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رویبروریمنشساختباوداشتهآندزیتترکیبعمدتاًحیدریهتربتغربالیگومیوسنولکانیکسنگهای
رویربگرفتهانجامپتروگرافیوصحراییدقیقمطالعات.اندگرفتهقرارمنطقهائوسنآواریآذرواحدهای

ژیوکالز،پالکانیهایودهندمینشانراگلوموپورفیریوپورفیریبافتعمدتاًسنگهاایندادنشانمنطقه
آذرینهایسنگماگمایسریتعیینبرای.دهندمیتشکیلراسنگهاایناصلیهایکانیاپکوپیروکسن

-FeO*-(Na2O+K2O)نموداراز MgOردهمگیهانمونهتمامبندیطبقهایناساسبرکهشداستفاده
سنگینبهنسبتهاLREEسبکخاکیکمیابعناصرژئوشیمیمطالعه.گرفتندقرارآلکالنکالکمحدوده
HREEباشدبخشیذوبمیزانیدهندهنشانتواندمیکهدهندمینشانتوجهیقابلشدگیغنیها.
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