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  چکیده

ھای نفوذی شامل تودهواحدھایسنگی . گنابادواقع شده است كیلومتري جنوب ٢۵منطقھ مطالعاتي در فاصلھ 

. باشدمتنوع، از ترکیب گرانیتی تا دیوریتی، سنگھای دگرگونی نظیر اسلیت و کوارتزیت و ماسھ سنگ می

ھاي ژوراسیك نفوذ تـزیـوارتـو كغربي در اسلیت  - بھ صورت باتولیت با روند تقریبي شرقي ودیوریتانگر

ھای ، توده[10-5 SI × (5to11)]م ـسي كـیـناطـغـتاري مـتي و پذیرفـناخـشب كانيـیـركـاس تـبراس. نموده است

ھا از نوع متا آلومینوس، این توده. است Sھاي نوع و از گرانیت) نوع احیایي(گرانیتی مربوط بھ سري ایلمینیت 

 (REE)و عناصر كمیاب  Rb, Ba, Zr, Th, Hf, Kشامل ) LILE(شعاع یوني بزرگ عناصر لیتوفیل با 

شدگي در نمودار عناصر كمیاب، غني. دھندکاھیدگي نشان ميSr, P, Tiشدگي و عناصر غني Ce, Smشامل 

در حد عادي ) HREE(در حد متوسط و كاھیدگي عناصر خاکي سنگین) LREE(عناصر نادر خاکي سبک

و عناصر كمیاب ماگماي  )La/Yb)N= ۵/١١تا  ۴۵/٧با توجھ بھ پایین بودن نسبت . شودمشاھده مي

پورفیري، ھورنبلند بیوتیت مونزونیت  مونزونیت توده ھای .اي داشتھ استگرانودیوریتي منشا پوستھ قاره

. دندـناسایي شـپورفیري و بیوتیت مونزونیت پورفیري كھ از بیوتیت گرانودیوریت جوانتر ھستند در منطقھ ش

بوط بھ ھا مر،مونزونیت[SI 5-10 × (500<)]رفتاري مغناطیسي زیادـذیـتي و پـاخـشنيـب كانـیـركـاس تـبراس

در ) LREE(شدگي عناصر نادر خاکي سبکغني. ھستندIھاي نوع و از گرانیت )نوع اكسیدان(سري مگنتیت 

بسیار  )N(La/Yb= ۶۴تا  ۶/٩نسبت . زیاد است) HREE(حد متوسط و كاھیدگي عناصر خاکي سنگین

  . اندای منشا گرفتھھا خارج از محدوده پوستھ قارهمونزونیت. متفاوت است

Abstract  

The study is is located 25 km south of Ghonabad city. Rock unites mapped in the area are: 

different types of intrusive, Granite to diorites in composition, slate- quartzite, and 

sandstone.Granodiorite as batholite is trending east-west and intruded Jurassic slate an 

sandstone. Based on mineralogy and low values of magnetic susceptibility [(5 to 11) × 10-5 SI], 

therefore it is classified as belonging to the ilmenite-series of reduced type granitoids (S-type 

granitoid). Chemically, biotite granodiorite is met-aluminous, and show enrichment in LILE = 

Rb, Ba, Zr, Th, Hf, K and REE = Ce, Sm and depletion in Sr, P and Ti. Biotite granodiorite is 

characterized by medium light rare earth element (LREE) enrichment and less low heavy REE 

(HREE). Based on REE content and low (La/Yb)N = 7-11.5 magma originated from continental 

crust.  

Hornblende monzonite porphyry, hornblende biotite monzonite porphyry and biotite monzonite 

porphyry which are younger then granodiorite are identified. Based on mineralogy and high 

values of magnetic susceptibility [(>500) × 10-5 SI], therefore it is classified as belonging to the 

magnetite-series of oxidant type granitoids (I-type granitoids). Monzonite porphyries are 

characterized by medium light rare earth element (LREE) enrichment and high low heavy REE 

(HREE). Based on REE content and (La/Yb)N= 9-64 magma did not originated from 

continental crust.  
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  بحث

از بلوك لوت است كھ بلوك لوت خود بخشي از خرد قاره شرق مركز ایران بھ شمار منطقھ مطالعاتي بخشي 

ھ�اي س�اعت را ب�راي بل�وك اي در جھ�ت خ�الف عقرب�ھدرج�ھ ١٣۵چ�رخش ) ١٩٨۴(زاده و اش�میت داوود. آی�دمي

راس�تالغز براین اساس، ساختمانھاي تكتونیكي اصلي در چنین رژیم تكتونیكي، گسلھاي . اندایران مركزي قائل شده

ب�ھ ھم�ین دلی�ل خ�رد . شود بلوكھاي مختلف در كنار یكدیگر حرك�ت كنن�دعمیق با حركت خمیده است، كھ سبب مي

قاره ایران مركزي بھ بلوكھاي كوچكتري تقسیم شده كھ ھریك از آنھا حالت خمیده پیدا كرده و نسبت بھ یكدیگر از 

بیش�تر از راس�تاي ش��مال  و از ن�وع راس�تالغز ب��وده گس�لھاي اص�لي موج��ود در منطق�ھ.دھن�دخ�ود حرك�ت انج�ام م��ي

كھ با حركت خود ریخت  ،)١شكل ( و اصلی ترین آن گسل کوه ھنگام می باشد کنندجنوب شرق تبعیت مي -غرب

دس�تھ  ٣ت�وان ب�ھ ھ�ای نف�وذی منطق�ھ کالت�ھ آھن�ی را م�یبھ ط�ور کل�ی ت�وده). ١٣٨۴ ،قائمي(اندمنطقھ را سبب شده

  . ھاھا، مونزونیتھا، سینیتھا و گرانودیوریتگرانیت: ود کھ عبارتند ازعمده تقسیم بندی نم

درصد درشت بلورھا حدود . با زمینھ دانھ درشت استیت آاین واحد داراي بافت سري:ھاھا و گرانودیوریتگرانیت
درصد  ١۵تا  ١٠میلیمتر،  ۵/٢درصد پالژیوكالز تا اندازه  ١٠تا  ٧كانیھاي درشت بلور شامل . درصد است ٣۵

کانیھاي قابل رویت . باشدمیلیمتر مي ٢درصد كوارتز در زمینھ تا  ١۵تا  ١٠میلیمتر  و  ٢/١فلدسپات پتاسیم تا 
دار تا اندازه ھاي اپک شكلکاني. در زمینھ سنگ نیز شامل كوارتز، پالژیوكالز، پتاسیم فلدسپات و بیوتیت است

مقدار . درصد بھ سرسیت تبدیل شده است ۵تا  ۴فلدسپات . رسدصد ميدر ٢/٠میلیمتر بوده و مقدار آنھا تا  ٠/۴
شود، زون مھمترین آلتراسیوني كھ در این واحد مشاھده مي. باشددرصد مي ٢/٠درصد و کوارتز  ٢/٠کربنات 

در قسمتي از شمال منطقھ اكتشافي رخنموني از . اندھاي كوارتز بھ متن سنگ افزوده شدهسیلیسي است كھ دانھ
بھ سن ترشیاري بزرگترین توده نفوذي منطقھ است كھ بھ صورت باتولیت  ھاواحداین . شودمي مشاھدهاین واحد 

كرتاسھ منطقھ نفوذ نموده و منجر بھ یك دگرگوني ھمبري در سنگھاي مجاور خود شده  -در سنگھاي ژوراسیك
  .)١شکل( است

كانیھاي اصلي و اولیھ موجود در این واحد شامل . ستدانھ درشت ا این واحد داراي بافت گرانوالر یا:ھاسینیت
درصد پالژیوكالز تا اندازه  ۶تا  ۵كانیھاي اولیھ سنگ شامل . كوارتز، فلدسپات، پالژیوكالز و مسكویت است

. باشدمیلیمتر مي ٨/٠درصد كوارتز تا  ٧تا  ۵میلیمتر و  ۵/٠درصد فلدسپات پتاسیم تا  ٨۵تا  ٨٠میلیمتر، ٠/۵
ھاي کاني. رسد و مقدار آن كمتر از یك درصد استمیلیمتر مي ٢/٠یت نیز در این سنگ تا اندازه كاني مسكو

فلدسپات بھ مقدار جزئي بھ كاني .رسددرصد مي ۵/٠میلیمتر بوده و مقدار آنھا تا  ١/٠اپک بي شكل تا اندازه 
ھمترین آلتراسیوني كھ در این واحد م.درصد بھ اپیدوت تبدیل شده است ٢تا  ١رسي تبدیل شده است و پالژیوكالز 

این واحد در قسمت شمال شرقي محدوده مورد مطالعھ برونزد . شود، زون پروپلیتیك ضعیف استمشاھده مي
  .كیلومترمربع است ٠١٢/٠وسعت رخنمون این واحد بر روي سطح زمین . دارد

. درصد است ٢٠درصد درشت بلورھا حدود . است این واحد داراي بافت پورفیري با زمینھ دانھ ریز:ھامونزونیت
درصد فلدسپات پتاسیم تا  ١٠تا  ۵میلیمتر،  ۴/٠درصد پالژیوكالز تا اندازه  ١٠تا  ۵كانیھاي درشت بلور شامل 

کانیھاي قابل رویت در زمینھ سنگ نیز . باشدمیلیمتر مي ٢/٠درصد كوارتز تا اندازه  ٢تا  ١میلیمتر و  ٠/۵
 ۵٠تا  ۴۵میزان كل فلدسپاتھا در واحد مونزونیت پورفیري . ز، پتاسیم فلدسپات استشامل كوارتز، پالژیوكال

 ١/٠شكل تا اندازه ھاي اپک بيکاني. درصد است ۵٠تا  ۴۵درصد و میزان كل پالژیوكالزھا نیز در حدود 
ین واحد فلدسپات در قسمتھاي شمالي محدوده مورد مطالعھ در ا.رسددرصد مي ٢/٠میلیمتر بوده و مقدار آنھا تا 

بنابراین مھمترین . درصد مي رسد ٣تا  ٢درصد بھ كانیھاي رسي تبدیل شده است و میزان كربنات بھ  ١۵تا  ١٢
در قسمتھاي جنوب شرقي منطقھ كھ این واحد . باشدآلتراسیون در این نواحي در این واحد زون آرژیلیك مي
درصد بھ  ٩۵تا  ٩٠رژیلیك است كھ كانیھا در حدود بصورت دایك رخنمون دارد، مھمترین آلتراسیون زون آ

یلیسي بھ صورت یك در محدوده آبادي كالتھ آھني این واحد داراي زون آلتراسیوني س. اندكانیھاي رسي تبدیل شده
شود، بھ این واحد كھ ھم در قسمتھاي شمالي و ھم جنوبي محدوده مورد مطالعھ دیده مي.باشدمي توده سلیسي شده

غربي بھ صورت توده و در  - این واحد در قسمتھاي مركزي. دایك و توده رخنمون پیدا كرده است دو صورت
بھ طور كلي وسعت رخنمون این واحد در . قسمتھاي جنوب شرقي محدوده فقط بصورت دایك برونزد دارند

  .كیلومترمربع بر روي سطح زمین است ٣٧۵/٠محدوده مورد مطالعھ 
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  منطقھ کالتھ آھنی شناسینقشھ زمین - ١شکل

ک�ھ (ھ�ای نف�وذی نمونھ از توده ١٩براساس مطالعات پتروگرافی : ژئوشیمي عناصر اصلي، جزئي و كمیاب
در  XRFانتخاب و برای اکس�یدھای اص�لی و عناص�ر جزئ�ی ب�ا دس�تگاه  ) فاقد آلتراسیون بوده و نیز معرف بودند

ھ�اي نف�وذي منطق�ھ كالت�ھ ت�وده.گزارش ش�ده اس�ت) ١( ولنتایج تجزیھ در جد .دانشگاه فردوسی مشھد تجریھ شدند
ھ�اي آلت�ره ب�ھ عل�ت تح�رك و تغیی�ر مق�دار عناص�ر در ح�ین نمونھ. اندآھني عمدتا تحت تاثیر آلتراسیون قرار گرفتھ

پدیده آلتراسیون، ارزش بررسي ژئوشیمیایي ندارند، لذا پس از مطالع�ات گس�ترده میكروس�كوپي و ماكروس�كوپي، 
م�دل (فیلی�پس  XRFھا توسط دس�تگاه آنالیز اكسیدھاي اصلي كلیھ توده. ا حداقل آلتراسیون انتخاب شدندھایي بتوده

X Unique II ( در آزمایشگاهXRF اس�تانداردھاي اس�تفاده . شناسي دانشگاه فردوسي مشھد انجام ش�دگروه زمین
آنالیز عناص�ر فرع�ي . المللي ھستندو بینشناسي آمریكا و كانادا خریداري شده شده در این تجزیھ از سازمان زمین

با روش ذوب قلیایي انج�ام ش�ده  ACMEدر آزمایشگاه  ICP-MSھاي نفوذي با دستگاه و خاكي كمیاب كلیھ توده
. شودتترابورات ذوب شده و در اسید سیتریك ھضم مي/ گرم از نمونھ در لیتیم متابورات ١/٠در این روش . است

گی�ري ھ كانیھا ذوب شده و مقدار عناصر بویژه عناصر خ�اكي كمی�اب بدرس�تي ان�دازهاین روش براي آنست كھ ھم
مش�خص ) ١٩٧٧(الزم بھ ذکر است کھ ماھیت توده ھا قبل از انجام آنالیزھا بھ لح�اظ تقس�یم بن�دی ایش�یھارا . شوند

  .تجزیھ ھا بھ طور جداگانھ انجام گردید Sو  Iگردیدند و برای ھر یک از توده ھای نوع 

ھا و محاسبھ نورم آنھا بھ نتایج تجزیھ اكسیدھاي اصلي توده: ھاي نفوذي سري مگنتیتژئوشیمي توده
. درصد متغیر است ٠۵/٧٠تا  ٨۴/۵۵ھا از توده SiO2مقدار . آمده است) ١(شماره  در جدول C.I.P.Wروش 

 SiO2در مقابل  Na2O+K2Oبراي نامگذاري سنگھا براساس اكسیدھاي اصلي از دیاگرام سنگھاي پلوتونیك 
. ھا در محدوده گرانودیوریت، مونزونیت و گرانیت قرار گرفتکھ این توده استفاده شد) ١٩٩۴میدلموست، (

دھد کھ غالب ھاي نفوذي سري مگنتیت منطقھ كالتھ آھني نشان ميبراي توده A/NK>1و  A/CNK<1مقدار 
تنھا توده مونزونیت پورفیري در محدوده پرآلومینوس پالت  آلكالن از نوع متاآلومینوس ھستند وھاي كالكاین توده

دھد كھ این واحدھاي نفوذي در محدوده سنگھاي كالك نشان مي SiO2در مقابل  K2Oدیاگرام ).٢شكل(شود مي
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ھاي توان گفت كھ تودهبھ عبارت دیگر مي). ٣شكل(گیرند آلكالن پتاسیم باال، كالك آلكالن وتولئیتي قرار مي
یت پورفیري و ھورنبلند كوارتز مونزونیت در محدوده سري تولئیتي، ھورنبلند مونزونیت پورفیري، مونزون

ھورنبلند بیوتیت مونزونیت پورفیري، ھورنبلند دیوریت پورفیري و بیوتیت ھورنبلند كوارتز مونزونیت 
محدوده سري كالك  پورفیري در محدوده سري كالك آلكالن و توده بیوتیت كوارتز مونزوسینیت پورفیري در

  . آلكالن پتاسیم باال قرار مي گیرند

  ھای نفوذی سری مگنتیت و ایلمنیت منطقھ کالتھ آھنیتجزیھ شیمیایی اکسیدھای اصلی توده): ١(جدول

 Sample No SiO2 TiO2 Al2O3 FeO Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 

KAP-6 62.53 0.59 14.32 4.53 2.09 0.09 3.58 4.28 2.01 3.08 0.16 

KAP-7 66.1 0.29 15.31 2.71 1.79 0.07 1.14 3.99 4.1 1.49 0.12 

KAP-9 62.6 0.58 14.81 3.63 2.08 0.1 2.3 4.93 3.84 2.29 0.14 

KAP-23 66.61 0.43 15.07 1.18 1.93 0.02 1.7 4.14 4.69 1.25 0.15 

KAP-24 64.53 0.56 14.94 1.74 2.06 0.03 2.18 4.92 4.74 1.2 0.24 

KAP-26 64.7 0.55 15.5 1.46 2.05 0.02 1.79 5.2 4.75 1.48 0.24 

KAP-27 55.84 0.4 8.15 3.37 1.9 0.2 1.65 21.35 0.59 0.47 0.25 

KAP-34 70.05 0.26 15.61 0.65 1.76 n.d 0.2 2.74 5.06 1.23 0.09 

KAP-35 64.88 0.48 15.85 1.68 1.98 n.d 1.29 4.63 4.96 1.12 0.15 

KAP-37 66.11 0.45 15.75 1.26 1.95 n.d 0.61 4.32 4.82 0.95 0.18 

KAP-40 66.23 0.37 14.93 0.56 1.87 0.05 0.91 3.97 5.2 2.82 0.13 

KAP-49 68.89 0.35 14.63 0.31 1.85 0.01 0.99 5.59 3.97 0.9 0.11 

 

KAP-1 64.32 0.58 13.81 3.8 2.08 0.09 2.27 5.45 2.05 2.99 0.16 

KAP-2 73.98 0.07 12.49 0.32 1.57 0.02 0.34 1.97 2.87 6.25 0.05 

KAP-29 63.52 0.56 15.09 4.06 2.06 0.05 2.97 2.95 2.47 3.29 0.14 

KAP-56 68.3 0.26 14.85 1.1 1.76 0.04 1.1 2.7 4.72 2.15 0.09 

KAP-67 66.48 0.41 21.53 1.64 1.91 0.29 0.99 4.31 0.18 n.d 0.1 

KAP-68 64.78 0.4 21.92 0.21 1.9 0.16 0.23 5.17 0.32 2.33 0.1 

KAP-70 71.99 0.25 20.07 0.24 1.75 0.17 0.14 1.36 0.21 2.91 0.07 
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عمدتا در محدوده متاآلومینوس قرار  A/CNKدر مقابل  A/NKھاي نفوذي سري مگنتیت منطقھ كالتھ آھني در دیاگرام توده - ٢شکل

  )١٩۴٧شاند، (گیرند مي

 

  

  

  

  

آلکالن پتاسیم باال، كالك آلكالن و در محدوده کالک SiO2در مقابل  K2Oھاي نفوذي سري مگنتیت كالتھ آھني در دیاگرام توده - ٣شکل

  )١٩٧۶پسریلو و تیلور، (گیرند تولئیتي قرار مي

نسبت بھ الگوي عناصر خ�اكي  (LREE)شدگي در عناصر خاكي كمیاب سبک غني :عناصر فرعي و خاكي كمیاب

نی�ز نس�بتاً ناھنج�اري  Euعنص�ر . ش�ودھ�ا دی�ده م�يدر كلی�ھ نمون�ھ (HREE)و سنگین  (MREE)متوسط كمیاب 

اذع�ان داش�تند ک�ھ ) ١٩٨۵(لن�ان تیلور و مک. دھدمنفي کمي بویژه در توده بیوتیت کوارتز مونزوسینیت نشان مي

. باش�د، ناھنج�اري منف�ي اس�ت ١باشد، ناھنجاري مثبت و ھرگاه کمتر از  ١بیش از  *Eu/Euھر گاه مقدار نسبت 

ب�����ھ عل�����ت حض�����ور ك�����اني  Euناھنج�����اري منف�����ي 

پالژی����وكالز ب����ھ عن����وان ك����اني باقیمان����ده در منش����اء 

-پ�ایین Euھایي ك�ھ پایین نمونھ Srمیزان . ماگماست

  . كندتري نیز دارند این موضوع را اثبات مي

: ھاي نفوذي سري ایلمنیتژئوشیمي توده
درصد  ٩٨/٧٣تا  ۵٢/۶٣ھا از توده SiO2مقدار 

براي نامگذاري سنگھا براساس . متغیر است
اكسیدھاي اصلي از دیاگرام سنگھاي پلوتونیك 

Na2O+K2O  در مقابلSiO2 ) ،میدلموست
ھا در محدوده کھ این توده استفاده شد) ١٩٩۴

مقدار .گرانیت و گرانودیوریت پالت گردید
A/CNK<1  وA/NK>1 ھاي نفوذي براي توده

دھد کھ سري ایلمنیت منطقھ كالتھ آھني نشان مي
آلكالن از نوع متاآلومینوس ھاي كالكغالب این توده

ھستند و تنھا توده بیوتیت گرانیت در محدوده 
از نكات مورد توجھ، ).۴شكل(شود پرآلومینوس پالت مي

 K2Oمیزان . باالست K2O/Na2Oو نسبت  K2Oمقدار 
در  K2Oدیاگرام . درصد متغیر است ٢۵/۶تا  ١۵/٢از 

دھد كھ این واحدھاي نفوذي در نشان مي SiO2مقابل 
محدوده سنگھاي كالك آلكالن تا كالك آلكالن پتاسیم باال و 

باشد این مطلب قابل توجھ مي. گیرندشوشونیتي قرار مي
ھاي مونزونیت پورفیري و ھورنبلند كھ توده

ھاي بیوتیت محدوده كالك آلكالن، تودهمونزودیوریت در 
گرانیت و بیوتیت كوارتز مونزونیت پورفیري در 
محدوده كالك آلكالن پتاسیم باال و توده كوارتز سینیت در 

  ).۵شكل(اند محدوده شوشونیتي قرار گرفتھ
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عمدتا در محدوده متاآلومینوس قرار  A/CNKدر مقابل  A/NKھاي نفوذي سري ایلمنیت منطقھ كالتھ آھني در دیاگرام توده - ۴شکل

  )١٩۴٧شاند، (گیرند مي

  

  

  

  

  

آلکالن تا كالك آلكالن پتاسیم در محدوده کالک SiO2در مقابل  K2Oھاي نفوذي سري ایلمنیت منطقھ كالتھ آھني در دیاگرام توده - ۵شکل
  )١٩٧۶پسریلو و تیلور، (گیرند باال و شوشونیتي قرار مي

  

نس�بت ب�ھ الگ�وي عناص�ر  (LREE)شدگي در عناصر خاكي كمی�اب س�بک غني:خاكي كمیاب عناصر فرعي و
نی�ز ناھنج�اري  Euعنص�ر . ش�ودھ�ا دی�ده م�يدر كلیھ نمون�ھ (HREE)و سنگین  (MREE)خاكي كمیاب متوسط 

ھ بھ علت حضور كاني پالژی�وكالز ب� Euناھنجاري منفي . است ١كمتر از  *Eu/Euدھد و مقدار  منفي نشان مي
ك�ردن برخ�ي عناص�ر فرع�ي و خ�اكي كمی�اب نس�بت ب�ھ پوس�تھ نرم�الیزه. عنوان كاني باقیمانده در منشاء ماگماس�ت

ش�دگي در عناص�ر لیتوفی�ل ب�ا ش�عاع ی�وني دھ�د ك�ھ غن�ينشان مي) Lower Continental Crust(اي تحتاني قاره
نس�بت ) Ceو  La( (LREE) و كمي عناصر خاكي كمیاب س�بك Thو  Rb ،Cs ،K ،Baمانند  (LILE)بزرگ 

 (HREE)و عناص�ر خ�اكي كمی�اب س�نگین  Tiو  Nb ،Zrمانن�د  (HFSE)بھ عناصر واسطھ با شدت میدان ب�اال 
)Yb  وLa (شوددیده مي .  

  گیرینتیجھ

 ٣٠ای ب��ھ وس��عت در منطق��ھ در منطق��ھ کالت��ھ آھن��ی
ش����ناختي و کیل����ومتر مرب����ع براس����اس تركی����ب ك����اني

شناس�ایی  ت�وده نف�وذیس�ری  ٣پذیرفتاري مغناطیسي 
مرب��وط ب��ھ  ھ��اگرانودیوری��ت ھ��ا وگرانی��ت -١: ش��دند

ھ�ا مرب��وط س�ینیت -٢ ) ن�وع احی��ایي(مینی�ت س�ري ایل
ھ�ا متعل�ق ب�ھ س�ری مونزونیت -٢ بھ سری ایلمنیت و

براس�����اس نمودارھ�����ای ). ن�����وع اکس�����یدان(مگنتی����ت 
 ھ�������ا وگرانی������تعناص������ر کمی������اب و عنکب������وتی،  

-گرانیت(ای داشتھ  ارهمنشا پوستھ ق ھاگرانودیوریت
ھ��ا خ��ارج از مح��دوده پوس��تھ و مونزونی��ت) Sھ��اي 

منطق�ھ م�ورد ). Iھ�اي گرانیت(اند ای منشا گرفتھقاره
تش�کیل . مطالعھ بھ شدت گسلیده و چین خ�ورده اس�ت

ھ��اي امت��داد لغ��ز نتیج��ھ حرك��ت و ھ��ا و گس��لطاق��دیس
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یتي و مونزونیتي در زمان خود نیاز ب�ھ گ�ذرگاه جابجایي و جایگزیني ماگماي گرانودیور. چرخش بلوك لوت است
. اي است كھ معدن كالتھ آھني در آن واقع شده است، دره)کوه ھنگام( گسل بزرگ منطقھ. اندداشتھ) گسل(و معبر 

زون سرس�یتیك، زون : ھاي آلتراس�یون مھ�م ك�ھ در مح�دوده بیوتی�ت گرانودیوری�ت شناس�ایي ش�دند عبارتن�د اززون
ھ��اي س��نگ شناس��ي، پترول��وژي، براس��اس نت��ایج داده. سیلیس��ي، زون آرژیلی��ك و زون تورم��الینپرویلیتی��ك، زون 

ھ�اي آلتراس�یون، پ�ذیرفتاري مغناطیس��ي و اطالع�ات  ژئوش�یمیایی، بیوتی�ت گرانودیوری��ت ب�راي م�واد مع��دني زون
W-Au-Sn پتانسیل دارند.  
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