وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100.000ﻣﻼﯾﺮ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5758

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

م.ب.ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،م.زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺪرام

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1999
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5758مالیر
موضعیت جغرافیایی
موقعیت ورقه

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه یک صد هزارم مالیر در موقعيت ˊ 48˚ ، 30تا ˊ 49˚ ،00طول شرقي و ˊ 34˚ ، 00تا ˊ 34˚ ، 30عرض شمالي قرار
دارد و در ميانه بخش جنوبي چهارگوش  1:250.000همدان واقع شده است .شهر مالیر با جمعيتي در حدود 150
هزار نفر تقریباً در وسط ورقه قرار گرفته و شهرهای کوچک سامن در نيمه جنوبي و اشترنيان در منتهي اليه جنوبي
آن قرار دارند .روستاها و آبادی های زیادی در این ناحيه وجود دارند که معروف ترین آنها عبارتند از :جوکار و حسين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آباد شاملو در شمال شرقي مالیر ،آورزمان و حسين آباد ناظم در غرب ورقه ،قوزان ،شریف آباد و و رچق در شمال
شرقي آن و باالخره داویجان ،یونس و دره گرگ در بخش جنوبي مالیر ناحيه شمال غربي مالیر در دشت بزرگ کوسج
خليل تشکيل مي دهد.

تﻣ

راه های دسترسی به ناحیه

جاده های آسفالته همدان به اراک ،بروجرد و نهاوند از شهر مالیر مي گذرد .جاده آسفالته ای نيز مالیر را به تویسرکان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متصل مي نماید ،به لحاظ فراواني روستاها و آبادی ها راه های زیادی در محدوده این ورقه وجود دارد که برخي از آن
ها آسفالته مي باشند .از آنجمله مي توان از جاده آسفالته جوکار به قوزان و علوی ،راه مالیر به بابارئيس ،جاده مالیر
به مرویل و قلعه مهدیخان نام برد.

و
اﮐﺘ

آب و هوا

محدوده مالیر مانند سایر نواحي استان همدان به علت ارتفاع نسبت اً زیادش از سطح دریا و دوری از آن و همچنين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

امکان نفوذ توده هایي از هوای سرد شمال باختری در آن ،دارای زمستانهای سرد و نسبتاً طوالني و تابستان های
معتدل مي باشد .ميانگين ساليانه نزوالت جوی که بيشتر به صورت باران مي باشد تا  350ميليمتر ن يز مي رسد .از
اینکه گسترش زیادی از ناحيه را فيليت ها و اسليت های مالیر در سطح زمين مي پوشاند خود مانعي در برابر نفوذ
نزوالت جوی به داخل زمين مي باشد و آبهای سطحي اغلب بصورت جریان های فصلي از منطقه خارج و کم ک زیادی
به تغذیه سفره های زیرزميني نمي نماید.

زﻣﯿ

مخازن کارستي مناسبي در ناحيه وجود ندارد و هيچگونه چشمه ای که آب دهي قابل مالحظه داشته باشد مشاهده
نمي شود .در مجموع ناحيه مذکور کم آب مي باشد و حفر چاه و یا احداث قنات توسعه چنداني ندارد .کشاورزی در
این ناحيه عمدتاً بصورت دیم است .گندم مهم ترین محصول کشاورزی را تشکيل مي دهد و درختان ميوه ،بویژه انگور

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در درجه دو اهميت قرار دارد.
نزوالت جوی از ارتفاعات اطراف مالیر به سمت بخش مرکزی ورقه که مسير رودخانه خرم آباد است جریان ميیابند.

این رودخانه ها که دشت مالیر را زهکشي مي کند از شرق به غرب جریان دارد .رودخانه مذکور در غرب نهاوند به
رودخانه گاماسياب پيوشته و سرچشمه ها ی رودخانه کرخه را تشکيل مي دهد .بستر رودخانه خرم آباد در تابستانها
نيز دارای جریان آب ناچيزی است ،گویش عمومي مدم مالیر لُری نزدیک به فارس است.
ریخت شناسی ()Morphology

از دید ریخت شناسي ارتفاع متوسط ناحيه مالیر باالست اما کوه های بلند در این ورقه کم اند که این وضع در وهله
اول محصول نوع سنگ های سازنده ارتفاعات مي باشد که بخش عمده آن ها را فيليت های سياهرنگ و توده های
نفوذی گرانيتوئيدی تشکيل مي دهد .ماهيت فيزیکي هر دو نوع سنگ یاد شده به گونه ای است که در مقابل عوامل
1
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هوازدگي مقاومت چنداني نداشته و فرسوده مي شوند .تنها ارتفاعات آهکي موجود در جنوب شرقي مالیر است که
بلندترین نقاط را به خود اختصاص داده است و  2836متر ارتفاع از سطح دریا دارد .این واحد آهکي در یک روند
تقریب اً شمال باختری -جنوب خاوری رخنمون یافته است .تنها رودخانه موجود در این ورقه رودخانه خرم آباد مي باشد
که در دشت کوسنج خليل در ميانه شمال باختری ورقه قرار دارد و از شرق به غرب در جریان است .دشت مذکور
بطور متوسط  1652متر ارتفاع دارد و توسط رودخانه خرم آباد زهکشي مي گردد .ارتفاع شهر مالیر از سطح دریا
 1760متر است.
زمین ریخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

بخش اعظم سنگهای رخنمون یافته ناحيه از فيلت و اسليت تشکيل شده است که در اغلب موارد دارای ارتفاع نسبت اً
کوتاه تا متوسط مي باشند .ارتفاعات شرقي و جنوب شرقي مالیر که از آهک های ضخيم الیه تا توده ای متعلق به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه زیرین تشکيل شده اند بلندترین نقاط را در این ورقه بخود اختصاص مي دهند .سنگ های دگرگونه حاشيه
توده نفوذی الوند واقع در گردنه دوالیي تویسرکان نيز در درجه دوم اهميت از نظر ارتفاع مي باشند .توده های نفوذی
گرانيتي و گرانودیوریتي جنوب مالیر از ارتفاع نسبتاً کمي برخوردارند .دشت های آبرفتي و گلي کواترنر در نواحي

تﻣ

کوسج خليل تا هزار جریب پائين ترین نقاط را در این ورقه دارند.
زمین شناسی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توده های نفوذی جنوب مالیر اول بار در سال  1348توسط فرقاني مورد مطالعه کاني شناسي قرار گرفت .در سال
 1973مجيدی و علوی سنگ های نفوذی ودگرگوني منطقه همدان و مالیر را مورد مطالعه قرار دارند .آنها در گزارش
خود از توده نفوذی گرانودیوریتي سامن نيز نام برده اند .همچنين مي توان از نقشه زمين شناسي چهارگوش همدان

و
اﮐﺘ

با مقياس  1:250.000از انتشارات سازمان زمين شناسي کشور ( )1977نام برد .مدني ( )1359زمين شناسي بخش
جنوبي ورقه مالیر را (توده نفوذی سامن) در پایان نامه کارشناسي ارشد خود مورد مطالعه قرار داده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناحيه مالیر از دیدگاه زمين شناسي ساختاری ایران (اشتوکلين  )1968در پهنه سنندج -سيرجان واقع شده است .این
زون در واقع جزیي از منطقه ساختاری ایران مرکزی است که در حاشيه جنوب غربي آن قرار دارد و بحث برانگيزترین
زون ساختاری ایران است که حوادث مهمي را پشت سر گذاشته است .بخش کوچکي از آن در منتهي اليه جنوب
غربي ورقه در محدوده زاگرس رورانده قرار مي گيرد .از ویژگي های عمومي این ورقه مي توان به موارد زیر اشاره نمود .

 -قدیمي ترین نهشته های رخنمون یافته به تریاس نسبت داده مي شود .این رسوبات دارای درجه دگرگوني اندکي

زﻣﯿ

باالتر از نهشته های ژوراسيک ميباشند .رسوبات متعلق به کرتاسه نيز تحت تاثير دگرگوني واقع شده اند ولي بنظر
مي رسد که درجه دگرگوني آنها بمراتب از نهشته های تریاس و ژوراسيک پائين تر است.
 -از توده های نفوذی متعدد این ورقه مي توان از توده نفوذی گرانيت-گنيس انجيره در غرب ورقه و توده های

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گرانيتي تا گرانودیوریتي نواحي سامن و یونس را نام برد .نفوذ توده های آذرین سامين و یونس در سنگهای دگرگونه
ناحيه و ایجاد دگرگوني همبری ( )Contact metamorphismبه پيچيدگي ناحيخ افزوده است.

 از آثار فعاليت های آتشفشاني در ورقه مالیر مي توان از سنگ های ولکانيکي دگرگون شده تریاس و سنگ هایولکانيکي و توفي ژوراسيک نام برد.
 آثار فعاليت های تکتونيکي در این ناحيه در قالب گسل های راندگي و معکوس دیده مي شود .در این بخش ابتدابه شرح واحدهای سنگي موجود در زون سنندج-سيرجان پرداخ ته مي شود و سپس به واحد سنگي زون ساختاری
زاگرس اشاره خواهد شد.
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زون ساختاری سنندج-سیرجان
چینه شناسی ناحیه
تریاس

ﮐﺸ
ﻮر

قدیمي ترین واحد سنگي رخنمون یافته ورقه مالیر در نواحي انجيره ،سلطان آباد و الوان کمر باال گسترش دارند و
ارتفاعات بلند این نواحي را مي سازند .این نواحي از سنگ های دگرگوني تشکيل شده و مي توان آن را به دو بخش
زیرین و باالیي تقسيم نمود:
بخش زیرین ()TRv

این مجموعه از سنگ های آتشفشاني سبز رنگ ،توف و سنگ های رسوبي دگرگونه تشکيل شده است .دگرگوني این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ ها در حد رخساره شيست سبز مي باشد .حجم بيشتر این واحد سنگي را سنگ های آتشفشاني با ترکيب
آندزیت-بازالت تشکيل مي دهد .کاني های تشکيل دهنده آنها عمدتاً پيروکسن و پالژیوکالز است .از کاني های ثانوی
موجود در این سنگ ها مي توان از اپيدوت ،کلریت ،کربنات ،اوراليت و کاني های رسي نام برد .بخش های آتشفشاني

تﻣ

این واحد را مي توان در نقشه بعنوان یک واحد فرعي نمایش داد (.)TRv
توف دگرگونه دیگر جزء تشکيل دهنده این مجموعه است که اجزاء آن در مطالعات ميکروسکوپي شامل کوارتز،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فلدسپات و کلریت مي باشد .شيست و فيليت بخش دیگر این واحد است که دارای کوارتز فراوان بصورت خرد شده
بوده و نيز دارای سریسيت ،موسکویت و کلریت است .ضخامت دقيق این واحد آشکار نيست زیرا حد زیرین آن رخنمون
ندارد و در ناحيه الوان کمر باال بر روی فيليت های ژوراسيک زیرین به صورت یک سفره رورانده قر ار دارد و خود با
بخش فوقانی ()TRl

و
اﮐﺘ

همبری پيوسته با واحد فوقاني تریاس ( ) TRlپوشيده مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد نيز در ناحيه شمال الوان کمر باال رخنمون دارد و بر روی بخش زیرین تریاس ( )TRmقرار دارد .واحد مذکور
از طبقات ضخيم سنگ آهک دگرگون شده سفيد رنگ بلورین که در برخي نقاط دولوميتي شده تشکيل مي شود و
بطور موضعي دارای ميانالیه هایي از شيست و ماسه سنگ مي باشد ضخامت این واحد به حدود  100متر مي رسد.
طبقات ضخيم سنگ آهک این واحد خرد شده است به طوری که تشخيص سطوح الیه بندی در آن مشکل است .این
واحد سنگ آهک بلورین در جنوب آورزمان به طور هم شيب با واحد شيستي و فيلتي ژوراسيک پوشيده شده است.

زﻣﯿ

از واحد مذکور بخشي را که عمدتاً از شيست و ماسه سنگ دگرگونه است مي توان در نقشه نمایش داد (.)Sch, ms
در محدوده ورقه زمين شناسي یک صدهزارم بروجرد در نواحي روستاهای خایون ،گاومير و سراب دارم توالي مشابهي
از این سنگها دیده مي شود که به صورت تدریجي و پيوسته به فيليت های سياه رنگ (شبيه به فيليت های مالیر)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تبدیل مي گردد (حاج مالعلي .)1364
پيرامون جایگاه سني این مجموعه با وجود سعي فراوان نتيجه ای حاصل نشد اما مي توان این توالي آتشفشاني رسوبي
را با رخساره آب باریک و ازنا خوابه در ورقه اليگودرز مقایسه نمود .سنگهای مزبور در ورقه اليگودرز با توجه به سنگواره
های کنودونت وآمونيتهای بدست آمده به نسبت داده مي شوند (سهيلي وجعفریان .)1366

ژوراسیك

واحدفیلیتی ()J ph

سنگ های ژوراسيک زیرین و مياني که به فيليت ها و اسليت های مالیر و همدان شهرت یافته اند بيشترین رخنمون
های سنگي ورقه مالیر را بخود اختصاص داده است .این واحد سنگي که تپه ها و ارتفاعات کوتاهي را درناحيه مي
سازد عمدتاً ازفيليت ،اسليت ،شيست و ماسه سنگ دگرگونه تشکيل شده است .رنگ عمومي واحد مذکور خاکستری
تيره تا سياه است .مطالعات ميکروسکوپي نشان مي دهد که این فيليت ها و اسليت ها ازکوارتز ،کانيهای گروه
فيلوسيليکاتها (به ویژه کلریت) وفلدسپات تشکيل شده اند .جهت یافتگي موسکویت و سریسيت سبب ایجاد رخ آسان
در این سنگها شده است .ذرات ریز اپيدوت و تورمالين کاني های فرعي این سنگها را تشکيل مي دهد .در بخش هایي
3
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ازاین واحد توف دگرگوني مي شود که دارای بافت شيستوز بوده و کاني های کوارتز ،فلدسپات ،سریسيت و کلریت
اج زاء سنگ را تشکيل مي دهند با توجه به ضخامت زیاد واحد فيليتي و نيزبا توجه به اینکه درون این بزرگ دربرخي
نقاط افق هایي از سنگ آهک وغيره دیده مي شود و همچنين عليرغم اینکه ساخت های رسوبي در آن دیده نمي شود
بنظر مي رسد که مربوط به یک حوضه رسوبي است که در حال سوبسيــــدانس بوده است و تقریباً شرایط رسوبي

ﮐﺸ
ﻮر

تيپ فليش را تداعــــي مي نماید .براساس معيارهای صحرایي ،ميکروسکوپي و ژئوشيميــــایي (با استفاده از
دیاگرامهای ( )WINKLER 1974-AFK , ACFسنگ اوليه ( )Protolithاین واحد ،شيل و فورش سنگ(سيلتستون)
بوده و سنگ اوليه ماسه سنگ های دگرگونه این واحد از انواع ماسه سنگ های کوارتزآرنایتي ،گریوگي و ماسه سنگ
آرکوزی مي باشد (گودرزی  ،1374بهاری فرد  )1376سنگ های موجود در این واحد (متاساب آرکوز) گاهي ریزدانه
بوده و کوارتز بخش عمده حجم سنگ را تشکيل مي دهد .کاني های سریست ،کاني رسي و کلریت بقيه متن سنگ را

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي سازد .ماسه سنگ های موجود در این واحد در برخي نقاط کوارتزآرنایت (آهکي-سيليسي) مي باشند که با توجه
به مطالعه ميکروسکوپي از دیدگاه کاني شناسي بالغ ( )matureهستند ولي از لحاظ بافتي نيمه بالغ ( )submatureمي
باشند زیرا ذرات تشکيل دهنده آن ها زاویه دار است .جور نبودن و نيز گرد نبودن ذرات کوارتز نشانگر محيط کم عمق

تﻣ

رسوبگذاری ماسه سنگ هاست .مقدار کمي تيغه های سریسيت و موسکویت به صورت جهت دار در حال رشد است
که دگرگوني ضعيف ابتدای رخساره شيست سبز را نشان مي دهد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در مطالعه ميکروسکوپي مقاطع نازک ت هيه شده از بخشهای اسليتي و کلریت نسبت به سایرکاني های ميکائي از فراواني
بيشتری برخوردار است و سپس ميکای سفيد نيزدردرجه دوم اهميت قراردارد .لذا این بخشهای اسليتي را مي توان
پهنهء کلریت ناميد .بخش هایي که از درجه دگرگوني باالتری برخوردار است ساخت فيليتي بخود گرفته است و دارای

و
اﮐﺘ

بيوتيت بيشتری است به همين علت در پهنه بيوتيت قراردارد .با این وجود از آنجائيکه تفکيک بخشهای اسليتي از
فيلتي در نقشه مقدور نمي باشد واحد  J phرا توام پهنه های کلریت و بيوتيت مي ناميم.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حد زیرین این واحد به خوبي مشخص نيست فقط درجنوب روستا ی آورزمان بنظر مي رسد که با واحد سنگ آهکي
تریاس ارتباط هم شيب وپيوسته دارد .این واحد در ارتفاعات شرقي و جنوبي شرقي مالیرـ کوه لکه بند -از باال بوسيله
واحد ماسه سنگي ( ) J msپوشيده مي شود .در مورد حد فوقاني این واحد در بخش رسوبات کرتاسه بحث بيشتری
خواهد شد .به لحاظ وضعيت ساختاری ونوع فرسایش برآورد دقيق ضخامت آن دشوار است وضخامت کلي بين 1500
تا  2000متر برآورد مي شود.

زﻣﯿ

در برداشت های صحرایي اهتمام بسيار به تعيين جایگاه زماني این واحد گردید ولي متأسفانه شواهد و مدارک کامال
مستند و روشني حاصل نشد .این واحد فيليتي عالوه بر ورقه مالیر در ورقه های کوهين ،همدان ،بروجرد ،شازند،
ورچه ،اليگودرز ،گلپایگان و ...ازگسترش زیادی برخوردار و تقریباً درهمه این نواحي کم فسيل مي باشد از توجه به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نتایج کار دیگر زمين شناسان و همکاران دراین زون ساختاری مي توان به نتایجي دست یافت .اشتال ( )1999اولين
کسي بود که این رسوبات را مورد مطالعه قرار داد و با یافتن یک نمونه به نام  Arictiles bisuleatusاین واحد را به

ژوراسيک نسبت مي دهد .دهقان ( )1974نيز با یافتن یک نمونه آمونيت در این واحد فيليتي و ماسه سنگي آن را با
سازند شمشک در سایر نقاط کشورمان مقایسه ميکند .سایر زمين شناسان (حاج مال علي  1364و واعظي پور )1363
نيز هر یک به نتایج ضعيفي دست یافته اند .اقليم ( ) 1374از باالترین الیه های این واحد آمونيت هایي به نام

 Leioceras, Pseudzmma Loceras sp.گزارش مي کند که به شروع دوگر (آشکوب  )Aalenianتعلق دارند .این نتایج
همراه با این واقعيت که این واحد در حد زیرین خود بر روی سنگ آهک مرمری شده تریاس قرار دارد نشان مي دهد
که سن واحد مزبور احتماال تریاس باال تا شروع دوگر است.
هر چند که واحد مذکور در بخش زیرین خود عمدتاً از اسليت و فيليت و در بخش فوقاني بيشتر از اسليت ماسه سنگ
دگرگونه تشکيل شده است ولي در مجموع مي توان آنرا با سازند شمشک در سایر نقاط کشورمان مقایسه نمود.
با مطالعه و بررسي این واحد فيليتي و اسليتي و همچنين واحد های فرعي موجود در آن بنظر مي رسد که این نهشته
ها در دو مرحله تحت تاثير دگرگوني ناحيه ایي قرار گرفته اند .عالوه برآن نفوذ توده های آذرین الوند و سامن در واحد
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سنگي مذکور توانسته اند در این ناحيه سنگهای دگرگوني مجاورتي (شيست لکه داروهورنفلس) ایجاد نماید .بر حسب
درصد اجزاء تشکيل دهنده موجود در این واحد بزرگ ،واحد های فرعي دیگری را نيزمي توان به شرح زیر در آن معرفي
و در نقشه نشان داد.
 -واحد فرعی ( a.schآندالوزیت شیست)

این واحد فرعي در منتهي اليه شمال ورقه و در کنار جاده مالیر به همدان با روندی شمالي -جنوبي رخنمون دارد .در
محدوده مالیر گسترش بسيار محدودی دارد اما در ورقه همدان گسترش مي یابد .بعلت داشتن بلورهای فراوان
آندالوزیت با این نام معرفي شده است .واحد مذکور در بين واحدهای فرعي موجود در اسليت های مالیر دارای ویژگي

ﮐﺸ
ﻮر

خاص است ،در سطح هوازده معموال به رنگ خاکستری روشن است و به دليل وجود کاني های گروه ميکا مانند
سریسيت وموسکویت دارای درخ شش خاص مي باشد .نسبت به سایر واحد های فرعي موجود در واحد اسليتي ()J ph

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از درجه دگرگوني باالتری برخوردار است .این واحد سنگي اغلب دارای بافت پورفيروئيدی بوده و پو رفيروها معموالً از
بلورهای آندالوزیت تشکيل شده اند بلورهای آندالوزیت بصورت پورفيری و در سطح شيستوزیته جای گرفته اند .اندازه
بلورهای آندالوزیت معموال درشت و گاهي به ده سانتي متر مي رسد .دارای بافت شيستوز -لپيدوبالستيک بوده و کاني

تﻣ

های تشکيل دهنده آن کوارتز با موسکویت و بيوتيت است .بلورهای گرونا واستروئيد نيز در متن سنگ مشاهده مي
شود .این سنگ ها کامالً شيستوز بوده و شدیداً چين خورده اند به نحوی که در سطوح شيستوزیته ریزچين های

ﺸ
ﺎﻓﺎ

( ) Crenoulationمتعددی ایجاد شده است .دو سطح شيستوزیته به وضوح در این واحد سنگي مشاهده مي شود.
بلورهای درشت آندالوزیت معموالً در شيستوزیته اول جای گرفته اند .در مقطع عرضي اغلب بلورهای آندالوزیت شکل
صليبي کربن بخوبي دیده مي شود (کاني کياستوليت) .بلورهای آندالوزیت موجود در این سنگها بر دو گونه اند :بلورهای

و
اﮐﺘ

آندالوزیت سالم که معموال به رنگ صورتي و گوشتي اند و دیگر بلورهای دگرسان شده که عموماً به سریسيت
وموسکویت تبدیل شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد فرعي م وذکور در راهنمای نقشه ،بخشي از اسليت های ناحيه در نظر گرفته شده است که در اثر تحمل دو فاز
دگرگوني (که بعداً به آن اشاره خواهد شد) به این صورت در آمده است.
گذر و ارتباط این واحد شيستي با اسليت های مالیر به علت وجود آبرفت های دشت های مجاور نامشخص است و
ارتب اط آنها را باید در ورقه همدان جستجو نمود که بنظر مي رسد بخشي از واحد فيليتي واسليتي مالیر ( )J phرا
تشکيل مي دهد .این زون آندالوزیت در ورقه همدان با زون بيوتيت گذرتدریجي دارد.
 -واحد فرعی ( g,schشیست گرونادار)

زﻣﯿ

این واحد در نواحي شمال و شمال غرب ورقه (نواحي شمال جوکا رتا گردنه دوالیي) گسترش دارد .دارای رنگ هوازده
خاکستری تيره تا سياه است و ضمن تحمل فاز و یا فازهای دگرگون ناحيه ای تحت تاثير حرارت توده ن فوذی الوند نيز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قرار گرفته است لذا از پيچيدگي بيشتری برخوردار است .این بخش ازشيست های حاوی کاني های اصلي گرونا ،کوارتز،
موسکویت ،بيوتيت ،فلدسپات ،سریسيت ،استرویيد و اپيدوت تشکيل شده است که دربخش های مختلف ممکن است

دارای یک یا چند کاني مذکور باشد .بافت این سنگ ها عموماً شيستوز (لپيدوبالستيک -گرانوبالستيک) است .مطالعه
مقاطع نازک این سنگ ها نشان مي دهد که سه فاز د گرگوني را پشت سر گذاشته اند.

 -فاز ناحیه ای

 -فازمجا ورتی

 فاز پسرونده ( )Retrograde-metamorphismک ه در این مرحله کاني گرونا به کلریت تبدیل شده است در برخينقاط این واحد دو سطح شيستوزیته دیده مي شود که سطح شيستوزیته دوم ( )S2عمود بر سطح اولي ( )S1مي باشد.
در واحد شيست گرونادار مذکور رگه هایي از کوارتز وجود دارد (بویژه در نواحي روستای خيرآباد در مسير جاده
تویسرکان) که در امتداد  S1جای گرفته اند و در فاز دگرگوني بعدی با تشکيل  S2چين خورده اند به نظر مي رسد
که برخي از رگه های سيليسي بعد از تشکيل  S2و یا همزمان با آن تزریق و یا آزاد شده اند.
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 -سنگ های آتشفشانی و توفی ()J v,t

این واحد در بخش غربي ورقه و در حوالي روستاهای پيرغيب ،ده شاطر و بلرتو گسترش دارد و بصورت یک واحد
فرعي در بين فيليت های مالیر قرار دارد .در مجموع از سنگهای ولکانيکي دگرگونه با ترکيب حد واسط و توف دگرگونه
تشکيل شده است سنگهای ولکانيکي که حجم بيشتراین واحد ر ا بخود اختصاص مي دهد از نقاط مختلف دارای تفاوت
اندکي ازلحاظ ترکيب مي باشد که از حدود آندزیت داسيتي تا آندزیت تغيير مي نماید .بخش های مذکور در مطالعه
ميکروسکوپي دارای بافت پرفيریتيک بوده وکاني های اصلي تشکيل دهنده آن پالژیوکالز (درحداليگوکالزو آندزین)
است و بقيه سنگ ازکوارتز ،فلدسپات ،کلریت وکاني های رسي تشکيل شده است .کانيهای رسي و سریسيت کاني

ﮐﺸ
ﻮر

های ثانوی آن مي باشد .بخشهایي که ترکيب آندزیتي دارد بافت پورفيریتيک و مخفي بلورین را نشان مي دهد.
پالژیوکالز فنوکریست را تشکيل مي دهد که به کاني های رسي و سریسيت تجزیه شده است .زمينه سنگ دارای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کلریت فراوان و کمي سریست مي باشد .از کاني های ثانوی سنگ مي توان به کلریت ،سریست و کاني های رسي
اشاره کرده کاني های کدر و اکسيد آهن کاني فرعي آنرا تشکيل مي دهند .این واحد ولکانيکي در بر خي نقاط دارای
ترکيب متاکوارتزالتيت-آندزیت مي ب اشد .در محل امام زاده پيرغيب عمدتا از توف اسيدی بلورین تشکيل شده است.

تﻣ

فلدسپات و کوارتز ازکاني های اصلي تشکيل دهنده آن است .تفکيک بخشهای یاد شده مقدور نمي باشد و تمام آن
ها تحت نام یک واحد با عالمت  J vtدر نقشه آورده شده اند.
 -ماسه سنگ توفی وفیلیت ))ts,ph

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد فرعي در گوشه جنوب شرقي ورقه دیده ميشود و رخنمون بسيار کمي دارد .مطالعات ميکروسکوپي نشان
مي دهد که افق های ماسه سنگي دارای بافت ساب مچور تا ایمچور بوده و کاني کوارتز بخش عمده متن سنگ را

 -واحد فرعی ms,ph

و
اﮐﺘ

تشکيل مي دهد .بلورهای فلدسپات نيز در درجه دوم اهميت قرار دارند .تيغک های موسکویت ،بلورهای ریز کلریت،
مقدارکمي سریسيت ،کاني های رسي ،کاني های کدر و اکسيد آهن سایر اجزا تشکيل دهنده سنگ مي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در محدوده واحد بزرگ فيليتي مالیر بخش هایي را ماسه سنگ دگرگونه بيشتری دارد مي توان به عنوان یک واحد
ماسه دگرگونه و فيليت در نقشه نمایش داد.
 -واحد فرعی آهكی ()J l

در واحد فيليتي مالیر عدسي هایي از سنگ آهک دگرگونه (بلورین) رخنمون دارد .این عدسي ها را در شمال غربي

زﻣﯿ

هزار جریب و همچنين در گوشه شمال شرقي ورقه مي توان دید .سنگ آهک مذکور از طبقات نازک تا ضخيم الیه به
رنگ خاکستری متمایل به قهوه ای تشکيل شده است .از این سنگ ها نمونه های متعددی جهت مطالعه ميکروفسيل
تهيه گردی که اغلب حاوی آثار الیه وشان ( ،)Crinoldsخارهای اکينيدها و پوسته های نرم تنان مي با شند و متاسفانه
فاقد فسيل شاخص بوده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -واحد ماسه سنگی ژوراسیك )(J ms

این واحد در نواحي شرق مالیر رخنمون دارد و باالترین بخش از واحد بزرگ فيليتي ناحيه را تشکيل و با آن گذر
تدریجي دارد و از ماسه سنگ دگرگونه به رنگ خاکستری تيره و سبز تيره با ميان الیه های اسليتي و فيليتي تشکيل
شده است .این واحد خود به صورت ناپيوسته ولي به ظاهر موازی توسط نهشته های کرتاسه پوشيده مي شود ضخامت

واحد مذکور به حدود  400متر مي رسد.
رسوبات كرتاسه

سنگ های کرتاسه عمدتا در حوالي شرق مالیر برونزد دارند .از نگاه ریخت شناسي بلندترین ارتفاعات ناحيه را تشکيل
داده و ستيغ ساز هستند این توالي از پائين به باال به شرح زیر مي باشند.
Ks

پائين ترین بخش از رسوبات کرتاسه را یک واحد ماسه سنگي به ضخامت حدود  40متر تشکيل مي دهد .واحد مذکور
از ماسه سنگ کوارتزی به رنگ هوازده سياه براق و در سطح شکست خاکستری تيره و گاهي سبز تيره تشکيل شده
6

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
و بسيار سخت و متراکم است .ماسه سنگ مذکور کوارتز آرنایت دانه ریز و دگرگون شده است و بافت اوليه ساب مچور
مي باشد .متن اصلي سنگ را کوارتز تشکيل مي دهد که عمدتاً دانه ریز بوده و به ندرت بلورهای زیرکن ،کاني های
کدر ،اکسيد آهن و تورمالين دیده مي شود .این واحد سنگي قاعده پيشرونده رسوبات کرتاسه مي باشد و در همه جا
بر روی واحد ماسه سنگي ( )J msژوراسيک قرار دارد .اظهار نظر قطعي در مورد رابطه نهشته های ژوراسيک و کرتاسه

ﮐﺸ
ﻮر

قدری مشکل به نظر مي رسد و به صراحت نمي توان گفت که تاثير حرکات کيمبرین پسين چگونه بوده استِ .آنچه
در روی زمين قابل مشاهده است این است که درهمه جا ماسه سنگهای قاعده کرتاسه بر روی همان واحد ماسه سنگي
ژوراسيک مي نشيند و نهشته های متعلق به کرتاسه نيز از دگرگوني خفيفي برخوردار دارند .دربعضي نقاط در اثر
فشارهای تکتونيکي نهشته های کرتاسه از جایگاه خود حرکت ناچيزی به سمت جنوب نموده و با ارتباط گسله معکوس
برروی هما ن وا حد ما سه سنگي ژورا سيک را نده شده اند.
Kml,s

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد گذر تدریجي بين واحد ماسه سنگي قاعده کرتاسه و واحدهای باالیي است و از حدود  70متر از تناوب آهکي
مارني حاوی کاني های ميکایي به رنگ کرم ،نازک الیه دگرگونه و سنگ آهک ماسه ای و الیه های ماسه سنگي سياه

تﻣ

رنگ تشکيل شده است .تعداد الیه های سنگ آهکي بيش از الیه های ماسه سنگي است .این واحد بسيارکم فسيل
بوده ولي در ارتباط پيوسته و هم شيب با نهشته های فسيل دار کرتاسه زیرین ،این واحد نيز به کرتاسه زیرین تعلق
دارد.
Kml

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سومين بخش از توالي نهشته های کرتاسه ضخامتي در حدود  100تا  120متر از یک مجموعه یکنواخت سنگ آهک
نازک تا متوسط الیه مارني ورقه ای با دگرگوني خفيف مي باشد .کاني های ميکایي بویژه سریسيت در اثر پدیده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Ammocy cloloculina sp.

و
اﮐﺘ

دگرگوني در سطوح الیه ها به وضوح مشاهده مي کردند.
مطالعات ميکروسکوپي نشان مي دهد که متن سنگ از  Sandy Biomicriteتا  Sandy microsparitcتغيير مي کند
فسيل های زیر از این واحد مطا لعه و شناسایي شده است (ف .کشاني وب .حمدی).
Clypeina sp.
Echinoderma , shell fragment , chnoids

که سن نئوکومين ( )Berrisian- Valanginianرا نشان مي دهد.
Kl

بيشترین حجم از نهشته های متعلق به کرتاسه را این واحد سنگ آهکي چهره ساز بخود اختصاص داده است .ازسنگ

زﻣﯿ

آهک نسبتاً یکنواخت ضخيم الیه تا توده ای با ميان الیه های نازک اسليت آهکي تشکيل شده است .دگرگوني خفيفي
را نيز تحمل کرده است ،بطوریکه ميانــالیه های شيلي آهکي به صورت اسليت آهکي درآمده است .و کاني های گروه
فيلوسيليکاتها (عمدتاً سریسيت -موسکویت و بيوتيت) نيز در آن مشاهده مي شود .ضخامت این واحد را مي توان در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حدود  1200متر برآورد نمود .متن سنگ معمو الً سنگ آهکي ماسه ای و اسپاراتي است .فسيل های زیر از این واحد
شناسایي شده است (کيهاني و پرتو آذر).
Orbitolina sp.
lraqia sp.
Pseudo choffatella sp.
Coneolina sp,
Bouenia? Sp.
Rotalia sp.
Dasycladacea
Echinoids
Microgastropoda

که معرف آپسين -آلبين مي باشند.
در این واحد آهکي در برخي نقاط (مانند جنوب جوزان) مي توان بخشهایي متشکل از تناوب سنگ آهک و مارن
( )Ltmرا در نقشه نمایش داد.
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Ksd

آخرین واحد از سکانس رسوبي ک رتاسه را این واحد تشکيل مي دهد که دارای گسترش بسيار ناچيزی است و در حد
شرقي ورقه هسته یک ناودیس کوچک را مي سازد .واحد مذکور از  70متراز طبقات دولوميت ماسه ای به رنگ قهوه
ای تيره با ميان الیه های آهکي تشکيل شده است .در این واحد افق های ضخيمي از سنگ آهک نيز دیده مي شود
(.)L
نهشته های كواترنری
Qt1

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته های آبرفتي پادگانه ای است که از ارتفاع توپوگرافي باالتری نسبت به سایر رسوبات آبرفتي برخوردار است و از
کنگلومرای با سيمان سست و قلوه های با ابعاد مختلف تشکيل شده است.
Qt2

این واحد در مالیر دربين آبرفتي کواترنر از گسترش بيشتری برخورداراست و نهشته های آبرفتي پادگانه ای مسطح

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دشت ها رو تشکيل مي دهد .رسوبات مذکور از قلوه های ریز و شن و ماسه به همراه رس تشکيل شده است .عموم اً
زمين های زراعتي در این رسوبات واقع شده است.
Qm

تﻣ

کفه های گلي و مارني موجود در منطقه است که دشت شرقي مالیر و بویژه دشت کرتيل آباد را ساخته است.
Qal

رسوبات بستر رود خانه ای است که جدیدترین نهشته های آبرفتي ناحيه را تشکيل مي دهند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اشاره ای به دگرگونی ناحیه ای

و
اﮐﺘ

پيش از اینکه به بحث درباره پدیده دگرگوني و تکوین سنگهای دگرگونه موجود دراین ورقه بپردازیم الزم است از
حوضه رسوبي و شرایط تکتونيکي حاکم بر آن سخن به ميان آوریم .با توجه به ضخامت زیاد واحد فليت ي و نيز با توجه
به اینکه درون این واحد بزرگ دربرخي نقاط افق هایي از سنگ آهک و غيره دیده مي شود بنظر مي رسد که مربوط
به یک حوضه رسوبي است که درحال سوبسيدانس بوده است و تقریباً شرایط رسوبي تيپ فليش را تداعي مي کند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته های یاد شده در یک منطقه ای گذاشته شده است که امروز از آن به عنوان پهنه سنندج -سيرجان یاد م ي
شود .این بخش از کشورمان منطقه ای-پرتکا پو بوده و سنگهای دگرگونه موجود در آن گواه این مدعاست .فشارهای
تکتونيکي و تدفين رسوبات دو عامل دگرگوني این سنگ هاست .اسليت ها و فيليت های یکنواخت گسترش وسيعي
را در بر مي گيرند و بخشهایي ا ز آن بطور محلي به استروئيد ،کلرتيوئيد ،آندالوزیت شيست تبدیل شده است .ازمشاهدات
روی زمين و همچنين از مطالعه سنگهای دگرگوني مذکور چنين بر مي آید که تکوین این شيت ها طي دو مرحله
صورت گرفته است.

زﻣﯿ

فاز اول ازنظر سری رخساره های دگرگوني از تيپ آندالزیت-سيليمانيت و متعلق به گروه حد واسط با فشا رکم مي
باشد .به عبارت دیگر دگرگوني یاد شده از نوع آبوکوما است که درآن مولفه حرارتي نسبت به فشار فزوني دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در گذشته نيز دیگر زمين شناسان به این فاز اشاره کرده اند (مياشيرو )1961حرارت مورد نياز احتماالً از جریانهای
حرارتي و یا نقاط آلرژی که در چنين کمربندها بوجود مي آید تامين شده است در اثر این فازسنگ ها کامالً شيستوز
گردیده و شيستوزیته ایجاد شده اغلب هم جهت با الیه بندی است .بلورهای حاصله در فاز بعد ضمن چين خوردن و
تغيير شکل یافتن دگرگون تر شده و در همين فاز بلورهای (استروئيد وکلریتوئيد) جدیدی شکل مي گيرند که
درسطوح شيستوزیته که ایجاد شده و در اکثر جاها جهت شيب آن مخالف با صفحات شيستوزیته فاز قبل مي باشد

قرار گرفته اند .در این دگرگوني مولفه فشار افزوني دارد و با نوع بارووین قابل مقایسه است .این پدیده تا قبل ازکرتاسه
به وقوع پيو سته و در اواخر کرتاسه منطقه تحت تاثير فاز دیگری قرار مي گيرد که این فاز چندان قوی نبوده زیرا در
اسليت های ژوراسيک فقط شيستوزیته جدیدی ایجاد شده است و رسوبات کرتاسه خود نيز تحت تاثير دگرگوني قرار
مي گيرد .به طوری که ميان الیه های نازک شيل آهکي در بين طبقات ضخيم آهکي کرتاسه واقع درشمال شهر مالیر
به اسليت آهکي تبدیل مي گردد .شواهد روی زمين و نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک سنگهای دگرگونه موجود
8
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در ورقه مالیر موید این امر است که سرزمين مذکور یک فاز دگرگوني ناحيه ای را بطور وسيع تحمل نموده و حاصل
این دگرگوني وجود فيليت ،اسليت و شيست هایي است که به تریاس باال-ژوراسيک زیرین تعلق دارد .این فاز به
احتمال زیاد در اواخر ژوراسيک وقبل از کرتاسه اتفاق افتاده است .درچنين پهنه وسيعي مولفه های فشار حرارت نمي
تواند ثابت و بدون تغيير باشد لذا سنگهای دگرگون شده نيز یکنواخت نبوده مثال وجود محدوده استروئيد ،سيليمانيت،
آندالوزیت شيت موجود در شمال ورقه از این موارد محسوب مي شود .تمامي کاني های حاصل شده (چه از نوع فشار
باال وچه از نوع حرارت باال) در سطوح شيستوزیته اول قرار گرفته اند و جهت یافته مي باشند.
فاز دوم

ﮐﺸ
ﻮر

که آن هم مسلماً پيش از کرتاسه رخ داده و از نوع گروه حد واسط با فشار باال مي باشد .این فاز مسئول پيدایش کاني
های آندالوزیت ،سيليمانيت ،استروتيد و کلریتوئيدهایي است .که امروز با شکل بلوری کامل و مصون از دگرساني در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگها دیده مي شوند .اما این فاز هم ب لورهای تشکيل شده و هم شيستوزیته اوليه را چين داده است .دو فاز یاد شده
مي توانند به دنبال هم و در برهه ای از زمان که گنبد حرارتي حضور داشته اتفاق افتاده باشند.
فاز سوم

تﻣ

زماني اتفاق مي افتد که طي آن بخش هایي از سنگهای کرتاسه شيستوز شده اند .همانطوری که اشاره شد .ميان الیه
های شيل های آهکي در نهشته های کرتاسه به اسليت آهکي تبدیل شده اند و کاني های سيرست ،موسکویت و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کلریت در آنها ظاهر شده است .زمان دقيق این فاز را نمي توان به راحتي بيان داشت زیرا نهشته های کرتاسه باالیي
و همچنين رسوبات ائوسن در ناحيه مشاهده نمي شود لذا به نظر مي رسد که فاز مذکور بعد از کرتاسه مياني و قبل
از ائوسن ؟ رخ داده است نفوذ توده های آذرین ناحيه را نيز مي توان پي آمد همين فاز دانست .این مطلب مجدداً در

و
اﮐﺘ

بحث پترولوژی توده های نفوذی اشاره خواهد شد.
الزم به ذکر است که برخي از زمين شناسان معتقدن د که باال رفتن گرادیان زمين گرمایي ناشي از یک ریفت قاره ای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمي تواند موجب دگرگوني فشار باال و حرارت متوسط (بارووین) گردد .زیرا دگرگوني در مناطق ریفتي را از نوع فشار
کم وحرارت زیاد مي دانند و وجود دو نوع دگرگوني (یکي بارووین ودیگرآبوتوما) را خاص مناطق فرورانش که بين
پيوسته اقيانوس نئوتتيس و ایران مرکزی در مزوزوئيک صورت گرفته است نسبت مي دهند (گودرزی .)1974،
توده های نفوذی موجود در ناحیه

به نظر توده های آذرین متعددی در ناحيه نفوذ کرده اند تمامي این توده ها در بخش جنوبي ورقه مالیر و در ميان

زﻣﯿ

نهشته های متعلق به تریاس و ژوراسيک واقع شده اند روند عمومي این توده ها شمال غرب-جنوب شرق است.
رخنمون توده بزرگ گرانودیوریتي ناحيه از ورقه مالیر از روستای حسين آباد ناظم شروع شده و به س مت جنوب شرق
در ورقه های بروجرد ،شازند ،و رچه و اليگودرز برونزد دارد .از نگاه ریخت شناسي رخنمون این سنگهای آذرین دروني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

معموالً از ارتفاع نس بتاً کوتاهي برخوردارند و بعضاً در اثر فرسایش دگرساني شدن به صورت زمينهای کشاورزی و دشت
های پوشيده از آرن در آمده اند .در اثر نفوذ این توده ها در سنگ های ميزبان (در محل همبری آنها) انواع سنگ های

دگرگوني مجاورتي نظير شيت لکه دار ،هورنفلس-یرو اسکارن تشکيل شده است .این توده ها را مي توان به دو دسته
قدیم تر و جدیدتر تقسيم نمود.
توده نفوذی قدیمی یا توده گرانیتی -گنیس ()g-gn

این توده در جنوب آورزمان و در محدوده شمال شرق روستای انجيره برون زد دارد و ازگسترش بسيارکمي در سطح
زمين برخوردار است .سنگ شناسي آن از گرانيت تا گنيس تغيير مي کند .دربرخي نقاط نایسوسيته بخوبي مشاهده
مي شود .دارای بافت کاتاکالسيتک تا گرانوالر است .کاني های اصلي تشکيل دهنده آن کوارتز ،فلدس پات ،اپيدوت و
مسکویت مي باشد .اسفن ،کربنات و اکسيد آهن نيز از کاني های همراه آنها هستند.
در حال حاضر س نگ ميزبان این توده کوچک واحدهای سنگي تریاس و ژوراسيک است که بهمراه آنها تحت تاثير
پدیده دگرگوني واقع شده است لذا شاید به ژوراسيک مياني تا باالیي ؟ تعلق داشته باشد برگوارگي یا نایسوسيته
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موجود در این سنگ و نيز بافت کاتاکالستيک آن موید این است که بهرحال این توده از گرانيت های آخر کرتاسه
(گرانيت الوند و سامن) باشد و تحمل حرکات کوهزایي سبب خرد شدن و ایجاد نایسوسيته در آن شده باشد.
توده های نفوذی جنوب مالیر

این توده ها در نواحي جنوب مالیر گسترش دارند وتوده های بازیک تر قدیمي تر و قبل از توده های اسيدی نفوذ
کرده اند .به طوریکه آنکالوهای بازیک با ابعاد مختلف را مي توان در بخش های اسيدی تر مشاهده ن مود .این توده ها
عبارتند از:
 -توده گا برویی ()gb

ﮐﺸ
ﻮر

این توده در حد فاصل روستاهای قلعه مهدیجان و ارگس پائين رخنمون دارد و از گسترش بسيار کمي برخوردار است
(کوه تنگساران) که در نمونه دستي دارای بافت دانه ای ،درشت بلور و رنگ ظاهری و سطح شکست آن سياه است .در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مطالعات ميکروسکوپي دارای بافت گرانوالر بوده متن سنگ سرپانتينيزه شده است.
کاني های اصلي تشکيل دهنده آن پالژیوکالز (حدود البرادور-بيتونيت) که طول بلورهای آن تا  2/ 5ميلي متر مي
رسد پيروکسن که عموماً از نوع کلينوپيروکسن نظيراوژیت است ،تالک ،سرپانتين و کلریت نيز به ميزان اندک مشاهده
مي شود .از کاني های فرعي مي توان از کاني کدر نام برد.

تﻣ

 -توده دیوریتی ()d

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این بخش نيز در کنارتوده گابرویي از گسترش کمي برخوردار است عموماً به رنگ خاکستری تيره تا سياه است.
بلورهای آن دانه درشت و ترکيب آن از دیوریت تا دیوریت کوارتزدار تغييرمي کند دارای بافت دانه ای بوده و کاني
های اصلي تشکيل دهنده آن پال ژیوکالز(آندزین) ،آمفيبول و بيوتيت است .کاني های رسي ،سریسيت و لوکوکسن

 -توده گرانودیورتی ()gd

و
اﮐﺘ

ونيز به ميزان اندکي کاني ثانویه در متن سنگ وجود دارد .از کاني های همراه نيز مي توان آزماني اپاک ،آپاتيت و
فلدسپات آلکالي نام برد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این توده نفوذی بيشترین حجم و گسترش را به خود اختصاص داده است و در مسير روستاهای حسين آباد ناظم،
فيروز آباد ،سامن ،قلعه نقد علي ،حاجي خدر ،دره ميانه باال و بيدکریه رخنمون دارد .این توده د ر طول خود دارای
ترکيب متنوعي است در حقيقت یک مجموعه از سنگ های نفوذی را تشکيل مي دهد .به طور کلي مي توان ترکيبي
از گرانيت ،گرانودیوریت و مونزودیوریت تا دیوریت را در آن تشخيص داد ولي تفکيک این بخش ها مقدور نمي باشد
لذا بنام کلي یک واحد در نقشه آورده شده است.
ـ بخش های گرانیتی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این سنگها اغلب دارای بافت گرانولر و گاهي بافت پرفيروئيد دارند ،کاني های اصلي تشکيل دهنده آ ن فلدسپار آلکالن،
کوارتز ،پال ژیوکالز (گاهي کمي تجزیه به سریسيت و کاني های رسي) و بيوتيت است و کاني های ثان ویه آن موسکویت،
بيوتيت ،سریسيت ،کاني های رسي ،تورمالين ،لوکوکسن و کمي آمفيبول و از کاني های فرعي آن مي توان از کاني
کدر و اکسيد آهن و آپاتيت نام برد.

 -بخش های گرانودیوریتی

این سنگها دارای بافت گرانولر است و کاني های اصلي تشکيل دهنده آن پال ژیوکالز (کمي به سيریست ،کانيهای
رسي ،لکينوزوئيزویت و بيستاسيت تجزیه شده است) کوارتز ،فلدسپار آلکالن (گاهي به کاني های رسي تجزیه شده
است) ،بيوتيت ،کلریت و آمفيبول و به ميزان کمي پيروکسن مي باشند ،همچنين کاني های ثانویه آن بيوتيت،

سریسيت ،کاني های رسي ،اپيد وت ،کلریت واوراليت و کاني های فرعي آن اسفن ،آپاتيت ،کاني کدر ،اکسيد آهن
وزیرکن مي باشد.
 -بخش های مونزود یوریت تا دیوریت

این سنگ ها دارای ترکيبي در حدود مونزودیوریت و دیوریت است دارای بافت گرانولربوده و کاني های اصلي تشکيل
دهنده آن ازفلدسپار (عمدتاً پالژ یوکالز به ميزان زیادی به کاني هایي رسي و سریسيت تجزیه شده اند وگاهاً کربنات
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و کلریت جانشين شده اند) کواتز ،بيوتيت به همراه اسفن ،کلریت کربنات و گاهي لوکوکسن) ومقداری آمفيبول تشکيل
شده است .کاني های ثانویه آن شامل کاني های رسي ،سریسيت اپيدوت ،کلریت ،کمي کربنات است وکاني های اپک،
آپاتيت ،اسفن و اکسيد آهن از جمله کاني های فرعي آن به شمار مي آیند.
الزم به یادآوری است که این واحد در برخي نقاط دگرگوني خفيفي را نشان مي دهد به طوریکه جهت یافتگي کمي

ﮐﺸ
ﻮر

در کاني های توده گرانودیوریتي مالیر مشاهده مي شود .شاید بخش هایي که تحت تاثير دگرگوني ضعيف قرار گرفته
اند سني قدیم تر از بقيه قسمت های این توده داشته باشند ولي به علت پيچيده بودن ،تفکيک این ب خش ها در روی
نقشه مقدور نمي باشد.
 -توده گرانیتی ()g

توده نفوذی با ترکيب گرانيتي در یک نوار باریک و به موازات توده بزرگ گرانودیوریتي سامن (  )gdو در غرب آن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون دارد ،و در مسير روستاهای کمربند ،یونس ،واشان ،بيد کلمه ،ده نو و دره گرگ مشاهده مي گردد .از نگاه
ریخت شناسي نسبتاً کم ارتفاع بوده به طوریکه اغلب نواحي مذکور به صورت زمين های آرني و کشاورزی در آمده
اند .عمدتاً این سنگها درشت بل ور بوده و ميزان کاني های تيره آن کم است .متن سنگ تقریباً همگن بوده و از ترکيب

تﻣ

نسبت اً یکنواختي برخوردار است .معمو الً دارای بافت گرانوالر وگاهي پرفيری با زمينه ميکروگرانوالر است .کاني های
اصل تشکيل دهنده متن سنگ :کوارتز ،فلدسپار آلکالن (ارتوز کمي به سيریسيتو کاني های رسي تجزیه شده است)،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پالژیوکالز (در حد آلبيت -اليگوکالز) ب يوتيت و کمي کاني های تور مالين ،موسکویت آمفيبول است.
کاني های ثانویه عبارتند از سریسيت ،کاني های رسي ،اپيدوت ،کلریت ولوکوکسن و از کاني های فرعي مي توان از
اکسيد آهن ،آپاتيت ،تورمالين (به ميزان کم ) و اسفن را نام برد.
 -انواع دایك های نفوذی

و
اﮐﺘ

دایک های نفوذی فراواني با ترکيب های مختلف و در نقاط مختلف ورقه (بویژه در اسليت های معروف مالیر و در خور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توده های نفوذی ناحيه) مشاهده مي گردد .روند عمومي واصلي آنها شمال غرب -جنوب شرقي است این فيلون ها را
مي توان به دایک های سيليسي ( gو ،)siپگماتيتي ( ،)pegآپليتي (  )apو باالخره دایک های بازیک در حد دیوریت
وگابرو -دیا باز( )d-gbتقسيم نمود .دایک هایي که ميزا ن فلدسپار باالتری دارند مي توانند ارزش اقتصادی داشته
باشند ( )fرگه های سيليسي احتماال به دو صورت تشکيل شده اند.
 -ب ه صورت دایک های سيليسي که در ارتباط با توده های نفوذی اسيد ناحيه باشند و یا بعد از آنها تشکيل ش ده

زﻣﯿ

باشند.
 رگه های سيليسي که به صورت موبيليزاسيون کوارتزی در اسليت های مالیر تشکيل شده اند.دایک های پگماتيتي فراوان ترین رگه های نفوذی را در ن احيه مورد مطالعه تشکيل مي دهند که خود در نقاط مختلف

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارای ترکيب کاني شناسي متفاوتي مي باشد .پگماتيت های موجود در اسليت ها عمدتاً از نوع موسکو یت ،آندالوزیت
وگرونا دار هستند ولي پگماتيت های موجود در توده های نفوذی ناحيه اغلب تورمالين دار مي باشند (گودرزی .)1374

دایک های آپليتي به نظر مي رسد که در مراحل پایاني تشکيل توده های نفوذی ناحيه ،به داخل گسل ها و شکاف ها
نفوذ کرده اند .دایک های بازیک نيز به صورت پراکنده به چشم مي خورد.
 الزم ب ه یاد آوری است که توده های نفوذی جنوب مالیر همگي در ميان اسليت های ژوراسيک نفوذ کرده اند و درهمين سنگ هاست که هاله ای دگرگوني مجاروتي ایجاد کرده اند .نفوذ این توده ها در نهشته های کرتاسه دیده نشد
لذا در مورد زمان نفوذ این توده ها شواهد و روشني بر روی زمين وجود ندارد ،ولي به علت نزدیکي و تيپ واحدهای

سنگ شناسي به نظر مي رسد که با توده باتوليتي الوند هم زمان باشند .مطالعه روی بيوتيت های سنگ توده اصلي
گرانودیوریتي الوند به روش  k-Arبرابر با  63 + 2/5ميليون سال و به کمک  Rb-srبرابربا  68+2ميليون سال و در
رابطه با توده نفوذی بروجرد از مطالعه بيوتيت گرانيتوئيد به روش  K-Arبرابربا  71/5 +3ميليون سال وبه کمکKb-
 71 /15 + 2/1 srميليون سال به دست آمده است (ولي زاده -اطالعات شفاهي) مسعودی (  )1997بر روی همين
توده در ناحيه شازند و آستانه سه ردیف سني به دست آورده است که به شرح زیر مي باشد.
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ردیف اول

مطالعه بر روی گرانيت های قدیمي تر که دگرگوني خفيفي را تحمل کرده اند (کمپلکس بروجرد) ونيز بررسي پگماتيت
های قدیمي تر سني از  117تا  120ميليون سال ارائه مي نماید.
ردیف دوم

بررسي یک نمونه از گرانيت (معروف به گرانيت آستانه)  99ميليون سال را نشان مي دهد.
ردیف سوم
مطالعه  3نمونه از توده های نفو ذی جدیدتر و همچنين پگماتيت های جوان تر با روش  Rb87 / Sr 86و Sr87 / Sr86

ﮐﺸ
ﻮر

سني از  52تا  70ميليون سال را بيان مي نماید.
ژئوشیمی توده های نفوذی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ های نفوذی پهنه سنندج-س يرجان (از اليگودرز تا قروه) دارای ویژگي های زماني -مکاني و زمين شناختي مشابه
مي باشند و توده هایي از این نوع را که در یک راستا و به طول چند صد کيلومتر توزیع مي شوند را ابر واحد ( super

تﻣ

 )unitمي نامند (پيپر .)1993
منطقه مورد مطالعه بخش کوچکي از توده های نفوذی مربوط به این پهنه ساختاری را که در یک روند شمال غرب-
جنوب شرق امتداد مي یابد در بر دارد .به منظور تعيين جایگاه تکتونيکي و خاستگاه ماگمایي توده های گرانيتوئيدی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مالیر ،نتایج و پژوهشي های قبلي و بررسي های انجام شده در قالب تهيه نقشه زمين شناسي ورقه مالیر مورد استفاده
قرار گرفته است .بر این اساس گرانيت وئيد های منطقه مورد مطالعه عمدتاً در قلمرو گرانيت و گرانودیوریت قرار مي
گيرند ولي توده گرانودیوریتي مالیر از حجم بسيار زیادتری برخوردار مي باشد .سنگ های آذرین گرانيتوئيدی در این

و
اﮐﺘ

منطقه از تنوع کمي برخوردار بوده و ویژگي های کاني شناختي ،بافتي و زمين شناختي مشابهي دارند .در بعضي از
گرانيتوئيدها آمفيبول مشاهده مي شود ولي اغلب بيوتيت در آنها فراوان تر است .موسکویت اکثراً در گرانيت ها مشاهده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي شود ولي در گرانودیوریت ها کمتر دیده مي شود .در برخي از گرانيت ها موسکویت و بيوتيت همراه مقادیر بسيار
جزیي آمفيبول ( هورن بلند) مشاهده مي شود .وجود تورمالين و آمفيبول در بعضي از گرانيتوئيدها که احتماالً نشان
دهنده تشکيل آنها در شرایط فشار بخار آب باال مي باشد غير از متشکله های دیگر سنگ های گرانيتوئيدی منطقه
مالیر است .کاني های دگرگونه ای همچون آندالوزیت سيليماتيت ،گرونا بسيار محدود بوده و اغلب در بعضي از گرانيت
هایي که در حاشيه توده و در مجاورت با سنگ های ميزبان دگرگونه قرار دارند مشاهده مي شود .گرانيتوئيدهای جهت

زﻣﯿ

دار شده نيز عمدتاً در حوالي توده و در مجاورت با سنگ های ميزبان دگرگونه متمرکز مي باشند .اسفن نيز عموماً به
صورت کان ي فرعي در این سنگ ها دیده مي شود .از نقطه نظر تقسيم بندی گرانيتوئيد ها ،توده های اسيدی مذکور
در قلمروی گرانيتوئيد های ساب سولووس قرار مي گيرند زیرا فلدسپار پتاسيک (ارتوز) و پالژیوکالژ اغلب به طور مجزا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هستند .با توجه به نمودار آلکالن ( )Na20+K2Oدر مقابل  SiO2و نمودار  AFMسنگ های تشکيل دهنده توده های
گرانيتوئيدی منطقه مالیر از نوع ساب آلکان و کالک آلکان مي باشد.
با توجه به معيار های تفکيک کننده گرانيتوئيد های  Sو  Iارائه شده توسط پژوهشگراني مانند  ChappellوWhite

( )1974برای گرانيتوئيدهای منطقه م الیر به نظر مي رسد الاقل بخشي ازگرانيتوئيدهای ناحيه از منشا ذوب آناتکسي
پوسته قاره ای باشند.
بر اساس مدل ارائه شده توسط مانيور وپيکولي ( ) 1989که بر داده های ژئوشيميایي عناصراصلي استوار است
گرانيتوئيدهای منطقه مالیر با گرانيتوئيدهای مناطق کوهزایي ( )orogenicقابل مقایسه مي باشد .دیاگرام با چلر و

بوون نيز نشان دهنده کوهزایي بودن گرانيتوئيدهای منطقه است .نمودارهای دوتایي عناصر نادر نيز که بهمين منظور
توسر پيرس و همکاران( ) 1989ارائه شده است تعلق سنگ های گرانيتوئيدی منطقه مالیر را به مناطق کوهزایي مورد
تایيد قرار مي دهد .نمودارهای عنکبوتي (  )Spider diagramsدرمال شده ( )Normalizedگرانيتوئيدهای منطقه مورد
مطالعه نسبت به پالژیو گرانيت های اقيانوسي نيز الگوی ميله ای مشخص دارد که با الگوی استاندارد شده داده های
ژئوشيميایي مربوط به گرانيتوئيدهای مناطق کوهزایي مشابه و ق ابل مقایسه بوده و از الگوی استاندارد شده نسبتاً هموار
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مناطق غير کوهزایي ( ) Anoroginicکامالً متمایز است الزم به یادآوری است که برخي از زمين شناسان مانند صادقيان
( ) 1373و ولي زاده و صادقيان ( ) 1375نيز به نتایج مشابهي دست یافته و گرانيتوئيدهای پهنه ساختاری سنندج -
سيرجان را گرانيتوئيدهای کوهزایي معرفي کرده و آنها را با گرانيتوئيدهای قوس قارهای ( ) CAGکه حاصل فرورانش
پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زیر پوسته قاره ای ایران مرکزی است و در کرتاسه فوقاني -پالئوسن زیرین در نوار

ﮐﺸ
ﻮر

دگرگوني سنندج -سيرجان جایگزین شده است قابل مقا یسه مي دانند .در منطقه مالیر سنگ های آذرین بازیک در
مجموعه های بسيار کم حجم و جزیي دیده مي شود (توده های کوچک دیوریتي و گابرویي) و شواهد صحرایي و
مطالعات ژئوشيميایي نشان مي دهد که سنگ های فوق الذکر با گرانيتوئيد منطقه مورد مطالعه همخون
( )comagmaticنمي باش ند سنگ های از این نوع در سایر نقاط پهنه ساختاری سنندج -سيرجان نيز گزارش شده
است (ولي زاده  .) 1371کلينوپيروکسن (اوژیت) از مهمترین کاني های متشکله گابروها و آمفيبول مهمترین کاني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تشکيل دهنده توده کوچک دیوریتي است .ماگمای بازیک فوق الزکر با گرایش های توله ایتيک احتماال اوليه بوده و
ناشي از ذوب بخشي پوسته اقيانوسي فرورانده شده نئوتيتس یا گوشته ای آن مي باشد که به زیر ایران مرکزی فرورانده
مي شده است (ولي زاده ) 1355دست یابي به مسایل پترولوژیکي دقيق تر و سن آنها به مطالعات جداگانه ای نياز
دارد.

تﻣ

سنگهای حاصل از دگرگونی همبری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همان طوری که گفته شد توده آذرین الوند و توده های جنوب مالیر که در واحد معروف اسلين مالیر ( )Jphنفوذ کرده
اند سبب شده اند که بخشي از این اسليت ها و فيليت ها در نزدیکي و مجاورت توده های مذکور تحت تاثير دگرگوني
همبری قرار گيرند .در محدوده ورقه مالیر این سنگ ها شامل توالي زیر است .
 -شیست لكه دار ()Spotted Schist

و
اﮐﺘ

این واحد سنگي در اطراف توده سامن مشاهده مي شود و هاله بيرون دگرگوني همبری را تشکيل مي دهند و درنقشه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ها با نشانه  s.schنشان داده شده است .در این نواحي اسليت ها و فيليت های جنوب مالیر در اثر تزریق توده های
نفوذی و در نتيجه تحت تاثير گرمای توده به شيست لکه دار تبدیل شده اند .لکه ها از بلور های ریز آندالوزیت و گرونا
تشکيل شده اند .در این مرحله آثار تورق آسان هنوز وجود دارد و سنگ حاصله شيست گوارتز ،فلدسپات ،کلریت و
موسکویت دار مي باشد کاني کدر و اکسيد آهن نيز از کاني های فرعي آن به شمار مي آیند .بافت سنگ در اینجا
شيستوز-ليپدربالستيک است .در این ناحيه شيست لکه دار مذکور قبال یک فاز دگرگوني ناحيه را تحمل کرده بود که

زﻣﯿ

به صورت اسلي ت و فليت در آمده است .الزم به یاد آوری است که در اطراف توده الوند در نواحي جو کار حسين آباد
شاملو و گردنه جوکار شيست لکه دار تشکيل شده است ولي به علت آن که فاز دوم دگرگوني نا حيه ای در این نواحي
برتری دارد نواحي مذکور تحت واحد ( )g.schبررسي گردیده است.
 -هورنفلس ()h

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اگر از هاله بيروني به توده های نفوذی نزدیک شویم شيست لکه دار به هورنفلس تبدیل مي شود .این سنگ ها دارای

ظاهری خاکستری تيره یا سياه و متراکم است .بلورهای آندالوزیت و یا کردیوریت در آن فراوان است .شيستوزیته
تقریباً ازبين رفته است .بافت سنگ معموالً بالستيک -هورنفلس تا گرانوبال ستيک مي باشد .سایر کاني های اصلي
تشکيل دهنده آن در مجموع عبارتند از کوارتز (با قطر چند دهم ميليمتر) ،پالژیوکالز ،فلدسپار آلکالن (بيشکل و
تجزیه شده به سيریسيت) و کاني های رسي با بيوتيت و گرونا ،کلریت وگرونا ،کلریت ،فلوگوپيت ،مو سکویت مي باشند
در گردنه دوالیي (در مسير جاده تویسرکان) این هورنفلس ها به عنوان سنگ ساختمان استخراج مي شوند.

 -اسكارن ()Sk

در نواحي سراب سامن و انجيره بخش هایي از سنگهای آهکي ناحيه (احتماالً متعلقبه تریاس) که در کنار توده های
نفوذی قرار مي گيرند به اسکارن تبدیل شده است که در نقشه قابل نمایش مي باشد.
از کاني هایي را که در اثر این پدیده در متن سنگ مشاهده مي شود و مي توان از بلورهای گرونا نام برد.
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هاله دگرگوني همبری در اطراف توده گرانودیوریتي و گرانيتي جنوب مالیر یک حلقه نا متقارن بيضو ی است .به نظر
مي رسد بخش شرقي توده مذکور دارای حرارت کمتری بوده است .بطوریکه در نواحي بين سامن و حسين آباد ناظم
در سمت شرق توده هاله دگرگوني همبری تشکيل نشده است و اسليت های ناحيه مستقيما در کنتاکت توده آذرین
مشاهده مي شوند.
پهنه ساختاری زاگرس

بخش بسيار کوچکي از گوشه جنوب غربي ورقه در محدوده پهنه ساختاری زاگرس مرتفع قرار مي گيرد .این بخش از
یک لتيولوژی شبه فليش تشکيل شده است .اجزا تشکيل دهنده آن سنگ آهک مارني ،سنگ آهک ،مارن ،شيل آهکي،

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگ آهکي و ماسه سنگ مي باشد .رنگ عمومي این واحد خاکستری تا سبز متمایل به خاکستری است.
فسيل های زیر از این واحد و از الیه های آهکي آن شناسایي شده است (کيهاني ،پرتو آذر).

Globigerina sp., Rotalia sp., Rotalia viennoti ., Rubolus sp., Miojypsinoides, sp., Austerigerina sp.,
Lithophyllum sp., Amphistejina sp.,

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که متعلق به ميوسن زیرین ( آکتيانين)مي باشند.

تﻣ

ضخامت این واحد بخوبي مشخص نيست زیرا این رسوبات بر روی سایر واحد های سنگي زاگرس رانده شده است ،و
خود نيز در محل گسل سرتاسری توسط سنگ های متامورف تریاس پوشيده مي شود (در محل روستای چقابل).
زمین شناسی ساختمان و تكتونیك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همان طوری که گفته شد ورقه مالیر در محدوده پهنه ساختاری سنندج -سيرجان واقع شده است و فقط بخشي
بسيار کوچکي از گوشه جنوب غربي آن در قلمرو منطقه زاگرس مرتفع قرار مي گيرد.

و
اﮐﺘ

وجود مسئله دگرگوني ناحيه ای ،تکتونيکي (سبب وجود راندگي های متعددی شده) سبب پيچيدگي وضع ساختماني
در این ورقه ش ده است .نفوذ توده های آذرین دروني در سنگ های دگرگونه این ناحيه به پيچيدگي آن افزوده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

به لحاظ وضع تکتونيکي خاص این پهنه ساختاری ارتباط واحد های رسوبي معموال گسلي است .مرز ميان پهنه
سنندج -س يرجان و زاگرس مرتفع را گسل راندگي بزرگ زاگرس تشکيل مي دهد .در ذیل ابتدا به ساختمان های
زمين شناختي و سپس به تکامل زمين شناختي و حرکات کوهزایي اشاره مي شود.
 ساختمان های زمین شناختی -گسل های ناحیه

زﻣﯿ

با توجه به جایگاه ورقه مالیر که در پهنه فشارشي سنندج -سيرجان واقع شده است .چنين انتظار مي رود که گسل
های سرتاسری و راندگ ي های بزرگي را بتوان در روی زمين مشاهده نمود .ولي به لحاظ گسترش زیاد اسليت ها و
فيليت های ژوراسيک که هم تحت تاثير عواملي مانند فشار ،حرارت و ...قرار گرفته اند و از رسوبي دیگر خود به صورت
شکل پذیر ( )Ductileعمل مي کنند گسل های این واحد بخوبي مشخص نمي باشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 گسل هایی كه قابل نامگذاری می باشند عبارتند از -گسل راندگی زاگرس

طول کمي از این گسل در محدوده ورقه مالیر واقع مي شود ،در محل روستای چقابل در منتهي اليه جنوب غربي

ورقه در سطح این گسل سنگ های دگرگونه تریاس متعلق به پهنه سنندج – سيرجان بر روی رسوبات شبه فليش
ميوسن مربوط به زاگرس رانده شده است شيب این گسل به سمت شمال شرق است.

گسل راندگی الوان كمر

سنگ های ولکانيکي وسنگ آهک های دگرگوني تریاس در نواحي روستاهای الوان کمر باال و زاغه انوچ به صورت یک
سفره رورانده ( )nappeبر روی اسليت های ژوارسيک رانده شده اند ،گسل های کوچکي نيز در ناحيه مشاهده مي
شود.
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چین خوردگی

از ساختمان های زمين شناسي مي توان به نا ودیس کوچکي در نهشته های کرتاسه در شرق شهر مالیر اشاره کرد،
محوراین ناودیس تقریبا شرقي-غربي است .نا ودیس های کوچک دیگری نيز در سطح ورقه مشاهده مي شود.
 -تكامل زمین شناختی و حركت های كوهزایی

از چگو نگي تاثير حرکات آسينتيک ،کالدونين و هسي نين به لحاظ نبودن و یا عدم برونزد رسوبات پرکامبرین تا اوایل
تریاس اطالعي در دست نيست.
همانطوری که گفته شد کهن ترین واحدهای رخنمون یافته در ورقه مالیر متعلق به تریاس است .و به نظر مي رسد

ﮐﺸ
ﻮر

به طور موازی و پيوسته به نهشته های ژوراسيک (فيليت های منطقه) مي رسد دگرگوني این رسوبات در حد پائين
رخساره شيست سبز مي باشد .لذا چنين بر مي آید که فاز کيمبرین در ناحيه تاثيری نداشته است.

زمین شناسی اقتصادی

از آثار معدني موجود در ورقه مالیر مي توان به موارد ذیل اشاره نمود.
ml,s

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در شرق شهر مالیر نهشته های کرتاسه با قاعده ماسه سنگي آغاز مي گردد .ولي از طرف دیگر این رسوبات در تمام

تﻣ

 در شرح واحد چينه ای کرتاس ه همان طوری که اشاره شد دومين واحد (  )Kیعني مجموعه سنگ آهک نازکالیه ورقه ای و الیه های م اسه سنگي بطور جانبي و در منتهي اليه حاشيه شرقي ورقه (شمال روستای دهک) به
 -بخش زیرین

دولوميت ضخيم الیه ماسه ای(سيليسي) به رنگ خاکستری.

و
اﮐﺘ

 -بخش فوقانی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دولوميت های ماسه ای ضخيم الیه مي رسد که مي توان آنرا به سه بخش تقسيم نمود.

مانند بخش زیرین از دولوميت های ماسه ای به رنگ خاکستری تشکيل شده است .بخش زیرین این قسمت که در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

معدن آهنگران از آن بهره برداری مي شود یک افق از کانسار سرب دارد.
در بخش مياني و کانسار آهن ( هماتيت و ليمونيت ومقدار کمي منينيت) ،کانسار سرب و باریتين تشک يل شده است.
به نظر مي رسد کانسارهای مذک ور به صورت رسوبي گذاشته شده اند .در حال حاضر از بخش مياني به عنوان سنگ
معدن آهن استخراج مي شود.
 -در قاعده سنگ آهک های کرتاسه در پهنه سنندج -سيرجان کاني ز ایي سرب و آهن مشاهده مي شود ،در محدوده

زﻣﯿ

ورقه و در پای کوه گاومرده و لکه بند در قاعده رسوبات کرتاسه آثاری از کاني سازی آهن و سرب مشاهده مي شود
که به نظر مي رسد ارزش اقتصادی چنداني داشته باشد.
 -ا ز رگه ها و دایک های سيليسي موجود در ناحيه به ویژه در اسليت های مالیر مي توان بعنوان ماده معدني با ارزش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

استفاده کرد.
 دایک های فلدسپاری موجود در توده های نفوذی اسيدی نيز مي تواند به عنوان یک ماده اقتصادی به حساب آیند. از طبقات سنگ آهکي بلورین و سفيد رنگ (مرمری) واحد فوقاني تریاس ( )TRlکه در غرب ورقه گسترش دارندمي توان به عنوان سنگ ساختماني استفاده کرد.
 به آثار کاني زایي تالک م ي توان در شمال روستای کوشکي اشاره نمود.نقاط برروی آخرین واحد ماسه سنگي ژوراسيک قرار مي گيرد .عنوان دگر شيبي در مرز این دو واحد زماني ،درست
به نظر نمي رسد زیرا نهشته های کرتاسه در هيچ جا بر روی واحد های سنگي قدیم تر و با سنين مختلف مشاهده
نمي شود و از سوی دیگر رسو بات کرتاسه خود تحت تاثير دگرگوني ناحيه ای قرار گرفته اند .لذا از نحوه عملکرد فاز
کيميرین پسين نيز اطالع روشني نداریم .ولي آنچه به تعيين مي توان اظهار داشت این است که در مرز دو واحد زماني
ژوراسيک و کرتاسه نوساناتي بر حوضه حاکم بوده است سئوالي که مطرح مي شود این است که آیا نهشته های تری اس
و ژوراسيک در اثر عملکرد فاز کيميرین پسين دگرگوني حاصل کرده اند و یا به اتفاق رسوبات کرتاسه پس از کرتاسه
15
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دگرگون شده اند ،در شمال شهر مالیر ميان الیه های نازک شيلي واقع در بين طبقات آهکي کرتاسه خود نيز به
صورت اسليت در آمده است  ،لذا زمان فاز اول دگرگوني ناحيه ای بر ایمان نامشخص است بعد از کرتاسه یعني در اثر
حرکت های الراميد رسوبات ناحيه چين خوردگي حاصل کرده و از آب خارج مي شوند .به طوری که نهشته های
کرتاسه و قدیمي تر از آن دگرگوني حاصل کرده و دارای تورق آسان شده اند .در محدوده ورقه مالیر نهشته های

ﮐﺸ
ﻮر

متعلق ب ه ترشيری مشاهده نمي گردد تا به توان در مورد چگونگي عملکرد حرکات آلپ پایاني (پيرنه) اظهار نظر نمود.
در تریاس مياني شاهد خروج سنگهای ولکانيکي در ناحيه هستيم و در تریاس مياني -با الیي؟ رسوبات کربناته () TRl
بجا گذاشته مي شود ،دریا در ژوراسيک به صورت یک بزرگ ناودیس طویلي بوده که رسوبات قاره ای دانه ریزآرژیلي
و ماسه ای در آن ته نشين شده اند و در اثر دگرگوني فيليت های معروف همدان بجا گذاشته است .از دو فاز دگرگوني
ناحيه ای یاد شده در بحث های گذشته اولي بيشتر از نوع حرارتي -حرکتي بوده ولي در دومي بيشتر حرارت نقش

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ا یفا کرده است ،رخ اسليتي و شيستوزینه در همه جا در طبقات اسليتي ژوراسيک مشاهده مي گردد و گاهي شيستوزینه
چنان غالب است که الیه بندی به طور کامل از بين رفته است .شيستوزینه غالب تقریباً در امتداد N50wتا N40w
دیده مي شود و گاهي نيز در امتداد  N40Eتا ،N50Eشيستوزیته مرحله اول در اثر فاز بعدی چين خورده و شکستگي

تﻣ

ها یي در سطح محوری آنها ایجاد شده است.
و رخ نوع دوم را ایجاد نموده است .آنچه مسلم است این است که الیه بندی اوليه در اسليت های مالیر چين خورده و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در اثر فشاری که از شمال شرق اعمال مي شده چين ها به سمت جنوب برگشته اند.
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