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 چکیده

توسط کوه های البرز در شمال و کویر لوت در جنوب محصور  (CJBC) بیارجمند -چاه جممجموعه 

که قدیمی ترین پوسته قاره ای ایران در  به شمار می آیدشده است و به عنوان بخشی از ایران مرکزی 

است )پالتون  تونالیتیک ارتوژنز صخره های دراین مکان یافت شده است. این مجموعه حاوی گرانیت 

، آمفیبول ها و پاراژنوسیس ها است. دایک های رسوبات دگرگون شدههای قدیمی( و مرتبط با 

هستند و در  دگرگون شده به عالوه رسوبات گرانیتی و گرانودیوریتیک در ارتباط با ارتوژنسیس و

نزدیکی پلوتون ها فراوان هستند. براساس نتایج مربوط به توده های صخره ای، عناصر کمیاب و ردیاب 

اشاره به کریستالی شدن و متبلور شدن در ارتباط  یافت می شود که زمینی در صخره های ارتوژنسیس

ی فرورانش هستند که اشاره به شکل گیری هم رسوبات دارا. آمفیبول ها نیز داردبا مواد مذاب 

دایک های عمومی می کند. حضور شبه آمفیبول ها در ارتباط با هم آتشفشانی دگرگون یافته و 

)شیست های میکا( می تواند نشان دهنده یک حوضچه رسوبی پر  دگرگون شده پاراژنسیس و رسوبات

چاه مربوط به صخره های  U-Pb زیرکنه کاوی دادشده با محصوالت قوس فرسایشی ماگما باشد. 

بود  ca. 550 to 530 Maبا سن  238U/206UUنشان دهنده کریستالی شدن  بیارجمند -جم

 (to −5.5 2.2−براساس کل صخره ها Sr–Ndکامبرین اولیه(. ایزوتوپ سیستماتیک  -ادیاکاران)

 (εNd(t) =  زیرکنو نتایج مربوط به ایزوتوپ HF کادومیان  نشان می دهد که صخره های گرانیتی

شان هستند. و منشا احتماال حاوی مزوپروتروزیک قدیمی تر، و پوسته ای پیوسته در منبع  CJBC یا

مشابه در اعماق زمین  دگرگون شده و همسن با گرانیت های بیارجمند -چاه جمصخره های گرانیتی 

 -توریدسیرجان و کوه های البرز و به عالوه پلت فرم   -ایران در بخش مرکزی ایران، ناحیه سنندج

به  کادومیانهای زیرزمینی  در غرب آناتولی در شمال غربی ترکیه هستند، همه این صخره  آناتولی

 کادومیانوان قوس های پیوسته صورت پراکنده برای نشان دادن بخش هایی از نروپروتروزیک به عن

 به کار رفته و مورد تفسیر قرار می گیرند. گاندووانادر حاشیه بخش فعال شمالی 

 

 

 

 

 


