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      چكيده:
تكاب)  خاور(دندي  خاورباشد و در جنوب سيرجان مي -جمنطقه مورد مطالعه بخشي از زون ساختاري سنند

، تالش شده تا با استفاده از بررسياند، در اين شده هاين منطقه دگريختدگرگوني هاي قرار دارد. از آنجايي كه سنگ
هاي دگرشكلي به تحليل شرايط دگرشكلي آنها پرداخته شود. مرزهاي مهاجرت و مكانيسم يريزساختارشواهد 
  ᴄ ̊ 600دمايهاي چندبلوري كوارتز نيز، وبانرتوسعه باشد. مي ᴄ  ̊500- 700 شكل كوارتز نشان دهنده دمايآميبي

دگرشكلي در دهاي دگرريخته منطقه نيز معرف يبافت ميرمكيت موجود در گرانيتوئ. سازدرا مشخص مي 700تا 
- بنابراين، همه شواهد بر وجود دگرشكلي دماباال در سنگاست.  670تا  ᴄ ̊ 500دماي باال، در محدوده دمايي بين 

  دندي داللت دارد.  خاورجنوب هاي نفوذي و تودههاي دگرگوني 
  
  تكابدگرشكلي دماباال،   ،دگرگونيهاي هاي كليدي: سنگواژه

  مقدمه:
ها درنتيجه دهند كه در آن سنگهاي باريكي را تشكيل ميپذير، پهنههاي برشي با تغييرات ساختاري شكلزون

اي متفاوت از چند اند. اين ساختارها، كه با پهنهتمركز كرنش ناهماهنگ نسبت به پيرامون خود تغيير ساختار يافته
هاي مياني و عميق پوسته هاي ساختاري متداول در بخششوند، از ويژگيمتر ديده ميچند كيلو متر تاسانتي

 .(Ramsy & Graham, 1970)هستند 
يكي از كليدهاي درك رئولوژي زمين است هاي كوارتز و فلدسپار ريزساختارهاي دگرشكلي در كاني

(Altenberger & Wilhelm, 2000) . ها اهميت زيادي، بويژه در موجود در اين كانيمطالعه ريزساختارهاي
 ,Bhattacharya & Weber)هاي برشي پوسته دارد هاي جريان و الگوهاي دگرشكلي در زوندرك مكانيسم

هاي دگرشكلي موجود، به عنوان ابزاري براي تحليل شرايط در اين مقاله از ريزساختارهاي و مكانيسم .(2004
 ي دندي استفاده شده است. خاورجنوبو آذرين ي هاي دگرگوندگرشكلي در سنگ

  
  شناسي: موقعيت جغرافيايي و زمين

  47 52̊̕  00˝تا  47 ̊ 40̕  00 ˝بين طول جغرافيايي تكاب) خاوردندي ( خاورمنطقه مورد مطالعه در جنوب 
ساختي، شمالي قرار گرفته است. اين منطقه از لحاظ زمين 36 ̊ 28̕ 00˝تا  36 ̊ 00̕20˝ي و عرض جغرافيايي خاور

تكاب (علوي نائيني و  1:250000ي نقشه زمين شناسي خاورسيرجان است كه در جنوب  -بخشي از زون سنندج
) واقع است 1379قجور (فنودي و همكاران،  1:100000) و در قسمت شمالي نقشه زمين شناسي 1361همكاران، 



  مجموعه مقاالت 
  هجدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران

  ، دانشگاه تربيت مدرس1393دي ماه  4و  3
 

٣٥١ 
 

ها و (؟)، رسوبيو مزوزوئيك  پركامبرينهاي دگرگوني اي سنگي در اين منطقه شامل سنگ).  واحده1(شكل
هاي باشند. عالوه بر اين تودههاي كواترنري ميميوسن) و نهشته -سنوزوئيك (اليگوميوسن هاي آتشفشانيسنگ

ميوسن زيرين در اين  گرانوديوريتي پس از -پيش از اليگوسن و ديوريتي -نفوذي گرانيتي با سن پس از كرتاسه
هايي با شامل سنگ هاي دگرگونيسنگاند. هاي گرانيتي دگرريخته شدهاند كه از اين ميان تودهمحدوده نفوذ كرده

ها بين باشند. درجه دگرگوني در اين سنگميمتاسنداستون و متاپليت) )، آواري (آمفيبوليتمنشا ماگمايي (
استون، شيست، گريناست و از نظر ليتولوژي شامل آمفيبوليت، اكتينوليت رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت متغيير

هاي باشند. سيستم آشكار گسلهاي پليتي و اسليت ميمتاولكانيك (ميلونيت و متادلريت)، متاسنداستون، شيست
رود  خاورچهارگوش تكاب، يك حوضه باريك وسيع ايجاد كرده است. در  خاور، در NW-SEمعكوس با جهت 

ي خاوراست. در جنوب  1هاي پليوسن باالراندههاي قرمز ميوسن را بر روي اليههاي معكوس، اليهاوزن گسلزلق
- هاي دگرگوني درجه پايين مزوزوئيك را بر روي اليهاوزن، يك گسل معكوس ديگر، سنگچهارگوش، در غرب قزل

رسد كه گرابني اوزن به نظر ميت باريك قزلنشين). بنابراين،  منطقه دشهاي ترشيري باال رانده است (كوه شاه
يادشده  نيهاي دگرگوكه سنگ رسدبه نظر مي. )1367باشد كه بين دو گسل معكوس قرار دارد (علوي و همكاران، 

اند. در ترشيري اند كه مانع نهشته شدن رسوبات تا اين زمان شدهدادهتا ترشيري يك برآمدگي را تشكيل مي
-). وفور گسل1378اند (احمدي، با ضخامت قابل توجه در منطقه در منطقه بجا گذاشته شدهرسوبات اليگوميوسن 

هاي دگرگوني درجه پايين مزوزوئيك، مؤيد يك دگرريختي تكتونيكي شديد در منطقه هاي معكوس و حضور سنگ
 ). 1367است (علوي و همكاران، 

  
  بحث:

ها، مل ريزساختارهاي موجود در متابازيتهاي دگرريخته منطقه شاريزساختارهاي موجود در سنگ
 باشد. هاي نفوذي دگرريخته ميها و تودهها، متاپليتمتاسنداستون

  هاريزساختارهاي موجود در متابازيت
باشد كه در بلورهاي كوارتز و پالژيوكالز ها مياز جمله ريزساختارهاي مهم موجود در متابازيت 2بازتبلور ايستا
الف). اين ساختار نتيجه فرآيند كاهش  2شود (شكل تشكيل بافت گرانوبالستيك چندوجهي ميمشاهده و باعث 

هاي دانه به واسطه سازگاري و تبديل ديواره دانه و رشد دانه است كه باعث كاهش انرژي در كنار مساحت كناره
شوند به طوري كه يك كي ساخته ميها در طول دگرريختي و بازتبلور ديناميهاي منظم در دانهشود. كنارهها ميدانه

 ,Passchier & Trouw)شوند هاي ريز حذف ميو بعضي از دانهساخته آرايش چند ضلعي با ديواره مستقيم 

-است. در طول بازپخت، پس از اينكه تنش تفريقي از بين مي 3. علت بازتبلور ايستا در دماهاي باال، بازپخت(2005

 ,Vernon)دهند شاربين بلوري، بلورها به رشد و تكامل در دماهاي باالتر ادامه ميرود، به دليل ادامه فرآيند انت

وجود بافت گرانوبالستيك هم در بلورهاي كوارتز و هم در فلدسپار نشان دهنده اين است كه اين  .(2004
در برخي از  .(Blenkinsop, 2002)اند ها، شروع به رشد كردهدماهاي باالتر، با از بين رفتن تنشدر ريزساختارها 

گردد كه توسط متشكل از بلورهاي چند ضلعي كوارتز (و گاهي فلدسپار) مشاهده مي هايماهيها اين سنگ
                                                            
1 UPlift 
2 Static recrystallization 
3 Annealing 
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بزرگي  هايها پورفيرمتابازيتب). همچنين، در برخي از اين  2اند (شكل ها احاطه شدهبرگوارگي حاصل از آمفيبول
عالوه بر اين به ندرت  .ج) 2ازجنس بلورهاي كوارتز دارند (شكل  1دارد كه سايه فشاري از فلدسپار وجود

هاي سازنده برگوارگي آنها را در بر شوند كه آمفيبولها ديده ميآمفيبول در سنگ 2تكتونيكپره هايپورفيروكالست
  د) . 2گيرند (شكل مي

 

 ).1379ياسوكند (فنودي و همكاران،  1:100000 ورقهمحدوده مورد مطالعه در  :1شكل

                                                            
1 Pressure shadow 
2 Pretectonic 
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اند، آثاري از خورده و خميده شدهاند و گاهي چينهاي چندبلوري كوارتزي كه معموال به موازات برگوارگي روبان
دگرشكلي  از مشخصات شرايط هاي چند بلوري كوارتز،روبان و). توسعه 2دهند (شكل بازتبلور ديناميكي نشان مي

 & Bose)دهد گراد را نشان ميدرجه سانتي 700تا  600آمفيبوليت تا گرانوليت است و دماي رخساره 

Sengupta, 2003)ها هاي چندبلوري كوارتزي در اين متابازيت، هرچند ذكر اين نكته الزامي است كه روبان
شواهدي ازجمله بيوتيتي . دشونخيلي توسعه يافته نيستند و تنها در برخي از آنها و به تعداد محدود مشاهده مي

-ها ميدر اين سنگ 1برگشتي رشد تقليدي اپيدوت در قالب پالژيوكالز بيانگر دگرگوني از نوع و  هاشدن آمفيبول

باشد. اينگونه اشكال بلوري كه از قبل بوده و حال توسط بلوري ديگر جايگزين شده، ممكن است به عنوان مناطق 
 2نامندهاي جديد باقي بمانند. اين ساختارها را ساختارهاي روحي ميپورفيروبالستكم درونبار در بعضي از 

(Passchier & Trouw, 2005) ه). 2(شكل 

 

 

                                                            
1 Retrograde 
2 Ghost structure 
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(ج): پورفير  متشكل از بلورهاي چندضلعي كوارتز در كنار فيش آمفيبول، فيش،  (ب): بازتبلور ايستا در بلورهاي كوارتز و فلدسپار(الف):   :2شكل 
تكتونيك آمفيبول، (و): روبان چندبلوري كوارتزي و (ه): رشد تقليدي اپيدوت در قالب ست پرهكالفلدسپار با سايه فشاري از جنس كوارتز، (د): پورفيرو

  پالژيوكالز.
 

  هاها و متاپليتريزساختارهاي موجود در متاسنداستون

هاي بازتبلور ديناميكي موجود در كوارتز  و واع مكانيسمريزساختارهاي موجود در اين دسته، محدود به ان
باشد. پديده بازتبلور باعث افزايش طول هاي چندبلوري كوارتزي) ميفلدسپارهاي موجود (در متن سنگ و روبان

شود كه در اين فرآيند شركت دارند، ولي از طرفي كاهش همبري  بلورها و افزايش انرژي آزاد درون بلورهايي مي
ها درگير است، بيشتر است. درنتيجه، ممكن است بلورهاي تازه ژي آزاد درون بلوري كه با برطرف شدن جابجاييانر

در حاشيه بلورها همجوار در طول  1برآمدگي و ريز جانشين بلورهاي قديمي شوند.  اين نوع از بازتبلور كه در نتيجه
شده هاي دگرگونسنگانجامد، به وفور در ماسهمي 2دهد و به تشكيل بلورهاي ريز جديددگرريختي روي مي

تا  300شود. اين مكانيسم بازتبلور معموال در نرخ تنش باال و حرارت پايين ( بين محدوده مورد مطالعه مشاهده مي
ها (حاشيه مضرس) . همبري نامنظم دانه(Passchier & Trouw, 2005) دهدگراد) رخ ميدرجه سانتي 400

 ب 3گيرد، در مرز برخي از بلورهاي درشت كوارتز وجود دارد (شكل مهاجرت حاشيه بلور شكل مينيز، كه به علت 
آميبي شكل نيز در  3ست، با اين حال مهاجرت مرز دانهها). هرچند برآمدگي، مكانيسم غالب بازتبلور در اين سنگ

). مرزهاي آميبي الف 3شود (شكل ميها مشاهده ها و حتي متاپليتهاي چندبلوري كوارتز در متاسنداستونروبان
گيرند. گراد) و در محيط هاي عاري از كرنش شكل ميدرجه سانتي 700تا  500شكل در حرارتهاي باال ( بين 

بلورهاي كوارتز و فلدسپار همچنين، به صورت بلورهايي با بافت گرانوبالستيك چند وجهي كه نتيجه بازتبلور ايستا 
گيرد كه در درجات باالتر دگرگوني، بلورها تحت ج). اين بافت هنگامي شكل مي 3شكل شوند (باشد، يافت ميمي

به طور كلي بازتبلور  .(Blenkinsop, 2002)تنش هيدرواستاتيك در وضعيت حداقل انرژي سطح قرار گيرند 
دانه، دما بايد به يابد، براي مهاجرت مرز پس از اينكه نرخ كرنش كاهش مي -1دهد: ايستا در دو حالت زير رخ مي

                                                            
1 Bulging 
2 New grain 
3 Grain boundary migration 
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قدر كافي باال باشد (فرآيندهايي كه بتواند ريزساختارهاي تشكيل شده به وسيله تجديد تبلور ديناميك را تغيير 
-هايي كه قبال دگرشكل شدهاند، از گرم شدن سنگدر برخي مناطق كه متحمل دگرگوني مجاورتي شده -2دهد). 

باشند. اين ها داراي حاشيه مستقيم هستند  و فاقد آثار دگرريختي ميعالوه بر اين بيوتيت .(Vernon, 2004)اند 
اند و در واقع ها پس از فاز دگريختي و در اثر حرارت بعدي رشد كردهباشد كه بيوتيتها بيانگر اين مطلب مينشانه

  باشد.مي برگشتيها حاكي از يك فاز دگرگوني تشكيل كلريت به خرج برخي از اين بيوتيت اند.دچار بازپخت شده
 

 

 

(ج): بازتبلور ايستا در بلورهاي (الف): مهاجرت مرز دانه آميبي شكل ، (ب): برآمدگي، بلورهاي ريز جديد و حاشيه مضرس در كوارتز و : 3شكل 
  كوارتز و فلدسپار. 

 

  دگرريخته گرانيتوئيدهايريزساختارهاي موجود در 
هاي دگرگوني چون گنيس اند، دگرگون نشده و تشكيل سنگكردههرچند گرانيتوئيدهايي كه در محدوده نفوذ 

هاي نفوذي منطقه است. اند، با اين حال، مطالعات ميكروسكوپي، حاكي از تاثير فازهاي دگرريختي بر روي تودهنداده
 1گرينسابخاموشي موجي و تشكيل  و در برخي ديگر ضعيف است. ها، دگريختي در برخي از باندها قويدر اين توده

                                                            
1 Subgrain 
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شوند. اصطالح كلي بازيابي ها ديده ميشوند به كرات در كوارتزهاي اين گروه از سنگايجاد مي 1كه در نتيجه بازيابي
 Passchier)شود برد، استفاد ميبازيابي براي سازوكارهايي كه بلور را بعد از دگرريختي به سمت تعادل پيش مي

& Trouw, 2005)از نوع برآمدگي است كه بسياري از موارد به تشكيل ها . بازتبلور ديناميكي در اين سنگ
ها آلي از بازتبلور ديناميكي را در گرانيتب) فابريك ايده 4الف). شكل ( 4بلورهاي ريز جديد انجاميده است (شكل 

هاي طويل به طور جانبي در كنار ميدان هايسابگريندهد، بقاياي دانه كوارتز قديمي با خاموشي موجي و نشان مي
شوند. برخي از پالژيوكالزها اند، مشاهده ميكوچك مناطق دانه ريزي كه به صورت ديناميكي بازتبلور يافته

ها با اعمال تنش محدود كه فقط در ج). اين قبيل از دوقلويي 4دهند (شكل نشان مي 2هاي دگرريختيدوقلويي
 ,Passchier & Trouw)آيند) بوجود مينمايند، در محل تنش باال (مجاورت مرز دانههاي خاصي عمل ميجهت

ترين بافت سيمپلكتيت د). ميرمكيت، رايج 4بافت ميرمكيتي در چند نقطه از گرانيت وجود دارد (شكل  . (2005
آيد. رشدي كوارتز كرمي شكل و پالژيوكالز سديك (معموال اليگوكالز) بوجود ميها است كه از همدر سنگ

هاي فلسيك بسيار و گرانيتوئيدي دگرشكل شده مانند گنيس چشمي و ميلونيتهاي گرانيتي ميرمكيت در سنگ
متداول است كه بيانگر تشكيل ميرمكيت در ارتباط با دگرشكلي و مبين دگرشكلي در حالت جامد است و همچنين 

گرشكلي وجود بافت ميرمكيت در فلدسپارهاي پتاسيك معرف دباشد. شاهدي بر بازيابي و تجديد تبلور كوارتز مي
 .(Vernon, 2004)  كندگراد رشد ميدرجه سانتي 670تا  500دما باال است. اين بافت در دماي بين 
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در كنار كوارتز با  هاي قديمي كوارتزهاي كوارتز، (ب): تشكيل بلورهاي جديد كوچك از دانهو  برآمدگي در دانه سابگرين (الف): تشكيل: 4شكل 
 دوقلويي دگريختي و (د): بافت ميرمكيتي حاصل از دگرشكلي در حاشيه بلورهاي فلدسپار. ، (ج): خاموشي موجي

  گيري:نتيجه

مرزهاي مهاجرت دانه آميبي شكل  باشند.مي 700تا  ᴄ ̊ 600 هاي چندبلوري كوارتز نشان دهنده دمايروبان
دها، مبين دگرشكلي در حالت يگرانيتوئگراد است. بافت ميرمكيتي در درجه سانتي 700تا  ᴄ ̊ 500نيز معرف دماي 

توان نتيجه گرفت واحدهاي گراد است.. بنابراين، ميدرجه سانتي 670تا   ᴄ ̊ 500جامد و نشان دهنده دماي بين 
ها و ها در متاسنداستونكلريتي شدن بيوتيت اند.قرار گرفته يك فاز دگريختي دماي باالتحت سنگي منطقه 

كه در اثر باال آمدن و سرد شدن  باشدها دال بر يك فاز دگرگوني برگشتي ميدر متابازيت هاشدن آمفيبولبيوتيتي
  .واحدهاي مذكور شكل گرفته است
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