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Abstract  

In this research, to contribute to the understanding of the geochemistry of trace elements in 

zircon, we determined the REEs, Y, Nb, Ta, Th, and U contents in zircon grains in three 

granitoids (Sarnowsar, Sarkhar and Bermani) by laser ablation-inductively coupled plasma-

mass spectrometry (LA-ICP-MS) in order to determining the magma sourcee and magmatism 

fertility. The zircon/rock partitioning coefficients of REE, Y, Nb, Ta, Th, and U contents 

indicate that the patterns of the trace elements of the studied granitoids are controlled by the 

liquid composition at the magmatic crystallization. Compared to Sarkhar and Bermani 

granitoids, the Sarnowsar granite has a higher temperature (736° to 915 °C), higher zircon/rock 

partitioning coefficient of REEs, Y and Th (up to 2770 for Zr) and it was formed in higher 

oxidant conditions (△FMQ values between -0.06 to 17.01). The results of this study show that 

oxidized and I-type magmas in subduction-related tectonic environments are more favorable 

for porphyry and skarn mineralization. 
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EXTENDED ABSTRACT 

 
Introduction 

Zircon is the most commonly analyzed accessory mineral and is routinely employed in U–Th–

Pb geochronology, (U–Th)/He and fission track thermochronology, radiogenic (Hf) and stable 

(O) isotopic studies, crystallization thermometry, and trace element geochemistry (Belousova 

et al., 2002). A critical presumption in zircon chemistry studies is that data obtained from zircon 

is a proxy for the parent igneous rock. This is evidently true for most types of analyses, 

however, relating trace element and rare earth element (REE) concentrations in zircon 

compared to bulk rock or melt concentrations has been verified for causing some difficulties. 

The incentive to establish more accurate estimates of parental bulk rock concentrations using 

in-situ zircon measurements is significant as it would link zircon to a large body of whole rock 

geochemical literature with numerous possible applications including studies of magma source, 

crustal thickness, mineral exploration, crustal evolution, metamorphism, and petrogenesis 

(Chapman et al., 2016 and references therein). In this research, we determined the contents of 

REEs, Y, Nb, Ta, Hf, U, and Th in the zircon grains of eight granitoid samples from the Sangan 

mining district, NE Iran, to calculate zircon/rock partitioning coefficients of REEs applicable 

to magma source studies and mineral exploration. 

 

Material and methods 
Zircon from Sarkhar and Bermani granitoids were analyzed at the State Key Laboratory of 

Geological Processes and Mineral Resources, China University of Geosciences, Wuhan, using 

laser ablation system, ICP-MS instrument (Agilent 7700a ICP-MS). Also, samples from 

Sarnowsar granitoids were analyzed at the Nanjing Hongchuang Geological Exploration 

Technology Service Co. Ltd., China. Zircons were analyzed for trace elements using a laser 

energy density of 3.6 J/cm2, a spot size of 30 μm, and a repetition rate of 5 Hz. 

The estimations of melt composition and the measured trace element concentrations in zircon, 

values of DCe
zircon/rock was calculated. Estimates for DCe3+

zircon/rock and DCe4+
zircon/rock were 

implemented after Ballard et al. (2002) method. Partition coefficients of the trivalent REEs and 

the quadrivalent series Hf, Th, and U are used to constrain DCe3+
zircon/rock and DCe4+

zircon/rock, 

respectively. Blundy and Wood (1994) showed that the mineral melt partition coefficient for a 

cation i can be related to the lattice strain energy created by substituting a cation, whose ionic 

radius (ri) differs from the optimal value for that site (r0) (Equation 1). 

lnDi=lnD0-4π ENA/RT (ri/3+r0/6) (ri- r0)
2                                                                                     (1) 

Plotting lnDi against the (ri/3 +r0/6)(ri−r0)
2 yields a linear relation for an isovalent series of 

cations. With knowing the ionic radii of Ce3+ and Ce4+, partition coefficients of these species 

can be determined by interpolation. Since Ce will be a mixture of Ce3+ and Ce4+, the value of 

DCe
zircon/rock will lie between these two-partition coefficient end-members, and by combining 

Equations (1) and (2) oxygen fugacity fO2 of crystallization can be estimated. 

ln[xmelt 
Ce4+/ xmelt 

Ce3+]= 1/4 ln fO2 + 13136 (±591)/T − 2.064 (±0.011) NBO/T 

−8.878(±0.112).xH2O −8.955 (±0.091)                                                                                                                                              

(2) 

Temperatures were calculated using the Ti content of zircon, by using the Equation (3) (Ferry 

and Watson, 2007): 

log(Tizircon) = (5.711 ± 0.072) – 4800 ± 86/T −logaSiO2 + logaTiO2                                                     (3) 

where Tizircon is the concentration of Ti in zircon in ppm, T is temperature degrees in Kelvin, 

and ai (aSiO2 and aTiO2) is the ratio of component i concentration in the melt over the 

concentration of component i in the rock at saturation. 

 



 

 

 

Results and discussion 

Concentrations of trace elements in the zircon grains are given in the Supplementary Table and 

are summarized in Table 1, where the geometric mean (G), the variation coefficient CV (which 

corresponds to the ratio of standard deviation by the arithmetic mean), and the number of 

determinations (n) are listed. Heavy rare earth elements (HREEs) show a relative enrichment. 

(Lu)N in the Sarnowsar granitoids range from 1522.40 to 8869.00 (DA sample), 1477.00 to 

6442.00 (TP sample) and 1655.37 to 53.00 7523 (CSK sample). These values for Sarkhar and 

Bermani granitoids are in the range of 835.43 to 4077.95 (BR-01 sample), 1233.46 to 4337.80 

(SK-01 sample), 1984.37 to 5681.81 (SK-1-1 sample), 2281.71 to 4955.97 (SK-1-2 sample) 

and 2268.68 to 6422.57 (SK-2-2 sample). Furthermore, the LREEs show lower concentrations, 

resulting in an (La/Yb)N that is generally less than 0.1. A negative Eu anomaly and a positive 

Ce anomaly are observed in studied granitoids. Contents and patterns of REEs in the studied 

granite samples are similar to those reported by other authors with higher HREEs contents than 

LREEs (e.g., Hoskin and Schaltegger, 2003). 

Zircon Ti concentrations used to constrain its crystallization temperatures, and T is calculated 

by the revised Ti-in-zircon thermometry of Ferry and Watson (2007) (Supplementary Table). 

Calculated Ti-in-zircon temperatures for Sarnowsar intrusions (736° to 915 °C) are higher than 

those of Sarkhar (646° to 819 °C) and Bermani granitoids (653° to 861 °C). The △FMQ values 

(calculated by equation of Trail et al., 2011, 2012) for Sarnowsar range from -0.06 to 17.01. 

For Sarkhar and Bermani intrusions, the △FMQ values are in the range -4.43 to 4 and -8.53 to 

0.07, respectively. These data indicating different magmatic conditions for productive 

(Sarnowsar) and barren (Sarkhar and Bermani) granitoids. 

 

Conclusion 

Defining the magma source and fertility of acidic to intermediate magmatism within the 

Cenozoic volcano-plutonic magmatic belts of Iran has immense scientific and mineral 

exploration significance. By using the zircon/whole rock partition coefficient in the Sangan 

mining area (Sarnowsar, Sarkhar and Bermani granitoids), we discuss the magma source and 

fertility of magmatism. The magmatism of Sangan mining district area is alkaline and classified 

as I-type granitoids, which have a direct genetic association with iron skarn mineralization in 

the area. The current results show that Sarnowsar granitoid was formed at a higher temperature 

(736° to 915 °C), lower negative Eu anomaly (with geometric mean 0.35 to 0.4), higher values 

of Ce4+/Ce3+ (25.56 to 718.62) ratios compared to Sarkhar and Bermani granitoids. Also, the 

Sarnowsar granitoid has lower Hf values (700 to 1199 ppm) and higher Zr/Hf (65 to 87) values, 

which shows that it formed in an earlier magmatic stage compared to Sarkhar and Bermani 

granitoids. The results of this research can be used for identifying productive Cenozoic 

intrusions in Iran that are related to porphyry and skarn mineralization systems. 
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 چک،ده

ایتریم، توریم، اورانیم، نیوبیم     میا ،  عناور خا ی  محتوایزیر ن      میا   عناور  ژئوشیمی  درک  ب    مک  در این پژوهش، برای 

 سنجی طیففناوری    از  استفاده   دو توده گرانیتوئیدی سرنوسر و سرخر و برمانی در ناحی  معدنی سنگان با  زیر ن  بلورهای   در و تانتالیم

  با ا  یسم منطق  مورد مطالع  درار گرفت  استبا هدف تعیین منشأ و بارور بودن ماگمات  1القایی فرسا  لیزری   پالسمای جفتیده   جرمی

  الگوهای     مش   شد     ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل عناور نادر خا ی، ایتریم، توریم، اورانیم، نیوبیم و تانتالیم،  از  استفاده 

  ا شوندمی    نترل  مذا    تر یبتوسط    تبلور  لحظ    دربرمانی  و    سرنوسر وسرخر  گرانیتوئیدهای   زیر ن  بلورهای   در    میا   عناور
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، ضریب توزیع  (درج  سانتیگراد  915تا    736)  دارای دمای تشکیل باالترنسبت ب  ماگماتیسم سرخر و برمانی  ماگماتیسم سرنوسر  

و در شرایط ا سیدان باالتری  (  مبرای عن،ر زیر نی  2770تا مقادیر  )  بیشتر بوده عناور نادر خا ی، ایتریم و توریم    زیر ن/سنگ

(△FMQ    تشکیل شده استا نتایج  01/17تا    -06/0محدوده بین  در )   شده و نوع    د یا س  ی    ماگماها  نشان داد این مطالعI    در

 تر هستندا مطلو اسکارن و    یریپورف یساز ی ان یبرا  با فرورانشمرتبط   یکیتکتون   یهاطیمح

 

، ا تشاف مواد  ماگما  ، ماگماتیسم سنگان، منشأزیر ن/سنگ، ضریب توزیع  عناور نادر خا ی،  زیر نشیمی  هصی ،ل،دی:  اتژه

 معدنی

 

 مقدمه 

پایداری    نزیر    بلورهای  در    میا   عناور  توزیع  نتایج دلیل  شیمیایی  آن  ب   و  فیزیکی  هوازدگی  برابر  اعتماد  در  است  دابل 

(Harrison et al., 2007  ا بر این اساس، از خ،وویات شیمی بلور زیر ن)ژئو رونولوژی   پتروژنز،  منشأ،  تعیین   برای توان  می  

 ,Lima and Nardi, 1998; Morton et al., 2005; Nardi et al., 2008)  استفاده  ردهای نفوذی  توان فلززایی توده   و

2012, 2013; Zeh et al., 2010; Cabral and Zeh, 2015های  همچنین با توج  ب  آنومالی  (اEu    وCe    و محتوی عن،ر

 ,.Watson et alتوان اطالعاتی در مورد فوگاسیت  ا سیژن سنگ مادر و دمای تبلور زیر ن بدست آورد )تیتانیوم در زیر ن، می

2006; Ferry and Watson, 2007; Trail et al., 2011, 2012; Hofmann et al., 2014  مورد   در  اگرچ  بحث (ا  

موفقیت این روش را ب     دیگر احتمال  دانند، برخینویسندگان این روش را اثرب ش می  از  دارد و برخی  ادام   روش  این   اربردهای

عناور  محتوای  تغییرات  در سنگ  دلیل  زیر ن میا   منفرد  بلور  یا حتی یک  و  ادخال  ها  اثر وجود  )در  ریز  آپاتیت،    نظیرهای 

و   م   بلورهای زیر ن  شدندگرگون   ب   پاسخ  در  ساختاری  شکل  تغییر  وگرمابی    ثانوی    روتیل(، دگرگونی، دگرسانی  مونازیت 

 ,.Barbey et al., 1995; Nemchin and Pidgeon, 1997; Thomas et al., 2002; Poitrasson et al)دانند  می

2002; Hoskin, 2000, 2005; Belousova et al., 2002, 2006; Hoskin and Schaltegger, 2003; 

Chapman et al., 2016فروپاشی   از  ناشی  شده   القا  خود  تشعشعات  ساختاری  آسیب  در اثرتحت تاثیر دگرگونی    هایزیر ن  (ا  

  گذارد  می تأثیر انت ابی  انحالل و  شستشو  برابر  در  زیر ن مقاومت و    میا  عناور توزیع   بر     شوند می تولید U و  Th رادیوا تیو



 

 

(Geisler et al., 2002ا)  مطالعات  برای  ددرتمند  ابزار  ،های اشاره شده محدودیت  رغمعلی  زیر ن،  در   میا   عناور  ژئوشیمی  

 (اNardi et al., 2013) شوددر ده  اخیر محسو  می شناسیزمین تحوالت   و  منشأ تعیین

ومتر   یل  20ب  طول   خاوری-باختریراستای       در امتداد توده گرانیتوئیدی سرنوسر در است   انسار    14ناحی  معدنی سنگان شامل  

 Boomeri et al., 1997, Boomeriاست )  انجام شده   آنروی  بر  و مطالعات متعددی  (  1)شکل   یلومتر تشکیل شده    8وعرض  

et al., 2006; Malekzadeh Shafaroudi et al., 2013, 2016; Golmohammadi et al., 2014, 2015; 

Mazhari et al., 2015; Mazhari et al., 2017; Ghasemi Siani and Mehrabi, 2019, 2020; Mehrabi 

et al., 2021آن و مقایس     باروربودن   سنجی، فوگاسیت  ا سیژن،(ا نقش توده نفوذی سرنوسر در ناحی  معدنی سنگان از لحاظ سن

 Boomeri, 1998; Ghasemi Siani etمورد بررسی درار گرفت  است )   دبالًبرمانی  ن با توده گرانیتوئیدی عقیم سرخر و  آ

al., 2022  ا)( است  گرفت   درار  مطالع   مورد  سنگ  ل  شیمی  اساس  بر  ماگماتیسم  منشأ  و  پتروژنز   Malekzadehاگرچ  

Shafaroudi et al., 2013, 2016; Golmohammadi et al., 2014, 2015; Mazhari et al., 2015  ولی تا ،)

بحال منشأ و متالوژنزی ماگماتیسم سنگان با استفاده از ضرایب توزیع زیر ن/سنگ  ل عناور نادر خا ی و برخی دیگر از عناور  

 و  REEs، Y،  Nb،  Ta،  Hf،  U ل  در این تحقیق بر اساس ضرایب توزیع زیر ن/سنگ مورد مطالع  درار نگرفت  استا بنابراین،  

Thاهای نفوذی مورد بررسی درار گرفت  استاین توده  ی ، منشأ و متالوژنز 

 

 هصی نفعذی شنصس  ا پیباگبتف  يعره م،ن

  های از سنگ  استا این ناحی  اغلبخاوری  مربند ماگمایی البرز وادع شده    الی   خاور ایران و در منتهیدر شمال  سنگان  یمعدن  ناحی 

 رتاس     های  ربنات سنگ  و  ژوراسیک  شده   های سیلیسی  الستیک دگرگونتشکیل شده    در سنگ  ائوسن  پلوتونیک-آتشفشانی

ددیمی1)شکل  (  Boomeri, 1998; Karimpour and Malekzadeh Shafaroudi, 2007) اند  نفوذ  رده   ترین(ا 

خاوری    و   جنوبی  هایب ش  در  ( پر امبرین هستند   های دگرگونی ضعیف )اسلیت و متاسیلتستون های سنگی شامل سنگرخنمون

 شیل   چرت،  شامل  متر  500  از   بیش  ض امت  و  زیرین  با سن ژوراسیک  شمشک  (ا سازند 1)شکل    سنگان رخنمون دارند    معدن  ناحی 

  دلیچای   سازند   هایمارن  و  آهکی  هایسنگ  شامل  میانی  ژوراسیک  هایسنگ  ااست  درمز  سنگماس   و   سیلتستون  شده،  دگرگون

 سازی  انی  میزبان      شده   تشکیل  دولومیتی  آهکسنگ  و  دولوستون   آهک،سنگ  از  فودانی  باسن ژوراسیک   الر  سازند  اهستند

  بلوری   توف  و   نگلومرا  ض یم،  آهک  سنگ  از  اغلب  یمعدن  ناحی    در   رتاس   سازندهای  (ا1  شکل)   است  اسکارنی  آهن  سنگ

  باختر   در      ستا  آنها  آذرآواری  ارزهای  هم  و   التیت   ریولیت،  آندزیت،  داسیت،   شامل  آتشفشانی  های سنگا  است  شده   تشکیل



 

 

تر یب عمده   برمانی با و    نفوذی سرخر  های توده نفوذی شامل توده نفوذی سرنوسر و توده س   ا  است  گسترده   سنگان   معدنی  ناحی  

های آتشفشانی با تر یب  های پورفیری و سنگدر ناحی  معدنی سنگان رخنمون دارند     وارتزمونزونیت   سینوگرانیت  و   سینیت

 ا(Mehrabi et al., 2021)  نندآندزیت تا ریولیت آنها را همراهی می

 

 
  شده   داده   نشان  خاوری-باختری  روند   در  اسکارن را   انسار  14     مودعیت  سنگان  معدنی  ناحی   شده   ساده   شناسیزمین   نقش   .1شکل  

(،  BK(، مر زی ) انسارهای باغک )Cnو    A´  ،A  ،B  ،Csاین  انسارها شامل  انسارهای محدوده باختری ) انسارهای    ااست

  ا (( استFZ( و فرزن  )SAآهنی )(، سمMDجو )(، معدنSDI, SDII, SDIIIیک تا س  )  سنجدک (( و خاوری )Dدردوی )

 (اGhasemi Siani et al., 2022داسمی سیانی و همکاران ) گرانتیوئیدها بر اساس سن

Fig. 1. Simplified geological map of Sangan ore district which shown location of fourteen skarn 

ore deposits along W-E trend. These ore deposits  are including western (A, A´, B, Cs and Cn), 

Central (Baghak (BK) and Dardvay (D)) and eastern (Senjedak I to III (SDI, SDII and SDIII), 

Madanjoo (MD), Some-ahani (SA) and Ferezneh (FZ)). Age data of granitoids are from 

Ghasemi Siani et al. (2022). 

 

نفوذی  با  انی  توده  بوده    درتماس  ناحی  معدنی سنگان  توده گرانیتوئیدی  بزرگترین  با یک روند  سازیسرنوسر  اسکارن  های 

ا  استاین توده دارای تر یب گرانیت، گرانودیوریت،  وارتز مونزونیت و اغلب سینوگرانیت  (ا A-2باختری است )شکل -خاوری

  و   بیوتیت)  های فرومنیزینشود     انیمشاهده می  وورتی  رنگ  بانمون  دستی  سطح تازه  بوده و در  بلور  متوسط  ها  سینوگرانیت 

دابل تش ی      در های   انی  و (  هورنبلند   از   و   است  گرانوفیریک  و  ایدان    بافت  دارای  سینوگرانیتا  ( B-2است )شکل  در آن 

   وارتز   ،(مترمیلی  3/1  تا   0/ 4  با ابعاد  حجمیدرود    25)  پالژیو الز  ،(مترمیلی  5/1  تا   2/0  درود و ابعاد   45با فراوانی  ) آلکالی فلدسپار  



 

 

با  ) هورنبلند  و  ،(مترمیلی  2/0 متر از    درود و ابعاد  2با فراوانی  ) بیوتیت  ،(مترمیلی  6/0تا    2/0 متر از    درود و ابعاد  15با فراوانی  )

  مگنتیت،   آپاتیت،  ن،زیر    شامل  فرعی  های انی(ا  A-3شکل  )   است  شده   تشکیل(  مترمیلی  1/1  درود وابعاد متوسط  10فراوانی  

( و عمدتاً  C-2ناحی  معدنی سنگان رخنمون دارد )شکل خاوری برمانی درجنو  های نفوذی سرخر وتوده  اهستند روتیل و تیتانیت

با  )  پالژیو الز از  عمدتاً و(  D-2)شکل دارند  هیپیدیومورفیک بافت   هاسنگ این سینوگرانیت استا  تا  دارای تر یب مونزوگرانیت

  فلدسپار آلکالن   ،(مترمیلی  2/1تا    3/0درود و ابعاد    30  با فراوانی حدود)   وارتز  ، (مترمیلی  3/1تا    6/0درود و ابعاد    25  تا   20فراوانی  

  (مترمیلی  2/1تا    4/0درود و ابعاد    15  ود با فراوانی حد)   بیوتیت   و  هورنبلند  و(  مترمیلی  5/1تا    5/0  درود و ابعاد  30  تا  25با فراوانی   )

 ا( C-D-3)شکل   هستند فرعی های انی  مگنتیت و  آپاتیت تیتانیت،  ن،زیر  ا (B-3شکل )اند تشکیل شده 

 

 

  نمون  دستی سینوگرانیت سرنوسر با انکالوهای مافیک؛   : B  سازی اسکارن؛توده گرانیتوئیدی سرنوسر در تماس با  انی  :A  .2شکل  

C: نمایی از رخنمون توده گرانیتوئیدی سرخر، و D: انمایی نزدیک از توده گرانیتوئیدی برمانی 

Fig. 2. A: Sarnowsar granitoids in contact with mineralized skarn; B: Hand specimen sample 

of Sarnowsar syenogranite with mafic enclaves; C: Sarkhar granitoids outcrop, and D: Close 

view of Bermani granitoids. 

 



 

 

 

است؛    :A  .3شکل   شده  تشکیل  فلدسپار  آلکالی  و  پالژیو الز  از  عمدتاً  سرنوسر     سینوگرانیت    :Bت،ویرمیکروسکوپی 

است؛   شده  تشکیل  فلدسپار  آلکالی  و  پالژیو الز  از  عمدتاً  برمانی     سینوگرانیت  انت ابی    : Cت،ویرمیکروسکوپی  ت،ویر 

ت،ویر انت ابی  اتودولومینسانس از برخی  :D و  ،(DAسر )نمون   اتودولومینسانس از برخی از زیر ن درنمون  سینوگرانیت سرنو

 Whitneyویتنی و اوانز )  براساساخت،اری    عالیم(ا  SK-1-2از زیر ن های مطالع  شده درنمون  سینوگرانیت سرخر )نمون   

and Evans, 2010) ( ادتباس شده استAfs ،آلکالی فلدسپار :Bt ،بیوتیت :Hbl ،هورنبلند :Pl)ا: پالژیو الز 

Fig. 3. A: Photomicrograph of Sarkhar syenogranite which is mainly consist of plagioclase and 

alkali feldspar; B: Photomicrograph of Sarnowsar syenogranite which is mainly consist of 

plagioclase and alkali feldspar; C: Selected cathodoluminescence images of some dated 

Sarnowsar syenogranite zircons (sample DA), and D: Selected cathodoluminescence images 

of some dated Sarkhar syenogranite zircons (sample SK-1-2). Symboles from Whitney and 

Evans (2010) (Afs: Alkali feldspar, Bt: Biotite, Hbl: Hornblende, Pl: Plagioclase). 

 

 يجز ه اش 

  بازتابی - مقاطع نازک تهی  شده از گرانیتوئیدهای مورد مطالع  در دانشگاه خوارزمی تهران با میکروسکوپ نوری دو منظوره عبوری

مدل   زیر ن  Axioplan 2زایس  درار گرفتا  توده مورد مطالع   از  )نمون    هایهای جداشده  برمانی  و  های  گرانیتوئیدی سرخر 

( ب  دانشگاه علوم زمین یوهان در چین ارسال شدا تجزی  بلورهای  SK-2-2و    BR-01  ،SK-01  ،SK-1-1  ،SK-1-2هایشماره 

 COMPexPro 102 ArF excimerانجام شده    متشکل از    GeolasPro laser ablation systemزیر ن با استفاده از  



 

 

laser   انرژی    193مو     با طول بیشین   استا دطر تجزی  نقاط    MicroLas optical Systemژول و یک  میلی  200نانومتر و 

–Agilent 7700e ICPهرتز بوده    با استفاده از دستگاه   5میکرون با فر انس    32انت ا  شده بر روی بلورهای زیر ن برابر  

MS     مورد تجزی  شیمیایی درار گرفتا از شیشNIST610  رای  الیبره  ردن نتایج شیمی زیر ن استفاده شده استا نتایج شیمی  ب

(  CSKو    DA  ،TPهای شماره  های سرنوسر )نمون جداشده از نمون   هایزیر ن در جدول تکمیلی پیوست ارائ  شده استا زیر ن

  5  فر انس  و   میکرومتر  30  نقط    اندازه   ، 2J/cm  6/3  لیزر  انرژی  چگالی  از   استفاده   با  2شر ت خدمات ا تشافی نانجینگ چین در  

 ;Wiedenbeck et al., 1995)  91500  زیر ن  و  NIST SRM 610  استاندارد  اگرفت  درار  شیمیایی  تجزی   مورد  هرتز

Wiedenbeck et al., 2004  )  ت،اویر  اتودولومینسانس از بلورهای زیر ن   شدندا استفاده    الیبراسیون  استانداردهای  عنوان  ب

توده   (C-3شکل  )سرنوسر   از دستگاه    (D- 3شکل  ) برمانی  و  نفوذی سرخر    هایو  استفاده  با  ترتیب   TESCAN MIRAب  

3LMH     مت،ل ب  میکروسکوپSEM  برای ت،اویر  اتودولومینسانس )شر ت خدمات ا تشافی نانجینگ چین( و  BII CLF–

کوپ زایس )دانشگاه علوم زمین یوهان در چین( تهی  شدا همچنین تجزی  شیمیایی سنگ  ل برای عناور نادر  مت،ل ب  میکروس  2

ها ب  روش انحالل  سازی  نمون آماده در مر ز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران انجام گرفتا    ICP-MSخا ی منت ب ب  روش  

 ل تکمیلی پیوست مقال  ارائ  شده استا نتایج تجزی  شیمیایی در جدودر چهار اسید انجام شدا 

 

  محصسبصيهصی  اش

zircon/rockبا استفاده از تر یب سنگ  ل و تمر ز عناور نادر خا ی و عناور فرعی در زیر ن، مقدار  
Ce4+ D      شودا  میمحاسب

zircon/rockت مین  
Ce4+ D    وzircon/rock

Ce3+ D  بر اساس روش  ( باالرد و همکارانBallard et al., 2002)  ا در این  انجام شد

ب  ترتیب برای بدست آوردن    Uو   Hf ،Th نظیرهای چهار ظرفیتی روش ضریب توزیع برای عناور نادر خا ی س  ظرفیتی و سری

zircon/rock
Ce4+ D   وzircon/rock

Ce3+ D  استفاده شدا ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل برای یک  اتیونi    در ارتباط با انرژی شبک

فرمول زیر براساس  ( است     0r( متفاوت از مقدار بهین  برای )irشدن یک عن،ر با شعاع یونی ) رنشی تولید شده توسط جانشین 

 (:Blundy and Wood, 1984است ) 

    lnDi=lnD0-4π ENA/RT (ri/3+r0/6) (ri- r0)
2                                                                       

( 1معادل  )  
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)بر حسب  دما    Tو    گازجهانی  ثابت    Rعدد آووگادرو،    ANمدول یانگ،    Eمعادل ضریب توزیع  رنشی،    0Dاین معادل      در  

 هستندادرج   لوین(  

  عناور   های  اتیونی س  ظرفیتی و چهار ظرفیتیارتباط خطی بین سری  (0r-ir()6/03+r/ir)2  در برابر  lnDi  مقادیر   ردنرسم  با  

بودن شعاع یونی  بدست می ب  مش    با توج   یابی بدست  نیز ب  وسیل  درون  ها اتیون ، ضریب توزیع این  Ce+4و    Ce+3آیدا 

zircon/rockوجود دارد، مقدار  Ce+4و   Ce+3ب  دو وورت  Ce   آیدا از آنجاییمی
Ce D  گیردبین این دو ضریب توزیع درار می 

(Ballard et al., 2002)     معادل از  استفاده  با  ) ، می2و  را بدست آورد  ا سیژن  فوگاسیت    ,Smythe and Brenanتوان 

 شده استا  ادتباس  (Shannon, 1976شانون )  از Uو  Hf ،Th(ا شعاع یونی برای عناور نادر خا ی، 2016

ln[xmelt 
Ce4+/ xmelt 

Ce3+]= 1/4 ln fO2 + 13136 (±591)/T − 2.064 (±0.011) NBO/T 

−8.878(±0.112).xH2O −8.955 (±0.091)                                                                                                                     

( 2معادل  )  
 ,Ferry and Watson)  آیدبدست می  3   در آن دما بر حسب درج   لوین بوده و بر اساس مقدار تیتانیوم در زیر ن طبق معادل   

( بوده    بر پای   Virgo et al., 1988های چهار ظرفیتی هماهنگ )ب   اتیون مت،ل  برابر سهم ا سیژن غیر    NBO/T  (ا2007

   امی دهدنیز مقدار مول آ  در مذا  و سنگ  ل را نشان  O 2xHشودا  بدون آ  محاسب  میتر یب 

log(Tizircon) = (5.711 ± 0.072) – 4800 ± 86/T −logaSiO2 + logaTiO2                                                      معادل

(3 )  

ب  دلیل نبود روتیل در    ااستبرابر دمای تشکیل بر اساس درج   لوین    Tبرابر محتوی تیتانیوم در زیر ن و    zirconTi،  آن   در  

باید در نظر    5/0(  متر از یک و بیشتر از  2aTiO)  2TiOهای برداشت شده و همچنین وجود ایلمنیت و مگنتیت مقدار فعالیت  نمون  

در نظر گرفت  شدا با توج  ب  وجود  وارتز    7/0برابر    2aTiO(ا در این پژوهش مقدار  Ferry and Watson, 2007گرفت  شود )

بر همین اساس دماهای بدست آمده در جدول    (اFerry and Watson, 2007گرفت  شد )نیز برابر با یک در نظر    2aSiOمقدار  

 ارائ  شده استا  1پیوست ارائ  شده و مقادیر  مین ، بیشین  و میانگین نتایج ب  طور خالو  در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

و فوگاسیت  محاسب     Ce/4+Ce+3های  زیر ن(، نسبتمقادیر  مین ، بیشین  و میانگین دما )بر اساس محتوی تیتانیوم در  .  1جدال  

 های گرانیتوئیدی ناحی  معدنی سنگانا  شده در بلورهای زیر ن نمون  

Table. 1. Minimum, maximum and average of calculated Ti-in zircon temperature, Ce4+/Ce3+ 

ratios and oxygen fugacity in zircon grains from Sangan mining district granitoids. 

  

 

Value 

Sarnowsar granitoids Sarkhar-Bermani granitoids 

Sample 

No. DA TP CSK BR-01 Sk-01 SK-1-1 SK-1-2 SK-2-2 

T(C)-Ti 

Min. 742.25 744.47 736.98 653.96 627.79 646.00 672.78 646.63 

Max. 898.44 886.89 1225.02 861.91 905.05 773.25 819.79 804.22 

Ave. 838.24 806.16 833.21 723.32 731.51 695.77 734.83 700.48 

Ce4+/Ce3+ 

Min. 41.82 59.32 25.56 2.45 0.35 4.26 10.62 2.09 

Max. 501.67 651.98 718.62 66.79 75.09 95.52 217.22 64.77 

Ave. 184.42 294.00 299.50 26.82 21.97 49.66 76.64 32.02 

(Ce/Ce*)D 

Min. 20.80 42.41 17.96 2.94 1.14 5.39 8.06 2.87 

Max. 595.93 773.51 446.53 49.32 64.09 61.72 51.01 55.70 

Ave. 197.00 280.57 176.20 15.89 13.65 30.37 26.44 32.45 

logfO2 

[T(C)-Ti] 

Min. -15.25 -12.59 -14.10 -25.97 -27.83 -23.23 -20.49 -26.40 

Max. -1.62 1.48 9.30 -14.85 -10.81 -16.21 -16.79 -10.22 

Ave. -5.56 -5.49 -6.44 -20.31 -21.04 -19.28 -18.26 -19.32 

△FMQ 

[T(C)-Ti] 

Min. -0.40 2.81 -0.06 -8.52 -10.91 -5.53 -4.43 -9.77 

Max. 12.74 14.16 17.01 0.07 1.42 1.06 0.17 4.00 

Ave. 8.16 8.73 7.21 -4.07 -5.11 -2.26 -2.04 -2.68 

 

 هصی گبتن،یعئ،دی يعره فبتاتن  عنصرب ،م،صب ر    ب،ن

در جدول پیوست مقال  ب  طور  امل ارائ  شده و  و برمانی  سرخر    ،نتایج شیمی بلورهای زیر ن جدا شده از گرانیتوئیدهای سرنوسر

نتایج    خالو  شده استا  2نتایج در جدول    (حسابی  انحراف معیار تقسیم بر میانگین)  (CV)تغییرات  ضریب    و  (G)  هندسی  میانگین

 دهد    مقادیر باالیخ،وص برای عناور نادر خا ی سنگین تغییرات زیادی را نشان میتغییرات عناور ب ضریب  دهد     نشان می

های مورد مطالع   این ویژگی نشان دهنده ماگمایی بودن زیر ندهدا  محاسب  شده نیز این امر را نشان می  ( CVضریب تغییرات )

-است    نشان  42/0های مورد مطالع   متر از  در نمون   Th/U  میانگین حسابی  مقادیرهمچنین،  (ا Corfu et al., 2003است )

بودن زیر ند بازه  ( در گرانیتوئیدهای  Lu)Nمقادیر  (ا  Corfu et al., 2003ها است )هنده ماگمایی  تا   40/1522سرنوسر در 

متوسط    00/8869 متوسط    05/6442تا    00/1477(،  DAنمون   )  53/3414با  و  TPنمون   )  25/3529با  با    53/7523تا    37/1655( 

بازه  CSKنمون   )  57/3755متوسط   در  برمانی  و  گرانیتوئیدهای سرخر  برای  مقادیر  این  استا  متوسط   95/4077تا    43/835(  با 

 94/3118با متوسط    81/5681تا    37/1984  (، SK-01نمون   )  49/2150با متوسط    80/4337تا    46/1233(،  BR-01نمون   )  75/1942



 

 

نمون   )  33/3683با متوسط    57/6422تا    68/2268( و  SK-1-2نمون   )  59/3451با متوسط    97/4955تا    71/2281(،  SK-1-1نمون   )

SK-2-2  درار داردا ) 

  ( Sun and McDonough, 1989دوناف ) سان و مک های  ندریت بر اساس برابر  ندریت )داده ( بدست آمده Lu)Nمقادیر 

( در گرانیتوئیدهای سرنوسر در  La/Yb)Nمقادیر    استا   3عناور نادر خا ی سنگیندر    شدگی شدید دهنده غنیاست( بوده    نشان

/  003با میانگین    003/0تا    00/0( و  TPنمون   )/  002با میانگین    0/ 02تا    00/0  (،DAنمون   )  0/ 009با میانگین    13/0تا    0/ 00بازه  

با    41/0تا    00/0  (،BR-01  نمون )/  036با میانگین    48/0تا    0/ 00( بوده و در گرانیتوئیدهای سرخر و برمانی در بازه  CSKنمون   )

-SKنمون   )   009/0با میانگین    04/0تا    00/0(،  SK-1-1نمون   )  005/0با میانگین    03/0تا    00/0  (،SK-01نمون   )   034/0میانگین  

و  2-1 از  N(La/Yb  میانگین   ( درار داردا مقادیرSK-2-2نمون   )  0001/0با میانگین    006/0تا    00/0(  دهنده  نشان    01/0(  متر 

مشاهده شد و مقدار میانگین  در گرانیتوئیدهای سرنوسر    Euآنومالی منفی    ااست  4عناور نادر خا ی سبک   شدگی شدید ازتهی

های  برای نمون   Eu   آنومالی منفی  استا درحالی  CSKو   TPهای  برای نمون    35/0، مقدار  40/0برابر   DAهندسی برای نمون   

-SK2و    SK1-1های و نمون    07/0برابر    SK-01و    BR-01های  نمون  در     طوریبرمانی شدیدتر بوده، ب گرانیتوئید سرخر و  

های  در نمون    Ceاستا همچنین آنومالی شدید مثبت    09/0برابر  Eu دارای میانگین هندسی آنومالی    SK-1-2و نمون     05/0برابر    2

برمانی  و    در گرانیتوئیدهای سرخر  Ce( خیلی بیشتر از آنومالی مثبت  181/ 88  تا  56/61گرانیتوئیدی سرنوسر )بازه میانگین هندسی  

 Hoskinهای حدواسط تا اسیدی رایج است )در سنگ  Ceآنومالی مثبت  (ا  2( )جدول  94/13تا    58/3است )بازه میانگین هندسی  

and Schaltegger, 2003  ا) 

بیشتر از گرانیتوئیدهای  و  گرم در تن    54/13195تا    28/9076در بازه    (میانگین هندسی)در گرانیتوئیدهای سرخر و برمانی    Hf  غلظت

با زیر ن    است  گرم در تن    64/9312تا    09/8283با میانگین هندسی    سرنوسر برابر  تقریباً  اولی  است  این مقادیر  های ماگمایی 

(Wang et al., 2010  ا مقادیر)Y    وHo     خ،وص  مقادیر باالیی ب     واست  عناور نادر خا ی سنگین  نیز دارای رفتاری شبی  ب

با   68/4تا    77/1در گرانیتوئیدهای سرنوسر در بازه    Nb/Ta(ا مقادیر  2در گرانیتوئیدهای سرنوسر دارند )جدول پیوست و جدول  

با   3/ 15تا    2/ 15و در گرانیتوئیدهای برمانی در بازه    13/2با میانگین    06/4تا    29/1و در گرانیتوئیدهای سرخر در بازه    61/2میانگین  

  بوده   های دیگر در بلورهای زیر ن(    احتماالً ب  دلیل ادخال  انی Nb)با نادیده گرفتن دو نتایج با مقادیر باالی  51/2میانگین 

برای    Y/Ho(ا مقادیر  Linnen and Keppler, 1997( است ) 5/17)مقدار    متر از مقادیر  ندریت    Nb/Taمقادیر    تمامی

 
3 HREEs 
4 LREEs 



 

 

و  32/ 35تا    82/29)  برمانی(،  80/29تا    61/25)گرانیتوئیدهای سرنوسر   در محدوده  77/32تا    45/26)  سرخر(  است    همگی   )

، در گرانیتوئید برمانی  26/0تا    03/0در گرانیتوئیدهای سرنوسر    Nb/Ceمقادیر    (اBau, 1996درار دارند )   (  32تا    25)   ندریت

بوده    دارای مقادیری نزدیک ب  یک و  متر از یک هستندا مقادیر باالتر    71/0تا    01/0و در گرانیتوئید برمانی    27/1تا    01/0

Nb/Ce    )ها است )در این توده در گرانیتوئیدهای سرخر و برمانی در ارتباط با تحوالت ماگمایی )تفریق بیشترNardi et al., 

 (ا  2013

 

های عناور فرعی ( برای محتوی و نسبت حسابی  میانگین = انحراف معیار تقسیم بر  CV( و واریانس )Gمیانگین هندسی )  .2جدال  

 سنگاناناحی  معدنی های گرانیتوئیدی )گرم در تن( در بلورهای زیر ن نمون 

Table. 2. Geometric mean (G) and variation coefficient (CV=standard deviation/ arithmetic 

mean) of trace element contents (in ppm) and ratios in zircon grains from Sangan mining 

district granitoids. 

 Sarnowsar granitoids Bermani Granitoid 

Sample 

no. DA CSK TP BR-01 

Elements G CV G CV G CV G CV 

P (ppm) 680.00 1.18 559.98 0.51 527.61 1.03 300.20 1.97 

Ti 14.71 0.37 10.77 0.43 12.25 1.86 5.55 4.97 

Y 1157.39 0.53 1249.20 0.38 1367.06 0.37 851.12 0.36 

Nb 3.51 1.34 5.88 0.51 5.78 0.77 3.32 0.74 

La 0.01 4.90 0.16 1.63 0.01 2.72 0.27 3.50 

Ce 59.69 0.66 51.74 0.33 63.85 0.38 11.58 2.18 

Pr 0.23 3.65 0.26 1.35 0.29 1.81 0.25 3.20 

Nd 3.72 2.11 3.07 0.85 4.04 1.06 2.78 2.78 

Sm 6.22 0.46 4.83 0.46 6.18 0.44 3.50 1.11 

Eu 1.80 0.41 1.30 0.49 1.57 0.55 0.18 1.19 

Gd 30.08 0.41 26.16 0.46 30.59 0.40 16.63 0.46 

Tb 9.72 0.46 9.28 0.43 10.44 0.38 5.90 0.42 

Dy 113.68 0.49 115.70 0.42 127.41 0.38 72.72 0.40 

Ho 43.05 0.52 45.48 0.39 49.52 0.37 27.41 0.37 

Er 188.80 0.53 207.74 0.36 223.91 0.37 126.33 0.36 

Tm 41.64 0.55 46.82 0.34 49.63 0.36 25.86 0.34 

Yb 379.90 0.54 432.87 0.32 457.80 0.36 254.79 0.32 

Lu 75.50 0.52 84.75 0.31 88.62 0.35 46.52 0.30 

Hf 8283.09 0.11 9312.64 0.11 9111.87 0.11 9336.49 0.12 

Ta 1.41 0.85 2.29 0.44 2.20 0.62 1.27 0.58 

Th 190.35 1.05 284.26 0.57 303.26 0.59 167.53 0.93 

U 129.37 1.06 264.63 0.63 246.35 0.67 334.38 0.69 

Eu* 0.40 0.22 0.35 0.24 0.35 0.24 0.07 0.98 

Ce* 181.88 1.01 61.56 1.20 97.37 1.07 9.91 1.16 

Th/U 1.47 0.17 1.07 0.25 1.23 0.27 0.50 0.26 

Eu* = (Eu)cn/[(Sm)cn x (Gd)cn]
0.5 

Ce* = (Ce)cn/[(La)cn x (Pr)cn]
0.5 

 

 

 



 

 

 

 

 

های عناور  = انحراف معیار تقسیم بر میانگین حسابی( برای محتوی و نسبت CV( و واریانس )Gمیانگین هندسی )   .2ترتمه جدال  

 های گرانیتوئیدی ناحی  معدنی سنگانافرعی )گرم در تن( در بلورهای زیر ن نمون 

Table. 2. (Continued) Geometric mean (G) and variation coefficient (CV=standard deviation/ 

arithmetic mean) of trace element contents (in ppm) and ratios in zircon grains from Sangan 

mining district granitoids. 

 Sarkhar granitoids 

Sample 

no. SK-01 SK-1-1 SK-1-2 SK-2-2 

Elements G CV G CV G CV G CV 

P (ppm) 385.64 1.55 337.19 0.55 367.79 0.59 352.31 0.39 

Ti 4.85 0.78 3.26 0.52 3.25 1.18 3.64 1.13 

Y 952.02 0.39 1161.73 0.54 1342.63 0.33 1355.18 0.70 

Nb 3.52 0.51 5.31 0.36 5.09 0.41 6.02 0.47 

La 0.70 3.19 0.80 2.27 0.78 2.35 0.80 2.02 

Ce 15.87 2.33 15.18 0.69 15.93 0.54 14.03 0.39 

Pr 0.54 2.98 0.18 2.03 0.21 1.92 0.34 1.57 

Nd 4.98 2.71 2.44 1.41 2.14 1.50 1.88 1.31 

Sm 5.08 1.38 4.36 0.65 4.73 0.47 5.65 1.01 

Eu 0.24 1.04 0.16 0.90 0.18 0.84 0.15 1.09 

Gd 20.17 0.69 21.50 0.66 24.31 0.51 24.52 1.14 

Tb 6.92 0.56 7.91 0.61 9.61 0.37 9.49 0.89 

Dy 82.56 0.48 98.94 0.56 115.85 0.38 117.06 0.85 

Ho 30.94 0.42 40.32 0.51 46.53 0.35 47.49 0.76 

Er 140.99 0.36 182.19 0.48 214.64 0.35 213.04 0.66 

Tm 28.93 0.32 38.78 0.43 44.96 0.33 45.35 0.57 

Yb 285.62 0.29 361.25 0.41 414.33 0.30 414.89 0.50 

Lu 52.03 0.27 71.62 0.38 83.37 0.29 82.41 0.44 

Hf 9076.28 0.14 12635.52 0.09 13195.54 0.08 11983.66 0.24 

Ta 1.31 0.58 2.75 0.39 2.83 0.34 2.99 0.49 

Th 180.54 0.49 291.91 0.39 352.24 0.34 402.38 0.64 

U 343.03 0.53 596.98 0.24 708.84 0.25 776.38 0.24 

Eu* 0.07 0.72 0.05 0.41 0.09 0.88 0.05 0.90 

Ce* 6.21 1.39 8.14 1.34 3.58 1.03 13.94 1.07 

Th/U 0.53 0.27 0.49 0.23 0.50 0.19 0.52 0.42 

 

 

 ضب و يع      ب،ن/سن  ،ل

  بلورهای   در   میا   وراعن  یامحتو  و  است   شده   متبلور  آن  از      است  ماگمایی  تر یب   ننده   منعکس   لی  طور  ب    ل  سنگ  تر یب

شیمی سنگ  ل نتایج    ا(Nardi et al., 2013)  شودمی   نترل  توزیع سنگ و زیر ن  ضریب  های  داده   اساس  بر  هر سنگ  زیر ن

شان داد    عناورنادر  ارائ  شده استا نتایج ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل ن  4و    3  های ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل در جدولو  

(، ضریب توزیع عناور  Aدر دسمت ) ها  در این شکلا  (11تا    4های  )شکل  دارای بیشترین تمر ز در زیر ن هستند  خا ی سنگین



 

 

( آن نمودار لگاریتم طبیعی ضریب توزیع Bسنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها نشان داده شده و دسمت )نادر خا ی در زیر ن ب   

  ها مش   است ازهمانطور   از شکلعناور نادر خا ی نشان داده شده استا  زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی  

بیشتر درار گرفتن ، ضریب  عناور نادر خا ی سنگین  ب  سمت  عناور نادر خا ی سبک توزیع زیر ن/سنگ  ل ب  دلیل ترجیح 

  مشاب    Hoو   Yور  امقادیر باالی ضریب توزیع عن  اشودچشمگیر مشاهده میافزایش    ،در ساختار زیر نعناور نادر خا ی سنگین  

ها در زیر ن  LREEsعناور  ا  برای این عناور استهای شیمیایی یکسان  بوده    نشان دهنده ویژگیعناور نادر خا ی سنگین  

ترجیح بیشتری برای درار گرفتن در    ،با توج  ب  شعاع و بار یونی  Thنسبت ب     U(ا  جدول پیوست مترین ضریب توزیع را دارند )

 (ا  4است )جدول پیوست و جدول  Thدر زیر ن بیشتر از  Uساختار  انی زیر ن دارد، بنابراین ضریب توزیع 

های مورد  نشان داد    برخی از زیر نگرمابی  نمودارهای ژئوشیمیایی زیر ن مورد استفاده برای تفکیک فرایندهای ماگمایی و  

نتایج ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل (، ولی  Bو  A-12ند )شکل  شابدرار گرفت گرمابی  تحت تاثیر فرایندهای  ممکن است  مطالع   

اند  زیر ن جای گرفت  انی در ساختار   اغلبنشان دهنده این است    عناور نادر خا ی عمدتاً بوده و   های میزبانمتناسب با سنگ

اینک    از  انیشکل  ب تا  فرایندهای  میانبارهایی  حاول  یا  و  بوده  زیر ن  در  دیگر  )گرمابی  های   ;Hoskin, 2005باشند 

Schaltegger, 2007; Nasdala et al., 2010 ا) 

 ا ناحی  معدنی سنگانهای گرانیتوئیدی  سنگ  ل نمون  عناور نادر خا ی و برخی از عناور  میا  شیمی  نتایج .3جدال 

Table. 3. Whole-rock REEs and some trace elmenets chemistry of Sangan mining district 

granitoids. 

 Sarnowsar granitoids Sarkhar-Bermani granitoids 

Samples DA TP CSK BR-01 Sk-01 SK-1-1 SK-1-2 SK-2-2 

La (ppm) 36.00 89.20 28.00 15.00 10.10 37.70 82.50 60.40 

Ce 100.00 110.00 35.00 220.00 210.00 79.00 154.00 112.00 

Pr 18.20 17.20 9.50 19.20 19.20 9.34 15.90 11.30 

Nd 37.30 58.90 21.29 64.20 63.00 32.60 52.60 39.60 

Sm 6.60 9.70 7.00 8.00 7.90 5.12 9.40 7.60 

Eu 2.10 2.10 2.20 1.20 1.32 0.48 0.75 1.02 

Gd 6.10 7.60 4.60 7.55 7.00 4.35 8.11 7.04 

Tb 0.90 1.10 1.40 1.20 1.10 0.59 1.30 1.10 

Dy 3.20 7.02 7.40 5.52 5.62 3.60 6.80 6.60 

Ho 0.80 1.30 1.50 1.32 1.34 0.71 1.41 1.40 

Er 2.40 4.00 5.20 3.32 3.45 2.41 4.50 4.30 

Tm 0.30 0.65 0.90 0.52 0.48 0.33 0.60 0.56 

Yb 2.20 4.30 4.40 3.60 3.55 2.36 4.00 3.90 

Lu 0.30 0.60 0.50 0.52 0.55 0.40 0.66 0.60 

Hf 7.00 10.00 13.00 8.00 10.00 28.00 32.00 7.00 

Zr 235.00 342.00 342.00 385.00 331.00 350.00 310.00 395.00 

Y 21.00 22.00 20.00 18.00 20.00 21.00 19.00 18.00 

Ta 11.00 10.00 9.00 12.00 12.00 11.00 10.00 12.00 

Nb 2.30 1.80 2.20 1.80 1.60 2.30 1.90 2.40 

U 4.00 4.80 5.20 5.00 6.20 7.10 6.80 4.60 

Th 19.00 38.00 40.00 35.00 41.00 43.00 44.00 45.00 



 

 

 

های  ضرایب توزیع بین عناور نادرخا ی/سنگ  ل برای عناور نادر خا ی در بلورهای زیر ن نمون  هندسی  میانگین    .4جدال  

 ا ناحی  معدنی سنگانگرانیتوئیدی 

Table. 4. The geometric mean of zircon/rock partition coefficients of REEs in zircon grains 

from Sangan mining district granitoids. 
 Sarnowsar granitoids Sarkhar-Bermani granitoids 

Samples DA TP CSK BR-01 Sk-01 SK-1-1 SK-1-2 SK-2-2 

La 0.0008 0.0018 0.0030 0.0179 0.0698 0.0198 0.0326 0.0049 

Ce 0.6251 0.4703 1.8243 0.0527 0.0756 0.1921 0.1034 0.1253 

Pr 0.0138 0.0151 0.0303 0.0132 0.0282 0.0197 0.0146 0.0172 

Nd 0.1038 0.0521 0.1896 0.0433 0.0790 0.0749 0.0407 0.0475 

Sm 0.9711 0.4974 0.8833 0.4375 0.6429 0.8517 0.5031 0.7432 

Eu 0.8634 0.6191 0.7152 0.1504 0.1810 0.3302 0.3757 0.2110 

Gd 5.0504 3.4425 6.6492 2.2025 2.8814 4.9435 2.9974 3.4828 

Tb 11.0360 8.4324 7.4549 4.9192 6.2907 13.3991 7.3910 8.6268 

Dy 36.2283 16.4808 17.2172 13.1742 14.6895 27.4830 17.0367 17.7370 

Ho 54.8131 34.9817 33.0115 20.7631 23.0877 56.7950 33.0023 33.9243 

Er 80.1364 51.9349 43.0594 38.0510 40.8670 75.5995 47.6981 49.5448 

Tm 141.2373 72.0350 55.1392 49.7324 60.2693 117.5263 74.9396 80.9735 

Yb 175.4144 100.6678 104.0444 70.7757 80.4567 153.0729 103.5815 106.3812 

Lu 254.6848 141.2540 177.2391 89.4707 94.6029 179.0531 126.3135 137.3466 

Hf 1199.2930 931.2644 700.9133 1167.0614 907.6278 451.2687 412.3607 1711.9520 

Zr 2770.4280 1915.4852 1866.2002 1288.3117 1498.4894 1417.1429 1600.0000 1255.6962 

Nb 0.3184 0.5184 0.4962 0.2926 0.2816 0.5742 0.6201 0.7054 

Ta 0.6301 0.2289 0.2445 0.1057 0.1096 0.2498 0.2829 0.2489 

Y 56.2420 56.7817 68.3532 47.2846 47.6012 55.3203 70.6647 75.2880 

Th 10.6801 7.4806 7.5816 4.7865 4.4035 6.7887 8.0055 8.9418 

U 34.1975 55.1304 47.3742 66.8755 55.3274 84.0822 104.2416 168.7789 

 

 

( ضریب  lnم طبیعی )نمودار لگاریت  :B  و   زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنهادر    REEعناور  ضریب توزیع    :A  .4شکل  

 (اDA)نمون    توده گرانیتی سرنوسردر  REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 4. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarnowsar granitoid 

(DA sample). 



 

 

 

( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A  .5شکل  

 (ا TPدر توده گرانیتی سرنوسر )نمون    REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 5. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarnowsar granitoid 

(TP sample). 

 

( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A  .6شکل  

 (ا CSKدر توده گرانیتی سرنوسر )نمون    REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 6. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarnowsar granitoid 

(CSK sample). 



 

 

 

( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A  .7شکل  

 (اBR-01در توده گرانیتی برمانی )نمون   REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 7. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Bermani granitoid (BR-

01 sample). 

 

( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A  .8شکل  

 (اSK-01در توده گرانیتی سرخر )نمون   REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 8. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarkhar granitoid (SK-

01 sample). 



 

 

 

( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور   :A  .9شکل  

 (ا SK-1-1در توده گرانیتی سرخر )نمون   REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 9. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarkhar granitoid (SK-

1-1 sample). 

 

 
( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A .10شکل  

 (ا SK-1-2در توده گرانیتی سرخر )نمون   REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 10. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarkhar granitoid (SK-

1-2 sample). 



 

 

 
( ضریب  lnطبیعی )لگاریتم  نمودار    :Bو  در زیر ن ب  سنگ  ل در برابر شعاع یونی آنها    REEضریب توزیع عناور    :A .11شکل  

 (ا SK-2-2در توده گرانیتی سرخر )نمون   REE+3توزیع زیر ن ب  سنگ  ل در برابر پارمتر شبک   رنشی برای  

Fig. 11. A: REEs zircon/rock partition coefficients, D(zircon/rock) versus their ionic radiuses 

and B: ln D(zircon/rock) versus lattice-strain parameter of REE3+ in the Sarkhar granitoid (SK-

2-2 sample). 

 

 
مورد استفاده برای تش ی   Ce/Ce*     (B  )در برابر     N(Sm/La)و  La   (A  )در برابر     N(Sm/La)نمودارهای    .12شکل  

 هاسکین  از  از گرمابیهای ماگمایی  های مش   شده برای زیر نا محدوده در ناحی  معدنی سنگان  گرمابیهای ماگمایی و  زیر ن

(Hoskin, 2005  ) استا 

Fig. 12. A: (Sm/La)N versus La  and B: Ce/Ce* versus (Sm/La)N diagrams used for 

distinguishing magmatic zircons from hydrothermal from Sangan mining area. The two 

outlined areas for magmatic and hydrothermal zircons are defined by Hoskin (2005). 
 

 



 

 

 محث

 اصسیگصه مصگمصي،س  نصح،ه معدن  سنگصن 

تمایل بیشتری برای درار گرفتن در شبک  ساختاری    نادر خا ی سنگین  نمودارهای ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل نشان داد، عناور

نشان از سازگاری این ضریب عناور نادر خا ی سنگین  ب  سمت  عناور نادر خا ی سبک  زیر ن دارند و روند منظم نمودار از  

و سنگ زیر ن  بین  داردتوزیع  بودن زیر ن   ل  ماگمایی  دهنده  نشان  نمودارهای      این حال،  با  ولی  استا  مطالع   مورد  های 

اند  های مورد مطالع  تحت تاثیر فرایندهای گرمابی درار گرفت دهد ب شی از زیر ن( نشان میBو A-12ژئوشیمیایی زیر ن )شکل  

زیر ن نوع  از  آنها  عمده  )ولی  هستند  ماگمایی  هافنیمهمچنین    (اHoskin, 2005های  مقادیر  داد     نشان  زیر ن  در    شیمی 

( است و مقدار  CSK)نمون     87/9111(، و  TP)نمون     64/9312(،  DA)نمون     09/8283گرانیتوئید سرنوسر دارای میانگین هندسی  

برابر   برمانی  برای گرانیتوئید  )BR-01)نمون     49/9336آن  )نمون     52/12635(،  SK-01)نمون     9076/ 28( و گرانیتوئید سرخر 

SK-1-1  ،)54/13195     نمون(SK-1-2  و )نمون     66/11983(SK-2-2  ( است )جدول)نسبت  (ا همچنین مقادیر میانگین  2Zr/Hf  

در نظر گرفت  های سرخر و برمانی  برای زیر ن(  Miller et al., 2003و همکارن )  میلر  گرم در تن بر اساس  496000)مقدار زیر ن  

-BR)نمون     53/ 12( در گرانیتوئید سرنوسر و  CSK)نمون     04/70(، و  TP)نمون     34/70(،  DA)نمون     88/77برابر    شده است(

-SK)نمون    41/38( و  SK-1-2)نمون     37/59(،  SK-1-1)نمون    29/39(،  SK-01)نمون     65/54( در گرانیتوئید برمانی و )01

ها  دهد    این زیر نهای مورد مطالع  نشان مینمون   در  Zr/Hfو نسبت    Hfهای گرانیتوئید سرخر استا مقادیر  (( در زیر ن2-2

مقادیر    (اClaiborne et al., 2006; Wang et al., 2010)   هستنداند و ب  عبارتی از نوع ماگمایی  در مرحل  اولی  ماگما متبلور شده 

Hf    و نسبتZr/Hf  ها در مراحل اولی  تبلور ماگمایی تشکیل شده، درحالی  دهد    این زیر نرنوسر نشان میدر گرانیتوئیدهای س

هایی هستند    در مراحل پایانی ماگما تشکیل   متر از نوع زیر ن  Zr/Hfباالتر و نسبت    Hfهای سرخر و برمانی با مقدار     زیر ن

 (اWang et al., 2010اند ) اند و ب  عبارتی تفریق بیشتری داشت  شده 

های گرانتیوئید سرخر و برمانی نیز تایید  ننده تفریق بیشتر و تشکیل مقدار پالژیو الز  در زیر ن  Euمقدار آنومالی منفی بسیار بیشتر  

در عناور نادر خا ی سبک    شدگیو تهی  شدگیبرای بررسی بیشتر نقش فرایندهای گرمابی و غنیبیشتر در این گرانیتوئیدها استا  

(ا  El-Bialy and Ali, 2013( در برابر محتوی هافنیم )گرم در تن( استفاده شد )Ce)N( و La) Nهای زیر ن از نمودارهای نمون  

شدگی     تهی  مشاهده شد، های مورد مطالع   در نمون  عناور نادر خا ی سبک  شدگی  شدگی و تهیاین نمودارها نشان داد    غنی

ها اثر  رده تر استا این مشاهدات نشان می دهد     فرایندهای گرمابی تاحدودی بر روی زیر ندر گرانیتوئید سرخر مشاهده بیش



 

 

(ا در  Bو    A-13)شکل  هایی از مونازیت و یا آپاتیت است  شدگی در گرانیتوئید سرنوسر نیز احتماالً ب  دلیل وجود ادخال و غنی

-El)  انددرار گرفت های ماگمایی  زیر ن  محدوده   درای مورد مطالع   هدهد    ب ش عمده نمون نشان می  ها مجموع مشاهدات و داده 

Bialy and Ali, 2013 ا) 

 

(  El-Bialy and Ali, 2013در برابر محتوی هافنیم برحسب گرم در تن )  N (Ce )و    N(La)نمودارهای    :Bو    A  .13شکل  

ها و نمادها شبی  ب  شکل  ا رنگدر ناحی  معدنی سنگان  های زیر ن مطالع  شده در نمون    LREEشدگی  برای نشان دادن مقادیر غنی

 استا 12

Fig. 13. A and B: (La)N and (Ce)N versus Hf content (ppm) diagrams (El-Bialy and Ali, 2013) 

showing enrichment of LREE in the studied zircon samples from Sangan mining area. Colours 

and symbols are the same as Fig. 12. 

 

  نشان   را  توزیع  ضرایب  باالترین  Th  و  Y،  HREE،  MREE،  Uنشان داد    عناور    ضریب توزیع زیر ن/سنگ  لمطالعات  

  های    م بلورهای زیر ن شده و در نتیج  مکان  تبلور تعداد  باعث  مذا  است     در  Zr   م  دهند    احتماالً ب  دلیل غلظت می

باالتر در گرانیتوئید    ضریب توزیع زیر ن/سنگ  ل متر در دسترس بوده استا    جایگیری این عناور  این  برای  مناسب  ساختاری

هایی مثل مونازیت، اپیدوت و یا تیتانیت باشدا  تواند ب  دلیل وجود ادخالسرنوسر بیشتر از گرانیتوئید سرخر و برمانی بوده    می

هایی    در فاز بعدی تفریق  دهد زیر ننسبت ب  سرنوسر دارند    نشان می  Uریب توزیع باالتری از  های سرخر و برمانی ضزیر ن

ها بیشتر استا برای تعیین منشأ گرانیتوئیدهای مورد مطالع  از نمودارهای  در آن Uشوند تمر ز عن،ر ناسازگار می ماگمایی تشکیل

 Iاستفاده شد    نشان دهنده ماگماتیسم نوع    ( Nardi et al., 2013ران )ناردی و همکا  عناور  میا  زیر ن ارای  شده توسط

 (ا C و  A، B-14در ناحی  معدنی سنگان است )شکل 

 



 

 

 هصی گبتن،یعئ،دیيعتن فلز ت   يعره

از گرانیتوئید سرنوسر دارای دمای تشکیل در بازه   DAریب توزیع عناور در زیر ن نسبت ب  سنگ  ل نشان داد    نمون   ضنتایج  

  98/736و    89/886تا    47/744ب  ترتیب دارای دمای تشکیل در بازه    نیز  CSKو    TPدرج  سانتیگراد استا نمون     44/898تا    25/742

درج  سانتیگراد تشکیل    91/861تا    96/653( در محدوده دمایی  BR-01انیتوئید برمانی )نمون   درج  سانتیگراد استا گر  02/1225تا  

 78/672(،  SK-1-1)نمون     25/773تا    00/646(،  SK-01)نمون     05/905تا    79/627گرانیتوئید سرخر نیز در یک بازه دمایی    و شده  

دهد     های دمایی نشان می( تشکیل شده استا این محدوده SK-2-2)نمون     22/804تا    63/646( و  SK-1-2)نمون     79/819تا  

گرانیتوئید   ب   نسبت  بیشتری  دمایی  بازه  یک  در  سرنوسر  مقادیر  برمان  و   سرخرگرانیتوئید  استا  شده  تشکیل  در    Ce/4+Ce+3ی 

از گرانیتوئید برمانی    ( بیشترCSKو    DA  ،TPب  ترتیب برای نمون     50/299و    00/294،  42/184گرانیتوئید سرنوسر )با میانگین  

 64/76(،  SK-1-1)نمون     66/49(،  SK-01)نمون     97/21( و گرانیتوئید سرخر )با میانگین  82/26( )با میانگین  BR-01)نمون   

گرانیتوئید سرنوسر بسیار بیشتر از این مقدار    D(*Ce/Ce)ا همچنین مقادیر  ( است(SK-2-2)نمون     02/32( و  SK-1-2)نمون   

- 56/5دهند    گرانیتوئید سرنوسر )با میانگین فوگاسیت  ا سیژن  ی استا این مقادیر نشان میبرمان  و  سرخرهای گرانیتوئیدی  در توده 

نمون     -44/6و    -49/5  ، برای  ترتیب  ب  گرانیتوCSKو    DA  ،TPب   نسبت  ا سیژن  باالتر  فوگاسیت   میانگین  ( در  )با  ئید سرخر 

(( و برمانی )نمون   SK-2-2)نمون     -32/19( و  SK-1-2)نمون     -26/18(،  SK-1-1)نمون     -28/19(،  SK-01)نمون     -04/21

BR-01  نتایج  اندا  ( تشکیل شده -31/20( )با میانگین فوگاسیت  ا سیژن دهد    گرانتیوئید سرنوسر در مراحل اولی   نشان میاین 

باالتر از یک در گرانیتوئید سرنوسر   Th/Uمقادیر  یی تشکیل شده و دارای فوگاسیت  ا سیژن باالتر و دمای بیشتر استا  تفریق ماگما

 نیز نشان دهنده بارور بودن گرانیتوئید سرنوسر استا ، هستند 7/0غالباً  متر از    نسبت ب  گرانتیوئید سرخر و برمانی  



 

 

 

در ناحی     های مورد مطالع تعیین نوع و منشأ گرانیتوئیدا زیر نبرای    زیر ن  عناور  میا روابط  نمودارهای    :A-C  .14شکل  

 (Nardi et al., 2013ناردی و همکاران )   از  Iاندا محدوده گرانیت  درار گرفت   Iدر محدوده گرانیتوئیدهای نوع    معدنی سنگان

 استا  12ها و نمادها شبی  ب  شکل گرفت  شده استا رنگ

Fig. 14. A-C: Zircon’s trace element discriminatory diagrams for identifying type and type of 

granitoids. The studied zircons of Sangan mining area fall in the I-type granitoids. I-type 

granitoid fields are defined by Nardi et al. (2013). Colours and symbols are the same as Fig. 

12. 



 

 

 گ،بینی،جه

های گرانتیوئیدی سرنوسر، سرخر منظور تعیین منشأ و باروربودن ماگماتیسم سنوزوئیک در ناحی  معدنی سنگان )توده این پژوهش ب 

انجام شده استا نتایج نشان    Th  و  REEs،  Y،  Nb،  Ta،  Hf،  U  توزیع زیر ن/سنگ  لو برمانی( با استفاده از شیمی ضرایب  

توانند برای تعیین منشأ ماگما بکار روندا همچنین گرانیتوئید سرنوسر دارای  های مورد مطالع  منشأ ماگمایی دارند و میداد    زیر ن

بتدایی تشکیل  دهد نسبت ب  گرانیتوئید سرخر و برمانی در مراحل ابوده    نشان می  Zr/Hf متر و مقادیر باالتر نسبت    Hfمقادیر  

برای عناور نادر خا ی سنگین بسیار بیشتر از    توزیع زیر ن/سنگ  لشده و زیر ن آنها نیز بیشتر از نوع ماگمایی استا ضرایب  

است    ارتباط ژنتیکی    Iعناور نادر خا ی سبک استا ماگماتیسم ناحی  معدنی سنگان از نوع  الک آلکالن و گرانیتوئید نوع  

زی اسکارن آهن در ناحی  دارندا نتایج نشان داد    گرانیتوئید سرنوسر در یک بازه دمایی بیشتر نسبت ب  گرانیتوئید  سامستقیم با  انی

)باالتر از یک(    Th/Uاستا مقادیر باالتر    Ce/4+Ce+3 های باالترو نسبت   Ceسرخر و برمانی تشکیل شده و دارای آنومالی مثبت  

 در گرانیتوئید سرنوسر نیز نشان دهنده بارور بودن ماگماتیسم استا 
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