وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000اردﺳﺘﺎن

و
اﮐﺘ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

6456

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ج .رادﻓﺮ  ،م.ر اﻣﯿﻨﯽ ﭼﻬﺮق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1999
TR134
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6456اردستان
جغرافيا و ريخت شناسي

ﻮر

ورقه يکصد هزارم اردستان در بخش جنوب خاوري چهارگوش يک دويست و پنجاه هزارم کاشان (م .زاهدي  -س .م.
عميدي) قرار دارد .اين ورقه مختصات جغرافيايي ' 52º،00- 52º،30طول خاوري و' 33º،00' - 33º،30عرض شمالي
در شمال خاوري استان اصفهان واقع شده است.

ﮐﺸ

آب و هواي منطقه بدليل نزديکي و مجاورت با کوير ،معموال در تابستانها گرم و خشک و در زمستانها سرد است ،در
حاليکه نواحي کوهستاني منطقه در تابستانها آب و هواي نسبتا معتدلي دارد.

ﻌﺪ

ﻧﻰ

دماي هوا در گرمترين روز سال گاه به حدود  48درجه سانتي گراد و در سردترين روز به حدود  5تا  10درجه سانتي
گراد زير صفر ميرسد .قنوات و چشمهها مهمترين منابع تامين کننده آب کشاورزي و آشاميدني محدوده مورد مطالعه
به شمار ميروند .متاسفانه با خشک شدن بيشتر چشمهها در فصول گرم منطقه با مشکل کم آبي مواجه است.

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

در محدوده مورد نظر رودخانه دائم و پرآب وجود ندارد .رودهاي زفرقند و عباس آباد مهمترين رودهاي فصلي و کم
آب منطقه هستند.
گندم ،جو ،گردو ،توت و انار از مهمترين محصوالت کشاورزي منطقهاند .صنعت قالي بافي در اين نواحي از اهميت
خاصي برخوردار است.
راه اصلي تهران  -بندرعباس مهمترين راه ارتباطي اين ناحيه با ساير نقاط ايران است .به منظور دستيابي به برونزدهاي

و اﮐ

زمين شناسي منطقه ميتوان از راههاي آسفالته اردستان  -نائين در خاور منطقه ،اردستان  -اصفهان در بخش مياني،
ظفرقند  -زفره در بخش جنوبي و اردستان  -نطنز در بخش شمالي منطقه استفاده نمود .از اين راهها ،تعداد زيادي

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

جادههاي خاکي منشعب مي گردد که دسترسي به تمامي منطقه را امکان پذير ميسازد.
در بخش مياني اين ورقه رشته ارتفاعاتي با روند شمال باختري  -جنوب خاوري و در امتداد رشته کوههاي کرکس در
نواحي نطنز گسترش دارد .بلندترين نقطه ارتفاعي در کوه دورجين با ارتفاع  2947متر و پست ترين نقطه در دشت

ﯿﻦ

شمال اردستان با ارتفاع  978متر ميباشد .تنوع سنگ شناسي و رسوبات ،عوا مل زمين ساختي و گسل خوردگيهاي
فراوان و همچنين فرسايش از عوامل موثر در ايجاد اختالف ارتفاع و شکل گيري زمين ريخت منطقه ميباشند .سنگهاي
آتشفشاني و آذرآواري و سنگهاي نفوذي ارتفاعات عمده اي را در بخش مياني و قسمتي از باختري منطقه تشکيل

زﻣ

دادهاند ،بطوريکه درههاي پديدار در اين نواحي معموال تنگ و ژرف هستند و شيب توپوگرافي نسبتا زيادي دارند.
کوههاي نواحي باختري منطقه نسبتا پراکنده و کم ارتفاع مي باشند .دشت عباس آباد در خاور اين کوهها گسترده

ﺎن

است که در خاور توسط گسل از رشته کوههاي با روند شمال باختري  -جنوب خاوري جدا ميگردد.

ﺎزﻣ

چينه شناسي

ﺳ

پالئوزوئيک

کهن ترين بيرونزدگي از سنگهاي پالئوزوئيک ،در ناحيه مورد بررسي ،مربوط مي شود به سنگهاي آهکي و آهکي -
دولوميتي با سن دونين ،که بر روي آنها به صورتهاي گسله و دگرشيب نهشتههاي ماسه سنگي و آهکي فوزولين دار

پرمين قرار ميگيرد.
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دونين DIb

اين واحد از سنگ آهکهاي تيره رنگ حاوي براکيوپود و کرينوئيد به ضخامت  50الي  70متر تشکيل ميگردد که
بطور گسله در بخش جنوبي منطقه ،در شمال گسله معکوس کله سياه ،برونزد دارد .براي اين واحد ،با توجه به فسيل
 Cryptophylus sp.سن دونين بااليي در نظر گرفته ميشود (گلشني  -عسگري).
پرمين PIj

اين واحد بطور عمده در جنوب باختري ورقه برونزد دارد و از يک توالي سنگهاي آهکي تيره رنگ ،سنگ آهک
دولوميتي ،دولوميت و ماسه سنگ ،در شمال کوه المار و شمال و جنوب روستاي خاصه تراش ،تشکيل شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

وجود فسيل هاي ( Gymnocodium sp. , Vermiporella sp.ق.عسگري) سن مرغابين را براي اين واحد مشخص
مينمايد .ستبراي اين واحد در جاهاي مختلف از  20تا  500متر متغير است .اين واحد در جنوب باختري ورقه در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوب روستاي خاصه تراش به ترتيب از پائين به باال از کوارتزيت و ماسه سنگ در قاعده ( ،)Ps1سنگ آهک فسيل
دار تيره رنگ و آهک دولوميتي ( )PIs2و در باالترين بخش از دولوميتهاي خاکستري تيره رنگ ( ) Pd3تشکيل شده
است .ارتباط اين واحد با سازند شتري ،در شمال روستاي خاصه تراش ،بصورت راندگي است ولي در جنوب اين روستا،
سنگهاي آهکي کرتاسه پائين با مرز گسلي در روي اين واحد قرار ميگيرد.

تﻣ

مزوزوئيک
ترياس TR1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد از حدود ده متر کوارتزيت آهن دار تيره رنگ به همراه چند متر شيل قرمز رنگ در شمال خاوري کوه کله
سياه ،تشکيل شده است .ارتباط اين واحـد با واحد زيرين آن گسله است ،بطور هم شيب پيوسته توسط دولوميتهاي
سازند شتري پوشــيده ميشود .بدين ترتيب ميتوان اين واحد را با سرخ شيل معادل دانست.

و
اﮐﺘ

TRsh

اين واحد شامل دولوميتهاي ضخيم اليه تا توده اي به رنگ آجري تا زرد و گاهي قرمز تا خاکستري روشن ،است که
بخشهايي از آن سيليسي و چرت دار ميباشد .ستبراي اين واحد حدود  700تا  900متر برآورد ميگردد و گسترده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ترين برونزد آن در جنوب باختري ورقه ،در کوه المار ،قابل رويت است .اين واحد ميتواند با سازند شتري قابل مقايسه
باشد.
TRn1c

اين واحد از کنگلومراي خاکستري رنگ ،همراه با ماسه سنگهاي قرمز رن گ تشکيل شده است .عناصر سازنده کنگلومرا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

TRn1

زﻣﯿ

با ابعاد يک تا ده سانتيمتر ،جور شدگي نسبتا ضعيف و گردشدگي متوسط ،مشخص ميشوند .در حاليکه ماسه سنگها
با اليه بندي متوسط بافت دانه ريز تا متوسط دارند .ستبراي واحد مزبور ،که در جنوب باختري روستاي عباس آباد
برونزد يافته ،به  10الي  15متر ميرسد.
اين واحد در نواحي باختر عباس آباد ،شمال روستاي فسخود و جنوب کمشچه گسترش دارد و شامل شيلهاي تيره تا
سياهرنگ همراه با ماسه سنگهاي کوارتزي و سنگ آهکهاي دولوميتي زرد تا خاکستري رنگ است.

ستبراي اين واحد در نواحي مختلف متفاوت است و از  170الي  250متر نوسان دارد .وجود فسيلهاي Involutina

 sp.و  Involutina ct. gaschelسن ترياس پسين را براي اين واحد مشخص مي سازند .در باالترين بخش اين واحد ،در

شمال کوه المار ،ضخامتي حدود  30متر از سنگ آهکهاي هتراستريديوم دار ديده ميشود TRn2) .معادل با سازند
ناي بند) .گذر بين ترياس و لياس تدريجي است.
ژوراسيک
J s.shs

اين واحد مجموعه متناوبي است از شيلهاي خاکستري تا تيره رنگ ،ماسه سنگ دانه ريز تا دانه متوسط به رنگ سبز
زيتوني تا خاکستري و سيلنستون همراه با ميان اليههاي آهکي  -شيلي ،با ضخامت حدود  250تا  300متر که در
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جنوب کوه پازنو و شمال کوه المار .در بخش حاشيه جنوب خاوري ورقه برونزد دارد .بخشهايي از اين واحد کامالً از
شيلهاي تيره تا سياهرنگ ( )Jsshتشکيل شده است.
کرتاسه تحتاني
Kc1

اين واحد از  30تا  60متر ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز رنگ همراه با سنگ آهک ماسهاي تشکيل شده است .که
معموالً با دگرشيبي بر روي واحدهاي قديمي تر ( بيشتر لياس و ترياس) قرار ميگيرد .اين کنگلومرا بيشتر از قلوههاي
گرد شده کوارتزيتي و سيليسي ترکيب يافته که با سيمان قرمز رنگ رسي  -ماسهاي به يکديگر پيوند خوردهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومراي قاعده کرتاسه در بيشتر برونزدها و بعلت حرکت واريزههاي اليههاي کرتاسه ،بر روي شمشک ديده نميشود.
Kl1

اين واحد شامل يک توالي از سنگ آهکهاي اوربيتولين دار متوسط تا ستبر اليه و آهکهاي ماسهاي دولوميتي همراه با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليههاي از شيل و مارن مي باشد .که معموالً با يک ناپيوستگي زاويه دار و پيشرونده با واسطه کنگلومراي  Kc1بر روي
سازند شمشک و يا واحدهاي قديمتر جاي ميگيرد .ضخامت اين واحد نسبتاً زياد است و به حدود  500الي  700متر
ميرسد .اين واحد بيشتر در باختر و جنوب باختري منطقه گسترش دارد.
Ksh1

تﻣ

اين واحد با گسترش در جنوب باختري روستاي کمشچه از شيلهاي آهکي کامالً تيره تا سياهرنگ آمونيت دار ،شيلهاي
تيره و آهک مايهاي تشکيل شده است .ضخامت اين واحد به حدود  100تا  120متر ميرسد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Kls1

اين واحد از سنگهاي آهکي دانه درشت ،آهک ماسهاي و دولوميتي آجري رنگ تشکيل شده است .حضور فسيلهاي
; Orbitolina conica; Orbitolina spسن آپسين  -آلبين را به اين واحد ميدهد.

و
اﮐﺘ

Klm1

اين واحد تناوبي از سنگ هاي آهکي اوربيتولين دار نازک تا متوسط اليه .به رنگ خاکستري تا خاکستري تيره و
مارنهاي خاکستري تا زرد است که در جنوب روستاي فسخود برونزد دارد ستبراي اين واحد حدود  100تا  150متر

کرتاسه فوقاني
Klsh2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميباشد .بررسي فسيلهاي  Concava Orbitolina aff discoideaسن آپسين  -آلبين را براي اين واحد مشخص
ميسازد.

اين واحد از سنگ هاي آهکي اينوسراموس دار خاکستري تا زرد متمايل به کرم همراه با مارنهاي سيلتي و آهک
ماسهاي ترکيب يافته است .آهکها اليه بندي متوسط حدود  30تا 40متري دارند .و گاه متورق نيز ميباشند .فسيلهاي

زﻣﯿ

زير سن سنومانين  -کنياسين را براي اين واحد مشخص ميکنند (ق .عسگري).
Hedbergella sp. Calcisphaarula innominata lata

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين سنگها در باختر گسل ميالجرد  -زفره (ادامه گسل قم  -زفره) و جنوب منطقه رخنمون يافتهاند ،ستبراي اين

واحد از  100تا  600متر متغير است.
واحد مذکور بطور ناپيوسته و هم شيب و گاه گسله بر روي واحدهاي کرتاسه زيرين و يا قديمتر قرار ميگيرد.

Kl2

اين واحد از سنگهاي آهکي بلورين کامالً سفيد تا سفيد متمايل به خاکستري تشکيل شده است .اليه بندي در آنها
نازک تا متوسط است و ستبراي آن به حدود  100تا  120متر ميرسد .همبري اين واحد با واحدهاي مجاور کام الً
بريده ميباشد .عليرغم آنکه در اين واحد فسيل خيلي اند ک است .ولي نتايج فسيل شناسي سن کرتاسه باال را براي

اين واحد مشخص مي نمايد .اين واحد در خاور روستاي حسن آباد و در راستاي مجموعه گسلهاي مربوط به ميالجرد
 -زفره رخنمون دارد.
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Ksh2

اين واحد يک توالي از مارن هاي سبز خاکستري تا زرد همراه يا بين اليه هايي از سنگ آهک تيغهاي شکل و شيلهاي
آهکي خاکستري را تشکيل داده است .ستبراي اين واحد حدود  5تا  20متر است .برونزد آن در گوشه جنوب باختري
ورقه ،در اطراف روستاي خاصه تراش ،قابل ديدن است .فسيل هاي ; Calcisphaerula innominata lataو Heterohalix
 spسن کرتاسه پاياني را به آن نسبت ميدهند.
پالئوژن

بر روي آهکهاي کرتاسه پائين و باال و بسازندهاي شمشک و ترياس و سري آتشفشاني  -رسوبي ائوسن بطور دگر

ﮐﺸ
ﻮر

شيب و گاهي گسله قرار گرفته است .در بخشهاي رسوبي و آذر آواري اين سري ،اليه بندي کامالً واضح و مشخص
ولي گدازهها و توفها و برشها بيشتر توده اي هستند.
ائوسن
Ec 1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل ستبرايي حدود  100تا  150متر کنگلومرا با جورشدگي و گردشدگي نسبتاً خوب متشکل از قطعات آهکي
کرتاسه و ژوراسيک و سيمان آهکي  -رسي به رنگ قرمز ،ماسه سنگ خاکستري تا قرمز رنگ دانه ريز تا دانه متوسط،

تﻣ

سنگ آهک ماسهاي دولوميت دار همراه با سيلتستون که در راستاي مجموعه گسلهاي ميالجرد  -زفره برونزد دارد.
اين واحد کنگلومرايي در شمال روستاي فسخود بطور همشيب و ناپيوسته بر روي سنگ آهکهاي کرتاسه باال و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همچنين در کوه سياه کله بر روي واحد شتري قرار مي گيرد .بخشهايي از اين واحد کنگلومرايي از آهکهاي ماسهاي
دولوميت دار ( )El1تشکيل يافته است که ضخامت چنداني ندارد .وجود فسيلهاي  Assillna; Nummulites spو
 Operculina sp.سن ائوسن آغازين (ئيپرزين) را به آن اختصاص مي دهد .در باختر کوه سنگ بادامي ضخامتي از برش
اندزيتي بنفش رنگ به همراه کنگلومراي قرمز ديده ميشود ( )Ecv1که ميتوان معادل با واحد ( )Ec1قرار گيرد.

و
اﮐﺘ

Evs2

اين واحد شامل يک سري از سنگهاي آذرآواري خاکستري تا خاکستري تيره همراه با گدازههاي داسيت  -اندزيتي

Eig2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و اندزيتي بنفش تا سبز متمايل به تيره ميباشد که بيشتر در باختر گسل ميالجرد  -زفره .در نيمه جنوبي ورقه برونزد
دارد و ضخامتي حدود  50تا  170متر را در بر ميگيرد .اين واحد بطور گسله بر روي واحد  Ec1جاي ميگيرد.
اين واحد با ستبراي حدود  40تا  50متر از سنگهاي ايگنيمبريتي تشکيل شده است .که در جنوب باختري روستاي
رنگان برونزد دارد و بطور هم شيب بر روي واحد کنگلومرائي  Ec1مينشيند.
Es 2

اين واحد در جنوب باختري روستاي رنگان رخنمون يافته و از ماسه سنگهاي تيره تا خاکستري با سيمان سست و

زﻣﯿ

شيلهاي ماسهاي خاکستري رنگ تشکيل شده است .واحد مزبور ضخامت زيادي ندارد و بطور همشيب بر روي واحد
 Eig2قرار ميگيرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Ebr2

اين واحد در جنوب باختري روستاي گل آباد برونزد دارد از برشهاي داسيت  -اندزيتي قرمز رن گ و توفهاي داسيتي
تشکيل شده و از ضخامت ناچيزي برخوردار است.

Ean2

اين واحد از اندزيت و اندزيت  -بازالت تيره تا خاکستري رنگ تشکيل شده است .واحد مذکور در جنوب باختري
روستاي گل آباد گسترش دارد و ضخامت آن از  40تا 100متر تغيير ميکند.
Evt2

اين واحد بصورت تناوبي از سنگهاي ولکانيکي و آذرآواري در بخش جنوبي ورقه ،در خاور گسل ميالجرد  -زفره،
مورد بررسي قرار گرفته است .سنگهاي اين واحد با ترکيب داسيت  -اند زيت و به رنگ بنفش متمايل به قرمز مشخص
ميشوند .اليههاي شيب نسبتاً ماليمي دارند و ضخامت مجموعه بين  200تا  500متر در نوسان است.
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Esh2

بخشي از واحد  Evc2در باختر گسل ميالجرد  -زفره از شيلهاي آهکي ورقه اي به رنگ خاکستري تا خاکستري متمايل
به سفيد تشکيل شده که ضخامت آن خيلي محدود است و در باختر گسل ميالجرد  -زفره مشاهده ميگردد.
Et3

اين واحد بصورت تناوبي از توف سنگهاي داسيتاند زيتي ،توف ماسهاي و آهک ماسهاي برونزد يافته است .گسترش
اين واحد بصورت محدود ،در اطراف گسل ميالجرد  -زفره مشاهده مي شود .که بصورت عادي و گاه گسله بر روي
واحد ولکانيکي  Evc2قرار ميگيرد.

ﮐﺸ
ﻮر

Etr3

اين واحد از سنگهاي داسيتي برنگ سفيد تا خاکستري همراه با توف برش با ترکيب داسيت  -اندزيتي تشکيل شده
ولي گسترش و ضخامت محدودي دارد که در شمال باختري روستاي و مکان مشاهده ميگردد.
Epy4

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد ترادف نسبتاً ضخيمي از تناوب سنگهاي آذرآواري را با ترکيب مختلف توف سنگي ،توف ماسه اي ،توف برش،
سيلتستون و ايگنيمبريت و تنوع رنگ از خاکستري ،سفيد تا قرمز ،تشکيل داده است .در بين اين رديف سنگي گاه
افقهاي روشن داسيتي بيوتيت دار ديده مي شود .رديف مذکور بيشتر در بخش مرکزي جنوب ورقه و مرکز نقشه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Ebr4

تﻣ

گسترش دارد و داراي اليه بندي نسبتاً خوب است.
بطور همشيب روي اين واحد قرار دارد.
شيب اليهها کم است و از  10تا  15درجه تجاوز نمي کند .واحد
بخشهايي از اين واحد ،در شمال روستاي علي آباد ،از توف برش با ترکيب داسيتي تا ريوداسيتي تشکيل شده است.
Etb5

و
اﮐﺘ

همچنين گسترش خيلي محدودي از ايگنيمبريت با ترکيب داسيتي ( )Eig4در خاور روستاي و مکان و برونزد کمي از
گدازه هاي اندزيتي تا اندزيت  -بازالتي تيره رنگ در خاور روستاي رنگان ( )Ev4ديده ميشود.
Elt4

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد از سنگ آهک ماسهاي توفي و دولوميت دار با اليه بندي نازک تا متوسط تشکيل شده .که در شمال باختري
روستاي رنگان برونزد محدودي دارد .فسيلهاي  Nummulites atturicusو  Nummulites globulesو  Rotalia sp.سن
ائوسن مياني ( لوتسين) را براي اين واحد مشخص ميسازند .اين واحد هم ارز واحد  Epy4ميباشد.
Eln5

اين واحد از سنگهاي آهکي ماسهاي دولوميت دار تيره تا خاکستري رنگ با اليه بندي منظم و توف ماسهاي سبز

زﻣﯿ

متمايل به خاکستري تشکيل شده است .ستبراي اين واحد حدود  100تا  120متر ميباشد که بطور هم شيب و
پيوسته بر روي واحد  Elt4مينشيند .واحد مذکور در شمال باختري روستاي رنگان گسترش دارد.
بر مبناي فسيلهاي
Nummulites atturicus; Nummulites aff. Fabiani
Operculina sp; Asterigerina sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي توان سن ائوسن مياني  -بااليي را به اين واحد نسبت داد.

Etb5

اين واحد شامل سنگهاي آذرآواري از جمله توف برش و توف ماسهاي به رنگ خاکستري تا سبز ميباشد که از ضخامت

چندان زيادي برخوردار نيست .گسترش اين واحد در شمال و شمال باختري روستاي توتکان و علي آباد قابل رويت
است .اين واحد بصورت هم شيب و ناپيوسته بر روي واحد  Epy4مينشيند.

Eab

اين واحد که بخش وسيعي از ائوسن بااليي را در منطقه شامل ميگردد .مجموعه اي از سنگهاي اندزيتي تا اندزيت -
بازالتي خاکستري تيره رنگ همراه با سنگهاي آتشفشاني اسيدي (ريوليت و داسيت) ،توف برش ،ايگنيمبريت و سنگهاي
آذرآواري به رنگ خاکستري با اليه بندي نامنظم مي باشد .ستبراي اين واحد نسبت به واحدهاي ديگر ائوسن قابل
توجه بوده .برونزدهاي وسيعي را در بخشهاي مرکزي ورقه تشکيل مي دهد .اين واحد در شمال  -شمال باختري
روستاي علي آباد بطور همشيب روي واحد  Etb5قرار ميگيرد .واحد مذکور ،در نقاط مختلف بصورت ليتولوژيهاي
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متفاوتي ظهور کرده است که از جمله ميتوان به توف برشهاي خاکستري رنگ ( ،)Ebr6اندزيت ،اندزيت  -بازالت تيره
رنگ ( ،)Ean6توف برشهاي خاکستري تا خاکستري روشن با اليه بندي منظم همراه با ايگنيمبريت ( )Ebi6و
ايگنيمبريت به رنگ خاکستري مايل به قهوهاي همراه با اندکي توف ريوليتي ( )Eig6اشاره نمود .شايان ذکر است که
دايکهاي فراواني در جهات مختلف ،واحدهاي ائوسن را قطع کردهاند .اين دايکها در اکثر نقاط پراکندهاند .ترکيب
دايکهاي مزبور اکثراً با بافت پورفيري ( )anاست و زمينه گرانوالر آنها حاوي کانيهاي پالژيوکالز و پيروکسن ميباشد.
Epy6

اين واحد نيز بخشي از ائوسن باال را در برمي گيرد که از انواع سنگهاي آذرآواري از جمله توف برش و توف ماسهاي و

ﮐﺸ
ﻮر

بطور کلي گدازه هاياندزيتي برنگ تيره ،تشکيل شده است .اين واحد در جنوب روستاهاي علي آباد و قهساره مشاهده
ميگردد.
Epa6

اين واحد که بخشهاي بااليي ائوسن فوقاني در منطقه ميباشد .از سنگهاي اند زيت پورفيري خاکستري متمايل به قهوه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اي ،با فنوکريستهاي درشت و زيباي پالژيوکالز ،همراه با سنگهاي داسيت  -اندزيتي پورفيري ريز بلور تشکيل شده
است .گسترش اين واحد در نيمه شمالي ورقه و در اطراف روستاهاي گنيان ،بنارد و کچو سنگ قابل رويت است.
ستبراي واحد مزبور بين  150تا  250متر تغيير ميکند.

تﻣ

Eba6

در فوقانيترين بخش از ائوسن باال ،رديفي از سنگها ديده ميشود که از گدازههاي بازالتي تا اند زيت بازالتي کامالً تيره

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رنگ تشکيل شده است .گسترش کمي از اين واحد در کوه صفحه ،در حاشيه جنوب خاوري ناحيه ،مشاهده ميگردد.
Eda6

اين واحد عمدتا ًاز داسيت و بطور محلي از ريوداسيتهاي خاکستري با فنوکريستهاي نسبتاً درشت پالژيوکالز تشکيل

و
اﮐﺘ

شده است .اين واحد با گسترش نسبتاً زياد در نيمه جنوب خاوري ورقه ،بصورت گنبد مانند ،بيرونزدگي دارد .بخشهايي
از اين واحد بصورت ريوليت تا ريوداسيت و توف ريوليتي ( )Etr6تفکيک ميشود.
همچنين در شمال روستاي گل آباد برونزدگي از داسيت -ريوداسيت زرد تا خاکستري رنگ کمي دگرسان شده همراه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با توف ريوليتي ديده ميشود ( ، )Erd6رخنمن کوچکي از سنگهاي ريوليتي سفيد و توف ريوليتي در شمال خاوري
روستاي آونج وجود دارد ( )Er6را شامل ميگردد.
EOda

اين واحد بصورت يک گنبد ولکانيکي ،با گسترش نه چندان زياد ،با ترکيب ريوداسيت و تراکياند زيت برنگ خاکستري

Or

زﻣﯿ

روشن تا تيره در خاور روستاي اسفدان (واقع در باختري ورقه) قابل رويت است .بخشهايي از اين گنبد ولکانيکي
دگرسان شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محل رخنمون اين واحد در جنوب خاوري زفرقند يا جنوب توتکان و باختر روستاي رنگان ميباشد ،که بصورت گنبد
و دايک ظاهر شده ترکيب سنگ شناسي آن عبارت از ريوليتهاي سفيد رنگ با بافت پورفيري است .در متن سنگ
فنوکريست هايي از کوارتز شکل دار با حاشيه خورده شده آلکالي فلدسپات و پالژيوکالز ،از نوع اليکوکالز وجود دارد.

بخش هايي از اين واح د بصورت ريوداسيت ،توف و ايگنيمبريت ميباشد .بخشهاي ريوليتي اين واحد در سنگهاي
ائوسن مياني و بااليي تزريق شده است.

OMcq

اين واحد از چند متر ميکروکنگلومرا با قلوههاي ريز ولکانيکي و سيمان سيليسي با اليه بندي متوسط تشکيل شده
است .رخنمون اين واحد بصورت مح دود در گوشه شمال باختري ورقه مشاهده مي گردد .در اين محدوده نيز ضخامت
حدود چند متر از برش ولکانيکي با ترکيب داسيت تا داسيتاندزيت کامالً تيره وجود دارد ،که در زير واحد  OMcqقرار
ميگيرد .اين واحد برشي  OMbrqدر حقيقت با واحد  OMcqهم ارز است و ميتوان اين دو را بعنوان قاعده پيشرونده
سنگهاي آهکي سازند قم در نظرگرفت.
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OMlq

اين واحد ستبرايي متفاوت از حدود  10تا  200متر نهشتههاي دريايي را شامل ميگردد .که معموالً بطور دگرشيب و
گاهي هم شيب بر روي سري آتشفشاني پالئوژن جاي ميگيرد .اين نهشتهها شامل ،رديفي از سنگهاي آهکي نازک تا
متوسط اليه به رنگ کرم تا کرم متمايل به زرد مي باشند .مهمترين برونزد آن در شمال روستاي کچوسنگ و باختر
روستاي سرهنگچه قابل رويت ا ست .در اين رديف ،ميان اليه هايي از مارن و مارن ماسه اي ،و فسيلهايي از مرجان و
دوکفهاي ديده ميشود .فسيلهاي  Miogypsinoides; Nummulites sp.و  Rotalia vienttiسن اليگوسن پاياني تا
ميوسن زيرين ( اکي تانين) را براي اين واحد مشخص

ﮐﺸ
ﻮر

OMsq

اين واحد بطور عمده از ماسه سنگهاي دانه ريز خاکستري رنگ ،سيلتستون و کمي شيل با بين اليه هايي از سنگ
آهک کرم رنگ دو لوميت دار تشکيل شده است .واحد مذکور در اطراف روستاي بنارد برونزد دارد .فسيلهاي موجود
در اين سنگ اليکوسن پاياني را ديکته ميکنند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

OMlvq

اين واحد از تناوب آهکهاي کرم رنگ فسيل دار و نازک اليه و گدازه هاي اندزيتي تيره رنگ تشکيل شده است .حفرات
موجود در اين گدازهها را که اکثر اً دگرسان شدهاند  .کاني کلسيت پرکرده است .رخنمون اين واحد بيشتر در اطراف

تﻣ

روستاي بندآستانه ،بنارد و سرهنگچه قابل مشاهده است.
OMvq

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل گدازهها و توف هاي اند زيتي تيره رنگ حفره دار و دگرسان شده است ،که حفرات آن بطور ثانويه
ت وسط کلسيت پرشده است .اليه بندي در اين واحد نسبتاً منظم است و گاه ميان اليه هايي از سنگ آهک سازند قم
در آن ديده مي شود .ستبراي اين واحد از چند متر تا چندين ده متر متغير است .محل برونزد اين واحد نيز در اطراف

و
اﮐﺘ

روستاهاي بنارد ،بندآستانه و گنبد عطا ميباشد.
Mc1p

بيرونزدگي دارد.
Mc2p

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد کنگلومرايي با جورشدگي ضعيف از قلوههاي غالباً ولکانيکي اند زيتي و کمي آهک ،با سيماني از مواد ولکانيکي
مشخص ميشود .ضخامت اين کنگلومرا از  10تا  40متر متغير است .اين واحد در حاشيه شمال باختري ورقه

اين واحد با جورشدگي ب سيار ضعيف از قلوه هايي با ابعاد يک تا  70سانتي متر از جنس ولکانيک و بطور محدود

Plc

زﻣﯿ

قطعات آهکي متعلق به سازند قم با سيماني از مواد ولکانيکي سست تشکيل شده است .ضخامت اين واحد در گوشه
شمال باختري ورقه به حدود  100تا  120متر ميرسد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد از نهشتههاي تخريبي با گسترش نه چندان زياد در باختر اردستان برونزد دارد .در اين کنگلومرا ،خميره اي
از رس ،مارن و ماسه ،عناصري از آهک هاي قم و سنگهاي آتشفشاني را در برگرفته است .اين واحد با جورشدگي و
گردشدگي ضعيف مشخص ميشود.

Qtr

نهشتههاي تراورتن در راستاي گس ل ميالجرد  -زفره و در اطراف روستاهاي ميالجرد ،گل آباد ،رنگان و کوه تخته سرخ
ديده ميشود .جنس و نوع اين تراورتنها بعلت وجود حفرات زياد ،مرغوب نيست .بخشهايي از اين تراورتن ها ،که از
حفرات کمتري برخوردارند جهت مصارف ساختماني مناسب بوده بصورت معدن درآمدند و در حال استخراج و بهره
برداري ميباشند.
Qt1

اين واحد شامل نهشته هايي است که معموالً در دامنه کوهها بصورت پادگانههاي آبرفتي بلند و مخروط  Qt1ديده
ميشوند .اين نهشتهها بيشتر در اطراف اردستان و باختر گسل ميالجرد  -زفره گسترش دارند.
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Qt2

اين نهشتهها معموالً در سطوح مختلف توبوگرافي ولي در ترازهاي پست تري نسبت به واحد  Qt1آشکار ميگردند و
نهشتههاي مذکور شامل نهشتههاي مخروط افکنه اي  Qf2و ته نشستهاي سخت نشده قلوه دار است .بخش گسترده اي
از دشتهاي شمال و جنوب اردستان و دشت عباس آباد را پديدار ساختهاند .ستبراي اين واحد متغير است و گاه تا
چند متر ميرسد.
Qal

ﮐﺸ
ﻮر

اين نهشتهها بيشتر بصورت ريگ و ماسههاي ريز دانه و عناصر درشت هستند که در اثر بارندگيهاي شديد و جريان
سيالبها در بستر رودخانههاي منطقه بر جاي نهاده شدهاند.
Qe2

اين واحد شامل نهشته هاي بادرفتي است که در شمال  -شمال خاوري منطقه بصورت تپههاي ماسه اي سست ديده
مي شوند و از نظر شيبي هم ارز رسوبات رودخانهاي است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Qe3

اين واحد بصورت نهشتههاي ماسهاي روان در شمال و شمال خاوري ورقه قابل مشاهده است.
Qcs

تﻣ

پهنه کوچکي از نهشتههاي سيلتي  -رس ي  -نمکي در شمال ناحيه و اطراف روستاي اسفدان ديده ميشود که بخش
هايي از آن چشمههاي تراورتن ساز باعث پيدايش تراورتن در اين ناحيه شده است.
سنگهاي نفوذي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهاي نفوذي يا گرانيتوئيدي مشتمل بر چندين توده کوچک و بزرگ مجزا حدود  70تا  75کيلومتر مربع از پهنه

و
اﮐﺘ

ورقه اردستان را در برميگيرند .روند عمومي اين توده ها شمال باختري  -جنوب خاوري بوده و کالً از روند اصلي
شکستگيهاي موجود در منطقه تبعيت مينمايد .اين توده ها ،نهشتههاي کهن تا سنگهاي آتشفشاني متعلق به ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و اليگوسن را قطع مينمايند .بنابر اين زمان تزريق اين ماگماها بايستي بعد از اليگوسن باشد .که با توجه به تعيين - 19
 17ميليون سال (عميدي  )1975اين زمان با شواهد زمين شناسي نيز همخواني دارد.
بجز تودههاي گرانيتوئيدي مورد بحث (  ،)gdتودههاي باريک  -متوسط گا بروديوريتي وجود دارند که سن آنها قديمتر
از گرانيتوئيدها ( 23ميليون سال  -پورحسيني  )1981است .ذکر اين نکته ضروري است که سنگهاي نفوذي منطقه
از جهت تنوع ترکيب از قطب بازيک (گابرو) تا قطب اسيد (گرانيت) در نوسان هستند و تقسيم بندي آنها در محدوده
نقشه  1100.000امکان پذير نمي باشد .بيشترين گسترش سنگهاي نفوذي منطقه مربوط به سنگهاي ديوريتي تا
مونزوديوريتي ( ) diاست که قسمتي از ارتفاعات کوه جرگند در خاور روستاي ماربين  -سليمان آباد و بلنديهاي
دورجين در جنوب و جنوب باختري روستاي گنيان را در راستاي گسل ماربين  -رنگان تشکيل ميدهند مساحت اين

زﻣﯿ

توده ديوريتي  -مونزوديوريتي حدود  50-52کيلومتر مربع ميباشد .بررسي ميکروسکپي نمونههاي مختلف از اين
توده نشان دهنده اين است که بافت اين سنگها دانهاي و گاه افتيک بوده و از کانيهاي کوارتز ،پالژيوکالز ،فلدسپات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آلکالن ،پيروکسن و آمفيبول تشکيل شده است.
بخشهايي از اين توده به سمت حاشيه دانه ريز و اسيدي تر شده و بصورت ميکروديوريت تا ميکروکوارتزديوريت ( )mdi
تظاهر پيدا ميکنند .دايکهاي پراکنده اسيدي گرانيتي  -آپليتي ( ،)gقسمتهاي مختلف اين توده را قطع مينمايند.
همچنين در شمال روستاي بيدشک و جنوب روستاي آونج و بخشي از ارتفاعات کوه جوگند ،تودههاي کوچک وبزرگي
از سنگهاي گرانيتي  -گرانوديوريتي (  )gdديده ميشود که بافت دانهاي تا ميکرپگماتيت گرافيک دارند از کانيهاي
کوارتز ،آلکالي فلدسپات ،پالژيوکالز ،بيوتيت و آمفيبول ( هورنبلند) همراه با کانيهاي فرعي اسفن و آپاتيت تشکيل
شده است .مساحت اين توده گرانيتي  -گرانوديوريتي حدود  18 -20کيلومتر مربع ميباشد .آنکالوهايي در ابعاد
کوچک و بزرگ از جنس کوارتز ديوريت به وفور در بخشهاي مختلف تودههاي اسيد و متوسطه منطقه پراکنده هستند.
در جنوب روستاي حسن آباد و در روستاي گسل زفره  -ميالجرد رخنمون کوچکي از سنگهاي نفوذي با ترکيب
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متامونزوريوريت ديده ميشود (  ، )mdکه دگرگوني خفيفي را متحمل گرديده است و جهت يافتگي مختصري در
کانيهاي آن مشاهده ميگردد.
دگرساني

منطقه محدودي از سنگهاي اسيدي با ترکيب ريوليتي تا ريوداسيتي دگرسان شده در باختر روستاي گل آباد در

ﮐﺸ
ﻮر

حاشيه باختري ورقه مورد مطالعه مشاهده ميشود .که پديده رسي ش دن را تحمل نموده است .اين نوع دگرسانيها
مي تواند در اثر پديده هيدروترمال ناشي از فعاليت ماگماهاي اسيد در منطقه باشد .بررسي بيشتر در منطقه ضروري
بنظر ميرسد.
زمين شناسي ساختماني

ورقه يکصد هزارم اردستان در حاشيه باختري زون ايران مرکزي ،در زير زون اروميه  -دختر قرار دارد .زير زون اروميه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 دختر عمدتاً از سنگهاي آتشفشاني و آتشفشاني  -رسوبي وابسته به آن تشکيل شده است .که اين سنگها عموماً بهترشيري تعلق داشته و تودههاي نفوذي متعددي با ترکيب متوسط تا باريک در داخل آنها نفوذ کردهاند .با توجه به
نبود رسوبات مربوط به کربنيفر ،احتماالً واحدهاي پرمين با ناپيوستگي در کنار ته نشستهاي دونين قرار ميگيرند.

تﻣ

البته رخنمونهاي دونين اغلب بصورت گسله کنار بقيه واحدها قرار گرفته است .ولي به هر حال هيچ نوع نشانهاي از ته
نشست هاي کربنيفر در منطقه وجود ندارد و اين نبود را مي توان احتماالً به فاز هرسي نين نسبت داد .بعد از تشکيل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبات مربوط به پرمين ،يک فاز خشکي زايي موجب باال آمدگي حوضه و ظهور ته نشستهاي تخريبي و آهن دار
( )Ferrogenousسرخ ميشود.
حرکات سيمرين پيشين در حد بين ترياس مياني و بااليي ،منطقه را تحت تاثير قرار داده و سازند ناي بند متعلق به

و
اﮐﺘ

ترياس بااليي با يک کنگلومراي قاعدهاي بصورت دگر شيب روي ترياس مياني (سازند شتري) مينشيند .گذر ترياس
بااليي به ژوراسيک (سازند شمشک) تدريجي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در حد فاصل ژوراسيک با کرتاسه ،حرکات تکتونيکي سيمرين پسين موجب باال آمدگي و چين خوردگي رسوبات
ژوراسيک شده و متعاقب آن فاز فرسايشي ناشي از اين حرکات زمين ساختي رسوبات سرخ و آواري قاعده کرتاسه را
بصورت دگر شيب روي اليههاي قديمي تر (سازند شمشک) قرار ميدهد .ته نشستهاي مربوط به نئوکومين در منطقه
شناخته نشدهاند و شروع کرتاسه آغازين از آپسين  -آلبين ميباشد.
با توجه به اينکه رسوبات مربوط به سنوماتين تا کنياسين در منطقه مشاهده نشده است ،احتماالً فاز اتريشين محدوده

زﻣﯿ

مورد مطالعه را تحت تأثير قرار داده است.
رسوبات پالئوسن در محدوده ا ين ورقه وجود ندارد و ائوسن با يک کنگلومراي با ضخامت  100تا  150متر بطور دگر
شيب و گاه گسله در مجاورت واحدهاي کرتاسه قرار دارد .اين دگرشيبي نشانگر حرکات شديد فاز کوهزايي الراميد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميباشد که همزمان در بيشتر نقاط ايران مؤثر بوده است.
در تعقيب فاز فشاري الراميد ،تنشهاي کششي موجب تشکيل حوضههاي فعال ائوسن گرديده است که در اين

حوضهها ستبراي شايان توجهي از ته نشستهاي آتشفشاني  -رسوبي شامل مجموعه اي از گدازه هاي بازيک تا اسيدي
و سنگهاي آذرآواري برجاي گذاشته شده است .اين حوضهها پرتکاپو و فعال بوده و گاه حوضههاي دريايي تمايل
قاره اي پيدا نموده اند  .در اواخر ائوسن و اليگوسن آغازي ،گنبدهاي ريوليتي و ريوداسيتي و داسيتي سنگهاي ائوسن
زيرين و مياني را قطع کرده است .جايگزيني اين گنبدهاي اسيدي ،چين خوردگيهاي ائوسن و نفوذ تودههاي متوسط
تا باريک ( گرانوديوريت و ديوريت) و ارتباط با فاز کوهزايي پيرنه ميباشند.
فاز آلپي نهايي به شکل واحدهاي ولکانيکي و تخريبي تظاهر پيدا کرده و ته نشستهاي اليگوميوسن (سازند قم) با
يک کنگلومرا و ماسه سنگ قاعده اي بصورت ناپيوستگي زاويه دار روي واحدهاي قديمي تر قرار گرفته و يا بطور گسله
در کنار آنها ديده ميشود.
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تأثير فاز فرعي مربوط به آلپي نهايي (فاز پاسادنين) در اواخر پليوسن و اوايل کواترنري موجب چين خوردگي رسوبات
پليوسن و دگرشيبي در قاعده کواترنري شده و منطقه شکل نهايي و امروزي خود را بدست آورده است.
در ورقه اردستان ،در اثر عملکرد قازهاي زمين ساختي مختلف دگر شکلي هايي عمدتاً از نوع ساختمانهاي شکستگي
و چين خودگيهاي وابسته به آن بوجود آمده که بعلت تودهاي و مقاوم بودن اکثر واحدهاي سنگي ،کمتر قابل تشخيص

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشند ولي در هر حال مي توان آنها را در سازندهاي نازک تا متوسط اليه مالحظه کرد .مکانيسم چين خوردگي ها
در ناحيه عمدتاً از نوع خمش لغزش ( )Flexural shipو ظهور ريز چينها ( )Drag toldsاست .که نوع اخير از حرکت
گسلهاي پنهان و با نفوذ تودههاي ماگمايي حاصل ميگردد.
در ج نوب باختري منطقه در سنگهاي آهکي و شيلي کرتاسه باال در ناوديس کوه کله سياه ،هر دو با امتداد محور حدود
 130درجه و با يک زاويه حاده (حدود  40درجه) امتداد گسل اصلي ميالجرد  -زفره را قطع ميکنند .ناوديس کوه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کله سياه داراي پالنژي حدود  30درجه به سمت شمال باختري ميباشد .در جنوب نسران دو ناوديس پالنژدار وجود
دارند که توسط يک گسل از هم جدا مي شوند .يکي از ناوديسها با امتداد شمال خاوري  -جنوب باختري به سمت
شمال خاوري پالنژ داشته و ديگري با امتداد خاوري  -باختري پالنژي به سمت خاور دارد .ناوديس شمال کچو مثقال

تﻣ

نيز با امتداد خاوري  -باختري پالنژي به سمت باختر دارد .در منطقه مورد مطالعه گسترش سنگهاي آتشفشاني و
آتشفشاني  -رسوبي توسط گسلهاي اصلي کنترل شده و به نظر ميرسد پراکندگي آنها تابعي از گسلها و يا خط

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وارههاي اصلي ناحيه بوده است.
همين طور تودههاي نفوذي نيز در امتداد مناطق گسله جاگير شده و محدوده گسترش آنها نيز توسط گسلها کنترل
ميشود .گسل ميالجرد  -زفره که بخشي از گسل قم  -زفره ميباشد .با روند شمال باختري  -جنوب خاوري احتما الً

و
اﮐﺘ

بصورت يک گسل پي سنگي است و با توجه به شکستگيهاي موجود در منطقه ،اين گسل داراي مؤلفه امتداد لغز با
روند حرکتي راست گرد ميباشد .بطوري که ميتوان در ارتباط با آن شکستگيها و گسلهاي رده دوم ( Second

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 )orderرا براحتي شناسايي کرد.
اين گسل ،مانند بسياري از گسلهاي پي سنگي ،بصورت يک زون با آرايش تقريباً طنابي ( )Annatomozingديده
مي شود که در طول آن شيب قطعات گسله موجود در سطح داراي تغييراتي است .شيب گسل از  40تا  70درجه به
سمت شمال خاوري و گاه جنوب باختري متغير است .از نظر زمين ساختي گسل فوق بصورت گذرگاهي باعث نفوذ و
جايگزيني تودههاي نفوذي حاوي کانسنگ بو ده به نحوي که در امتداد آن چندين آنومالي معدني شکل گرفته است.

زﻣﯿ

در امتداد اين گسل چشمههاي متعدد تراورتن ساز وجود داشتهاند که اليههاي با ضخامت قابل توجهي از نهشتههاي
تراورتن را بر جاي گذاشتهاند .اين تراورتنها در چند نقطه استخراج و بهره برداري ميشوند .از نظر سني ،آخرين فعالي
اين گسل مربوط به فعاليت آتشفشاني نوار اروميه  -دختر توده که تا عهد حاضر (پليوسن و کواترنري) فعال بوده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ولي تا کنون در طول اين گسل کانون زلزله گزارش نشده است (بربريان  .) 1976گسلهاي راندگي اصلي منطقه از يک
روند تقريباً خاوري  -باختري پيروي ميکنند .گسل معکوس کچو متقال گنيان با شيب حدود  70تا  75درجه به

سمت جنوب و گسل معکوس کوه دوشاخ با شيب حدود  70درجه به سمت شمال از گسلهاي راندگي مهم منطقه
ميباشند.
گسل ماربين  -رنگان با امتداد شمال باختري  -جنوب خاوري با يک زاويه حاده گسله ميالجرد  -زفره را قطع ميکند
و گسل احتمالي عباس آباد نيز با امتداد شمال  -جنوب از گسلهاي مهم منطقه به شمار ميآيند.

زمين شناسي اقتصادي
معدن باريت کمشچه

در جنوب روستاي کمشچه کاني سازي باريت يصورت رگه گرمابي در درون سنگهاي دولوميتي قهوه اي تا زرد رنگ
سازند شتري و ناي بند در هسته انتي کلينال کمشچه انجام گرفته و کانههاي آن شامل گالن  -کالکوپيريت ،پيريت،
ازوريت ،ماالکيت ،سروزيت و کانيهاي غير فلزي باريت و فلئورين با رنگهاي سفيد و زرد است مقدار کانههاي فلزي و
10

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
فلئورين در آن ناچيز بوده و فقط با ريت به عنوان ماده اصلي توسط شرکت ايران باريت استخراج مي گردد .عالوه بر
اين نشانههاي پراکنده باريت در ساير نقاط ورقه نيز قابل رويت ميباشد.
معدن متروکه سرب جنوب خاوري حسن آباد

کاني سازي در سنگهاي آهک ماسهاي دانه درشت کرت اسه پائين صورت گرفته و کاني اصلي آن گالن است که همراه
با آن کانههاي فرعي اسفالريت و پيريت و کالکوپريت ديده مي شود .اين معدن فعالً متروکه است و استخراجي در آن
صورت نمي گيرد .اند يس هايي از سرب در دولوميت و آهکهاي سازند شتري و ناي بند ديده شده است .کاني سازي
در اين معدن احتماالً در ارتباط با فازهاي آخر فعاليت ماگماهايي است که باعث تشکيل تودههاي نفوذي در اين منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

شده است.
معدن متروکه سرب فسخود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين معدن در ارتفاعات باختر روستاي فسخود ،در آهکهاي ماسهاي کرتاسه پائين قرار دارد .کاني سازي در اين معدن
بصورت گالن مي باشد .بعلت زيرزميني بودن اين معدن اطالعي از طول و عرض رگه و عيار و ساير مشخصات معدن
در دست نيست .اين معدن سالهاست که متروکه ميباشد.
معدن منگنز شمال توتکان

تﻣ

در شمال روستاي توتکان ،در مسير جاده اردستان  -اصفهان ،رگهاي با ترکيب داسيت  -اند زيتي تيره رنگ به ضخامت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تقريبي  5الي  6متر ديده ميشود .اين رگه با راستاي  N50حدود  100متر گسترش دارد .که ماده معدني منگنز در
آن تجمع پيدا کرده است .ظاهراً ماده معدني تماماً استخراج شده و معدن بصورت متروکه باقي مانده است.
آهن

و
اﮐﺘ

در جنوب روستاي حسن آباد و در شمال خاوري عباس آباد چند رگه و رگچه کوچک از ماگنتيت و واليژيست در
داخل سنگهاي ژوراسيک ديده ميشود .که بنظر ميرسد به علت کوچک و ناچيز بودن رگهها از نظر اقتصادي قابل
پيگيري نباشد.
مس

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در مسير جاده اردستان به ظفرقند ،در غرب کوه شهرياري ،انديسي از ماالکيت و آزوريت بصورت آغشتگي در سنگهاي
ولکانيکي ائوسن باال با ترکيب اندزيت و اندزيت  -بازالت ديده ميشود که فاقد ارزش اقتصادي است.
تراورتن

در راستاي گسل ميالجرد  -زفره و در اطراف روستاي ميالجرد  -رنگان پهنه هايي از سنگهاي آهکي تراورتن ديده
ميشود .که داراي تخلخل زياد بوده و از نظر کيفيت چندان مناسب نمي باشد .در جنوب رنگان در دو سه کارگاه

زﻣﯿ

استخراج از اين تراورتنها بهره برداري مينمايند.
سنگ ساختماني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در حاشيه شمال باختري ورقه از سنگهاي آهکي کرم رنگ متعلق به سازند قم و در مسير جاده اردستان به اصفهان
نرس يده به روستاي بغم در مسير جاده از سنگهاي نفوذي ديوريتي و در حاشيه جنوب باختري ورقه از سنگهاي آهکي
کرتاسه پائين جهت مصارف ساختماني استفاده ميشود.
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