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 (استان لرستان)انواع گابروهای مجموعه افیولیتی نورآّباد  اییو ژئوشیمی کیویژگی های پترولوژی
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

:چکیده   

ی به دوصورت یهای گابرو وعه افیولیتی سنگممجاین در  .می شود محسوبکرمانشاه  بخشی از افیولیتنورآباد  مجموعه افیولیتی

گابروهای ایزوتروپ شامل گابروهای نوع ترکتولیت و اولیوین گابرو می . یده می شوندگابروهای ایزوتروپ و گابروهای الیه ای د

و الیه ( غنی از کانی پیروکسن دگرسان شده به آمفیبول)بندی مشخص شامل الیه های تیره  دارای الیهالیه ای  هایگابرو .باشند

گابروهای الیه ای و ایزوتروپ نسبت  .وگرانیت ها می باشندپالژی ادارای مرز گسله ب و می باشند( غنی از پالژیو کالز)های روشن 

 دهند که ینشان م یشدگ یته (HFSE) ینو از عناصر ناسازگار سنگ یشدگ یغن (LILE)سبک  از عناصر ناسازگاربه گوشته اولیه 

ان پائین قرار می گیرند که مطالعه در گروه گابروهای با تیت مورد همچنین گابروهای .می باشدنشان دهنده ماگمای مرتبط با قوس 

 .نشانگر تشکیل شدن این گابروها در محیط های وابسته به فرورانش است

 .نورآباد افیولیت، قوس آتشفشانی، و الیه ای، ایزوتروپ گابرو، :كليد واژه ها

Petrological and geochemical characteristics of the gabbro types of the ophiolite complex in the Nourabad area 

(Lorestan province) 

 

Abstract: 
The Nourabad ophiolite complex is part of Kermanshah ophiolite. In this ophiolite complex, gabbroic rocks are 

seen in two forms of isotropic and layer gabbro. The isotropic gabbros include troctolite and olivine gabbro. 

Layered gabbros contain the mafic layers (rich in pyroxene altered to amphibole) and the felsic layer (rich in 

plagioclase). These rocks have a faulting boundary with plagiogranites. Layered and isotropic gabbros toward 

primitive mantle show enrichment of light incompatible elements (LILE) and show depletion from heavy 

elements incompatible elements (HFSE) which indicates magma is related with arc. In addition, these rocks are 

low TiO2 gabbros which indicate the formation of these gabbros in related to subduction. 

Keywords : Gabbro, isotropic and layered, volcanic arc, ophiolite, Nourabad. 

 

◊◊◊◊◊◊◊ 
 :مقدمه 

 شامل شمال غربی لرستان و قرار گرفته است وطول شرقی  34 03´تا  34 33´عرض شمالی و 03 51´تا 00 03´درناحیه مورد مطالعه 

دراین ناحیه شامل رخنمون هایی در شهرهای الشتر، نورآباد،  ابروییگجنوب شرقی استان کرمانشاه می باشد که رخنمون مجموعه 

های مجموعه گابرو  بر روی بیوتیت K-Arبا استفاده از روش تعیین سن  (5144)برود  .(5شکل ) شاه را شامل می شودهرسین و کرمان

دو مورد  (5143)دسموز  داللوی و .ه استمیلیون سال را برای این توده های پلوتونیک در نظر گرفت 34دیوریتی جوان منطقه سن 

های  های لوکوکرات و سنگ سنگ برایبه ترتیب  Ar39 /Ar40به روش ال رامیلیون س 0/48 ±4/4و  3/45 ± 4/0تعین سن 

سکانس  با مطالعه( 0353)الهیاری و همکاران  .نده ادیابازی دانه درشت منطقه صحنه را به عنوان سن ماگمایی این واحدها ارائه داد
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 -بروهای این مجموعه افیولیتی در زمان تریاسورلیت وگا که لرزولیت ، نشان داده اندالترامافیک افیولیت کرمانشاه  مافیک و

دارای شواهد ژئوشیمی مرتبط  عربی قرار داشته شکل گرفته و -ایرانش اقیانوس نئوتیتس که بین صفحات کرتاسه در زون گستر

 .یردگ یقرار م یمورد بررسدر این منطقه گابروها  نواعا یمیو ژئوش یپترو لوژ یها یژگیو ینجادر ا. می باشند  MORBبا
◊◊◊◊◊◊◊ 

. 

 .(Braud, 1978) مورد مطالعهنقشه زمين شناسی ناحيه  :1شکل 

 :بحث و روش تحقیق

 زمین شناسی عمومی

ناحیه مورد مطالعه در زون زاگرس مرتفع و بین دو زون زاگرس چین خورده و زون ( 0331) طبق تقسیم بندی قاسمی و تالبوت

 -مجموعه افیولیتی کرمانشاه را به عنوان یک واحد از زون دگرگونی Mohajjel et al (2003)  .سنندج سیرجان واقع می باشد

ی کنگلومرای دیده می شود و جدیدترین واحد آن تیولیافی توال مطالعه مورد هیناح در .نده اسیر جان معرفی کرد -ماگماتیسم سنندج

 وی تیدوتیپر گوشتهی باال دراین واحد . ه ای می باشدیی این توالی که شامل گابروهای ایزوتروپ و الیگابروها واحد. است وسنیپل

یه ای به صورت پراکنده وجود دارند ولی الی گابروهاای  تودهی گابروها هیحاش در .ردیگی قرارمدایک های ورقه ای  واحد ریز

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

ستای مله کبود نیز در جنوب رو. (Shahidi and Nazari, 1997)یه ای به صورت واحدهای مجزا نیز دیده می شوند الی گابروها

 .گابروهای الیه ای به صورت مرز گسله با پالژیوگرانیت ها رخنمون دارند

 روش های مطالعه

. ه استمقاطع نازک تهیه شد است و از آنهابرداشته شده گابرویی نمونه سنگی از نمونه های  13مطالعات صحرایی تعداد  در طی

های ایزوتروپ برای انجام آنالیز شیمیایی انتخاب گردید نمونه از گابرو 8و  الیه ایگابروهای  نمونه از 0 پس از مطالعه این مقاطع

کشور استرالیا به  LABWESTنمونه سنگ در آزمایشگاه  4جزیه شیمیایی ت.وسپس به آزمایشگاه تجزیه شیمیایی سنگ فرستاده شد

انجام شده  REE))جزی و عناصر نادر خاکی ، عناصر شرکت زرآزما برای اکسیدهای اصلی از طریق ICP-MS و ICP-OES روش

 .که نتایج حاصل در اینجا ارائه می شود است

  ویژگی های صحرایی و پتروگرافی

 :ی به دوصورت گابروهای ایزوتروپ و گابروهای الیه ای دیده می شوندیهای گابرو سنگدر مجوعه افیولیتی مورد مطالعه 

 گابروهای الیه ای

ای حاشیه گابروی های توده  درهمچنین  .دارندی گوشته پریدوتیتی و زیر واحد گابروی ایزوتروپ قرار گابروهای الیه ای در باال

گابروهای الیه ای به صورت پراکنده وجود دارند ولی به صورت واحدی مجزا گابروهای الیه ای در ( مانند توده گابروی چال زرد)

شمال )تر در جنوب روستای مله کبود  و بخش کوچک هر صحنه قرار دارددو ناحیه قرار دارند که بخش بزرگتر در جنوب شرقی ش

این گابرو ها دارای الیه بندی مشخص شامل  .ها قرار دارند قرار دارد که به صورت مرز گسله با پالژیوگرانیت( غربی شهر نورآباد

 (.0شکل ) می باشند( غنی از پالژیو کالز)و الیه های روشن ( غنی از کانی پیروکسن دگرسان شده به آمفیبول) الیه های تیره 

 
شمال غرب ) چال زرد در جنوب غربی روستای قاضی خانیای حاشيه توده گابروی ایزوتروپ  گابروی الیه: A( 2شکل 

 (.شرق هرسين) گابروی الیه ای در جنوب روستای مله كبود شمال بخش هفت چشمه: B. (نورآباد

بلور های درشت و شکل دار و ( 0شکل ) پالژیوکالز و کانی های اوپک می باشند ل،ها دارای کانی های آمفیبو این سنگ

تر حجم با توجه به اینکه بیش. در زمینه ای از کانی های ریز پالزیوکالز قرار دارند( هورنبلند سبز) پیروکسن دگرسان شده به آمفیبول
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نمی ها غیر منطقی  ن واژه عمومی آمفیبولیت برای این سنگبه کار برد تشکیل می دهد،ها را کانی آمفیبول  سنگ نکانی های ای

   .باشد
 

 

 

  

 

 

  
 و تشکيل بافت ارتوكوموالت در گابروی ( هورنبلند سبز)سن اوراليتی شده پيروك ته نشست تجمعی درشت بلورهای A:( 3شکل 

 .XPL)نور) آمفيبول نها با بلورهایته نشست درشت بلورهای پالژیوكالز با ماكل مشخص و پرشدن فضای بين آ B:.الیه ای 

 گابروهای ایزوتروپ

بیشترین حجم گابروهای توده  .گیرند می های صفحه ای قرار گابروهای ایزوتروپ بر روی گابروهای الیه ای و زیر مجموعه دایک

بزرگ دیده می  و توده کوچک 4هرسین در سمت شمال جاده به صورت  -کیلومتری جاده نورآباد  51 ای افیولیت کرمانشاه در

در  (.3شکل ) های دگرگون شده می باشند دارای مرز گسله با آهک تکتونیزه هستند و این گابرو ها شدیدأ گسل خورده و .شوند

گابروهای ایزوتروپ  .اثرات فشارتکتونیکی به صورت خردشدگی و خاموشی موجی درکانی های آنها دیده می شوداین گابروها 

 .دلیوین گابرو می باشنوکتولیت و اشامل گابروهای نوع تر

 
 .ی و مرمرهای كوه گرین درناحيه مورد مطالعهیمرزمشخص گسله بين توده های گابرو( 4شکل

 کامالًاولیوین در آنها  درشت بلور های پالژیوکالز و. رنگ تیره تا خاکستری تیره می باشند این گابروها در نمونه دستی دارای

دارای بافت  بوده و، کلینوپیروکسن و کانی های اوپک پالژیوکالز ،لیوینوها دارای کانی های ا تروکتولیت .مشخص می باشد
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لتراسیون به سرپانتین آبه عنوان بخش اصلی سنگ بر اثر  الیوین در این گابروهوا .و پوئی کیلیتیک می باشند گرانوالر کوموالت ،

 .(A1 شکل) به صورت اکسلوشن از آنها جدا شده است( تیتمگن)تبدیل شده و در امتداد شکستگی های آنها اکسید آهن 

ها  نمونه های صحرایی تازه این سنگ. ن گابرو می باشندیلیووا شمال روستاهای حیدرآباد و آهنگران از نوعتوده های گابروی 

می باشند که روی سطح هوازده به علت آزاد شدن اکسید های ( با تیرگی متوسط) تا مزوکرات( روشن) راتوکدارای رنگ لوک

لیوین بوده و دارای بافت وا و پیروکسن ،ها دارای کانی های پالژیوکالز این سنگ .دن به رنگ قرمز تا قهوه ای می باشآه

 .(B1شکل )می باشنداینترگرانوالر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نور). اندپالژیوكالز به كانی های رسی دگرسان شده و  ليوین به سرپانتينوكه درآن ا تركتوليت با بافت كوموالت : A(5شکل 

XPL) B : ها توسط اوليوین و كلينوپيروكسن پرشده استین گابرو كه فضای بين پالژیوكالزبافت اینترگرانوالر در اوليو. 

 ژئوشیمی

مورد مطالعه در محدوده گابرو قررار مری گیرنرد    های  سنگ (Middlemost, 1985) در مقابل مجموع آلکالی SiO2 بر اساس نمودار

کو  بور مايواي     Serri (1981)این گابروها بر اساس مطالعات ژئوشيميایي ردیف گابرویي توالي هاي افيوولييي توسو     .(8شکل )

ل شدن آنهوا در  مي باشد در محدوده گابروهاي با تييان پایين قرار مي گيرند ک  نشانگر تشکي FeO/FeO+MgOب   TiO2نسات 

 ( .7شکل)محي  هاي وابسي  ب  فرورانش است 

 (LILE) سبک عناصر ناسازگار الگوی نرمال شده گابروهای ایزوتروپ نسبت به گوشته اولیه نشان می دهد که این سنگ ها از

 گی نشان تهی شد  Yو  Nb،Tiمانند  (HFSE)عناصر ناسازگار سنگین غنی شدگی و از  Srو   Cs ،Ba  ،U،K ،Pbمانند

در این سنگ ها الگوی بهنجار شده نسبت به کندریت تقریبأ .(A4 شکل) می دهند که مشخصه ماگماهای مرتبط با قوس می باشد

در این گابروها نشانه وارد شدن این عنصر در کانی   Euباال بودن. می باشد Euمسطح نشان می دهد و دارای آنومالی مثبت 

 .(B4شکل ) (Drake, 1975) اکسیژن در حین تفریق می باشد پالژیوکالز در فوگاسیته پایین
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مورد مطالعه بر روی آن در محدوده گابرو های  سنگكه (Middlemost, 1985)  در مقابل مجموع آلکالی SiO2نمودار ( 6شکل 

 .قرار می گيرند

 

در محدوده گابروهای با بر روی آن طالعه گابرو های مورد م كه FeOt/FeOt+MgO (Serri, 1981)در مقابل  TiO2نمودار ( 7 شکل

 . قرار می گيرندتيتان پائين 

 
گابروهای الگوی توزیع عناصر كمياب  :Bنسبت به تركيب گوشته اوليه گابروهای ایزوتروپ الگوی توزیع عناصر كمياب   A:(8شکل

 (.Sun & Mc Donough, 1989)نسبت به تركيب كندریت  ایزوتروپ 
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و   Pbو Cs ، Rbمانند (LILE) عناصر ناسازگارسبک ده نسبت به گوشته برای گابروهای الیه ای غنی شدگی ازنمودار به هنجار ش

ماگمای مرتبط به قوس می  عناصر ناسازگاررا نشان می دهدکه همانند الگوی Y و Nb،Zr، Ti مانند (HFSE) تهی شدگی از عناصر

نسبت به گابروهای  ونسبت به کندریت دارای یک الگوی مسطح می باشد  در نمودار به هنجار شده هااین گابرو.(A 1شکل) باشد

بر خالف . در این سنگها می باشد غنی شده تر می باشند که احتماأل به خاطر فراوانی کانی هورنبلند REEایزوتروپ ازعناصر 

پالژیوکالز حامل )نی پالژیوکالز نمی دهند که به خاطر کم بودن کاشان ن  Euگابروهای ایزوتروپ این گابروها آنومالی مثبت

 .(B1 شکل) ها می باشد در این سنگ (است Euعنصر 

 
گابروهای  الگوی توزیع عناصر كمياب :Bنسبت به تركيب گوشته اوليه گابروهای الیه ای الگوی توزیع عناصر كمياب   A:(9شکل

 (.Sun & Mc Donough 1989)نسبت به تركيب كندریت الیه ای 

 :نتیجه گیری 

ز گابرو به صورت رخنمون های مستقل و به دور ا ومرتبط با آنها  در حاشیه توده های گابروهای ایزوتروپ والیه ای گابروها 

هورنبلد ) این سنگها دارای کانی های آمفیبول .پالژیوگرانیت ها می باشند اودارای مرز گسله ب های ایزوتروپ وجود دارند

 تشکیل سنگها را کانی آمفیبول  نکانی های ایتر حجم با توجه به اینکه بیش. پک  می باشندپالژیوکالز و کانی های او ،(سبز

  .به نظر نمی رسد به کار بردن واژه عمومی آمفیبولیت برای این سنگها غیر منطقی می دهد،

به  وکوچک و بزرگ  هایبه صورت توده  د کهلیوین گابرو می باشنوگابروهای ایزو تروپ شامل گابروهای نوع ترکتولیت و ا

 بوده وکلینوپیروکسن و کانی های اوپک  پالژیوکالز، ،لیوینوها دارای کانی های ا تروکتولیت .ندصورت مجزا از هم قرار دار

با ) تا مزوکرات( روشن) راتوکن گابرو دارای رنگ لوکیلیووا .و پوئی کیلیتیک می باشند گرانوالر ،کوموالتدارای بافت 

 گابروهایانواع  .دارندبوده و بافت اینترگرانوالر اولیوین  وپیروکسن  ،دارای کانی های پالژیوکالزو  باشندمی ( تیرگی متوسط

 به وابسته های محیط در گابروها این شدن تشکیل نشانگر که گیرند می قرار پائین تیتان با گابروهای گروه در مورد مطالعه

 عناصر از سنگها نیا که دهد یم نشان هیاول گوشته به نسبتو الیه ای  روپزوتیا یگابروها شده نرمال یالگو. است فرورانش

 یماگماها مشخصه که دهند یم نشان یشدگ یته (HFSE) نیسنگ ناسازگار عناصر از و یشدگ یغن (LILE) سبک ناسازگار

با  دنده یم نشانرا  مسطح بأیتقر تیکندر به نسبت شده بهنجار یالگو گابروهای ایزوتروپ و الیه ای .باشد یم قوس با مرتبط

 وکالزیپالژ یکان در عنصر نیا شدن وارد مربوط به که دنباش یم Eu مثبت یآنومال یدارا گابروهای ایزوتروپاین تفاوت که 
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 به نسبت یا هیال یگابروهاو  هستند Eu یآنومال گابروهای الیه ای فاقد یول باشد یم قیتفر نیدرح ژنیاکس نییپا تهیفوگاس در

  .باشد یم ها سنگ نیا در هورنبلند یکان یفراوان خاطر به احتماأل که باشند یم تر شده یغن REE ازعناصر زوتروپیا یروهاگاب
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