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فاضل يلی خًر* ،محمذ اتراَیم  ،تکائیان،ظارا ،،2ظخذری،زَرا

 -1اظتاد یار گريٌ زمیه شىاظی داوشگاٌ آزاد اظالمی ياحذ مشُذ ،ایران
 -2گريٌ زمیه شىاظی داوشگاٌ آزاد اظالمی ياحذ مشُذ،ایران
چكيده
تًدٌ گراوًدیًریتی تا تًوالیتی شمال غرب مشُذ حايی دي وًع گاروت َتای لرمتس روت
ترخی از آوُا دارای زيویى
تالی ماوذٌ ريب ظى

می تاشىذ يویس میکا شیع تا تیًتی

فترايان

َای خلیتی َعتىذ .يجًد ایه مجمًػٍ در ظى

آلماوتذیه كتٍ

متی تاشتىذ .ایته آوکاليَتا

َتای گراویتًئیتذی مىغمتٍ حتاكی

از آن اظ كٍ گراویتًئییذ شمال غرب مشُذ تر اثر ريب تخشتی متًاد رظتًتی(خلیتتی) خًظتتٍ تتٍ يجتًد
آمذٌ يتیح  sرا داراظ
كلمات كليدي:مشُذت گراوًدیًری ت آوکالي ت میکا شیع ت تیح S
-1مقدمه
مىغمٍ مًرد مغالؼٍ درزين تیىالًد ي تیه عًل َای جغرافیتایی  59 30تتا  59شترلی ي ػترج جغرافیتایی
 36تا  36 30شمالی در ومشٍ  1 : 111111مشُذ يالغ اظ  .در ایه مىغمٍ

فؼالیت َتای دگرگتًوی ي

ماگماتیعم زیادی اتفاق افتادٌ اظ  .جایگری تًدٌ َای گراویتًئیتذی مىغمتٍ متًرد مغالؼتٍ تاظته خرمًتریتاض در
َای دگرگًوی واحیٍ ای تاظه كرتًویفر اتفاق افتادٌ اظ  .درين ایه تتًدٌ َتا آوکاليَتای لرمتس روگتی از

ظى
گارو

آلماوذیه كريی شکل ي ویس آوکاليَای تیرٌ روگی تتا اشتکال گترد تتا كشتیذٌ از میکاشیعت تتا تیًتیت

فريان لرار داروذ .ایه آوکاليَا اعالػتاتی خیرامتًن شترایظ فشتار ي حترارت تشتکیل ماگمتای گراویتتی  ،محتیظ
تکتًویکی گراوی َا ي ویس شوس گرافی َا از وًع  Sتذظ می دَىذ.
 -2بحث و بررسي
تًدٌ گراوًدیًریتی ي تًوالیتی شمال غرب مشُذ ( دٌ وًشاوذیس) در شیع َای ایه واحیٍ كٍ ظه كرتتًویفر را
دارا َعتتتىذ وفتتًر كتتردٌ ي ظتتى
كًردیری

َتتای دگرگتتًوی مجتتايرتی ماوىتتذ َتتًرن فلتتط َتتای گارو ت  ،آوتتذالًزی ي

دار را تًجًد آيردٌ اظ  .وفًر ایه تًدٌ در آَك َتای مىغمتٍ ظتثة تشتکیل اظتکارن شتذٌ اظت .

لغؼاتی از ایه تًدٌ در كىار كىگلًمرای شيراظیك مشاَذٌ می گردد .از ایه ري می تًان وتیجتٍ گرفت كتٍ ایته
تًدٌ در خرمرتریاض وفًر كردٌ اظ .

ريشه تا خاكعتری داشتٍ ي داوتٍ تىتذی متًظتظ تتا درشت وشتان متی دَىتذ در تتًدٌ

ایه تًدٌ اظیذی رو

گراوًدیًریتی تاتًوا لیتی مىغمٍ مًرد مغالؼٍ آوکاليَای تیرٌ ای تا اشتکال متذير یتا كشتیذٌ دیتذٌ متی شتًد .ایته
آوکاليَا كٍ مغالؼٍ حاضر تر ريی آوُا صًرت گرفتٍ اظ ي َذف از آن مغالؼٍ مىشاء تًدٌ اظتیذی مىغمتٍ متی
تاشذ از جىط میکاشیع

اظ  .ایه آوکاليَا تٍ ػل

ظثة گردیذٌ كٍ آوکالي تٍ راحتی از ظى
در ظى
درش

داشته تیًتی

فرايان ظاَری درخشىذٌ داروذ .ایه يیصگتی

میستان خًد جذا شذٌ ي در ترخی وماط جای آن تٍ صتًرت حفراتتی

اظیذی تالی تماوذ كٍ جای خالی ایه آوکاليَا را وشان می دَذ .ػاليٌ تر تیًتیت
از آوکالي گارو

شًد .میکاشیع
ای خر رو

كٍ دارای زيویى

َا ي تیًتی

لغؼتات ریتس تتا وعتثتا

می تاشىذ ي از وًع آلماوذن َعتىذ در ایه ظتى

تٍ فرياوی یاف

َتا یافت متی

شذٌ ي تٍ اشکال تمریثا مىظم در زیر میکريظکًج چىذ روگی لُتًٌ

تا لرمس وشان می دَىذ .يجًد خمیذگی كیى

تاوذ در ترخی از آوُا حاكی از تاثیر اظترض مىغمتٍ تتر

آوُا می تاشذ.
خردٌ شذٌ یا تا حاشیٍ ای مضرض وشان می دَىذ ي خامًشی متًجی داروتذ

كًارتسَا مؼمًال تی شکل  ،حال

كٍ تیاوگر فشارَای تکتًویکی اظ  .خالشیًكالزَا َم تٍ صًرت درش
از وًع الیگًكالز تا آوذزیه تتًدٌ ي گتاَی حالت
زیىًلی

یا آوکاي ي یا جعم تیگاوٍ ای از میکاشیع

وشان دَىذٌ لذیمی تًدن میکاشیع

تلًر ي َم ریس تلًر دیذٌ متی شتًوذ كتٍ

زيویىت

وشتان متی دَىتذ ي تجسیتٍ تتٍ ظًظتًری شتذٌ اوتذ.

در

گراوًدیًری َای دَىتً دیتذٌ متیشتًد .ایته توتًیر

َای دَ ىً شاوذیس وعث تٍ تًدٌ وفًری گراوًدیًریتی اظ  .يجًد زیىًلیت

میکا شیع می تًاوذ دلیلی تر گراوی تیح  Sدر مىغمٍ تاشذ .تٍ ػثارتی گراویتُای ایته مىغمتٍ از ريب ظتىگُای
رظًتی خًظتٍ فًلاوی تًجًد آمذٌ اوذ.
نتيجه گيري
تا مغالؼٍ كاوی شىاظی مجمًػٍ كاوی َای آوکاليَای مًجًد در ظى
می تًان تٍ شرایظ تشکیل ماگمای گراویتی ختی تترد .گاروت در ظتى

َای گراوًدیتًریتی تاتًوتالیتی مىغمتٍ
َتای خلًتًویتك حتذ ياظتظ تتا كالتك

آلکاله تعیاری از وماط دویا گسارغ شذٌ اظ  .ایه گارو َا اكثرا در ظى
زیاد یاف

می شًوذ .مىشاء ایىگًوٍ ظى
يجًد تیًتی

ػالي ٌ تر گارو
ريب تخشی ظى
گراوًدیًری

َای آرریته تتا كريوتذيو وًرمتاتیً

َا را تٍ ريب تخشی مًاد خلیتی وًياحی ػمیك خًظتتٍ وعتث متی دَىتذ.

ي آوکاليمیکاشیع دلیل تر ایه اظ كتٍ ایته آوکاليَتا متًاد تتر جتای ماوتذٌ از

َای ايلیٍ َعتىذ ( دیذیر ي تارتاریه  . )1991حضتًر كتاوی َتا ي ظتى

َا ي تًوالی

َتای دگرگتًوی در

َای مىغمٍ تٍ ػىًان كاوی َای تالی ماوذٌ ريب دلیل تر تیح  Sتًدن ایه ظتى

َتای

اظیذی در ترگیروذٌ ایه آوکاليَاظ  .مغالؼات كاوی شىاظی ي شیمیایی گراویتًئیذ شمال غرب مشُذ ایته وتتای
را تائیذ می كىذ.
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