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چکیده
توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت با گستردگی تقریبی 40 کیلومتر مربع در شمال جاده بویین میاندشت- الیگودرز، به درون سنگ های متاپلیتی درجه پایین تا متوسط )با سن 
دگرگونی ژوراسیک میانی و سن سنگ های مادر اواخر تریاس-اوایل ژوراسیک(  پهنه سنندج - سیرجان نفوذ کرده است. این توده نفوذی دارای ترکیب آلکالی فلدسپارگرانیت 
تا لوکوگرانیت است. برای اولین بار مطالعه ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی این توده، در 65 ایستگاه و با استفاده از 225 مغزه جهت دار بررسی شد. بر پایه مقادیر پذیرفتاری 
مغناطیسي اندازه گیری شده، مقدار Km بر حسب µSI برای آلکالی  فلدسپار گرانیت ها، گرانیت های ریزدانه، گرانیت های درشت  دانه، و لوکوگرانیت ها به ترتیب برابر است با 158، 
120، 166 و 34. مقدار Km برای ترکیب چیره این توده کمتر از µSI 500 است که این توده را در گروه گرانیتوییدهای پارامغناطیس قرار می دهد. بیوتیت مهم ترین حامل رفتار 
مغناطیسی در سنگ های مورد نظر است. دامنه تغییرات ناهمسانگردی مغناطیسی )P( بر حسب درصد در این توده میان 1 تا 15 متغیّر است. آلکالی فلدسپار گرانیت ها دارای بیشترین 
مقادیر P هستند. میان شدت دگرشکلی و ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی تقریباً ارتباط مستقیم و مثبتی وجود دارد. میزان تغییرات متغیر شکل )T( میان 0/43- تا 0/85 است و 

حدود 75 درصد از نمونه ها دارای T مثبت هستند. این امر نشان از آن دارد که بیضوی های مغناطیسی غالباً کلوچه ای شکل هستند و شواهد صحرایی نیز این امر را تأیید می کند.
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-1پیشنوشتار
مانند  مختلف  جنبه های  از  دیرباز  از  مهم  سنگي  گروه  یک  عنوان  به  گرانیتوییدها 
اخیر  دهه هاي  در  و  گرفته اند  قرار  مطالعه  مورد  پتروژنز  و  سنگ نگاری  ژئوشیمي، 
نیز  مغناطیسي  پذیرفتاري  ناهمسانگردي  روش  به  مغناطیسی  فابریک های  مطالعه 
جمله  آن  از  که  است  انجام  حال  در  و  شده  انجام  آنها  روی  گسترده  به صورت 
،Trubac et al. (2009)  ،Aydin et al. (2007)  ،Neves et al. (2003) به می توان 
،Skytta  et al. (2010)  ،Majumder  & Mamtani  (2009) 

Zak et al. (2011) ،Borradaile & Jakson (2010) و Borradaile et al. (2012) اشاره 

 Anisotropy of Magnetic ] کرد. روش بررسی ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی
Susceptibility (AMS) ] یا روش بررسی فابریک های مغناطیسی، یکي از روش های 

یا  مغناطیسی  متغیرهای  اندازه گیري  بر پایه  که  است  اخیر  دهه  چند  در  مطالعاتی 
 Hrouda, 1982;( است  استوار  سنگی  نمونه های  مغناطیسي  فابریک های   تحلیل 
 Tarling & Hrouda, 1993(. روش AMS بسیار آسان، دقیق، سریع و کم هزینه است. 

رابطه  در  به ویژه  ماگما  شدن  سرد  و  یافتن  جریان  به  مربوط  هندسي  اطالعات 
حاصل  کاني های  و  بافت  ساخت،  توسط  آن  بعدي  دگرشکلي  و  جایگیري  با 
توسط  ماگمایي  برگوارگي  گرانیتي  توده هاي  در  مي شود.  ثبت  آن  انجماد  از 
یا  و  پالژیوکالز  تیغه ای  بلورهاي  قلیایی،  فلدسپار  چندوجهي  درشت  بلورهاي 
و  شده  یاد  کاني هاي  محور  طولي  جهت  مي شود.  مشخص  بیوتیت  ورقه هاي 
ماگمایي  خطوارگي  نشان دهنده   مي تواند  مگنتیت  همچون  همانند   کاني هاي 

باشد. 
اطالعات  نفوذي،  توده  جایگیري  چگونگي  درك  بر  افزون   ،AMS روش       
ارزشمندي را در زمینه مسیر حرکت و سرچشمه ماگما در اختیار ما قرار مي دهد. در 
مواردي که رخنمون خوبي از ساخت در سنگ ها وجود نداشته باشد و یا فابریک هاي 

وقت گیر  و  دشوار  کاري  ساختاري،  عناصر  اندازه گیري  باشند  ضعیف  ماگمایي 
داده هاي  نیز  گاهي  و  است  وقت گیر  روشی  سنتی،  روش  که  آنجا  از  بود.  خواهد 
نادرستي ارائه مي کند، بنابراین، روش هاي اشاره شده براي مطالعات ساختاري دقیق، 
مناسب نیستند؛ به ویژه اگر بافت سنگ همگن باشد و یا اینکه شاخص هاي کشیدگي 
برتری هاي  باشند.  نداشته  وجود  پتاسیم  فلدسپار  بلورهاي  مانند  آرایش یافتگی  یا 
تجزیه  دیگر روش هاي  به  نسبت  مغناطیسی  پذیرفتاری  ناهمسانگردی  بررسی  روش 
پتروفابریک، قدرت، وضوح بسیار باال، سرعت عمل باال، مقرون به صرفه بودن از دید 
اقتصادي می باشد و از همه مهم تر، نمونه برداری سیستماتیک آن روي کل رخنمون 
اندازه گیری  با  روش  این  در   .)Tarling & Hrouda, 1993( است  نفوذي  توده هاي 
مقدار  مغناطیسی،  برگوارگی  و  خطوارگی  می توان   Kmin و   Kint  ،Kmax متغیرهای 
ناهمسانگردی مغناطیسی، متغیر شکل و دیگر متغیرهای مغناطیسی را به دست آورد و 

در تعبیر و تفسیرهای زمین شناسی از آنها استفاده کرد.
برگوارگی شناخته  عنوان قطب  Kmin به  و  مغناطیسی  عنوان خطوارگی  Kmax به       
انواع  به  را  گرانیتي  سنگ هاي  مي توان  مغناطیسي  داده هاي  کمک  به  می شود. 
و  ایلمنیت  سري هاي  با  ترتیب  به  که  کرد  رده بندي  فرومغناطیس  و  پارامغناطیس 

مگنتیت Ishihara (1977)  قابل مقایسه هستند.
     از جمله مطالعاتی که پیش تر به کمک این روش در ایران صورت گرفته می توان به  
موارد همچون قلمقاش )1381(، صادقیان )1383(، رسولی )1387(، شیبي )1388(، 
احدنژاد )1389(، گوانجی )1389(، شکاری )1390(، بدلو )1390(، ساکی )1392(، 
 ،Esmaeily et al. (2007) ،Sadeghian et al. (2005) ،)1393( اصالنی و همکاران
Rasouli et al. (2012) ،Ghalamghash et al. (2009) و Sheibi et al. (2012) اشاره 

کرد. 
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منطقهشناسیزمین-2
توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت با مشخصات جغرافیایی ׳05 °50 تا ׳15 °50 طول 
قرار  الیگودرز  اصفهان-  جاده  شمال  در  شمالی،  °33 عرض  ׳10  تا   33° و  خاوری 
میان  فاصل  حد  در  مربع،  کیلومتر   40 تقریبی  گستردگی  با  توده  این  است.   گرفته 
و   1:100000 نقشه  از  بخش هایی  و  دارد  رخنمون  ازناوله  و  قره بلطاق  روستاهای 
ترکیبی  طیف  دارای  توده  این  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  گلپایگان   1:250000
آلکالی فلدسپار گرانیت، گرانیت و لوکوگرانیت است. این سنگ های فلسیک دارای 
ماهیت پوسته ای هستند )قاسمی، 1371(. این توده نفوذی، درون سنگ های متاپلیتی 
با سن دگرگونی ژوراسیک میانی نفوذ کرده است. پژوهشگران پیشین مانند قاسمی 
)1371( بر پایه روابط صحرایی، نفوذ این توده آذرین به درون سنگ های دگرگونی 
داده  نسبت  فاز کوهزایی الرامید  به  را  آنها  در  مجاورتی  ایجاد دگرگونی  و  منطقه 
 و سن آن را حدود 70 میلیون سال گزارش کرده اند. ولی مطالعات جدید از جمله
از روش   استفاده  با   Ahadnejad et al. (2011) و   Ahmadi–Khalaji et al. (2007)

سن سنجی ایزوتوپی )U-Pb(، سن توده های مشابه را در پهنه سنندج- سیرجان حدود 
میانی  سیمرین  کوهزایی  فاز  به  را  آنها  تشکیل  و  آورده  دست  به  سال  میلیون   170

نسبت داده اند.
     الزم به یادآوری است بسیاری از توده های گرانیتوییدی سنندج- سیرجان به سن 
ژوراسیک میانی با گروه های سنگی حدواسط تا بازیک با ماهیت نفوذی و ترکیب 
نمونه  برای  ارتباط  این  در  که  هستند  همراه  دیوریت  تا  گابرو  الیوین  سنگ شناسی 
می توان به بروجرد، مالیر، اراك، سامن و الیگودرز اشاره کرد. این گروه های سنگی 
توده های  به  نسبت  شده اند  ظاهر  نفوذی کوچک  توده های  یا  دایک  به صورت  که 
این گونه  )جوان تر( هستند.  متأخر  و هم  متقدم )کهن تر(  به شکل  گرانیتوییدی هم 
سنگ ها در حاشیه باختری توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت در گستره ای محدود 
رخنمون دارند )شکل 1(. این سنگ ها بیشتر دارای ماهیت گوشته  ای هستند و به طور 
مستقیم با گرانیتوییدها ارتباط زایشی ندارند و تنها نقش یک موتور گرمایی یا منبع 
تأمین گرما برای سرعت بخشیدن به فرایند گرانیت زایی را بازی می کنند. اگر چه از 
دیدگاه سنگ شناسی این توده های بازیک حدواسط در فرایند گرانیت زایی در دامنه 
جایگیری  بحث  در  ولی  بوده اند،  سهیم  و  مؤثر  پیش  سال  میلیون   170 سنی حدود 
مغناطیسی  متغیرهای  ندارند. هر چند که  نقش مهمي  نفوذی گرانیتوییدی  توده های 
این دسته از سنگ های حدواسط تا بازیک همراه توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت 
اندازه گیری شده است ولی با توجه به حجم آنها و نداشتن نقش مستقیم در جایگیری 
این  در  آنها  مغناطیسی  متغیرهای  تحلیل  از  میاندشت،  بویین-  گرانیتوییدی  توده 
پژوهش پرهیز می شود تا زمینه بروز شک و تردیدهای احتمالی حاصل نشود. برای 

اطالعات بیشتر در مورد این سنگ ها به ساکی )1392( مراجعه شود. 

-3روشکار
 1:100000 و   1  :250000 )نقشه های  موجود  زمین شناسی  نقشه های  پایه  بر  ابتدا 
توده  سنگ  شناسی  تنوع  منطقه،  هوایی  عکس های  ماهواره ای،  تصاویر  گلپایگان(، 
گرانیتوییدی مشخص و با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.3 الگوی نمونه برداری اولیه 
طراحی شد. در این الگو به ازای هر یک تا دو کیلومتر مربع، یک ایستگاه مغزه گیری 
انتخاب شد.  مغزه های سنگی در روش AMS به طول 100 تا 150 و قطر 25 میلی متر 
هستند که به وسیله یک موتور مغزه گیر بنزینی قابل حمل، برداشت و سپس به قطعات 
برای  میلی متر طول برش داده می شوند.  به طول 22  استاندارد  کوچک تر و در حد 
توضیحات بیشتر درباره روش نمونه برداری و رعایت نکات مهم در هنگام برداشت 
 ،)1388( شیبي   ،)1387( رسولی   ،)1383( صادقیان   ،)1381( قلمقاش  به  مغزه ها 
مقدم  چکنی   ،)1390( بدلو   ،)1390( شکاری   ،)1389( گوانجی   ،)1389( احدنژاد 
نیز منابع دیگری از  ... مراجعه شود. در منابع یاد شده و  )1391(، ساکی )1392( و 

این دست، می توان به شناخت متغیرهای مغناطیسی و چگونگی تحلیل آنها دسترسی 
پیدا کرد. از این رو از بیان اصول و مبانی صرف نظر کرده و به تحلیل نتایج به دست 

آمده پرداخته می شود. 
     در این مطالعه از 65 ایستگاه مطالعاتی انتخابی )شکل 2(، 225 مغزه جهت دار به 
دست آمد که پس از برش آنها به قطعات 22 میلی متری، در پایان 1100 قطعه برای 
متغیرهای  اندازه گیری  است  بیان  به  آمد. الزم  به دست  مغناطیسی  اندازه گیری های 
دانشکده علوم  زمین  این پژوهش، در آزمایشگاه ژئومغناطیس  نیاز  مغناطیسی مورد 

دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شده است.

آنهاتحلیلوها4-داده
نمونه های سنگی  مغناطیسی  متغیرهای  اندازه گیری  از  داده های حاصل  در جدول 1 
توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت ارائه شده است. بررسی مقادیر به دست آمده نشان 
می دهد که مقدار پذیرفتاری مغناطیسی میانگین )Km( در آلکالی فلدسپارگرانیت ها 
درشت دانه گرانیت های  در   ،120  μSI ریزدانه  گرانیت های  در   ،158  μSI 

مقاطع  دقیق  مطالعه  با   .)3 )شکل   است   34  μSI به  لوکوگرانیت ها  در  و   166  μSI

کانی  مهم ترین  بیوتیت  که  این سنگ ها مشخص شد  از  تهیه شده  و صیقلی  نازك 
حامل رفتار مغناطیسی است؛ ایلمنیت نیز پس از بیوتیت از جمله مهم ترین حامل های 
رفتار مغناطیسی در سنگ های سازنده توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت است، ولی 
کانی های  نبود  علت  به  لوکوگرانیت ها  در  دارد.  کمتری  فراوانی  بیوتیت  به  نسبت 
دارای خواص مغناطیسی یا کمیاب بودن این کانی ها، Km  بسیار کم است و حتی در 
برخی موارد در لوکوگرانیت ها مقادیری منفی برای Km به دست آمده است )در 2 
مغزه از 4 مغزه مربوط به ایستگاه a55(. در نتیجه، از دید مقدار پذیرفتاری مغناطیسی 
میانگین، در میان گروه های سنگی مختلف این توده نفوذی، لوکوگرانیت ها کمترین 
مقدار را به خود اختصاص داده اند. مقادیر منفی Km  نشان دهنده فراوانی کانی های 
دیامغناطیس )از جمله کوارتز، پالژیوکالز، ارتوکالز و میکروکلین( و نبود کانی های 
پارامغناطیس )بیوتیت و هورنبلند سبز( و فرومغناطیس )نظیر مگنتیت و هماتیت( است. 
با توجه به مقادیر Km در گروه های سنگی مختلف و با توجه به تغییرات این متغیر، 
تأثیرات حضور یا نبود کانی های دارای خواص مغناطیسی را به روشنی می توان دید.

     مناطق شمال و شمال باختر بخش گرانیتوییدی توده، مقادیر Km باالتری را نسبت 
که   برداشت کرد  طور  این  مي توان  و   )4 )شکل  می دهند  نشان  آن  نواحی  دیگر  به 
مناطقی که Km بزرگ تری دارد، از دید ترکیب کاني ها با فراوانی بیشتر بیوتیت و 
حضور فازهای آهن دار تیره مانند مگنتیت و ایلمنیت و کانی های حاصل از هوازدگی 
آنها همراه بوده است. به دلیل وجود آنکالوهایی از سنگ های دگرگونی میزبان که 
از فرایند ذوب دور مانده  و به درون توده نفوذی کنونی راه یافته اند، به طور موضعی 
سنگ ها  این  دلیل  همین  به  و   )5 )شکل  دارند  بیشتری  فراوانی  بیوتیت  و  ایلمنیت 
دارای Km بزرگ تری هستند. رسم نمودار Km نشان می دهند که توده گرانیتوییدی 
µSI 500 است )شکل 6( تا حدود  برابر صفر   Km میاندشت داراي مقادیر   بویین- 
از کمتر   Km مقادیر  دارای  گرانیتوییدی  توده های   Bouchez (1997) باور  به   و 

توده  بنابراین  می گیرند؛  قرار  پارامغناطیس  گرانیتوییدهای  گروه  در   ،500  µSI  
گرانیتوییدی بویین- میاندشت نیز جزو گرانیتوییدهاي پارامغناطیس به شمار مي آید.

بویین-  گرانیتوییدی  توده  در  مغناطیسی  ناهمسانگردی  درصد  تغییرات  دامنه       
تغییرات  نقشه  موضوع،  این  آسان   تر  درك  منظور  به  است.   15 تا   1 میان  میاندشت 
است.  شده  داده  نشان   7 شکل  در  دسته  سه  در  عددی  به صورت  متغیر  این 
مقادیر  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بیشتری   P مقدار  آلکالی فلدسپارگرانیت ها 
بیشتر آن  بیوتیت، آرایش یافتگی  فراوانی مقدار  با  P در گرانیت ها را می توان  بیشتر 
افزایش  با  است که  این  توجه  قابل  نکته  توجیه کرد.  برگوارگی آشکارتر  و وجود 
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شدت دگرشکلی و تکتونیزه شدن سنگ ها، مقدار P نیز افزایش می یابد )شکل 8(. 
دلیل  به  میاندشت  بویین-  گرانیتوییدی  توده  باختری  شمال  و  شمال  بخش های  در 
جمله  از  زمین ساختی  فعالیت های  عملکرد  از  )ناشی  دگرشکلی  شدت  بودن  بیشتر 
را  مقدار  بیشترین  مغناطیسی  ناهمسانگردی  برشی(،  پهنه های  و  گسل خوردگی 
میاندشت  بویین-  گرانیتوییدی  توده  در   T تغییرات  میزان   .)9 و   8 )شکل های  دارد 
در رنگی  طیف  به صورت   T متغیر  تغییرات  نقشه  است.  متغیر   0/85 تا   -0/43  میان 

شکل 10 نشان داده شده است. 
     مطالعه حاضر نشان می دهد که 75 درصد از نمونه ها دارای بیضوی های مغناطیسی 
کلوچه ای شکل )Oblate( و 25 درصد دارای بیضوی دوکی شکل )Prolate( هستند. 
این امر نشانگر حضور برگوارگی آشکاری در نمونه های سنگی مورد مطالعه است 
نشان  را  شواهد  این  از  نمونه ای   11 شکل  می شود.  تأیید  صحرایی  شواهد  با  که 
می دهد که  نشان  میاندشت،  بویین-  گرانیتوییدی  توده  در   T متغیر  بررسی  می دهد. 
هستند  کلوچه ایی شکل(  یا  پهن  )بیضوی  مثبت  متغیر شکل  دارای  ایستگاه ها   بیشتر 
تأیید می کند. در  این توده نفوذی را  برای  )شکل 12( و احتمال ساختار سیل مانند 
نشان  را  بیشتری  مقادیر  عددي  دید  از   )T( شکل  متغیر  توده،  حاشیه ای  بخش های 
می دهد. بخش های جنوبی توده که دارای بیضوی مغناطیسی دوکی شکل یا کشیده 

هستند، احتماالً منطقه تغذیه کننده ماگما را نشان می دهد. در بخش های شمال باختر 
بیضوی  و  بیشتر  دگرشکلی  شدت  زمین ساختی،  عوامل  عملکرد  علت  به  نیز  توده 
مغناطیسی کشیده تر است )شکل 13(. در توده های گرانیتوییدی، فیلوسیلیکات ها به 
ویژه بیوتیت ها، در مثبت تر بودن )یا به عبارتی بزرگ تر از صفر بودن( مقادیر  T یا 

.)Hernandez & Hitr, 2003( همان متغیر شکل، تأثیر بسزایی دارند

-5نتیجهگیری
توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت با ترکیب سنگی آلکالی فلدسپارگرانیت، گرانیت 
و لوکوگرانیت دارای مقدار Km میان 100 تا Km<500 μSI( 500 µSI>0) است و 
T نشان می دهند که  P و  به شمار می آید. مقادیر  پارامغناطیس  جزو گرانیتوییدهای 
 P برگوارگی مغناطیسی آشکاری در این توده وجود دارد. افزون بر این، میان مقادیر
و شدت دگرشکلی نیز ارتباط مثبت و مستقیمی دیده می شود. مهم ترین حامل رفتار 
 Km مغناطیسی در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت بیوتیت است و تغییرات مقادیر
با تغییرات فراوانی این کانی ارتباط مستقیمی دارد. بیشتر ایستگاه ها دارای متغیر شکل 
مثبت )بیضوی پهن یا کلوچه ایی شکل( هستند. بخش های جنوبی توده که بیضوی 
مغناطیسی دوکی شکل یا کشیده دارند، احتماالً منطبق بر منطقه تغذیه کننده ماگما هستند.

شکل 1- نقشه زمین شناسی عمومی منطقه مورد مطالعه.
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شکل 2- نقشه پراکندگی ایستگاه های نمونه برداری در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت. توجه داشته باشید توزیع ناهمگن ایستگاه های نمونه برداری تا 
حدودی متأثر از امکان دسترسی به نمونه های سنگی مناسب برای مغزه گیری است. گفتنی است، تعداد کم ایستگاه ها یا نبود آنها در حاشیه جنوبی و جنوب 
باختری به علت گسترش کشاورزی و پوشیده شدن این مناطق از توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت توسط ستبرای زیادی از خاك سطحی است و عماًل 

امکان گرفتن نمونه در این مناطق وجود نداشت.

میانگین  مغناطیسی  پذیرفتاری  مقادیر  تغییرات  نشان دهنده  )هیستوگرام(  ستونی  نمودار   -3 شکل 
)Km( در طیف فلسیک توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت.
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مقادیر  تغییرات  نقشه  میاندشت؛ ب(  بویین-  گرانیتوییدی  توده  در   )Km( میانگین  مغناطیسی  پذیرفتاری  ناهمسانگردی  تغییرات  نقشه  الف(    -4 شکل 
ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی میانگین در هر ایستگاه نمونه برداری که به صورت نمودار ستونی به ازای هر ایستگاه نشان داده شده است.

ایلمنیت،  بیوتیت در نمونه های الف( گرانیتی و ب( آلکالی فلدسپارگرانیتی؛ ج( تصویری از گرانیت دارای آنکالوهایی از سنگ میزبان، به فراوانی  شکل 5-  فراوانی 
بیوتیت، اسفن و کلریت در این تصویر توجه شود؛ د( تصویری از حضور ایلمنیت در گرانیت ها در مقطع صیقلی.

ب الف
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شکل 6- تغییرات Km در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت. ایستگاه هایی که با مربع توخالی نشان داده شده اند مربوط به لوکوگرانیت ها و 
ایستگاه هایی که با مربع خاکستری رنگ مشخص شده اند، مربوط به ایستگاه های دارای آنکالوهایی از سنگ میزبان هستند.

شکل 7- نقشه ساده شده تغییرات درصد ناهمسانگردی مغناطیسی.
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شکل 8- نقشه تغییرات %P به ازای هر ایستگاه نمونه برداری در توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت. در بخش شمال و شمال باختر توده عملکرد عوامل زمین ساختی سبب میلونیتی 
شدن گرانیت های منطقه شده و در نتیجه مقدار این متغیر به بیشترین مقدار خود رسیده است.
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شکل 9- تصاویری از تغییر شکل در بخش های شمال و شمال باختر توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت در ارتباط با گسل و پهنه های برشی در این نواحی.  به میلونیتی شدن 
شدید گرانیت ها در پهنه های برشی و همچنین ایجاد ساختارهای S و C توجه شود.

توده  در   )T( شکل  متغیر  تغییرات  شده  ساده  نقشه   -10 شکل 
گرانیتوییدی بویین- میاندشت.

در  ارتوز  مگاکریست های  صف آرایی  از  ناشی  خطوارگی   -11 شکل 
قره  )جنوب  میاندشت  بویین-  گرانیتوییدی  توده  در  آلکالی فلدسپارگرانیت ها 
بلطاق – نگاه به سوی خاور(. شیب برگوارگی تقریباً به سمت شمال است. لکه های 

قهوه ای گلسنگ های خشک شده هستند.
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جدول 1- داده های حاصل از اندازه گیری فابریک های مغناطیسی.

شکل 13- نقشه نشان دهنده وضعیت متغیر شکل در ایستگاه های مربوط به طیف شکل 12- نمودار نشان دهنده تغییرات  %P در برابر T در طیف فلسیک توده گرانیتوییدی بویین- میاندشت.
احتماالً  بیضی شکل،  با کادر  منطقه مشخص شده  مطالعه.  مورد  توده  فلسیک 
منطقه تغذیه کننده ماگما را نشان می دهد. کادر دایره شکل نیز منطقه تحت تأثیر 
 T عملکرد عوامل زمین ساختی را نشان می دهد که سبب می شود مقدار متغیر 

منفی و شکل بیضوی مغناطیسی نیز دوکی شکل باشد.

TP%KmStationTP%KmStation

0.5145.8160SS-59Alkali Feldspar Granite

0.5265.4120SS-600.5296.1107SS-1
0.4494.8114SS-610.4922.7129SS-3
0.0315.9112SS-620.4225.7183SS-5
0.3663.8113SS-630.5453.3166SS-7
0.5345115SS-640.3313.9136SS-8
0.4558.9129SS-650.0883.1143SS-9
0.4273.2115SS-66-0.0941.6124SS-10

Corse grain Granite0.4616.2134SS-12
0.4724.5155SS-2-0.0242.3141SS-13
0.4642.9200SS -40.4092.3122SS-14
0.4495.6161SS-60.1433.3133SS-15
0.5610.9132SS-210.7163.3137SS-16
0.5253.6183SS-54-0.431.5118SS-17

Fine grain Granite-0.3092120SS-19
0.5262.5122SS-180.1262.2157SS-20

0.0762.2116SS-230.6034.3180SS-28
-0.0401.2117SS-240.0567.7300SS-29
0.5012.7133SS-250.1123.9188SS-32
0.0632.368SS-40-0.0827.2475SS-33
0.49213.490SS-410.2409.5117SS-34
-0.1251598SS-420.4993.7124SS-35
0.4923.9101SS-430.30712.1288SS-36
0.4988.3121SS-440.1714.3184SS-37
-0.0537.9107SS-450.0854.2149SS-38
0.8527.5107SS-52-0.1852.2135SS-39
0.1752.4254SS-580.7594.6152SS-46

Leucogranite0.263
0.133

13122SS-47
0.5895.647SS-118.5122SS-48
-0.0922.650SS-310.2973.2144SS-49
0.00210.35SS-55a-0.1684.3120SS-50

0.2843.4136SS-51
0.5063129SS-53
0.2744.5149SS-55b
0.4838.7421SS-56
0.3483.1139SS-57
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