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ﻮر

عرض های شمالي و ˊ 58˚ 00تا ˊ 58˚ 30طول های خاوری واقع گردیده است .از دیدگاه تقسيمات کشوری ،بخش
اعظم منطقه ی مورد مطالعه در محدوده شهرستان ایجرود قرار گرفته است و تنها بخشي کوچک در محدوده

ﮐﺸ

شهرستان قيدار.
جاده اصلي ارتباطي زنجان به بيجار از شمال خاوری وارد منطقه مورد بررسي مي شود و از باختر آن منطقه بيرون

ﻌﺪ

ﻧﻰ

مي رود بر روی هم به جز بخش جنوب باختری منطقه که دارای راههای ارتباطي شوسه و مال رو است .در بقيه
نواحي برگه راه های دسترسي مناسب وجود دارد .رودخانه قزل اوزن در قسمت جنوب باختری جریان دارد ،ضمن
آنکه کانالهای انشعابي از آن تقر یبا بخشهای مرکزی و باختری نقشه را پوشش مي دهد .وجود شاخه های آبدار

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

رودخانه قزل اوزن باعث رونق کشاورزی و تمرکز آبادیها در منطقه شده است .منابع درآمد مردم این م نطقه به
ترتيب اهميت ،کشاورزی و به ویژه کشت گندم و جو ،باغداری و دامپروری است .از دیدگاه آب و هوایي ،منطقه مورد
بررسي شده و در چهارچوب تقسيم بندی اقليمي دارای آب و هوای کوهستاني ،سرد و خشک است ،از این رو ،بخش
سترگ این منطقه به دليل وجود شرایط خشک دارای تابستانهای گرم و زمستانهای بسيار سرد است .بارندگي بطور
عمده از اواسط ميانه های پائيز تا اواخر بهار به صورت باران ،برف و تگرگ است .از دیدگاه پوشش گياهي شرایط ي

و اﮐ

اسپتي در بخشهای سرد و خشک محدوده مورد بررسي حکم فرماست.
منطقه را مي توان از دیدگاه ریخت شناسي از شمال خاوری به جنوب باختری به  3بخش مجزا جدا ن مود

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

کوهها سلطانيه (رشته کوه بزقوش) ،که دربرگيرنده بخش کوچ ک در شمال خاوری نقشه ،ریختاری مالیم دارد وروند آنها شمال باختری -جنوب خاوری است.
 -دشت زرین آباد که در واقع بخشي از دشت کاوند – دو تپه است و دربرگيرنده جلگه ای به نسبت خشک است و

ﯿﻦ

دارای شرایطي اسپتي است ،بر روی هم دارای شيبي مالیم به سوی جنوب باختری است.
 بلنداهای سعيد آباد-کرسف ،با روند کلي شمال باختری-جنوب خاوری ب طور عمده سازندهای دوران سنوزوئيک(نوزیستي) را دربرمي گيرد .بلندای ميانگين آن  2000متر در شمال تا  1500متر در جنوب در حال تغيير است.

زﻣ

بلندترین ارتفاع منطقه ،در بخش خاوری نقشه و در جنوب خاوری روستای هليل آباد با فرازای  2537متر و از پست
ترین نقاط آن در جنوب باختری نقشه در مجاورت رودخانه ی قزل اوزن با فرازای  1500متر از سطح دریاهای آزاد

ﺎزﻣ

ﺎن

و در خاور روستای گنبد را مي توان نام برد .از عمده واحدهای ریختاری منطقه مي توان از واریزه های موجود در
پای دیواره ها و ارتفاعات بلند ،انباشته های مخروط افکنه ای قدیم و جدید در محل اتصال دره ها به دشت ها و
آبرفتهای در حال تشکيل در بستر رودها ،به ویژه رودخانه های قزل اوزن و اوزون دره ،را نام برد.

ﺳ

موقعيت منطقه در زمين شناسي ایران

منطقه مورد بررسي در حدفاصل زون های ساختاری البرز باختری –آذربایجان (نبوی  ،)1355ایران مرکزی
(اشتوکين  )1972و کمربند تبریز –قم (م .علوی  )1991جای گرفته است ،آن چنانکه در قسمت های شمال خاوری،
بخشي از کوههای سلطانيه را شامل مي شود و سازندهای پالئوزوئيک و مزوزوئيک البرز در آن رخنمون دارند .بجز
آن در ب خشهای مرکزی و باختری منطقه مورد بررسي ،سازندهای مزوزوئيک و سنوزوئيک ایران مرکزی برونزد دارند
و فزون بر واحدهای رسوبي ،سنگهای آذرین سنوزوئيک بخش قابل مالحظه ای را در زمين شناسي منطقه دارند.
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چينه شناسي
سازند میال ()ЄIm

این واحد در بخش شمال خاوری منطقه در شمال روستای اینچه رخنمون دارد .دارای روند باختری – خاوری بوده
است و در برگيرنده مجموعه ای از سنگ آهک –شيل و دولوميت است دارای رنگ هوازده کرم و تازه خاکستری تيره
است .از لحاظ طبقه بندی نازک الیه بوده است و به شدت بلورین است .در الیه های آن یک سری نوارهای قهوه ای
رنگ شاخص دیده مي شود .این نوارها در بخشهای باال مشخص تراند این بخش را ميتوان با عضو  2مقطع تيپ ميال

ﮐﺸ
ﻮر

هم ارز دانست با توجه به مطالعات دیرینه شناختي ،این سنگها از نوع بيوميکریت و بيوميکرو اسپاریت است و از
جمله فسيلهای موجود شده در آن مي توان به

Trilobites fragments, Echinid spine, Exhinid fragments. crinoid stem and shell fragments.

اشاره کرد (پروانه رضائي  ) 1378ادامه این واحد در نقشه خدابنده سلطانيه (علوی نائيني) مورد مطالعه واقع شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است و در آنجا فسيلهای

Anomocarella sp. Iranolessia pisiformis, Lioparella sp, chelidonocephalus alifroms king, cycloagnostus
sp.

تﻣ

یافت گردیده است .از روی مطالعه تریلوبيت های مطالعه شده توسط ب .کوهشان سن این سازند کامبرین مياني تا
زیرین تعيين شده است .همبری این واحد با واحدهای باالیي خود در بيشتر موارد گسله است.
سازند درود ()PSd

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در بخش شمال خاوری نقشه ،در مجاورت روستاهای قارخودلو ،اینچه و انيلبيک عليا ،ب خوبي قابل تشخيص

سازند روته ()Plr

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درود هم ارز دانست.

و
اﮐﺘ

است .این واحد از یک سری کوارتزیت سفيد رنگ ،ماسه سنگ و شيل پدید آمده است .رنگ هوازده ی واحد ،سفيد
و سفيد شيری است .این واحد به گونه دگرشيب فرسایشي بر روی واحدهای کهنتر (سازند ميال) جای مي گيرد و
خود بگونه ای تدریجي ،تبدیل به سنگهای آهکي واحد ( Plrسازند روته) مي گردد .این واحد را مي توان با سازند

این واحد نيز در مجاورت روستاهای اینچه انيلبيک عليا و قارخودلو رخنمون دارد .از یک سری سنگهای آهکي و
آهکي ماسه ای با رنگ هوازده خاکستری و رنگ تازه خاکستری تيره پدیدار شده است .این آهکها پبودار و ( )Fetidو
از دیدگاه چينه بندی نازک و متوسط الیه اند .روی سطوح الیه بندی از طبقات مي توان ریپل مارکهای متقارن ر ا
بخوبي تشخيص داد .آهکها بلورین و دربردارنده ی رگچه های کلسيتي اند همچنين ،در نواحي گسله خردشدگي در
این آهکهای دیده مي شود و دربردارنده ماکروفسيل هایي چون بریوزوئر ،کرینوئيد و بلرفون هستند .نمونه های این

زﻣﯿ

آهک در بررسي های ميکروسکوپي از نوع بيوميکریت و بيوميکرواسپاریت تشخيص داده شده است از ميان فسيل
های دیده شده در آن مي توان از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Dambarala sp., Codonofusiella sp., Rugososchwagerina sp., clim cammina sp., langella conica,
Globivalvulina sp., Langella sp., Geinitzina sp., Pachyphloia sp., Endothyridae, paleotextularia sp.,
Gymnocodium sp., permo calcalous sp., Dasycladacea (Macropoella sp.).

نام برد (پروانه رضایي  ) 1378با نگرش بر فسيل های یاد شده سن پرمين پایيني (مرغابين) برای این واحد پيشنهاد
شده است .همبری این واحد با واحد زیرین خود عادی و با واحد زبرین خود در بيشتر جاها گسله است .این واحد را
مي توان با سازند روته در کوههای البرز هم ارز دانست.

سازند شمشک )(TR3Jssh

این واحد در بخش شمال خاوری نقشه و در قسمت شمالي روستاهای باغ کندی و خاکریز رخنمون دارد .این واحد
بطور عمده از ماسه سنگ و شيل های زغال دار تشکيل شده که از نگاه سنگ نگاری و جایگاه چينه نگاری همسان
با انباشته گروه شمشک و البرز مرکزی است (آقانباتي  -گزارش  65سازمان).
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در ميان این سنگ ها شيل های ماسه ای-آرژیل سبز تيره ،شيل های سياه ذغال دار و ماسه سنگ های سبز
خاکستری در بيشترین ميزان است .این نهشته ها فزون بر فسيل های گياهي دربردارنده تکه هایي از صد ف دوکفه
ای ،مرجان و بلمنيت است .در مسير جاده زنجان به بيجار بخش های باالیي این واحد دربردارنده صدف های ترد ا ز
نوع  Posidoniaو آمونيت هایي از جنس  Pseudoliocerasدارد که بازگوی سن توآرسين هستند .وجود این آمونيت

ﮐﺸ
ﻮر

ها خود نشان از این دارد که ناحيه ز نجان همانند البرز و ایران مرکزی با دریای پيشرونده و سرتا سری توآرسين
پوشيده شده است .سنگهای گروه شمشک بر روی سطوح فرسوده شده تشکيالت قدیمي بر جای گذاشته شده ان د.
نيازمند یادآوری است که در ناحيه زنجان سنگهای تریاس پایيني و مياني یافت نمي شوند و چنين پنداشته مي
شود که این سنگها (تریاس پایيني و مياني) در نتيجه چرخه های فرسایش پيش از رتين (سيمرین پيشين) فرسوده
شده باشند .از این رو در بيشتر نواحي نهشته های شمشک بر روی سنگهای پرمين و گاهي کهن تر جای گرفته اند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(گزارش  65سازمان) .نهشته های شمشک به صورت تدریجي تبدیل به سنگهای متعلق به سازند دليجان  -الر
ميشوند.
سازند دلیچای الر )(J2-3K l1

تﻣ

این واحد نيز در بخش شمال خاوری نقشه و در شمال خاوری روستاهای آغل بيک سفلي و آغل بيک عليا رخنمون
دارد .این واحد دربرگيرنده یک سری سنگهای آهکي با رنگ هوازده کرم و خاکستری و رنگ تازه خاکستری تيره و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ارغواني است و ازدیدگاه طبقه بندی متوسط الیه و ضخيم الیه است .بخش های زیرین بيشتر خاکستری اند و
دربردارنده چرت است .چرت ها نيز بيشتر بصورت نوار و گرهک به رنگ خاکستری روشن و سفيد دیده مي
شوند.این سنگهای آهکي دارای آمونيت هایي از نوع پریس فنکتس هستند.

و
اﮐﺘ

به باور اشتوکلين ( ) 1969سنگهای آهکي مورد نظر با مجموعه دو سازند دليچای و الر در خور قياس اند ولي بر
خالف الب رز مرکزی در کوههای سلطانيه تفکيک دو سازند یاد شده (دليچای و الر) امکان پذیر نيست .نمونه های
این آهک ها در بررسي های ميکروسکوپي از نوع بایومي کرایت است .از ميان فسيل های دیده شده در آن مي توان از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Nautiloculina Oolithica Cristellaria sp., saccocoma sp., Pseudocyclammina sp.,Globochata sp.,
Spirillina sp., Nodosaria sp., Ammobaculites sp., pfenderinidae, Calpionella sp., Textolaria sp.,
Radiolaria, Colpionella elliptica, Calpionellidae, tintinnopsella sp., Ostracoda

نام برد (پروانه رضایي  .) 1378با نگاهي به فسيل های یاد شده برای این واحد سن ژوراسيک پایاني-کرتاسه آغازین
(تيتونين -ن ئوکومين) پيشنهاد شده است .گفتني است که باالترین سطوح سازند الر در کوههای سلطانيه در همه جا
یک سطح فرسایش است (گزارش  65سازمان) .همبری این واحد با واحد زیر ین خود به گونه عادی دی ده مي شود
کرتاسه )(K

زﻣﯿ

کهن ترین رخنمون های موجود در کوههای سعيد آباد -کرسف وابسته به کرتاسه است که در هسته طاقدیس ها و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

باال آمدگيهای به شدت گسله رخنمون دارد سنگ های اصلي این رخنمون ها بطور عمده از شيل های خاکستری و
سبز تيره و به مقدار کمتر سنگهای خاکستری و سنگهای ولکانيک در درون آن تشکيل شده است.
واحدهای گوناگون سنگ چينه ای در مجموعه سنگهای کرتاسه به شرح زیر است:

واحد Kl1

این واحد در بخش های شمال باختری ورقه و در شمال روستای هالپيری رخنمون دارد .از یک سشری سنگ ه ای

آهکي با رنگ هوازده و تازه خاکستری پدید آمده و از دیدگاه طبقه بندی متوسط و ضخيم الیه ا ست .بلورین بوده و
تحت اثر ساز وکار کسل های گوناگون خرد شده است و شکستگي های بوجود آمده در آن توسط کلسيت و کوارتز

پر شده است در بردارنده ی نوارهای چرتي (دست پر به ضخامت  1الي  2سانتيمتر) و گرهکهای چر تي است .نمونه
های این آهکها در بررسي ميکروسکوپي بيوميکریت است.از جمله فسيل های دیده شده در آن مي توان به
Orbitolina spp,orbitolina sp,orbitolina lraqia sp, Dictyoconous, chofatela sp, Textularia sp, shell
fragments.

اشاره کرد(قاسم عسگری  ) 1378در پایه فسيل های یاد شده سن کرتاسه پيشين (آپتين -آلين) برای این واحد در
نظر گرفته شده است.
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واحد Kv1

از یک سری سنگ های آندزیت -تراکي آندزیت پدیدار شده است که دارای رنگ هوازده و تازه خاکستری و ارغواني
است .نمونه های این سنگ های ولکانيکي در بررسي های پتروگرافي در بردارنده این اختصاصات ا ست.
بافت پوفيریتينگ با زمينه ی ميکروليتي
درشت بلورها:
 ب لورهای پالژیوکالز نيمه شکل دار که به گستردگي به کاني های رسي ،سریسيت ،کلریت ،کربنات ،و کقداریاپيدوت تجزیه شده اند گاهاٌ بافت تجمعي در آنها دیده مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

 ب ر جای مانده های کاني مافيک با کناره های اکسيده ،که توسط کربنات و مقادیری کلریت و کاني های کدر واکسيد آهن جانشين گردیده شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 بقایای کاني مافيک که توسط کلریت -سرپانتين جانشين شده است .زمينه :در زمينه ميکروليت های پالژیوکالژ ب ابافت جریاني و به ميزان کمتر بلورهای بي شکل فلدسپات الکالن مشاهده مي شود .کاني های فرعي شامل آپاتيت،
لوکوکسن ،کاني های کدر و ا کسيد آهن است .در آهن فضاهای خالي سنگ را کربنات و کلریت پر کرده است .واحد

تﻣ

 Kl1در بخش زیرین پوشيده است وليکن همبری آن در بيشتر جاها با واحدهای مجاور خود و همچنين با  Kv1گسله
است.
واحد شیل ()Ks

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در بخش های شمال باختری و در قسمت جنوب باختری روستای قلتوق ،در بخش های مرکزی و در
شمال روستای قوریه و جنوب روستای قوریه و جنوب روستای هليل آباد ،در بخش خاوری نقشه و در شمال باختری

و
اﮐﺘ

روستای سهرورد رخنمون دارد .این واحد بطور عمده از شيل های خاکستری سبز تيره ،اسليت های آهکي و مقادیر
کمي سنگ های آهکي خاکستری و یک بخش ولکانيک ( Kvtکه بطور عمده از سيليس و توف های آندزیتي آجری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رنگ تشکيل شده است) شکل گرفته است .بخش های شيلي تا اندازه دگرگون شده است .علت نسبت دادن آنها به
زمان کرتاسه وجود فسيل های با سن کرتاسه است که توسط حاجيان در این منطقه پيدا شده و به دليل همساني
ليتولوژیکي این واحد در قسمتهای گوناگون همه آنها به کرتاسه نسبت داده شده است .این سنگها نشانه های از
تغيير شکل های شدید را نشان مي دهند .فزون بر آن که به شدت چين خورده و گسل خورده اند ،همراه با آنها
سنگهای ولکانيک به صورت دایک و سيل دیده مي شود .در پيرامون روستای قوریه و در جنوب رودخانه اوزون دره

زﻣﯿ

مارنهای اسيلتي و اسليت آهکي بخوبي رخنمون یافته اند که دارای قطعات پراکنده بلمنيت و الملي برانش هستن د
(اشتوکلين  ) 1969شيل ها و مقدار کمي سنگ آهک در هسته یک طاقدیس گون بزرک در کوه کولتان (جنوب
خاوری نقشه) دیده مي شود که فشارهای تکتونيکي وارده به آنها بيشتر از نواحي دیگر است وفولياسيون بيشتر و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چين خوردگيهای کوچک مقياس را نيز نشان مي دهند .سنگ آهک ها مرمری شده اند و شيل های دارای جالی
ویژه فيليتي اوليه هستند .به کمان مي رود که واحد  Kvtدر بخش باالیي واحد Ksجای داشته باشد .بطور عمده در

بخش جنوبي روستای هليل آباد برونزد دارند .این مجموعه بطور عمده از سيليس ،آندزیت و توف و بخش های
شيل ي و آهکي کمتری شکل گرفته اند .نمونه هایي از سنگهای آندزیت و توف گرفته شده است که در بررس ي های
پتروگرافي به طور اختصار در بردارنده این اختصاصات هستند.

بافت ميکروليتي
کاني شناسي اساساً از ميکروليت های پالژیو کالز تشکيل شده است که کوارتز به صورت ثانویه و به صورت رگه،
انبوه هایي بي شکل ( ) Patchآن را فرا گرفته است .زمينه به کاني های رسي تجزیه شده است .کا ني های ثانوی ه
شامل سيليس و کاني های رسي بوده و کاني های فرعي شامل کاني های کدر و اکسيد آهن است .با توجه به ویژگي
های یاد شده نام آندزیت سيليس شده برای این سنگ در نظر گرفته شده است.
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بافت کریستالو کالستيک و ویتروکالستيک
کاني شناسي
بلورهای تخریبي فلدسپات آلکالن تا قطر  1/ 5ميلي متر در بردارند رگه ثانویه سيليس و تجزیه به کاني های رس -
زمينه ویتروکالسيک است .و آثاری از ساخت پرليتي از خود نشان ميدهد .شيشه به شدت توسط سيليس جانشين

ﮐﺸ
ﻮر

شده است .کاني های ثانویه شامل سيليس و کاني های رسي و کاني های فرعي شامل کاني کدر و اک سيد آهن است.
بر پایه این ویژگي ها نام توف شيشه ای سيليس شده شایسته ای سنگ است.
برای واحد  Ksسن اواخر آغازین تا کرتاسه پایاني در نظر گرفته شده است .همبری این واحد با واحدهای زیرین و
باالیي خود گسله است.
واحد مارنی Klm2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد به صورت یک رخنمون کوچک در بخش به تقریب مرکزی ودر باختر روستای بلوبين نمایان است این
واحد از یک سری مارن ،سنگ های آهکي مارني و شيل های خاکستری پدید آمده است .سنگ های آهکي دارای
رنگ هوازده کرم و رنگ تازه خاکستری اند و از دیدگاه طبقه بندی نازک الیه و شيل ها المينه و بسيار نازک الیه

تﻣ

اند ،کمي بلورین اند و در بردارنده رگچه های کلسيتي هستند .در بررسي های ميکروسکوپي این نمونه های آهکي
ميکریتي اند و از ميان فسيل های یافت شده در آن ها مي توان از
Inoceramus sp, Globotruncana area, Globotruncena sp and trigonia sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نام برد (ف -وکيل )1378بر پایه فسيل های یاد شده سن کرتاسه ی پایاني (کنياسين) برای این واحد پيشنهاد ش ده
است .همبری این واحد با بخش های زیرین و باالیي خود گسله است.
سازند فجن ()Ecf

و
اﮐﺘ

این واحد به گستردگي در جنوب باختری روستای سعيد آباد سفلي و با رخنمون های کوچک در مجاورت روستای
پلوبين رخنمون دارد .از کنگلومرا و ماسه سنگ با رنگ هوازده و تازه قرمز آجری رنگ پدیدآمده است .از لحاظ الیه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بندی متوسط الیه و ضخيم الیه است بيشتر قطعات پدید آورده آن را سنگ های رسوبي وابسته به سازندهای
قدیمي تر ،از آن بشمار پرمين و ژو راسيک و به ميزاني کمتر ،کرتاسه پدید مي آورند و به ميزان کمي نيز سنگ های
ولکانيک و توف در آن دیده مي شود .از لحاظ گرد شدگي متوسط و از لحاظ جورشدگي نيز نيمه بالغ ( Sub
 ) matureاست .این کنگلومرا به تدریج در بخش های باالیي به یک آهک ماسه ای و آهک ( ) Elتبدیل مي شود که
در بردارنده فسيل نولوميت است .این واحد را مي توان با کنگلومرای فجن هم ارز دانست.
سازند زیارت ()El

زﻣﯿ

سنگ های این واحد در بخش های شمال باختری در خاور روستای قرع بالغ و جنوب خاوری در باختر روست ای
گوشتين و به گونه محدود در بخش مرکزی نقشه و در مجاورت روستای بلوبين رخنمون دارند .از یک سری سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های آهکي ،آهکي ماسه ای ،ماسه آهکي و کنگلومرا به صورت ميان الیه پدید آمده است از دیدگاه طبقه بندی نازک
الیه و م توسط الیه است و دارای رنگ هوازده کرم و زنگ تازه کرم مایل به سبز است .حاجيان ( )1968بهترین
مقطع پالئوژن را در روستای ارکوئين در باختر روستای بلوبين و در کنار رودخانه اوزون دره معرفي کرده است .د ر
این جا کنگلومرای پایه ائوسن و سنگ آهک دولوميت دار به گونه ای پيوسته رخنمون دارد .نمون ه های این آهک ه ا
در بررسي های ميکروسکوپي از نوع بيو اسپاریت و اینترابيواسپاریت است و از جمله فسيل های شاخص آن ميتواني م

به

Nummulites globulus, Nummulitles sp, Rotalia sp, Discocycline sp, Globigerina sp, Asslins leymeriae,
Alyeolina sp, Bryozoa, Algal debris and shel fragments.

اشاره کرد (قاسم عسگری  ) 1378بر پایه فسيل های یاد شده سن آئوسن آغازین برای این واحد پيشنهاد شده است.
این واحد همبری عادی با واحدهای زیرین و باالیي خود دارد.
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واحد توربیدایتی Ef

این واحد در بخش مرکزی–شمال باختری و در مجاورت روستای بلوبين و بخش مرکزی-جنوب خاوری ،در مجاورت
روستای قادرلو رخنمون دارد .به طور کلي واحد  Efاز یک سری تناوب شيل ،ماسه سنگ ،ميکروکنگلومرای سبز
رنگ و توف پدیدار شده است .این واحد دارای رنگ هوازده سبز زیتوني است .شيل ها از لحاظ طبقه بندی المينه و
ماسه سنگ ها بسيار نازک الیه اند .در تناوب با یان مجموعه منظم که گاه الیه های ماسه سنگي متوسط الیه و
ضخي م الیه هم دیده مي شود .بر روی بخش های ماسه سنگي مي توان آثار و نشانه حرکت کرم ها ( .)Borrowریپل
مارک ،چينه بندی متقاطع ( .)Crossbeddingو هم چنين آثاری از گياهان را به خوبي تشخيص داد.

ﮐﺸ
ﻮر

شيل ها نيز بيشترشان حالت مدادی ( )Pencilدارند و بخش هایي قابل مالحظه را در واحد پدید مي آورند در بخش
باالیي این واحد بخشي توفي آهکي وجود دارد که در آن بررسي های فسيل شناسي انجام شده که در ميکروفسيل
های زیر در آن شناسایي شد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Nummulites incrassatus, Nummulites sp, Victoriella sp, Rotalia sp,Miliolids, ostracod, coral shell
fragments Red Algacs and Algal debris

بر پایه فسيل های یاد شده سن ائوسن پایاني (فریبرز قریب  )1378برای این واحد پيشنهاد شده است .عناصر
تشکيل دهنده واحد  E1به صورت تدریجي تبدیل به یک بخش ماسه سنگي (بارنگ هوازده کرم و قهوه ای) تبدیل

تﻣ

شده که آن نيز به یک سری نهشته های مارني سبز و سفيد (واحد  )Emپایان مي پذیرد .واحد  Emبطور مستقيم در
ری کنگلومرای قرمز رنگ متعلق به واحد  Olcجای مي گيرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد ولکانیکی ()Ev

این واحد در بخش های شمال باختری نقشه و در مجاورت روستای سعيد آباد و در بخش جنوب خاوری نقشه و در
مجاورت روستای سهرورد و در بخش جنوبي روستای مهدی آباد در بخش تقریباً خاوری نشه رخنمون دارند .از یک

و
اﮐﺘ

سری سنگ های آندزیت -تراکي آندزیت و بازالت در بخش های شمال باختری و اوليون بازالت در بخش جنوب
خاوری و ليتيک یاد شده ،در خاور روستای قادرلو و در بخش مرکزی نقشه پدیدار شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در برسي های ميکروسکوپي آندزیت ها دارای این ویژگي های پتروگرافي هستند (صدیقه ذوالفقاری)
بافت پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي
درشت بلورها شامل:
 بلورهای پالژیوکالژ نيمه شکلدارکه به گستردگي به سریسيت ،موسکویت ،اپيدوت و کلریت تجزیه شده اند .که گاهبه صورت بافت تجمعي دیده مي شوند.
 -پيروکسن به صورت بلورهای خرد و شکسته با بافت تجمعي و خاموش موجي که به کربنات و کلریت تجزیه

زﻣﯿ

شدگي نشان مي دهد.
 -ب ر جای مانده های کاني مافيک که به طور کامل توسط کلریت ،کاني های سيليس و لوکوکسن جانشين شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمينه از ميکروليت های ظریف پالژیوکالز یا ترکيب سدیک به همراه ریز بلورهای کوارتز ثانویه و بلورهای کو ارتز
ثانویه و بلورهای وکوکسن پدیدار شده است .کاني های نرمي شامل اسفن ،کاني های کدر و اکسيد آهن ا ست .در
ضمن رگه هایي از کربنات ،کلریت وسيليس دیده م ي شوند .همچنين در فضاهای خالي سنگ کلریت ،کربنات و

سييليس پدیدار شده است.
سنگهای تراکي آندزیت دارای این اختصاصات پتروگرافي هستند (صدیق ذوالفقاری)

بافت :پورفيریتيک با زمينه ميکروليي و آميگدوئيدال
درشت بلورها شامل:
 بلورهای پالژیوکالژ شکلدار تا نيمه شکلدار ب ا ترکيب متوسط تا اسيدی که به فلدسپات و کربنات تجزیه شده اند.ماکل تکراری و در برخي ساختمان ها منطقه ای دیده مي شود.
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 ب قایای کاني مافيک ایدنگستي شده و در حواشي اکسيد دیده مي شود .این بقایای کاني مافيک توسط کلریت وسرپانتن جانشين شده اند و در برخي نقاط با بافت تجمعي دیده مي شود .زمينه را ميکروليت های پالزیوکالز ب ا
بافت جریاني و کمي آرژیلي شده به همراه بلورهای آلکالي و کاني های کدر و اکسيد آهن به نسبت فراوان پدید ار
شده اند .کاني های فرعي شامل آپاتيت و کاني های کدر و اکسيد آهن است .در ضمن حفرات و فضاهای خالي

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ توسط کربنات ،سيليس و زئوليت پر شده است.
بازالت ( )Evبطور عمده دارای این ویژگي های پتروگرافي هستند (ایرادخت بغدادی)
بافت پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي
درشت بلورها شامل -:ب لورهای پالژیوکالژ شکلدار با ترکيب باریک (حدود البرادور) .این نوع فنوکریسست شمار اندک
یافت مي شود .پالژیوکالزها به سيریسيت و کاني های رسي تجزیه شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 اوليوین شکل دار ،قطر بزرگ به یک ميليمتر ،تج زیه شدید به ایدنگسيت ،سرپانتين و کلریت. پيروکسن شکل د ار تا کمي شکل دار ،قطر چند ميليمتر ،کلينوپيروکسن با ماکل تيپ اوژیت .زمينه از ميکروليتهای پالژیوکالز به همراه بلورهای بسيار ریز کلينوپيروکسن تشکيل شده است .در بين بلورهای فوق فضاهایي جود

تﻣ

داشته است-.ک اني های ثانویه شامل آندنگسيت ،سرپانتين ،کلریت ،سریسيتو کاني های رسي بوده و کانيهای فرعي
شامل کانيهای کدر و اکسيد آهن است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ های توفي واحد  Etدر خاور روستای قادرلو واقع اند و بطور مستقيم در روی واحد  Efجای دارند و دارای این
ویژگي های پتروگرافي هستند (منيژه پشتکوهي)
بافت :کالسيک

و
اﮐﺘ

درشت بلورها شامل:
 -ق الب های از فلدسپات که بطور کامل توسط سریسيت و سریسيت آغشته به اکسيد آهن جایگزین شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلدسپات های بي شکل زاویه دار شفاف (متمایل به قطب سدیک) با تجزیه کم به کاني های رسي ،سریسيت و
اکسيدهای آهن.
 کوارتز به صورت کاني های بي شکل و توام با خاموشي موجي اندک همراه با تبلور مجدد قطعات سنگي شاملقطعات رسوبي در حد چرت و ماسه سنگ ،کربناتي شده ،قطعات ولکانيک اسيدی کریستاليزه ،سریستيزه و اکسيده.
قطعات دگرگونه شامل فقطعات کوارتزیت ،سریسيت و موسکویت فراوان است .قطعات ولکانيک به شدت اکسيده و

زﻣﯿ

قطعات شيشه ای کریستاليزه و اکسيده و کربناتيزه است.
زمينه سنگ از شيشه تشکيل شده و جریاناتي از شيشه که اکسيده و کربناتي شده است در متن سنگ به چشم مي
خورد .آلتراسيون سيليس شدن نيز در متن سنگ به فراواني به چشم ميخورد .همچنين رگه و رگچه های ظریف

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متشکل از کربنات کلسيم به صورت دانه های ریز پراکنده در سطحي گسترده دیده مي شو د.
واحد  Evو زیر مجموع های آن به گونه عادی هميشه در زیر کنگلومرای  Olcجای مي گيرد.
سازند قرمز زیرین ()Olc

 Olcدر سرتاسر تپه های سعيد آباد-کرسف (دارای روند شمال باختری-جنوب خاوری) نهشته های تخریبي دانه
درشت سازند قرمز زیرین گسترش دارند .در جنوب روستای نيکي کند و کناره های روستای گنبد ستبرای شایان
قابل توجه از نهشته های کنگلومرایي همراه با ميان الیه هایي از طبقات ماسه ای تا رس دار بر روی رسوبات تخریبي
ائوسن جای گرفته اند .این بطور عمده از کنگلومرای دانه درشت با ميان الیه های ماسه سنگي و رس و بخش پایاني

کنگلومرایي دانه متوسط تا ریز پدیدار شده است .قطعات تشکيل دهنده آن بگونه ای فراگير از ج نس سنگ های
ولکانيکي ائوسن است از دیدگاه طبقه بندی نازک الیه و متوسط الیه رگه گ ام خيم الیه است .دارای رنگ هوازده
قرمز قهوه ای است .و سيمان آن رسي است .از لحاظ گردشدگي و کروميت ضعيف بوده و جورشدگي آن نيز متوسط
است.
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این واحد رسوبي دارای تغييرات ستبرای زیاد است که به نظر علوی نائيني و همکاران (1982گزارش چهارگوش
 1:250.000تکاب) این اختالف ضخامت مي تواند دو علت داشته باشد
 شرایط سيالبي حاکم بر منطقه که سبب تجمع نهشته های تخریبي شده است. فرسایش قبل از پيشروی طبقات دریایي ميوسن.از لحاظ محيط رسوبي نهشته های سازند قرمز زیرین متعلق به مخروط افکنه های قدیمي هستند که به طور دائم ی ا
موقت توسط سيالب ها تغذیه شده اند البته برحسب موقعيت مکاني این حوضه ه ا با محيط رسوبي کوهپایه ای -
دشت سيالبي در ارتباط بوده اند (رحيم زاده  .) 1373در بخشهای به تقریب پایاني اوليگوسن به یک سری واحدهای

ﮐﺸ
ﻮر

ولکانيک( ) Olvکه بطور عمده آندزیت و تراکي آندزیت است و واحدهای ولکانيک برش آندزیتي -توفي( )Olvbبر
ميخوریم ویژگي های پتروگرافي واحدهای آندزیت-تراکي آندزیت از این قرار است (ایراندخت بغدادی).

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بافت :پورفيتریتيک
درشت بلورها شامل:
-پ الژیوکالز ،شکل دار تا کمي شکل دار ،قط چند دهم تا  0/7ميليمتر ،گاهي رشد همراه با فلدسپات آلکالن نشان

تﻣ

مي دهد ،ترکيب حدود اليگوکالز-آندزین ،تجزیه به کاني های رسي و سریسيت را نشان ميدهد.
 -آمفيبول ،قطر چند دهم تا یک ميليمتر ،شکلدار و تجزیه به کربنات.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 فلدسپات آل کالن ،بي شکل ،قطر حدود چند دهم ميليمتر و تجزیه به کاني های رسي.در زمينه ميکروليتهای پالژیوکالز را در متن فلدسپات مي توان تشخيص داد .دانه ریز بودن و به شدت آرژیليزه شده
اند.کاني کدر و اکسيد آهن نيز در زمينه وجود دارد– .کاني های ثانویه شامل کلني های رس ،آپاسيت ،اپيدوت،

و
اﮐﺘ

کلریت و سریسيت بوده و کاني های فرعي شامل کاني کدر و اکسيد آهن است.
این سنگ ها ی ولکانيک در بخش های پایاني تبدیل به یک سری سنگ های آندزیتي و توف برش مي شوند.
واحدهای  Olvو Olvbدر بخش های مرکزی نقشه در مجاورت روستای تيمچای رخنمون دارند .و در روی واحد Olvb

سازند قم ()Mlq

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مستقيماً سنگهای آهکي متعلق به زمان کميوسين قرار گرفته است.

این واحد در تپه های سعيد آباد -کرسف گسترش قابل توجهي دارد .این واحد شامل سنگهای آهکي با رنگ هوازده و
تازه کرم و زرد نخودی است و بطور معمول در یالهای شماری از تاقدیس های موجود دراین ارتفاعات دیده مي

زﻣﯿ

شوند .از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه ،ضخيم الیه و توده ای است و حاوی فسيل مرجان ،آهک و خ ارپوست است.
تحت اثر و سازکار گسل ه ای مختلف در برخي نواحي به شدت خرد شدگي دارد و شکستگي ها توسط کلسيت پر
شده اند .نمونه های این آهک ها در بررسي های ميکروسکوپي از نوع بيوميکرایت و بيوميکرواسپاریت است .از ميان
فسيل های دیده شده در آن مي توان از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Miogypsina sp, miogepsinoldes sp, Astergerina sp, planorbulina sp, Amphestegina sp,
Miolepidocyclina sp, Rotalina sp, kuphus sp, Valvulina sp, Meandropsina sp, Neoalvulina sp,
Dendritina rangii, miliolids, Bryozoa, Litho thamnium sp, Lithophylium sp.

نام برد (قاسم عسگری .) 1378با نگرش به فسيل های باال برای این واحد سن ميوسن آغازین (آکي تانين -
بوردیگالين) را درنظر مي گيریم .در بشتر نواحي این واحد بطور مستقيم برروی کنگلومرای قرمز رنگ  Olcمينشيند
هم چنين تبدیل این واحد به واحدهای باالیي عادی و پيوسته است .این واحد را ميتوان معادل با آهک سازند قم
دانست.

واحد () Mmq

این واحد در بخش شمال باختری نقشه و در شمال روستای قمچتای و در مجاورت جاده آسفالته زنجان -بيجار
رخنمون دارد .این واحد شامل تناوبي از مارن های الوان (صورتي ،سفيد چرک و سبز) و ميان الیه های آهکي مارني
و ماسه سنگ است .مارن ها توده ای بوده ،و الیه های آهکي مارني از لحاظ طبقه بندی نازک الیه است .در بخش
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های مارني به ميزان قابل توجه فسيل خارپوست یافت مي شود .نمونه های بخش های آهکي در بررسي های
ميکروسکوپي از نوع بيوميکریت است .از ميان فسيل های شاخص در آن ميتوان به
Globigerinldes trilobus, orbulina universa, orbulina sutuarlis, Globigerinides ruber: Globigerina
bulleides, Globegerina Praebulleides, Globorotalla sp, Bigenerina sp, Lenticulina sp, Ammonia beccari,
Rotalina sp, Textularia sp, Spiroplectinella sp, ostracoda and Echineid fragments

اشاره نمود( .پروانه رضائي .) 1378برپایه ی فسيل های یاد شده سن ميوسن آغازین (آکي تانين – بوردیگالين) بر ای
این واحد پيشنهاد شده است .در منطقه سعيد آباد سنگ آهک واحد  M lqتشکيل رخنمون های نامنظم و منظمي را
درشمال کوه گوجه مي دهد .اما به سوی جنوب به سرعت به آهک مارني و مارن تبدیل مي شود .همبری این واحد

ﮐﺸ
ﻮر

با واحد باالیي خود پيوسته است.
واحد ()Ms,shq

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد نيز در تپه های سعيد آباد-کرسف رخنمون د ارد .رنگ عمومي واحد سبز زیتوني و سبز روشن بوده است و
بطور عمده از شيل ،ماسه سنگ ،مارن ،کنگلومرا ،آهک(  ،)Mlqژیپس( )GYو توف ( ) Mvtqاست .در شيل ها حالت
نوک مدادی ( ) Pencil shaleبخوبي مشخص است .سنگ های آهکي از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه و ضخيم الیه

تﻣ

اند وگاه به حالت توده ای هم دیده مي شوند .این سنگهای آهکي در بررسي های ميکروسکوپي از نوع بيوميکرات و
بيواسپاریت هستند .از ميالن فسيل های شاخص آنها مي توان به
Globigerineides trilobus, orbulina universa, Globorotella sp, Nodosaria sp. Globigerina sp, Miogypsina
spp, Nummulites sp. Alveolina sp, Rotsalia sp and Radiolaria.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اشاره کرد (پروانه رضائي .)1378بر پایه ی فسيل های یاد شده سن ميوسن آغازین (بوردیگالين) برای این واحد
پيشنهاد مي شود .در ميان بخش های شيل و ماسه سنگي ميتوان به یک سری الیه های توفي برخورد .الیه های
توفي رخنمون یافته در بخش شمال باختری روستای قمتچ ای برونزد دارد ربوليتي اند و در بررسي های پتروگرافي

و
اﮐﺘ

در بردارنده یاین ویژگي هایند (ایراندخت بغدادی).
نام سنگ :کریستال توف کربناتيزه (ترکيب ربوليت -ریوداسيت).

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بافت :کریستالو کالستيک – ویتروکالستيک
درشت بلورها:
 کوارتز بي شکل تا قطر  1/5ميليمتر ،فراوان ترین نوع کریستالوکالست است. فلدسپات آلکالن ،بي شکل ،قطر چند دهم ميليمتر تجزیه به سرسيت پالژیوکالز ،قطر چند دهم ميليمتر ،بي شکل ،ترکيب اسيدی -بيوتيت ،تيغه های آن بطول چند دهم ميليمتر است.

زﻣﯿ

زمينه در اصل شيشه ای اند که در برخي بخشها به سيليس و اغلب به کربنتات دوتریفيه شده است .آثار و بقایای
 Bryozoa, Rotalia sp, Radiolerدر برخي بخشهای ماتریکس وجود دارد که بيانگر محيط آبدار در زمان پيدایش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آن است .همچنين وجود قطعات خارپوست ،این فرضيه را قوت مي بخشد.
در بخش جنوب باختری نيز الیه های توفي با ترکيب بازیک در ميان طبقات شيل و ماسه سنگي این واحد رخنمون
دارد .همچنين در ميان الیه های تشکيل دهنده ی این واحد ( ،)Ms,shqبه کونه ای محلي الیه های ژیپس با ستبرای

تا  1.5مترنيز گاه دیده مي شود .مرز مرز ميان واحد ( )Ms,shqو بخش زیرین این واحد قرمز باالیي ( ) Mluدر این
محل پيوسته است.
الیه های تدریجي شامل مارن های سبز ژیپس دار ،ماسه سنگ و شيل است .جدا از رنگ سبز ،این الیه ها همسان
با الیه های سازند قرمز باالیي هستند ولي دارای فسيل های دریایي مشخصه ی واحد ( )Ms,shqهستند.
سازند قرمز باالئی()Mlu

این واحد درسرتاسر نقشه بجز بخش شمال خاوری برونزد دارد .رنگ این واحد در برگيرنده ی تناوبي از نوارهای سبز،
سفيد ،صورتي ،بنفش ،ارغواني و قهوه ای است .انباشته های این واحد شامل مارن ،ماسه سنگ ،کنگلومرا ،توف و
ميان الیه های از ژیپس است .ستبرای این واحد حدوداً 700- 600متر است .در بخش زیرین این واحد یک به ماسه
9

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگي ( )Msuاست که در جنوب روستای قادرلو در بخش جنوبي نقشه و در باختر روستای گنبد در بخش باختری
نقشه رخنمون دارد .این ماسه سنگها دارای رنگ هوازده و تازه ی قرمز قهوه ای هستند .از لحاظ طبقه بندی متوسط
الیه و ضخيم الیه است .در روی سطوح الیه بندی مي توان آثار ریپل مارک های نا متقارن ،تول مارک و آثار پای
جانوران را تشخيص داد .در البه الی اجزا تشکيل دهنده آن مي توان توف های سبز رنگ و توف برش ها را گواه بود.

ﮐﺸ
ﻮر

توف برش ها در اصل به رنگ سفيد چرک و سفيد مایل به سبز هستند .از دیدگاه طبقه بندی متوسط الیه اند و
نمونه های آن در بررسي های پتروگرافي در بردارنده ی این اختصاصات است (ایراندخت بغدادی).
نام سنگ :کریستال توف با ترکيب داسيت -آندزیت.
بافت کریستالو کالستيک ،و ویتروکالستيک.
درشت بلورها :

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 پالژیوکالز ،قطر جند دهم تا  1/ 5ميليمتر ،گاهي رشد توأم با فلدسپات آلکالن به تقریب سالم و تجزیه نشده،ترکيب اسيدی (اليگوکالز).
 -فلدسپات آلکالن .قطر چن د دهم ميلي متر ،تجزیه به کاني های رسي –ز مينه و شيشه ای است و بطور معمول به

تﻣ

کوارتز و فلدسپات تبلور مجدد یافته است .ليتوکالست در برگيرنده ی یک قطعه سنگ از نوع آندزیت اکسيد شده ب ه
قطر چند دهم ميلي متر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کاني های ثانویه شامل کاني های رسي ،کوارتز و فلدسپات است و کاني های فرعي شامل کاني کدر و اکسيد آهن
است.
هميشه بر روی الیه های توف برش ،در فواصل چند ده متر ،به ميان الیه های ژیپس مي توان برخورد که نازک الیه
تا ضخيم الیه و توده ای هستند .واحد  M1uدارای همبری پيوسته با واحدهای زیرین و باالیي خود است.

و
اﮐﺘ

واحد M2u

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد نيز در بخش های شمال باختری ،مرکزی و جنوبي نقشه رخنمون دارد .بگونه ای یکنواختي قرمز رنگ
است و از سيلتستون ،مارن ،شيل و درون الیه های ماسه سنگي پدیدار شده است.کنگلومرا به گون ه محلي به شکل
الیه و عدسي یافت مي شود .درداخل  M2uدر بخش شمالي نقشه و در شمال خاوری روستای شهرک ،یک باند
مارني سفيد رنگ ( ) Mmuرخنمون داردکه در نقشه ثبت شده است .همچنين یک افق کنگلومرایي ( )Mc uبه ضخامت
نزدیک به  400متر با گسترش طولي نزدیک  30کيلومتر ،جاده ی زنجان – بيجار را در مجاورت روستای حلب قطع

زﻣﯿ

مي کند .این کنگلومرا دارای رنگ هوازده ی کرم و گوشتي است .در بخش هایي از این واحد ،تناوب ماسه سنگ و
کنگلومرا به چشم مي خورد .سيمان آن رسي است و قطر متوسط قطعات آن  2- 5سانتيمتر است .جور شدگي آن
متوسط است بيشتر قطعات آن را سنگ های آهکي ماسه ای ساخته است .قطعات آهکي اوليگوميوسن بخوبي در آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مشخص اس ت .همچنين قطعات ولکانيکي ائوسن و الگوسن هم در آن قابل تشخيص است .از لحاظ گرد شدگي و
کروميت ضعيف است و از لحاظ طبقه بندی متوسط الیه ،ضخيم الیه و توده ای است .در مکان یاد شده (روستای
حلب) طبقات دارای شيب  60°و گه گاه بيشتر نيز هستند .کنگلومرایي همسان نيز در بخش خاوری روستاهای
شهرک و قلتوق در زیر انباشته های کواترنر رخنمون دارد .در واحد  M2uنيز تا حدودی ميان الیه های ژیپس دیده
مي شود که مقدار آن بسيار کمتر از واحد  M1uاست.
نکته :انباشته های وابسته به زمان ميوسندر تپه های سعيد آباد-کرسف ،بخش اعظم رخنمون ها را شامل مي شود و
هم نهشته های متعلق به زمان ميوسن آغازین و هم نهشته های متعلق به زمان ميوسن پایاني ،تپه های سعيد آبا د
– کرسف ادامه ی حوضه ی کاشان ،قم ،ساوه به طرف شمال باختری است .بسياری از زمين شناسان بر این باورند
در سرانجام های ميوسن آغازین ،دریایي کم ژرفایي که از اليگوسن مياني تا ميوسن آغازین قسمت هایي از ایران
مرکزی و باختر ایران را در بر مي گرفته (دریای سازند قم) ،منطقه را ترک نموده و بجای آن حوضه های رسوبي قاره
ای در بيشتر نقاط ایران جایگزین شده است .این انباشته ها در حال حاضر در بيشتر گودی های مرکزی ،شمال
باختری ایران رخنمون دارند و بنام سازند قرمز باالیي ( )Upper red formationناميده مي شوند (رحيم زاده.)1373
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از مهمترین مشخصات این سازند ویژگي ها و گسترش جانبي آن است ولي ليتولوژی آن به شدت متغير است ،آن
چنان که مانع هم ارزی دقيق رخنمون ها مي شود.
توجه :در واحدهای  M1uو  M2uهيچ گونه فسيل مشخصي یافت نشده است ،اما چون در بخش شمال باختری نقشه
ی بررسي شده به گونه ی پيوسته در روی سنگ های آهکي واحد  Mlqبه سن ميوسن آغازین جای گرفته اند ،پس
باید جوانتر از آکي تانين-ب وردیگالين باشند و حتي ممکن است که بخش های پایاني واحد  M2با سن پليوسن هم
باشد .واحدهای  M1uو  M2uرا مي توان با سازند قرمز باالئي هم ارز دانست.
واحد M– pl

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته های واحدهای ميوسن در تپه های سعيد آباد -کرسف چين خوردگي آرام دارند و با یک ناپيوستگي آشکار
توسط انباشته های به تقریب افقي پوشيده مي شوند .بخش های کهن تر (واحد  )M.plmدر برگيرنده نهشته های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قرمز رنگ است که بخش قابل توجهي از منطقه را مي پوشاند و شامل مارن ژیپس دار ،رس های سيلتي و گنبدهای
نمکي (در بخش های باختری نقشه و در شمال روستای سين کند جامعه سرا) است رنگ هوازده ی این واحد زرد
قهوه ای تا صورتي است و همراه با ميان الیه هایي از ماسه سنگ و مقدار کمي الیه های سفيد و سبز مارن سيلتي

تﻣ

در بردارنده ی استراکود( )M.plfاست .در بخش های پایاني هم یک واحد کنگلومرایي ( )Plcبا ستبر ایي بسيار کم
همه واحدهای کهن تر را مي پوشاند .این ردیف به تقریب  200متر ستبرا دارد و دارای ليتولوژی همسان با نهشته

ﺸ
ﺎﻓﺎ

های قرمز ميوسن است .در محدوده نقشه بررسي شده این واحد در  2منطقه گسترش دارد .یکي در جنوب باختری
ارتفاعات سعيد آباد –کرسف و دیگر در حد فاصل ارتفاعات سعيد آباد -کرسف و کوه های سلطانيه .در هر دو بخش
های مارني واحد  M.plmجهت واشينگ نمونه برداری شد که در بردارنده ی فسيل های زیر است (فاطم ه
وکيل)1378

و
اﮐﺘ

Ammonia beccavii, Ammonia parkinsonian, cibicides sp, Globigerinoldes sp.

برپایه فسيل های یاد شده سن نئوژن (ميوسن پایاني  -پليوسن آغاز ین) برای این واحد پيشنهاد شده است نهشته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های آب شيرین ( )M.plfبه صورت ميان الیه در بين الیه های  M.plmدر بخش های باال دشت رودخانه ی اوزون
دره و در شمال محدوده ی ورقه بررسي شده دیده مي شود و شامل الیه هایي است نرم سفيد رنگ (چاک) Chalk
که به علت هم چسبي ضعيف دانه های سازنده آن ،داشتن تخلخل فراوان وجود ميکرو ارگانسين های آهکي و اثری
که بر روی انگشت مي گذارد.
سنگ های دگرگون شده
Sk

زﻣﯿ

در بخش های شمالي خاوری و در محدوده ی کوه های سلطانيه به یک سری سنگهای نفوذی از نوع گرانودیوریت بر
مي توان خورد .این سنگ های کهن تر اثر کرده و آن ها را دگرگون ساخته است .بر پایه مطالعات انجام شده در
روند دوفاز دو گانه دگرگوني قابل تشخيص است .نازک شامل دگرگوني مجاورتي است .فاز دوم مربوط به دگرگوني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناحيه ای است که با پيدایش کلریت از کرونا بوجود آمده است .رخساره ی دگرگوني ایجاد شده در حدود بخش های
باالیي شيست سبز است .سنگ های حاصله شامل اپيدوت و گارنت (گراسوالر) است .هم چنين در اثر نفوذ این

سنگ های نفوذی به داخل سازند شمشک سنگ حاصله یک اپيدوت ،امفيبول کلریت است .این نمونه در اصل ی ا
دگرسان شده و یک سری کاني های ثانویه بدون جهت یافتگي را بوجود آورده است .از نظر قطر ،بلورهای فوق ریز
بوده و قطری حدود  0/1- 0/3ميلي متر را داراست .آمفيبول قطری حدود  0/2- 0/3داشته و طویل شدگي نشان مي
دهند .آمفيبول ها از نوع ترموليت اکتينوليت است .کاني های فرعي شامل اکسيد آهن است .وجود اپيدوت،
ترموليت ،اکتينوليت و کلریت در نمونه ،رخساره ی حرارتي -کنتاکت را نشان داده که به قسمت باالی رخساره ی
آلبيت ،اپيدوت ،هورنفلس و قسمت پائين هوربلند ،هرونفلس مربوط است.
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سنگ های آذرین درونی
dg

دیوریت گابروها در بخش مرکزی نقشه و در مجاورت روستای نجم شيخان است .نمونه های این سنگ مطالعات
پتروگرافي حاوی این اختصاصات است (منيره پشتگوهي)
بافت :گرانوالر (گرانوالر پگماتيتي) .درشت بلورها - :بلورهای پال ژیوکالز شکل دار تا نيمه شکل دار با ترکيب متوسط
تا بازیک (آندزین-البرادوریت) دیده م يشود .اکسيدهای آهن به صورت رگچه های ظریف همه سطح پالژیوکالزها را
تحت تاثير قرار داده و تجزیه و یا جانشيني به اپيدوت ،سریسيت ،کلریت و اسفن نشان ميدهند .تجزیه و تبدی ل

ﮐﺸ
ﻮر

شدگي به فلدسپات آلکالن در بيشتر آن ها قابل رویت است.
 بلورهای کلينوپيروکسن شکل دار تا نيمه شکل دار به ميزاني شایاني دیده ميشود و تجزیه کم به کربنات کلسي مدارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 ا پيدوت نيز تا اندازه به نسبت زیاد حضور دارد که هم به صورت مشکل دار و هم به صورت دانه های ریز تجمعیافته دیده مي شود.

تﻣ

 کلریت به مقداری درخور توجه پدیدار شده است. ترموليت و اکتي نوليت با چهره یرشته ای به مقدار به نسبت زیاد دیده مي شود. -ا سفن لوکوکسن نيز در بيشتر موارد به پيکر ميله ای و هم به صورت صفحه ای شکل ،در حد فاصل کلریت به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميزان در خور توجه پدیدآمده است.
کاني های فرعي شامل اسفن ،آپاتيت ،کاني های کدر و اکسيدهای آهن است.
gd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بافت :ميکروگرانولر تا گرانولر.
درشت بلورها:

و
اﮐﺘ

این سنگهای نفوذی در بخش شمال خاوری نقشه در کوه های سلطانيه برونزد دارند .موجب تشکيل دگرگون ي
مجاورتي در سنگ های قيمتي تر شده اند و احتماالً هم ارز با گرانودیوریت خرم دره هستند .نمونه های این سنگ
نفوذی در برسي های پتروگرافي در بردارنده این ویژگي ها است (ایراندخت بغدادی).

 پ الژیوکالز ،تا کمي شکل دار ،ترکيب حدود اليگوکالز ،اغلب رشد توام با فلدسپات آلکالن دارد و هاله ای ازفلدسپات آلکالن آنرا احاطه ميکند ،و به سریسيت و کاني های رسي دگرسان دارد.
 -هورتيلند ،کمي شکل دار ،قطر  0/ 6-0/7ميلي متر ،تجزیه به کلریت و کربنات – زمينه از بلورهای پالژیوکالز و

زﻣﯿ

فلدسپات آلکالن ،آمفيبول و کوارتز با پيکر نا منظم پدیدار شده است.
کاني های ثانویه شامل سریسيت ،کلریت ،کربنات و کاني های رس است و کاني های فرعي شامل اکسيدهای اهن و
کاني های کدر.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

da

این سنگهای نيمه آتشفشاني در بخش شما باختری نقشه و در بخش شمال باختری روستای شهرک برونزد دارد.

حالت گنبدی دارند و نهشته های متعلق به واحد  M1uرا بریده اند .نمونه ی آن در بررسيهای پتروگرافي در بردارن ده
ی این اختصاصات است(صدیقه ذوالفقاری)

بافت :پورفيریتيک با زمينه ی هيالوميکروليتي
درشت بلورها:
 ب لورهای پالژیوکالز شکل دار تا نيمه شکل دار با ترکيب متوسط ،دارای بافت تجمعي ،ساختمان منطقه اینوساني ،ماکل تکراری ،کناره های خورده شده و ناگرسان دیده مي شوند .درازای برخي از این بلورها به  2/ 5-3ميلي
متر ميرسد.
 ب لورهای آمفيبول شکل دار تا نيمه شکل دار با کناره های سوخته و در جهت رخ مشخص دیده مي شوند.12
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 ب لورهای بيوتيت به فرم های صفحه ای تا سوزني شکل که دارای کناره ای سوخته هستند .زمينه در برگيرندهميکروليت های پالژیوکالز با بافت جریاني در یک زمينه ی شيشه ای جای دارند و به همراه آنها ریز ب لورهای کو ارتز
هم دیده مي شود .کاني های فرعي نيز در برگيرنده آپادیت ،کاني های کدر و اکسيد آهن است.
کواترنری

واحد  pl-Qcبيشتر در بخش های مرکزی و درجنوب روستای قالبر عليا گسترش داشته و از یک کنگلومرا با ا جزا
تشکيل دهنده به قطر متوسط  5-9سانتي متر پدیدار شده است که به تقریب شيب آن 1°- 6°است .واحدهای
 Qt3,Qt2,Qt1در برگيرنده پادگانه های کهن ،ميانه و نو ،پراکده در منطقه هستند .واحدهای  Qf2 Qf1به ترتيب

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبات مخروطه افکنه کهن و جوان هستند که در محل پيوستن دره ها به دشت پدیدار شده اند .واحد ( trنهشته
های تراورتن حاصل از چشمه های آهکساز) تنها دربخش جنوبي و در شمال خاوری روستای چسب گستر ش دارند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و دارای رنگ هوازده ی کرم پر شده اند .واحد ( Qalتراس های آبرفتي جوان) شامل گراول ،ماسه و رس کمي سخت
شده است که در رودخانه ها و ماندرهای فصلي پدیدار شده است .واحد  Qsهم واریزه های موجود در پای ارتفاعات و
دیواره های بلند است.

تﻣ

زمين شناسي ساختماني

از مهمترین ساختمان های زمين شناختي یافت شده در این منطقه مي توان به گسل های تراستي ،گسل های

ﺸ
ﺎﻓﺎ

امتداد لغز (راست گرد و چپ گرد) و چين ها اشاره کرد- A.گسلها از لحاظ زمين شناسي ساختماني  ،بخش شمال
خاوری (کوه های سلطانيه) از شمال برگه ی پدیدار شده است .این گسل های تراستي بطور عمده دارای روند شمال
-شمال باختری به جنوب  -جنوب خاوری ه ستند .یادآوری مي شود ،این گسل های ترستي بيشترشان دارای مولفه

و
اﮐﺘ

های امتداد لغزی هم هستند و به پيکر یک گسل ترکيبي یا مرکب عمل ميکنند .گسل های تراستي در نواحي دیگر
نقشه هم وجود دارند که از مهم ترین آن ها مي توان به گسل حلب (در مجاورت روستای حلب) را ن ام برد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل حلب ،گسلي با راستای خم دارشمال باختری -جنوب خاوری ا ست .گسل یاد شده دارای شيبي زیاد به سوی
شمال خاوری است و بدین سان نهشته های متعلق به ميوسن را بر روی انباشته های آبرفتي ميوسن و پليوسن قرار
مي دهد .در ضمن ،با توجه به روند ساختاری اصلي منطقه ،گسل حلب یک گسل طولي به شمار مي آید ،چرا که
راستای آن همراستا با روند محور چين خوردگي های اصلي منطقه است .این گسل نيز یک گسل مرکب است .چرا
که فزون بر مولفه تراستي ،دارای مولفه امتداد لغز (راست گرد) نيز هست .بيشتر حرکت های راندگي در منطقه

زﻣﯿ

باعث پيدایش دگرگوني دیناميکي شده است.
از دیگر ساختمان های زمين شناسي موجود در این منطقه مي توان به گسل های امتداد لغز ،اعم از راست گرد و
چپ گرد را نام برد .این گسل های امتداد لغز پيداش جابجایي در واحدهای سنگي و گه گاه انبا شته های پليو -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کواترنری در بخش های خاوری منطقه ی بررسي شده را بدنبال داشته است( .شمال خاوری نقشه)

 -Bچین ها

از جمله چين های موجود در نقشه مي توان به چين های باز موجود در نهشته های ميوسن ( )Open foldو چين
های جعبه ای ( )Box foldsو چين های ناشي از گسلش ( )Fault related foldsاست که چين های آخری از نوع
چين های پيشرفت گسل ( )Fault propagation foldاست .هم چنين مي توان به اشکال Z formو  S formاشاره

کرد که به تقریب جهت حرکت و فشار را مي توان از روی این اشکال تشخيص داد.
در بخش های شمال باختری و جنوب خاوری ساختمان های تاقدیس و ناودیس در نهشته های مزوزوئيک و
سنوزوئيک بخوبي قابل تشخيص است و گه گاه ساختمانهای بزرگ را تشکيل مي دهند.
در شمار ساختمان های دیگر در نقشه مي توان رخ های ميان چينه ای و رخ های حاصل از کشش را نام برد.
همچنين با توجه به درزهای پدیدار شده ،در اثر گسلش و همچنين گسل های مزدوج ( )Conjugate Faultدر روی
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سطوح فرا دیواره ،مي توان دریافت که مولفه  Z3به نسبت قائم است .یادآور مي شود ،انحراف  Z3از حالت قائم مي
تواند برخاسته از وجود مولفه های حرکتي دیگری چون مولفه های امتداد لغز هم انجام گرفته باشد.
تاریخ تکامل زمين شناسي منطقه

منطقه بررسي شده از تکوین دو بخش متمایز ساختاری با روند شمال باختری -جنوب خاوری شکل گرفته است.

ﮐﺸ
ﻮر

بخش شمال خاوری بخشي از کوه های سلطاني ه با روند شمال باختری -جنوب خاوری است .گسل های طولي ب ه
نسبت فراوان در روند کوه های سلطانيه پدیدار است ،که گمان مي رود سبب برآمدگي ( )Upliftنهشته های
پالئوزوئيک و مزوزوئيک شده باشد .کهن ترین سنگ هایي که در کوه های سلطاني هً منطق هً بررسي شده برونزد دارند
وابسته به زمان کامبرین مياني -پایاني و متعلق به سازند ميال است .این واحد از یک سری سنگ های آهکي در
محيط قاره ای کم عمق ( )Epicontinentolپدید آمده است .سنگ های وابسته به زمان پرمين به گون ه ناهمساز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرسایشي بر روی سنگ های آهکي وابسته به زمان کامبرین جای مي گيرند .فرجام این پيشروی پيدایش انباشته
های آواری از نوع ماسه سنگ کوارتزیت و شيل است .این واحد پيشرونده به تدریج جای خود را به سنگ های
آهکي متعلق به زمان پرمين مي دهد .نبود نهشته های متعلق به زمانهای اردوویسين ،سيلورین ،دونين و کربو نيفر

تﻣ

مي تواند دليل آن باشد که این نهشته ها در منطقه رسوب کرده و از آن پس در فاصله زماني طوالني فرسایش یافته،
شسته شده و از بين رفته باشد و یا اینکه تحت شرایطي خاص هيچ گونه نهشته گذاری در زمان های یاد شده در آن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه رخ نگرفته باشد .به طور کلي نهشته های متعلق به زمان پرمين ،در زون البرز ،در روی یادگان هً قاره ای و در
چهره نهشته های فالت قاره بر جای گذاشته شده اند .نهشته های فالت قاره بر جای گذاشته شده اند .نهشته های
متعلق به زوراسيک آغازین به صورت شيل و ماسه سنگ در منطقه مورد بررسي دیده مي شوند.

و
اﮐﺘ

رسوب های تيره رنگ لياس نشانگر آب و هوای به نسبت سرد و محيط های مردابي است و در همين زمان بوده
است که در داخل خشکي ها و یا در مناطق ساحلي ،رسوبهای ذغال دار بر جای گذاشته شده اند .با آغاز دوگروه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تغييرات شرایط جوی ،رسوبات آهکي شيميایي و زیست نهادی افزایش یافته که حاصل آن توسعهء مرجان ها و رشد
آلک های آهکي است (گزارش  65سازمان)  .یادآور مي شود ،سنگ های آهکي سازند الر تا زمان نئوکومين بر جای
گذاشته شده اند.از دیدگاه اقليم تکتونيکي نهشته های متعلق به شمشک در قالب توالي های تخریبي سيليس حوضه
های پيش بوم ( )Forelandو نهشته های سازند الر در یک محيط قاره ای کم عمق ( )Epicontinentalشکل گرفته
اند (مهدی علوی .)1995
اگر چه بخش پایهء نهشته های کرتاسه در منطقه بررسي شده مشخص نيست وليکن کهن ترین بخش کرتاسه

زﻣﯿ

متعلق به سنگ های آهکي اوربيتولين دار است .وجود گدازه های تراکي آندزیت در البه الی این سنگ های آهکي
با خاستگاه کا لکو آلکالن نمایشگر تکتپوهای ماگمایي در آن زمان است .این آهک های اوربيتولين دار به تدریج جای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خود را به بخش های شيلي (بيشتر) و آهکي (کمتر) واحد  KSمي دهدو سر انجام ،کرتاسه در این م نطقه با نهشته
های مارني K lm2پایان مي پذیرد.
سنگ های وابسته به زمان ائوسن به گونه دگر شيب بر روی واحدهای کهن تر جای مي گيرند .فرجام این پيشروی
پيدایش رسوب های آواری دانه درشت کنگلومرا و ماسه سنگ است .این واحد پيشرونده به تدریج جای خود را به
سنگ های آهکي تخریبي حاوی فسيل نوموليت مي دهد .نهشته های متعلق به زمان ائوسن با رخساره شيل و ماسه

سنگ دنبال شده تا سر انجام توسط سنگ های ولکانيکي ائوسن پایان مي پذیرند.
کنگلومرای قرمز رنگ متعلق به زمان اوليگوسن در این منطقه از گسترش به سمت خوب برخوردادر است .در اصل
حرکت های تکتونيکي اواخر ائوسنپایاني سر بر آوردن نهشته ها از آب و خشکي زائي در بخش عمده از ایران و در
نتيجه این حرکات و فرسایش شدید این خشکي ها مقادیر زیادی مواد تخریبي پدید آمده که توسط رودخانه به
محيط های رسوبي حمل و انباشته شده اند .در این مناطق که سنگ های ولکانيک و آذر آواری ائوسن رخنمون
داشته اند و ارتفاعاتي را در مجاورتي را در مجاور ت و یا نزدیکي حوضه رسوبي تشکيل مي داده اند ،این سنگ ها
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بيشتر در صدر را ميان قطعات تشکيل سازندهای کنگلومرا دارا هستند .بر پایه داده های موجود ،مي توان این چنين
نتيجه گيری کرد که انباشته های کنگلومرایي اوليگوسن در محيط رسوبي آبرفتي ( )Fluvial Environmentگذاشته
گردیده اند به گفته ای دقيق تر این نهشته مي بایست متعلق به مخروط افکنه های ( )Alluvial Fanقدیمي باشد
که گونه ای پيوسته یا موقت توسط سيالب ها تغذیه مي شده اند بر حسب موقعيت مکاني این حوضه ها با محيط
های رسوبي که پایه ای و دشت سيالبي در ارتباط بوده اند (فرامرز رحيم زاده) ضمن آن که در بخش های پایاني
اوليگوسن در این منطقه به یک سری گدازه های ولکانيک نيز مي توان برخورد.

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته های متعلق به ميوسن آغازین شامل آهک ،مارن ،مارن ماسه ای و ماسه سنگ است .در جنوب رشته کوه
سلطانيه و همراستا با آن ( تپه های سعيدآباد – کرسف) سازند قم به گونه هم شيب بر روی کنگلومرای اوليگوسن و
یا به گونه ناپيوسته بر روی سازندهای قدیمي تر جای گرفته است .در اینجا تغيير رخساره از کناره حوضه (دامن ه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوبي کوه سلطانيه) به سوی داخل حوضه به طور کامل مشخص است .از این رو پس از یک نهشته گدازی کوالبي
–قا ره ای در اوليگوسن ،باال آمدن سطح آب دریاها سبب شده است تا یک بار دیگر این نواحي در زیر پوششي از آب

تﻣ

دریا برود و نهشته های دریایي شکل گيرد.
بخش پایاني ميوسن در این منطقه توسط حاجيان به دو زیر واحد تقسيم شده است .این تقسيم بندی در این جا
بيشتر جنبه محلي دارند و بطور جانبي به سرعت تغيير ليتولوژی مي دهد .پس از رخدادهای ميوسن آغازین که به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيرون آمدن بخشي عمده از نواحي از آب شده حوضه های رسوبي قاره ای در این مناطق گسترش مي یابند .ناپدید
شدن دریایي اوليگوسن – ميوسن مي تواند از پایين افتادن جهاني سطح آب دریاها ،حرکات کوهزایي و یا عملکرد

و
اﮐﺘ

همزمان هر دو عامل ناشي شده باشد .بي شک ،رخداد کوهزایي در حد فاصل ميان زمان پيدایش نهشته های
ميوسن رخ نداده ،را که این دو سازند ارتباط تدریجي و پيوسته دارند و چنين استنباط شود که حرکت های
تکتونيکي سر انجام ميوسن زیرین اپيروژنيکي بوده اند .بنابراین نهشته های ميوسن پایاني نهشته های هستند ک ه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پس از باال آمدگي همگاني منطقه و فرسایش آنها ،بدرون گودی های پای رشته کوه ها حمل و ته ن شست شده اند.
(ف .رحيم زاده)
نهشته های پليوسن و کواترنر هم به عنوان بازپسين و جوان ترین نهشته های موجود در منطقه ه ستند که در این
منطقه ،در محدوده این بررسي از آن ها نام برد.
زمين شناسي اقتصادی

زﻣﯿ

نشانه های معدني یافت شده موجود در محدوده بررسي شده را مي توان به دو دسته نشانه های فلزی و نشانه های
غير فلزی تفکيک کرد.
اندیس های فلزی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همانگونه که در بخش زمين شناسي شرح داده شد محدوده ورقه شامل سه بخش عمده است که عبارتند از :بخش از
کوههای سلطانيه در شمال خاوری محدوده ،دشت زرین آباد که پوشيده از نهشته های آبرفتي جوان و زمين های
کشاورزی است و سرانجام تپه های سعيد آباد -کرسف که بيش از  75درصد از محدوده ی ورقه را شامل مي شود.
در ميان این سه منطقه در دامنه جنوبي کوههای سلطانيه ،در محدوده بررسي شده گواهاني از کاني سازی فلزی
دیده نشده است .کاني سازی فلزیف همراه با دگرگوني مجاورتي و تشکيل اسکارن دیده ميشود .این اسکارن ها در
اثر دگرگوني مجاورتي حاصل از سنگ های گرانودیرویتي هم ارز گرانيت های خرم دره( ،ترسير) بروی سنگ های
کربناته باسنپرمي (معادل سازند روته) و نهشته های ژوراسيک (هم ارز سازند شمشک) پدیدار شده اند .کاني سازی

همراه اسکارن بطور عمده شامل ترکيبي از کاني سازی آهن ،مس و طال است.
کاني سازی آهن در این منطقه در پيکر منيتيت و ازنوع اسکارن در چند جا دیده مي شود .حدود  200متری شمال
خاوری روستا باغ کندی(ورقه 1:5000زرین آباد) در تپه های ضلع شمال خاوری و جنوب باختری آبراهه توده های
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منيتيني دیده مي شوند .همراه این توده منيتيت بخش های اسکارني در بردارنده کاني های گرانت و اپيدوت براحتي
قابل تشخيص هستند .بخش اسکارني در برخي از قسمت ها سرشار از کارنت توسط کاني شناسي کيفي XRD
آندراذیت  Ca3 FE2(So4)3تشخيص داده شد.
همچنين در فاصله تقریبي  500متری جنوب باختری روستای اینچه(ورقه  1:50000زرین آباد) همراه با منيتيت

ﮐﺸ
ﻮر

کاني سازی مس به صورت ماالکيت بخوبي قابل تش خيص است.
طال در این توده منيتيت عياری شایان قابل توجه( 3.25گرم در تن) دارد .ضمن آنکه مقدار مس موجود در آن
 %2/ 32هم چنين ادامه اسکارن مزبور به سمت روستای باغ کندی (شمال خاور) ،در ضلع شمالي جاده اینچه به باغ
کندی نيز رخنمون دارد .نمونه هایي از این اسکارن ها برای بررسي وضعيت عناصری چون مس ،سرب ،روی ،طال،
نقره ،قلع ،تنگستن و موليبدن برداشته شد .با توجه به تمرکز این عناصر در اسککارن بویژه در نمونه شماره  ،39از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آنجائي که گسترش اسکارن محدود است .بنابراین ارزش اکتشافي چنداني ندارد.
فزون براین ،در حدود  1/5کيلومتری شمال روستای اغلبيک سفلي بخش های شيلي سازند شمشک در بردارنده
اکسيدهای آهن است که برونزدهایي سيليس هم در آن دیده ميشود .در درون این سيليس ها کاني های منيتيت
دگرسان شده به هماتيت ،پيریت و روتيل(نمونه  )99/H/72در مطالعه مقطع صيقلي گزارش شده است.

تﻣ

اندیس های غیر فلزی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به طور کلي در محدوده ورقه  1:100000حلب اندیس های غير فلزی دارای اهميت بيشتر نسبت به اندیس های
فلزی هستند و برعکس اندیس های فلزی که محدوده به گوشه شمال خاوری ورقه هستند.در سرتاسر این ورقه
پراکنده اند.

و
اﮐﺘ

پنج اندیس سيليس در محدوده ورقه حلب شناسایي شده اند که همه آن ها در پایاني ترین بخش شم ال خاور نقشه
واقع هستند .اندیس سيليس آنحلبيک عليا که در ضلع غربي جاده بين روستاهای آنحلبيک عليا و سفلي جای گرفته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اند .در جنوب باختری روستای اینجه و در مجاور اندیس آهن ،مس ،و طال ،توده های کوارتزیتي س فيد رنگ و خرد
شده وجود دارد .و به طور کلي در محدوده ورقه  1:100000حلب بویژه در ارتفاعات سعيد آباد -کرسف ،سازندهای
گچ دار محدود به دوران سنوزوئيک است .در مجموع سازندهای گچ دار ،دارای گسترشي شایان توجه در منطقه اند
که به شرح مختصری از آن ها مي پردازیم.
در حدود  3کيلومتری شمال باخ تری روستای شهرک در بازپسين الیه ای که از نهشته های ميوسن دیده مي شود

زﻣﯿ

یک الیه به ستبرای  15متر از گچ و مارن پدیدار شده است .در حدود  2کيلومتری جنوب – جنوب خاوری روستای
شهرک و در مجاورت جاده یک عدسي بزرگ گچ رخنمن دارد .همچنين در جنوب روستای خانقاه ،شمال باختری
روستای گوران ،حوالي روستای گنبد و....ميتوان رخنمون های کوچک و بزرگ گچ را گواه بود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در ضلع باختری جاده بيجار -زنجان  -ميان شهر قمچقای و خانجين یک توده سفيد رنگ سنگ آهک مربوط به
اوليگوسن رخنمود دارد.

با توجه به آناليز درجه خلوص این سنگ آهک  CaCo3=96/77%است .بنابراین سنگ آهک یاد شده دارای درجه
خلوص مناسب است.
در محدوده ورقه  1:100000حلب همچنين اندیس های مناسبي از سنگ های الشه (سنگهای اوليگوميو سن)

سنگهای ساختماني (باختر قره داغ ،مرمرميت شوراب ،مادآباد و مرمرميت اینچه) ،شن و ماسه(آبراهه های بزرگ) و
زئوليت( توف های آلتره شده باختر روستای گنبد) رخنمون دارند.
همچنين در پایان یادآور شود که به منظور بررسي دقيق تر و ضعيت توده های منيتيتي و گسترش ا سکارن استفاده
از مطالعات ژئوفيزیک به روش مغناطيس و الکتریکي پيشنهاد مي گردد.
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