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شمــــاره استــاندارد بیـنالمللــی چاپی2222 - 0265 :
شماره استاندارد بینالمللی الكترونیك2322 – 2622 :
مدير مسئول

سردبیر
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دكتر قدرت ترابی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان
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torabighodrat@sci.ui.ac.ir

کارشناس نشريه
دكتر منصوره قضاوی
دانشگاه اصفهان
petrology@res.ui.ac.ir

هیات تحريريه
دكتر ناصر ارزانی
دانشگاه پیام نور اصفهان

دكتر علی اصغر سپاهی گرو
دانشگاه بوعلی سینا

دكتر داریوش اسماعیلی

دكتر محسن مؤذن

دانشگاه تهران

دانشگاه تبریز

دكتر صدرالدین امینی

دكتر سید احمد مظاهری

دانشگاه خوارزمی

دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر محمود خلیلی

دكتر حسین مهدیزاده

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دكتر علی درویشزاده

دكتر ایرج نوربهشت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

دانشگاه اصفهان

دكتر محمد رهگشای
دانشگاه شهید بهشتی

نشريه پتـرولوژی بر اساس ابالغیه شـااره  2/11/3002مـور  1211/13/01کایسـیون نشـريات
علاـــــــــل و،ارت علـــــــــو تحقیقـــــــــات و انـــــــــاوری دارای در ـــــــــه
علال-پژوهشل و شااره استاندارد بینالاللـل ( 3331-0310نسـهه اـاپلو و شـااره اسـتاندارد
بینالاللل ( 3233-3113نسهه الكترونیكو ا ،سا،مان اسناد و کتابهانـه ملـل اهـوری اسـالمل
ايران ملباشد.
نشــــريه پتـــــرولوژی ااصــــش هاكــــاری دانشــــگاههــــای اصــــفهان بــــوعلل ســــینا
پیا نور مرکز اصفهان تبريز شهید بهشتل صنعتل شاهرود و اردوسل مشهد است.

یشود:
متن كامل نشریه در پایگاههای اطالعرسانی زیر نمایه و فهرست م 
پایگاه اختصاصی نشریه پترولوژی

http://uijs.ui.ac.ir/ijp

بانك اطالعات نشریات كشور

http://www.magiran.com

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

http://www.ISC.gov.ir

پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.sid.ir

میزبان پایگاههای اطالعاتی
راهنمای بینالمللی نشریات ادواری
فهرست كوپرنیكوس (فهرست نشریات برتر)

http://www.ebscohost.com
http://ulrichsweb.serialssolutions.com
http://journals.indexcopernicus.com

فهرست نشریات پژوهشی با دسترسی آزاد

نشانی پستی

http://www.doaj.org

شماره تماس

اصفهان خیابان هزار ريب دانشگاه اصفهان

021(26921171و

ساختاان کتابهانه مرکزی معاونت پژوهش و

021(26923166و

اناوری اداره انتشارات
کد پستل1161762111 :

petrology@res.ui.ac.ir
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فهرست


كاربرد شیمی سنگكل و شیمی كانیها در شناسایی خاستگاه المپروفیرهای دهبازرگان– سرآسیاب شش 9-20
(شمال شهر كرمان)
غالمرضا قدمی؛ آرمین بهرامپور؛ حبیبه عطاپور؛ محمد پوستی؛ حمید احمدی پور



بررسی تحوالت زمینشیمیایی -فلززایی سنگهای آذرین منطقه آقدرق (شمال اهر) و ارتباط آن با رخداد 29-44
عنصرهای Cu−Au±W
حیدر اصغرزاده اصل؛ ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ فربیرز مسعودی

 سنگهای الترامافیك در بخش میانی پهنه سنندج -سیرجان و نقش آنها در ارزیابی شرایط فیزیكوشیمیایی زمان 45-66
آغاز فرورانش
امیر اثنی عشری؛ فاطمه سرجوقیان

 شاخص سازی پهنه دگرسانی پتاسیك در كانسار مس پورفیری ایجو با بهكارگیری شیمی كانیهای بیوتیت و 66-86
كلریت
علیرضا زراسوندی؛ محسن رضایی؛ هوشنگ پوركاسب؛ سینا اسدی؛ امیر مرتضی عظیم زاده
 سنسنجی و ایزوتوپ  Lu- Hfسنگهای مافیك -حدواسط جنوبباختری سلماس با تأكید بر خاستگاه آنها 86-904
از مذابهای جوان نئوپروتروزوییك
فهیمه كوزه كوالنی؛ محمد رهگشای؛ هادی شفائی مقدم
 سنگشناسی و تاثیر فرایندهای دینامیك روی سنگهای فلسیك در توده آذرین درونی دروازه (جنوب قروه905-926 ،
كردستان)
اشرف تركیان؛ طاهره موالیی یگانه؛ علی اصغر سپاهی گرو
 سنگشناسی سنگهای آتشفشانی منطقه خوان– قهستان (شمالخاوری بیرجند ،خاور ایران)

926-944

محمد حسین یوسفزاده؛ فاطمه فنودی؛ غالمرضا فتوحی راد


رسی ویژگی های پترولوژیكی ،منشأ و خاستگاه تكتونیكی گابروهای ایزوتروپ مجموعه افیولیتی كرمانشاه بر 945-966
مبنای شیمی سنگ كل



فرهاد آلیانی؛ زینب دارایی زاده
مطالعـه ی نحـوه ی كانه زایـی آهـن در اندیـس آهن تكیـه باال ،بر اساس شواهد كانی شنـاسی و زمین 966-916
شیمیایی
مهرداد براتی؛ زهرا گلزار خجسته؛ میثم قلی پور

 زمینشیمی و زئولیتزایی توفها در محدوده معدنی زریندشت (فیروزكوه ،پهنه البرز مركزی)
زهرا مهرپویا؛ فرامرز طوطی؛ كاظم كاظمی؛ محمدعلی برقی

916-292

