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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 5561بيجار
مقدمه

ﻮر

نقشة يكصدهزارم بيجار ،به شمارة  ، 5561در محدودة استان کردستان جاي گرفته است .در اين گستره بواسطة وجود
سفرههاي غني آبهاي زيرزميني و همچنين آب هاي سطحي ،روستاهاي زيادي وجود دارد و بيشتر مردم ساکن در
اين روستاها به کار کشاورزي و دامداري مي پردازند .مهم ترين و بزرگترين مرکز تجمع انساني در اين محدوده ،شهر

ﮐﺸ

بيجار است که در ميان کوه هاي تشكيل شده از سنگ آهك ميوسن جاي دارد.
دربارة ريشة نام بيجار سخن هاي گوناگوني گفته شده است از جمله بيدزار (بدليل وجود درختان بيد) و يا بدون جار.

ﻌﺪ

ﻧﻰ

گويش مردم اين منطقه ترکي و کردي است و دين آن ها اسالم است.
منطقه در تابستان ها آب و هوايي گرم تا معتدل دارد و در زمستان ها آب و هواي سرد همراه با بارندگي برف و باران
بر آن حاکم است .اندازه ميانگين بارندگي ساليانه در محدودة شهر بيجار  300ميلي متر است.

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

مهم ترين جاده منطقه ،جادة آسفالتة زنجان ـ بيجار است که بعنوان يك جادة ترانزيت استان زنجان را به استان
کردستان پيوند داده است .از اين جاده در شهر بيجار،جادة آسفالته شهرستان تكاب از شمال ،جادة آسفالتة شهرستان
ديواندره از غرب و جادة آسفالتة شهرستان قروه از جنوب جدا مي شود .افزون بر راه هاي ياد شده ،راه هاي خاکي

موقعيت جغرافيايي و زمين ريخت شناسي

و اﮐ

مناسبي همة روستاهاي منطقه را به يكديگر و سرانجام به شهر بيجار متصل ميکنند.

ﺳﻰ

ورقة يكصـد هزارم بيجار در گوشــة شمال خاوري چهــارگوش  1:250000سننــدج در ميان ط ـ ول هاي خاوري
' 48º 00ـ ' 47º 30و عرض هاي شمالي ' 36º 00ـ ' 35º 30جاي گرفته است.
بطور کلي ،منطقه داراي نواحي کوهستاني و بخش هاي تپه ماهوري به نسبت کم ارتفاع است .در اين ميان مناطق

ﺷﻨﺎ

کوهستاني بيشتر از سنگ آهك ميوسن ) (M lپديد آمده اند که با ريختار ) (morphologyصخره أي به ويژه در کوه
چنگ الماس و اطراف شهرستان بيجار نمايانند .بخش هاي پست و ک م ارتفاع منطقه بيشتر از واحدهاي مارني ـ

زﻣ

ﯿﻦ

تخريبي پليوسن تشكيل شدهاند.
کوه هاي چنگ الماس با بلندي  2504متر ارتفاع از سطح دريا ،مهرنگار با بلندي  2405متر ،حمزه عرب با بلندي
 2505متر ،ذغال با بلندي  2405متر بلندترين قلل منطقه به شمار ميآيند .همچنين کوه هاي اطراف شهر بيجار

ﺎن

(پنجه علي ،نقاره کوب و چنگيز قلعه) با بلندي حدود  2300متر از ديگر ارتفاعات مهم منطقه به شمار ميآيند.
پرآب ترين رودهاي هميشگي منطقه تلوار و قزل اوزن هستند .رودخانة تلوار از کوه هاي جنوبي منطقه گذر نموده و

ﺳ

ﺎزﻣ

به سوي شمال منطقه روان است .اين رودخانه در پايان به قزل اوزن ميپيوندد .بخش کوچكي از رودخانة قزل اوزن از
شمال منطقه مي گذرد .رودخانه هاي اوزون دره ،چم و تلوار چاي ديگر رودهاي مهم منطقه هستند که همگي از شاخه
هاي فرعي رودخانه تلوار به شمار ميآيند .در سال هاي گذشته احداث سد خاکي گل بالغ بر روي رودخانه اوزون دره
موجب آباداني بخشي از منطقه شده است .هم اکنون نيز سد جديدي بر روي رودخانه تلوار در محل کوه چنگ الماس
در حال ساخت ميباشد.

زمين شناسي

گستره نقشه بيجار  ،برپايه تقسيم بندي زمين ساختاري ايران در پهنه سنندج ـ سيرجان (بربريان و کنيگ – ) 1981
جاي گرفته است .پهنه سنندج ـ سيرجان بخش داخلي دگرگونه زاگرس در باختر ايران است که به هنگام بسته شدن
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اقيانوس تتيس جوان در کرتاسه پسين بر اثر برخورد صفحه عربي با ايران پديدار شده است .تقسيم بندي در پهنه
سنندج ـ سيرجان بدين سبب عنوان ميشود که کمان حاشي ه فعال در دوران مزوزوئيك پاياني در اثر فرورانش پوسته
اقيانوس تتيس جوان به سوي شمال خاوري به زير ايران مرکزي انجام گرفته است .اين تقسيم بندي از جنوب باختري
به سوي شمال خاوري شامل زير پهنه هاي زير است:
-

زيرپهنه راديوالريتي شـامل سـنگ هايي به سـن ترياس پسـين تا کرتاسـه پسـين که در محيطهاي کم عمق و
عميق تشكيل شده اند.
زيرپهنه بيستون که شامل کربنات هاي محيط کم ژرفاي دريا ،از زمان ترياس پسين تا کرتاسه پسين هستند.

-

محيط کم عمق دريايي جاي گرفته اند.
زيرپهن ه با دگرشكلي پيچيده که از سنگ هاي پالئوزوئيك پسين ـــ مزوزوئيك در حاشيه آرام در قسمت شمال
خاوري اقيانوس تتيس جوان قرار گرفته است( .م .محجل و م.ر.سهندي – .)1379

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

-

زير پهنه افيوليتي که شامل افيوليت هاي کرتاسه پاياني هستند.
زير پهنه حاشيه اي که از سنگ هاي آتشفشاني با س ن ژوراسيك پسين ــــ کرتاسه زيرين تشكيل شده و در

تﻣ

چينه نگاري

کهن ترين واحدهاي سنگي منطقه مربوط به زمان کرتاسه هستند که سنگ هاي رسوبي ،آتشفشاني و دگرگوني را

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دربردارند و واحدهاي سنگي جوانتر (بيشتر سنگ آهك هاي ميوسن  )Mlبا پي کنگلومرايي بر روي آن ها جاي گرفته
اند .افزون بر فوران هاي آتشفشاني کرتاسه ،فعاليت هاي ولكانيك ي بشكل گدازه هاي آندزيتي ـ بازالتي طي دو مرحله؛
يكي در ميوسن و ديگري در کوارتز موجب پيدايش اين سنگ ها در امتداد شمال باختر ـ جنوب خاور (ولكانيك هاي

و
اﮐﺘ

قروه ـ تكاب) در منطقه شده اند.
واحدهاي مارني – تخريبي پليوسن و کواترنر جوانترين واحدهاي سنگي منطقه اند که گستره بزرگي را پوشانده اند.
در زير شرح هر يك از اين واحدها به ترتيب سني از قديم به جديد آورده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد اسليت كرتاسه K sl

اين واحد به شكل نواري با امتداد باختري ـ خاوري در ميانه بااليي ورقه رخنمون دارد .رنگ عمومي آن سبز تيره است
و به دليل عملكرد عوامل ز مين ساختي ضخامت آن در نقاط گوناگون ناهمسان مينمايد .با اين حال برپايه بازديدهاي
صحرايي متعدد ضخامت آن بين  100تا  500متر ارزيابي شده است .در جاهاي محتلف رگه هاي سيليسي متعددي

زﻣﯿ

در اين واحد نفوذ کرده اند .بر پايه مطالعات پتروگرافي جنس سنگ هاي اين واحد شيل ماسه اي تا اسليت است که
داراي بافت کريپتوکريستالين بوده و از کانيهاي فيلوسيليكاته بيشتر از نوع سريسيت ،مسكويت و بطور محلي کلريت
و کانيهاي کريپتوکريستالين بيشتر آغشته به مواد اوپك تشكيل شده اند .همچنين وجود دانه هاي تخريبي کوارتز با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اندازه هايي در حد چندصدم م يلي متر در ميان کانيهاي ورقه اي با چين خوردگي ضعيف گزارش شده است .از
ويژگيهاي مهم سنگ هاي اين واحد متورق بودن آنهاست که در نقاط مختف داراي شيستوزيته اي در جهات گوناگون
هستند .بر پايه پاراژنز کانيهاي ياد شده در باال اين سنگ ها نشانه هايي از دگرگوني کاتاکالستيك را در خود دارند.

واحد آتشفشاني كرتاسه Kv

اين واحد نيز در ميانه بااليي ورقه و در ميان واحد شيل ماسه اي و اسليت کرتاسه  Kslرخنمون دارد .در بخش هاي

باختري ورقه گسترش آن بيشتر بوده و رنگ عمومي آن بين قرمز تا سبز تيره متغير ميباشد .ضخامت اين واحد در
ترانش ه راه بيجار ـ ديواندره بالغ بر  150متر و در کوه هاي شمال مشرف به شهر بيجار حداکثر به  30متر ميرسد.
شكستگيهاي زيادي درون سنگ هاي اين واحد وجود دارد که توسط محلول هاي سيليس دار و گاهي کلسيتي پر
شده اند .بررسي هاي ميكروسكپي نشان ميدهد که بافت اين سنگ ها پرفيريتيك با زمينه اينترسرتال است و کانيهاي
اصلي و درشت بلور تشكيل دهنده سنگ شامل پالژيوکالز با بلورهاي نيمه شكلدار تا شكلدار و با ترکيب سديك است
که به کانيهاي رسي ـ سريسيت و کلسيت تجزيه شدگي نشان مي دهند .از کانيهاي مافيك اغلب بقايايي از قالب آنها
2
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باقي ما نده است و هم اکنون بطور کامل توسط کلريت و کربنات کلسيم پر شده اند .زمينه سنگ نيز از ميكروليت هاي
فلدسپار با ترکيب سديك (آلبيت ـ اليگوکالز) تشكيل شده است که بيشتر به حالت متقاطع نسبت به يكديگر قرار
گرفته اند .بلورهاي اسفن نيز به عنوان کاني فرعي و به مقدار ک م در مقطع نازك ديده شده است .بر همين پايه ،نام
سنگ هاي اين واحد ،ولكانيك هاي قليايي (اسپليت) تعيين شده است.
واحد توف كرتاسه Kt

اين واحد بصورت قابل نمايش در نقشه تنها در دامنه جنوبي کوه نقاره کوب در شمال شهر بيجار مشاهده شده است.
ضخامت اين واحد در محل يادشده بالغ بر  15متر بوده ولي بدليل اهميت محل رخنمون آن بصورت غيرواقعي روي

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه زمين شناسي به نمايش درآمده است .در ساير نقاط و درون واحد آتشفشاني کرتاسه نيز سنگ هاي اين واحد
مشاهده شده است که بدليل کوچك بودن گسترش آن ها ،قابل تفكيك نيستند .رنگ عمومي اين سنگ ها خاکستري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .برپايه مطالعات پتروگرافي سنگ هاي اين واحد بافت پرفيروکالستيك دارند .قطعات سنگي موجود در اين واحد
داراي بافت پرفيريتيك هستند و به همراه درشت بلورهاي فلدسپات در زمينه اي متشكل از سيليس کريپتوکريستالين،
فلدسپات ،اپيدوت ،قطعات سنگي دانه ريز و بش دت اپيدوتيزه و سيليسيفيه و کوارتزهاي تجديد تبلور يافته قرار گرفته
اند .نام سنگ هاي اين واحد توف بلوري ـ سنگي با ترکيب تراکي آندزيت کوارتزدار تعيين شده است.

تﻣ

واحد كنگلومراي اليگوسن Olc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد از تناوب ماسه سنگ خوب اليه بندي شده برنگ قرمز تا خاکستري و کنگلومرا برنگ قرمز ـ قهوه اي تا
خاکستري تشكيل شده است .جورشدگي قطعات کنگلومرا خوب ولي گردشدگي آنها ضعيت است و در زمينه اي از
ماسه و رس قرار گرفته اند و با مياناليه هايي از مارن خاکستري تا سبز روشن همراهي ميشوند .جنس بيشتر قطعات

و
اﮐﺘ

کنگلومرا از اسليت و بندرت از ول كانيك هاي کرتاسه است .محل رخنمون اين واحد بستر رودخانة تلوار است که در
همين محل نيز به شكل يك ناوديس ،چين خوردگي نشان ميدهد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در يال شمالي اين ناوديس ،روند اندازه گيري شده عبارتست از  110/25 SWو در يال جنوبي اين روند برابر است با
 .110 /25 NEهمبري زيرين اين واحد با اسليت کرتاسه ،ناهمساز و مرز زبرين با واحد کنگلومراي ميوسن  Mcناهمساز
است .به دليل جاي گيري اليه هاي کم شيب اين واحد در بستر رودخانه ،ضخامت درستي را براي آن نمي توان
ارزيابي نمود .با توجه به مشابهت ليتولوژي ،وضعيت اليه بندي و رنگ اين واحد با واحد کنگلومراي اليگوسن در نقشه
زمين شناسي يا سوکند (در شمال منطقه مورد مطالعه) سن اين واحد به اليگوسن نسبت داده شده و هم ارز سازند
قرمز زيرين در نظر گرفته ميشود.
واحد كنگلومراي ميوسن Mc

زﻣﯿ

اين واحد در بيشتر نقاط در زير واحد سنگ آهك ميوسن  Mlبا ليتو لوژي کنگلومرا همراه با قطعات بسيار فراوان و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ريزدانه اسليت هاي کرتاسه ،با جورشدگي خوب و گردشدگي ضعيف جاي گرفته است .سيمان از جنس رسي ـ آهكي
بوده و ضخامت آن بسيار کم (حداکثر  10متر) مي باشد .همبري زيرين اين واحد در تمام نقاط مشاهده شده با واحد
اسليت کرتاسه ب ه گونة دگرشيب و همبري بااليي بصورت همشيب با واحد سنگ آهك ميوسن  M lاست .به دليل
اهميت حضور اين واحد کنگلومرايي در ميان واحد اسليت کرتاسه و سنگ آهك ميوسن ،بصورت بزرگتر از اندازة واقعي
روي نقشة زمين شناسي به نمايش درآمده است.
واحد سنگ آهك ميوسن Ml

سنگ هاي اين واحد با رنگ کرم روشن و گاه سفيد با يك قاعدة کنگلومرايي (واحد  ) Mcبر روي اسليت هاي کرتاسه
جاي گرفته اند و از نظر مورفولوژي بلندترين نقاط ارتفاعي منطقه را تشكيل مي دهند .سنگ هاي اين واحد پرفسيل
بوده و بصورت متوسط تا ضخيم اليه و بطور محلي توده اي رخنمون دارند .بلندي هاي پيرامون شهر بيجار از جنس
همين واحد ميباشد .سنگ آهك هاي واحد  ، Mlبيشتر ،از نوع بايوميكرايت تا بايوميكرواسپارايت هستند .برپايه فسيل
هاي زير سن واحد آهكي به ميوسن آغازي Aquitanianنسبت داده شده است:
Miogypsina complanata., Miogypsina sp., Elphidim sp. , Amphistegina sp. , Operculina sp., Dendritina
rengi. , Rotalia sp. , Cibicides sp. , Lithothamnium sp. , Lithophyllum sp.,
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Operculina complanata., Mesophyllum sp., Valvulina sp., archaeolithothamnium sp.,
Nephrolepidina sp., Victoriella sp., Sphaerogypsina sp., Corals, Red Alga, Globigerinoides triloba.,
Orbulina bilobata., Orbulina sp., G.quedrilobatus., G.Subquedratus., G.bulloidus., Neoalveolina
melocurdica., Peneroplis thomasi., Pyrgo sp., Kuphus arenarius., Solenomeris O gemani.,
G.prabulloides., G.dehiscens., Anomalina.

واحد مارن و سنگ آهك ميوسن Mm,l

محل رخنمون اين واحد کوه چنگ الماس در بخش هاي باختري نقشه است که به همراه واحد سنگ آهك ،بلندترين

ﮐﺸ
ﻮر

ارتفاعات منطقه را تشكيل داده اند .رنگ عمومي واحد کرم است و تناوبي از مارن و اليه هاي سنگ آهك پرفسيل را
دربردارد .ضخامت آن به نسبت زياد بوده و به بيش از  500متر ميرسد .امتداد اليه هاي اين واحد خاوري ـ باختري
است .هم اکنون در انتهايي ترين بخش آهكي اين واحد در کوه چنگ الماس عمليات احداث سد تلوار در حال انجام
است.
براساس مجموعة فسيلي زير سن اين واحد به aquitanianنسبت داده شده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

)Miogypsina sp., Lepidocyclina (Nephrolepidina) sp., Amphistegina sp., Lepidocyclina (Eulepidina
dalatata., Bryozoa., Lithoporella sp., Ostracoda.

واحد مارن ميوسن Mm

تﻣ

اين واحد شامل تناوب مارن هاي سبز روشن و قرمز است که بطور محلي با مياناليه هايي از ماسه سنگ نازك الية
سست با جورشدگي خوب ،ژيپس و سنگ هاي آتشفشاني همراهي ميشود .ضخامت واحد  Mmزياد بوده ولي به دليل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارا بودن مورفولوژي تپه ماهوري اندازه گيري آن ميسر نيست اما بطور کلي ضخامتي بيش از  500متر را مي توان
براي آن در نظر گرفت .همبري زيرين با واحد سنگ آهك و مارن  Mm,lهمساز و همبري بااليي با واحدهاي پليوسن
ناهمساز است .برپاية شواهد صحرايي و موقعيت چينه شناسي سن واحد به ميوسن نسبت داده شده است.

و
اﮐﺘ

واحد مارن و ماسه سنگ ميوسن Mm,s

بيشترين گسترش جغرافيايي اين واحد مربوط به بخشهاي خاوري منطقه است و ليتولوژي آن شامل مارن و ماسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ متوسط اليه با اليه بندي خوب برنگ قرمز روشن تا کرم است که در ميان واحد مارني ميوسن  Mmقرار دارد.
راستاي کلي اليه هاي اين واحد تقريباً خاوري ـ باختري است که ه م راستا با ساير واحدهاي سنگي ميوسن در کوه
چنگ الماس است .به دليل جاي گيري اين واحد در ميان واحد مارني ،اندازه گيري دقيق ضخامت آن امكانپذير نيست
ولي ضخامتي در حدود  300متر را براي آن ميتوان در نظر گرفت.
واحد آتشفشاني ميوسن Mv

زﻣﯿ

اين واحد درحدفاصل روستاي جورو ندي تا روستاي متروکة عربشاه رخنمون دارد و بيشترين ضخامت آن در حدود
 100متر است که در جنوب روستاي گوجه کند نمايان است .از نظر سنگي واحد  ،Mvسنگ هاي آتشفشاني بازيك با
بافت نهان بلور و سياهرنگ را دربردارد .در خاور روستاي جوروندي (نيمة راه جوروندي ـ گوجه کند) اليه هاي اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد در ميان مارنهاي ميوسن روندي برابر  110 /30 NEدارند .از ديگر ويژگيهاي قابل توجه اين واحد وجود فرسايش
پوست پيازي در بازالت هاي باختر ـ شمال باختر روستاي جوروندي است .بررسي هاي پتروگرافي بر روي نمونه هاي

متعددي از اين سنگها نشان ميدهد که ب افت آن ها پرفيريتيك با زمينة ميكروليتي ـ اينترسرتال است .اليوين،
پيروکسن و پالژيوکالز درشت بلور در سنگ هاي واحد  Mvوجود دارند .اليوين در اندازه هايي بين چند دهم تا 1/5
ميلي متر است که بيشتر به کلريت و سرپانتين تجزيه شده اند .کلينوپيروکسن به احتمال از نوع اوژيت و تيتانواوژيت،
دومين درشت بلور فراوان در اين سنگ هاست .بلورهاي شكلدار تا نيمه شكلدار پالژيوکالز بصورت فنوکريست با ترکيب
بازيك (در حد البرادور) در متن سنگ وجود دارند .زمينة اين سنگ ها از ميكروليت هاي پالژيوکالز بازيك تشكيل

شده است که گاهي از کناره ها ب ه فلدسپات آلكالن تجزيه شدگي نشان مي دهند .حدفاصل بلورهاي پالژيوکالز زمينه
نيز از کلينوپيروکسن و اليوين هاي ريز بلور تشكيل شده است .براساس بررسي هاي ميكروسكپي نام اين سنگ ها از
تراکي بازالت تا اليوين بازالت تعيين شده است.
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برپاية دياگرام نامگذاري سنگ هاي آتشفشاني  Nb / yدر برابر  zr /TiO2 × 0.0001نام اين سنگ ها در محدودة بازالت
تعيين شده است .از نظر تقسيم بندي سري هاي ماگمايي نيز ماگماي اين سنگ ها در دياگرام Na2 O+K2O-SiO2
(ايروين و باراگار ـ  )1971بيشتر به سوي محيط آلكالن گرايش نشان ميدهند .همچنين از نظر جايگاه تكتونيكي
ماگماي اين سنگ ها بر پاية دياگرام ) (Meschede 1968) zr /4 _ y_Nb ×2در محدودة (WPA) (within plate

) Alkaline Basaltsو براساس دياگرام

) (Pearce & Cann1973 log zr- log zr /yنيز در محدودة (WPA) (within

) plate Alkaline Basaltsقرار گرفته است.
واحد گچ ميوسن Mgy

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد در دامنة جنوبي کوه چنگ الماس و بصورت محدود در بخشهاي شمالي ورقه در ميان مارن هاي ميوسن
رخنمون دارد .اين واحد گچي در جنوب کوه چنگ الماس با رنگ سفيد ضخامتي برابر  7متر دارد و بطور محلي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بصورت ميان اليه با اليه هاي مارني در تناوب است .راستاي عمومي واحد گچ خاوري ـ باختري است و شيب آن به
سوي جنوب ميباشد.
واحد مارن پليوسن Plm

تﻣ

اين واحد بطور پراکنده بخش هاي وسيعي از منطقه را پوشانيده و بصورت دگرشيب بر روي واحدهاي قديمي تر جاي
گرفته است .ليتولوژي آن شامل مارن هاي کرم تا قرمز کم رنگ است که بطور محلي با ماسه سنگ و کنگلومراي کمي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سخت شده در تناوب است .شيب اليه هاي اين واحد حداکثر بين  10تا  15درجه بوده و ضخامت آن در نقاط گوناگون
از  50تا  300متر متغير است.
واحد مارن و توف پليوسن Plt

و
اﮐﺘ

اين واحد دنبالة شمالي واحد رسوبي ـ آذر آواري  Ptدر نقشة يكصدهزارم قروه است که در بخشهاي جنوب باختري
منطقه رخنمون دارد .قسمت هاي آذر آواري اين واحد شايد نتيجة فعاليت هاي انفجاري آتشفشان شيدا در بيرون

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه باشند که با مارن و کنگلومراي پليوسن در تناوب هستند .الهار در اين منطقه کمتر به چشم ميخورد اما در
ورقة قروه بخشي از واحد  Ptرا تشكيل مي دهد و در آن تخته سنگ هايي از جنس آندزيت و بازالت به قطر  2تا  3متر
در کنار قطعاتي به ابعاد حداکثر چند سانتي جاي گرفته اند.
واحد سنگ آهك پليوسن Pll

در نقاط مختلفي از منطقه ،به ويژه در بخش هاي خاوري ورقه واحدي از سنگ آهك جوان و پرحفره در ميان اليههاي

زﻣﯿ

مارني پليوسن ديده مي شود که بصورت تدريجي به سوي افق هاي باالتر بر ضخمت آن ها افزوده مي شود ،بطوريكه
در نگاه اول در بخش هاي سطحي همانند تراورتن مي نمايند ولي به دليل تعدد و تكرار اين اليه ها و دارا بودن همبري
تدريجي ،بعنوان سنگ آهك جوان پليوسن که مراحل دياژنز ر ا بطور کامل تحمل نكرده اند ،روي نقشة زمين شناسي
معرفي شده اند.

c

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد كنگلومراي پليوسن Pl

اين واحد در بخش هاي بااليي واحد مارني پليوسن  Plmرخنمون دارد .ضخامت آن بين  10تا حداکثر  50متر متغير
مي باشد و دربرگيرندة کنگلومرايي سخت نشده با قطعات متنوع سنگي مربوط به سازندهاي قديمي تر منطقه است
که در خميره اي از مارن و ماسه سنگ قرار گرفته و بطور محلي همراه با مياناليه هايي از ماسه سنگ سخت نشده
ديده مي شوند .ابعاد اين قطعات که براحتي از زمينة خود جدا مي شوند .بين چند سانتي متر و بندرت تا  50سانتي
متر متغير است .مقدار شيب اين اليه ها هم مانند واحد مارني بين  10تا  15درجه بوده و جهت شيب آن ها نيز در

نقاط گوناگون دستخوش تغيير است.
واحد بازالت كواترنري Qv

اين واحد در باختر روستاي ندري (در خارج از منطقه) و در نزديكي روستاي طهمورث به گونة يك آتشفشان کوچك
با مخروط سپري شكل و در پيرامون روستاهاي احمدآباد باش تا فيروزآباد و بخش کوچكي در جنوب خاوري روستاي
احمدآباد ،در مرز جنوبي ورقه ،رخنمون دارد .اين سنگ هاي آتشف شاني در امتداد ولكانيسم جوان قروه ـ تكاب بوده
5
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و با رنگ سياه بر روي واحدهاي جوان و مارني پليوسن قرار گرفته اند .در اطراف اين سنگ ها قطعات پرتابي به شكل
بمب و اسكوري پرحفره ،که گاهي حفرات آن ها توسط کربنات کلسيم پر شده مشاهده ميشوند .قطعات بيگانه اي از
جنس گنايس در بازالت هاي جوان احمدآباد باش وجود دارد که برپاية مطالعات پتروگرافي بافت کاتاکالستيك دارند.
بلورهاي کوارتز تجديد تبلور يافته و فلدسپات با ترکيب اسيدي  ،کانيهاي اصلي تشكيل دهنده قطعات گنايس هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

بافت سنگ هاي واحد  Qvگلومروپرفيريتيك ـ پرفيريتيك با زمينة اينترسرتال و حفره دار است.
کلينوپيروکسن (اوژيت) تجزيه شده به اپيدوت ،اليوين ايدينگسيتيزه و تجزيه شده به سرپانتين و کلريت ،درشت
بلورهاي مهم سنگ هستند .زمينة سنگ از ميكروليت هاي پالژيوکالز با ترکيب بازيك (البرادور) به همراه ريزبلورهاي
سانيدين و کلينوپ يروکسن (اوژيت) تشكيل شده است.
برپاية بررسي هاي پتروگرافي نام اين سنگ ها آندزي بازالت تا آلكالي بازالت تعيين شده است .نام سنگ هاي آتشفشاني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کواترنر برپايه نمودار نامگذاري سنگ هاي آتشفشاني  Na2O+K2O-SiO2درمحدودة ميان بازالت ـ هاوائيئيت تا
موژآريتاست (شكل  .) 1همچنين ازنظر جايگاهتكتونيكي ،ماگماي اين سنگ هابرپايهنمودار)(zr /4- ×2Meschede1968
 y-Nbدر محدودة  (Within plate Alkali Basalts) WPAو برپايه نمودار )(Log zr-Log zr/y pearce & Cann 1973

تﻣ

نيز در محدودة  (Within plate Alkali Basalts) WPAقرار گرفته اند (اشكال  2و  .)3از نظر تقسيم بندي سري هاي
ماگمايي نيز اين ماگما در نمودار ( Na2O+K2 O-SiO2ايروين و باراگار ـ  )1971بيشتر به سمت محيط آلكالن گرايش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نشان ميدهند (شكل .)4
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Miocene Basalts
Quaternary Basalts

شكل  : 2تعيين جايگاه تكتونيكي سنگهاي آتشفشاني
منطقه براساس نمودار Meschede 1968

شكل  : 1نامگذاري سنگهاي آتشفشاني منطقه با
استفاده از نمودار Na2O+K2O-SiO2
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شكل  : 3تعيين جايگاه تكتونيكي سنگهاي آتشفشاني
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منطقه براساس نمودار Pearce & Cann 1973

منطقه براساس نمودار ايروين و باراگار ـ 1971
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واحد Qt1

اين واحد دربرگيرنده پادگانه هاي آبرفتي کهن است که از کنگلومراي سست با مياناليه هاي رسي ـ ماسه اي پديد
آمده اند و بيشتر به حالت افقي هستند و تنها در بعضي بخش ها بطور محلي شيب ماليمي از خود نشان ميدهند.
واحد تراورتن Qtr

اين واحد به گونه پراکنده در نقاط گوناگون منطقه رخنمون دارد و حاصل نهشته هاي آهكي چشمه هاي تراورتن ساز
هستند که در بيشتر مناطق قطعات سنگي زيادي را درون خود جاي داده اند.
واحد Qt2

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد دربرگيرندة پادگانه هاي آبرفتي جوان است که از محصوالت آواري مربوط به سازندهاي قديمي تر منطقه
تشكيل شده اند و به شكل کنگلومرايي سخت نشده و کامالً افقي مناطق مسطح دشت را پوشانيده اند.
واحد Qal

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل انباشته هاي آبرفتي پديدار شده در بستر رودخانه ها ست که از انواع قطعات سنگي با ابعاد بسيار
متفاوت تشكيل شده اند.
واحد Qf

تﻣ

اين واحد به شكل مخروط افكنه دربرگيرندة قطعات سنگي حمل نشده و واريزه اي در دامنة ارتفاعات است.
سنگ هاي نفوذي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ هاي نفوذي منطقه بصورت توده هاي کوچك در جنوب حسن آباد و شمال فتح آباد در ميان سنگ هاي کرتاسه

و
اﮐﺘ

برونزد دارند .اين سنگ ها روي نقشة زمين شناسي با نشانة  mdمعرفي شده اند .اين سنگ ها بطور محلي زير تأثير
عوامل تكتونيكي داراي شكستگيهاي موازي هستند ،ضمن اينكه عوا مل ايجاد دگرگوني ،کمي نماي گنايسي در نمونة
دستي به اين سنگ ها داده است ،بطوريكه جهت يافتگي خفيفي در کانيها مشاهده ميشود .وجود رگه و رگچه هاي
فراواني از اکسيدآهن به رنگ قرمز و قهوه اي از ديگر خصوصيات ظاهري سنگ هاي اين واحد است.
برپايه مطالعه پتروگرافي باف ت اين سنگ ها ميكروگرانوالر تا هتروگرانوالر است .کانيهاي اصلي تشكيل دهنده شامل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلدسپات سديك (آلبيت ـ اليگوکالز) و پتاسيك با ماکل پلي سنتتيك و در اندازه هاي چند دهم تا يك ميلي متر و
اغلب تجزيه شده به کانيهاي ورقه اي شامل سريسيت ،مسكويت و گاهي کلسيت ،پيروکسن در ابعاد مختلف و تجزيه
شده به اپيدوت و کانيهاي فرومنيزين است .کانيهاي اسفن لوکوکسن  ،آپاتيت و اپاك به مقدار کم بعنوان کانيهاي

زﻣﯿ

فرعي در اين سنگ ها وجود دارند .برپاية همين بررسي ها نام سنگ هاي واحد  mdاز ديوريت تا ميكرومونزوديوريت
تعيين شده است.
تكتونيك و زمين شناسي ساختماني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همانگونه که در بحث زمين شناسي عنوان شد ،منطقه از ديدگاه ساختاري در پهنة سنندج ـ سيرجان (بربريان و
کينگ ـ  ) 1981قرار گرفته است .با توجه به رخساره هاي سنگي و روابط چينه اي بين آنها ميتوان عملكرد چندين
فاز کوهزايي را محتمل دانست .تكاپوهاي زمين ساختي پس از کرتاسه (هم ارز با جنبش هاي الرامين) موجب خروج
منطقه از آب و ايجاد تغيير شكل و دگرگوني در سازندهاي مربوط به کرتاسه شده است .نبود واحدهاي پالئوسن و
ائوسن نشاندهندة حاکم بودن شرايط قاره اي در اين زمان بر منطقه بوده و در اواخر اليگوسن دريا پيشروي کرده و

رسوبات واحدهاي  Olcو  Mcبا ناپيوستگي زاويه دار واحدهاي قديمي تر را ميپوشانند .پيدايش توده هاي ديوريتي
ميتواند نمود ديگري از اين تكاپوها باشد.
تكاپوهاي زمين ساختي در زمان ميوسن ،بيشتر ،بصورت حرکت هاي قائم و اپيروژنيك بوده و موجب ناپايداري و تغيير
عمق حوضه شده است که مي تواند توجيه کننده حضور ضخامت به نسبت زياد واحدهاي مارني ـ تخريبي اين زمان
باشد  .همچنين اين جنبش ها موجب فوران هاي بازالتي ميوسن درحد فاصل روستاهاي جوروندي ـ عربشاه شده اند.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
فاز کوهزايي اواخر ميوسن موجب پسروي دريا و خروج منطقه از آب شده است .همين فاز موجب چين خوردگي
نهشته هاي ميوسن شده است .از اين رو واحدهاي مارني ـ تخريبي پليوسن بگونة دگرشيب بر روي واحدهاي سنگي
ميوسن نهشته شده اند .در طول پليوسن منطقه شرايط قاره اي تا کم عمق دريايي داشته و در اين محيط فوران هاي
آتش فشاني موجب پيدايش مياناليه هاي آذرآواري (واحد  )Pltدر نهشته هاي مارني ـ تخريبي پليوسن شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

در اواخر پليوسن ـ اوايل کواترنر  ،تكاپوهاي ديگر زمين ساختي موجب خارج شدن رسوبات پليوسن از حالت افقي شده
و در پايان ريختار کنوني منطقه را ايجاد نموده است.
گسله هاي متعددي در گسترة نقشه وجود دارند که از جملة آن ها مي توان به حضور چندين گسل موازي با امتداد
شمال خاوري ـ جنوب باختري در نزديكي شهرستان بيجار اشاره نمود .مهم ترين اين گسل ها ،گسل بيجار با عملكرد
چپگرد است که با امتداد چندين گسل به نسبت کوچك در محل کنوني شهر بيجار تالقي دارد .از ديگر عوامل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساختماني منطقه ناوديس هايي هستند که يكي در شمال خاور روستاي بابا فقيه ،در ميان واحد کنگلومراي اليگوسن
 ، Olcو ديگري در جنوب شهر بيجار ،در ميان واحد سنگ آهك ميوسن  ،M lمشخص شده اند.
مواد معدني موجود در منطقه

تﻣ

ذخايري از مواد معدني گوناگون در منطقه شناسايي شده اند که شرح مختصري از آنها در زير آورده شده است.
سنگ الشه و سنگ ساختماني bs

l

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مكانهاي متعددي روي نقشة زمين شناسي بر روي واحد سنگ آهك ميوسن  Mبراي انجام کاوش هاي بيشتر مشخص
شده است که هم اکنون به دليل وجود قط عات بسيار بزرگي که بدون شكستگي در اين نقاط مشاهده شده ،بنظر
مي رسد داراي استعداد مناسبي براي مصارف ساختماني باشند .سنگ هاي آتشفشاني منطقه (ولكانيك هاي ميوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پوكه معدني (پاميس) Ps

و
اﮐﺘ

و کواترنري) ذخاير مناسبي بعنوان سنگ الشه در کارهاي عمراني اند ،بطوريكه در سال هاي اخير از سنگ هاي بازالتي
آتشفشان طهمورث بعنوان منابع قرضه براي احداث سد خاکي گل بالغ استفاده شده است.
در پيرامون آتشفشانهاي جوان ندري ،طهمورث و احمدآباد باش مقادير فراواني از پاميس وجود دارد که بعنوان پوکه
قابل استخراج هستند.
گچ gy

نشانه هايي از اين مادة معدني بصورت ژيپس و انيدريت در ميان مارن هاي ميوسن در بيشتر نقاط منطقة مورد بررسي

زﻣﯿ

مشاهده شده است اما بصورت قابل توجه تنها در يك نقطه در جنوب کوه چنگ الماس و در باختر روستاي چهل
اميران ذخيرة به نسبت مناسبي از اين مادة معدني شناسايي و روي نقشة زمين شناسي با عنوان  gyنمايش داده شده
است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شن و ماسه

ذخاير مناسبي از شن و ماسه در بستر بيشتر رودخانه هاي منطقه از جمله رودخانه تلوار ،اوزون دره و رودخانة چم

وجود دارد که قابل بهره برداري و استخراج هستند.
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