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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 5361باينجوب
مقدمه

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده مورد مطالعه با وسعت حدود  2500کيلومتر مربع ،بين عرض هاي ' 35 º 30تا ' 36 º 00شمالي و طولهاي
' 36 º 30تا ' 47 º 00خاوري محدود ميشود .جاده آسفالته سنندج – ديواندره – سقز از آن مي گذرد .ديواندره
نزديکترين شهرستان به اين محدوده است که از سنندج  128کيلومتر فاصله دارد.
گويش مردم منطقه کردي و شغل اصلي آنان دامداري وکشاورزي است .مهمترين و پرجمعيت ترين روستاهاي منطقه
باينچوب عبارتند از :روستاهاي بست ،ابراهيم آباد و شريف آباد در بخش شمالي و شمال باختري ،هزار کانيان در خاور،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باينجوب در جنوب خاور و اسالم دشت در جنوب باختر اين محدوده .راه هاي ارتباطي اين روستاها به جز در بخش
باختري منطقه که به علت وجود کوه هاي بلند امکان دستيابي به آنها بسيار دشوار است ،از وضعيت مطلوبي برخوردارند.
اين محدوده آب و هواي معتدل سرد دارد و در نواحي کوهستاني و دشت هاي بلند آن زمستانها بسيار سرد است .آب

تﻣ

و هواي منطقه متاثر از توده هاي هواي گرم و مربوط مديترانه اي است که موجب بارندگي هاي موقت در بهار و ريز ش
برف در زمستان ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مهمترين بلندي هاي اين منطقه ،کوه چهل چشمه در بخش باختري با ارتفاع  3173متر و کوه مسجد ميرزا در بخش
مرکزي با ارتفاع  3059متر است .کم ارتفاع ترين بخش اين محدوده روستاي اسالم دشت با ارتفاع  1750متر است.
بارندگي هاي فراوان در اين منطقه ،به آن توانايي آبي بااليي بخشيده است ،چنان که سرچشمه هاي زرينه رود و

و
اﮐﺘ

بخشي از حوزه آبريز قزل اوزن در اين منطقه جاي گرفته است .رودخانه زرينه رود در اين محدوده از سقزچاي،
جيغاتوچاي و ساروق چاي تغذيه ميشود .ساالنه بطور ميانگين  1800ميليون مترمکعب آب از اين منطقه خارج و به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آذربايجان غربي وارد ميشود .رودخانه قزل اوزن نيز از رودهاي تلوار ،شور و قزل اوزن عليا تغذيه شده و ساالنه حدود
 960ميليون مترمکعب آب از محدوده را به استان زنجان منتقل ميکند.
زمين شناسي عمومي

گسترده مورد مطالعه در پهنه سنندج – سيرجان واقع است .اين پهنه در جنوب باختري پهنه ماگمايي اروميه – دختر
با پهناي  150-250کيلومتر و روند ساختاري موازي با روند عمومي کوهزاد زاگرس قرار گرفته است .پهنه سنندج –

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سيرجان ،نمونه اي آشکار از يک پهنه پويا است که رويداد پان آفريقايي ،کالدوني ،هرسين و آلپي را از سرگذرانده
است و همچون کوهزاد زاگرس ،حتي در عصر ما نيز از پويايي باز نمانده است .در اين پهنه واحدهاي سنگي از
پرکامبرين تا عهد حاضر رخنمون دارند که بصورت تراشه ها و بلوک هاي برجا و نابرجا در توالي هم قرار گرفته اند.

ويژگي همگاني اين واحدها ،آواري ،آواري – آتشفشاني و آتشفشاني بودن آنها است .توده هاي ماگمايي گوناگون از
اسيدي تا اولترامافيک ،در اندازه هاي جور واجور و در زمانهاي گوناگون در اين پهنه جاي گرفته اند و رويدادهاي

دگرگوني پشت سرهمي آن را متاثر کرده است .مجموعه رويدادهاي رسوبي ،ماگمايي و دگرگوني همراه با يک
پي ساختاري پيوسته ،جايگاه ويژه اي را براي اين پهنه فراهم آورده است که پس از ده ها سال مطالعه و بررسي ،هنوز
مسائل بسياري سر به مهر در آن برجاي خود باقي مانده است.

1
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واحدهاي سنگ شناختي
سنگ هاي دگرگوني پالئوزوئيک
sl

واحد شيست و کوارتزيت پالئوزوئيک زيرين ) (PZ

اين واحد سنگي شامل اسليت ها و فيليت هاي سبز خاکستري ،فورش سنگهاي دگرگونه ،کوارتزيت ،سنگ ماسه هاي
گريوکي دگرگونه و سنگ آهکها و سنگ آهکهاي دولوميتي متبلور است .قاعده اين توالي را بطور عمده کوارتزيت تا
سنگ ماسه هاي گريوکي دگرگونه سبز – خاکستري روشن ،متوسط تا ضخيم اليه ،المينه با ساخت رسوبي ق الب هاي

ﮐﺸ
ﻮر

وزني ) (Load castتشکيل ميدهد که بصورت يک در ميان با اسليت ها و فيليت هاي سبز – خاکستري ديده ميشود.
در بخش شمالي اين واحد سنگي ،اسليت ها و فيليت هاي سبز خاکستري با جالي ا بريشمي حاصل از دگرگوني سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هاي آرژيليتي و فورش سنگ هاي آرژيليتي ،اليه نازک متناوب با سنگ اهک هاي خاکستري رنگ ،اليه نازک ،متبلور
با ساقه هاي کرينوئيد ديده ميشود که به تدريج به سمت باالي توالي به يک واحد سنگ آهک آرژيليتي تا دولوميتي
تبديل ميشود.

تﻣ

مطالعات پالي نولوژي انجام شده وجود پالينومورف هاي زير در سنگ هاي اين واحد را به اثبات رسانده که سن اردويسين
بااليي تا سيلورين را نشان ميدهند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Conochitina cf. elegans
Conochitina cf. acuminate
Cingulochitina sp.
Rhacosoarium lappaceum
Ordovicidium elegantulum
Multiplicispheridium aff. Radicosum

و
اﮐﺘ

واحد مرمرهاي کرينوئيد دار )(Dm

اين سنگ آهک هاي مرمري خاکستري رنگ ،متوسط – ضخيم اليه ،المينه ،متبلور ،آرژيليتي تا دولوميتي کرينوئيد
دار يک واحد رسوبي مستقل با يک مرز تدريجي در باالي واحد  PZslرا تشکيل ميدهد .تبديل تدريجي وا حد پالئوزوئيک

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زيرين به سنگ آهکهاي کرينوئيد دار متبلور ،در شمال روستاي دره ويان خشکه بخوبي مشاهده ميشود .دکتر بهاءال دين
حمدي ،سنگواره هاي زير را در سنگ هاي اين واحد مشخص نموده و سن آن را به دونين زيرين ) (Emsianتا دونين
مياني نسبت داده اند:
Semitextularia thomasi
)Gastropod (helicoids shell
Ostracods
Echinoderm’s debris
)Phosphatic tube (organic remains

در نمونه ديگري با توجه به آثار زير توسط آقاي دکتر حمدي سن پالئوزوئيک بااليي (شايد دونين) پ يشنهاد شده است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Tolypammina? Sp.
Crinoid’s stem
Echinoid’s spine

واحد سنگ هاي آذرآواري و گدازه هاي بازي دگرگونه )(PZb

اين مجموعه که در بيشتر مناطق در تناوب با واحد  PZvcديده ميشود ،شامل آذرآواري و گدازه هاي بازي دگرگونه
اي ميشود که بصورت توده اي و به رنگ سبز تيره رخ مينمايد .سنگ هاي اين واحد از بازالت آندزيتي دگرگونه تا
متابازالت (مجموعه کلريت  +اپيدوت  +اسفن) و کريستال ليتيک توف در تغيير است.
بازالت هاي آندزيتي داراي بافت پورفيري با زمينه ميکريتي تا شيشه اي اند .فنوکريست ها بيشترشان آندزين هايي

هستند که دگرسان شده و زمينه شيشه اي ،بيشترشان به مجموعه اي از کاني هاي کوارتز ،کلسيت ،اپيدوت ،کلريت
و آلبيت تبديل شده است .حفره ها نيز از کلسيت و اپيدوت پر شده است.
متابازالت ها از کاني هاي کلريت و اپيدوت تشکيل شده اند که از دگرساني پالژيوکالزها و کاني هاي مافيک حاصل
شده اند.
2
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توف هاي بلورين – سنگي دگرگونه ،با بافت پرفيروکالست ي شامل مجموعه اي از کاني هاي پالژيوکال  +سانيدين +
ليتيک در زمينه اي از شيشه تبلور مجدد يافته و کلريتي شده است.
آمفيبول شيستها ،مجموعه کاني هاي تيره سوزني شکل آمفيبول (ترموليت – اکتينوليت) با مقادير کمتري کوارتز و
کلسيت اند که از دگرگوني توده هاي بازيکي ک ه در رديف هاي ياد شده تزريق شده اند پديد آمده ان د .رخنمون اين
سنگ ها را درنزديکي روستاي بناوچان ميتوان گواه بود .
vc

واحد سنگ هاي دگرگوني آذرآواري پالئوزوئيک زبرين ) (PZ

ﮐﺸ
ﻮر

اين مجموعه شامل آذرآوري هاي اسيدي دگرگونه به رنگ سفيد تا سبز روشن و گدازه هاي ريوليتي – ريوداسيتي
دگرگونه به رنگ صورتي تا سفيد با برگوارگي بسيار مشخص اند .اين مجموعه در بخش شمالي ناحيه گسترش فراواني
دارد و دنباله آن به سوي شمال و باختــ ر کشيده ميشود .در برخي جاها اين واحد با گدازه هاي قليـايي دگرگونه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(واحد  )PZbدر تناوب است .در فيليت هاي سبز روشن و متبلور حاصل از دگرگوني سنگ هاي آذرآواري اسيدي
فنوبالست ها و فنوکالستهاي کوارتز و گاه فلدسپات در يک زمينه دانه ريز متشکل از کلريت و اپيدوت ديده ميشود.

تﻣ

بلورهاي پيريت که بخشي به اکسيدها و هيدروکسيدهاي آهن قرمز قهوه اي تبديل شده اند نيز در اين سنگها ياف ت
ميشوند .برشهاي آتشفشاني متشکل از قطعات آتشفشاني اسيدي ،حفره دار و به رنگ روشن با فنوکريست هاي سفيد
فلدسپات همراه با ساير سنگهاي آذرآواري اسيدي در نقاطي از جمله مجاورت روستاهاي ورفان ،عزيزآباد ،کک اوسان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و غيره رخنمون دارند.
در بعضي جاها توده هاي ميکروگرانوديوريت – ميکروگرانيت هاي ميلونيتي شده دانه سبز رنگي رخ نموده اند .اين
توده ها داراي بلورهاي خاکستري با جالي شيشه اي کوارتز و فلدسپاتهاي سفيد – سبز روشن ائوهدرال اند که پاره
اي کاني هاي کرم رنگ آمفيبول ،بيوتيت ،کلريت و اپيدوت بصورت کاني هاي فرعي و ثانوي در آنها ظاهر شده و يک

واحد مرمر روشن ترياس ؟ )(TRm

و
اﮐﺘ

برگوارگي حاصل از ميلونيتي شدن را مشخص کرده اند .اين توده ها شايد بخش مرکزي گدازه هاي اسيدي و يا توده
هاي نفوذي نيمه ژرف را تشکيل ميداده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهکهاي خاکستري روشن – کرم رنگ کرينوئيدار پالئوزوئيک پسين در بخش بااليي به تدريج به يک توالي از
سنگ آهکهاي سفيد – کرم ،اليه ضخيم تا توده اي ،متبلور (مرمر) به ضخامت تقريبا  80-100متر تبديل ميشود.
ستبراي قابل مالحظه طبقات سفيد رنگ و تبلور اين مرمرها آنها را از نظر استفاده به عنوان سنگ ه اي ساختماني با
ارزش نموده است و در جاهاي مختلفي از آن بهره برداري ميشود که از آن جمله ميتوان معدن سنگ چيني عمارت

زﻣﯿ

را نام برد.
اين واحد سنگي تراشه ها) (slicesيا هورس هايي ) (horsesرا در بين توالي گدازه ها و سنگ هاي آذرآواري اسيدي
تشکيل داده است ودر اکثر نقاط با ساير واحدهاي سنگي مرزي گسلي دارد .بنابراين تعيين جايگاه د قيق چينه شناختي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد سنگي مشخص نيست .همساني بسيار باال در مقايسه سنگ چينه اي با واحدهاي کربناتي ترياس مياني –
بااليي در ايران مرکزي و ساير نقاط پهنه سنندج – سيرجان ،از جمله اليگودرز و گلپايگان ،ديرينه اين واحد نيز ترياس

مياني – بااليي انگاشته شده است .به ويژه که وجود عدسي هاي بزرگ و کوچک اکسيدهاي آهن در آن نيز اين فرض
را قوت ميبخشد.
توالي هاي کرتاسه فالت قاره اي

توالي رسوبي – آتشفشاني فالت قاره اي است که بصورت تناوبي از سنگ آهکهاي اليه متوسط تا توده اي و شيلهاي
دگرگونه رخ مينمايد .در زير ويژگي هاي اين توالي توضيح داده شده است.
واحد )(Kl

اين واحد يک واحد آهکي است با طبقاتي متوسط تا ضخيم که روي هم رفته ،از اليه ها و تيغه هاي ظريف تشکيل
ميشود .گرهک هاي چرت قهوه اي رنگ ،تکه هاي سنگواره و رگه و رگچه هاي کلسيتي در آنها به چشم ميخورد.
ميان اليه هايي از سنگ ماسه هاي کوارتزيتي سبز – خاکستري ،اليه متوسط ،دربردارنده دانه هاي هماتيت و منيتيت
3
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در ميان توالي ياد شده کم نيست .در اثر خرد شدن اين سنگها  ،قطعات سفيد رنگ و عدسي شکل دره دزدان از سنگ
آهک هاي متبلور اين واحد رسوبي استخراج ميشود.
با توجه بخ وجود سنگواره هاي  Globotruncanaو قطعات جلبک در اين واحد و نيز در مقايسه با رديف هاي مشابه
ديگر ،بطور مثال ،سنگواره هاي يافت شده در آنها ،سن اين واحد را ميتوان کرتاسه پسين در نظر گرفت.
واحد )(Ks

اسليت هاي سبز تا خاکستري است که در تناوب و تداوم واحد  Klرخ مينمايد و به پيروي از آن متعلق به کرتاسه
پسين است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد آذرآواري ها و نهشته هاي آبهاي ژرف )(Kslv

تناوب سنگ هاي آتشفشاني متوسط تا اسيدي با ماسه سنگها ،فورش سنگها و سنگهاي رسي بطور عمده در بخشهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ج نوبي گستره نقشه باينچوب رخ مينمايد .تبديل تدريجي اين واحد به سوي باال به واحد  Kvرا ميتوان در مسير جاده
خاکي روستاي چکان به خاک روزي گواه بود .اين واحد از نظر انطباق چينه اي هم ارز جانبي بخش هاي زبرين
واحدهاي  Kssو هم ارزهاي فليشي و توربيدايتي کرتاسه بااليي است.

تﻣ

در اين واحد رسوبي تناوبي از گدازه هاي آندزيتي – داسيتي همراه با توفها و شيل هاي توفيتي سبز روشن با يک رخ
اسليتي ديده ميشود .مطالعات ديرينه شناختي و وجود ريز سنگواره  Globotruncana sp.ديرينه کرتاسه پسين را براي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد سنگي پيشنهاد ميکند.
سنگ ماسه هاي گريوکي تا توفيتي اين واحد به رنگ سبز – خاکستري ،دانه متوسط ،داراي اليه بندي چليپــ ايي

و
اﮐﺘ

) (X-laminationاند .اين سنگ ماسه ها اليه نازک و متناوب با اسليت ها و فيليت هاي سبز – خاکستري اند که
جاليي ابريشمي تا مات و ساخت مدادي دارند و سطح اليه بندي آنها با برگوارگي ) (Schistosityزاويه ميسازد .ميان
اليه ها و عدسي هايي از سنگ آهکهاي رسي و سنگ ماسه هاي آهکي ،سبز – خاکستري ،اليه نازک با ساخت هاي
رسوبي  Flute castو  Tool markنيز در اين واحد مشاهده ميشوند.
واحد سنگ هاي آتشفشاني و آذرآواري متوسط تا قليايي )(Kv

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گدازه ها و توف هاي آندزيتي – بازالتي ،سبز تيره ،خاکستري متعلق به کرتاسه پسين بخش اعظم اين و احد را تشکيل
ميدهند .فنوکريست هاي سفيد رنگ پالژيوکالز ( 1-2ميليمتر) در گدازه ها ،ليته ها ) (lithsو شيشه هاي آتشفشاني
در توفها از ويژگيهاي بارز اين واحدند .کاواک اين سنگها را کاني هاي زئوليت ،اپيدوت و کلريت پر کرده است .گدازه هاي
آندزيتي -بازالتي در ب عضي نقاط ساخت بالشي دارند که بزرگي آنها در نزديکي روستاي کوس غنبر به بيش از 0/ 6×1/ 5
متر ميرسد .در سطح اين گدازه ها يک اليه نازک از شيشه آتشفشاني به رنگ قرمز پديد آمده است .در برخي جاها،

زﻣﯿ

بطور مثال مجاور روستاي علي آباد ،پاره هايي از متاچرت سبز – خاکستري رنگ با پيراموني واکنشي س فيد رنگ درون
گدازه ها به چشم ميخورند .اين متاچرتها گاه بصورت اليه هايي با ساخت تيغه اي سطح گدازه هاي بالشي را ميپوشانند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گاه بخش مياني گدازه هاي بالشي درشت دانه به خود ميگيرد و يک ميکروديوريت را در ذهن متبادر ميکند.

پهنه گودال حوضه فليشي کناري سنندج – سيرجان
واحد اسليتي – فيليتي سيه فام يا واحد معروف به شيل سنندج )(K s
s

اين واحد از اسليت و فيليت هاي سياه – خاکستري تيره ،با يک جالي ابريشمي رخ مينمايد که از دگرگوني سنگهاي
رسي پديد آمده است.
اليه هايي از سنگ ماسه هاي آهکي و سنگ آهکهاي ميکرايتي – خاکستري تيره ،با ساخت تيغه اي ،اليه نازک در
بين اين توالي رسوبي يافت ميشود که داراي آثار ريز سنگواره هاي پالژيک است .سنگواره هاي Gastropoda.,
 Tadiolaria, elevata , Globotruncana aff. Hedbergella sp., Digosteginids, Globotruncana sp.با قطعاتي از
پوسته هاي سنگواره و جلبک در اين توالي رسوبي گزارش شده که سن سنومانين تا تورونين؟ (کرتاسه فوقاني) را براي
آن معين ميکند.
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اين واحد در برگ جنوبي – برگ تيژتيژ -و در پيرامون سنندج ،رخنمون هاي گسترده تري دارد که نام واحد « شيل
هاي سنندج » را به آن اطالق کرده اند.
شيل هاي سنندج در يک محيط حوضه اي ) (Basinو همزمان با دوره پيشروي جهاني کم مايه از اکسيژن )(OAE

برجاي نهاده شده اند .جاي گيري آهک پالژيک بگونه تدريجي بر روي آن – برگ تيژتيژ – از جريان هاي توربيديتي
ميتواند نشاني بر نهشت آن در پاي شيب قاره باشد .به نظر ميآيد استقرار توربيديت هاي مربوط به بادزنهاي بيروني
) (outer fanبر روي اين واحد در گستره هاي دورتر حوضه روي داده باشد .ايکنوجنس  planolitesدر سطوح سنگ
ماسه هاي اين واحد در بيرون از برگ باينچوب ديده شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

فليش هاي توربيديتي همي پالژيک )(KPf

اين واحد بصورت تناوبي از اليه هاي نازک شيل آهکي سيلتي و رسي و گل سنگهاي آهکي به رنگ خاکستري ديده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشوند .در تر ازهاي گوناگون اين واحد ،آهک هاي ميکريتي پالژيک به رنگ خاکستري و به ضخامت چند تا چندي ن
ده متر با يک طبقه بندي ضخيم تا توده اي گسترش دارد .اين واحد در گستره برگ هاي جنوب خاوري تا شمال

تﻣ

باختري رخ مينمايد و ادامه آن در نواحي مجاور تا مرز عراق کشيده ميشود .با توجه به ويژگي هاي سنگ شناختي و
ديرينه شناختي ،وجود ايکنوجنس هاي  planolites isp.و  Triptiehnus ispاين واحد يک توالي همي پالژيک است.
وجود مجموعه ريز سنگواره هاي زير ،حاکي از آن است که بيشترين بخش اين واحد درکرتاسه پسين برجاي گذاشته
شده است ولي در بخشهاي جنوبي تر و خارج از برگه باينجوب ،توالي فليش تا پالئوسن زيرين ادامه مييابد.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Globotruncana lapparenti
Globotruncana arca
Rotalia sp.
Miliolid sp.
Acicularia sp.
Rotalipora appenica
Heterohelix sp.
Hedbergella sp.
اين واحد هم ارز جانبي بخش هايي از واحد  Kssاست و واحدهاي توربيديتي  Klt , Ktscمربوط به جريان ه اي زير

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دريايي (کانال و بادزن هاي زير دريايي) و همچنين واحدهاي ضخيم سنگ جوش درون سازندي )  (Kcoدر البالي اين
واحد گسترش دارد .
واحد توربيديتي بادزن خارجي )(Ktsc

اين واحد سنگي توربيديتي در گستره واحدهاي  Kssو  KPfدر پايانه جنوب باختري ورقه و همچنين در ورقه جنوبي

زﻣﯿ

تيژ تيژ رخنمون دارد .اين واحد شامل تناوب منظمي ) (rithmicاز اليه هاي نازک آهک ماسه اي و شيل با ساختارهاي
توربيديتي آواري است .شيل ها به رنگ خاکستري تيره و آهک هاي ماسه اي داراي رنگ متمايل به قرمز و صورتي
اند .مرز اين واحد با  Kssتدريجي و ناهمساني نمادين آن با  ، KPfرنگ متمايل به صورتي و قرمز است .در واحد Ktsc

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آهک هاي ميکريتي و خاکستري وجود ندارند .بر اساس نمونه هاي زير ،ديرينه سنونين ) (Senonianبه آن داده ميشود.
توالي  Ktscداراي اليه بندي چليپايي و  flute castاست ودانه بندي آن رو به باال ريز ميشود .ايکنوجنس هاي
 Triptichnus isp, planolites isp, paleodictyon ispمربوط به ايکنوفاسيس نئوتتيس در اين واحد سنگي در برگ
جنوبي تيژ تيژ يافت شده است .رخساره چيره اين واحد در بادزنهاي خارجي تشکيل شده است.

واحد توربيديتي بادزن بااليي )(K lt

اين واحد توربيديتي تناوبي است منظم (ريتميک) از سنگ ماسه هاي نازک اليه توده اي و سنگ جوش هاي تيره
رنگ که به سبب سختي ،ريخت شناسي خشني را نسبت به واحد شيلي مجاور از خود نشان ميدهد .ريز سنگواره هاي
موجود در آن که در زير آمده است سن ک رتاسه پسين را نشان ميدهد.
آثار  Flut mark, grove markو اليه بندي ظريف موجي در اين واحد ديده ميشود .ايکنوجنس هاي
 Taphrahelminthosis isp, Arenitubx? Isp, cosmorhaphe isp, paleodictyon isp, spirophytan ispمربوط به
ايکنوفاسيس نئوتتيس ،ژرفاي زياد محيط تشکيل آن را نشان ميدهد .ليکن وجود آثار رسوبي ياد شده نمايانگر تاثير
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جريان هاي توربيديتي در شکل گيري رسـوبات است .بطور کلي محيط بخش هاي بااليي بادزنـ ي زير دريايــ ي
) (upper fanميتواند بوده باشد.
آهک پالژيک بااليي )(Klu

اين واحد کربناتي ،سنگ آهک پالژيکي است به رنگ خاکستري و کرم روشن ،با اليه بندي نازک تا ضخيم و توده اي
که با مرز تدريجي بر روي واحد  KPfقرار گرفته است .در بخشهاي مياني آن ،خرده سنگواره هاي پلي سي پود بطور
پراکنده ديده ميشود .ريزسنگواره هاي شناخته شده حاکي از ديرينه سانتونين اين واحد آهکي است .ويژگي هاي ياد
شده در باال و نبود آثار موجودات بنتيک و همچنين نشانه هاي رسوب شناختي نواحي کم ژرفا ،حاکي از رخساره

ﮐﺸ
ﻮر

پالژيک آن است.
واحد سنگ جوش ائوسن )(Es

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پايين ترين بخش اين واحد رسوبي را سنگ جوش ها و سنگ ماسه هاي قلوه دار قاعده اي تشکيل ميدهند که به
تدريج به تناوبي از سنگ ماسه ،سنگ رس هاي فورش دار ،سنگ ماسه هاي آهکي و سنگ آهک هاي فورشي – رسي

تﻣ

نوموليت دار تبديل ميشوند .باالترين بخش اين توالي رسوبي را دوباره ،تناوبي از سنگ جوش و سنگ ماسه قلوه دار
مي پوشاند .اين سنگ ماسه قلوه دار و سنگ جوش قاعده اي با ساخت هاي رسوبي قالب هاي وزني ) (load castو دانه
بندي تدريجي ) (gradded beddingبصورت يک سنگ جوش سبز – خاکستري تيرهpolymictic, extra formational ،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با گردشدگي و جورشدگي متوسط – ضعيف ،ضخيم تا توده اي ،با قلوه هايي از سنگ هاي آذرآواري دگرگونه کرتاسه،
گرانوهاي اسيدي حفره دار پالئوزوئيک ،سنگ مرمرهاي سفيد رنگ ،سنگ ماسه هاي کوارتز آرنيتي ،سنگ آهکهاي
قرمز رنگ به ضخامت  20-30متر به تدريح به تناوبي از سنگ ماسه هاي سبز تيره – خاکستري ،دانه درشت ،ضخيم
تا متوسط اليه lithic graywake ،با قطعاتي از سنگهاي آذرآواري دگرگونه شده کرتاسه و سنگ فورش – سنگ رس

و
اﮐﺘ

هاي فورشي سبز – خاکستري ،اليه نارک ،المينه با ساخت رسوبي ،دانه بندي تدريجي معکوس که يک ساخت مدادي
را نشان ميدهد ،تبديل ميشوند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهک هاي فورشي – رسي ،سبز متمايل به خاکستري تيره ،اينتراکالست دار به همراه سنگ ماسه هاي آهکي
اليه متوسط آبهاي کم عمق واحد سنگواره هاي  Nummulites atrueicusو  Operculina sp.به سن ائوسن مياني با
يک مرز تدريجي بر روي توالي ياد شده قرار گرفته اند .بخش بااليي اين واحد رسوبي را يک سنگ جوش و سنگ
ماسه قلوه دار به ستبراي حدود  30-40متر با ويژگي هاي مشابه سنگ جوش قاعده اين توالي ميپوشاند.
اين واحد رسوبي با ناپيوستگي بر روي واحدهاي  Kvو دگرگونه هاي قديمي (پالئوزوئيک) قرار گرفته است .با توجه به
وجود سنگواره هاي پالئوسن بااليي نظير Globorotalia velascoensis, Globorotalia ancinata, Globorotalia

زﻣﯿ

 pseudomena, Globorotalia cf. makannoi, Globigerina sp.در يک قلوه سنگ آهکهاي قرمز – بنفش رنگ داخل
سنگ جوش هاي قاعده اي توالي ياد شده در نزديکي روستاي بناوچان و سنگواره هاي موجود در سنگ آهکهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نوموليت دار بخش بااليي آنها ،ديرينه اين توالي رسوبي ،ائوسن پيشنهاد ميشود.
واحدهاي کواترنر

واحد  :Q1شامل نهشته هاي دشت و پادگانه هاي آبرفتي مرتفع و قديمي تر است.
واحد  :Q2شامل پهنه هاي رسي و سيلت و ماسه است که بطور عمده حاصل فرسايش بخش هاي شيلي است ودشت
هاي جوان و گودالهاي ميان کوهستاني را پي مينمايد.

واحد  :Qalشامل آبرفتهاي جوان بستر رودخانه و مسيل هاي عهد حاضر است .نواحي گسترده از نهشته هاي آبرفتي،
نواحي زراعي را در بر دارد که با نشانه  Qcبر روي نقشه نشان داده شده است.
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زمين شناسي ساختماني و لرزه زمين ساخت

روند همگاني ساختمان ها در اين ناحيه ،بطور عموم شمال خاوري – جنوب باختري است .بخش مهمي از لرزه خيزي
استانهاي کردستان و کرمانشاه مربوط به فعاليت هاي سامانه روراندگي ها و گسل جوان اصلي زاگرس (گسل معکوس
با مولفه جابجايي راستگرد) از کوهزاد زاگرس است .زمين لرزه هاي دينور (ارديبهشت  291و فروردين  387ه.ش)
درياچه ايرين (قبل از  1268ه.ش)  ،سيالخور ( 107/ 10/ 2ه.ش) ،سنقر کليايي ( 1336/ 9/22ه.ش) ،نهاوند
( 1337/ 5/25ه.ش) و کنگاور ( 1342/1/ 4ه.ش) در راستاي اين گسلها روي داده اند .به طور کلي در پهنه پيرامون

ﮐﺸ
ﻮر

روند بنيادي سامانه روراندگي هاي زاگرس ،احتمال رويداد زمين لرزه هاي ويرانگر وجود دارد.
به طور کلي سامانه گسل هاي رانده – روراندگي هاي گستره ورقه بصورت راندگي هاي شکننده تا شکننده – خميري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با توسعه يافتن رگـــه ها و تشکيل سنـ گ هاي کاتاکالستيک ،رخ سطح رانـــ دگي ) (thrust-plane cleavageو
چيـــن هاي گسلـــ ي باعث ايجاد دوپلــ کس انباشته تاقديــ س گون ميــ شود که به سوي پس بوم شيــب دارند
).(Anitiformal stack and hinterland-dipping duplex

تﻣ

واحد سنگي  Lsدر اثر عملکرد راندگي هاي ياد شده بيشترشان بصورت  klippeتشکيل ارتفاعات را ميدهد .گرايش
) (vergenceراندگي ها بيشتر از سوي شمال باختر به سوي جنوب خاور است ولي سنگ آهکهاي پالژيک تشکيل
ورقه هاي راندگي با جهت گرايش از جنوب باختر به شمال خاور در اثر عملکرد گسلهاي پس رانده )(back-thrust

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميدهند .در ارتفاعات کوه سنگ سفيد ،سنگ آهک هاي ( Kl؟) تشکيل هورسهايي با شيب زياد را به احتمال ،در يک
سامانه گسلش دوپلکس راستالغز با مولفه راندگي ميدهند .در ضمن ،گسل هاي راستالغز راست بر با ر استاي همگاني

و
اﮐﺘ

شمال خاوري – باختر ،جنوب باختري باعث جابجايي ديگر واحدها شده اند (مجاور روستاي دباغ).
چين هاي گستره بر گه بطور عمده از نوع چين هاي وابسته به گسلش هستند و در مقياس مزوسکوپي ديده ميشوند.
شکن هاي ) (kinkمنفرد و هم يوغ ،جعبه اي و جناغي  Box foldsو  chevronو چين هاي کنگره اي (crenulation

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

) ،foldsبه ويژه در واحدهاي آرژيليتي دگرگونه ،يافت ميشوند .اين چين هاي گسلي بطور عمده داراي پهنه لواليي
نيمه مدور تا جناغي اند و زاويه ميان دو يال چين در حدود  100-60درجه است .در بعضي نقاط موازي با سطح
محوري اين چين ها ،يک رخ فاصله اي ) (spaced cleavageتشکيل شده است .در بعضي نقاط (مجاور روستاي
هزارکانيان) در توالي هاي آرژيليتي در اثر ترانهادگي ) (transpositionبرگواردگي بر روي اليه بند ي ،عدسي ها و
پودهايي ) (podsاز واحدهاي سنگي پرقوام – واحدهاي سنگ آهک نازک اليه – در ميان اين توالي ها ديده ميشوند.
يک نسل درزه هاي کششي با شيب زياد در جهت عمود بر روند همگاني کمربند کوهزايي زاگرس در سنگهاي گسترده
مورد مطالعه تشکيل گرديده است.

زﻣﯿ

يک ساخت برگوراگي مشخص در سنگهاي دگرگونه پالئوزوئيک – ترياس تشکيل شده است که بيشتر با طبقه بندي
زاويه خيلي کمي ميسازد .در واحدهاي سنگي آرژيليتي در اثر برخورد اليه بندي با برگوراگي ،ساخــت مـدادي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

) (pencil structureبويژه در واحدهاي  Kss, Ks lv, Ktscتشکيل شده است .تغييرات شديد ساخت برگوارگي بيش تر در
اثر عملکرد پهنه هاي گسلي و تشکيل چين هاي گسلي است .در اثر برشي شدن سنگ هاي ياد شده اندکي ساخت
برگوارگي ميلونيتي و خطوارگي کششي پديدار شده است .در گرانيت – گرانوديوريت ميلونيت ها و سنگ هاي آذرآواري
اسيدي دگرگونه و ميلونيت هاي پالئوزوئيک – ترياس بخش شمالي چهارگوش باينچوب خطوارگي هاي کششي ب ا
روند شمال خاوري – جنوب باختري و با ميلي حدود  15-40درجه ديده ميشود .شاخص هاي تعيين سوي برش،
مانند پرفيروکالست هاي فلدسپات و کلسيت يک جهت برش به سوي شمال خاور يا جنوب باختر را نشان ميدهند.
در دامنه هاي ناپايدار ،به ويژه در دامنه هاي شيب دار به سوي شمال ،مناطقي که سطح آب زير زميني باال است،
نمونه وار کنارچشمه ها ،رويداد زمين لغزه بطور عموم از نوع چرخشي و روانگرايي خاک ديده ميشود.
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تاريخ فرگشت زمين شناسي

بخش اعظم شمال ناحيه مورد مطالعه را سنگ هاي دگرگوني در حد رخساره شيست سبز (پهنه کلريت – بيوتيت)
تشکيل ميدهند که با آثار سنگواره موجود ،تعلق آنها به پالئوزوئيک آشکار است .اين سنگ هاي دگرگوني از يک توالي
آواري فالت قاره اي تشکيل ميشوند که در بخش هايي بااليي خود به يک توالي کربناتي متعلق به دونين و شايد
کربونيفر تبديل ميشوند .حجم عظيم سنگ هاي آذرآواري اسيدي – قليايي به همراه توده هاي نفوذي نيمه ژرف
گرانيتي – گرانوديوريتي در ترياس زيرين نشانگر ادامه بازشدگي اين حوضه رسوبي و ژرف تر شدن آن است .توالي

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ آهکهاي متبلور ترياس بااليي که به عنوان سنگ هاي ساختماني دراين ناحيه استخراج ميشوند با مرزهايي
گسلي در اين آذرآواري ها يافت ميشوند.
با توجه به شدت رورانگي ها ،ارتباط چينه نگاشتي ميان واحدهاي سنگي گوناگون تشکيل دهنده رديف ه اي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پالئوزوئيک – ترياس ،در اکثر نقاط ،از ميان رفته است و به جز مواردي محدود در بخش هاي داخلي ،اين تراشه هاي
رانده شده ،نميتوان ارتباط چينه نگاشتي آنها را مشخص نمود .بيشتر واحدهاي سنگي ياد شده بصورت تراشه هاي
رانده شده بر روي هم يا در مجاورت يکديگر قرار گرفته اند.
با توجه به اينکه در ترياس مياني – پائيني فعاليت هاي ماگمايي سبب تزريق توده هاي گابرويي و گرانيتوئيدي و

تﻣ

همچنين خروج گدازه هاي اسيدي – قليايي با ترکيب تولئيتي در گستره مورد مطالعه شده اند ،لذا رويدادهاي ماگمايي
– دگرگوني ترياس ،به احتمال در اثر فعاليت هاي زمين ساخت کششي در ارتباط با تشکيل حوضه اقيانوسي نئوتتيس

ﺸ
ﺎﻓﺎ

روي داده است.
پتانسيل هاي فلزي ناحيه مورد مطالعه
آهن )(Fe

و
اﮐﺘ

انديس آهن چهل بالغ (" :)N 35 º 59' 59"/ E 46 º 57' 45اين محدوده شامل سنگ مرمرهايي با ميان اليه هاي
منيتيت وهماتيت بصورت پهنه اي است .نزديکتري روستا به اين کاني سازي روستاي چهل بالغ در  4کيلومتري باختر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محدوده است .گستره اين واحد به صورت منقطع حدود يک کيلومتر ميرسد و عرض آن حدود  100متر است .با توجه
به ن تايج آناليزهاي انجام شده مقدار آهن و تيتان نمونه هاي برداشت شده در حد ناهنجاري ) (Anomalyاست.
انديس آهن کتک (" :)N 35 º 57' 13"/ E 46 º 56' 25در اين محدوده يک سري واحدهاي آتشفشاني ديده ميشوند
که در بعضي قسمتهاي آن آغشتگي شديد به اکسيدهاي آهن ديده ميشود .گستره اين محدوده کم و حداکثر 300
متر طول و  20متر عرض دارد .آناليز نمونه هاي برداشته شده از منطقه نشان دهنده دربردارنده اندازه بااليي از آهن

زﻣﯿ

نيست و مقدار تيتان به حدود  %2ميرسد.
انديس آهن مجاور روستاي ابراهيم آباد (" :)N 35 º 58' 49"/ E 46 º 50' 42اين محدوده کاني سازي مانند مرمرهايي
است که آهن بصورت اليه هايي در ميان آنها ديده ميشود .گسترش اين محدوده کم است و در آنجا افزون بر اليه هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

منيتيت و هم اتيت رگچه هاي سيليسي هم ديده ميشوند .نياز به يادآوري است که اين واحدها به شدت چ ين خورده
اند و اليه هاي آهن نيز از اين چين خوردگي پيروي ميکند.

انديس آهن دو راهي بست (" :)N 35 º 54' 34"/ E 46 º '39 19در اين منطقه گسترش عمده واحدها مربوط به
متاولکانيک هاي اس يدي است که حاوي کاني سازي نيز هستند .اين پهنه به ضخامت حدود  50متر و طول بيش از
 200متر شامل کني هاي منيتيت ،هماتيت ،کالکوپيريت ،پيريت ،بلورهاي بسيار درشت کوارتز ،هورنبلندهاي طويل
و اپيدوت است .اندازه گيري آهن در اين پهنه نشان ميدهد که اندازه  Fe Oآن  36/95درصد است .بر اساس
2 3

آناليزهاي انجام شده افزون بر ميزان باالي آهن در اين پهنه ،تيتان و منگنز نيز داراي مقادير بااليي هستند.
طال )(Au

انديس طالي شمال غرب باينجوب (شمال شرق روستاي دره ويان خشکه (" :)N 35 º 57' 46" / 46 º 32' 37اين
کاني سازي از نوع  Gold bearing gossanاست که کاني سازي در يک پهنه بطور قابل اکسيده صورت گرفته است و
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در مجاورت اين پهنه نواحي سيليسي و آرژيليتي نيز ديده ميشوند .با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام شده ،تمرکز
طال در پهنه اکسيدي است که مقدار آن چيزي حدود  220 ppbاست.
پتانسيل هاي غير فلزي ناحيه مورد مطالعه

در اين ناحيه معادن سنگي متعددي وجود دارند که از آن جمله ميتوان معادن سنگ چيني ابراهيم آبا د و شريف آباد
را نام برد.
معدن سنگ چيني ابراهيم آباد :اين معدن در فاصله  31کيلومتري شمال باختر ديوان دره در يال باختر و جنوبي
تاقديس کوچکي با روند محوري شمال خاوري – جنوب باختري واقع است و گسل بزرگي به شکل چشمگيري يا ل

ﮐﺸ
ﻮر

شمالي را تغيير مکان داده است .ضخامت اليه ها اغلب بيش از يک متر است که در گسترش افقي اليه هاي آهکي به
تالک شيست و سرانجام کلريت شيست پايان ميپذيرند .ميزان ذخيره قطعي آن  10ميليون تن و ذخيره احتمالي آن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 40ميليون تن برآورد شده است.
معدن سنگ چيني شريف آباد :اين معدن در  37کيلومتري شمال باختر شهر ديواندره قرار دارد که با راستاي کلي
شمال خاوري – جنوب باختري بيشتر اين منطقه را فرا گرفته اند .ذخيره قطعي معدن  804484تن و احتمالي آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 1340812تن برآورد شده است .
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