یافتههاینویندرزمینشناسیجلد،1شماره،1بهاروتابستان731314

(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شواهد دگرشکلی دگرگونیهای ناحیهای ،مجاورتی و دینامیک در پهنه
برشی علیآباد دمق (همدان)

*

فریبرزمسعودی ،فاطمهنادری؛
دانشگاهشهیدبهشتی،دانشکدهعلومزمین
دریافت12/3/5پذیرش12/12/12

چکیده
علیآباددمقدرجنوبهمدان،وشمالباخترسنندج-سیرجانواقعشدهاست.دراینمنطقهانواعمتنوعیاز
منطقۀ 
سنگهای دگرگونی این منطقه بر اساس
سنگهای دگرگونی با عناصر متنوع فابریک رخنمون دارند .در این تحقیق  

دراینگسترهدگرشکلی هادرطولمدتتغییردمایمنطقهصورت

ریزساختارهایموجودازنظردمابررسیشدهاست.
رشدپورفیروبالستها

درسنگ هایدگرگونیسهنسلبرگوارگیوچهارمرحلهدگرریختیقابلمشاهدهاست.

گرفتهاند.

پیشروندهاست،
هادردگرگونیناحیهای 


دگرشکلی
هابیانگرآغاز


هاوشواهدریزساختاریموجوددرآن

نسبتبهبرگوارگی
ادامهدگرگونیبهصورتدگرگونی

،نشاندهندۀ

کهرشدمیکاهاوکلریتهابهصورتپسازتکتونیکنسبتبهS3


درصورتی
میشود .شواهد
پسرونده است .اوج این دگرگونی در منطقۀ رخساره شیست سبز تا اول رخساره آمفیبولیت تعیین  

علیآباددمقنشان از تأثیر دگرگونیدینامیک و
سنگهایدگرگونیواقعدرمنطقه 
دگرشکلیدرگرانیتمیلونیتهاو  

شواهددگرشکلیدرکربناتمیلونیتها،

بهدنبالدگرگونیناحیهای است.
یکپهنهبرشیوسیعازنوعشکلپذیر 

تشکیل 
ماکلهای
میکند .دمای دگرشکلی در دگرگونی دینامیک بر اساس  
حضور پهنهای برشی راستگرد در منطقه را تأیید  
عکسالعمل
سانتیگرادتخمینزدهشد.دراینتحقیقباتوجهبه  

یشتراز  222درجۀ 
کلسیتدر مرمرهایمیلونیتیب 
طورکلیدگرریختیهادربرابرحرارتونرخکرنش،پهنهبرشیازنوع

هایسازندهسنگهایمنطقۀ بررسیشده 
وبه


کانی
معرفیمیشود.

شکلپذیرتاشکننده


واژههای کلیدی:همدان،پهنهبرشی،دگرگونیناحیهای،دگرگونیدینامیک،دمایدگرریختی
*نویسندهمسئولdrfmasoodi@gmail.com


فعالیتهای تکتونیکی در طی زمان

سرزمینهای دگرگونی معموالً در نواحی فعال تکتونیکی بهوجود میآیند .


وقایعزمینشناسیرادرخودحفظکنند.زونساختاری

هایدگرگونیمیتوانند


شوندوسنگ

تکوینوتکمیلمی
آنمیتواندتکوینپوستۀایراندر

دگرگونیسنندجسیرجانسرنوشتیپیچیدهرادرخودثبتکردهاستکهبررسی
نشناسیساختاریایران[]1
طیبستهشدنتتیسوکوهزاییزاگرسرابهترروشنکند.منطقۀهمدانازدیدگاهزمی 
در پهنه سنندج -سیرجان واقع شده است .این منطقه دارای سنگ شناسی متنوعی است و از اینرو مورد توجه
زمینشناسانقرارگرفته[ ]4[،]3[،]2وتاکنونفازهایدگرگونیمتعدددرمنطقه همدانمعرفیشده است[،]5
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مقدمه

هاینویندرزمینشناسی

73جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

نیمیتواندراهنماییدرشناختسرگذشتبخش

[.]8[،]7،]6بررسیتوالیدگرگونیوشرایطحاکمبرهرفازدگرگو
بررسیهای ساختاری ،فابریک دگرریختی و سنگشناسی گرانیت

مهمی از پهنۀ سنندج سیرجان باشد .با توجه به 
پهنههای برشی مناطقی
علیآباد دمق در جنوب همدان معرفی شده است [  .]8
میلونیتها ،پهنۀ برشی در منطقه  

دلیلدگرریختیشکلپذیرریزساختارهایمتنوعیدارند کهمعرفهندسه


هایدگرگونیبه
هستندکهدرآنها سن 
گ

ریزساختارهادراینپهنههابرای بررسیشرایطساختاریوتکتونیکی

بهبررسیهای 

سازوکارپهنۀ برشیاست.اخیراً 
مناطق دگرگونی توجه شده است [ .]1عناصر فابریک عالوه بر معرفی پهنۀ برشی ،نقش عمدهای در تعیین دمای
علیآباد دمق عالوه بر گرانیت
دگرریختی منطقه دارند .این تحقیق نشان داد که شواهد پهنه برشی در منطقه  
علیآباددمق،عالوهبرشواهد
درسنگهای 

ها،درسایرسنگهایدگرگونشدهمنطقهنیزدیدهمیشوند.


میلونیت
لیدمامتوسطنیزحفظشدهاند .ازاینرودراینپژوهش سعیشدهاستضمن

دگرگونیدینامیک،شواهددگرشک
معرفی سنگهای پهنۀ برشی و تعیین ویژگیهای آنها ،ریزساختارها نیز بر اساس دما معرفی شوند .تعیین این
ساختارها میتواندترتیب وقایعدگرگونیو  شرایطحاکم برمراحلمختلفدگرگونیدراینبخشازپهنۀ سنندج
هاوساختارها،نمونهبرداری

بهمنظوربررسیشواهددگرریختیکانی
بیشترازگذشتهآشکارکند.ازاینرو ،
سیرجانرا 
صورتجهتدارانجامشدهاست.


هایمنطقهبه

ازسنگ
زمینشناسی عمومی
یآباد دمق به مختصات
مجموعه سنگهای دگرگونی بررسی شده در حد فاصل روستای دهنو تا روستای عل 
عرضهای ` 3433تا ` 34° 25شمالی درغربکشوروجنوب
طولهای ` 48° 41تا` 48° 26شرقی و 
جغرافیایی 
شرقیهمدانواقعدربخششمالباخترپهنهسنندج -سیرجانرخنموندارند (شکل .)1منطقه همدانبهخاطر
بیشترین
هایدگرگونیوتودههاینفودیمهمیمانندالوند،ازدیربازموردتوجهبودهاست  .


داشتنتنوعیازسنگ
سنگشناسی انجام شده در این منطقه شامل بررسی توده الوند مانند [،]12[ ،]11[ ،]12[ ،]4[  ،]3
بررسیهای  

بررسیهایساختاریمحققانی مانند[،]12[،]8

پگماتیتها[ ]15[،]14[،]13و

سنگهایدگرگونی[ ،]7[،]5[،]2

وسنبخشهای

رادیومتریبخشهایبازیکتودۀالونداولینبارحدود78تا12میلیونسال

[]17[،]16است.سن
الوندسنهای154/4±1/3تا

گرانیتهایتودۀ

اسیدی63تا68میلیونسالتعیینشدهاست[.]18اخیراًبابررسی
برایسنگهایالوندمعرفیشدهاست.

]4[161/7±2/6و165میلیونسال[]11نیز
درپهنهای

نیزبهعنوانبخشیازاینتوده[]22

علیآباددمق 
الوندگرانیتهایدگرشکلشده 

عالوهبرمجموعۀ 
بررسیهای ساختاری ،فابریک دگرریختی و سنگشناسی این توده نفوذی و

برشی قرار دارند و دگرشکل شدهاند .
درپهنهای تکتونیکیتغییرشکلیافتهاست.این

سنگهایدگرگوندربرگیرندهمشخصکردکهگرانیتمیلونیتها 

گرفتهاست[.]21
علیآباد دمق که در زیر پهنه با دگرریختیهای
پژوهشهای انجام شده بر روی سنگهای دهنو واقع در جنوب  

دگرریختهمعرفیمیکند[ .]7در

اینمنطقهرامنطقهای 

پیچیدهازپهنهسنندج -سیرجانقرارگرفتهاست[ ،]22
هایدگرگونیمجاورتیدرکنارپگماتوئیدهاقرارگرفتهاند.

هایدگرگونیناحیهایو 
سنگ


نوسنگ
منطقه 
ده
سنگهای دگرگونی مجاورتی
شاملسنگهای دگرگونی ناحیهای و  

سنگهای دگرگونی درمنطقۀ بررسیشده 
 
یگیرد .گسترش اصلی این سنگها در خاور و
سنگهای دگرگونی ناحیهای پهنه وسیعی از منطقه را در برم 
است  .
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گیریدرشرایطشکلپذیرصورت


زمانباجای
تغییرشکلبادرجۀدگرریختیزیاددرشرایطدگرگونیدرجۀاندک 
هم

علیآباددمق73
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
بهسمتتودهنفوذیالوند
هاازاسلیتتاشیستهایمختلفمتغیرند.باحرکت 


اینسنگ
جنوبخاورتودهالونداست.
برشدتدگرگونیناحیهایافزودهشده ،کهدر منطقه بررسیشده دگرگونیازرخسارهشیستسبزشروعوتااول

سنگهای دگرگونی ناحیهای منطقه متنوع و شامل اسلیت  ،فیلیت ،گارنت
رخساره آمفیبولیت ادامه پیدا میکند  .
شیست،گارنت-استرولیتشیست،آمفیبولیتوآمفیبولشیستهمراهبامرمراست.
منطقهبهسببگرمایناشیازتزریقتودۀ آذرینپلوتونیکالوندمتحملدگرگونیمجاورتی

بخشیازسنگهای 

نسنگهای دگرگونی مجاورتی منطقۀ بررسیشده شاملآندالوزیت کردیریتهورنفلسوکردیریت

شدهاند .عمدهتری

کیلسنگمادرسنگهایدگرگونیاینمنطقهراازپرکامبرین[ ]23تاتریاسوژوراسیک

هورنفلساست .سنتش
درنظرگرفتهاند.

[]32[،]21[،]28[،]27[،]26[،]25[،]24
پژوهشهای کلی نشان داده است که سنگهای قبل از کرتاسه در منطقه متحمل دگرگونی شده و سنگهای

همدانبهطوردگرشیبدرزیر

سنگهایدگرگونی 
فرحپور[]31معتقداستکه 
کرتاسهنیزدگرشکلیحاصلکردند .
سنگهای ژوراسیک قرار دارند .بنا بر این قبل از ژوراسیک دگرگون شدهاند .با توجه به آثار گیاهی یافت شده در

ستهاراژوراسیکدانستهو
تهاوشی 
تهایهمدان[،]32[،]25وباتوجهبهآمونیتیافتشده[]24سناسلی 
اسلی 
یداند.
آنهارامعادلباسازندشمشکم 


پتروگرافی و پتروفابریک سنگهای دگرگونی
آمفیبولیت،آمفیبولشیست،کربناتهایدگرگون

ترینسنگهایدگرگونیشاملگرانیتمیلونیت،هورنفلس،


مهم
هاییکهحاویکانیهایدگرگونیمانندآندالوزیت،سیلیمانیت،استرولیت،گارنتومیکاهستند.


شدهومتاپلیت
گرانیت میلونیت
هایتودۀاصلیتفکیکوبهعنوان


آباددمقازسنگ

هایشمالعلی

هایمنطقۀهمدانگرانیت
دراولینپژوهش
ترگرانیتهای


هابیش

هایاخیرمشخصکردکهاینسنگ

ترسال

بررسیهایدقیق
پاراگنیسمعرفیشدند[.]32
شناسی،روشنساختکهترکیباینگرانیتهاشبیهبهتودۀنفوذی


هایژئوشیمیاییوسنگ

بررسی
میلونیتیهستند.
هایاصلیومیکاوگارنتازکانیهایفرعی


کوارتز،آلکالیفلدسپاروپالژیوکالزازکانی
گرانیتهمداناست[.]3[،]5
هامیتوانبهتبلورمجدد،مهاجرتمرزبلورها،


شواهددگرشکلیدراینسنگ
دهندۀگرانیتهاهستند.ازجمله


تشکیل
هاازنوعفاصلهداراست.


برگوارگیدراینسنگ
خاموشیموجی،دگرشکلیدربیوتیت،سابگرینونیوگریناشارهکرد.

هورنفلسها در طی دگرگونی مجاورتی تودۀ اصلی الوند بهوجود آمدهاند .در این سنگها کردیریت بهصورت

ریزگرانوبالستیمتشکلازکوارتز،فلدسپارومیکادیدهمیشود.بلورهایآندالوزیت،


هاییدرزمینۀدانه

پورفیروبالست
به صورتبلورهایمنشوریکیاستولیتبامقطععرضیتقریباًمربعیشکلدربسیاریازمواردمشاهدهمیشود.در

هورنفلسها

صورتادخالدیدهمی شودکه فابریکجهتیافتهمشخصیندارند.در کردیریت 

کردیریتها،میکاه 
ابه

صورتهمزمانباتکتونیک


هابه

اینپورفیروبالست
میشود و 
درپورفیروبالستهای کردیریت مشاهده  

ماکلپروانهای 

هامیتوانبهسابگرین،نیوگرین،مهاجرتمرزبلوروخاموشی


ازجملهشواهددگرشکلیدرایندستهازسنگ
هستند.
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هورنفلس

هاینویندرزمینشناسی

04جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

موجی در بلورهای کوارتز و میکاهای ماهیگون و همچنین پرتیتهای شعلهای اشاره کرد .ریزشدگی بلورها و
گرحضورپدیدۀدگرشکلیدراینسنگهااست.


یافتگیمیکاهانیزنشان

جهت



شکل .1نقشۀ زمینشناسی محدودۀ بررسی شده اقتباس از نقشۀ  1/002222همدان

آمفیبول شیست
علیآباددمقرخنموندارند.
هایمحدودتاچندینسانتیمتردرجنوبروستای 


صورترگه
هابیش 
تربه


اینسنگ
اینسنگهاشاملکوارتز،پالژیوکالزوترمولیت-اکتینولیتوکانیهایفرعیآنشامل

هایاصلیتشکیلدهنده

کانی
هامیتوانبهسابگرین،نیوگرینو


ازشواهددگرشکلیدراینسنگ
گارنت،موسکویت،زوئزیتوکانیهایاپاکاست.
خاموشی موجی در بلورهای کوارتز و خاموشی موجی جارویی در ترمولیت-اکتینولیت اشاره کرد .در این دسته از
سنگهادونسلازبرگوارگیقابلمشاهدهاست.

شیستهای پلیتی
پورفیروبالستهایگارنت،استرولیت،

صلیدرسنگهایپلیتیشاملکوارتزومیکااستودربرگیرندۀ

کانیهایا
شواهدفراوانیازچنددگرریختیبهصورت

سنگهای مختلفاست.در منطقه بررسیشده 
سیلیمانیتوآندالوزیتدر 
نشاند دهنده سه نسل برگوارگی هستند که
شیستهای منطقه مورد مطالعه  

شکلپذیر دیده میشود .مجموعه 

برگوارگی نسل سوم به صورت محلی قابل مشاهده است .با توجه به شرایط دما در هر مرحله پورفیروبالستهای
درگارنتشیستها،حضورکلریتدراطراف

میشوند.رشدگارنتدرتماممراحلدگرریختیدیدهمیشود.
بررسی 
هاییازکوارتزوکانیهای


نیزحاویادخال
داربیانگردگرگونیبرگشتیاست.تعدادیازگارنتها 

گارنتهایشکل

راستبر در پهنه برشی نشان میدهد .این نسل از گارنتها رشد بین
درجهای  
تیره است که چرخشی حدود   45
نشانمیدهند.

تکتونیکرابینD1وD2
ادخالهای  Sشکلی (با جهت

پورفیروبالستهای استرولیت در استرولیت  -گارنت شیستها ،در در برگیرنده 

زاویهمیسازند،که نشاندهندۀ

شمالی-جنوبی)هستندکهنسبتبهبرگوارگیخارجی(شمال غرب -جنوبشرق)
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هاییهستندکهبهعنوانشواهدتبلوردرمنطقه


ترینپورفیروبالست

اند،گارنتواسترولیتمهم

گوناگونیرشدکرده

علیآباددمق14
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
رشدکردهاند

همزمانتاپسازتکتونیک
،بهصورت 
یراستگردحدود 45درجهاستوعمدتاً نسبتبه S1

چرخش
(شکل.)2
نوارهای کوارتز و ساختارهای سیگموئیدی را مشاهده کرد.
در این سنگها میتوان بلورهای ماهیگون میکا  ،
توانبهرگههای


هامی

یردراینسنگ
شواهددگرشکلیشکلپذ

برگوارگیدراینسنگهانیزازنوعفاصلهداراست.از
میآیند[.]34
مضرسیاشارهکرد،کهبراثرانحاللفشاریبهوجود 


شکل  .0پورفیربالست استرولیت به صورت
بین تکتونیک ،بین  D1و  D2در استرولیت گارنت
شیستها قابل مشاهده است

کربناتهای دگرگون شده
هاییتاچندینسانتیمترحضوردارند


هاودرالیه

تردرتناوبباآمفیبولشیست

یدگرگونشدهبیش
تها
کربنا 
شدهاستکهدرگذشتهکمتربه

نسبتبهسایرسنگهایدگرگونی ،موجب 

رخنمونمحدوداینسنگها 

(شکل.)3
وکانیهایاپاکاست.

هاکلسیتوکانیهایفرعیمسکویت،کوارتز،کلریت،دیوپسید


کانیاصلیآن
آنتوجهشود.
این سنگها بیش تر کربنات میلونیت هستند که شواهد دگرشکلی مانند سابگرین ،نیوگرین ،خمش در ماکلها
خمشدرماکلهاوخاموشیموجیدرکلسیت

(شکل،)4خاموشیموجیوریزشدگیبرگوارگی رانشانمیدهند .
ماکلهایسالمدارد و درشتدانههستند [.]35این
نشانگرنواحیتنشزیاد است .کلسیتدرنواحیتنشاندک  

شواهدنقشعمدهایدرمعرفیپهنهبرشیدارند.


شواهد دگرشکلی سنگهای دگرگونی
شواهد ماکروسکوپی
،وموازیبودنخطوارگیکششیبا

میلونیتیدرگرانیتمیلونیتهاباامتدادشمالخاور-جنوبباختر

برگوارگی
فابریکهایاین پهنۀبرشیتتعیینکننده نوعبرشدرآناست.

شیستها وکربناتمیلونیتها نیزدیدهمیشود.

جاییراستبردراینپهنهاست.نوعبرشبا


گرجابه

عبرشاست،کهنشان
ازجملهتعیینکنندههاینو

فابریک S/C
سمتخاوروبلوکجنوبخاوربهسمتباخترارزیابی


جاییبلوکشمالباختربه

صورتجابه

توجهبهاینفابریکبه
میشود(شکل.)5
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امتدادبرگوارگیمیلونیتیومیلبسیارکمآن،هندسۀپهنهبرشیامتدادلغزرانشانمیدهد[.]8اینویژگیدر

هاینویندرزمینشناسی

04جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شکل  .3تناوب الیههای تیره آمفیبول شیست و بخش های روشن کربنات میلونیت در پهنه برشی علیآباد دمق
سمت راست بخش شمالی پنه برشی سمت چپ بخش جنوب شرقی پهنه برشی



شکل  .4الف خرد شدگی و برش در بلور کلسیت ب) خمش در ماکل کلسیت در کربنات میلونیتهای علیآباد دمق
که نشانگر حد اکثر تنش منطقه است .xpl





شکل  .0الف) فابریک  s/cدر شیستهای علیآباد دمق در غالب نقاط برش راستبر را نشان میدهد ،ب) ساختار
سیگموئیدی سیلیس در شیستها که نشانگر برش راستبر است

هایموجوددرپورفیروبالستها،از


هایاسترین،ادخال

عالوهبرشواهدماکروسکوپی،ریزساختارهاییمانندسایه
وبلورهایماهیگوننیزنشانگر

هابهشکلSبهتلهافتادهاست
هادرداخلآن 


گارنتواسترولیتکهبرگوارگی
جمله
سویبرشدراینپهنههستند(شکل.)6
شواهدمیکروسکوپیریزساختارهایموجوددرسنگهایمتفاوتمنطقهدرجدول 1خالصهشدهاست.حضور

هابهدلیل
کردمتفاوتسنگ 


دیگروجوددارندگویایعمل

کمازیک
عناصرفابریکمتفاوتدرسنگهائیکهدرفاصلۀ

رفتارمختلفآنهادرطیحضورنیرواست.
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شواهد میکروسکوپی

علیآباددمق17
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
جدول .1شواهد دگرشکلی موجود در سنگهای دگرگونی منطقۀ بررسی شده
متاپلیتها

شواهد دگرشکلی
میکا فیش

*

ساختارهای سیگموئیدی

*

کوارتز
خاموشی موجی

*

آمفیبول شیست

هورنفلس

متاسندستون

گرانیت

*
*
*

*

*

میکا

*
*

آمفیبول

*

کلسیت
سابگرین-
نیوگرین

کوارتز

*
*

*

*

*

*

کلسیت

*

دوقلوی دگرشکلی در پالژیوکالز
نوارهای کوارتز

کربنات

*
*

*

*
*

پرتیت شعلهای

*

میرمکیت

*

*
*
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شکل  .6الف) پورفیروکالست پوششدار گارنت ،درگارنت شیست که بر اثر انحالل فشاری شکسته شده و سطح
شکستگی بلور استیلولیتی شده است  ،PPLب) پورفیروبالستهای گارنت در گارنت شیستها ،همزمان با فابریک
موجود در سنگ و بههمراه چرخش رشد کردهاند Si .نسبت به  Seحدود  40درجه چرخش نشان میدهد که این
چرخش هنگام رشد پورفیروبالست بوده است .همچنین این تصویر بیانگر عملکرد راست گرد پهنه برشی است
،PPL
ج) پورفیروبالستهای درشت استرولیت گارنتهای نسل اول را احاطه کرده است که بیانگر دگرگونی مجدد این
سنگها است  ،XPLد) ساختار هسته و پوش کوارتز ،که نوارهایی از بیوتیت آن را احاطه کرده است XPL

هاینویندرزمینشناسی

00جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

بحث
پهنه برشی علیآباد دمق
وجودآمدنفابریکبرشیوتجمعبلورهاییمیشودکهبازگوکنندهشرایط

یختیدرپهنههایبرشیباعثبه

دگرر
فشار و حرارت ،نوع دگرریختی برشی  ،نوع حرکت و پیشینه دگرریختی در پهنه برشی است .بررسی سنگهای
برشیوسیعدرمنطقهرانشانمیدهد.پیشازاینمحجلوهمکاران

دمقحضورپهنهای 

علیآباد
دگرگونیمنطقه 
دهاند .در سنگهای گرانیت
[ ]8وجود پهنه برشی بر اساس بررسی گرانیت میلونیتهای علیآباد دمق را مطرح کر 
ها،سابگرینونیوگریندربلورهایکوارتزبیانگرتأثیر تنشدرشرایط


میلونیت،خاموشیموجی،مهاجرتمرزبلور
چنینتنشدرمیلونیتهامتأثرازدگریختیکریستالپالستیکاست .این


هایگرانیتیاست،هم
شکلپذیردرتوده
تغییرشکلمستلزمحرارتزیاداست.
سنگهای
علیآباددمقنیزگسترشدارد .
برشیدرسنگهایدگرگونیدرجنوب 

اینپژوهشنشاندادکهپهنه
اینمنطقهشاملاسترولیتگارنتشیست،متاسندستون،آمفیبولشیست،آمفیبولیت،کربنات میلونیتوهورنفلس
کمتراز122مترمربعقابلمشاهده
علیآباددمقدرمحدودۀ 
جزهورنفلسهادرجنوب 

مجموعهاینسنگها،به

است.
برشیرانشانمیدهند(جدول

شناسی،تمامسنگهاییادشدهشواهدتغییردریکپهنه


براساسرفتارسنگ
هستند.
ساننیروهایکساننیست


زیعغیرهم
دلیلسنگشناسیمتفاوتوتو

درسنگ 
هابه

.)1درطولپهنهبرشیشدتتأثیر
ودگرریختیدرسنگها متفاوتاست .چهارمرحلهدگرریختیدر پهنه بررسیشده قابلمشاهدهاست،اولینمرحله

دگرشکلی ) (D1نتیجه  اولین حرکات تکتونیکی است که باعث دگرگونی مجموعه رسوبات اولیه منطقه شده است
دمقهمزمانبادومین مرحله دگرشکلی) (D2است کهمنجربه

علیآباد
نفوذتودههایگرانیتی 

دگرگونیناحیهای) .

(
تشکیلساختارهایشکلپذیرشده(دگرگونیدینامیک)کهاینتغییراتتااوایلسومینمرحلهدگرریختینیزادامه

داشته است ،ساختارهای حاصل از سومین مرحله دگرشکلی ) (D3از نوع شکلپذیرـ شکنا است و آخرین مرحله
دگرریختینیزازنوعشکناودربرگیرندهگسلهاوکینگباندهااست.
گرنوعومیزاندگرریختیسنگهایاینگستره درمنطقه است.خاموشی موجی


میکروسکوپینشان
بررسیهای 

بیوتیتهای

در کوارتز ،خاموشیموجیجاروییدرترمولیت-اکتینولیت،تبلور مجدد در بلورهای کوارتز ،سایه کرنش،
کهازشواهددگرریختیپیشروندهاست[ ،]37دوقلوی دگرشکلی در

جهتیافتگی ترجیحیشبکه ،

ماهیگون[،]36

پالژیوکالز[ ،]38خمش درماکل پالژیوکالز،دوقلوهایدگرریختیدربلورهایکلسیت [ ]41[،]42[،]31درکربنات
روندهدرمحلهایتجمعتنشزیاد


میرمکیت،کهدرجریاندگریختیپیش
میلونیتوخمشدرماکلآنها،تشکیل

درسنگهایمنطقهدر پهنه برشی است.

آلکالیفلدسپار[]44وخمشدر بیوتیتازشواهدتأثیر نیروهای تکتونیکی
گرانیتمیلونیتها ]45[،راستای پهنهبرشیبررسی شده شمالخاور-

پژوهشهای انجامشدهبرروی

براساس
انجامشدهبررویریزساختارها،امتدادلغزراستگرداست.در

بررسیهای 

جنوبباخترونوعحرکتآنباتوجهبه
غزچپگردباشد

اینسنگهادرموقعیتکنونیباشندباید سازوکار پهنه برشیامتداد ل

صورتی کهازابتدایتشکیل ،

کهباتکتونیکترافشاریسنندج-سیرجانسازگارینشاندهد[ .]22اینمحققانچرخشبعدیرادلیلقرارگیری
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شعلهای در

دربلورساختهمیشود[ ،]42حضور ماکل میکروکلین یا تارتان در آلکالی فلدسپار [ ،]43تشکیل پرتیت


علیآباددمق14
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
شواهدساختاریوفابریکیموجوددرسنگهایدگرگونیبررسی

هادرپهنهبرشیمیدانند.


درموقعیتفعلیسنگ
ن ها در یک محیط تکتونیکی برشی گسترده ،شکل پذیر تا
شده در این تحقیق نیز نشانگر دگرریخت شدن آ 
شکناوراستبراست.

شکلپذیر-


ریزساختارهای دگرریختی دما متوسط دگرگونی ناحیهای
علیآباد دمقنشانازحضوردگرگونیدیناموترمالقبلاز
شناسیوسنگشناسیدرپهنه برشی 

بررسیهای  
کانی

پژوهشهایفابریکاینامکانرابهوجودآوردهاستکهبتوانمراحلمختلف

تشکیلپهنۀبرشیدردمایپائیناست.
دگرریختیرابررسیکرد.
ای،مهاجرتمرزدانهای [،]47[،]46


هایورقه
چینخوردگینوارهایکانی
ازساختارهایدمامتوسطمیتوانبه  

[ ،]48در کوارتز اشاره کرد که نشانۀ حرارت متوسط و نرخ کرنش اندک است .میرمکیت ،اگرگاتهای کوارتز،
دربعضینمونهها

هایبیوتیتنیزازنشانههایوقوعدگرشکلیدمامتوسطدرمنطقهاست.


یافتگیولغزشورقه

جهت
هایدیگرنفوذکردهاند(شکل7الف).

هایبیوتیتطویلشدگینشاندادهویادربینکانی

دیدهشدهکهکانی
اینماکلهادراثر

تواندنشانهدگرشکلیآنهادرحالتجامدباشد[.]1


هاماکلمیکروکلینیاتارتانمی
درگرا 
نیت
پالستیکتشکیلمیشوند [.]41بهعقیده بارکر[،]52اینماکلناشیازتبدیل

اعمالاسترسدرحالتکریستال -
سانتیگراداست

بلورهایارتوکالزمونوکلینیکدمایزیادبهمیکروکلینتریکلینیکدمایپائین،دردمای522درجه
(شکل7ب).
دگرشکلیمانند ریز

فابریکهای

دربلورهایکوارتزباافزایشدما،درشرایطمتوسطتازیاد (،)422ْ C-722ْ C
شکیلمیشود(شکل7ج).در

،مهاجرتمرزدانهها(،)GMBت

دانههایجدید(إ)Newgrain
دانهها ( ،)Subgrain

نوارهایکوارتزدرمیلونیتها

صورتکشیدهونوارهایچندبلوریندیدهمیشود[.]51


هایکوارتزبه

اینشرایطدانه
درحرارتهاینسبتاًزیاد،

درشرایطمشابهرخسارهمتوسطتاباالیشیستسبزشکلمیگیرند[(،]52شکل7د،و).

دومنجربهتشکیلمهاجرتمرزبلورمیشود [ .]48[،]47[،]46تجدیدتبلور با

تحرکدرمرزبلورافزایشمییاب

رخمیدهد [( ]53[ ،]48شکل  .)7درحرارتباالی722

سانتیگراد

مهاجرتمرزدانهدردمای  722-522درجه
سانتیگراددیوارهبلورهابهصورتآمیبیاست.

درجه
با توجه به اینکه هورنفلسها در دمای زیاد تشکیل شدهاند ،هنوز شواهد دگرریختی را نشان میدهند .از این
هایاینپهنهنشانگردگرریختیدردمای


حضوربافتمیرمکیتیدرسنگ
توانبهمیرمکیتهااشارهکرد.


شواهدمی
سانتیگراد)<622میرمکیتدرطولبرگوارگیغالباست[.]1

میشود(شکل7ه)[.]55[،]54دردمای(درجه

ایودرطیفرورانشوکوهزائیزاگرس


دراثردگرگونیناحیه
ریزساختارهایدگرریختیدمامتوسطممکناست 
دگرگونیاینمنطقهراازنوعناحیهایمعرفی

شکلگرفتهباشند،محققانی مانند بدرزاده[ ]56وبهاریفر[ ،]2نیز
سنگهایدگرگونی
صورتپیشروندهوپیوستهرویدادهاست   .


هادگرشکلیودگرگونیبه

ازنظرآن
دهاند،که 
کر 
دگرگونشدهاند.

منطقۀبررسیشدهدرحدرخسارهشیستسبزتااولرخسارهآمفیبولیت
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وگاهیبهعنوانتعیین کننده نوعبرشاستفاده

هایتجمعتنشباالدربلورساختهمیشوند 


کهدرمحل
زیاد است 

هاینویندرزمینشناسی

04جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)













ریزساختارهای دگرریختی دما پایین دگرگونی دینامیک
باتوجهبهشواهدموجودریزساختارهاییدردمایکمترشکلمیگیرندکه کهتحتتأثیردگرگونیقرارگرفته،

شدهاند.ازساختارهایدماپاییندراین
فشاردرشکلگیریآننقشبارزیداشتهومنجربهتشکیلزونبرشی  
منطقهمیتوانبه:وجودبافت کروناحاصلازدگرگونیبرگشتیگارنت،خاموشیموجیدرکوارتز،دوقلویدگرشکلی

،وپرتیتشعلهایاشارهکرد.

درپالژیوکالزوسودومورفکلریتبهجایگارنت(بیانگردگرگونیقهقرایی)
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شکل  .7الف( طویل شدگی بلورهای میکا و نفوذ در بین بلورها یا احاطه کردن درشت بلورها در گرانیت میلونیتهای
علیآباد دمق  ،XPLب( حضور ماکل میکروکلین در گرانیت میلونیت  ،XPLج) مهاجرت مرز دانهها ) (GBMدر
گرانیت میلونیت منطقه علیآباد دمق .XPL .د ،و) اگرگاتهای کوارتز ونوارهای چند بلوری کوارتز در شیستهای
همدان ،که نشانگر دمای زیاد است  ، XPLه) میرمکیت در سنگ هورنفلس ،مکه بیشتر در صفحات بلور به موازات
برگوارگی قرار میگیرد ،و در در دمای زیاد میرمکیت در طول برگوارگی غالب است [.XPL ]9

علیآباددمق13
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
یگراد)و
خاموشیموجیناشیازدگرشکلیدرحالتکریستال-پالستیک،در دمای بسیار کم(زیر322درجهسانت 
خاموشیموجیلکهایوباافزایشدما،خاموشیموجیجاروییتشکیل

یگراد) بهصورت
کم ( 322-422درجهسانت 

میشود[(،]1شکل 8الف) .دردمایکم بامهاجرتدرمرزبلور،بلورهایمستقل() )BLGیا بازتبلوربابرآمدگی

) (bulging recrystallizationتشکیل میشود [ ،]58[ ،]41که در  پهنه برشی علیآباد دمق در گرانیت
تشکیلپرتیتشعلهای درحرارت کم،در

هااینریزساختارهامشاهدهمیشوند(شکل 8ب).


هاوهورنفلس

میلونیت
شیستسبزاستکهدرپهنههایبرشیشکلپذیردگرریختشدهتشکیلمیشود [.]44اینساختارهادر

رخساره 
رسدکهپرتیتباانحاللآلبیتدرفلدسپارپتاسیمداریکه


تشکیلشده،وچنینبهنظرمی
دمای 322˚C-422˚C
عنوانتعیینکنندهجهتمحورهای


توانندبه

هایپرتیتیمی
درحرارتزیادتشکیلشدهبهوجودآمدهاست[ .]1
شعله

تنشبهکارگرفتهشوند[(]62[،]51[،]58شکل8-ج).
بعضی  ازبلورهاازجملهکلسیتوپالژیوکالزممکناستبادوقلوسازیمکانیکیدگرریختهشوند [،]62[،]42
یتواند
دماهای پائین 322-422( ،سانتی گراد) و کمتر نیز م 
[ .]64[ ،]63دوقلوسازی با اعمال تنش محدود و در  
علیآباددمقهمداندوقلوشدگی در
بهوجودآید ،و باتشخیصنوعماکلدمایدگرریختیقابل تعییناست.درمنطقه 
بلورهایکلسیتوپالژیوکالزمشاهدهمیشود(شکل8د،ه).
هایگارنتدرنسلهایمختلفبرگوارگیقابلمشاهدههستند


رفیروبالست
درشیستهای منطقه بررسیشده پو

وکهتوسطبلورهایکلریتپرشدههستنددر

هابهکلریتتبدیلشدهاندویادارایسایهفشاری


ایازگارنت

کهدسته
واقعبافتکروناحاصلازدگرگونیبرگشتیگارنتمنجربهتشکیلکلریتدراطرافآنهاشدهاست[(،]8شکل 8

هانیزبهصورتگلولهبرفی()Snow ballهستند،کهنشانهچرخشبلوردرحینرشداست.


ایازگارنت
و) .
دسته

ترمومتری دگرگونی دینامیک
هایکلسیتنقشعمده ایدربررسیترمومتریداردوبیانگراطالعاتیدررابطهباسن،


وضعیتهندسیماکل
ماکلهای
زماندگرریختیوواتنشاست ،ورابطهبین عرضماکلها ،دمایدگرریختیوواتنشرانشان میدهد .
وجودمیآورند[،]64کهشکل


مشخصومعینیرابه
موجوددربلورهایکلسیتدردگرریختیتغییرکردهوشکلهای
هاینازکتشکیلمیشوندو

ماکلهایتشکیلشدهوابستهبهدمای حاکمبرمحیطاست[.]31باکاهشدماماکل
هاینازککمترازیک

درکلسیتهایبررسیشدهعرضماکل

شدتتشکیلماکلافزایشمییابد[.]67[،]66[،]65

دردماهایزیادماکلهاازنوع

هانیزافزایشمییابد .

میکرون()2/221 mmاستکهباافزایشحرارتعرضماکل
دگرریختی در کلسیت در دمای  322درجه سانتی گراد و بیشتر ماکلهایی با عرض بیشتر از  5میکرون ایجاد
کند،کهبهصورتضخیم،نوکتیز(مخروطی)وعدسیشکلهستند[،]74[،]73[،]72اینتغییرشکلباافزایش


می
بیشترینشدتواتنش
ها،واتنشافزایشمییابد .

باافزایشدماوضخیمترشدنماکل

دماارتباطدارد [.]76[،]75
ترمشاهدهمیشود(شکل.)4

هادرسنگهایدگرریختشدهدردماهایبیش

ماکل
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افزایشمهاجرتمرزماکلهامرتبطباافزایشدمااست[.]71[،]72[،]61[،]68

ضخیمهستند

هاینویندرزمینشناسی

03جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)





شدت دوقلوشدگی ،عرض ماکلهای کلسیت ،واتنش برشی ( )Shear strainدر بلورهای درشت کربنات
میلونیتهابااستفادهازروشارائهشدهاونسوگروشونگ[،]77محاسبهشدهاست.محاسباتیادشدهبرپایۀمتوسط

وتعدادآنهااست.

عرضماکل(عرضبخشهاینازکوضخیم)،شدتماکلشدگی(دوقلوشدگی)
بهعبارتدیگرمیانگین
متوسطشدتدوقلوشدگیدرهرنمونهبرابربامیانگینعرضبخشنازکوضخیماست .
یشود.
هابرتعدادماکلهامحاسبهم 


هاینازکوضخیموتقسیمآن

هاازطریقجمععرضبخش
ماکل
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شکل  .8الف( خاموشی موجی در کوارتز ،ناشی از دگرشکلی در حالت کریستال-پالستیک ،در گرانیت میلونیت
منطقه علیآباد دمق  ،XPLب) بازتبلور با برآمدگی ) ،(BLGکه منجر به تشکیل بلورهای جدید میشود  ،XPLج)
تیغههای آلبیت به شکل شعلهای در فلدسپار پتاسیک پرتیتی در یک هورنفلس .تیغههای شعلهای پرتیتی از عدم
اختالط در دگرریختی در شرایط شیست سبز حاصل شدهاند  ،XPLد) پدیده دوقلویی در پورفیروکالستهای خرد
شده کلسیت در کربنات میلونیت که از شواهد دگرشکلی در منطقه علیآباد دمق است  ،XPLو) سودومورف کلریت
به جای گارنت که نشان دهنده دگرگونی قهقرایی است .در این تصویر پورفیروبالست گارنت به صورت همزمان نسبت
به برگوارگی نسل دوم قرار گرفته است  ،PPLه) دوقلوی دگرشکلی در بلور پالیوکالز که نوک سوزنی آنها به سمت
مرکز بلور است XPL

علیآباددمق13
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
شدتدوقلوشدگیازطریقتقسیمتعدادماکل(شاملبخشهاینازکوضخیم)بهعرضبلورموردنظردرجهت
عمودبرماکلمحاسبهمیشود.درهرنمونهمتوسطشدتماکل،بامیانگینمجموعهماکلهابرابراست.

محاسبهمیشود.

بهصورترابطه()1
واتنشبرشی(بهروشگروشونگ )]78[،
(γ= Tt2tan (α/2) )1
کهدرآن:
=γواتنشبرشی
 =Tشدتتشکیلماکل
= tعرضماکل
=αزاویهچرخشحاشیهبلورازحالتغیردوقلویینسبتبهدوقلوشدگی
علیآباددمق 33بلورکلسیتبررسیشد (جدول .)2عرضماکلهایمشاهدهشدهدرکربنات
درپهنهبرشی 
ماکلدرمیلیمتراست(شکل .)1ضخامتماکلهای

میکرونوشدتماکلشدگیبین 5-42

هاکمتر از 5


میلونیت
هانیزافزایشمییابد.

نازککمترازیکمیکرون()2/221 mmاستکهباافزایشدما،عرضماکل

هاازدوروندکلیتبعیتمیکنندوگویایدرجهحرارتخاصی


توانعنوانکردکهپیکان
براساسشکل  1
می
ترینشدتواتنشدوقلوییدرسنگهایدگرریختشدهدر

هستندروندآنهابازگو کننده شدتواتنشاست .
بیش

بهصورتضخیموتبلور
شود،ماکلها دردمایزیادتراز  322( 222تا) درجهسانتی گراد  


مشاهدهمی
دمایزیاد 
مجدددرمرزدانهآشکارمیشود.


شکل  .9نمودار متوسط شدت دوقلویی در برابر متوسط عرض دوقلویی برای نمونههای اندازهگیری شده از پهنه
برشی علیآباد دمق .در دمای زیاد ( )< 022˚Cافزایش عرض ماکلها معرف شدت واتنش است که بیشترین شدت
واتنش مربوط به سنگهای دگرریخت شده در دماهای بیشتر است.
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هاینویندرزمینشناسی

04جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

جدول  .0جدول دادههای ماکل بلورهای کلسیت در پهنه برشی علیآباد دمق
واتنش برشی

شدت دوقلو شدگی

متوسط عرض ماکل ها

تکرار ماکل ها

اندازه عرض بلور

)(γ

)(T.i

)(mm

(نازک و ضخیم)

)(mm

0/0005

15

0/001

3

0/52

1

0/018

11/2

0/0002

8

0/13

5

0/050

80

0/0002

8

0/1

3

0/015

00

0/0002

0

0/1

0

0/012

31

0/0000

9

0/52

2

0/009

30

<0/0002

3

0/1

1

0/001

50

0/0002

5

0/1

0

0/01

1/11

0/0050

1

0/12

8

0/050

50

0/005

5

0/1

9

0/015

50

0/001

5

0/1

10

0/001

50

0/0002

5

0/1

11

0/011

11/1

0/0011

2

5/3

15

0/015

50

0/001

3

0/12

13

0/011

53/00

0/00111

3

0/13

10

0/050

30

0/0012

3

0/1

12

0/05

11/1

0/005

2

0/3

11

0/03

13/3

0/000

5

0/12

10

0/001

2

0/005

1

0/5

18

0/000

0

0/0010

3

0/52

19

0/08

11

0/0080

0

0/52

50

0/01

10

0/00032

1

0/1

51

0/01

52

0/001

5

0/08

55

0/01

52

0/001

5

0/08

53

0/01

10

0/005

1

0/1

50

0/0030

1/01

0/001

5

0/33

52

0/008

1/1

0/005

1

0/12

51

0/001

50

>0/0002

5

0/1

50

0/00085

5/5

0/0001

5

0/9

58

0/005

1/52

0/0002

1

0/11

59

0/01

11/1

0/001

5

0/15

30

0/01

51/1

0/0000

0

0/12

31

0/055

10

0/0032

5

0/5

35

0/009

12/38

0/001

5

0/13

33
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بلور

علیآباددمق44
هایناحیهای،مجاورتیودینامیکدرپهنۀبرشی 


دگرگونی
شواهددگرشکلی
،نمونههایدگرریختشده

هامشاهدهمیشود(شکل)4


هادرسنگ
ارتباطمعکوسبینعرضماکلوشدتماکل
سنگهای
موردبررسیدردمایزیر 172درجهسانتیگراد ،میانگینعرضدوقلویی  ≥1میکرونرانشانمیدهند .
دگرریختشدهدردمایبیشتراز 222درجهسانتیگرادگسترهکمعرضیازشدتدوقلویی(5-25درمیلیمتر)را

نظرمیرسد

هایبررسیشدهبلورهایکوچکشدتدوقلوئیکمتری(شکل 3الف)دارندو 
به


درنمونه
نشانمیدهد .

پژوهشهایانجامشدهدرمنطقه

ایایفامیکند[ .]71[،]35


بلورهاوتخلخلنیزدردوقلوسازینقشعمده
اندازه 
تأثیردگرریختیبرشیدرشرایطحدفاصلشکلپذیروشکنلاست

نشاندهنده
بررسیشده 

نتیجهگیری
بنظرمیرسدتحوالتدگرگونیبا

علیآباددمق
شناسیدرسنگهایدگرگونی 


باتوجهبهشواهدساختاریوکانی
ازمحدودهدماپائینتامتوسطدررخسارهشیستسبزآغازشدهوطییکدگرگونیپیشروندهبهرخسارهآمفیبولیت
طیدگرگونیناحیهایحاصلازفرورانشصفحهعربستان

واردشدهاست.باتوجهبهشواهدسنیارائهشدهاینرخداد
درزونسنندجسیرجانبهوجودآمدهاست.
بهدنبالدگرگونی ناحیهایدمامتوسط،دراثر
شواهددگرریختیدرریزساختارهایدماپائیننشان میدهد که 
پهنهیبرشیراستبربخشیازمنطقهموردمطالعهتحتتاثیردگرگونیدینامیکیقرارگرفتهاست.باتوجهبه
عملکرد 
اینکه بیشترین شواهد دگرشکلی مربوط به دومین مرحله دگرریختی است میتوان تشکیل پهنه برشی را در این

پهنههایبرشیزوندگرگونیسنندجسیرجان
کربناتمیلونیتهای  

مرحلهفرضکرد .شواهددگرریختی موجوددر
مستقیمبیندما،عرضماکلهاوواتنش

ابزاریدقیقدرتعیینشرایطدگرگونیدراینمنطقهاست .براساسرابطه 
درکربناتهایدگرگونشده،شرایطدمایپائینحداکثر33درجهسانتیگراددرفشارهایپائینمحاسبهشدهاست.

علیآباد
وانواعسنگهایدگرگونیجنوب 

علیآباددمق
حضورشواهدپهنهبرشیدرگرانیتمیلونیتهادرشمال 

دمق بیانکننده حضور پهنهای برشی گسترده از نوع شکلپذیر تا شکلپذیر -شکنا در منطقه است که با توجه به
جایگیریتودهالوندفعالبودهاست.
شواهدموجوددرهورنفلسهاهمزمانتابعداز 


تشکر و قدردانی
دانندازراهنمائیهایارزندهدکترمحجلطیاینتحقیقتشکرکنند.بخشی


نویسندگاناینمقالهبرخودالزممی
پژوهشهایانجامشدهدراینتحقیقبیوسیلهمعاونتپژوهشیوفناوریدانشگاهشهیدبهشتیحمایتشدهاست.

از

1. Stocklin J., "Structural history and tectonics of Iran", a review. American Association of
Petroleum Geologists Bull, 52 (1968)1229.
علیاکبر ،نگرشی نو پتروژنز سنگهای دگرگونی ناحیهای منطقه همدان ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد (گرایش
 .2بهاریفر  
پترولوژی)دانشگاهتربیتمعلم(.)1376
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منابع

هاینویندرزمینشناسی

04جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

پایاننامۀ دکتری زمینشناسی،
علیاکبر  ،پترولوژی مجموعه پلوتونیک الوند با نگرشی ویژه بر گرانیتوئیدها  ،
سپاهیگرو  

.3
دانشکدۀعلوم،دانشگاهتربیتمعلم(.)1378

هایآذرینومیگماتیتهایکمپلکسالوندوتودۀنفوذیآلموقالغهمدانوارتباط


پترولوژیمجموعهسنگ
 .4شهبازیحسین،
ژنتیکیبینآنها،رسالۀدکتری(گرایشپترولوژی)،دانشگاهشهیدبهشتی(.)1381


هایدگرگونیناحیهایمنطقههمدانو


تبلوردگرگونیودگرشکلیدرسنگ
معینوزیری حسین،رابطۀ 
علیاکبر ،
بهاریفر  

.5
کاربردآندرتفسیررخدادهایتکتونیکی،مجلۀعلومدانشگاهتهران،جلد،25شماره.155-167)1378(2
،پایاننامۀکارشناسیارشد،دانشگاهتربیتمدرس.)1382(،

تحلیلشیستهایهمداندرمنطقۀچشمهپهن

 .6نوزعیمرضا،
 .7ایزدی کیان لیال ،تحلیل ساختاری و پتروفابریکی سنگهای دگرگونی کوهستان الوند (جنوب و جنوب باختر همدان)،
پایاننامۀدکتری(تکتونیک)دانشگاهشهیدبهشتی(.)1388


علیآباددمقواهمیتپهنۀبرشیآن
محمدولی،مقدمفرزانه،تحلیلدگرریختیدرگرانیتمیلونیتی 

ولیزاده
 .8محجلمحمد ،
درتفسیرتکتونیکمنطقههمدان،مجلۀعلومدانشگاهتهران،جلد،32شمارۀ.11-124)1385(2
9. Passchier C. W., Troaw R. A. J., "Micro tectonics, Springer", Berlin, Heidelberg, New York
( 2005).
ولیزاده محمدولی ،صادقیان محمود ،اکرمی محمدعلی ،آنکالوها وپترولوژی گرانیت (ترجمه) ،نوشتۀ ژان دیدیه و برنارد
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