پاییز  ،90سال بیست و یکم ،شماره  ،81صفحه  69تا 74
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 1گروه تکتونيک ،بخش زمين شناسي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت1387/09/06 :

تاريخ پذيرش1389/01/23 :

چكيده

گرانيتوييد عليآباد دمق در  35كيلومتري جنوب شهر همدان و در جنوب خاور توده گرانيتوييدي الوند ،با روند شمالخاوري -جنوبباختري در شيستهاي با سن ترياس-

ژوراسيک نفوذ کرده است .اين توده با هندسه عدسي شکل با ابعاد  2در  7كيلومتر در پهنه برشي شکلپذير دگرريخت شده و به شکل پروتوميلونيت تا ميلونيت درآمده است.
افزون بر فابريک ميلونيتی ،درونگيرهاي تغيير شکل يافته زيادی در درون اين توده وجود دارند که شواهد ساختاري برداشت شده مشخص ميسازد که دگرريختي آنها نتيجه

تغيير شکل در پهنه برشي بوده است .از آن جا که اختالف رئولوژي کمي ميان توده گرانيتوييدي و درونگيرها وجود دارد ،تغييرات بيضويت آنها میتواند نمايانگر نسبي بيضوي
کرنش در نقاط مختلف توده باشد که ارتباط مستقيم و معنيداري با شدت گسترش فابريک ميلونيتي در آن نشان میدهد .دادههاي ساختاري از اين گرانيتوييد مشخص ساخت

م و بيش قائم و در بخش خاوري شيبي متوسط و چیره به سمت شمالباختر دارد اما خطوارگي کششي در هر دو بخش تقريباً
كه هندسه برگوارگي ميلونيتي در بخش باختري ك 

موازي با امتداد برگوارگي و داراي ميل کم يا افقي است .تعيين کنندههاي نوع برش ،جابهجايي امتداد لغز راستبر را برای پهنه برشی تعيين میکنند که در آن بلوك شمال
باختري به سمت شمال خاور و بلوك جنوب خاوري به سمت جنوب باختر جابهجايي دارند و تغيير هندسه برگوارگي ميلونيتي در بخش خاوري نتيجه چرخش آن بخش در اثر

عملکرد گسل دره غار ارزيابي ميشود.

کليدواژهها :دگرريختي شکلپذير ،گرانيتوييد علي آباد دمق ،پهنه برشي ،درونگير تغيير شکل يافته ،تحليل کرنش
*نويسنده مسئول :محمد محجل

 .1مقدمه
توده نفوذي گرانيتوييدي عليآباد دمق با رنگ و تركيبي به طوركامل متمايز از
سنگهاي دربرگيرنده بهصورت يك عدسي کشيده در راستاي شمالخاور-
جنوبباختر در درون آنها قرار گرفته است .اين منطقه از نظر موقعيت زمينساختی
در بخش شمال باختر پهنه ساختاري سنندج -سيرجان (شکل -1الف) و در بخش
جنوبباختر گرانيتوييد الوند قرار ميگيرد .روستاي عليآباد دمق در همسايگی
جنوبی گرانيتوييد قرار گرفته است.
بررسی روي اين توده از چند دهه پيش آغاز و اطالعات زمينشناسي در مورد آن
به تدريج کامل شده است .زرعيان و همکاران ( )1351توده الوند و هاله دگرگوني
آن (گرانيت عليآباد دمق) را ميانباری (آنکالو) چند کيلومتري از جنس گنيس
بيوتيتدار ناميدهاند .پس از آن زرعيان و درويش زاده ( )1354به گنيس لپتينيتي در
منطقه اشاره نمودند .اين توده در نقشه با مقياس  1:250000همدان با عنوان پاراگنيس
عليآباد دمق مربوط به پرکامبرين معرفي شده است (مجيدي و عميدي 1359؛
 .)Amidi et al., 1977ايراني ( )1372نيز از عنوان پاراگنيس براي آن استفاده نمودهاند.
بهاريفر ( )1376آن را توده آذرين و پروتوليت آن را تركيبي مثل گرانيتوييد الوند
معرفي كرده و اصطالح گرانيت گنيسي را براي آن به کار برده است .بررسیهای
سنگنگاری و تجزيه شيميايي عناصر اصلي و فرعي ،ارتباط اين توده را با توده الوند
به اثبات رسانده است (بهاريفر و معينوزيري1376 ،؛ مقدم .)1380 ،پهنه برشي که
گرانيت عليآباد دمق در آن تغيير شکل يافته با روند شمالخاور -جنوبباختر و نوع
حرکت آن با توجه به تعيين کنندههاي سوي برش راستالغز راستبر معرفي شده است
(مقدم1380 ،؛ محجل و همکاران  .)1386در اين بررسي ،دگرريختي در گرانيتوييد
عليآباد دمق معرفي و با توجه به مقدار تغيير شکل ميانبارها در بخشهاي مختلف
توده ،ميزان کرنش نسبي در اين بخشها ارائه و الگوي پراکندگی کرنش نسبي براي
آن رسم و تحليل شده است.
 -2فابريک در گرانيتوييد عليآباد دمق
فابريك در اين گرانيتوييد را ميتوان در دو مقياس بزرگ و ريز معرفي كرد.

E-mail:Mohajjel@modares.ac.ir

تصوير ساخته شده از داده هاي ماهواره اي و عكسهاي هوايي موجود با مقياسهاي
مختلف روشن مي سازد كه توده نفوذي با رنگ و تركيبي بهطوركامل متمايز از
سنگهاي دربرگيرنده بهصورت يك عدسي در راستاي شمالخاور -جنوبباختر
در درون آنهـا قـرار گـرفته است (شکل-1ب ،شکل .)2افزون بر توده اصلي،
آپوفيزهايي به صورت عدسي هاي كوچك با ابعاد يك تا چند متري در سمت
شمالباختري در راستای موازی با توده اصلی در داخل شيستهاي دربرگيرنده
وجود دارند كه بهطوركامل همسان با توده اصلي و همراستا با برگوارگي چيره
سنگهاي دربرگيرنده هستند .برگوارگي مشخصي در توده نفوذي گسترش يافته
كه با جهت يابي آشكار كانيهاي ميكايي (بيوتيت و كلريت) به وجود آمده است
(شکل  3الف) .خطوارگي كششي با كشيده شدن كانيهاي موجود در سنگ
در راستای محور  Xبيضوی كرنش ساخته شده است .در برونزد سطحي گرانيت،
برگوارگي با روند شمالخاور -جنوبباختر آشکار است كه شدت آن و شدت
خطوارگي كششي در پهنه هاي با كرنش باال بيشتر و در پهنههاي با كرنش كمتر
ضعيفتر است .تأثير حركت زمينساخت برشي با گسترش فابريك باندهاي برشي
بر روي توده گرانيتي مشخص مي شود (شکل -3ب) .درونگيرها با اندازههاي
متفاوت در سرتاسر توده نفوذي وجود دارند كه بهطوركامل دوكي شكل شده و
همگي در يك راستاي مشخص (شمال خاور -جنوب باختر) قرار گرفته اند .اين
پديده نيز تأثير دگرريختي را بر توده نفوذي نشان مي دهد.کوارتز ،فلدسپار قليايي،
پالژيوکالز و بيوتيت ،کانيهاي اصلي تشکيل دهنده اين گرانيت هستند.
 -3سنگهای دربرگيرنده گرانيتوييد علي آباد دمق
سنگهاي دربرگيرنده گرانيتوييد ،متاپليتهايي هستند كه كانيهاي دگرگوني
شامل :سيليمانيت ،استاروليت ،آندالوزيت ،گارنت ،بيوتيت ،مسكوويت ،كلريت و
كانيهاي کدر دارند (شکل -3ج) .در بيشتر برونزدها تشخيص اثرات باقيمانده از
اليهبندي به دليل نوع جنس سنگ و تأثير دگرريختيهاي بعدي بر روي آن بسيار
دشوار اما بهندرت قابل برداشت است (شکل -3د).
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دگرشکلي چند مرحلهاي در ايـن منطقه در شيستهاي همدان توسط افراد
زيادي ارائه شده است (به عنوان مثال;Berberian & Alavi-Tehrani, 1977
 ، Mohajjel et al., 2007فرهپور 1376 ،و نوزعيم .)1382 ،دست کم سه مرحله
دگرريختي شکلپذير و يک مرحله شکنا در منطقه مورد بررسي معرفی شده است
که نخستين مرحله آن ،به احتمال زياد ،نتيجه اولين حرکات زمينساختی است که در
منطقه تأثير داشته و باعث دگرگوني مجموعه رسوبات اوليه منطقه در حد رخساره
شيست سبز شده است (ايزدي کيان .)1383 ،اين حادثه يک مرحله ديناموترمال
بوده و باعث تشکيل چينهاي نسل اول و ايجاد برگوارگي نسل اول به موازات
سطح محوري اين چينها شده است .اليهبندی موجود در اين سنگها در امتداد
برگوارگی چيره ترانهاده ) (transposedشده که بهصورت عدسيهای کشيده در
راستای برگوارگی ديده میشود (شکل -3د).
 -4ساختار در پهنه برشي عليآباد دمق
عناصر ساختاري در اين پهنه برشي با برگوارگي ميلونيتي و خطوارگي کششي در
مقياس برونزد شناسايي ميشوند .برگوارگي ميلونيتي حالت قائم دارد و در امتداد
صفحه  XZتشکيل شده است .خطوارههاي کششي) (Stretching Lineationروي
برگوارگی به صورت افقي و در راستاي محور  Xبيضوی كرنش قرار دارند.

 .1-4برگوارگي ميلونيتي  

امتداد برگوارگی ميلونيتی در بلوک باختري بهطوركامل با امتداد خطوارههای
کششی همخواني داشته و همانند آنها در راستای سوي کشيدگي توده قرار دارد.
شيب آنها در اين بلوک نزديک به قائم است (شکلهای  2و  .)4امتداد برگوارگي
در بلوک خاوري تفاوت چنداني با بلوک باختري ندارد و در واقع با آن همخواني
کامل نشان میدهد .اما برخالف انتظار ،شيب برگوارگي در اين بخش در تمام
بخشهايي که برداشت شد ،کمتر از  35درجه به سمت شمال باختر بوده است و گاه
حتي نزديک به حالت افقي ديده ميشود (شکل .)4
 .2-4خطواره کششي

خطواره کششي سوي بيشترين کشيدگي را در توده سنگ نشان ميدهد و با محور
 Xبيضوي تغيير شکل منطبق است .امتداد خطواره کششي موجود در درون توده
با روندي ميان  035تا  058با راستاي پهنه برشي همخواني دارد .ميل اين خطوارهها
در بلوک باختري بسيار اندک بوده و بين حالت بهطوركامل افقي تا دوازده درجه در
تغيير است .سوي ميل برخي از خطوارهها به شمالخاور و برخي جنوبباختر است.
در بلوک خاوري نيز همان گونه که انتظار ميرود ،خطوارهها ميل بسيار اندک يعني
کمتر از پانزده درجه دارند و در بسياري از برداشتها بهطوركامل افقي هستند (شکل .)4

 -5تعيين کرنش نسبي با استفاده از ميانبارها
ميانبارها اغلب بهعنوان يک نشانگر ،براي اندازهگيري كرنش در پلوتونها بهکار
ميروند ) .(Ramsay & Huber, 1983بهداليل بسيار نميتوان ميانبارها را مانند ديگر
نشانگرهاي کرنش ،مانند قطعات دگرريخت شده کنگلومراها و فسيلها مورد استفاده
قرار داد ( )Paterson et al., 2004داليل عمده اين موضوع وقتی بيشتر صادق است که:
الف) ميانبارها مربوط به زمانها و مکانهاي مختلف باشند.
ب) ميانبارها بهطور اوليه شکل غير کروي داشته باشند به گونهاي که نسبت قطري
آنها بيش از  2/7باشد.
ج) اختالف رئولوژی ميان ميانبار و سنگ آذرين دربرگيرنده زياد باشد و ميانبار
بهصورت جسم سخت (صلب) عمل كند و به حالت يک جسم مقاوم باشد .و به اين
داليل در موارد زيادي ديده شده است که ميانبارها از بيضوي كرنش نهايي پيروي
نميکنند (.)Paterson et al., 2004
با توجه به اين که بيشتر موارد بيان شده در مورد ميانبارهای گرانيتوييد علیآباد
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دمق صدق نمیکند و ميزان کرنش در ميانبارها بسيار باال است و شکل ميانبارها
همخواني بسيار زيادي با هندسه محورهای کرنش در پهنه برشی علیآباد دمق دارد،
در اين پهنه آنها را به عنوان يک نشانگر نسبي براي اندازهگيري الگوي کرنش در
توده يادشده استفاده شدهاند.
گرانيتوييد عليآباد دمق با توجه به فابريک موجود در آن به دو بخش باختري و
خاوري تقسيم شده است .سه نوع درونگير شامل بیگانهسنگها ،ميانبارهای سورميكاسه
و ميكروگرانيتي در توده گرانيتي عليآباد دمق وجود دارد (مقدم .)1380 ،بیگانهسنگها
از سنگهاي دگرگوني دربرگيرنده گرانيت هستند كه بهطوركامل ساخت و بافت
دگرگوني را حفظ كردهاند .اين درونگيرهاي دوكي شده با اندازههاي مختلف ،بيشتر
در حاشيه توده نفوذي قرار دارند .ميانبارهای سورميكاسه به شكل كام ً
ال كشيده و
دوكي در همه بخشهاي توده پراكندهاند و کانیهای بيوتيت ،كوارتز و فلدسپار دارند.
برگوارگي موجود در گرانيت از آنها نيز عبور ميكند (شکل  .)5با نزديك شدن به
مركز توده مقدار كوارتز و فلدسپار در آنها افزايش مييابد .كانيهاي ميكايي فراوان در
آنها ديده ميشوند .درونگيرهاي ميكروگرانيتوييد در مقطع نازك ماهيت آذرين دارند
و از درونگيرهاي سورميكاسه به دليل داشتن دانههاي درشت پالژيوكالز با منطقهبندی

(زونينگ) و وجود آپاتيتهاي سوزني بر روي پالژيوكالز متمايز ميشوند .در آنها
ميزان بيوتيت از نظر مدال تقريباً با سنگ ميزبان برابر است (محجل و همکاران.)1386 ،
بررسي ميانبارهای موجود در توده گرانيتوييدي علي آباد دمق نشان ميدهد
که همه ميانبارها در اين توده ،دگرريخته شده و به حالت بيضويهايي با سه محور
 X,Y,Zدر اندازههاي متفاوت درآمدهاند .جهت گیری محورهاي اندازهگيري شده
ميانبارها در اين توده با سوهاي اصلي محورهاي کرنش بهدست آمده از خطوارگی
کششی و برگوارگی ميلونيتی موجود در گرانيتوييد علیآباد دمق ،همخواني بسيار
خوبي نشان ميدهد .برای اندازهگيري ميانبارها در توده عليآباد دمق برداشتهاي
بسيار دقيقي از تمام بخشهاي توده انجام گرفت ،بهگونهاي که تمام بخشهای توده
تحت پوشش قرار گرفت و برای هر ميانبار قطر بزرگ ،قطر کوچک ،در صورت
مشخص بودن قطر متوسط و در پايان موقعيت ميانبار با استفاده از دستگاه GPS
برداشت شد .به اين ترتيب  128عدد ميانبار قابل برداشت در موقعيتی که در توده
قرار داشتند اندازهگيري شدند .از اين ميان  18عدد از ميانبارها به دليل شکل نامنظم
و يا جدا شدن قطعهاي از ميانبار توسط گسلها يا شکستگيهاي محلي از اين آمار
خارج شد (شکل  .)6البته در برخي از ميانبارها برخالف تأثير گسل بر آنها (بهدليل
جابهجايي اندک و اين که ادامه ميانبارها در سوي ديگر گسل قابل ديدن بود)،
اطالعات مربوط پس از تصحيحات ،در بررسیها اعمال شد.
بهطور کلي محاسبات بر روي  110ميانبار باقي مانده انجام گرفت .به دليل فراوانی
برونزد افقی در گرانيت بيشتر برداشتهاي انجام شده ( 101عدد) در صفحه ،XZ
تعدادي در برشهای قائم موازی با امتداد برگوارگی در راستاي صفحه  4( XYعدد)
و تعداد اندکي ( 5عدد) در هر سه محور اندازهگيري شد .الزم به يادآوری است
که در بخش خاوري توده به علت عملکرد شديد گسلها بههمراه پديده دگرسانی،
در بيشتر بخشها ،سنگهاي موجود مقاومت خود را از دست داده و بهطوركامل
به خاک تبديل شده بودند و در عمل امكان انجام کار ساختاري روي آنها وجود
نداشت بنابراين تعداد برداشتها در اين بخش کمتر از بلوک باختري است .پديده
دگرسانی در بلوک باختري نيز به چشم ميخورد اما شدت عملکرد آن به مراتب
کمتر از بلوک خاوري است و ساختارها در اين بخش بهتر حفظ شدهاند .ميانبارها
بيشتر در حاشيه و در نزديک مرزهاي توده با سنگهاي مجاور ديده ميشوند و با
حرکت به سمت مرکز توده از تعداد آنها کاسته ميشود بهگونهاي که در بخش
مرکزی توده عم ً
ال ميانباری ديده نميشود (شکل  .)2ميزان بيضوي ميانبارها که از
تقسيم قطر بزرگ ) (Xبه قطر کوچک ) (Zميانبارها به دست آمده است در نقاط
مختلف توده اعداد متفاوتي را نشان ميدهد که از  1/9تا بيش از  28در نوسان است.
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بيضوي در صفحه  XYنيز در اندک برداشتهاي انجام شده رقمي از  2/8تا حدود 11
را نشان ميدهد .در شکل  ،6تصوير ميانبارها با بيضوي حدود  2و با بيضويت حدود
( 28در صفحه  )XZديده ميشود .اين دادهها مشخص میکند که شکل بيضوی
كرنش به حالت دوکی اما پهن شده در سوي محور  Yاست.
پس از اين اندازهگيريها ،با توجه به مقدار ميانگيني که در ايستگاههاي
مختلف برداشت شد ،بيضي هايي متناسب با نسبتهاي هندسي ميانبارها در روي
نقشه ساختاري منطقه قرار گرفت و به اين ترتيب الگويي از گسترش ميانبارها در
توده و همچنين ميزان بيضويت و جهت قطر بزرگ و قطر کوچک آنها در روي
نقشه مشخص شد (شکل  .)2بررسي برگوارگي ميلونيتي و مقايسه آن با ميانبارها
نشان ميدهد که در نقاطي که ميزان کشيدگي ميانبارها زيادتر است ،خطوارگي و
برگوارگی ميلونيتي نيز بيشتر میشود و در واقع ميزان برش اعمال شده در سنگ
با کشيدگي ميانبار و گسترش خطوارگي کششی رابطه مستقيم دارد .مقايسه ميان
تصاوير موجود در شکل  D-6و  C-6اين مطلب را روشن میکند.
همانگونه که ديده ميشود در شکل  C-6بيضوي ميانبار حدود  2و در شکل
 D-6بيضوي حدود  28است .آيا اين موضوع عدم پراکندگی يکسان تنش در توده
نفوذی را نشان میدهد و مشخص میکند که در توده نفوذی بخشهايی با كرنش
باال و بخشهايی با كرنش پايين هستند يا نشان دهنده موقعيت فضايی ميانبارها در
توده است .میتوان چنين استدالل کرد که اگر ميانبارهای نزديک هم کم و بيش
ناهماهنگی زيادی در ميزان بيضويت نشان میدادند در آن صورت به نظر ميرسيد
شکل اوليه و بيضويت ميانبارها تأثير اصلی در شکل پاياني آنها داشته اما اگر
بيضويت نمونههای کنار هم در برونزد ،نسبت بيضويت قابل قبولی را نشان دهد در
آن صورت تأثير هندسه و شکل اوليه در محصول نهايی کمتر بوده است .از سوي
ديگر شکل و هندسه اوليه ميانبارها را بهطوركامل متفاوت با هم در نظر بگيريم نيز
که ميزان کرنش به حد زياد افزايش میيابد نيز تأثير شکل اوليه ميانبار در محصول
نهايی کم شده و بيضوی شدگی فراگير میشود و تفاوت آنها در اين موارد فقط به
تفاوت نسبت اندازه محورها میرسد (شکل  .)7نتيجهگيري ما اين است که در مورد
ميانبارهای موجود در گرانيتوييد علیآباد دمق هر دو موضوع صادق است.
 -6نتيجهگيري
با توجه به دادههاي فابريکي پيشين مبني بر حضور اين توده در يک پهنه برشي
امتداد لغز راستبر (ساماني زادگان1386 ،؛ ساماني زادگان و محجل1385 ،؛ ساماني

زادگان و همکاران1385 ،؛ محجل و همکاران ،)1386 ،پياده شدن بيضوي کرنش
در بخشهاي مختلف توده گرانيتوييدي عليآباد دمق وجود دگرريختي شکلپذير
در اين گرانيتوييد را تأييد ميکند .شکل بيضيهاي پياده شده بهخوبي ناهمگن بودن
ميزان کرنش را در اين توده نفوذي مشخص ميسازد که هماهنگ با شدت و فراوانی
گسترش برگوارگي ميلونيتي و خطوارگي کششي است .از سوي ديگر همانگونه
که از پراکندگی و هندسه آنها در نقشه پيداست رويهمرفته برخالف تعداد کم
ميانبار در بخش مرکزی توده ،ميزان كرنش در بخشهاي مرکزي توده بيشتر به
نظر ميرسد اما مقدار كرنش در بخش جنوبی و شمالی قرينه نيست و کرنش بيشتر
در بخش شمالی نسبت به حاشيه جنوبی ديده میشود .اين موضوع ناهمگن بودن
انتشار ميزان کرنش در توده گرانيتوييدی را نشان میدهد .بررسيهاي ساختاري در
بخشهاي مختلف مشخص میکند که خطوارگي کششي موازي با راستاي امتداد
برگوارگي ميلونيتي و ميل بسيار کم (تقريباً افقي) ،در همه جاي پهنه يکسان است و
اين خود نشان دهنده حرکت راستالغز راستبر در زمان تشکيل اين پهنه و نفوذ توده
گرانيتوييدی در آن است.
پهنه برشي برگوارگي با شيب زياد در بلوک باختري و شيب کم در بلوک خاوري
است .برگوارگي با شيب نزديک به قائم ،به همراه خطوارههاي افقي ،بهطوركامل
با سامانه امتدادلغز موجود همخواني دارد اما در بخش خاوري تغيير ناگهاني شيبها
تا ميانگين حدود سي درجه رو به شمال باختر ،در حالي که امتداد خطوارهها با
امتداد برگوارگي بهطوركامل همخوان است ،نشان دهنده ناسازگار بودن هندسه
فعلی و نسبت آنها با کينماتيک آنها است بنابراين ،اين بخش پس از تشکيل در سامانه
امتداد لغز ،دچار چرخش شده و برگوارگي قائم پيشين را به صورت نيمه افقي در
آورده است .همچنين اندازهگيریهای بعدی (ايزدی کيان )1388 ،مشخص ساخت
که برگوارگی کم شيب در بلوک خاوری خود با چينخوردگی با راستای محور
شمالباختر -جنوبخاور تحت تأثير قرار گرفته و چينخوردگی قائم بازی )(open
را تحمل کرده است.
سپاسگزاری
از دانشگاه تربيت مدرس که امکانات اين پژوهش را فراهم کردهاند ،قدردانی
میشود .از خانم دکتر ليلی ايزدی کيان و عباس رجايی بهخاطر همکاری در عمليات
صحرايی تشکر صميمانه ميشود.

الف

ب

شکل  -1الف) موقعيت جغرافيايي و زمينساختی گرانيتوييد علی آباد دمق (مستطيل آبی موقعيت شکل ب) .ب) تصوير ماهواره ای که در آن گرانيت علیآباد دمق با
رنگ روشن به صورت کشيده در ميان شيستهای همدان قرار گرفته است.
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شکل  -2نقشه زمينشناسي -ساختاري منطقه عليآباد دمق به همراه وضعيت قرار گيري ميانبارها (انکالوها) .بيضیهای با رنگ فيروزهای صفحه  XZبيضوی كرنش را نشان میدهند .پراکندگی
آنها در حاشيه توده نفوذی بيشتر و به سمت بخشهای مرکزی کمتر است.

الف

ب

ج

د

شکل  -3الف) مقاطع ميکروسکوپي از گرانيتوييد علیآباد دمق .تبلور دوباره ديناميکي در کانيهاي کوارتز کام ً
ال آشكار است که بهصورت
پورفيروکالست توسط روبانهای کوارتز و ميکای چندبلوری دور زده میشوند ،ب -تصوير از باند برشی در گرانيت ميلونيتی علیآباد دمق،
ج) برش ميکروسکپی از سنگ دربرگيرنده (گارنت مسکوويت شيست)و د) اليهبندی حفظ شده و چينخوردگی آن در سنگ دربرگيرنده
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الف

ب

ج

د

و

ز

هـ
شکل  -4الف) برگوارگي قائم در بلوک باختري ،ب) خطواره کششی افقي روي برگوارگي ميلونيتي قائم در بخش باختری ،ج) برگوارگي با شيب حدود  20درجه در گرانيتوييد ميلونيتي علی
آباد دمق در بلوک خاوري ،د) خطوارههای کششی روی برگوارگي با شيب متوسط در بخش خاوری ،ه) هندسه برگوارگي ميلونيتي در بلوک خاوري ،و) هندسه برگوارگي ميلونيتي در بلوک
باختري ،ز) موقعيت هندسی خطوارگی کششی در کل توده نفوذی.

شکل  -5دو نمونه از میان بارها در گرانيتوييد علیآباد دمق .برگوارگي ميلونيتی گسترش يافته در گرانيتوييد در ميانبارها
نيز نفوذ يافته است.

شکل  A -6و  )Bمیان بارهایی با بيضويت حدود پنج )C ،میان باری با بيضويت کمتر از دو )D ،ميانباری با بيضويت حدود  )E 28،بريده شدن و جابهجايي بخشي از
ميانبار بهصورت راستبر در مجاورت گسل دره غار و  )Fحذفشدگي در میان بار در نتيجه عملکرد گسلش.
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شکل  -7الگوی نمايشی از موقعيت قرار گيری ميانبارها در گرانيتوييد علیآباد
دمق  )A .برشي از ميانبارها در صفحه  XZبيضوی كرنش در گرانيتوييد که هنوز

تنشی اعمال نشده و نحوه قرارگيری ميانبارها و ميزان بيضويت در آنها متفاوت است.
ميانبارها به ترتيب در نمونه  2 ،Bبرابر و در نمونه  4 ،Cبرابر و در نمونه  ،Dبه مقدار

 8برابر کشيده شدهاند.

همانگونه که ديده می شود برخالف تفاوت در شکل اوليه ،نوع قرار گرفتن آنها

نسبت به محورهای تنش و ميزان بيضويت اوليه در آنها ،در زماني که ميزان بيضوي در

شکل  Dبه  8برابر رسيده است ،تقريباً همه آنها در نشان دادن محور  Xبيضوی كرنش
کم و بيش مشترک هستند با اين که مقدار عددی بيضويت در آنها متفاوت است.
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