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روند تکتونومتامورفیسم مجموعه دگرگونی همدان با استفاده از الگوی
زونینگ بلورهای گارنت در متاسندستونهای منطقه علیآباد دمق
2

شهریار محمودی* ،1ناهید علیمرادی ،2فریبرز مسعودی ،3فاطمه نادری
-1استادیار دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-2دانشجوي کارشناس ارشد ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3استاد ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی

پذیرش مقاله1395/12/15 :
تأیيد نهایی مقاله1396/4/25 :
چکیده
منطقه علیآباد دمق در جنوب شرق همدان شامل مجموعه سنگهاي دگرگونی ناحيهاي و دگرگونی مجاورتی است.
بلورهاي گارنت در بيشتر سنگهاي دگرگونی منطقه از جمله گارنت شيست ،گارنت استروليت شيست ،آمفيبول شيست،
آمفيبوليت و ماسه سنگ دگرگونی حضور دارند .در این پژوهش از منطقه بندي شيميائی گارنت در ماسه سنگهاي
دگرگونی براي تفسير منشا و بررسی تحوالت تکتونيکی مجموعه دگرگونی همدان در منطقه علیآباد دمق استفاده شده
است .ماسه سنگهاي دگرگونی جنوب علیآباد دمق در رخنمونهاي محدود به صورت ميان الیههاي نازک در درون
سنگهاي دگرگونی سري پليتی و آمفيبوليتها قرار دارند و رنگ آنها تقریبا تيره و فاقد تورق هستند .بافت این سنگها
از نوع گرانوبالستيک و گرانوليپدو بالستيک است .کانیهاي اصلی تشکيل دهنده ماسه سنگهاي دگرگونی کوارتز،
فلدسپار ،ميکا و گارنت است .گارنت در این سنگها مستقيما از زمينه رسی در دگرگونی ناحيهاي با درجه متوسط متبلور
شده است .گارنتها شکلدار بوده و مطالعات ریزساختاري نشان میدهند که همزمان با دگرگونی ناحيهاي تشکيل
شدهاند .تجزیه نقطه اي براي تعيين توزیع عناصر از حاشيه به مرکز در پورفيروبالستهاي گارنت انجام شد.
پورفيروبالستهاي گارنت غنی از آلماندن بوده و کاهش در  Mnو افزایش در  Feو  Mgاز مرکز به حاشيه نشانگر رشد
متحدالمرکز و عادي بلورها طی دگرگونی ناحيهاي پيشرونده است .منطقهبندي شيميائی در پورفيروبالستهاي گارنت
به خوبی حفظ شده است .این پدیده در پورفيروبالستهاي گارنت موجود در ماسه سنگهاي دگرگونی گویاي آن است
که دماي دگرگونی ناحيهاي بسيار باال نبوده و این دگرگونی در شرایط حداکثر باالي رخساره شيست سبز شکل گرفته و
به رخساره آمفيبوليت نرسيده است .توزیع عناصر در منطقهبندي شيميائی گارنت در مناطق کوهزایی که به آهستگی باال
میآیند معکوس میشود .وجود منطقهبندي شيميائی عادي در گارنتهاي مورد مطالعه باال آمدگی سریع پس از دگرگونی
ناحيهاي در منطقه را نشان میدهد .حضور دگرگونی دیناميکی ( )P>>Tپس از اوج دگرگونی ناحيهاي در منطقه علیآباد
دمق این تحول و بر باالآمدگی سریع را تائيد مینماید.
واژههای كلیدی :منطقهبندي شيميائی گارنت ،ماسه سنگ دگرگونی ،رخساره شيست سبز ،علیآباد دمق ،همدان،
سنندج-سيرجان.
* -نویسنده مسئول09126547336 :

Email: S.mahmoudi@khu.ac.ir
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مقدمه
حفظ شده توسط الگوي منطقهبندي شيميائی،
نحوه جایگزینی مجموعه دگرگونی منطقه مورد
بررسی قرار گيرد .بدین منظور کانی گارنت در
ماسهسنگهاي دگرگونی در مرکز تحقيقات فراوري
کانه و مواد معدنی ایران مورد تجزیه نقطهاي
( )EPMAقرار گرفت (جدول  .)1همچنين دو عدد
از بلورهاي گارنت جهت اندازهگيري عناصر کمياب
به روش  MS-ICPتجزیه شده است (جدول .)2

گارنت بهعنوان یک کانی اصلی دگرگونی و یک
کانی فرعی در سنگهاي آذرین محسوب میشود.
مطالعه منطقهبندي شيميائی در سنگهاي
دگرگونی از سال 1970و با گسترش روش تجزیه
نقطهاي ) (EPMAآغاز شد (بانو1965 ،؛ دبتون و
همکاران1965 ،؛ آدرتو و ادموندز1966 ،؛ چينر،
1962؛ هولستر .)1966 ،نوع منطقهبندي شيميائی،
تاثير فرایندهاي رشد و سياالت در طول دگرگونی
بوسيله توزیع عناصر از مرکز به حاشيه در بلورهاي
گارنت مشخص میشود .توزیع عناصر در سري
محلول جامد گارنت بين عضوهاي آلماندن،
اسپسارتين و گروسوالردر طی مسيرهاي متنوع P-
 Tدر دگرگونی پيشرونده ثبت میشود (اسپير و
همکاران )1984 ،عالوه بر این شواهد مهم بافتی در
کانی گارنت از جمله ادخالها و بخشهاي حفظ
شده در اثر فرایندهاي غير تعادلی ،شواهد
ارزشمندي در تفسير سرگذشت تکتونومتامورفيک
مناطق دگرگونی به دست میدهد .در اثر این
فرایندهاي غير تعادلی در سنگهاي دگرگونی
ممکن است برخی از گارنتهاي دگرگونی
بافتهایی مانند کرونا ،سيمپلکتيک ،ماهیگون،
اتولی و غربالی را به وجود آورند .در منطقه علیآباد
دمق همدان مجموعهاي از سنگهاي دگرگونی
دیده میشود .مجموعه دگرگونی همدان تحتتاثير
چندین فاز دگرگونی قرار گرفته است .بلورهاي
گارنت در بيشتر سنگهاي دگرگونی منطقه از
جمله گارنت شيست ،گارنت استروليت شيست،
آمفيبول شيست و آمفيبوليت و ماسه سنگهاي
دگرگونی حضور دارند .بلورهاي گارنت در ماسه
سنگهاي دگرگونی الگوي منطقهبندي شيميائی
مشخصی را نشان میدهند ،لذا در این پژوهش
حضور کانی گارنت در ماسه سنگهاي دگرگونی
بررسی شده است و سعی شده با استفاده از شواهد

محدوده مورد مطالعه

منطقه علیآباد دمق بخشی از استان همدان در
غرب کشور است که در این تحقيق بخش بين طول
جغرافيایی  °48 41′- 26°48′شرقی و عرض
جغرافيایی  34° ′25-34° 33′شمالی ،از آن مورد
مطالعه قرار گرفته است .از نظر زمينشناسی،
منطقه علیآباد دمق در بخش شمال باختر پهنه
سنندج – سيرجان و در ورقه  1:250000همدان
قرار میگيرد (شکل  .)1منطقه همدان به دليل
داشتن تنوعی از سنگهاي دگرگونی و توده نفوذي
مهم الوند ،از دیرباز مورد توجه بوده است ،برخی
مطالعات انجام شده در این منطقه شامل مطالعات
سنگشناسی بر روي توده الوند مانند (ایرانی،
1372؛ بهاریفر 1376 ،و 1383؛ رضایی اقدم،
1383؛ ولی زاده1380 ،؛ سپاهی گرو )1378
مطالعه بر روي سنگهاي دگرگونی منطقه همدان،
(سپاهی گرو1378 ،؛ فرهپور 1376؛ بهاري فر،
1376؛ نادري )1391 ،و مطالعه برروي تکتونيک و
فابریک منطقه همدان توسط بهاري فر و معين
وزیري ( ،)1375مقدم ( ،)1380محجل و همکاران
( ،)2008ایزدي کيانی ( )1383سامانی زادگان و
محجل ( )1375انجام شده است .به طور کلی نتایج
بدست آمده از تحقيقات انجام شده نشان میدهد
منطقه همدان در برگيرنده سه گروه اصلی
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رخساره هورنبلند هورنفلس است .مهمترین
سنگهاي دگرگون ناحيهاي منطقه اسليت ،فيليت،
آندالوزیت شيست ،ميکا شيست ،گارنت ميکا
شيست ،گارنت استاروليت شيست ،ماسه سنگ
دگرگونی ،آمفيبول شيست و آمفيبوليت است.
سنگهاي دگرگونی مجاورتی منطقه را ميکا
هورنفلس ،گارنت هورنفلس ،گارنت-آندالوزیت
هورنفلس ،کردیریت هورنفلس ،کردیریت پتاسيم
فلدسپار هورنفلس تشکيل شده است .بلورهاي
گارنت در بسياري از سنگهاي دگرگونی منطقه،
حضور دارند.

دگرگونی ،حاصل فرایندهاي دگرگونی ناحيهاي یا
دیناموترمال ،دگرگونی مجاورتی و دگرگونی
دیناميک است ،مطالعات انجام شده در توصيف
مجموعه دگرگونی همدان و روشن کردن توالی
رویدادها موثر بوده است ولی در زمينه ارتباط بين
رخدادهاي زمينشناسی و نحوه عملکرد مطالعات
زیادي صورت نگرفته است .در منطقه علیآباد دمق
گروههاي سنگی حاصل از هر سه فاز دگرگونی
مشاهده میشود .درجه دگرگونی سنگهاي
دیناموترمال در حد رخساره شيست سبز تا ابتداي
رخساره آمفيبوليت و دگرگونی مجاورتی در حد

شکل :1نقشه زمينشناسی منطقه علیآباد دمق .ماسه سنگ دگرگونیها به صورت محدود در حد فاصل حسينآباد و
علیآباد دمق رخنمون دارند ،اقتباس از نقشه زمينشناسی  1:250000همدان (مجيدي و امينی.)1977 ،
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مجموعه پلیتی :ماسه سنگهاي دگرگونی با
سنگهاي پليتی و آمفيبوليت در تناوب هستند.
متاپليتهاي منطقه شامل اسليت ،فيليت،
آندالوزیت شيست ،سيليمانيت کيانيت شيست،
گارنت شيست و استروليت شيست است که در
بررسی ميکروسکوپی بافتهاي پورفيروبالستيک و
ليپيدوبالستيک غالب میباشند .ماسه سنگ
دگرگونیهاي مورد مطالعه به صورت بين الیهاي در
کنار گارنت استروليت شيست با بافت
پورفيرولپيدوبالستيک و حاوي کانیهاي استروليت،
گارنت ،بيوتيت ،مسکویت ،کلریت ،کوارتز قرار دارند
(شکلهاي .)C 3
آمفیبول شیست و آمفیبولیت  :آمفيبول شيست و
آمفيبوليتها از دیگر سنگهاي همراه ماسه
سنگهاي دگرگونی هستند .کانیهاي تشکيل
دهنده این سنگها عبارتند از :ترموليت ـ
اکتينوليت ،کوارتز ،پالژیوکالز ،گارنت ،زوئيزیت و
کانیهاي اپک است (شکل  .)D 3آمفيبولها داراي
ادخالهایی از کوارتز و ميکا هستند که فراوانی این
ادخالها در مرکز نسبت به حاشيه بلور بيشتر است.
بافت این سنگها از نوع پورفيرونماتوبالستيک و
دسته علفی است( .شکل .)E 3

ماسه سنگهای دگرگونی و سنگهای مرتبط :در این
پژوهش ماسه سنگهاي دگرگونی بررسی شدهاند.
این سنگها به صورت ميان الیههایی با ضخامت در
حد چند سانتيمتر در درون سنگهاي پليتی و
آمفيبوليتها قرار دارند (شکل  .)A2رخنمون این
سنگها محدود و داراي مورفولوژي پستی هستند
و بيشترین برونزد را در مجاور آبراهه اصلی منشعب
از روستاي علیآباد دمق به سمت جنوب دارند
(شکلهاي  .)B2رنگ آنها تقریبا تيره بوده و فاقد
تورق هستند .بافت این سنگها از نوع
گرانوبالستيک و گرانولپيدوبالستيک است.
کانیهاي تشکيل دهنده ماسه سنگهاي دگرگونی
کوارتز ،فلدسپار ،ميکا و گارنت است .بخشهایی از
این سنگها در برگيرنده درصد بسيار باالیی از
گارنتهاي نوع آلماندن است که میتوان آنها را
گارنتيت ناميد (شکلهاي  A3و  Bبلورهاي ميکا در
ماسه سنگهاي دگرگونی جهت یافتهاند .ماسه
سنگهاي دگرگونی اغلب داراي درصد باالئی از
کانیهاي کوارتز فلدسپاتی هستند و با توجه به
ترکيب شيميائی آنها در گروه سنگهاي دگرگونی
با پروتوليت پليتهاي ناخالص تا ماسه سنگهاي
رسدار ناخالص قرار میگيرند (بهاري فر.)1383 ،

شکل  (A :2تناوبی از الیههاي شيستی در مناطق پست بخش جنوبی علیآباد دمق) (Amphو آمفيبول
شيستها ) (B .(Schرخنمون ماسه سنگ دگرگونی غنی از گارنت در کنار رودخانه (دید به سمت شمال)

63

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  ،1396صفحات 64................................................. 75-60

شکل  )A :3ماسه سنگهاي دگرگونی در جنوب منطقه علیآباد دمق )B .تجمع گارنتهاي با ترکيب آلماندن در
بخشهایی از ماسه سنگ دگرگونی را نشان میدهند )C .جهت یافتگی ميکا در ماسه سنگ دگرگونی ،که باعث تشکيل
برگوارگی فاصلهدار شدهاند (D.آمفيبوليت در جنوب علیآباد دمق )E .)XPL( ،تصاویري از ترموليت ـ اکتينوليتهاي
دگرریخت شده با خاموشی موجی جارویی همراه با گارنت در زمينهاي از کوارتز و پالژیوکالز.

مواد و روشها
از بين بيش از  60عدد نمونه برداشته شده که از همگی آنها مقاطع ميکروسکوپی تهيه شده و نتایج تجزیه
شيميایی  17نمونه که توسط روش  XRFمورد تجزیه شيميائی جهت تعيين ميزان عناصر اصلی در سنگ کل
قرار گرفته ،نتایج نشان میدهد از پروتوليت سنگهاي دگرگونی منطقه عمدتا داراي  3منشا پليتی ،بازیک و
آهکی میباشد و تعدادي نيز در محدوده ماسه سنگی قرار میگيرد .دو عدد از مقاطع ميکروسکوپی از ماسه
سنگ دگرگونیهاي منطقه مورد مطالعه جهت تجزیه نقطهاي ) (EPMAانتخاب شد و چهار بلور گارنت و
بلورهاي بيوتيت در ارتباط با آنها تجزیه نقطهاي شد (جدول  .)1تجزیههاي شيميائی انجام شده با استفاده از
دستگاه الکترون ميکروپروب مدل  Cameca -X100و در شرایط شتاب ولتاژ  10 KVو طيف جریان 10 A
در مرکز تحقيقات فرآوري کانه و مواد معدنی ایران ،انجام پذیرفته است.
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گارنت منطقه در نمودار سه تایی نشان داده شده
است (شکل  .)6با استفاده از الگوي پراکندگی
عناصر اصلی مانند  Mn - Mg –Feو  Caحوادث
پيشرونده و پسرونده در دگرگونی مورد مطالعه
قرار میگيرد (اینویی و تورینومی2004 ،؛
یاردلی )1997این عناصر در نمونههاي مورد مطالعه
یک منطقهبندي شيميائی عادي را نشان میدهد
که عناصر Mg -Feاز مرکز به سمت حاشيه افزایش
و  Mnو  Caکاهش مییابد .در رشد منطقهبندي
شيميائی عادي پروفيلهاي  Mnزنگولهاي شکل و
از مرکز به حاشيه  Mgافزایش مییابد (تریسی،
1986؛ لوميس و الميک1982 ،؛ هولسر.)1966 ،
روند خطی ترکيب شيميایی مرکز به حاشيه گارنت
در نمودار سهتایی  Mn-Mg-Feوجود دارد (شکل
 .)6محاسبه فرمول کانیها نشان میدهد که اغلب
دانههاي گارنت از گروه پيرالسپيت و به ویژه غنی
از آلماندن هستند (جدول .)1

بحث و نتایج
ویژگیهای شیمیایی و الگوی منطقهبندی
شیمیائی گارنت

تجزیه و تحليل کمی عناصر از مرکز به حاشيه
بلورهاي گارنت برداشته شده (شکل  )A4از ماسه
سنگهاي دگرگونی نمونههاي علیآباد دمق نشان
میدهد که عناصر  Feو  Mgاز مرکز به سمت
حاشيه افزایش یافته است در حالی که  Mnو Ca
کاهش یافته است (شکل  .)B4نقشه پراکندگی
عناصر در گارنت انتشار پيشرونده منطقهبندي
شيميائی در  Mg -Feو ( Mnشکلهاي  C4و)D
را نشان میدهد ،نواحی روشن توزیع باالتري از
تمرکز عناصر و نواحی تيرهتر توزیع کمتري از
عناصر را نشان میدهد (شکل  .)5براي تفسير رشد
منطقهبندي شيميائی میتوان از تغييرات مرکز به
حاشيه استفاده کرد (اسپير )1991 ،روند تغييرات
شيميایی خطی از مرکز به حاشيه از تجزیه و تحليل

شکل  )A :4تصویر الکترون بازگشتی ونمایش کانی هاي مختلف در کنار هم.
 )Bدهنده توزیع عنصر آهن در بلور گارنت ) )C .(Feتوزیع منيزیم ) )D .(Mgتوزیع منگنز ).(Mn
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جدول :1نتایج تجزیه شيميائی شيميایی بلورهاي گارنت به روش  .EPMAو محاسبه اعضاي انتهائی در محلول جامد
گارنت دردو مقطع  H-35و  .H-30مقدارآلماندن ،XAlm :مقدار اسپسارتين ،XSps :مقدار پيروپ،XPrp :
مقدار گروسوالرXGrs :
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ادامه جدول 1

67

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هشتم ،شماره  ،32زمستان  ،1396صفحات 68................................................. 75-60

جدول :2نتایج تجزیه شيميائی شيميایی بلورهاي گارنت به روش  ICP-MSو تغييرات عناصر کمياب در آنها
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شکل  -5سه نمونه از گارنت .این گارنتها منطقه بندي بارزي را نشان میدهند .گروسوالر و اسپسارتين از مرکز به
طرف حاشيه کاهش و ميزان  BSEآلماندن و پيروپ افزایش مییابد.

شکل  :5تغيير در منطقهبندي شيميائی گارنتهاي موجود در ماسه سنگ دگرگونی ،که در حاشيه از نوع آلماندن و
اسپسارتين است.
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شکل  :6تغيير در منطقهبندي شيميائی گارنتهاي موجود در ماسهسنگ دگرگونی ،که در حاشيه از نوع
آلماندن و اسپسارتين است.

واكنش تشکیل گارنت :مطالعات پتروگرافی انجام
شده در مجموعه دگرگونی همدان (بهاري فر،
 1383و 1376؛ نادري )1391 ،و در سنگهاي
پليتی نشان میدهد گارنت به صورت گستردهاي در
اکثر سنگهاي منطقه وجود دارد و میتواند به-
عنوان یک شاخص در مطالعه فرایندهاي دگرگونی
به کاربرده شود (توکيلو و همکاران.)1990 ،
مطالعات ترموبارومتري انجام شده براساس
واکنشهاي تبادل یونی بين گارنت و بيوتيت توسط
فري و اسپير ( ،)1978در ماسه سنگ دگرگونیهاي

1977؛ هولستر1966 ،؛ تریسی1968 ،؛ اینویی و
تورینومی2004 ،؛ مسعودي و همکاران.)2006 ،
نقشههاي ترکيبی  X-rayو پروفيلهاي حاشيه به
هسته براي  Mg -Mnو  Feکه بهوسيله آناليز
EPMAتعيين شده نشان دهنده منطقهبندي
شيميائی متحدالمرکز با حاشيه خوب حفظ شده
براي گارنتهاي منطقه است .کاهش در  Mnو
افزایش در  Feو  Mgاز هسته به طرف حاشيه در
گارنتهاي پورفيروبالست نشان دهنده رشد
پيوسته منطقهبندي شيميائی در رخساره شيست

گارنتدار منطقه مورد مطالعه دماي بين  350و
 570درجه سانتی گراد و فشار  3تا  3/5کيلوبار را
نشان میدهد .در شرایط  P>2کيلوبار و T>400
درجه سانتیگراد پاراژنز موجود در سنگهاي مورد
مطالعه در سيستم  KFMASHبراساس واکنش زیر
ایجاد شده است (وینکلر.)2011 ،

سبز و قبل از آمفيبوليت است .دماي کمتر از600
درجه سانتیگراد منطقهبندي شيميائی عادي
گارنت را نشان میدهند و در دماهاي باالتر این
منطقهبندي شيميائی از بين میرود .منطقهبندي
شيميائی بلورهاي گارنت در دماهاي پایين حفظ
میشوند (توکيلو .)1990 ،در محيطهاي دگرگونی
درجه پایين تا متوسط ،زونبندي از نوع منطقهاي
رشدي است ،که در سيستمهاي بسته این نوع
ناحيهبندي به صورت غنیشدگی یک یا چند عنصر
در مرکز و کاهش تدریجی آنها به سمت حاشيه
بلور و برعکس است (مسعودي و همکاران.)2006 ،
بلورهاي گارنت یکی از فراوان ترین
پورفيروبالستها در سنگهاي دگرگونی مجاورتی،
ناحيهاي منطقه علیآباد دمق است .این گارنتها

 4مولکول آب  +کوارتز  +بيوتيت  +آلماندن
→کلریت  +مسکویت
شرایط تشکیل منطقه بندی شیمیائی در گارنت :به
طورکلی در رشد منطقهبندي شيميائی ،هسته
گارنتها غنی از  Mnو حاشيه از Feو  Mgغنی
هستند (آزوموف و شولوکنبرگ1955 ،؛ یاردلی،
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مراحل دگرگونی منطقه :پدیده منطقهبندي
شيميائی در کانیهایی از جمله گارنت وسيله
مناسبی جهت مطالعه تحوالت ترمودیناميکی و
ژئوشيميایی است (تریسی1982 ،؛ اسپير.)1988 ،
گارنت یکی از پورفيروبالستهاي رایج در انواع
سنگهاي دگرگونی و حفظ منطقهبندي شيميائی
در دامنه وسيعی از دما و فشار ،ابزاري مناسب در
تفسير فرایندهاي تکتونيکی و دگرگونی در
کمپلکسهاي دگرگونی است .منطقهبندي
شيميائی گارنتها بيانگر رشد کانی طی رخدادهاي
مختلف شيميایی و فيزیکی و عدم وجود تعادل
شيميایی کامل بين کانی و محيط اطراف آن است
(چين و همکاران1988 ،؛ کارلسون .)2002 ،از
منطقهبندي شيميائی گارنت براي تفسير تاریخچه
و بررسی مسير  P-T-tو تحوالت تکتونيکی
مجموعههاي دگرگونی نيز استفاده میشود (اسپير،
 .)1988در مناطقی که باالآمدگی به کندي صورت
گيرد زمان کافی براي رشد منطقهبندي شيميائی
معکوس در بلورها وجود داشته و منطقهبندي
شيميائی کانی گارنت معکوس میشود .حفظ
منطقهبندي شيميائی عادي در بلورهاي مورد
مطالعه ،باالآمدگی سریع سنگها پس از اوج
دگرگونی ناحيهاي را تایيد میکند (مسعودي و
همکاران .)2006 ،در این باالآمدگی سریع در
منطقه فرصت کافی براي انتشار معکوس عناصر در
گارنت وجود نداشته است .مسير دگرگونیهاي
منطقه را میتوان در شکل  7خالصه نمود.

بيشتر از گروه پيرالسپيت و نوع آلماندن هستند.
گارنت در طی دگرگونی پسرونده به ویژه از اطراف
به بيوتيت و یا کلریت تبدیل شده است .در ماسه
سنگ دگرگونیها ،گارنت به صورت شکلدار تا نيمه
شکلدار بوده و برخی داراي ادخال هستند و در
مقاطع به صورت گارنت اسکلتی دیده میشوند.
بررسی نتایج آناليز نقطهاي ( )EPMAنشان دهنده
منطقهبندي شيميائی شيميایی در گارنتها است،
به نحوي که مقدارگروسوالر ،اسپسارتين از هسته
به حاشيه کم شده و مقدار پيروپ و آلماندن افزایش
مییابد .طبق تحقيقات ویليامز و گرامبلينگ
( ،)1990کرتز ( )1994و مياشيرو ( )1994این نوع
منطقهبندي شيميائی شاخص گارنتهاي با رشد
عادي در طی دگرگونی است .وجود منطقهبندي
شيميائی شيميایی غالبا ناشی از رشد در طی
افزایش دما است (لومنس و نایمک.)1982 ،
اسپسارتين و آلماندن در محدوده وسيعی از فشار و
دما پایدارند و ميدان پایداري آنها با شرایط
اکسيداسيون تغيير میکند .مياشيرو ( )1973و
هاس ( )1968نشان دادهاند که اوالً ميدان پایداري
آلماندن با افزایش فوگاسيته اکسيژن کاهش مییابد
و ثانياً دماي ظهور اسپسارتين بسيارکمتر از آلماندن
میباشد .آمفيبول شيستهاي منطقه در دماي
باالي رخساره شيست سبز و پائين رخساره
آمفيبوليت تشکيل شدهاند .با توجه به همراهی
ماسه سنگهاي دگرگونی با آمفيبول شيستها،
شرایط تشکيل گارنتها از زمينه ماسه سنگ
دگرگونیها نيز میتواند در شرایط مشابهاي تشکيل
شده باشد.
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شکل  :7مسير تقریبی دما و فشار در مراحل دگرگونی منطقه علی آباد دمق ،به ترتيب )1 :دگرگونی ناحيهاي )2
دگرگونی مجاورتی  )3دگرگونی برگشتی بوده است .نمودار پایه از (هولند و پاول)1998 ،

نتیجهگیری
افتاده است و باعث ایجاد پهنههاي برشی شده است.
با توجه به شواهد ساختاري و کانیشناسی در
سنگهاي دگرگونی منطقه مورد مطالعه شرایط
دگرگونی دما متوسط مشابه رخساره شيست سبز
تا ابتداي رخساره آمفيبوليت بر سنگها حاکم بوده
است .این دگرگونی میتواند در طی دگرگونی
ناحيهاي حاصل از فرورانش صفحه عربستان در زون
سنندج سيرجان بهوجود آمده باشد .با توجه به
مطالعات انجام شده بنظر میرسد فرورانش در
سنندج سيرجان از نوع حواشی جمع شونده با
سرعت باال باشد .شواهد دگرریختی در
ریزساختارهاي دما پائين نشان میدهد که
سنگهاي دگرگون شده سپس در یک پهنه برشی
راست بر قرار گرفتهاند.

حفظ منطقهبندي شيميائی گارنت در سنگهاي
شکل گرفته در رخساره شيست سبز و زیر رخساره
آمفيبوليت نشان دهنده تشکيل دگرگونی ناحيهاي
با اوج دمایی کمتر از  600درجه سانتیگراد است.
معکوس نشدن منطقهبندي شيميائی گارنتها نيز
گویاي سرعت باالآمدگی زیاد پس از اوج دگرگونی
ناحيهاي است (مسعودي .)2006 ،در این شرایط
فرصت نشر عناصر براي معکوس شدن منطقهبندي
شيميائی وجود نداشته است .حضور دگرگونی
دیناميکی ( )T>>Pپس از دگرگونی ناحيهاي در
منطقه علیآباد دمق نيز میتواند در طی شرایط
سطحیتر از دگرگونی ناحيهاي شکل گرفته باشد و
وجود چنين باالآمدگی سریع را تایيد مینماید .در
واقع سرد شدن سریع در طی باالآمدگی سریع اتفاق
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