وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000ﺑﻬﺎدران

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

6952

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

م.ر .ﻣﺠﯿﺪي ﻓﺮد  ،س.ح .وزﯾﺮي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

)1379 - (2000
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  – 6952بهادران
موقعيت جغرافيايي و ژئومورفولوژي

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه بررسي شده در موقعيت جغرافيايي َ 54˚،30تا َ 55˚،00طول خاوري وَ 31˚، 00تا َ 31˚،30عرض شمالي جاي
دارد .اين ناحيه بخش جنوبي چهارگوش يزد را در بر ميگيرد .شهر يزد و مهريز در قسمت شمال باختري وبخشداري
انار در قسمت جنوب خاوري است.
روستاي بهادران که نام نقشه از آن گرفته شده ،در  92کيلومتري جنوب خاوري يزد جاي دارد مهمترين راه ارتباطي
ناحيه ،جاده آسفالته يزد به انار است .به جز راه يزد به انار ،ديگر راه هاي اين منطقه را راه هاي شوسه پديد ميآورند،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آن چنان که به آساني ميتوان با اتومبيل به بيشتر نقاط آن دسترسي پيدا کرد.
آب وهواي منطقه هماهنگ با شرايط عمومي کلي بياباني ايران مرکزي ،است .در شمال اين شرايط ميتوان دماي باال،
رطوبت کم ،بارندگي اندک با انتشار ناهمسان ،تبخير شديد ،منفي بودن موازنه آب در همه گستره منطقه ،کم پشت

تﻣ

بودن پوشش گياهي و جريان هاي تقريب ناپايدار را نام برد که به شوري فزاينده زمين ها و آب هاي زيرزميني
ميانجامد .در ميانه هاي بهار و تابستان ،آب و هوا گرم وخشک ولي در پاييز و زمستان و سرآغازهاي بهار،معتدل است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيشينه درجه حرارت در تيرماه  +48و کمينه آن در دي و بهمن  -15درجه سانتي گراد است .اندازه بارندگي ساليانه
 60تا  70ميلي متر است .از خرداد ماه بادهاي گرم کويري از سوي خاور وشمال خاوري به وزيد ن آغاز ميکند که تا
پايان مهرماه دنباله دارد .طوفانهاي ماسه اي از اسفند ماه آغاز ميشود و تا مرداد ماه به گونه اي پراکنده ادامه دارد.

و
اﮐﺘ

از سوي جنوب و جنوب باختري ،بادهاي فصل سرد منطقه مي وزند که سوزي سرد را ايجاد ميکنند .به دليل شرايط
نا مناسب اقليمي در ناحيه ،تنها مي توان به روستاهاي بهادران ،مهدي آباد ،کريم آباد ،حسين آباد و قادر آباد اشاره

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمود.
از ميان رستني هاي اين ناحيه ،بيشتر ،گون ،گز ،درمنه ،يوشم و خارشتر به چشم ميخورد فرآورده عمده کشاورزي
اين منطقه پسته است .دامداري نيز بسيار محدود است و مهمترين جانوران آن ،پلنگ ،گرگ ،بزکوهي ،آهو ،روباه،موش
صحرايي و مار است.
اين منطقه رودخانه ندارد و فعاليت گسترش يافته کشاورزي با استفاده از شماري قنات هاي قديمي و در بيشتر موارد
با استفاده از چاه هاي موتوري انجام ميشود.

زﻣﯿ

از ديدگاه ريخت شناختي (مورفولوژي) ناهمواري هاي اين ناحيه را ميتوان به سه دسته کفه ها ،دشت ها و ارتفاعات
تقسيم کرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه واحدهاي سنگي موجود در ناحيه ،بيشتر ،داراي راستاي شمال باختري – جنوب خاوري اند که جبهه شمالي
آن ها به کفه بهادران و بخش مرکزي و جنوبي به کفه پرپا پايان ميپذيرند .کفه هاي بهادران و پرپا در نواحي پست
تر جاي دارند و به علت گود افتادگي آنها نسبت به مناطق پيرامون ،آبهاي سطحي به سوي اين نواحي روان ميشوند
و در اثر تابش شديد خورشيد ،آب اين مناطق تبخير و نمک برجاي گذاشته ميشود.
دومين واحد را نهشته هاي کواترنر از نوع پادگانه هاي آبرفتي پديد ميآورند و بدليل خشک بودن ناحيه ،هيچگونه

رود دائمي ديده نمي شود و آبراهه هاي موجود ،تنها در فصل بارندگي ،هرز آبهاي سطحي را به نواحي پست هدايت
ميکنند.
رشته کوه هاي کشيده ،مرتفع و ستيغ ساز يا صخره ساز ،سومين واحد اند که از سنگهاي کربناتي سازند تفت پديد
آمده اند .بلندترين ارتفاع در منطقه نيز وابسته به اين سازند است و برابر  2890متر مربوط به کوه کرمانشاه است .در
حالي که کمترين بلنداي  1427متر وابسته به کفه بهادران است .چکادهاي بلند ناحيه ،بيشتر از سنگهاي کربناتي
(آهکي – دولوميتي) کرتاسه زيرين پديد ميآيند که بدليل ساز و کار تکتونيک شديد ،همگام با پيدايش شکستگيهاي
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پرشمار ،پرتگاه هاي فراوان را پديد آورده است .همچنين روند برجستگي هاي جدا از هم و پهن دره هاي ميان آنها
که روند  NW-SEدارد ،زير فرمان گسله هاي بزرگي با همين روند است که ژئومورمولوژي منطقه را زير تأثير خود
برده است.
موقعيت منطقه در زمين شناسي ايران

ناحيه مورد بررسي در محدوده ساختاري ايران مرکزي جاي دارد .سنگهاي پالئوزوئيک در ورقه بهادران ،تنها به صورت
چند تپه پراکنده از سازند جمال ديده ميشود.
بيشترين گسترش سنگهاي ناحيه ،وابسته به سنگهاي کرتاسه ،به ويژه ،کرتاسه پاييني است و داراي روند همگاني

ﮐﺸ
ﻮر

شمال باختري – جنوب خاوري است که از آن با نام سازند تفت سخن به ميان ميآيد.
منطقه بررسي شده شديداً تحت تأثير تکتونيک ناحيه قرار گرفته و در اثر عملکرد گسله هاي مختلف که بيشتر آنها
داراي روند شمال باختري – جنوب خاوري دارند به شدت بهم ريخته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد هاي سنگي
سازند جمال ()Plj

تﻣ

سازند جمال ،کهن ترين مجموعه سنگي است که در منطقه در پيکر چند کوه جدا افتاده از هم ،رخنمون دارد .اين
سازند ،در برگيرنده رديفي از سنگهاي آهکه ايي به رنگ خاکستري تيره است که رگه هايي فراوان از کلسيت بر خود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارد.
اين سنگها در بردارنده فسيلهاي فراوان از فوزولين ،کلني مرجان زئوفيکوس است .اين واحد در پاره اي نقاط داراي

و
اﮐﺘ

روبان ها و گرهکهاي چرتي است.
ميکروفسيل هاي زير و سن مرغابين پسين تا جلفين پيشين ،توسط ط.محتاط و س.منيبي براي اين سازند پيشنهاد
شده است)1375( .
Globivalvulina biserialis ; Paraglobivalvulina mira ; Deckerella sp; Climacammina sp; Mesoschubertella
;sp; Neoendothyra sp; Parafusulina sp; Codonofusiella sp; Staffella sp; Tetrataxis sp; Paleotextularia sp
Tubiphytes sp; Miliolids; Ostracods.

سازند شتري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در باختر کوه گلرنگ ،اين سازند يا بيشترين ستبراي نزديک به  350متر ،رخ نموده است و از آنجايي که در پيکر چند
کوه جدا افتاده از هم است ،مرز پائيني و بااليي آن نامشخص است .ولي بيرون از ورقه  1:100000بهادران ،در جاده
تنگ چنار -ابرکوه ،دگرشيبي بسيار مشخصي ميان سازند تفت  Kt3- l1و سازند جمال يافت ميشود.
اين سازند در ناحيه ،شامل دو بخش به شرح زير است:

زﻣﯿ

سنگ آهك ورميكوله دار ()TRlsh

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد سنگي در منطقه از گسترش کمي برخوردار است و تنها ميتوان آن را در جنوب کوه سفيد با ستبراي تقريبي
 150متر گواه بود که در برگيرنده تناوبي از سنگ آهک وروميکوله -دار به رنگ خاکستري روشن ،سنگ آهک شيلي
به رنگ ارغواني و سنگ آهک ماسه اي است .اين سنگها داراي رگه هاي کلسيتي پرشمار در جهات گوناگوني هستند.
وابستگي آن در پايين با واحد هاي ديگر سنگي ناشناخته است و مرز بااليي آن به گونه همساز با دولوميت شتري است.

سن اين سنگها با توجه به آثاري شبيه کرم ها :سرپوالي ( ) Serpulaيافت شده در آن ،و موقعيت چينه شناختي و
همساني رخساره اي با سنگهاي ترياس زيرين در برش نمونه سرآغازهاي ترياس تعيين شده است .اين بخش از سازند
شتري را ميتوان هم ارز بخش زيرين سازند اليکا در البرز انگاشت.
دولوميت شتري ))TRdsh

اين بخش در برگيرنده دولوميت هاي اليه اليه و متراکم به رنگ آجري است ولي بر روي هم ستبر اليه و ريز متبلور
است و ميتوان بدليل همانندي رخساره اي ،آن را با سازند شتري مقايسه کرد .اين دولوميت داراي ستبراي تقريبي
 300متر است که برونزد آن را مي توان در جنوب کوه سفيد گواه بود آن چنان که به گونه همساز بر روي سنگ آهک
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ورميکوله دار جاي گرفته است و خود در وابستگي گسليده (گسل در امتداد لغز راست گرد) با سنگهاي کرتاسه پاييني
است .همچنين اين دولوميتها را مي توان هم ارز با بخش بااليي سازند اليکا در البرز انگاشت.
سنگ هاي كرتاسه

از آنجايي که نقشه بهادران داراي گسترش زيادي از سنگهاي کرتاسه ،به ويژه کرتاسه پاييني است به شرح مقدمه اي
از اين سنگها و سپس واحدهاي سنگي تشخيص داده شده در نقشه ميپردازيم.
تاکنون سنگهاي کرتاسه در ايران با وجود گوناگوني ستبرا و سن ناهمسان خود نامگذاري نشده اند و از آن به گونه اي
کلي سخن به ميان ميآيد .در بيشتر نقاط ايران مرکزي ،بين ژوراسيک و کرتاسه نبود چينه شناسي مهمي ديده

ﮐﺸ
ﻮر

ميشود که خود معرف سازوکار حرکات کوهزايي سيمرين پسين است .رخساره هاي آهکي ،آهک مارني و شيلي
اربيتولين دار در ايران مرکزي گسترش فراواني دارند .پيشروي درياي کرتاسه زيرين ،بيشتر با به جا گذاشتن رخساره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هاي کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز آغاز ميشود که گاهي در بخشهاي بااليي آن اليههاي آهکي ،مارني و شيل ديده
ميشود .گمان مي رود که آغاز اين پيشروي در برخي نواحي ايران مرکزي زودتر و در برخي نقاط ديرتر رخ داده باشد.
سنگهاي کرتاسه زيرين در ناحيه بهادران در برگيرنده دو سازند است:
سازند سنگستان ()K s-s.c

تﻣ

برش الگوي اين سازند در کوه سنگستان در  30کيلومتري باختر شهرستان تفت جاي دارد .اين سازند براي نخستين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بار توسط م.ح نبوي ( )1972شناسانده و با نام سازند سنگستان به گونه اي غير رسمي معرفي شد.
کرتاسه زيرين در آغاز با يک سري سنگهاي تخريبي (سازند سنگستان) به رنگ قرمز ارغواني در پايه خود آغاز ميشود.
تخري بي هاي قاعده کرتاسه در چهره تناوبي از سنگ ماسه و ميکروکنگلومرا با عناصر گرد تا نيمه گرد با ترکيب کوارتز

و
اﮐﺘ

و ماسه سنگ و در بخش باالتر در چهره تناوبي از سنگ ماسه و شيل ماسه اي با اليه هاي سنگ ماسه آرکوزي ديده
ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيشترين ستبراي سازند سنگستان در کوه تنگ کرماني 300 ،متر و کمترين ستبراي آن در باختر کوه تنگ چنار است
مرز زيرين سازند سنگستان ،پوشيده و خود در وابستگي گسليده (گسل تراستي) با سنگهاي کرتاسه پاييني (سازندتفت)
است.
با وجود جستجو براي يافتن داليل ديرينه شناسي ،فسيل مشخصي در بررسي هاي تيغههاي نازک يافت نشد .از اين
رو بررسي هاي گذشته که توسط نويسنده در خضرآباد انجام پذيرفته است و با توجه به ميکروفسيل هاي زير که از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اليه هاي آهکي بدست آمده و توسط باباصنوبري دريان مطالعه شده است .ميتوان سن نئوکومين را براي بخش بااليي
سازند سنگستان پيشنهاد کرد.
)Deloffetla quericifoliipora (GRANIER AND MICHAUD
)Boueina hochstefferl (TOULA
)Boucina cf. camenitzae (DRAGASTAN AND BUCUR
Boucina/ Halimeda sp.
? Suppiluliumaclla sp.
? Choffatella sp.
? Cylindroporella sp.

سازند تفت

برش الگوي اين سازند در خارکوه ،در  30کيلومتري باختر شهرستان تفت جاي گرفته است اين سازند براي نخستين

بار توسط م .ح .نبوي ( )1972به اليه هاي آهکي پرفسيل همراه با اليه هاي مارني به نام سازند تفت به گونه اي غير
رسمي شناسانده شد.
سازند تفت در ناحيه بررسي شده بعلت تغييرات جانبي و تنوع رخساره اي به  6واحد سنگي بخش شده است که از
قديم به جديد عبارتند از:
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واحد K t1-l.sh

اولين واحد سازند تفت داراي ستبراي از  200تا  300متر است و در برگيرنده تناوبي از سنگ آهک اليتي به رنگ
خاکستري ،سنگ آهک ماسه اي به رنگ قهوه اي روشن ،سنگ ماسه و شيلهاي خاکستري مايل به تيره که داراي
فسيل هاي دوکفه اي ،شکم پا ،مرجان و خارپوست است .در اين واحد هر چه به سوي باال ميرويم از مقدار ستبراي
سنگ آهک ماسه اي و سنگ ماسه کاسته و بر مقدار سنگ آهک اليتي افزوده ميشود .از اين رو اين مقدار رديف
مي تواند برخاسته از پيشروي و ژرفتر شدن درياي کرتاسه زيري ن در ناحيه باشد .مرز پاييني اين واحد در ناحيه مورد
بررسي شده پوشيده است و تنها آن را در شمال خاوري معدن مهدي آباد (خارج از نقشه  1:100000بهادران) ميتوان

ﮐﺸ
ﻮر

بگونه اي گسليده گواه بود .بر پايه ميکروفسيلهاي زير که توسط ع .کواري مطالعه شده ميتوان سن بارمين را بر اي
آن در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Pscudocyclammina sp, Choffattella sp, Orbitolina sp, Dictyoconus sp, Lenticulina sp, Acicutaria
sp, Salpingoporella sp, Boueina sp, Cylindrorella sp, Paleotasyctadus sp.
ستبراي  :Kt1- l.shاز خاور به سمت باختر رو به کاهش است .به طوري که در کوه تنگ چنار اين واحد مشاهده نميشود

ولي در کوههاي شمش وزين الدين ستبراي آن به  300متر ميرسد.
واحدK t2-sh.l

تﻣ

اين واحد در برگيرنده تناوبي از شيلهاي سبز زيتوني ،سنگ آهک گرهک دار به رنگ فرسايشي سبز و سطح شکست
خاکستري و سنگ آهک خاکستري اربيتولين دار است .سيماي آن پلکاني و به رنگ سبز مايل به زيتوني است .ستبراي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد ياد شده  100تا  200متر است که بگونه اي همساز بر روي واحد  Kt2-sh.l.مينشيند و بر پايه شواهد سنگ
چينه اي و ميکروفسيلهاي زير ،سن اين واحد ،بارمين پيشنهاد شده است
)Orbitolina sp.,Dictyoconus sp., Dictyoconus arabicus(HENSON

و
اﮐﺘ

ستبراي  Kt2-sh.lاز جنوب خاور به سمت باختر رو به کاهش است به طوري که در کوه تنگ چنار اين واحد مشاهده
نمي شود ولي در کوه شمش ستبراي آن به  200متر ميرسد.
واحد K t3- l1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اين ناحيه واحد سوم سازند تفت که در حقيقت بخش اصلي سازند است ،گسترش زيادي دارد و در برگيرنده سنگ
آهکهاي ستبر اليه تا توده اي شکل به رنگ خاکستري است که به فراواني داراي اربيتولين و قطعات دو کفه اي
(روديست و )....است .اين واحد ديواره ساز است و برجستگيهاي اصلي ناحيه و هم چ نين دامنه هاي پر شيبي را پديده

زﻣﯿ

مي آورند .فرسايش در چهره کارست سطحي باعث پيدايش حفره هاي فراوان در سطح آنها بويژه در بخشهاي آهکي
شده و از دور منظره النه زنبوري را نشان ميدهد.
سنگ آهک تفت در برخي نقاط از آن شمار ،کوه حلوايي و کوه کرمانشاه و ...به طور ثانوي تبديل به سنگ آهک

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دولوميتي و دولوميت ميشود .دولوميت شدن اين سنگهاي آهکي ساماني ويژه ندارند و گاهي هم در بخشهاي
دولوميتي شده بخشهاي بدون تغيير بر جاي مانده است که در اين حالت در پيکر ،لکه هايي خاکستري رنگ ،درون
بخش دولوميتي شده ،خودنمايي ميکند.
واحد  Kt3- l1در برخي از نقاط از آن شمار ،کوه خطکي تبديل به سنگ آهک متوسط اليه به رنگ روشن ميشود که
به فراواني داراي روديست و قطعات دو کفه اي است (  )Kt3- l2که ميتوان آن را سنگ آهک روديست دار ناميد .ستبراي
تقريبي اين واحد  90متر است.
ستبراي واحد (  )Kt3- l1متغير است آن چنان که از بخش خاور به باختر از ستبراي آن کاسته ميشود به طور جانبي

تبديل به واحدهاي  Kt5- l ،Kt4- shو  Kt6- lمي شود .بعنوان مثال ستبراي اين واحد در کوه تنگ چنار در باختر ناحيه
 1200متر است ولي در جنوب خاوري ناحيه در کوه شمش و معدن مهدي آباد به  300متر ميرسد .بر پايه مطالعات
تيغه هاي نازک ميکروفسيلهاي زير توسط ط .محتاط و س .منيبي تشخيص داده و سن آپتين تا آلبين زيرين براي
آن تعيين شده است.
Dictyoconus arabicus (HENSON) ,Pscudolituonella? Sp,Quinqueloculina sp., Orbitolina lenticularis,
Orbitolina discoid, Orbitolina concave,Distyoconus sp., Orbitolina sp.,Debarina hahounerensis,Iraqia
4
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Simplex,Choffatella sp., Orbitolina Kurdica,Praeorbitolina sp.

واحد K t4-sh

اين واحد که از گسترشي اندک در منطقه برخوردار است .دربرگيرنده شيلهاي سبز روشن است که تنها ميتوان آن را
در کوه شمش و کوه گدارهيزم گواه بود .که بگونه اي همساز بر روي واحد  Kt3- l1جاي دارد.
واحد Kt5-l

اين واحد در برگيرنده تناوبي از سنگ آهک خاکستري چرت دار با ميان اليه هايي از شيل سبز تا زرد و سنگ آهک

ﮐﺸ
ﻮر

شيلي است .سنگهاي ياد شده داراي فسيلهاي آمونيت ،اربيتولين ،خارپوست و دوکفه اي است .يکي از ويژگيهاي
مشخص اين واحد سنگي وجود چرت فراوان به صورت گرهک و روبان در اين سنگها است که نشان دهنده افزايش
ناگهاني سيليس ،به داليل گوناگون مانند وجود يک منبع تغذيه در افزايش سيلسي کلوئيدي در دريا ،تغيير  PHو....
در م حيط رسوبي آنها در زمان ته نشست شدن است .اين واحد داراي ستبراي نزديک به  350متر است که به گونه
اي همساز بر روي واحدهاي  Kt3- l1و  Kt4-shجاي دارد .سيماي همگاني اين واح د در دامنه ها ،پست و در راس چهرهساز

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است.
آمونيت هاي  Parahoplites sp.و  Deshyesites sp.,سن آپتين را براي اين واحد مشخص ميکند .و هم چنين داراي
ميکروفسيلهاي زير است که توسط ط .محتاط و ف .وکيل تشخيص داده شده است.
Orbitolina discoida-conoidea Orbitolina sp.,Lenticulina sp.,Nautiloculina sp.,Pseudolituonella sp.
Miliolids,Textularids,Ostracods,Echinoids spine.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Kt6-l

اين واحد که ستبراي آن به  470متر و گاه بيشتر ميرسد آهک ديواره ساز است که ،بيشتر ،فاقد اليه بندي مشخص
است .گمان مي رود ،که داراي بافت دانه شکري و درشت بلور باشد .رنگ ظاهري آن سفيد تا خاکستري روشن است.

و
اﮐﺘ

شکل نمادين اين واحد نشان از پيدايش آن به صورت ريف است .در برخي مناطق نيز در بردارنده فسيل فراوان از
قبيل اربيتولين ،قطعات دو کفه اي و جلبک بوده و تغيير ستبراي به طور جانبي در آن به خوبي ديده ميشود .به علت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سخت و شاخي بودن زير فشارهاي تکتونيکي بيشتر موارد ،شکسته و گسليده شده است .د رزه هاي پر شده از کلسيت
سفيد و صورتي رنگ فراوان در آن ديده ميشود .همان گونه که گفته شد واحد  Kt3- lبه طور جانبي تبديل به واحدهاي
 Kt5- l ،Kt4-shو Kt6- lمي شود .واحد Kt6- lجوان ترين سنگهاي کرتاسه زيرين است که در منطقه وجود دارد .ارتباط زيرين
اين واحد با واحد Kt5- lدر کوه کت فرسخي و جنوب باختري مسجد ابوالفضل و هم چنين با واحد Kt3 -lدر کوههاي
گدارهيزم ،سفيد ،کرمانشاه ،کولي و ....هم ساز است .اگر چه مرز واحد Kt5- lو Kt3- lدر کوه سفيد و باختر معدن مهدي

زﻣﯿ

آباد در اثر گسله هاي کوه سفيد و مهدي آباد مقداري تکتونيزه شده است ،ولي سرانجام با يکديگر هم شيب هستند.
بر پايه مطالعات تيغه هاي نازک و ميکروفسيلهاي زير که توسط ط .محتاط و ف .وکيل انجام گرفته است .سن آپتين
تا آلبين زيرين براي آن تعيين شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orbitolina Lenticulina, Orbitolina discoid, Orbitolina Kurdica,Dictyoconus sp.,Quinqueloculina sp.,
Lenticulina sp.,Orbitolina sp.,Bryozoa,Algae.

سنگهاي كرتاسه باال

در اين ناحيه سنگهاي کرتاسه باال از گستره کمي برخوردار است و تنها ميتوان آنها را در کوه چاه ترش مالحظه نمود.

اين سنگها را ميتوان به سه بخش مجزا به شرح زير تقسيم ن مود:
واحد kc u

سنگهاي کرتاسه بااليي در آغاز با يک رديف از سنگهاي آواري به رنگ قرمز ارغواني تا خاکستري شروع ميشود .سنگ
هاي ياد شده بگونه اي تناوبي از کنگلومرا و سنگ ماسه اي با عناصر گرد تا نيمه گرد با ترکيب سنگ آهک اربوتولين
دار و قطعه هاي چرت است که به گونه اي دگر شيب بر روي واحد  Kt3- lسازند تفت جاي دارد.
اين واحد داراي ستبراي تقريبي  150تا  250متر است.
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واحد klu

اين واحد داراي ستبراي تقريبي  200تا  250متر است و در برگيرنده تناوبي از ميکروکنگلومرا و سنگ آهک ماسه اي
فسيل دار ( قطر برخي از فسيلها به بيش از يک سانتي متر ميرسد ).سنگ آهک خاکستري و دولوميت آجري رنگ
است که اليه هاي ميکروکنگلومرا به طور جانبي تبديل به سنگ آهک ماسه اي ميشود .يک نوار ريوليتي به رنگ تيره
به ضخامت  4متر در بخش بااليي اين واحد ديده مي شود .سيماي عمومي اين واحد زرد رنگ است.
فسيل شناسي و ميکروفسيلهاي زير که توسط ط .محتاط و ش .ا...ه مددي انجام پذيرفت ،سن مائس تريشتين براي
آن در نظر گرفته شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitoids sp.,Monolepidorbitoids sp.,Omphalocyclus sp.,Iraqia complanata,Pseudolituonella sp.,
Amphistegina sp.,Siderolites sp.,Nezzazata sp.,Cuneolina sp.,Valvulamminasp.,Asterigerina sp.,
Rotalia sp.,Algae,Textularids,Miliolids.

واحد ku

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در برگيرنده سنگهاي تفکيک نشده kcuو  kluاست.
محيطهاي رسوبي سنگهاي كرتاسه

تﻣ

ويژگي هاي سنگ شناختي بخش هاي آواري سازند سنگستان نشان از يک محيط ساحلي و کم ژرفا در ژوراسيک
پسين دارد .ويژگي هاي سنگ شناختي بخش آهکي – آواري اين سازند نشان از محيطهاي کم ژرفاي دريايي –

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برجستگي پشت ريف ،الگون يا مرداب و پالتفرم محدود شده در نئوکومين است.
پس از سازند سنگستان ،پيشروي سراسري درياي کرتاسه زيرين در ايران مرکزي و بيشتر نقاط ايران بر روي واحد ياد

و
اﮐﺘ

شده با سازندهاي کهن تر دنبال مي شود و ستبراي زيادي از سنگ آ هکهاي اربيتولين دار را که گاه با شيل و مارن
همراه است بر جاي ميگذارد ( سازند تفت ) .ويژگي هاي رخساره اي سازند تفت نشان از يک محيط کم ژرفاي دريايي،
حاشيه حوضه ،دامنه شيب ،برجستگي پشت ريف ،مرداب و پالتفرم محدود شده و ميکروفاسيس هاي پل ميکريت
بيوسپاريت ،بيوميکريت ،انکواسپاريت ،السپاريت ،پل ميکريت لومپ دار ،پل ميکريت و وانکوئيدال ميکريت را نشان
مي دهد .پس از نهشته گذاري سازند تفت در آلبين مياني ،رخداد استرين در ناحيه ،کار ساز افتاده است .از شواهد آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نبود سنگهاي آلبين مياني تا مائس تريشتين و وجود کنگلومرا و سنگ ماسه هاي ارغواني تا خاکستري  kcuميباشد
که نشان از يک محيط حاشيه اي – قاره اي  ،آغاز دوباره پيشروي دريا کرتاسه باال ( ) k luو به دنبال آن در پالئوسن
(  )pleاست( .تبديل تدريجي محيط حاشيه اي – قاره اي به محيط عميق دريايي ميباشد).
سنگهاي پالئوسن ple

سنگهاي پالئوسن مانند سنگهاي کرتاسه باال داراي گسترش کمي اند که برونزد آن را ميتوان در کوه چاه تراش گواه

زﻣﯿ

بود .اين سنگها داراي ستبراي نزديک به  150تا 200متر هستند و در برگيرنده سنگ آهکهاي متوسط تا ستبر اليه
به رنگ سفيد تا خاکستري روشن است .در برخي از نقاط ا ين سنگ آهکها ،سيليسي شده و بگونه اي همساز بر روي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ هاي کرتاسه باال جاي دارد .برپايه ميکروفسيلهاي زير که توسط ط .محتاط و ش .ا ...مددي مطالعه شده است،
سن پالئوسن براي آن در نظر گرفته شده است.
Miscellanea p.,Kathina sp.,Operculina sp.,Saudia sp.,Reophax sp.,Acroporella sp.,Pseudolituonella
Sp.,Salpingoporella sp.,Cylindroporella sp.,Halimeda sp.,Ethelia alba,Boueina sp.,Acicularia sp.,
Rotalia sp.,Miliolids,Textularids,Echinids,Bryozoa,Globorotalia sp.,Lithophyllum sp.

واحدهاي رسوبي – آتشفشاني ائوسن

سنگهاي ائوسن ناحيه در جنوب خاوري ،جنوب و شمال باختري بگونه اي پراکنده رخنمون دارند .مرز پاييني و بااليي
اين سنگها نامشخص است .سنگهاي توفي ( )Etسرآغاز سنگهاي ائوسن هستند که هم زمان با آن فعاليت و لکانيسم
ائوسن (  )Evآغاز و توسط سنگهاي فوق پوشيده ميشود و سرانجام ب ر روي سنگهاي ولکانيکي با ترکيب آندزيت-
تراکي آندزيت ،رديفي از مارن ماسه اي و مارن قرمز تا سبز جاي مي گيرد .سنگهاي ائوسن منطقه را ميتوان به
واحدهاي  Ev ،Etو Emبه شرح زير بخش کرد:
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واحد Et

اين واحد در برگيرنده توف آهکي ،توف ماسه اي و توف شيشه اي است .سيماي همگاني آن سبز روشن تا خاکستري
روشن است در بيشتر جاها دگرسان شده و به حالت کلريزه ديده مي شود و رنگ سبز آن گوياي اين واقعيت است.
برپايه بررسي هاي پتروگرافي تيغه هاي نازک انجام شده توسط بغدادي اين سنگها داراي بافت کريستالوکالستيک و
پتروکالستيک اند و در بردارنده دانه هاي تخريبي کوارتز و فلدسپات به قطر چند دهم ميليمتر و کمي فلوگوپيت است.
کلريت ،کانيهاي رسي ،سريسيت ،سيليس ،کوارتز و فلدسپات ،کانيهاي ثانويه و کاني کدر اکسيد آهن از کانيهاي فرعي
اين سنگها به شمار ميآيد.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Ev

اين واحد سنگي در برگيرنده سنگهاي حد واسط با ترکيب آندزيت -تراکي آندزيت است که سيماي عمومي آن تيره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رنگ است و دگرساني از نوع سريسيتي و آرژيني را تحمل کرده است .بر پايه بررسي هاي تيغه هاي نازک انجام شده
توسط ا .بغدادي اين سنگها داراي بافت پورفيريتيک هستند و در بردارنده فنوکريستهاي پالژيوک الز با ترکيب متوسط
(حدود اليگوکالز -آندزين) و آمفيبول که بطور معمول آمفيبول به آپاتيت و فيوکريستهاي پالژيوکالز به سريسيت و
کانيهاي رسي تجزيه مي شوند .و در زمينه اي از ميکروليت هاي پالژيوکالز و گاهي شيشه نيز جاي گرفته اند.

تﻣ

واحد Em

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين نهشته ها که در جنوب خاوري ناحيه گسترده شده اند ،دربرگيرنده مارن و مارن ماسه اي به رنگ سبز روشن است
که واحد ولکانيکي  Evرا مي پوشاند جستجو براي داليل ديرينه شناسي انجام شد .ولي فسيل مشخصي در مطالعات
نمونه هاي آزاد ( )Washingديده نشده است .از اين رو بر پايه نقشه  1:1250000يزد که توسط م .ح .نبوي تهيه شده
است زمان ائوسن براي اين نهشته ها در نظر گرفته شده است.

و
اﮐﺘ

واحد Emg

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل مارن ،مارن ماسه اي ،سنگ ماسه و کنگلومرا است که ستبراي اليه ها از نازک تا ميان اليه متغير است .از
ديدگاه ريخت شناسي ،بيشتر در پيکر تپه هاي پست و بلند با سطوح فرسايشي صاف نمايان ميشود .اين واحد داراي
رونت شمال باختري – جنوب خاوري است و در بخش بااليي توسط تپه هاي ماسه اي و رسوبات عهد حاضر پوشيده
ميشود .نمونه هاي برداشته شده از اين واحد که بيشتر مارن است .فسيل مشخصي ندارد .از اين رو با نگرش به همساني
هاي نمادين با نهشته هاي نئوژن ،در ديگر مناطق زمان نئوژن (ميوسن) براي اين نهشته ها در نظر گرفته شده است.
همبري پاييني ،با واحد ائوسن (  )Emناهمساز است و همبري بااليي آن نامشخص است.
واحدهاي Ngc

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کنگلومرايي است خاکستري رنگ که مرز پاييني آن نامشخص و مرز بااليي آن بگونه ناهمساز در وابستگي با کنگلومراي
پليو -پليئستوسن ( )PlQcاست .بخش بااليي اين واحد در برخي نواحي تو سط نهشته هاي عهد حاضر پوشيده ميشود.
کنگلومراي نئوژن داراي ويژگيهاي به شرح زير است:
 سيمان کمي سخت شده با خمير ماسه اي. قطعات گوناگون از سنگهاي قديمي به ويژه سنگهاي کرتاسه. عناصر گرد تا نيمه گرد که اندازه آنها از  1تا  45سانتي متر متغير است.واحد PlQc

کنگلومراي  PlQcکه به پليو -پلئيستوسن نسبت داده شده است را ميتوان در جنوب باختري منطقه به رنگ فرسايشي
زرد و قرمز ارغواني گواه بود .اين کنگلومرا به گونه اي ناهمساز بر روي واحد  Ngcجاي دارد و داراي ويژگيهاي زير
است:
 سست و همگن. با شيب اليه هاي کمتر از ده درجه. عمده قطعات از سنگهاي ولکانيکي ائوسن.7
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 گرد شدگي ضعيف. تغيير اندازه قطعات از  2ميليمتر تا  35سانتي متر.آبرفتهاي ناحيه زير پايه نوع آبرفت ،سطح تراز و توپوگرافي که اشغال کرده اند به واحدهاي زير بخش شده است:
واحد Qt1

اين واحد دربرگيرنده نهشته هاي آبرفتي کهن است که در پيکر پادگانه هاي آبرفتي در کنارههاي رودخانهها و پهنه
دشتها گسترش يافته است .اين واحد با عناصري از نوع قلوه سن گ ،ماسه ،رس ،تخته سنگ و شن که با سيماني از

ﮐﺸ
ﻮر

سيلت و رس در کنار يکديگر جاي گرفته است و در بخشهايي از ورقه در پيکر پادگانه هاي تک تک رخ مينمايد و بر
حسب نوع سنگهاي خاستگاه ،ميزان و نوع آن ،تغيير چهره مي دهد .خاستگاه پيدايش اين آبرفت سيالبهاي نيرومندي
بوده است که در کامه نهشته گذاري کواترنر در کوهپايه ها روان گرديده بوده اند .اين گونه آبرفتها رويهم رفته در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ارتفاعات باالتر نسبت به آبرفتهاي جوان تر ،پديدار شده اند و بر اثر پديده هاي فرسايشي به ويژه آبهاي روان دره هايي
در آنها کنده شده است.
واحد Qt2

تﻣ

اين واحد پادگانه هاي آبرفتي جديد را شامل مي شود ،که از نهشته هاي آواري سخت نشده و دانه ريز هم چون شن،
ماسه ،سيلت و رس پديدار شده اند و نسبت به واحد  Qt1در سطح پايين تري جاي گرفته اند .مناطق کشاورزي در
بيشتر جاها بر روي نهشته هاي اين واحد ايجاد شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Qal

و
اﮐﺘ

اين واحد دربرگيرنده آبرفتهايي است که امروزه در حال درست شدن است عناصر سازنده آن با نگرش به موقعيت
توپوگرافي ناهمسان است ولي به طور کلي دانه بندي درشتي دارند و پاره سنگها به همراه شن و ماسه ،مصالح اصلي
اين آبرفت را ساخته اند.
هم چنين ،نهشته هاي ديگري در منطقه يافت ميشود که در برگيرنده نهشته هاي بادبزني (  ،) Qfدرياچه نمک (،)Qs.l
ماسه هاي بادکوب( ،)Qw.bپهنه هاي نمکي و رسي ( )Qs.c.fو زمين لغزه ( )Qlاست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهاي نفوذي شير كوه ()gsh

در شمال ناحيه (شمال باختري کوه حلوايي) سنگهاي نفوذي شيرکوه در پهنه کوچکي ديده ميشوند .ترکيب آنها از
گرانوديوريت تا گرانيت تغيير مينمايد .گمان ميرود که تزريق توده نفوذي شيرکوه با گرانوديوريت بيوتيت دار آغاز و
سپس در گامه هاي پسين ترکيب آن اسيدي تر شده و سنگهاي گرانيت اسيدي جايگزين شده اند .برپايه مطالعات
پتروگرافي انجام شده توسط ا .بغدادي اين سنگها داراي بافت گرانولر هستند و در برگيرنده کانيهاي کوارتز-پالژيوکالز

زﻣﯿ

با ترکيب اسيدي – فلدسپات آلکالن و بيوتيت مي باشد .کانيهاي کلريت ،سريسيت و کانيهاي رسي ،کانيهاي ثانوي و
کاني کدر ،اکسيد آهن و آپاتيت از کانيهاي فرعي اين سنگها به شمار ميآيند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با توجه به مطالعات انجام شده توسط نويسنده در ورقه  1:100000يزد ،سن سنگهاي نفوذي شيرکوه ژوراسيک مياني
پيشنهاد شده است که داده هاي راديومتري ( 10+175ميلون سال ،فورستر )1978 -اين پيشنهاد را تاييد ميکند.
گنبدهاي آتشفشاني ))da

شامل سنگهاي آتشفشاني گنبدي شکل ( )volcanic domبا ترکيب داسيت تا ريوداسيت است که بگونه پراکنده در
جنوب باختري ناحيه ديده مي شود .اين سري سنگهاي آتشفشاني واحد سنگي  PlQcرا گسسته و در نتيجه ميتوان

تکاپوي آن را به پس از پليو -پئيستوسن نسبت داد .رنگ بيشتر آنها خاکستري روشن است .در نمونه هاي ماکروسکوپي
داراي بافت پورفيري است و کانيهاي پالژيوکالز در متن ريز آنها مشاهده ميشود.
برپايه مطالعات پتروگرافي انجام شده توسط ا .بغدادي اين سنگها داراي بافت پورفيريتيک است و داراي فنـوکريست
هاي پالژيوکالز ،آمفيبول ،کوارتز و بيوتــيت ميباشد که بطـ ور معمول آمفيبول به کربنــ ات و اکسيد آهن و
فنوکريست هاي پالژيوکالز به سريسيت و کانيهاي رسي تجزيه شده و در زمينه اي از فليسيتيک يا ميکروکريستالين
نيز جاي گرفته اند.
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زمين شناسي ساختماني

منطقه بررسي شده در پهنه ايران مرکزي واقع شده است ،پس شرايط کلي ساختاري آن مانند چين خوردگيهاي
متوسط تا شديد ،برگشتگي هاي پر شمار راندگيها و حرکتهاي متناوب بلوکي نزديک به عمودي را به فراواني نشان
ميدهد.
در اين پهنه تنها نهشته هاي کواترنر بگونه اي چين نخورده بر جاي مانده اند .بودن نهشته سنگهاي چين خورده
نئوژن و فعاليت هاي ولکانيکي پليو -پليئيسيتوسن در ناحيه نشان از بودن تنش هاي پويا در سرانجام هاي نئوژن

ﮐﺸ
ﻮر

است که همراه با ديگر تنشهاي پايان سنوزوئيک بگونه اي نمادين بيشتر تاثير بر ريخت شناسي کنوني منطقه داشتهاند.
از اين ديدگاه ميتوان منطقه را به سه بخش :چين خوردگيها ،گسل ها و رخدادهاي زمين ساختي ،تقسيم کرد.
چين خوردگيها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بيشتر چينهاي منطقه از نوع نامتقارن هستند و روند شمال باختري -جنوب خاوري دارند ،که نشان دهنده رخدادهاي
مهم زمين ساختي آلپي و به ويژه تکاپوهاي زمين ساختي سرانجام هاي سنوزوئيک متاثر از حرکات به سمت شرق تا

تﻣ

شمال صفحه عربستان است.
از ناوديس ها وتاقديس هاي مهم منطقه ،مي توان به ناوديس و تاقديس معدن مهدي آباد در کوه خطکي اشاره کرد.
اين ناوديس باز داراي راستاي تقريبي شمال باختري -جنوب خاوري و ميلي به سمت جنوب خاوري دارد .بال باختري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن توسط يک گسل رانده بريده شده است .هسته ناوديس را واحد سنگي Kt5- lتشکيل مي دهد .تاقديس مهدي آباد
در مجاورت ناوديس آن است که يال خاوري تاقديس در اثر عملکرد گسل رانده به شدت تکتونيزه است آن چنان که

و
اﮐﺘ

اليه ها برگشته هستند .اين تاقديس همانند ناوديس داراي راستاي شمال باختري -جنوب خاوري است (داراي روند
گسل رانده است ) .هسته تاقديس را واحد سنگي  Kt1 - l.shتشکيل ميدهد.
ناوديس كوه حلوايي :اين ناوديس متقارن داراي راستاي تقريبي شمالي -جنوبي است که هسته ناوديس را واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگي  Kt3- l4سازمان ميدهد.
تاقديس كوه تنگ حنا :اين تاقديس نامتقارن داراي راستاي تقريبي خاوري -باختري است که يال شمالي آن توسط
گسل بريده شده است .هسته تاقديس را واحد سنگي  Kt1- l.shتشکيل ميدهد.
گسلهاي منطقه

ناحيه مورد بررسي به شدت تکتونيزه است و همه واحدهاي سنگي آن جا به جا شده اند .روند همگاني گسله ها ،بطور

زﻣﯿ

تقريبي شمال باختري -جنوب خاوري و شمال خاوري – جنوب باختري هستند.
گسلههاي ناحيه را از ديدگاه چگونگي سازوکار آنها ميتوان به چند دسته بخش کرد:
گسلههاي تراستي و واژگونه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين گونه گسله ها در همه گسترده ورقه ديده مي شوند .راندگيها بطور معمول از شمال به جنوب رخ داده اند و شيب
سطوح آنها به سوي شمال است .گسل هاي راندگي مهم در اين ناحيه عبارتند از:

گسل مهدي آباد

اين گسله روند شمال باختري – جنوب خاوري با شيبي به سمت شمال خاور دارد .در اثر سازوکار اين گسل منطقه

به شدت تکتونيزه شده که از شواهد آن مي توان به تشکيل چينهاي پرشمار و کوچک شکستگي و برگشتگي اليه ها
اشاره کرد .همچنين اين گسل نقشي عمده در کانه زايي معدن سرب و روي مهدي آباد دارد.

گسل كوه سفيد :اين گسل روند شمال باختري – جنوب خاوري دارد و شيب سطح آن نزديک به  15درجه به سوي
شمال است که باعث راندگي واحد  Kt6- lبر روي خود شده است .از شواهد اين گسله نيرومند ميتوان به برش تکتونيکي،
تشکيل چين هاي متعدد و شکستگيهاي فراوان در منطقه اشاره کرد.
گسل كوه شمش :اين گسله ها که به شدت منطقه را تکتونيزه کرده است ،باعث راندگي واحد  Kt3- l1بر روي خود شده
است.
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گسله هاي امتداد لغز

اين دسته از گسله ها بيشتر روند شمال باختري – جنوب خاوري دارند که گاهي هم با روند شمال خاوري – جنوب
باختري ديده ميشوند .هم چنين سبب جابجايي هاي زيادي در منطقه شده اند .از مهمترين آنها ،گسله گدار هيزم
است که يک گسله امتداد لغز راستگرد است.
گسلههاي عادي

اين سري از گسلهها ،بيشتر روند شمال باختري – جنوب خاوري دارند و شيبي به سوي جنوب باختري .عمده گسله

ﮐﺸ
ﻮر

هاي نرمال ناحيه با روند  NW-SEدر چهره خط چين در نقشه رسم شده است و برجستگيهاي عمده منطقه که داراي
روند  NW-SEمي باشد زير فرمان همين گسله ها هستند .زيرا در جهت جنوب باختر واحدها جديدتر ميشوند و از
سويي جهت گسله هاي رانده ،اين سازوکار را تاييد ميکند.
رخدادهاي زمين ساختي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پيامد رخدادهاي تکتونيکي پيش از پرمين اين منطقه به علت نبود برونزد واحدهاي کهن تر از پرمين ،قابل بررسي

تﻣ

نيست.
پرمين بااليي با کم ژرفا شدن حوضه و خروج از آب که موجب تغيير رژيم آب و هواي ي آن ميشود ،سبب برجاي نهاده
شدن التريت همچون ساير نواحي ايران زمين مي شود .اين پديده نشان دهنده رژيم آب و هوايي گرم و حاره است .در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ورقه بهادران احتمال دارد جابجاييهاي شديد و تکتونيزه بودن منطقه علت حذف اين گونه سنگها ( التريت) باشد و
وجود اين رخداد را ميتوان همزمان با رخداد هر سنين در نظر گرفت.

و
اﮐﺘ

رخداد تکتونيکي ژوراسيک مياني (ع .آقا نباتي و ع .سعيدي  1975و ک .سيد امامي ،م .علوي نائيني  )1990باعث
توقف در رسوبگذاري ،ايجاد فرازمين ،جايگيري توده هاي نفوذي دگرشيبيهاي ناحيه اي و چين خوردگيهاي محلي
شده است .از جم له شواهد اين رخداد در ناحيه ،ميتوان به گرانيت شيرکوه ( 10±175ميليون سال ،فورستر ) 1987
به سن ژوراسيک مياني اشاره کرد.
بازپسين اليه هاي کرتاسه زيرين را تناوبي از سنگ ماسه و کنگلومرا ( )K uبا ناهمسازي و وقفه رسوبي از آلبين مياني
c

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تا پايان کامپانين ميپوشاند که اين رخداد مي تواند ياد آور رخداد استرين در کرتاسه باشد .شايد تشکيل سنگهاي
رسوبي – آتشفشاني ائوسن منطقه نيز بتواند هم زمان با رخداد الراميد باشد .وجود نهشته هاي تخريبي نئوژن از يک
سو و نبود نهشته هاي وابسته به اليگوسن از سوي ديگر ،نشانگر رخدادي در منطقه است که ميتواند هم زمان با
رخداد پيرنين باشد .گمان ميرود اين سازوکار با باال آمدگي و بالفاصله با تخريب همراه باشد و موجب برجاي گذاري
نهشته هاي تخريبي نئوژن شده باشد .تکاپوي ولکانيسم ،در پيکر گنبدهاي آتشفشاني ،نشان از بازپسين حرکت و

زﻣﯿ

جنبشهاي آلپ پاياني دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمين شناسي اقتصادي

درباره توان معدني ناحيه که تاکنون شناخته شده ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

سرب و روي :معدن بزرگ مهدي آباد که در شمال خاوري ناحيه جاي دارد ،در سازند تفت جاي گرفته است .همراه
سرب و روي ،آنکريت و باريت نيز ديده ميشود .هم چنين مي توان به کانسار کاالمين اشاره کرد که کاني سازي آن
در بخش هاي بااليي سازند تفت رخ داده است .اين کانيزايي ميتواند نتيجه آغاز برخورد صفحه عربي و بلوک ايران
و ايجاد راندگي هاي فراوان در حاشيه بلوک ايران مرکزي باشد که از آن جمله ميتوان به گسله رانده مهدي آباد اشاره
کرد که باعث کاني زايي منطقه شده است.
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س ازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ تزئيني

در برخي از نواحي مانند کوه سفيد و کوه کت فرسخي ،سنگ آهکهاي سفيد سازند تفت  Kt6- lديده ميشود که حالت
توده اي تا ستبر اليه دارد .در بخشهايي که کمتر تکتونيزه هستند و سالم بنظر ميرسد ميتوان آنها را به عنوان سنگ
تزئيني بهره برداري کرد که هم اکنون نيز چنين ميشود.
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