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شمال پهنهی جوش خوردهی سیستان ،خاور ایران
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زینب اعتمادخواه * ،1محمد مهدی خطیب ،2محمد حسین زرینکوب
 -1دکترا ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند
 -2استاد ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بيرجند

پذيرش مقاله1396/2/18 :
تأييد نهايی مقاله1396/9/12 :
چكیده
گرانيتوئيد بیبی مريم با روند کلی شمال باختر -جنوب خاور به درون مجموعهي افيوليتی نهبندان ،در شمال
پهنهي جوش خورده سيستان نفوذ کرده است .اين توده با جنبش همزمان با زمينساخت در خالل جايگيري و
سردشدگی ،ثبت کنندهي رويدادهاي زمينشناختی هر چند کوتاه مدت مرتبط با دگرريختی پوسته است.
گسترش ريزساختارهاي حالت ماگمايی تا حالت جامد دما پايين در اين توده ،گوياي فرگشت ريزساختاري با
کاهش محتواي مذاب در هنگام تبلور است .وجود شواهد آشکار از دگرريختی در حضور مذاب و ريزساختهاي
حالت جامد دماي باال روشنگر گسترش فابريکها در هنگام و يا اندکی پس از تبلور کامل ماگما است .با ادامهي
دگرريختی ،فابريکهاي دما پايين همچون چرخش در دانههاي دوباره تبلور يافتهي کوارتز ،سوگيري خرد
دانههاي کوارتز و ريزگسلها در فلدسپار گسترش يافتهاند .تراژکتوري برگوارگیها در سراسر توده نمايانگر
راستاي عمومی شمال باختر -جنوب خاور است .وجود ريزساختهاي همزمان ماگمايی و سازگاري فابريکهاي
صفحهاي حالت جامد مزوسکوپی با راستاي عمومی ساختارهاي اصلی ،گوياي پيوستگی زمانی گسترش فابريک-
ها با دگرريختی در اين بخش از پهنهي سيستان است.
واژههای کلیدی :پهنهي جوش خورده سيستان ،جهتيابی ترجيحی ،ريزساخت ،گرانيتوئيد ،نهبندان.

* -نويسنده مسئول09357367780 :

Email: z.etemadkhah@gmail.com
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تأثير کرنش زمينساخت ناحيهاي است .از سوي
ديگر ،نبود همخوانی ميان اين ساختارها ،نقش
فرايندهاي درونی محفظهي ماگمايی را برجسته
میکند .مشاهدات ريزساختاري بر پايهي شناسايی
روابط دمايی و دگرريختی کانیها استوار است.
ارتباط متقابل ميان کانیها ،آرايش دانهها و
ساختارهاي درون بلوري در شناسايی رفتار سنگ
در زمان شکلگيري فابريکها کارگشا است
(گاپايس و بربريان1986 ،؛ هيبارد .)1987 ،پژوهش
پيش رو به شرايط دگرريختی و گسترش فابريکها،
ارتباط زمانی آن با جايگيري و تشخيص
دگرريختیها در تودهي گرانيتوئيدي بیبی مريم
واقع در شمال پهنهي جوش خورده سيستان در
خاور ايران (شکل  )1پرداخته است.

مقدمه
در خالل کرتاسهي پسين تا سنوزوئيک پيشين در
بخشهاي گستردهاي از زونهاي ساختاري ايران به
ويژه در ايران مرکزي ،سنندج-سيرجان ،اروميه-
دختر ،البرز-آذربايجان ،نوار ماگمايی زاهدان-
سراوان و خاور ايران تودههاي نفوذي گرانيتوئيدي
جايگيري شدهاند .مشاهدات ريزساختها در برخی
از اين تودهها گوياي همزمانی يا غيرهمزمانی
گسترش فابريکها و جنبش زمينساختی است
(رضائی کهخائی و همکاران1388 ،؛ شيبی و
همکاران2012 ،؛ صادقيان و همکاران .)2005 ،با
وجود اينکه ساختارهاي ميکروسکوپی و
ماکروسکوپی در تودههاي نفوذي ،نشانههاي
برجستهاي از کينماتيک جايگيري ماگما را فراهم
میسازند و بهعنوان نشانگرهاي کمابيش مستقيم از
تنش ديرينه به حساب میآيند (پترسون و
همکاران )1998 ،ولی جاي خالی اينگونه پژوهشها
و درک روابط مکان /زمان /دما /دگرريختی در توده-
هاي گرانيتوئيدي پهنهي جوش خوردهي سيستان
مشهود به نظر میآيد .فابريکهاي ريزساختاري در
اين تودهها ممکن است در حالت ماگمايی يا در
ارتباط با دگرريختی حالت جامد گسترش يافته
باشند .فابريکهاي ماگمايی ،نتيجهي جهتيابی
ترجيحی کانیهاي ماگمايی در هنگام جايگيري
مذاب (بوشه و همکاران1990 ،؛ پترسون و
همکاران )1998 ،و فابريکهاي حالت جامد برآمده
از تأثير دگرريختی متعاقب آن است .ماهيت
فابريکهاي گسترش يافته در تودهي نفوذي ،توسط
عوامل گوناگونی مانند فرايندهاي درونی محفظهي
ماگمايی يا دگرريختی ناحيهاي و يا ترکيبی از اين
دو در هنگام جايگيري کنترل میشود (پترسون و
همکاران .)1998 ،قياس ميان ساختارهاي جهت-
يابی شده در سنگ ميزبان و فابريکهاي دگرريختی
در تودهي نفوذي و انطباق آنها روشنگر غالب بودن

محدوده مورد مطالعه
جایگاه زمینشناسی و سنگنگاری توده

گرانيتوئيد بیبی مريم با راستاي کشيدگی شمال
باختر -جنوب خاور و گسترش تقريبی  5کيلومتر
مربع ،دربرگيرندهي بدنهي اصلی توناليتی به همراه
دايک و استوکهاي گرانوديوريتی است که توسط
مجموعهي افيوليتی نهبندان (با سن کرتاسهي
پسين؛ تيرول و همکاران ،)1983 ،کنگلومراي
اليگوميوسن و ماسههاي آبرفتی احاطه شده است
(شکل  1ب) .بيشترين فراوانی کانی در توناليتها
پالژيوکالز ،کوارتز ،آلکالی فلدسپار و بيوتيت است
و بهطور محلی آمفيبول ،آپاتيت و زيرکن نيز وجود
دارند .کوارتز ،سديم پالژيوکالز و آلکالی فلدسپار
بهعنوان کانیهاي سنگساز اصلی ،گارنت و آپاتيت
نيز کانیهاي جانبی واحد گرانوديوريتی را می-
سازند .آثار حرارتی توده بر روي سنگهاي افيوليتی
ديده میشود .با اين وجود ،هالهي دگرگونی در
پيرامون اين توده گسترش چندانی ندارد که ممکن
است به دليل رابطهي حرارتی توده با سنگهاي
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ميزبان در نتيجهي اختالف حرارت کم ميان توده و
سنگهاي گرم دربردارنده باشد (پترسون و
همکاران .)1989 ،پهنهي سيستان تحتتأثير انواع
گوناگونی از سنگهاي آذرين در گسترهي کرتاسه
پسين تا کواترنر قرار گرفته است (کمپ و گريفيس،
 .)1982تودههاي نفوذي گرانيتوئيدي با خصلت
ژئوشيميايی آداکيتی در گسترهي سنی 86-71
ميليون سال پيش (زرينکوب و همکاران،)2012 ،
ماگماتيسم گستردهي کالک-آلکالن از ائوسن ميانی
تا اليگوسن ( 45-25ميليون سال پيش؛ پنگ و
همکاران )2013 ،و بازالتهاي درون صفحهاي از
اواسط ميوسن تا کواترنري (پنگ و همکاران،
 )2012در خاور ايران جايگيري شدهاند .گرانيتوئيد
بیبی مريم با سن کرتاسهي پسين (71/5 ±0/6
ميليون سال پيش؛ زرينکوب و همکاران)1390 ،
در شمال پهنهي سيستان و در بخش ميانی پهنهي
برشی نهبندان واقع است .راستاي عمومی
ساختارهاي زمينشناسی و پهنهي برشی نهبندان
در اين بخش از سيستان ،شمال باختر -جنوب خاور
است (شکل  ،)1در حالی که به سوي بخشهاي
شمالیتر ،روند عمومی پهنه دگرريختی به خاوري-
باختري میگرايد (بربريان و همکاران .)2000 ،در
گرانيتوئيد بیبی مريم ،برگوارگیهايی با سوگيري
اغلب بيوتيت (با راستاي عمومی  )NW-SEبهطور
محلی در برخی بخشهاي توده و بهويژه در حواشی
آن گسترش يافتهاند که همراستا با روند
ساختارهاي اصلی اين منطقه است.
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مشاهدات ریزساختارها :فابريکهاي حالت ماگمايی
ثبت شده در تودهي نفوذي معرف شرايط باالي
ساليدوس و هنگام تبلور است؛ در حالی که فابريک-
هاي حالت جامد ،وضعيت سابساليدوس را شرح
میدهند .بر پايه ميزان کرنش ،بافت کانی و اندازهي
دانهها ،پنج نوع ريزساخت در گرانيتوئيد بیبی مريم
شناسايی شده است.
جريان ماگمايی (ريزساختار )1در اثناي فرآيند تبلور ماگما ،چنانچه درصد حجمی
بخش مذاب از کسر بحرانی آن (معموالً تا  30درصد
در نظر گرفته میشود؛ ورنان و همکاران)1988 ،
فراتر رود ،جابجايی مذاب همراه با چرخش بلورهاي
صلب بدون برخورد ميان بلوري مشهود که منجر به
دگرريختی پالستيک شود ،به گسترش ريزساختها
در حالت جريان ماگمايی میانجامد (شکل )2
(پترسون و همکاران .)1989 ،در اين حالت ،ماگما
مانند سيال نيوتونی رفتار میکند .اين ريزساختها
در بخش باختري گرانيتوئيد بیبی مريم گسترش
يافتهاند و شاخصهاي ذکر شده در زير از شواهد
اينگونه فابريکها است.
جهتیابی ترجیحی بلورهای خوشوجه :شاخص-ترين ويژگی جهت تميز جريان ماگمايی ،جهتيابی
ترجيحی بلورها بدون دگرريختی درونی است.
الزمهي تحقق اين رويداد ،وجود مذاب کافی جهت
دگرريختی ناشی از چرخش بلورها بدون تداخل
چشمگير با کانیهاي مجاور است .مشخصهي اين
حالت ،جهتيابی کانیهاي آلکالی فلدسپار يا
پالژيوکالز خوشوجه است ،زيرا جهتيابی آنها
تنها در حضور مذاب انجام میشود و در حالت جامد
به صورت بلورهاي خوشوجه يافت نمیشوند (شکل
 3الف) .اگرچه برگوارگی ماگمايی در توناليتها
بيشتر ناشی از جهتگيري هورنبلند يا بيوتيت است
(بيتمن و همکاران 1963 ،و  ،)1983با اين وجود،
بيوتيت و هورنبلند هم در حالت ماگمايی و هم در

مواد و روشها
براي مشاهدات ريزساختاري فراگير ،جهت
شناسايی مراحل گوناگون تبلور ماگما و تاريخچه
سردشدگی ،نمونههايی از  35ايستگاه ،براي آماده-
سازي مقطع نازک از سراسر توده برداشت شده
است.

پژوهشهاي دانش زمين

17

واکاوي ريزساختار در برآورد شرايط دگرريختی گرانيتوئيد بیبی مريم

حالت جامد جهتيابی میشوند ،از اينرو کمتر قابل
اعتمادند .کوارتز در حالت ماگمايی نيز جهتيابی
ترجيحی قوي ندارد .همچنين کوارتز نسبت به ديگر
کانیها با سهولت بيشتري تحت دگرريختی
پالستيک کشيده میشود و بيشتر بهعنوان نشانگر
حساس جريان حالت جامد کارايی دارد (مار،
.)1986
زونبندی متناوب :اين ريزساختها مشخصهيحالت ماگمايی هستند .از مشخصات ريزساختهاي

18

با منشأ آذرين ،زونبندي متناب و نبود خردشدگی
در بلورهاي فلدسپار است.
فقدان فابریکهای دگرریختی :در اين حالت بلورهابدون شواهد بارزي از دگرريختی شکل میگيرند.
وجود بلورهاي خوشوجه يا نيمهخوش وجه کوارتز
بدون حواشی خرد شدهي بارز (شکل  3ب) ،که در
آنها تنها ممکن است خاموشی موجی اندکی ديده
شود .دانههاي بيوتيت فاقد هرگونه خاموشی موجی
يا خمش هستند و دانههاي فلدسپار نيز شواهد
دگرريختی پالستيک را در خود ثبت نکردهاند.

شکل  :1الف) جايگاه پهنهي جوش خورده سيستان در خاور ايران (برگرفته از باکس و همکاران )2013 ،و مشخص کردن
گسترهي مورد بررسی ،تصوير ماهوارهاي و نقشهي زمينشناسی تودهي گرانيتوئيدي بیبی مريم و پيرامون آن (تصحيح
شدهي نقشههاي سازمان زمينشناسی کشور با مقياس  1 :100 000نهبندان (علوينائينی و لطفی )1989 ،و :250 000
 1زابل (علوينائينی ،))1990 ،ب) تصويرماهوارهاي و واحدهاي سنگی در مجموعهي گرانيتوئيدي بیبی مريم.
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شکل  :2گردآوري معيارهاي شناسايی فابريکهاي ماگمايی تا حالت جامد (طرح پايه از اسکافيلد و همکاران1996 ،؛
مابقی دادهها از منابع ذکر شده در متن گردآوري شده است).

ريزشکستگیهاي گوهاي شکل در بلورهاي
پالژيوکالز در گرانيتوئيد بیبی مريم ،که توسط
مذاب باقی مانده مانند کوارتز يا فلدسپار پر شدهاند
نمونههايی از اين دستاند (شکل  3ج).
دگرریختی درون بلوری :دگرريختی درون بلوريدانههاي کوارتز ممکن است در حضور مذاب ،تحت
تنش و دماي مناسب (> 1MPaو )700-800◦C
در گرانيتها گسترش میيابد (راتر و نويمان،
 .)1995شواهدي همچون خاموشی موجی و تا
اندازهاي شکلگيري خرد دانهها و تبلور دوباره در
کوارتز در صورت حفظ بافت کلی آذرين ،میتواند
بهعنوان دگرريختی سابماگمايی به حساب آيد
(بوشه و گلز .)1995 ،دگرريختی دوقلويی و
دوقلوهاي خميده در فلدسپار ،ممکن است در حالت
سابماگمايی نيز گسترش يابد .با اين وجود ،اين-
گونه ساختارها به تنهايی ،حضور مذاب در هنگام

جریان سابماگمایی (ریزساختار  :)2با کاهش دما،تا هنگامی که درصد حجمی بخش مذاب در هنگام
تبلور ،کمتر از کسر بحرانی براي جريان يافتن ماگما
باشد ،دگرريختی مرتبط با جريان مذاب و بلورها با
همراهی دگرريختی پالستيک بلوري به گسترش
ريزساختهاي سابماگمايی میانجامد (شکل )2
(بلنکينسوپ .)2000 ،اين گروه از ريزساختها
معموالً با شواهد زير همراه هستند:
کاتاکالسیس :1از ساختارهاي معرف شرايط ساب-ماگمايی ،کاتاکالسيس بلورها است .همزمان با
افزايش ويسکوزيته و تداخل ميان بلوري ،ماگما در
برابر تنشهاي اعمالی ،رفتاري شبيه جسم صلب
دارد .در اين حالت دگرشکلی شکنا در حضور مذاب
باقی مانده حاصل میگردد (بوشه و همکاران،
1992؛ کارلستروم و همکاران1993 ،؛ هيبارد،
.)1987

پژوهشهاي دانش زمين

19

واکاوي ريزساختار در برآورد شرايط دگرريختی گرانيتوئيد بیبی مريم

20

در برخی ايستگاهها ،فلدسپارها دگرريختی شکل-
پذير و تبلور دوباره را نشان میدهند ،که گوياي
دماي باالي  450◦Cاست (مککفري و همکاران،
 .)1999فنوکريستهاي آلکالی فلدسپار شواهدي از
پرتيتهاي شعلهاي را به نمايش میگذارند (شکل
 3ح) .شکلگيري رشتههاي پرتيت متأثر از
دگرريختی ،معمو ًال جهتيابی نشان میدهند و
نسبت به بلورهاي موجود در گرانيتوئيدهاي
دگرريخت نشده فراوانی بيشتري دارند ،در اين
حالت جهتيابی ترجيحی رشتههاي پرتيت کم و
بيش همراستاي سوگيري غالب برگوارگیها است
(ورنان1999 ،؛ هيپرت.)1988 ،

دگرريختی را تأييد نمیکند ،زيرا در شرايط حالت
جامد نيز مشاهده میگردند.
گسترش ريزساختهاي حالت جامد به گسترهي
دمايی باال (> ،)550◦Cمتوسط ( )550-400◦Cو
پايين (< )400◦Cقابل تفکيک است.
-جریان حالت جامد دما باال (( )HTریزساختار:)3

ريزساختارهاي دماي باال نمايانگر کرنش شکلپذير
در پايان يا اندکی پس از تبلور ماگما است (شکل
 .)2کوارتز در شرايط دماي باال (>،)500-600◦C
ويژگیهايی همچون شکلگيري خرد دانهها و
مهاجرت مرز دانه 2را نمايش میدهد (شکل  3د).
خاموشی موجی در کوارتز نيز از ديگر نشانگرهاي
آغاز دگرريختی تحت شرايط حالت جامد دما باال
است (بلنکينسوپ2000 ،؛ کرول .)1996 ،در برخی
ايستگاهها ،دانههاي کوارتز بيشتر خاموشی صفحه
شطرنجی را نشان میدهند (شکل  3ه) که نشانگر
جادررفتگی لغزشی 3هم در محور > <aو هم در
محور > <cدر هنگام دگرريختی دما باال (>)600◦C
و تحت شرايط آبدار است (بلومنفلد و همکاران،
 .)1986پراکندگی ريزساختهاي حالت جامد
دماي باال در گرانيتوئيد بیبی مريم ،عمدت ًا در شمال
و شمال باختر توده تا مرکز آن مشاهده میشود.

-جریان حالت جامد دما پایین ( )LTو کرنش قابل

توجه (ریزساختار  :)5دگرريختی تحت شرايط دما
پايين رفتار گوناگونی را در کوارتز و فلدسپار نمايان
میسازد .فلدسپار ،رفتار شکنا نشان میدهد (شکل
 ،)2در حالی که کوارتز به صورت شکلپذير توسط
جابجايی ناقص 6و خزش 7دگرريخت میشود.
ريزساختهاي دگرريختی دما پايين براي هر کانی
به شرح زير توصيف شدهاند:
کوارتز :با کاهش دما و ادامه دگرريختی ،تبلوردوباره با برآمدگی 8در دانههاي کوارتز شکل می-
گيرد .همچنين چرخش در دانههاي دوباره تبلور
يافته به سوگيري خرد دانههاي کوچک کم و بيش
هم اندازهي کوارتز میانجامد (شکل  3ط) که هم-
راستاي سطوح برگوارگی غالب قرار میگيرند
(تريمباي و همکاران.)1998 ،
بیوتیت :در برخی ايستگاهها بيوتيت و دانههايکوارتز با طرح روبانی ،فابريکهاي گنيس مانند را
شکل دادهاند (شکل  4الف) .بيوتيتهاي دگرريخت
شده گاه به صورت ماهیگون درآمدهاند (شکل 4
د) و گاه به صورت جهتيابی شده در پيرامون
پالژيوکالزهاي دگرريخت شده آناستاموس شدهاند
(شکل  4ب).

-جریان حالت جامد دما متوسط ( )MTو شروع

میلونیتی شدن (ریزساختار  :)4اين ريزساختها با
مرحلهي آغازين ميلونيتی شدن 4توصيف میشوند
و با شواهدي همچون کاهش اندازه دانهها و
فرايندهاي تبلور دوباره همانند چرخش خرد دانه-
ها 5همراه است (شکل  .)2در دماهاي نسبتاً باال،
دگرريختی دوقلويی در پالژيوکالز (شکل  3و) و
ميرميکيتی گسترش میيابد (ورنان و همکاران،
 .)2004بر پايهي مشاهدات تجربی ،دندانهدار شدن
پالژيوکالز در اثر مهاجرت مرز دانهها (شکل  3ز)،
نمايانگر دگرريختی دماي حدود  500◦Cاست
(پشير و ترو1996 ،؛ رزنبرگ و استيونتز.)2003 ،
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شکل  :3ريزساختارهاي مشاهده شده در تودهي گرانيتوئيدي بیبی مريم ،الف) جهتيابی پالژيوکالز در يک ساخت
ماگمايی بدون دگرريختی پالستيک ،ب) دانههاي کوارتز شکلدار تا نيمهشکلدار بدون حواشی خرد شده و در برخی
بخشها شروع تبلور دوباره ،ج) ريزشکستگیهاي گوهاي شکل در دانههاي پالژيوکالز (جهت پيکان) ،د) مهاجرت مرز در
دانههاي کوارتز ،ه) خاموشی صفحه شطرنجی در دانههاي کوارتز ،و) دگرريختی دوقلويی پلی سنتتيک با ماکلهاي
تيغهاي مخروطی و نوک تيز در دانههاي پالژيوکالز ،ز) دندانهدار شدن پالژيوکالز در اثر مهاجرت مرز دانهها ،ح) شواهدي
از پرتيتهاي شعلهاي در فنوکريستهاي آلکالی فلدسپار ،ط) نوارشدگی تقريبی در دانههاي کوارتز سخت تبلور دوباره
يافته (تصاوير در .)XPL

پالژیوکالز :با افزايش دگرريختی ،برخی دانههايپالژيوکالز شبکه گستردهاي از شکستگیهاي
پرشده را نشان میدهند (ورنان و همکاران)2004 ،
که برخی توسط اپيدوت يا خرد دانههاي بيوتيت و
کوارتز يا محلولهاي ثانويه پر شدهاند (شکل  4ج).

فلدسپار :دگرريختی دما پايين با شکستگی دردانههاي فلدسپار همراه است که ممکن است توسط
تبلور حين جنبش در بيوتيت روي دهد (توماسی و
همکاران .)1994 ،برخی فلدسپارها نيز تا اندازهاي
سريسيتی شدن را نشان میدهند.
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شکل  :4الف) فابريک گنيس مانند در بيوتيت (به علت شکل نواري بيوتيتها) ،ب) جهتيابی بيوتيت در اطراف پالژيوکالز
دگرريخت شده ،ج) شبکهاي از شکستگیهاي پر شده در پالژيوکالز ،د) ماهیگون در بيوتيت (تصاوير در )XPL؛ bi:
.biotite, pl: plagioclase

نتایج
فرايندهاي ماگمايی و زمينساختی جزو شاخص-
هاي حائز اهميت در شناسايی غالب بودن تأثير هر
کدام از عوامل ياد شده در زمان گسترش فابريکها
است .با مقايسهي ميان فابريکهاي تودههاي
نفوذي و ساختارهاي اصلی منطقه میتوان تقدم و
تأخر فعاليت پهنههاي برشی را بر جايگيري ماگما
تعيين نمود (شکل .)5

عوامل گوناگونی در جايگيري تودههاي نفوذي به
گسترش فابريکها منجر میشود مانند تأثير جريان
يافتگی در هنگام صعود ،جايگيري دياپيري و
بالونی ،جايگيري در خالل دگرريختی ناحيهاي،
تأثير دگرريختی ناحيهاي پس از جايگيري و يا
ترکيبی از اين موارد (پترسون و همکاران.)1998 ،
کاوشهاي ريزساختاري و درک روابط زمانی و تأثير

شکل  :5الف) طرح کلی از ويژگیهاي تشخيص تودههاي نفوذي قبل -همزمان و بعد از جنبش (کائو و همکاران،)2011 ،
ب) مقايسهي غالب بودن تأثير زمينساخت ناحيهاي يا پويايیهاي بدنهي ماگمايی در گسترش طرح فابريکهاي توده
نفوذي (پترسون و همکاران.)1998 ،
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چنانچه تبلور سريع روي دهد ،احتمال غالب بودن
تأثير زمينساخت ناحيهاي بر گسترش فابريکها
کم است (کالوت و همکاران)2001 ،؛ در مقابل اگر
زمان تبلور به اندازهي کافی طوالنی باشد ،ويژگی-
هاي رويدادهاي زمينساختی ممکن است توسط
فابريکها آشکار گردد (آرچانيو و بوشه1997 ،؛ زک
و همکاران .)2008 ،هنگامی که کرنش زمين-
ساختی بسيار ضعيف باشد ،الگوي فابريکهاي
شکل گرفته در توده نفوذي بيشتر توسط جريان
ماگما يا فرايندهاي درونی بدنهي ماگمايی کنترل
میشود (دياوليويرا و همکاران .)2010 ،از جمله
شواهد برجسته در جايگيري همزمان با زمين-
ساخت ،گسترش برگوارگیهاي ماگمايی و حالت
جامد دما باال همراستاي يکديگر و سازگاري جهت-
گيري برگوارگی حالت جامد با عناصر ساختاري
اصلی سنگ ميزبان است (پترسون و همکاران،

23

 .)1989گرانيتوئيد بیبی مريم طيف گستردهاي از
فازهاي دگرريختی را نمايان ساخته است .بر پايهي
شواهد ريزساختها ،اين توده ثبت کنندهي
فابريکهاي حالت ماگمايی ،دگرريختی پالستيک
حالت جامد دما باال تا خصوصيات دگرريختی
شکلپذير -شکنا در هنگام يا پس از جايگيري
ماگما و سرد شدن آن است .بنابراين ،اين توده
همچون يک نفوذي همزمان با جنبش است که
تحتتأثير دگرريختی همزمان ماگمايی 9و
دگرريختی پس از ماگمايی کنترل شده است.
مشاهدات صحرايی در اين توده گوياي برگوارگی-
هايی با راستاي عمومی شمال باختر -جنوب خاور
است .برگوارگیهاي گسترش يافته توسط جهت-
يابی ترجيحی کانیهاي سيليکاته مانند بيوتيت در
مقياس رخنمون ،نمايان میشود (شکل .)6

شکل  :6تصاوير صحرايی امتداد غالب برگوارگی در گرانيتوئيد بیبی مريم ،الف) در حالت جامد دما باال در بخش شمالی
توده ،ب) در حالت جامد دما متوسط در بخش خاوري توده.

بیبی مريم انجاميده است و گسترش شديدتر اين
فابريکها در حاشيهي خاوري تا جنوب خاوري
تودهي گرانيتوئيدي ،جايی که فراوانی ريزساخت-
هاي حالت جامد دما پايين بيشتر است ،مشاهده
میگردد (شکل  .)9به طوري که با ادامه دگرريختی
در دماهاي پايين (< ،)400◦Cتا هنگامی که توده
ال به حالت جامد درآيد ،فابريک-
گرانيتوئيدي کام ً
هاي صفحهاي قابل مشاهده در صحرا با سوگيري

فابريکهاي گسترش يافته در اين توده ،همراستاي
عناصر ساختاري ،کشيدگی واحدهاي سنگ ميزبان
و پهنهي دگرريختی نهبندان (شکل  )1گوياي
عملکرد يک رژيم تنش يکسان در اين بخش از
پهنهي سيستان در هنگام جايگيري تا سردشدگی
توده است .عملکرد پهنههاي برشی محلی مرتبط با
ساختارهاي فعال در هنگام جايگيري يا پس از آن
به شکلگيري فابريکهاي صفحهاي در گرانيتوئيد
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ترجيحی انبوههي مافيک با ميانگين
 N13oW/87oWشکل میگيرد (شکل  .)9همزمانی
با جنبش توسط فابريکهاي  Cو  Sدر گرانيتوئيد
تحت شرايط دما پايين تعيين میشود (شکل .)7
سطوح  Cناپيوستگیهاي صفحهاي شکل و به همراه
جهتيافتگی ترجيحی مورب (برگوارگیهاي )S
فلدسپارهاي دگرريخت شده ،روبانهاي کوارتز و
ميکا مشاهده شده است .بيشتر فابريکهاي  S/Cدر

24

اين توده جهت برش راستگرد را نمايان ساخته
است .شواهد ساختاري و ريزساختهاي موجود در
گرانيتوئيد بیبی مريم نشانگر دگرريختی در يک
محيط زمينساخت برشی است و نشانگرهاي سوي
برش در مقياس ميکروسکوپی و رخنمون سنگی،
بيشتر کينماتيک برشی راستگرد را نمايش داده
است (شکل .)8

شکل  :7تصوير صحرايی فابريک  S/Cدر حاشيهي جنوب خاوري تودهي گرانيتوئيدي بیبی مريم ،نشانگرهاي سوي
برش با جابجايی راستگرد بيشتر از حالت چپگرد مشاهده شده است.

شکل  :8نشانگرهاي سوي برش در توده گرانيتوئيدي بیبی مريم ،الف) بيوتيتهاي ماهیگون و جنبش راستگرد ،ب)
بودينهاي نامتقارن نشان دهندهي جنبش راستگرد.

شکل  :9نقشهي توزيع انواع مختلف ريزساختها و تراژکتوري برگوارگیهاي مزوسکوپی اندازهگيري شده در گرانيتوئيد
بیبی مريم ( :MS1ريزساختار  :MS2 ،1ريز ساختار  :MS3 ،2ريزساختار  :MS4 ،3ريزساختار  :MS5 ،4ريزساختار 5؛
توضيحات بيشتر در متن) به همراه تصوير هممساحت کنتور قطب برگوارگیهاي مزوسکوپی.
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الگوي ساختاري مشابه ميان سنگ ميزبان و تودهي
نفوذي بیبی مريم ،برجسته بودن نقش ميدان
کرنش ناحيهاي را نسبت به پويايیهاي درونی بدنه-
ي ماگمايی در گسترش فابريکهاي اين توده روشن
میکند .در اين حالت رژيم زمينساخت دربردارنده-
ي توده در جايگيري آن نقش دارد (پترسون و
همکاران .)1998 ،همسازي شکل توده نفوذي در
بیبی مريم و فابريکهاي گسترش يافته در آن با
ساختارهاي ناحيهاي ،وجود ريزساختهاي حالت
ماگمايی تا دگرريختی حالت جامد دما باال،
سازگاري جهت برش فابريکهاي توده با جهت
برش ناحيهاي در اين بخش از پهنهي جوش
خوردهي سيستان از جمله شواهد دال بر جايگيري
همزمان با جنبش است .پيچيدگیهاي زمين-
ساختی سيستان ،با گرفتار شدن آن در يک پهنهي
ترافشاري ميان بلوکهاي لوت و افغان به فعاليت
پهنههاي برشی از جمله سامانهي برشی نهبندان با
راستاي عمومی شمالی -جنوبی در بخش مرکزي و
گرايش خاوري -باختري در پايانهها انجاميده است
(بربريان و همکاران )2000 ،که دگرريختیهاي
مرتبط با کرتاسهي پسين در زمان جايگيري توده
نفوذي بیبی مريم بی ارتباط با آن نيست و همزمان
با جاسازي مداوم اين توده ،فضاي کششی بيشتري
جهت جايگيري ماگما در زمينساخت ترافشاري
فراهم شده است.
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گسترده است که شدت دگرريختی گوناگون را در
جاي جاي اين توده به دنبال داشته است .گسترهاي
از ريزساختهاي حالت ماگمايی /قبل از تبلور کامل
تا حالت جامد /فابريکهاي کرنش پالستيک بلوري
در هنگام تاريخچهي سردشدگی از رژيمهاي دما
باال تا دما پايين در اين تودهي گرانيتوئيدي
گسترش يافتهاند .ثبت فابريکهاي دگرريختی هم-
زمان ماگمايی مانند سوگيري ترجيحی
فنوکريستهاي فلدسپار و پالژيوکالز در ماگماي در
حال تبلور و همچنين شواهدي از فابريکهاي
دگرريختی حالت جامد دما باال همچون خاموشی
صفحه شطرنجی در کوارتز که روشنگر آغاز
پالستيک بلوري در دماي نزديک به ساليدوس
است .گسترش فابريکهاي حالت جامد دما پايين
در اين توده بر دگرريختی ميلونيتی انطباق دارد که
با کاهش اندازهي دانهها ،دگرريختی قابل توجه ميکا
و رفتار شکناي فلدسپار همراه است .همزمان با سرد
شدن آرام ماگما ،فابريکهاي گسترش يافته در
گرانيتوئيد ،بيشتر از زمينساخت ناحيهاي (نسبت
به پويايیهاي بدنهي ماگمايی) تبعيت میکند و
فابريکهاي صفحهاي در صحرا همراستاي
ساختارهاي اصلی ناحيهاي جهتيابی شدهاند.
تکامل زمينساختی در اين قسمت از پهنهي
سيستان و فرايند جايگيري /گسترش فابريک در
گرانيتوئيد بیبی مريم متأثر از نقش پديدهي هم-
زمان با دگرريختی ناحيهاي است.
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