
 چکیذه

کیلَهتشی جٌَة ثبختش داهغبى دس اػتبى ػوٌبى دس جٌَة صٍى الجشص خبٍسی  00دسٍاس دس تَدُ گشاًیتَئیذی تَیِ

ٍالغ ؿذُ اػت. ایي تَدُ دس داخل ٍاحذّبی ػٌگی پبلئَصٍئیک پیـیي )ػبصًذّبی ثبسٍت ٍ اللَى( ًفَر کشدُ 

هًَضًٍیت، کَاستضهًَضًٍیت ٍ هًَضٍدیَسیت تـکیل ًگبسی، ایي تَدُ اص  اػت. ثش اػبع ؿَاّذ صحشایی ٍ ػٌگ 

ؿذُ اػت. ثِ لحبظ کبًیبیی، تشکیت تَدُ  ؿبهل ػوذتب پالطیَکالص، پتبػین فلذػپبس ٍ همذاس کوی کَاستض، ثیَتیت 

-، هگٌتیت، صیشکي، آپبتیت، تیتبًیت، پیشیت ٍ کبلکَپیشیت ٍ کبًیّبی فشػی آى سا ایلوٌیت ٍ آهفیجَل اػت. کبًی

دٌّذ.  یي گشاًیتَئیذ اغلت ثبفت گشاًَالس ٍ ًَیِ سا ػشیؼیت، اپیذٍت،کلؼیت ٍ کلشیت تـکیل هیّبی ثب

اًذ. هحذٍدُ ّبی دسّوشؿذی هبًٌذ گشافیک ٍ هیشهیکیت ّن هـبّذُ ؿذُدّذ اهب ثبفتپَسفیشیتیک ًـبى هی

اػت. ؿیوی کبًی ثیَتیت دس ایي ( Orدسصذ  89-50ّب، آلجیت تب الیگَکالص ٍ فلذػپبس آلکبلي  تشکیجی پالطیَکالص

ّبی هَجَد دس آهفیجَل کــی ثشای آى اػت. داس، للیبیی، ًبکَّضایی ٍ هحیطتَدُ ثیبًگش تشکیت ثیَتیت آّي

داس فـبس پبییي ثب تشکیت فشٍَّسًجلٌذ ٍ ثب هٌـبء آرسیي ّؼتٌذ. ثکبسگیشی ّبی ایي تَدُ اص ًَع کلؼین ػٌگ

کیلَثبس سا ثشای  2گشاد ٍ فـبسّبی کوتش اص  دسجِ ػبًتی 000-530دهبّبی  فـبسػٌجی ثِ تشتیت-ّبی دهبسٍؽ

 0دػت دادُ اػت کِ ثب ػوك جبیگیشی کوتش اص  دسٍاس ثِتَلف تجبدل ٍ تؼبدل ًْبیی آهفیجَل دس تَدُ ًفَری تَیِ

هیشهکیتی،  ػبلٍَع )پشتیتی، ّبی سیضثلَس ٍاکٌـی ّیپشػبلَع تب ػبة ٍجَد ثبفت .کیلَهتش تَدُ ػبصگبس اػت

ّبی تَدُ ٍ ًجَد دگشگًَی ّوجشی آؿکبس دس اطشاف آى، ًـبًگش ثبالآهذى ٍ گشافیک، گشاًَفیشی( دس ػٌگ

ّب  ّبی هؼذًی اص اکؼیذ اػت. ٍجَد سگِ  جبیگیشی دیبپیشی تَدُ دس حبلت ًؼجتبً جبهذ ٍ ػشد دس اػوبق کن پَػتِ

ّبی آؿکبس  ّبی هیضثبى تَدُ، ًیض اص ًـبًِ سٍی دس ػٌگهٌگٌض، فلَسیت، ثبسیت، ػشة ٍ  -ّبی آّي ٍ ّیذسٍکؼیذ

 ّبػت. ثشای تأییذ ایي گفتِ

-ّب داسای ًؼجتایي گشاًیتَئیذ ػوذتب هًَضًٍیت ٍ هًَضٍدیَسیت هتبآلَهیٌَع، فشٍ آّي ٍ آلکبلي اػت. ایي ػٌگ

ؿذگی ؿذیذ ٍ ػٌبصش اًتمبلی، غٌی  MgO، فشاٍاًی کن  FeOT/MgO  ، Ga/Al  ٍK O +Na Oّبی ثبالی 



LREE  ًِؼجت ثHREE  ٍLILES  هثل (Rb  ( ٍHFSES   تْی ؿذگی دس ،Sr  ٍBr  ًؼجت ثِ گَؿتِ ٍ ؿبهل

 اػت.  Aّبی گشاًیتَئیذ ًَع ّبی هیفیک آثذاس غٌی اص آّي ٍ هگٌتیت ّؼتٌذ کِ ایٌْب ٍیظگیکبًی

هیلیَى ػبل( سا  325ش صیشیي)ػشة ثش سٍی کبًی صیشکي ثشای ایي گشاًیتَئیذ ػي کشثٌیف -ػي ػٌجی اٍساًین

ثیي    Sr/  Sr  ّبی اٍلیِ ٍ ًؼجت -1.0تب  -1.1اص   ɛNd،  ثب هیضاى Sr-Ndدّذ. طئَؿیوی ایضٍتَپی ًـبى هی

ثب تفشیك هبگوبیی اصهزاة هیفیکی تَلیذ ؿذُ اص یک هٌجغ گَؿتِ غٌی ؿذُ ػبصگبس اػت.  50059/0ٍ  50002/0

-ای سا ًویهیفیکی یب اختالط اجضای گَؿتِ تْی ؿذُ ٍ پَػتِ لبسُ پَػتِّبی دیگشی هبًٌذ رٍة ثْشحبل هذل

 تَاى اص ًظش دٍس داؿت.

ػشة ثش سٍی کبًی صیشکي ٍ سطین صهیي ػبختی هبگوبی ؿٌبختِ ؿذُ دس ایشاى دس  -ثش اػبع ػي ػٌجی اٍساًین

ـؾ پبلئَتتیغ دس صهبى ؿَد کِ تَدُ ًفَری دس یک هحیط سیفتی هشثَط ثِ کطَل پبلئَصٍئیک، پیـٌْبد هی

 اػت.کشثٌیفش صیشیي تـکیل ؿذُ

 ، کشثٌیفش، ؿوبل ایشاى.Sr-Ndّبی ،  ایضٍتَحU-Pb، ػي ػٌجی Aّب: گشاًیتَئیذ ًَع کلیذ ٍاطُ
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