وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﻗﺮوه

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5560

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل

زﻣ
ﯿﻦ

م .ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ف .ﻣﻮﺳﻮی ،م .ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﯿﺎ
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5560قروه
جغرافیا و ریخت شناسی

ﻮر

ورقه قروه در بخش جنوب خاوری چهارگوش سنندج ( )1:250.000و در استان کردستان واقع شده است .شهرستان
قروه با نزدیک به  90.000نفر جمعيت بزرگترین تمرکز انساني در این ناحيه است .پس از آن سریش آباد ،یزج،
صندوقآباد و دلبران از نقاط پرجمعيت به حساب مي آیند .از راههای موجود ،ميتوان جاده آسفالته ه مدان به سنندج

ﮐﺸ

را نام برد که محور اصلي ارتباطي منطقه است و راههای پرشماری به طرف شمال و جنوب از آن منشعب ميشود .راه
مهم دیگر ،جاده قروه-بيجار است که آسفالت درجه  2است .بطور کلي ،ناحيه مورد مطالعه ،از نظر راه های ارتباطي،

ﻌﺪ

ﻧﻰ

وضعيت مناسبي دارد .هرچند که بسياری از راههای روستایي از نوع شوسه درجه  1و  2ميباشد .ورقه قروه از نگاه
ریختشن اسي ،از دو بخش کامالً متمایز تشکيل شده که عبارتند از:
بخش مرتفع و کوهستانی -در جنوب ،که از سنگ های دگرگوني شيست ،مرمر ،امفيبوليت ،گنيس بهمراه تودههای

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

نفوذی آذرین با ترکيب مختلف ،تشکيل گردیده و دارای توپوگرافي خشن با درههای پرشيب ميباشد .از کوههای مهم
این بخش ميتوان کوه بير با ارتفاع  3245متر ،پریشان 2570متر ،کوه دروازه  3162متر و کوه ابراهيم با ارتفاع 2793
متر از سطح دریا را نام برد.
نیمه شمالی -که بخش عمده آن بصورت پست و نسبتاً هموار و متشکل از تراورتن ،سنگ آهک رسي ،مارن ،توف و ...
ميباشد .بعالوه کوه های حاصل از فعاليت آتشفشاني در شمال قروه که وضعيت خاصي به ریخت شناسي این منطقه

و اﮐ

بخشيده است .در این رابطه کوه سياه با  2287متر و کوه شيدا با ارتفاع  2244متر از سطح دریا قابل ذکر ميباشند.

ﺳﻰ

این منطقه سردسير است و در اغلب زمستانها ،ریزش برف سنگين مشاهده مي شود .فصل بهار ،کوتاه و بالعکس پائيز
و زمستان ،طوالني ميباشد .دی ماه ،سردترین ماه سال با دمای  -20تا  -2درجه سانتيگراد و تيرماه ،گرم ترین زمان
سال است که حداکثر دمای آن به  36°cميرسد .بارندگي ،در سالهای مختلف ،نوسان شدید نشان ميدهد ،ولي روی

ﺷﻨﺎ

هم رفته تعداد سالهای مرطوب بيش از سال های خشک کم باران است .باردهای مرطوب باختر و شمال ،عامل بارندگي
در این منطقه هستند .از رودخانههای مهم ،مي توان رودشور را نام برد که از ارتفاعات جنوب ورقه سرچشمه گرفته

زﻣ

ﯿﻦ

است .این رود در شمال منطقه به رودخانه یاچم تلوار ميریزد که نهایتاً به رودخانه قزل اوزن ميپيوندد .گویش مردم
این منطقه ،ترکي و کردی است .مخلوط بودن این گویش ،به دليل هم مرز بودن با استان همدان است .مردم ساکن
در خاور رودخانه شور ،اعم از کرد زبان و ترک زبان ،شيعه ميباشند ،ولي هر چه به طرف باختر پيش رویم ،بر تعداد

ﺎن

پيروان اهل تسنن افزوده ميشود.

ﺎزﻣ

زمینشناسی

منطقه مورد مطالعه ،از نظر ساختماني ،در زون سنندج -سيرجان قرار دارد که به تبع آن دارای ویژگيهای زون یاد

ﺳ

شده مي باشد .با این همه ،چهره ظاهری جنوب ورقه با شمال آن کامالً متفاوت است .سنگ های نيمه جنوبي ،عمدت اً
دگرگون ميباشند .دگرگوني بعنوان مهم ترین و بارزترین پدیده حاکم ،و به صور دگرگوني ناحيه ای ،مجاورتي و

دگرگوني دیناميک (کاتاکالستيک) ظهور یافته است .عالوه بر این ،ماگماتيزم و پدیدههای وابسته نيز فعال و کارساز
بوده ،تاثير بسزایي در سرنوشت زمينشناسي این منطقه داشته اند .عملکرد عوامل یاد شده ،مسایل بغرنج و پيچيده ای
را در این قسمت از زون سنندج -سيرجان بوجود آورده است که حل آن ها ،مستلزم تفکيک دقيق دگرگوني ،ماگماتيزم
و دگر شکليهای موجود در سنگها و تعيين قلمرو خاص هر یک از این وقایع ميباشد .نيمه شمالي ورقه مورد مطالعه ،
تحت تأثير نهشته های نئوژن و کواترنر و نيز فعاليت آتشفشاني گسترده ،چهره دیگر پيدا کرده است .به بيان دیگر
1
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سنگ های قدیمي مربوطه به شمال ورقه ،تماماً در زیر انباشت های مختلف رسوبي ،آذرآواری و گدازه مدفوع شدهاند.
بطوری که آثار محدود و پراکنده ای از دگرگونهه ای قبل از ترشيری در نواحي مجاور منطقه مورد مطالعه بچشم
مي خورد .با توجه به مطالب یاد شده زمين شناسي جنوب و شمال ورقه قروه را بصورت جداگانه ،توضيح ميدهيم.
زمینشناسی نیمه جنوبی

برونزد های موجود در این منطقه ،درواقع ،ادامه تواليهای ورقه سنقر ميباشند .از اینرو ،شباهتها و همانندیهایي ،
بویژه در اطراف مرز دو ورقه ،وجود دارد که بناچار از یافتههای مهم و کليدی ورقه مزبور استفاده شده است .توالي
چينهای سنگهای موجود از پائين به باال شامل سنگهای دگرگونه تریاس ،تریاس-ژوراسيک ،و سنگ های نادگرگونه

ﮐﺸ
ﻮر

ائوسن ميباشد .الزم به یادآوری است که برای واحدهای منسوب به تریاس-ژوراسيک دالیل فسيلشناسي نيافتهایم و
این سن گذاری بناچار بر اساس رابطه این واحدها با سنگ های مربوط به تریاس و ژوراسيک صورت گرفته است .عالوه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر این ،توده های نفوذی با ترکيب گابرو دیوریت ،دیوریت ،گرانودیوریت سينيت و گرانيت وجود دارد که از لحاظ سن،
جوانتر از دگونه های یاد شده هستند .ولي بخش قابل توجهي از آن ها بر اثر دگرگوني دیناميک دچار تغيير و تحول
آشکاری گردیدهاند.
در زیر بترتيب از قدیم به جدید ،شرح هر کدام از واحدها را آوردهایم.

تﻣ

 -TRmمتاولکانیک بادرون الیههایی از مرمر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد عمدتاً در مرز جنوبي ورقه قروه ،پيرامون روستاهای گردکانه ،ساالرآباد و بشيرآباد برونزد دارد .ضخامت آن
بيش از  1500متر برآورد ميگردد .سنگ های آتشفشاني زیر دریایي شامل اسپيليت ،بازالت،اندزیت و بندرت ریوليت
هستند و بعضاً در آنها ساخت بالشي ( )Pillow structureدیده ميشود .عالوه بر این ،سنگهای توفي دانهریز و توف

و
اﮐﺘ

برش نيز وجود دارند .رنگ آنها سبز ،خاکستری تيره و سياه ميباشد .رنگ مرمرهای موجود در این مجموعه ،گلي،
کرم روشن و صورتي است .سنگهای یاد شده ،در طي دگرگوني ناحيهای ،در رخساره شيست سبز دگرگون شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

البته بخشهای محدودی از حد فيليت و اسليت تجاوز نکرده اند .پاراژنزکاني شناسي ،بطور غالب ،عبارت است از :کلریت،
ترموليت ،و آکتينوليت که بعضاً تمرکزهایي از کوارتز ،فلدسپات و کربنات نيز تشخيص داده ميشود .بافت سنگها
پورفيروبالستيک تا گرونوبالستيک است .در شمال خاوری گردکانه پائين ،زبانه هاوادایکهای بيشماری از جنس گرانيت
پورفيروئيد به رنگ کرم روشن ،در داخل این واحد تزریق شده که عمدتاً در جهت شيستوزیته سنگها قرار دارند و در
نقشه فقط بخشي از آن ها را نشان دادهایم.

زﻣﯿ

این واحد از نظر فسيل ،در محدوده ورقه قروه ،بسيار فقير و منحصر به حضور کرینوئيد است .از این رو سنگذاری آن،
با استفاده از فسيلهای بدست آمده ،در نقطهای نزدیک به مرز دو ورقه سن قر و قروه صورت گرفته است .در نقشه
سنقر (اشراقي -جعفریان) .از واحد ( lسنگ آهک تخریبي) ميکروفسيلهائي به سن تریاس مياني تا فوقاني ارائه شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که خوشبختانه واحد مزبور ،در ورقه قروه نيز ادامه یافته است و از نظر موقعيت چينهشناسي جزیي از واحد  TRmنيز
محسوب ميگردد .بر این اساس ،ميتوان گفت که سن واحد  ، Rmتریاس ميباشد .ميکروفسيلهای یاد شده به شرح
ذیل است.

?Glomospira Tolypammina? Sp., Agathammina? Sp., Lammellicomous cf. frocerus, Trocholina
Glomospirella sp., sp., Auloconous permodiscoides, Earlandian sp., Spirobis sp.sp.,
 - TRcomکمپلکس دگرگونه سرتیپ آباد

این کمپلکس در خاور روستای سرتيپ آباد ( 6کيلومتری جنوب قروه) برونزد دارد و مجموعهای است از :سنگهای
آمفيبوليت ،اورتوگنيس ،ميکاشيست ،متاگابرو ،متادیوریت و مرمر دارای کانيهای اسکاپوليت بيوتيت و فلدسپات.
آمفيبوليت های یاد شده دو دستهاند .یکي از منشاء سنگ های آذرین دروني نظير گابرو ،دیوریت و دیوریت گابرو و

دیگری از منشاء سنگ های بازیک زیردریایي .این کمپلکس دو ویژگي مهم و قابل به شرح ذیل دارد.
 آثار و نشانههای آشکاری از مقدمات ميگماتيت زایي ،در سنگهای متشکله این کمپلکس ،دیده ميشود که بيانگرذوب بخشي این سنگ ها و توليد متابازیتهای ميگماتيتي همراه با لوکوسمهایي از کوارتز و پالژیوکالز ميباشد.
2
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 ب خش کوچکي از این کمپلکس ،در رخساره پيروکسن هورنفلس (تاکتيت) ،دچار دگرگوني مجاورتي گردیده که درفشار  2کيلو بار و حرارت حدود  700تا  800درجه سانتيگراد تشکيل ميشود و از نظر حرارت ،معادل ب خش آغازین
رخساره گرانوليت ،در دگرگوني ناحيه ای است .بنابراین مشاهده آثار اوليه ميگماتيتزایي ،در کمپل کس مورد بحث،
کامال توجيه پذیر است ،زیرا این نقطه معر باالترین درجه حرارت منتج از توده های آذرین در ورقه قروه ميباشد.
مرمرهای موجود در این کمپلکس ،دارای چرت فراوان هستند ،دگرشکلي بسيا ر شدیدی را تحمل کردهاند و بعض اً
بحالت اسکارن دیده ميشوند .پاراژنز کانيشناسي آنها به قرار زیر است.
کلسيت -اپيدوت -اوليوین -ا سفن ،فلوگوپيت و اسکاپوليت از نوع کلسيم دار (ميونيت)

ﮐﺸ
ﻮر

- TRamfتناوب مرمر -آمفیبولیت -آمفیبول شیست

این واحد در باختر روستای پرپيشه و جنوب روستای قلعه برونزد دارد .ضخامت آن حدود  1000متر برآورد ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آمفيبوليت ها به رنگ سياه تيره (پرکالغي) و مرمرها سفيد شکری هستند .ضخامت الیههای مرمر حدود  3تا  5متر،
ولي ضخامت الیههای آمفيبوليت بيش از  10متر ميباشد .ساخت بالشي ) (Pillow Structureبطور نادر ،در آنها دیده
ميشود و نشان ميدهد که منشاء آنها ولکانيکهای بازیک زیر دریایي بوده که در تناوب با سنگ آهک ته نشست

تﻣ

کردهاند .از نظر کاني شناسي شامل هورنبلند و پالژیوکالزهای بشدت تجزیه شده است .فراواني هورنبلند ،بطور قابل
مالحظهای ،بيش از پالژیوکال ز است و بصورت بلورهای منشوری یا ستوني شکل و با جهت یافتگي قرار گرفته و بعضا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به اکتينوليت تبدیل شدهاند که نشانه دگرگوني قهقرایي  (Retrograde) Metamorphismدر آناليز شيميایي و با
استفاده از نمودارهای تعيين ماهيت ،مشخص گردید که سنگ ما در آمفيبوليتها ،بازالت های اوليه با ماهيت تولئيتي
متمایل به آلکالن بوده است.

و
اﮐﺘ

مرمرهای موجود در این واحد چين خوردگي بسيار شدیدی را تحمل کردهاند و ریز چينهای بسيار فراواني در آن ها
بوجود آمده که عمدتاً از نوع متشابه ) (Similarهستند.
 -TRmbمرمر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد به رنگ سفيد تا صورتي و بصورت عدسي های کوچک و بزرگ ،بطور پراکنده در داخل مجموعه  TRmقرار
دارد به دليل ليتولوژی و رنگ متمایز سنگهای همجوار خود ،نمود خاصي نشان مي دهد .عمدتاً ریز بلور است و از
نظر رنگ و کيفيت ،قابل توجه ميباشد .ولي بعلت خردشدگي و تکتونيزه بودن ،تاکنون مورد بهرهبرداری قرار نگرفته
است.
 -TRmcمتاکنگلومرا

زﻣﯿ

این واحد گسترش کمي دارد و بطور محدود در شمال و شمال خاوری روستای گردکانه باال برونزد دارد .ضخامت آن
حدود  150متر است .قطعات متشکله موجود عبارت است از :قلوههای فيليتي به همراه ماسه سنگهای کوارتزیتي با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گردشدگي خوب که در داخل زمينه دانه ریزی از جنس کوارتز و پالژیوکالز که عمدتاً سریسيتي شدهاند ،اورتوز،
مسکویت ،کلریت و بيوتيت قرار دارند .کنگلومرای دگرگون شده مورد بحث ،از باال و پائين توسط سنگهای فيليتي
احاطه شده و گسترش جانبي آن هم محدود است .بنابراین از نوع کنگلومرای درون سازندی )(Intra formational

ميباشد.

 -TRschشیست ،فیلیت

این سنگها ،بعد از مرمرها ،مهمترین عضو مربوط به واحد اصلي  TRmهستند که در شمال روستای ساالرآباد و باختر
روستای دره بزم برونزد دارند .فيليتها شامل کانيهای ریز فيلوسيليکاته (کلریت ،سریسيت و مسکویت ) بعالوه کوارتز

با تبلور دوباره ،که در جهت شيستوزیته سنگ طویل شدگي نشان ميدهد ،هستند .همچنين تجمع و تمرکز بلورهای
کوارتز ،بصورت رگه های ظریف ،شيستوزیته را قطع نموده است .این سنگ ها غالبا حاوی اکسيد آهن ميباشند.
شيستها به رنگ سبز تيره و متشکل از کاني های کوارتز با تبلور مجدد و خاموشي موجي ،پالژیوکالز بهاندازه 0/ 5
ميليمتر تا بلورهای بسيار ریز ،کاني های بيوتيت و فلوگوپيت بعالوه بلورهای نسبتاً درشت تر مسکویت با قطر حدود
 0/5تا  0/7ميليمتر ،ميباشند.
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 -TRmvمتاولکانیک

این سنگها ،گسترش پراکنده ای در شمال و خاور روستاهای گردکانه باال و پائين دارند .رنگ آنها سبز مایل به سياه
سات و از نظر کانيشناسي ،بيش از  %50حجم سنگ را کاني های آمفيبول از نوع ترموليت و آکتينوليت تشکيل
ميدهند و مابين آنها را فلدسپات پر کرده است .کانيهای اسفن ،اپيدوت ،اکسيد آهن و کلریت بعنوان کانيهای
فرعي و ثانویه ميباشند.
 -TRdدولومیت و سنگ آهک با تبلور مجدد

این واحد در جنوب روستای ميخوران فرمان فرما و در مرز با ورقه سنقر ،بعنوان عضوی از واحد اصلي  TRmبرونزد

ﮐﺸ
ﻮر

دارد .عالوه بر سنگهای کربناته یاد شده ،سنگهای شيست و متاولکانيک نيز بطور فرعي در البالی آن ها دیده
مي شود .رنگ دولوميتها و سنگ آهک ،سفيد شکری و هوازده آن ها کرم مایل به خاکستری است وضخيم الیه تا
تودهای ميباشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

-TRamآمفیبولیت

این واحد ،عضوی از واحد اصلي  Ramfمحسوب مي شود که منحصرا در جنوب روستای قلعه و باختر روستای جامه

تﻣ

شوران برونزد دارد .رنگ آنها سياه تيره (پرکالغي) و از نظر کانيشناسي دارای کانيهایي زیر است.
 -پالژیوکالز بصورت شکل دار تا بي شکل که بعضا به سریسيت تجزیه شده اند.

 -TRlسنگ آهک کریستالین ،آهک ماسه ای ،آهک شیلی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 آمفيبول (هورنبلند) با قطر چند دهم ميليمتر تا حداکثر  1ميليمتر و دارای چند رنگي سبز بيوتيت با قطر چند دهم ميليمتر -کانيهایي کدر و اکسيد آهن

و
اﮐﺘ

این واحد در باختر روستای ساالرآباد و در مرز ورقه سنقر برونزد کوچکي را تشکيل داده ،گسترش اصلي آن در ورقه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنقر ادامه یافته است .رنگ سنگها خاکستری مایل به سياه ميباشد .فسيلهای کرینوئيد و آلگ در آن قابل تشخيص
است و همانطور که قبال اشاره گردید ،اشراقي -جعفریان در نقشه سنقر ميکروفسيلهای منسوب به تریاس مياني-
فوقاني را از ادامه همين واحد گزارش کرده اند .ما نيز به استناد آنها ،سن این واحد و واحد زیرین آن ) (Rmرا تریاس
مي دانيم.
 -TRJr,lاین واحد نيز در جنوب ورقه و در اطراف روستای ميخوران سادات رخنمون دارد و متشکل از سنگ آهک

زﻣﯿ

کریستالين ،متاریوليت ،سنگ های آتشفشاني زیردریایي دگرگون شده و متاکنگلومرا ميباشد .فسيل های محدودی از
کرینوئيد در سنگ آهک کریستالين یافت شد.
-TRJmv,lاین واحد با ضخامتي در حدود  500متر در خاور روستای ميخوران فرمان فرما گسترش دارد .از نظر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ليتولوژی ،تناوبي است از سنگ های متاولکانيک (اسپيليت ،بازالت) ،توفهای دگرگون شده و مرمر بهمراه درون الیههایي
از سنگهای شيست سبز ،ساختمان بالشي ) (Pillow Structureبعضا قابل تشخيص است .شيستوزیته موجود در

سنگها ،عمدتاً در جهت الیهبندی و با روند شمال باختری -جنوب خاوری دیده مي شود .متاولکانيکها سرشاز از
کانيهایي ترموليت-آکتينوليت و کلریت ميباشند .آمفيبول های یاد شده غالبا بصورت بلورهای سوزني یا منشوری
کشيده و جهت یافته قرار دارند .این سنگها در رخساره شيست سبز دگرگون شدهاند.
 -TRJph,lاین واحد بصورت مجموعهای از سنگهای ميکاشيست -فيليت -اسليت و سنگهای آهکي و دولوميتي بلور
دارد و بوضوح نشان مي دهد که حجم ولکانيکهای زیردریایي کاهش نموده و بالعکس رسوبگذاری نهشتههای پليتي و

ریزدانهافزایش یافته است .از نظر کانيشناسي ،پيش از  50درصد حجم سنگ را کانيهایي فيلوسيليکاته کلریت،
موسکویت ،سریسيت و بيوتيت تشکيل ميدهند .حدود  25تا  30درصد سنگ را کوارتز ،بصورت بلورهای ریز و پراکنده،
ميسازد .برخي از نمونهها سرشار از کوارتز و بيوتيت هستند .کوارتزها عمدتاً طویل شده و در جهت شيستوزیته قرار
گرفتهاند .کاني بيوتيت نيز بصورت فلس های خيلي ظریف و یا بصورت مجموعههای ورقه ای شکل ممتد ،باعث
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شيستوزیته ظریف سنگ شده است .بافت این سنگها غالبا شيستوز خيلي دانهریز است .زبانههایي از توده گرانيت
پورفيروئيد در داخل این واحد دیده ميشود.
 -TRJlاین واحد متشکل از سنگ آهک و دولوميت کریستالين ،پيرامون روستاهای ورمقان ،دره بزم و تازه آباد برونزد
دارد .گسترش آن در مقایسه با واحدهای آتشفشاني-رسوبي اطراف کمتر است .رنگ سنگها خاکستری تيره ،سفيد

ﮐﺸ
ﻮر

شکری و نخودی مایل به کرم است که بخشي از آنها به لحاظ کيفيت مناسب ،تحت بهرهبرداری قرار دارند.
 - TRJmv,schاین رخساره را درجنوب روستای تازه آباد بعنوان بخشي از واحد اصلي  TRlmv.lدر نظر گرفتهایم .تناوبي
است از سنگهای متاولکانيک -شيست سبز به همراه درون الیه هایي از مرمر سفيد رنگ .متاولکانيکها عمدتاً از
کانيهایي ترموليت و آکتينوليت بعالوه مقدار کمي کلریت تشکيل شده اند و بافت سنگ از نوع بالستيک است .مرمرها
به رنگ سفيد شکری ،منظم الیه با ضخامت متوسط تا نازک الیه وجود دارند.
 -TRJam.lپاراآمفیبول شیست با درون الیههایی از مرمر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد با ضخامتي حدود  650متر ،در شمال خاوری روستای قالی الن و شمال پرپيشه برونزد دارد .شيستها به
رنگ سبز روشن و با رنگ هوازده قهوه ای تيره مایل به سياه و به شدت متورق گردیدهاند .سطح تورق )(Schistosity

تﻣ

نيز دچار چين خوردگي شده و محور آنها غالبا شمال باختری-ج نوب خاوری است .پاراژنز کانيشناسي عبارت است
از :کلریت  +اپيدوت  +آمفيبول.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آمفيبولها از نوع ترموليت و آکتينوليت هستند و کلریت ها عمدتاً بصورت چشمهایي وجود دارند که به موازات آن ها
نوارهای سریسيت رشد کرده است .مرمرها دارای ترموليت و فلوگوپيت ميباشند که حدود  15درصد حجم سنگ را
تشکيل ميدهند .به رنگ های سفيد شکری ،نخودی و زرد مایل به کرم دیده ميشوند و بخشي از آن ها بعنوان سنگ

 -TRJslاسترولیت -تورمالین -میکاشیست

و
اﮐﺘ

تزئيني مورد استفاده قرار ميگيرند .واحدهای فرعي و کوچکتر ( TRJmhمرمر) و ( TRJschشيست) در داخل واحد یاد
شده معرفي شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد با گسترش محدود ،در خاور روستای بالوانه برونزد دارد .سکانس اوليه و مادر آن بصورت تناوبي از شيل با
درون الیه هایي از ماسه سنگ آرکوزی تشکيل شده که اینک بصورت تناوبي از شيست ،با درون الیه های کوارتزیتي
در معرض دید قرار دارد .کانيهایي استروليت بصورت لکههای سياه و با قط ر حدود یک سانتيمتر بوضوح دیده ميشوند.
پاراژنز کانيشناسي موجود عبارت است از:
استروليت  +تورمالين  +بيوتيت  +مسکویت  +کوارتز  +پالژیوکالز
 -TRJmتناوب شیست -کوارتزیت -متاولکانیک -مرمر

زﻣﯿ

این واحد ،آميزه ای است از سنگ های آتشفشاني زیردریایي (بازالت ،اسپيليت) ،سنگهای رسوبي ریزدانه(پليت) و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متوسط دانه(ماسه سنگ) بعالوه سنگ های کربناته (سنگ آهک) که جملگي دگرگون شده و در حال حاضر بصورت
یک سکانس پر ضخامت (حدود  1500متر) و با گسترش خوب و چهرهساز و دارای نظم الیهبندی از خارو روستای

قالی الن تا روستای آصف آباد برونزد دارد.
ترکيب کانيشناسي متاولکانيک ها عبارتند از :آلبيت  +ترموليت  +آکتينوليت .آمفيبولها بيش از  50درصد حجم
سنگ را تشکيل مي دهند و بندرت بصورت درشت بلور هستند .طول آنها از  0/ 1تا  0/ 5ميليمتر تغيير ميکند و مابين

آنها را پالژیوکالز پر کرده که به سریسيت ،کلریت و کانيهایي رسي تجزیه شدهاند .بافت این سنگها گرانوبالستيک
است .شيستهای موجود ،عمدتاً دانهریز بوده و متشکل از کانيهایي :کوارتز  +کلریت  +مسکویت  +بيوتيت ميباشند.

کانيهای ميکایي ب صورت پولکهای ریز و کامال جهت یافته (م سکویتها) و تيغکهای طویل شده (بيوتيتها) دیده
مي شوند بلورهای ریز کوارتز در جهت شيستوزیته و در ميان ميکاها قرار گرفتهاند .کوارتزیتها به رنگ قرمز مایل به
بنفش و ضخيم الیهاند.
مرمرها حجم قابل توجهي از سکانس مورد گفتگو را تشکيل داده و غالبا به رنگ کرم تا خاکستری هستند .یکي از
ویژگيهای آن ها وجود ناخالصي نسبتاً فراوان است که در حال حاضر بصورت چرت ها سياه دگرگون شده و یا پاراژنز
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(کوارتز+کربنات+آمفيبول) مشاهده ميشوند .آمفيبول ها از نوع ترموليت و آکتينوليت و بحالت منشوری و سوزني کوارتز
بصورت بلورهای ممتد با خاموشي موجي و حواشي مضرس و کربنات بصورت تمرکزهای معموال بيشکل ميباشند.
 -TRJsch,qتناوب گارنت ،میکاشیست -کوارتزیت -مرمر

تناوب یاد شده بعنوان منظم ترین سکانس دگرگونه موجود در ورقه قروه مطرح است ،بطوریکه نظم کامل الیهبندی از
مختصات بارز و چشمگير آن است .این ویژگي عمدتاً به علت وجود الیههای فراوان کوارتزیت و مرمر ميباشد .سکانس
مزبور با ضخامتي حدود  700متر ،در شمال خاوری روستای قالی الن ،در محلي موسوم به باوه سارو و در کوه شانوره
برونزد دارد .ترکيب کانيشناسي الیههای شيستي به شرح ذیل است:

ﮐﺸ
ﻮر

کوارتز بصورت دانههای بسيار ریز ،دارای خاموشي موجي و تبلور دوباره فلدسپات به ميزان  7-8درصد ریزدانه و
سریسيتيزه آمفيبول با بلورهای کشيده و طویل شده که در جهت شيستوزیته سنگ قرار دارند .اپيدوت بصورت پراکنده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تقریبا  15درصد حجم سنگ را تشکيل مي دهد .گارنت (گروسوالر؟) با مقاطع چهارگوش ،حدود  5درصد فراواني دارد
(قطر آن ها در نمونه دستي تا حدود یک سانتيمتر ميرسد ).کانيهایي ميکایي متشکل از تيغکهای ریز و جهت یافته
مسکویت و بيوتيت ،حدود  20درصد فراواني دارند .بر این اساس ،نامگذاری دقيق این سنگها عبارت است از :گارنت،

تﻣ

کوارتز ،اپيدوت ،مسکویت ،بيوتيت و شيست .کوارتزیت ها ،حجم قابل توجهي از این سکانس را تشکيل داده و رنگ
آنها ،ارغواني مایل به قرمز تا خاکستری است .بيشتر آن ها از بلورهای نسبتاً ریز کوارتز ،دارای تبلور دوباره و خاموشي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

موجي ،تشکيل شده و نيز ناخالصيهای آهن و کانيهایي ورقه ای بخصوص مسکویت در آنها آشکار است .کاني
مسکویت ،بصورت بلورهای ریز و طویل شده ،حدود  15درصد فراواني دارد .ميزان کاني بيوتيت کمتر است .بافت این
سنگ ها ،عمدتاً گرانوبالستيک و بعضا بطور ضعيف متورق ميباشد .این تورق بعالوه دگرشکلي شدید کوارتزیت در

و
اﮐﺘ

مقياس ماکروسکوپي نيز مشاهده ميشود.
مرمرها غالبا بصورت متوسط الیه و به ندرت ضخيم الیه ،در تناوب کامل با الیههای کوارتزیت و شيست ،دیده ميشوند.
رنگ آنها خاکستری تيره ،سفيد و گاهي سياه به نظر ميرسد.
 -TRJl.Qتناوب مرمر -کوارتزیت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این تناوب در واقع ميتواند بخش فوقاني واحد قبل باشد که با همبری تدریجي در زیر مرمرهای ستبر و با ارزش قروه،
در کوه ابراهيم عطار ،قرار دارد .ضخامت تناوب یاد شده ،نسبتاً کم (حدود  180متر) است و در اطراف روستای اوریه
و کوه شانوره ،برونزد دارد.
 -TRJl1مرمر سفید رنگ

زﻣﯿ

این واحد کربناته در باختر و جنوب باختری شهر قروه گسترش دارد .بيشترین ضخامت آن ،در کوه ابراهيم عطار،
حدود  1000متر برآورد ميگردد .ضخيم الیه تا تودهای است .این سنگها هم دگرگوني ناحيهای را تحمل کرده و هم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تحت تاثير ماگماتيزم فعال منطقه و تودههای نفوذی اطراف خود قرار گرفتهاند .از این رو ت حوالت و تغييرات مثبتي
در آنها بوجود آمده و ارزش فعلي آنها در همين ارتباط ميباشد .این تغييرات در سنگهای خالص بصورت تبلور

دوباره و رشد کاني هایي کلسيت نمود یافته ،چنانچه طول این بلورها در معدن کریستال قروه حداکثر به حدود 7
سانتيمتر ميرسد .در بخشهای ناخالص ،کانيه ایي ترموليت ،گارنت ،اپيدوت ،فورستریت و اسکاپوليت تشکيل شده
که از ميان آنها ،گارنت و ترموليت بيشتر دیده ميشود.
عالوه بر آنچه گفته شد ،مرمرهای مورد اشاره دارای دو عضو بسيار فرعي به شرح ذیل هستند.
الف :عد سيهای کوچک و پراکندهای که احتماال شيل بوده و در حال حا ضر ب صورت کوارتز ،گارنت شي ست دیده

ميشوند .گارنتها به رنگ قرمز واندازه آنها بعضا حدود فندق ميباشد.
ب :دایک های پراکنده و کم ضخامت با گسترش بسيار محدود که احتما الً از جنس دیاباز بوده و رنگ سبز تيره دارند
و حاوی کانيهایي فلزی پيریت ،کالکوپيریت و پيروتين ميباشند.
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 -TRJl2مرمر سیاه تا خاکستری تیره

این سنگها در واقع بخشي از واحد قبل ميباشند که به لحاظ ویژگيهای ظاهری و نيز ترکيب کانيشناسي آنها
تفکيک گردیدند ،ضخيم الیه تا متوسط الیهاند و نظم الیهبندی آنها چشم گير تراز واحد  TRJlfاست .ترکيب
کانيشناسي آن ها بصورت کلسيت  +کوارتز(ریزبلور)  +ترموليت  +اپيدوت  +کانيهایي کدر ميباشند.
با توجه به خصوووصوويات یاد شووده و بویژه عدم قواره دهي این سوونگها ،تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفتهاند .در
حاليکه واحد  ، TRJlfمرکز اصلي فعاليتهای معدن کاری قروه بشمار ميرود.
 -TRJsch,lمیکاشیست با درون الیه هایی از مرمر سفید و خاکستری

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد در باختر روستای سنگين آباد رخنمون دارد .رنگ عمومي ميکاشيستها ،سياه تا خاکستری تيره است.
سکانس مادر و اوليه این سنگ ها مرکب از نهشتههای پليتي (سيلت سنگ و گل سنگ) ،ماسه سنگهای کوارتز-

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فلدسپاتيک و سنگ آهک بوده است .بطوریکه بعضا نشانههایي از ظریف الیههایي الميناسيون ) (Laminationاوليه
رسوبات قابل مشاهده است .این سنگ ها عمدتاً بصورت شيست و بخشهایي نيز تا حد فيليت دگرگون شدهاند .ترکيب
کانيشناسي آنها بشرح ذیل است.

تﻣ

 سنگهای دارای بافت گرانوبالستيک و شيستوز و مرکب از کاني هایي کوارتز با تجمع موزائيکي و ریزبلور ،فلدسپاتکه عمدتاً از نوع آلبيت است و فراواني آنها کمتر از کوارتز ميباشد .کانيهایي ميکائي شامل مسکویت و بيوتيت که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بصورت پولکي و تيغه ای و گاه به حالت در هم رشد کرده اند .آرایش ميکاها بگونه ای است که حضور دو نسل ميکا،
در این سنگها استنباط مي شود .به نحوی که برخي از ميکاها مربوط به سنگ مادر و پاره ای مربوط به دگرگوني
ميباشند .حضور ميکاها در نمونه دستي نيز چشم گير است.

و
اﮐﺘ

 سنگهای دارای بافت شيستوز و کامال متورق (شيستهای دانهریز) که ترکيب کانيشناسي آنها از این قرار است:بيوتيتهای ریزدانهبه همراه کوارتز بخش اعظم سنگ را تشکيل ميدهند .کانيهایي مسکویت ،کلریت و آلبيت نيز
قابل تشخيص است که غالبا بصورت تيغکهای ظریف و جهت یافته اند.

 -TRJSlاسلیت -فیلیت -کنگلومرا با درون الیههایی از سنگ آهک تخریبی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد بطور کلي از منشاء تخریبي و کالستيک است که اسليتها و فيليتها بخش ریزدانه تر آنرا تشکيل ميدهند.
رنگ اسليتها سياه تيره است و بندرت دارای فسيل های کوچکي از نوع دوکفه ای هستند که درست در محل گردنه
مشرف بر روستای گردکانه باال یافت شد .بخش دانه درشت واحد مذکور بصورت کنگلومرا است که از نظر دانهبندی

زﻣﯿ

متغير استوار دانه ریز تا کنگلومرای دارای قطعات بزرگ چند سانتيمتری را شامل ميشود .از نظر گردشدگي متوسط
ولي از لحاظ جورشدگي ضعيف ميباشد .جنس قطعات عمدتاً از سنگهای آتشفشاني و مرمرهای بلورین سفيدرنگ
است .درون الیه ها و عدسيهای آهکي موجود در این واحد نيز عمدتاً از نوع تخریبي و حاوی قطعات کوچک ميليمتری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تا حداکثر قطر  5سانتيمتر ميباشند .رنگ آنها سياه است و دارای فسيلهای نسبتاً فراواني از کرینوئيد و مرجان
ميباشند.

 -TRJl,schتناوبی از آمفیبول شیست و مرمر به همراه عدسیهایی از سیلیس

این واحد در اطراف روستای گرمخاني و شمال ميهم پائين برونزد دارد .رنگ هوازده شيستها سياه مایل به سبز و
رنگ اصلي آن ها سبز زیتوني است .تورق شدید در جهت الیه بندی بوجودآمده که تشخيص آنها از یکدیگر مشکل
است .مرمرها به رنگهای نخودی ،کرم و خاکستری تيره دیده ميشوند .این سنگها دگرشکلي شدیدی را تحمل کرده
و ریزچينهای بسيار فراواني از نوع متشابه ) (Similarدر آن ها بچشم مي خورد که جالب توجه است .دگرشکلي در

شيسوووووتها بصورت خميدگي و پيچووووش کانيهای ،ساختهای باقالیي ) (Pinch and swellو ایجاد crenulation

در سطح شيستوزیته ميباشد .ترکيب کانيشناسي شيست ها (عبارت است از :آمفيبول ،آکتينوليت و ترموليت) بصورت
سوزنهای ظریف با قطر دهم ميليمتر ; اپيدوت نسبتاً زیاد از نوع زوئيزیت ،کلينوزوئيزیت و پيستاسيت; پالژیوکالز
بصورت بلورهای کوچک و تجزیه شده به سریسيت و کاني هایي رسي ،کوارتز به مقدار کم ،کلریت ،کربنات و اسفن نيز
بعنوان کانيهایي فرعي است .سيليس های موجود در این واحد اساسا از کوارتز است ،بعالوه پولکهایي از کاني مسکویت
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که حدود  5درصد حجم سنگ را تشکيل ميدهد و در حد فاصل بلورهای کوارتز قرار دارند .بافت آنها موزائيکي است
و از نظر اقتصادی دارای ارزش مي باشند .ضخامت واحد مورد گفتگو در شمال روستای ميهم پائين حدود  700متر
برآورد ميگردد.
 -TRJdدولومیت و سنگ آهک کریستالین بصورت تودهای تا ضخیم الیه

این واحد کربناته ،در جنوب باختری سریش آباد (کوه بيخير) با ضخامتي در حدود  1500متر برونزد دارد .دولوميتها
به رنگ های زرد مایل به کرم ،نخودی و خاکستری وبه حالت توده ای تا ضخيم الیه ميباشند .سنگ آهک کریستالين
غالبا به رنگ کرم مایل به خاکستری و نخودی و ضخيم الیه تا تودهای است .حدود  95درصد سنگ از بلورهای کلسيت

ﮐﺸ
ﻮر

و بقيه بصورت تجمع بلورهای ریز سيليسي و کانيهایي مسکویت پراکنده ميباشد .تفکيک آن ها مشکل است و به نظر
ميرسد که دولوميتها از نوع ثانویه باشند .خردشدگي و برشي شدن سنگها بوضوح دیده ميشود .با وجود وسعت و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخامت زیادی که این واحد دارد ،تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته که شاید بيشتر به علت رن گ سنگها بوده
است.
 -TRJcکالک شیست

تﻣ

بعنوان بخش فرعي از واحد یادشده مي باشد که بصورت مجزا و نيز در تناوب با دولوميت کریستالين دیده ميشود.
رنگ آن ها سياه زغالي است .بسيار منظم الیه و متورق بوده و بشدت چين خورده و سيليسفيه شدهاند .سيليس بصورت
نوارها و ندولهای چرت سياه رنگ وجود دارد .ریز چينهای فراوان و زیبائي در این سنگ ها ایجاد شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -TRJmlسنگ آهک کریستالین چرت دار با درون الیه هایی از فیلیت و اسلیت

این واحد در خاور ر وستای مرزبان (جنوب باختری ورقه) گسترش دارد .سنگهای یاد شده بصورت ضخيم الیه تا

و
اﮐﺘ

تودهای بوده و تورق نسبتاً ضعيفي در آنها قابل تشخيص ميباشد .این سنگها چرت فراوان دارند که به رنگ
خاکستری مایل به سياه و غالبا بصورت نوارهای باریک و ممتد دیده ميشوند.
 -TRJmvتوف -متاولکانیک به همراه درون الیه هایی از سنگ آهک کریستالین

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در جنوب روستای چشمه کره برونزد دارد .حجم اصلي سنگها از نوع آذرآواری ریزدانه(توفهای دگرگون
شده) مي باشد .همچنين ولکانيکهای زیردریایي با ترکيب متوسط تا بازیک (بيشتراندزیت) و سنگ آهک کریستالين
به رنگ کرم و خاکستری تيره بصورت درون الیه و عدسي های پراکنده از دیگر اجزاء سازنده این واحد ميباشند.
ترکيب کانيشناسي نمونه ای از متاولکانيکهای یادشده عبارت است از:
کلریت( +آمفيبول (ترموليت ،آکتينوليت) +فنوکریستهایي از پالژیوکالز طول تيغکهای کلریت حدود  0/1ميليمتر
و طول آمفيبولها  0/ 2-0/3ميليمتر ميباشد .ضخامت این واحد نزدیک به  1500متر برآورد ميگردد.

زﻣﯿ

 -TRJl,mvسنگ آهک کریستالین با درون الیههایی از سنگهای آتشفشانی دگرگونه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد نيز در جنوب باختری ورقه قروه برونزد دارد و دقيقا هم ارز واحد  TRjmvو تغيير رخساره ای از آن است.
بدین معني که حجم سنگهای آذرآواری و گدازه ها ،کاهش یافته و بر ميزان سنگ آهک افزوده شده است .از اینرو،
سنگ آهک بلورین با رنگ خاکستری تيره تا کرم ،پيکره اصلي این واحد را تشکيل داده و سنگهای ولکانيک و
آذرآواری ریزدانهدگرگونه بعنوان ا جزاء فرعي و بصورت درون الیه دیده ميشوند.

 -Jvگدازهاندزیتی ،برش ولکانیکی

واحد یادشده ،در ورقه قروه گسترش کمي دارد .در حاليکه گستردگي آن در ورقه سنقر (جنوب قروه) ن سبتاً زیاد است.
رنگ سنگها غالبا بنفش تيره و هوازده آنها خاکستری مایل به کرم ميباشد .این سنگها آلتراسيون نسبتاً شدیدی
را تحمل کرده و کربناتيزه شده اند .هوازدگي در سطح زمين نيز مزید بر علت شده ،بطوریکه بافت اوليه سنگها عمدت اً
از بين رفته است ،ولي بخشهای سالم تر بافت پورفيری را نشان مي دهد .اساس سنگ را کاني پالژیوکالز ،ب ا فراواني
حدود  70درصد ،تشکيل مي دهد .کوارتز بصورت محدود وبعضا با تبلور دوباره ،کربنات به مقدار زیاد و بحالت پراکنده
و نيز رگههای کوچم و اکسيد آهن به مقدار قابل توجه دیده ميشود.
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واحد ولکانيکي مورد گفتگو ،در بخش وسيعي از زون سنندج -س يرجان برونزد دارد .در ورقه نهاوند (مهدوی)1371 -
بعنوان واحد  K1vlگسترش قابل توجهي دارد و با احتمال به کرتاسه پيشين نسبت داده شده است .سنگ آهک کرتاسه
بر روی این واحد و بصورت رورانده ) (nappeدر نظر گرفته شده است .کمي به سمت جنوب خاوری ،در ورقه بروجرد
(حاجي مالعلي ،)1369 -این مجموعه ولکانيکي بعنوان واحد  jvمعرفي شده و فسيلهای ژوراسيک از آن ها ارائه

ﮐﺸ
ﻮر

گردیده است .در آنجا نيز سنگهای آهکي و م ارني منسوب به کرتاسه را بطور رورانده ) (nappeبر روی ولکانيکها
درنظر گرفته اند .در مجموع با توجه به قرار گرفتن سنگ های فسيل دار ژوراسيک پسين (ورقه قروه) و یا ژوراسيک -
کرتاسه (ورقه سنقر) بر روی واحد آتشفشاني مورد بحث و بخصوص یافتن فسيلهای ژوراسيک از داخل آن در ورقه
بروجرد ،سن ژوراسيک برای این واحد پيشنهاد ميگردد.
 - Jcکنگلومرا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این کنگلومرا در ارتباط با واحد  jvو در گوشه جنوب باختری ورقه ،در معرض دید قرار دارد .ضخامت آن متغير است
و از حدود  5متر (شمال جاده پائيزآباد -گرجي بيان) تا  120متر در شمال خاوری گرجي بيان ،مشاهده ميگردد و
شامل سه بخش بشرح ذیل ميباشد.

تﻣ

 کنگلومرای متشکل از قلوههای اندزیت بنفش رنگ ،بصورت ضخيم الیه تا متوسط الیه ،که از نظر گردشدگي خوبولي از لحاظ جورشدگي متوسط ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 ک نگلومرای متشکل از قلوه های اندزیتي در داخل یک زمينه آهکي .این بخش بصورت ضخيم الیه بوده و گردشدگيقلوهها ،خوب به نظر ميرسد .در این کنگلومرا ،حضور کربنات بعنوان سيمان ،بسيار چشمگير است.
 -سنگ آهک دارای قلوههای پراکنده از جنس اندزیت .ابعاد این قلوه ها از حدود  3سانتيمتر تا  25سانتيمتر متغير

و
اﮐﺘ

است .گردشدگي خوبي را نشان ميدهند .بر روی این بخش ،سنگ آهک فسيل دار (واحد  ) j1قرار دارد ،یعني بتدریج
از تراکم قلوه هایاندزیتي کم شده و نهشته های کربنات غلبه یافته است .به بيان دیگر ،حوضه ژوراسيک پسين بواسطه

ارائه گردیده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرای یاد شده بر روی سنگهای آتشفشاني موجود در منطقه ،پيشروی نموده است.
در خاور سنقر (اطراف روستای قره تپه) از داخل همين کنگلومرا ،قلوه سنگ فوزولينيددار پرمين گزارش شده است
(اشراقي -جعفریان .) 1375 -در گزارش نقشه سنقر ،واحد کنگلومرایي مورد گفتگو بر روی واحد  jv1و در زیر واحد jk
 - Jlسنگ آهک فسیل دار

زﻣﯿ

این سنگها ضخيم الیه تا توده ای و بطور پراکنده حاوی ندولهای چرت ميباشند .رنگ آنها خاکستری است .آثار
خردشدگي و تکتونيزه بودن و نيز تورق ضعيف در این سنگها مشاهده ميشود .ليکن نظم الیهبندی همچنان به چشم
ميخورد .فسيلهای مرجان ،گاستروپود ،دوکفه ای و کرینوئيد در این واحد وجود دارد .عالوه بر این ،در مطالعه
ميکروسکوپي نيز فسيلهای زیر تشخيص داده شده و بر اساس آن ها سن ژوراسيک پسين پيشنهاد گردیده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Kurnubia sp., Ammobaculites sp., Cristelaria sp., Valvulinids, Textularids, Tubiphytes sp., Cladocropsis
mirablis, Dasycladacea, Echinoids spine, Coral frag, Microproblematic(Hydrozoa), Bryozoa, Radiolaria.

خوشبختانه در گزارش نقشه سنقر نيز سن آکسفوردین-کيمریجن ،بر اساس ميکروفسيل های موجود در این واحد،
ارائه گردید ،البته در گزارش مزبور ،سنگهای آهکي مورد گفتگو بعنوان بخشي از واحد  jkدر نظر گرفته شده است

(واحد  jkدر ورقه سنقر).

-Ecکنگلومرا -ماسه سنگ آهکی

گسترش این واحد در ورقه قروه ،محدود و منحصر به گوشه جنوب باختری منطقه ميباشد .از نظر ليتولوژی عبارت
است از ميکروکنگلومرا ،ماسه سنگ آهکي دارای قلوه سنگهای کوچک و پراکنده و کنگلومرا .رنگ آنها سياه مایل
به قهوه ای تيره است .گر دشدگي قطعات و نيز جورشدگي آنها خوب است .این قطعات عمدتاً از جنس ماسه سنگهای
سيليسي ،سنگهای آتشفشاني و سنگ آهک ميباشند .نظم الیه بندی دارند و از نوع ضخيم الیه به نظر مي رسند .در
مطالعه ميکروسکوپي ،ميکروفسيلهای زیر تشخيص داده شده و بر اساس آنها سن ائوسن پيشين ارائه گردیده است.
Alveolina sp., Miliola sp., Vavulina sp., Alveolina/Flosc.sp.
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دگرگونی )(Metamorphism

دگرگوني بعنوان مهمترین و موثرترین رخداد زمين شناسي این منطقه عمل نموده و بيش از عوامل دیگر در تکوین
زمين شناسي آن نقش داشته و بر پيچيدگيها افزوده است .سنگهای دگرگونه موجود را به سه گروه اصلي مي توان
تقسيم نمود که به ترتيب عبارتند از:
 سنگهای حاصل از دگرگوني ناحيه ای سنگهای حاصل از دگرگوني مجاورتي -سنگ های حاصل از دگرگوني دیناميکي (پدیده ميلونيتي شدن)

ﮐﺸ
ﻮر

 -سنگ های حاصل از دگرگونی ناحیه ای

بطور کلي ،سکانس های رسوبي موجود در این منطقه متشکل از سه نوع ليتولوژی عمده است که عبارتند از :ولکانيکهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیردریایي (غالبا بازیک) ،پليتها و سنگهای کربناته (غالباً سنگ آهک) که سن آنها از تریاس تا ژوراسيک تغيير
ميکند .این مجموعه ،قبل از ژوراسيک فوقاني تحت تاثير دگرگوني ناحيه ای قرار گرفته و با طيفي نسبتاً وسيع از
اواسط رخساره شيست سبز تا اوایل رخساره آمفيبوليت دگرگون شده اند.

تﻣ

از دیدگاه درجات مختلف دگرگوني ،متاپليتها را مبنای تقسيم بندی قرار دادهایم زیرا متابازیک ها در اغلب درجات
دگرگوني ،تنوع چنداني از نظر کانيشناسي نشان نمي دهند .از این رو در صحرا ،ایزوگرادهای کمتری را مي توان برای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن ها مشخص نمود .با توجه به نتایج حاصل از مطالعه ميکروسکوپي سنگ ها ،در محدوده مورد مطالعه ،و بر اساس
پاراژنز کانيهای موجود ،زونهای کلریت ،بيوتيت ،گارنت و استروليت قابل تشخيص ميباشد که گسترش و محل برونزد
هر یک از آن ها در نقشه کوچک ضميمه نشان داده شده است .ذیال شرح مختصری پيرامون هر کدام ارائه ميگردد.
 -زون کلریت ) (Zcl

و
اﮐﺘ

بخش اعظم سنگهای متاولکانيک ،بعالوه سنگهای اسليت ،فيليت و کلریت -مسکویت شيستها در این زون قرار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دارند و واجد مشخصه زون کلریت در این منطقه هستند .گسترش این زون بيشتر از سایر زونها است و در جنوبيترین
نقاط ورقه قروه برونزد دارد .پاراژنز کانيشناسي این زون در متاپليتها بصورت کلریت  +مسکویت  +کوارتز  +سریسيت
 +بيوتيت و در سنگ های متاولکانيک شامل کلریت ( +اکتينوليت ،ترموليت)+اپيدوت ميباشد.
سنگ های مربوطه متعلق به درجات ضعيف دگرگوني بوده و در حد اواسط رخساره شيست سبز دگرگون شدهاند.
 -زون بیوتیت ) (ZBi

زﻣﯿ

مجموعه کاني شناسي شاخص در زون بيوتيت شامل بيوتيت+کلریت+مسکویت+کوارتز+آلبيت+کلسيت ميباشد در
منطقه قروه ،این پاراژنز بصورت بيوتيت+مسکویت+کوارتز+آلبيت مطالعه شده است .وسعت این زون کمتر از زون
کلریت است و عمدتاً در شمال روستای پلوسرکان تا پادگان قدس برونزد دارد.
 -زون گارنت )(ZGa

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این زون با تشکيل و ظهور کاني گارنت ،در سنگهای پليتي دگرگونه ،شناخته ميشود و مشخصاً دارای کانيهای
گارنت  +بيوتيت  +کلریت  +مسکویت  +کوارتز  +آلبيت ميباشد .کانيهایي فرعي نظير اپيدوت ،ایلمنيت ،آپاتيت و
تورمالين نيز ممکن است در سنگ های
مربوطه تشکيل گردد .مجموعه کانيهایي مطالعه ش ده در منطقه قروه از این قرار است:

گارنت  +مسکویت  +بيوتيت  +کوارتز  +آمفيبول  +آلبيت  +اپيدوت
وسعت این زون قابل توجه است و در باختر و جنوب باختری شهر قروه برونزد دارد.

 -زون استرولیت )(ZSt

این زون با ظهور کاني استروليت ،به همراه پاراژنز کانيهایي شاخص آن ،مشخص ميشود که عمدتاً در سنگهای
دگرگوني حاصل از دمای متو سط (اپيدوت ،آمفيبوليت و کيانيت شيستها) بطور گسترده وجود دارد .مجموعه
کانيهایي شاخص زون استروليت عبارتند از:
استروليت  +گارنت  +بيوتيت  +مسکویت  +کوارتز  +پالژیوکالز
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پاراژنز فوق در منطقه قروه بصورت زیر مطالعه شده است:
استروليت  +بيوتيت  +مسکویت  +کوارتز  +پالژیوکالز
وسعت این زون ،در مقایسه با سایر زونهای ارائه شده ،کمتر بوده ،منحصرا در اطراف روستای بالوانه و جنوب قلعه
برونزد دارد.
-دگرگونی مجاورتی Contact metamorphism

با توجه به ماگماتيزم فعال منطقه و گسترش سنگهای آذرین دروني ،بروز دگرگوني مجاورتي ،کامال طبيعي مينماید
همچنين به علت پراکندگي تودههای نفوذی ،رخسارههای مجاورتي نيز پراکندگي نشان ميدهند .قبل از توضيح

ﮐﺸ
ﻮر

پيرامون واحدهای مختلف این دگرگوني ،زونهای مربوط به دگرگوني مجاورتي در منطقه قروه را معرفي مينمائيم.
 -زون اندالوزیت )  -(Zanا ین زون با ظهور و تشکيل کانياندالوزیت مشخص مي گردد .نخستين آثاراندالوزیت در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شيست های لکه دار منطقه ،از جمله در جنوب خاوری روستای تازه آباد و باختر روستای گرمخاني (واحد  )TRJph.lبه
چشم ميخورد .گسترش این ز ون محدود است و در خاور تازه آباد ،شمال باختری آص ف آباد و باختر حسين آباد،
بصورت سنگهای اندالوزیت شيست و اندالوزیت فلس در معرض دید قرار دارند .مجموعه کانيشناسي آن عبارت است

تﻣ

از:
آندالوزیت  +بيوتيت  +مسوووکویت  +کوارتز  +فلدسوووپات .عالوه بر این در خاور روسوووتای ميمنت آباد عدسووويهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پراکندهای از جنساندالوزیت هورنفلس ،در داخل واحد  ، TRJc2تشکيل گردیده است.
 زون کردیریت ) - (Zcoاین زون با ت شکيل و ظهور کاني کردیریت شکل ميگيرد ،که کاني آلومينو سيليکاته آهن-منيزیم دار اسووت و در سوونگهای غني از  Alو رخسووارههای دمای باال -فشووار متوسووط تا پائين شووناخته ميشووود.

و
اﮐﺘ

گسووترش این زون در ورقه قروه قابل توجه اسووت و عمدتاً در گوشووه جنوب خاوری ،بصووورت کردیریت هورنفلس و
کردیریت شيستهای به رنگ سياه تيره ،تشکيل شده است .کانيهایي یاد شده دانهریزند ولي با چشم معمولي قابل
رویت ه ستند .بخش عمدهای از این کاني در شي ست های لکه دار جنوب ميمنت آباد ،آ شکار گردیده ا ست .مجموعه
کانيشناسي موجود عبارتند از :کردیریت  +بيوتيت  +کوارتز  +فلدسپات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -TRJh1پیروکسن هورنفلس

این رخساره گسترش کمي داشته و در خاور سرتيپ آباد قرار دارد .مجموعه کانيشناسي آن شامل کلسيت  +گارنت
 +دیوپسيد  +اولبوس ميباشد که در فشار  2کيلو بار و حرارت حدود  700درجه سانتيگراد تشکيل شده و معادل

زﻣﯿ

بخش آغازین رخساره گرانوليت در دگرگوني ناحيه ای ،است .درست در همين محل ،آثار و نشانههایي از مقدمات
ميگماتيت زایي در سنگهای کمپلکس سرتيپ آباد ) (TRcomدیده ميشود که بيانگر ذوب بخشي آنها و توليد
متابازیتهای ميگماتيتي ه مراه با لوکوسمهایي از پالژیوکالز و کوارتز ميباشد.
 - TRJh2کردیریت هورنفلس

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگها در جنوب باختر روستای زرینه ،در همبری تودههای گابرویي و گرانيتي موجود ،تشکيل شدهاند .بلورهای

کردیریت ماکل تداخلي دارند و قطر آنها تا  0/ 5ميليمتر ميرسد این بلورها به سریسيت تجزیه شده اند .کانيهایي
کوارتز و فلدسپات به همراه تيغکهای بيوتيت ،زمينه دانه ریزسنگ را تشکيل ميدهند.

 -TRJanاندالوزیت شیست

بيشترین گسترش این سنگها در خاور تازه آباد است که با رنگ سياه تيره و حاوی بلورهای نسبتاً درشت اندالوزیت
ميباشند .طول بلورها غالبا حدود  3سانتيمتر و عرض آن ها تا  0/5سانتيمتر است .مجموعه کانيشناسي آنها عبارتند
است از:
آندالوزیت  +بيوتيت  +مسکویت  +کوارتز  +فلدسپات .اندالوزیتها انکلوزیونهایي از کوارتز دارند و بعضا بصورت
کياستوليت مشاهده ميشوند.
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 -TRJc1کردیریت شیست

این سنگ ها گسترش نسبتاً زیادی در اطراف زرینه دارند و حداکثر ضخامت آنها به بيش از  1000متر ميرسد و
رنگ آن ها مایل به خاکستری تيره و حاوی کردیریت فراوان هستند .بافت سنگ ها ،پورفيروبالستيک ،با زمينه خيلي
دانهریز و دارای تورق ظریف ميباشد .کردیریتها معموال  ،بصورت گرانوبالستيک ستوني شکل ،با قطر حدود  3ميليمتر
و عمدتاً در جهت تورق ظریف سنگ قرار گرفته و حاوی انکلوزیونهائي از کوارتز و بيوتيت ميباشند .این کاني به
سریسيت تجزیه شده ،نيز حاشيه برخي از آن ها با کلریت احاطه گردیده است .تشکيل کردیریت در این سنگها را
مي توان با واکنش زیر توجيه نمود:

ﮐﺸ
ﻮر

آب  +کوارتز  +بيوتيت  +کردیریت <  .......مسکویت  +کلریت
زمينه سنگ اساساً از فلدسپات و کوارتز خيلي ریز و کانيهایي ميکایي (عمدتاً تيغکهای جهت یافته بيوتيت) تشکيل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده است .کانيهایي اپاک ،بعالوه معدودی از بلورهای تورمالين نيز بعضا دیده ميشوند .برونزدهای کوچک و پراکنده ای
از جنس مونزودیوریت ،گابرو و گرانيت در داخل واحد  TRjc1تزریق شده است.
 -TRJc2کردیریت شیست با درون الیههایی از مرمر و عدسیهائی ازاندالوزیت هورنفلس

تﻣ

این سنگ ها در اطراف زرینه و شمال ورمقان برونزد دارند .نسبتاً منظم الیه و متورق ميباشند .مرمرها دارای چرت
سياه فروان هستند و لذا سنگ هایي آلوده و با چهره ای خاص به نظر مي رسند .شيستها بسيار دانهریزند و زمينه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آنها متشکل از کانيهایي ميکایي ،فلدسپات و کوارتز ميباشد .این کانيها ،بویژه کانيهایي ميکایي ،دچار دگرشکلي
شدیدی شدهاند که در مبحث بعدی توضيح داده ميشود .عدسيهایي از جنس بيوتيت-اندالوزیت -هورنفلس ،در داخل
این واحد ،وجود دارد که متشکل از کانيهایي بيوتيت بسيار ریز (حدود  %20حجم سنگ) ،کوارتز ،فلدسپات و مقدار
 -TRJc3تناوبی از کردیریت شیست و مرمر

و
اﮐﺘ

کمي مسکویت که قطر آنها کمتر از دهم ميليمتر ا ست ،ميباشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيست لکه دار (کردیریت شيست) حجم اصلي این واحد را تشکيل ميدهد .به عبارت دیگر ضخامت تناوبهای مرمر
بسيار کمتر از شيست مي باشد .مرمرها به رنگ خاکستری تيره ،دارای چرت سياه رنگ و بعضا دارای کاني اسکاپوليت
هستند .شيست ها دارای بافت پورفيروبالستيک در یک زمينه شيستوز ميباشند .کردیریت بصورت بلورهای ستوني
شکل ،با قطر حدود  2ميليمتر و تجزیه شده به سریسيت و حاوی ادخالهایي از کوارتز و کانيهایي کدر ،ظاهر شده
است .زمينه سنگ متشکل از کانيهایي ميکایي (بيوتيت ،سریسيت) ،کوارتز ،کمي ک لریت و کانيهایي کدر و اکسيد
آهن ميباشد.

 -دگرگونی دینامیک (کاتاکالستیک)

زﻣﯿ

این دگرگوني از پدیده های مهم و قابل توجهي است که در منطقه قروه صورت گرفته و در کارهای قبلي مورد شناسایي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قرار نگرفته است .از نظر زماني ،بعد از تکوین سنگهای دگرگونه و تشکيل تودههای آذرین واقع گردیده است .شواهد
فراوان مربوط به دگرشکلي سنگ ها بر روی زمين ،به همراه نتایج حاصل از مطالعه ميکروسکوپي ،عملکرد فاز مورد
گفتگو را مسلم و مدلل مي نماید .شواهد مربوطه از دو نظر قابل ارائه است.

 از دیدگاه ماکروسکوپی و شواهد روی زمین -آ ثار این دگرگوني ،در وهله اول ،در سنگهای آذرین نفوذی وسپس با دقت بيشتر در سنگهای قبال دگرگون شده ،قابل رویت ميباشد .در این ميان ،گرانيتها ،دگرشکلي واضح و
کاملتری نشان ميدهند که علت آن وجود کانيهایي تيره و روشن در آنها است .بدین ترتيب که کاني هایي فلسيک

از مافيک جدا شده و نوعي الیهبندی ترکيبي ) (Compositional Layeringدر سنگ بوجود آمده و بافت نواری
) (Ribbone Textuteشکل گرفته است .بنابراین طي این فاز ،کاني جدیدی تشکيل نشده ،بلکه بافت و ساخت سنگ ها
متحول گردیده و دگرشکلي بارز و آشکاری ظهور یافته است .بهترین مثال و نمونه موجود ،سنگهای به ظاهر گنيس
منطقه مي باشند که در واقع گرانيت ميلونيتي بوده و بعنوان بهترین مظاهر دگرگوني دیناميک (کاتاکالستيک) قابل
ارائه هستند .از جمله آن ها مي توان توده سنگين آباد را نام برد که شامل دو بخش به شرح زیر است.
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 - gn1گرانیت میلونیتی درشت بلور

برونزد اصلي  gn1در جنوب روستای سنگين آباد قرار دارد .رنگ هوازده سنگها قهوه ای سوخته است و از نظر
کاني شناسي ،شامل بلورهای درشت فلدسپات آلکالن تا قطر چند ميليمتر (تجزیه به سریسيت و کانيهایي رسي)،
پالژیوکالز با قطر  1-2ميليمتر به ه مراه مجموعههای عدسي شکل کوارتز ميباشد .بلورهای درشت یاد شده ،در متن
دانهریزتر کوارتز -فلدسپاتي ،به همراه بيوتيتهای جهت دار ،اپيدوت و به ندرت مسکویت قرار دارند.
فشردگي فلدسپات ها بسيار زیاد است و به موازات فشردگي و جهت یافتگي کانيهای ،فولياسيون ) (Foliationبطور
کامل و پيشرفته ایجاد گردیده است .این سنگها ظاهرا بسيار شبيه به گنيس چشمي ميباشند.

ﮐﺸ
ﻮر

 -gn2گرانیت میلونیتی ریزبلور

این سنگها دانه ریزتر از بخش فوق و در واقع یک ميلونيت بارز ) (Typicalو کم نظير هستند زیرا سائيدگي خردشدگي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و دانهدانهشدن ) (Granulationدر آن ها بنحوی است که بر روی زمين و در وهله اول با ماسه سنگ دانهدرشت اشتباه
ميشود .از نظر کانيشناسي شامل پورفيروبالست های فلدسپات در زمينه ای دانهریز و جهت یافته ميباشد که عمدت اً
از کوارتز و ميکا تشکيل گردیده است .آلکالي فلدسپات و پالژیوکالزه ای سدیک و اسيدی ،عموماً بي شکل با ماکلهای

تﻣ

آلبيت یا کارلسباد و بعضا تجزیه شده به کاني هایي رسي و سریسيت و ریزبلورهای ميکا مشاهده ميشوند .که با
رشدونمو خود ،نسبت به زمينه دانه ریز ،حالت چشمي را آشکار مي سازند .در حاشيه برخي از فلدسپاتها ،هم رشدی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با کوارتز (بافت ميرمکيتي) ایجاد شده است.
همچنين کاني هایي تورمالين ،اسفن ،زیرکن ،آپاتيت ،اکسيد آهن و کاني کدر بطور فرعي وجود دارند .توده مورد گفتگو
از یک طرف با واحد  Jsch,lهمبری دارد که در آن تزریق گردیده ،و از سوی دیگر با توده بزرگ متادیوریت و گابروی

و
اﮐﺘ

برشي شده و دارای فولياسيون ،ارتباط دارد .به عبارت دیگر سرنوشت سنگهای آذرین بازیک (گابرو ،دیوریت) نيز
مشابه گنيس مجاور آن ها است ; با این تفاوت که دگرشکلي گنيسها به دليل ترکيب کانيشناسي آن ها ،آشکارتر و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چشمگير به نظر ميرسد.
وجود فولياسيون ) (Foliationمنظم و بسيار پيشرفته در بخشي از توده های آذرین منطقه ،آنها را بحالت الیه الیه
) (Leyeredتبدیل کرده ،بگونه ای که بعضا ممکن است سکانس رسوبي را در ذهن تداعي نماید .این وضعيت در کوه
دروازه (شمال باختری مجيدآباد) به چشم مي خورد .این فولياسيون ،با روند شمال خاوری -جنوب باختری ،در نقاط
دیگر زون سنندج -سيرجان (منطقه ازنا دره ژون) ،در داخل دگرگونه های اصلي ،بعنوان چهارمين دگرشکلي موجود
در این زون شناسایي شده است( .محمد محجل ،گفته شفاهي).
 -از دیدگاه مطالعات میکروسکوپی -خ وشبختانه دالیل و شواهد ميکروسکوپي فراوان است و فقط اندکي از آن

زﻣﯿ

در توضيح واحدهای  gh1و  gn2ذکر گردید .اطالعات بيشتر در مقالهای با عنوان ویژگيهای دگرگوني دیناميک گستره
قروه (حليمي -حسيني ،تابستان  )76آمده است که حاصل تعداد  220برش نازک از سنگ های منطقه است .دگرشکلي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانيهای و تغييرات بافتي سنگها ،مورد بحث و بررسي قرار گرفته و ذکر تمام یا قسمتي از آن مطالب ،از حوصله این
گزارش خارج است .فقط یادآور ميشویم که ،پدیده ميلونيت زایي ) ،(Mylonitizationبافت ميلونيتي ،کاتاکالستيک
و پورفيروکالستيک ،به همراه کانيهایي خردشده و دوباره تبلور یافته ،ساختهای باقالیي ) (Pinch and swellکانيها،
از جمله مواردی هستند که در مطالعه ميکروسکوپي سنگ های این منطقه ،اعم از آذرین نفوذی و یا دگرگونه قبلي،
بوفور مشاهده گردید و تاثير فاز دیناميک بر آنها مسلم و قطعي ميباشد .در اینجا به ذکر دو نمونه از سنگهای

کاتاکالزیتي (گابرو کاتاکالزیتي) کوه دروازه ،در جنوب قلعه بسنده ،مينمائيم.
 گابرو کاتاکالزیتی -بافت سنگ پورفيروکالستيک ،فراوان ترین کاني تشکيل دهنده آن ،پالژیوکالزهایي است کهبيشتر کلسيک مي باشند و به دو صورت پورفيروکالست و خرده بلور ،در متن سنگ ،پراکندهاند .آثار خردشدگي،
شکستگي و چين خوردگي ماکل را در آنها ميتوان دید .کاني هایي مافيک درصد قابل توجهي داشته و شامل
کلينوپيروکسن ،بيوتيت ،آمفيبول و پسودومرفهایي از کاني اوليوین ميباشد که تماما به کاني کدر ،اکسيد آهن و
کمي سرپانتين تجزیه شدهاند .کلينوپيروکسن نيز به آمفيبول (غالبا ترموليت و آکتينوليت) و بيوتيت تجزیه شده است.
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آثار خردشدگي در این کانيها به چشم ميخورد .شکستگي های ظریف سنگ ،معمو الً با سرپانتين ،کلریت و اکسيد
آهن پرشده است .این گابرو ،بدون شک ،تحت تاثير دگرگوني دیناميک قرار گرفته ،اما شدت آن درحد تشکيل
گابروميلونيتي نبوده است.
 دیوریت -گابرو کاتاکالزیتی -این نمونه از نقطه ای نزدیک به آنتن تقویت کننده تلویزیون ،برفراز کوه دروازه،گرفته شده که متشکل از پورفيروکالست و ریز بلورهای پالژیوکالز با آثار شکستگي ،خردشدگي به سریسيت و اپيدوت
است.

ﮐﺸ
ﻮر

کانيهایي مافيک شامل کلينوپيروکسن ،آمفيبول و بيوتيت خيلي کم است که آمفيبولها به دو صورت اوليه و ثانویه
دیده ميشوند .پيروکسن ها ،بعضا به ترموليت و اکتينوليت ،سرپانتين ،کلریت و گاه بيوتيت تجزیه شده اند .کاني کدر،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اکسيد آهن ،آپاتيت و اسفن کانيهایي فرعي محسوب ميشوند.
نظر به اینکه ،تودههای نفو ذی قروه تعيين سن رادیومتری شده ) (J.Braud,1968و  38-40ميليون سال بدست آمده
است; از اینرو دگرگوني دیناميکي (کاتاکالستيک) مورد گفتگو و دگرشکليهای ناشي از آن را ميتوان به فاز پيرنئن

تﻣ

نسبت داد .الزم به یادآوری است که (بربریان و علوی )1977 ،نيز دگرشکليهای حاصل از این فاز را ،در منطقه همدان،
معرفي کردهاند.
زمینشناسی نیمه شمالی ورقه قروه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هر چند که از نظر زون بندی ساختماني ،کل ورقه قروه در زون سنندج -سيرجان قرار دارد; ليکن نيمه شمالي آن،
ظاهراً ،متفاوت از نيمه جنوبي به نظر مي رسد .زیرا واحدهای سنگي موجود در سطح زمين ،چهره دیگری به نيمه

و
اﮐﺘ

شمالي بخشيده که شامل سنگهای آتشفشاني بازیک تا متوسط ،بعالوه نهشتههای توف ،الهار ،مارن و سنگ آهک
رسي متعلق به ميو-پليوسن تا کواترنر مي باشند .ذیال شرح مختصری پيرامون هر یک از واحدهای موجود ،داده ميشود.
 - MPتراکیاندزیت ،التیتاندزیت و داسیت (آتشفشان شیدا -حسن خان)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این آتشفشان بصورت گنبد عظيمي در شمال روستای شيدا و با ارتفاع کمتر در شمال روستای حسن خان دیده
ميشود .ترکيب سنگ شناسي آن عمدتاً التيتاندزیت است بافت آنها پورفيریتيک -گلومروپورفيرتيک و متشکل از
فنوکریست های پالژیوکالز شکل دار تا نيمه شکل دار ،دارای حاشيه آلکاليک ،و بيوتيت های شکل دار صفحه ای ،با
قطر حدود  3ميليمتر ،بعالوه زمينه ميکروليتي ميباشد .بخشي از این سنگها بشدت آلتره شده و کامالً تغيير کردهاند.

زﻣﯿ

از اینرو واحد  MPaرا بعنوان بخش آلتره نشان دادهایم که حاوی کانيهایي فلدسپات ،کریستوباليت و کائولينيت ميباشد
و بر روی زمين با رنگ سفيد مایل به کرم روشن مشخص مي شود .همچنين پدیده اپيدوتيزاسيون بطور پراکنده دیده
ميشود ،که طي آن کانيهایي آمفيبول به اپيدوت تبدیل شدهاند .فرسایش پوست پيازی ،بگونه ای جالب توجه در این

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ ها ایجاد شده است .زمين شناسان ایتاليایي ،سن مطلق آتشفشان شيدا را برابر  8/ 3تا  8/7ميليون سال برآورد
کردهاند .از نظر چينه شناسي نيز واحد  Ptمتشکل از توف ،توف برش پوميس دار و الهار ،بر روی سنگ های یاد شده
قرار دارد که خود در شمال خاوری منطقه مورد مطالعه ،در زیر آتشفشانهای کواترنر دیده ميشود.

 - P tتوف ،الپیلی توف ،توف برش پومیس دار و الهار

 ، Ptیک واحد آذر آواری است که در گوشه شمال باختری ورقه و در ارتباط با آتشفشانهای ميوپليوسن منطقه
(آتشفشان شيدا -ح سن خان) تشکيل شده و از نظر چينه شناسي هم ارز واحد  Pl.mميباشد .سنگ های این واحد
عمدتاً شامل ليتيک کریستال توف ،توف برش پوميس دار و الهار است که در فواصل دورتر ،نسبت به محل آتشفشان،
توفهای ریزدانهنظير توف سيلتي ،توف ماسه ای و  ...تشکيل شده اند .در خاور منطقه (اطراف دلبران) جریانهای
الهار ،گسترش بيشتری دارند و سنگ های آذرآواری دیگر ،کمتر به چشم مي خورند .الهار دارای قطعات با قطر 2/ 5
تا  3متر (تخته سنگ) در کنار قطعات در حد سانتيمتر ميباشد .جنس قطعات عمدتاً اندزیت پورفيری و بازالت است

که بيشتر به صورت زاویه دار تا نيمه زاویه دارند و بعضا گردشدگي ضعيفي را نشان ميدهند .آثار الیه بندی ،بندرت در
آنها دیده ميشود .شيب آنها کم و حدود  5تا  8درجه ميباشد.
14

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
واحد  Ptدر نزدیکي روستای باغلوجه (خارج از ورقه) ،بواسطهاندزیتهای پورفيری ،بر روی سازند قرمز فوقاني قرار
گرفته که خود ،در همين نقطه ،بر روی سازند قم دیده ميشود .همين واحد ) (Ptدر گوشه شمال باختری ،بر روی
آتشفشان شيدا -حسن خان قرار دارد.
 - Pl.mسنگ آهک رسی ،مارن ،توف ماسه ای ،توف سیلتی ،کنگلومرا و تراورتن

این واحد در نيمه شمالي ورقه گسترش زیادی دارد و با مورفولوژی خاص (تپه ماهورهای با ارتفاع متوسط) شناخته
ميشود .رنگ آن ها غالب اً سفيد مایل به کرم ،نخودی و بعضاً قرمز ،خاکستری تيره و زرد ميباشد .منظم الیه و دارای
شيب بسيار کم (حداکثر  5درجه) است .مرز زیرین ا ین واحد ،در خارج از ورقه ،در ارتباط با سازند قرمز فوقاني معرفي

ﮐﺸ
ﻮر

شده است (گزارش چهارگوش سنندج) .مرز فوقاني آن ،در ورقه قروه ،با آتشفشانهای کواترنر پوشيده شده است.
باالترین افقهای این واحد ،معموال از جنس تراورتن است که به لحاظ داشتن استحکام ،بيشتر خودنمایي ميکند و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

غالباً دارای قلوه سنگ های ریز و درشتي از جنس کوارتز ،ماسه سنگ ،ذرات رس و قطعات ولکانيکي به همراه تخلخل
نسبتاً زیاد است که آنها را ناخالص و کم ارزش نموده است.
- Pcgکنگلومرا

تﻣ

این واحد ،بخش کوچکي از واحد اصلي  P l.mمحسوب ميشود که گسترش محدودی ،در خاور روستای قره بالغ ،دارد
و شامل کنگلومرایي است که بيشتر اجزاء آن از جنس سنگ های آتشفشاني و نيز سنگ آهک تخریبي است .از نظر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جورشدگي ضعيف ولي از لحاظ گردشدگي قطعات ،خوب است .این بخش ،یک ساخت ناودیسي را نشان ميدهد که
یالهای آن حدود  35οشيب دارند و در این منطقه منحصر به فرد است .زیرا الیههای مربوط به واحد  Pl,mعموماً بسيار
کم شيب هستند.
سنگهای آتشفشانی کواترنر

و
اﮐﺘ

این آتشفشان ها در گوشه شمال خاوری ورقه قروه ،تمرکز دارند و بخش کوچکي از برونزدهای ولکانيکي جوان محور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تکاب -قروه به حساب ميآیند .این آتشفشانها بطور ک لي در تيپ کامال متفاوت هستند که بخصوص از نظر مورفولوژی
نيز بخوبي متمایز ميباشند ،با اینکه از لحاظ سني تفاوت چنداني ندارند و عبارتند از:
الف :آتشفشانهای دارای ترکيب تراکيت ،تراکياندزیت و داسيت )(P l
ب :آتشفشانهای دارای ترکيب بازالت و بازانيت )(Plb

 - Pltتراکیت ،تراکیاندزیت و داسیت

زﻣﯿ

این سنگ ها در خاور روستای قره بالغ ،منطقه ای به وسعت تقریبي  20کيلومتر مربع را پوشاندهاند بخشي از آن به
شيطان معروف است که منظره خاصي دارد و در دید کلي ،قابل توجه و چشمگير به نظر ميرسد .رنگ هوازده این
سنگها ،غالبا سياه مایل به قهوه ای است و بسيار خردشده و تکتونيزه ميباشند .این واحد ،از نظر مورفولوژی ،بصورت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه ای از مخروطهای آتشفشاني به همه پيوسته ،با ارتفاع متوسط (حدود  80متر) ،قرار دارد.
کانيهایي متشکله آنها بطور عمده عبارتند از:

پالژیوکالز -عموما ماکل دار ،ترکيب م توسط ،تجزیه شده به سریسيت و کربنات ،با قطر حدود  2ميليمتر ،دارای
ادخالهای ) (Fluid Inclusionشيشه ای و آپاتيت سوزني آمفيبول -بصورت بلورهای منشوری ،با قطر تا  1/2ميليمتر،
دارای حواشي کدر و ادخالهایي از کاني اپاک بيوتيت -ورقه ای شکل و تراواني آن کمتر از آمفيبول است .کانيهایي
رسي ،کربنات ،آپاتيت ،اکسيد آهن و سریسيت نيز بعنوان فرعي هستند .زمينه ،اساسا فلدسپاتيک و شامل
ميکروليتهای پالژیوکالز ،ریزبلورهای آمفيبول ،تيغکهای بيوتيت ،شيشه و کانيهایي اپاک است.

 - Plbبازالت ،بازانیت

این واحد ،گسترش بيشتری داشته و بصورت پهنه های گسترده و مسطح تشکيل شده است .لذا ،از نظر مورفولوژی،
کامال متفاوت از واحد  Pltميباشد.
این فوران ها ،از نقاط و یا شکافهای مختلفي صورت گرفته و تحت تاثير گرانروی کم ماگما ،جریان یافته و پهنههای
بازالتي با ضخامت تقریبا یکنواختي را (حدود  50متر) بوجود آورده اند .در حال حاضر محل خروج مواد مذاب ،بصورت
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مخروط های بسيار زیبا و بعضا کامل ،برفراز پهنههای یادشده ،جلب نظر ميکند .بيشترین ارتفاع این مخروط ها از
سطح زمين ،در کوه قرینه ،حدود  250متر مي باشد .در حاشيه این مخروط ،حجم زیادی از قطعات اسکوری )(Scoria
و به مقدار کمتر بمب های درکي و گالبي شکل ،با رنگ سياه تيره ،انباشته شده که در حال حاضر بعنوان پوکه
ساختماني تحت بهره برداری قرار دارند .در همين محل ،پدیده جالب هضم سنگهای گرانيت گنيسي ،توسط بازالت،

ﮐﺸ
ﻮر

دیده مي شود .در این رابطه باید گفت که تاکنون دو نوع متفاوت گزنوليت و یک گزنوکریستال در سنگهای بازیک
(آلکالن) و نسبتاً بازیک (کالکوآلکالن) منطقه قروه به شرح ذیل قابل تشخيص ميباشد.
 قطعات سنگي مربوط به گرانيت گنيسي که غالبا بصورت هسته های سفيد رنگ و متخلخل ،در ميان قشری سياهرنگاز بازالت متخلخل ،بگونه ای زیبا و جالب ،دیده ميشود .معين وزیری ( ) 1364این حالت را به علت آناتکسي گرانيت
گنيسي و آزاد شدن مواد فرار از کاني هایي پنوماتوژن ،پس از رسيدن آنکالویه سطح زمين ،ميداند .به هر حال ،این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پدیده نشانه وجود سنگهای مشابه جنوب قروه ،در اعماق زمينهای شمال ورقه ،ميباشد .مطالعه ميکروسکوپي ،ترکيب
گرانيتي این آنکالوها را تائيد ميکند.
 -گزنوليت پریدوتيتي :این قطعات ،هم در سنگهای بازیک و هم در سنگهای نسبتاً بازیک ،قابل تشخيص است ،ولي

تﻣ

فراواني آنها در سنگهای بازیک بيشتر است و نشان مي دهد که منشاء ماگمای اصلي ،یکسان بوده است .بافت این
گزنوليت ها ،گرانوالر است و از بلورهای درشت اليوین ،اورتوپيروکسن و کلينوپيروکسن تشکيل شده اند (اورتوپيروکسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيشتر است ).فلوگوپيت نيز به مقدار کم (حدود  )%5وجود دارد .از این رو مي توان آنها را لرزوليت فلوگوپيت دار
ناميد که به همراه ماگمای ش دیداً بازیک و آلکالن به سطح زمين آمده است .بر اساس دادههای ح.معين وزیری و همکار
( )1364و مطابق تعریف ميشل (.1994م) ،این سنگها ،ترکيب بازالت اوليه ) (Primitive basaltرا دارند .مطابق
تعریف ميشل بازالت اوليه دارای خصوصيات زیر است:

و
اﮐﺘ

 Ni>150 ppm ، MgO < %8و Mg/(Mg+Fe) < 0/7

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بازالتهای شمال روستای نادرشاه دارای  MgO=9/27و  Ni=228ppmميباشند (ح.معين وزیری.)1364 ،
 گزنوکریستال کوارتز دگرگوني :وجود بلورهای کوارتز دگرگونه ،در سنگهای آتشفشاني بازیک منطقه قروه ،دليليبر وجود سنگ های دگرگوني در عمق های پائين تر و ن يز نشانه آالیش نسبي سنگهای بازیک یا مواد پوستهای است.
در مورد رابطه آتشفشان های  Plbو  ، Pltباید گفت که درخاور روستای قره بالغ در مجاورت یکدیگر قرار دارند و تعيين
تقدم و تاخر آنها ممکن نگردی د .مضافا به اینکه هر دو واحد یادشده بر روی واحد  Pcgقرار دارند .نيز تعيين سن مطلق

زﻣﯿ

آنها  0/ 7تا  0/8ميليون سال را نشان داده است (ح.معين وزیری )1364 ،با این همه ،در شمال خاوری دلبران ،در
محلي بنام قوشه ،بازالتهای حفره دار برفراز اندزیتها دیده ميشوند یعني عليرغم همزماني آنها بخشي از واحد
آتشفشاني  Plbجوان تر از واحد  Pltبه نظر ميرسد.
- Plcکنگلومرا با استحکام ضعیف

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این کنگلومرا در جنوب باختری ورقه م شاهده مي شود و مت شکل از قطعات گوناگون و عمدتاً از سنگهای دگرگونه

اطراف مي باشد .بافت سست دارد در نتيجه فرسوده شده و مورفولوژی پست را نشان ميدهد.

 - Qtrتراورتن

در نيمه شمالي ورقه قروه ،تشکيل تراورتن بصورت گسترده و چشمگير صورت گرفته و در حال حاضر نيز این فرآیند،

بطور محدود ،ادامه دارد .تراورتن های موجود ،عمدتاً ناخالص و تخلخل باالیي دارند .ولي بخشي از آن ها مرغوب بوده
و از کيفيت مناسبي برخوردار ميباشد و بعنوان سنگهای تزئيني مورد بهره برداری قرار مي گيرد( .تراورتن قصالن و

تراورتن سریش آباد) .در حال حاضر در اطراف روستای باباگرگر و کوه شيدا ،چشمههای آهکساز فعاليت دارند که آب
آنها غالبا حاوی گازهای بدبو و عمدتاً  SH2و یا سایر ترک يبات گوگردی است .در نزدیک باباگرگر منفذی وجود دارد
که قبال بصورت چشمه تراورتن ساز فعاليت داشته ،ولي اکنون آن فقط گاز  ،SH2بادبي قابل توجه ،خارج ميشود .در
همين محل قسمتي از ،تراورتن ها ،ظاهراً به شکل اژدها است که طول آن حدود  120متر و با عرض  8-10متر است
و نام روستای باباگرگر و افسانه مربوط به آن ،بر اساس همين تراورتن اژدهاگونه ،شکل گرفته است.
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 -Qt1این واحد با عناصر قلوهای ،شني و گاه ماسهای ،بدون سيمان و بصورت ناپيوسته ،سطوح توپوگرافي بلندتر را
اشغال کرده و بيشتر بصورت پادگانههای منفرد دیده ميشود .خاستگاه آن ها ،سيالبهائي است که در فازهای رسوبگذاری
کواترنر ،ایجاد ميشده است.
 -Qt2این آبرفت ها ،از نظر دانه بندی و نيز از لحاظ سطح ترازی که تشکيل شدهاند ،با آبرفتهای  Qt1تفاوت دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

اگرچه اجزاء آن ها درشت دانهاست ،ولي مصالح ریزدانهای همچون ماسههای دانه ریز و سيلت هم دربردارند .این واحد
با وسعتي بيشتر از  Qt1گسترش دارد.
 - Qt3این آبرفتها بصورت مجموعه ای ناپيوسته و متشکل از قلوه های ریز ،شن ،ماسه و رس ،تشکيل دهنده بستر
درههای عریض قدیمي ميباشند.
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیکی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چهره کلي منطقه مورد مطالعه تحت تاثير دگرگوني و ماگماتيسم شکل گرفته است .دگرگوني بعنوان مهمترین پدیده
بارز و آشکار در ورقه قروه ،نقش آفرین بوده و براساس شواهد و دالیل موجود در دو ورقه قروه و س نقر ،در ارتباط با
رخداد کوهزایي کيميرین مياني ) (Mid-Kimmerianتکوین یافته است .شواهد مربوط به کوهزایي ) (Orogenyیادشده،

تﻣ

در جنوب باختری قروه و بخش وسيعي از ورقه سنقر ،دیده ميشود بدین ترتيب که سنگ های آهکي پرفسيل با سن
ژوراسيک فوقاني -کرتاسه (نئو کومين) ،بواسطه کنگلومرای پيشرونده دارای ضخامت متغير ،بر روی سنگهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آتشفشاني منسوب به ژوراسيک قرار دارد .این ولکانيکها ،گسترش قابل توجهي در زون سنندج -سيرجان نشان
مي دهند .بالطبع دگرگوني موجود در این منطقه ،در ارتباط با فاز کوهزایي کيميرین مياني معني و مفهوم مي یابد که
در ورقه قروه از نوع پيشرونده بوده و شدت آن از جنوب به شمال افزایش ميیابد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تقدم و تاخر به شرح ذیل ميباشند.

و
اﮐﺘ

محصول این فاز ،مجموعهای است از سنگهای مرمر -آمفيبوليت -شيست و فيليت ،بعالوه متاولکانيکها که عمدتاً از
نوع متابازیت ميباشند .در این سنگ ها ،سه دگرشکلي مجزا و قابل تفکيک مورد شناسایي قرار گرفته که به ترتيب
دگر شکلی اول  -این دگرشکلي بصورت چينهای کوچک مقياس و نيز تورق ) ،(Schistosityموازی صفحه محوری
چينها ،تظاهر نموده است.
صفحه محوری یادشده شيبي در حدود  45درجه ،به طرف شمال خاوری ،نشان مي دهد .روند کلي این دگرشکلي،

زﻣﯿ

شمال باختری -جنوب خاوری ) (N130Eو منطبق بر روند زاگرس ميباشد .ساختار فوق ،در سنگهای مرمر و
کوارتزیت ،آشکارتر است ولي در شيستها و متابازیت ها و سنگهای آذرین نفوذی ،با زحمت و دقت بيشتری قابل
تشخيص ميباشد.
دگرشکلی دوم  -در طي این دگرشکلي ،تورق ) (Schistosityایجاد شده در مرحله قبل ،دچار چين خوردگي شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و بدین ترتيب چينهای ن سل دوم ) (F2شکل گرفته ا ست .صفحه محوری این چينها دارای روند شمال باختری-
جنوب خاوری است و شيب آن بطرف شمال خاوری ميباشد .این ساختار در سنگهای مرمر -شيست و آمفيبوليت
با وضوح بيشتری در معرض دید قرار دارد.

دگرشکلی سوم -این دگرشکلي با ایجاد فولياسيون گسترده و منظم ،در سنگهای دگرگوني و نيز سنگهای آذرین
ميلونيتي شده و تشکيل چينهایي که سطح محوری آن ها با جهت فولياسيون فوق همخواني دارد ،شناخته ميشود.
روند کلي دگرشکلي مورد بحث در جهت شمال خاوری -ج نوب باختری ،یعني عمود بر روند زاگرس،اندازه گيری شده
است ).(N-45-55E

الزم به یادآوری که این ساختار در سنگ های آذرین نفوذی ميلونيتي شده از وضوح بيشتری برخوردار ميباشد .محمود
صادقيان ( )1373نيز در منطقه همدان ،فولياسيونهای با روند شمال خاوری -جنوب باختری را معرفي نموده و از آن
بعنوان موضوع جالب توجه یاد کرده است .البته وی این روند را در ارتباط با نيروهای حاصل از نفوذ توده گرانيتوئيدی
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الوند توجيه کرده است .از سوی دیگر محجل ( )1376این روند را در منطقه درود-ازنا (دره ژان) بعنوان چهارمين و
آخرین تغييرات ساخت اری و دگرشکلي معرفي نموده است.
میلونیتها و کاتاکالسیتها

سنگ های ميلونيتي و کاتاکالسيتي ،با گسترش قابل توجه و تنوع زیاد ،بخشي از سيمای دگرشکلي منطقه قروه را
تشکيل مي دهند .پاره ای از این سنگ ها بصورت گرانيت ميلونيتي برونزد دارند که ظاهراً گنيس چشمي (Augen

) gneissبه نظر ميرسند ليکن برداشتهای روی زمين و نيز مطالعه ميکروسکوپي آنها نشان ميدهد که تغييرات
ایجاد شده صرفا بر روی بافت و ساخت سنگ پدیدار گشته و فابریک آنها را متحول نموده است .سنگ های دیوریتي

ﮐﺸ
ﻮر

و گابرویي نيز دستخوش چنين تغييراتي شده و در آنها بافت های ميلونيتي و کاتاکالسيتي ،با وضوح کامل ،ایجاد
گردیده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه سنگهای ميلونيتي ،به همراه ساختهای باقالیي ) (Pinch and swellو حالتهای دوکي شکل و بيضوی
) (Ellipsoidمربوط به قطعات و کانيهایي تشکيل دهنده سنگها ،جملگي مبين فاز دیناميکي موثر بر منطقه مورد
مطالعه ميباشند که در مبحث دگرگوني دیناميک توضيح بيشتری در مورد آنها ارائه گردید.
گسلها

تﻣ

محدوده مورد مطالعه منطقه ای است خردشده و تکتونيزه که بر اثر شدت فشارش ،ساختار کلي آن بصورت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرشکليهای یاد شده و نيز درزهها و گسلهای پرشمار شکل گرفته که پاره ای از آنها در نقشه نشان داده شده است.
در مجموع ميتوان گفت که گسل ها ،در بخش جنوب خاوری ورقه قروه ،تمرکز بيشتری را نشان ميدهند .دو روند
غالب و کلي ميتوان برای گسلها درنظر گرفت.

و
اﮐﺘ

– گسلهای دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری که سازوکار آنها ،عمدتاً ،بص ورت راستالغز چپ گرد ميباشد.
– گسلهای دارای روند شمال خاوری -جنوب باختری که با سومين دگرشکلي موجود در سنگهای منطقه ،همخواني
و هماهنگي نشان ميدهند و سازوکار آنها ،عمدتاً ،بصورت راستالغز راست گرد تعيين شده است.
چینها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یکي از ویژگيهای ساختاری منطقه قروه ،عبارت است از ظهور چين خوردگي بصورت ریز چينهای فراوان که گسترش
آن ها در واحدهای سنگي مختلف و حتي در سنگ های آذرین نفوذی ميلونيتي شده (گرانيت ميلونيتي ،دیوریت
ميلونيتي و  )...نيز دیده ميشود .به بيان دیگر; چينهای بزرگ مقياس و قابل ارائه در سطح نقشه ،کمتر بوجود آمده

زﻣﯿ

است .تمرکز چينها در مرمرها و شيست ها بيشتر دیده مي شود و عمدتاً از نوع ایزوکلينال ) ،(Isoclinalو موازی
ميباشند .محور  (b axes)bاین چينها بطور کلي در دو جهت شمال باختری -جنوب خاوری و شمال خاوری -جنوب
باختری شکل گرفته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نيمه شمالي ورقه قروه ،پوشيده از نهشتههای پليوسن ،کواترنر و نيز سنگهای آتشفشاني وابسته بدآن ها است .از این
رو فقط ردیابي آخرین حرکات آلپي امکان پذیر است .ویژگيهای هندسي الیههای مربوط به واحدهای  Pl,mو ، Pt

بوضوح نشان ميدهد که منطقه یاد شده ،بصورت بسيار خفيف ،تحت تاثير حرک ات آلپي ،قرار گرفته است ،زیرا ميزان
شيب طبقات یاد شده غالبا کمتر از  10درجه ميباشد و چين خوردگي الیهها از این حد ،تجاوز نکرده است .البته
بطور محلي و کامالً استثنایي ،الیههای واحد  ، Pcgدر خاور روستای قره بالغ ،شيبي در حدود  30درجه را نشان
ميدهند و یک ساخت ناودیسي را در معرض دید قرار دادهاند .این وضعيت احتماال ميتواند در ارتباط با ولکانيسم این
محدوده (واحد آتشفشاني  ) Pltو نيز عملکرد گسلها ،توجيه گردد.
ماگماتیسم

ماگماتيسم ،در ورقه قروه ،دو چهره کامالً متفاوت و متمایز دارد .در نيمه شمالي ورقه ،سنگهای آتشفشاني بازیک تا
متوسط به سن ميوسن تا کواترنر پسين ،با مورفولوژی خاص خود ،برونزد دارند و قبال توضيح داده شدند .ماگماتيسم
در نيمه جنوبي خود به دو دسته تقسيم ميشود.
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 بصورت فورآنهای زیر دریایي و تشکيل سنگهای بازالت ،اسپيليت ،اندزیت و بعضاً ریوليت که به ه مراه سنگهایآهکي ،شيل ،ماسه سنگ و نهشتههای آذر آواری ،سکانس های گسترده و پرضخامتي را بوجود آوردهاند .اوج این فعاليت
آتشفشاني زیر دریائي در تریاس بوده که در بسياری از نقاط دیگر زون سنندج-سيرجان نيز گزارش کردهاند .با وجود
دگرگوني ،ساخت بالشي ) (Pillow structureدر بازالتها دیده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

 بصورت توده های نفوذی قروه که مهمترین و برجسته ترین نمود ماگماتيسم در این منطقه است .حدود یک سوم ازنيمه جنوبي ورقه را ،توده های نفوذی پوشش داده اند و مورفولوژی موجود ،عمدتاً تحت تاثير آنها شکل گرفته است
تمرکز اصلي آنها در کوه دروازه ،حسين بک و کوه بير قرار دارد .سنگهای نفوذی قروه ،از نظر ترکيب سنگ شناسي،
طيف نسبتاً کامل و جالبي دارند که از گابرو تا گرانيت آپليتي را در برميگيرد.
گابروها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این سنگها بعنوان بخشهای فرعي مربوط به توده عظيم دیوریت -مونزودیوریت بوده ،رنگ آنها سياه تيره ميباشد.
شامل اوليوین گابرونوریت ،پيروکسن گابرو ،هورنبلند گابرو و هورنبلند گابرونوریت بوده و ميانگين مقادیر عناصر اصلي
در آنها بشرح ذیل است.

SiO2=49.14, Al2O3=18.75, Fe2O3=8.22, CaO=2.43, K2O=0.92, MgO=5.31, Mno=0.18, TiO2=1.23, P 2O5
=0.40

تﻣ

آثار دگرساني و تجزیه کانيهایي تشکيل دهنده گابروها بوضوح دیده مي شود .پالژیوکالزها به سریسيت و گاهي به
پرمنيت و کلينوپيروکسنها به اوراليت تبدیل شدهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دیوریتها

سنگهای دیوریتي بيشترین حجم تودههای نفوذی قروه را تشکيل ميدهند و از نظر سنگ شناسي عبارتند از :دیوریت،
مونزودیوریت ،کوارتز دیوریت و دیوریت گابرو.

و
اﮐﺘ

تمرکز اصلي آن ها در کوه دروازه و نيز اطراف روستای کنگره قرار دارد و عمدتاً با رنگ سبز تيره مشخص ميشوند.
کانيهایي تشکيل دهنده آن ها شامل پالژیوکالز با ترکيب متوسط و آمفيبول است .کانيهایي فرعي و ثانویه عبارتند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از :کلریت ،سریسيت ،اپيدوت ،کربنات ،آپاتيت ،اسفن ،کانيهایي کدر و اکسيد آهن.
دایک ها و آپوفيزهای فراواني از جنس گرانيت سفيد تا صورتي روشن در دیوریتها تزریق گردیده که غالبا فاقد
کانيهایي مافيک ميباشند .مونزودیوریتها نيز از گسترش قابل توجهي برخوردار بوده و حاوی فلدسپات آلکالن (بعضا
بصورت کائولينيزه و پرتيتي شده) ،پالژیوکالز(غالبا در حد اليگوکالز) و آمفيبول ميباشند.
گرانیتها

زﻣﯿ

این سنگها گسترش زیاد و پراکنده ای ،در سراسر بخش جنوبي ورقه قروه ،دارند و به دو صورت دیده ميشوند-1 .
تودههای بزرگ و مجزا در باختر روستای زرینه ،اطراف چرمله و جنوب روستای قالی الن -2 .بصورت دایکها و
آپوفيزهای فراوان و پراکنده در سایر تودههای نفوذی و نيز سنگ های دگرگوني که پاره ای از این دایکها در نقشه نشان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

داده شده است .گرانيتهای مورد بحث ،عالوه بر کانيهایي معمول (فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز و کوارتز) غالبا حاوی
درصد قابل توجهي آمفيبول ميباشند (حدود  5درصد) که بعضا به کانيهایي کلریت و اپيدوت تجزیه شدهاند .ميانگين
درصد عناصر اصلي گرانيتهای قروه بصورت زیر ميباشد:
SIO2 =66.5 , Al2O3 =14.2 , Cao =3.94 , Mgo =1.45 , K2O =4.8 , Na2O=3.8 , TiO2 =0.5 , MnO =0.0.8

آخرین مرحله ماگماتيسم ،در منطقه قروه ،بصورت گرانيت آپليتي ظاهر شده و بطور چشمگير و پراکنده در ميان
سنگهای آذرین نفوذی دیده ميشود .رنگ آنها ،سفيد تا کرم روشن است و از کانيهایي کوارتز ،فلدسپات دانهریز
و بندرت فلوگوپيت و کلریت تشکيل شده اند.
گرانيت آپليتي ،عمدتاً بصورت رگه ای ،تزریق شده ولي بعضا به شکل توده ای نيز دیده ميشود .بيشترین تمرکز این
سنگها در اطراف روستای ميهم باال قرار دارد.
یکي از مسائل مهم و جالب توجه در مورد تودههای نفوذی قروه ،بروز دگرشکلي در بخشي از آنها است که در گذشته،
توجه الزم بدان منظور نشده است .این دگرشکلي در طيفهای مختلف سنگها ،اعم از بازیک (گابروها) ،متوسط
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(دیوریتها) و اسيدی (گرانيت ها) و حتي گرانيت آپليتي ،پدیدار شده است .ليکن در دیوریتها و گرانيت ها چشمگيرتر
ميباشد ،بطوریکه ظا هر آن ها را تا حد گنيس تغيير داده که در واقع گرانيت ميلونيتي هستند .دگرشکلي سنگهای
نفوذی مورد گفتگو ،هم در مقياس ميکروسکوپي و هم بطور ماکروسکوپي قابل اثبات است ،که در بحث دگرگوني
دیناميک ،توضيح بيشتری ارائه گردید.
دگرسانی

دگرساني ،از جمله پدیدههایي است که ،بگونه ای بارز و نسبتاً گسترده ،در توده های آذرین منطقه قروه و عمدتاً بصورت
اپيدوتيزاسيون و کلریتيزاسيون ،ایجاد شده است .در نتيجه رگهها و رگچههای فراواني از کانيهایي خانواده اپيدوت با

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ سبز مایل به زرد تشکيل گردیده که از تجزیه کانيهایي آمفيبول و پ الژیوکالز و بيوتيت حاصل شدهاند .همچنين
رگه های بسيار فراوان و گسترده ای از کاني آمفيبول ،با رنگ سبز تيره و با حداکثر ضخامت  10سانتي متر ،در داخل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تودههای نفوذی این منطقه و بخصوص سنگ های دیوریتي دیده ميشود .به نظر ميرسد که منشاء این رگههای
آمفيبولي ،در ارتباط با درصد قابل توجه کاني آمفيبول در ترکيب کانيشناسي سنگهای یادشده ميباشد که تمرکز
و تجمع آنها در شکستگيها و نقاط ضعف سنگها ،شبکه سبز آمفيبولها را پدیدار ساخته است.
خالصهای از ویژگیهای ژئوشیمیایی سنگهای آذرین نفوذی

تﻣ

 -همانطور که قبالً اشاره شد ،طيف نسبتاً کاملي از سنگهای آذرین دروني وجود دارد که ترکيب آنها از اليوین گابرو

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تا گرانيت آپليتي تغيير مينماید .این سنگ ها بر روی زمين ،رابطه خاصي را نشان ميدهند ،بدین ترتيب که سنگهای
اسيدی در سنگهای بازیک تر از خود تزریق شدهاند .مخصوصا تاخر گرانيتها ،نسبت به سنگهای بازیک ،قطعي و
مسلم ميباشد .از طرف دیگر حجم توده های گرانيتي نسبت به توده بازیک ،قابل توجه است .لذا با وجود آنکه تغييرات

و
اﮐﺘ

اکسيدهای عناصر اصلي در مقابل سيليس ،دیاگرام خطي نشان ميدهد ،ولي نميتوان پدیده تفریق و تبلور پخشي
ماگما را ،بعنوان عامل تشکيل تودههای گوناگون ،در نظر گرفت.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 موقعيت گرانيتها و گنيس های گرانيتي ،بر روی تمام نمودارهای مورد استفاده و از جمله نمودارهای مربوط بهتغييرات اکسيدهای عناصر اصلي در مقابل سيليس ،یکسان ميباشد .از این رو گرانيتها و گنيس ها ،خصوصيات
ژئوشيميایي کامالً مشابهي را نشان مي دهند و این موضوع با مشاهدات و برداشت های روی زمين نيز کامالً انطباق
دارد.
 ماگمای سووازنده سوونگهای بازیک از نوع تولئيتي و ماگمای سووازنده سوونگهای اسوويدی از نوع کالک آلکالن بودهاست.

زﻣﯿ

زمینشناسی اقتصادی

منطقه مورد مطالعه ،بيشتر از نظر سنگهای تزئيني اهميت دارد که از سالها قبل مورد بهره برداری قرار گرفتهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگ ها را به سه دسته ميتوان تقسيم نمود.

 مرمرها -در نيمه جنوبي ورقه قروه و عمدتاً در کوه ابراهيم عطار ،برونزد دارند .رنگ آنها غالبا سفيد شکری و نيزخاکستری روشن است .عال وه بر این در بيشتر واحدهای دگرگونه قروه ذخایر پراکنده ای از مرمر وجود دارد که غالبا
شناسایي شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

 سنگهای آذرین درونی -با توجه به حجم زیاد این سنگها و تنوع سنگ شناسي موجود ،ذخيرههای با ارزشي ازآن ها در جنوب قروه وجود دارد که تا به حال تحت تاثير وجود مرمرها و مشکالت استخراج ،کمتر مورد توجه قرار
گرفتهاند .ليکن مدتي است که کار بر روی آنها آغاز شده .از اینرو بعضي از تودههای آذرین قروه را ميتوان در زمره
منابع اقتصادی این منطقه بحساب آورد.
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تراورتن -این سنگ ها در نيمه شمالي ورقه جای دارند .ذخيره کلي آنها زیاد است ; ولي غالباً فاقد کيفيت الزم ومناسب ميباشند .با این همه ،نمونههای خوب آنها در چند نقطه محدود مورد استفاده قرار گرفته و از کيفيت مطلوبي
برخوردار هستند.
سایر مواد معدني و یا آثار و نشانههای آنها را مي توان به شرح ذیل معرفي نمود.
 -پوکه ساختمانی -در اطراف بعضي از مخروط های آتشفشاني جوان بازالتي ،ذخيره قابل توجهي از مواد اسکوری

ﮐﺸ
ﻮر

) (Scoriaوجود دارد که به علت وزن مخصوص کم آن ها ،بعنوان پوکه در ساختمان سازی استفاده ميشوند .در نزدیک
روستای قزلجه کند ،معدن فعالي از این ماده در حال بهرهبرداری است.
 پوزوالن -در اطراف آتشفشان شيدا (شمال باختری ورقه) حجم زیادی از مواد پوزوالني بصورت توف برش پوميسدار (واحد  ) Ptوجود دارد که در صنعت سيمان و توليد سيمان پوزوالني کاربرد موثری دارد و مطالعات مقدماتي بر
روی آن ها صورت گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 کائولینیت -با توجه به آلتراسيون شدید سنگ های آتشفشاني شمال ورقه و از جمله پيرامون کوه آتشفشاني شيدا(واحد  ) MPaو نيز بر اساس نتایج کانيشناسي ) (XRDبعضي از نمونهها ،وجود کائولينيت به همراه فلدسپات،
کریستوباليت و کوارتز مشخص گردیده است.

تﻣ

 -آهن -در حال حاضر ،معدن آهن گاللي (جنوب خاوری ورقه) در حال بهره برداری است .آهن ،بصورت مانيتيت و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از نوع اسکارن ،در سنگهای دگرگوني تشکيل ش ده است .عالوه بر این آثار پراکندهای از آهن در ارتباط با گرانيتهای
موجود مي باشد از جمله در کوه کمرسياه ،شمال ميهم باال و پيرامون روستای تکيه باال را مي توان نام برد.
 -تیتان  -تجزیه شيميایي سنگ های گابرویي و گابرو دیوریتي قروه نشان ميدهد که ميزان متوسط  TiO2در این

و
اﮐﺘ

سنگها حدود  1/1درصد ميباشد که باالترین ميزان آن  2/ 2درصد اندازه گيری شده است .از اینرو با توجه به حجم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توده های یاد شده و احتمال افزایش این عنصر در بخشي از توده احتمال ،وجود ذخيره اقتصادی از این عنصر ممکن
به نظر ميرسد.
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