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 چكیده :

های دگرگونی متاپلیتی و گرانیت مجموعه دگرگونی گشت در غرب رشت واقع است. در این مجموعه دگرگونی سنگ

شوند. با توجه به شواهد صحرایی دو های متاپلیتی درجه باال به صورت میگماتیت یافت میبیشترین برونزد را دارند. سنگ

ای و ای، شبکهای، الیهتر بوده و ساختارهای لکهها معمولنوع میگماتیت متاتکسیت و دیاتکسیت وجود دارد. متاتکسیت

ها با ساختار شولن مشخص هستند. با توجه به شرایط دما و فشار دگرگونی، مکانیسم دهند. دیاتکسیتخورده نشان میچین

جوار بیشتر از نوع برجا نسبت به است. رابطه بین مذاب و پالئوسوم هم ها نقش داشتهذوب بخشی در تشکیل میگماتیت

  باشند.های لوکوکراتیک میسنگ منشأ یا رگه

 مجموعه دگرگونی گشتذوب بخشی، متاتکسیت، دیاتکسیت، میگماتیت، : كليد واژه ها
Fabrics of migmatites from Gasht metamorphic complex 
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Abstract: 
 

Gasht metamorphic complex is situated in the West Rasht. Metapelitic Metamorphic rocks and granites contain 
most out crop. High grade metapelitic rocks are found as migmatite. Accarding to the field evidences there are 

two types of metatexite and diatexite migmatite. Metatexites are more common and display Patch, Stromatic, 

Net and folded Structures. Diatexites are distinict with schollen structure. According to the temperature and 

pressure of metamorphism, partial melting mechanism has played role it the migmatite formation. The relation 
between melt and adjacent paleosome are in situ-source rock type or leucocratic veins. 
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 مقدمه :

 

که ناهمگنی آن در اثر فرآیندهای  ه استها وجود دارد؛ غالباً از یک سنگ ناهمگن یاد شددر تعاریفی که از میگماتیت

ها ترین ویژگی ظاهری میگماتیتعنوان مهمتوان به(. این ناهمگنی را می1811شده است )مک لالن، بعدی به سنگ تحمیل

های مختلف سنگ دارای ترکیب و فابریک متفاوت بوده و ارتباط به یکدیگر در که بخشنحویدر نظر گرفت، به

ها توصیف (. با توجه به این ویژگی، اولین مرحله در مطالعه میگماتیت1891متغیر است )مهنرت،  های مختلف،میگماتیت
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 (.1881شوند )یوهانس و همکاران، هایشان شناخته میها با فابریکمیگماتیت زیرا در یک جمله هاست؛فابریک آن

های مختلف سنگ با اندازه، شکل و ترکیب ها در مقیاس ماکروسکوپی آن است که بخشترین ویژگی میگماتیتمهم

 اند. با توجه به اهمیت این اشکال، به بررسی فابریکمتفاوت، همدیگر را قطع نموده و به داخل هم نفوذ کرده

 پردازیم.می مجموعه دگرگونی گشتهای میگماتیت

های ی گشت در غرب شهرستان رشت واقع بوده و متعلق به دامنه شمالی ارتفاعات البرز غربی از کوهمجموعه دگرگون

 ۳71-۳1٢استرانسیم دونین میانی ) –(. سن دگرگونی مجموعه گشت با استفاده از روش روبیدیم 1باشد )شکلتالش می

میلیون سال پیش را  ۳11( سن ٢008همکاران ) که زانچتا و( در حالی1877)کرافورد،  است میلیون سال قبل( تعیین شده

اند. بر اساس شواهد آرگن سنگ کل بدست آورده-های مجموعه دگرگونی گشت با استفاده از روش آرگنبرای فیلیت

( این مجموعه دگرگونی را به دو بخش زیرین و باالیی تقسیم 1871صحرایی و میکروسکوپی، کالرک و همکاران )

دار است. در داخل های دانه درشت بیوتیتای از میکاشیست مختلف و گنیسشامل مجموعه اند. بخش زیرینکرده

شامل  شود. بخش باالییهای شاخص گارنت، استارولیت، کیانیت و سیلیمانیت دیده میهای مذبور کانیمیکاشیست

ای متشکل از شامل مجموعههای شیستی با دگرگونی درجه ضعیف است که نسبت به بخش زیرین دانه ریزتر بوده و سنگ

باشد که در برخی نقاط قسمت زیرین این بخش با کوارتزیت همراه است و دار میهای سریسیتی و کلریتفیلیت و شیست

 (.1871رود )کالرک و همکاران، احتماالً مرز بین دو بخش به شمار می

 
 (.1791كالرک و همکاران، )بندر انزلی  1111111/1شناسی نقشه زميناز ( نقشه زمين شناسی مجموعه دگرگونی گشت 1شکل 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 :بحث

های یک میگماتیت که شامل نئوسوم با مذاب و تفاله مشتق شده آن و پالئوسوم است، چگونگی آرایش مکانی اجزا بخش

دیگری از اصطالحات بنابراین مجموعه  نمایند؛یک میگماتیت یا مورفولوژی کلی میگماتیت را توصیف نمی دهندهیلتشک

 موردهای منطقه بر اساس شواهد صحرایی و ماکروسکوپی، میگماتیتصیف ظاهر یک میگماتیت ضروری است. برای تو

 شوند:به دو گروه تقسیم می مطالعه



 

شده و عمومًا حاصل جدایش ماگما )نئوسوم یا لوکوسوم( در ها حفظبندی در آنها که الیههای متاتکسیتمیگماتیت-1

ای خورده و رگهای، چینای، شبکهای(، لکهها با ساختارهای استروماتیک )الیهباشند. این نوع میگماتیتطی دگرشکلی می

ها تقریبًا بندی آنهای بلور و مذاب بدون برگوارگی که الیهامل انبوهههای دیاتکسیت شمیگماتیت-٢شود. مشخص می

ها . این نوع میگماتیتاندشدهیلتشکها احتماالً از مذاب، بلورهای تبلوریافته، رستیت یا تفاله محو شده است. دیاتکسیت

موعه دگرگونی گشت عمدتاً از نوع های مجبا توجه به شواهد صحرایی میگماتیت .باشندمیو شلیرن دارای ساختار شولن 

 ها خواهیم پرداخت.متاتکسیت هستند که در ادامه به تشریح فابریک این نوع میگماتیت

 ایساختار لكه

در بعضی از  (.٢ای در داخل پالئوسوم قرار دارد )شکل های پراکندهها و لکهصورت لختهدر این فابریک لوکوسوم به 

هایی متمرکز شده و اطراف آنها را هاله یا پوششی از ها یا خاللکه صورتبههای مافیک )مالنوسوم(، ها کانینمونه

که نشان از  (۳شود )شکل لوکوسوم احاطه کرده است و بدین ترتیب یک بخش روشن در اطراف یک لکه تیره دیده می

 .داردبرجا بودن مذاب 

 
 .مجموعه دگرگونی گشتمتاتکسيت های ميگماتيت ایلکه(، فابریک 2شکل 

 

 
 .ه استشدپوششی از لوكوسوم احاطه های تيره توسط بخشمالنوسوم به صورت  در آن ای كه(، فابریک لکه3شکل 

 ایشبکه ساختار

وجود آورنده یک الگوی  ها در دو یا چند جهت آرایش یافته و بهلوکوسوم فابریکی است که در آنای ساختار شبکه 

باشند تر پالئوسوم، نئوسوم فقیر از مذاب و تفاله میهای تیرهشبکه مانند با قلمروهای لوزی یا چندوجهی متشکل از سنگ



 

ترین انواع مورفولوژی است که توسط یکی از رایج( 1891مهنرت، ) (ای )ساختار دیکتونیتیک(. ساختارهای شبکه4)شکل

 گردد.رضه میمیگماتیت متاتکسیت ع

 
 .های متاتکسيت مجموعه دگرگونی گشتميگماتيت ای(، فابریک شبکه4شکل 

 ساختار استروماتیک

ساختار  های موازی نازک متعدد و جانبی پیوسته مشخص هستند دارایهای متاتکسیت که توسط نئوسوممیگماتیت 

های منفرد( لوکوسوم است ناشی از استرومای )الیه ایالیه(. در بیشتر موارد ساختار 1است )شکل  ایاستروماتیک یا الیه

 سوم تفکیک نشده تشکیل شده باشند.توانند به همین ترتیب از مواد تفاله یا مالنوسوم، یا نئوها میاما این الیه

 
 های متاتکسيتی مجموعه دگرگونی گشت.ای( در ميگماتيت(، فابریک استروماتيک )الیه1شکل 

 خوردهچينساختار 

خورده باشد. رود که میگماتیت متاتکسیت حاوی مذاب چینخورده در مواردی بکار میاصطالح میگماتیت با ساختار چین

دهند که این امر به قابلیت نسبی و ای از هندسه را نشان میها توسعه یافته، طیف گستردههایی که در میگماتیتچین

های متاتکسیت که ها را شکل داده وابسته است. در میگماتیتازوکاری که چینخوردگی و سها در طی چینضخامت الیه

های مقاوم تمایل به تشکیل شدگی توسعه یافته و الیهها عموماً توسط خمهای مستعد هستند چینحاوی تعداد زیادی الیه

ها تقریبًا یابند که تمامی الیهسعه میهای با رخنمون مشابه هم زمانی توحال چینهای متحدالمرکز موازی دارند. بااینچین

های میگماتیتی بیانگر آن است که در مرکز های سرزمینقابلیت کم و مشابهی داشته باشند بررسی بسیاری از متاتکسیت

ها بیشتر است هسته تاقدیس نسبت به پهلو ها مقدار زیادی لوکوسوم وجود دارد. مخصوصاً میزان مذاب دربسیاری از چین

های چین مهاجرت کرده و دهد که مذاب از پهلوهدات نشان می(. این مشا1889؛ کالینز و ساویر، 188٢ون و نوریس، )آلیب



 

های ها به منطقه هسته حرکت کرده مکانگردد. مذابی که از پهلودن جمع میهای در حال رشد و بسته شدر هسته چین

( در بین و 1اند. های زیر واقع شدهها در مکانها چیناین لوکوسومبنابر نماید؛حال بسته شدن را پر می انبساطی مختلف در

ای که موازی با سطح محوری ساختارهای صفحه ( در آرایش٢اند های چین باز شدهای که در لوالموازی با صفحات چینه

خورده با بیشترین چینهای شده در الیههای کششی تشکیل( در آرایش جهت یافته شکستگی۳اند.ها جهت یافته شدهچین

هایی که معموالً مرتبط با کوتاه شدگی های جهت یافته مختلف درون چین( در برش4تر( های مقاومقابلیت )معموالً الیه

ها عموماً غیر مسطح و غیر اند، هستند. اگرچه هندسه محلی چینیافتههای توسعهی مقاوم که در واقع در لوالی پهلوهاالیه

خوردگی پس از تبلور کامل میگماتیت رخ مانند. اگر چینیافتگی ساختارها عمومًا ثابت باقی میست اما جهتای ااستوانه

خورده وجود دارند. صورت چینمزوسوم و نئوسوم به رود. در این فابریک،خورده بکار میدهد اصطالح میگماتیت چین

مورد مطالعه خورده چین هایمتاتکسیت(. در 9شود )شکل ها دیده میهای در لوکوسومخورده، گره و بطندر بخش چین

 (.7شکل )اند در لوالی چین جمع شده عمدتاًلوکوسوم 

 
 مجموعه دگرگونی گشت.متاتکسيت های خورده در ميگماتيتفابریک چين(، 6شکل 

 

 
 .دگرگونی گشتهای متاتکسيت مجموعه خورده ميگماتيتتجمع لوكوسوم در لوالی فابریک چين(، 9شکل 



 

 های دیاتكسیت:میگماتیت

 ساختار شولن

در  .شودمی انتقال از میگماتیت متاتکسیت به میگماتیت دیاتکسیت در صحرا معموالً توسط افزایش نسبت نئوسوم مشخص

دارند و تر بوده و غالبًا گرد شدگی بیشتری ها کوچکاین فابریک قطعات مزوسوم، معمواًل نسبت به انواع دیگر میگماتیت

های دگرشکلی های شناور فابریکدهند. این بخشهای شناوری را در نئوسوم همگن یا تا حدی ناهمگن تشکیل میبخش

طور بخشی در نئوسوم هضم شده و حواشی مبهم و و گاهی اوقات قطعات به ناشی از برش و حرکات چرخشی را دارا بوده

فابریک شولن به صورت دیاتکسیت مجموعه دگرگونی گشت های اتیتدر میگم .(1891دهند )مهنرت، نامعلوم نشان می

 (.1قطعات مجزایی در داخل لوکوسوم شناور است )شکل 

 
 .های دیاتکسيت مجموعه دگرگونی گشتميگماتيتلوكوسوم شناور در  مالنوسوم متشکل از(، فابریک شولن 8شکل 

 های مجموعه دگرگونی گشتمنشأ مذاب در میگماتیت

تفریق دگرگونی در دمای تند از: راست که عبا یشنهادشدهپها پیدایش میگماتیت منظوربهچهار مکانیسم  یطورکلبه

سالیدوس یا هیپرسالیدوس، تزریق ماگمای خارجی در سطح فولیاسیون و در سالیدوس، متاسوماتیسم در شرایط سابساب

(. احتمال دارد که بیش از یک مکانیسم میگماتیتی شدن در 1881نهایت، ذوب بخشی یا آناتکسی )یوهانس و همکاران، 

است  شدهدادهمحققین مختلف نشان  یلهوسبه( و چنانچه Whitney and Irving, 1994)باشد  مؤثرها ایجاد میگماتیت

هایی شود که تزریق سیال آبکی از یک منشأ خارجی، شاید باعث آغاز ذوب بخشی در سنگ از طرفی( 1811)آشورت، 

ی )رزاقی، فشارسنج-به محاسبات دما با توجه (.Essene, 1982) لیدوس اشباع از آب قرار دارندادر دماهای باالتر از س

و تشکیل لوکوسوم از این طریق  رای سالیدوس گرانیت آبدار بوده و لذا انجام ذوب بخشی( شرایط دگرگونی و1۳81

در مالنوسوم، احتماالً  گارنت های سیلیمانیت، بیوتیت،است. با توجه به نبود مالنوسوم و پالئوسوم و حضور کانی یرپذامکان

رویداد ذوب بخشی بواسطه واکنش آبزدایی مسکویت صورت گرفته است. از طرفی مقادیر پایین تیتانیم لوکوسوم )رزاقی، 

شواهد میکروسکوپی از قبیل خودشکل بودن ( با واکنش آبزدایی مسکویت همخوانی دارد تا واکنش تجزیه بیوتیت. 1۳81

 یرندهدربرگبا توجه به روابط همزیستی مذاب لوکوسوم و سنگ نماید. لور از مذاب را تأیید میبلورهای پالژیوکالز نیز تب

 (.8( )شکل ٢001توان در نظر گرفت )ساویر و همکاران، سه حالت را می



 

ذوب بخشی  یجهدرنت کهیطوربهمذاب برجا: در این حالت شاهد همزیستی مکانی نزدیک مالنوسوم و لوکوسوم هستیم -1

 است. شدهحاصل باهمنئوسوم متشکل از مالنوسوم و لوکوسوم همزیست  ،ئوسومپال

باشند اما آنچه مسلم مذاب برجا نسبت به سنگ منشأ: در این حالت لوکوسوم در تماس با پالئوسوم عاری از مالنوسوم می-٢

 فرآیند ذوب بخشی پالئوسوم مجاور در تشکیل لوکوسوم نقش داشته است.است 

با  اند.بوجود نیامده جوارهمها نسبت به پالئوسوم نابرجا بوده و از ذوب پالئوسوم مذاب گونهیناهای لوکوکراتیک: رگه-۳

ها مذاب لوکوسوم از نوع در بعضی از نمونه ای(های لکهبه شواهد صحرایی )وجود مالنوسوم در مرکز لوکوسوم توجه

در چنین مواردی بخش  یرااست زباشد اما در بیشتر موارد این مذاب لوکوسوم از نوع برجا نسبت به سنگ منشأ برجا می

-شناسی و محاسبات دماشواهد پاراژنز کانی ینباوجوداای )مالنوسوم( شکل آشکار و بارزی ندارد. غنی از فازهای تفاله

ترین حالت مذاب در مجموعه دگرگونی . معمولاستار سنجی پالئوسوم و مالنوسوم با انجام ذوب بخشی سازگار فش

 موجود نیست. جوارهمرابطه مستقیمی بین مذاب و پالئوسوم  کهیطوربههای لوکوکراتیک است گشت نوع رگه

 
 و نابرجا. ( طرحی شماتيک جهت نشان دادن تفاوت بين انواع لوكوسوم برجا7شکل 

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :گیرییجهنت
 

ای ای و الیهخورده، شبکهای، چینهای با ساختار لکهکسیتتدگرگونی گشت بیشتر از نوع متا های مجموعهمیگماتیت

رسد عواملی مانند ناهمگنی پروتولیت، دگرشکلی و تراوشی موضعی سیاالت در تشکیل این ساختارها باشند. به نظر میمی

سالیدوس گرانیت آبدار بوده، لذا مکانیسم  رایها وتباشد. با توجه به شرایط دما و فشار دگرگونی این میگماتینقش داشته 

جوار ذوب بخشی در تشکیل آنها نقش داشته است. در بیشتر موارد رابطه بین لوکوسوم و پالئوسوم یا مالنوسوم هم

های . احتمااًل لوکوگرانیتاستهای لوکوکرات نابرجا شأ یا رگههای برونزد یافته از نوع برجا نسبت به سنگ منمیگماتیت

 اند.های مذاب لوکوگرانیتی را بوجود آوردهها هستند که با تجمع تودهمذاب لوکوسوم متمایز شده از میگماتیت جوارهم
◊◊◊◊◊◊◊ 
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