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چکيـده 
منطقه ي زراب در جنوب شهرستان بافت واقع در استان كرمان در حاشيه ي شمالی پهنه ي سنندج– سيرجان قرار دارد. بّررسی های سنگ شناسی نشان 
مي دهند كه درجه ي دگرگونی در سنگ های اين منطقه در حّد رخساره ي شيست سبز و شامل سنگ های اُرتوگينس، انواع شيست ها و مرمر مي باشد. 
در واحد های سنگی فوق ساختار های جريانی به خصوص در مرمرها ديده مي شوند. بّررسی های ريزساختاری تنوعی از ساخت های ميكروسكوپی، 
از قبيل ساختارهای S-C، ساختار های δ وσ و پولك ماهی ها، در تمامي  واحدها به خصوص در ميكاشيست ها با جهت تنش برشي راستگرد را نشان 
مي دهند. مقادير كشيدگی های واتنشی در سه مقطع عمود بر هم از نمونه های جهت دار، به موازات سطح شيستوزيته، حالت بيضوی كشيده دارند. در 
بّررسی صحرايی اثبات گرديد، كه راندگی های منطقه به صورت راستگرد )هم¬جهت با برش ريزساختارها(، با روند و با جهت لغزش يكسان و بدون 
فرسايش سطوح گسلی مي باشند. تفاوت در نوع دگرشكلی گسلش )دگرشكلی شكننده( با شاخص های برش )دگرشكلی شكل¬پذير( عملكرد دو فاز 

دگرشكلی و ناهم زمانی شكل گيری آن ها نسبت به يكديگر را نشان می دهد.
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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 
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1- مقّدمه 
نواحی  يا در  بّررسی های ريزساختاری اغلب در مناطق دگرگون شده و 
برشی به خوبی قابل انجام است ) Biermeier & Stuwe 2003(. اين 
بّررسی ها كه برای پوشش دادن تمام جنبه های ميكروسكوپی و روابط بين 
دانه ها به كار گرفته مي شود، عالوه بر كنترل نتايج مطالعه ي ساختار های 
چگونگی  دگرشكلی،  نرخ  ميزان  درك  مهّمي  در  نقش  مقياس،  بزرگ 
دگرشكلی  تاري خ  و  بودن  پسرونده  و  پيشرونده  لحاظ  از  دگرشكلی 
دارند )Bell & Rubenach 1983(. مهم ترين پهنه ي دگرگونه ي ايران 
جنوب  منتهی اليه غرب–  سيرجان است كه در  ناحيه ي سنندج–  زمين، 
ايران مركزی واقع مي باشد)Chasemi & Talbot 2005(. روند  غرب 
برونزد واحدهای سنگی در اين منطقه ، شمالی- جنوبی بوده و ريخت 
شناسی كنونی منطقه، حاصل آخرين دگرشكلی حاصل از فشارش است

كه با عمل راندگی در منطقه همراه بوده است )بربريان و همكاران 1363 
و ايرانمنش 1385(.

به  مربوط  ميكروسكوپی  تكتونيكی  ساختار های  بّررسی  مقاله  اين  هدف 
هر واحد سنگی در منطقه ي زراب جهت تعيين مراحل و تقّدم و تاخر 
انواع دگرشكلی و تعيين نسبت واتنش )Rs( ايجاد شده،  توّسط نيرو هايی 
است كه باعث دگرگونی در منطقه گرديده  و تا كنون مورد بررسي قرار 

نگرفته اند.
 منطقه ي زراب با مساحتي در حدود 12 كيلومترمربّع در حاشيه ي شمالي 
پهنه ي ساختاري سنندج – سيرجان، در 40 كيلومتري جنوب شهر بافت 
در استان كرمان، بين عرض هاي جغرافيايي  48َ, 28ْ و 49َ , 28ْ شمالی و 

طول هاي جغرافيايي41َ, 55ْ و 40َ , 55ْ شرقی قرار دارد. )تصوير 1( 
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