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ويژگيهايبافتيدگرشكليديناميكدرسنگهايدگرگونيناحيه

ماسال-شاندرمن(گيالن)
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فاطمهنوري* ،محمدلنكراني،2فريبرزمسعودي،3سيدمحمدپورمعافي
 -2دانشجوي دكتري ،گروه زمينشناسی ،دانشگاه تربيت مدرس
 -1دانشجوي دكتري ،گروه زمين شناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
 -9دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی

پذیرش مقاله2931/2/11 :
تأیيد نهایی مقاله2931/21/22 :


چكيده
مجموعه دگرگونی شاندرمن در غرر اسرتان گري ن و در پهنره سراتتاري البررز غربری جراي گرفتره اسرت.
رتنمونهایی از این مجموعه دگرگونی در ناحيه ماسال -شاندرمن مرورد ماالهره اررار گرفترهانرد كره شرام
سنگهاي دگرگونی با آثار بارزي از تأثير فازهراي مختلر دگرگرونی و دگرشرکلی مریباشرند .در آنردالوزیت-
شيستها ،اسليتها ،كالكشيستها ،كربناتميلونيتها و ميکاشيستهاي این مجموعه ،فابریكهاي دگرشکلی
نظير باندهاي برشی ،ميکا ماهی و پورفيروك ستهاي پوششی به چشم میتورند .گسترش چنين فابریكهاي
ساتتاري ،وجود یك پهنه برشری شرک پرذیر را در ایرن ناحيره آشرکار مریسرازد .توسرهه ایرن ریسسراتتارها
نشاندهنده تغييرات ساتتاري شک پذیر در بازه دمایی  900-100درجه سانتیگراد در سنگهراي ميلرونيتی
مورد ماالهه است.
واژه هاي كليدي :دگرشکلی دیناميك ،فابریك هاي دگرشکلی ،پهنه برشی ،ميلونيت ،مجموعه دگرگونی
شاندرمن.



* -نویسنده مسئول01221228891 :

Email: Fatemeh.noori@modares.ac.ir
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مقدمه
در پهنههاي برشی ،در نتيجه دگرشکلی شک پذیر ،فابریكهایی تشکي میگردند كه مهرر هندسره و سراز و
كار پهنه برشی میباشند .در این پهنهها ،سنگها در نتيجه تمركس كرنش ناهماهنگ نسبت بره پيرامرون ترود
تغيير ساتتار مییابند .این ساتتارها با پهناي متفاوت ،از چند سانتیمتر تا چند كيلومتر ،دیده مریشروند و از
ویژگیهاي ساتتاري متداول بخشهاي ميانی و عميق پوسته هستند (وایت و وایت( ،)2329 ،پاسشرير و تررو،
 .)1001فرآیند دگرشکلی تا كوچکترین عنصر تشکي دهنده سنگ را متأثر میسازد ،لذا دگرشرکلی سرنگهرا
تابع عوام داتلی چون كانیشناسی ،اندازه و جهتیابی ترجيحی دانهها و عوام تارجی همچون فشرار ،دمرا،
تنش تفریقی ،فشار شاره و نرخ كرنش است .بدینترتيب ،ریسساتتارهاي تشرکي شرده در سرنگ ،از یرك سرو
مبين این عوام تواهند بود و از سوي دیگر ،این پتانسي را تواهند داشت كه از آنهرا برراي بررآورد درجره و
شرایط دگرشکلی استفاده شود (وایت و وایرت( ،)2329 ،پاسشرير و تررو .)1001 ،ميلونيرت سرنگی اسرت كره
عموماً برگوارگی و تاوارگی در آن گسترش داشته و شواهدي اوي دال بر دگرشکلی در شرایط شرک پرذیر را
در بر دارد .این سنگهاي دگرگونی كه غالباً تجدید تبلور ااب توجهی در تميره نشان میدهند ،در پهنرههراي
با كرنش باال ،به نام پهنههاي ميلونيتی ،تشکي میشوند (پاسشير و ترو )1001 ،ميلونيتها داراي ساتتارهاي
مسوسکوپی و ميکروسکوپی تاصی هستند كه تحلي جنبشی و تهيين شرایط دما و فشار تغييرات سراتتاري را
در آنها امکانپذیر میسازند .شدت دگرشکلی در ميلونيتها ممکن است نسبت به هم متفاوت باشد ولی در هر
حال ،مبين وجود كرنش باالست (رمسي و گراهام( ،)2390 ،اُنو و همکاران.)1020 ،
در مناقه ماسال -شاندرمن ،مجموعهاي از سنگهاي دگرگونی رتنمرون یافترهانرد كره تنروعی از بافرتهراي
ساتتاري در بخشهاي جنوبی تا مركسي آن مشاهده میشود .در ایرن تحقيرق ،ویژگریهراي برافتی و شرواهد
دگرشکلی در این سنگها مورد بررسی ارار گرفته است .بافتهاي ساتتاري چون برگوارگی ،بانردهاي برشری،
ميکا ماهی و پورفيروك ستهاي پوششی در سنگهاي ميلونيتی این ناحيه گسترش نشان میدهند.
زمينشناسيمنطقه


◦

مناقه ماسال  -شاندرمن در  11كيلومتري جنو غربی بندرانسلی و بين طولهراي جغرافيرایی  82 29۱و 21۱
◦ 83شرررای عررر هرراي جغرافيررایی  99◦ 29۱و  99◦ 19۱شررمالی ارررار گرفترره اسررت .ایررن مناقرره برره لحررا
زمينساتتی بخشی از پهنه البرز است و در محدوده نقشه زمينشناسی  2:200000بندرانسلی وااع مریگرردد
(نظري و همکاران .)1008 ،سنگهاي برونسد یافته در مناقه شام مجموعرهاي از سرنگهراي دگرگرونی (برا
منشاء آذرین و رسوبی) همراه با تودههاي نفوذي میباشند.
اولين ماالهات مدون زمينشناسی در این مناقه در سال  2391توسط ك رك و همکاران انجام گرفت .نتيجه
این ماالهات بهصورت نقشه زمينشناسی  2:110000و گسارش بررسی مقدماتی شمالغر ایران و بندر انسلی
منتشر شده است .طبق نقشه ارائه شده ،این دگرگونیها شام مجموعهاي از شيستها و گنرایسهراي سربس و
تاكستري همراه با سنگهاي الترابازیك بوده و سن آنهرا بره پركرامبرین نسربت داده شرده اسرت (كر رك و
همکاران .)2391 ،در بررسیهاي جسئیترر در ارتبرا برا كروهسایی مناقره كره توسرط افتخرارنژاد و بهرروزي
( )2990انجام شده ،برونسدهاي افيوليتی ارتفاعات جنو غر تسر ،بقایایی از تتيس كهن در نظر گرفته شدند
كه در اثر رتداد هرسينين شک گرفتهاند .آاانباتی ( )2929این دگرگونهها را از پيامدهاي همگرایی و برترورد
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دو صفحه ایران و توران و بسته شدن تتيس كهن در تریاس پسين دانسته است .اتيراً اكلوژیتهراي شراندرمن
توسط یك گروه ایتاليایی مورد بررسی ارار گرفتند و سنسنجیهاي جدیدي با استفاده از روش آرگن -آرگرن
بر روي ميکاهاي سفيد پاراگونيتی آنها صورت گرفت ،سن این رتسارههاي فشار باال را كربونيفر پسرين نشران
داده است (زانکتا و همکاران .)1003 ،طبق ایرن یافترههرا ،اكلوژیرتهراي شراندرمن در اثرر فررورانش پوسرته
اايانوسی تتيس كهن در عمق كمتر از  91كيلومتر تشکي شدهاند .عمرانی و همکاران ( )2923نيس در بررسری
اكلوژیتهاي شاندرمن ،فشار  21-10كيلوبار و دماي  100درجه سانتیگراد را پيشنهاد نمودهانرد .سرنگهراي
ناحيه مورد ماالهه ،به لحا سنی از كربونيفر زیرین تا كرتاسه باالیی را شام میشوند .اردیمیتررین برونرسد،
مربو به سازند مبارك است كه شام شي هرا و آهركهرایی اسرت كره بره صرورت همبرري گسرلی برر روي
سازندهاي جوانتر یا اردیمیترر اررار گرفترهانرد )دیرویس و همکراران( ،)2391 ،اشرتامفلی و كُرسور.)1001 ،
رتنمون آهكهاي كربونيفر زیرین در مناقره بره صرورت تشرن و كارسرتی اسرت .ایرن آهركهرا در بخرش
جنو شرای شاندرمنرود ،كه از جنگ پوشيده شده ،دیده میشوند (نوگ سرادات .)2992 ،رتنمرونهرایی از
واحدهاي پرمين (سازندهاي دورود ،روته ،نسن) با همبري گسله بر روي دگرگونیهاي شاندرمن ارار گرفتهانرد
(نظري و همکاران .)1008 ،رتنمون هایی از سازند شمشك نيس به طور دگرشيب برر روي مجموعره دگرگرونی
شاندرمن جاي گرفتهاند .این سازند با داشتن كنگلرومرا در ااعرده مشرخ مریگرردد كره حراوي ااهراتی از
سرپانتينيتها ،اكلوژیتها و دیگر سنگهاي دگرگونی مجموعه شاندرمن اسرت (دیرویس و همکراران.)2391 ،
مهمترین برش بخش زیرین كرتاسه در مجاورت آندالوزیتشيستهاي این مجموعه رتنمون دارد .این واحرد از
آهكهاي سفيدي تا حدودي دگرگون شده تشکي شده است .رتساره ساحلی -دلتایی كرتاسه براالیی شرام
سنگهاي آواري ،تو و گدازههاي حدواسط تا بازیك است كه در بخشهایی ،فرسرایش پوسرت پيرازي نشران
میدهند .این واحدها محدود به بخش شمالی مناقه میباشند (شک .)2
N= 14, 15, 16, 17, 30, 32,
36, 47.33, 36, 25, 31.2,
…33,2

N= 11, 12, 13, 31,
… 39,

N= 48, 49, 51, ...

شک  :2نقشه زمينشناسی مناقه مورد ماالهه (زانکتا و همکاران ،)1003 ،واحدهاي زمينشناسی بر مبناي نقشه
2/200000بندرانسلی ترسيم شدهاست .مواهيت نمونههاي برداشتشده بر روي آن مشخ شده است.
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دگرگونيدرناحيهماسال-شاندرمن
سنگهاي مناقه تحت تأثير دگرگونی ناحيرهاي بره مجموعرهاي از شيسرتهرا ،سررپانتينتهرا ،متابازیرتهرا،
اكلوژیتها و مرمرها تبدی شدهاند .توصي سنگهاي دگرگونی رتنمونیافته در مناقه به شرح زیر است:
شيستها :این دسته از سنگها دربرگيرنده ميکاشيست (متشک از كانیهاي اصلی مسکویت ،كلریت ،بيوتيرت
و كوارتس) ،آندالوزیتشيست ( دربرگيرنده آندالوزیت ،كلریت ،مسکویت و كروارتس بره عنروان كرانیهراي اصرلی)،
گارنت – ترموليتشيست (شام گارنت ،ترموليت ،كلریت و كوارتس) ،ترموليتشيست (واجد ترموليت و كلریرت
به عنوان كانی اصلی) و كلریتشيست (دربرگيرنده كلریت و كوارتس) میباشند .تورمرالين ،اسرفن و اكسريدهاي
فلسي نيس در آنها به صورت جسئی توسهه یافته اند .بافرتهراي پورفيرونماتوب سرتيك ،پورفيرولديدوب سرتيك و
گرانولديدوب سررتيك در ایررن شيسررتهررا گسررترش داشررته و كررانیهرراي آنرردالوزیت ،گارنررت و ترموليررت
پورفيروب ستها را تشکي میدهند.
متابازیتها :این گروه از سنگها از كانیهاي ترموليت  -اكتينوليرت ،پ ژیروك ز و اپيردوت تشرکي شردهانرد.
پيروكسن و اكسيدهاي فلسي نيس به طور پراكنده در آنها به چشم میتورند .به نظر میرسد تشرکي ترموليرت
– اكتينوليت در متابازیتها محصول تجسیه پيروكسنها بوده است .بررسیهاي ميکروسکوپی ،توسهه بافتهاي
گرانوب ستی و دسته جارویی را در متابازیتها نشان میدهد.
اسليتها :رتنمون محدودي در حاشيه جنوبی مناقه مورد ماالهه را شام میشوند .كانیهاي تشکي دهنرده
اسليتها ،كلریت ،ميکاي سفيد و كانیهاي تيره هستند .این سنگها واجرد بافرت اسرليتی هسرتد .در مقراطع
ماالههشده ،این سنگها از دو بخش تشکي شدهاند -2 :الیههاي نازك فيلوسيليکاته داراي فنژیرت ،كلریرت و
بلورهاي عدسیشک ميکا كه ساتتار ميکا ماهی را پدید آوردهانرد -1 .بخرشهراي چشرمیشرک كره توسرط
كانیهاي درشتتر از زمينه پر شدهاند.
الترامافيكها :افقهاي وسيهی را در شمال تا شمالغربی مناقره تشرکي مریدهنرد .بافرت گرانروالر و كرونرا،
بافتهاي شات این الترامافيكهاسرت .بافرت پویکيلوب سرتيك و مشربك نيرس در برتری مقراطع بره چشرم
میتورند .اليوین ،پيروكسن كانیهاي اصلی تشکي دهنده ایرن سرنگهرا هسرتند .آمفيبرول و سررپانتين در
بيشتر اسمتها جایگسین كانیهاي اوليه سنگ شدهاند.
اكلوژیت :مشخ ترین برونسد آن در نسدیکی روستاي لچور دیرده مریشرود .واحرد اكلروژیتی ،ریخرتشناسری
صخرهاي داشته و به لحا كانیشناتتی حاوي گارنت ،پيروكسن ،زئوزیت و آمفيبرول (ترموليرت ،گلوكوفران و
هورنبلند) است .شک گارنتها از شک دار تا بیشک متغيرر اسرت و داراي ادترالهراي كروارتس ،گلوكوفران و
روتي میباشند .گارنتها داراي شکستگی هراي شرهاعی و مروازي هسرتند كره ایرن شکسرتگیهرا در اطررا
ادتالهاي كوارتس دیده میشوند.
مرمر :رتنمونهاي آن به طور پراكنده در بخشهاي مختل این مجموعه دگرگونی دیده میشوند .بافرتهراي
گرانوب ستی و الیهاي در مرمرها گسترش نشان میدهند .كلسيت ،كانی اصلی تشکي دهنده سنگهاست.
كربناتميلونيت :كلسيت ،كانی اصلی تشکي دهنده تميره سنگ بوده كه در برتی شکستگیها با ریس بلورهاي
كوارتس پر شدهاند .بافتهاي گرانوب ستی و ميلونيتی ،بافتهاي شات این كربناتميلونيتها هستند.
روشكار
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با وجود پوشش گياهی انبوه مناقه و نبود رتنمونهاي گسترده ،مناسبترین برونسدها برراي ماالهره انتخرا
شد ،واحدهاي سنگی مختل آنها مورد توصي دايق صحرایی اررار گرفرت و نمونرهبررداري جهرتدار از آنهرا
صورت گرفت .سدس تهداد  200برش نازك جهتدار از نمونههاي برداشرتشرده تهيره گردیرد و بررسریهراي
ميکروسکوپی (پتروگرافی) بر روي آنها انجام گرفت .مبناي ردهبنردي سرنگهراي دگرگرونی در ایرن ماالهره،
رده بندي فتس و دسمونس (فتس و دسمونس )1009 ،بوده است و ماالهات ریسساتتاري و دستهبندي برگروارگیهرا
بر اساس تقسيمبندي بوردای و همکاران ( )2321صورت گرفته است.
با توجه به اینکه دگرشکلی دیناميك و ميلونيتیشدن در سنگهاي دگرگونی ،فابریكهاي دگرشرکلی ویرژهاي
را موجب میشوند ،محور این ماالهه ،بررسی ماكروسکوپی و ميکروسکوپی بافرتهراي دگرشرکلی سرنگهراي
ميلونيتی مجموعه دگرگونی شاندرمن بوده و ت ش گردیده تا بر آن اسراس ،شررایط دگرگرونی دیناميرك ایرن
مجموعه بازشناتته شود.
وسنگشناختي

مشخصاتبافتي
اليهبنديال ) اليهبندياوليه
الیهبندي اوليه ،به دلي عملکرد فازهاي دگرشکلی ،در بيشتر بخشها مشهود نيست .ليکن در حاشيه جنروبی
و مركسي مجموعه دگرگونی ،طبقهبندي اوليه رسوبی ااب پيگيري است.
-2برگوارگي
برگوارگی چيره در پهنههاي برشی ،برگوارگی ميلونيتی است كه مواهيت صرفحه حركتری را نشران مریدهرد.
برگوارگی به لحا زمانی به دو مرحله  S1و  S2ااب تقسيم است.
الف)برگوارگياول()S1
برگوارگی اول ( )S1در بيشتر بخشهاي مجموعه دگرگونی به توبی اابر مشراهده اسرت .ایرن برگروارگی در
شيستهاي گارنتدار و آندالوزیتدار ،گارنت – ترموليتشيستها ،اكلوژیتهرا برارز اسرت .در ایرن سرنگهرا،
الیهبندي اوليه بهضاً با تغيير در كانیشناسی مشاهده میشود .رشد ميکاها در راستاي موازي برا  S1برهصرورت
ممتد و ارار گرفتن بلورهاي كوارتس كشيده در این راسرتا موجرب تشرکي رخ  S1شرده اسرت .در نمونرههراي
برداشتشده از آندالوزیتشيسرتهرا ،در بخرشهراي شرمالی مجموعره دگرگرونی ،برگروارگی  S1تحرتترأثير
برگوارگی دوم ( )S2ارار گرفته كه به وضوح ااب تشخي نيست .بر اساس تقسيمبنردي بوردایر و همکراران
( )2321این برگوارگی ( )S1از نوع رخهاي فاصلهدار 1است.
ب)برگوارگيدوم()S2
برگوارگی دوم ( )S2كه بيشتر در آندالوزیتشيستهاي این مجموعه به چشم میتورد ،در برتی بخشهرا در
مقياس رتنمون صحرایی نيس ااب مشاهده است .برگوارگی دوم اغلب بهصورت چينهاي م یم و تقریباً افقری،
شيستهاي توالی پليتی را متاثر كرده است .كوارتسها فضاي ميکروليتونها را پدید آورده و ميکاها فضاي ميکرا
دومين 9را ایجاد كردهاند كه این امر موجب ایجاد فابریك فاصلهدار در این سنگها شده اسرت .برگروارگی دوم
2 - Spaced cleavage
3 - Mica domain
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( )S2از نوع رخهاي ریسچين مجسا 8بهشرمار مریآیرد (پاسشرير و تررو .)1001 ،بررسریهراي سرنگشرناتتی
صحرایی و آزمایشگاهی به شناسایی پنج نوع سنگ ميلونيتی در مجموعره مرورد ماالهره انجاميرده اسرت كره
عبارتند از كربنات ميلونيت ،اسليت ميلونيت ،ميکاشيست ميلونيت ،آندالوزیتشيست ميلونيت و كالكشيسرت
ميلونيت .اتتصاصات كام سنگشناتتی این ميلونيتها در ادامه ذكر میگردد.
كربناتميلونيت :این سنگها در شمالغربی مناقه گسترش داشرته و از كلسريت برهعنروان كرانی اصرلی و
كوارتس و كلریت نيس در شکستگیها حضور دارند .در این ميلونيتها ،كلسريت عمردتاً پورفيروك سرت سرنگ را
میسازد كه غالباً به شدت ترد شده است و بهضاً تجدیرد تبلرور نشران مریدهرد .كلسريتهرا داراي مرزهراي
سازشی 210 1درجه و یا تميده میباشند ،تاموشی موجی در آنهرا برارز اسرت و ماكر هراي دگرشرکلی نروع
متقاطع نيس در آنها دیده میشود (شک -1ال ) .تمش در برتی از بلورهاي كلسيت بهویرژه در نرواحی برشری
وجود دارد .دگرشکلی حالت جامد در پهنههاي برشی موجب دگرشکلی كانیهاي كلسريت سرنگ شرده اسرت
(شک  .) -1كلسيت و كوارتس در این ميلونيتها در موضع تنش كششی رشرد كرردهانرد (شرک -9الر ) .ریرس
بلورهاي كوارتس درون شکسرتگیهرا شرواهد دگرشرکلی چرون تاموشری مروجی و نودانره (نيروگرین) را نشران
میدهند.
ب

الف
الف

500um

شک  :1ال ) ماك هاي دگرشکلی از نوع متقاطع در بلورهاي كلسيت كربناتميلونيتها ) .بلورهاي كلسيتی كه
تحتتأثير دگرشکلی ارار گرفتهاند و ماك هاي دگرشکلی نشان میدهند.

اسليتميلونيت :اسليتهاي ميلونيتی در بخش جنوبی مناقه گسرترش دارنرد و داراي كرانیهراي اصرلی
كلریت و مسکویت میباشند .اكسيدهاي فلسي نيس به عنوان كانی فرعی دیده میشوند .ميکرا مراهی در زمينره
سنگ وجود دارد كه از جمله شواهد دگرشکلی به شمار میرود (بوردای و همکراران .)2321 ،بانردهاي برشری
فابریك  C/Sكه از شواهد تهيينكننده مؤلفه برش 1محسو مریگردنرد ،در ایرن اسرليت ميلونيرتهرا دیرده
میشوند .فابریك  C/Sدر ميلونيتهاي واجد برگوارگی ضهي همراه با درصد كمری ميکرا شرک مریگيررد و
عمدتاً در پهنههاي برشری درجره متوسرط مشراهده مریشرود (پاسشرير و تررو .)1001 ،پورفيروك سرتهراي
پوششی ،9كه از دیگر مؤلفههاي تهيينكننده نوع برش به شمار میروند ،در اسليت ميلونيتها گسرترش نشران

4 - Discrete crenulation cleavage
5 - Compromise boundaries
6 - Shear sense indicator
7 - Mantle porphyroclast
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است .پورفيروك سرتهراي پوششری از ذرات آواري

می دهند كه اندكی سایه فشاري نيس در آنها ااب تشخي
درشتتر از زمينه تشکي شدهاند (شک .) -9
ب

الف

500um

1mm

شک  :9ال ) پر شدن شکستگیهاي پورفيروك ستهاي كلسيتی توسط كلسيت و كوارتس ) .پورفيروك ستهاي
پوششی در اسليت ميلونيتی
ب

الف

BLG

500um

500um

پ

ت






S1
S2





1mm





1mm
شک  :8ال ) سا گرین در ميکاشيست ميلونيتها ) .حاشيه دندانهاي و نمونهاي از  BLGدر ميکاشيست ميلونيت-
ها .پ) برگوارگی  S1و  S2در یك ميکاشيست ميلونيت .ت) پورفيروك ست پوششی آندالوزیت در یك آندالوزیت-
شيست ميلونيت.

ميكاشيستميلونيت :ميکاشيستهاي ميلونيتی از جمله سنگهاي دگرگونی برونسد یافته در شمال مناقه
هستند كه با توسهه در پهنههاي برشی ،شواهد مختلفی از دگرشکلی را نشان میدهند .این سنگها داراي
كانیهاي اصلی كوارتس ،مسکویت ،كلریت و بيوتيت و اكسيدهاي فلسي به عنوان كانیهاي فرعی میباشند .در
این ميلونيتها ،دانههاي كوارتس كليه شواهد دگرشکلی از جمله سا گرین (شک -8ال ) ،نيوگرین ،تاموشی
05
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موجی و تجدید تبلور با برآمدگی ) (BLGرا نشان میدهند (شک  ) -8كه همگی دال بر دگرشکلی در
شرایط شک پذیر میباشند (سينگ و گوراجان .)1022 ،ميکا ماهی و روبانهاي ميکا نيس در ميکاشيستهاي
ميلونيتی به چشم میتورند .دانههاي كوارتس و ميکا اندكی جهتیابی ترجيحی نشان میدهند و در مجاورت
باندهاي برشی ،ریسدانهتر شدهاند .فابریك  C/Sدر سنگ دیده میشود .از نظر برگوارگی ،برگوارگی  S1و
S2توسهه یافته است (شک -8پ) .كوارتسها بخش ميکروليتون و ميکاها بخش كليواژ دومين سنگ را تشکي
میدهند .بر اساس تقسيمبندي مورفولوژیك برگوارگیها توسط بوردای و همکاران ( ، .)2321این سنگها
برگوارگی زیر را نشان میدهند " :برگوارگی فاصلهدار >>شيستوزیته فاصلهدار >> ناهموار >>  >> %2تافته"
آندالوزيتشيستميلونيت :این سنگها در حاشيه شمالی تا مركسي مناقه مورد ماالهه گسترش داشرته
و شام مجموعه كانی هراي آنردالوزیت ،مسرکویت ،كلریرت ،بيوتيرت و كروارتس و كرانیهراي فرعری تورمرالين،
پ ژیرروك ز و اكسرريدهرراي فلررسي هسررتند .در ایررن دسررته سررنگهررا ،آنرردالوزیت (شررک -8ت و -1الرر )
پورفيروك سررتهرراي پوششرری سررنگ را تشررکي مرریدهررد .روبررانهرراي مسررکویت ،كلریررت و كرروارتس ایررن
پورفيروك ستها را دور میزنند .روبانها در برتی مروارد ،مجموعرههراي پلریكریسرتالين و منوكریسرتالين را
نشان میدهند .پورفيروك ستهاي كوارتس نيس در برتی برشهاي نازك دیده میشود (شک  .) -1گردشدگی
در دانههاي كوارتس مشهود است .كوارتسهرا كليره شرواهد سرا گررین ،نيروگرین ،لغرسش و تاموشری مروجی و
مهاجرت مرز دانهاي ( )GBMرا نشان میدهند (شک -1ال  ) ،كره همگری نمایرانگر دگرشرکلی در شررایط
شک پذیرند (پاسشير و ترو( ،)1001 ،مامتانی و گریلينگ( ،)1001 ،سينگ و گوراجان( ،)1022 ،دسربوریس و
همکاران .(1021 ،تردشدگی در آندالوزیتها در مجاورت باندهاي برشی دیده میشود كه ناشی از دگرشرکلی
حالت جامد در پهنههاي برشی است .این فضاها توسط كوارتس و كلریت پر شدهاند .پر شدن شکستگیها توسط
كلریت و نيس وجود تورمالين درون آندالوزیتها نشان میدهد كه واكنش با شاره (سيال) و دگرسرانی ميکاهراي
ميسبان همراه بودهاند (آركاي و همکاران .)1002 ،بلورهاي آندالوزیت ،ظاهر اسفنجی داشته و پویکيلوب سرتيك
هستند كه این امر مبين رشد سریع این كانیهاست (مامتانی و گریلينگ .)1001 ،پورفيروك سرتهراي داراي
ساتتار دومينویی و موزائيکی از دیگر ریسساتتارهایی است كه در این آندالوزیتشيستهراي ميلرونيتی دیرده
میشوند (شک -1ال و -1پ) .ميکاها نيس در مجاورت باندهاي برشی ریسدانهتر میشوند .باندهاي برشی ،ميکرا
ماهیها و فابریك ( C/Sشک -1ت) در سنگ به چشم میتورند .تبدی الیههاي ميکایی به الیههاي كروارتسي
تدریجی است .از نظر برگوارگیهراي موجرود در سرنگ ،ایرن سرنگهرا برگروارگی  S1و  S2نشران مریدهنرد
(شک  .) -9كوارتس ،تشکي دهنده بخش ميکروليتون سنگ بوده و ميکاهرا بخرش كليرواژ دومرين را تشرکي
میدهند (شک -1پ) .عدم وجود ساتتارهاي رسوبی اوليه ،الیهبندي عدسی شرک  ،یکسران نبرودن ضرخامت
الیهها و فواص متفاوت ميان الیرههرا ،شاتصره گسرترش برگروارگی ثانویره در سرنگ مریباشرند .برر اسراس
تقسيمبندي مورفولوژیك برگوارگیها توسط بوردای و همکاران ( ،)2321این سنگها برگروارگی زیرر را نشران
میدهند" :برگوارگی فاصلهدار >> شيستوزیته فاصلهدار >> ناهموار >>  >> %2-10تافته"


كالكشيستميلونيت :كالكشيست ميلونيتها در بخشهاي غربی مناقه گسرترش دارنرد .ایرن سرنگهرا
داراي كانی اصلی كلسيت و كانیهاي فرعی كلریت و كوارتس هسرتند .پورفيروك سرتهراي پوششری در آنهرا
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گسترش دارند .این پورفيروك ستها از كانیهاي دانهریس كوارتس و كلسيت كه اندكی جهت یافترهانرد ،تشرکي
شدهاند (شک -9ال ) .بلورهاي ریس كلسيت در مجاورت باندهاي برشی تردشدگی نشان میدهند .جهرتیرابی
ترجيحی و چينتوردگی در سنگ به چشم میتورد .در شکستگیهاي سنگ ،بلورهاي كلسيت تجدیرد تبلرور
یافتهاند .تاموشی موجی ،تمش در بلورها و ماك هاي دگرشکلی نروع متقراطع از عروار دگرشرکلی در ایرن
بلورها به شمار میروند.
ب

الف

500um

500um


شک  :1ال ) پورفيروك ست پوششی تکهتکهشده از آندالوزیت ) .پورفيروك ستهاي كوارتس در یك آندالوزیتشيست
ميلونيت كه بلورهاي كشيده كلریت و مسکویت آنها را دور زدهاند.
ب

الف





1mm

500um


ت

پ





Microliton





M Domain



شكل :6ال ) تاموشی موجی ،سا گرین و ميکا ماهی در آندالوزیتشيست ميلونيتی ) .حاشيه دندانهاي (.)GBM
پ) تناوبی از ميکا دومين  -ميکروليتونهاي كوارتس و پورفيروب ستهاي پوششی نوع دومينو (باالي تصویر) در
آندالوزیتشيست ميلونيت .ت) فابریك  C/Sدر آندالوزیتشيست ميلونيت.
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ب

الف

S1

S2

s
s

500um

1mm




شک  :9ال ) پورفيروك ستهاي متشک از كوارتس و كلسيت در كالكشيستها ) .رخ  S1و  S2در یك
آندالوزیتشيست ميلونيتی.

 -3دگرشكليوارتباطآنباتبلوردگرگوني
با توجه به اینکه سنگهاي دگرگونی مناقه ماسال– شاندرمن تحرتتأثير فازهراي دگرشرکلی مختلفری اررار
گرفتهاند و كانیهاي دگرگونی با این دگرشکلیها داراي روابرط زمرانی مختلفری هسرتند (پلونردر و همکراران،
 )1021لذا در این بخش به بيان روابط تبلور كانیها با توسهه برگوارگیها پرداتته میشود.
كلريت:كانی كلریت طي وسيهی از تبلور را نشان میدهد .این كانی در شيستهراي درجره پرایين بره طرور
مشخ سازنده رخ سنگ است و بنابراین ،همسمان با  S1تشکي شده و سدس در زمان تشرکي  ،S2متحمر
لغسش یا دگرشکلی گردیده است .اما كلریتهایی نيس وجود دارند كه همسمان یا بهد از  S2پدید آمدهاند .جهرت
یافتگی اتفاای كلریتها كه از این نظر دايقاً بر عکس بلورهاي ميانتکتونيکی هستند (شک -2ال ).
با توجه به اینکه كلریتها از كانیهاي تشکي دهنده برگوارگی میباشند ،مریتروان اظهرار نمرود كره بلورهراي
كلریت همسمان با  S1تشکي شده و سدس در  D2متحم لغسش شده و برگوارگی  S2را ایجراد كرردهانرد كره
این امر نشانگر تشکي آنها اب و همسمان با  D1و در حين و پس از  D2میباشد (شک .)3
مسكويت :مسکویت به عنوان كانی كه در گستره وسيهی از درجات دگرگونی متبلور میشود ،به صورت پيش
تا پس از تکتونيکی مشاهده میشود .در این صورت ،این كانی تشکي دهنده رخ سنگ بوده و در حين تشرکي
 S2چين تورده است .ظهور این كانی فقط محدود به  S1نيست ،بلکه پس از تشکي  S1یا  S2نيس رشرد كررده
است .جهتیافتگی اتفاای مسکویتها (شک  ) -2دليلی بر رشد پستکتونيکی این كانی محسرو مریشرود
(شک .)3
بيوتيت :تبلور بيوتيت نيس همانند كلریت و مسکویت همسمان برا  S1بروده و سرازنده برگروارگی سرنگ اسرت
(شک .)3
آندالوزيت :به طور كلی ،این كانی از نظر ظهور در سنگهراي مناقره و پراكنردگی جغرافيرایی ،فرراوانتررین
پورفيروب ست در مجموعه دگرگونی شاندرمن به شمار میرود .مهمترین شواهد دگرشکلی آندالوزیتها ،چين-
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توردگی و شکستگی بلورهاي آندالوزیت در مقيراس ميکروسرکوپی اسرت .ایرن دگرشرکلی برا ناپيوسرتگی در
تصوصيات نوري همراه بوده و شاهدي بر تبلور پيش از  S2آندالوزیت میباشد( Si .جهتیافتگی ادترالهرا در
درون پورفيروك ست) متقاطع نسبت به ( Seبرگوارگی اطرا پورفيروك ست) نيس شاهدي بر تبلور همسمران برا
 S2این آندالوزیتهاست (شک -8ت) .از طرفی ،حاشيه نامشرخ و تردریجی ایرن بلورهرا برا زمينره سرنگ و
برگوارگی مشابه ادتال هاي درون بلور آندالوزیت با برگوارگی زمينه ،نشان از تبلور همسمران برا تکتونيرك ایرن
بلورها دارد (شک -2پ ،ت) .بر اساس ماالهات ریسسراتتاري ،سرنگهراي دگرگرونی مرورد ماالهره دچرار دو
مرحله دگرشکلی گردیدهاند .مرحله اول دگرشکلی ( )D1منجر به ایجاد برگوارگی اوليره و پورفيروب سرتهراي
ميانتکتونيکی در شيستهاي مناقه گردیده و فاز دوم دگرشرکلی ( )D2بره صرورت فابریرك ( )S2همرراه برا
پورفيروب ستهاي آندالوزیت همسمان با تکتونيك در این سنگها دیده میشود.
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شک  : 2ال ) كلریتهاي ااعكننده برگوارگی در یك آندالوزیتشيست ميلونيتی ) .مسکویتهاي ااعكننده
برگوارگی در ميکاشيست ميلونيتی .پ) آندالوزیت همسمان با تکتونيك كه ادتالهاي درون بلور ،برگوارگی مشابه با
زمينه دارند .ت) رشد همسمان با تکتونيك آندالوزیتها كه حاشيه تدریجی و تهاملی با محيط دارند.

-4برآورددماوفشاردگرريختيميلونيتهايمنطقه
ریسساتتارهاي ایجاد شده در كانیها حين تغييرات ساتتاري در یك پهنه برشی شک پذیر ابسار مفيدي براي
برآورد دماي دگرشکلی محسو میشوند .رفتار كانیها طی فرآیند تغيير ساتتاري و نيس ساتتارهاي ایجاد
شده در آنها توسط پژوهشگران مختلفی مورد بررسی ارار گرفته است (هيرث و توليس( ،)2331 ،استيپ و
همکاران( ،)1001 ،پاسشير و ترو( ،)1001 ،آركاي و همکاران( ،)1002 ،پلوندر و همکاران .)1021 ،وجود
ریسساتتارهایی چون تاموشی موجی ،چينتوردگی ،ریسدانهها (شات دماي  800-900درجه سانتیگراد)،
تجدید تبلور دیناميك به شک تبلور مجدد همراه با چرتش زیردانه ( (SGRكه با تجدید تبلور برآمدگی
(( )BLGرژیم دمایی متوسط  100-800درجه سانتیگراد) و پورفيروك ستهاي پوششی )( (GBMشرایط
دمایی پيرامون  100درجه سانتیگراد) دنبال میشود ،نشان میدهد كه دما هنگام تشکي این سنگها در
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پهنههاي برشی مورد ماالهه بين  900تا حدود  100درجه سانتیگراد در تغيير بوده است (سينگ و
گوراجان( ،)1022 ،آركاي و همکاران( ،)1021 ،دسبوریس و همکاران( ،)1021 ،ليو و همکاران .(1021 ،این
مشخصات دمایی ااب اياس با شرایط دمایی رتساره شيست سبس تا حد پایين رتساره آمفيبوليت و یا عمق
تقریبی  20كيلومتر در پوسته است (هيرث و توليس( ،)2331 ،استيپ و همکاران( ،)1001 ،پاسشير و ترو،
.(1001
D2



D1

Minerals
Chl

Mus

Bio

And

شک  :3ارتبا زمانی تبلور كانیها با فازهاي دگرشکلی ( : Chlكلریت : Mus ،مسکویت : Bio ،بيوتيت: And ،
آندالوزیت)

نتيجهگيري
مجموعه فابریكهاي ساتتاري ماالههشده مبين دگرشکلی در شرایط شک پذیر در سنگهاي دگرگونی ناحيه
ماسال-شاندرمن میباشند .شواهد ميلونيتیشدن در این سنگها نشانگر شرایط كرنش باال در مجاورت
پهنههاي برشی است .بيشتر سنگها در محدوده این پهنههاي برشی بهشدت دگرشک شده و تحتتأثير نفوذ
شارههاي گرمابی ارار گرفتهاند .بر اساس ماالهات ریسساتتاري ،سنگهاي دگرگونی مورد ماالهه دچار دو
مرحله دگرشکلی گردیدهاند .مرحله اول دگرشکلی ( )D1منجر به ایجاد برگوارگی اوليه ( )S1و
پورفيروب ستهاي ميانتکتونيکی در شيستها گردیده و مرحله دوم آن ( )D2به صورت فابریك ( )S2همسمان
و پستکتونيکی در این سنگها تظاهر یافته است .فرآیندهاي جایگيري مجموعه دگرگونی منجر به رتداد
دگرگونی پسرونده (و توسهه كلریتهاي حاص از دگرگونی پسرونده كانیهاي بيوتيت و آندالوزیت)
گردیدهاند .بررسی تغييرات ساتتاري در كانی ها و چگونگی تجدید تبلور دیناميك بيانگر آن است كه تغييرات
ساتتاري در این پهنههاي برشی در شرایط رتساره شيست سبس تا حد پایين رتساره آمفيبوليت (بازه دمایی
 900تا  100درجه سانتیگراد) صورت گرفته است.
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