فصلنامه ي زمين شناسي كاربردي
سال  ،)1387( 4شماره ي 259-270 : 4
www.appliedgeology.ir

ب ّررسیهای ریزساختاری منطقهي زراب ،جنوب استان کرمان
فرناز ایرانمنش ،1امیر شفیعی بافتي٭ ،2سهراب شهریاری 3و محسن پورکرمانی

4

 )1گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ص.پ14515 -775 .
 )2گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد زرند ،كرمان amir.shafii@gmail.com
 )3گروه زمينشناسي ،دانشكدهي علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي تهران ،ص.پ19839 .
 )4گروه زمينشناسي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال
*عهدهدار مکاتبات

چکیـده
منطقهي زراب در جنوب شهرستان بافت واقع در استان کرمان در حاشیهي شمالی پهنهي سنندج– سیرجان قرار داردّ .بررسیهای سنگشناسی نشان
ميدهند که درجهي دگرگونی در سنگهای این منطقه در حدّ رخسارهي شیست سبز و شامل سنگهای اُرتوگینس ،انواع شیستها و مرمر ميباشد.
در واحدهای سنگی فوق ساختارهای جریانی بهخصوص در مرمرها دیده ميشوندّ .بررسیهای ریزساختاری تنوعی از ساختهای میکروسکوپی،
از قبیل ساختارهای  ،S-Cساختارهای  δو σو پولک ماهیها ،در تماميواحدها بهخصوص در میکاشیستها با جهت تنش برشي راستگرد را نشان
ميدهند .مقادیر کشیدگیهای واتنشی در سه مقطع عمود بر هم از نمونههای جهتدار ،بهموازات سطح شیستوزیته ،حالت بیضوی کشیده دارند .در
ّبررسی صحرایی اثبات گرديد ،كه راندگیهای منطقه بهصورت راستگرد (هم¬جهت با برش ریزساختارها) ،با روند و با جهت لغزش یکسان و بدون
فرسایش سطوح گسلی ميباشند .تفاوت در نوع دگرشکلی گسلش (دگرشکلی شکننده) با شاخصهای برش (دگرشکلی شکل¬پذیر) عملکرد دو فاز
دگرشکلی و ناهمزمانی شکلگیری آنها نسبت به یکدیگر را نشان میدهد.

واژههاي كليدي :پهنهي دگرگوني ،سنندج– سيرجان ،ريزساختارها ،تحليل واتنش ،رابطهي دگرگونی -دگرشکلی
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Abstract
Zarab region situated in south of Baft city and Northern Boundary of Sanandaj-Sirjan zone.
Petrographical studies indicate the metamorphism grade of Rock units is about of moderately green
schist facies and contain of: orthogenesis, Marble and abundance schist>s in mentioned region. flow
structures are seen In the mentioned rock unites specially in marble rock unite. Microstructural studies
show various microstructures as like S-C structures, σ and δ structures Mica Fishes in mica schist>s
which those indicate dextral shear stress sense, which caused Microstructures. The amounts of tension
strains in normal section that prepared from oriented samples indicate prolate form strain ellipsoid
parallel to schistosity fabrics. Field studies show, which the thrust faults, have a dextral movement
(co orientation with microstructures shear sense), similar orientation and slip movement and absence
of fault plan erosion. Varieties between faulting deformation (brittle deformation) and shear sense of
microstructures (ductile deformation), reveal two deformation phase with a nonconcurring deformation
time.
Key words: Sanandaj- Sirjan Metamorphic zone, Microstructures, Strain analysis, Relationship
between metamorphism- deformations.

1363 که با عمل راندگی در منطقه همراه بوده است (بربريان و همكاران
.)1385 و ایرانمنش
هدف این مقاله ّبررسی ساختارهای تکتونیکی میکروسکوپی مربوط به
هر واحد سنگی در منطقهي زراب جهت تعيین مراحل و تقدّ م و تاخر
توسط نیروهایی
ّ ،) ایجاد شدهRs( انواع دگرشکلی و تعیین نسبت واتنش
است که باعث دگرگونی در منطقه گردیده و تا كنون مورد بررسي قرار
.نگرفته اند
 كيلومترمربّع در حاشيهي شمالي12 منطقهي زراب با مساحتي در حدود
 كيلومتري جنوب شهر بافت40  در،پهنهي ساختاري سنندج – سيرجان
 شمالی و28ْ , 49َ  و28ْ ,48َ  بين عرضهاي جغرافيايي،در استان كرمان
)1  (تصوير. شرقی قرار دارد55ْ , 40َ  و55ْ ,41َطولهاي جغرافيايي
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مقدمه
-1
ّ

ّبررسیهای ریزساختاری اغلب در مناطق دگرگونشده و یا در نواحی
 این.)Biermeier & Stuwe 2003 ( برشی بهخوبی قابل انجام است
ّبررسیها که برای پوشش دادن تمام جنبههای میکروسکوپی و روابط بین
 عالوه بر کنترل نتایج مطالعهي ساختارهای،دانهها بهکار گرفته ميشود
 چگونگی، نقش مه ّمي در درک میزان نرخ دگرشکلی،بزرگ مقیاس
دگرشکلی از لحاظ پیشرونده و پسرونده بودن و تاریخ دگرشکلی
 مهمترین پهنهي دگرگونهي ایران.)Bell & Rubenach 1983( دارند
 ناحیهي سنندج– سیرجان است که در منتهیالیه غرب– جنوب،زمین
 روند.)Chasemi & Talbot 2005(غرب ایران مرکزی واقع ميباشد
 جنوبی بوده و ریخت- شمالی،برونزد واحدهای سنگی در این منطقه
 حاصل آخرین دگرشکلی حاصل از فشارش است،شناسی کنونی منطقه
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