وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﻣﻴﺎﻧﺮاﻫﺎن )ﻛﺮﻛﺴﺎر(

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5459

 ،ع .ر .ﺷﻬ ﺪی ،م .ﻣﺠ ﺪی ﻓﺮد ،م .ﻋﻠﻮی ،م .ﺳﻬ
ح .ﭘﺮﺗﻮآذر

زﻣ
ﯿﻦ

ر .رﻓ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

 ،ع .ﺣﺎج ﻣﻮﻻﻋ ،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

1999
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5459میانراهان
مقدمه

ﮐﺸ
ﻮر

ورقهی  1 :100000زمين شناسي ميانراهان (کرکسار) از لحاظ موقعيت زمين شناسي در بخش شمالي محدودهی
زون کوهزایي زاگرس ) (Zagros orogenyو در محدودهی زون سنندج  -س يرجان واقع گردیده است .واحدهای
موجود در این ورقه بطور عمده نابرجا بوده و از لحاظ رخساره ای با واحدهای مجاور خود متفاوت مي باشند .در ابتدا
به تشریح جغرافيا و مسائل مربوط به آن پرداخته و سپس واحدهای چينه نگاشتي هر یک از گستره ه ا را به تفکيک
شرح مي دهيم و آنگاه به مقایسه های الزم برای بازسازی جغرافيای دیرینه و تحول آن در زمان به پيروی از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رویدادهای اصلي تکتونيکي خواهيم پرداخت.

تﻣ

جغرافیا و ژئومورفولوژی

ورقهی ميانراهان در غرب ایران بين عرضهای شمالي '  34 º 30تا '  35 º 00و طولهای شرقي '  47 º 00تا ' º 30

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 47قرار گرفته است.
این منطقه دارای آب و هوایي نسبتا سرد بوده که با توجه به و جود جریانهای باران زای مدیترانهای از مناطق نسبتا
پر باران محسوب مي گردد و به همين علت از پوشش گياهي خودرو برخوردار است .بلندترین ارتفاع منطقه مربوط

و
اﮐﺘ

به کوههای بيستون با فرازای  2710متر در جنوب ورقه و از پست ترین نقاط مي توان روستای سطه با فرازای
 2026متر را نام برد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ارتفاعات بيستون در جنوب ورقه از شاخص ترین رشته کوههای منطقه محسوب شده و دشتهای ميانراهان و سنقر
نيز از جمله پهنه های کم ارتفاع و گسترده در منطقه به شمار مي آیند .این دشتها عمدتا زیر کشت گ ندم قرار دارند.
رودهای دینور و گاوه رود عمده ترین رودخانه های آبي منطقه بوده که دیگر آبراهه ها و رودها به آنها متصل
مي گرددند .این رودها از نظر ریخت شناسي عمدتا مه آندری مي باشند .بدليل وجود بارندگي نسبتا زیاد 400-600
ميليمتر در سال سفره های آب زیرزميني در منطقه غني بوده و سرابها و چشمه های فراواني در جای جای منطقه

زﻣﯿ

قابل مشاهده هستند.
جمعيت در این منطقه بيشتر روستانشين بوده و عمده ترین راههای دسترسي در منطقه عبارتند از :جاده ی آسفالت ه
بيستون به سنقر ،جاده ی آسفالته ی ميانراهان به کامياران ،مسير آسفالته ی سنقر به کامياران و دیگر مسيره ای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شوسه و خاکي جهت دسترسي به شهرها و روستاهای منطقه از این سه جاده ی اصلي منشعب مي گردند.
از عمده واحدهای مورفولوژیکي منطقه مي توان از رسوبات مخروط افکنه ای قدیمي و جدید در محل اتصال دره ها

به دشتها و آبرفتهای در حال تشکيل در بستر رودها و واریزه های موجود در پای دیواره ها و ارتفاع ات بلند را نام
برد.
موقعیت منطقه در زمین شناسی ایران

منطقه مورد بررسي در بخش شمالي پهنه زون کوهزایي (زاگرس این پهنه کوهزایي نتيجه ی باز شدن و بست ه
شدن پوسته ی اقيانوسي نئوتتيس است و از شمال شرق به جنوب غرب از سه بخش زمين ساختي تشکيل شده
است (مهدی علوی.)1985 - 1994
 کمان آذرین اروميه دختر زون سنندج  -سيرجان1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 کمربند زاگرس چين خورده و تراست شده) و در محدوده ی پهنه سنندج  -س يرجان واقع گردیده ا ست.بر پایه نظریات موجود در اثر برخورد دو صفحهی ایران و آفریقا  -عربستان ) (Afro-Arabianیک منطقه ی تکتونيزه
بين این دو صفحه بوجود آمده که این مسئله الهام بخش کليه برداشتها و تحقيقات زمين شناسي در این محدوده
بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه مذکور دربرگيرنده حاشيه دو صفحه قاره ای است که با هم تصادم نموده اند ،لذا این گستره از صفحات بي
شمار رانده ای تشکيل یافته است (زمين ساخت زون سنندج  -س يرجان عمدتا از ساختمانهای دوپلکس با شيب
راندگي به سمت شمال  -ش مال شرقي شکل گرفته است) .سيستم های راندگي که در هر حادثه ی زمين ساختي
بوجود آمده اند ،در روی ساختمانهای قبلي قرار گرفته ،آنها را قطع نموده و یا جابجا نموده اند ،لذا تجمعي پيچيده از
ورقه های تراستي را بوجود آورده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اکثر رخنمونهای موجود در این منطقه حالت رسوبي اوليه خود را حفظ نموده اند وليکن بعضي از رخنمونها تحت ا ثر
عملکرد گسلها ی راندگي ،دگرگوني ضعيفي را از خود نشان مي دهند.
واحدهای سنگی

تﻣ

واحدهای سنگی بیستون
TRIb

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد شامل سنگهای آهکي است .رنگ هوازده ی آن خاکستری تيره و رنگ تازه ی آن خاکستری روشن است.

و
اﮐﺘ

ضخيم الیه ) )65 -75 cm( (Thick- beddedو توده ای ) (massiveهستند .این سنگها ی آهکي بودار ) (Fetidبوده
و در زیر ميکروسکوپ نمونه های آن بيوميکریت ) (Biomicriteو پل اسپاریت ) (pelspariteهستند .از جمله
فسيلهای شاخص موجود در آن مي توان از:
Ammobaculites sp., Duotaxis birmanica, Reophax aff. Trocholina sp., Globocheta sp., Macroporella
sp.

JIb2-3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نام برد (پرتوآذر) .بر پایه ی فسيلهای یادشده برای سنگهای آهکي واحد فوق سن تریاس پایاني را در نظر مي گيریم.
این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده قهوه ای و رنگ تازه ی خاکستری روشن است .از لحاظ طبقه بندی
متوسط الیه ) )50 -60 cm( (medium- beddedبوده و بودار هستند .این سنگهای آهکي دارای نودولهای چرت،
اینترکالست ،پلت ،االيت ،آثار مرجان ،جلبک و خردهی دوکفهای است .نمونه های این سنگ آهکي در زیر
ميکروسکوپ عمدتا پل اسپاریت ) ،(pelspariteبيوپل اسپاریت ) (Biopel spariteو پل اااسپاریت )(peloosparite

زﻣﯿ

است .از جمله فسيلهای شاخص موجود در آن مي توان از:

Thaumatoporella parvovesiculifera, Clypeina Jurassica farre Nautiloculina oolithica, Trocholina
elongata- Lithocodium irregularis

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نام برد (پرتوآذر) .بر پایه فسيلهای فوق سن ژوراسيک مياني -پایاني را برای این واحد در نظر مي گيریم.

JK Ib

این واحد از شيل و مارنستونهای قرمز رنگ تشکيل شده است .از لحاظ طبقه بندی خيلي نازک الیه (Very Thin-

 )1 - 2 cm( )beddedو نازک الیه ( )25 - 30 cmهستند .گسلهای متعدد باعث برهم ریختگي روند الیه بندی شده،
لذا توالي خاص را نمي توان برای آن ذکر نمود .نمونه های سنگي این واحد در زیر ميکروسکوپ از نوع بيوميکریت

) (Biomicriteو بيوميکرواسپاریتي ) (Biomicrospariteاست .از جمله فسيلهای شاخص موجود در آن مي توان از:
Pseudocyclammina hedbergi- Pseudocyclammina Lituus- Acicularia sp., Trocholina sp., Agathammina
sp.
نام برد (پرتوآذر) .بر پایه ی فسيلهای فوق سن ژوراسيک پایاني کرتاسه آغازین را برای این واحد در نظر مي گيریم.
KIb

این واحد به صورت کلي سنگهای آهکي تفکيک نشده کرتاسه را در واحدهای سنگي بيستون شامل مي گردد.

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Klb1

این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده کرم و خاکستری و رنگ تازه خاکستری است .از لحاظ طبقه بندی
متوسط الیه ) (30-40cmبوده و بيشتر خردشده و برشي هستند .این سنگهای آهکي بودار بوده و درزه ها و
شکافهای پرشده با کلسيت در اکثر سنگهای این واحد قابل مشاهده هستند .از نظر ریخت شناسي اکثرا ستيغ ساز و
پرتگاه ساز مي باشند .در زیر ميکروسکوپ نمونه های این سنگهای آهکي بيوميکریت ) (Biomicriteو
بيوميکرواسپاریت ) (Biomicrospariteهستند .در ميان فسيلهای شاخص موجود در این واحد مي توان از:
Orbitolina sp., Orbitolina lenticularis, Dictyoconous aribicus, Iraqia simplex

ﮐﺸ
ﻮر

نام برد (پرتو آذر) .از این رو با توجه به فسيلهای فوق سن آلبين -آپتين برای ا ین واحد در نظر گرفته شده است.
Klb2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده کرم و رن گ تازه خاکستری تيره تا کرم است .عمدتا بودار بوده و از
لحاظ طبقه بندی متوسط الیه ) (40-45 cmمي باشند .این سنگهای آهکي تبلور دوباره یافته و در بعضي از قسمته ا
در سطح دولوميتي هستند .نمونه های این سنگهای آهکي در زیر ميکرسکوپ بيوميکریت ) (Biomicriteو

ميکرواسپاریت ) (Microspariteبوده و از ميان فسيلهای موجود این سنگها مي توان از:
Globotruncana stuartiformis, Globotruncana cf.gagnebini, Nezzazata sp., Spirolina sp.

تﻣ

نام برد (پرتو آذر) .بنابراین برای این واحد رسوبي سن کرتاسه پایاني را در نظر مي گيریم.
واحدهای سنگی سنندج -سیرجان
TRmb

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد شامل سنگهای آهکي دگرگون شده است که دارای رنگ هوازده خاکستری و رنگ تازه سفيد و خاکستری
روشن است از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه ) (35-45 cmو ضخيم الیه ) (60-80cmمي باشد .این سنگهای آهکي

و
اﮐﺘ

به شدت بودار هستند و سطح تماس این واحد با واحدهای زیرین و زبرین خود گسله است .سن این واحد با توجه به
ویژگيهای چينه نگاشتي به تریاس نسبت داده مي شود.
Jsch

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شامل شيست و فيلتهای سبزرنگ ،کوارتزیت سریسيت شيست و ماسه سنگهای دگرگون شده خاکستری
تيره است .این واحد در بيشتر رخنمونهای خود گسله بوده اما با توجه به مشاهده ميان الیه ه ای سن گ آهکي متعلق
به ژوراسيک در آنها مي توان سن ژوراسيک را به آن نسبت داد .واحد  Jtشامل ميان الیه های سنگ آهکي درون
واحد  Jschاست که گاهي به اندازه ای گسترش زیاد است که باعث مي شود آن را بعنوان واحدی مجزا تفکيک
نمائيم .این سنگ ها عمدتا سنگهای آهکي خاکستری تا سياه رنگي هستند که تبلور مجدد یافته ان د و گاهي آثار
مرجان و جلبک تغيير شکل یافته در آنها یافت مي شود .از جمله فسيلهای شاخص در آن مي توان از:

زﻣﯿ

Pseudocyclammina sp., Microprotematicu sp., Cyanophycea sp., Cylindropollea sp., Echinoidea spine.
نام برد (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق سن ژوراسيک پایاني را برای این واحد در نظر مي گيریم .واحد  Jvشامل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگهای آذرین دگرگون شده ای است که ترکيبي عموما آندزیتي داشته و بصورت کریستال ليتيک توف و
آندزیتهای حفره دار است .بافت این سنگها پورف يریتيک بوده که گاهي بافت کاتاکالستيک نيز دیده مي شود.
کانيهای اصلي تشکيل دهنده آن عبارتند از پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن و کانيهای مافيک که در زمينه شيشه ای

قرار دارند .کانيهای ثانویه تشکيل دهنده این سنگها عبارتند از :کربناتها ،سریسيت و کلریت منابع آناليز شيميایي
این سنگها ،ماگمای کالکوآلکالن را برای آن معرفي مي کند.

Kl1

این واحد شامل سنگهای آهکي تخریبي خاکستری رنگ است که عموما بودار بوده و دارای طبقه بندی نازک الیه
) (20-25 cmو متوسط الیه ) (40-50 cmاست .از نظر ریخت شناسي اصوال این سنگهای آهکي ارتفاع ساز هستند.
در این سنگهای آهکي مي توان دو بخش را تشخيص داد.
 -بخش زیرین که عموما دولوميتي بوده و فرسایش خشن دارد.
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 ب خش مياني و باالیي که شامل سنگ آهکهای نازک الیه و متوسط الیه هستند .نمونه های این سنگهای آهکي درزیر ميکروسکوپ از نوع بيوميکریت ) (Biomicriteو اسپاریت ) (Spariteاست .از جمله فسيلهای شاخص در آن
ميتوان از:
Orbitolina sp., Orbitolina lenticularis, Dictyoconus pachymarginalis, Choffatella sp., Iraqia simplex,
Textularia sp.
نام برد (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای یاد شده سن کرتاسه آغازین را برای واحد  Kl1در نظر گرفته مي شود.

Kc2

ﮐﺸ
ﻮر

در قاعده سنگ های کرتاسه پایاني کنگلومرایي با ضخامت بيش از  60متر مشاهده مي شود که قلوه های آن از چند
سانتيمتر تا حدود  70سانتيمتر قطر دارند .گردشدگي خوب و جورشدگي آن ضعيف است .قطعات تشکيل دهنده
آن عموما از سنگهای آذرین ،چرت ،ماسه سنگ تا سنگ های آهکي اوربيتولين دار است.
Kl12

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل سنگ آهکي با رنگ هوازده و تازه خاکستری است .از لحاظ طبقه بندی ضخيم الیه ) (60-70cmو
توده ای بوده و عموما ارتفاع ساز هستند .حاوی پوسته های رودیست و آثار دوکفهای بوده و کمي هم کریستاليزه

تﻣ

هستند .نمونه های آن در زیر ميکروسکوپ ميکریتي ) (micriteبوده و از جمله فسيلهای موجود در آن مي توان از:
Stromiosphaera sphaerica, Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata lata, Bonetocalciella conoidea,
Hebergella sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نام برد (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق سن کرتاسه پایاني (سنومانين -کيناسين) را برای این واحد در نظر
ميگيریم.
Kl22

این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده و تازه کرم و آبي روشن هستند .از لحاظ طبقه بندی نازک الیه (10 -

و
اﮐﺘ

)15 cmو متوسط الیه ) (30-35 cmبوده و رگچه های کلسيتي در آنها به فراواني به چشم مي خورد .در زیر
ميکروسکوپ این سنگهای آهکي اغلب بيواسپاریتي ) (Biospariteبوده و از ميان فسيلهای شاخص در آن مي توان
به:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana sigali, Globotruncana primitiva, Globotruncana falsostuarti, Globotruncana lapparenti,
Pithonella trejoi, Operculina sp.

اشاره نمود (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای یادشده سن کرتاسه پایاني (سنومانين -کامپانين) برای این واحد در نظر
گرفته شده است.
Kl32

l2

این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده و فرش صورتي تا ارغواني بوده که سنگهای آهکي واحد  K 2بصورت

زﻣﯿ

تدریجي به آن تبدیل گردیده است .دارای شکستگي های فراواني مي باشد که توسط کلسيت پر گردیده است .این
سنگها را تحت عنوان سنگ آهکهای قرمز کردستان در بازار سنگ به فروش مي رسانند .در زیر ميکروسکوپ نمونه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های آن بيوميکریت ) (Biomicritو بيواسپاریتي ) (Biospariteبوده و از ميان فسيلهای شاخص در آن مي توان از:
Globotruncana stuarti, Globotruncana contusa, Globotruncana calcarata, Globotruncana lapparenti,
Heterhelix sp., Orbitoldes sp., Rotalia sp.
نام برد (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق سن کرتاسه پایاني (کامپانين  -مائيس تریشتين) را بر ای این واحد در نظر
مي گيریم.
Kt2

نهشته های کرتاسه پایاني در این منطقه شامل رخساره فليش است که دگرگوني ضعيف از نوع دینامومتامرفيسم را
تحمل نموده است .سنگهای این واحد مجموعه ای از شيل ،شيل مارني ،فيليت و سنگهای آهکي نازک الیه ذغالي

رنگ ،ليتيک توف و سنگهای ولکانيکي زیردریایي را شامل مي گردد که بعضا کالک شيستهای سبز زیتوني رنگ نيز
آنها را همراهي مي نماید .سنگهای آهکي سيليسي خاکستری رنگ ،عمده ترین الیه های سنگي همراه این واحد
محسوب گردیده که بصورت متناوب و نازک الیه در برخي از رخنمونها قابل شناسایي هستند (سکانس شرق
روستای کندوله) .از سنگهای آهکي آن فسيلهای زیر بدست آمده است (پرتوآذر):
4
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Globotruncana bulloides, Globotruncana arca, Globotruncana lapparenti, Hedbergella sp., Nezzazata
sp., Textularia sp.
با توجه به فسيلهای فوق سن واحد  Kt2کرتاسه پایاني در نظر گرفته شده است .واحد  Kt2شامل سنگهای توفي سبز

رنگ است که گسترش بسيار کمي داشته و عموما بصورت ليتيک توف درون واحد فيليشي کرتاسه قرار دارند .واحد
 Kv,sh2نيز عمدتا شامل سنگهای ولکانيک زیردریایي بازیک و اسپيليتي حفره دار است .حفرات این سنگها توسط
کلسيت پر شده است .این سنگها بصورت بين الیه ای در بين شيل و ماسه سنگهای سبز زیتوني رنگ کرتاسه پایاني
قرار گرفته اند.

ﮐﺸ
ﻮر

Pec

این واحد شامل سنگهای کنگلومرایي است که دارای رنگ هوازده قرمز و خاکستری متمایل به قرمز مي باشد.
سيمان آن آهکي بوده و قلوه های تشکيل دهنده آن عمدتا از سنگهای آهکي اوربيتولين دار ،ماسه سنگ و سنگهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ولکانيک تشکيل شده است .گردشدگي قلوه ها ضعيف بوده و بویژه وجود تخته سنگهای آهکي بسيار بزرگ (حتي
یک متری) از مشخصات آن است .جورشدگي آن نيز ضعيف مي باشد .در قسمت های پایاني کنگلومرای  Pecبه

تﻣ

ميان الیه هایي از سنگهای آهکي به رنگ خاکستری روشن تا قهوه ای شتری رنگ بر مي خوریم که ن هایتا تبدیل به
سنگهای آهکي مي شود ) .(Pelاز لحاظ طبقه بن دی متوسط الیه ) (25-35 cmبوده و نمونه های آن در زیر
ميکروسکوپ بيوميکریت ) (Biomicriteو بيوميکرواسپاریت ) (Biomicrospariteاست .از جمله فسيلهای شاخص در
آن مي توان به:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Miscellanea miscella, Globorotalia acuta, Planorbulina sp., Textularia sp., Miliolids, Lithothamnium
sp., Lithophyllum sp.
اشاره نمود (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق برای واحد  Pelسن پالئوسن (تانتين) در نظر گرفته شده است.

و
اﮐﺘ

کنگلومراهای پالئوسن را گاهي شيلهای سبز رنگي همراهي مي کند که همراه با سنگهای آهکي نازک الی ه همراه
هستند ) .(Peshاین الیه های سنگهای آهکي بعضا گسترش بيشتری داشته و مي توان ميکروفسيلهای زیر را در آنها
یافت (پرتوآذر):
Ec 1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Microcodium sp., Gyroidina sp., Rotalia sp., Lithotamnium sp.

این واحد شامل کنگلومرا و ميکروکنگلومرا و ماسه سنگهای سبز رنگ مي باشد .سنگهای کنگلومرایي دارای قلوه
هایي به ابعاد ) (15-30 cmهستند .جنس قلوه ها عمدتا ولکانيکي بوده و اساسا یک کنگلومرای پلي ميکتيک است.
جورشدگي و کرویت آن ضعيف تا متوسط بوده و دارای سيماني آهکي ماسه ای مي باشد .در داخل سنگهای ماسه
ای آهکي فسيلهای ذیل بدست آمده است (پرتوآذر).
Asslina legmerie, Cuvlllierina eocenica, Nummulites autricus, Chapmanina sp.

Ev

زﻣﯿ

با توجه به فسيلهای یادشده سن ائوسن آغازین را برای این واحد در نظر مي گيریم.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد فقط در جنوب روستای سردره رخنمون دارد و شامل سنگهای ولکانيک با ترکيب تراکيتي است که وجود
بلو رهای سانيدین در بافتي پورفيری از مشخصات ميکروسکوپي آن محسوب مي گردد .واحد  Etمتشکل از توفهای
بلورین و ماسه سنگهای توفي کربناته سبز رنگ تا آبي رنگ است که شيشه ای با تبلور مجدد مي باشند .قطعات
کریستالي کوارتز با قطری حدود  0/3ميلي متر نيز در آنها قابل مشاهده است .از این واحد به سختي ميکروفسيل
بدست مي آید ولي نمونه های اخذ شده گویای سن ائوسن مياني مي باشد.
Nummulites sp., Nummulites globotea, Nummulites aff. Ataricus.

El1
این واحد شامل سنگهای آهکي نریتيک ) (Neriticکرم رنگي است که از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه (30-35
) cmبوده و نمونه های آن در زیر ميکروسکوپ بيوميکریت ) (Biomicriteو بيوميکرواسپاریت )(Biomicrosparite

است .از جمله فسيلهای شاخص در آن مي توان به:
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Flosculina pasticillata, Orbitolites complanatus, Nummulites aturicus, Globorotalia centralis,
Operculina sp., Alveolina sp.

اشاره نمود (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق سن ائوسن آغازی -مياني را بر ای آن واحد در نظر مي گيریم.
El2

این واحد شامل سنگهای آهکي پالژیک است که دارای رنگ هوازده و تازه ارغواني رنگ است .از لح اظ طبقه بندی
متوسط الیه ) (40-45 cmبوده و شکستگي های آن توسط کلسيت پر گردیده است .نکته قابل توجه شباهت فراوان
سنگهای آهکي  El2با سنگهای آهکي ارغواني کرتاسه پایاني است .نمونه های این سنگهای آهکي در زیر
ميکروسکوپ بيوميکرواسپاریت ) (Biomicrospariteاست .از جمله فسيلهای شاخص آن مي توان به:

ﮐﺸ
ﻮر

Alveolina pasticillata, Globorotalia bulibrooki, Sakesaris sp., Assilina sp., Valvulina sp., Asterigerina
sp., Miliolids.
اشاره نمود (پرتوآذر) .با توجه به این فسيلها سن ائوسن مياني -پایاني را برای واحد  El2در نظر مي گيریم.

Ef2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد که دارای گسترش نسبتا چشمگير در منطقه است شامل تناوبي از شيل ،شيل توفي ،ماسه سنگ ،کنگلومرا
و سنگهای آهکي نازک الیه ) (10-15 cmبيوميکریتي ) (Biomicriteو ماسه سنگهای آهکي است و رنگ هوازده این
واحد سبز زیتوني است .از ميان الیه های سنگ آهکي این مجموعه ميکروفسيلهای زیر بدست آمده است که سن

تﻣ

ائوسن پایاني را برای این واحد مشخص مي سازد از جمله فسيلهای شاخص موجود مي توان به:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Nummulites straiatus, Nummuliets facani, Nummulites aturicus, Globorotalia builbroki, Elphidium sp.,
Operculina sp.
اشاره نمود (پرتوآذر) Ec22 .یک واحد کنگلومرائي تقریبا مشابه با واحد کنگلومرایي قاعده ائو سن آغازین است ولي

گردشدگي قلوه های آن بيشتر و رنگ کلي آن نيز سبز تيره تا سياه رنگ مي باشد.
Mc

و
اﮐﺘ

این واحد کنگلومرایي در قاعده سنگهای آهکي متعلق به زمان ميوسن قرار دارد .از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه
) (40-50 cmو ضخيم الیه ) (65-75 cmاست .این کنگلومرا پلي ميکتيک است و عموما با دگرشيبي آذرین پي

مي شود.
Ml

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

) (Nonconformityبر روی سنگهای افيوليتي کرتاسه قرار مي گيرد .قلوه های این کنگلومرا در قاع ده درشت دانه
بوده و به سمت باال از اندازه آنها کاسته ميشود و در انتها تبدیل به یک بخش مارني زردرنگ مي گردد .کرویت قلوه
ها متوسط بوده و جورشدگي آنها ضعيف است .بعضا تحت اثر عملکرد گسلها ی منطقه قلوه ها به حالت بي ضوی دیده

این واحد شامل سنگهای آهکي تخریبي زرد تا زرد خاکستری رنگ است که بر روی واحد کنگلومرای ميوسن ب ا

زﻣﯿ

سطح تماس عادی ) (Conformableقرار گرفته است .در برخي از رخنمونها این واحد با رخساره ریفال ) (Reefalبه
سنگهای آهکي تخ ریبي توده ای تبدیل مي شود .حاوی فسيل دوکفه ای ،مرجان و شکم پایان است .نمونه های این

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ آهکي از نوع بيوميکرواسپاریت ) (Biomicrospariteاست .از جمله فسيلهای شاخص آن مي توان به:
Miogypsina sp., Miogypsinoides sp., Lepidocyclina sp., Amphistegina sp., Shaerogypsina sp.,
Planorbullna sp., Valvulina sp.
اشاره نمود (پرتوآذر) .بر طبق فسيلهای فوق سن این واحد ميوسن آغازین (آکيتانين -بوردیگالين) مي باشد.

Ms,sh

این واحد شامل تناوبي از شيلهای سبز زیتوني رنگ و مارنهای خاکستری و ميان الیه های ماسه سنگي و سنگ

آهکهای نازک الیه است .این واحد بر روی سنگهای آهکي واحد  Mlبه صورت کامال همشيب قرار گرفته سات .سن
این واحد جوانتر از بوردیگالين بوده و فسيلهای مشابه با فسيلهای واحد  Mlدر آن یافت مي شود.
Pl- Qc

شامل نهشته های کنگلومرایي سست ) (unconsolidatedبوده که گاهي دارای شيبي کمتر از  20درجه مي باشد .در
این واحد افقهای مارني کم ضخامت به صورت کامال محلي قابل مشاهده هستند.
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مجموعه افیولیتی
pd

این واحد شامل سنگهای الترابازیک تفکيک نشده ای است که از هارزبورژیت ،دونيت ،لرزونيت و سرپانتينيت تشکي ل
یافته است و در نقشه با عالمت  pdبه نمایش درآمده است .در این منطقه سنگهای پریدوتيتي را مي بينيم که
کانيهای آن کامال آلتره شده و به سرپانتين تبدیل شده اند .در مطالعه مقاطع نازک این سنگها عالوه بر
کلينوپيروکسن ،آثاری از ارتوپيروکسن دیده مي شود که مي تواند دليلي بر لرزونيت بودن سنگ اوليه باشد.
sr

ﮐﺸ
ﻮر

در سطح تماس گسله ،بيشتر سنگهای الترابازیک به سبب لغزش در سطوح گسله و نفوذ آبهای جوی در شکستگي
های آن به سرپانتين تبدیل شده اند.
hz

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هارزبورژیت که در نقشه با عالمت  hzبه نمایش درآمده است بافت آن گرانوالر بوده و کانيهای اصلي آن شامل:
 اوليوین :کمي شکل دار بوده تا بي شکل با ساختمان مشبک که تجزیه به سرپانتين و کلریت شده است. پيروکسن :بصورت ارتوپيروکسن (برونزیت) بوده و کانيهای فرعي آن شامل :کلریت و پرمنيت است.db

تﻣ

شام ل سنگهای دیاباز خاکستری تيره و ارغواني رنگ است .دارای بافت اینترسرتال بوده و کانيه ای اصلي آن شامل:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 پالژیوکالز :با ترکيب شيميایي متوسط تا بازیک پيروکسن :از نوع کلينوپيروکسن و کانيهای ثانویه آن شامل :پرمنيد ،مگنتيت ،هوربلند ،کلسيت و آلبيت است.ba

و
اﮐﺘ

این واحد شامل سنگهای بازالتي و اسپيليتهاست که دارای بافت فلوئيدال و پورفيریتيک مي باشد .ساخت بالشتي
موجود در آن به واسطه فوران زیردریایي بازالت است که با این فوران گدازه داغ با آب برخورد نموده و پوسته نازکي
از شيشه در سطح آن تشکيل مي شود .این پوسته تحت اثر فشار ناشي از گدازه داخل آن در برخي از قسمتها نازک
TRJrl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده و به شکل تاول برجسته ای مي شود که باالخره سرباز نموده و به شکل بالش در مي آید.
این واحد متشکل از سنگهای آهکي همراه با ميان الیه هایي از رادیوالریت ،شيل و چرتهای رادیوالریتي است .رنگ
هوازده آن خاکستری صورتي بوده و از لحاظ طبقه بندی نازک الیه ) (15-20 cmو متوسط الیه )(35-45 cm

هستند .نمونه های آن در زیر ميکروسکوپ پل اسپاریتي ) (Pelspariteبوده و از جمله فسيلهای شاخص در آن
ميتوان به:

زﻣﯿ

Glomosplra sp., Duostomina sp., Eariandia sp., Nodosaria sp., Aeolisaccus sp., Cristellaria sp.,
Trochammina sp.

اشاره نمود (پرتوآذر) .با توجه به فسيلهای فوق سن تریاس پایاني  -ژوراسيک زیر ین برای این واحد در نظر گرفته
شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

JKrl

این واحد شامل سنگهای رادیوالریتي با چين خوردگي فراوان و با رنگ هوازده قرمز است که عمدتا بودار بوده و از
لحاظ طبقه بندی شيلهای بسيار نازک الیه ) (1-2 cmو طبقات رادیوالریت نازک الیه ) (10-15 cmهستند .رادیولرها
تنها سنگواره این بخش بوده و با توجه به ویژگيهای این واحد مي توان چنين انگاشت که واحد رادیوالریتي در زمان
تکامل حوضه در یک محيط ژرف ) (Abyssalشکل گرفته است.

سنگهای نفوذی
sy

سينيت و کوارتز سينيتها عمدتا دارای بافت ميکروگرانوالر هستند .این مجموعه عموما بصورت فيلونهایي در دیگر
سنگهای آذرین منطقه نفوذ کرده اند و آنها را قطع نموده اند .کانيهای اصلي شامل:
 پالژیوکالز :بلورهای پالژیوکالز با ترکيب شيميایي اسيدی (آلبيت  -اوليگوکالز) بصورت بلورهای درشت و تخت بافرم یوهدرال تا ساب هدرال مشاهده مي گردند.
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 فلدسپات پتاسيم دار :ارتوز و ارتوزپرتيتي بصورت کریستالهای نيمه شکل دار هستند. کوارتز :اصوال بي شکل تا نيمه شکل دار است .کانيهای ثانویه شامل :کانيهای رسي ،سرسيت و کلریت است وکانيهای فرعي نيز شامل :اوپاک ،آپاتيت گوئتيت است.
gd

گابرودیوریتها عمدتا دارای بافت گرانوالر هستند و اندازه بلورها در آنها بسيار درشت است .کانيهای اصلي شامل:
 پالژیوکالز :ترکيب شيميایي آن متوسط تا بازیک (آندزین  -البرادور) بوده و با فرم کریستالي یوهدرال تا س ابهدرال مشاهده مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

 پيروکسن :اکثرا شکسته بوده و تجزیه شده به بلورهای آمفيبول هستند. آمفيبول :ب لورهای هوربلند بصورت نيمه شکل دار و گاهي شکسته شده دیده مي شود. اوليوین :بندرت در سنگ وجود دارد .کانيهای ثانویه شامل :تيغه های ریز سرسيت و کلریت بوده و کانيهای فرع يdg

دیوریت گابروها عمدتا دارای بافت دلریتي هستند .کانيهای اصلي آن شامل:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل :اوپاک ،اکسيدهای کدر آهن (مانيتيت) و آپاتيت است.

تﻣ

 پ الژیوکالز :ترکيب شيميایي پالژیوکالزها در حد آندزین است و خاموشي زونه ای در آن دیده مي شود. پيروکسن :کلينوپيروکسنهای موجود در سنگ عمدتا به آمفيبول تبدیل شده اند. -آمفيبول :شامل هوربلند سبز ،ترموليت و اکتينوليت است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 ب يوتيت :به ندرت و در بين پالژیوکالزها دیده مي شود .کانيهای ثانویه شامل سرسيت و کلریت بوده و کانيها یفرعي شامل :مانيتيت ،ایلمنيت و کانيهای اوپاک است.
dl

و
اﮐﺘ

دیوریتها دارای بافت گرانوالر و ميکروگرانوالر مي باشند .کانيهای اصلي شامل:
 -پالژیوکالز :دارای ترکيب شيميایي در حد اوليگوکالز بوده و بصورت نيمه شکل دار تا شکل دار هستند.

 gb1وgb2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 آمفيبول :بصورت هوربلند سبز در مقطع قابل شناس ایي است .کانيهای ثانویه شامل :کلریت ،اپيدوت ،سرسيت وکانيهای فرعي شامل :آپاتيت ،اسفن ،تيتانيت و گوئتيت است.
گابروها دارای بافت گرانوالر و دلریتي بوده که گاهي بصورت اینترگرانوالر قابل مشاهده هستند .در بين بلورهای
اتومورف پالژیوکالز ندرتا فضای خالي و چند وجهي مشاهده مي شود .کانيهای اصلي شامل:

زﻣﯿ

 پالژیوکالز :دارای ترک يب شيميایي در حد البرادور است. پيروکسن :بلورهای کلينوپيروکسن (اوژیت و گاهي اوژیت تيتان دار) بصورت تجمعي دیده مي شوند. -اوليوین :بيشتر به سرپانتين و کلریت تبدیل شده است .کانيهای ثانویه شامل :کلریت ،سرپانتين ،اپيدوت،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پيستاشيت و پرهنيت بوده و کانيهای فرعي شامل :اسفن ،اوپاک و آپاتيت است.

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

از این دیدگاه ورقه  1 :100000زمين شناسي ميانراهان در پهنه زمين ساختي سنندج -سيرجان واقع گردیده است.
با توجه به برداشتهای جدید با قاطعيت ميتوان اذعان نمود که منطقه مذکور از صفحات بيشمار ر انده ای تشکيل
یافته است که غالبا بصورت ساختمانهای دوپلکس ،سفره های رانده ) ،(Nappsبازمانده های تکتونيکي ) (Klippsو

پنجره های تکتونيکي ) (Windowsخودنمایي مي کنند.
در این منطقه ساختمانهای دوپلکس عمدتا بصورت مرکب مشاهده مي شوند وليکن ساختمانهایي از نوع دوپلکسهای
شيب کرانه ای ) (Hinterland dipping duplexو دوپلکسهای با شيب پيش آمده ) (Foreland dipping duplexرا
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مي توان در تمامي منطقه مورد بررسي به راحتي تشخيص داد .گسلهای راندگي بطور عموم از نوع قاشقي )(Listric

بوده که جهت حرکت آنها از شمال -شمال شرقي به سمت جنوب -جنوب غربي است.
معموال این چنين دوپلکسهایي چه در داخل خود و چه در راندگي بستر ) (Sole thrustشواهد بي شماری از گسلش
در ابعاد وسيع از خود نشان مي دهند که عبارتند از :برش گسله ،آئينه گسل ،کانيهای کشيده ،خش لغزش ها،

ﮐﺸ
ﻮر

خردشدگي عمومي ،رگچه های کلسيت و.....
شيب راندگي های اکثرا در سطح زمين حدود  45- 50درجه است .حرکات فرادیواره گسلهای متوالي نسبت به هم
باعث ایجاد درزه ها و گسلهای مزدوج ) (Conjugate faultبسياری شده است.
از دیگر ساختمانهای موجود در منطقه مي توان چين های برگشته ناشي از گسلش ) (Fault related foldsو چين
های باز ) (Open foldsرا نام برد .همچنين سنگهای رادیوالریتي شيل و ماسه سنگهای کرتاسه و ائوسن به واسطه
ویژگي خاص مکانيکي خود ،یکي از بهترین مناطق جهت مشاهده انواع طاقدیس و ناودیسها مي باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه

با توجه به چينه شناسي و تکتونيک منطقه مي توان جغرافيای گذ شته حاکم در این محدوده را بطور خالصه به

تﻣ

شرح زیر توصيف نمود.
 -در اواخر تریاس مياني قاره گندوانا شروع به شکستگي و کشش در طرفين کافتهای قاره ای ن مود و در این زمان ،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دریای کم عمق اپي کانتيننتال که در این قسمت از گندوانا وجود داشته با حجم وسيعي از گدازه های قاره ای
مواجه گشته است و به سبب عمق کم و وارد شدن مقادیر زیادی سيليس بداخل این حوضه ،دریای مذکور بزودی از
سيليس اشباع شده و رخساره هایي از سنگهای آهکي تریاس پایاني را واحد مقادیر زیادی چرت با گرهکهای

و
اﮐﺘ

سيليس نموده است .بنابراین در این زمان رسوبگذاری و فوران آت شفشاني همزمان با هم به وقوع پيوسته است .در
همين زمان حاشيه شمال شرقي این دریا با رخساره ای از سنگهای آهکي مربوط به حوضه های سکوی قاره در حال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فرونشست بوده است.
 در ابتدای ژوراسيک قاره گندوانا گسترش بيشتری نسبت به تریاس پایاني شکسته شده و عمال اقيانوس نئوتتيسدر بين دو صفحه ایران شمال شرق و آفریقا -عربستان در ج نوب غربي بوجود آمد که دارای عمق کم و کشيدگي در
راستای شمال غرب جنوب شرق بوده است.
رخساره های تخریبي ژوراسيک کرتاسه در اثر تخریب حاشيه های کافت اقيانوسي در داخل کافت شکل گرفته اند.

زﻣﯿ

 در ژوراسيک مياني -پایاني ،همزمان با گسترش پ وسته اقيانوسي ،در حاشيه شمالي ،این پوسته دچار شکستگيشده و به زیر پوسته اقيانوسي مشابه خود رانده مي شود .این فرورانش سبب بلندشدن نسبي در بخش پوسته
اقيانوس شده و واحدهای رادیوالریتي ژوراسيک بوجود مي آیند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهای رسوبي همزمان همچون س نگهای آهکي ژوراسيک بيستون در حاشيه فعال صفحه آفریقا -عربستان نيز در
حال فرونشست بوده اند.

 در اواخر ژوراسيک و اوائل کرتاسه فرورانش پوسته اقيانوسي به زیر صفحه ایران سبب تشکيل م جموعه ماگمایياروميه -د ختر در منطقه مورد مطالعه شد و به علت گسترش چنين فرورانشي و ذوب پوسته ،جریان بازیک در ميان
رخساره های این زمان زیاد مشاهده ميشود( .مجموعه سنقر کنگاور) و در همين زمان (اواخر ژوراسيک) رخساره

های کربناته با کنگلومرا و برش درون سازندی در حال شکل گيری بوده اند که فاقد هر گونه گدازه بازیک هستند.
کربناتهای مجموعه بيستون که از تریاس فوقاني در حال رسوبگذاری بوده اند در این زمان نيز با رون دی پيوسته به ته
نشستهای خود ادامه داده در حاشيه شمال شرقي ،از آپسين این رسوبگذاری به ماسه سنگ و کنگلومرا تبدیل
مي گردد و به همراه بقيه ته نشستهای حوضه جلوی کماني تا کرتاسه پایاني ادامه مي یابد.
در این هنگام نهشته های سنگهای کربناته همراه آنها (در کرتاسه) از ژرفای بيشتری برخوردار شده و در داخل
گودال به همراه ته نشستهای نواحي ژرف دیده مي شوند.
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از ژوراسيک پایاني تا کرتاسه پایاني و حتي پالئوسن در محدوده حوضه های جلویي ،مجموعه ای مشتمل ب ر
رادیوالریت -شيل -سنگ آهک نوا حي ژرف و سنگهای آهکي تخریبي با رخساره توربيدیتي متعلق به نواحي سکوی
قاره ای تشکيل شده که امروز بصورت مجموعه رادیوالریتهای کرمانشاه در جنوب غربي ورقه مشاه ده مي گردد.
به دليل تداوم فرایند راندگي ،مجموعه رادیوالریتها و افيوليتهای منطقه به همراه سنگهای آهکي بي ستون بصورت

ﮐﺸ
ﻮر

گسلهایي بر روی هم رانده شده و دچار چين خوردگي ها و بریدگي های بيشمار شده اند و در جنوب غربي ،بر روی
ته نشستهای حاشيه غيرفعال بصورت رانده قرار گرفته اند.
 برخورد بين دو صفحه ایران و آفریقا -ع ربستان از کرتاسه پایاني آغاز گردیده و در این زمان نئوتتيس عمال بستهگردیده است.
به علت این تصادم ساختمانهای دوپلکس در این زمان گسترش یافته و نبودهای چينه ای نيز بوجود آمده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حوضه های بسته و کم عمق تا اواخر ترسير بصورت دریاهای کم عمق مهاجر به سمت جنوب غربي باقيمانده اند.
این مهاجر ت ناشي از باالآمدگي پوسته در شمال شرقي این حوضه ها مي باشد که در اثر رشد ساختمانهای دوپلکس
انقباضي به سمت جنوب غربي بوده است.

تﻣ

در این هنگام به سبب گسترش حيطه نفوذ چينها و راندگيها به محدوده کمربند چين خورده و رانده شده زاگرس،
ته نشستهای تخریبي از سمت شمال -ش مال شرقي وارد حوضه حاشيه غير فعال شده است .در نهایت با گسترش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

روزافزون این راندگيها به سمت جنوب غربي ،امروزه رسوبگذاری در حوضه های جلویي (خليج فارس) در حال انجام
است.
زمین شناسی اقتصادی

و
اﮐﺘ

از اندیسهای معدني که در محدوده مورد مطالعه مي توان مشاهده کرد عبارتند از:
 -د ر شمال غرب منطقه و در مجاورت توده گابرودیوریتي جنوب قروه کاني سازی آهن ،که به نظر مي رسد سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهن مذکور بصورت مانيتيت و دارای منشاء اسکارني باشد که در نهشته های آهکي مجاور سنگهای نفوذی تمرکز
یافته است.
 سنگهای آهکي کریستالين نواحي شمال منطقه (نوا حي سيراوند) و شرق منطقه (نواحي گلم کبود و ده آسيابدینور) ،که به عنوان سنگ ساختماني و تزئيني مورد استفاده واقع مي شود.
 س نگهای آهکي ارغواني رنگ کرتاسه باال که در جای جای منطقه (عمدتا شمال غرب ورقه) جهت مصارف سنگنما و ساختماني مورد بهره برداری قرار گرفته است.

زﻣﯿ

 ریوليتهای واحد ریوليتي ،ژوراسيک باال  -کرتاسه زیرین ،که دارای مقادیر فراواني فلدسپات بوده و مصرف صنعتي(بخصوص در صنعت چيني سازی) دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 ر گه های کوچک و باریک با ریتين در سنگهای ولکانيکي ژوراسيک ،در شمال منطقه (روستای همایونکش). کروميت و منيزیت که بصورت پراکنده و در مجاورت و همراه سرپانتينيتها یافت مي شود. -م طالعات مایکروپروپ انجام شده بر روی بعضي نمونه های سنگهای توده نفوذی منطقه (بخصوص گابرودیوریتها)

کانيهای فلزی زیر مشاهده گردیده است .بافت کاني سازی این نمونه ها عمدتا ) (Open Spaceاست.
 -Aتيتانومنيتيت:
کریستالهای این کاني به شکل ایدبومورف در ابعاد بين  10تا  500ميکرون مشاهده مي شوند که ا غلب به روتيل
تجزیه شده اند .پيشرفت التراسيون در برخي از کریستالها به حدی است که تمام آن به اکسيدهای ثانویه و تيتان
تبدیل شده است.
اکسيدهای آهن از محل استقرار کریستالها حمل شده و اکسيد تيتان بصورت مشبک که نمایانگر شبکه کریستالين
کاني است باقي مانده حدود  20درصد تيتانومنيتيتها آلتره شده اند .این کاني در حدود  5درصد از حجم نمونه ها را
اشغال نموده است.
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 -Bمس طبيعي :ذرات مس بصور ت انگشت شمار و در اندازه های بين  3تا  50ميکرون مشاهده مي گردد.
 ک الکوپيریت :بلورهای این کاني تحت تاثير آلتراسيون در حال تجزیه به اکسيدهای ثانویه آهن مي ب اشند .ابعاد آنهابين  3تا  20ميکرون متغير است.
 -Cپيریت :بلورهای درشت پيریت که بين  20تا  300ميکرون اندازه داشته و به صورت کامال آلتره شده به

ﮐﺸ
ﻮر

اکسيدآهن مشاهده مي گردند.
 -Dروتيل :این کاني به صورت لکه هایي به اندازه  2تا  70ميکرون در متن سنگ پراکنده است.
 -Eایلمنيت :این کاني بشکل بلورهای ایدیومورف در اندازه های بين  10تا  500ميکرون و بلورهاای تيغاه ای کشايده
در ابعاد بين  100تا  1000ميکرون تشکيل گردیده است .در اغلب کریستالها ،تيغه هاای ایلمنيات در اثار آلتراسايون
به اکسيدتيتان به صورت مشبک باقي مانده است .ایلمنيت حدود  3درصد از حجم برخي نمونه هاا را اشاغال نماوده
است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 - Fسينابر :ذرات ریز با شکل غير هندسي در سراسر بعضي از نمونه ها مشاهده مي شاود .ذرات هماتيات باه صاورت
رگچه هایي به ابعاد تقریبي  20-50ميکرون در سنگ پراکنده شده است.

تﻣ

با توجه به گستردگي توده های نفوذی در منطقه ماورد مطالعاه و تااثير دگرگاوني دینامياک بار واحادهای رساوبي،
منطقه از دیدگاه های گوناگون اقتصادی قابل مطالعه مي باشد:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 انجام اکتشافات فلزی و ژئوشيميایي بخصوص در حواشي توده های نفوذی. بررسي ،تخمين و ارزیابي سنگهای آهکي کریستال تریاس پایاني و واحد های کربناته کرتاسه پایاني با نام اقتصاادیسنگ سنندج.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

 -انجام پي جویي های حداقل در مقياس  1:200000جهت اکتشاف ذخایر احتمالي از خاکهای صنعتي.
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