یافتههاینویندرزمینشناسیجلد،1شماره،1بهاروتابستان121314

(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

ویژگیهای دگرشکلی و پهنههای برش در تودۀ گرانیتی مرزیان ازنا،
پهنۀ سنندج -سیرجان

اسماعیلدرویشی،محمودخلیلی،علیرضاندیمی؛
گروهزمینشناسی

دانشگاهاصفهان،
دریافت13/2/7پذیرش13/10/3

چکیده
تودۀگرانیتیمرزیانازنایکیازجملهتودههاینفوذیمتعددپهنۀساختاریسنندج-سیرجاناستکهدارایترکیب
همچنیندرهالۀ همبریاینتوده(کردیریتوآندالوزیتشیست)
سنگشناسیلوکوگرانیت،گرانیتوگرانودیوریتاست  .

یمیلونیتیشدهومیگماتیتهایتزریقیرخنموندارند.

دار،آپلیت،پگماتیت،سنگها


یتورمالینوگارنت
لوکوگرانیتها

بررسیهای

هاشاملکوارتز،پالژیوکالز،فلدسپارپتاسیمدار،بیوتیت،موسکویت،تورمالین،گارنتاست.


هایعمدهآن

کانی
هایجنوبخاوریوباروندهایشمالباختری -جنوبخاوری،


ویژهدرقسمت

هایبرشیبه

گروجودپهنه

ساختاریبیان
ریزساختارینشاندهندۀوجودچهارنوعریزساختار)1:

بررسیهای

جنوبباختریاستو

شمال،شمالخاوری-جنوب،
ریز ساختارهای ماگمایی )2 ،ریزساختار حالت جامد دما باال )2 ،ریزساختار حالت جامد کم دما )4  ،ریزساختار نیمه
میلونیتیومیلونیتیدرمنطقهاست.
نشانگرهای سوی برش مانند فابریک ،S-C
میدهد  .
پهنههای برشی اکثر سنگهای منطقه را تحت تأثیر قرار  

یماهیگون

ینامتقارن،کینکنوارهایشکنبیوتیتوفلدسپارها،میکاهاوآندالوزیتها

پورفیروکالستوپورفیروبالستها

و ریزساختارهای دومینو و بودین شده فلدسپار و تورمالین بیانگر تغییرات شکلپذیر با حرکت فشارشی برشی راستبر
پهنههایحالت ماگمایی و جامد دمای زیاددر
حاکمبرمنطقههستند.مجموع شواهد ،بیان کنندۀ این واقعیت است که 
ریتودههایگرانیتی

یگی
همزمان با جا 
سانتیگراد) ،

شرایط رخسارهشیست سبز تا آمفیبولیتپایینی( 300-000درجۀ 
تهای پس از
توپهنههای حالت جامد کمدما ،نیمه میلونیتی و میلونیتیوساختارهایشکنندهحاصل فعالی 

رویدادهاس
یگیری تودهگرانیتی هستند.
جا 

گرانیت،مرزیان،شواهددگرشکلی،پهنههایبرشی،پهنهسنندج-سیرجان

واژههای کلیدی:
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هاینویندرزمینشناسی

11جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

مقدمه
هایگرانیتیپوستهایتشکیل


درسنگ
هامانندمیلونیتها 


هایحاصلازآن

تریننوعدگرشکلیوسنگ

متداول
دراینسنگها ساختارهاییمانندشکستگیها،جریانکاتاکالستیکفلدسپارومیکا،تغییرشکلخمیری

میشوند.

بهطور همزمان گسترش
کوارتز ،کاهش اندازۀ دانه در اثر بازتبلور پویا و در مناطق برشی ،سطوح برگوارگی  Cو S
پهنههای باریکی را تشکیل
پهنههای برشی با تغییرات ساختاری ،
گرکرنشهایمتفاوتند [ .]2[،]1


یابندونشان

می
دادهاند .این
سنگها در نتیجۀ تمرکز کرنش ناهماهنگ نسبت به پیرامون خود تغییر ساختار  

آنها
میدهند که در 

یهای ساختاری متداول در
یشوند از ویژگ 
سانتیمتر تا چند کیلومتر دیده م 

ساختارها که با پهنای متفاوت از چند
بهصورت موازی ،مزدوج و گاه مشبک در
پهنههای برشی معموالً 
بخشهای میانی و عمیق پوسته هستند ]  .[3

رخسارههای شیست

دستخوش شرایط دگرگونی تا

سها که
تها ،گنی 
سنگهایبلورین با ترکیب همگن نظیر گرانی 

نساختی
مهای زمی 
پهنههای برشیبهرژی 
مییابند] .[4
شدهاند ،گسترش 
سبز،شیست آبی و یا آمفیبولیت و گرانولیت 
بهشکل
سنگها 

پهنهها معموالً
یشوند.در این 
نساختی تشکیل م 
مهای زمی 
خاصیمتعلقنیستند و تقریباً درهمۀ رژی 
تها معموالً ساختارهای مزوسکوپی و
وارگیهای گسترش یافته ،دیده میشوند .میلونی 

برگوارگی و 
خط
میلونیتی با 
آنها امکانپذیر
میکروسکوپی خاصی دارند که تحلیل جنبشی و تعیینشرایط فشار و دمای تغییرات ساختاری را در 
سنگها جریان

پهنههای برشی نشان داده است که درتشکیل این
تها در 
بررسیهای انجام شده رویمیلونی 

میکنند.
یافتگی شکلپذیر ،کاهش اندازۀذرات وبازتبلورپویا اهمیتبارزیدارد[.]6[،]0امروزه برایبررسی و بازسازی شرایط
گهای توده و
سنگهای میزبانو سن 

یگیری آن بر روی
تودههای نفوذی درزمان تشکیل و اثرات جا 
یگیری 
جا 
همچنین تعبیر و تفسیر نیروهای زمینساختی حاکم بر منطقه ،استفاده از ریزساختارهای میکروسکوپی و

سنگها و سیمای کلی سنگ امری اجتناب ناپذیراست ،زیرا

دگرشکلیهای حادث شده روی کانیهای موجود در

تغییرات ایجاد شده روی کانیها و تشکیل انواع خاصیاز هر کدام از ریزساختارهای میکروسکوپی ،نشانۀمرحلۀ خاصی
پهنههای برشی

مدلسازی عددی در

همچنین بررسیهای تجربی و
یگیری تودههای نفوذی است  .
از روند جا 
نرمشدگی
پهنههایبرشی نتیجۀ ترکیبی از جریان چسبنده و 
شکلگیری و تکامل 

شکلپذیر نشان داده است که

آنها نیازی به حضور سطوح جدا شده از پیشموجود نیست
سنگهای همگناستو برای تشکیل 

حاصلاز کرنش در
گسلها را در

درزهها و
شموجودمانند 
شکستگیهای ازپی 

پژوهشگران تمرکز کرنش برشی روی

].[7برخیدیگر از
تیمرزیانکهدرفعالترینپهنۀساختاریایرانقرارداردمانند

یدانند].[8تودۀگرانی
پهنههایبرشی مؤثر م 
تشکیل 
شکلپذیر است است.

گسترشپهنههای برشی

تودههایگرانیتی در نوارهای کوهزایی ،مکان مناسبی برای
بسیاری از 
ستگاه،نمونهبرداری صورت

نمونهبرداری انجامگیردکهبرایناساس از  32ای

صورتسامانهای

منطقۀ بررسیشده 
به
آنها را با نحوۀ
سنگهای منطقهوارتباط 

گرفت.هدف از این تحقیقبررسیدگرشکلیها و ریزساختارهای موجود در
چنینحرکتشناسی و شرایط دما و

بررسیهای ساختاریوپتروفابریکیاست .
هم

یگیریاینتودهبااستفادهاز
جا 
میشود.
تکاملپهنههای برشی منطقهدراینمقالهتفسیروتحلیل 

شکلگیری و

فشار در
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یسیلیسیفراوانومیگماتیتها در منطقه ،بر آن شدیم تا از تمامی

ورگهها

کهایاسیدی
گسلها و دای 

نظربهوجود
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بحث و بررسی
جایگاه زمینشناسی
نساختی سنندج-سیرجان و حدود  20کیلومتریشمال راندگی اصلی زاگرس
تودۀگرانیتیمرزیاندرپهنۀزمی 
قرار دارد.اینتودهبه لحاظجغرافیایی در حدود 7کیلومتری شمال شهر ازناوبینروستاهایمرزیاندرخاوروکلبور
خرمآباد] [1وشرق
نشناسی 
درباخترواقعشدهاست(شکل )1و درغرب گسترده نقشۀ چهارگوش 1:200000زمی 
گسترده نقشۀ چهارگوش  1:200000گلپایگان قرار دارد ] .[10این توده از لحاظ سنگشناسی ترکیب گرانیت و
گسترهای از لوکوگرانیتهای

لوکوگرانیت دارد که پیرامون آن و درهالۀ همبری (آندالوزیت و کردیریت شیست) 
اینسنگها

وگرانیتهایمیلونیتیشدهرخنموندارند.در

،میگماتیتها 

دار،آپلیتوپگماتیتها


تورمالینوگارنت
کوارتز،پالژیوکالز،ارتوکالزوکانیهایفرعیبیوتیت،تورمالین،گارنت،موسکویتوبهندرت

کانیهایعمدهشامل
تواندرشمارگرانیتهای

یژئوشیمیاییاینسنگها  
رامی

کهبراساسشواهدپتروگرافیودادهها

سیلیمانیتاست 
فیلیتهایهمدان -گلپایگان(ژوراسیکمیانی)نفوذکردهو

تودههادرون 
باتوجهبهاینکه 

طبقهبندیکرد.
تیپ  S
توانسنتشکیلآنرابهاواخرژوراسیکویاکرتاسه -ائوسننسبت

دهاند 
می
فازهایمختلفتکتونیکیراتحملکر 
سنگهای دگرگونی
بررسیهایسنسنجیایزوتوپیانجامگیرد .

تعیینسندقیقاینسنگهابایدبرپایۀ

داد].[11
موجود در منطقه شامل دو سری دگرگونیناحیهای درجۀکم و همبری درجۀ کمتا زیاد است .مرزبندی بین دو
تها و
راتکانیشناسی صورت گرفته است .دگرگونی ناحیهای شاملاسلی 

دگرگونی با توجه به شواهد بافتی و تغیی
لکهدار شروعشده و به
ستهای 
نمیدهند .دگرگونی همبری با شی 
تها است که تغییرات بافتی محسوسی رانشان 
فیلی 
میشود که
یشود .دگرگونیناحیهای با طیفی از شرایط رخساره شیست سبز دیده 
تها ختم م 
هورنفلسها و میگماتی 

مجموعهای دگرگونی همبری دمای متوسط تا زیاد -فشار کم حاصل شده است .در

در طی نفوذ تودۀ گرانیتی
وگرانیتهایمیلونیتی

شمالیوجنوبخاوری،لوکوگرانیتها 

ویژهدرقسمتهای

بخشهای مختلفتودۀ گرانیتیبه

اندازهگیری شده است.با بررسی

هاوسنگهایدگرگونیمجاور شیب و راستای الیهبندى


شدهرخنموندارندوازآن
شکلهای1و)2و رسم استریوگراممربوط(شکل ،)3مشخص شد که
آنهاومقایسۀباشکلرخنمونتودۀگرانیتی( 

سنگهای دگرگونیمیزبانشباروندشمالباختر-جنوبخاور تزریق

تودۀگرانیتیمرزیان در امتدادشیستوزیته غالب
سنگهای میزبان خود دارندو

پهنههایبرشیحاشیه ارتباط زایشیآشکاری با
دگرشکلیهای موجود در 

شدهاست.
اساسبررسیهای پیشین][13حداقل سه

نیروهایبرشیراستبربریدهشدهاست(شکل.)2بر

شکلتودهتحتتأثیر
بهصورت ساختارهای
دگرشکلیها 

سنگهای دگرگونیمنطقهبررسیشده رخدادهاست که این

گامه دگرشکلی در
یشود.دگرشکلی دوم که مانند سایر مناطق سنندج -سیرجان،حادثۀ اصلى دگرشکلى در
شیستوزیته بارز مشخصم 
بهصورت
نهاى بسته باشیب زیاد تا قائمنمایاناست.دگرشکلى سوم در مقیاسمیکروسکوپى و 
منطقه است و با چی 
مىشود].[13
یک رخ خمیده دیده 
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نهای بستهتا موازی با سطح محوری افقی و با یک
بهواسطۀ چی 
شدهاند .دگرشکلی اول 
صفحهای، S1،S2،S3ظاهر 
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شکل .1نقشۀ زمینشناسی منطقه بررسی شده (اقتباس از نقشه  1/111111شازند ]) [11
بههمراه موقعیت آن در بین زونهای ساختاری اطراف

ساختارهای شکننده
گامههاینهاییتغییرشکلشکنندهقرارگرفتهاست.اینساختارهایشکننده
تودۀ گرانیتیمرزیانتحتتأثیر  
برحسبمقیاسمطالعهازگسلتادرزهوشکستگیهاقابلمشاهدهاستوبررویساختارهایبهوجودآمدهطیتغییر
به منظور مقایسه و شناسایی آخرین حرکات تکتونیکی و نیز تغییر شکل در
گذاشتهاند  .

شکل پالستیک قبلی تأثیر 
مرزیان،برداشتها ساختاریانجامشد.تعداد 38صفحهگسلیباکیفیتمطلوبازسطحمنطقهبرداشتشد

منطقۀ 
یبهدستآمدهدراینصفحاتگسلی
پراکندگیها 

کهنمودارهایمربوطدرشکل(3الفوب)نشاندادهشدهاست.
نشانمیدهدکهسهسامانۀاصلیگسلدراینمنطقهباعثقطعهقطعهشدنوجابهجاییواحدهایسنگیشدهاست.

 060کشیده شدهاند (شکل  3الف و ب) .سامانه گسلهای با روند شمال باختری-جنوب خاوری که بهموازات
اندازلحاظفراوانیکمتر  ولیمعموالًمرزهایبیرونیواحدهایبیرونزدهرا


ادزاگرسکشیدهشده
ساختارهایکوهز
سامانهسومکهکمترینفراوانیرادارندباروندهایتقریباًخاور-شمالخاوردرانتهای

تشکیلمیدهند(شکل.)2

دریکمقیاسدیگردرزهها در 32ایستگاه

جنوبخاوریمتصلمیشوند .

مسیرخودبهگسلهایشمالباختری-

دهدکهدرمقیاسکوچکتر


ایننمودارنشانمی
کهنمودارآماریآنهادرشکل 3جآوردهشدهاست.

بررسیشد 
ثرازحرکاتگسلهایبزرگنیزهستند.

ساختارهامتأ
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کهازآزیموتهای020الی

سامانهغالبازنظرفراوانیسامانهگسلهایباروندشمالخاوری-جنوبباختریهستند
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شکل .2نقشۀ نمادین زمینساختی بههمراه برونزد تودۀ گرانیتی مرزیان و سیستم گسلها و پهنههای
برشی غالب منطقۀ مرزیان

ویژگیهای صحرایی ،مزوسکوپی و میکروسکوپی ساختارها در پهنههای برشی
براساسشواهدیمانند )1:شکلرخنمونتودۀ گرانیتیمرزیانکهکشیدگیباراستایشمالباختری -جنوب
کردسیستمهایگسلیمنطقهباامتدادشمال،شمالخاوری-جنوب،جنوبباختریکه


روندوعمل
خاوریدارد)2،
عملکردبرشی
وگسلهایباامتدادشمالباختری-جنوبخاوری (موازی امتدادزاگرس) 

اکثراًبرشیچپبرهستند 
یفشارشیوبرشیراستبرمنطقهتشکیلشده

،کهممکناستدرطیحرکتها

راستبروراندگیدارند (شکل)3
رانمایشمیدهد.

باشند(شکل.)2شکل4بتصویردانۀفلدسپاردرلوکوگرانیتمنطقهکهسامانهبرشیچببردارد
شدهاند،
پهنههای برشی بررسیشده از دو بخشزمینه وپورفیروکالست تشکیل 
سنگهایگرانیتیمیلونیتیشده در 

نهای از ذرات ریزدانه وباز
عدسیهایی از جنس کوارتز ،فلدسپات و بیوتیت هستندکه در زمی 

روکالستهاشامل

پورفی
بهصورت دو سطح  Sو  Cدیده
سنگها 

تبلور یافته کوارتز و فلدسپات قرار گرفتهاند .برگوارگی میلونیتی در این
زدانههای کوارتز ،فلدسپار ،بیوتیتوکلریت
ازتجمعوسمتگیری ترجیحی ری 

اینبرگوارهها 

میشود(شکل 4الف).


گروهبندی ریزساختارهای میکروسکوپی در گرانیت مرزیان
یکسان نیست،
دگرشکلیها درسرتاسرمنطقه 

بررسیهایمیکروسکوپی شدت

بررسیهای صحرایی و

بر اساس
بررسیهای انجام شده روی 32

مییابد .بر اساس
دگرشکلیها از خاوربهباخترو از جنوببهشمال کاهش 

شدت
سنگهای مجاور منطقه ،میتوان ریزساختارها را به چهار پهنه بدین شرح
قسمتهای مختلف توده و  

ایستگاه از
تقسیمبندیکرد:
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تشکیل شده است.

هاینویندرزمینشناسی

12جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

شکل  .3الف) پراکندگی آماری گسلهای منطقۀ بر روی نمودار گلسرخی ،ب) پراکندگی آماری گسلهای منطقه روی
نمودار استریونت هم مساحت ،شمارۀ  2 ،1و  3بهترتیب نقاط تجمعی بیشترین پراکندگی و سامانههای مختلف
گسلی مطالعه شده را نشان میدهد ،ج) نمودار گلسرخی حداکثر درزه و شکسگیهای موجود در سنگهای منطقه،
د) نمودار استریونتی هم مساحت شیستوزیتههای برداشت شده سنگهای منطقه


ریزساختارهای ماگمایی و نیمه ماگمایی
هاییکهفاقدپهنههایگسلیوبرشی


بخش
نیمهماگمایی در تودۀ گرانیتیمرزیان ،در
ریزساختارهاى ماگمایی و 
تشاهولی واقعدر باختر

خصوصدرقسمتهایمرکزیومتمایلبهشمالخاوریوبخشمعروف به گرانی

استبه
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شکل .4الف) بافتهای  C-Sو برگوارگی میلونیتی در گرانیتهای میلونیتی منطقه،
ب) فابریکهای میلونیتی در تودۀ گرانیتی منطقه
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گیهایدگرشکل
ویژ 
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دهند،کهبیشتر

کانیها دگرشکلی کمی از خود نشان می
افتهاند .در این بخش 
بهخوبی گسترش ی 
توده(شکل )1
شدهاند
نیمهماگمایىبلورهاى فلدسپار دچار شکستگى 
میشود و یا در حالت 
بهصورت خاموشی موجی در کوارتز دیده 
دانههای فلدسپار است ].[14بنا براین در حالت کلى ،کانیها ساختار و
علتاینامر وجود صفحات رخ و ماکل در 
یمزبورپهنههایبرشیبهوجود

ازآنداردکهدربخشها

کردهاند.این ریزساختارهانشان

شکل اولیه خود را حفظ
نیامدهاست.
ریزساختار نیمه سولیدوس حالت جامد کم دما
پراکندگی ریزساختار حالت جامد دمای زیاد در تودۀ گرانیتی مرزیان ،عمدتاً در شمال و شمال خاوری توده و
میدهد ،بلورهای بیوتیت در اکثر
یشود.بررسی مقاطع میکروسکوپی اینبخش نشان 
قسمتهاییازمرکزتودهدیده م 

آنها بهوجود
یدهند و یانوارشکندر 
تابدار و خمیدهاست و کج شدگینشان م 
سنگهای تغییرشکل یافته این پهنه ،

ورقههای
دگرشکلیها بهعلتلغزش کم 

آمده است(شکل0الف) .باید توجهداشت که در اکثر موارد ظهور نوارشکن در
بیوتیت در امتداد سطوح رخ نادراست[.[10بهاعتقادجانسون[16] 1وورنون[17]2حضورمقدارکمی مذاب در بین
کدیگر میشود.در مقاطع این مناطق ،پالژیوکالزها ماکلهای
ورقهها بر روی ی 
ورقههایبیوتیت ،سبب آسانی لغزش 

خودنشانمیدهند(شکل0ب).در بسیارى از مقاطع این مناطقفلدسپارها بافت

تابدار از
مکانیکی و پلی سنتتیک 
بهصورت آمیبى و استیلولیتى
،همچنین بازتبلور در کوارتز با مهاجرت مرز دانه 
نشانمیدهند(شکل6الف) 

پرتیتى را
تها است .در شرایطی کهاختالف
شکلهای6بو7ب)کهاینحالتمؤید حرارت زیاددر گرانی 
اتفاق افتاده است( 
اندازههای تقریباً مساوی،ریز

دانههای کوارتز در
تنش شدید و مقدار تنش برشی بیشینه باشد ،بر اثربازتبلور چرخشی ،
عملکرد
وارگىقرارگرفتهاند ].[0وجود همۀ شواهدمذکورحاکی از 

و کوچک شده و با چرخیدن به موازات سطح 
برگ
برسنگهای این نواحی است.

شکلپذیر

زمینساختی در حالت

تنشهای

ریزساختارهای نیمه سولیدوس حالت جامد کم دما
نشانمیدهندودرتودۀگرانیتیمرزیان از مرکز به

بیشترینگسترشرادرمنطقۀبررسیشده
این ریزساختارها 
شمالوتاحدودیدرقسمتهایخاوریتوده گسترش دارد.بررسی میکروسکوپی مقاطع نازك نشان

طرفباختر و
دانهریزی تبدیل شده است کهمؤید باز تبلور است.در این
یدهد که بلورهای درشتبیوتیت تکه تکه و به اجتماع 
م
همچنین
جهتیابی کرده و سبب ایجاد برگ وارگى در سنگ میشوند .

حالت بلورهای تکه تکه شده بهتدریج
ریزساختارهای نیمه سولیدوس حالت جامدکمدمای با خاموشی موجی شدید در کوارتز مشخص میشود] [0کانی

ریزساختارهای نیمه میلونیتی و میلونیتی
بهویژه در
پهنههای برشی واقع شدهاند ( 
این ساختارها در منطقه بررسی شده بهخصوص در قسمتهای که در  
واحدهایلوکوگرانیتها)درجنوبوجنوبخاوریوتاحدودیشمالومحدودۀ معادنسیلیسقیدعلیگسترش

افتهاند .در این مناطق که دگرشکلی بسیار شدید است ،بیوتیت تجزیه و به کانیهای ثانویهای از قبیل کلریت و
ی 
1. Johnson
2. Vernon
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یگزین شده است.
پالژیوکالز نیز بهوسیله سریسیت ،جا 

هاینویندرزمینشناسی

12جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

یشودکه جهت
موسکویتتبدیلشدهاست .همچنین درواحدهایشیستی ،موسکویتبهصورت میکافیش دیده م 
یتواننددگرسان
مىدهد(شکل 7الف).در دگرشکلی درجۀ زیاد ،بلورهای فلدسپار م 
بهخوبی نشان 
راستبر را 

برش
بهندرتدر این
شدهو تبدیل به کانیهای ثانویهای از قبیل سریسیت ،مسکویتوکانیرسی شوند .فلدسپارهاى سالم 
بهشدت بازتبلور پیدا کرده و خاموشی موجی شدید دارد(شکل 8الفو
میشوند .در این پهنه ،کوارتز 
پهنه مشاهده 
میگیرند .پاراژنز
بهصورت پورفیروکالست در این زمینه ریزدانهقرار 
دانههای درشتکوارتز و فلدسپار 
ب).بقایایی از 
کانیهای ذکر شده نشان میدهد که این نوعدگرشکلی بهطور بارزی تحت شرایط دگرگونی رخساره شیستسبز
دیدهمیشود.

بهصورتدوسطحSو C
سنگها 

درجۀ کم صورت گرفته است[.]16[،]12برگوارگی میلونیتی در این
زدانههای کوارتز ،فلدسپات و بیوتیت و کلریت تشکیل شده است
این برگوارهها از تجمع و سمتگیری ترجیحی ری 
شکلهای4الف).
( 

شواهد بافتی دال بر حضور مذاب حین دگرشکلی
مهشکنا از خود
سنگها فلدسپارها رفتارنی 

شکستگیهای فلدسپارهای پرشده با کوارتز وفلدسپار :در این

الف)
تنشهایمکانیکی گاهی شکسته شده و شکستگی حاصل با کوارتز و گاههر دو کانی

بهطوری که در اثر
نشان داده ،
ونشانگر

میشوند
شکستگیها تقریباً ماگمایی در نظر گرفته 

کوارتز و فلدسپار پر شده است(شکل 8الفوب).این
چنینمبیندگرشکلیسنگهادردمایزیاد است [،]18[،]10

مذابدرحیندگرشکلیسنگهااست  
وهم

حضور 
ب) گامه کانیایی پرکننده از لحاظ ترکیبی و بلورشناسی از داخلبه خارج شکستگی ،پیوستگی داشته و این گامه
کانیایی معموالًکوارتز است ولی گاهی فلدسپات و گاهی نیز کوارتز و فلدسپاتاست .در صورتی که گامه کانیایی
میدهد ،پ) ماهیت فاز پرکننده
حوضچههای تک بلورین 3کوارتز را در خارج از شکستگی تشکیل 

کوارتز باشد،
الملهای جدایشی
گرانیتیباقیمانده سازگار است(شکل 8الفوب) .ت)وجود پرتیت و 

شکستگی با ترکیب مذاب
در فلدسپارمثل پرتیت لختهای(شکل6الف)،ث) میکروبرش جوش خورده،4ج)وجودخمیدگیدربیوتیت(شکل0
الف).

شواهد بافت میلونیتی و ادامه دگرشکلی بعد از تبلور
اینشواهدشامل:الف)ایجاد خطوارگی قوی با کشیدگی کانیهای دوبارهمتبلور شده یا جدیداً متبلور شده(شکل
پوششدار نامتقارن (شکل  )8و ایجاد بافت ( S-Cشکل  ،)4پ) انواع ماکل

ستهای
 4ب) ،ب) وجود پورفیروکال 
شعلهای(شکل  6الف) است.

ماکلآنها(شکل  0ب) ،ت) تشکیل پرتیت

دگرشکلی در بلور پالژیوکالزوخمیدگی 0
میشود .کانی
آنها اشاره 
سنگها میلونیتی دارای ریزساختارهایی هستند که در زیر به 

کانیهای عمدۀ موجود در
ساختهای میکروسکوپی متداولکوارتزها در این

شکستگیهای برشیبازتبلور دینامیکی از

تشکیل ریزدانه ،نوارها و
صورتنوارهاییدرآمدهاند ،این نوارها خاموشیموجیاز

عضیقسمتهابه

پهنههای برشی هستند(شکل 6ب).درب

شکستگیها و نوارهای برشی از ریزساختارهای متداول در این

نوع پینهای 6و دانههای نسبتاً درشت دارند و نیز
3. Monocrystalline
4. Healed microbreccia
5. Kinking
6. Patchy
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تیغههای دگرشکلی،
پهنههای برشی بررسی شده دارای ریزساختارهای متنوعی مانند خاموشی موجی ،
کوارتز در 
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پویاازنوعقلمبهای 1به

ویالختهای 8در آمدهاستوبازتبلور 

دانهای 7
بهدلیل مهاجرت مرز 
دانهها 
سنگهاست .مرز 

دانههای کوارتز روی
بهویژه در نقاطتماس سه گانه 
شکستگیهای برشی و 

دانهها و نیز در راستای
مقدار ضعیف در مرز 
داده است (شکل 7ب).اینریز ساختارها گویای تأثیر فرآیند جادررفتگی ساختار شبکۀکانیاست .فلدسپارها دارای
ریزگسلها

شکستگیهایبرشی و

تشکیلریزدانهها ،بازتبلورپویا و گسترش

ماکلهای دگرشکلی ،خاموشی موجی،
ریزدانههای بازتبلور یافتهدر زمینه دیده

بهصورت
دانههایپورفیروکالست و نیز 
بهصورت درشت 
هستند .فلدسپارها 
بهخوبی نشان
بهویژه پالژیوکالزها دگرسانیبه سریسیت را در مقیاس گسترده در زمینۀ سنگ 
میشوند .فلدسپارها 

دهندوپورفیروکالستها ،موازی و یاتقریباًموازی برگوارگی میلونیتی هستند.ساختارهایی مانندقطعات دومینو


می
ماکلهای دگرشکلی
گسلها و چرخش قطعاتتشکیل شده است(شکل .)8

مانند10درفلدسپارها و در نتیجه گسترش
دانههای آلبیت دیده می شوند (شکل  0ب) .گسترش
بهویژه 
از ریزساختارهای دیگری هستند که در فلدسپارها 
دانههای جدید تبلور یافته آنقدرزیاداست که ساختار هسته و پوشش خوبی را


دهنداینساختنشانگر

نشان می

ریزساختارهای دیگری هستند که در فلدسپار قلیایی،
شعلهای از 

پرتیتهای

سامانه برشی راستبر است (شکل .)8
تیغههای شعلهای شکلی از آلبیت در داخل
یافتهاند (شکل 6الف).در این ساختار 

آنها گسترش
بهویژه در حاشیۀ 

پرتیتها از نوع

سریسیتاند].[11نوع

میشوندکه حاصل دگرسانی پالژیوکالزها و تشکیل
فلدسپار قلیایی تشکیل 
لختههای شواهد دگرشکلی در شرایط تقریباً ماگمایی است ].[18

شعلهای 11هستند .پرتیت

میلهای و
لختهای 

مجموعههای دانهریز و پلی گونال کوارتز و فلدسپار پتاسیم پر

تركهای موجود در بلورهای پالژیوکالزها معموالً از 

اندکهاینپدیدهمیتواندداللتبروقوعدگرشکلیدرحضورمذابباشد ]([20شکل.)8وجود سه نوع بیوتیت


شده
بیوتیتهایدرشت اولیه که دچار کجشدگی و خمیدگی شدهاند ،بلورهایریزشده بیوتیت که خمیره سنگ شده

شامل
همچنین درجههای مختلف دگرشکلی و نیزخاموشی موجی در کوارتز ،همگیمؤید
بیوتیتهای دگرسانشده ،

اندو
جایگیری گرانیت مرزیان است به اعتقاد بروچز 12و همکاران [ ]21و

همزمان و بعد از
تنشهای تکتونیکی ،

تنوع
شکلهای متفاوتی دچار

ازجایگزینی به

همچنین بعد
جایگزینی و 
برون13وهمکاران]،[22تودههایگرانیتی طی 
شکلیهایحادث شده در چنین

شاخصهایمفیدی از دگر

میتوانند
گرانیتها 

میشوند ،ازاینرو ،این
دگرشکلی 
انبوهههای

پهنههای برشی بررسی شده ،به دو شکل مجزا و
گرانیتهای میلونیتیشده 

بیوتیتها در

مناطقی باشند .
دراکثرآنها خاموشی موجی و

حاشیههای بریده داشته و تقریباً

میشوند .بلورهای مجزا،
کشیده همراه با کلریت دیده 
بهفراوانی در شیستهای میزبان لوکوگرانیتها مشاهده
خمیدگی بهخوبی مشاهده میشود (شکل  0الف) .آندالوزیت  
کهنشانگرافزایشدرجۀ دگرگونیاستو

اینکانیدربعضیقسمتهادرحالتبدیلبهسیلیمانیتاست 

میشود .

کشیدگیوطویلشدگیآنهادرراستای

شکلهای 1الفوب).
پورفیروبالستودارایساختارهای бوס هستند( 
گرسامانههایبرشی


هابیان

دهندکهبررسیآن

رانشانمی
شمالباختری -جنوبخاوریاستوساختارهای Cو  S
7. Grain boundary migration
8. Lobate
9. Bulging Recrystallization or BLG
10. Domino type fragmented porphyroclast
11. Flame
12
Bouchez
Brown

13
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سفیدمشاهدهمیشودواکثراًبهصورت

بهرنگهایقرمزجگری،سبزتا

تربهسریسیتتبدیلشدهاند.آندالوزیت


بیش

هاینویندرزمینشناسی

23جلد،1شماره،1بهاروتابستان 1314
یافته
(نشریهعلومدانشگاهخوارزمی)

هادراثرنیرویکششبودینشدهاندو


درشتبلورهایآندالوزیتدربرخیبخش
راستبردرمنطقهاست (شکل.)1

مترمیرسند.بیشینۀ مقداراینکشیدگی14براساس()L1-L0/L0

آنهاپسازکشیدگیبهبیشاز 40سانتی
اندازۀ  
انبودینها باکوارتزپرشدهکه

برابرحدود 2/3بهدستآمدهاست( L0طولاولیهو L1طولثانویهاست).فضایمی
بلورهای تورمالین در
یسیلیسیبعدازعملکردگامهکششیدرمنطقهاست .

گررشدکوارتزهاویانفوذرگهها


نشان
ومتوسطتادرشتدانهقابل

دانههای ریز
لختها و یا انبوهی از 
لکها ،
صورتهای 

نمونۀ دستی با رنگ کامالً سیاهو 
به
بههمین دلیل رابطۀ
شتر با فلدسپار،کوارتزوموسکویتهمراهاستو 
رویت هستند (شکل 10الف).این بلورها بی 
تنگاتنگی با اینکانیهابهخصوصفلدسپارها دارند.در نورطبیعیدارای پلئوکروئیسم سبز متمایل به سیاه (سبز لجنی
تا قهوهای) و نارنجی هستند .این کانی مقاوم دراثر دگرشکی خرد شده و در اثر نیروهای کششی و برشی منطقه
وبیانگرنیروهای

ساختارهایبودینودومینودرآنهاقابل تشخیصاست وبرایواکاویساختاریاستفادهشده 

برشیچپبردرمنطقهاست(شکل.)10

نشانگرهای سمت و سوی برش و تحلیل جنبشی پهنههای برشی
شکلپذیر دارای ریزساختارهایی هستند که در مقیاس مزوسکوپی و

پهنههای برشی با تغییرات ساختاری

پهنههای برشی در نقاط مختلف
نشانگرهای متعددی از 
آنهاست  .
انگر سمت و سوی برش در 
میکروسکوپی بی 
نشانگرهای سمت و سوی برش،

رفتهاند .برایمشاهده و بررسی
بهکار 
پهنهها 
شناسایی و در تحلیل جنبشی این 
نشانگرهای سمت و
خطوارگیها و عمود بربرگوارگیمیلونیتی تهیهشد .

سنگهای میلونیتی به موازات

مقاطع نازکیاز
روکالستهایپوششی نامتقارن،

تشدهپهنههای برشی بررسی شده ،ازپورفی

سنگهایمیلونی

سوی برش متداولدر
روکالستهایشکسته شده با ساخت

وآندالوزیتهای پولک ماهی ،پورفی

برگوارگیهای مایل،نوارهای برشی ،میکاها 

یشوند .هسته از
تها دیده م 
اندازههای مختلف در میلونی 

روکالستهای نامتقارن در

شدهاند.پورفی
دومینو مانند تشکیل 
شدهاند.
جنسفلدسپار و کوارتز و دنباله از انبوهه ذرات ریز وبازتبلوریافته کوارتز ،فلدسپار،بیوتیتو کلریت تشکیل 

14. Extension
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شکل .5الف) فابریک نوارشکن در کانی بیوتیت ،ب) کینک باند و خمیدگی در فلدسپار
)تصاویر  =Qz( ،)XPLکوارتز=Bt ،بیوتیت = Pl ،پالژیوکالز)
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شکل  .6الف) پرتیت رشته ای و شعله ای در گرانیتها ،ب) بازتبلور در کانی کوارتز(تصاویر )XPL

شکل  .7الف) میکا ماهیگون در لوکوگرانیتهای میلونیتی ،ب) بازتبلور پویا کوارتز به شکل =Ms( BLGمسکویت،
 =Turتورمالین) (تصاویر )XPL

هاطویلودردوسویآنهادیده


دربرخیآن
اندودنبالهها 


تشکیلشده
پورفیروکالستها بهدوشکل бوס 

میشوند.
تیشدهپهنههای برشی بررسی شده دیده 

درسنگهایمیلونی

میشوند .نوارهای برشی به دو شکل Cو S

دانههای کشیده فلدسپار ،کوارتز و بیوتیت سطوح SرابهوجودآوردهوسطوحCبرگوارگی اصلی میلونیتی
همچنین 

دانههای تجدید تبلور یافتهکوارتز و فلدسپار تشکیل
وسمتگیریموسکویت ،بیوتیت ،کلریت و 

استکه از اجتماع
شکلهای4الف).میکاهای
دیدهمیشوند( 

شدهاند .این سطوح تقریباً صاف وممتدو با زاویۀ  0تا  30درجه با سطوحS

میشوند.
زونهای برشی بررسی شده دیده 
سنگهای میلونیتی 

ماهیگون از ریزساختارهای دیگری است که در

پهنههای برشی بررسی شده

سنگهای میلونیتی

کانیهای موسکویت ،بیوتیت و کلریت در مقاطع میکروسکوپی
یهای هندسی این ریزساختارها در
میگذارند (شکل  7الف) .ویژگ 
بهنمایش 
بهخوبی 
ریزساختارهای ماهیگون را 
انگر آن است که ریزساختارهای
آنها بابرگوارگی میلونیتی و نوارهای برشی بی 
پهنههای برش بررسیشده و ارتباط 

روکالستهای شکسته شده باساختار دومینویی از ریز اختارهای دیگری است که درفلدسپارها

وابستهاند.پورفی

]،[23
وتورمالین دیده میشوند.در این ریزساختار بلورهای فلدسپاروتورمالینبا تشکیل سطوح لغزش تکهتکه شده ،به
پهنههای برش بررسی شده
ونشانگرهای سمت و سوی برشدر 

شکلهای8و)1
دهاند( 
شکل دومینو جابهجاو چرخی 
درپهنههای برش است.

راستبر

انگر برش
تماماً بی 
Ten Grotenhui

15
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دهاند
کهتنگروتنهیو 10وهمکارانارائه کر 

ردهبندی 
گروههای  2،1و 6از 
پهنههای برشی به 
ماهیگونمیکا در این 
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شکل  .8الف) شکستگی کششی در بلور فلدسپار و ب) بافت پوششی و سایه فشارشی در فلدسپارهای گرانیتهای
میلونیتی منطقه )تصاویر )XPL

شکل .9الف) و ب) ب ساختار سیگما در کانی آندالوزیت( )Andدر نمونۀ صحرایی و میکروسکوپی در پهنههای
برشی

شکل  .11الف و ب) بافت دومینو در کانی تورمالین موجود در لوکوگرانیتهای منطقه (تصویر )XPL

پهنهایبرشی شکلپذیر ابزار مفیدی برای برآورد
یها طی تغییرات ساختاریدر 
ریزساختارهای ایجاد شده در کان 
پژوهشگران مختلفرفتار کانیها طی فرآیند تغییر ساختاری و نیزساختارهای ایجاد شده در

دمایدگرشکلی است.
بهویژه رفتارکوارتز ،فلدسپار،
پهنههای برشی 
کردهاند[.]26[،]20[،]24[،]0مقایسۀ رفتار کانیها در 

آنها بررسی

یتواند به برآورد دما هنگام تغییر ساختاری منجر شود
بررسیهای یاد شدهم 

موسکویتوبیوتیت با نتایج حاصل از
کانیهای کوارتز ،فلدسپارو
پژوهشهای مختلف،توصیف دقیقی از تغییرات ساختاری 

جمعبندی نتایج بررسی
].[0با 
سانتیگراد ،زیرساختارهای

کمتر از  300درجۀ
مهای مختلف دمایی ارایه کرده است.در دمای 
بیوتیت در شرایط و رژی 
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فشاری،شکستگیهای برشیاست.فلدسپارها در این رژیم

شتر شامل خاموشی موجی ،انحالل
موجود در کوارتزبی 
گسلها ،بالشتکی شدن و

شکستگیها و

بهصورتخردشده ،گسترش
شکنندهای را 

دمایی ،معموالً تغییرات ساختاری
تها نیز در شرایطکمدما منجر به گسترش
جابهجایی قطعات به نمایش میگذارند.تغییر ساختاریمسکویتوبیوتی 

غههای
سانتیگرادتی 

بیشتر از  300-400°Cدرجۀ 
آنها خواهد شد .دردمای 
چینخوردگی و خاموشی موجی در 

قلمبهای در این شرایط دمایی و

مییابند .بازتبلورپویا به شکل
دگرشکلی و نیزخاموشی موجی در کوارتزها گسترش 
جادمیشود] .[26تغییرات در این رژیم دمایی در

دانههای کوارتز و در راستای سطوح شکستگی ای
شتر درحاشیۀ 
بی 
زدانهها و گسترش خاموشیموجی
ماکلهای دگرشکل وتشکیل ری 

ماکلها ،تشکیل

فلدسپارها شامل خمیدگیدر

یگیرد .فلدسپارها این
تها در این شرایطدما صورت م 
نخوردگی و خمیدگی در بیوتی 
شتر چی 
است .گسترشبی 
ماکلهایدگرشکل و

شکستگیهای ریز،خاموشی موجی،کینکنوارهایشکن،گسترش

شرایط دمایی را با گسترش
کرانههای فلدسپارها در این شرایط دمایی
میگذارند.بازتبلور پویا به مقدار اندك در 
شعلهای به نمایش 

تهای
نیز پرتی 
یشود ] .[0در شرایط دمایی باال ( )<000 C°بازتبلور پویا در این شرایط بهصورت  GBMو تحت تأثیر
آغاز م 
میگیرد].[26اکثرمرزهایجوشخوردهوبخیهمانندپالژیوکالز-
فرآیندهایبازتبلورو مهاجرت مرز دانهصورت 
پالژیوکالز ،پالژیوکالز-کوارتز که در سنگهای دگرشکل شده معمولاند ،بر اثر تنش و مهاجرت مرزدانهها ایجاد
گراداتفاقمیافتد].[12


سانتی
شواهدتجربینشانمیدهدکهبازتبلورپالژیوکالزدردمایحدود000درجۀ

شدهاند.

پهنههای برشیبررسی شدهبا الگوی
تها ،
با مقایسۀ ریزساختارها در کوارتز ،فلدسپار،مسکویت وبیوتیت در میلونی 
درپهنههای برشی بررسیشده بین300تا 000درجۀ

سنگها

میدهد که دماهنگام تشکیل این
دمایی یاد شده نشان 
سانتیگراد و گاهی اندکی

شتر 400-000درجۀ 
سنگهایمیلونیتیشده در رژیم دمایی بی 

یگراد بوده است.
سانت 
لشدهاند .این شرایط دمایی قابل قیاس با شرایط دمایی در زونشیست سبز تا

یگراد تشکی
شتر از  000درجۀ سانت 
بی 
پوستهاند.

رخساره آمفیبولیتزیرینو یا در عمق تقریبیمعادل 10کیلومتر در

نتیجهگیری
ریزساختارینشاندهندۀ چهارنوعریزساختار )1:ریزساختارهایماگمایی )2،ریزساختارحالتجامد

بررسیهای 

همچنین
دما زیاد )3 ،ریزساختار حالت جامد دما کم )4 ،ریزساختار نیمه میلونیتی و میلونیتی در منطقه است  .
پهنههای برشی شکل پذیر در شمال باختری و بهصورت پراکنده در قسمتهایی از مرکز و در بخشهای

شکلپذیری به عرض چندمتر را با تغییرات

پهنههایبرشی
لوکوگرانیتهایجنوبخاوری تودۀگرانیتیمرزیانازنا ،

درپهنههای برشی باعث تبدیل سنگ گرانیتی و

شکلپذیر

بهدست آمده است )1 :تغییر ساختاری برشی ساده و

لوکوگرانیتها به میلونیت گرانیت شده است .گسترش برگواره میلونیتی و نیز خطوارگی کشیده با موقعیت شمال

باختری-جنوبخاوریوشمالشمالخاوری-جنوبباختریاست )2،بررسی ریزساختارهای نامتقارن و معرف سمت
بیانگر
روکالستهای پوششی δو   σ

و سویحرکتمانندساختار δو ،σپولک ماهیو ساختارهای  S-Cو نیز پورفی
راستبر در این پهنۀبرشی است )3 ،بررسی تغییرات ساختاری در کوارتز،

کرنشنامتقارن و سمت و سوی حرکت
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انگر آن است که تغییرات
دانههای کوارتز ،فلدسپار بی 
فلدسپار ،موسکویت و بیوتیت و چگونگی بازتبلور پویا در 
نپهنههای برشی در شرایط شیست سبز تا رخساره آمفیبولیتزیرین( )300-000رخ داده است)4 ،

ساختاریدر ای
وفلدسپار،وجودپرتیتلخطهای،داللتبرحضورمذاب

شواهدبافتیمانندپرشدنشکستگیهایفلدسپارها با کوارتز

روکالستهای

حیندگرشکلیدارند )0 ،ایجاد خطوارگی قوی با کشیدگی کانیهای دوبارهمتبلور شده،وجود پورفی
پوششدار نامتقارن و ایجاد بافت  S-Cو انواع ماکل دگرشکلی در بلور پالژیوکالز (خمیدگی ماکل پالژیوکالزها) و
ی،بیانگرشواهد بافت میلونیتی و ادامه دگرشکلی بعد از تبلوراست).6،وجود سه نوع بیوتیت

شعلهای

تشکیل پرتیت
شدهاند ،بلورهایریزشده بیوتیت که خمیره سنگ
کجشدگی و خمیدگی 
تهایدرشت اولیه که دچار 
شامل بیوتی 
کانیها
شکستگیهای متعدد ایجاد شده درفلدسپارها و بازتبلور در این 

همچنین
تهای دگرسانشده ،
شدهاندو بیوتی 

تنشهای

و نهایتاً ریزشدگی در درجههای مختلف دگرشکلی و خاموشی موجی در کوارتز ،همگی مؤید تنوع
یگیری گرانیتمرزیاناست و )7ریزساختارهای ماگمایی وحالت جامد دما زیاد
همزمان و بعد از جا 
زمینساختی ،

یشوند .سایر
بهترتیب در حضور گامه مذاب باقیمانده و پس از انجماد کامل توده ،اما در دمای زیاد تشکیل م 

بهطور کامل متبلور و سرد شده ،شکل گرفتهاند.مجموع
یگیری تودهیعنیزمانى که ماگما 
دگرشکلیها پس از جا 

ریتودههای

یگی
پهنههایحالت ماگمایی و جامد دمای زیاد ،هم زمان با جا 
انکنندۀ این واقعیت است که 
شواهد ،بی 
یگیری تودهگرانیتی
تهای پس از جا 
پهنههای حالت جامد دما کم،نیمه میلونیتی و میلونیتیحاصل فعالی 
گرانیتیو 
هایمیلونیتیونیمهمیلونیتیدرجنوبوجنوبخاوریوبهصورت

دگرشکلیها وتوسعۀ  
حالت

هستند.تمرکز شدت
پهنههای برشی موجود در این مناطق نسبت
یتوان بهوجود 
پراکندهدرقسمتهاییازشمالباختریومرکزتودهرا م 

داد.

تشکر و قدردانی
بخشهای مختلفاین پژوهش ما

همکاریهای معاونتپژوهشی دانشگاهاصفهانوگروهزمینشناسیکه در

از 
یاریکردندسپاسگزاری میکنیم.
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