وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000ﺑﺎﻏﺎت

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

7147

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﯿﻦ
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7147باغات
موقعيت جغرافيائي و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده تحت پوشش ورقه باغات داراي مختصات جغرافيائي زير ميباشد:
طول خاوري55˚30َ - 56˚ 00َ :
عرض شمالي28˚ 30َ - 29˚00َ :

مهمترين و معمورترين آبادي اين منطقه دهکده باغ ات است که سرجاده آسفالته سيرجان  -بندرعباس قرار دارد.
تراکم جمعيت در محدوه ورقه باغات بسيار کم است .مهمترين راه ارتباطي اين منطقه راه آسفالته سيرجان  -بندرعباس

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .راه آهن سيرجان  -ب ندرعباس نيز از طرف غرب اين ورقه از طريق شاهزاده ابراهيم بسمت بندرعباس ادامه
مييابد .جادههاي ديگر عبارتند از :جاده شوسه علي آباد  -وکيل آباد و جاده حسين آباد  -ارزوئيه که هر دو از جاده
آسفالته بندرعباس  -سيرجان منشعب مي شوند .در اين منطقه ،متأسفانه فعاليت اقتصادي مهمي انجام نميشود.

تﻣ

کشاورزي بسيار کم رونق بوده و چنين است دامداري و باغداري ،تعداد کمي از اهالي اين منطقه در معدن سنگ چيني
باغات که خارج از محدوده ورقه باغات قرار دارد به فعاليت معدنکاري مشغول و بقيه نيروي کار در شهرهاي سيرجان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و بندرعباس و حاجي آباد در امور مختلف بکار اشتغال دارند .مردمان ساکن چاه چغوک و گوشنوئيه در امور کشاورزي
فعالتر از نقاط ديگر ميباشند.
از ديدگاه ريخت شناسي منطقه مورد مطالعه را ميتوان به چند زون ريختاري به شرح زير تقسيم نمود.

و
اﮐﺘ

 فرو افتادگي ابراهيم آباد  -اين فرو افت ادگي جزئي از فرو افتادگي بزرگتري است که بطرف شمال آن در ورقه سيرجان -ادامه داشته و حاصل فرو افتادگي پيکره شرقي يک خط واره شمالي  -جنوبي است .اين خط واره در ورقه باغات نيز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ادامه داشته و ما آنرا خط واره باغات نام نهاده ايم.
 کوهستانهاي جنوب غربي  -که بخش آ هکي آن ارتفاعات نسبتاً بلندي را تشکيل ميدهد و بصورت يک ديواره بلندمشرف بر تپه ماهورهاي فرسايش يافته قرار گرفته است .اين رشته کوه در غرب گوشنوئيه قرار دارد.
 بقيه پستي و بلنديهاي اين محدوده را رشته کوههاي نسبتاً ممتد با امتداد شمال غربي  -جنوب شرقي و فرو افتادگيميان کوهستاني با همان امتداد تشکيل داده است .اين نوع توپوگرافي بخاطر عملکرد تعداد زيادي زون گسلي با امتداد
عمومي شمال غرب  -جنوب شرق و فرسايش بعضي از واحدها مانند ماسه سنگها و شيلهاي ژوراسيک بوجود آمده

زﻣﯿ

است .تفاوت فرسايش بين مرمرهاي آهکي و دولوميتي از يکسو و ماسه سنگها و شيلها و شيستهاي مجموعههاي
دگرگوني از سوي ديگر توسعه اين نوع توپوگرافي را شدت بيشتري بخشيده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

غالب آبريزهاي منطقه بطرف بندرعباس و کفه ازوئيه دولت آباد و بخش کمي از آن بسوي کفه ابراهيم آباد جريان
دارند .گردنه چاه چغوک و ستيغهاي ارتفاعات شرقي و غربي آن تقريباً بصورت يک آب پخشا ( )Divideعمل مينمايد.
تقريباً تمامي آبريزهاي شمالي اين آب پخشا بسمت کفه ابراهيم آباد و آبريزهاي جن وبي بسمت بندرعباس و کفه
ارزوئيه  -دولت آباد جريان دارند.
بلندترين نقطه اين ورقه در  15کيلومتري شمال چاه چغوک  1602متر از سطح دريا ارتفاع دارد .اين منطقه داراي
زمستانهاي معتدل و تابستانهاي بسيار گرم و خشک ميباشد .متوسط بارندگي ساليانه  200ميليمتر و متوسط درجه
حرارت ساليانه بين  15تا  20درجه ميباشد.
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زمين شناسي
کليات

منطقه مورد مطالعه از ديدگاه زمين ساخت ايران زمين تماماَ در زون سنندج  -سيرجان قرار دارد و عمدتاً از
مجموعههاي سنگي پالئوزوئيک و مزوزوئيک دگرگون شده بوجود آمده است .مجموعههاي سنگي پالئوزوئيک و
مزوزوئيک بصورت تراشههاي تکتونيکي بطور متناوب کنار هم قرار گرفته اند .حوضههاي مزوزوئيک بصورت گودالهاي
نسبتاً باريک و طويل در درون بلوکهاي پالئوزوئيک قرار گرفته و توپوگرافي فعلي اين محدوده نيز چنان است که

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعههاي پالئوزوئيک ،فرا زمينها ( )Horstو مجموعههاي مزوزوئيک ،فرو زمينها ( )Grabenرا تشکيل ميدهند.
ساختار کلي منطقه بصورت زونهاي تراستي مکرر يا ساختار فلسي ( )Imbricate structureميباشد.
اطالعات چينه شناختي عرضه شده در اين نوشتار بر اساس مطالعات بسيار طوالني مفصلي است که سالها در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ورقههاي  1:250000نيريز و  1:250000حاجي آباد و  1:250000اقليد در جريان بوده و لذا اگر در مورد واحدهاي
سنگي زمانها و پريودهاي زماني خاصي ذکر مي شود بايد دانست که تمامي اطالعات از اين ورقه بدست نيامده بلکه

تﻣ

اين ورقه را بايد جزئي از گستره بسيار وسيعي دانست که از اقليد آغاز و به منوجان ختم ميشود که ما نتيجه آن
مطالعات را در اين نوشتار مورد استفاده قرار داده ا يم .در اين منطقه بربريان و همکاران به قصد سامان دادن به نقشه
 1:250000حاجي آباد کارهايي انجام دادهاند که سبزهئي ( )1372با استفاده از مدارک بجا مانده و تجربيات شخصي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و کارهاي صحرايي ،نقشه  1:250000حاجي آباد را منتشر نمود .تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند مطالعه ديگري در
اين منطقه انجام نشده است.
تشريح واحدهاي سنگي

و
اﮐﺘ

واحد PЄgb

اين واحد در  10کيلومتري شرق حسين آباد و  20کيلومتري شمال غرب شاهزاده ابراهيم رخنمون و عمدتاً از گابروهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مختلف تشکيل گرديده است .از نظر ليتولوژي و ساختار شباهت بسياري بين اين گابروها و گابروهاي چنار محسن
نيريز (سبزهئي و همکاران  )1373و گابروهاي اليهاي منطقه اسفندقه (سبزهئي  )1372وجود دارد .بدون ترديد اين
گابروها از ژوراسيک زيرين قديمي ترند .دايک هاي تغذيه کننده حوضه ژوراسيک زيرين (واحد  )Jvاين گابروها را قطع
مينماين د .از آنجا که گابروها مذکور بر روي هيچکدام از واحدهاي سنگي پالئوزوئيک اثر دگرگوني همبري نداشتهاند
و خود نيز داراي فابريک دگرگونه هستند بنابراين حدس زده مي شود که اين گابروها قديمي بوده و احياناً هم ارز

زﻣﯿ

گابروهاي بخش بااليي مجموعههاي الترامافيک  -مافيکي باشد .که در مناطق مجاور ،سبزهئي ( )1374آنها را به
پرکامبرين باالئي  -کامبرين زيرين نسبت داده است.
از ديدگاه سنگ نگاشتي گابروهاي مذکور از نوع گابروهاي دگرگونه هستند که از پاراژنزهاي زير تشکيل شده اند:
Plagioclase + Hornblende ± Clinopyroxene + Sphene + Orthopyroxene

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پالژيوکالزهاي اوليه بشدت دگرسان شده و به مجموعهاي از کانيهاي زير تبديل شده است:

Plagioclase … > Sericite + Epidote + Clinozoisite + Calcite + Prehnite + Albite

هورنبلندها به خرج کلينوپيروکسنهاي اوليه بوجود آمده و هنوز مقدار کمي از کلينوپيروکسنهاي اوليه بجا ماندهاند.

بافت اين گابروها گرانوبالستيک ( )Geranoblasticتا بالستوافيتيک ( )Blastophiticميباشد .هورن بلندها گاهي به
اکتينوليت تبديل شده اند .ارتوپيروکسن (احتماالً هيپروستن) در اين سنگها نادر است .سنگهاي اوليه اين گابروها
باحتمال قوي نوعي نوريت بوده است.
واحد PЄ-Pz1um , PЄ- Pz1

کهن ترين مجموعه دگرگوني اين ورقه واحد  PЄ-Pz1ميباشد که بهترين برونزد آن در  10کيلومتري جنوب غرب
وبويه ديده شده است .اين مجموعه که بنام کمپلکس باغات نامگذاري شده عمدتاً از تناوب گدازههاي الترامافيک -
مافيک اليهاي دگرگونه ( )PЄ-Pz1umبا گرايش کوماتئيتي ( )Komatiiticو مرمرهاي دگرگونه و گنايس تشکيل شده
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است .بخش زيرين اين مجموعه از گنايس و بخش بااليي آن از تناوب مرمر و گدازههاي الترامافيک  -مافيک تشکيل
شده است .واحد  PЄ-Pz1umمطلقاً از گدازههاي الترامافيک  -مافيک تشکيل شده است.
گدازههاي الترامافيک  -مافيک دگرگون شده بسيار شباهت به گدازههاي الترامافيک  -مافيک اليهاي دارد که آرنت و
همکاران ( )Arndt et al1982از سرزمينهاي پرکامبرين کانادا گزارش نمودهاند .بخش الترامافيک اين گدازهها داراي

ﮐﺸ
ﻮر

ترکيب ورليتي بوده و از دو کاني کلينوپيروکسن و اوليوين تشکيل شده است.
کلينوپيروکسن ها بصورت ( )Oikocrystو بلورهاي کوچک اندازه اوليوين را در برميگيرد.
هستند که اوليوين کاني کومولوس بوده و کلينوپيروکسن اينترکومولوس ميباشد .اليوينها در اثر دگرگوني به سرپانتين
(آنتي گوريت) تبديل شده و کلينوپيروکسن به مجموعه کلريت  +کانيهاي کربناتي (کلسيت و دولوميت)  +کانيهاي
اوپاک تبديل شده است .از کلينوپيروکسنها هنوز در بعضي از برونزدها مانند برونزد شرق علي آباد آثاري بجا مانده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .کلينوپيروکسنيت هاي همراه با ورليت ها در اثر دگرگوني به سنگهاي بسيار غني از آمفيبل تبديل شده اند .اين
سنگها از يک آمفيبل (احتما الً کومينگتونيت) و کاني اوپاک و کمي اسفن تشکيل شده است .کومينگتونيتها
( )Cummingtoniteبعداً در اثر نوعي دگرگوني قهقرائي به مجموعه اي از Mg-Chlorite + Dolomite :تبديل شده اند.

تﻣ

گابروهاي همراه با اين گدازهها بصورت باندهاي نازک بر روي بخش الترامافيک ورليتي قرار داشته و دگرگون شده و
در آنها پاراژنزهاي زير ديده ميشود:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Hornblende + Plagioclase (Andesine Labradorite) + Sphene + Titanomagnetite + Biotite + Rutile +
Epidote
از کلينوپيروکسنهاي اوليه اثري ديده نمي شود .پالژيوکالزها در اثر نوعي دگرگوني قهقرائي به مجموعه اي ازEpidote :

و
اﮐﺘ

 Albite + Clinozoisite +تبديل شدهاند .تيتانومنيتيت در پارهاي از موارد به مجموعهاي از روتيل  +اسفن تبديل شده
است .بعضي از اين گابروها تحت تأثير نيروهاي برشي ،کامالً جهتدار شده و فولياسيون خوبي در آنها بوجود آمده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .اين دو واحد زيرترين واحدهاي سنگي دگرگونه را در ورقه باغات تشکيل مي دهند و در حقيقت در زير کمپلکس
گل گهر قرار دارند .از آنجا که خود کمپلکس گل گهر در زير کمپلکس روتشون قرار گرفته که سن آن کامبرين تا
اردويسين؟ ميباشد ما براي واحدهاي فوق الذکر سني معادل پرکامبرين باالي ي تا کامبرين زيرين در نظر گرفته ايم.
واحدهاي ( Pz2, Pz2gn, Pz2a, Pz2 msکمپلکس گل گهر)

اين واحدها که آنرا بنام کمپلکس گل گهر نام نهاده ايم هم ارز کمپلکس دگرگوني خاصي است که در منطقه گل گهر
(رجوع شود به ورقه گل گهر سبزهئي و همکاران  )1375بهترين برونزد آن ديده شده است .اين کمپلکس در اطراف
وبوئيه و جنوب وبوئيه برونزدهاي گستردهاي دارد .واحد  Pz2msعمدتاً از ميکاشيست و کمي گنايس و آمفيبلت با
برتري مطلق ميکاشيست و واحد  Pz2 gnاز گنايس و کمي آمفيبليت و ميکاشيست با برتري گنايس و واحد ( Pz2aواحد

زﻣﯿ

بره کشان) از آمفيبليت و کمي گدازه الترامافيک دگرگون شده و  Pz2از گنايس و کمي آمفيبليت و ميکاشيست با
برتري گنايس و واحد  Pz2gn ,Pz2a ,Pz2msرا شامل ميشود .همانگونه که در شرح نقشههاي خبر (سبزه ئي و همکاران

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 )1375گفته شده است به دليل قرار گرفتن کمپلکس روتشون ( )Rutchun complexبه سن کامبرين مياني تا
اردويسين بر روي کمپلکس گل گهر سن اين مجموعه به کامبرين مياني تا پرکامبرين بااليي نسبت داده شده است.
گنايسهاي واحد  Pz2gnو گنايسهايي که بصورت فرعي در ساير واحدها ديده ميشوند داراي پاراژنزهاي زير ميباشند.
)Alkali-Feldspar + plagioclase (Oligoclase Albite) + Muscovite + Apatite + Biotite (Chloritized

گنايسها بشدت از کانيهاي مافيک فقير بوده و بنظر ميرسد از دگرگوني آرکوزها يا دگرگوني ريوليت ها بوجود آمده
است .بافت اکثر آنها چشمي بوده و آنها را ميتوان نوعي گنايس چشمي ناميد ( .) Augen gneissپالژيوکالزها و آلکالي
فلدسپارها به مجموعهاي از سريسيت  +اپيدوت و کانيهاي رسي تبديل شدهاند.
آمفيبليتها عموماً داراي بافت گرانوبالستيک بوده و پاراژنزهاي زير در آنها ديده ميشود:
Plagioclase (Andesine Labrodorite) + Hornblende Sphene + Rutile ± Epidote
در بسياري از آمفيبليتها پديده تفريق دگرگوني با جدا شدن يک لوکوسوم ( )Leucosomeکوارتز ديوريتي و ايجاد

نوعي فولياسيون دگرگوني ديده ميشود .در ميکاشيستها پاراژنزهاي زير ديده ميشود:

Quartz + Muscovite ± Biotite + Alkali – Feldspar + Zircon ± Rutile ± Garnet.
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بافت آنها اکثراً لپيدوبالستيک ( )Lepidoblasticتا پرفيروبالستيک ميباشد.
واحدهاي ( Pz3c, Pz3b, Pz3d, Pz3 m, Pz3gکمپلکس روتشون)
اين کمپلکس در اطراف وبوئيه و چاه چغوک گسترش زيادي داشته و بر روي بخشهاي فوقاني گنايس هاي واحد Pz2

قرار ميگيرد .قابل ذکر آنکه بخشهاي فوقاني واحد  Pz2عموماً از کوارتز غني بوده و شايد آنها را بتوان با کوارتزيتهاي
نازک کمپلکس گل گهر که در بسياري از نقاط توسط سبزهئي ( )1373و سبزهئي و همکاران ( ) 1373گزارش شده،
مقايسه نمود .بر روي گنايسهاي غني از کوارتز واحد  ،Pz2کمپلک س روتشون قرار گرفته که سن آن در ورقه خبر
(سبزهئي و همکاران  ) 1373کامبرين مياني باالئي گزارش شده است .اين کمپلکس در اطراف وئوئيه ابتدا با رديفي از

ﮐﺸ
ﻮر

گرين شيست و شيستها و چرت هاي دگرگون شده سياه رنگ و باندهاي نازک مرمر دولوميتي آغاز ميشود که بنام
واحد  Pz3gمشخص شده است .سپس بر روي واحد  Pz3gيک رديف مرمر دولوميتي -آنکريتي کلسيتي با ميان اليههايي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از بازالتهاي دگرگون شده بوجود آمده است.واحد  Pz3mاز مرمرهاي کلسيتي -دولوميتي متراکم و تودهاي تشکيل
شده که ضخامت اليهها از چندين متر تجاوز مينمايد ،واحد  Pz3dمرمر دولوميتي بوده و هم ارز واحد  Pz3mميباشد.
دولوميتي شدن آنها در بسياري از موارد بواسطه ديفوژن  Mgاز درون گرين شيستهاي واحد  Pz3gبوجود آمده است.

تﻣ

در واحد  Pz3dميان اليههاي نازکي از کالک شيست و گرين شيست ديده شده است .برونزدهايي که گرين شيستهاي
درون واحد  Pz3mبا واحد  Pzdقابل مالحظه بوده اند ،تحت نام  Pz3bجدا شده اند .واحدهاي  Pz3mو  Pz3dبتدريج در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش انتهايي ابتدا به رديفي از کالک شيست و سپس به گارنت شيست تبديل ميشوند .اين کمپلکس در ناحيه وبوئيه
شباهت بسيار زيادي به مقطع تيپ کمپلکس روتشون کوه سفيد دراز بي خبر (سبزهئي  )1373دارد .واحد  Pz3cاز اين
ديدگاه شباهت بسيار زيادي با شيستهاي سياه کوه سفيد دراز بي خبر دارد که سبزهئي ( )1373آنها را از نظر سني

و
اﮐﺘ

با گراپتوليت شيستهاي زاگرس مقايسه نموده است .مرمرها عموماً داراي بافت گرانوبالستيک بوده و از پاراژنزهاي
زير تشکيل شده اند:
Calcite + Dolomite + Tremolite + Opaque mineral
Calcite + Muscovite + Chlorite + Opaque mineral

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کالک شيستها داراي پاراژنز زير ميباشد:

گرين شيستها داراي پاراژنزهاي زير ميباشند:

Albite Oligoclase + Chlorite + Calcite + Pyrite + Epidote + Clinozoisite

در واحد  Pz3سنگهايي ديده مي شود که تماماً از آمفيبل تشکيل شده است .اين سنگها احتماالً از دگرگوني
گدازههاي الترابازيک بوجود آمدهاند.
واحدهاي Dcm, Dl, Dd

زﻣﯿ

واحدهاي  Dl, Ddمرمرهاي دونين بااليي است که هم ارز کمپلکس خبر ميباشند .در اين مرمرها آثار فسيلي بسيار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کمي ديده شده که منحصر به کرينوئيدها مي باشد .انتساب اين واحدها صرفاً بر اساس ارتباط برونزدهاي اين ورقه با
ورقه خبر انجام شده است .واحد  Dlاز مرمرهاي کلسيتي و واحد  Ddاز مرمرهاي دولوميتي تشکيل شده است .واحد
 Dcmبر روي واحد  Dlقرار گرفته و اساساً از گدازههاي بالشي دگرگون شده و ميکاشيستهاي سياه رنگ گرونادار و
فيليت و باندهاي بسيار نازک مرمر و کوارتزيت تشکيل شده است .اين واحد در دو برونزد بسيار محدود در منتهي اليه
شمالي و در گوشه جنوب شرقي ورقه ديده شده است .به دليل قرارگيري آن بر روي مرمرهاي واحد  Dlاين واحد ب ا
کمپلکس سرگز در نقشه خبر مقايسه گرديده است .سن اين واحد کربونيفر زيرين تا دونين بااليي مي باشد .اطالعات
اصلي سني از مطالعات انجام شده در ورقه خبر گرفته شده است (نقشه خبر ،سبزهئي و همکاران.)1375 ،

واحدهاي ( CPb ،CPs ،CPlتوربيديتهاي کربونيفر بااليي  -پرمين زيرين)

توربيديتهاي کربونيفر بااليي  -پرمين زيرين در بخش شمالي اين ورقه گسترش بسيار زيادي داشته و جزئي از
مجموعه گسترده تري است که در چهارگوش  1:250000نيريز خصوصاً ورقه  1:100000گل گهر ديده شده و مورد
مطالعه قرار گرفته است .اين مجموعه تناوبي از گدازه هاي بالشي آندزيت پرفيري تا بازالتي ،چرتهاي اليه اي ،ماسه
سنگ ،شيل و توربيديت هاي آهکي برشي ميباشد .توربيديتهاي آهکي ستيغهاي برجسته و ماسه سنگها و شيلها،
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گوديها را بوجود آورده است .در توربيديتهاي شيل و ماسه سنگي آثار اليه بنديهاي در هم ريخته ( Convolute

 )and contorted beddingديده ميشود در قاعده توربيديتهاي آهکي روانههاي برشي آهکي تشکيل گرديده و به
ترتيب قطعات آهکي دانه ريزتر تا گلهاي آهکي تشکيل و اين وضعيت بصورت چرخهاي تکرار گرديده است .گلهاي
آهکي اوليه با دو رنگ خاکستري تيره و خاکستري روشن و خاصيت تيکوتروپيک ( )Tixotropicمختلف روان شدهاند

ﮐﺸ
ﻮر

و در بسياري از موارد گلهاي دولوميتي نيز آنها را همراهي مينموده است .در بسياري از برونزدها به دليل حرکات
تکتونيکي يا اعمال شار حرارتي از جانب تودههاي نفوذي بهنگام وقوع حرکات تکتونيکي برشهاي مذکور سيالن يافته
و داراي فولياسيون شده اند .آثار فسيلي درون اين آهکها بسيار بد حفظ شده است .ضخامت باندهاي آهکي درون
اين مجموعه بسيار متغير بوده و در جهت شمال غربي  -جنوب شرقي گاهي به صفر ميرسد .درجه دگرگوني عمومي
اين مجموعه بسيار کم بوده و حداکثر تا اوائل رخساره شيست سبز ميرسد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گدازههاي بالشي آندزيتي ساخت اوليه خود را بسيار خوب حفظ کرده اند .بافت آنها پرفيري بوده و بلورهاي اوليه
پالژيوکالز بخوبي قابل رويت ميباشند .پالژيوکالزهاي اوليه  5تا  10ميليمتر طول داشته و بشدت دگرگون شده و به
مجموعهاي از کانيهاي  Albite + Epidote + Clinozoisite + Calciteتبديل شدهاند .از کا نيهاي مافيک اوليه اندزيت

تﻣ

ها ،کوچکترين اثري بجا نمانده و به کلريت  +اسفن و کانيهاي اوپاک تبديل شده اند .زمينه اين سنگها داراي بافت
اينتر گرانوالر بوده است .بازالتهاي دگرگون شده اين واحد داراي بافت افيتيک تا اينترگرانوالر بوده و از تيتان اوژيت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

( )Titan - Augiteبه رنگ قهوهاي تا گوشتي و پالژيوکالز تشکيل شده است .پالژيوکالزها نيز مانند آندزيتها در اين
سنگها بشدت دگرسان شده اند .در بعضي از برونزدها واحد  CPbگدازههاي کوارتز کواتوفيري ديده شده است.
واحد  CPbاساساً گدازههاي بازالتي – آندزيتي و کمي کوارتز کراتوفير تشکيل شده و واحد  CPsرا تناوبي از ماسه

سن پرمين زيرين بدان نسبت داده شده است.

و
اﮐﺘ

سنگ ،شيل کمي هيالو کالستيت ( )Hyaloclastiteو چرتهاي اليهاي و واحد  CPlرا اساساً از توربيديتهاي آهکي
تشکيل داده است .از توربيديتهاي آهکي مورد بحث در چند نقطه از اين ناحيه مجموعه فسيلي زير بدست آمده که

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Padangia sp., Glomospira sp., Pseudoschwagerina sp., Cribrogenerina sp., Cribrogenerina cf. Sumatrana,
Schwagerna sp., Climmocammina sp., Pseudofusulina sp., Schubertella sp., Eotuberitina sp., Tetrataxis
sp., Tetrataxisparaminimus, Tubiphytes sp., Posidonia sp., Globivalvulina sp., Crinoid fragments , Algae
, Mollusca fragments, Gastropod,

از همين مجموعه در محدوده چهارگوش  1:250000نيريز (سبزهئي و همکاران  )1372مجموعه فسيلي پرمين زيرين
تا کربونيفر بااليي بدست آمده و ما نيز در اينجا اين محدوده سني را براي واحدهاي  CPb، CPs، CPlدر نظرگرفته ايم.
مجموعههاي سنگي مزوزوئيک

زﻣﯿ

مجموعههاي مزوزوئيک ورقه باغات را ميتوان به چند گروه بشرح زير تقسيم نمود:
 -حوضه چاه چغوک  -گل گهر (واحدهاي )JKtc ،JKt2 ،Jf

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين حوضه در ورقه  1:100000خبر بنام حوضه مزوزوئيک دهنه آب خاموش نامگذاري شده و دقيقاً ادامه همان حوضه
مزوزوئيک است .در اين حوضه ابتدا رديف ضخيمي از تناوب ريتمي ماسه سنگ ،گري واک و شيل به رنگهاي سبز

تيره تا خاکستري تيره نهشته شده است .در درون اين رديف شيلهاي حاوي مواد آلي (شيلهاي ذغالي) نيز ديده
مي شود .ماسه سنگها داراي بلورهاي پيريت شکلدار بوده و اجزاء آن از مواد آواري مجموعههاي دگرگوني زون سنندج
 سيرجان تشکيل گرديده است .اين رديف بشدت چين خورده بوده و تراشههايي از آن بصورت مکرر بر روي هم راندهشده است .ماسه سنگها را ميتوان نوعي گري واک ناميد که از کوارتز غني بوده و حاوي فلدسپات و قطعات سنگي نيز
ميباشند ک ه سيمان قطعات را موسکويت و کلريت و کانيهاي رسي تشکيل داده است .اين رديف در نقشه باغات با

عالمت  Jfنشان داده شده است .بر روي واحد  Jfدر حوضه چاه چغوک رديفي از کنگلومرا و آهک ماسهاي و آهک
ميکريتي سياه رنگ و شيل و ماسه سنگ نهشته شده است .کنگلومراها بصورت ريزشهاي بهمن گونه ديده شده که
فاقد اليه بندي بوده و داراي درجه جور شدگي بسيار بد ميباشند .از اين مجموعه در ورقه خبر فسيل هايي مربوط به
ژوراسيک بااليي  -کرتاسه زيرين بدست آمده است .اين واحد با عالمت  JKtcنشان داده شده است.
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در درون اين حوضه مجموعهاي از کنگلومرا ،ميکروکنگلومرا ،شيل و ماسه سنگ ديده ميشود که حاوي
اوليستوليتهاي کوچک و بزرگ از قطعات سنگهاي دگرگوني پالئوزوئيک ميباشد .اين زون اواليستوليتي با عالمت
 JKt2نمايش داده شده است .شدت دگرگوني در اين مجموعه به دليل تحرکات تکتونيکي بعد از ژوراسيک نسبتاً باال
بوده و گاهي تميز آن از دگرگونههاي پالئوزوئيک بسيار مشکل است .تشکيل اين اوليستوستروم به دليل لغزش وزني

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعههاي دگرگوني پالئوزوئيک است که در لبه حوضه فليشي مذکور بصورت ارتفاعي با پرتگاههاي گسلي رخنمون
داشته و در اثر حرکات تکتونيکي و فعاليتهاي اين زون پرتکاپو به درون حوضه فليشي مذکور ريختهاند.
 حوضه باغات (واحدهاي )JKmv ،JKmt ،JKt1 ،Jv ،Jdبخش اعظم بستر اين حوضه را به احتمال بسيار قوي گابروها و الترامافيکهاي دگرگونه قديمي تشکيل داده اند .در
منطقه مورد بحث دو برونزد از گابروها  Pzgbديده شده که بستر واحد  Jvرا تشکيل داده اند .در حقيقت دايکهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تغذيه کننده واحد  Jvاز درون اين گابروها عبور کردهاند و واحد  Jvاساساً با دايکهاي ورقي ( )Sheeted Dykesآندزيت
پرفيري  -ديوريت پرفيري آغاز و در باال بتدريج به مخلوطي از دايک و گدازه آندزيت پرفيري تبديل و سرانجام به
گدازهها و هيالوکالستيکهاي آندزيتي تبديل ميگردند .اين مجموعه اساساً به رنگ سبز پريده ديده ميشود و دگرگون

تﻣ

شده است .همين واحد در زون برشي شمالي باغات چنان دگرگون شده که باز شناخت آن بسيار مشکل ميباشد و
براحتي در ديد اول به دگرگونيهاي پالئوزوئيک شباهت زيادي دارد .معادل دگرگون شده واحد  Jvدر زون برشي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شمال باغات  Jmvميباشد.
دايکهاي ورقي و فوج دايکها ،ديوريت تا گابروديوريتهاي پرفيري هستند .بافت آنها پرفيري و بلورهاي اوليه از
کلينوپيروکسن (اوژيت) و البراديوريت تشکيل شده و زمينه آنها نيز از همين کانيها بوده که در اثر دگرگوني به مجموعه

و
اﮐﺘ

درهمي از اکتينوليت و آلبيت و کلريت و اسفن تبديل شده است .کلينوپيروکسن در بعضي از موارد کامالً به هورنبلند
و آکتينوليت تبديل شده و پالژيوکالزها در بعضي از موارد بشدت سوسوريتي شده اند .گدازههاي واحد  Jvداراي بافت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پرفيري و زمينه حفره اي بسيار دانه ريز بوده و در اين سنگها بلورهاي اوليه را کلينوپ يروکسن و پالژيوکالز (البرادوريت
 آندزين) تشکيل ميدهد .حفرهها از کانيهاي کلريت ،اپيدوت زئوليت ،پوميلي ايت ( )Pumpellyiteپر شدهاند .گدازهدر بعضي از موارد داراي بافت گلومروپرفيريتيک ميباشند .زمينه گدازه ها داراي بافت جرياني تا اينترسرتال ميباشند.
همانند دايکها زمينه اين سنگها نيز تبديل به مجموعهاي از آکتينوليت  +کلريت و اپيدوت و اسفن شده اند.
واحد  Jmvمعادل دگرگون شده واحد  Jvميباشد و با فولياسيون و سيالن اجزاء گدازهها مشخص ميشود .در اين سنگها

زﻣﯿ

کانيهاي اوليه سنگها مانند کلينوپيروکسن و پالژيوکالزها تا اندازهاي حفظ شدهاند و از اطراف در حين سيالن و خرد
شدن و ميلونيتي شدن بهکانيهاي دگرگوني تبديل شده اند .در اين ارتباط کلينوپيروکسنها به مجموعه از آکتينوليت
و اپيدوت و پالژيوکالزها به مجموعهاي از سريسيت و موسکويت و اپيدوت و کلينوزوايزيت و کلسيت و آلبيت تبديل
شدهاند.
بر روي واحد  Jطور عادي رديفي از تناوب ماسه سنگ ،شيل ،کنگلومرا  -ميکروکنگلومرا و باندهاي نازک اليه آهکهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

v

ميکريتي نهشته شده است .تناوب ماسه سنگ و شيل بسيار ريتمي و منظم بوده و باندهاي کنگلومرا فقط در شروع
اين رديف ديده ميشود .اين واحد با عالمت  JKt1مشخص گرديده است .از آهکهاي اين واحد که نوعي بيوپل
ميکرواسپارايت ميباشد .مجموعه فسيلي زير با سن ژوراسيک بااليي  -کرتاسه زيرين بدست آمده است.
Lenticulina sp., Bovenia sp., Nodosaridae, Mulusca, Crinoid

اجزاء سنگها در زون برشي شمال باغات در اين واحد ،بتدريج بطرف شمال تحت تأثير پديدههاي برشي ،جهتدار و
خرد شده و فولياسيون در آنها شکل گرفته است و در منتهي اليه شمالي زون برشي ( )Shear zoneتبديل به
شيستهاي کامل با شستوزيته بسيار خوب شده اند .مطالعه ميکروسکوپي نشان مي دهد که اين دگرگوني فزاينده

مطقاً بخاطر پديدههاي برشي و سيالن اجزاء سنگ در دگرگوني و دگرشکلي درون زون برشي بوجود آمده است .واحد
 JKmtمعدل دگرگون شده واحد  JKt1ميباشد.
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واحد  Jgdيک توده گابرو  -ديوريت ميباشد که از نظر سنگ شناختي معادل دايکهاي واحد  Jvبوده و بطور يقين
نماينده مخزن ماگمايي تغذيه کننده دايکهاي ورقي و گدازههاي بالشي ميباشد.
 حوضه غرب گوشنوئيه  -ده سرد( ،واحدهاي )JKl , JKv, JKlv, Klدر اين حوضه تناوبي از آهکهاي ماسهاي و آهکهاي االيتي ميکرواسپاريتي و گدازههاي آندزيتي  -بازالتي تشکيل
داده است .اين واحد در نقشه بنام  JKlvنشان داده شده و بخشهايي از اين تشکيالت که برتري مطلق با گدازههاي
آندزيتي  -بازالتي بوده است .با عالمت  JKvنشان داده شده است .از آهکهاي اواوسپاريت تا اواوميکرواسپاريتي اين
زون فسيلهاي زير با سن ژوراسيک باالئي  -کرتاسه زيرين بدست آمده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Pseudocyclammina, Lenticulina sp., Cristellaria sp., Mollusca, Algae
در اين حوضه آهکهاي  Klبر روي واحد  JKlvبا هم ساني ( )Conformityنهشته شده است .از اين آهکها که عمدتاً

آهکهاي اربيتولينادار ميباشد .مجموعه فسيلي زير بدست آمده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitolina sp., Lithocodium aggregatum, Sabaudia sp., Dukhania sp., Haplophragmium sp.,
Pseudocyclamina sp., Dascycladacea, Bryozoa, Algae, Mollusca, Echinoid spine, Crinoid, Textularid,
Miliolid, Acicularia, Trocholina, Meotrocholina sp., Sabaudia cf. minutea, Sabaudia cf. minutea,
Salpingoporella sp., Ammobaculites sp., Pseudotextularia sp., Lituolidae.

آهکهاي مذکور نوعي بيوپل اينتراسپارايت تا آهکهاي ميکريتي و ميکرواسپارايت ميباشند .در جنوب تنگ قوچان چند

تﻣ

برونزد از اين آهکها وجود دارد که از آن مجموعه فسيلي زير بدست آمده است:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Orbitolina sp., Dictyoconus sp., Cuneolina sp., Pseudocrysaldina sp., Pseudocyclammina sp.,
Valvulammina sp., Textulariella sp., Miliolid.
در شمال تنگ قوچان نيز برونزدهائي از آهک واحد  Klديده شده که از آن مجموعه فسيلي زير بدست آمده است:
Orbitolina kurdica, Orbitolina sp., Lenticulina sp., Textularia sp., Salpingoporella sp., Cylindoroporella
sp., Iraqia simplex, Neotrocholina,Pseudochrysaldina sp., Lithocodium sp., Trochaminidae,
Orbitolinidae, Dukhania sp., Trocholina sp., Bacinella irregularis,
تمامي برونزدهاي مذکور از نظر چينه شناختي تقريباً هم ارز بوده و سن آلبين  -آپتين ( )Albian - Aptianبدان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نسبت داده شده است .واحد  JKlاز آهکهائي است که درون واحد  JKlvبوده و تشکيل تودههاي مستقل آهکي را داده
است.
 حوضه مزوزوئيک کفه ابراهيم آباد واحدها ()Jl ,Kc ,Klدر جنوب غربي کفه ابراهيم آباد ،دو برونزد کوچ از آهکهاي ماسهاي ميکرواسپاريتي تا االيتي و بيوپل اينتراسپاريتي
ديده مي شود که از آنها مجموعه فسيلي زير با سن ژوراسيک مياني تا باالئي بدست آمده است:

زﻣﯿ

Pseudoclammina sp., Nautiloculina sp., Globochate sp., Ammobaculites sp., Macroporella sp.,
Cyanophytes sp., pfenderina sp., Cladocoropsis sp., Lithocodium aggregatum, Mollusca fragments,
Echinoid,s – spine,
اين واحد با عالمت  Jlنمايش داده شده است .در نزديکي تونل واقع در منتهي اليه شمالي نقشه  -در شمال غربي کفه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ابراهيم آباد برونزدي از آهکهاي اربيتولينادار (واحد  )Klديده ميشود .اين آهک با يک قاعده ماسه سنگي  -کنگلومرائي
(واحد  )Kcبطور دگرشيب بر روي واحد  CP1نهشته شده است .از آهکهاي واحد  Klدر اين حوضه مجموعه فسيلي

زير با سن آلبين  -آپتين بدست آمده است:
Orbitolina sp., Sabaudia sp., Nezzazata sp., Pseudo textulariella, Neotrocholina sp., Pseudocyclammina,
Miliolid, Coral, Crinoid, Echinoid spine.

واحد E1

آهکهاي نوموليتدار واحد  E1در چند برونزد بر روي آهکهاي کرتاسه  Klدر شمال تنگ قوچان ديده شده است .از
اين آهکها که نوعي بيوپل ميکرواسپارايت ميباشند مجموعه فسيلي زير با سن ائوسن مياني بدست آمده است:
Nummulites sp., Cibicides sp. Rotalia sp. Miliolid, Textularia, Algae

فليشهاي اليگوسن واحد Of

ماسه سنگها و شيلها و کنگلومراهاي واحد  Ofدر شمال تنگ قوچان برونزد داشته و از درون آهکهاي ماسهاي آن
مجموعه فسيل زير با سن اليگوسن زيرين بدست آمده است.

Nummulites fichteli – intermedus, Nummulites fichteli, Rotalia viennoti, Asnphistegina sp.,
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واحد OM1

آهکهاي ريفي اليگوميوسن در شمال کوه چاه زار بر روي واحدهاي مختلف از مجموعههاي دگرگوني اين کوهستان
نهشته شده است .از اين آهکها مجموعه فسيلي مربوط به اليگوميوسن در منطقه تحت پوشش برگه خبر ()1:100000
بدست آمده ،لذا در اينجا از تکرار آن خودداري ميشود (رجوع شود به سبزهئي و همکاران  1375نقشه 1:100000
خبر).
c

s

واحدهاي  Mو M

اين دو واحد از رسوبات مالس گونه قرمز رنگ مرکب از ماسه سنگ و کنگلومرا (واحد  )Mcو تناوب مارنهاي قرمز

ﮐﺸ
ﻮر

ژيپسدار و مارنهاي خاکستري متمايل به سبز ( )Msتشکيل شده و گمان ميرود که معادل سازند قرمز باالئي باشد.
متأسفانه هيچ دليل ديگري جز شباهت ليتولوژيکي براي اين اظهار نظر بدست نيامده است.
واحدهاي Plm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در حوضه اطراف مهرآوران و کشکوئيه تشکيل شده و تناوبي از مارنهاي قرمز و سبز رنگ و آهک و ماسه
سنگ و طبقات ژيپس آنرا مشخص مي نمايد از آنجا که اين واحد زير کنگلومراهاي بختياري قرار گرفته سن آنرا
ميتوان به پليوسن نسبت داد.

تﻣ

واحد PLQc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد از کنگلومراهاي سخت شدهاي تشکيل يافته که با سازند بختياري زون زاگرس مقايسه شده و سن آن به
پليوستوسن زيرين  -پليوسن فوقاني نسبت داده شده است.
کواترنري

توده نفوذي گرانيت چاه زار (واحد )g

و
اﮐﺘ

پادگانه ها ،تراسهاي رودخانهاي  Qt1و  ،Qt2رسوبات بستر رودخانهها  Qalو دقهاي رسي مبين فازهاي فرسايشي
مختلف کواترنري و محصوالت آنها ميباشند.
اين توده بصورت يک توده نفوذي نيمه عميق در دگرگونههاي کوه چاه زار نفوذ نموده و در اطراف خود آثاري دگرگوني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همبري ايجاد نموده ولي متأسفانه به دليل رانشهاي بعدي خود گرانيت و هاله دگرگوني آن تحت تأثير دگرگوني
قهقهرائي و دگر شکلي قرار گرفتهاند و مقدار کمي از آثار اين دگرگوني بجا مانده است .اين گرانيت بنا به دالئلي که
سبزهئي و همکاران ( 1375نقشه  1:100000خبر) اقامه کردهاند به ترياس باالئي نسبت داده شده است .در اطراف
اين توده گرانيتي کاني سازي آهن نيز ديده شده است .اين گرانيت در اصل داراي بافت پرفيري بوده ولي تمامي
بلورهاي اوليه و متن سنگ در اثر دگر شکلي کاتاکالستيک ميلونيتي شده و بلورهاي اوليه کوارتز و فلدسپاتهاي قليائي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

(ميکروکلين پرتيت) داراي خاموشي موجي گشتهاند .کوارتزهاي بي پيراميدال  -عليرغم شکسته شدن و تحمل
دگرشکلي هنوز در متن سنگ قابل رويت بود و چنين است ميکروکلين پرتيت ،متر سنگ از کوارتز و فلدسپاتهاي ريز
دانه ،اسفن ،اناتاز ،روتيل ،کلسيت و موسکويت تشکيل شده است .اناتاز و کلسيت و موسکويت از کانيهاي فاز دگرگوني
قهقرائي بوده و در اين دگرگوني بيوتيتهاي اوليه نيز به کلريت تبديل شده اند .احتمال ميرود که آناتاز در اثر واکنش
سياالت  CO2دار با اسفن اوليه بوجود آمده باشد .کانيهاي فرعي اين سنگها زيرکن و آپاتيت هستند اين گرانيت با

عالمت  gدر نقشه نشان داده شده است.
تکتونيک

اشکوبهاي ساختاري

وجود قطعات آواري از مجموعههاي دگرگوني پالئوزوئيک در درون فليشهاي ژوراسيک زيرين (واحد  )Jfبخوبي نشان
ميدهد که مهمترين اشکوب ساختاري اين منطقه کيميرين آغازي ميباشد .زيرا اين فاز پرمين زيرين منطقه را تحت
تأثير قرار داده و در ورقههاي مجاور ،ترياس زيرين را نيز متأثر نموده است اين اشکوب ساختاري داراي تاريخچه
تحوالت بسيار طوالني بود که با تأثير يک فاز کششي که از پرکامبرين باالئي آغاز ميشود ،شروع گشته و موجب
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پديداري کافتهاي درون قارهاي يا اوالکوژئوسينکلينالهائي در درون بلوکهاي بزرگ پالتفرمي گشته است .در اين
اوالکوژنها نهشتههاي توربيدتي همراه با گدازههاي الترامافيک  -بازيک تشکيل گرديده و دگرگون شده اند .اين اوالکوژنها
در فاز کوهزائي کيميرين آغازي بسته شده و به احتمال بسيار قوي ،گرانيت پس از کوهزائي  gدر اواخر همين فاز
کوهزائي پوسته چين خورده مذکور را در نورديده و بر آن پوسته يک دگرگوني حرارتي را اعمال نموده است.
اشکوبهاي کيميرين مياني  -پسين

بنظر مي رسد که پس از خاتمه فاز کوهزايي کيميرين آغازي يک دوره کششي جديد آغاز و حوضههاي جديد مزوزوئيک
با ويژگيهاي مختلف در منطقه بوجود آمده است .در حوضههاي مزوزوئيک ده سرد گوشنوئيه فعاليت آتش فشاني

ﮐﺸ
ﻮر

بسيار مهمي رخ داده در حاليکه در حوضه فليشي گل گهر  -چاه چغوک نهشتههاي فليشي توربيديت نهشته ميشده
است .در حوضه مذکور از لبههاي آن اوليستوليتهاي بزرگ و کوچک از سنگهاي دگرگونه پالئوزوئيک به درون آن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميريخته اند .اين وضعيت تا انتهاي ژوراسيک مياني ادامه داشته و در ژوراسيک باالئي ،باال آمدگيها و تحرکاتي وجود
داشته که باعث ايجاد رخسارههاي فليشي وحشي و توربيديتهاي بهمن گونه (واحد  )JKtcشده است .سرانجام ،تمامي
اين حوضهها قبل از (آپتين  -آلبين) بسته شده و اشکوب ساختاري کيميرين پسين با پيشروي درياي آپتين  -آلبين)
بسته شده و اشکوب ساختاري کيميرين پسين با پيشروي درياي آپتين  -آلبين خاتمه مييابد.

تﻣ

اشکوبهاي کيميرين مياني  -پسين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تمامي مجموعههاي قبلي در فاز کوهزائي الراميد چين خورده و ائوسن بااليي بعدها بر روي آنها پيشروي نموده است.
با خاتمه اشکوب ساختاري الراميد فازهاي آلپين اوليه ( )Early Alpineخاتمه مييابد.
اشکوب آلپين مياني و پسين

و
اﮐﺘ

توسعه حوضه فليشي ائوسن باالئي  -اليگوسن زيرين شروع يک اشکوب ساختاري جديد است .بنظر ميرسد اين
حوضهها قبل از نهشته شدن آهکهاي ريفي  OM1چين خورده و باال آمده اند .باحتمال قوي فاز کوهزائي ساوين
( ) Savianيا پيرنئن نهائي خاتمه فازهاي آلبين مياني را مشخص مينمايد .اشکوبهاي آلپين پسين ،که موجب رانشها
و تجديد فعاليت گسلها و برخاست تکتونيکي و فرسايشي گشته و هنوز هم ادامه دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمودهاي ساختاري

نمودهاي ساختاري وقايع تکتونيکي در اين منطقه را بايد به دو پديده اصلي نسبت داد که عبارتند از:
 -تکتونيک کششي بوجود آورنده کافت ها ،گرابن ها ،گودالهاي پالئوزوئيک  -مزوزوئيک ترسيري،

زﻣﯿ

 تکتونيک ران شي يا وارونگي تکتونيکي ( )Tectonic Inversionموجب ب سته شدن حو ضههاي کافتي مورد بحث دربند قبلي گشته است .از اينقرار نمودهاي ساختاري اصلي اين منطقه در چنين ديدگاهي بايد مورد بحث و مداقه قرار
گيرد .نمودهاي ساختاري اين ورقه بسيار متنوع ميباشند که اهم آنها عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 ساختار فلسي راندگي ( )Tectonic Inversionجهت اصلي راندگيها شمال شرق  -جنوب غرب بوده و دستهاي ازگ سلهاي ترا ستي و کليپهاي تکتونيکي را با جهت ا صلي شمال غرب  -جنوب شرق بوجود آورده ا ست .فلسهاي
تکتونيکي راندگي همه بصورت تراشههائي با مقطع بادامکي در ميان رو راندگيهاي بزرگ قرار داشته و اين بادامکها
ابعاد بسيار مختلفي دارند .تراشههاي تکتونيکي ( )Tectonic sliceبصورت مکرر با آهنگي خاص از شمال شرق بطرف
جنوب غرب برونزد دارند و در درون آنها کليپ هائي ( )Klippeديده مي شود که از مناطق دور د ست در راندگيهاي

عمومي تأمين گ شته اند .کليپ مهرآوران که از آهکهاي پرمين زيرين ميبا شد و م ستقيماً ب صورت يک پهنه کام ً
ال
افقي بر روي واحد  Pz3قرار گرفته از مشخخخخصترين نمودهاي رانش هاي افقي خارج از رديف ()Out of Sequence

ميبا شد .بايد دان ست که باحتمال قوي پديدههاي تکتونيک ترا ستي در انتهاي تمامي ا شکوبهاي ساختاري وقوع
يافته زيرا ا سا ساً تحوالت ساختاري با پديدههاي ک ش شي بوجود آورنده گراين ها ،کافتها آغاز و گ سلههاي ت شکيل
شده در اين فازهاي کششي بعداً در پديدههاي رانش و بسته شدن حوضهها بکار گرفته شده و سفرههاي رو راندگي
مکرر را بوجود ميآورند.
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 -از نمودهاي بسخخيار جالب تکتونيک راندگي ،توسخخعه زون برشخخي شخخمال باغات اسخخت که در آن واحدهاي  JKt1و Jv

تحت تأثير نيروهاي برشي به ميلونيتها و سمي شيستها  Semischistو شيستها و سنگهاي آتشفشاني ميليونيتي
شده و دگرگون شده واحدهاي  JKmtو  JVmtتبديل ميشوند.

 -چين خوردگي ها  -چينهاي اصلي درون اين ورقه همگي از مسائل رانشهاي اصلي شمال شرقي  -جنوب غربي

ﮐﺸ
ﻮر

تبعيت نموده و ناوديسها و طاقديسهاي برگشتهاي را ساختهاند که يال جنوبي همه آنها بريده است .در اين ارتباط
طاقديس کوه چاه زار که يال جنوبي آن در زون رو راندگي چاه چغوک  -گل گهر بريده شده از مشخص ترين نمودهاي
ساختاري ميباشد.
 گسلههاي فرعي  -گسلههاي فرعي نيز از شيوه رانشهاي شمال شرقي  -جنوب غربي تبعيت مي نمايد و آنها راميتوان گسلههاي مزدوج هميوغ ( )Conjugate Faultناميد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 خط وارههاي شمالي  -جنوبي  -اين خط واره که داراي امتداد تقريبي شمالي  -جنوبي ميباشد از لبه غربي کفهابراهيم آباد آغاز و تا جنوب مهرآوران ادامه دارد .اين زون گسلي در غرب باغات واحد  Jvو  JKt 1را کامالً بريده و در
گر دنه چاه چغوک تغييراتي در روند زونهاي تراستي ايجاد مينمايد محتمل است که اين خط واره بر اثر تجديد فعاليت

تﻣ

عناصر پي سنگ بوجود آمده باشد .اين خط واره در نقشه ساختاري خط واره باغات نامگذاري شده است.
زمين شناسي اقتصادي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در منطقه مورد مطالعه آثار کانيزايي آهن در اطراف توده نفوذي کوه چاهزار ديده شده که کم اهميت ميباشد.

و
اﮐﺘ

در نزديکي دهکده وبوئيه مرمرهاي واحد  Pzm3و در نزديکي گردنه چاه چغوک مرمرهاي داخل واحد  Pz3براي تهيه سنگ
تزئيني مورد استفاده قرار ميگيرد .از واحد  Plmسنگ ،گچ براي تهيه گچ بنائي استخراج ميگردد.
منابع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -منابع فارسي

سبزه ئي ،مسيب ،روشن روان ،جمال ،اشراقي ،صفرعلي ،1372 ،نقشه  1:250000ورقه نيريز ،سازمان زمين شناسي
کشور.
سبزه ئي ،مسيب ،1372 ،نقشه  1:250000ورقه حاجي آباد ،سازمان زمين شناسي کشور.

زﻣﯿ

سبزه ئي ،مسيب ،روشن روان ،جمال ،اشراقي .صفرعلي ،1375 ،نقشه  1:100000گل گهر ،سازمان زمين شناسي
کشور( ،در دست چاپ)
سبزه ئي ،مسيب ،روشن روان ،جمال ،اشراقي .صفرعلي ،1375 ،نقشه  1:100000ورقه نيريز ،سازمان زمين شناسي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کشور( ،در دست چاپ)
سبزه ئي ،مسيب ، 1373 ،اوالکوژنهاي پالئوزوئيک ايران و نقش آنها در تعيين مسائل افيوليتهاي ايران ،برداشتهايي
از زون سنندج سيرجان و تعميم آن در گستره ايران زمين ،طرح تدوين کتاب زمين شناسي ايران (در دست چاپ).
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