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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5161بانه
مقدمه

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه يكصدهزارم بانه ،به شمارة سري  ، 5161در محدودة استان کردستان جاي گرفته است .در گسترة اين ورقه آبادي
هاي بزرگ و کوچك (کوخ) فراواني پراکنده اند که غالباً بوسيلة راههاي خاکي بيكديگر متصل مي شوند.
مهم ترين مرکز تجمع انساني ،در محدودة ورقة مورد مطالعه ،شهرستان بانه با ارتفاع  1525متر از سطح درياست که
به لحاظ موقعيت جغرافيايي از مراکز ويژة اقتصادي به شمار مي رود .راههاي ارتباطي مناسب و همچنين نزديكي به
شهرستانهاي سقز و سردشت موجب ارتباط نزديكتر شهرستاههاي مذکور و همچنين رونق هر چه بيشتر بازار اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شهرستان شده است.
بخشهاي آرمرده و بوئين سفلي از ديگر مراکز مهم تجمع انساني است که بترتيب در جنوب باختر و جنوب خاور
شهرستان بانه جاي دارن د و بوسيلة جادة آسفالته به اين شهر متصل مي شوند .اين دو جاده در ادامه خاکي مي شوند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

و بعنوان دو مسير اصلي براي دسترسي به نقاط گوناگون منطقه به کار مي روند که راههاي فرعي پرشماري در جهات
گوناگون از آنها جدا مي شوند.
موقعيت جغرافيايي و ريخت شناسي

و
اﮐﺘ

ورقة بانه در بخش مياني از نيمة شمالي چهارگوش 1:250،000مريوان – بانه ،ميان طولهاي خاوري'º ،30' 46 º،00

 45و عرضهاي شمالي ' 35 º،30' 36 º،00جاي گرفته است .بخش وسيعي از اين محدوده در کشور عراق واقع بوده و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مرز بين دو کشور ايران و عراق در بخشهاي شمال باختري بستر رودخانة چومان است و در ادامه بسوي جنوب خاور
خط الرأس ارتفاعات بعنوان مرز دو کشور همسايه در نظر گرفته شده است.
اين منطقه کوهستاني به نسبت مرتفع است و در بيشتر نقاط داراي پوشش جنگلي است .زمستانهايي سرد و تابستانهاي
معتدل و همچنين بارندگي حدود  600ميلي متر در سال از ديگر ويژگيهاي آب و هوايي منطقه مي باشد.
در مناطقي که برونزدهايي از تودة نفوذي و رخنمونهايي از دگرگونه هاي فيليتي کرتاسه ديده مي شود ،بلنداي کوهها

زﻣﯿ

به نسبت کمتر و مورفولوژي آرام تر بوده و در نقاطي که سنگ آهك هاي دگرگونة کرتاسه و بيشتر در نقاطي که
واحدهايي از هورنفلس رخنمون يافته اند ،ارتفاع بلنديهاي منطقه بيشتر و مورفولوژي خشن تري نمايان مي شود.
از مهم ترين کوههاي منطقه مي توان از کوه آربابا ،در جنوب شهرستان بانه ،با  2220متر بلندا ،کوه بابوس در خاور

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شهرستان بانه با  2380متر و کوه سفيد کمره با  2070متر بلندا نام برد .همچنين از پست ترين نقاط منطقه مي توان
به روستاي متروکة دونيس با  1200بلندا از سطح دريا اشاره نمود.

رودخانه هاي منطقه پس از نقاط مختلف به سوي باختر جاري شده و پس از پيوستن به رودخانة چومان وارد خاك
عراق مي شوند .رودخانة چومان از مهم ترين رودهاي محدودة مورد مطالعه بوده و در بخشهاي شمال باختري ،بخشي
از خط مرزي ايران و عراق را شامل مي شود .از ديگر رودهاي منطقه مي توان از رودخانه هاي نميشر ،بانه و چم برده

رش نام برد.
فاصلة هوايي شهرستان بامه تا تهران  488کيلومتر و فاصلة زميني حدود  680کيلومتر است .اختالف درجة حرارت
در فصول سرد و گرم سال به بيش از  50درجة سانتي گراد مي رسد بطوريكه تابستانها درجة حرارت تا  36درجه
سانتي گراد باالي صفر و در زمستانها گاهي تا  20درجة سانتي گراد زير صفر مي رسد.

1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمين شناسي

محدودة ورقة بانه از ديدگاه تقسيم بنديهاي زمين ساختاري در زون ساختاري سنندج ـ سيرجان (اشتوکلين )1968
جاي گرفته است .کهن ترين سنگ هاي محدودة مورد مطالعه ،سنگ آهك هاي پرمين هستند که در خاور شهرستان
بانه رخنمون يافته اند ژوراسيك بصورت بسيار کم گستره و محدود در گوشة جنوب خاوري منطقه ديده ميشود .سپس
فيليت و سنگ آهك هاي کرتاسه رخنمون ميشوند که بيشترين گسترة منطقه را مي پوشانند .ترسير با ائوسن آغاز
شده و دربرگيرندة سنگ هاي ولكانيك شيل ـ ماسه سنگ و آهك است .اليگوميوسن شامل واحدهاي مارني و آهكي

ﮐﺸ
ﻮر

پرفسيل است .ميوسن با ليتولوژي ماسه سنگي و کنگلومرايي همانند ژوراسيك و با همبري گسله در کنار آن رخ مي
نمايد .سرانجام واحدهاي تخريبي کواترنر پيرامون در منطقه نمايان ميشوند .توده هاي نفوذي با ترکيب گابروـ ديوريتي
تا گرانيتي طي فازهاي در سنگ هاي پيرامون خود نفوذ کرده اند .در حاشية اين توده هاي نفوذي در جاههايي که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فيليت ها سنگ ميزبان بوده اند ،هورنفلس تشكيل شده است .واحدهاي راديوالريت و آميزه هاي رنگين نيز با همبري
گسله در بخشهاي متلفي از باختر منطقه گسترده شده اند.

تﻣ

چينه نگاري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همانگونه که ذکر شد کهن ترين واحد منطقه مربوط به رديفي از سنگ آهك هاي پرمين است و در زير بترتيب سني
از قديم به جديد شرح واحدهاي مختلف سنگي آورده شده است.
سنگ آهك پرمين P1

اين واحد کهن ترين رخنمون سنگي در محدودة ورقه و در خاور شهرستان بانه (شمال روستاي انجيله) بوده و در

و
اﮐﺘ

ميان سنگ آهك هاي دگرگون کرتاسه با کنتاکت گسله قرار گرفته است .رنگ آنها سياه بوده و بين  300تا  450متر
ضخامت دارند .بيشتر تا متوسط تا ضخيم اليه اند ( 0/ 5تا  2متر) و گاهي بصورت توده اي ديده ميشوند .رنگ شكست
آنها روشنتر است و ريز بلور مي نمايند .نمونه هاي متعددي از اين واحد آهكي براي بررسي هاي ديرينه شناسي گرفته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شد که تنها يك نمونه که از نزديك ي و خاور روستاي ترخان آباد گرفته شد ،وجود فسيلهاي ذکر شده در زير را نشان
داده است و برهمين پايه سن اين واحد پرمين پسين ) (Late Permianدر نظر گرفته مي شود.
ليتولوژي اين واحد دولوميكرواسپارايت است و فسيلهاي تشخيص داده شده عبارتند از:
Vermiporella sp. , Echinoderma, Ostracoda.

سنگ آهك ژوراسيك JI

اين واحد در محدوده اي بسيار کوچك در منتهي اليه گوشة جنوب خاور منطقه رخنمون يافته و ارائه اين واحد بشكل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

گسترة بسيار وسيعي در ورقة 1:100000پاوه رخنمون است .اين سنگ آهك بصورت اليه اي (متوسط ضخيم اليه) و
توده اي بوده و از نظر منشاء يك سنگ آهك بيوژنيك با رخسارة پالتفرمي است.
اين واحد از نظر تقسيمات زمين ساختاري در زون زاگرس جاي گرفته است .بررسي هاي ديرينه شناختي بر روي چند

نمونه از سنگ آهك هاي اين واحد جنس اين سنگ آهك را بايوميكرايت و مجموعه فسيلي زير ،سن (ژوراسيك
پسين) ( )Late Jurassicرا مشخص کرده است .اين واحد را مي توان با سازند سورمه مقايسه کرد.
Valvolinella Jurassica. , Pseudocyclammina sp. , Nautiloculina oolithica. , Cladocaropsis mirabilis.

واحد فيليت کرتاسه K ph

اين واحد گسترده ترين واحد سنگي در ورقه بانه بوده و وسعت زيادي از زمينهاي منطقه را پوشانده است .رنگ عمومي
واحد سبز تيره است و چين خورده ،شيستوز ،شكسته و داراي درزه هاي فراوان و ريز چين هاي بسيار است .روند
اصلي شيستوزيته شمال باختر – جنوب خاور و شيب به سمت شمال خاور است .يك روند کلي براي شيستوزيته
عبارت است از  .160/45NEضخامت واحد زياد به نظر مي رسد بين 1500تا 2000متر مي باشد ولي به لحاظ چين
خوردگي هاي فراوان در اين واحد نمي توان ارزيابي دقيقي از ضخامت آن داشت .رگه هاي سيليسي سفيد رنگ پر
شمار و بسيار زيادي در نقاط مختلف اين واحد را بريده اند.
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مطالعه سنگ شناس ي ميكروسكوپي نمونه هايي از اين واحد مشخص مي نمايد که کاني عمده در اين واحد ميكا(بويژه
سريسيت،مسكويت و کلريت) است که در جهت شيستوزيته سنگ جهت يافتگي نشان مي دهد .کواتز تجديد تبلور
يافته و همچنين کانيهاي آپاك و شايد مواد کربن دار نيز از پراکندگي قابل مالحظه اي برخوردارند .وجود فراوان
شكستگي ها و رگه هاي ظريف پر شده از سيليس از ديگر ويژگي هاي سنگ هاي اين واحد است.

ﮐﺸ
ﻮر

بر اساس نتايج بررسي هاي ميكروسكوپي روي سنگ هاي اين واحد ،نام فيليت براي اين واحد تعيين شده است.
رخنمونهاي اين واحد در دو نقطه يكي خاور بخش بوئين سفلي و ديگري جنوب روستاي ناوه بگونه اي کم گستره
مشاهده مي شود .رنگ واحد سبز  -خاکستري تيره (همانند واحد فيليت) بوده و حاوي دانه هايي از کانيهاي دگرسان
شده احتماالً پيريت کامالً هوازده و کربنات کلسيم ثانويه و آغشته به اکسيد آهن است .کاني عمده اين واحد
فيليوسيليكاتها ،بويژه مسكويت و سريسيت است .روند عمومي شيستوزيته اين واحد در خاور بوئين  00/3oEاندازهگيري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده و ضخامت آن بالغ بر  200متر مي باشد .وجود ريز چينهاي فراوان ،خوردشدگي و تكتونيزه بودن از ديگر ويژگيهاي
سنگهاي اين واحد بود که در زير سنگ آهك هاي دگرگون کرتاسه با همبري ناپيوسته قرار گرفته اند.
واحد ولکانيك متامورف کرتاسهkmv

تﻣ

اين واحد در بخشهاي خاوري منطقه در جنوب خاور شهرستان بانه در محدوده به نسبت قابل مالحظهاي رخنمون
است .رنگ عمومي واحد سبز رنگ بوده و هم راستا با فعاليت هاي منطقه شيستوزيته دارند .کنتاکت پاييني با واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فيليت و کنتاکت بااليي با آهكهاي کرتاسه بصورت ناپيوسته است .ضخامت اين واحد را ميتوان بالغ بر  200متر برآورد
نمود.
نمونه هاي متعددي جهت مطالعات سنگ شناسي ميكروسكوپي از نقاط گوناگون اين واحد گرفته شد که بافتهاي

و
اﮐﺘ

پرفيرينيك پروفبروکالسيك تا کاتابالستيك از خود نشان داده و در حدود متابازيت ،ساب ولكانيك دگرگونه ،اپيدوتيت ،
متاتراکي ،آندزيت ،متاولكانيك اسيدي سريسيتي و برشيه و متاولكانيك اپيدوتيزه تنوع سنگ شناسي از خود نشان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي دهند.
از کانيهاي شاخص اين واحد در بيشتر نمونه هاي گرفته شده مشاهده شده است ميتوان از ترموليت اکتينوليت ،
اپيدوت (زوئيزيت) فلدسپات کوارتز همراه با کانيهاي اپاك نام برد .قالبهايي از کانيهاي مافيك اوليه توسط ترموليت
اکتينوليت پر شده اند که در زمينه اي از کانيهاي ثانويه و ورقه اي (شامل سريسيت و مسكويت) و ريز بلور هاي پالژيو
کالزکلريتيزه و اپيدوتيزه قرارگرفتهاند.
واحد دولوميتK do

زﻣﯿ

رخنمونهاي اين واحد تنها در دو نقطه بسيار محدود يكي در جنوب روستاي سالوك عليا در کنتاکت با واحدهاي
هورنفلس و گرانيت و ديگري در جنوب باختر روستاي کارستم در ميان فيليت هاي کرتاسه ،مشاهده شده است که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شامل د ولوميت هاي سفيد تا کرم رنگ دانه شكري به ضخامت حداکثر  50متر است و در ميان شكستگيهاي آن
کلسيت تبلور يافته است .مطالعه ميكروسكوپي اين سنگ بافت اسپار ايتي و وجود کانيهاي ورقه اي بويژه سيرسيت،
مسكويت و کلريت آغشته به اکسيد آهن و ناخالصيهايي از بلور کوارتز را نشان داده است .از اين واحد در گذشته اي
نه چندان دور به عنوان سنگ ساختماني و سنگ الشه استخراج صورت گرفته است که در حال حاضر معادن آن
تعطيل مي باشد.
واحد سنگ آهك کرتاسهK l

محل اصلي رخنمون اين واحد بطور گسترده در بخشهاي خاوري ورقه ،جنوب شهرستان بانه و بموازات منطقه مرزي
ايران و عراق در قسمتهاي جنوب باختر ورقه است .ليتولوژي اين واحد شامل آهكهاي کمي ديگر گونه شده ،کريستالين
و برنگ خاکستري است که در تمام نقاط مشاهده شده بر روي واحد فيليت کرتاسه قرار گرفته است.
ضخامت آن در مناطق مختلف بين  120تا نزديك به  500متر متغير است .اين واحد در بضعي نقاط ،از جمله در خاور
روستاي شيخ االسالم (نزديكي شهرستان بانه) ،داراي کاني سازي اغلب از نوع پيريت است که در اثر نفوذ محلولهاي
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کاني زا در محل درزه ها و شكستگيهاي سنگ تشكيل شده اند .بر اساس مطالعه فسيل شناسي بر روي چندين نمونه
از اين واحد و بر اساس مجموعه فسيلي مذکور در زير ،سن اين واحد کرتاسه نسبت داده مي شود.
Lithocodium sp. , Natiloculina sp. , Orbitolina sp. , Orbitolina cf. Conina ,Echinoderma ,Rudkist frag. ,
Echinoid spine. , Calpionella sp. , Orbitolina Lenticularis Bryozoa, shell frag .
واحد شيل و ماسه سنگ ائوسنEsh

ترسير در منطقه با ائوسن شروع ميشود و اثري از سنگهاي پالئوسن مشاهده نمي شود .اين واحد شامل شيلهاي بشدت

ﮐﺸ
ﻮر

خرد شده و برنگ کرم همراه با نازك اليه هايي از ماسه سنگ است که ضخامت آنها حداکثر  50متر ميرسد و داراي
روند  30/30SEاست .نمونه اي از اين واحد جهت مطالعه ديرينه شناختي گرفته شد که هيچگونه آثار فسيلي از آن
گزارش نگرديد .بدليل قرارگيري اين واحد شيلي بر روي آهكهاي کرتاسه با همبري ناپيوسته و وجود آهكهاي پروفسيل
(نولوميت دار) ائوسن بر روي واحد ياد شده ،سن آن به بخشهاي پايين ائوسن نسبت داده مي شود.
واحد ولکانيکی ائوسنEv

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون هايي از اين واحد در بخشهاي غربي ورقه و بموازات منطقه مرزي در ميان واحد شيلي ديده ميشود که شامل
يك سري سنگهاي ولكانيك با ترکيب بين تراکي آندزيت آندزيت تا بازالت ريز و برنگ قرمز و سبز است و در بيشتر
جاها داراي دگرساني از نوع اپيدوتي و کلريتي هستند .اين واحد نيز بسيار خرد شده و تكتونيزه مي باشد.

تﻣ

نتايج مطالعات سنگ شناسي ميكروسكوپي بافت پر فيريتيك با زمينه افيتيك و همچنين وجود کانيهاي
بالژيوکالشكلدار تا نيمه شكلدار که اکثر اً به کانيهاي ثانوي اي از قبيل کلريت و سريسيت تجزيه شدهاند و پيروکسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هاي ريز بلور را در زمينهاي از ميكروليت هاي فلدسپار سديك ،پيروکسن و کلريك به همراه اکسيدهاي آهن ،اسفن و
کانيهاي اپاك نشان ميدهد.
واحد های آهکی ائوسن El

و
اﮐﺘ

گسترش اين واحد همانند ساير واحدهاي ائوسن بصورت پراکنده و بموازات منطقه مرزي بوده و شامل آهك هاي کرم
روشن و دربردارنده مقادير زياد اين ن ولويت است که با ميان اليه هاي نازکي از ماسه سنگ آهكي همراه مي شوند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ضخامت اين واحد در جاهاي مختلف بين  50تا  100متر متغير است.
بر اساس مجموعه فسيلي زير سن اين واحد به ائوسن آغازين  ypresianنسبت داده ميشود:
Levantian Alveolina mounieri Nummulites globulus, Cuvillierina eoceninca Orbitolites sp. Alveolina
sp. , Opertarbitolites sp. , Miliolids, Glomoalveolina sp.
واحد آهکی اليگوميوسن Ml

زﻣﯿ

اين واحد شامل سنگ آهك (بايوميكرايت و در بعضي بخشها اسپ ارايت) پروفسيل به ضخامت  400متر برنگ خاکستري
تيره است که بصورت راندگي بر روي واحد راديوالريت قرار گرفته و به سمت شمال خاور شيب دارند .از نظر اليه بندي
ضخيم اليه تا توده اي بوده و داراي شكستگيها و گسلهاي فراواني است .روند عمومي اليه هاي اين واحد عبارتست از :

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

.120/40NE
بر اساس مجموعه فسيلي ياد شده در زير سن اين واحد به ميوسن آغازين نسبت داده مي شود و معادل بخشهاي
بااليي سازند قم در ايران مرکزي مي باشد.
Nccalycolina mclo curdica Archaias sp. , Rotalia sp. , Lagenids, Zcovigerina sp. , Amphistegina sp. ,
Cibicides sp. , Textularids, Sphacrogypsina sp. Miliolids, Bryozoa Echinoid spine,shell frag. , Algal
frag. , Lithothamnium sp. , Lithophyllum sp. , Neoalveolina melo group. , Echinoderma,

واحدهای مارنی اليگوميوسن Mm

اين واحد شامل ضخامتي در حدود  150متر مارن با رنگ سبز روشن تا کرم روشن رنگ است که هم روند با واحد
آهكي  Mlو در ميان آن (بصورت راندگي و تكرار) رخنمون دارد و به لحاظ شرايط توپوگرافي بسيار خشن امكان
دسترسي مستقيم به واحد فوق و نمونه گيري جهت انجام مطالعات فسيل شناسي مقدور نمي باشد.
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واحد کنگلومرایی ميوسن Mc

اين واحد در گستره بسيار محدودي در گوشه جنوب خاوري ورقه (در زون زاگرس) در گستره با سن گهاي مربوط به
ژوراسيك قرار گرفته است .رنگ عمومي واحد قرمز رنگ بوده وليتولوژي آن شا مل کنگلومرا با سيمان ماسه سنگي
است.
جورشدگي و گردشدگي قطعات ضعيف بوده و اليه بندي متوسط تا ضخيم اليه دارند که در جهت شمال باختر-
جنوب خاور امتداد داشته و شيب آنها به سمت شمال خاور است.
واحد مارنی ماسه سنگی ميوسن Mm. s

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد نيز همانند واحد  Mcکه بصورت همشيب روي آن قرار گرفته در گوشه جنوب خاور منطقه در محدوده بسيار
کوچكي (در زون زاگرس) گسترش يافته است .ليتولوژي واحد شمال اليههايي از مارن و ماسه سنگ آهكي خوب اليه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بندي شده برنگ هاي بيشتر قرمز و کمي سبز رنگ است که با ميان اليه هايي از ميكروکنگلومرا همراهي مي شوند.
روند عمومي اين واحد شامل باختر  -جنوب خاور بوده و شيب اليه هاي آن به سمت شمال خاور مي باشد .مطالعات
فسيل شناسي بر روي نمونه هايي از اين واحد جنس بخشهاي آهكي اين واحد را با بوسپارايت گلوکونيتي ماسه اي
مشخص نموده و بر اساس مجموعه فسيلي مزبور در زير سن آن به ميوسن نسبت داده شده است.

تﻣ

Globigeriaoides spp. , Globigerina spp. , Lepidocyclina sp. , Lithophylum sp. , Bryozoa , Coral ,Red .
Algaes frag

واحد رادیوالریت ra

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل سكانسي به نسبت ضخيم از رسوبات شيميايي سيليسي ،آهك ميكرايتي پالژيك و شيل آهكي نازك
اليه به ضخامت هاي حداکثر  20سانتيمتر و خوب اليه بندي شده به رنگهاي متنوع سبز ،قرمز و گاهي کرم رنگ
است و رگههاي کلسيتي فراواني در آنها مشاهده ميشود .اين واحد در درون خود چين خوردگيهاي فراواني داشته و

و
اﮐﺘ

بعنوان يك روند عمومي ميتوان  150/40NEرا براي اليه هاي آن در نظر گرفت.
کنتاکت اين واحد با واحدهاي همجوار گسله بوده و اندازه گيري ضخامت آن به دليل ادامه داشتن اين واحد در خاك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عراق امكانپذير نيست ولي ضخامتي معادل حداقل  1500متر را درون خاك ايران ميتوان براي آن در نظر گرفت .از
بخشهاي آهكي اين واحد دو نمونه جهت مطالعه فسيل شناسي گرفته شد که بر اساس فسيل هاي مذکور در زير سن
آن به ژوراسيك پاياني ( )Tithonianنسبت داده ميشود:
Radiolaria ,Sponge spical, Saccocoma.

واحد آميزه رنگين Om

زﻣﯿ

اين واحد بصورت راندگي در باختر ورقه و بشكل تكه هاي پراکنده اي در چند نقطه رخنمون ميباشد ليتولوژي اين
واحد شامل ورليت  ،کلينوپيروکسنيت ،گابرو ،سنگ هاي ولكانيك بازيك و اولترامافيك است که همگي به شدت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرساني از نوع سرپانتينيتي و سريسيتي را تحمل کرده اند .در چندين در مورد نيز تالك پديد آمده است.
مطالعات ميكروسكوپي بر روي تعداد زيادي نمونه که از بخشهاي مختلف اين واحد گرفته شده نشان ميدهد که
کانيهاي اصلي تشكيل دهنده سنگ هاي مختلف اين واحد به شرح زير مي باشد :بلژيوکالز که در اثر دگرساني به
سريسيت ،اپيدوت ،اکتينوليت و آلبيت تبديل شدگي نشان ميدهند .آمفيبول ک ه غالباً به اکتينوليت تبديل شده و
بنظر مي رسد گاهي اکتينوليت ها محصول دگرساني پيروکسن نيز ميباشند .کلينوپيروکسن و گاهي ارتوپيروکسن

که اغلب به کلريت و سرپانتين تبديل شده اند فلدسپات که تماماً به کانيهاي رسي ،سري سيت و مسكوت دگرساني
نشان ميدهد .قالب هايي از کانيهاي مافيك نيز گزارش شده است که توسط کلريت و سرپانتين پر شده اند .بيشتر

نمونه هاي مطالعه شده وجود رگه هايي از پرهنيت نيز مشاهده شده است.
از کانيهاي فلزي مطالعه شده توسط ميكروپروب ،درون سنگهاي اولترامافيكي واحد آميزه رنگين ميتوان به کانيهاي
زير اشاره نمود:
کروميت که هاي خارجي تر آن داراي  Ti,Mg,Fe,Alباالتر و  crکمتر است.
(Co, Ni,Fe,Cu)3,S4 Linnaete-(Fe, Ni) S8 Pentlardite
(Ni S2 Cos2 2 Bravoite
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همانند ساير نقاط که رخنمونهايي از مجموعه هاي افيوليتي شناسايي شده در بسياري از اين مجموعهها گاه يك يا
چند عضو از تشكيل دهنده هاي مجموعه افيوليتي حضور ندارند ،در اين منطقه نيز بخش آهك بالژيك مشاهده
نگرديد ،ولي در ورقه شمالي يكصد هزارم بانه و چهارگوش 1:250،000مهاباد دو رخساره متفاوت از اين بخش آهك
شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته است(افتخارنژاد  .)1980اين دو رخساره عبارتند از:
 آهك ميكرايني صورتي رنگ بالژيك که بر اساس فسيل هاي زير به پالئوسن نسبت داده مي شوند.Globorotalia sp. , Globogerina sp.

 -آهك خاکستري رنگ باسن پالئوسن ( بر اساس مجموعه فسيلي زير):

ﮐﺸ
ﻮر

Operculina sp. , Miscellanea sp. , Miliolids (Quinqueloculina (, Discocyclina sp. , Rotalids sp.

همچنين يك نمونه از سنگ آهك هاي اين بخش (حاوي فسيل هاي زير) سني جوانتر (معادل ائوسن پاياني را مشخص
نموده است.

Alveolina sp. , Miliolids, Ostracods, Molluscs debris.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عالوه بر بخش آهكي ياد شده در باال ،دگر گونه هاي شيميايي شده در افيوليت هاي چهارگوش (افتخارنژاد  )1980و
ورقه 1:100000آلوت (عمراني جعفر  )1381در برگيرنده مجموعه اي از سنگهاي ميكاشيست ،کالك شيست

تﻣ

متاولكانيك و آمفيبوليت هستند .شدت دگرگوني در سنگهاي آمفيبوليتي اين مجموعه گاه به اندازهاي است که
هورنپلند سبز تشكيل شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر اساس کارهاي قبلي انجام شده در چهارگوش مهاباد ورقه آلوت ،اين مجموعه افيوليتي را مي توان همانند افيوليت
هاي جنوب مهاباد همراه با مجموعه دگرگون آن ها به بقايايي از شكاف اقيانوسي دانست که در اثر بسته شدن آن در
ترسير در لبه شمالي زاگرس رهنمون يافته اند .همچنين بر اساس فسيلهاي ذکر شده در توصيف بخش آهكي ،سن

و
اﮐﺘ

اين واحد به پالئوسن ائوسن پاييني؟ نسبت داده ميشود.
واحدهاي ائوسن بهصورت رخساره شبه فيليش در اين حوضه در مرحله بسته شدن ريفت رسوب نموده ،دستخوش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

يك تكتونيك شديد قرار گرفته و حتي در بخشهايي بصورت  Tectonic Melangeبا واحد  omدرآميخته است .با در
نظر داشتن اين مطالب ،تشكيل واحد راديوالريت  raحاصل پديدهاي جدا از اين پديده تشكيل واحد  cmبود و با توجه
به فسيلهاي يافت شده در بخشهاي آهكي ،واحد راديوالريت که سن ژوراسيك باال ( )Tithonianبواحد را مشخص
کرده اند ،واحد راديوالريت را مي توان با مزوتتيس در ارتباط دانست.
واحد Qt1

اين واحد در برگيرنده پادگانه هاي آبرفتي کهن است که از کنگلومراي س ست با ميان اليههاي ماسه اي سخت نشده
که گاهي شيب ماليمي دارند ،تشكيل شده و ضخامت آن در مناطق مختلف متفاوت است.

زﻣﯿ

واحد Qt2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد نيز شامل پادگانه هاي آبرفتي به نسبت جوان است که از محصوالت آواري و تخريبي مربوط به واحد هاي
قديمي تر منطقه تشكيل شده اند و هم اکنون بصورت کنگلومراي سخت شده بصورت افقي مناطق مسطح را
ميپوشانند.

واحد Qal

اين واحد در برگرده رسوبات آبرفتي بستر رودخانه هاست.

توده های نفوذی

در محدوده ورقه بانه سنگهاي نفوذي در دو گستره مجزا نمايان هستند .در جنوب باختري شهرستان بانه (باتوليت
گرانيتي بانه) و ديگري بصورت يك توده کوچك در جنوب خاوري اين شهرستان رخنمون دارند .باتوليت بانه از توده
هاي مرکب ( )Composite Plutonبه شمار ميآيد و دستکم سنگهاي سه فاز آذرين را در بر دارد .قديميترين
سنگهاي اين توده ترکيب گابروديوريتي( )gb-diدارند که رخنمون هاي آن در بخش شمال باختري باتوليت ،در اطراف
روستاي کوچر ،کاني بنا ونيزه رود نمايان است .در نمونه دستي سنگهاي اي ن فاز رنگ خاکستري تيره و بافت تمام
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بلورين دارند .ويژگي اصلي سنگهاي آن بافت درشت بلور آنهاست ،بطوريكه در برخي نقاط اندازه بلورها به بيش از 1/ 5
سانتيمتر مي رسد.
فاز گرانيتي( )grاز گرانيت هاي بيوتيت دار( ،)B. grگارنت دار( )G. grو ترمالين دار پديد آمده است .حجم اصلي
باتوليت بانه داراي ترکيب گرانيتي متشكل از کانيهاي فلدسپات آلكالن ،کوارتز پالژيوکالز ،مسكويت ،بيوتيت و آمفيبول

ﮐﺸ
ﻮر

است .در مرز مشترك سنگهاي بيوتيت گرانيتي و ديوريتي يك منطقه تداخلي( )Intraction Zoneوجود دارد که نماي
زيبايي از آن در ترانشه هاي جاده روستايي آرمرده به تاژان قابل رؤيت مي باشد .در منطقه تداخلي سگهاي ديوريتي
در باال و سنگهاي گرانيتي در پايين رخنمون هستند .قطعات ديوريتي با اشكال مختلف توسط سنگهاي گرانيتي در
برگرفته شده اند .افزون بر تأثير فيزيكي ،شواهدي از تاثير شيميايي ماگماي گرانيتي بر سنگهاي ديوريتي نيز در
منطقه تداخلي دو ر خساره وجود دارد بطوريكه در اين منطقه درشت بلور هاي فلدسپات آلكالن در متن سنگهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ديوريتي ظاهر ميشود .همچنين درصد حجمي کوارتز در سنگهاي مافيك اين منطقه باالتر است و آمفيبولها به شدت
هاي مختلف به بيوتيك تبديل شدهاند .برپايه شواهد ياد شده ،تشكيل سنگهاي گرانيتي بطور هم زمان (يا دست کم
با اختالف زماني کوتاه) با سنگهاي ديوريتي بوده است .بر پايه همين شواهد تشكيل ماگماي ديوريتي و گرانيتي بطور

تﻣ

هم زمان يا با اختالف زماني کوتاه بوده است .بطوريكه قبل از پخش شدن هاي نهايي ماگماي گرانيتي بر ماگماي
ديوريتي تاثير نموده و ترکيب شيميايي آن را تغيير داده است .پديده هم زماني تشكيل ماگماي مافيك و فلسيك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توسط محققان زيادي ( بويژه در ماگماتيسم پوسته قاره اي) مثل گاسترو همكاران  1991و قلمقاش 1381گزارش شده
است.
بعد از تشكيل و جايگيري بخشهاي ديوريتي و بيوتيت گرانيت ي در قالب باتوليت بانه ،دايك ها و زبانه هاي کوچكي با

و
اﮐﺘ

ترکيب گرانيت گارنت دار ( )G. grآنها را قطع نموده است.
سنگهاي نفوذي باتوليت بانه ،سنگهاي دگرگون واحد  Kphباسن کرتاسه را قطع و دگرگون نموده است .با توجه به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شباهت ويژگيهاي باتوليت بانه با پلوتونيسم بخش شمالي پهنه سنندج سيرجان به ويژه با پلوتونيسم منطقه شمال
اشنويه (قلمقاش  )1381زمان جايگيري باتوليت بانه را بطور احتمالي ميتوان به کرتاسه پاييني پالئوسن نسبت داد.
سنگهاي فاز ديوريتي بر روي نقشه بانه با نشانه  diمعرفي شدهاند .در متن اين سنگها انكالو و قطعات بيگانه وجود ندارد.
بافت سنگهاي ديوريتي بيشتر از نوع کرانوالروپوني کليتيك است و به استثناي رخساره هاي حاشيه اي در بيشتر موارد
بافت سنگها درشت بلور ميباشد .ترکيب کاني شناسي از روي اين سنگها شامل بالژيو کالز ( اليگوکالز -آندزين و بندرت

زﻣﯿ

بينو تيت) ،هورنبلند و ديوپسيد است .دربرخي محلها و کانيهاي فلدسپات آلكالن و کوارتز نيز به مقدار کمتر از کانيهاي
ياد شده در اين سنگها وجود دارند .همچنين تيتانيت ،آپاتيت ،کانيهاي کدر( )opaqueبه مقدار جزئي در متن سنگها
قابل رويت هستند .سنگهاي فاز ديوريتي بيشتر سالم و غيره دگرسان بوده و در برخي جاها ،تا اندازهاي دگرسان هستند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که در اين موارد بينوتيت ،سريسيت ،کلريت ،اپيدوت ،ترموليت ،اکتينوليت و کانيهاي رسي نيز به گونه کانيهاي ثانويه
در متن سنگها يافت مي شوند .بر پايه ترکيب کاني شناسي نام سنگهاي مافيك باتوليت بانه در حد گابروديوريت ديوريت
تا کوارتز منزوديوريت است.
سنگهاي بيوتيت گرانيتي با نشان  B. grدر نقشه تفكيك و معرفي شده اند .اين سنگها در نمونه دستي برنگ صورتي
يا خاکستري روشن و بافت تمام بلورين دارند .از نظر سنگ شناختي بافت آنها ،بيشتر ،از نوع گرانوالر (ريز تا متوسط

بلور) است .بطور محلي بافت هاي گرافيكي و مير ميكيتي نيز در اين سنگها وجود دارد .فلدسپات آلكالن ،پالژيوکالز
(آلبيت -اليگو کالز) ،کوارتز ،بيوتيت و بطور محلي مسكويت کانيهاي اصلي و سازنده اي سنگهاي اين واحد به شمار
مي آيند .کانيهاي زيرکن ،آپاتيت و کدر به مقدار جزئي و کانيهاي رسي و سريسيت به گونه ثانويه در متن اين سنگها
حضور دارند .نام سنگهاي اين فاز در حد گرانيت است.
بطور موضعي سنگهاي گرانيتي تحت تاثير گسلش خرد و تا اندازه اي دگرسان شدهاند .در نمونه هاي خرد شده افزون
بر شكستگي و جابجايي کانيها و خاموشي موجي شديد در بلورهاي کوارتز ،کوارتز هاي تجديد تبلور يافته نيز وجود
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دارد که شواهدي از دگرشكلي شكننده سنگ هاي توده نفوذي در شرايط دماي پايين هستند .در متن سنگهاي
بيوتيت گرانيتي انكالوهاي ميكروگرانوالرمافيك ،ميكروگرانوالر فلسيك و انكالو هاي سرشار از ميكا وجود دارد.
سنگهاي گرانيت گارنت دار بانه نشانه  G. grبر روي نقشه زمين شناسي مشخص شده اند .اين سنگها به گونه داي ك
که و توده هاي کوچك رخساره هاي ديگر باتوليت بانه را قطع نموده اند .ويژگيهاي سنگ شناختي اين سنگها مشابه

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره بيوتيت گرانيتي است با اين تفاوت که در سنگهاي آن چند درصد حجمي گارنت وجود دارد .گارنتهاي عموم اً
شكل دار تا نيمه شكل دار و بدون ادخال ( )Inclusionهستند.
سنگهاي ديوريتي باتوليت بانه  57 - 60درصد وزني سيليس دارند .اين سنگها آلكالن و متاآلومين هستند و با توجه
به وجود هورنبلند و ديوپسيد و فقدان کانيهاي سيليكاته سرشار از آلومين در اين سنگها از نظر منشأ در رديف
گرانيتوئيدهاي نوع  Iقرار دارند .درصورتيكه سنگهاي گرانيتي با  63-73درصد وزني سيليس کالكو آلكالن و پر آلومين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اند .افزون بر ويژگيهاي ياد شده ،اين سنگها به دليل وجود بيوتيت ،مسكويت و گارنت و انكالوهاي سرشار از ميكا از
گرانيت هاي نوع  Sبه شمار ميآيند.
سنگهاي آذرين منطقه بانه بر پايه نمودار  Rb-y+Nbاز گرانيت هاي کمال آتشفشاني ( )Volcanic Arc Graniteبه

تﻣ

شمار ميآيند که با توجه به سن آنها احتماالً حاصل فرورانش پوسته اقيانوسي تتيس جوان به زير پوسته قاره اي ايران
مرکزي بوده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزدهايي از جنس پگماتيك با نشانه  Pgrدر روستاي بوالحسن و آپليت با نشانه  apدر باختر روستاي سوره بان در
گستر هاي بسيار محدود روي نقشه مشخص شده اند .واحد پگماتيتي شامل درشت بلورهايي بيشتر از جنس مسكويت
با طول بيش از يك سانتي متر ،تورمالين در حد چند سانتي متر و بندرت تا  10سانتي متر ،فلدسپات و کوارتز تشكيل

و
اﮐﺘ

شده و کامالً هوازاده و خورد مي باشد بطوريكه نمونه گيري از آنها امكان پذير ني ست .واحد آپليتي برنگ سفيد و
متشكل از کانيهاي ريز بلور فلدسپات ،مسكويت ،بيوتيت و کوارتز مي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رگه هاي سيليسي با نشانه  siبسيار زيادي بخصوص درون واحد فيليت کرتاسه (  ،)Kphنفوذ کرده اند که شايد دليل
حضور زياد آنها در واحد فيليت بعلت وجود شرايط الزم و مناسب به لحاظ شكستگيها و درزه هاي فراوان واحد فيليت
باشد .با توجه به مشاهدات صحرايي بنظر مي رسد رگه هاي سيليسي منطقه طي دو فاز پديد آمده باشند که يك فاز
رگههايي از سيليس را پديده آورده است که در جهت موازي با شيستوزيته سنگها و در ميان آنها جايگير شده اند (اين
دسته از رگه هاي سيليسي احتماالً در اثر فشارهاي تكتو نيكي و خروج سيليس از درون سنگهاي ميزبان تشكيل

زﻣﯿ

شدهاند) .فاز دوم شامل رگه هاي سيليسي مرتبط با آپوفيزهايي از توده هاي نفوذي منطقه هستند که دسته دوم
بيشتر در جهات مختلف سنگهاي ميزبان را بريده و جايگير شده اند و تمامي کاني سازي هاي مشاهده شده در رگ ه
هاي سيلي سي منطقه نيز مرتبط با اين دسته از رگه هاي سيليسي هستند .ضخامت رگه هاي سيليسي بين چند سانتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متر تا بندرت  2متر بوده و در بيشتر موارد بدليل بريده شدن اين اين رگه ها توسط گسل طول زيادي از آنها قابل
تعقيب نيست.
واحد هورنفلس h

اين واحد از نظر گستر ش در سطح ورقه در حاشيه و در بخشهايي از مرکز تو ده نفوذي رخنمون بوده و حاصل تاثير
دگرگوني مجاورتي توده نفوذي بر فيليت هاي مجاور بوده است .رنگ عمومي واحد سياه بوده و در برخي نقاط از جمله

در محدوده هاي بين بوالحسن چومان اين واحد بسيار تكتونيزه و خرد شده است .در شمال پاسگاه بوالحسن قطعات
بسيار بزرگ و سختي از اين واحد درون گرانيت هاي کامالً آلتره وجود دارد که هم اکنون اين قطعات استخراج و بعنوان

سنگ ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرند .مطالعات سنگ شناسي ميكروسكوپي روي نمونههايي از اين واحد
بافتهاي هتراگرانوالر ،پورفيروبالستيك با زمينه شيستوزوگرانوبالستيك را نشان مي دهد .کاني شناسي شامل
کلينوپيروکسن ،ميكا ،بيشتر از نوع بيوتيت و گاهي مسكوت ،بالژيوکالز اغلب با ترکيب سديك (آلبيت) و گاهي با
ترکيب پتاسيك (آرتوز  ،پرنيت و گاهي ميكروکلين) و کوارتز به همراه کانيهاي دگرگوني از قبيل گارنت ،آندوالزيت و
کرديريت است .کلريت و اپيدوت نيز در مواردي وجود دارند.
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تکتونيک و زمين شناسي ساختماني منطقه

منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات زمين ساختاري در زون سنندج سيرجان و به لحاظ تقسيمات ايالت هاي تكتونو
 رسوبي در زون اسفندقه مريوان (نبوي  )1355جاي گرفته است .گسلها و چين خوردگيهاي زيادي در محدوده ورقهمشاهده ميشود که اصلي ترين روند گسلها همروند با راندگي باختر منطقه و در امتداد شمال باختر  -جنوب خاور
است .با توجه به رخساره هاي سنگي گوناگون ،ساز و کار چندين فاز کوهزايي به شرح زير در منطقه محتمل مي باشد.
جنبشهاي زمين ساختي بعد از کرتاسه موجب چين خوردگي و تغيير شكل رسوبات کرتاسه همراه با دگرگوني اغلب

ﮐﺸ
ﻮر

در فاسيس شيست ثبت شده است .اين تكاپوها معادل با فاز کوهزايي الرامين در مرز مزوزوئيك سنوزوئيك است .نفوذ
توده گر انيتي ،ديوريتي و فازهاي وابسته ديگر در واحدهاي کالس نيز شايد نمونه ديگري از اين جنبه ها باشند .وجود
افقهاي گسترده اي از واحد راديوالريتي باسن ژوراسيك پاياني ( ( )Tithonianمعادل با راديوالريت هاي گسترده ورقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

1:100000کرمانشاه) و همچنين رخنمون هاي پراکنده اي از بقاياي پوسته اقيانوس ي (واحد آميزه رنگين) نشانه
تشكيل اين واحدها در شكاف عميق اقيانوس (اقيانوس نئوتتيس در فاصله زماني ترياس مياني پسين تا کرتاسه پسين)

تﻣ

است (گزارش ورقه 1:100000کرمانشاه ع .کريمي باوندپور .)1999
تكاپوهاي زمين ساختي پس از ائوسن نيز موجب ايجاد دگرشكلي در رسوبات و سنگهاي ائوسن و همچنين نه شتههاي
قبل از آن گرديده و سنگهاي مربوط به اليگوميوسن (معادل با سازند قم) بصورت دگرشيب و با همبري گسله در کنار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهاي ائوسن قرار گرفتهاند.
نفوذ باتوليت بزرگ گرانيتي رخنمون شده در بخشهاي مرکزي م نطقه و همچنين فازهاي وابسته به آن از قبيل

و
اﮐﺘ

(ديوريت و بيوتيت گرانيت) در سنگهاي مربوط به کرتاسه و قديميتر منطقه ميتواند نمودي از تكاپوهاي معادل با فاز
کوهزايي الرامين باشد .همچنين نفوذ آپليت و رگه ها سيليسي در ساير واحد را نيز بعنوان بخشي از آخرين مراحل
نفوذ باتولبت گرانيتي در نظر گرفت .ايجاد رگههاي پگمانيتي نيز نمودي از آخرين مراحل نفوذ اين توده و در ارتباط

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با فعاليت هاي  Post magmaticو کريستاليزاسيون بخارهاي ماگمايي است .در نهايت ميتوان چنين تصور نمود که
تاثيرات متقابل جنبش هاي معادل با فازهاي کوهزايي آلپ پاياني (پليوسن) و پاسارنين (کواترنري) موجب شكلگيري
کنوني زمينهاي منطقه شده است.
روند عمومي گسلها و همچنين محور چين خوردگيهاي اصلي منطقه شمال باختر  -جنوب خاور بود که تعدادي از
گسلها با عملكرد امتداد لغز و تعداد ديگري با ايجاد راندگي موجب جابجايي واحدهاي مختلف سنگي منطقه شده اند.

زﻣﯿ

از ميان گسلهاي امتداد لغز مي توان به گسلهاي پيرانشهر و بانه با عملكرد در ساختهاي بسيار طوالني در حد چند ده
کيلومتر اشاره نمود و تاثير آنها را مي توان در کل منطقه از بخشهاي شمالي و جنوبي ورقه و امتداد آنها را در ورق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمالي (نقشه 1:100000آلوت) مشاهده نمود.
گسلههاي راندگي باختر منطقه با شيبي بين  40-45درجه موجب راندگي سنگهاي بويژه اليگوميوسن ( معادل با سازند
قم) برروي واحد راديوالريت شدهاند.
نشانه های معدنی

در منطقه مورد مطالعه شماري نشانه معدني در واحدهاي مختلف سنگي مشاهده شده است که در زير شرح مختصري

از آنها آورده شده است:

سيليس Si

اين ماده معدني به مقدار بسيار زياد بويژه در مورد واحد فيليتي کرتاسه رخنمون است .بر اساس مشاهدات صحرايي
بنظر ميرسد اين رگه هاي سيليسي طي دو فاز جداگانه بوجود آمده باشند .يك فاز ،آن دسته از رگه هاي سيليسي
را شامل مي شود که موازي با شيستوزيته واحد فيليتي جايگير شده و غالباً بدون آغشتگي به مواد ديگر بوده و خلوص
به نسبت بااليي دارند .فاز ديگر رگههايي از سيليس را شامل مي شوند که از لحاظ کمي به ميزان کمتري نسبت به
د سته اول رخنمون داشته و عموماً در جهات مختلف واحدهاي سنگي ميزبان (بويژه فيليت هاي کرتاسه) را بريده و
9
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در بيشتر موارد همراه با ناخالصي بوده و گاهي نيز کاني سازي در آنها مشاهده ميشود (به عنوان مثال کاني سازي
گروه مس در رگه اي سيليسي در جنوب روستاي ساموك عليا در بخش مربوط به انديس مس توضيح داده شده
است) .گاهي ذخيره رگه هاي سيليسي فوق بقدري است که قابل بهره برداري و استخراج هستند و به دليل گسترش
زياد به عنوان يك واحد زمين شناسي در نقاط مختلف نقشه به نمايش درآمده اند.
سنگ ساختمانی b. s

در شمال روستاي بوالحسن ذخيره مناسبي از واحد هورنفلس وجود دارد که هم اکنون بعنوان سنگ ساختماني از آن
بهره برداري صورت مي گيرد .در نقاط ديگري از منطقه ذخاير قابل توجهي از همين واحد و همچنين واحد دولوميتي

ﮐﺸ
ﻮر

( معدن غيرفعال جنوب سالوك عليا) براي سنگ ساختماني وجود دارد .در ساير نقاط بشكل پراکنده توسط بخش
خصوصي از سنگ آهك هاي واحد  Klبعنوان سنگ الشه استخراج صورت ميگيرد.
تالك Ta

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين ماده معدني در واحد اولترامافيك و در نقاطي که دگرساني شديدي را متحمل شدهاند در چند نقطه از جمله باختر
روستاي خجك رخنمو ن بوده و آناليزهاي اوليه بروش  XRDوجود تالك ،کلريت و آمفيبول را در نمونه هاي گرفته

تﻣ

شده نشان داده است .مشخص نمودن مناطق ديگر و تعيين خلوص اين ماده معدني ،نيازمند کارهاي بيشتر و دقيق
تر صحرايي و آزمايشگاهي است.
مس و نقره Cu,Ag

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجود نشانههايي از کربنات هاي مس بصورت ماالکيت و آزور يت و ترکيبات نقره دار سيليسي به ضخامت  2متر و طور
نا مشخص (بدليل بريده بودند توسط گسل) در شمال روستاي چاويان شناسايي شده است .آناليز هاي اوليه مقدار

و
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 7500 ppmمس و  91. 6 ppmنقره را نشان داده است .همچنين مطالعه مقاطع صيقلي نمونه هايي از اين رگه وجود
کانيهاي پيريت ( )%1بورنيت ( – )%5کالكوپيريت( )%4اسفالريت ( )%4ماالکيت ( )%2آزوريت ( – )%4کالكوسيت
( )%1/ 5و کووليت( )1%/ 5را مشخص نموده است.
همچنين درون واحد ولكانيك دگرگونه کرتاسه  Kدر نزديكي و جنوب خاور روستاي سفيد کمره انديس حاوي
کانيهاي زير شناسايي شده است :پيريت (حدود  )% 6پيروتيت( )1%مارکاسيت ( )1%و اکسيدهاي ثانويه آبدار آهن (2
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nv

.)%
الزم است از رگ هاي سيليسي در نقاط مختلف از منطقه تعداد  15نمونه براي اندازه گيري تعداد و مقدار طال گرفته
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شده که نتايج بدست آمده تماماً زير  5 ppbبوده و سه نمونه جنوب خاوري روستاي کندوان  130 ppbجنوب خاور
روستاي چاويان  75 ppbو محل چشمه نيمه راه بوالحسن مرز چومان  5. 5 ppbطال نشان داده اند.
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