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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره - 5762خدابنده – سلطانيه
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه خدابنده – سلطانيه که ورقه  1:100،000آن موضوع این بررسي است در استان زنجان قرار د ارد .این ورقه به
شماره  5762ميان طولهای جغرافيایيˊ 49˚ ,00ˊ- 48˚ ,30خاوری و عرض های جغرافيایي ˊ36˚ ,00ˊ- 36˚ ,30
شمالي جای دارد .نام آن از شهرستانهای خدابنده و سلطانيه – پایتخت سلطان محمد اولجایتو مش هور به خدابنده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در قرن هشتم هجری (چهاردهم میالدی) گرفته شده است .مهمترین شهرهای این ناحیه خدابنده و سلطانیه است .این دو
شهر با راه آسفالته ای که از روستاهای شوبند ،ده جالل ،خمارك و مزید آباد می گذرد ،به همدیگر ارتباط دارند.
راه آسفالته و راه آهن تهران  -تبریز ،راههای آسفالته خدابنده – ابهر ،سلطانيه  -خدابنده ،ویر  -سنبل آباد ،گوزل دره -
نيمه ور و همچنين راههای شوسه خدابنده – نيمهور از راه روستاهای بوالماجي وخرم درق ،ده جالل وخمار به قانلي و
چپقلو و راه شوسه چپقلو  -دوتپه از راههای مهم ارتباطي این ناحيه بشمار مي روند.

تﻣ

دامنه های جنوبي کوه سندان در شمال خاوری ،کوههای سلطانيه در مرکز و کوه قيدار در جنوب باختری منطقه مورد
بررسي که همگي روندی شمال باختری ،جنوب خاوری دارند ،از کوههای عمده این ناحيه به شمار مي آیند .این رشته

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کوهها بوسيله دشت های سلطانيه و خدابنده (قيدار) از یکدیگر جدا مي گردند .بلندترین نقطه های منطقه ،چکاد کوه
قيدار با  2771متر و چکاد کوه قره داغ با  2700متر بلندی از سطح دریاست.
آبراهه های واقع در شمال خاوری منطقه به رودخانه های زنجان و ابهر و آبراهه های واقع در بخش جنوب باختری ،از

و
اﮐﺘ

سوی خاور و جنوب منطقه به بيرون روانه شده و در پایان به رودخانه قزل اوزن مي پيوندند .در این ناحيه روستاهای
فراواني وجود دارد ،که اهالي آن همگي به زبان ترکي سخن مي گویند .بعلت بودن کوهها و چراگاهها و همچنين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دشتهای حاصلخيز ،ساکنان این ناحيه بيشتر به کشاورزی و دامداری مشغول مي باشند .فرآورده های ع مده این ناحيه
گندم ،جو و انگور است .بطور کلي ناحيه مورد بررسي دارای آب و هوای نسبتاً سرد تا معتدل است ،چنان که در فصل
تابستان نقاط کوهستاني نسبتاً خنک و نقاط پست اندکي گرم و خشک است.
این ناحيه در فصل زمستان و سرما که حدود  6ماه از سال به درازا مي کشد ،دارای یخبندان های طو الني است ،آن
سان که گاهي این نواحي جزو سردترین نقاط کشور گزارش مي شود.

زﻣﯿ

چينه شناسي

پرکامبرین پسین

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چنين بنظر مي رسد که کهنترین سنگهای ناحيه از سازندی که با سازند کهر سنجيده شده ،تشکيل شده باشد.

این سازند در ورقه خدابنده  -سلطانيه باردیفهایي از شيل های آرژیلي و سيليسي برنگ خاکستری متمایل به سبز تا
سبز زیتوني ،توف ،سنگهای ولکانيکي و دولوميت و آهک های آهن دار برنگ قهوه ای سوخته تشکيل شده است.

گاهي الیه هائي از شيلهای سبز و قرمز نيز این ردیفها را همراهي مي کند .چون بخشهای زیرین این سازند و
وابستگيش با پي سنگهای کهنتر نامشخص است ،ستبرای آن قابل اندازه گيری نيست .ولي در گزارش شماره 2
سازمان زمين شناسي این ستبرا در کوه قره داغ بيش از  1000متر برآورد شده است .در حوالي روستای سروجهان
واقع در شمال باختری شهرستان ابهر ،گرانيت دوران بر این سازند تاثبر گذارده و دگرگوني مجاورتي در آن بوجود
آورده است .همانگونه که گفته شد بخش زیرین این سازند بعلت پنهان بودن در زیر زمين نامشخص است و مرز باالئي

آن نيز در همه ناحيه مورد بررسي ،یعني در شمال و خاور روستاهای چپقلو و قانلي ،خاور قفس آباد و جنوب و جنوب
باختری روستای ویر با سازند بایندر بصورت گله و راندگي است.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
از اینرو نسبت دادن سن پرکامبرین پسين به این سازند ،تا تکميل بررسي های دقيق تر تردید آميز مي باشد.
سازند بایندر )(Bayandor Formation

برش الگوی این سازند در حدود  5کيلومتری شمال باختری آبادی بایندر و در شمال دهکده دوران کمي بيرون از ورقه
سلطانيه ،اندازه گيری و بررسي گردیده است.
بطور قطع و یقين این سازند قدیم ترین سازند شناخته شده در ستون چينه ای این ناحيه است ،زیرا بي هيچگونه نبود
چينهای مهمي بالفاصله در زیر دولوميت های سازند سلطانيه جای ميگيرد .این واحد سنگي بطور عمده از ماسه
سنگها و شيل های قرمز و ارغواني ،که بسيار ميکادار هستند ،همراه با ردیفهایي از آهک و دولوميت هایي ،که اندکي

ﮐﺸ
ﻮر

باز بلورین شده اند تشکيل مي شود .گذر زیرین این سازند در برش الگو با واسطه گسلي با روند شمال باختری ،جنوب
خاوری در کنار گرانيت دوران جای گرفته و مرز باالیي آن هم شيب به دولوميت های سازند سلطانيه ت بدیل مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هيچگونه آثار فسيلي شناخته شده بجز استروماتوليت های پرکامبرین پ سين در این سازند یافت نشده است .از روی
این استروماتوليت ها و باتوجه به موقعيت چينه ای این سازند در زیر سازند سلطانيه  -به سن پرکامبرین پسين -
کامبرین پيشين  -سن سازند بایندر پرکامبرین پسين در نظر گرفته مي شود.

تﻣ

گسترش این سازنده را در ورقه  1:100000خدابنده ،در جنوب روستای ویر ،جنوب روستای ارهال ،شمال خاوری
روستای قانلي ،خاور آبادی چپقلو و باالخره در خاور آبادی قفس آباد مي توان دید.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در همه ناحيه های یادشده این سازند با تشکيالتي که بر روی نقشه بانشانه اختصاری  PEKنمایانده شده است،
وابستگي گسله ای دارد در نقشه  1:100000کوههای سلطانيه ،در جنوب روستای شکر آباد واقع در باختر شهرستان
سلطانيه ،سنگهاني را به سازند بایندر نسبت داده اند ،که بدرستي وابسته به بخش باالیي سازند ک هر مي باشند.
سازند سلطانیه ()Soltanieh Formation

و
اﮐﺘ

پرکامبرین پسین ـ کامبرین پیشین

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برش الگوی این سازند ـ که نام آن از شهر سلطانيه گرفته شده ـ در خاور روستای چپقلو اندازهگيری و مورد بررسي
قرار گرفته است .سازند سلطانيه در برش الگو  1160متر ستبرا دارد و در گزارش شماره  2سازمان زمين شناسي
کشور سه واحد اصلي زیر در این سازند گزارش شده است .این واحدها از پائين به باال عبارتند از:
واحد دولوميت زیرین به ستبرای  123متر شامل دولوميت زردرنگ با الیه بندی منظم و نوارهای سياه و سفيد چرت.
واحد شيل چپقلو به ستبرای  247متر که از شيل های رسي و سيلستي دارای ميکا به رنگ خاکستری تيره تا سياه

زﻣﯿ

درست شده است .این واحد در بخش باالیي خود الیههایي از آهکهای ورقه ای گرهي به رنگ آبي و سياه و شيلهای
آهکي فسفات دار دارد .مهمترین فسيل های شناخته شده در این عضو Fucoides Chuaria circularis Walcolt
ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخش دولوميت باالئي به ستبرای  790متر که از دولوميت های توده ای به رنگ خاکستری روشن ،با گره های چرت
پدیدار شده است.
بررسيهایي که به تازگي در نواحي دلير و نقاط دیگر البرز مانند کوههای سلطانيه انجام گرفته( ،ب .حمدی) موید آن
است که این سازند از  5عضو به شرح زیر تشکيل شده و گستردگي این عضوها را در بيشتر نقاط ایران کمابيش
ميتوان دنبال نمود .این  5عضو عبارتند از:

دولوميت زیرین ،شيل زیرین ،دولوميت مياني ،شيل باالیي و باالخره دولوميت باالیي با بررسيهای انجام گرفته
(توسط ب .حمدی  )1986سن سازند سلطانيه پرکامبرین پسين ـ کامبرین پيشين تعيين شده ا ست.
سازند سلطانيه در ناحيه مورد بررسي در خاور روستای زره باش ،خاور روستای چپقلویا شمال باختری قانلي جنوب
شهرستان سلط انيه و خاور و باختر روستای خرم درق برونزد دارد .دولوميت زیرین فسيلهای مشخصي ندارد .ولي
شيل زیرین با عضو چپقلو آکریتارکهای وابسته به وندین (پرکامبرین پسين) و دولوميت مياني دارای
پروتوکنودونتهای فراوان وابسته به آشکوبهای مانيکای وتوماتين (کامبرین پيشين) است( .ب .حمدی  )1989شيل
باالیي سازند سلطانيه نيز دارای ميکروفسيلها و تریلوبيتهای آشکوب آتابانين (کامبرین پيشين) ميباشد.
2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
کامبرین پیشین

همانگونه که گفته شد گذر پرکامبرین پسين به کامبرین پيشين در دل سازند سلطانيه قرار دارد ،سازندهای وابسته
به کامبرین در ن احيه سلطانيه از پائين به باال عبارتند از:
سازند ()Barut Formation

نام این سازند از دهکده باروت آغاجي واقع در باختر کوههای سلطانيه و در  18کيلومتری جنوب باختری زنجان
گرفته شده است .ستبرای آن در برش الگو  714متر است ،که بيشتر با ردیفهایي از شيل های رسي ،سيلتي و
ماسهای ميکادار به رنگ های ارغواني ،سبز ،خاکستری ،بنفش ،سياه و دولوميت و آهک درست شده است .در

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای کربناتي این سازند استروماتولویت های فراواني یافت ميشود .این استرومانوليت ها در شمال روستای شلوار
واقع در راه سلطانيه به خدابنده قابل دیدن است .در ناحيه مورد بررسي در همه نقاطي که سازند سلطانيه وجو د

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارد ،سازند باروت نيز برونزد دارد .گذر این سازند به سازندهای سلطانيه و زاگون عادی نبود چينهای برای آن
گزارش نشده است .سن این سازند را از روی فسيلهائي مانند  Biconulitesو موقعيت چينه ای آن ـ ميان سازندهای
سلطانيه و زاگون ـ کامبرین پيشين در نظر ميگيرند.
سازند زاگون ()Zagun Formation

تﻣ

در ورقه خدابنده ـ سلطانيه ،سازند زاگون از شيلهای ارغواني رسي و ماسهای ميکادار همراه با ميان الیههای نازکي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از ماسه سنگهای قرمز و به ندرت الیههای نازك دولوميتي پيدایش یافته و به طور عمده در شمال باختری و جنوب
خاوری روستای خرم درق برونزد دارد.
از این نواحي به سوی خاور این سازند اکثراً به دليل فرساینده بودن آن درههایي را پدیدار ميسازد ،که به وسيله

و
اﮐﺘ

رسوبهای آبرفتي پوشيده شده است .در بخشهای خاوری تر ،یعني نواحي شمال چپقلو و قانلي ،که سازندهای زاگون و
اللون از یکدیگر قابل جدایش نيستند ،قابل جدایش با نشانه اختصاری  Єziنمایانده شده اند.
سن سازند زاگون ـ که ستبرای آن در نواحي زنجان و سلطانيه حداکثر  300متر اندازهگيری شده است از روی
موقعيت چينهای آن  ،ميان سازندهای باروت و اللون ،کامبرین پيشين در نظر گرفته ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند اللون ()Lalun Formation

سازند اللون در ناحيه سلطانيه با ستبرایي حدود  500متر ،از ماسه سنگهای آرکوزی با سيمان سيليسي همراه با
چينهبندی چليپایي درست شده است.

زﻣﯿ

چنين به نظر مي رسد که سازند اللون نتيجه ویراني یک توده گرانيتي بزرگ و با سنگهای دگرگونه قدیم باشد ،زیرا
در آن کانيهائي مانند آپاتي و گرونا نيز دیده مي شود .در این ماسه سنگها ،به ویژه در بخش شيلي باالیي آن ردپای
تریلوبيت (کروزیانا  ) cruziana spدیده شده است .سازند اللون به وسيله آهکهای تریلوبيتدار سازند ميال به س ن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کامبر ین مياني تا باالیي و یا ميانجيگری یک افق کوارتزیت سفيدرنگ به ستبرای  25تا  30متر پوشيده ميشود .از
این رو در ناحيه سلطانيه نيز کوارتزیت سفيدرنگ یا کوارتزیت قاعده را مانند نقاط دیگر ایران ميتوان آغاز پيشروی
دریای کامبرین مياني در نظر گرفت.

کامبرین میاني و باالئي

سازند میال ()Mila Formation

سازند ميال در نواحي سلطانيه از پائين به باال از واحدهای سنگ چينه ای زیر درست شده است:
 30متر کوارتزیت سفيدرنگ (کوارتزیت پایه)
 190متر دولوميت خاکستری تيره تا سياه همراه با الیههای نازکي از دولوميت مارني
 40متر دولوميت و آهک دولوميتي به رنگ خاکستری تيره
 85متر آهک بلورین به رنگ قرمز روشن و خاکستری همراه با الیههائي از آهکهای دولوميتي تا ماسه ای
 120متر آهک خاکستری همراه با ميان الیه های دولوميتي که در بخش زیرین بلورین شده و دارای ميان الیههائي
از مواد رسي مانند:
3
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Anomocarella sp, Iranoleesia pisiformis, Lioparella sp, Chelidonocephalus alifroms King,
cycloagnostus sp, Dorypge Khademi papiliosa ………..

از روی تریلوبيت های مطالعه شده توسط ب .کوشان در مقطع قانلي و چپقلو سن این سازند را کامبرین مياني تا
باالئي تعيين شده است .بطور کلي بخش شيلي باالیي سازند ميال که در برش الگو به سن اردوپس ين است ،در ناحيه
سلطانيه برونزد ندارد.
پرمین ()Permian

ﮐﺸ
ﻮر

در ناحيه مورد بررسي بخش عمده ای از رسوبهای اردویسين و تمام رسوبهای سيلورین ،دونين و کربوني فر برونزد
ندارد ،از این رو ميتو ان چنين پنداشت که این ناحيه در این روزگاران از آب بيرون بوده است و رسوبهای پرمين
شامل سازندهای دورود و دوته با دگرشيبي بر روی سنگهای وابسته به کامبری باالئي جای گرفته است.
سازند دورود ()Dorud Formation

در ناحيه خدابنده ـ سلطانيه سازند دورود بيشتر با ردیفهایي از کوارتزیت ،ماسه سنگ و شيلهای ميکادار به رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ارغواني ،به ستبرای حدد  130متر شناخته شده و مستقيماً بصورت همشيب و با نبود چينه ای بسيار مشخصي بر
روی سازند ميال مي نشيند .این سازند در باختر و جنوب روستای خرم درق ،جنوب روستای سرخه دیزه و شمال
آبادی چپقلو برونزد دارد .ستبراتي این سازند در باختر روستای خرم درق در کوه جهان داغي  124متر اندازهگيری

تﻣ

شده است.
سازند روته ()Ruteh Formation

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این سازند که با سازند روته در البرز مرکزی سنجيده شده است ،در ناحيه خدابنده ـ سلطانيه ،واحدی سنگ
چينهای است ،که از آهکهای خاک ستری تيره ستبر الیه به ستبرای حداکثر  200متر ساخته شده است .ستبرای
این سازند به علت فرسایش شدید بيش از لياس بسيار تغير است ،آن سان که ،حتي در برخي جای ها این ستبرا به

و
اﮐﺘ

صفر رسيده و از بين ميرود سازند شمشک مستقيم اً برروی تشکيالت قدیمتر مينشيند .این آهکها دارای براکيوپود،
زئوفيکوس ،بریوزوآوفوزولينيد ميباشد .به علت بد ماندن این فسيل ها هنوز نتوانستهاند سني دقيق را برای این سازند

ژوراسیك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ناحيه سلطانيه تعيين نمایند .یکي از ویژگيهای این سازند ،داشتن آهکهای ماسهای سرشار از کرینوئيدرنگ قرمز
رنگ در بخش مياني آن است ،که به عنوان یک کليد راهنما ميتوان از آن استفاده نمود.
سازند شمشك () Shemshak Formation

همانگونه که اشاره شده فرسایش پيش از لياس سبب گردیده تا نهشتههای وابسته به تریاس و برخي جای ها

زﻣﯿ

نهشتههای پرمين و قدیمتر از آن فرسوده شده و از ميان برود به همين دليل در ناحيه خدابنده ـ سلطانيه ،سازند
شمشک مستقيم اً بي ميانجيگری سنگهای وابسته به تریاس بر روی سنگهای پرمين و یا حتي قدیم تر مينشيند .این
گمان نيز مي رود که در روزگار تریاس ناحيه سازند شمشک در ناحيه مورد بررسي فرسایشي پذیر بده و اکثر اً ای ن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند ميان دو سازند پایدار آهک های پرمين و الر دره هائي پوشيده شده از رسوبات آبرفتي را تشکيل ميدهد.
ستبرای سازند شمشک حدود  1000متر برآورد شده است .سنگهای عمده تشکيل دهنده آن را شيلهای سبز

زیتوني تيره همراه با ميان الیههای نازکي از ماسه سنگهای قهوه ای رنگ تشکيل ميدهد .در این ماسه سنگها اغلب
ریپل مارك قابل دیدن است.
آثار فسيل های گياهي به ویژه برگ گياهان را ،هم در شيلها و هم در ماسه سنگهای این سازند به خوبي ميتوان
دید .فسيل های دریائي مانند صدفهای  Posidonia spو آمونيتها مانند  Pseudoliocera spکه سن توآرسين را
تعيين مي کند ،بندرت در بخشهای مياني و باالیي این سازند شناسائي شده است .مرز زیرین این سازند در جای
هایي که برونزد دارد با یک ماسه سنگ کوارتزیتي خاکستری رنگ ،یا الیههایي با قلوههای چرت آغاز ميشود مرز
باالیي آن اغلب با واریزههای سازند الر پوشيده ميشود ،که پرتگاههای بزرگي را در منطقه پدید آورده است .ولي در
پيرامون کوه سفيد مقداری مارن و آهکهای مارني سبز روشن دیده ميشود ،که اینها را با سازند دليچای ميتوان
سنجيد.
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سازند دلیچاي ()Dalichay Formation

همانگونه که گفته شد ،سازند شمشک اکثر اً با آهکهای سازند الر پوشيده مي شود ،ولي در کوه سفيد ميان این د و
سازند آهکها و مارنهایي به رنگ روشن و به ستبرای حدود  50متر وجود دارند ،که در خور سنجش با سازند
دليچای ميباشند .در ناحيه زنجان ميان سازند دليچای و سازند شمشک نبود چينهای که موید حرکات کوهزائي
کيمرین مياني (لوتين  )Lutianاست ،آشکار نميباشد.
سازند الر ()Lar Formation

سازند الر در ناحيه خدابنده ـ سلطانيه از آهکهای ستبر الیه به رنگ روشن و چهرهساز پدیدار شده است .این آهکها

ﮐﺸ
ﻮر

اغلب متراکم بوده و رنگ آنها به آبي روشن تا صورتي گرایش پيدا ميکند .همچنين در این آهکها قلوههای چرت
زرد رنگ را نيز ميتوان دید.
ستبرای این آهک ها حداکثر  500متر اندازه گيری شده و از آمونيتهائي به شرح زیر در این سازند یافت ميشود:
این فسيلها سن کالوین ،کيمریجين و تيتونين را برای سازند الر تعيين ميکند.
کرتاسه ()Cretaceous

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Berberyceras sp, Indophinctes sp, Ebrayiceras sp, Kellwaysites sp, Reineckia sp, Pachysphinctes sp,
Pachysphinctes sp, Dirisiosphinctes sp.

تﻣ

در نواحي خدابنده ـ سلطانيه ردیف سنگهائي را به کرتاسه نسبت دادهاند ،که بيشتر از شيلهای کمي دگرگون شده
و سنگهای آهکي درست شده اند .این سنگها بر اثر فشار اغلب شکسته و چين خورده شدهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهکهای داخل این ردیف ها گاهي نازك الیه و مرمری ميشوند .این نهشتهها ـ که اغلب همراه با سنگهای
ولکانيکي ميباشد ـ بطور گسترده در جنوب باختری و جنوب ورقه خدابنده ـ سلطانيه ميتوان دید .شدت
چين خوردگي و شکستگي در این نهشتهها بگونهای است که اندازه گيری ضخامت را ناممکن ميسازد .در جنوب و

و
اﮐﺘ

جنوب خاوری شهرستان خدابنده (قيدار) این سنگها هيچ گونه فسيلي ندارند ،ولي کمي بسوی جنوب خاوری
پيرامون روستای شهرستانک واقع در جنوبي ترین مرز ورقه سلطانيه درون این سنگها اوربتيولين  orbitolinaهائي را

ائوسن ()Eocene

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یافته اند ،که وابستگي آنها را به کرتاسه نزدیک ميکند ،وابستگي این گونه سنگهای کرتاسه با الیهها و سازندهای
قدیمتر ناشناخته است ،ولي بخش باالیي آن را رسوبهای ائوسن ميپوشاند .در جن وب و جنوب باختری شهرستان
خدابنده نهشتههای کرتاسه اغلب به وسيله دایکهای پورفيری وابسته به ترشيری گسسته شدهاند.
واحدهای سنگ چينهای وابسته به ائوسن در ورقه  1:100000خدابنده ـ سلطانيه به شرح زیر است:
سازند فجن (فاجان) ()Fajan Formation

زﻣﯿ

در برخي از جایهای ورقه خدابنده ـ سلطانيه مي توان دید که رسوبهای ائوسن بر روی سازندهای قدیمي تر با واسط ه
کنگلومرای قرمز رنگي پيشروی کرده است ،که با سازند فجن در دیگر جای های البرز در خور سنجش است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این کنگلومرا در شمال کوه جهان داغي و خاور آبادی قفس آباد به خوبي برونزد دار د .گاهي در بخشهای باالیي این
کنگلومرا ماسه سنگ آهکي قهوه ای رنگي قرار ميگيرد ،که خود جزو مجموعه سازند فجن به شمار ميآید.
ستبرای این کنگلومرا و ماسه سنگهای بخش باالیي آن حدود  500متر اندازه گيری شده است .عناصر پدیدار کننده
این کنگلومرا ،همه از سنگهای پالئوزوئيک و مزوزوئيک است ،که بيشترین درصد این عناصر را آهکهای الر و
کمترین درصد را آهکهای اوربيتوليندار کرتاسه دارا ميباشد .این کنگلومرا بتدریج در بخش باالیي به یک آه ک

ماسهای و آهک تبدیل ميشود که هر دو نوموليت دار هستند و با سازند زیارت سنجيده شدهاند.
سازند زیارت ()Ziart Formation

کنگومرای سازند فجن (فاجان) بتدیج با آهکهای ماسهای و آهکهای نوموليت داری پوشيده شده که با سازند زیارت
در خور سنجش است .این آهکها گاهي دارای گلوکوتيت بوده و در آنها تداخلهائي از مارن های سبز و قرمز که مملو
از صدفهای فسيل ميباشند نيز دیده مي شود .بيشترین ستبرای این سازند در ناحيه مورد بررسي  150متر
اندازهگيری شده است.
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سازند زیارت در همه جای هایي که کنگلومرای فجن برونزد دارد ،همراه با آن قابل بررسي است و در ناحيه یکي در
شمال کوه جهان داغي و دیگری در ناودیس واقع در خاور روستای زره باش به خوبي برونزد دارد .فسيلهای یافت
شده در این آهکها به شرح زیر ،سن این سازند را در ناحيه سلطانيه به ایپرزین تالوتسين نسبت ميدهد:
Nummvlites laevigatus, N.atiricus,N.globulus, Alveolina. cf. rotundata, Assilina leymeriae.

سازند زیارت به و سيله توفهای سازند کرج پوشيده ميشود.
سازند کرج ()Karaj Formation

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای ولکانيکي شامل توف و گدازه سازندهای اصلي این واحد هستند ،که گسترش عمده آنها در شمال باختری و
جنوب خاوری کوههای سلطانيه قابل دیدن است .این سازند از نظر ليتولوژی و موقعيت چينهای کمابيش همانند
سازند کرج است ،که  E.Dedualدر البرز مرکزی آن را معرفي کرده است.
بخش زیرین سازند کرج که تقریباً یک سوم ستبرای آن را در نواحي کوههای سلطانيه تشکيل مي دهد  1000تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 1500متر ستبرا دارد و از توفهای یکنواخت به رنگ سبز روشن و زرد تشکيل شده است.
از نظر ليتولو ژی این بخش همانند عضو توف زیرین سازند کرج در برش الگوی آن است .بخش باالیي سازند مانند
بخش زیرین آن از یکنواختي ليتولوژی برخوردار نيست و سازندهای اصلي آن بيشتر آگلومرا ،الوهای ریوليتي

تﻣ

آندزیتي و بازالتي همراه با ميان الیههای ضخيمي از توفهای سبز رنگ تيره و درشت دانه است .گسترش دو بخش
زیرین و باالئي سازند کرج را مي توان در جنوب خاوری و شمال باختری سلطانيه ،یعني پيرامون آلگوزیر و گوزلدره

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دید .در خاور کوههای قره داغ ،بخش زیرین سازند کرج در هسته یک ناودیس با محوری شمالي ـ جنوبي برونزد
دارد .در گوشه شمال خاوری ورقه  1:100000خدابنده ـ سلطانيه بخشي از سازند کرج را ردیفهایي از الوهای
آندزیتي ،ریوليتي تا داسيتي ،توفهای برشي ،توف ،توفهای ماسه ای و مادستون درست کرده ،که توسط KHirayama

و
اﮐﺘ

با بخشي از عضو آمند ( )Amand Memberسنجيده شده است .این بخش در ورقه خدابنده ـ سلطانيه حدود 250
متر ستبرا دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای ولکانيکي ،شيلي و مارني ائوسن با رخسارهای متفاوت از سازند کرج در تپههای واقع در شمال خاوری
کرسف و جنوب باختری خدابنده (قيدار) برونزد دارد ،که وابستگي آن با سنگهای کرتاسه نامشخص است ،ولي
بخشهای باالیي آن را کنگلومراهای اليگوسن و آهکهای برابر سازند قم ميپوشاند.
ميان شهرستان خدابنده و کرسف در بخشهای باالیي ائوسن  150تا  200متر کنگلومرای دانه درشت قرمز رنگ قرار
دارد ،که با کنگلومراهای اليگوسن سنجيده شده ،که به گمان قاعده سازند قم در این بخش از ناحيه مورد بررسي

زﻣﯿ

است .این گمان نيز وجود دارد که بتوان این کنگلومرا را با واحد قرمز زیرین ( )Lower Red Formationسنجيد .در
این نواحي دگرشيبي زاویه دار مهمي را ميان نهشتههای ائوسن و این کنگلومرا نميتوان تشخيص داد .بر روی این
کنگلومرا در بخش های جنوب باختری ناحيه مورد بررسي آهکهای ریفي سازند قم جای ميگيرد.
الیگوسن ـ میوسن ()Oligocene- Miocene

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند قم ()Qom Formation

رسوب های دریائي سازند قم به سن اليگوسن و ميوسن پيشين در کوههای خدابنده (قيدار) ،حوالي کرسف و کوه
سفيد بروزند دارد .سنگهای عمده این سازند را آهک های سفيد تا متمایل به زرد و گاهي صورتي رنگ ميسازد ،که
الیهبندی ضخيم و اغلب حالت ریفي دارند .در این نواحي در زیر این آهکها کنگلومرای اليگوسن که شرح آن در ب اال
گفته شد بطور هم شيب و با گذری ناگهاني قرار ميگيرد .مرز باالیي آهک های سازند قم به تدریج به سازند قرمز
باالیي ( )Upper Red Formationتبدیل ميشود .این آهکها به سوی جنوب و جنوب خاوری پيرامون سفيدآباد ،که
بيرون از ورقه  1:100000خدابنده ـ سلطانيه جای دارد ،از پهلو به آهک و مارن تبدیل ميشود.
آهک قم در این نواحي ميان  250تا  300متر س تبرا دارد .در کوه قيدار سراسر سازند قم از آهک های ریفي به
ستبرای حدود  200متر ساخته شده است .در کوه سفيد به نظر ميرسد که آهکهای سازند قم که بيشتر رخساره
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ریفي دارند ،با کنگلومرای قاعده بر روی رسوبهای کرتاسه جای ميگيرد .از بخشهای باالیي این آهک ها فسيله ای
زیر ـ که سن ميوسن آغازی ( )Burdigalianرا تعيين مي کند ـ توسط م .مهرنوش شناسائي و بررسي شده است:
Neoalveolina, N.melo curdica Miogypsina sp, Miogypsinoides sp, Sphacrogypsina sp, Peneroplis
Dentritina sp, Maendrospina sp, Archaias sp, Archaias asmaricus, Qinqueloculina sp, Opercvlina sp.

سازند قرمز باالیي ()Upper Red Formation

این سازند که بتدریج برروی سازند قم جای گرفته ،تنها در گوشه جنوب باختری ورقه  1:100000خدابنده ـ

ﮐﺸ
ﻮر

سلطانيه برونزد دارد .تنها بخش باالیي این سازند که از شيلهای رسي ،مارني و ماسهای به ر نگ قرمز و بندرت
خاکستری متمایل به زرد تشکيل شده ،در اینجا دیده مي شود ،که به وسيله رسوبهای آبرفتي پوشيده شده است.
گذر تدریجي این سازند را با آهکها و مارنهای سازند قم در بيرون از ورقه  1:100000خدابنده ـ سلطانيه و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نواحي شمال باختری شهرستان خدابنده مي توان دید .بخش زیرین این سازند حدود  600تا  700م تر و بخش باالیي
آن  1500متر ستبرا دارد .تاکنون هيچگونه فسيل قابل تشخيص در بخش باالیي این سازند در ناحيه مورد بررسي
بدست نيامده و تعيين سن ميوسن برای این بخش از سازند تنها بر پایه موقعيت چينهای آن استوار ا ست.
پلیوسن ()Pliocene

در خاور و شمال خاوری مزید آباد ،که در جنوب باختری ورقه  1:100000خدابنده ـ سلطانيه جای دارد ،رسوبهای

تﻣ

پليوسن بروزند دارد ،که بيشتر از مارن و رس های سيلتي گچدار به رنگ زرد ،قهوهای و صورتي تشکيل شدهاند.
وابستگي این رسوبها با سازند قرمز باالیي در منطقه مورد بررسي مشخص نيست ،ولي در بيرون از ورقه سلطانيه

است.
کواترنر ()Quaternary

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرشيبي آشکاری ميان رسوبهای قرمز باالیي و نهشتههای پليوسن وجود دارد ،که همين دگرشيبي این دوسازند را
از همدیگر متمایز ميکند .گاهي ميان الیه هائي نيز از کنگلومرا با ماسه سنگ آهکي و مارنهای سبز رنگ دارای
استراکد در رسوبهای پليوسن دیده مي شود .ستبرای رسوبهای پليوسن در اینجا حدود  200متر اندازهگيری شده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته های کواترنری در منطقه مورد بررسي ،شامل تراس های قدیم و تراسهای جدید است ،که در فرورفتگيهای
قيدار ـ دوتپه و سلطانيه گسترش دارند و هم اکنون بيشتر آنها توسط اهالي با کندن چاههای گود تبدیل به
کشتزارهای پهناوری شدهاند.
جدیدترین رسوبهای کواترنری ناحيه را رسوبهای رودخانه ای و آبرفتهای دوره کنوني تشکيل مي دهد .زمينهای
لغزنده ( )Land slidesدر باختر و شمال باختری حصار ،جزوی از نهشتههای کواترنری در ناحيه به شمار ميآید.
سنگسائي دروني ()Intrusive Rocks

زﻣﯿ

گرانیت دوران ()Doran Granite

گرانيت دوران که در ناحيه زنجان جوانترین واحد وابسته به ریفن در نظر گرفته شده ،در منطقه مورد بررسي در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حوالي آبادی سروجهان برونزد دارد .در این ناحيه گرا نيت دوران دارای بافت گنيسي است ،که در برر سي مقطع نازك
آن ،دانههای کواترنر با راستاهای موازی و کشيده دیده مي شود .این توده گرانيتي بر اثر دگرگوني مجاورتي ،سنگهای
وابسته به سازند کپر را دگرگون کرده است .با بررسيهای کنوني  W.C.Luoچنين پنداشته ميگردد ،که سن بخشي
از گرانيت دوران جوانتر از پرکامبرین باشد.

گرانیت خرم درق

این گرانيت که در گزارش شماره  2سازمان زمين شناسي کشور به نام گرانيت خرم دره نامگذاری شده است در
جنوب خرم درق ،باختر باشکند و شمال آالچمن برونزد دارد .نوترین نهشتههایي که به وسيله این گرانيت بریده
شده ،تشکيالت وابسته به ژوراسيک است .هرچند عناصری از این گرانيت در درون کنگلومرای قاعده ائوسن دیده
نشده ،ولي سن گرانيت خرم درق را به ترشيری نسبت ميدهند.
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گاهي نيز این گرانيت را از نظر زماني برابر گرانيت موجود در گوشه شمال خاوری ناحيه ميدانند .که سني برابر
اليگوسن دارد .از دیدگاه سنگ شناسي این گرانيت و گرانودیوریت ،بافتي همانند گرانودیوریتهای گوشه شمال
خاوری منطقه مورد بررسي از خود نشان ميدهد.
گرانيت دیگری نيز در گوشه شمال خاوری ورقه  1:100000در درون سازند کرج نفوذ کرده است ،که گمان ميرود

ﮐﺸ
ﻮر

سن آن اليگوسن زیرین باشد .این گرانيت و گرانودیوریت ها که در ناحيه مورد بررسي در عضو آمند از سازند کرج
نفوذ کرده اند ،بافت درشت تا متوسط دارند و کانيهای اصلي آنها را هورنبلند ،بيوتيت ،پالژیوکالز و کوارتز و کانيهای
فرعي آنها را ارتوکالز ،زیرکن ،آپاتيت و کانيهای آهن تش کيل ميدهد.
یکي دیگر از سنگهای دروني ناحيه مورد بررسي را تودههای کوچک پورفيری ،گابرودیوریت و دایکها تشکيل
ميدهد ،که در جنوب خدابنده (قيدار) شمار نسبتاً بسياری از آنها در درون سنگهای کرتاسه و ائوسن تزریق شده اند.
سنگهاي بیروني ()Extrusive rocks

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گدازههای آندزیتي که بيشتر از گونه آندزیتهای اژیت دار بوده و فلدسپاتهای آنها از اوليگوکالز تا آندزین است ،در
درون توف های سازند کرج به خوبي برونزد دارند .این سنگها که بيشتر در مرز مياني بخش زیرین و باالیي سازن د

تﻣ

کرج جای گرفتهاند ،پيرامون روستای اردین ،در خاور ویر و شمال باختری الگوزیر دیده ميشوند .سنگهای آندزیتي و
بندرت بازالتي در درون رسوبهای ائوسن نواحي کرسف واقع در جنوب باختری ورقه  1:100000سلطانيه نيز برونزد

و
اﮐﺘ

تكتونيك ()Tectonics

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارد .دیگر سنگهای بروني منطقه مورد بررسي عبارتند از بازالت های اليوین دار ،داسيت و ریوليت که در خاور منطقه
بصورت تپه های کوچکي برونزد دارند .این سنگها در جنوب صائين قلعه کمي بيرون از این ورقه ،بسيار گسترش
یافتهاند.

ناحيه مورد بررسي بخشي از کوههای سلطانيه با روند شمال باختری ـ شمال خاوری به درازای  150و پهنای  10تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 12کيلومتر ميباشد ،که از دیدگاه تکتونيک دنباله بخشهای شمال باختری واحد زمين ساختي ایران مرکزی بشمار
مي آید .این ناحيه از شمال خاوری به وسيله دامنه های جنوبي کوههای طارم ،قيدار و کولتان که دنباله کوهها ی
همدان و سنندج است محدود ميشود.
گسلهای طولي نسبتاً فراواني در روند کوههای سلطانيه پدیدار است ،که گمان ميرود سبب برآمدگي ( )Uplift
مزوزوئيک ،پالئوزوئيک و احتماالً پرکامبرین شده است .افزون بر گسلهای یادشده که راستای شمال باختری ـ

زﻣﯿ

جنوب خاوری دارند ،در ناحيه گسل های دیگری نيز با سوی شمال ـ جنوبي و خاوری ـ باختری دیده ميشود .سوی
جابجائي گسلههای طولي نامشخص است .ولي گسلههای شمالي جنوبي بيشتر لغزشي چپ گرد دارند.
چين خوردگيهای ناحيه نيز که تاقدیسها و ناودیس ها را پدید آورده ،راستایي شمال باختری ،جنوب خاوری دارد،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که بيشتر از روند گسلههای طولي پيروی مينمایند .چين خوردگي شمالي ـ ج نوبي منطقه ،تنها وابسته به ساختار ی
ناودیسي در منتهي اليه خاور منطقه است .ساختارها و گسلههای یاد شده بر اثر رخدادهای کوهزائي آلپين ـ که در

کرتاسه پسين و ترشيری روی داده ـ شکل کنوني خود را یافتهاند .هيچگونه کوهزائي همراه با چينخوردگي در
پرکامبرین پسين و پ الئوزوئيک در ناحيه شناسائي نشده ،بنابراین رخدادهای توام با چينخوردگي پان آفریکن،
کالدونين و هرسينين در ناحيه کارساز نبوده اند .ولي در روزگار یاد شده نبودهای چينه شناسي مهمي را که فر ع

جنبش های خشکي زائي است ،در قاعده رسوب های پالئوزوئيک ميتوان دید ،که از جمله نبود رسوب های
سيلورین ،دونين و کربونيفر است .از این رو رسوبهای دریائي پرمين با قاعده ماسه سنگي و همشيبي کامالً آشکار ،بر
روی نهشتههای کهنتر کامبرین باالیي جای ميگيرد.
فعاليت های ماگماتيسم و پلوتونيسم نيز در روزگار پالئوزوئيک در این ورقه به ثبوت نرسيده و سنگهای دگرگون
شده وابسته به سازند کهر بر اثر دگرگوني مجاورتي و نفوذ گرانيت دوران در درون این سازند پيدایش یافته است .به
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علت نبودن دگرشيبي زاویه ای در قاعده سازند شمشک و ناپيدایي برونزد پایه رسوبهای کرتاسه در ناحيه مورد
بررسي ،درباره فازهای کيمرین پيشين و پسين نمي توان نظری بيان نمود.
شدیدترین فاز تکتونيکي و کوهزائي شناخته شده در این ناحيه کوهزائي آلپين است ،که از کرتاسه پسين آغاز و در
سراسر دوره ترشيری ادامه داشته است .مهمترین دگرشيبي های شناسائي شده در ورقه خدابنده ،دگرشيبي سازند
فجن بر روی سازند کهنتر و دگرشيبي کنگلومرای اليگوسن برروی سنگهای کرتاسه و ائوسن است.
نوترین فاز کوهزائي آلپين را در قاعده رسوبهای پليوسن در نواحي سلطانيه ـ زنجان ميتوان جستجو ن مود.

ﮐﺸ
ﻮر

زمين شناسي اقتصادي ()Economic Geology

مواد و آثار معدني موجود در ناحيه مورد بررسي ،خواه مواد فلز ی و خواه غير فلزی به شرح زیر خالصه ميشود:

آهن  -شماری کانارهای کوچک آهن در کوههای سلطانيه وجود دارد ،که بيشتر هماتيت و منيتيت است و اکثر اً در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دولوميتهای سازند سلطانيه جایگزین شدهاند.
در آبادی ارجين هماتيت و منيتيت در محدودهای بر درازای  5کيلومتر در سنگ های سازند سلطانيه و بایندر وجود

تﻣ

دارد ،که عيار آن به  60تا  70درصد ميرسد ،گمان مي رود در این نواحي جایگزیني آهن در سنگهای مادر همزمان
تا تزریق گرانيت خرم درق در این سنگها بوده است .این نواحي از نظر سنگ آهن مورد بررسيهای نيمه تفصيلي قرار
گرفته است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مس  -آثا ر کاني مس شامل سولفيد و کربنات مس همراه هماتيت و منيتيت در مجاورت گرانيت خرم درق گزارش
شده که ارزش اقتصادی ندارد.

و
اﮐﺘ

ذغال سنگ  -در پيرامون روستای آزاد عليا در درون سازند شمشک و در  40متری زیر آهکهای سازند الر ،یک
الیه ذغال سنگ به درازای  5کيلومتر وجود دارد ،که در گذشته از این ذغال سنگها استفاده ميشده است .ستبرای
الیه ذغال سنگ از  15تا  40سانتيمتر متغير است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کائولن  -ذخائر کوچکي از کائولن پيرامون گرانيت خرم در ق وجود دارد ،که از تجزیه فلدسپات های موجود در این
گرانيت بدست آمده است .از پيرامون توده گرانيت دوران در اطراف روستای دوران که بيرون از محدوه مورد بررسي
جای دارد ،هم اکنون فلدسپات و کائولن استخراج ميشود ،که در صنایع سراميک ،کاشي و لعاب از آنها بهره
ميگيرند.
دولومیت  -در جنوب روستای ارجين کانسارهای دولوميت با ذخایر در خور توجهي وجود دارد ،که از الیههای

زﻣﯿ

بيآهن سازند سلطانيه استخراج ميشود Mgo .در این دولوميتها به اندازه  22درصد است.
سیلیس -ماسه سنگ های سفيد رنگ ق اعده سازند ميال برای مصارف صنعتي در خور بهره گيری است .از این گونه
ماسه سنگهای سفيد رنگ در شمال روستای شاه بکندی در دو نقطه استخراج مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ایلیت – کانسار ایليت به اندازه کم در شمال ویر در درون سازند کهر دگرگون شده وجود دارد ،که در گذشته
استخراج مي شده ولي هم اکنون فعاليتي در آن صورت نمي گيرد.
سنگهاي تزییني – در پيرامون ارجين سنگهای تزیيني وابسته به دگرگونه های مجاورتي وجود داردکه به منيتيت
و کانيهای سرپانتين زرد رنگ آغشته است و مصارف تزیيني دارد ولي از نظر ذخيره اقتصادی شایان توجه نيست و

سنگ مرمریت وابسته به سازند قم پيرامون قيدار از جمله سنگهای ساختماني منطقه مورد بررسي است ،از توف
های سبز خاور ویر نيز مالون بدست مي آید.
کالسدوئن واگات – در شمال روستای گورداناپ واقع در مرز شمال باختری منطقه مورد بررسي یک مالفير حفره
دار برونزد دارد ،که در آن کالسدوئن واگات به فراواني دیده مي شود .آگات های موجود در این ناحيه دارای نوارهای
هم مرکز بوده و به رنگ سفيد ،شيری و آبي هستند .اندازه قطر برخي از آنها تا چند سانتيمتر مي رسد.
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