وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000آﯾﺴﮏ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

7657

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﯿﻦ

ن .ﻧﺎدري ﻣﯿﻘﺎن  ،م .اﻟﻒ .اﮐﺮﻣﯽ  ،ن .ﺷﺠﺎﻋﯽ ﮐﺎوه  ،م.ﺑﻬﺮاﻣﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎران
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7657آيسك
موقعيت جغرافيايي و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمينشناسي  1:100000آيسک در شمال خاوري ايران جاي دارد .اين ورقه در بخش شمال خاور نقشه
زمينشناسي  1:250000بشرويه ،بين طولهاي جغرافيايي ´ 58° 00تا ´ 58° 30و عرضهاي جغرافيايي ´33° 30
تا ´ 34° 00و در جنوب شهرستان فردوس جاي دارد.
راه ارتباطي آسفالته فردوس به بشرويه ،از شمال به طرف شمال باختري و به سرايان ،از شمال به شمال خاور منطقه
قرار دارد .بخش هاي جنوبي و خاوري ورقه نيز به پهنههاي کويري محدود مي شود .دسترسي به مناطق مختلف اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ورقه ،با جاده هاي درجه دو و سه امکان پذير است .روستاي آيسک در  24کيلومتري جنوب خاوري شهرستان فردوس،
در مسير جاده آسفالته فردوس  -سرايان قرار دارد .تعداد آباديهاي پراکنده در م نطقه بسيار کم و متمرکز در بخش
شمالي جاده آسفالته فردوس  -سرايان است .از ديدگاه ويژگي هاي اقليمي ،اين گستره شرايط اقليمي خشک و نيمه

تﻣ

خشک دارد و از اين رو ،اختالف دما در شبانه روز بسيار زياد است ،به گونه اي که گاه در فصل تابستان ،دما به بيش
از  50درجه سانتيگراد ميرسد .ميانگين بارش ساالنه ،کمتر از  100ميليمتر است .کشاورزي مردم اين منطقه کام الً

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به آبياري وابسته است .چند رشته قنات در بخشهاي شمال خاوري و تعداد پراکنده اي چاه در اين گستره وجود دارد
و اين منطقه تقريباً فاقد پوشش گياهي است.
از نظر ريختشناسي ،محدوده زير پوشش ورقه زمين شناسي آيسک ،شامل واحدهاي مختلفي است .مهمترين،

و
اﮐﺘ

واحدهاي ريخت شناسي اين گستره شامل کوهستان ،تپه ماهور ،تپههاي ماسهاي و پهنههاي رسي است .واحد کوهستان
در نواحي شمال خاوري ،جنوب خاوري ،شمال -شمال باختري ،باختر و جنوب باختري گسترش دارد .تپه ماهورها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيشتر در نواحي مرکزي منطقه گسترش دارند .طول اين واحد در حدود  30کيلومتر و عرض آن  20کيلومتر است.
تپه ماهورها نيز مانند کوهها با تغيير ناگهاني شيب نسبت به دشتسرها ) (Piedmont plainsمشخص ميگردند ،با
اين تفاوت که بلندي آنها معموالً کمتر از  250متر است .تپههاي ماسه اي در نواحي خاوري تا جنوب خاوري به طول
حدود  40کيلومتر بر روي سطوح آبرفتي قديمي کشيده شده است .مهم ترين واحد ريختي اين گسترده که دشت ها
را مي سازد شامل دشت سر و مخروط افکنه است .دشت سرها سطوح آبرفتي همواري هستند که با نيمرخي خطي يا
مقعر و با شيب متوسط بين  1تا  12درصد گسترده شده اند .بزرگترين مخروط افکنه در شمال خاوري منطقه با طول

زﻣﯿ

 6کيلومتر و عرض  5کيلومتر و شيب به سمت جنوب باختري گسترش دارد .پهنههاي رسي وسيع رباط و مقيمي ،از
نواحي مياني منطقه تا جنوب ،به طول  23کيلومتر گسترش دارند .بلندترين نقطه 1990 ،متر در انتهاي شمال خاوري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

منطقه و ژرف ترين نقطه 1250 ،متر از سطح دريا در نزديکي شهر فردوس قرار دارد.
زمين شناسي عمومي

محدوده مورد مطالعه ،بخش شمالي بلوک لوت خوانده مي شود .برخالف نظرات مختلف در مورد آن ،بلوک لوت،

قطعهاي است کشيده و مستحکم که پايداري آن را به تراکم و سختشدگي سنگهاي دگرگون شده زير ساخت آن
نسبت مي دهند و در ترياس مياني ،بر اثر رخداد سيمرين پيشين در جهت شمال  -جنوب حدود  900کيلومتر ( از
فرورفتگي جازموريان تا گناباد) و در جهت خاوري  -باختري  200کيلومتري (که حد غربي آن گسل نايبند است)
گسترش يافته است (اشتوکلين ،1965 ،نبوي.)1355 ،
اين بلوک در محدوده مورد مطالعه ،بيشتر توسط سنگهاي آتشفشاني سنوزوئيک با ضخامت  2000تا  3000متر و
ترکيب آندزيتي ،بازالتي ،داسيتي و ترکيبهاي وابسته و همچنين نهشتههاي قارهاي نئوژن  -کواترنر پوشيده شده
1
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است .سنگ هاي آتشفشاني مزبور در زمان پالئوژن و نئوژن تشکيل شدهاند .گسترش و ضخامت سنگ هاي آتشفشاني
پالئوژن بسيار کمتر و ترکيب آنها آندزيتي  -داسيتي است که عمده کانيسازيهاي منطقه متأثر از اين سنگها بوده
است .سنگهاي آتشفشاني نئوژن با ترکيب آندزيتي  -ب ازالتي گسترش و ضخامت زيادتري را در محدوده مورد مطالعه
به خود اختصاص داده و کمتر تحت تأثير حرکات زمينساختي بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

رويداد سيمرين پيشين در اواخر ترياس مياني رخ داده است .پيش از اين رخداد بيشتر پهنه ايران زمين ،سرزمين
واحدي را ميساخت که به وسيله درياي هرسينين ،از پهنه کپه داغ جدا مي شد .پس از رخداد سيمرين پيشين در
ترياس پسين ،با حرکت ورقه ايران به سمت شمال خاوري ،درياي هرسينين شمال ايران بسته شده است .بدين ترتيب،
از اين زمان ،در منطقه ايران مرکزي و بلوک لوت ،شرايط قاره اي درياي کم ژرفا حاکم بوده است ،يعني رسوبهاي
ترياس باال  -ژوراسيک پاييني و مياني شامل رخسارههاي آواري و بيشتر از نوع نهشتههاي شيلي و ماسه سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميباشد .وجود ميان اليههاي متعدد دريايي از نوع ماسهسنگ و سنگآهک ،نشانگر تهاجم پي درپي و کوتاه مدت دريا
و ارتباط موقت محيطهاي قاره اي با درياي آزاد است .بنابراين ،در منطقه مورد مطالعه ،رخسارههاي شيل ،ماسهسنگ
به همراه ميان اليههاي آهکي سازند هاي نايبند ،شمشک ،قلعه دختر و بغمشاه ترادف بسيار ناقصي از مزوزوئيک را که

تﻣ

اساساً از سنگهاي رسوبي درياي کمعمق و آواري تشکيل شده آشکار ميسازد .اليهه اي متعلق به بعد از ترياس،
نمايانگر يک تغيير زمين ساختي هستند که آشکارا کم شدت و در آن خميدگي ماليم و قطعهقطعهشدگي به وسيله
گسلها غلبه دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شرح واحدهای سنگی

واحدهاي سنگي موجود در محدوده مورد مطالعه ،متعلق به پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و سنوزوئيک است که نهشتههاي

و
اﮐﺘ

پالئوزوئيک گسترش بسيار محدود اما سنوزوئيک برونزد زيادتري دارد و عمدتاً شامل سنگ هاي آتشفشاني و رسوبات
تبخيري کواترنري است.
پالئوزوئيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کهن ترين واحد پالئوزوئيک از آهکهاي پرمين ،متعلق به نواحي کم عمق دريا تشکيل شده که در جنوب باختري
برونزد دارد و به عنوان سازند جمال معرفي شده است .ويژگيهاي اين سازند به شرح زير است:
 -سازند جمال )(PJ

اين واحد از آهکهاي بايوميکريتي ،بايواسپاريت تا دولوبايواسپاريتي به رنگ خاکستري روشن تا تيره ،اليه ضخيم تا

زﻣﯿ

تودهاي با قسمتهاي تبلور مجدد يافته ،تشکيل شده است .اين مجموعه به صورت دگرشيب و گسله در زير سازند قلعه
دختر قرار گرفته است .آثار فسيلي فراوان و کلنيهاي جلبکي در آن ديده ميشود که گاه به پهناي  3متر ميرسد.
ضخامت اين واحد ،حداکثر  230متر است .بر پايه سنگواره هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Schwagerins sp., Gelnitzina sp., Hemigordius sp., Eostaffella sp., Neoendothyra sp., Crlbrogenerlna sp.,
Padngla sp., Globivalvulina sp., Mizzia sp., Vermiporella sp., Climacammina sp., Iranophyllum
spiendens sollutary sp.

(بهرمند ،آريايي )1379 ،زمان تشکيل آن پرمين ميباشد و به دليل شباهت رخساره اي و فسيلهاي موجود ،ميتواند
معادل سازند جمال باشد.

 -مزوزویيک

سنگ شناسي و ويژگيهاي زيست چينهاي سنگهاي مزوزوييک اين ورقه ،به گونه اي است که ميتوان آنها را در دو
دوره رسوبي جدا جاي داد (آقا نباتي .)1975 ،سنگهاي نخستين دور رسوبي بيشتر آواري و معرف حوضههاي آواري

و مردابي  -رودخانهاي و گاهي دريايي کم ژرفا با سن ترياس پسين تا ژوراسيک مياني محدود به رويداد زمين ساختي
سيمرين پيشين تا سيمرين مياني و بيشتر از نوع نهشتههاي شيلي و ماسه سنگي ميباشد .وجود اليههاي زغالدار،
حاکي از تشکيل بخشي از اين رسوبها در محيط مردابي است .وجود ميان اليههاي متعدد دريايي از نوع ماسه سنگ
و سنگ آهک ،نشانگر تهاجمهاي پي در پي و کوتاه مدت و ارتباط موقت محيط هاي قارهاي با درياي آزاد است .لذا
سازندهاي شمشک ،بغمشاه و قلعه دختر در منطقه مشاهده ميشوند .رسوبهاي دور رسوبي دوم ،بيشتر از نوع مارن
2
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و سنگ آهک دريايي با سن ژوراسيک مياني  -ژوراسيک پسين محدود به رويداد تکتونيکي سيمرين مياني تا سيمرين
پسين است که واحدهاي اسفنديار و احتماال آهکهاي کرتاسه را دربرميگيرد.
 سازند نایبند ( :(TRnاز تناوب ليتارنايت ،ليتارنايت سيليسي خاکستري ،نازک اليه تا متوسط اليه (رسيده تا نيمهرسيده ،دانه ريز تا دانه متوسط) و شيلهاي سيليسي خاکستري نازک اليه تشکيل شده که دربردارنده ميان اليه هايي
از آهکهاي بايوميکريتي و دولواسپاريتي آهن دار خاکستري تيره سرشار از فسيل هاي ساقه کربنوييد و مرجان است.
رنگ اين آهکها در سطح هوازده قرمز مايل به قهوه اي است .اين مجموعه سنگي در مرکز تاقديس برجک به ضخامت

ﮐﺸ
ﻮر

تقريبي  740متر جاي گرفته که بخشهاي آواري در قسمت زيرين و بخشهاي آهکي در قسمت بااليي اين اليه ها ديده
ميشود .افزون بر سنگواره هاي باال ،سنگوارههاي ذره بيني ( Balatonia sp., Triassina sp., Millolipora sp.آريايي،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بهره مند )1379 ،از ميان اليه آهکي برداشت شده که وابسته به ترياس بااليي است .به دليل شباهت زيستي و چينهاي
ميتواند معادل سازند نايبند در نظر گرفته شود .در منطقه مورد مطالعه ،اين رخساره به گونه هم شيب و تدريجي در
زير واحد ( Jsژوراسيک زيرين) قرار گرفته است .رخساره و ويژگيهاي سنگي سازند نايبند و رسوب هاي ژوراسيک
پايين  Jsشباهت و پيوند محکمي با يکديگر دارند به گونهاي که در بيشتر مواقع تفکيک آنها از يکديگر دشوار است.
لذا مي توان پذيرفت اين رسوب ها در شرايط رسوبي کم و بيش يکساني بر جاي گذاشته شده اند.

تﻣ

 سازند شمشک ( :(Jsاين واحد از تناوب ليتارنايت خاکستري تا روشن ،متوسط اليه تا ستبر (دانه ريز تا متوسطدانه ،نارس ،جورشدگي متوسط) و شيل هاي سبز تا خاکستري تيره ،نازک اليه تا بسيار نازک اليه تشکيل شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد گسترش بسياري در ناوديس و تاقديس برجک در شمال باختر و قسمتهاي باختر تا جنوب باختري منطقه
دارد .چين خوردگي ها به گونه تاق شکل و ناو شکل نامتقارن در اين واحد با توپوگرافي هموار قاب ل مشاهده است .بر
پايه دانههاي گرده فسيل يافت شده Dictyophyllidites cf. kimyal, Cycadopites cf. manis, pityosporites sp.

و
اﮐﺘ

 Cycadopites sp.,حاصل از مطالعات پالينولوژي (توکلي )1379 ،از شيلهاي اين رخساره و بر پايه جايگاه و شباهت
چينه شناختي ،مي توان آن را معادل سازند شمشک با سن ژوراسيک زيرين در نظر گرفت و به نظر ميرسد بتوان نام

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند آب حاجي (آقا نباتي )1354 ،را به واحدهاي ژوراسيک اين منطقه اطالق کرد .گذر سازند نايبند به شمشک در
اين منطقه تدريجي و هم شيب در ساختارهاي ناوديس و تاقديس برجک است ،به گونه اي که تشخيص آن به دشواري
امکان پذير ميباشد .از سوي ديگر در محل کال چاه قلي به گونه هم شيب در زير واحد  Jsdقرار گرفته است .بيشترين
ضخامت دست نخورده و سالم آن در يال باختري تاقديس برجک  1700متر برونزد دارد.
 سازند بغمشاه ( :(Jbgشامل برونزدهاي سنگي نرم فرسا است و از تناوب شيل هاي سيلتي و مارني خاکستري روشنتا سبز نازک اليه ،مارنهاي روشن و ماسه سنگهاي خاکستري تا خاکستري مايل به صورتي نازک تا متوسط اليه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

تشکيل شده است .گسترش محدودي در بخش مياني نقشه مورد مطالعه در خاور کال کال کالغ دارد .تپه ماهورهاي
اين رخساره در سطح هوازده و به رنگ سبز زيتوني تا روشن است و با مرز تدريجي در زير واحد ( Jsdبخش پاييني
سازند قلعه دختر) جاي گرفته است .هيچ گونه شاهد فسيلي براي اين واحد به دست نيامده و تنها به دليل شباهت و
موقعيت چينه شناسي مي توان آن را معادل سازند بغمشاه در نظر گرفت .بيشترين ضخامت آن  725متر است.

 سازند قلعه دختر ( :(Jdاين سازند يک واحد سنگ چينهاي پيچيده است که در باختر و جنوب باختري محدودهمورد مطالعه ،در سه بخش مجزا به گونه بقاياي يک تاقديس بزرگ ديده ميشود .ترتيب قرار گرفتن اين سه بخش با
اختالف هايي مشابه مقطع نمونه است .به طوري که بخش بااليي در قسمت هايي بر روي بخش زيرين جاي دارد

گسترش بخش هاي زيرين و بااليي به مراتب بيشتر از بخش مياني است .در کوه شيسويي واقع در باختر ورقه ،بيشترين
ضخامت اين همتافت پيچيده  1480متر ميباشد .مرز زيرين به گونه تدريجي بر روي واحد  Jbgو مرز بااليي با واحد
 Jeبه گونه ناپيوستگي دگرشيب مشخص است .سازند قلعه دختر سرشار از سنگوارههاي مرجان ،دوکفه اي ها و بازوپايان
است .بر پايه سنگواره هاي
Calpionella sp., Radiolaria, Vidalina sp., Globigerinoides, Sacocomma (pelagic crinolds), Lenticulina
sp.
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(بهره مند )1379 ،و ماکروفسيلهاي
Cyathophora sp., Rhipidogyra sp. Thamnasteria lyelll, Lsastrea llminatata. Cyathophora luciensis ,
Isastrea sp., Pexassa sp.

(بهره مند ،آريايي )1379 ،که از اين مجموعه بدست آمده ،سن آن ژوراسيک مياني  -ژوراسيک پسين (از باژوسين تا
تيتونين) در نظر گرفته مي شود .سازند قلعه دختر را بر اساس تغييرات رخسارهاي و سنگ شناسي ،ميتوان به سه
بخش زيرين (ماسه سنگي) ،مياني (تناوب شيل و ماسه سنگ و آهک) و بااليي ( آهکي و ماسه سنگي) تقسيم نمود.
 -بخش ماسه سنگی ( :(Jsdدربرگيرنده ليتارنايت ،ليتارنايت سيليسي ،آهکي و ائوليتي خاکستري تا ارغواني (ريز دانه

ﮐﺸ
ﻮر

تا متوسط دانه ،گردشدگي متوسط) متوسط اليه تا ستبر اليه با ميان اليههاي ائوسپاريت خاکستري متوسط اليه تا
ستبر و حاوي آثار پوستههاي دوکفهاي است .اين رخساره ،ري خت خشن را به دليل مقاومت باال در برابر فرسايش به
نمايش گذاشته است .هوازدگي در اين ماسه سنگها ،سبب ايجاد شکلهاي فرسايشي زيباي هم مرکز ارغواني شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .ساخت رسوبي اليه بندي مورب نيز اغلب در اين واحد قابل مشاهده است .اين واحد ،در جنوب خاوري چاه
جيرس به گ ونه هم شيب در زير واحد  JIdو در جنوب چاه گير يک به گونه هم شيب در زير واحد  JI.shdجاي گرفته
است .از سوي ديگر با مرز عادي و به گونه هم شيب بر روي واحد  Jsقرار دارد.

تﻣ

 -بخش آهک و شيل ( :(JI.shdشامل آهک بايوميکريت و دولواسپاريتي خاکستري تيره تا تيره متوسط اليه سرشار از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگوارههاي مرجان شعاعي است که در تناوب با شيلهاي سيلتي ،مارني خاکستري سبز و سيلت سنگ هاي خاکستري
نازک اليه در تناوب است و دربردارنده ميان اليههاي ماسه سنگ خاکستري تا قهوهاي نازک اليه (ريزدانه) است.
فرسايش پذيري اين واحد ،ريخت بسيار همواري را ايجاد کرده به گونهاي که بخش هايي از آنها در زير رسوبات جوان

و
اﮐﺘ

مدفون و پوشيده شده است .واحد  JI.shdگسترش محدودي داشته و در بخشهاي خاوري منطقه ،به گونه هم شيب در
زير واحد  JIdجاي دارد.
 بخش آهکی ( :(JIdاين واحد ،اساسا از تناوب سنگ آهک بيشتر و ماسه سنگ کمتر تشکيل شده است .ماسه سنگها از انواع آهکي ،ائوليتي خاکستري تا خاکستر ي تيره متوسط اليه تا ضخيم و آهکها از انواع ائوسپاريت و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بايوليتواسپاريت خاکستري تا خاکستري تيره متوسط اليه تا ستبر است .تناوب اين دو واحد سنگي در قسمت هايي
ضميمه شدن قطعات مدور ماسه سنگ ها در قاعده اليههاي آهکي باالي خود ،گوياي تناوب مکرر پسروي و پيشروي
(نهشته شدن رسوبات در اين عمق ها) و مرز فرسايشي بين آنهاست .گسترش اين مجموعه بسيار زياد است و بيشتر
در باختر ورقه برونزد دارد و قسمتهايي نيز توسط رخسارههاي آتشفشاني جوان پوشيده شده است .اين واحد در
قسمتهاي جنوبي محدوده مورد مطالعه با مرز ناپيوسته هم شيب ،دگر شيب و گسلي بر روي سازند جمال ،و به گونه
ناپيوستگي دگر شيب در زير واحد  Jeجاي دارد.

زﻣﯿ

 -سازند اسفندیار ( :(Jeاين واحد ريفي تودهاي شامل آهکهاي بايواسپاريت و بايوميکريت خاکستري روشن سرشار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از سنگواره و در بخش هايي دولوميتي شده است .به گونه محدود در کوه شيسويي ( در باختر منطقه) و در قسمتهاي
مياني محدوده مورد مطالعه برونزد دارد .سيماي کوهساز اين سازند ،مديون رخساره ريفي  -تودهاي و نيز متراکم بودن

آن است .ستبراي آن در کوه شيسويي حدود  460متر است .گذر دو سازند اسفنديار و قلعه دختر ،به گونه ناپيوستگي
هم شيب است .بر پايه شباهت و جايگاه چينه شناسي و سنگواره ها
Permocalculus, Trocholina sp. Bigenerina sp., Heteroporella sp., Pseudocyclammina sp., Llthococum sp.

(بهره مند )1379 ،سن اين واحد ژوراسيک پسين است.

 واحد آهکی کرتاسه ) :(K Iگسترش اين رخساره در شمال باختر منطقه در  5کيلومتري حاشيه جاده آسفالته فردوس بشرويه است .از آهکهاي بايواسپاريتي صورتي روشن تا سفيد با اليه بندي ستبر تشکيل شده است .مرز زيرين آن،گسل راندگي است ( زون اکسايش و خرد شده و پرشدگي ثانويه شکستگي ها توسط کلسيت تا يک متر ديده ميشود)
که با سيماي صخره ساز بر روي واحد  Ngmgو  Ngssجاي گرفته است .واحدهاي آتشفشاني  PIQbو Nganبه گونه
ناهمساز بر روي اين واحد قرار گرفته است .حاوي غارچههاي متعدد حاصل انحالل بوده و ضخامت آن حدود  350متر
است .بر پايه سنگواره هاي
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Rudist sp., Dohala sp., Nezzazaia sp., Solenopora sp., Charentina sp., Prealveolina sp., Cuneolina sp.,
Pseudocyclammina sp.,

(بهره مند )1379 ،سن تشکيل آن ،آلبين  -سنومانين است.
 -سنوزویيک

رخساره هاي دوران سنوزوييک ،عمدتا به فعاليتهاي آتشفشاني محدود ميشود که ميتوان آنها را به دو بخش
سنگهاي آتشفشاني پالئوژن و نئوژن تقسيم نمود .سنگهاي آتشفشاني پالئوژن با ترکيبهاي تراکي آندزيت  -التيت

ﮐﺸ
ﻮر

آغاز شده و در اوج فعاليت آتشفشاني به ترکيبهاي داسيت  -ريوداسيت و ريوليت ميرسد .اين سنگ هاي آتشفشاني
خشکي ( )Subarialگسترش محدودي در بخش هاي شمال خاوري و جنوب باختري ورقه دارد و محدوده زماني آن تا
پايان نئوژن است .با پايان يافتن فعاليت انفجاري مرحله اول در ميوسن مياني ،براي مدتي کوتاه ،وقفهاي در فعاليت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آتشفشاني صورت گرفته و در اين زمان در حوضههاي کوالبي ،اليههاي مارن و گچ با گسترش قابل توجه در بخشهاي
باختري منطقه نهشته شده است .دراواخر ميوسن ،فعاليت آتشفشاني مرحله دوم (نئوژن  -کواترنري) با توفهاي روشن
رنگ آغاز شده که با گسترش بسيار با مارن ها همبري بين انگشتي دارد .در ادامه فعاليت آتشفشاني و هم ارز با توف
ها ،تراکي آندزيت ها با گسترش بسيار زياد در بخش هاي مرکزي ورقه و در بخش هايي به صورت محدود به شکل
ايگنيمبريت و شيشه آتشفشاني و تراکيت تشکيل و جاي گرفته است .آخرين فعاليت آتشفشاني با سن نئوژن  -کواترنر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مربوط به بازالت هاست که در شمال و شمال باختري و جنوب خاوري برونزد دارد .شايد نقاط ضعف زمين ،گذرگاه
مناسبي بر اي عبور مواد مذاب به سطح زمين باشد .تعدادي ساختار مخروطي و دهانه آتشفشاني در واحدهاي تراکي
آندزيتي و بازالتي سنوزوييک نيز به چشم ميخورد.
 -سنگهای آتشفشانی پالئوژن

 -واحد آندزیتی ( :)Pgtaشامل (کوارتز) آندزيت ( ،کوارتز) تراکي آندزيت( ،کوارتز) التيت و توفهاي آندزيتي با ترکيب

و
اﮐﺘ

حدواسط در زمينه آفانتيک تيره و پورفيرهاي روشن است .محصوالت دگرساني شامل کربنات ،ميکا ،کلريت ،اکسيد
آهن و رس ميباشد .رنگ برونزدها سبز خاکستري تا قرمز است .اين سنگ هاي آتشفشاني ،به هنگام خروج ،واحد Js

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را به صورت توده اي کوچک و به شکل سيل ( موازي اليه بندي ماسه سنگهاي سازند شمشک) قطع کرده است ،لذا
مرز اين واحد با واحد قديم تر  Jsناهمساز است .همچنين بگونه ناهمساز نيز در زير واحدهاي  Pgdو Ng ssجاي گرفته
است .اين واحد نقش بسزايي در دگرساني و کاني سازي واحد  Jsداشته است .توفهاي آندزيتي در بخشهاي بااليي
اين واحد به شدت دگرسان شده و در قسمتهايي کاني سازي کائولن با گسترش قابل مالحظه اي آشکار است.
 واحد داسيتی ) :(Pgdاز سنگهاي آتشفشاني ريوداسيت تا داسيت با ترکيب اسيدي به رنگ ارغواني تا سبز روشنتشکيل شده است .بافت آن پورفيري در زمينه آفانتيک بوده و داراي درشت بلورهاي کوارتز ،فلدسپار پتاسيم و

زﻣﯿ

پالژيوکالز سديک است که برخي از آنها به دليل عملکرد گسلهاي ناحيه ،شکسته شده اند .محصوالت دگرساني شامل
کربنات ،کلريت ،رس ،اکسيد آهن ،سيليس و سريسيت است .در نتيجه خروج اين مواد ،واحد  Jsو  JSdو  Pgtaقطع شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و تحت تاثير محلولهاي گرمايي ،سنگهاي قديم تر به شدت دگرسان شده و کاني سازيهاي مهمي در جنوب باختر
منطقه مورد مطالعه به وجود آمده است که گاه به صورت معادن متروکه و يا انديسهاي معدني مطرح ميباشند.
 -واحد ریوليتی )  :)Pgrاز سنگهاي آتشفشاني اسيدي (ريوليتي) تشکيل شده است .رنگ رخنمونهاي سنگي سفيد

تا کرم است و به علت دگرساني و حضور اکسيد آهن ،به رنگ زرد ليمويي نيز ديده ميشود .بافت ميکروسکوپي آن
پورفيري در زمينه آفانتيک و کانيهاي اصلي تشکيل دهنده زمينه فلدسپار پتاسيم ،پالژيوکالز و کوارتز است.

محصوالت دگرساني شامل کربنات ،کلريت و اکسيد آهن است .گسترش بسيار محدودي در جنوب خاوري منطقه
دارد .فعاليت آتشفشاني ريوليتي در بخش مياني جزئي از آتشفشاني اسيدي منطقه است که در جنوب باختري منطق ه
(ورقه ديهوک) هم بر روي داسيت و هم در زير آن قرار دارد.
 واحد مارنی ( :)Ngmgدر پايان فعاليت آتشفشاني اسيدي مرحله اول ،دوره آرامش فرا ميرسد .در اين مدت زمانکوتاه ،حوضههاي رسوبي کم عمق کوالبي بر تمام منطقه لوت تشکيل شده و تناوبي از مارن کرم روشن و قرمز،
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اليههاي گچ و شيلهاي مارني قرمز رنگ در اين حوضه ها نهشته شده است .اين مجموعه ،در باختر ورقه با ستبراي
زياد و در جنوب خاوري با گسترش کم برونزد دارد .از گچ ها مي توان به عنوان انديس معدني ياد کرد .اين واحد در
زير توفهاي آتشفشاني ( ) Ng1و بخش هايي نيز بصورت هم ارز و ميان انگشتي با آن ديده ميشود .بر پايه وجود
نانوفسيل ( Orthorhabdus serratusمافي )1379 .موجود در اين واحد ،سن آن را ميتوان به ميوسن زيرين و مياني
نسبت داد .لذا با توجه به شباهت چينه شناسي ،بنظر ميرسد بتوان اين واحد را معادل بخشهاي بااليي سازند قم در
نظر گرفت.
 -سنگهای آتشفشانی و آذرآواری نئوژن

ﮐﺸ
ﻮر

 -واحد توفی ( :)Ngtاين واحد از انواع توفهاي شيشه اي  -بلورين ،شيشه اي ،بلورين و کربناتي شده به رنگهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سفيد ،سبز ،قرمز و کرم در گسترههاي محدود درنقشه برونزد دارد .ترکيب آنها اسيدي تا حد واسط با بافت آواري و
شيشهاي است .اجزاي اصلي پديد آورنده آنها بلور ،شيشه ،قطعه سنگ و کانيهاي اصلي تشکيل دهنده ،پالژيوکالز و
کوارتز است .کانيهاي محصوالت دگرساني شامل کلريت ،اکسيد آهن ،کربنات ،رس و سريسيت است .گسترش زماني
واحد توفي نسبتا وسيع بوده به طوري که اين واحد به گونه هم ارزي سني و ميان انگشتي بر روي واحد  Ngmgو در
زير واحد  Nganو در بخشهايي نيز در زير واحد  PIQbجا ي گرفته است .بنابراين ،سن نئوژن  -کواترنر را ميتوان براي

تﻣ

آن در نظر گرفت .بيشترين ضخامت آن در باختر منطقه حدود  550متر است.
 -واحد آندزیتی ) :(Nganشروع فعاليت آتشفشاني مرحله دوم ،با سنگهاي آندزيت ( ،کوارتز) تراکي آندزيت ،التيت،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توف آندزيتي و سنگهاي آذرآواري است که گسترش بسياري در محدوده مياني و جنوب خاوري منطقه دارد .رنگ
رخساره ،خاکستري تيره تا سبز تيره و رنگ سطح هوازده ،کرم  -قهوهاي است .ترکيب ،حدواسط و بافت آنها پورفيري

و
اﮐﺘ

و کلومروپورفيري و آذرآواري در زمينه آفانتيک و تراکيتي است .کانيهاي اصلي سازنده آنها ،پالژيوکالر (آندزين)،
فلدسپار پتاسيم ،کوارتز و پيروکس (لوژيت) و محصوالت دگرساني کربنات ،کلريت ،رس و اکسيد آهن است .ريخت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين مجموعه ،تپه ماهوري بوده و غالبا فرسوده و خردشده هستند .مرز آن با واحد زيرين  Ngtهمساز و بخش هايي
نيز هم ارز زماني با آن است .در زير واحد  PIQbو بخش هايي به گونه محدود هم ارز جانبي واحدهاي NgVIو NgIg
ميباشد .لذا سن آن نئوژن بوده و بر روي  Ngtجاي دارد .به هنگام تشکيل ،به دليل ترکيب حد واسط و چگونگي
خروج ،در بخش هايي به صورت اليه هايي بر ر وي هم جاي گرفته اند.
 واحد شيشه آتشفشانی ) :(NgViاين واحد شيشه آتشفشاني تيره به گونه بسيار محدود به شکل نوار باريک بهضخامت حدود  20متر در زير واحد ايگنيمبريتي ،بخش هايي بر روي واحد  Nganو بخش هايي به گونه هم ارز زماني
در باختر و شمال ورقه برونزد دارد .ترکيب آن اسيدي ،ريز دانه و بافت آواري و پرليتي است .محصوالت دگرساني

زﻣﯿ

شامل کربنات ،رس و اکسيد آهن است.
 -واحد ایگنيمبریتی ) :(Ngigفعاليت آتشفشاني به تدريج به شکل ايگنيمبريت ادامه مييابد .رنگ رخساره اين واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قرمز روشن است .جريان يافتگي و حالت جوش خورده که خاص ايگنيمبريتهاست ،در آنها ديده ميشود .ترکيب
اسيدي تا حد واسط و بافت آواري ،شيشهاي و جرياني دارند .گسترشي بسيار محدود در باختر ورقه بر روي واحد Ngvi

و در زير واحد  Nganدارند .اين سنگ ها اساسا از دو بخش مشخص ساخته شده اند :يکي بلورهاي خود شکل پالژيوکالزو
کوارتز و بيوتيت که گاهي دگرسان شدهاند و بخش ديگر که زمينه سنگ را تشکيل ميدهد ،به صورت شيشه يا
ميکروليتهاي رشتهاي و قطعات جوش خورده و جريان يافته است .بيشترين ضخامت آن  250متر است.
 واحد تراکيتی ) :(Ngtrاين واحد آتشفشاني قرمز تيره ريز دانه ،بگونه لوحهاي بوده که با ترکيب حد واسط و بافتپورفيري در زمينه تراکيتي شکل گرفته است .کانيهاي اصلي آن ،فلدسپار پتاسيم و پالژيوکالز و محصوالت دگر ساني
شامل انيگزيت ،کلريت و اکسيد آهن است .در جنوب ورقه ،به گونه محدود برونزد دارد و از ترکيبهاي وابسته آندزيتي
در هنگام فعاليت آتشفشاني تفريق يافته است.
 واحد بازالتی ) :(PIQbشامل سنگهاي تيره تا سبز و قرمز (هيالو) بازالتي و (هيالو) بازالت آندزيتي است .اين سنگها ،آخرين مرحله فعاليت آتشفشاني منطقه مورد مطالعه و چه بسا تمام بلوک لوت را با سن نئوژن  -کواترنري شامل
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مي شوند .گسترش آنها بسيار زياد بوده و در شمال ،شمال باختري ،باختر و قسمت هايي از جنوب خاوري برونزد دارد.
بقاياي مخروطهاي آتشفشاني در آن ديده مي شود .بافت آنها پورفيري ،بادامکي ،گلومروپورفيري در زمينه اينترسرتال،
اينترگرانوالر و ميکروليتي است .کانيهاي اصلي ،پالژيوکالز کلسيم و پيروکسن و محصوالت دگرساني شامل کربنات،
کلريت ،اکتينوليت و اپيدوت است .حالت جرياني و شبه اليهبندي دارند که حاصل نوع فوران و چگونگي تشکيل

ﮐﺸ
ﻮر

آنهاست .در بخشهاي گسليده به صورت شيستي ظاهر شده اند .ريخت اين مجموعه آتشفشاني ،حکايت از تختگاههاي
نسبتا افقي است که خاص آتشفشانهاي جوان ميباشد .ساخت درزه هاي ستوني نيز گاهي ديده ميشود .رنگ قرمز
بخشهايي از بازالت ها ،نشان از حضور اکسيد آهن فراوان است (که در مطالعات ميکروسکوپي آشکار است) ،از سوي
ديگر ،وجود ستبر اليههاي آگلومرا (با قطعات بازالتي گرد شده و گاه زاويه دار در خميره بازالتي) در حد فاصل روانههاي
بازالتي ،گواه بر وقفه زماني بين دو مرحله فوران است که همه اين نشانه ها ،دليل بر تشکيل آنها در محيط قارهاي
است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 واحد دیابازی ) :(dbديا باز به گونه دايکهاي موازي در بخش هاي جنوب منطقه ،واحد ( Jsقديمي ترين واحد موجوددر اين ناحيه) را قطع کرده است .رنگ آنها سبز تا سبز تيره بوده و بافت پورفيري و دولريتي دارند .کاني هاي اصلي آن
پالژيوکالز کلسيم و پيروکسن است .اين واحد هم ارز نيمه عميق بازالت است که ترکيب کاني شناسي مشابهي دارد

تﻣ

و شايد بتوان با عالمت سوال ،به دليل گسترش فراوان بازال ت در ناحيه ،آن را هم ارز زماني واحد بازالتي در نظر گرفت.
 -واحد ماسه سنگی ) :(Ngssاز تناوب ليتارنايت متوسط اليه جور شده خاکستري ،سيلت سنگ قرمز و مارنهاي قرمز

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و روشن با ميان اليههاي گچي تشکيل شده است .اين واحد آواري به گونه تدريجي و پيوسته در زير واحد  PIQcقرار
دارد و بنابراين به نظر مي رسد بتوان حد بااليي نئوژن را براي اين واحد در نظر گرفت .بيشترين ضخامت اين واحد
 700متر است و در شمال خاوري ورقه رخنمون دارد.
 -واحد کنگلومرایی ) :(PIQcاين رخساره کنگلومرايي جوان از قطعههاي گوناگون سخت نشده با جورشدگي و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گردشدگي بسيار ضعيف پديد آمده است .اين واحد ،جوان ترين رخساره سنگي در گستره مورد بررسي است .بر پايه
ويژگيهاي چينه شناختي ،سن آن پليوسن تا کواترنر است و بگونه تدريجي بر روي واحد  Ngssقرار گرفته است .ريخت
شناسي اين واحد رسوبي ،تپ ه ماهوري و واريزه اي است که در شمال خاوري منطقه گسترش دارد .بيشترين ضخامت
آن  525متر است که ساختار ناوديس نيز در آن خود نمايي ميکند.
 -کواترنری

t

 -پادگانههای آبرفتی کهن ) :(Q 1شامل نهشتههاي و پادگانههاي کهن به شکل پادگانههاي آبرفتي مرتفع افقي است

زﻣﯿ

و در بخشهاي جنوبي ،رخدادهاي زمين ساختي جوان را به گونه گسل نامشخص رباط در باختر دق رباط تحمل کرده
است .گسترش اين واحد زياد بوده و به طور عمده در بخشهاي جنوبي ورقه ديده ميشود.
 -پادگانههای آبرفتی جدید ) :(Qt2شامل نهشته ها و پادگانههاي جوان به شکل پادگانههاي آبرفتي مسطح و افقي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .گسترش اين واحد نيز زياد بوده و داراي رسوباتي با اندازههاي گوناگون است که پهنه اي گسترده را پوشانده و
به دليل باال بودن سطح آب زيرزميني درمناطق ريزدانه ،مستعد کشاورزي است.

 مخروط افکنه ) :(Qfمخروط افکنه از ديگر رخسارههاي وابسته به عصر حاضر است که در پاي دامنه ارتفاعات وبرونزدهاي سنگي در محل ورود رودخانه به دشت پديد آمده است .اندازه ذرات از کوهستان بطرف دشت رفته رفته
کاهش مييابد به طور معمول تداخل بين ذرات و قطعات سازند آن موجب آبدار شدن اين واحد شده که نقش مهمي
در غني سازي آب قنات ها ايفا ميکند.
 تپههای ماسهای ) :(Qsتپههاي ماسهاي بر اثر فرسايش و جابجا شدن رسوبات قديمي و تجمع آنها در مکانهايمناسب تشکيل شده و همچنين در حال تشکيل است.

 پهنههای رسی ) :(Qcاين واحد از رسوبات دانه ريز رسي به همراه مقداري ذرات ماسهاي تشکيل شده است .اغلبساخت ترک کلي در آنها به وجود مي آيد .گسترش اين واحد در بخشهاي جنوبي و مرکزي منطقه ،بدليل اقليم گرم و
خشک بسيار زياد است .در اين واحد رسوبي ،به طور پراکنده کفههاي نمکي نيز تشکيل شده است.
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تکوين زمين ساختي

منطقه مورد مطالعه در بخش شمالي بلوک لوت (اشتوکلين  ،1965نبوي  )1355و يا ناحيه لوت (افتخارنژاد)1977 ،
قرار دارد به رغم نظرات مختلف در مورد بلوک لوت با توجه به چين خوردگي و گسلش ماليم و نه چندان شديد
رخساره هاي ترياس  -ژوراسيک در منطقه ،بايد اين بلوک را واحد سخت شدهاي عنوان کرد که اين شکل ناپذيري
نتيجه تحکيم زيربناي آنها (متعلق به پيش از ژوراسيک) در اثر چين خوردگي شديد اواخر ترياس است (اشتوکلين و
ديگران .)1965 ،بلوک لوت بخشي از پهن ه بزرگتر زمين ساختي يعني خرد قاره شرق ايران است.

ﮐﺸ
ﻮر

چين خوردگي ماليم و گسلش نامنظم ،ويژه ساختارهاي اليههاي ترياس ،ژوراسيک ،کرتاسه و دوران سوم محدوده
مورد مطالعه است .شيبهاي تندتر (و به ويژه در نزديکي خطهاي گسلي) و همچنين چين خوردگي کوچک مقياس
ک ه ظاهرا مربوط به شکل پذيرتر بودن مواد است ،در شيل ها و ماسه سنگهاي ژوراسيک ديده ميشود .قابل توجه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است که فاز دگر شکلي پيش از آپسين ،منطقه را به آرامي متاثر ساخت ه است و شيوه ساختاري ،با تاقديس -
ناوديسهاي ماليم با محور شمالي  -جنوبي ،کج شدگي و گسلش در راستاهاي مختلف مشخص مي گردد .گسلها به

تﻣ

طور کلي ،پرشيب تا قائم و جابجا شدگي ها امتداد لغز با راستاي چپگرد و راستگرد هستند و گاه به صورت مورب لغز
با ساز و کار شيب لغز (معکوس و يا نرمال) مشاهده ميشوند .در عکسهاي هوايي ،بسياري از گسلها را ميتوان ديد
که از مظاهر خود تا درون کراويههاي کواترنر در گسترش دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چين خوردگيهاي عمده منطقه ،به شکل تاقديس و ناوديس در راستاي شمالي جنوبي است .از آن جمله تاقديس
برجک در شمال باختري و تاقديس چاه قلي در باختر منطقه را ميتوان نام برد که تحت تاثير سيستم فشارش خاوري

و
اﮐﺘ

 باختري ناشي از رخدادهاي کوهزايي سيمرين و رخدادهاي جوان تر به وقوع پيوسته است .ساختارهاي محدودينيز با روند شمال باختري  -جنوب خاوري در شمال خاوري منطقه وجود دارد که تحت تاثير سيستم فشارش شمال
خاوري  -جنوب باختري در زمان پليستوسن به وجود آمده است .گسلهاي عمده موجود در منطقه با روند شمالي -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنوبي ،شمال باختري  -جنوب خاوري و شمال خاوري  -جنوب باختري ،بيشتر امتداد لغز و نامشخص ميباشند .از
آن جمله مي توان سيستم گسلي امتداد لغز برجک در شمال باختري با سازوکار راستگرد ،گسل امتداد لغز چاه قلي در
باختر منطقه با سازوکار چپگرد و گسل نامشخص رباط در باختر دق رباط را نام برد .گسل اخير تحت تاثير حرکات
زمين ساختي جوان به وجود آمده و در پادگانههاي آبرفتي قديمي به طور کامل مشخص است .در محل گسل مزبور
بين واحد ماسه سنگي  Jsdو واحدهاي  Nganو  Ngtوزن خرد شده نسبتا وسيعي وجود دارد که ديگر بار به هم جوش

زﻣﯿ

خورده اند .همچنين زون اکسايش و دگرساني شديد در محل سنگهاي خرد شده قابل مشاهده است .گسلهاي
منطقه تحت تاثير روي دادهاي زمين ساختي سيمرين و جوانتر به وجود آمدهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ع ملکرد فاز کششي کرتاسه ،پيامد رخداد الراميد ،فعاليت آتشفشاني شديد قارهاي را به دنبال داشته است .نتايج حاصل
از تجزيههاي شيميائي انجام شده بر روي سنگهاي آتشفشاني محدوده اين ورقه و نيز نتايج مندرج در نمودارهاي
سنگ شناسي و ژئوشيمي مقالهاي در مورد سنگهاي آتشفشاني بلوک لوت (گزارش شماره  51سازمان زمين شناسي
کشور) نشان ميدهند که ماهيت کلي سنگهاي آتشفشاني اين منطقه کالکوآلکالن ميباشد .از سوي ديگر هيچ گونه
شواهدي از فرورانش در اين منطقه در دست نيست ،چرا که رشته کوه شتري و بلوک طبس هر دو فاقد افيوليت
هستند و نيز ارتباط اين سنگهاي آتشفشاني با فرورانش انجام شده از سمت افيوليتهاي زون مکران و زون سبزوار

نيز بعيد به نظر مي رسد ،بنابراين چنين ماهيتي را از نظر ژئوشيمي ،مديون آغشتگي ( )Assimilationپوسته قاره اي
نسبتا ضخيم مسير خود هستند.
زمين شناسي اقتصادی

محدودههاي معدني اعم از محدوده دگرساني ،انديس اکتشافي و معادن فعال منطقه ،عمدتا تحت تاثير آتشفشاني
پالئوژن ايجاد شده اند .در جنوب باختري منطقه ،فعاليتهاي آتشفشاني پالئوژن در سنگهاي ژوراسيک ،محدوده
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بزرگي از سنگ هاي شيل و ماسه سنگ سازند شمشک را تحت تاثير قرار داده و دگرسان کرده است .حضور محلولهاي
گرمابي در سطوح ضعف و گسل ها ،شرايط مناسبي را براي کاني سازي به وجود آورده است .اين کاني سازي از انواع
ذخاير تيپ رگه اي است .معادن متروکه سرب شوراب و گله چاه و انديسهاي معدني وابسته ،از اين نوع هستند .بر
پايه نتايج به دست آمده از مطالعات کانه نگاري و  XRDبر روي نمونههاي اين معادن سرب ،کاني شناسي آنها بيشتر
گالن و سيدريت بوده و داراي اکسيدتيتان مگنتيت و پيريت ميباشند .سنگ زمينه اي که کانسنگ سرب دار در آنها
تشکيل شده ،ماسه سنگهاي شمشک و واحد آتشفشاني  Pgtaاست که به گونه رگهاي تشکيل شده است .کاني سازي
با رنگ تيره و زرد در اين محدوده دگرساني نيز وجود دارد که بر اساس مطالعات  ،XRDسرشار از کاني ژوراسيت از

ﮐﺸ
ﻮر

گروه کانيهاي آلونيت است و در مرز بين واحد  Pgdو تاثير آن با واحد آتشفشاني  Pgdيافت ميشوند .همه اين شواهد،
گوياي اين است که مي توان عالوه بر اين کاني سازي ها ،اميدوار بود کاني سازي مس و نقره و عناصر پاراژنز ديگر نيز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در اين محدوده وجود داشته باشد.
انديسهاي معدني بنتونيت و کائولن در اثر هوازدگي و دگرساني توفهاي ريوليتي و داسيتي در قسمتهاي مختلف
منطقه آشکار است .از آن جمله ميتوان انديس کائولن در آتشفشانيهاي حدواسط شمال خاوري ،انديس بنتونيت در

تﻣ

توفهاي اسيدي جنوب خاوري و حدواسط جنوب باختري را نام برد .در واحد ماسه سنگي قلعه دختر در محل گسلهاي
متعدد ،کاني سازي آهن انجام گرفته است که در دو محل ،جنوب چاه گيريک و شمال باختري تاقديس چاه قلي ديده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشود .نتايج تجزيه دو نمونه و مطالعات آزمايشگاهي ،حکايت از درصد باالي آهن دارد .آثار کار معدني قديمي در
محل آشکار است.
Fe203 = 90.50, 58.90 Al203 = 3.4, 2.99
Sio2 = 1.86, 25.86 Mgo = 0.4,0.3
Mno = 0.14, 0.08 Cao = 0.98, 1.94

و
اﮐﺘ

در واحدهاي شمشک در شمال باختري منطقه در دو محل انديس زغال سنگ ديده شده استز واحد آهکي کرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميتواند به عنوان توان معدني سنگ تزييني صورتي تا سفيد رنگ در نظر گرفته شود که هم اکنون معدني متروکه و
نيمه فعال است .انواع دانه ريز سنگهاي بازالتي نيز در سنگ نما و تزييني کار برد دارد و نيازمند پي جويي دقيقتري
در منطقه است .گچ ها با ضخامت زياد و رنگ روشن در گستره زيادي نهشته شدهاند که در بخش باختري منطقه به
همراه مارنهاي قرمز تشکيل شده و ميتوانند مورد اکتشاف و بهره برداري قرار گيرند.
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