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چکيده
ع00الوه ب00ر س00نگھ00ای آذري00ن ،س00نگھ00ای دگرگ00ونی در منطق00ه م00شھد ،گ00سترش زي00ادی داش00ته و از لح00اظ پدي00دهھ00ای زم00ينشناس00ي و
سنگشناسی بسيار جال0ب توج0ه م0یباش0ند .در منطق0ه م0ورد مطالع0ه ،متاپلي0تھ0ا بي0شترين گ0سترش را دارن0د ،ک0ه ک0انیھ0ای شاخ0صی مانن0د
کلريت ،مسکوويت ،بيوتيت ،گارنت ،کلريتوئيد ،تورمالين ،آندالوزيت ،استاروليت و سيليمانيت در آنھا مشاھده میشوند .با توجه به حضور
كانی گارنت موجود در آنھا و با استفاده از كاليبراسيونھای ژئوترمومتر گارنت -بيوتيت و گارنت -مسکوويت دمای تشكيل اين سنگھا در
حدود  ۴۶٠تا  ۶۴٠درجه سانتيگراد میباشد.
واژهھای کليدی :دماسنجی ،دگرگونی ،دهنو ،مشھد.

مقدمه
منطقه دهنو در ﺷمالﺷرقی ايران و در  ١٥کيلومتری ﺷمالغربی ﺷھر مشھد واقع گرديده است )ﺷکل  .(١اين
ناحيه در محدوده زون ساختاری بينالـود و در امــتداد ﺷرقی سلسله جبال البرز ،در محدوده طولھای
جغرافيايــــی´ ٥٩° ٢٢تا´  ٥٩° ٢٦ﺷرقی و عرضھای جغرافيايی´ ٣٦° ٢٠تا ´ ٣٦° ٢٢ﺷمالی قراردارد .اصوالً
گارنت را میتوان ﺷاخص پتروژنتيک مفيدی تلقي نمود ،البته نه فقط به دليل پايداری آن در محدوده وسيعی از دما،
بلکه توزيع آرام کاتيونی در گارنت موجب میﺷود که بتوان آنرا در بسياری از ژئوترمومترھا بکار برد .بنابراين
گارنتھای دارای منطقهبندی میتوانند بخش مھمی از مسير زمان  -دما  -فشار سنگھا را ثبت نمايند.

روش مطالعه
پس از انجام بررسیھای صحرايی و نمونهبرداری ،به منظور انجام مطالعات پتروگرافی ،نسبت به تھيه مقاطع
نازك صيقلی اقدام ﺷد .مقاطع نازك تھيه و به وسيله ميكروسكوپ پالريزان مورد مطالعه قرار گرفتند .آناليزھای کمی
ميکروپروب مورد استفاده در اين مطالعه در پاييز سال  ،١٣٨٧توسط آقای دکتر ھيروﺷی کاواباتا ،در مؤسسه
مطالعه تحوالت کره زمين در کشور ژاپن و با استفاده از دستگاه ميكروپروب  ،JEOLمدل ) JXA-8800 (WDSو
 ،JXA-8500Fتحت انرژی  ،١۵kVﺷدت جريان  ١۵nAو با استفاده از نمونهھای استاندارد برای عناصری که
نتيجه آنھا در اين مطالعه لحاظ ﺷده ،انجام گرديد.

شكل :١نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه
)اقتباس از نقشه زمينشناسی  ١/١٠٠٠٠٠طرقبه ،تھيه شده توسط سازمان زمينشناسی ايران(

ژئوترمومتری
در اين قسمت بر اساس مجموعه كانیھا به بررسی و تخمين ﺷرايط دمای ) (Tحاكم بر تشكيل سنگھا پرداخته
خواھد ﺷد .البته كاربرد ھر يك از اين روشھا مستلزم وجود ﺷرايط خاصی است كه رعايت آنھا به منظور دستيابی
به نتيجه مطلوب ،ضروری میباﺷد.

دماسنج گارنت  -بيوتيت
روش دماسنجی گارنت  -بيوتيت در طي  ۴٠سال گذﺷته با ارائه بيش از  ٣٠کاليبراسيون در حال گسترش بوده
است .براي نخستين بار کرتز ) (١٩۵٩امکان وابستگي ضريب تغييرات دمايی را بوسيله آزمايشھای تجربی مطرح
نمود و در  ١٩۶۴رابطه بين توزيع  Feو  Mgرا ناﺷی از تغييرات دما و فشار عنوان کرد اما معادلهای برای توضيح
آن ارائه ننمود .فروست ) (١٩۶٢از توزيع  Feو  Mgبين گارنت و بيوتيت براي تعيين کيفی درجات دگرگوني در
سنگھای دگرگونی استفاده نمود .روابط  KDو  Tتوسط مؤلفين گوناگون بيان ﺷده است )چونگمينگ و بنھی،١
.(٢٠٠۶
ﺷرکتپذيری  Mgو  Feدر گارنت و بيوتيت ھمزيست به دمای تعادل بستگي دارد .به دليل حضور اين زوج کانی
در درجات گوناگون ،از تبادل  Mgو  Feبه عنوان يک دماسنج ،کاربرد بسيار گستردهای در مطالعات پترولوژيکی
ﺷده است .ﺷرايط تعادل در فشار و دماھای مختلف برای تبادل  Mgو  Feميان گارنت و بيوتيت تحت واکنش زير
صورت میگيرد:
Fe3 Al 2 Si3O12 + KMg 3 AlSi3 O10 (OH )2 = Mg 3 Al 2 Si3 O12 + KFe3 AlSi3O10 (OH )2
آنيت

پيروپ

فلوگوپيت

آلماندين

Chung-Ming and Ben-He
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در واکنش فوق ،آنيت و فلوگوپيت به ترتيب دو قطب آھن و منيزيمدار محلول جامد بيوتيت بوده و آلماندين و
پيروپ نيز دو قطب آھن و منيزيمدار محلول جامد گارنت ھستند .به دليل اينکه محلولھای جامد اين دو کاني به
محلولھای جامد ايدهآل نزديک ھستند ،بنابراين ضريب توزيع منيزيم و آھن در آنھا تابعي از دما میباﺷد .اين رابطه
چندان تحت تأثير فشار نبوده و برای مثال در دماي  ۴٠٠درجه سانتيگراد ،در صورتيکه فشار به اندازه يک کيلوبار
افزايش يابد ،مقدار ضريب توزيع فقط به مقدار  ٠/١۴تغيير میيابد .عالوه بر محاسبه تغييرات منيزيم و آھن ،در
برخی از کاليبراسيونھا تغييرات عناصری چون  Mn ،Caموجود در گارنت Ti ،و  Alموجود در بيوتيت نيز مورد
توجه قرار گرفته است )ھوجز ٢و اسپير١٩٨٢ ،؛ داسگوپتا ٣و ھمکاران.(١٩٩١ ،
جھت محاسبه دما با روش گارنت – بيوتيت که به عنوان يک روش مرسوم در سنگھای دگرگونی مطرح
میباﺷد ،از ﺷش کاليبراسيون معمول استفاده ﺷده است .نتايج کاربرد اين روش برای نمونهھای مربوط به ﺷيستھای
دهنو ،در جدول  ١ارائه ﺷده است .در حقيقت کمترين مقادير توسط روش داسگوپتا و ھمکاران ) (١٩٩١و بيشترين
مقادير از روش پيشنھادی پرچاک و الورنتا ) (١٩٨٣حاصل گرديدهاند که به طور متوسط میتوان محدوده  ۴٧٣تا
 ۴٨١درجه سانتيگراد را برای ﺷيستھا به ھنگام تعادل دو فاز گارنت و بيوتيت در طی دگرگونی اين سنگھا
پيشنھاد نمود.
جدول  :١نتايج ترمومتری شيست ھای دهنو با استفاده از كاليبراسيونھای مختلف گارنت  -بيوتيت.
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دماسنج گارنت  -مسکوويت
مسکوويت در اکثر رخسارهھای ﺷيست سبز تا آمفيبوليت در متاپليتھا حضور دارد .بنابراين استفاده از دماسنج
گارنت  -مسکوويت جھت ﺷناسايی ﺷرايط دمايی متاپليتھا بسيار با اھميت میباﺷد .زمين دماسنج گارنت -
مسکوويت در سنگھای سکانسھای پيشرونده زونھای دگرگونی معکوس و ھالهھای کنتاکت حرارتي کاربرد
گستردهای دارد .اساس اين ژئوترمومتر بر اساس تبادل  Mg-Feبين دو کاني مسکوويت و گارنت میباﺷد .اين
ژئوترمومتری تاکنون توسط کراف و رحيم ،(١٩٨٧) ٤گرين و ھلمن ،(١٩٨٢) ٥ھاينس و فارست (١٩٨٨) ٦و وو و
ھمکاران (٢٠٠٢) ٧مورد مطالعه قرار گرفته است .اين زميندماسنج در ﺷرايط دمايی  ۴۵٠الي  ٧۶٠درجه
سانتيگراد و فشار  ٠/٨تا  ١١/١کيلوبار با محدوده ±۵٠درجه سانتيگراد کاليبره ﺷده است )چونگ مينگ و گوچون،٨
 .(٢٠٠۶تفاوت بين ترمومترھای گارنت  -مسکوويت و گارنت  -بيوتيت وابسته به تشکيل دھنده سالدونيت ٩در
مسکوويت میباﺷد.
بنابراين زميندماسنج گارنت  -مسکوويت برای سنگھای دگرگونی که ميزان منيزيم مسکوويت آنھا بيشتر از
 ٠/١٣و مقدار آھن کمتر از  ٠/٠۴بر اساس  ١١اکسيژن باﺷد ،توصيه نمیگردد .نمونهھای منطقه مورد مطالعه در
2

Hodges
Dasgupta
4
Krogh and Raheim
5
Green T.H. and Hellman
6
Hynes and Forest
7
Wu
8
Chung-Ming and Gouchun
9
Celadonite
3

محدوده پيشنھادی قرار میگيرند .ﺷيب منحنیھای دما  -فشار در ترمومتر گارنت  -مسکوويت بيشتر از گارنت -
بيوتيت میباﺷد .محققين دليل اين امر را وابستگي کمتر ترمومتر گارنت  -مسکوويت به فشار عنوان مینمايند
)چونگ مينگ و گوچون .(٢٠٠۶ ،اين ترمومتر در سنگھای دگرگونی در ﺷرايطی که بيوتيت در سنگ حضور
ندارد ،بسيار کاربردی میباﺷد .در اين تحقيق با توجه به مدلھای ارائه ﺷده توسط محققين مختلف ،نمونهھای مورد
مطالعه ،بوسيله روش چونگمينگ و گوچون ) (٢٠٠۶مورد بررسی قرار گرفتند.
اين ترمومتر با توجه به حضور يا عدم حضور آھن فريک در مسکوويت و با استفاده از دو فرمول زير محاسبه
میﺷود:
واکنش مدل ) Aمحاسبه دما با فرض عدم وجود آھن فريک(:
) (K
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واکنش مدل ) Bمحاسبه دما در حالتي که  %۵٠آھن کل ،آھن فريک باﺷد(:
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خطا در زميندماسنجي گارنت  -مسکوويت به داليل گوناگونی مانند عدم دقت مدلھای آناليز ترکيب ﺷيميايی
کانیھا روی میدھد .البته تعيين خطاھای نھايی در ترمومتر گارنت  -مسکوويت از ميان روشھای منتشر ﺷده
مشکل میباﺷد )اسپير.(١٩٩۵ ،
نتايج حاصل از محاسبه دما به وسيله زمين دماسنج گارنت  -مسکوويت در مورد ﺷيستھا و ھورنفلس مورد
مطالعه در جدول ٢عنوان ﺷدهاند .ھمانگونه که مشاھده میﺷود ،مقادير متوسط دمای دگرگونی که ﺷيستھا و
ھورنفلسھای منطقه دهنو را تحت تأثير قرار داده ،بسيار به ھم نزديک بوده و داراي دامنه تغييراتی از  ۴۴۶تا ۶۴٠
درجه سانتيگراد است .در حقيقت اين دما برای ﺷيستھا با استفاده از روش گارنت  -مسکوويت در حدود  ۴۵٩تا
 ۵٢۶درجه سانتيگراد و بر اساس روش گارنت  -بيوتيت در حدود  ۴٧٣تا  ۴٨١درجه سانتيگراد میباﺷد .ھمچنين
دما برای ھورنفلسھای منطقه با استفاده از روش گارنت  -مسکوويت ،در حدود  ۴۶۶تا  ۴٩٧درجه سانتيگراد تعيين
گرديد.
جدول :٢نتايج ترمومتری شيستھا و ھورنفلس منطقه دهنو.
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نتيجهگيری
ترسيم مقادير دمای بدست آمده برای رخداد دگرگونی مجاورتی حاصل از نفوذ تودهھای توناليتی در درون
ھورنفلس منطقه ،بر روی نمودار رخسارهھای دگرگونی بيانگر درجات دگرگونی در حد پايينتر نسبت به ﺷيستھای
منطقه میباﺷد ،که نشاندھنده اثر فرعی تزريق توده توناليتی نسبت به دگرگونی ناحيهای منطقه است که تزريق آن
فقط در بخشھای مجاور توده توانسته است تا حدودی بر سنگھای دگرگوني ناحيهای تأثير بگذارد.
نتايج ترمومتری ھورنفلسھا نيز حاکی از رويداد يک دگرگونی مجاورتی در حد بخشھای باالی رخساره آلبيت -
اپيدوت ھورنفلس تا ھورنبلند ھورنفلس میباﺷد .ھمچنين ترمومتري ﺷيستھای مجاور با کمک روش ترمومترھای
گارنت  -مسکوويت و گارنت  -بيوتيت ،بيانگر دمايي در حدود  ۴۶٠تا  ۶۴٠درجه سانتيگراد میباﺷند که با
بخشھای درجه پايين رخساره دگرگونی ناحيهای ﺷيست سبز تا آمفيبوليت تطابق نشان میدھد.
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