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یرنظ)مرکزیایرانقارهخردهحاشیهاقیانوسیهایحوضهدیگرهمراهبهسبزواراقیانوسیحوضه
ئیکمزوزونئوتتیساقیانوسیحوضهازییها(آبراهه)هاشاخه،(سیستانومکرانبافت،-نائین

اینرد،کتشکیلبهشروعپرمین-کربونیفرازکهزاگرساصلیحوضهبرخالف.اندبودهزاگرس
آغازدنبالبه.کردندتشکیلبهشروعپیشینژوراسیک-پسینتریاسزمانازودیرترخیلیهاحوضه

-ندجسن)مرکزیایرانپهنهجنوبیحاشیهزیربهزاگرسنئوتتیساقیانوسیحوضهفرورانش
ورقهدراییزکافتوکششبروزبهفرورانشاینازناشیکششیحرکاتپسین،تریاسدر(سیرجان

هایحوضه)فرافرورانشیایقارهدرونکششیهایحوضهایجادو(مرکزیایران)روییایقاره
وسیاقیانهایحوضهاینتشکیلتاکنون.شدمنجر(مرکزیایرانپیرامونمزوزوئیکاقیانوسی
کرتاسهردنیزراهاآنشدنبستهوانددادهنسبتپسینکرتاسهبهرامرکزیایرانقارهخردهپیرامون

اما.انددانستهزاگرسنئوتتیساقیانوسیحوضهشدنبستهازدیرتراندکیائوسن،/پالئوسن-پسین
درنههاحوضهاینکهاستدادهنشانگذشتهسالبیستدرماهاییافتهودقیقهایپژوهش
ژوراسیکدررشگستازپسواندشدهتشکیلپیشینژوراسیک-پسینتریاسزمانازبلکهکرتاسه،

باپسینرتاسهکازسپسواقیانوسیجزایرفرورانشبامیانیکرتاسهزمانازپیشین،کرتاسه-میانی
میوسنردوبستهائوسن-پالئوسندرسرانجاموکردندشدنبستهبهشروعقارهحاشیهفرورانش
واحدهایدرسبزواراقیانوسیحوضهمرگوزایشازناشیماگمازایی.گرفتصورتقارهبرخورد
اسهکرتزیرین،کرتاسه،(مرکزیایراندرآنمعادلوشمشک)زیرینژوراسیک-باالییتریاس
-زمینمحیطویشیمیایزمینماهیتباپلیوکواترنریحتیوالیگوسنائوسن،باالیی،کرتاسهمیانی،

-قوچانمنطقه)شمالبه(سبزوارجنوبدر)جنوبازمکانیجاییجابههمراهبهمتفاوتساختی
.شودمیدیدهخوبیبه،(اسفراین

حوضه.استبودهاخیرهایدههدربیشمارهایپژوهشموضوعتتیس،قلمروگذشتهجغرافیایتحولودیرینساختزمین
بازماندگان،(1شکل)(سیستانومکرانبافت،-نائیننظیر)مرکزیایرانقارهخردهپیرامونهایحوضهدیگروسبزوار
زمانردمرکزیایرانبلوککهاستشدهپذیرفتهخوبیبهاکنونهم.هستندنئوتتیسمزوزوئیکاقیانوسیحوضه

نئوتتیساقیانوسیحوضهواستشدهجداعربی-آفریقاییورقهاز[10]تریاسیا[3-9]پرمین،[2و1]پرمین-کربونیفر
.استداشتهوجودمزوزوئیکزمانسراسردرکهاستکردهایجادرازاگرس

های افیولیتی ایراننقشه پراکندگی مجموعه–1شکل 

پهنهتشکیلسبب،[12-14و5]شروعپسینتریاسزمانازمرکزیایرانپهنهجنوبیلبهزیربهحوضهاینفرورانش
زیرگوشتهدرونبهنئوتتیساقیانوسیکرهسنگفرورانشدنبالبه.شدسیرجان-سنندجآندینوعماگمایی-دگرگونی

شیدگیکاینازناشیبُرِشیحرکاتوشدکشیدگیدچار(مرکزیایران)روییایقارهپوستهمرکزی،ایرانایقارهکرهسنگ
هایسلگامتداددرکافتیکششیهایحوضهایجادنئوپروتروزوئیک،سنگپیباالزدگیرویی،هایسنگزدنپسسبب
گذاریبرجایو(2شکل)نوپروتروزوئیکباالزدههایدگرگونیقطعاتباستبریایحوضهدرونکنگلومرایتشکیلونرمال
گوشتهباالآمدنسببپوستهشدگینازکاین.[15]شدمرکزیایراندرآنهایمعادلوشمشکسازندتخریبیهاینهشته

-استوک،دیابازیهایدایکدستهصورتبهگسلیهایپهنهامتداددرآنباالآمدنوبازالتیمذابتشکیلآن،بخشیذوبو

والبرزدرشمشکسازند)زیرینژوراسیک-باالییتریاسرسوباتدر[15-17]بازالتیهایفورانوگابروییکوچکهای
نایراقارهخردهپیراموناقیانوسیهایحوضهتشکیلمختلفپژوهشگرانتاکنون،.شد(مرکزیایراندرآنهایمعادل
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سالتبیسدرماایزوتوپیدقیقهایسنجیسنوصحراییگستردهمطالعاتازمندبهرهودقیقهایپژوهشتمرکزاما.اند
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ب
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بازالتیالیوینماهایماگکمانی،پشتکافتیکششیهایحوضهاولیههستهتشکیلوبیشتراعماقبهاقیانوسیکرهسنگبقایای
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های های موازی دیابازی ژوراسیک میانی در مجموعهاز دسته دایکGoogle Earthای تصویرهای ماهواره-الف و ب-3شکل
زدیک از نمای ن-پ. دگرگونی نوپروتروزوئیک پسین مناطق رضاآباد و بندهزارچاه در منطقه بیارجمند در جنوب باختری شاهرود

ای ژوراسیک متشکل از قطعاتکنگلومرای قاعده-ث. هاهای میزبان دایکنمای نزدیک از گارنت گنیس-ت. هاهمین دایک
متشکل نمای نزدیک از کنگلومرای قاعده ژوراسیک-ج. های نوپروتروزوئیک پسین در منطقه بند هزارچاه در بیارجمنددگرگونی

.های نوپروتروزوئیک پسیناز قطعات دگرگونی
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.داردرا(قارهدرونپسابرخوردیقاره،حاشیهاقیانوسی،جزایر)ماگماییمختلفهایکمان
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