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درون توده نفوذی گرانیتی  های دایکپتروگرافی بررسی پترولوژی و 

 (استان کردستان  ) دیوریتی کنگره، جنوب غرب قروه 

 1بهروز فتحی

 Behrooz.fathi60@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان  – 1

 

  چكیده

سیرجان  واقع شده  –منطقه مورد مطالعه در جنوب غربی شهرستان قروه ) ا ستان کرد ستان ( روستای کنگره  در زون سنندج             

ز تما س بین دایک است . .بر اساس مشاهدات صحرایی سنگ میزبان این دایک ها عمدتا از گرانودیوریت و گرانیت تشکیل شده است .مر

با داشتن مقادیر متفاوت کوارتز فلسیک د .بر ا ساس مطالعات صحرایی و کانی شناسی ،.دایک های نا مشخص می باش ها وسنگ میزبان

قرار می گیرند . این دایک ها  دارای و تونالیت ،پالژیوکالز ،آلکالی فلدسپار در محدوده های  سینو گرانیت ، مونزوگرانیت ، گرانودیوریت 

د . روند خطی و مثبت عناصر ناسازگار در مقابل یکدیگر ، نقش   تبلور تفریقی در تشکیل ماهیت کالک آلکالن با پتاسیم باال  می باشن

نینگ موجود در پالژیوکالز  ماگمای والد دایک ها را نشان می دهد .از شواهد اختالط ماگمایی در دایک های منطقه  می توان به بافت زو

ر یک محیط وابسطه به قوس در حاشیه فعال قاره ای نفوذ کرده اند و این به واسطه کرد . با توجه به نمودار های پتروژنز دایک ها ده اشار 

مورد  HFSE /LILE( می باشد.  باال بودن نسبت  Nb, Ba)مانند  HFSE(و تهی شدگی  U,Ce,Pb,Yb,Ta,مانند )  LILEغنی شدگی  

دایک های مورد مطالعه  نشان از مشتق شدن  LREEو  LILEو غنی شدگی   , La/Nbو  La/Taتائید  قرار می کیرد . نسبت های باالی  

 آنها از گوشته لیتوسفری غنی شده دارد . 

 نپترولوژی ، پتروگرافی ،  دایک ، کنگره  ، قروه ، کردستا  واژه های کلیدی :

 

The investigation of petrology and mineral chemistry o granite 

dykes  in the Diorite intrusive body, Kanga rah WS- Ghorveh 

 (Kurdistan Province) 

 

Abstract: 

             The study area is located in south west of  Ghorveh (Kurdistan Province) Kangarah Village in the 

Sanandaj – Sirjan zone . Based on fild  observations . host rock of the dyks is typicly formed from granodiorite 

and granite . The boundaries between dayks and there host rocks are not clear.. The range of lithology of granite 

dayks, having different values of quartz,plagioclase,K-feldspar are aplite Seyno granite, Monzo granite, 
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granodiorite and Tonalit .The nature of the deykes range from tholeitic to the High-Kcalc-alkaline . The zoning 

in plagioclase is one of the magma mixing signature in the dykes. The discrimination diagrams revealed ,the 

dykes intruded in to the volcanic are related to an active  continental margin setting supported by  enrichment of  

LILE (such as U,Ce,Pb,Yb,Ta) and depletion of HFSE(Nb,Ba ) in the spider diagrams and higher concentration 

of LILE/HFSE. Concentration La/Nb and La/Ta rations  as well as the enrichment of LREE and LILE show that 

they have been derived from enriched  lithospheric  mantle .  

 

Key Words: Petrology , petrography , dykes, Kangarah , Ghorveh ,Kurdistan  

مه مقد  

کیلو متری شمال 87کیلومتری شرق سنندج و 78دایک های موجود در توده نفوذی دیوریتی  روستای کنگره در شهرستان قروه ،          

عرض های شمالی واقع    (   350,08( و )   350,07/(  طول شرقی و)   470,31 /، )  ( 470,38/ ) غربی همدان  به مختصات   جغرافیایی 

( 8511،نبوی،8697ماگمائی سنندج سیرجان )اشتوکلین ، –است .این توده بخشی از پهنه سنندج سیرجان می باشد .  پهنه دگرگونی 

یکی از پهنه های مهم تکتو نیکی کوهزاد زاگرس می باشد که حاصل فرورانش و برخورد صفحه عربی و خرده قاره ایران مرکزی در زمان 

(  است . جایگیری مجموعه های 7225و محجل و همکاران،7222؛ محجل و فرگوسن ،8678اسه پایانی تا ترشیری )بربریان و کینگ ،کرت

پلوتونیک زنجیره ای متعدد ) اراک ، بروجرد ، گلپایگان ، سامن ،الوند ، قروه ( با ترکیب متغییری از اسیدی تا مافیک ، از ویژگیهای 

مار می آید . بررسی نوع منشا و تعیین نوع سنگ ها در شناخت جایگاه تکتونیکی ،تحوالت ماگمایی و پدیده های برجسته این پهنه به ش

ژئو شیمیایی وابسته به آنها کمک بسیاری می نماید . در این بررسی ها ویژگی های صحرایی ، سنگ نگاری و نتایج آنالیز شیمیایی عناصر 

قرار می گیرد . به منظور تعیین محیط تکتنو ماگمایی و با توجه به ماهیت سنگ شناسی منطقه کمیاب ، فرعی و اصلی مورد استفاده 

 کنگره که دارای ترکیب ساب آلکالن هستند ، نمودار های مرتبط با این نوع سنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است . 

   

 از نزدیک 8تصویر قسمتی از دایک فلسیک شکل  – 7شکل                  گردنه تقی آباد              8دایک فلسیک در سایت  – 8شکل      
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 .8598نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه مرز بندی براساس حسینی ، -5شکل 

 روش تحقیق 

نمونه دستی برداشته شد و با  هدف  92برای انجام این تحقیق از دایک های مافیک ، اسیدی وحدواسط منطقه در مجموع           

نمونه سنگ مختلف از سه گروه اصلی دایک ها جهت شناسای  88نمونه مقطع نازک تهیه گردیده است .تعداد  76مطالعات پتروگرافی از 

47o 30 
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( مورد تهران)ایران ،شرکت زرآزما  در XRFو  ICP –MSروش هایانتخاب گردیده و به  7و 8سایت ترکیب شیمیایی سنگ کل از 

( و 8اندازه گیری و نتایج آن در جدول های )  ICP –MSو عناصر جزئی به روش    XRF. عناصر اصلی به روشتجزیه قرار گرفته اند .

 .( آورده شده است 7)

 پتروگرافی 

 کوارتز ،پالژیوکالز ،آلکالی فلدسپارو تونالیت می باشند . ترکیب کانی شناسی آنها شامل  ، گرانودیوریت. دایک های فلسیک شامل گرانیت 

سه گروه  کوارتز مونزودیوریت می باشد .بافت این سنگ ها بیشتر سابهدرال گرانوالر تا انهدرال گرانوالر می باشد . دایک های حد واسط در 

پالژیوکالز، هورنبلند ،پیروکسن و گاهی . ترکیب کانی شناسی دایک های حدواسط شامل ونزودیوریت وکوارتز مونزونیت قرار می گیرند، م

 . می باشد اینتر گرانوالر ، پورفیروئیدالاست . بافت آنها شامل آلکالی فلدسپار و کوارتز 

 

         

   ک کنگرهیگرانیت در دایک های فلستصویر میکروسکوپی از  - 4شکل            

 

 

 داده های ژئوشیمیایی 

یکی از مناسبترین راهها برای تفسیر پتروژنتیکی توده های نفوذی و یافتن ارتباط بین آنها ، استفاده از داده های ژئوشیمیایی و            

بررسی تغیرات و نسبت های عناصر اصلی و کمیاب است . نتایج پتروگرافی و داده های ژئو شیمیایی سنگ ها نشان می دهد که آنها 

در مقابل  A/NK( هستند . نمودار مولی 8674؛بودن و همکاران  8677،کالینزو همکاران ،8684)چاپا و وایت ، Iتوئید نوعمشابه گرانی

A/CNK  ( وابستگی این مجموعه را با گروه های سنگی متا آلومین تائید می کند . 5مولی )شکل 
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 نتایج شیمیایی عناصر اصلی سنگ های مختلف دایک های موجود در توده نفوذی دیوریتی کنگره                    –8جدول         

 نتایج شیمیایی عناصر کمیاب سنگ های مختلف دایک های موجود در توده نفوذی دیوریتی کنگره  – 8ادامه جدول      

SEEMPL SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI FeO(t)= 

B1-K5 
75.68 0.15 12.99 0.08 0.71 0.01 0.22 1.02 4.23 3.92 0.09 0.5 0.79 

B1-K11 
76.29 0.08 12.83 0.06 0.59 

 
0.2 1.23 4.73 3 0.09 0.6 0.65 

B1-K16 
47.48 1.65 17.38 0.76 6.88 0.17 8.92 10.45 1.61 0.26 0.13 1.01 7.64 

B2-K5 
66.44 0.23 16.75 0.17 1.57 0.03 1.17 2.79 4.86 3.53 0.46 1.19 1.74 

B2-K16 76.29 0.23 13.52 0.09 0.83 0.01 0.54 0.9 6.09 0.56 0.11 0.44 0.92 

B2-K23 
74.43 0.22 13.09 0.10 0.93 0.01 0.42 1.48 4.38 3.68 0.11 0.66 1.03 

Ag As Ba Be Bi Cd Ce Co Cr Cs Cu Dy Er Eu 

0.1 0.1 508 2.6 0.1 0.1 54 1.5 8 0.6 8 3.51 1.95 0.57 

0.1 0.1 157 2.6 0.1 0.1 27 1.1 6 0.7 13 2.47 1.45 0.51 

0.2 0.1 52 0.4 0.1 0.2 19 39 203 0.5 58 2.65 1.48 1.12 

0.1 0.1 396 3.5 0.1 0.1 64 6 21 1.5 17 5.91 3.3 1.29 

0.1 0.1 108 2.4 0.1 0.1 101 2.6 9 0.5 5 3.68 1.47 0.77 

0.1 0.1 484 2.2 0.1 0.1 48 3.4 9 0.8 6 3.16 1.61 0.7 

 

NA Hf MG In La Li Lu Mn Mo Nb Nd Ni P Pb Pr 

3.75 30675 0.51 1317 <0.5 31 1 0.24 48 0.5 
17.2 

18.6 1 405 6 4.79 

2.46 34735 0.61 1169 <0.5 14 <1 0.2 36 0.3 8.4 10.1 1 426 6 2.47 

2.95 20231 1.16 2.00% <0.5 6 2 0.18 1163 0.7 4.2 8.3 80 581 3 1.47 

6.51 35784 0.5 6652 <0.5 32 3 0.35 245 0.4 14.6 27.9 10 1933 10 6036 

5.85 45423 0.5 3227 <0.5 58 <1 0.16 63 0.5 11.8 36.6 5 508 4 9.34 

3.79 31299 0.5 2496 <0.5 25 <1 0.19 80 0.5 15.3 18.3 2 517 5 4.4 

b Sb Sc Se Sm Sn Sr Ta Tb Te Th Ti Tl Tm U V 

51 0.5 0.8 0.5 3.65 0.7 124 1.71 0.56 0.1 24.53 948 0.31 0.27 3.6 6 

41 0.5 0.5 0.5 2.2 1.2 121 1.28 0.39 0.1 21.57 552 0.28 0.21 2.6 6 

4 0.5 23.6 0.5 2.22 1.6 316 0.54 0.41 0.15 0.33 9114 0.1 0.19 0.1 117 

45 0.5 2.1 0.5 6.14 2.6 309 1.59 0.93 0.1 10.38 1423 0.31 0.42 2 10 

10 0.5 1.7 0.5 6.7 0.6 188 1.35 0.7 0.1 17.81 1279 0.1 0.19 2.3 9 

39 0.5 1.6 0.5 3.83 0.9 148 1.7 0.52 0.1 12.69 13.75 0.27 0.22 2.3 9  
         

 

 TASنمودار  
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در این نمودار سنگ های آتشفشانی آلکالن و ساب آلکالن با یک خط مرزی از هم جدا می شوند . این خط مرزی توسط مولفین مختلفی 

( ترسیم شده و تقریبا 8688( و ایروین و باراگار)8699( ، کونو)8699( ، مک دونالد و کاتسورا )8697مک دونالد )( ،8645شاند ) چون 

( است . مبنای  نمودار پیشنهادی ایروین وباراگار بر 8688ولی متداول ترین آنها مرز پیشنهادی ایروین و باراگار ) نزدیک به هم هستند .

می باشد بر اساس این نمودار نمونه های مورد مطالعه در محدوده ساب آلکالن تصویر شده     SiO2در مقابل  K2O +Na2 Oاساس نسبت 

 (4.)شکل اند

 

 لومین نمونه دایک های منطقه.آکه به طور کلی نشانگر ماهیت متا ( 8645) شاند  A/NKدر مقابل     A /CNKنمودار تغیرات  -1شکل 

 

(، دایک های منطقه در محدوده ساب آلکالن قرار گرفته اند 8688) ایروین و باراگار،    SiO2در مقابل  K2O +Na2 Oنمودار تغییرات   - 9شکل 

 می باشد ( 1)عالئم مانند شکل .
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 K2  O- SiO2نمودار  

چهار سری تولئیتی ، کالک آلکالن ، کالک آلکالن با پتاسیم باال و   K2 Oبه    SiO2نموداری  را پیشنهاد کردند که براساس نسبت 

سری تولئیت تا الکالن و نمونه هاتی شوشونیتی را از یک دیگر جدا می کنند . در این نمودار نمونه های مافیک و حد واسط در گستره 

 .فلسیک در گستره ی سری کالک الکالن با پتاسیم باال قرار گرفته اند

 

 ( Taylor ،8689و  (.K2  O Peccerilloبه    SiO2نمودار تعین سری ماگمایی  بر اساس نسبت  -8شکل                          

 تفسیر نمودار های عنکبوتی 

در بررسی الگوی توزیع عناصر کمیاب بر پایه نمودار های عنکبوتی مقادیر عناصر کمیاب ناسازگار و نادر خاکی نمونه دایک های منطقه 

(  8674(   و کندریت ) بوینتون ،   a  4-1( شکل ) 8686، وود و همکاران 8676نسبت به مقادیر گوشته اولیه ) سان و مک دوناف ،

 ه هنجار شده اند .( ب b  1  -1شکل ) 

دارای Nd،Dyو Cs،Pb،Sm، Thو) دایک های فلسیک ( مشاهده می شود برای تمامی نمونه ها عناصر   4- 1همانگونه که در شکل 

 دارای تهی شدگی بیشتری نسبت به نمونه های مافیک هستند . Tiدارای تهی شدگی می باشند عنصر  Prو   Nbغنی شدگی و عناصر   
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دارای غنی شدگی هستند. این ویزگی از اختصاصات ماگماهای قوس آتشفشانی مرتبط با فرورانش است )  Kنمونه های فلسیک در عنصر  

 Th ,Pbشدگی  ( . غنی 8665(. با این حال آالیش با مواد پوسته ای نیز می تواند سبب این تغیرات شود )رولینسون ،8676ویلسون ، 

پوسته ای باشد . به عالوه غنی شدگی این دو عنصر ممکن است نشانه هیدراته شدن  پوسته اقیانوسی  فرورانده   می تواند نشانه آلودگی 

مربوط به  Csو  ,Rb,Th( غنی شدگی عناصر     8674شده باشد که  نقش مهمی  در تشکیل ماگما داشته باشد ) پیرس و همکاران ، 

در دایک های  Kعنصر   تواند باعث ایجاد ماگمای کا لک آلکالن  شود . مقدار باالی  که می .آب زدایی صفحه  اقیانوسی فرورو است 

 فلسیک بیان گر آلودگی ماگما در پوسته فوقانی طی تکامل ماگما می باشد . 

( معتقدند  که نمودار های عنکبوتی مربوط به توده های نفوذی مرتبط با فرورانش ، دارای آنومالی منفی در عناصر  8662فولی و ولر )

Ti,Nb,Ba  می باشند . آنومالی منفی درNb  می تواند  به تفریقNb  نسبت بهCe وTh  نسبت داده شود . زیراNb   طی  بی آب شدن

رانده شده ، ترجیحا  داخل آمفیبول و فاز های فرعی  تیتانیت و روتیل  باقی می ماند . از طرف دیگری آنومالی یا ذوب بخشی صفحه فرو

( .  7222در سنگ های منطقه تاثیر سیاالت حاصل از فرورانش را بر منابع گوشته ای نشان      می دهد ) سوئیسو ،  Nbمنفی غنصر 

اخص سنگ های قاره ای است و ممکن است نشان دهنده شرکت پوسته درز فرایند های همچنین این آنومالی منعکس کننده نقش  ش

 ( . 8675ماگمایی باشد ) رولینسون ، 

 در نمودار های به هنجار شده در نمونه های مورد مطالعه تابع یک یا چند عامل مختلف است  که عبارتند از :  Tiآنومال منفی  

 (8667انش ) هارمس و کاستر ف ( مشخصه ماگماتیسم مرتبط با فرور8 

 (.7225،گاو و رودینگ  8667( وجه مشخصه سنگ های پوسته قاره ای و شرکت در فرآیند های ماگمایی )هارمس و کاستر 7

 (7227( می تواند نشانه ای از آلودگی پوسته ای و یا ذوب مجدد آن نیز باشد )اسواین ، 5

 (  7225( پایداری فازهای حاوی این عنصر در طی فرایند تفریق )ریو  و همکاران ،  4

 ( فقیر بودن منشا از این عنصر 1
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سیک  به هنجار شده نمودار عنکبوتی دایک های فل -b( . 8676نمودار عنکبوتی عناصر کمیاب دایک های فلسیک  به هنجار شده نسبت به گوشته اولیه  ) سان و مک دونالد ، a -7شکل   

 دارای تهی شدگی هستند Nb, Rbدارای غنی شدگی و عناصر   Th,K,Sm,Tb( عناصر 8686نسبت به گوشته اولیه )وود و همکاران ،

           

 

.c–   ، ( . به طور کلی8674نمودار عنکبوتی عناصر نادر خاکی دایک های فلسیک  به هنجار شده نسبت به کندریت) بوینتون LREE    ها  نسبت به

HREE . ها دارای غنی شدگی می باشند  

 Ta/Ybدر مقابل     Th/Ybنمودار  
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معموال برای تشخیص  محیط های زمین ساختی در سنگ های بازالتی مورد استفاده قرار می گیرند   Taو    Thمانند    HFSEعناصر   

(  . شاره های حاصل از دست دادن آ ب  8661غنی هستند    )پیرس و پتی ،  Taدر  مقایسه با    Th. بازا لت های مناطق فرورانش از   

پوسته اقیانوسی فرورونده نقش مهمی را در انتقال  عناصر بین صفحه ی فرورونده و ماگمای تولید شده در کمان دارند ) گورتون و اچاندلی 

عناصر کم تحرک عمل کند  ولی در محیط های کمانی مانند است و انتظار می رود که مانند  HFSE(   . توریم یک عنصر  7222، 

( . معموال نسبت های   7222عناصر متحرک رفتار می کند . این عنصر از مواد رسوبی صفحه فرورو حاصل می شود )گورتون و اسچاتدلی ، 

Th/Yb    وTa /Yb  ا به صورت فازهای اصلی یا باقیمانده تحت تاثیر تبلور جدایشی  یا ذوب بخشی  ) که در آن پیروکسن و فلدسپار ه

هستند ( قرار نمی گیرند . بنابراین فراوانی این عناصر  می تواند نشان دهنده ی ترکیب سنگ خاستگاه ماگما و یا هضم سنگ های پوسته 

ام می شود باعث غنی شدگی ( . دگرنهادی ناحیه خاستگاه که در اثر فرایند های فرورانش انج 8661به وسیله ماگما باشد ) پیرس و پتی ، 

 می شود .   Ta /Ybدر مقایسه با    Th/Ybشده و بنابر این سبب افزایش نسبت  Taنسبت به      Thاز  

 

 

   Th/Yb- Ta /Ybتعیین خاستگاه زمین ساختی دایک های منطقه با استفاده از نمودار  - 6شکل                                      

در مقایسه با   Thمی شود . آلودگی پوسته ای است ، زیرا فراوانی     Ta /Ybنسبت به  Th/Ybعامل دیگری که سبب باال رفتن نسبت 

Ta ، ( . نمودار تغییرات نسبت 7222در سنگ های پوسته ای زیاد تر است )آلدانماز و همکارانTh/Yb  در مقایسه باTa /Yb  دایک

می باشند و در گستره حاشیه  W( . دایک های مافیک و فلسیک دارای روندی مشابه با روند    8 – 1ل های منطقه بررسی شد ) شک

 فعال قاره ای و موازی روند منبع گوشته غنی شده قرار گرفته اند .

 پتروژنز 
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 تیپولوژی دایک های فلسیک 

دارای  I(   مطرح شد. براین اساس گرانیتوئید های نوع  8686برای اولین بار توسط چاپل  و وایت  )       SوIنوع   طبقه بندی گرانیتوئید ها به دو 

% ( دارند . در نظر 88 -% 19طبیعت  متا آلومین  تا کمی  پر آلومین  بودند . این نوع تا حدی سدیک هستند و مقدار سیلیس  آنها گستره وسیعی )

دارای طبیعت به شدت  پر   Sمنشا مافیک  و آذرین دگرگون شده حاصل  شده اند . گرانیتوئید  های نوع   گرفته می شود که این سنگ ها از یک 

% ( می باشند  و از ذوب  سنگ های رسوبی دگرگون شده حاصل  88 -% 94آلومین بوده ، نسبتا  پتاسیک هستند و دارای محتوای  سیلیس  باالتری )

ان نمودند .  وعنمشخصات جدیدی را   SوI( برای تفکیک  گرانیتوئید ها ی نوع  8687(  و هایل و همکاران  ) 8667شده اند . همچنین وایت و چاپل )

عمدتا  به صورت توده های نفوذی کوچک  و فاقد سنگ های آتشفشانی  مرتبط با آنها است و طیف ترکیبی آنها از   Sبه نظرآنها   گرانیت  های نوع  

معموال  به صورت توده های نفوذی بزرگ    I%(  تغییر می یابد . چنانچه  گرانیتوئید های نوع   72%(  و تا گرانیت ) 87% ( ، گرانودیوریت )72دیوریت  )

% (  تغییر پذیر  51% (  و تا گرانیت ) 12% ( ، گرانودیوریت )81های آتشفشانی  مرتبط با آنها است و طیف ترکیبی آنها از دیوریت ) و همراه با سنگ

 .است

 

 Na2O- K2Oنمودار   

کاربرد دارد . تمامی نمونه ها در   Sو I(  که  به منظور  تفکیک  گرانیتوئید های  تیپ   8667) چاپل و وایت ، Na2o- K2Oبا استفاده از نمودار  

 . ( a7قرار گرفته اند. )شکل     Iمحدوده تیپ  

 Ce – SiO2نمودار   

  I ارائه  شده است . در این نمودار تمام  نمونه ها در محدوده  تیپ   Aو  Iاین نمودار توسط کولیز و همکاران به منظور تفکیک  گرانیتوئید های نوع  

 ( b 7)شکل واقع شده اند  .
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 (8677کواینز و همکاران ) -  b (8667از یکدیگر   چاپل و وایت ) Sو  Iنمودار تفکیک گرانیت های نوع  -a   - 82شکل     

 نتیجه گیری

 براساس نتایج حاصل از آنالیز شیمیای و نمودار های پتروگرافی از لحاض درجه اشباع از آلومینیوم  در محدوده متا آلومین و اقع شده _ 8

 (هستند .  CAاند و دارای سرشت کالک آلکالن)

غنی شدگی دارند  که با  طبیعت  تشکیل آنها در محیط  HREEنسبت به   LREEبر مبنای آنالیز شیمیایی این سنگ ها  از نظر    - 7

 نشان از تشکیل ماگما در محیط فرورانش دارد . Nbفرورانش سازگار است .آنومالی منفی  

 ,Baو بی هنجاری منفی   U,Ta,Pb,TH,Rb,Csی چند عنصری  این دایک ها   دارای بی هنجاری  مثبت   در نمودا ها  - 5

,NbوTi  . هستند 

(  مبین  آلودگی با پوسته  زیرین 8686در الگوی عادی سازی شده با گوشته اولیه )وود و همکاران ، TiوNb,تهی شدگی و کاهش    - 4

 می تواند نشانه  الودگی پوسته  یا تحول ماگمایی می باشد .  Srو غنی شدگی  

در نمودار های عنکبوتی  مبین شرایط اکسایش ماگمای تشکیل دهنده انها است . همچنین به علت   Euنبود بی هنجاری مشخص    –1

 کن است  این عنصر فاقذ آنومالی باشد . ارتو پیروکسن  و آمفیبول  و به علت  وجود گارنت  در سنگ منشا  مم -وجود کلینو پیروکسن  

در نتیجه  Rb/Yحاکی  از باال بودن نسبت   Rb/Yb-Ba/Thو   Rb/Y-Nb/Rbروند های عمودی ایجاد شده در نمودار های  – 9

 موثر بودن  فرایند  آالیش  پوسته ای در ماگمای والد این  دایک ها می باشد . 
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