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پاییز 90، سال بیست و یکم، شماره 81، صفحه 69 تا 74

چكيده
گرانيتوييد علي آباد دمق در 35 كيلومتري جنوب شهر همدان و در جنوب خاور توده گرانيتوييدي الوند، با روند شمال خاوري- جنوب باختري در شيست هاي با سن ترياس- 
ژوراسيک نفوذ كرده است. اين توده با هندسه عدسي شکل با ابعاد 2 در 7 كيلومتر در پهنه برشي شکل پذير دگرريخت شده و به شکل پروتوميلونيت تا ميلونيت درآمده است. 
افزون بر فابريک ميلونيتی، درون گيرهاي تغيير شکل يافته زيادی در درون اين توده وجود دارند كه شواهد ساختاري برداشت شده مشخص مي سازد كه دگرريختي آنها نتيجه 
تغيير شکل در پهنه برشي بوده است. از آن جا كه اختالف رئولوژي كمي ميان توده گرانيتوييدي و درون گيرها وجود دارد، تغييرات بيضويت آنها می تواند نمايانگر نسبي بيضوي 
كرنش در نقاط مختلف توده باشد كه ارتباط مستقيم و معني داري با شدت گسترش فابريک ميلونيتي در آن نشان می دهد. داده هاي ساختاري از اين گرانيتوييد مشخص ساخت 
كه هندسه برگ وارگي ميلونيتي در بخش باختري كم  و بيش قائم و در بخش خاوري شيبي متوسط و چيره به سمت شمال باختر دارد اما خط وارگي كششي در هر دو بخش تقريباً 
موازي با امتداد برگ وارگي و داراي ميل كم يا افقي است. تعيين كننده هاي نوع برش، جابه جايي امتداد لغز راست بر را برای پهنه برشی تعيين می كنند كه در آن بلوك شمال 
باختري به سمت شمال خاور و بلوك جنوب خاوري به سمت جنوب باختر جابه جايي دارند و تغيير هندسه برگ وارگي ميلونيتي در بخش خاوري نتيجه چرخش آن بخش در اثر 

عملکرد گسل دره غار ارزيابي مي شود.
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1.مقدمه
از  متمايز  به طوركامل  تركيبي  و  رنگ  با  دمق  علي آباد  گرانيتوييدي  نفوذي  توده 
شمال خاور-  راستاي  در  كشيده  عدسي  يک  به صورت  دربرگيرنده  سنگ هاي 
جنوب باختر در درون آنها قرار گرفته است. اين منطقه از نظر موقعيت زمين ساختی 
پهنه ساختاري سنندج- سيرجان )شکل1- الف( و در بخش  باختر  در بخش شمال 
همسايگی  در  دمق  علي آباد  روستاي  مي گيرد.  قرار  الوند  گرانيتوييد  جنوب باختر 

جنوبی گرانيتوييد قرار گرفته است. 
     بررسی روي اين توده از چند دهه پيش آغاز و اطالعات زمين شناسي در مورد آن 
به تدريج كامل شده است. زرعيان و همکاران )1351( توده الوند و هاله دگرگوني 
از جنس گنيس  كيلومتري  )آنکالو( چند  ميان باری  را  دمق(  علي آباد  )گرانيت  آن 
بيوتيت دار ناميده اند. پس از آن زرعيان و درويش زاده )1354( به گنيس لپتينيتي در 
منطقه اشاره نمودند. اين توده در نقشه با مقياس 1:250000 همدان با عنوان پاراگنيس 
1359؛ عميدي  و  )مجيدي  است  شده  معرفي  پركامبرين  به  مربوط  دمق  علي آباد 

Amidi et al., 1977(. ايراني )1372( نيز از عنوان پاراگنيس براي آن استفاده نموده اند. 

بهاري فر )1376( آن را توده آذرين و پروتوليت آن را تركيبي مثل گرانيتوييد الوند 
معرفي كرده و اصطالح گرانيت گنيسي را براي آن به كار برده است. بررسی های 
سنگ نگاری و تجزيه شيميايي عناصر اصلي و فرعي، ارتباط اين توده را با توده الوند 
به اثبات رسانده است )بهاري فر و معين وزيري، 1376؛ مقدم، 1380(. پهنه برشي كه 
گرانيت علي آباد دمق در آن تغيير شکل يافته با روند شمال خاور- جنوب باختر و نوع 
حركت آن با توجه به تعيين كننده هاي سوي برش راستالغز راست بر معرفي شده است 
)مقدم، 1380؛ محجل و همکاران 1386(. در اين بررسي، دگرريختي در گرانيتوييد 
علي آباد دمق معرفي و با توجه به مقدار تغيير شکل ميان بارها در بخش هاي مختلف 
توده، ميزان كرنش نسبي در اين بخش ها ارائه و الگوي پراكندگی كرنش نسبي براي 

آن رسم و تحليل شده است.

2-فابريکدرگرانيتوييدعليآباددمق
فابريک در اين گرانيتوييد را مي توان در دو مقياس بزرگ و ريز معرفي كرد. 

تصوير ساخته شده از داده هاي ماهواره اي و عکس هاي هوايي موجود با مقياس هاي 
مختلف روشن مي سازد كه توده نفوذي با رنگ و تركيبي به طوركامل متمايز از 
سنگ هاي دربرگيرنده به صورت يک عدسي در راستاي شمال خاور- جنوب باختر 
شکل2(. افزون بر توده اصلي،  )شکل1-ب،  در درون آنهـا قـرار گـرفته است 
متري در سمت  تا چند  ابعاد يک  آپوفيزهايي به صورت عدسي هاي كوچک با 
اصلی در داخل شيست هاي دربرگيرنده  توده  با  موازی  راستای  در  شمال باختري 
وجود دارند كه به طوركامل  همسان با توده اصلي و هم راستا با برگ وارگي چيره 
سنگ هاي دربرگيرنده هستند. برگ وارگي مشخصي در توده نفوذي گسترش يافته 
كه با جهت يابي آشکار كاني هاي ميکايي )بيوتيت و كلريت( به وجود آمده است 
كشيده شدن كاني هاي موجود در سنگ  خط وارگي كششي با  الف(.   3 )شکل 
در راستای محور X بيضوی كرنش ساخته شده است. در برونزد سطحي گرانيت، 
برگ وارگي با روند شمال خاور- جنوب باختر آشکار است كه شدت آن و شدت 
خط وارگي كششي در پهنه هاي با كرنش باال بيشتر و در پهنه هاي با كرنش كمتر 
ضعيف تر است. تأثير حركت زمين ساخت برشي با گسترش فابريک باندهاي برشي 
3-ب(. درون گيرها با اندازه هاي  )شکل  بر روي توده گرانيتي مشخص مي  شود 
متفاوت  در سرتاسر توده نفوذي وجود دارند كه به طوركامل دوكي شکل شده و 
همگي در يک راستاي مشخص )شمال خاور- جنوب باختر( قرار گرفته اند. اين 
پديده نيز تأثير دگرريختي را بر توده نفوذي نشان مي دهد.كوارتز، فلدسپار قليايي، 

پالژيوكالز و بيوتيت، كاني هاي اصلي تشکيل دهنده اين گرانيت هستند.
 

3-سنگهایدربرگيرندهگرانيتوييدعليآباددمق
دگرگوني  كاني هاي  كه  هستند  متاپليت هايي  گرانيتوييد،  دربرگيرنده  سنگ هاي 
بيوتيت، مسکوويت، كلريت و  استاروليت، آندالوزيت، گارنت،  شامل: سيليمانيت، 
از  باقيمانده  اثرات  برونزدها تشخيص  بيشتر  دارند )شکل 3-ج(. در  كاني هاي كدر 
اليه بندي به دليل نوع جنس سنگ و تأثير دگرريختي هاي بعدي بر روي آن بسيار 

دشوار اما به ندرت قابل برداشت است )شکل 3-د(.
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الگوي کرنش نسبي در گرانیتویید علي آباد دمق

افراد  توسط  همدان  شيست هاي  در  منطقه  ايـن  در  مرحله اي  چند  دگرشکلي       
Berberian & Alavi-Tehrani, 1977;مثال عنوان  )به  است  شده  ارائه   زيادي 

مرحله  سه  كم  دست   .)1382 نوزعيم،  و   1376 فرهپور،   ،  Mohajjel et al., 2007

دگرريختي شکل پذير و يک مرحله شکنا در منطقه مورد بررسي معرفی شده است 
كه نخستين مرحله آن، به احتمال زياد، نتيجه اولين حركات زمين ساختی است كه در 
منطقه تأثير داشته و باعث دگرگوني مجموعه رسوبات اوليه منطقه در حد رخساره 
ديناموترمال  مرحله  يک  حادثه  اين   .)1383 كيان،  )ايزدي  است  شده  سبز  شيست 
موازات  به  اول  نسل  برگ وارگي  ايجاد  و  اول  نسل  تشکيل چين هاي  باعث  و  بوده 
امتداد  در  سنگ ها  اين  در  موجود  اليه بندی  است.  شده  چين ها  اين  محوري  سطح 
در  كشيده  عدسي های  به صورت  كه  شده   )transposed) ترانهاده  چيره  برگوارگی 

راستای برگوارگی ديده می شود )شکل 3-د(. 

4-ساختاردرپهنهبرشيعليآباددمق
عناصر ساختاري در اين پهنه برشي با برگ وارگي ميلونيتي و خط وارگي كششي در 
مقياس برونزد شناسايي مي شوند. برگ وارگي ميلونيتي حالت قائم دارد و در امتداد 
روي   )Stretching Lineation)كششي خطواره هاي  است.  شده  تشکيل   XZ صفحه 

برگوارگی به صورت افقي و در راستاي محور X بيضوی كرنش قرار دارند.
4-1.برگوارگيميلونيتي

خطواره های  امتداد  با  به طوركامل  باختري  بلوك  در  ميلونيتی  برگوارگی  امتداد 
دارد.  قرار  توده  راستای سوي كشيدگي  در  آنها  همانند  و  داشته  همخواني  كششی 
شيب آنها در اين بلوك نزديک به قائم است )شکل های 2 و 4(. امتداد برگ وارگي 
در بلوك خاوري تفاوت چنداني با بلوك باختري ندارد و در واقع با آن همخواني 
تمام  در  بخش  اين  در  برگ وارگي  شيب  انتظار،  بر خالف  اما  می دهد.  نشان  كامل 
بخش هايي كه  برداشت شد، كمتر از 35 درجه به سمت شمال باختر بوده است  و گاه 

حتي نزديک به حالت افقي ديده مي شود )شکل 4(.
4-2.خطوارهکششي

محور  با  و  مي دهد  نشان  توده سنگ  در  را  بيشترين كشيدگي  خطواره كششي سوي 
توده  درون  در  موجود  كششي  خط واره  امتداد  است.  منطبق  شکل  تغيير  بيضوي   X
اين خطواره ها  ميل  دارد.  همخواني  برشي  پهنه  راستاي  با  تا 058  ميان 035  روندي  با 
در بلوك باختري بسيار اندك بوده و بين حالت به طوركامل افقي تا دوازده درجه در 
برخي جنوب باختر است.  به شمال خاور و  از خط واره ها  برخي  ميل  تغيير است. سوي 
در بلوك خاوري نيز همان گونه كه انتظار مي رود، خط واره ها ميل بسيار اندك يعني 
كمتر از پانزده درجه دارند و در بسياري از برداشت ها به طوركامل افقي هستند )شکل 4(.

5-تعيينکرنشنسبيبااستفادهازميانبارها
به كار  پلوتون ها  در  اندازه گيري كرنش  براي  نشانگر،  به عنوان يک  اغلب  ميان بارها
مي روند (Ramsay & Huber, 1983(. به داليل بسيار نمي توان ميان بارهارا مانند ديگر 
نشانگرهاي كرنش، مانند قطعات دگرريخت شده كنگلومراها و فسيل ها مورد استفاده 
قرار داد (Paterson et al., 2004( داليل عمده اين موضوع وقتی بيشتر صادق است كه: 

الف( ميان بارهامربوط به زمان ها و مکان هاي مختلف باشند.
ب( ميان بارها به طور اوليه شکل غير كروي داشته باشند به گونه اي كه نسبت قطري 

آنها بيش از 2/7 باشد.
ج( اختالف رئولوژی ميان ميان بار و سنگ آذرين دربرگيرنده زياد باشد و ميان بار 
به صورت جسم سخت )صلب( عمل كند و به حالت يک جسم مقاوم باشد. و به اين 
داليل در موارد زيادي ديده شده است كه ميان بارها از بيضوي كرنش نهايي پيروي 

.)Paterson et al., 2004( نمي كنند
      با توجه به اين كه بيشتر موارد بيان شده در مورد ميان بارهای گرانيتوييد علی آباد 

باال است و شکل ميان بارها  دمق صدق نمی كند و ميزان كرنش در ميان بارها بسيار 
همخواني بسيار زيادي با هندسه محورهای كرنش در پهنه برشی علی آباد دمق دارد، 
در اين پهنه آنها را به عنوان يک نشانگر نسبي براي اندازه گيري الگوي كرنش در 

توده يادشده استفاده شده اند.
     گرانيتو ييد علي آباد دمق با توجه به فابريک موجود در آن به دو بخش باختري و 
خاوري تقسيم شده است. سه نوع درونگير شامل بيگانه سنگ ها، ميان بارهای سورميکاسه 
و ميکروگرانيتي در توده گرانيتي علي آباد دمق وجود دارد )مقدم، 1380(. بيگانه سنگ ها 
بافت  و  به طوركامل ساخت  هستند كه  دربرگيرنده گرانيت  از سنگ هاي دگرگوني 
دگرگوني را حفظ كرده اند. اين درونگيرهاي دوكي شده با اندازه هاي مختلف، بيشتر 
به شکل كاماًل كشيده و  ميان بارهای سورميکاسه  دارند.  قرار  نفوذي  توده  در حاشيه 
دوكي در همه بخش هاي توده پراكنده اند و كانی های بيوتيت، كوارتز و فلدسپار دارند. 
برگ وارگي موجود در گرانيت از آنها نيز عبور مي كند )شکل 5(. با نزديک شدن به 
مركز توده مقدار كوارتز و فلدسپار در آنها افزايش مي يابد. كاني هاي ميکايي فراوان در 
آنها ديده مي شوند. درونگيرهاي ميکروگرانيتوييد در مقطع نازك ماهيت آذرين دارند 
و از درونگيرهاي سورميکاسه به دليل داشتن دانه هاي درشت پالژيوكالز با منطقه بندی 
)زونينگ( و وجود آپاتيت هاي سوزني بر روي پالژيوكالز متمايز مي شوند. در آنها 
ميزان بيوتيت از نظر مدال تقريباً با سنگ ميزبان برابر است )محجل و همکاران، 1386(.

مي دهد  نشان  دمق  آباد  علي  گرانيتوييدي  توده  در  موجود  ميان بارهای  بررسي       
كه همه ميان بارها در اين توده، دگرريخته شده و به حالت بيضوي هايي با سه محور 
اندازه گيري شده  درآمده اند. جهت گيری محورهاي  متفاوت  اندازه هاي  در   X,Y,Z

ميان بارها در اين توده با سو هاي اصلي محورهاي كرنش به دست آمده از خط وارگی 
كششی و برگوارگی ميلونيتی موجود در گرانيتوييد علی آباد دمق، همخواني بسيار 
خوبي نشان مي دهد. برای اندازه گيري ميان بارها در توده علي آباد دمق برداشت هاي 
بسيار دقيقي از تمام بخش هاي توده انجام گرفت، به گونه اي كه تمام بخش های توده 
تحت پوشش قرار گرفت و برای هر ميان بار قطر بزرگ، قطر كوچک، در صورت 
 GPS دستگاه  از  استفاده  با  ميان بار  موقعيت  پايان  در  و  متوسط  قطر  بودن  مشخص 
برداشت شد. به اين ترتيب 128 عدد ميان بار قابل برداشت در موقعيتی كه در توده 
قرار داشتند اندازه گيري شدند. از اين ميان 18 عدد از ميان بارها به دليل شکل نامنظم 
و يا جدا شدن قطعه اي از ميان بار توسط گسل ها يا شکستگي هاي محلي از اين آمار 
خارج شد )شکل 6(. البته در برخي از ميان بارها برخالف تأثير گسل بر آنها )به دليل 
بود(،  ديدن  قابل  گسل  ديگر  سوي  در  ميان بارها  ادامه  كه  اين  و  اندك  جابه جايي 

اطالعات مربوط پس از تصحيحات، در بررسی ها اعمال شد.
     به طور كلي محاسبات بر روي 110 ميان بار باقي مانده انجام گرفت. به دليل فراوانی 
 ،XZ انجام شده )101 عدد( در صفحه  برداشت هاي  بيشتر  افقی در گرانيت  برونزد 
تعدادي در برش های قائم موازی با امتداد برگوارگی در راستاي صفحه XY  )4 عدد( 
يادآوری است  به  اندازه گيري شد. الزم  )5 عدد( در هر سه محور  اندكي  تعداد  و 
كه در بخش خاوري توده به علت عملکرد شديد گسل ها به همراه پديده دگرسانی، 
به طوركامل  از دست داده و  را  بيشتر بخش ها، سنگ هاي موجود مقاومت خود  در 
انجام كار ساختاري روي آنها وجود  امکان  بودند و در عمل  تبديل شده   به خاك 
نداشت بنابراين تعداد برداشت ها در اين بخش كمتر از بلوك باختري است. پديده 
به مراتب  اما شدت عملکرد آن  به چشم مي خورد  نيز  باختري  بلوك  دگرسانی در 
كمتر از بلوك خاوري است و ساختارها در اين بخش بهتر حفظ شده اند. ميان بارها 
بيشتر در حاشيه و در نزديک مرزهاي توده با سنگ هاي مجاور ديده مي شوند و با 
بخش  در  كه  به گونه اي  مي شود  كاسته  آنها  تعداد  از  توده  مركز  سمت  به  حركت 
مركزی توده عماًل ميان باری ديده نمي شود )شکل 2(. ميزان بيضوي ميان بارها كه از 
(Z( ميان بارها به دست آمده است در نقاط  (X( به قطر كوچک  تقسيم قطر بزرگ 
مختلف توده اعداد متفاوتي را نشان مي دهد كه از 1/9 تا بيش از 28  در نوسان است. 
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بيضوي در صفحه XY نيز در اندك برداشت هاي انجام شده رقمي از 2/8 تا حدود 11 
را نشان مي دهد. در شکل 6، تصوير ميان بارها با بيضوي حدود 2 و با بيضويت حدود 
بيضوی  شکل  كه  می كند  مشخص  داده  ها  اين  مي شود.  ديده   )XZ صفحه  )در   28

كرنش به حالت دوكی اما پهن شده در سوي محور Y است.
ايستگاه هاي  در  كه  ميانگيني  مقدار  به  توجه  با  اندازه گيري ها،   اين  از  پس       
روي  در  ميان بارها  هندسي  نسبت هاي  با  متناسب  بيضي هايي  شد،  برداشت  مختلف 
به اين ترتيب الگويي از گسترش ميان بارها در  نقشه ساختاري منطقه قرار گرفت و 
در روي  آنها  قطر كوچک  و  بزرگ  قطر  بيضويت و جهت  ميزان  و همچنين  توده 
نقشه مشخص شد )شکل 2(. بررسي برگ وارگي ميلونيتي و مقايسه آن با ميان بارها 
نشان مي دهد كه در نقاطي كه ميزان كشيدگي ميان بارها زيادتر است، خط وارگي و 
برگ وارگی ميلونيتي نيز بيشتر می شود و در واقع ميزان برش اعمال شده در سنگ 
با كشيدگي ميان بار و گسترش خط وارگي كششی رابطه مستقيم دارد. مقايسه ميان 

تصاوير موجود در شکل D-6 و C-6 اين مطلب را روشن می كند.
     همان گونه كه ديده مي شود در شکل C-6 بيضوي ميان بار حدود 2 و در شکل 
D-6 بيضوي حدود 28 است. آيا اين موضوع عدم پراكندگی يکسان تنش در توده 
نفوذی را نشان می دهد و مشخص می كند كه در توده نفوذی بخش هايی با كرنش 
باال و بخش هايی با كرنش پايين هستند يا نشان دهنده موقعيت فضايی ميان بارها در 
توده است. می توان چنين استدالل كرد كه اگر ميان بارهای نزديک هم كم و بيش 
ناهماهنگی زيادی در ميزان بيضويت نشان می دادند در آن صورت به نظر مي رسيد 
اگر  داشته  اما  آنها  پاياني  شکل  در  اصلی  تأثير  ميان بارها  بيضويت  و  اوليه  شکل 
بيضويت نمونه های كنار هم در برونزد، نسبت بيضويت قابل قبولی را نشان دهد در 
آن صورت تأثير هندسه و شکل اوليه در محصول نهايی كمتر بوده است. از سوي 
ديگر شکل و هندسه اوليه ميان بارها را به طوركامل متفاوت با هم در نظر بگيريم نيز 
كه ميزان كرنش به حد زياد افزايش می يابد نيز تأثير شکل اوليه ميان بار در محصول 
نهايی كم شده و بيضوی شدگی فراگير می شود و تفاوت آنها در اين موارد فقط به 
تفاوت نسبت اندازه محورها می رسد )شکل 7(. نتيجه گيري ما اين است كه در مورد 

ميان بارهای موجود در گرانيتوييد علی آباد دمق هر دو موضوع صادق است.

6-نتيجهگيري
برشي  پهنه  يک  در  توده  اين  حضور  بر  مبني  پيشين  فابريکي  داده هاي  به  توجه  با 
امتداد لغز راست بر )ساماني زادگان، 1386؛ ساماني زادگان و محجل، 1385؛ ساماني 

زادگان و همکاران، 1385؛ محجل و همکاران، 1386(، پياده شدن بيضوي كرنش 
در بخش هاي مختلف توده گرانيتوييدي علي آباد دمق وجود دگرريختي شکل پذير 
در اين گرانيتوييد را تأييد مي كند. شکل بيضي هاي پياده شده به خوبي ناهمگن بودن 
ميزان كرنش را در اين توده نفوذي مشخص مي سازد كه هماهنگ با شدت و فراوانی 
گسترش برگ وارگي ميلونيتي و خط وارگي كششي است. از سوي ديگر همان گونه 
كم  تعداد  برخالف  روي هم رفته  پيداست  نقشه  در  آنها  هندسه  و  پراكندگی  از  كه 
به  بيشتر  توده  مركزي  بخش هاي  در  كرنش  ميزان  توده،  مركزی  بخش  در  ميان بار 
نظر مي رسد اما مقدار كرنش در بخش جنوبی و شمالی قرينه نيست و كرنش بيشتر 
بودن  ناهمگن  موضوع  اين  می شود.  ديده  به حاشيه جنوبی  نسبت  بخش شمالی  در 
انتشار ميزان كرنش در توده گرانيتوييدی را نشان می دهد. بررسي هاي ساختاري در 
بخش هاي مختلف مشخص می كند كه خط وارگي كششي موازي با راستاي امتداد 
برگ وارگي ميلونيتي و ميل بسيار كم )تقريباً افقي(، در همه جاي پهنه يکسان است و 
اين خود نشان دهنده حركت راستالغز راست بر در زمان تشکيل اين پهنه و نفوذ توده 

گرانيتوييدی در آن است. 
     پهنه برشي  برگ وارگي با شيب زياد در بلوك باختري و شيب كم در بلوك خاوري 
است. برگ وارگي با شيب نزديک به قائم، به همراه خط واره هاي افقي، به طوركامل 
با سامانه امتدادلغز موجود همخواني دارد اما در بخش خاوري تغيير ناگهاني شيب ها 
با  خط واره ها  امتداد  كه  حالي  در  باختر،  شمال  به  رو  درجه  سي  حدود  ميانگين  تا 
هندسه  بودن  ناسازگار  دهنده  نشان  است،  به طوركامل همخوان  برگ وارگي  امتداد 
فعلی و نسبت آنها با كينماتيک آنها است بنابراين، اين بخش پس از تشکيل در سامانه 
امتداد لغز، دچار چرخش شده و برگ وارگي قائم پيشين را به صورت نيمه افقي در 
آورده است. همچنين اندازه گيری های بعدی )ايزدی كيان، 1388( مشخص ساخت 
كه برگ وارگی كم شيب در بلوك خاوری خود با چين خوردگی با راستای محور 
 )open) شمال باختر- جنوب خاور تحت تأثير قرار گرفته و چين خوردگی قائم بازی

را تحمل كرده است.

سپاسگزاری
قدردانی  كرده اند،  فراهم  را  پژوهش  اين  امکانات  كه  مدرس  تربيت  دانشگاه  از 
می شود. از خانم دكتر ليلی ايزدی كيان و عباس رجايی به خاطر همکاری در عمليات 

صحرايی تشکر صميمانه مي شود.

شکل 1-  الف( موقعيت جغرافيايي و زمين ساختی  گرانيتوييد علی آباد دمق )مستطيل آبی موقعيت شکل ب(. ب( تصوير ماهواره ای كه در آن گرانيت علی آباد دمق با 
رنگ روشن به صورت كشيده در ميان شيست های همدان قرار گرفته است.

الف

ب
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شکل 2- نقشه زمين شناسي- ساختاري منطقه علي آباد دمق به همراه وضعيت قرار گيري ميان بارها )انکالوها(. بيضی های با رنگ فيروزه ای صفحه XZ بيضوی كرنش را نشان می دهند. پراكندگی 
آنها در حاشيه توده نفوذی بيشتر و به سمت بخش های مركزی كمتر است.  

شکل 3- الف( مقاطع ميکروسکوپي از گرانيتوييد علی آباد دمق. تبلور دوباره ديناميکي در كاني هاي كوارتز كاماًل آشکار است كه به صورت 
پورفيروكالست توسط روبان های كوارتز و ميکای چندبلوری دور زده می شوند، ب- تصوير از باند برشی در گرانيت ميلونيتی علی آباد دمق، 
دربرگيرنده  و چين خوردگی آن در سنگ  د( اليه بندی حفظ شده  )گارنت مسکوويت شيست(و  دربرگيرنده  از سنگ  ميکروسکپی  برش  ج( 

گرانيتوييد علی آباد دمق. 

ب

د

الف

ج
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شکل 5- دو نمونه از ميان بارها در گرانيتوييد علی آباد دمق. برگ وارگي ميلونيتی گسترش يافته در گرانيتوييد در ميان بارها 
نيز نفوذ يافته است. 

شکل 4-  الف( برگ وارگي قائم در بلوك باختري، ب( خط واره كششی افقي روي برگ وارگي ميلونيتي قائم در بخش باختری، ج(  برگ وارگي با شيب حدود 20 درجه در گرانيتوييد ميلونيتي علی 
آباد دمق در بلوك خاوري، د( خط واره های كششی روی برگ وارگي با شيب متوسط در بخش خاوری، ه( هندسه برگ وارگي ميلونيتي در بلوك خاوري، و( هندسه برگ وارگي ميلونيتي در بلوك 

باختري، ز( موقعيت هندسی خط وارگی كششی در كل توده نفوذی.

شکل A -6 و B( ميان بارهايی با بيضويت حدود پنج، C( ميان باری با بيضويت كمتر از دو، D( ميان باری با بيضويت حدود ،E  28( بريده شدن و جابه جايي بخشي از 
ميان بار به صورت راست بر در مجاورت گسل دره غار و F( حذف شدگي در ميان بار در نتيجه عملکرد گسلش.
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علی آباد  گرانيتوييد  در  ميان بارها  گيری  قرار  موقعيت  از  نمايشی  الگوی   -7 شکل 
دمق . A( برشي از ميان بارها در صفحه XZ بيضوی كرنش در گرانيتوييد كه هنوز 
تنشی اعمال نشده و نحوه قرار گيری ميان بارها و ميزان بيضويت در آنها متفاوت است. 
ميان بارها به ترتيب در نمونه B، 2 برابر و در نمونه C، 4 برابر و در نمونه D، به مقدار 

8 برابر كشيده شده اند.
آنها  قرار گرفتن  نوع  اوليه،  تفاوت در شکل  برخالف  همان گونه كه ديده می  شود 
نسبت به محورهای تنش و ميزان بيضويت اوليه در آنها، در زماني كه ميزان بيضوي در 
شکل D به 8 برابر رسيده است، تقريباً همه آنها در نشان دادن محور X  بيضوی كرنش 

كم و بيش مشترك هستند با اين كه مقدار عددی بيضويت در آنها متفاوت است. 


