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 چکیده
های پرکامبرین تا سبزوار، دربردارنده توالی نسبتاً کاملی از سنگدر مناطق شاهرود و  شرقی ب البرزجنو -لبه شمالی زون ایران مرکزی

های است. دگرگونه خوبی ثبت کردهماگمایی ایران مرکزی را در این بازه زمانی به -ساختی عهد حاضر است که رخدادهای مهم زمین

میلیون سال( در جنوب و  550های گرانیتی این زمان )با میانگین سنی حدود راه تودهبارووین درجه باالی اواخر نئوپروتروزوئیک به هم

های ماگمایی کافت پالئوتتیس در واحدهای سنگی سازند قلی به سن اردوویسین و سلطان میدان به سن جنوب شرق شاهرود، سنگ

گابرویی به همراه  -های دیابازیدونین، دسته دایکسیلورین و همچنین در سازندهای پادها و خوش ییالق به سن  -اردوویسین پسین

های های بازالتی در توالی ژوراسیک زیرین جنوب شاهرود )سازند معادل شمشک( و شمال شاهرود )سازند شمشک در البرز(، سنگگدازه

ی کرتاسه باالیی )توالی های واگرای اقیانوسهای حاشیههمراه سنگآذرین کرتاسه مناطق جنوب شرق شاهرود تا جنوب سبزوار، به

های ای ائوسن )معادل با سازند کرج( در شمال سبزوار تا جنوب سمنان، تودهفعال کمان قاره های آذرین حاشیهافیولیتی سبزوار(، سنگ

ی قلیایی حوضه هانفوذی آداکیتی ائوسن تا پلیوکواترنر در جنوب شاهرود تا شمال سبزوار و ادامه آن در جنوب قوچان و درنهایت، بازالت

 تکتونوماگمایی هستند.  هایبارز این فعالیت محصوالتکششی پشت کمانی الیگومیوسن در غرب سبزوار تا جنوب شاهرود، از 

 

 ماگمایی، ایران مرکزی، تتیس، سبزوار، شاهرود.  -ساختیتحول زمین :هاواژهکلید 

 

 

Tectono-magmatic Evolution in Northern Edge of Central 

Iran- South Eastern Alborz 

 
Abstract  
Northern edge of Central Iran zone- south of eastern Alborz, in Shahrood and Sabzevar 

areas contains a relatively complete sequence of Precambrian to recently rocks, have been 

recorded Central Iran tectono-magmatic events. Late Neoprotrozoic barrovian high grade 

metamorphics together same time related granites (belongs to about 550 Ma years ago) in 

south and southeast of Shahrood, magmatic rocks of Paleotethys rift in rock units of 

Ghelli Formation with age of Ordovician and Soltan Maydan Complex with age of Late 

Ordovician-Silurian and also in Padha and Khoshyelagh Formations with age of 

Devonian, diabasic-gabbroic swarm dykes togethe basaltic lava flows in lower Jurassic 

sequence in south and north of Shahrood, Cretaceous igneous rocks in southeast 



 
 

2 

 

Shahrood to south Sabzevar, associated with Upper Cretaceous divergent oceanic margin 

rocks (Sabzevar ophiolitic sequence), igneous rocks of Eocene active continental arc 

(equivalent to Karaj Formation) in north of Sabzevar to south of Semnan, adakitic 

intrusions belong to Eocene- Quaternary times in south of Shahrood to north of Sabzevar 

and toward to south of Quchan and finaly, alkaline basalts of Oligo-Miocene extentional 

back-arc basin in west of Sabzevar to south of Shahrood are the apparent products of 

these tectono-magmatic events. 

Keywords: tectono-magmatic event, Central Iran, Tethys, Sabzevar, Shahrood. 

 همقدم
های شهرستان لبه شمالی زون ساختاری ایران مرکزی و جنوب زون البرز شرقی در اطرافدر ، در این تحقیق مناطق مورد بحث

مند و با هدف روشن ساختن تاریخچه تحول تا کنون، به صورت نظام 1380قرار دارند. این مناطق از سال سبزوار و  شاهرود

های ماگمایی و دگرگونی این مناطق، اند. سنگایران زمین مورد مطالعه دقیق قرار گرفتهساختی این بخش از زمین -ماگمایی

ساختی و فراهم نبودن امکانات آزمایشگاهی الزم در داخل کشور، اغلب ناشناخته باقی به دلیل تحمل رویدادهای مختلف زمین

شده بود. خوشبختانه، تمرکز کاری گروه پترولوژی  ها بیانمانده بود و اظهارنظرهای ضد و نقیضی در باره ماهیت و سن آن

های های ناشناخته این مجموعهدانشگاه صنعتی شاهرود با هدف پاسخگویی به این ابهامات، سبب روشن شدن بسیاری از جنبه

راز آشکار  های دیگری از این دنیای پررمز وهای در دست اقدام، جنبهرود با پژوهشدگرگونی شده است و امید می -ماگمایی

 گردد.

 

 بحث
های پرکامبرین بیارجمند، های سنگی نئوپروتروزوئیک پسین )شامل دگرگونهدر مناطق جنوب و جنوب شرق شاهرود، توالی

دگرگونی متشکل از انواع گنیس، آمفیبولیت، شیست با مناظر میگماتیتی،  های هستهشترکوه و خارتوران( به صورت مجموعه

(، 1385ها )ها، توسط قاسمی و آسیابانمیلیون سال قبل، برونزد دارند. این دگرگونه 550دود سنی مرمر و گرانیت با مح

( و حسینی و همکاران 1394(، حسینی )2014، الف و ب-1394، 1393(، بالغی و همکاران)1393(، بالغی )1391عزیزی )

ها پایان داده شده است. ماگماتیسم در مورد سن آن اند و به اختالف نظرهای قبلی( به دقت مورد مطالعه قرار گرفته2015)

های گرگان )صالحیان (، اردوویسین نظیر شیست1383در واحدهای سنگی کامبرین )ناجی، برای اولین بار کافت پالئوتتیس 

یسین میدان به سن اردوو(، سلطان1394و قاسمی و همکاران، 1392؛ قاسمی و کاظمی، 1391( و سازند قلی )کاظمی، 1390)

( و 1394و 1393درخشی و همکاران، ؛ 2013 و 1393؛ درخشی و قاسمی، 1393؛ درخشی، 1390سیلورین )سهامی،  -پسین

؛ 1391زاده، ؛ قاسمی و خانعلی1384زاده، همچنین در سازندهای پادها و خوش ییالق به سن دونین در شمال شاهرود )خانعلی

 .رد مطالعه قرار گرفته استمو(، 1393و قاسمی و دیهیمی،  1391دیهیمی، 

ژوراسیک پیشین )معادل با سازند شمشک در البرز(، متشکل از توالی ضخیمی از  -های تخریبی تریاس پسیننهشته

مارنی ژوراسیک  -های آهکیهای نئوپروتروزوئیک، نهشتهدانه و نابالغ چندزادی، ناشی از تخریب سرزمینکنگلومرای درشت

های نئوپروتروزوئیک و میلیون سال قبل( هستند که دگرگونه 152ی دیابازی این زمان )به سن هامیانی به همراه دایک

های اند. این دسته دایککنگلومرای چندزادی ژوراسیک پسین حوضه ایران مرکزی در جنوب شرق شاهرود را قطع کرده

بالغی  ،(1393ابتهاج ) (،1392ه دامغانی )(، اصغرزاد1391عزیزی )توسط برای اولین بار دیابازی به سن ژوراسیک میانی، 

اند. مطالعه شده( 2015( و حسینی و همکاران )1394(، حسینی )2014الف و ب، -1394، 1393(، بالغی و همکاران)1393)
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در شرق سهل )جنوب شرق  لیمنطقه جمهای ژوراسیک های بازالتی موجود در نهشته( نیز به مطالعه سنگ1393دادپور )

های دار شمشک(، دارای آثار و نشانهتوالی ژوراسیک زیرین شمال شاهرود )سازند زغالرداخته است. همچنین، پشاهرود( 

های بازالتی( تشکیل یک حوضه کششی پشت گابرویی به همراه گدازه -های کوچک دیابازی، سیل و تودهماگمایی بارز )دایک

لی ایران مرکزی و جنوب البرز را دربر داشته و گسترش آن به های وسیعی از لبه شماکمانی در این زمان است که بخش

؛ قاسمی و جمشیدی، 1389؛ جمشیدی، 1382کرتاسه این مناطق انجامیده است )مقدسی، -اقیانوسی ژوراسیک تشکیل حوضه

  (.1392و  1390

ای های قارهبا طبیعت حاشیههای رسوبی و آذرین کرتاسه توالی کرتاسه مناطق جنوب شاهرود تا سبزوار، دربردارنده سنگ

های های فعال کمانهای حاشیههای واگرای اقیانوسی )توالی افیولیتی( و همچنین سنگهای حاشیههمراه سنگغیرفعال، به

و  (؛ وحدتی دانشمند1983)بومن و همکاران  (؛1983) اسپایس و همکاران ها توسطای است. این سنگاقیانوسی و قاره

(؛ 2010) روزتی و همکاران(؛ 1389اکرمیان )(؛ 1389کهنسال و همکاران ) (؛1387ر و همکاران )پوطنو (؛1377) سعیدی

در موجود نقره  -و مسمنگنز  زاییکانیاند. بعالوه، (، مطالعه شده1394کاظمی و همکاران )( و 2014)مقدم و همکاران شفایی

 ، مطالعه شده است.(1394( و طاشی )1393(، نصرالهی )1393زاده قورولی )تقی نیز توسط توالی کرتاسه این مناطق

های ای از سنگای، به تشکیل حجم گستردههای کششی درون این کمان قارهای ائوسن و حوضهفعالیت ماگمایی کمان قاره

انجامیده است. این های نفوذی آداکیتی پساائوسن باالیی )معادل با سازند کرج( و توده -های ائوسن میانیآتشفشانی و آذرآواری

 (،1384قربانی ) (،1382(، بادامه )1382فتاحی )(؛ 1983)بومن و همکاران  (،1983اسپایس و همکاران )ها توسط سنگ

(، 1388زاده )، خواجه(1388(، تنها )1387صالحی نژاد )(، 1386فارسی ) (،1386شاه حسینی )(، 1384قربانی و همکاران )

قاسمی و (، 1390رضوی )(، 1389صادقیان و همکاران )(، 1389قاسمی و همکاران )(، 1389(، الهیاری )1388صادقی )

، (1394صادقی )، (1394برزگری )(، 2015، قاسمی و رضایی )(1393(، ساداتی جمالی )1393فتح آبادی )(، 1392همکاران )

-( مطالعه شده1394میاری )( و س1394مقدم )منصوری(، 1394جمشیدی )(، 1394و  2015، 1393جمشیدی و همکاران )

 اند.

برهمند نیز توسط  ماگماتیسم الیگومیوسن حوضه کششی پشت کمانی ایران مرکزی در جنوب شرق شاهرود و جنوب سبزوار

کدخدای عرب و  (1393سری زن )، (1393حاجیلو )(، 1392(، قاسمی و برهمند )1390قاسمی و همکاران )(، 1389)

-های کواترنری معرفی شدهشناسی به اشتباه به عنوان بازالتهای زمینها، قباًل در نقشهنگاین س مطالعه شده است. (1394)

 اند. 

 گیرینتیجه
های های زمانای از سنگهای گستردهجنوب البرز شرقی در مناطق شاهرود تا سبزوار دارای توالی -لبه شمالی ایران مرکزی

خوبی در خود ثبت ها را بهماگمایی مختلف این زمان -ساختیادهای زمیننئوپروتروزوئیک پسین تا عهد حاضر است که روید

اند. این رخدادها شامل دگرگونی و ماگماتیسم گرانیتی اواخر نئوپروتروزوئیک، فعالیت ماگمایی کافت پالئوتتیس از کرده

میانی و تشکیل حوضه  -ناردوویسین تا دونین، دگرگونی ژوراسیک میانی، رخداد کشش کافتی ژوراسیک زیری -کامبرین

کرتاسه، فرورانش این  -های اقیانوسی نئوتتیس ایران مرکزی در زمان ژوراسیککششی پشت کمانی این زمان، توسعه حوضه

ای نوع آندی، تشکیل های ماگمایی نوع جزایر قوسی و حاشیه فعال قارهپالئوسن و ایجاد کمان -ها در کرتاسه پایانیحوضه

پایانی، تشکیل حوضه کششی پشت کمانی در الیگومیوسن و در نهایت تداوم  -ن کمانی در ائوسن میانیهای کششی دروحوضه

 فرورانش لیتوسفر اقیانوسی و بروز فعالیت ماگمایی آداکیتی از ائوسن تا پلیوکواترنر در شمال سبزوار و جنوب قوچان است.
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 تشکر و قدردانی
 شود.رود به خاطر حمایت از انجام این پژوهش تقدیر میاز حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شاه
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مجله و تعیین ترکیب محل منشأ گنبدهای آداکیتی پساافیولیتی سبزوار.  U-Pbسن سنجی " 1394، جمشیدی، خ. قاسمی، ح.، و میا، ل.

 اره بیست و سوم.م، شمپترولوژی، شش

پایان نامه کارشناسی ارشد، ، "های منطقه مقیسه، جنوب غرب سبزوارزمین شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی بازالت" 1393حاجیلو، ر.، 

 نشگاه صنعتی شاهرود. دانشکده علوم زمین، دا

پایان نامه دکتری، دانشکده علوم  ،"گرانیتوئیدی بندهزارچاه بیارجمندپترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی توده " 1394 ،حسینی، س.ح.

 زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه "وار، جنوب غرب دامغانپترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی کوارتزمونزونیتی تویه در" 1384خانعلی زاده نیاسانی، ع.، 

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، "پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین نفوذی شمال معلمان" 1388خواجه زاده، م.ح.، 

 دانشگاه صنعتی شاهرود. 

در شرق سهل )جنوب  لیمنطقه جم کیژوراس یرسوب یموجود در قاعده توال یبازالت یسنگ ها یمیو ژئوش یترولوژپ" 1393 ،دادپور، م.

 شاهرود.صنعتی دانشکده علوم زمین، دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،"آن ها یکینامیژئود گاهیشرق شاهرود( و جا

پایان نامه  ،"ازالتی سلطان میدان، شمال شاهرودپترولوژی، ژئوشیمی و الگوی ژئودینامیکی تشکیل مجموعه ب" 1393 ،درخشی، م.

 دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 



 
 

6 

 

 و شمالی هارخنمون در میدان سلطان بازالتی مجموعهی شناسسنگ وی شناسنیزم" 1393 و سهامی، ط.، درخشی، م.، قاسمی، ح.،

تا  63، صفحات 91سال بیست و سوم، شماره  شناسی و اکتشافات معدنی ایران،ین، فصلنامه علوم زمین، سازمان زم"شاهرود شرق شمال

76. 

نی مدت پالئوتتیس در زایی طوالدونین در شمال شاهرود: شاهدی بر کافت -ماگماتیسم اردوویسین" 1393درخشی، م.، و قاسمی، ح.، 

 .122تا  105پترولوژی، سال پنجم، شماره هجدهم، صفحات  مجله ،"البرز شرقی

های سلطان میدان. مجله بلورشناسی فشارسنجی بازالت -ها و دماشیمی کانی " 1394.، و توکسوی کوکسال، فدرخشی، م.، قاسمی، ح.، 

 .268تا  257، صفحات 2و کانی شناسی ایران، سال بیست و سوم، شماره 

 ، پایان نامه"وژی و ژئوشیمی ماگماتیسم بازیک دونین در سازندهای پادها و خوش ییالق در شمال شاهرودپترول" 1391دیهیمی، م.، 

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

دانشکده علوم  پایان نامه کارشناسی ارشد،، "سبزوار -پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی ائوسن ناحیه داورزن" 1390رضوی، ر.، 

 زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه کارشناسی "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک منطقه شرق رزه )شمال شرق ترود(" 1393ساداتی جمالی، ز.، 

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، "وشیمی توده های آذرین نفوذی موجود در سازند قرمز زیرین، شمال گرمسارموقعیت چینه شناسی، پترولوژی و ژئ" 1393سری زن، ر.، 

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

خارتوران )جنوب شرق  -بعد از ائوسن منطقه احمدآباد (ساب ولکانیکنیمه عمیق )پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای " 1394سمیاری، س.، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. "رود(شاه

پایان نامه کارشناسی  ،"های سلطان میدان در مناطق نگارمن و ابرسج، شمال شاهرودبازالتشناسی و پتروژنز زمین" 1390سهامی، ط.، 

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

پایان نامه کارشناسی ، "پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل کانه زایی سنگهای آذرین شمال و شمال شرق سمنان" 1386، شاه حسینی، ا.

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

ده علوم زمین، ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشک"پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی ششتمد)جنوب سبزوار(" 1388صادقی، ع.، 

 دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه "اسب کشان یدیتوئیتوده گران یمیو ژئوش یپترولوژ" 1394ع.،  صادقی،

 صنعتی شاهرود. 

فصلنامه علوم زمین،  ،"ختر نیشابور(چاه ساالر )جنوب با زایی توده گرانیتوئیدیسنگ" 1389 و فارسی، ز.، صادقیان، م.، قاسمی، ح.،

 .150تا  133، صفحات 75، سال نوزدهم، شماره سازمان زمین شناسی کشور
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پایان نامه کارشناسی ارشد، ، "های گرگانهای آذرین مافیک موجود در شیستمطالعه پترولوژی و ژئوشیمی سنگ" 1390صالحیان، ش.، 

 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

پایان نامه کارشناسی ، "بررسی پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک منطقه باشتین، جنوب غرب سبزوار" 1387صالحی نژاد، ح.، 

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

ب کشان، منطقه خارتوران، و اس نیینقره گرماب پا -مس یکانسارها شیدایپ یو الگو یمیش نیزم ،یشناس یکان" 1394طاشی، م.، 

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. "جنوب شرق شاهرود

، پایان نامه "های دگرگونی میزبان آن )جنوب بیارجمند(پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی سفید سنگ و سنگ" 1391عزیزی، م.، 

 زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم "پترولوِی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی چاه ساالر، جنوب غرب نیشابور" 1386فارسی، ز.، 

 زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه کارشناسی "سروالیت، جنوب غرب قوچان ، منطقهپتروژنز، رخساره ها و مکانیسم فوران آتشفشان مارکوه" 1382ا.ع.،  ،فتاحی

  ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.

پایان نامه ، "شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک منطقه مقیسه، جنوب غرب سبزوارزمین" 1393فتح آبادی، ف.، 

 شاهرود.  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی

ژوهشی علوم پایه مجله پ ،"ی منطقه دلبر، جنوب شرق بیارجمندمعرفی و تفکیک رخدادهای دگرگون" 1385ع.،  ،آسیابانهاو  .،قاسمی، ح

 .248تا  231، صفحات 1، شماره 23دانشگاه اصفهان،  جلد 

می و سن تابش سنجی گنبدهای آداکیتی پرسیلیس شناسی، ژئوشیسنگ" 1389 و تنها، ع.، ، ع.،زادهخانعلی دقیان، م.،صا قاسمی، ح.،

 .370تا  347، صفحات 3مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال هجدهم، شماره  ،"ای نئوژن، جنوب قوچانکمان قاره

ی پشت کمان های بازالتی الیگوسن شرق و جنوب شرق شاهرود: شاهدی بر جایگاهگدازه" 1390 و صادقیان، م.، قاسمی، ح.، برهمند، م.،

 . 94تا  77صفحات  پترولوژی، سال دوم، شماره هفتم،مجله  ،"میوسن ایران مرکزی -حوضه الیگو

های بازی قلیایی در شناسی و الگوی تکتونوماگمایی پیشنهادی برای تشکیل سنگژئوشیمی، سنگ" 1390 و جمشیدی، خ.، قاسمی، ح.،

 .714تا  699، صفحات 4شناسی ایران، سال نوزدهم، شماره ناسی و کانیمجله بلورش ،"اعده سازند شمشک، زون البرز شرقیق

ئوزوئیک ای از ماگماتیسم محیط کششی پالغرب دامغان: نشانهدروار، جنوبتویه Aگرانیتوئید نوع" 1391زاده، ع.، قاسمی، ح.، و خانعلی

 .24تا  3، صفحات 1تم، شماره مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال بیس ،"زیرین )پالئوتتیس( البرز

-فصلنامه زمین ،"، منطقه گرمسارهای آذرین موجود در سازند قرمز زیرینپترولوژی و ژئوشیمی سنگ" 1392قاسمی، ح.، و برهمند، م.، 

 .32تا  17شناسی ایران، سال هفتم، شماره بیست و ششم، صفحات 
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سازند ابرسج )اردوویسین های آذرین موجود در یات محل منشأ سنگساختی و خصوصمحیط زمین" 1392 قاسمی، ح.، و کاظمی، ز.،

 .330تا  319، صفحات 2مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال بیست و یکم ، شماره  ،"شاهرود البرز شرقی، شمالفوقانی(، 

 -های آتشفشانی نوار آتشفشانیبافتی سنگ شناختی و تحلیلموقعیت چینه" 1392 و صادقیان، م.، قاسمی، ح.، الهیاری، س.، طاهری، ع.،

 ،، شماره اول50سال بیست و نهم، شماره پیاپی. های چینه نگاری و رسوب شناسیمجله پژوهش ،"آباد، شمال شرق شاهرودرسوبی عباس

 .42-25صفحات 

 ،"در البرز شرقی د شمشکقاعده سازن های آلکالن بازیکبررسی خصوصیات ناحیه منشأ سنگ" 1392 و جمشیدی، خ.، قاسمی، ح.،

 .29تا  17شناسی ایران، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، صفحات فصلنامه زمین

 ،"زایی پالئوتتیس: شاهدی بر کافتشمال شاهرود ماگماتیسم بازیک قلیایی دونین در البرز شرقی،" 1393 و دیهیمی، م.، قاسمی، ح.،

 .32تا  19شناسی ایران، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، سال هشتم، شماره سی و دوم، صفحات صلنامه زمینف

های گرگان در مافیک سازند قلی )اردوویسین فوقانی( و شیست های آذرینسنگ مقایسه" 1394 و صالحیان، ش.، قاسمی، ح.، کاظمی، ز.،

تا  263، صفحات 94سال بیست و چهارم، شماره  عدنی ایران،شناسی و اکتشافات موم زمین، سازمان زمینفصلنامه عل ،"البرز شرقیزون 

276. 

، "چاه شیرین)جنوب دامغان( -فشارسنجی توده های گرانیتوئیدی منطقه طرود -دما" 1384.، قاسمی، حقربانی، ق.، وثوقی عابدینی، م.، و 

 .106تا  95، صفحات 1ل سیزدهم، شمارهمجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سا

 ، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی. "پترولوژی سنگهای ماگمایی جنوب دامغان" 1384قربانی، ق.، 

فصلنامه  ،"ایرانرمالین در توده گرانیتوئیدی باغو، دامغان، شمال شرق تو -ژئوشیمی رگه های کوارتز" 1388 .،قاسمی، حو  قربانی، ق.،

 .96تا 89، صفحات 72سال هجدهم، شماره و اکتشافات معدنی ایران، علوم زمین، سازمان زمین شناسی 

پایان ، "، شاهرودهای آذرین اردوویسین پایانی در سازند ابرسجهای محل منشأ سنگپترولوژی، ژئوشیمی و ویژگی" 1391ز.،  ،کاظمی

 زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم 

، پایان نامه کارشناسی "خارتوران -های نئوژن غرب احمدآبادبررسی جایگاه چینه شناختی و پتروژنز بازالت" 1394کدخدای عرب، ف.، 

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

باختر زیر شمال-اسبکشان، شمال-مری ژوراسیک و کرتاسه در ناحیه ماگماتیسم" 1389پور، م.، کهنسال، ر.، ذوالفقاری، ص.، و قهرایی

 . 159-168، 76، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علوم زمین،  "کاشمر )خارتوران(-درونه پهنه

ی ارشد، ، پایان نامه کارشناس"پترولوژی، پتروژنز و جایگاه چینه نگاری ولکانیکهای ژوراسیک در زون البرز شرقی" 1382مقدسی، ص.، 

 دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 
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، پایان نامه کارشناسی "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک منطقه جنوب شرق سهل )شمال شرق(" 1394ب.،  ،منصوری مقدم

 ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

، پایان نامه "و ژئوشیمی سنگهای آذرین پالئوزوئیک منطقه قوشه، جنوب غربی دامغانموقعیت چینه شناسی، پترولوژی " 1383ناجی، آ.، 

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. 

در جنوب غرب سبزوار با  نیکرتاسه پس یرسوب -یآتشفشان یمنگنز در توال ییو ژنز کانه زا یمیژئوش ،یشناس یکان" 1393 ع.، نصرالهی،

 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود. "بر کانسار منگنز نوده دیتأک

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور.، سازمان زمین"دارین 1:100000شناسی نقشه زمین" 1377وحدتی دانشمند، ف.، و سعیدی، ع.، 
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