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نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  3/11/2003مـور  1388/12/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــوی ،تحریرـــــــــات و نـــــــــاوری ،دارای در ـــــــــه
علال-پژوهشل و شااره استاندارد بینالاللـل ( 2228-5210نسـهه اـاپلو و شـااره اسـتاندارد
بینالاللل ( 2322-2182نسهه الكترونیكو ا ،سا،مان اسناد و کتابهانـه ملـل اهـوری اسـالمل
ايران ملباشد.
نشــــريه پتـــــرولوژی ااصــــش هاكــــاری دانشــــگاههــــای اصــــفهان ،بــــوعلل ســــینا،
پیای نور مرکز اصفهان ،تبريز ،شهید بهشتل ،صنعتل شاهرود و ردوسل مشهد است.

یشود:
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پايگاه اختصاصی نشريه پترولوژی

http://uijs.ui.ac.ir/ijp
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http://www.magiran.com

پايگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir
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راهنمای بینالمللی نشريات ادواری
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http://www.ebscohost.com
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نشريه پترولوژی ،سال هشتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)29بهار 1396

فهرست


دماسنجی بر پايه ماكل كلسیت و سیالهای درگیر در باريت (كانسار سرب -روی ايرانكوه ،جنوبباختری 1-20
اصفهان)
علیجان آفتابی؛ هنگامه حسینی-دينانی

 بررسیهای سنگنگاری و پتروژنز ماگماتیسم آداكیتی گاودل (شیورداغ) در پهنه قرهداغ (ارسباران) -ارمنستان 21-36
جنوبی (شمالباختری ايران
احمد جهانگیری؛ حسین محمودی نیا
 بررسی سنگنگاری و پتروژنز گرانیت آیقلعهسی در خاور تكاب (شمالباختری ايران)

37-52

سعید كامران؛ احمد جهانگیری؛ رباب حاجی علی اوغلی؛ محسن مؤيد


ماگماتیسم بازالتی پرمین البرز مركزی :شاهدی بر حاشیه قارهای غیرفعال جنوب پالئوتتیس

53-74

مرتضی دالوری؛ فرزانه رستمی؛ اصغر دولتی
 بررسی ريختشناسی و سازوكار پیدايش گرهكهای تورمالین در آپلیتهای منطقه خاكو (همدان) با 75-88
بهكارگیری آنالیز فركتال و سهبعدی
علی اصغر سپاهی گرو؛ صديقه سالمی؛ محمد معانی جو
 كانیشناسی و خاستگاه اسكارن آهن جوينان (پهنه ماگمايی ارومیه -دختر ،شمال اصفهان)

89-108

شهزاد شرافت؛ محمدعلی مكی زاده
 شناخت سازوكار جايگیری توده گرانیتويیدی ظفرقند (جنوبخاوری اردستان) به روش ناهمگنی پذيرفتاری 109-134
مغناطیسی
محمود صادقیان؛ نگار گوانجی؛ حبیب اهلل قاسمی؛ رمضان رمضانی اومالی
 سنگشناسی و زمینشیمی تودههای نفوذی مناطق اكتشافی سمآهنی و فرزنه ،خاور معدن سنگآهن سنگان 135-152
خواف (جنوبخاوری مشهد)
نازی مظهری؛ آزاده ملكزاده شفارودی؛ مجید قادری

 زمینشیمی و جايگاه زمینساختی دايكهای بازيك منطقه بروجرد (پهنه سنندج -سیرجان)

153-170

زهرا طهماسبی؛ حديث قاسمی فرد؛ احمد احمدی خلجی؛ لیلی ايزدی كیان


سنگشناسی ،زمینشیمی و دگرگونی تدفینی توفهای سبز سازند كرج در منطقه حصاربن (جنوبباختری
فیروزكوه)
شیوا بهرامی؛ فرامرز طوطی؛ محمدعلی برقی؛ مجید پورمقدم

171-188

