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 ويژگيهاي كاني شناسي گابروهاي منطقه چير
 )شمال شرق استان فارس(

 

 
 سعيد محمودي ,  موسي نقرئيان ,  محمود خليلي  ,  رضا شمسي پور

 

 
 چكيده

 

. گابروهاي مورد نظر در بيست كيلومتري شمال شرق شهرستان بوانات، درنزديكي روسـتاي چيـر برونـزد دارنـد          
مطالعات كاني شناسي اين سنگها را . دتا كالك شيست مي باشند نفوذ كرده انذودرسنگهاي دگرگوني منطقه كه عم

گابروهاي اين منطقه تقريبا به طور شديد التره شده اند ، واين حاالت به وضـوح در                 . در حد گابرو نشان مي دهد     
 از مقـاطع    اوراليتيزاسيون وسوسوريتيزاسـيون در بسـياري     .مقاطع ميكروسكوپي وماكروسكوپي مشاهده مي شوند       

از نظر رنگ ظاهري، در بعضي نقاط به رنگ روشن و در بعضي نقاط كه بيشتر التره شده اند                   . مشخص  مي باشد     
 .تيره تر ديده  مي شوند

 
 
Abstract: 
Are located in 20 kilomiters north east of bovanat city near by the chir country  have 
penetrated into metamorphic rocks wich consist of calc shist  petrographic reserches indicate 
 these rocks are gabbros  this 
areas gabbros have exesively alterd  and these changes are  obviously  seen  through 
microscopic and microscopic section   sosoritizition  and oralitization  are charecterised in 
very sections  the parts wich have been much  alterd have darker color than other parts 
haven’t been alterd 

 
 مقدمه

چهـار گـوش   .  اقليد دراستان فارس واقع شده اسـت   250000/1توده نفوذي منطقه چير در چهار گوش        
سنگ هاي اين منطقـه تقريبـا حالـت         .  قراار دارد   31   تا 30 وعرض   5430 تا 52 30اقليد درطول شرقي  

بخشـي از    اين منطقه     .دايك مانندي داشته، كه از يك روند شمال غرب به جنوب شرق تبعيت مي كند              
فعاليت هاي ولكانيك اين منطقه را به طـور اعـم بـه قبـل ااز                .  سيرجان به شمار مي رود     -زون سنندج   

جـنس ايـن    . اووسن نسبت مي دهند، ولي سن اين سنگ هاي نفوذي به طور قطع مشخص نمي باشـد                
گـوني  توده طبق برسي حدود پنجاه مقطع ميكروسكوپي از نوع گابرو مي باشد، كه در سـنگ هـاي دگر                  

 .درجه پايين تزريق شده اند 
 

 زمين شناسي منطقه
منطقه مورد نظر از لحاظ ساختاري در زون سنندج سيرجان واقع شده است ويك روند شمال غرب بـه                   

دو گسل عمده منطقه مورد نظر  . جنوب شرق را، به تبعيت از همان زون سنندج سيرجان پيروي مي كند            
ايـن گسـل هـا در       .  كه باعث خرد شده گي توده هاي نفوذي  شده اند           را از پايين وباال احاطه كرده اند،      

سن دگرگوني ها يي كـه تـوده هـاي نفـوذي درانهـا              . تراست زاگرس قرار گرفته و همان روند را دارند        
شكل اين توده هاي نفوذي به صورت چند دايك به موازات هـم مـي               . تزريق شده اند، ترياس مي باشد     

 .باشد
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 پتروگرافي گابرو
 درصد عمده ترين كاني اين سنگ ها بوده است وبـا تيغـه هـاي ريـز تـا         80 تا   50الژيوكالز با فراواني  پ

بلورهاي پالژيوكالز اغلب به صورت اتومورف تـا سـاب         . درشت ماكل پلي سنتتيك مشخص مي شوند      
ه بعضي از گابروها ظاهري روشن داشـت      . اوتومورف مي باشد وبه ندرت از خود زونينگ نشان مي دهند          

ودانـه متوسـط    ) خاكستري(ودر نمونه هاي دستي سالم به نظر مي رسند، ولي تعدادي از آنها تيره رنگ                
زونينگ را  .  و تيغه هاي سفيد فلدسپار در آنها مشخص مي باشد          cpxبوده و عمدتا بلورهاي سياه رنگ       

ينـگ نشـانگر    زون. مي توان دليل واضحي بر عدم تعادل بخشهاي مختلف بلور با ماگمـا درنظـر كرفـت                
نـادر بـودن زونينـگ در       ) شـلي . (آهسته تر بودن سرعت ايجاد تعادل نسبت به سرعت تبلور مي باشـد            

مقاطع پال ژيوكالز كابروهاي مورد نظر نشانگر توقف طوال ني مدت بلور در مذاب و ايجاد تعادل بـين                   
انذ وتوسـط بلورهـاي     گاهي بلورهاي پالژيوكالر در اثر تحمل تغير شكل پالستيك خرد شده            . آنهاست

در مـوارد بسـياري پالژيوكالزهـا بـه     ) بافت پورتـو كالسـتيك  . (تغير شكل نيافته آذرين احاطه شده اند    
پيروكسنها بعد از پالژيوكالزها دومين كاني عمده اين مقاطع         . كلسيت واپيدوت وكلريت تجزيه شده اند     

در آنها به وضوح ديده مي شودولي با اين         مي باشند، آنها هم به شدت آلتره شده و پديده اوراليتي شدن             
ولي از روي رنكهـاي سـري       . حال در تعدادي از آنها هنوز رخهاي پيرو كسني به خوبي ديده مي شوند             

 .مي باشند  cpx  كه از نوع باال و خاموشي مايل مي توان آنها راتشخيص داد،
 اند وبه اپبـدوت اكتينوليـت وكلريـت         در بسياري از موارد در اثر آلتراسيون اوراليتي شده        cpx بلورهاي  

. تبديل شده اند، كه از روي حالت سوزني شكل مـي تـوان اكتيينوليـت هـا را در مقـاطع تشـخيص داد                       
بافت هاي كه دراين مقاطع     . فنوكريست هاي عمده اين مقاطع كلينوپيروكسنها و پالزيوكالژها مي باشند         

 .يروكسنها و افتيك و ساب افتيك مي باشدبه طور عمده ديده مي شود، بافت غربالي در كلينوپ
 
 

 نتيجه گيري
تراست زاگرس وگسلهاي موجود با عث ايجاد شكستگي هاي فراوان در كل منطقـه شـده و ايـن تـوده              

به طور قطـع زمـان رسـيدن آنهـا بـه            . هاي گابرو از طريق همين شكستگي ها به سطح زمين رسيده اند           
 كه گفته شد عدم وجود زونينگ مي تواند، دليل واضـحي            سطح طوالني بوده است، چون كه همان طور       

بر اين امر باشد وبحث ديكر اينكه اين توده ها بعد از باال آمدن تحـت تـاثير گسـل هـاي منطقـه قـرار                          
 كه اين تاثير را مي توان در بافت هاي پورتـو كالسـتيك در مقـاطع و همچنـين در روي زمـين                         كرفته،

 .مشاهده كرد
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 :1شكل شماره (xpl) ون در پيروكسن و سوسوريته شدن پالژيوكالزهااوراليتيزاسي 

 :2 شكل شماره (ppl) اوراليتيزاسيون در پيروكسن و سوسوريته شدن پالژيوكالزها 

 :3 شكل شماره (xplاوراليتيزاسيون در پيروكسن و تبديل آن به اكتينوليت با حالت سوزني 
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 4 شكل شماره (ppl  به اكتينوليت با حالت سوزنياوراليتيزاسيون در پيروكسن و تبديل آن 

 اوراليتيزاسيون در پيروكسن و تبديل آن به كلسيت:5شكل شماره  

 شكستگي و آلتراسيون پيركسن:6شكل شماره  
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 اپيدوتي شدن پالژيوكالزها و بافت ساب افيتيك:7ل شماره شك 

  در پيروكسن هابافت افتيك در پالژيوكالزها و بافت غربالي:8شكل شماره  

 بافت پورتو كالسيك در اثر شكستگي هاي گسلي:9شكل شماره  
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 بافت غربالي در پيروكسن :10شماره  شكل 
 

 
 

 زونينگ در پالژيوكالز و سوسوريتي شدن آن:11شكل شماره 
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