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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5162ورقه آلوت
مقدمه

ﮐﺸ
ﻮر

اين ورقه نام خود را از روستاي آلوت در حدفاصل جنوب خاوري شهرستان سردشت و باختر بانه ،نزديک به رودخانه
کالس که به فاصله کمي وارد کشور عراق ميشود گرفته است و محدودهاي ميان طولهاي خاوري΄ 45˚،30تا ΄46˚ ،00
و عرضهاي شمالي ΄ 36˚ ،00تا ΄ 36˚،30را در بر مي گيرد .ناحيه مهاباد و جنوب آن از ديدگاه تقسيم بنديهاي زمين
ساختي هرچند که در امتداد زون سنندج -سيرجان جاي گرفته ولي از ديدگاه ويژگيهاي ساختاري چندان همساني
با ناحيه سيرجان و يا سنندج ندارد ولي به خاطر پارهاي از ويژگيهاي زمين ساختي در بخشي با ايران مرکزي و البرز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قابل مقايسه است .سرگذشت زمين شناختي و ويژگيها ي آن ما را ناچار به در نظر گرفتن زوني ناهمسان مينمايد که
نبوي ( )1355آن را زون خوي  -مهاباد نام نهاده و افتخار نژاد ( )1358بخشي از محدوده نقشه را زير نام زون همدان
-اروميه توصيف ميکند .وجود سنگها ي کهن پرکامبرين و ضخامت زياد اين واحدها ،که همگان دگرگونهاند و

تﻣ

پيوستگي نه چندان يکنواخت چينه نگاري تا پالئوزوئيک زيرين از جمله اين ويژگي هايند .واحدهاي به نسبت ضخيم
کرتاسه ،در برگيرندة يک مجموعه رسوبي شيلي تا آتشفشاني ،با نبود سنگهائي از ترياس ژوراسيک نمايان ميشود و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در مرز جداکنندة ميان پالئوزوئيک زيرين وکرتاسه ،آهکها ي پرمين را شاهديم که بي ريشه و بدون نظم چينه
نگاري اند و گهگاه با راندگي بر روي سنگهاي کهن تر و يا جوان تر از خود جاي دارند .مجموعه آميزه رنگين ،در جنوب
باختر ناحيه که دنباله آن به نزديکي سردشت ميرسد ،در يک ترادف و يا ريفت درون قاره اي پديدار شده است که

و
اﮐﺘ

سن اجزاي رسوبي آن به پالئوسن ميرسد.
در محدوده ورقه آلوت ،گرانيت دوران کهنترين فاز ماگمائي است که به درون واحدهاي دگرگونه پرکامبرين نفوذ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرده است .پيش از آن ،از ريوليتهاي مجموعه دگرگونه بايد ياد کرد که در پهنه اي گسترده از جنوب مهاباد تا شمال
بانه رخنمون يافتهاند و به باالترين بخش مجموعه ياد شده تعلق دارند .در اواخرکرتاسه  -اوائل پالئوسن و شايد همزمان
با بسته شدن اقيانوس ياد شده ،و با فاز الراميد واحدهاي کرتاسه دگرگون شدند .در طي ساز و کار اين فاز بخشي

جغرافيا

زﻣﯿ

گسترده از ناحيه ،بطور عمده نواحي شمال خاوري ورقه ،زيريورش تودههاي نفوذي رفتهاند که ترکيب آنها از ديدگاه
سنگ شناختي از کوارتز ديوريت تا گرانيت تغيير ميکند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ورقه آلوت در باختر کشور جاي دارد و بخشهايي از دو استان آذرب ايجان غربي و کردستان را در برميگيرد .جادة
اصلي مهاباد سردشت  -بانه و نيز بانه  -سقز از درون اين ورقه ميگذرند و توسط راهها ي شوسه و فرعي درجه  2و
مال رو ميتوان به بخشها يي از منطقه دسترسي يافت ولي به علت کوهستاني بودن آن ،بسياري از مناطق ،صعب
العبور و فاقد جاده اتومبيل رو هستند .از کوهها ي بلند و مهم آن کوه وازنه در شمال بانه به بلنداي  2715متر و کوه
کاپري در بخش مرکزي منطقه به بلنداي  2488متر را ميتوان ياد کرد و از ديگر کوهها ميتوان از بشار ماج ،قالع

قوزلو و واکران نام برد .آب و هواي آن به علت موقعيت جغرافيايي و کوهستاني ،داراي زمستانهاي سرد و برفي و
تابستانهاي معتدل است .بيشترين درجه حرارت در تابستان ˚ 38سانتيگراد باالي صفر و کمترين آن در زمستان 25
درجه زير صفر است و ميانگين بارش ساالنه  500ميلي متر است .اين وضعيت آب و هوايي باعث شده است که در يال
جنوبي ارتفاعات بلندي که با روند شم ال باختري و جنوب خاوري از نواحي بلند باختر گردنه زمزيارن آغاز و تا شمال
خاوري بانه ادامه مييابد پوشش گياهي جنگلي  -نيمه جنگلي توسعه يابد که به سمت جنوب و جنوب باختر گستردهاند
در حالي که مناطق شمال و شمال شرقي ،خشک و تهي از پوشش گياهي است و تنها در پيرامون روستاها که بطور
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عمده درون دره ها جاي دارند و اطراف چشمههاي آب ميتوان گواه بر درختکاري بود .به علت بارش برف در زمستان،
چشمههاي فراوان ،ولي بيشتر کوچک در سرتاسر منطقه يافت ميشود .اين چشمه ها بقاي روستاهائي که به شمار به
نسبت زياد در منطقه پراکندهاند را تضمين مينمايد .کوهستاني بودن منطقه و فقدان زمينهاي مناسب کشاورزي
مانع از گسترش و رونق اين آباديها شده است .چه بسا روستاهائي که در  20سال اخير متروکه و خالي از سکنه شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

شغل اصلي مردم اين روستاها دامپروري و در درجه دوم کشاورزي است ،محصوالت کشاورزي آن هر چند کم ولي
بطور عمده شامل گندم ،جو ،نخود و تخم آفتابگردان است .رودخانههاي مهم آن شامل رودخانه کالس ،شکربيگ،
رودخانه چم سوميناس ،چم سردکه و شوي ميشوند .رودخانه کالس که پرآب ترين آنهاست از جنوب شهرستان
پيرانشهر از عراق وارد ايران ميشود و پس از پيمايش و مسافتي ،از جنوب خاوري شهرستان سردشت و از کنار روستاي
گرويس دوباره وارد عراق ميشود .در سالهاي اخير به علت توسعه شهري ،بر وسعت شهرستان بانه که در سالهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گذشته خارج از ورقه آلوت جاي داشت افزوده شده و هم اکنون بخشهاي شمالي آن که مساحتي نزديکي به يک
سوم آن را شامل ميشود در اين ورقه قرار دارد.
ريخت شناسي

تﻣ

ورقه آلوت از ديدگاه ريخت شناسي در يک وضعيت يک دست کوهستاني جاي دارد .مناطق بلند آن که قله وازنه در
شمال بانه در امتداد آن است .منطبق با تراست اصلي است که واحدهاي پرکامبرين و پالئوزوئيک را برروي سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشتههاي مزوزوئيک رانده است .به جز واحدهاي سخت آهکي و ماسه سنگي ،ديگر واحدها ،ريختاري همسان را به
نمايش مي گذارند .دره هائي که در نتيجه حفر رودخانه ها پديد آمدهاند فزون بر فرسايش ناشي از جريانات آب تابع
شرائط تکتونيکي و عملکرد گسلها هستند ،بطوريکه حتي در مناطق يکنواخت از نظر ليتولوژي ،همچون فيليتهاي

و
اﮐﺘ

کرتاسه که پهناي گسترده اي را در اشغال خويش دارند ،در مناطق پوياي تکتونيکي که گسلها ي خطي پرشيب وجود
دارد ،دره ها ژرف و خطي با پيچ و خمهائي با طول موج کوتاه در مسير رودهايند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آرايش و نوع آبراهه ها درگذر از سازندهاي همسان متفاوت از نظر سنگ شناسي تغيير ميکند ،آن چنان که گسترههاي
شيستي پرکامبرين و فيليتهاي کرتاسه که بيشتر رخنمونهاي سنگي را مي سازند حالت دندريتي دارند در حاليکه در
محل سازندهاي سخت مانند آهکها و دولوميتهاي پالئوزوئيک و يا کرتاسه آبراهه ها به شدت تابع تکتونيکاند و
بيشترشان بصورت عمود بر اين طبقات آنها را قطع کرده و به سوي ارتفاعات پائينتر سرازير ميشوند .آبراهههاي
دندريتي که پيدايش آنها افزون بر جنس سنگ تابع عواملي نظير شيب و جهات ساختماني نيز است فاقد جهات
اصلياند و بطور عموم وابستگي با يکديگر ندارند .مسير آنها نامنظم است بگونهاي که آبراهههاي فرعي ميتوان ند با

زﻣﯿ

هر زاويه اي به جريان اصلي وارد شوند.
در مسير جاده مهاباد -سردشت پس از گذر از گردنه زمزيران در محل جريان يافتن رودخانه کالس در نزديکي سردشت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با يک افت ناگهاني ارتفاعات روبروئيم و بخش ها ي فيليتي کرتاسه که در اين جا نيز حضور دارند به صورت نواحي کم
ارتفاع در مي آيند .اين رودخانه پس از رسيدن به نزديکي سردشت دوباره در درههاي تنگ و باريک جريان مييابد و
تا نزديکي روستاي آلوت که مجاور مرز عراق است در درههاي عميق با شيب توپوگرافي زياد ،به سوي جنوب سرازير
و از کشور خارج ميشود.
وضعيت ريخت شناختي فيليتهاي کرتاسه بسيار يکنواختتر از شيلهاي پرکامبرين است که از نظر سنگ شناسي

به تقريب همسان آن است .بدان علت که شيستهاي پرکامبرين در همه جا از يک سنگ شناسي يکسان برخوردار
نيست بطوريکه طبقاتي که واجد اليههاي مادر ماسه سنگي است و با بخشهايي که ميزان کوارتز در آنها باال ميرود
همچون ايگنمبريت و کريستال توفهاي دگرگون شده ستيغ سازاند .و نسبت به واحدهاي نرمتر برجستهتر ميشوند.
به جز اين ،همه واحدهاي آهکي يا ماسه سن گي پالئوزوئيک و پرکامبرين مانند سازندهاي باروت ،اللون ،ميال و آهکها ي
پرمين همگي صخره ساز هستند و عمدتاً در ارتفاع واقع ميشوند.
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چينه نگاري

مجموعه دگرگوني پرکامبرين که به دگرگونيهاي مهاباد معروفند ،کهن ترين واحد زمين شناختي اين منطقه است.
اين مجموعه ،دربرگيرنده گنيس ،شيست ،اسليت و متاريوليت بوده و محدودهاي گسترده از ورقه آلوت را ميپوشاند.
ضخامت زياد اين دگرگونه ها ،با توجه به گسترش زياد آنها و در نظر گرفتن بخشهاي راندگي در اين مجموعه نزديک
به چند هزار متر ميرسد .پائين ترين واحد  PЄgnاين مجموعه واحد گنيسي است که بطور عمده در نواحي نزديک به
راندگي اصلي شمال بانه حضور دارند .ضخامت اين واحد متغير و بيشترين آن در حوالي روستاي خشکه دره و شمال

ﮐﺸ
ﻮر

روستاي شوي است .همبري باال و پائين آن بطور عمده گسله است چون هيچ بخشي که داللت بر وضعيت تدريجي
ميان اين واحد و ديگر واحدها نمايد وجود ندارد .فزون برآن درجه دگرگوني ديگر واحدها بسيار کمتر از  PЄgnاست.
از ديدگاه سنگ شناختي ،اين واحد بيشتر ،داراي بافت پورفيروبالستيک است و فلدسپاتها برديگر کانيها برتري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارند .اين کاني ،گاه داراي ماکلهاي خميده بوده و تيغک هاي بسيار ظريف سريسيت و مسکويت را در درون خود
دارند .بلورهاي کوارتز با خاموشي موجي شديد به موازات شيستوزيته سنگ جهت يافتهاند و در بعضي از نمونه ها با

تﻣ

رشد توأم اين کاني با فلدسپات آلکالي ديده ميشود .کلريت ،سريسيت و مسکويت نيز بطور تاب دار و جهت يافته در
امتداد شيستوزيته کلي سنگ حضور دارند .کانيها ي اوپاک و گاه زيرکن نيز ديده ميشوند .سنگها ي وابسته به اين
واحد در نگاه نخست به يک گرانيت گنيس و يا بگونه اي گرانيت تغيير شکل يافته و حتي ميليونيت همسان است ولي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجه تمايز مشخص آن با يک توده گرانيتي ،ن بود آنکالوهاي ماگمائي در آن است .افزون بر آن ،در توده گرانيتي که
در نزديکي روستاي سياه در باال رخنمون يافته است و فاصلهاي چندان با گنيس ياد شده ندارد تفاوتي چشمگير ،هم

و
اﮐﺘ

از نظر بافت و هم آنکالوهاي درون آن ،دارند .همبري ناگهاني و گسله  PЄgnبا واحدهاي باال و پائين آن تفسير نهائي
درباره چگونگي اين واحد را دشوار ميسازد .چنين مينمايد که واحد گنيسي  PЄgnدر اثر فشارهاي زياد در نواحي
ژرف زمين به مرحله تبلور دوباره و پيدايش گنيس رسيدهاند و در مراحل نهائي جايگيري و فرآيندهاي تکتونيکي ،اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد به صورت يک بخش س خت و استوار نسبت به واحدهاي انعطاف پذير شيستي و متاريوليتي به آساني در سطح
زمين رخنمون يافته است .فزون بر آن ،محدود شدن به نواحي نزديک راندگي اصلي و عدم پراندگي و توزيع گسترده
آن در منطقه دليلي بر تشکيل موضعي اين واحد سنگي است .بجز اين اگر واحد  PЄgnبازمانده گرانيتي باشد که دچار
دگر شکلي شده است ،سن اين گرانيت نيز به پرکامبرين باز ميگردد و پشت سرگذاشتن فازي دگرگوني تا حد رخساره
آغازين شيت سبز آن را به اين چهره کشانده است .بطورکلي ،تکاپوي کم و بيش در يک دوره معين در پروتروزوئيک

زﻣﯿ

بصورت ايگنمبريت ،ريوليت ،تودههاي نيمه ژرف و گرانيتوئيدي نشانگر وجود يک خاستگاه ماگمائي بوده که در اثر
دگرگوني با متاريوليت و گنيس تبديل شدهاند (افتخارنژاد )1358 ،و حتي پارهاي بر اين باورند که اين تکاپوي ماگمائي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همزمان در ايران مرکزي نيز رخ داده است و اين پديده را به ماگماي ريفتي ارتباط مي دهند .در ناحيه آلوت تناوب
آشکار در سيماي دگرگونه  PЄgnواحد گرانيت دوران امکان قديمي بودن  PЄgnرا متحمل ميسازد.
واحد  PЄschضخيمترين و وسيعترين واحد سنگ شناسي در سرتاسر ناحيه ورقه آلوت به شمار ميرود اين واحد از نظر

سنگ شناسي در برگيرندة مجموعه اي متشکل از شيست ،اسليت و فيليت است و روندي بطور عمده شمال باختري
 جنوب خاوري و موازي با راندگي اصلي را داراست .ضخامت واحد  PЄschبه علت تکرار ناشي از راندگيهاي پشت سرهم و پياپياند ازه گرفتني نيست ولي بطور تخمين از مرز  2000متر بيشتر به نظر ميرسد .ضخامت زياد و ديگر
ويژگيهاي سنگ شناختي آن را با سازند کهر در البرز همسان ميسازد .بخشهاي باالئي آن به يک واحد نه چندان
ضخيم متاريوليتي PЄmrتبديل ميشود که بوضوح از همديگر قابل تشخيصند .در آذربايجان نيز يک بخش متاريوليتي

در باالي کهر وزير سازن بايندر گزارش شده است (درناحيه تکاب (م .علوي نائيني  )1917و مهاباد (افتخار نژاد )1989
که شباهت واحد  PЄschرا بايندر دو چندان مينمايد  .رخنمون اين واحد از جنوب مهاباد آغاز و بخش اعظم ورقه آلوت
را ميپوشاند و از سوي خاور بخش هائي از ورقه سقز را در برميگيرد.
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درجه دگرگوني واحد  PЄschضعيف و در بعضي مناطق بسيار ضعيف است .از ديدگاه سنگ شناختي شامل کانيهاي
کوارتز  +فلدسپات  +سريسيت  ±مسکويت  ±بيوتيت  ±کلسيت بوده و کانيهاي فرعي آن شامل کانيهاي اپاک ±
لوکوکسن  ±اسفن  ±آپاتيت  ±تورمالين است و داراي بافت پورفيروبالستيک هستند .بلورهاي کمي درشت تر و
فلدسپات و کوارتز بطور عمده در يک متن بسيار ريز دانه متشکل از کوارتز  -سريسيت و مسکويت با شيستوزيته خاص

ﮐﺸ
ﻮر

خود جاي دارند .در نمونه هائي که درجه دگرگوني آنها بسيار ضعيف است سنگ مادر تخريبي آن نوعي ماسه سنگ
است که در يک نمونه آن دانههاي کوارتز با اندازه  0/01تا  0/ 1ميلي متر با گردشدگي و جورشدگي متوسط 30 ،تا
 ٪35حجم سنگ را تشکيل مي دهند .بلورهاي پالژيوکالز (از نوع اليگوکالز) با اندازه اي بين  0/1تا  0/2ميلي متر از 10
تا  15درصد حجم و بقية آن شامل قطعات ليتيک که بيشتر فيليتي و اسليتي است در يک متن ريزدانه کوارتز  +ميکا
 +فلدسپات جاي دارند .فيليت ها و اسليت ها با خاستگاه شيلي تا شيل ماسهاي از ديگر بخشهاي واحد  PЄschهستند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که در البالي اين واحد رخنمون دارند .جايگاه آنها در اين مجموعه تابع يک وضعيت مشخص نيست .چنين مينمايد
که اين سنگها بطور جانبي به بخش شيستي تبديل شده باشند .سنگ مادر  PЄschبطور عمده از نوع تخريبي شامل
شيل ،ماسه سنگ و سيلت استون است و در درجه دوم سنگهاي ولکا نوسديمنتر و توفي قرار ميگيرند .چنين مينمايد

تﻣ

که حوضه رسوبي در حال فرو نشست پرکامبرين که اين مجموعه بسيار ضخيم را در خود جاي ميداده با ورود زياد
سنگها ي تخريبي و آذرين آواري به آن روبرو بوده است .در مناطق بسيار کم دگرگون شده حتي ويژگيهاي رسوبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نظير کنکرسيونهاي ويژه محيطهاي توربيداتي همچنان محفوظ ماندهاند .اين مناطق نسبت به کل بخش  PЄschحجم
زيادي را در بر نمي گيرند.
به هر حال حوضه رسوبي  -آتشفشاني پرکامبرين و پروتروزوئيک در بازپسين گامهها ،پذيرايي حجمي سترگ از

و
اﮐﺘ

سنگهاي آتشفشاني اسيدي است که در روند فرآيند دگرگوني به يک واحد متاريوليتي تبديل و در نقشه آلوت بصورت
 PЄmrنمايانده شده است .بيشترين ستبراي اين واحد را ميتوان در شمال شهرستان بانه در کوه وازنه که بلندترين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ارتفاع سرتاسر ورقه ميباشد را شاهد بود .چنين مينمايد که در اين ناحيه ضخامت اصلي واحد  PЄmrبيش از 500
متر است و ميانگين آن به  300-250مي رسد .رنگ عمومي آن خاکستري روشن متمايل به سبز و در بعضي مناطق
خاکستري تيره متمايل به سياه است .در بخشهائي که خاستگاه آن ريوليت يا داسيت است دانههاي درشت کوارتز
در يک متن جهت يافته بخوبي هويدا است .اين رخنمون گسترده که پهنه گسترده اي را در اشغال خويش دارد تنها
منحصر به ريوليت و يا داسيت نيست چرا که بيشتر جاها اين سنگها به علت ويسکوزيته زياد امکان گسترش در پهنا

زﻣﯿ

را ندارند ،لذا خاستگاه يک توف اسيدي تا اينگمبريتي براي آنها بسيار قابل قبول و منطقي به نظر ميرسد بطوريکه
اين مجموعه ،بيشتر به صورت نازک اليه و فاقد کوارتزهاي دانه درشت است .درجه دگرگوني متاريوليت و متاايگنمبريت
ها نيز به سان شيست ها است و به درجات باالتر نمي رسد .دانههاي درشت کوارتز که در بعضي از مناطق اين واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ديده ميشوند نه به علت افزايش درجه دگرگوني بل که به علت خاستگاه منشاء آذريني آن (کوارتز اوليه) يعني همانا
ريوليت و داسيت است .از ديدگاه سنگ شناسي واحد  PЄmrمجموعه کوارتز ±فلدسپات  ±سريسيت ±مسکويت را

نشان مي دهد و واجد بافت پورفيروبالستيک تا گرانوبالستيک است .بلورهاي درشت کوارتز بصورت نيمه شکلدار تا
بي شکل داراي خاموشي موجياند و در آنها کنارههاي خورده شده و خليج مانند به فراواني ديده ميشود .آلکالي
فلدسپاتها نيز بي شکل تا نيمه شکلاند و در بيشتر جاها بصورت پرتيت و ميکروکلين ديده ميشوند .اختصاصات
اخير کوارتز و فلدسپات همگي نشانگر آذرين بودن آنها هستند .زمينه سنگ بگونهاي فراگير متشکل از کانيهاي کدر
و اکسيد آهن و حتي روتيل و آناتاز ميشوند .افق باالي  PЄmrيک باند نازک کوارتزيتي به ستبراي نه چندان زياد است

که آن را ميتوان درکنار روستاي خارپورده مشاهده نمود .همبري آنها تدريجي و عادي است و بنظر ميرسد دريک
محيط آرام تشکيل شده باشند .مطالعات سنگ شناختي اين واحد سنگي ( )qzنشان ميدهد که دانههاي پورفيروبالست
کوارتز با خاموشي موجي کهاندازه آنها گاه تا  2/5ميلي متر ميرسد داراي خاستگاه اوليه ولکانيکي هستند .در البه
الي اين دانههاي کوارتز نوارهاي باريک سريستي  -ميکائي بصورت کشيده حضور دارند که يک شستوزيته را به سنگ
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بخشيده اند .زمينه سنگ متشکل از بلورهاي ريز کوارتز با تبلور دوباره و تيغههاي ريز ميکائي بطور پراکنده در آن است
که بازگوي تأثير دگرگوني بر آن است.
واحد  PЄmrباالترين بخش مجموعه دگرگوني پرکامبرين را مي سازد و از ديدگاه چينه نگاري چنين مينمايد که هم
ارز سازنده قره داش و ريوليتهاي مهاباد ناحيه تکاب باشد .اين سازند با ضخامتي حدود  1140متر در مقطع تيپ

ﮐﺸ
ﻮر

(علوي نائيني )1967 ،فزون بر کوارتز پورفير و توف اسيدي شامل شيلهاي ارغواني و سياه و گاه شيل ماسهاي و در
بخش مياني آن يک نوار دولوميتي به ضخامت  120متر است .نظير همين متاريوليت ها و در همين افق در ناحيه
اروميه ،کرافورد (به نقل از افتخار نژاد )1980 ،سن  660+30ميليون سال را بدست آورده است .فزون بر اين ،افتخارنژاد
( )1980موقعيت آ ن را از ديدگاه چينه نگاري با مرز عادي و تدريجي در زير بايندر مي داند و بر اين باور است که اين
ريوليت ها و توفهاي اسيدي هم ارز خروجي گرانيت دوراناند که در شيستهاي پرکامبرين  PЄschنفوذ کرده ولي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خود در زير با يندر جاي دارند آنچنان که در جنوب مهاباد در خاور بايرام چنين ديده ميشود.
آنچه مسلم است اينکه در ورقه آلوت به علت تکتونيک شديد ناحيه و جابجائي ها و راندگيهاي فراوان که در سرتاسر
منطقه ديده ميشود يک واحد نه در جايگاه خود و نه با اختصاصات تعريف شده مقطع تيپ ديده ميشود .نبود آثار

تﻣ

فسيلي در اين مجموعه دگرگونه و فزون بر آن همبريهاي غير عادي موجود در آنها در منطقه مورد مطالعه باعث
شده که در سالهاي اخير سن آنها مورد ترديد قرار گيرد .ولي مدافعين جوانتر بودن اين مجموعه دگرگوني داليل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کافي و قوي براي اثبات پرکامبرين نبودن ان در دست ندارند .بهر حال موقعيت چ ينه نگاري آن در شمال ورقه ،سن
کهن تر از سازند سلطانيه را محرز ميسازد و همچنين تعيين سن هاي انجام شده در بخشهاي آذرين آنها چنانچه
بيشتر گفته شد شواهد قوي تري به نظر ميرسند.

و
اﮐﺘ

سازند بايندر  PЄbrاز سازندهاي تعريف شده پرکامبرين است که بر روي واحدهاي دگرگونه و در زير سازند سلطانيه -
باروت واقع ميشود  .در ورقه آلوت گسترش عمده اين سازند در باختر آن در نزديکي روستاي جانداران ،ارتفاعات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مشرف به روستاي کله گاوي ،حوالي دکل مخابرات در گردند زمزيزان و روستاي کاني سفيد است .در هيچ جاي ورقه
آلوت اين سازند بطور عادي بر روي طبقات متاريوليتي که باالترين واحد دگرگونه هاست جاي نميگيرد و ظاهر اً
همبري آنها تکتونيکي به نظر مي رسد .بايندر در اين ناحيه ،همچون مقطع تيپ عبارت از يک رديف آواري ارغواني تا
قرمز رنگ است و شامل ماسه سنگ قرمز ميکادار ،سيلت استون و شيل ميشود .در اين مجموعه ماسه سنگهاي
دگرگون شده برديگر انواع برتري دارند و از نظر سنگ شناسي واحدي است با بافت تخريبي که در آن کوارتز به فراواني

زﻣﯿ

مشاهده ميشود .اين کاني با کناره هاي گرد شده و خاموشي موجي که کشيدگي آن در جهتکلي سنگ است بر ديگر
کانيها غلبه دارد .ساير کانيها شامل فلدسپات با ترکيب بطور عمده پتاسيک ،مسکويت بصورت تيغههاي جهت يافته
در ميان دانههاي کوارتز و فلدسپات و کانيها ي فرعي نظير اپاک ،تورمالين و زيرکن هستند .اين قطعات از نظر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جورشدگي و گردشدگي متوسط هستند و ترکيبي از آرکوز تا ساب آرکوز را به نمايش ميگذارند .چنين مينمايد که
سنگها ي ولکانيک اسيدي پرکامبرين و گرانيت دوران از جمله منابع تغذيه حوضه رسوبي بايندر بودهاند.

رخساره بايندر در ناحيه مهاباد به علت وجود طبقات ولکانيکي اسيدي (افتخارنژاد )1980 ،تا حدي با مقطع تيپ
متفاوت است و حتي در ناحيه زنجان به گونه اي است که در مقطع تيپ ،اين سازند در فاصله کوتاهي حذف ميشود
و در همه جا وجود ندارد .در عين حال حمدي ( ،)1374طبقات قرمز رنگ شناخته شده بنام بايندر در ناحيه دوران

رانه پرکامبرين بلکه مطابق فسيلهاي جمع آوري شده بجاي آن سن کرتاسه  -ژوراسيک بااليي در نظر ميگيرد و
رخنمون هاي معروف به بايندر در شمال باختر ايران را (همانند آنچه در ورقه آلوت وجود دارد) بخش بااليي سازند
کهر فرض مينمايد  .به نکته اخير بايد به ديده ترديد نگريست چرا که اگر بخش قرمز رنگ نامبردار به بايندر به سازند
کهر تعلق داشته باشد چرا آنها در زير سازند باروت و در بخشهاي باختري منطقه ديده ميشود .به عالوه وضعيت
زمين ساخت منطقه به گونه اي است که واحدهايي همچون متاريوليت ها که متعلق به بخش باالئي مجموعه دگرگوني
است به دفعات در سرتاسر ناحيه طي راندگيهاي مکرر در سطح زمين رخنمون ي افته است در حاليکه در هيچ جا
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بايندر تحت تأثير چنين فرآيندي تکرار شدگي نشان نمي دهد .نتيجه آنکه اطالق نام سازند بايندر به واحد قرمز رنگ
تخريبي در زير سازند سلطانيه بي مسما نخواهد بود.
آنچه اکنون به صورت رخنمون يافته در ورقه آلوت ديده ميشود بازگوي همبري گسله بايندر و سنگهاي کهنتر
است چرا که بايندر ميبايست از لحاظ چينه نگاري بر روي متاريوليتهاي پرکامبرين قرار ميگيرد و نه واحدهاي

مينمايد.
بايندر  PЄbrبصورت تدريجي با تبديل به سازند ستيز ساز سلطانيه  -باروت

ﮐﺸ
ﻮر

پيش از آن ،حذف بخش متاريوليتي در ناحيه بيشترين رخنمون مجموعه بايندر  -باروت ،بيشتر به علت فرآيندهاي
تکتونيکي است که طي آن اين مجموعه بصورت راندگي بر روي شيست ها و اسليتهاي کهر قرار گرفتهاند و بعالوه
به تله افتادن يک واحد کنگلومرائي پالئوسن در قاعده بايندر و بر روي شيلهاي پرکامبرين اين مسئله را بخوبي تائيد
 PЄ-Єs-bپايان ميپذيرد .اين سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پرکامبرين باال پرکامبرين پائين همچون ديگر مناطق ايران متشکل از دولوميت و اليههاي شيلي ميکادار است .در
ورقه آلوت بخشها ي شيلي آن به تقريب وجود ندارد و اين سازند تنها از دولوميت با نوارهاي نازک چرتي که از
ويژگيها ي بارز سازند سلطانيه است تشکيل شده است .رخنمون آن بطور عمده در باختر ورقه در حوالي روستاي

تﻣ

جانداران بسوي جنوب آن و حوالي روستاهاي کاني سفيد و ابراهيم حصار و نيز در لبه راندگي اصلي در شمال باختر
بانه در اطراف روستاهاي مني جالن و اسفيددار وجود دارد .ضخامت آن متغير و متوسط آن  100-150متر ميگردد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که بيشترين ضخامت آن در حوالي روستاي جانداران است .همبري آن با سازند زاگون  Єzگاه گسله ولي در شمال
غرب جانداران بطور هم شيب و تدريجي در زير آن قرار دارد .در بسياري نواحي بويژه در نزديکي محل راندگي ،بصورت
گسله در زير مجموعه پرکامبرين واقع ميباشد .در ناحيه آلوت مجموعه سلطانيه  -باروت بيشتر به باروت شبيه است

و
اﮐﺘ

و تفکيک آن از يکديگر امکان پذير نيست و ميتوان در واقع سازند باروت را تغييرات جانبي و عمودي سلطانيه به
حساب آورد (افتخارنژاد .)1980 ،اين واحد رسوبي که پس از نهشتههاي بايندر در يک محيط کم عمق دريائي تشکيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده است وسعت بسيار زيادي را در ايران مرکزي ،آذربايجان و البرز ميسازد .همبري با سازند زاگون  Єzدر باالي
باروت از نوع عادي و تدريجي است .اين واحد با گسترش بسيار کمي که دارد به علت سنگ شناسي ويژه آن که
متشکل از شيل و ماسهاي و سيلتي است بصورت بخشهاي نرم فرسا تشکيل دره ها و مناطق پستتر را داده است.
رنگ عمومي آن قرمز و ارغواني است و از اين نظر تا اندازه اي شبيه به سازند بايندر است .ضخامت آن بسيار متغير و
بطور متوسط چندان زياد نيست .بيشترين رخنمون آن در حوالي روستاهاي گردشيالن ،ابراهيم حصار و جاندارن وجود

زﻣﯿ

دارد .در بعضي مناطق نظير جنوب روستاي گردشيالن همبري آن با سازندهاي قديميتر و جوانتر گسله و از نوع
راندگي است .با حاکم شدن شرائط رخساره سکوي قاره اي نهشتههاي ماسه سنگي اللون  Єl1در مناطق وسيعي از
ايران از ال برز تا ايران مرکزي و غرب ايران رسوبگذاري شدند .تقريبا در سرتاسر مناطق فوق وضعيت رخسارهاي اللون

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مشابه و در همه جا به اليه کوارتزيتي منتهي ميشود که به تاب کوارتزيت معروف است .سازند اللون در ناحيه آلوت
نيز با همين رخساره در مناطقي که سازند زاگون وجود دارد بر روي اين سازند و در مناطق فقدان اين واحد برروي

سازند باروت قرار مي گيرد .بدون ترديد همبري اللون در مناطق ياد شده با سازند باروت عادي نيست بلکه گسله و با
همبري راندگي است .به علت شرائط تکتونيکي ناحيه و نيز شرائط محيط رسوبي زمان ته نشست ،ضخامت اين سازند
د ر ناحيه آلوت به مراتب کمتر از مقطع تيپ آن است .از لحاظ سنگ شناختي ،بيش از  ٪70حجم آن را دانههاي خوب

گرد شده کوارتز تشکيل مي دهد و در مراتب بعدي قطعات کانيهاي پالژيوکالز ،فلدسپات پتاسيم و اکسيد آهن
مشاهده مي شوند .در بخش کوارتزيت زبرين اللون که در ورقه آلوت در باختر روستاي جانداران با ضخامت اندک حضور

دارد مقدار کوارتز به مراتب بيشتر از بخشها ي ماسه سنگي است.
با ژرف تر شدن دريا و حاکم شدن شرائط سکوي قاره اي نهشتههاي آهکي  -دولوميتي ميال  Єmبر روي اللون آغاز به
رسوبگذاري ميکند .همبري زيرين آن با اللون ناگهاني و هم شيب است و از لحاظ سنگ شناختي بطور عمده از
اليههاي دولوميتي و آهکي تشکيل ميشود  .بيشترين رخنمون سازند ميال در باختر روستاي جانداران واقع در باختر
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ورقه مشاهده ميشود .در اين جا ،اين سازند با شيبي به سوي باختر بر روي کوارتزيت بااليي اللون مينشيند و در آن
فسيلهاي  Oboluseو ( bilingsellaبه نقل از افتخار نژاد )1980 ،يافت شده است.
با حرکات خشکي زائي اردويسين باال بخشها يي گسترده از فالت ايران از آب بيرون شدهاند که در نتيجه آن ،اکنون
در بيشتر جاها با فقدان رسوبگذاري روبروئيم .در نواحي باختر کشور و بويژه ورقه آلوت اين پديده به شدت تاثير گذار
بوده و در حد فاصل سازند ميال تا پالئوزوئيک زيرين هيچ واحد رسوبي بر جاي گذاشته نشده است .سنگهاي پرمين
با يکنواختي شايان توجه در بيشتر مناطق ايران با انباشتههاي آواري قاعدهاي آغاز و با آهکهاي نواحي کم ژرفا که
گاه در آن افقهاي التريتي ديده ميشود ،ادامه مييابد (افتخار نژاد.)1980 ،

ﮐﺸ
ﻮر

در ورقه آلوت ،پرمين  plتنها از آهک تشکيل ميشود و فاقد آواريهاي قاعده اي است .گسترش آهک هاي پرمين در
ورقه آلوت بطور عمده در نواحي مرکزي ورقه بسوي شمال باختر آن و با ظاهري ستيغ ساز ديده ميشود .همبري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پائيني آن با واحدهاي کهن تر پرکامبرين و پالئوزوئيک ،همگان بصورت گسله و از نوع راندگي است و از هر سوي
شيبي موازي با اليههاي زيرين دارد .بيشترين ضخامت آن در نواحي مرکزي است که بيش از  150متر ميرسد و در
درون خود دچار چ ين خوردگي و در بسياري جاها گسلش شده است .به علت تاثير فشارهاي ديناميکي کوهزائي بعدي

تﻣ

همة واحدهاي پالئوزوئيک ،آثار خفيف دگرگوني نشان ميدهند و آهکهاي پرمين نيز به علت تبلور دوباره کمي که
در آن ديده ميشود در بسياري از جاها فاقد آثار فسيلي است ،ولي با کاوش ميتوان بخشهاي فسيل دار را شناسايي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شدهاند که سن اين واحد و با رخساره بيوميکراتي که در آن گاه رگههاي کلسيتي توسعه يافته شناسائي شدهاند که
سن  Early Julfian-Late Murghabianمربوط به پرمين باال را نشان ميدهند.
Pachyphlioia iranica , Nummulostegina sp., Globivalulina biserillis , stipulina sp.? Hemigordius sp.,
?Bryzoa, Gastropoda, Echinoids spine, Neoenmdothyra sp.? Langella sp.

و
اﮐﺘ

مزوزوئيک در ورقه آلوت با يک وقفه طوالني و نبود سنگهاي دورههاي ترياس و ژوراسيک با کرتاسه آغاز ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهاي مربوط به اين زمان که يک مجموعه رسوبي  -آواري  -آتشفشاني را شامل ميشود گسترش و ضخامت به
نسبت زيادي در باختر تا جنوب خاوري ورقه دارد .روند اين مجموعه شمال باختري  -جنوب خاوري و موازي با روند
حاکم بر منطقه است .تکتونيک شديد منطقه که باعث راندگي سنگهاي پرکامبرين  -پالئ وزوئيک بر روي آن شده به
ناپيدايي مرز زيرين واحدهاي کرتاسه انجاميده است .حتي واحد نازک کنگلومرائي  Kcکه قاعده اين رديف ستبر به
شمار ميآيد .به صورت رانده در زير واحد آتشفشاني  Kvقرار گرفته و خود دوباره بر روي فيليتهاي  Kphرانده شده
است .به همين دليل واحد  Kcگسترش زيادي ندارد و تنها در جنوب روستاي گندمان نمايان و با روندي به سوي
شمال باختر دنباله مييابد و دوباره ناپديد ميشود .بيش از  ٪90قطعات اصلي تشکيل دهنده آن سنگهاي آهکي

زﻣﯿ

پرمين با جورشدگي و گردشدگي متوسط و بقيه آن سنگها ي پالئوزوئيک زيرين هستند .به علت تاثير فرآيندهاي
کوهزايي الراميد ،آثار يخ شدگي قطعات و تغيير شکل در اين واحد را ميتوان شاهد بود  kcقاعده رديف کرتاسه در
اين ناحيه به شمار ميآيد .به لحاظ تکتونيک شديد ،وابستگي راستين واحدهاي کرتاسه از نظر تقدم و تأخر بخوبي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دانسته نيست و چنين مينمايد که بعضي از آنها با يکديگر ارتباط بين انگشتي داشته باشند .واحد  Kvدر شمار اين
واحدهاست که همچون واحد کربناتي  K1بطور عمده در نزديکي لبه راندگي رخنمون دارد .گسترش  Kvدر نزديکي

روستاي سرقول و بطور عمده در حوالي روستاي بردراش بسوي جنوب خاور و بويژه آتشفشانهاي زير دريائي است
قابل مشاهده است.
از نظر ترکيب سنگ شناختي بيشترين حجم آن را التياندزيت و پس از آن اندزيت ،تراکياندزيت ،التياندزيت کوارتز

دار و سنگها ي بازيک اسپيليتي شده تشکيل ميدهند .تأثير فرآيند دگرگوني در آنها بخوبي آشکار است و گسترش
کانيهاي ثانويه نظير اپيدوت ،کلريت و سريسيت و غيره را ميتوان در آنها ديد .بافت آنها ،بيشتر ،پورفيريتيک و در
نمونههاي التياندزيت ،فلدسپاتها (از نوع آلبيت  -اليگوکالز) بر ديگر کانيها غلبه دارند .فزون بر کوارتز که در بعضي
از انواع ديده ميشود کانيهاي فرعي آن شامل آپاتيت ،لوکوکسن ،اسفن و کربنات ميشود .توسعه کانيهاي سريسيت
و مسکويت و کلريت که در نتيجه دگرگوني اتفاق افتاده گاه تا بدان حد است که ماهيتي اندزيتي آن را تغيير داده و
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بصورت يک سنگ بطور کامل دگرگونه در آمده است .به همين دليل رفتار ژئوشيميايي عناصر از نظر تشخيص طبيعت
و سرشت ماگمائي و نيز محيط تکتونيکي تشکيل اين ماگماها کامالً در ابهام قرار ميگيرد .روابط و همبري اين واحد
با واحد کربناتي  K1به خوبي مشخص نيست و در مناطقي نيز که در کنار يکديگر ديده مي شوند داراي همبري گسله
هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد کربناتي  K1يک بخش ستيغ ساز است که به علت مورفولوژي و رنگ آن به راحتي از ديگر واحدهاي مجاور
متمايز است .گسترش عمده آن در جنوب خاوري ورقه و نزديک به راندگي اصلي است و در بيشتر جاها ال بالي فيليت
ها ديده مي شوند .به سوي شمال باختر از ضخامت و گسترش آن کاسته شده و در بسياري موارد با سنگهاي اطراف
داراي ارتباط گسله است .ضخامت آن متغير و تقريباً غير قابل تخمين است .تأثير فرآيند دگرگوني که تبلور مجدد
سنگ را در پي داشته باعث محو آثار فسيلي در آنها شده است ولي افتخار نژاد ( ،)1980با توجه به وجود فسيلهاي
زير در اين واحد سن آپتين -آلبين را براي آن محرز ميداند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitolina sp., Orbitolina cf. lenticalaris
Orbitolina cf. conoidea , Dictyoconus sp., Bryozoa
Echinoid , s and Mollusca debris

تﻣ

اين مجموعه آهکي با ديگر واحدهاي کرتاسه داراي ارتباط بين انگشتي است به گونهاي که در جنوب ناحيه و در
مقياسي گسترده تر (خارج از ورقه آلوت) سن کرتاسه پائين و در شمال باختر ناحيه سن کرتاسه باال را نشان ميدهد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(افتخار نژاد  .) 1980ارتباط ياد شده در بيشتر جاها با فيليتهاي کرتاسه مشاهده ميشود.
واحد  Kphضخيمترين و گستردهترين رديف رسوبي کرتاسه است که با روند عمومي  N 140که همان روند چيره در
منطقه است گسترش زيادي در باختر -جنوب باختري تا جنوب خاوري ناحيه دارد .رنگ همگاني آن خاکستري تيره

و
اﮐﺘ

مايل به سبز و در بخشهائي که تمرکز مواد آلي در آن زياد بوده کامالً سياهرنگ است .صخامت زياد آن که نتيجه ته
نشست در يک محيط رسوبي در حال فرو نشست بوده است به بيش از  1500متر تخمين زده ميشود .البته گسترش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زياد آن تااندازه اي نيز در نتيجه تکرار شدگي ناشي از فرآيندهاي تکتونيکي است .تأثير عمده دگرگوني بيشتر ديناميکي
بوده و نه از جمله در شمال روستاي آلوت ،بطور محلي به درجهاي باالتر رسيده و به ميکاشيست تبديل شده است .در
اين بخش کاني فلدسپات که در نتيجه دگرگوني بصورت چشمي در آمده و به سريسيت وکانيها ي رسي و گاه مسکويت
تجزيه شده بر ديگر کانيها غلبه دارد ،کوارتز در مرحله دوم و بيشتر جاها داراي خاموشي موجي است ،در آن تبلور
دوباره ديده ميشود و بر روي هم آرايش و جهت گيري کانيهاي بيوتيت -سريسيت و مسکويت بدان يک شيستوزيته

زﻣﯿ

آشکار بخشيده است .بعلت دگرگوني اين واحد ،مطالعات گرده شناسي حتي در بخشهاي پرمايه از مواد آلي براي
تعيين سن آن نتيجه بخش نبوده است ولي مطالعات فسيل شناسي در عدسيهاي آهکي موجود ميان فيليت ها -
سن آپتين  -آلبين را نشان داده است (افتخار نژاد .)1980

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

به غير از واحدهاي ياد شده کرتاسه ،واحد  Kmlقابل ذکر است که هم از ديدگاه ريخت شناسي و هم ويژگيهاي ديگر
کامالً با ديگر واحدهاي کرتاسه ناهمسان است .اين واحد يک بخش ستيغ ساز و در بيشتر جاها بسيار مرتفع (چنانکه

در حوالي روستاي آلوت ،گرويس و رزگاه ديده ميشود ) است که از ديدگاه سنگ شناختي از مرمر ،آهک کريستاله و
بندرت شيست پديد آمده است .رخنمون آن فزون بر مناطق ياد شده و در جنوب روستاي جانداران نيز ديده ميشود
که در آنجا با راندگي در زير واحد باروت جاي ميگيرد .رنگ همگاني آن روشن و بخشهاي نازک اليه که در آن در
نتيجه فرايندهاي دگرگوني ريز چين ها توسعه يافتهاند .از ويژگيها ي آن به شمار ميروند .درجه دگرگوني در ان
بسيار متغير است و در بعضي از مناطق از مرمر سفيد رنگ نازک اليه تا آهکها ي متبلور و حتي نامتبلور ضخيم اليه

تغيير مي کند .گسترش اصلي اين واحد بيرون از محدوده ورقه آلوت است و بيشتر در باختر آن به سوي شمال سردشت
تا پيرانشهر رخنمون دارد و از آنجا وارد کشور عراق ميشود .افتخار نژاد ( )1980در بخشهاي بسيار کم دگرگونه آن،
که در واقع يک آهک ميکرايتي است و بيرون از ورقه آلوت رخنمون دارد ،فسيلهاي زير را که داللت بر سن گونياسين
تا سانتونين دارند را يافته است.
Globotruncana renzi, Globotruncana lapparenti tricarinata, Globotruncana cf. Coronata Globotruncana
ventricosa, Globtruncana orea, Hedbergella sp. And Olivgosteginids
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چنين مينمايد که اين واحد در محيطي جداي از واحدهاي کرتاسه که پيش تر شرح آن رفت تشکيل شده باشد.
پيشروي درياي سنوزوئيک بر روي واحدهاي قديمي تر با رسوبگذاري يک واحد کنگلومرائي آغاز ميشود که هم اکنون
به ميزان بسيار کم و تنها در يک بخش و آن هم بصورت تله افتاده بين سازند بايندر و دگرگونههاي معادل کهر ديده
ميشود  .اين بخش کنگلومرائي از لحاظ جغرافيائي در حد فاصل بين گردنه زمزيران و جانداران قرار دارد و ضخامت

ﮐﺸ
ﻮر

آن از  20-30متر فراتر نمي رود .در نگ اه اول به علت همساني رنگ با ساغند بايندر و جايگيري در زير آن چنين
مينمايد که قاعده کنگلومرائي بايندر باشد ولي وجود قطعات آهکي در آن تفاوت آشکار ميان آنها را نشان ميدهد چرا
که مجموعه دگرگونه پرکامبرين تهي از هرگونه اليه آهکي است .مطالعات فسيل شناسي منجر ب ه شناسائي فسيلهاي
حمل شده  Textularia sp., Oligosteginidsبا سن کرتاسه در زمينه اين واحد کنگلومرائي شده که چنين مينمايد
که پيشروي دريايي که اين کنگلومرا را برجاي نهاده است در زماني اتفاق افتاده که آهکهاي کرتاسه در سطح زمين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون داشتهاند .تعلق اين و احد به سني جوانتر از کرتاسه محرز است زيرا افزون بر قطعات آهکي کرتاسه در آن،
بهاندازه اي زياد قطعات سنگها ي دگرگوني پرکامبرين و قطعاتي از واحدهاي پالئوزوئيک و حتي سنگهاي آذرين
نفوذي وجود دارد .خويشاوندي و وابستگي اين واحد با کنگلومرائي  Kcکه پيشتر شرح آن رفت بسيار اندک است لذا

تﻣ

حتي با وجود فسيلهاي کرتاسه در آن سن اين واحد بطور کامل جوانتر است زيرا پيشروي دريايي سنوزوئيک (شايد
پالئوسن) برروي سنگهاي کهن تر از آن ،از آن شمار آهکهاي واحد ( Kmlچنانچه پيش تر فسيل  Oligosteginidsدر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن گزارش شده) باعث جدايش اين فسيلها و جايگيري در زمينه کنگلومرائي شده است.
ولکانيسم ائوسن ( ) Evرا شايد بتوان جوانترين فعاليت آتشفشاني غير دگرگونه در منطقه دانست که از نواحي باختري
 -جنوب باختري بانه آغاز و به ورقه مجاور يعني سردشت ميرسد .تنها رخنمون آن در منتهي اليه جنوب باختري

و
اﮐﺘ

ورقه آلوت است و معموالً به رنگ هوازده سبز تا خاکستري مشاهده ميشود .ترکيب آن از اندزيت تا کوارتز کراتوفير
و توف با بافتهاي کريستالو کالستيک تا ليتوکالستيک تغيير ميکند .کوارتز کراتوفيرها داراي بافت جرياني هستند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و با غلبه فلدسپات بر ديگر کاني ها ظاهر ميشوند در حاليکه در بخشهاياندزيتي ،پالژيوکالز و پيروکسن اکثريت
کاني ها را مي سازند .طبيعت ژئوشيميايي آن داللت بر کالکوآلکالن بودن آنها دارد ولي به خوبي دانسته نيست که در
اثر چه مکانيزمي و تحت تاثير کدام پديده ،چنين فعاليت آتشفش اني در ائوسن اين ناحيه اتفاق افتاده است .ولي آنچه
مسلم است آنکه در ترشيري و به ويژه در ائوسن ناحيه به شدت در حال تراکم بوده و شايد نيروهاي Transperssional

چنين فعاليتي را باعث شدهاند.

زﻣﯿ

رسوبات کربناته اليگوميوسن بالفاصله پس از مرز شمالي محدوده نقشه گسترشي چشمگير دارد ولي آثار آن در
محدوده ورقه آلوت ديده نمي شود.
t
t
t
جوانترين طبقات رسوبي ،انباشتههاي کواترنري  Q 1و  Q 2هستند .واحد  Q 1به پيکر طبقات آواري عهد حاضر و پديد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آمده از سنگها و قلوههاي کهنتر بويژه واحدهاي کرتاسه است که تااندازهاي از سطح زمين ارتفاع يافتهاند .اين واحد
در ورقه آلوت تنها در پيرامون رودخانه کالس در حد فاصل ميان جنوب گردنه زمزيران تا نزديکي سردشت وجود دارد
و هيچ نوع اليه بندي را نشان نمي دهند .واحد  Qt2نيز بخشهاي به نسبت فروافتاده در ميان دره ها وکوهها را تشکيل
ميدهند و بيشتر منطبق ب ا مناطق پوشيده از خاکهاي کشاورزي است که بر روي آنها زراعت ميشود .در بسياري از
اين زمين ها يک رودخانه کوچک که از به هم پيوستن چشمههاي باال دست تشکيل ميشود جاري است واحد Qal

رسوبات رودخانهاي عهد حاضر را شامل ميشود که امروزه در اثر تکاپوي روانهاي آب در کنار سواحل آن گذاشته
مي شوند .رودخانه کالس به علت دبي زياد و بسياري از رودخانههاي ديگر چنين نهشته هائي را برجاي مينهند .قطعات
گردشده نهشتههايي که در آنها فيليتهاي کرتاسه و شيتهاي پرکامبرين در اقليت اند (حتي تهي از آن هستند) از
عناصر تشکيل دهنده آنها هستند.

آميزه رنگين

واژه آميزه رنگين اطالقي است بر مجموعه بقاياي پوسته اقيانوسي در برگيرندة سنگهاي قليايي و ابر قليايي و
سنگها ي رسوبي همراه بر آنها که بدون هيچ نظم چينه نگاري و بصورت در هم ريخته در سطح زمين رخنمون
9
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يافتهاند .در مقياسي بزرگ اين مجموعه بگونه اي فراگير منطبق با زمين درزها هستند .تعداد و اندازه بخشهاي تشکيل
دهنده در آميزه رنگين بسيار ناهمسان است و گاه يک عضو ممکن است بطور کامل غايب باشد .در ورقه آلوت واحد
آميزه رنگين در يک نوار باريک در جنوب باختري آن که بخشهايي از آن وارد خاک عراق ميشود آغاز و بسوي شمال
باختر تا نزديکي سردشت دنباله مييابد .در اين ناحيه ،آميزه رنگين همراه با بخشهاي دگرگونه آن يافت ميشود ،

ﮐﺸ
ﻮر

حجم و گسترش رخنمون بخش دگرگونه آن امکان تفکيک اين واحد را در نقشه ميدهد ولي ديگر عناصر تشکيل
دهنده آن نظير راديوالريت با واحدهاي آهکي چنان در هم آميختهاند (با حجم بسيار کمتر) که امکان تفکيک وجود
ندارد .در اين واحد بخش الترابازيک که پديد آمده از سنگها ي پريدوتيتي بطور کامل سرپانتيتي شده است .بيشترين
حجم را داراست و شدت سرپانتيت ي شدن آن چنان است که سنگ مادر آنها به سختي قابل تشخيص است ولي در
مناطقي که آثار اندکي از آن برجاي مانده نشان ميدهند که از خاستگاهها رزبورژيت هستند .بخش آهکي که در ناحيه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آلوت کمتر از  20درصد حجم آميزه رنگين را پديد ميآورد .در دو رخساره ناهمسان رخنمون دارد (افتخار نژاد)1980 ،
 -آهک ميکريتي صورتي رنگ پالژيک با فسيلهاي زير (به نقل از افتخار نژاد)1980 ،

Globorotalia sp., Globgerina sp.

که نشان دهنده سن پالئوسن هستند و  -آهک خاکستري رنگ با فسيلهاي زير

Operculina sp., Miscellanea sp., Miliolids , (Quinqueloculina) , Discocyclina sp., Rotalids

تﻣ

با سن پالئوسن و يک نمونه با فسيلهاي زيرکه سني جوانتر تا ائوسن پائين را نشان داده است

Alveolina sp., Miliolids, Ostracods, Ostracods , Molluscs debris

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد دگرگونه اين مجموعه در بردارنده طيفي از سنگهاي ميکاشيست ،کالک شيست ،سنگها ي آتشفشاني دگرگونه
و آمفيبوليت است .همبري آن با بخش سرپانتيتي بصورت گسله ( از نوع راندگي) و شيب آن در مسير آلوت  -سردشت

و
اﮐﺘ

بسوي جنوب است .از ديدگاه سنگ شناختي ،ميکاشيت ها سنگهايي هستند بطور عمده پديد آمده از مسکويت و
مقداري بيوتيت و کلريت که در آنها کوارتز با رشد دوباره در آن يافت ميشود  .کاني فرعي آن آپاتيت و کانيهاي اپاک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هستند و در بعضي نمونه ها فلدسپاتها که بصورت چشمي در آمدهاند بطور کامل به سريسيت و ديگر کانيهاي رسي
تبديل شدهاند .در آمفيبوليت ها ،فزون بر آمفيبول که  70درصد حجم سنگ را ميسازد کانيهاي فرعي آن عبارت از
اسفن ،آپاتيت و اکسيدهاي آهن هستند در بعضي از آنها دگرگوني تا بدانجا پيشرفته که به مرحله پيدايش هورنبلند
سبز رسيده است .از ديگر انواع دگرگونه ها متاولکانيک ها قابل ذکرند که گاه در آنها بافت پورفيري جهت يافته آن
همراه با ترکيب کاني شناسي فلدسپات و لينوپيروکسن نشان از سنگ مادراندزيتي تااندزي بازالتي دارد .کانيهاي

زﻣﯿ

ثانويه مانند کربنات و سيليس ثانويه در آنها توسعه يافتهاند .در بعضي نمونه ها حالت کالستيک آن هنوز حفظ شده
و سنگ مادر آن يک سنگ آتشفشاني توف -برش ي با ترکيب متوسط را نشان ميدهد .در بخشهاي کالک شيستي که
حجم چندان زيادي در اين مجموعه دگرگوني ندارند کربنات کلسيم بخش اصلي سنگ را ساخته و در مرتبه دوم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانيهاي کوارتز ،فلدسپات و ميکا با يک شيستوزيته خوب قرار ميگيرند.
مجموعه افيوليتي ناحيه جنوب مهاباد همراه با دگرگوني آنها متعلق به بازماندههاي اقيانوسي است که در اثر بسته
شدن آن در ترشيري در لبه شمالي زاگرس رخنمون يافته است .سن اين واحد چنانچه مطابق فسيل هاي موجود در
اين آهکها نشان داده شده پالئوسن تا ائوسن است .اين زون در راستاي شمال باختري نوار افي وليتي جاي دارد .در
سن بخشها ي والترابازيک اين مجموعه ،وابسته به گامههاي آغازين بازشدگي مشخص نيست و شايد کهنتر از پالئوسن

باشد.

ماگماتيسم

کهن ترين تکاپوي ماگمائي در ناحيه مهاباد و جنوب آن ،فاز آتشفشاني افق باالئي کهر است که آن را هم ارز سازند
قره داش در آذربايجان (علوي نائيني  )1979و ريوليتهاي مهاباد (افتخار نژاد )1980 ،دانستهاند .برخي از پژوهشگران
با توجه به شرائط زمين شناختي و خويشاوندي زماني اين واحد ،آن را هم ارز گرانيت دوران و تکاپوهاي ماگمائي
همزمان ميپندارند .در ورقه آلوت گسترش گرانيت دوران تنها به بخش هاي شمالي ورقه حوالي روستاي چهار ديوار و
باختر آن محدود ميشود و در حقيقت يک سال ولکان است که به علت سردشدگي سريع اين توده در عمق کم،
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دگرگوني مجاورتي آن بسيار خفيفي را توليد کرده و تنها در شمال اين روستا نشانههاي بسيار ضعيفي از اين نوع
دگرگوني با رخساره کرديريت هورنفلس در شيلهاي منطقه ديده ميشود (شهبازي .)1378 ،رنگ ظاهري گرانيت
دوران به علت فقدان عناصر مافيک بطور کامل روشن است و با ديگر توده ها تفاوت چشمگير دارد .در تقسيم بندي
تودههاي نفوذي ،در دسته هولوکوکرات واقع ميشود که بافت آن پورفيروهولوکريستالين است واندازه کانيها از متوسط

ﮐﺸ
ﻮر

تا درشت دانه تغيير مينمايد  .کاني غالب آن فلدسپات آلکالن از نوع ميکروکلين و ارتوز است که مقدار آن در نمونههاي
مختلف متغير و از  35تا  70درصد تغيير ميکند و دگرساني به کانيهاي رسي و سريسيت گاه در آنها ديده ميشود.
کوارتز با  20تا  50درصد حجم سنگ در مرحله دوم قرار دارد و بيشتر به علت فشارهاي وارده داراي خاموشي موجي
است .پالژيوکالز بطور عمده از نوع اليگوکالز  5تا  15درصد حجم را تشکيل مي دهد و دگرساني آن به کلينوزوئزيت،
زوئزيت و پستاتيت رخ داده است .اسفن ،آپاتيت و زيرکن از جمله کانيهاي فرعي آن هستند .رفتار ژئوشيميايي عناصر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اصلي وکمياب اين واحدهاي کهن قابل اطمينان نيست زيرا فرآيند دگرگوني موثر بر اين واحدها موجب تغيير ماهيت
ژئوشيميايي آنها و در نتيجه بروز تفسيرهاي گوناگون شده است .اين اغتشاش تا بدانجا پيشرفته که در هر تحقيق
نتايجي بطور کامل ناهمسان از تحقيقات پيشين گرفته ميشود .چنانچه ولي زاده ،م .و اسماعيلي ،د )1375( .درباره

تﻣ

گرانيت دوران باور دارند که گرانيت دوران درگروه گرانيتهاي غير کوهزايي نوع  Aقرار ميگيرد و وابسته به يک فاز
کششي است که به احتمال در اينفراکامبرين رخ داده شده است و درباره ريوليت ها به اين نتيجه رسيدهاند که اگر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چه ممکن است اين سنگها در فاز کششي همسان با گرانيت دوران تشکيل شده باشند ولي بررسيهاي ژئوشيميايي
نشان مي دهد که به احتمال هيچگونه ارتباط ژنتيکي ميان اين ريوليت ها و گرانيت وجود ندارد.
در حاليکه به تازگي ولي زاده و شهبازي (در دست چاپ) به اين نتيجه رسيدهاند که بررسيهاي ژئوشيميايي تودههاي

و
اﮐﺘ

اسيدي نفوذي و خروجي در محدوده ميان زنجان -مهاباد نشان مي دهد که اين توده ها ساب آلکالن و بيشتر پرآلومين
هستند و از ديدگاه جايگاه ت کتونيکي از نوع گرانيتوئيدهاي برخوردي هستند .کليه تودههاي خروجي (ريوليتها) و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پاره اي از تودههاي نفوذي (گرانيت) منطقه ويژگي گرانيتهاي همزمان با برخورد داشته و تعدادي از آنها نيز ويژگيهاي
پس از برخورد را دارند .و مطابق شواهد زمين شناسي و پتروگرافي نتيجه گرفتهاند ريفتي بودن اين توده ها توسط
اين شواهد تأييد نمي شود زيرا هيچ اثري از کانيهاي شاخص گرانيتوئيدهاي وابسته به ريفت مثل آمفيبولها و
پيروکسنهاي سديم دار در آنها ديده نمي شود.
نتايج اخير تا اندازهاي ترديد آميز بنظر ميرسد ولي در هر صورت الزم است فزون بر شواهد ژئوشيميايي مسائل و

زﻣﯿ

اختصاصات ژئوديناميکي زمان تکوين را در نظر داشت .چنانچه در مقياس بسيار گسترده تر و برابر الگوهاي ساختاري
تاکنون وجود يک ريفت با گسترش شمالي  -جنوبي در آن زمان فرض شده است .در صورت پذيرفتن فرض برخوردي
بودن گرانيت دوران ،ما ر ا ملزم به در نظر گرفتن فاصله زماني ميان اين توده نفوذي و متاريوليت ها مينمايد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در برهه زماني ميان پرکامبرين تا کرتاسه هيچگونه تکاپوي ماگمائي ديگري در منطقه ديده نمي شود .در کرتاسه در
نتيجه تکاپوهاي آتشفشاني زيردريائي يک واحد آتشفشاني پديدار شد که پيشتر از آن ياد شد .اختصاصات دريائي آن

در مناطقي که به ندرت قابل رديابي است بصورت گدازههاي بالشي ديده ميشود .ويژگيهاي ژئوشيميايي اين واحد
نيز به علت تغييرات ناشي از فرايند دگرگوني به هيچ وجه قابل اطمينان نيست .در طي فاز الراميد و در اواخر کرتاسه
منطقه آلوت مورد يورش گسترده تودههاي نفوذي واقع ميشود که آن را بويژه در مناطق خاور و شمال خاور ورقه

ميتوان گوه بود .ترکيب سنگ شناختي آنها از گرانيت تا ديوريت گابرو تغيير ميکند .توده گرانيتي مرزالن در جنوب
ورقه ميتوان گواه بود .ترکيب سنگ شناختي آنها از گرانيت تا ديوريت گابرو تغيير ميکند .توده گرانيتي مرزالن در

جنوب ورقه که بخش هائي از آن در محدوده ورقه صدهزارم بانه جاي دارد از نظر تأثير حرارتي عمدهاي که بر
سنگهاي پيرامون يعني فيليتهاي کرتاسه گذاشته با ديگر توده ها متفاوت است .هاله دگرگوني مجاورتي آن که
گسترش چندان هم ندارد ،تنها محدود به بخش باختري توده ميشود و بخش خاوري آن با فيليتهاي کرتاسه گسله
و فاقد از اثر حرارتي است .از ديدگاه سنگ شناختي ،ترکيب توده نفوذي از گرانيت تا گرانوديوريت تغيير مينمايد .در
بعضي نمونه ها و در نتيجه عملکرد فرايندهاي تکتونيکي بصورت گرانيت تکتونيزه در آمده است.
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در نمونه گرانوديوريتي ،پالژيوکالزهاي تا نيمه شکلدار توأم با ماکل تکراري با ترکيب سديک غالبند ،گاه از کناره ها
به فلدسپات آلکالن تبديل شده اند و در آن دگرساني و جانشيني کانيهاي سريسيت  -مسکويت ،کانيهاي رسي و
کلريت ديده ميشود .کوار تز بصورت بلورهاي بي شکل تا نيمه شکلدار و همراه با تبلور دوباره در مرتبه دوم فراواني
قرار دارد .ديگر کانيها شامل اپيدوت و کلريت است و از کانيهاي فرعي نيز آپاتيت ،اسفن و کانيهاي اپاک شايان

ﮐﺸ
ﻮر

يادآورياند .اين کانيها ،همگان ،در يک بافت گرانوالر سنگ ياد شده را ميسازند .در نمونههاي گرانيتي نيز وضع
چنين است .تنها درصد کوارتز بر نوع ديگر پيشي ميگيرد .شرايط تکوين و سردشدگي توده نفوذي مرزالن بگونهاي
بوده است که مجال تأثير حرارتي بر اطراف را داشته و دگرگوني حرارتي آن به بيوتيت  -کرديريت پد يد آمده که گاه
در آنها ميانبارهايي ازمسکويت ،بيوتيت و سنگ آهن ديده ميشود .بيوتيت در مرتبه دوم جاي دارد و کوارتز با تبلور
دوباره زمينه سنگ را پرکرده است .بافت آن از گرانوبالسيتک تا نماتوبالستيک تغيير ميکند .در نوع اندالوزيت شيست

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آن ،اين کاني به همراه کانيها ي کرديريت ،آلبيت و کوارتز و مسکويت با بافت گرانوبالستيک قابل مشاهده است و در
نمونههائي که به مرحله پيدايش اند الوزيت نرسيده است با يک مسکويت  -بيوتيت -کلريت فلس با بافت لپيدوبالستيک
روبروئيم.

تﻣ

به غير از گرانيت مرزالن ،شماره ديگر توده نفوذي در محدوده ورقه آلوت وجود دارند که از لبه راندگي اصلي به سوي
شمال و خاور ورقه بر تعداد و وسعت آنها افزوده ميشود .در حد فاصل ميان روستاهاي گله و گندمان يک توده نفوذي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجود دارد که همچون گرانيت مرزالن فيليت هاي کرتاسه را درمورد هجوم خويش قرار داده است .ويژگي بافتي آن که
بيشتر از نوع پورفيري است نشان از جايگيري آن در ژرفاي کم دارد .ترکيب کاني شناختي آن ،اين واحد را در محدوده
کوارتز ديوريت قرار ميدهد که در آن فلدسپاتها با ترکيبي در حد آلبيت بر ديگران غلبه دارند و کوارتز با حجم 10

و
اﮐﺘ

تا  12درصد در مرتبه دوم قرار دارد .کانيها ي فرومنيزين در آن بطور عمده توسط کلريت ،لوکوکسن و اسفن جانشين
شدهاند و در نتيجه دگرساني ،کانيها ي فيلوسيليکاته و اپيدوت نيز در بعضي از نمونه ها به شدت توسعه يافتهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

يک توده مجزاي نفوذي نيز درنزديکي روستاي سياه در باال رخنمون دارد که ترکيب آن از گرانيت تا گرانوديوريت
است .کوارتز و فلدسپات در آن کانيهاي اصلي هستند و فزون بر آنها آمفيبول و کمتر بيوتيت ديده ميشوند و به
عنوان کانيهاي فرعي ميتوان از کانيها ي رسي ،سريسيت ،اپيدوت و کلريت و لکوکسن ياد کرد .از ناحيه روستاي
شيخ چوپان به سوي شمال ،گسترده ترين هجوم تودههاي نفوذي را تا لبه شمالي نقشه که در آنجا گرانيت دوران
رخنمون دارد ميتوان ديد .ترکيب عمده آنها گرانيت با بافت گرانوالر است که بيشتر در آنها دگرساني توسعه يافته

زﻣﯿ

است .گمان ميرود تودههاي گرانيتي ياد شده پي آمد مراحل تفريق توده بازيک تر کوارتز ديوريت تا ديوريتي باشند
که بطور عمده در دو توده جداي از هم در حد فاصل روستاهاي قازانتا ،غالمعلي و حوالي روستاهاي قره داغ ،حمزه
آباد و شاه گيلدي رخنمون دارند .وابستگي اين سنگها با توده هاي گرانيتي بطور کامل مشخص و بارز است بطوريکه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بعضي از جاها تفکيک آنها دشوار بنظر ميرسد و با همديگر ديده مي شوند .بهرحال بخش گرانيتي طي يک فاز
تأخيري و پس از کوارتز ديوريت نفوذ کردهاند  .در کوارتز ديوريت ها بافت گرانوالر است و پالژيوکالز و آمفيبول بر

ديگر کانيها غلبه دارند .فلدسپاتها بيشترشان پيکري نيمه شکل دارند و در بعضي نمونه ها در حد گسترده اپيدوتي
شدهاند .گاه بقاياي پيروکسن در آمفيبولها ديده ميشود و کانيهاي کوارتز در مرحله پاياني کانيهاي اصلي هميشه
با يک خاموشي موجي وجود دارند .ترکيب اين واحد گاه تا به توناليت ميرسد که در آن پالژيوکالز کمتر و جاي خود

را به فلدسپاتها داده است و در آنجائي که حجم اين کاني بسيار کم ميشود ترکيب آن به ديوريت پايان ميپذيرد
که در آن پالژيوکالز و آمفيبول تنها کانيهاي اصلي آن هستند و در کنار اين ترکيب هاي سنگي ميتوان شاهد ديوريت
گابرو و مونزوديوريت گابرو با بافت گرانوالر تا پورفيري و ميکروپورفيري نيز بود .شواهد ژئوشيميايي اين تودههاي
نفوذي نشان مي دهد که ماگماي تشکيل دهنده آنها از نوع ساب آلکالن بوده و از نظر محيط تشکيل در دسته
گرانيتوئيدهاي برخوردي قرار ميگيرند .ويژگيهاي ژئوديناميکي منطقه نيز اين مسئله را تاييد مينمايد و زمان آنها
نيز به کرتاسه باال و همزمان با فاز کوهزائي الراميد باز ميگردد.
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عالوه بر تکاپوهاي ماگمائي ياد شده ،مجموعهاي از سنگهاي بازيک  -الترابازيک که رديف آميزه رنگين را تشکيل
مي دهند در منطقه وجود دارند که شرح آن به اختصار در بخش مربوطه آمده است.
زمين شناسي ساختماني و تکامل زمين ساختي

به علت قرارگيري اين ناحيه در مجاورت لبه زاگرس ،ويژگيهاي غالب ساختار فوق را به خصوص به علت بازمانده هاي

ﮐﺸ
ﻮر

اقيانوسي در بخش جنوبي ورقه ميتوان شاهد بود .روند عمومي ساختمانها  N140است و سيستم حاکم در منطقه از
نوع برشي  -راندگي است .سرتاسر ورقه را از ديدگاه زمين ساخت ميتوان در  4زون  D, C, B, Aجاي داد .اين تقسيم
بندي نه به علت رژيمهاي گوناگون زمين ساختي بلکه ويژگيها ي زمين شناسي آنها بوده است .زون  Aدر منتهي اليه
جنوب باختري ناحيه ،واحد پوسته الترامافيک اقيانوسي است و روند شمال باختري -جنوب خاوري را داراست .گسله

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ها از نوع راندگي شيب لغز معکوس با مؤلفه امتداد لغز راستگرد با روند غالب شمال باختري  -جنوب خاوري هستند.
در شمال روستاي آلوت به خوبي ميتوان فيليتهاي کرتاسه را مشاهده نمود که با شيبي به سوي شمال بر روي واحد
آميزه رنگين رانده شده و در جنوب آن ،ستيغهاي آهک کريستالين که در نتيجه برخورد و استرس به سوي شمال

تﻣ

خاوري ارتفاع يافتهاند را ميتوان ديد که لبه شمالي آن شيب به سوي جنوب و در لبه جنوبي آن شيب به سمت شمال
است .ساختمان گلي شکل ( )Flower structureکه محصول يک رژيم فشاري و امتداد لغز است با سفرههاي رورانده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهک کريستالين کرتاسه به روي آميزه رنگين از ويژگيهاي مهم و آشکار زون  Aبه شمار ميآيد .آميزه رنگين را تنها
در اين زون ميتوان يافت و مورفولوژي بسيار ناهمسان آن نيز به نسبت به ديگر زون ها حکايتگر شدت دگرشکلي
آن است.

و
اﮐﺘ

در زون  Bکه در برگيرنده مجموعه کرتاسه است .ساختمانها سادهتر و گسله ها بطور عمده معکوس و راستا لغزند
گمان ميرود ضخامت زياد فيليتهاي کرتاسه ،ناشي از راندگي هاي چندباره باشد .به سوي شمال و نزديک به زون C

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برشدت دگر شکلي آن افزوده ميشود چنانچه ميتوان توسعه بخشهاي رورانده آنچنان که در شمال راستاي سوتر
وجود دارد و گسلشهاي فراوان در آهکها ي کرتاسه ،که در بخشها ي جنوب باختر ورقه برگسترش رخنمون آن
افزوده ميشود را شاهد بود.
بيشترين شدت دگرشکلي را ميتوان در زون  Cديد در راستاي اين زون ،واحدهاي بسيار کهن پرکامبرين و پالئوزوئيک
بر روي واحدهاي کرتاسه رانده شدهاند  .شيب آنها بطور عمده به سوي شمال است مگر در مناطقي همچون شمال

زﻣﯿ

باختري و روستاي ابراهيم حصار که مجموعه پالئوزوئيک و ضعيتي پيچيده را ساخته است .در اين ناحيه چنانچه در
نيمرخ زمين شناس ي نيز نمايش داده شده است واحدهاي کهن پرکامبرين  -پالئوزوئيک داراي شيبي بر خالف شيب
غالب هستند و به سوي جنوب شيب دارند .همبرهاي اين واحدها همگان گسله و از نوع راندگي است که اين موضوع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

را بويژه ميتوان از روي گسترش و ضخامت آنها دريافت.
روند کلي اين زون همان روند ياد شده است و از بيرون از ورقه آلوت در شمال باختري آغاز و تا ورقه سقز در خاور آن
ادامه مييابد .ساختمان غالب در زون  Cاز نوع راندگي است و در بخش پاياني ،راندگيهاي پي در پي در بخشها ي
سخت نظير واحدهاي دولوميتي باروت و ماسه سنگهاي اللون را ميتوان ديد .در شمال روستاي پياوين تا شمال
باختري آن ساختمان برافراشته و پيچيدهاي که محصول چنين فرآيندي است وجود دارد و در بخش هائي ديگر از

زون  Cمجموعه واحدهاي رانده شده متحمل حرکات امتداد لغز راستگرد شده و گاه آشکارا آثار جابجائي را ميتوان
در آنها مشاهده نمود .چنين مينمايد عمده گسلهاي اين زون از نوع فلسي (  )imbricatedباشند ولي در بسياري از
مناطق از جمله در باختر ناحيه واحدهاي بايندر و باروت را ميتوان بصورت سفرههاي رانده بر روي واحدهاي بابندر و
باروت را مي توان بصورت سفرههاي رانده بر روي واحدهاي قديمي تر را ديد که از هر طرف هم شيب با واحدهاي زير
هستند .اين نوع راندگي بين چينهاي ( )interbedded thrust faultبه شمار ميآيد .شکل کلي زون  Cيک وضعيت
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سينوسي دارد که در راندگيهاي کم شيب امري عادي است و در بعضي از مناطق اين حالت سينوسي متأثر از ساز و
کار گسلههاي جانبي ( )lateralبرگه رانده است.
زون  Dيک زون يکنواخت و اکثراً تشکيل شده از شيلهاي پرکامبرين است که همانند زون  Bبا دگر شکلي کمتر و
ساختماني سادهتر مشخص ميشود .از ويژگيهاي آشکار آن جايگيري تودههاي به نسبت بزرگ نفوذي است که به

ﮐﺸ
ﻮر

ويژه در بخشهاي خاوري آن رخ داده است .چنين مينمايد که جايگيري اين توده ها در رژيم فشاري  -برشي
( )transperssionalرخ داده باشد .به سوي خاور و شمال خاوري ،اين زون گسلههاي با مؤلفه امتداد لغز بطور عمده از
نوع راستگرد ،پوياتر و کاريتر ،ميشوند ولي در پايانيترين نقطه خاوري منطقه گسله هائي با ساز و کار شيب لغز
معکوس با شيبي به سوي خاور و روندي تقريبي شمالي  -جنوبي باعث راندگي واحد سخت پرمين برروي سازندهاي
کهن تر شدهاند .در بخشهاي مرکزي اين زون نيز گسلها ي برشي فشاري از نوع مايل ( )obliqueباعث به تله افتادن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد باروت که خود در زير واحد متاريوليتي با يک نازک شدگي واقع است ،اين پديده در پيرامون روستاي کوالن
وجود دارد.
در مطالعه زمين ساخت ناحيه با توجه به ويژگيها و اختصاصات ياد شده راندگيهائي با روند  N140چيرهاند که با در

تﻣ

نظر داشتن سن واحدهاي زمين ساختي و چگونگي جايگيري اين واحدها چنين مينمايد که از لبه راندگي اصلي که
منطبق با زون  Cاست بسوي شمال خاور ناحيه مجموعه راندگي ها يک جوان شدگي را نشان مي دهند که يادآور

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 sequence break back thrustاست .در اين پديد ،توالي راندگي ها به گونهاي است که راندگيهاي جوانتر در فرا
ديواره راندگيهاي کهن و هم روند با آنها واقع ميشوند (مک کلي .)1992 ،واحد کنگلومرائي  Kcکه در لبه شمالي زون
 Dجاي دارد (کنار روستاي گندمان) و تماماً از قلوههاي به نسبت گرد شده آهکهاي پرمين پديد آمده را شايد بتوان

و
اﮐﺘ

نشانهاي در تائيد اين پديد ه دانست .اين ويژگي نشان از برپائي واحد آهکي پرمين در زمان رسوبگذاري  Kcدارد و اين
شدني نيست مگر در رژيمهاي فشاري که آغاز آن به کرتاسه باز ميگردد .بي ترديد لبه حوضه رسوبي مزوزوئيک که

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

امروزه منطبق با راندگي اصلي اين ناحيه است ،در کنترل گسله هائي با همين ر وند بودهاند.
چين ها در مرتبه دوم اشکال زمين ساختي ورقه آلوت هستند اين ظواهر بطور عمده در نتيجه غلبه گسلها و راندگي
ها کمتر توسعه يافتهاند .چينهاي معکوس که شيب اليههاي دو يال آن به سمت شمال خاوري است در بخش هاي
مياني بندرت قابل رديابي است و در بيشتر جاها در اثر گسترش فزاينده گسلها قابل مشاهده نيست .اين چين ها از
نوع چينهاي وابسته به گسل ( )fault related foldهستند که در قالب چينهاي هم راستا با گسلش و بصورت انواع

زﻣﯿ

هم شيب و تک شيب نمايان مي شوند .با نگرش به يکنواختي رخسارههاي دگرگوني و ستبراي به نسبت زياد آن،
تفکيک اين چين ها در سطوح گوناگون ناشدني مينمايد.
توزيع گسترده و ستبراي زياد انباشتههاي پرکامبرين در اين بخش از سرزمين ايران تاريخچه زمين ساختي همساني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با ساير نواحي نظير ايران مرکزي و البرز را نشان مي دهد اين رديف ضخيم که در ناحيه مهاباد هم ارز کهر در نظر
گرفتيم در حقيقت محصول فرسايش پي سنگ پرکامبرين ايران است که کراتوني شدن آن ميبايست بسيار کهنتر از

آن رخ داده باشد (اشتوکلين .) 1968 ،اين پي سنگ همچون پي سنگ عربستان ،پوسته اي از قوس جزيرهاي کالک
آلکالن پرکامبرين بوده است .اين پوسته قاره اي در پرکامبرين باال در نتيجه فاز کوهزائي پان آفريکن دچار دگرگوني،
گسلش و چين خوردگي شده و چنين مينمايد که نتيجه برخورد پوستهاي در  500-600ميليون سال قبل بوده باشد.

پس از دگرگوني و پيدايش پالتفرم عربي  -ايراني در نتيجه فعاليتهاي تکتونيکي ،نفوذ گرانيتهاي آلکالن بدرون
نهشتههاي دگرگون شده کهر رخ داده است .بسياري از محققين همچون افتخار نژاد ( )1980گرانيت دوران را هم ارز

بخش ريوليتي باالئي کهر مي دانند ولي الزم به يادآوري است که اگر چنين باشد نفوذ گرانيت دوران در يک رديف
قاره اي بخش غير دگرگونه و نه د گرگون شده رخ داده است .که جز اين ،ميبايست فاصله زماني بيشتري را ميان
گرانيت دوران و متاريوليت هائي که افق باالئي قرار دارند قائل شد .بربريان ( )1980سنگهاي آتشفشاني ريوليتي هم
ارز سازند قره داش در شمال باختر ،سازند تکنار در کاشمر و سري ريزو  -دزو در ايرا ن مرکزي و سري هرمز در زاگرس
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را از نوع ولکانيهاي پس از کوهزايي مي داند از طرف ولي زاده و شهبازي (در دست چاپ) ريوليتهاي مهاباد و گرانيت
دوران را از نوع برخوردي ميدانند.
با توجه به ويژگيهاي ارائه شده ميتوان چنين انگاشت که انباشتههاي آواري  -آتشفشاني کهر در يک محيط ريفتي
عقيم (آلوکوژن) پديدار و در پي آن دستخوش تحوالت همزمان پس از برخورد (حاصل از کوهزائي آفريکن) چون نفوذ

ﮐﺸ
ﻮر

گرانيت دوران در آن شده است .در اين هنگام تغيير نرخ تنش منجر به شکل گيري و توليد مواد آتشفشاني پريتاسيم
شده که ريوليت آلکالن کهر را ميتوان چنين دانست .در اين صورت شايد بتوان تصور نمود که گرانيت دوران از لحاظ
زماني جوان تر از ريوليتهاي سازند کهر و بدون هيچ خويشاوندي با آنها بوده و محصول ذوب بخشي پوسته در زمان
برخورد در پي سنگ پرکامبرين باشد .دادههاي ژئوشيميايي ارائه شده توسط ولي زاده و شهبازي (در دست چاپ) اين
مدل را بخوبي تائيد مينمايند .نشانههاي اين ريفت را ميتوان در ناحيهاي نه چندان دور از مهاباد در منطقه تخت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سليمان تکاب که در سازند کهر و در زير آهکها ي هم ارز سازند سلطانيه ،معروف به آهک جانگوتاران بصورت يک
بخش سرپانتيني ظاهر ميشود را يافت .باباخاني ( ،)1377اين سرپانتيت ها را که در باختر معدن انگوران و همچنين
نزديک به معدن زرشوران در بخشها ي باالئي کهر رخنمون دارند را نشانه اي از بازشدگي پوسته و تشکيل محلي ريفت

تﻣ

در پرکامبرين باال ميداند .مجموعه دادههاي ژئوشيم يايي و الگوهاي ساختاري ،مراحل بازشدگي و برخورد اين ريفت
را بخوبي نشان ميدهد .با توجه به موارد باال ميتوان چنين تصور نمود که رخساره کهر در يک حوضه ريفتي پرکامبرين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شکل گرفته و در طول تکوين ساختاري خود متأثر از دگرگونيهاي کششي ( )extentionalو ديناميک کوهزائيهاي
بعدي بوده است .چنين مينمايد که اين ريفت در پرکامبرين در شاخههاي گوناگون با يک تأخير زماني همراه بوده
است بطوريکه ويژگيهاي رخسارههاي کهر در تکاب ميتوان د نشانگر اين موضوع باشد به عبارتي زماني که سازند

و
اﮐﺘ

کهر در ناحيه مهاباد در يک محيط ساب کنتينتال و توربيديتي نهشته مي شده است .ريفت پرکامبرين در تکاب
گامههاي گسترش و توسعه خود را مي گذرانيده است .تفاوت درجه دگرگوني اين دو ناحيه نيز شايد بتوان به قرار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گيري در شرائط ژئوديناميکي نا همسان از يکديگر فرض نمود .بي گمان حوضه شمالي -جنوبي ريفت پرکامبرين در
زمان هاي بعد تحت تأثير فازهاي کوهزائي جوانتر دچار چرخش و آرايش جديد در ساختار خود گرديد .بهر حال در
ناحيه مهاباد پيش از رسوبگذاري آواريهاي قرمز رنگ بايندر ،محيط آتشفشاني کهر به درياي آرام و ساکتي تبديل
ميشود که در آن ماسه سنگهائي (کوارتزيت) که باالترين بخش واحد ريوليتي را ميسازد ته نشست گرديد .بنظر
مي رسد در اين زمان پوسته پايدار و مستحکم ايران شکل گرفته است .به دنبال کوهزائي پرکامبرين باال ،پالتفرم قاره اي

زﻣﯿ

ايران همچون نواحي افغانستان ،پاکستان ،ترکيه و عربستان بدون فعاليت گسترده ماگمائي و چين خوردگي ،مراحل
آرامي را که تنها در آن رسوبات آواري و رسوبات نواحي کم عمق نهشته مي شدند تا پايان پالئوزوئيک طي نمود .و تنها
بطور محلي در سيلورين و دونين و حتي پرمين فعاليت ماگمائي بصورت خروج گدازههاي بازيک مشهود است .در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناحيه مهاباد پيوستگي رسوبگذاري را از بايندر که در باالي کهر واقع ميشود را ميتوان تا سازند ميال رديابي نمود.
منشاء آواريهاي پالئوزوئيک پائين که در ناحيهاي وسيع تا کشورهاي مجاور را در برمي گيرد ،مناطق برافراشته ماگمائي

و دگرگوني سنگها ي پرکامبرين بودهاند .حرکات خشکي زائي سيلورين باال  -دونين در اين ناحيه مانع از تشکيل
محيط رسوبي تا پرمين شده است .طبقات آهکي پرمين در مناطق وسيعي از شمال باختر و شمال ايران در محيط
تختگاه قاره اي رسوب نموده است .در آغاز مزوزوئيک که عموماً در ايران بدون تغيير ساختاري و رسوبي بزرگي شناخته
ميشود (بربريان )1980 ،اين ناحيه خارج از اب قرار داشته و تا کرتاسه که در نتيجه ايجاد يک تراف طويل محيط
دريائي حاکم ميشود هيچ رسوبي در ناحيه مهاباد شده در حاليکه در همين زمان در نواحي مجاور آن يعني زاگرس،

گسترش دريا که همزمان با درياي نئوتتيس است آغاز شده بود .کرتاسه در سرتاسر ايران با پيشروي دريا مشخص
ميشود و در پايان آن رسوباتي که در اين دوره برجاي نهاده شده بودند .طي فاز کوهزائي الراميد که آغاز آن به - 70
 65ميليون سال پيش باز مي گردد دچار تغيير شکل شديد شدند .در اکثر مناطق ايران در نواحي منطبق با زمين
درزها ،برگههاي افيوليتي  -راديوالريتي در امتداد نوارهائي که مرز بسته شدن اين درزه هاست در سطح زمين رخنمون
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يافتهاند و در ناحيه آلوت به نظر ميرسد وجود آهکهاي پالژيک پالئوسن و حتي ائوسن در مجموعه افيوليتي نشانگر
آن باشد که ريفت افيانوسي ،پس از الراميد شکل گرفته است.
در آغاز کرتاس ه در اين ناحيه يک تراف عميق ايجاد گرديد که پذيراي حجم عظيمي از رسوبات بويژه آواري از بخشهاي
شمالي -شمال شرق ناحيه بودند .مرز اين حوضه در شمال همانطور که پيش تر گفته شده منطبق با گسله ساختاري

ﮐﺸ
ﻮر

شمال باختر  -جنوب خاوري است که واحدهاي پرکامبرين  -پالئوزوئيک را بصورت نواحي مشرف بر اين حوضه قرار
مي داده است .اين ترداف عظيم يک حوضه در حال فرونشست بوده که يک ضخامت چند هزار متري شيل که طي
فرآيندهاي بيشتر ديناميکي الراميد به فيليت تبديل شدهاند در آن نهشته ميشده است .در نواحي کم عمق و ساحلي
آن آهک و در بخشهاي کمي عميق آن گدازههاي آتشفشاني که گاه آثار گدازه بالشي را در آن ميتوان ديد تشکيل
مي شدند .اين حوضه فليشي در الراميد بسته و تحت تأثير آن دچار دگرگوني شده است .آغاز بسته شدن درياي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نئوتتيس که از ژوراسيک آغاز شده بود و تا سنوزوئيک دنباله مييابد .با فاز کوهزائي الراميد به اوج خود ميرسد.
بازشدگي آن در جنوب باختري آسيا در همه جا از پالئوزوئيک فوقاني آغاز شده بود .بجز ترکيه که آغاز آن در ترياس
رخ داده است (بولن .) 1991 ،اين مسئله نشان ميدهد که شرائط تکامل اقيانوسي در شمال باختر زاگرس طوالني تر از

تﻣ

جنوب خاوري آن بوده است و به نظر ميرسد که نوع بسته شدن نيز به گونهاي بوده که همچنان که در جنوب زودتر
باز شده بود .بسته شدن نيز از همان سو آغاز شده بطوريکه بطرف شمال يک جوان شدگي نشان ميدهد .اين تأخير

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زماني رو به شمال بسته شدن قطبي را در آن نشان ميدهد.
افتخار نژاد ( )1980پو سته اقيانوسي جنوب باختري ورقه را ناشي از يک ريفت باريک درون قارهاي از نوع درياي سرخ
در مزوزوئيک ميداند که وجود آن توسط سنگهاي آتشفشاني بازيک تا متوسط همراه با سنگهاي رسوبي کرتاسه -

و
اﮐﺘ

پالئوسن که مؤيد حرکات کششي ايجاد ريفت هستند تائيد ميشود .زمان پديده ريفتي شدن و اقيانوس زائي به باور
وي در امتداد راندگي زاگرس متغير و از مزوزوئيک پائيني تا کرتاسه پالئوسن تغيير ميکند.

 )1980است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فاز ديناميکي الراميد همزمان با دگرگوني رسوبات کرتاسه ،ماگماتيسم نفوذي را نيز در ناحيه به دنبال داشت .به نظر
ميرسد گرانيتوئيدهاي ورقه آل وت در حقيقت قوس ماگمائي تشکيل شده در راستاي فرو رانش پوسته اقيانوسي آلپي
زاگرس مرتفع باشد که قابل مقايسه با تودههاي نفوذي گرانيتي تزريق شده در زون سنندج  -سيرجان (بربريان،

زمين شناسي اقتصادي

ناحيه مورد بررسي با وجود گسترش فراوان رخنمونهاي سنگي و تعداد زياد تودههاي نفوذي بويژه در بخشهاي

زﻣﯿ

مربوط به دگرگونههاي قديمي ،از نظر زمين شناسي اقتصادي چندان قابل توجه نمي باشد .اگر چه مطالعات اخير
ژئوشيميايي ناحيهاي وجود کانسارهاي فلزي را متحمل دانسته است ولي به نظر ميرسد به دليل فقير بودن پي سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناحيه از مواد فلزي ،چنين کانسارهائي حتي اگر وجود داشته باشند در حد اقتصادي ظاهر نشوند .به هر حال آنچه که
در ورقه آلوت قابل ذکر است به قرار زيرند:

پيروفيليت خارپورده

اين کانسار در حد فاصل بين بانه تا سقز و در نزديکي روستاي خار پورده پديد آمده است .از نظر شکل ،اين کانسار
محدود به يک نوار روشن رنگ در درون واحد متاريوليتي ميشود و بخش غني آن در ضخامتي کمتر از نيم متر در

درون اين نوار نمايان ميشود  .در اصل ،کاني پيروفيليت يک کاني آلومينوسيليکاته آبدار از گروه کانيهاي سيليکاتهاي
صفحهاي است که  28/3آن آلومين 66/ 7 ،درصد سيليس و  5درصد باقيمانده آن آب است .سختي آن  1تا  2و وزن
مخصوص بين  2/8تا  2/ 9گرم بر سانتي متر مکعب را داراست .مهمترين مصرف آن در صنايع نسوز است و بعلت
خواص ويژه آن در برابر دما و فشار ،صنايع فوالد و توليد آهنهاي مقاوم در برابر زنگ زدگي نيز کاربرد دارد.
از نظر منشاء دو خاستگاه عمده را براي آن برشمرده اند يکي هيدروترمال و ديگري دگرگوني ،در نوع اخير که کمتر
عموميت دارد اساساً در ارتباط با سنگهاي دگرگوني با سنگ مادر خاکسترهاي آتشفشانياند .کانسار خارپورده نيز
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چنانچه گفته شد در بخش متاريوليتي م جموعه دگرگوني رخ داده است .سنگ مادر اين واحد در مجموع شامل ريوليت،
توفهاي اسيدي ،ايگنمبريت و خاکسترهاي آتشفشاني است .شکل ظاهري آن که بصورت روشن رنگ بسيار نازک
اليه است نشان ميدهد که خاستگاه آن بيشتر همان خاکسترهاي آتشفشاني است .ميانگين نتايج آناليزهاي شيميائي
بر روي تعداد نشان مي -دهد که خاستگاه آن بيشتر همان خاکسترهاي آتشفشاني است .ميانگين نتايج آناليزهاي
شيميائي بر روي تعداد فراواني سنگها ي منطقه که توسط شرکت معدن کار و زير نظر اداره صنايع و معادن استان
کردستان انجام شده به قرار زير است:

ﮐﺸ
ﻮر

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O
52/75 13/32 2/07 0/32 0/76 1/60 3/27
TiO2 P2O5
0/22 0/22

التريت شرق چهار ديوار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با وجود گسترش زياد سنگها ي آهک پرمين که در سرتاسر اين ناحيه و نواحي مجاور به عنوان سنگ ميزبان التريت
شناخته مي شوند تنها در يک منطقه در شرق روستاي چهار ديوار ،در يک محدوده کوچک قابل شناسائي و رؤيت
است .در اصل افق هاي التريتي با سن پرمين در بسياري از مناطق ايران وجود دارند .در پرمين باالئي محيط رسوبي

تﻣ

پرمين دستخوش چندين حرکت خشکي زائي شده است که گاه همراه با فعاليتهاي آتشفشاني بوده است (افتخار
نژاد .)1980 ،پديده التريت زائي نيز متعاقب اين باال آمدگي و گسترش اين فعاليت ها رخ داده است .در مناطقي که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين نهشته ها وجود دارند مي توان آنها را در نوارهاي موازي با اليه بندي و عموماً تيره رنگ در رديف سنگهاي پرمين
گواه نمود.
ميانگين آناليز شيميائي چند نمونه از اين کانسار به قرار زير است:

و
اﮐﺘ

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 MnO
63/20 16/7 7/9 0/52 2 0/13 0/01
Na2O K2O LOI
0/45 1/86 5/75

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين نشانه معدني به علت پائين بودن درصد آلومينيوم آن از کيفيت باالئي برخوردار نيست.
سيليس سياه در باال

سنگ ميزبان اين کانسار شيلهاي مجموعه دگرگوني پرکامبرين است که در مجاور توده نفوذي با سن کرتاسه باالئي
قرار دارد و از نظر مکاني در جنوب روستاي سياه در باال واقع است .به نظر ميرسد خاستگاه آن نيز وابستگي مستقيم
با توده نفوذي ياد شده دارد که يا بطور مستقيم از آن منشاء گرفته است و يا حرارت زياد ناشي از توده نفوذي در زمان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

جايگيري منجر به آزاد شدن سيليسهاي موجود در شيست ها شده و بصورت رگه هائي ،دوباره در آن پديدار شدهاند.
آناليز دو نمونه از اين سيليس ،خلوص باالي  ٪95را نشان مي دهد و در بعضي از جاها وجود رگههاي آهن دار از کيفيت
آن کاسته است .در زمان تهيه ورقه آلوت اين کانسار متروکه بوده است.
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