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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  – 7952چاه داشي
موقعيت جغرافيايي و ژئومورفولوژي

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمين شناسي چاه داشي با مقياس يكصد هزارم در جنوب خاوري بلوك لوت قرار دارد .اين ورقه بخشي از
چهارگوش  1 :250000ده سالم (چاه وك) بوده و در محدوده بين طولهاي جغرافيايي خاوري ' 59º ،30تا '60º ,00,
و عرضهاي جغرافيايي شمالي ' 31º , 00تا ' 31º ،30واقع شده است .چندين آبادي در بخش شمالي ورقه در مجاورت
هم قرار دارند که مهمترين آنها روستاي چاه داشي است که در فاصله حدود  40کيلومتري باختر شهرستان نهبندان
واقع شده و از طريق جاده آسفالته به اين شهرستان متصل ميگردد .ادامه اين جاده به سمت جنوب باختر به روستاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ده سلم ميرسد .عدادي راه شوسه و خاکي نيز در بخش شمالي و جنوبي ورقه است که مهمترين آن به زي ارتگاه پير
ملك چاه رويي ميرسد.
از نظر شرايط آب و هوايي اين ناحيه به منطقه بياباني به شدت خشك خاور ايران تعلق دارد .تغييرات دما در شبانه

تﻣ

روز زياد بوده و دماي هوا در فصل تابستان به بيش از  50درجه سانتيگراد ميرسد.
از لحاظ زمين ريخت شناسي دو بخش کامال ً متمايز از يكديگر وجود دارد .بخش مياني فرو افتاده که توسط رسوبات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

عهد حاضر پوشيده شده ،کامال ًچهره کوير را به نمايش گذاشته است .بخشهاي خاوري و باختري توسط ارتفاعات
پهنه دگرگوني ها و نفوذيهاي گرانيتي (سيخ کوه) برونزد دارد .عمده قسمتهاي جنوبي نيز تپه ماهوري است.
بلندترين نقطه به ارتفاع  1900متر در بخش خاور و ارتفاع پست ترين نقطه  850متر از سطح دريا بوده که در جنوب

و
اﮐﺘ

باختري واقع شده است .شيب عمومي منطقه به طرف گودي مرکز نقشه است که روند آن از شمال به جنوب بوده
وشيب تمامي آبراهه ها به اين سمت ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تاريخچه مطالعات زمين شناسي

در گذشته بلوك لوت و از آن جمله نوار دگرگوني ده سلم بوسيله زمين شناسان مختلف مطالعه شده است .در ذيل به
برخي از آنها اشاره ميشود:

زﻣﯿ

ـ اشتوکلين وهمكاران( :)1325سنگهاي دگرگوني ده سلم را به دو گروه عمده تقسيم نموده اند:
 گروه کربناته(قديمي تر)  -گروه شيستي(جوان تر)کل اين مجموعه را منحصراٌ به ترياس فوقاني ـ ژوراسيك نسبت ميدهند ،که فاقد سنگهاي کهن تر ميباشد .و عمل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگوني را مربوط به بعد از ژوراسيك (با دست کم بعد از ژوراسيك مياني) ميدانند.
ـ ريرو محافظ ( ) 1972سنگهاي دگرگوني ده سلم را مورد مطالعه سن سنجي قراردادند .نتيجه تعيين سن آنان به

روش  Rb-Srبر روي بيوتيت موجود در گارنت شيست مجموعه قديمي انجام شد ،سن مطلق
 206 +10و  209 +10ميليون سال را نشان مي دهد که مقارن با ترياس مياني تا فوقاني يعني همزمان با رخداد زمين
ساختي سيمرين پيشين است.
ـ بربريان وسهيلي ( ) 1973ضمن رد نمودن سن پرکامبرين و پالئوزوئيك آغازي براي مجموعه دگرگوني ده سلم،
سنگهاي دگرگوني بخش خاوري رشته کوه را به سازندهاي سردر وجمال(کربونيفر و پرمين) نسبت داده و حرکات

کوهزائي سيمرين پيشين (ترياس مياني) را عامل دگرگوني آنها در حد رخساره آمفيبوليت ميدانند .سنگهاي دگرگوني
ارتفاعات بخش باختري و ورقه مجاور (ده سلم) ،رشته را به سازندهاي نايبند ،شمشك و سنگ آهك اسفنديار(؟)
(ترياس فوق اني ـ ژوراسيك) نسبت مي دهند وحرکات کوهزايي سيمرين پسين (ژوراسيك باال ـ کرتاسه زيرين) را عامل
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دگرگوني نهشته هاي مزوزوئيك در رخساره شيست سبز معرفي مينمايند ،که خود موجب دگرگوني قهقرايي
( )Retrogradeدر سنگهاي رخساره آمفيبوليت نيز شده است.
ـ داوودزاده و همكاران ( ) 1981بر اساس شواهد زمين شناسي و پارينه مغناطيسي معتقدند خرد قاره ايران مرکزي و
خاور ايران از ترياس تا عهد حاضر به ميزان  135درجه در جهت خالف عقربه ساعت چرخيده است .بنابراين مجموعه

ﮐﺸ
ﻮر

دگرگوني ده سلم به نوار سنندج ـ سيرجان متصل بوده و سرگذشتي مشابه آن دارد.
ـ کرافورد( ) 1977کاني بيوتيت موجود در شيست هاي بخش باختري (جوانتر) سنگهاي دگرگوني ده سلم را به روش
 Rb-Srتعيين سن نمود و سن  165 +10ميليون سال يعني مقارن با فاز کوهزايي سيمرين پسين به دست آمد.
ـ سهندي و محّجل( )1362در گزارش خود سنگهاي دگرگوني ده سلم را به دو بخش خاوري و باختري تقسيم کردند:
ـ بخش خاوري که از ترادف ضخيم شيستي بهمراه ميان اليه هاي مرمر تشكيل شده است ،معادل سازندهاي کهر در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

البرز و مراد در ايران مرکزي مربوط به پرکامبرين پيشين و بقيه سنگهاي دگرگوني که اساساً مرمر و آمفيبول شيست
هستند را معادل سازندهاي سلطانيه و باروت مربوط به کامبرين پسين يا کامبرين زيرين ميدانند .اين بخش همزمان
با حرکات زمين ساختي اواخر ترياس مياني در حد رخساره آمفيبوليت دگرگون شده است.

تﻣ

ـ ارتفاعات بخش باختري و ورقه مجاور(ده سلم) که از نظر چينه شناسي و رخساره سنگ شناسي به سازندهاي نايبند
؟ و شمشك؟ تفكيك ميشود ،همزمان با حرکات زمين ساختي ژوراسيك مياني ـ فوقاني در حد رخساره شيست سبز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرگون شده و سبب دگرگوني قهقرائي در سنگهاي دگرگوني بخش خاوري نيز شده است.
ـ سيد امامي( )1350معتقد است که سنگ آهك اوربيتولين دار (کرتاسه زيرين) با کنگلومراي قاعده اي به طور
دگر شيب بر روي سنگهاي دگرگوني ترياس قرار دارد(.در ورقه ده سلم)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين شناسي عمومي

و
اﮐﺘ

ـ کمپ و همكاران ( )1982معتقدند سنگهاي آتشفشاني ائوسن بلوك لوت بر اثر فاز کوهزايي ائوسن پاياني ـ اليگوسن
زيرين (پيرينه) چين خورده است.

منطقه مورد مطالعــه در حاشيه خــاوري بخش مياني بلوك لـــ وت و در مرز بالفصــل زمين درز سيســـتان
( )Sistan suture zoneقرار دارد .اين بلـوك خود بخشي از محــ دوده بزرگتر زمين ساختــ ي يعني خـــرد قاره
( )micro continentخاور ايران محسوب ميشود.
بلوك لوت در راستاي شمال ـ جنوب حدود 900کيلومتر و در راستاي خاور ـ باختر تنها  200کيلومتر گسترش دارد.
در حاشيه خاوري بوسيله سيستم گسلي نه باختري( )Neh faultو رشته کوههاي خاور ايران ،که با آميزه رنگين

زﻣﯿ

( )Coloured Melangeهمراه هستند ،محدود ميگردد .حاشيه باختري اين بلوك تقريبا در امتداد سطح ص اف توسط
گسل ناي بند بريده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نوار دگرگوني ده سلم حدود  90کيلومتر طول و  17کيلومتر عرض دارد که بخش عمده آن در نيمه باختري ورقه
چاه داشي برونزد دارد .سنگهاي نفوذي و آتشفشاني ترشيري در بخشهاي جنوب خاوري گسترش دارند .در ب خشهاي
خاوري نيز سنگهاي مختلف به گ ونه ناهمسان و مرزهاي تكتونيكي تحت تاثير پهنه گسله نه باختري در کنار يكديگر
قرار گرفته اند .در نوار دگرگوني دو سري سنگهاي دگرگون شده رخنمون دارند:
يكي بخش قديمي تر که اساساُ از ميكاشيست ،کوارتزيت ،مرمر و آمفيبول شيست تشكيل شده و در شمال نوار

دگرگوني در تاقد يس کهور رخنمون دارد .اگر چه بدليل پديده دگرگوني مطالعات فسيل شناسي در تعيين سن آنها
نتيجه اي در برنداشته ،اما با توجه به تشابه چينه اي وسنگ شناختي منطقه اي با سازندهاي سردر و جمال متعلق به
کربونيفر و پرمين در ساير نقاط بلوك لوت ،مي توان آنها را معادل سازندهاي مذکور در نظر گرفت .البته زمان دگرگوني
اين سنگها توسط ريرو محافظ ( )1972از طريق تعيين سن به روش  Rb- Srمعادل  206تا  209ميليون سال به دست
آمده که با رخداد زمين ساختي سيمرين پيشين مقارن است.
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بخش دوم شامل تناوبي از مرمر ،کالك شيست ،سرسيت شيست(فيليت) گرافيت دار ،آمفيبول شيست است که بتدريج
به توالي اسليت ،سنگ ماسه دگرگون شده و انواع شيست ها (سنگهاي پيليتي دگرگون شده) تبديل مي شوند .زونهاي
دگرگوني متفاوت از درجات پايين تا باال را ميتوان در اين مجموعه مشاهده نمود .به دليل دگرگوني و دگرشكلي هاي
شديد ،مطالعات سنگواره هاي ذره بيني ،پالينولوژي و کنودونت بر روي اين سنگها نيز موفقيت آميز نبود .بنابراين با

ﮐﺸ
ﻮر

توجه به تشابه چينه اي و سنگ شناختي و مقايسه با واحدهاي رسوبي سازندهاي سرخ شيل ،شتري ،ناي بند وشمشك
در ساير نقاط بلوك لوت ،از جمله اطراف گناباد ،آنها را معادل اين سازندها در نظر ميگيريم (.سازند ناي بند در ورقه
ده سلم قرار دارد).
زمان دگرگوني بخش جواتر توسط کرافورد( )1977با روش  165 +10 ،Rb-Srميليون سال تعيين شده است که با
رخداد زمين ساختي سيمرين پسين مقارن ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با پيشروي دريا در کرتاسه زيرين رسوبات آواري با کن گلومراي پيشرونده قاعده اي شروع شده و بتد ريج اين محيط
رسوبي آواري به کربناته و رسوبات نواحي عميق تر مي گرايد .حرکات زمين ساختي بعدي موجب پسروي دريا و
چين خوردگي آنها شده است (.واقع در ورقه ده سلم)

تﻣ

دوران نوزيستي در اغلب نقاط ايران و به ويژه کوير لوت با فعاليت هاي سريع آتشفشاني همراه بوده است .در منطقه
مورد مطالعه اين فعاليت همراه با شرايط دريايي کم عمق و خروج مواد مذاب در محيط آب ماهيت توفي و گدازه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي گيرد ،و در زمانهاي کوتاه با توقف خروج مواد مذاب ،اليه هاي نازك از رسوبات آهكي نهشته ميشده که به صورت
متناوب با توفها ديده ميشوند.
در ائوسن پاياني ـ اليگوسن تحتاني توده آلكالي گرانيت ـ گرانوديوريت و کوارتز ديوريتي درون واحدهاي قديمي تر

و
اﮐﺘ

نفوذ نموده است که موجب دگرگوني شيستها به هورنفلس شده است .مجموعه رسوبات تخريبي نئوژن نيز در شمال
خاوري با ساختمانهاي گسليده وجود دارد .و باالخره بازالت هاي پليوکواترنري به عنوان آخرين فاز آتشفشاني منطقه

چينه نگاري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

به چشم ميخورد.

واحدهاي چينه شناسي منطقه مورد مطالعه به هر سه دوران زمين شناسي تعلق دارند :واحدهاي سنگي دوران ديرينه
زيستي را سنگ هاي رسوبي دگرگون شده سازندهاي سردر و جمال تشكيل ميدهند .در دوران ميانه زيستي سنگهاي
رسوبي دگرگون شده منتسب به سازندهاي سرخ شيل ،شتري و شمشك حضور دارند ،که همگي دگرگوني ناحيه اي
را تحمل کرده اند .واحدهاي رسوبي اين دوران متعلق به کرتاسه زيرين است .سنگهاي دگرگوني مجاورتي را نيز

زﻣﯿ

بصورت هورنفلس مي توان ديد .محدوده هاي اين دو نوع دگرگوني در نقشه با عالئم خطوط موازي قرمز( براي دگرگوني
ناحيه اي) و دواير آبي (براي دگرگوني مجاورتي) تفكيك شده اند .در دوران نوزيستي گسترش وسيع سنگهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آتشفشاني بصورت توف و گدازه و نيز توده هاي نفوذي متعلق به ائوسن پاياني ـ اليگوسن تحتاني را شاهد هستيم.

دگرگوني ناحيه اي )(Regional Metamorphism

عمده واحدهاي سنگي تشكيل شده در منطقه تحت تأثير دگرگوني ناحيه اي و دگرگوني مجاورتي قرار گرفته و انواع
مختلف سنگهاي دگرگوني را در قالب زونهاي مختلف تشكيل داده اند لذا الزم است آنها را از کهن به جديد تقسيم
بندي و توصيف کرد:
دوران ديرينه زيستي )(Paleozoic Era

در شمال باختري ورقه در نوار دگرگوني ,ساختمان تاقديس کهور با روند محوري شمال باختري ـ جنوب خاوري
رخنمون دارد ،که يالهاي آن توسط گسل هايي بريده شده اند .با توجه به تشابه چينه شناسي و سنگ شناختي منطقه
اي مي توان اين واحدها را معادل دگرگوني سازندهاي سردر و جمال در نظر گرفت:
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كربونيفر
سازندهاي سردر دگرگون شده(؟) (

sch
s

 :)Cيكسري سنگهاي آواري ،پليتي و کربناته دگرگون شده شامل تناوبي از

ميكاشيست گرونادار ،کوارتزيت ،کالك شيست و کمي آمفيبول شيست در هسته تاقديس کهور واقع در شمال باختري
ورقه برونزد دارند .برگوارگي آنها به موازات روند کلي پهنه دگرگوني و شيب متغير از  60تا  80درجه ميباشد .جهت
شيب برگوارگي ،که البته بر اليه بندي منطبق است ،ساختمان تاقديس نامتقارني را نشان ميدهد .سيل هاي
ميكروگرانيتي و نيز رگه هاي سيليسي از منشأ گرانيت شاه کوه در البالي سطوح برگوارگي آنها نفو ذ نموده است که
بعداً بر اثر تنش هاي وارده بودين شده و کاني هاي آن جهت يابي نشان ميدهند .به دليل درجه دگر گوني نسبتاً زياد

ﮐﺸ
ﻮر

هيچگونه آثار سنگواره اي قابل تشخيص مشاهده نشد .ولي با مقايسه چينه شناسي اين واحد با سنگهاي دگرگون
نشده سازند سردر در ساير نقاط بلوك لوت ،ميتوان آنها را احتماال معادل سنگهاي غير دگرگوني سازند مذکور که به
کربونيفر تعلق دارد در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پرمين

سازند جمال دگرگون شده(؟) :پس از گذر از سنگهاي دگرگوني منتسب به سازند سردر(؟) به يك توالي از سنگهاي

تﻣ

اساسا کربناته ،بهمراه ميان اليه هاي آواري وپليتي( خالص و ناخالص) دگرگون شده برخورد ميكنيم  .اين ترادف اساس اً
از مرمر چرت دار تشكيل شده است که دو بخش فرعي ،يكي ميكاشيست متناوب با کوارتزيت و ديگري پارآمفيبول

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شيست ،بصورت بين اليه اي به همراه دارد .اين واحد سنگي که در يالهاي تاقديس کهور قرار دارند ،توسط دو گسل
راستا لغز با مؤلفه معكوس (گسل کهور وگسل شمال خاوري آن) بريده شده اند .به دليل درجه دگرگوني نسبتاً شديد
آثار قابل تشخيص سنگواره يافت نشد .بنابراين با توجه به تشابه چينه شناسي اين سنگها با سنگهاي غير دگرگوني

و
اﮐﺘ

سازن د جمال در ساير نقاط بلوك لوت مي توان آنها را احتماالً به سازند مذکور نسبت داد و متعلق به پرمين محسوب
نمود.
در اين سنگهاي دگرگوني دگرشكلي هاي شديد مثل بودين شدن ،تشكيل ريزچين و چرخش پورفيروبالستها ب ه
فراواني به چشم مي خورد .در ذيل به شرح اين عضوهاي سنگي ميپردازيم:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عضو مرمر( :)Pmjاين عضو از سنگهاي آهكي دگرگون شده (مرمر) واجد ميان اليه ها و نودولهاي چرت تشكيل شده
است .اين مرمرهاي قهوه اي تيره تا روشن بعضاً با کالك شيست همراه هستند .مطالعات ميكروسكوپي ع الوه بر بلورهاي
کلسيت درشت بلور با بافت موزائيكي ،ذرات نا خالص آواري از قبيل کوارتز و کاني تيره را نشان ميدهند.
عضو ميكاشيست ـ كوارتزيت( :)Pschjميكاشيست و سنگ ماسه دگرگون شده(کوارتزيت) به گونه ميان اليه ومتناوب
با مرمرها قرار گرفته است .سيل هاي ميكروگرانيتي و نيز سيليس از منشأ گرانيت شاه کوه در البالي برگوارگي آنها

زﻣﯿ

نفوذ نموده است ،که بعداً بر اثر تنش هاي وارده بودين شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عضو پاراآمفيبول شيست( :)Pamjدر بخشهاي بااليي اين توالي به مرمر با ميان اليه هايي از پارا آمفيبول شيست سبز
رنگ برخورد ميکنيم که برگوارگي خوبي در آنها ديده ميشود.
پارا آمفيبول شيست ها شديداً دگر شكل شده و بر اثر تنش کششي به موازات برگوارگي ،بصورت بودين درآمده اند.
شكستگي هاي ک ششي حاصل توسط سيليس و يا از منشأ گرانيت شاه کوه پر شده اند .عالوه بر اين ،مطالعات
ميكروسكوپي حاکي از رشد ثانويه ترموليت ـ اکتينوليت و اپيدوت در اين سنگهاست و اين به علت دگرگوني قهقرائي

( )Retrogradeبعدي ميباشد .واحدهاي منتسب به سردر وجمال در بخشهاي مياني نوار دگرگوني تحت تاثير سيستم
فشارش از جنوب باختر به شمال خاور قرار گرفته است لذا پهنه برشي را ميتوان در گارنت شيستهاي بخش خاوري
نوار مشاهده نمود .از طرفي تاقديس وناوديس هاي برگشته نيز شاهدي بر اين فشار و ضخامت غير واق عي آنهاست.
دوران ميانه زيستي )(Mesozoic Era

واحدهاي سنگي دوران ميانه زيستي شامل يكسري سنگهاي دگرگوني معادل سازندهاي سرخ شيل ،شتري و شمشك
و نيز سنگهاي آواري متعلق به کرتاسه زيرين مي باشند .واحدهاي دگرگونه در نيمه باختري و خاور ورقه گسترش
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داشته و با توجه به ظهور کاني هاي شاخص زون هاي دگرگوني خطوط هم درجه ( ) Isogradesمربوطه تا حد امكان
ترسيم وتفكيك شده اند.
واحد رسوبي شامل کنگلومرا و سنگ ماسه مربوط به کرتاسه زيرين در جنوب باختري ورقه به گونه بسيار محدود
برونزد دارد.
ترياس

ترياس زيرين و مياني در محدوده مورد مطالعه بگونه بسيار محدود در بخشهاي شمال خاوري ورقه گسترش دارد .اين
مجموعه شامل سازندهاي منتسب به سرخ شيل(؟) و شتري(؟) است که به گونه سفره رورانده ( )nappبر روي اسليتهاي

ﮐﺸ
ﻮر

شمشك رانده شده است .در اين واحدها بخشهايي فرسايش يافته و اسليتها بصورت  Windowبرونزد دارند.
سازند سرخ شيل دگرگون شده(()TRsr؟) :اين واحد از کالك شيستهاي قرمزآجري محصور در بين گسلها تشكيل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

يافته است .به دليل عملكرد دگرگوني ناحيه اي فاقد سنگواره ميباشد .شيلهاي آهكي اوليه تحت تاثير دگرگوني
ضعيف قرار گرفته و به کالك شيست تبديل شده است که بدليل شباهت سنگ چينه اي و جايگاه چينه شناسي
ميتوان آن را به سرخ شيل منتسب نمود.

تﻣ

سازند شتري دگرگون شده(()TRsh؟) :از مرمرهاي خاکستري روشن تا تيره تشكيل شده که تحت تأثير دگرگون ي
ضعيف واحد اوليه (سنگ آهك تا سنگ آهك دولوميتي) تشكيل يافته است .به دليل دگرگوني ضعيف بعضي از آثار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگواره اي حفظ شده است بطوريكه آثار مرجان قابل رؤيت بوده و از چندين نمونه برداشت شده ،سنگواره
ذرهبيني Bispiranella - Ovataبه دست آمده که سن آن  Carnianميباشد(مرز ترياس مياني و فوقاني) .لذا بر طبق
شواهد سنگ چينه اي و سنگواره اي ميتوان آن را به سازند شتري نسبت داد.
ژوراسيك

و
اﮐﺘ

سازند شمشك دگرگون شده (()Js؟) :بر روي سازند ناي بند دگرگون شده در ورقه مجاور (ده سلم) ،يك توالي نسبت اً

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ضخيم از سنگهاي پليتي دگرگون شده وجود دارد که گسترش آن به نوار دگرگوني اين ورقه ميرسد و با توجه به
موقعيت چينه شناسي و تشابه رخساره اي ميتوان آن را به س ازند شمشك نسبت داد .اختالف در ترادف رسوبي حاکي
ازتغيير محيط رسوبي است.
براساس مطالعات صحرايي و سنگ شناسي زونهاي دگرگوني متعددي معرفي شده اند .در اين توالي سنگهاي دگرگوني
ناحيه اي از درجات خيلي باال (زون سيليمانيت) تا درجه پايين (زون کلريت) بصورت تدريجي وجود دارد .تمامي آنها

زﻣﯿ

در شمال باختري و باختر ،شمال خاوري وخاور ورقه مورد مطالعه در نوار دگرگوني برونزد دارند .در ذيل به تشريح
ويژگي هاي هر يك ميپردازيم:
اسليت ،فيليت و سنگ ماسه دگرگون شده ( :) Jslsاين واحد بصورت تناوبي از اسليت و فيليت باميان اليه هاي ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ دگرگون شده رخنمون دارد.
رگه ها ورگچه هاي سيليس با منشأ آذرين و دگرگون،آنها را بطور گسترده اي در درجهات مختلف قطع کرده اند

بطوريكه سطح آنها توسط واريزه هاي اين رگه ها (به دليل ليتولوژي ضعيف و فرسايش اسليتها) پوشيده شده است.
د ر حاليكه در واحدهاي مجاور ،تنها چند رگه سيليسي به صورت پراکنده ديده ميشود که از منشأ گرانيتي شاه کوه
هستند اما همه رگه هاي سيليسي درون واحد اسليت ـ فيليت را نمي توان به منشأ آذرين ارتباط داد بلكه بخش نسبت اً

زيادي از آنها محصول دگرگوني ميباشند ،به عبارت ديگر کاني هاي رسي موجود در رس سنگ و شيل اوليه بر اثر
تحمل دگرگوني درجه پايين به مجموعه کاني هاي کوارتز ،مسكويت ،آلبيت و کلريت تبديل شده اند که سيليس آنها
تحت تأثير تنش و چين خوردگي بصورت رگه هايي تجمع پيدا ميکنند که از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي عقيم
ميباشند.
شرايط فشارشي و کششي حاکم ،موجب بودين شدن اين رگه ها شده است .در شمال نوار دگرگوني امتداد برگوارگي
و رخ اسليتي به موازات روند کلي مجموعه دگرگوني و شيب آنها حدود  60درجه به طرف جنوب باختري است.
مطالعات سنگ شناسي مجموعه کانيهاي مسكويت ،بيوتيت ،کوارتز و آلبيت رانشان ميدهند .لذا اين واحد در زونهاي
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کلريت و بيوتيت قرار دارد .با توجه به درجة دگرگوني پائين در اين سنگها ،ن مونه هايي جهت مطالعه پالينولوژي
برداشته شد .اما آثار فسيلي قابل تشخيصي گزارش نشد.
سنگ ماسه و اسليت دگرگون شده ( :)Js.slsشامل سنگ ماسه دگرگون شده است که در قسمت هايي به گونه بين
ال يه اي در داخل اسليت و فيليت جاي گرفته است .اين واحد در شمال خاوري منطقه گسترش دارد .در ب خشهايي از

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد گرانيت شاه کوه نفوذ کرده و گستره محدودي به هورنفلس تبديل شده است .در قسمتهايي نيز رگه ها و
رگچه هاي فراوان سيلي س با منشأ گرانيت شاه کوه در اين واحد تزريق شده اند.
مطالعات سنگ شناسي مجموعه کانيهاي کوارتز و پالژيوکالز اوليه را نشان ميدهد که در اثر دگرگوني ضعيف رخساره
شيست سبز کانيهاي کلريت و سرسيت جهت يابي از خود نشان مي دهد لذا اين واحد در زون کلريت جاي دارد.
شيستهاي گرونادار( :)Jgtsاين واحد بصورت گسترده اي در بخش باختري و قسمتهايي از بخش خاوري نوار دگرگوني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برونزد دارد .در بخش باختري به گونه ساختمان ناوديس بر روي واحد  Jslsقرار دارد که يال خاوري آن در اين ورقه و
يال باختري آن در ورقه مجاور (ده سلم) است .مرز تدريجي آن با واحد  Jslsسنگ ماسه دگرگون شده و سنگ ماسه
هاي پليتي گرونادار است که در ادامه به شيستهاي گرونادار که ضخامت قابل توجهي دارد ميرسد .وجود چينهاي
متعدد را ميتوان از علل گسترش ضخامت آن ذکر نمود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

شيستهاي گرونادار بخش خاوري نوار دگرگوني به طور گسترده مورد تهاجم رگه ها و رگچه هاي سيليس ،رگه ها و
توده هاي پگماتيتي و سيلها و دايكهاي گرانيتي متعلق به توده گرانيتي شاه کوه قرار گرفته است .لذا مورفولوژي خشن
وسخت فرسايي دار د .برگوارگي واحد گرونادار از ساختمان موجود در منطقه تبعيت مينمايد .حضور گرونا در کنار

و
اﮐﺘ

کانيهاي ميكايي و کوارتز حاکي از ظهور زون گرونا است .مطالعات سنگ شناسي ماکروسكوپي نشان ميدهند ،بلورهاي
گرونا همزمان با دگرگوني ( )Syn metamorphismبوجود آمده اند.
استروليت شيست( :)Jstsدر زير واحد اسليت و فيليت متعلق به سازند شمشك در شمال باختري ورقه به شيستهاي
استروليت داربا ستبراي کمي برخورد ميکنيم .امتداد سطوح برگوارگي در اين سنگها به موازات روند کلي پهنه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرگوني در امتداد شمال باختري ـ جنوب خاوري و با شيب نسبتاً زياد  65درجه به طرف جنوب باختري توسعه
يافته اند.
مطالعات ميكروسكوپي ظهور کاني استروليت بصورت خود شكل را به همراه کانيهاي ميكايي و کوارتز نشان ميدهد
که مشخصه زون استروليت ميباشد .تنها در اين زون است که تمايز بين پليت هاي واقعي و ساير ميكاشيستها آشكار
ميگردد .زيرا استروليت بيشتر در سنگهاي سرشار از  Alوفقير از  Caرشد ميکند.
آندالوزيت شيست( :)Jansاين واحد با گسترش نسبتاً زياد در دو طرف نوار دگرگوني برونزد دارد .در باختر اين نوار با

زﻣﯿ

مرز تدريجي در بين دو زون استروليت در باال و سيليمانيت در پايين قرار گرفته است .برونزدهاي سمت خاور نيز
همانند شيستهاي گرونادار تحت تأثير تهاجم سيليس با پگماتيت و گرانيت قرار گرفته است که عمدتاً در راستاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيستوزيته مي باشد .امتداد سطوح برگوارگي به موازات روند نوار دگرگوني بوده و شيب آنها حدود 67درجه به طرف
جنوب باختري ميباشد .رگه ور گچه هاي سيليسي از منشأ گرانيت شاه کوه و نيز سيليس دگرگوني بطور وسيعي اين
واحد را قطع کرده اند و بدليل حاکميت تنش فشاري و تنش کششي ،اين رگه ها بودين شده اند.

مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني آندالوزيت را در کنار کاني ميكايي(بيوتيت) و کوارتز و ...نشان ميدهد که حاکي از
زون آندالوزيت است .موازي بودن محور  cبلورهاي آندالوزيت با برگوارگي نشان ميدهد که اين پوروف يروبالستها
همزمان با دگرگوني ناحيه اي تشكيل شده اند .البته حرکات ناشي از ماگماتيسم شاه کوه احتماالً در رشد اين بلورها
مؤثر بوده است .از طرفي اين ماگماتيسم سبب دگرساني اندك آندالوزيتها نيز شده است.
سيليمانيت شيست(:)Jsisاين واحد در بخشهاي شم الي باختري نوار دگرگوني واقع شده است .مرز خاوري سنگهاي
سيليمانيت شيستي با واحدهاي دگرگوني منتسب به سازند جمال(؟) گسله است .مرز باختري اين واحد با واحد
آندالوزيت ـ شيست تدريجي است.
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امتداد برگوارگي بموازات روند کلي نوار دگرگوني بوده و بر حسب انحنا اين نوار کمي تغيير ميکند .امّا روند کلي
شمال باختري ـ جنوب خاوري است .شيب سطوح برگوارگي حدود  65درجه به طرف جنوب باختر است.
مطالعات سنگ شناسي حضور کاني هاي سيليمانيت ،ارتوکالز ،بيوتيت ،مسكويت ،گرونا و کوارتز را نش ان ميدهد .لذا
اين واحد معرف زون سيليمانيت است .تشكي ل شدن و پايداري کاني ارتوکالز حاکي از درجة خيلي باالي دگرگوني

ﮐﺸ
ﻮر

است .به همين دليل ،به نظر مي رسد سيلهاي گرانيت تيره(بيوتيت گرانيتي) و گرانيت روشن ميلونيتي شده معرف
ذوب بخشي( آناتكسي) در مجموعه دگرگوني است(ويژگيهاي سيلهاي فوق الذکر را در قسمت سنگهاي آذرين نفوذي
بيان خواهيم کرد) .شايان ذکر است سيلها و سيليمانيت شيستها هر دو بوسيلة رگه هاي کوچك و بزرگ سيليسي و
نيز گرانيت قطع شده اند .که خود عالوه بر اينكه شاهدي بر جوانتر بودن ماگماتيسم شاه کوه نسبت به مجموعه
دگرگوني است ،تأکيدي بر منشأ آناتكسي سيلهاي جايگزين شد ه به موازات سطوح برگوارگي اين واحد محسوب
ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دگرگوني مجاورتي )(Contact Metamorphism

سنگهاي دگرگوني مجاورتي(حرارتي) منطقه مورد مطالعه گسترش محدودي داشته که منتسب به سازند شمشك(؟)

تﻣ

مي باشد به عبارتي قب الً دگرگوني ناحيه اي را متحمل شده اند ولي بر اثر نفوذ توده گرانيتي ،مجدداً دچار دگرگوني
حرارتي از نوع مجاورتي گرديده اند که حاصل آن هورنفلس کورديريت دار ( )Jhsمي باشد .اين واحد در شمال باختري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و باختر و شمال خاوري ورقه مورد مطالعه گسترش محدودي دارد .حرارت ناشي از ماگماتيسم موجب ضعيف شدن و
از بين رفتن رخ اسيلتي سنگهاي دگرگوني ناحيه اي درجه پائين (اسليت و فيليت) شده است.
مطالعات ميكروسكوپي تشكيل شدن بافت هورنفلسي و نيز ظهور پورفيروبالست کورديريت ،که حاکي از درجه

و
اﮐﺘ

دگرگوني متوسط تا زياد حرارتي است ،را نشان مي دهد .با اين حال با دور شدن از منشأ حرارتي تورق ضعيفي در
سنگهاي دگرگوني ناحيه اي قبلي مانده است و بعضاً به صورت شيست لكه دار درآمده اند.
كرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

طبقات رسوبي کرتاسه اعم از واحدهاي آواري و آهكي در ورقه زمين شناسي  1 :100000باختري واقع در باختر ناحيه
مورد مطالعه (ده سلم) گسترش بسياري دارد که تمامي اطالعات بر اساس آنهاست .اين طبقات با دگرشيبي زاويه دار
بر روي سنگهاي دگرگوني ناحيه اي متعلق به ترياس و ژوراسيك قرار داشته و تحت تاثير چين خوردگي وگسلش قرار
گرفته اند .بر طبق شواهد سنگ چينه اي و سنگواره اي ،سن اين طبقات ،کرتاسه زيرين تعيين شده است که بخش

زﻣﯿ

محدودي ازطبقات آواري آن در منتهي اليه جنوب باختري ورقه مورد مطالعه با مرز گسله برونزد دارد.
اين مجموعه شامل تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ به رنگ خاکستري تا قرمز ( ) Kcs1است که با کنگلومراي پيشرونده
قاعده باقلوه هايي (قطعاتي)از سنگهاي قديمي تر متشكل از گرانيت ،شيست ,مرمرو ....آغاز ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مطالعات زمين شناسي و سنگ شناسي نشان ميدهد ماسه سنگ مزبور يك  Calcareous lithareniteبا دانه بندي
متوسط و  Sub matureاست.
دوران نوزيستي )(Cenozoic Era

دوران سوم زمين شناسي در بلوك لوت با فعاليتهاي آتشفشاني وسيع و گسترده اي همراه است .در منطقه مورد
مطالعه اين فعاليت آتشفشاني نيمه خشكي( )Subarialاز ائوسن شروع ميشود.

واحدهاي تشكيل دهنده ائوسن عمدتاً ريوليت ،آندوزيت و ترکيبات وابسته به آنهاست که بر اثر عملكرد رخداد
زمينساختي ائوسن پاياني _ اليگوسن تحتاني(پيرينه) در آبهاي کم عمق تشكيل شده اند .بعضي از اين سنگهاي
آتشفشاني ،از لحاظ سني ،هم ارز يكديگرند و برخي ديگر در عين هم ارز بودن نسبت به هم پوشش زماني دارند و به
سان رخسارهاي جانبي و عمودي به گونه اي تدريجي به يكديگر تبديل مي شوند .گسترش عمده اين مجموعه در
جنوب خاوري تا جنوب است که بر اثر فشارهاي وارده دگرشكلي هايي را به گونه تاقديس و ناوديس به نمايش گذاشته
و گسلهايي آن را بريده و جا به جا نموده است .در زمان نئوژن رسوبات تخريبي قاره اي محصول فرسايش واحدهاي
قديمي شكل گرفته و به گونه ناپيوسته و پيوسته در کنار يكديگر قرار گرفته اند .اين رديفهاي رسوبي گسترش قابل
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توجهي در شمال خاوري ورقه دارند که توسط گسلش نه باختري و  Riddleهاي آن با راستاي شمال ـ جنوب و شمال
باخترـ جنوب خاور بريده ،جابجا و بعضاً حذف شده است .تنوع آنها از ترادف کنگلومرايي تا مارني بسته به نوع حوضه
رسوبي در تغيير است.
ائوسن

جوانترين فعاليت آتشفشاني منطقه هيالو بازالت سيخ کوه واقع در جنوب ورقه ميباشد که متعلق به پليوکواترنر است.
در ذيل به شرح واحدهاي سنگي اين دوران ميپردازيم:

ﮐﺸ
ﻮر

توف ( :)Et1شامل انواع توفهاي سنگي ،تبلور دوباره يافته و کربناتي اليه متوسط تا ضخيم اليه  10تا  100سانتيمتر
به رنگ خاکستري سبز است که بصورت متناوب با هم ديده مي شوند .اين واحد در جنوب خاوري ورقه گسترش
داردکه بدليل عملكرد گسلهاي متعدد ستبراي دقيق آن مشخص نيست ولي حداقل ستبراي آن در حدود  150متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .تحت تاثير فشار ،دگر شكل شده و تاقديس ناوديسهايي در آن با روند محور شمال باختر ـ جنوب خاور شكل
گرفته است .دگرريختي با پديده دگرساني از نوع آرژيلي و کلريتي شدن در اين توفها همراه است.

تﻣ

مطالعه ميكروسكوپي حضور کاني هاي اصلي کوارتز ،پالژيوکالز ،کربنات و بيوتيت را نشان ميدهد که تا حدودي به
کانيهاي سرسيت ،کلريت ،آپاتيت و کانيهاي تيره دگرسان شده اند.
بر اساس سنگواره ذره بيني  Discocyclina marthae schlumbergerسن اين واحد Upper lutetianمتعلق به ائو سن
مياني است ولي سنگواره هاي ذره بيني ديگري همانند Assilina sp., Alveolina sp., Nummulites sp.,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Discocyclina sp., Spherogerina sp.,از اين واحد به دست آمده که سن ائوسن را مشخص ميکنند .لذا با توجه به

و
اﮐﺘ

سن ميان اليه هاي Enlو  Et.shرا مشخص ميکنند .مي توان در نهايت سن اين واحد آتشفشاني را از پالئوسن فوقاني تا
ائوسن زيرين و مياني در نظر گرفت.
سنگ آهك نوموليت دار( :)Enlدر برگيرنده سنگ آهك بيوميكرواسپ اريت و بيوميكريتي متوسط اليه تا نازك اليه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

( 3تا  30سانتيمتر) ،خاکستري تا خاکستري روشن و مقاديري مارن روشن در قسمتهاي بااليي ميباشد .همچنين
حاوي تعداد زيادي سنگواره نوموليت بوده ،از اين رو سنگ آهك نوموليت دار نام گرفته است.
بر پايه سنگواره هاي
و ....سن اين واحد رسوبي را بايستي پالئوسن فوقاني تا ائوسن زيرين و ائوسن مياني ( )lutetianدر نظر گرفت.

Ranikothalia sp., Glomoalveolina sp., Misellanea sp., Sakesaria sp.

ريوليت( :)Erبه دنبال فعاليت آتشفشاني در ائوسن در ورقه زمين شناسي  1 :100000مجاور(ده سلم) گسترش
سنگهاي اسيدي و بازيك مشاهده مي شود که سنگهاي ريوليتي رنگ سفيد و زرد نخودي داشته و سرشار از سيليس

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

است .اين واحد ريوليتي بسيار محدود در منتهي اليه جنوب باختري ورقه برونزد داشته و گسترش بيشتر آن در ورقه
مجاور است.
مطالعات م يكروسكوپي حضور کانيهاي اصلي کوارتز ،فلدسپات پتاسيك و پالژيوکالزسديك را نشان ميدهد که به
کانيهاي رسي و سريسيت دگرسان شده اند .بافت ميكروسكوپي آنها دانه ريز آواري است.

آندزيت( :)Eaاين واحد آندزيتي تا کوارتز آندزيتي در بخشهايي در جنوب منطقه گسترش دارد .رنگ آن قرمز تيره
تا سبز تيره است که توپوگرافي ماليم و همواري را نمايانگر ميباشد.
مطالعه ميكروسكوپي حضور کانيها اصلي پالژيوکالز ،کوارتز ،فلدسپات پتاسيك و پيروکسن را نشان

مي دهند که تا حدودي به کانيهاي ترموليت ـ اکتينوليت ،سريسيت ،کلريت و کانيهاي رسي دگرسان
شده اند.
توف شيشه اي( :)Et2گسترش محدودي در زير واحد توفي Et1دارد .رنگ زمينه روشن و بلورهاي تيره کشيده بصورت
پورفير قرار گرفته بگونه اي که رنگ سبز روشن تا قرمز روشن به خود ميگيرد.
مطالعات ميكروسكوپي وجود کاني هاي فلدسپات پالژيوکالز ،کوارتز و بيوتيت را به همراه تعداد فراواني قطعات شيشه
(  )glass shardsرا در زمينه اي که شيشه به بلور تبديل شده ( )devitrifiedرا نشان ميدهدکه تا حدودي به سريسيت
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و کلريت دگرسان شده اند .از آنجائيكه تشكيل توف به شرايط فشار زياد بخار آب و مواد فرار محتاج است ،و اين از
ويژگيهاي ماگماي اسيدي تلقي ميگردد،به نظر ميرسدکه ترکيب ماگماي اولّيه آنها به ترکيب اسيدي تمايل داشته
است.
شيلهاي آهكي،توف و مارن( :)Et.shاين واحد در بخشهاي جنوبي منطقه به گونه متناوب با واحد توفي Et1و آندزيت
 Eaگسترش محدودي داشته و نسبت به واحدهاي ديگر ائوسن همبري ج انبي دارد .از توف،مارن و شيلهاي آهكي سبز
زيتوني تا روشن تشكيل شده است .توپوگرافي پست داشته و نرم فرسا ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

مطالعات سنگواره اي به روش شستشو ( )Washingبر روي سنگواره هاي ذره بيني اين واحد صورت پذيرفته که سن
آن محاسبه و تأئيدي بر سن واحدهاي ديگر ائوسن است.
براساس شواهد سنگواره هاي ذره بيني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globigerina daubjergensis, Globigerina Triloculinoides , A.primitiva, Acarinina nitida, Morozovella
Velascoensis , Morozovella pseadobulloides, Turborotalia Cerrozoiensis frontosa

سن اين واحد پالئوسن پاياني -ائوسن مياني تعيين شده است.

آگلومرا( :)Eagشامل آگلومرا با ميان اليه هاي اندك الپيلي توف بوده و از نظر ريخت شناسي ماليم است .به گونه

تﻣ

دگرشيب با وقفه زماني نسبت به واحدهاي ائوسن قرار گرفته و احتماالً در اواخر ائوسن تشكيل شده است .آگلومرا و
الپيلي توف بصورت ميان اليه هايي نسبت به هم تشكيل شده است .آگ لومرا واجد قطعات گرد شده در اندازه هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مختلف آندزيتي و توفي است که در زمينه ريزدانه ولكانيكي و توفي مهم متصل گشته است .همچنين الپيلي توف نيز
از قطعات درشت(الپيلي) شكل گرفته است ،رنگ خاکستري تا تيره دارد.
مطالعات ميكروسكوپي الپيلي توفها حضور مقدار زيادي بلورهاي خود شكل تا نيمه خود شكل کوارتز را به همراه

و
اﮐﺘ

قطعات سنگهاي آتشفشاني قديمي تر نشان ميدهد .به نظر ميرسد اين واحد آخرين فاز فعاليت آتشفشاني ترشيري
منطقه مورد مطالعه است که تمرکز محلول سيليسي زياد در آن موجب تبلور کاني کوارتز شده است.
ميوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مارن ،سنگ سيلت و سنگ ماسه ( :)Mmsاز تناوب مارن روشن(همراه با اندکي گچ) ،سنگ سيليت اليه نازك ت ا اليه
متوسط ( 3تا  30سانتيمتر) قرمز و سنگ ماسه هاي ليتارنايتي اليه نازك قرمز تا قرمز تيره تشكيل شده است .اين
رخساره به گونه هم شيب و تدريجي در زير واحد سنگ ماسه اي( )Msقرار گرفت ه است .با توجه به ويژگي سنگ چينه
اي و شباهت رخساره اي و بر اساس سنگواره ذره بيني(Amauro lithus primusاز نوع تانوفسيل) سن اين واحد ميوسن
پاياني( ) Messinianاست .گسترش اين واحد بسيار محدود در شمال خاوري و خاور ميباشد.

زﻣﯿ

سنگ ماسه ومارن( :)Msmشامل تناوب سنگ ماسه خاکستري روشن تا قرمز و مارن(با بين اليه هاي نازك گچ) و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ سيلت قرمز روشن با اندکي کنگلومراي خاکستري روشن است که در شمال خاوري منطقه با راستاي شمال
باختر ـ جنوب خاور گسترش دارد .به سمت جنوب ميزان سنگ ماسه وکنگلومراي آن زياد شده ،حوضه کم عمق تر
مي شود و به طرف شمال بر ميزان عمق حوضه اضافه شده و رسوبات دانه ريزتر مي گردد بطوريكه گسترش م ارن و
سنگ سيلت آن زيادتر ميشود .در اين قسمت بين اليه هايي از ( dismicriteطبق نامگذاري فولك) سفيد رنگ وجود
دارد که نشان از سرعت ته نشيني لجن ميكروکريستالين و عدم وجود جريانهاي قوي است و به عبارتي شايد حوضه
مردابي و کوالبي بوده باشد.
سنگ ماسه ريز دانه حاوي ساخت توپي بالشي و فرسايش پوست پيازي است .در قسمتهاي شمالي اين واحد
ساختمانهاي تاقديس وناوديس با مارن بيشتر و مورفولوژي نرم سا و پست همراه با بين اليه هاي ديسميكرايتي سفيد

رنگ کامالً مشهود بوده که حاکي از عملكرد تكتونيك ميباشد ولي در قسمتهاي جنوبي شيبها متغير بوده و کنگلومراها
حالت صخره ساز دارند که ناشي از عملكرد گسلها ميباشد.
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سنگ ماسه ،سنگ سيليت و مارن( :)Msاين رخساره از تناوب سنگ ماسه و سنگ سيلت و مارن قرمز تا قرمز تيره
با بين اليه هاي اندك کنگلومرا و ميكرو کنگلومرا ي قرمز تشكيل شده است .در شمال خاوري ورقه با راستاي شمال
باختر ـ جنوب خاور گسترش دارد .بر روي واحدهاي  Msmو  Mmsدر ساختمانهاي تاقديس و ناوديس بگونه تدريجي
قرار گرفته است .در قسمتهايي درون اين واحد تاقديس ناوديسهايي وجود دارد که بعضي از اليه ها برگشته بوده ،لذا
ناوديس بصورت برگشته است.
كنگلومراي پليوسن ( :)Plc1شامل کنگلومراي سخت شده (ماتريكس کم و سيمان سيليسي و آهكي زياد) ،خاکستري

ﮐﺸ
ﻮر

با جورشدگي ضعيف و پبل هاي گرد شده است .از طبقات ضخيم تشكيل گرديده و اجزإ آن از  2ميليمتر تا قطعات
درشت مي باشد .پبل ها از چندين منشأ سنگ ماسه ،سيليس ،سنگ آهك و سنگهاي آتشفشاني است .به گونه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناپيوستگي زاويه دار ( ) Angular unconformityبر روي توفهاي ائوسن قرار گرفته است .با توجه به شباهت چينه
شناختي و رخساره اي ميتوان آن را به کنگلومراي پليوسن نسبت داد.
كنگلومرا و مارن( :)Plcmاز تناوب کنگلومراي خاکستري و مارن کرم تا روشن تشكيل گرديده که حاوي مقادير کمي

تﻣ

سنگ ماسه است .کنگلومرا با سخت شدگي ضعيف (ماتريكس آواري زياد و سيمان سيليسي کم) و قطعاتي از چند
منشأ شكل گرفته است .جورشدگي و گردشدگي آنها بد ميباشد .سنگ ماسه از نوع آهكي و مارن نيز کرم تا خاکستري
است .در شمال خاوري ورقه مورد مطالعه گسترش داشته و ساختمانهاي تاقديس و ناوديس در آنها ديده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مارن وكنگلومرا ( :)Plmاين رخساره از مارن روشن تشكيل شده که بين اليه هاي کنگلومرا و سنگ ماسه با جورشدگي
بد و سخت شدگي بسيار سست (ماتريكس آواري فراوان)در آن وجود دارد .مورفولوژي بسيار پست و تپه ماهوري
داشته و گسترش آن شمال باختري ـ جنوب خاوري است .بگونه نا پيوسته بر روي واحدهاي سنگي ژوراسي ك قرار

و
اﮐﺘ

دارد .بر اساس شباهت چينه شناختي و رخساره اي سن پليوسن را مي توان به آن نسبت داد.
كنگلومرا ( :)Plc2از کنگلومراي کرم تا نخودي با سخت شدگي ضعيف (ماتريكس آواري زياد و سيمان سيليسي)

پليو ـ كواترنري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سست تشكيل شده است .گردشدگي و جورشدگي قطعات بد بوده و از چندين منشأ ليتولوژيكي شكل گرفته که ريخت
تپه ماهور دارد .فاقد مارن بوده و مرز آن با واحدهاي سنگي ديگر گسله است.
هيالوبازالت ) :(PlQbجوانترين واحد آتشفشاني محدوده مورد مطالعه هيالوبازالت و بازالت آندزيتي متعلق به
پليوکواترنري است که به صورت برونزدهاي منفرد نسبتاً مرتفعي در سيخ کوه واقع در جنوب ورقه حضور دارند .اين

زﻣﯿ

بازالت ها بعضاً حفره دار بوده و به رنگ تيره و قرمزتيره ديده ميشوند.
مطالعات ميكروسكوپي حضور کانيهاي پالژيوکالز کلسيك ،پيروکسن و اليوين را به همراه کانيهاي تيره فراوان نشان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي دهد .محصول دگرساني اين کانيها کلريت ،کربنات و ايدينگزيت ميباشند .در زمينه سنگ وجود شيشه نيز گزارش
شده است.
c
كنگلومراي جوان )  :(PlQاين رخساره کنگلومرايي جوان از قطعه هاي گوناگون سخت نشده با جورشدگي و
گردشدگي بسيار ضعيف پديد آمده است .اين واحد جوانترين رخساره سنگي در گستره ي مورد بررسي است .بر پايه
ويژگيهاي چينه شناختي ،سن آن پليوسن تا کواترنر ميباشد که با يك وقفه رسوبگذاري بگونه ناپيوسته بر روي
رخساره هاي قديم تر نهشته شده است .ريخت شناسي اين واحد رسوبي ،تپه ماهوري و واريزه اي ميباشد.

نهشته هاي آبرفتي قديمي( :)Qt1در بر گيرنده نهشته ها و پادگانه هاي کهن به شكل پادگانه هاي آبرفتي مرتفع
است که حالت افقي داشته و رخداد تكتونيكي مؤثري را تحمل نكرده است .اين واحد رسوبي بيشتر در دامنه برونزدها
ي سنگي پديدار شده و حاصل هوازدگي و ته نشست است.
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نهشته هاي آبرفتي جوان ) :(Qt2شامل نهشته ها و پادگانه هاي جوان به شكل پادگانه هاي آبرفتي مسطح و افقي
است .گسترش اين واحد زياد بوده و حاوي رسوبات در اندازه هاي گوناگون است که پهنه اي گسترده را پوشانده و به
دليل باال بودن سطح آب زيرزميني در مناطقي که اندازه دانه هاي نهشته کوچكتر باشند مستعد کشاورزي ميباشد.
نهشته هاي مخروطه افكنه قديمي( :)Qf1اين واحد مخروط افكنه اي را در پاي ارتفاعات خاور ورقه داري م.
مخروط افكنه هاي قديمي داراي ضخامت و شيب زيادتري ْ( )> 5نسبت به مخر وط افكنه جوان است .در اين
مخروط افكنه ها طيف اندازه قطعات خيلي وسيع است .بطوري که از بولدرهاي خيلي بزرگ (قطعات بزرگتر از

ﮐﺸ
ﻮر

30سانتيمتر)تا ذرات در حدود  2ميليمتر با جور شدگي بسيار ضعيف ديده ميشود .تخلخل بين ذرات ريز و درشت
اين واحد در تغذيه سفره هاي آبدار زيرزميني نقش بسزايي دارد .اين واحد توسط مخروط افكنه هاي جوان قطع شده
است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته هاي مخروط افكنه جوان( :)Qf2اين مخروط افكنه ها را در پاي ارتفاعات خاور منطقه با شيب کم ()<5

تﻣ

مشاهده مي کنيم .قطعات و ذرات متشكله اين مخروط افكنه ها طيف گسترده اي ندارند .بطوريكه تنها قطعات در حد
کابل( 13سانتيمتر) تا ذرات ماسه خيلي ريز با قطر حدود 0/5ميلي متر در نوسان است .نهشته هاي واحد  Qf1را قطع
نموده است .بنابراين جورشدگي قطعات و ذرات آن نسبت به مخروط افكنه قديمي بهتر است .تخلخل بين ذرات موجود
موجب تغذيه سفره هاي آب زيرزميني شده وخود نيز اغلب اليه هاي آبدار را تشكيل ميدهد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تپه هاي ماسه اي ( :)Qsdيكي از واحدهاي ريخت شناسي کواترنر در منطقه ،رسوبهاي تپه هاي ماسه اي است .بيشتر
از نوع برخان منفرد و کشيده با روند شمالي جنوبي بوده و در بخشهاي مياني منطقه از شمال خاور به جنوب باختر
گسترش دارد .از داليل تشكيل اين رسوبها ميتوان به افزايش شرايط خشكي در کواترنر اشاره کرد(Spencer )19854

و
اﮐﺘ

و ( .Cook )1993اين شرايط همراه با ازدياد اثرات هوازدگي شيميايي و اثرات فرسايشي باد بر روي برونزدهاي سنگي
اطراف موجب حمل و تراکم رسوبهاي بادي در اين گستره شده است 1993(.ـ  )Twidale and compbellجهت حرکت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين تپه ها به طرف شمال باختري است که نشانگر جهت وزش باد از جنوب خاوري به شمال باختري ميباشد.
جورشدگي رسوبها خوب بوده و اندازه دانه ها از ماسه ريز تا متوسط و درشت در تغيير است.
كفه هاي نمكي وپهنه هاي رسي مرطوب ( :)Qscگسترش اين واحد در بخشهاي مياني نيمه شمالي منطقه از شمال
به جنوب کشيده شده است .از دو پهنه نمكي و رسي مرطوب تشكيل گرديده که بيشتر در نواحي گود مياني منطقه
گسترش دارند .اين واحد بر روي عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي به دليل باز تاب کامل نور تابيده شده به آن،

زﻣﯿ

داراي رنگ سفيد ميباشد .تمام هرز آبهاي سطحي نفوذ نكرده به اين منطقه ميرسد .از ساختمانهاي رسوبي در پهنه
رسي مرطوب مي توان به ترکهاي گلي اشاره نمود که به دليل باال بودن سطح ايستابي ،رسها به فرم چسبيده و تر
مي باشند .رسوبهاي بخشهاي نمكي بيشتر از هاليت و ژيپس بر اثر تبخير شديد بوجود آمده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

كفه هاي رسي (دق) ( :)Qcاين واحد از نهشته هاي دانه ريز رس به همراه ذرات ماسه تشكيل شده است .ساخت

رسوبي ترك گلي ( ) Mud crackدر آنها وجود دارد .ذرات متشكله اين واحد نتيجه دگرساني و هوازدگي واحدهاي
سنگي اطراف ميباشد.

آبرفت عهد حاضر( :)Qalاين واحد شامل آبرفتهاي جديد موجود در مسيل هاي عريض ميباشد .غالباً ضخامت رسوبات
شن و ماسه در آنها نسبتاً زياد است .بطوريكه بخشي از منابع قرضه و زيرسازي جاده را تأمين ميکند .عالوه بر اين
محل تجمع و غني سازي برخي کانيهاي پالسري از جمله گرونا و آندالوزيت محسوب ميشود.

سنگهاي آذرين نفوذي

سنگ هاي آذرين منطقه مورد مطالعه شامل سه گروه با ساخت ،بافت و ترکيب کم و بيش متفاوت بوده ک ه از نظر
شرايط تشكيل و سن با يكديگر متفاوت هستند.
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ذوب بخشي ( :)b-gr, L-grمجموعه سنگهاي محصول ذوب بخشي است که به دو سري لوکوگرانيتي(گرانيت
ميگماتيتي گنايسي شده) و بيوتيت گرانيتي (گرانيت گنايس ميلونيتي) تقسيم مي شوند .در مراحل درجه حرارت
باالي دگرگوني ناحيه اي در زمان ژوراسيك تشكيل شده است .بصورت نوار هاوسيل هاي روشن و تيره در مقياس
ميكروسكوپي تا ماکروسكوپي قابل مشاهده است .روند تشكيل آنها به موازات برگوارگي واحد سيليمانيت شيست بوده
و در امتداد روند نوار دگرگوني مي باشد .تحت تأثير فشارهاي ناشي از رخدادهاي تكتونيكي بودينه شده اند:
سيل هاي لوكوگرانيتي ()L- gr

ﮐﺸ
ﻮر

در البالي سطوح برگوارگي زون سيليمانيت يك سري سيل هاي گرانيتي روشن در ابعاد متفاوت نفوذ نموده است که
در واقع همان بخش روشن ( )leucosomeحاصل از ذوب بخشي (آناتكسي) سنگهاي دگرگوني درجه باال ميباشند .از
ويژگيهاي بارز اين سيلهاي روشن آرايش کاني ها و ميلونيتي شدن آنهاست .در حاشيه شان قطعات سنگ بيگانه
()xenolithاز سنگهاي دگرگوني ميزبان ديده ميشود:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سيل هاي بيوتيت گرانيتي ()b-gr

تﻣ

اين سيل هاي تيره رنگ و با ترکيب گرانيتي سرشار از پولكهاي بيوتيت در ال بالي سطوح برگوارگي سنگهاي دگرگوني،
بويژه زون سيليمانيت ،نفوذ کرده اند .آرايش کانيها و بافت ميلونيتي از ويژگي هاي آشكار آنهاست .اين سيلها نيز
محصول آناتكسي هستند و به عنوان بخش تيره( )Melonosomeحاصل از ذوب بخشي محسوب ميشوند.

واحدهاي سنگي گراانيتي ( ،)grپگماتيتي ( )peو سيليسي ( )siمرتبط با ماگماتيسم شاه کوه در زمان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ژوراسيك باال مي باشد .در مراحل انتهايي اين ماگماتيسم ،مايعات و مواد فرّار در سنگهاي زمينه جايگيري کرده و نفوذ

آپوفيزها و سيلهاي گرانيتي()gr

و
اﮐﺘ

ميکنند که با دگرساني و کاني سازي هايي همراه است .عمدتاً در بخشهاي خاوري نوار دگرگوني در پهنه گارنت
شيست و آندالوزيت شيست نفوذ کرده و گسترش دارند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

يكسري توده هاي کوچك و بعضاً سيل مانند گرانيتي از منشأ آذرين (ماگماتيسم شاه کوه) هستند .اين گرانيتها با
آناتكسي ارتباطي نداشته و سيلهاي محصول
آناتكسي را قطع مي کنند .در بخشهايي تحت تأثير فشار ،به طور موضعي کاني هاي آنها جهت يابي اندکي را نشان
ميدهند.
رگه هاي پگماتيتي ()pe

در مرحله پگماتيتيك از مراحل مختلف انتهايي انجماد ماگماتيسم شاه کوه رگه هايي متشكل از بلورهاي درشت
ارتوکالز ،آلبيت ،کوارتز همراه با کانيهايي مانند آمفيبول ،ميكاها و تورمالين(کانيهاي پنومات وژن)متبلور و تشكيل

زﻣﯿ

گرديده اند که در پهنه گارنت شيست و آندالوزيت شيست خاور نوار دگرگوني نفوذ و جايگيري نموده اند.کانيهاي
موسكويت ،بيوتيت ،تورمالين از اهمّيت اقتصادي برخوردار هستند .اين پگماتيت ها بصورت آپوفيزهاي کوچك و سيلها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و دايكها و رگه هايي تشكيل شده اند.

رگه هاي سيليسي ()si

تمام مجموعه دگرگوني شديداً مورد تهاجم رگه ها و رگچه هاي سيليسي واقع شده اند .اکثر آنها به منشأ آذرين (شاه

کوه) وابسته اند .البته ب عضي از اين رگه ها نيز حاصل واکنشهاي دگرگوني ميباشند .تنشهاي زمين ساختي موجب
دگرشكلي نرم ( چين خوردگي و بودين شدن) و ترد(شكستگي) آنها شده است.
ماگماتيسم محصول رخداد زمان ائوسن ـ اليگوسن ،سري سنگهاي آذرين را بوجود آورده است که شامل سنگهاي
ديوريتي ،گرانيتوئيدي و لوکوگرانيتي است که در جنوب محدوده مورد مطالعه گسترش دارند .سنگهاي ميزبان شامل
سنگهاي آتشفشاني ائوسن و نوار دگرگوني است که اين ماگماتيسم در آنها نفوذ کرده و در بعضي موارد آنها را متأثر

نموده است بنابراين به احتمال زياد اين ماگماتيسم همزمان با فاز کوهزاي ي ائوسن پاياني ـ اليگوسن تحتاني(پيرينه)
بوقوع پيوسته است.
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ديوريت ـ كوارتزيت ()di

در بخشهاي خاوري منطقه گسترش محدودي دارد .از اولين محصوالت ماگماتيسم ائوسن ـ اليگوسن ،کوار تزديوريت
و ديوريت است که تشكيل و جايگيري نموده اند .پالژيوکالز ،بيوتيت ،هورنبلند و کوارتز از کانيهاي اصلي اين واحد
سنگي مي باشد .محصوالت دگرساني شامل سريسيت ،ترموليت ـ اکتينوليت ،کربنات و اپيدوت است .گسترش محدودي
در بخشهاي خاوري منطقه مورد مطالعه دارد.
گرانيت ـ گرانوديوريت()gd

در جنوب باختري و جنوب ـ جنوب خاوري ورقه توده هاي گرانيتوئيدي با ترکيب گرانيت ـ گرانوديوريت برونزد دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهاي ميزبان اين توده ها را سنگهاي آتشفشاني ائوسن و نوار دگرگوني تشكيل ميدهند که تحت تأث ير توده نفوذي
به ترتيب بصورت هورنفلسي شدن شيستها و دگرساني شديد سنگهاي آتشفشاني بوده است .از ويژگيهاي ميكروسكوپي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين سنگهاي گرانيتوئيدي مي توان به حضور کانيهاي اصلي کوارتز ،فلدسپات ،پالژيوکالز ،فلدسپات پتاسيك به همراه
کانيهاي فرعي همچون هورنبلند ،بيوتيت ،اسفن و کانيهاي تيره اشاره نمود که کانيهاي ثانويه کلر يت ،کربنات ،سريسيت
و کانيهاي رسي از محصوالت دگرساني آنها ميباشند .بافت ميكروسكوپي آنها هيپيديومورف دانه اي ا ست.

تﻣ

اين توده هاي نفوذي تحت تأثير حرکات زمين ساختي دچار خردشدگي و فرسايش شده بطوريكه بعض اً نقش بسزايي
در بوجود آمدن سيماي تپه ماهوري اين واحد داشته است .حواشي انجماد آنها دانه ريز و غالباً کو ارتز ديوريتي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با توجه ب ه شواهد کاني شناسي همچون حضور هورنبلند و بيوتيت و فقدان موسكويت و کاني هاي سيليكات آلومينيم
دار و طيف سنگ شناسي موجود ،اين توده هاي گرانيتوئيدي احتماالً نوع  Iميباشند.
لوكوگرانيت

و
اﮐﺘ

اين واحد در جنوب منطقه گسترش بسياري دارد بگونه اي که قسمتهاي مرکزي آن گرانيت تا گرانوديوريتي بوده و
در اطراف توسط لوکوگرانيت احاطه شده است .توپوگرافي هموار ،پست و هوازده گوشتي رنگ از مشخصه هاي بارز آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .در تصاوير ماهواره اي و عكسهاي هوايي به دليل انعكاس نور تابيده ،رنگ سفيد تا روشن داردکه حاکي از فراواني
کانيهاي فلدسپات پتاسيم است.
برطبق مطالعات ميكروسكوپي ،کانيهاي فلدسپات پتاسيم (بخصوص ارتوکالز) ،کوارتز ،مسكويت از مهمترين کانيها
ميباشند و کانيهاي رسي و سرسيت از محصوالت دگرساني آنهاست.
تشكيل دهنده هاي افيوليتي

زﻣﯿ

در بر گيرنده واحدهاي سنگي است که در بخشهاي خاوري ورقه در محدوده گسل نه باختري برونزدارند .از گابرو (،)gb
دياباز ( )dbو بازالت ( )baتشكيل شده که بترتيب از قديم به جديد در قسمتهاي فوقاني ستون افيوليتي جاي دارند.
گسترش اين مجموعه در ورقه زمين شناسي  1 :100000خونيك (ورقه مجاور خاوري) است.
گابرو ( :)gbاز گابرو ،ميكروگابرو و گابرو ديوريتي برنگ سبز تا سبز تيره تشكيل گرديده که رنگ آن بدليل دگرساني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و هوازدگي کاني هاي اصلي است .کاني هاي اصلي شامل پيروکسن و پالژيوکالز بوده که به سرپنتين ،اپيدوت،
سريسيت ،ترموليت ،اکتينوليت و کلريت دگرسان شده اند .بافت آنها ساب افتيك است و داراي رگه هايي از پرهنيت
هستند .بشدت تحت تأثير تكتونيك بوده لذا خرد شده اند و در بخشهايي بگونه ورقه هايي با مرز راندگي ديده ميشوند.

دياباز( :)dbاز ديابازهاي برنگ سبز تا سبز پسته اي تشكيل شده که بدليل اپيدوتي و کلريتي شدن آنهاست .کانيهاي
اصلي شامل پيروکسن و پالژيوک الز بوده که به اپيدوت ،سريسيت ،ترموليت و کلريت دگرسان شده اند(ترکيب

کانيشناسي شبيه به گابرو است) .بافت ريزدانه و ديابازي دارد .مرز اين واحد با بازالت و گابرو گسله است و گسترش
بيشتر در ورقه زمين شناسي  1 :100000خونيك دارد.
بازالت( :)baرنگ اين برونزد سياه تا قرمز تيره است .ساخت بالشي از مشخصه هاي اين واحد است .ترکيب کانيشناسي
شبيه گابرو و دياباز داشته ولي بافت آنها دانه ريز است .گسترش اين واحد نيز بيشتر در ورقه مجاور است.
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تكوين زمين ساخت

منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاري بلوك لوت واق ع شده ورخدادهاي زمين ساختي ادوار مختلف زمين شناسي بر
آن تأثير گذار بوده اند .از جمله قديمي ترين اين رخدادها ميتوان به رخداد ترياس بااليي ( )Early kimmerianاشاره
نمود که رديف هاي رسوبي منتسب به سازندهاي سردر(؟) ،جمال(؟)،سرخ شيل (؟) و شتري (؟) را دگرگون و دگرشكل
ساخته است سن اين رويداد  206 +10تا  209 +2ميليون سال تعيين شده (رير و محافظ )1972 ،که همزمان با
ترياس بااليي مي باشد .تشكيل برگوارگي ميلونيتي شدن سنگها و ايجاد تاقديس کهور در شمال باختري ورقه از اثرات

ﮐﺸ
ﻮر

اين حادثه زمين ساختي ميباشند .دومين رخداد فشاري( )Compressiveزمين ساختي ،مجموعه رسوبي ناي بند(؟)
در ورقه مجاور (ده سلم) و شمشك (؟) را دگرگون نموده است ،به عالوه موجب جوان شدگي ،دگرگوني قهقرائي و
بودين شدن آمفيبول شيستهاي سري دگرگوني قبلي شده است .کرافورد ( )1977زمان اين حادثه را  165 +10ميليون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سال يعني همزمان با ژوراسيك بااليي (سيمرين پسين) تعيين نموده است .گسلش در راستاي شمال ـ شمال باختري ،
جنوب ـ جنوب خاوري که عمدتاً واحدهاي قديمي تر از کرتاسه را با ساز و کار راستا لغز چپگرد ،همراه با مؤلفه

تﻣ

شيب لغز معكوس ،متأثر نموده ،احتماالً بر اثر همين حادثه بوده و سنگهاي دگرگوني قديمي را در کنار سنگهاي
دگرگوني جوانتر قرار داده است (گسل کهور با طول حدود  45کيلومتر) .عالوه بر اين ،فعاليت ماگمايي ونفوذ توده
گرانيتي شاه کوه را مي توان در ارتباط با رخداد سيمرين پسين دانست .شواهد صحرايي از جمله تشاب ه وضعيت سطوح

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برگوارگي هر دو سري سنگهاي دگرگوني حاکي از ثابت بودن جهت اعمال تنش در طي هر دو رخداد است .از ابتداي
سنوزوييك تا ائوسن در نيمه جنوبي منطقه مورد مطالعه گسترش وسيع سنگهاي آتشفشاني را شاهد هستيم .رخداد

و
اﮐﺘ

زمين ساختي ائوسن پاياني ـ اليگوسن تحتاني (پيرينه) نيز اين منطقه را متاثر ساخته است .سنگهاي آ تشفشاني دچار
چين خوردگي شده ،توده هاي گرانيتوئيدي در جنوب ـ جنوب باختر و جنوب خاورورقه در داخل سنگهاي دگرگوني
ناحيه اي و سنگهاي آتشفشاني ائوسن نفوذ نموده اند .احتماالً همين رويداد زمين ساختي واحدهاي س نگي موجود را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در راستاي شمال باخت ري ـ جنوب خاوري گسليده کرده است .ساز و کار اين گسلها در مناطق جنوبي عمدتاً راستالغز
راستگرد مي باشد .بطور مثال گسل گرّ سفيد توده نفوذي ائوسن ـ اليگوسن و سنگهاي ميزبان را تا حدود  2کيلومتر
جا بجا نموده است .جوانترين گسلهاي منطقه با هر دو راستاي شمال باختري ـ جنوب خاوري و شمال خاوري ـ جنوب
باختري موجب جا بجايي طبقات و گسلهاي قبلي شده اند .از جمله آنها ميتوان به گسلهاي راستا لغز موجود در
واحدهاي تخريبي سنوزوئيك جوان تا کواترنري در شمال خاور منطقه مورد مطالعه اشاره نمود .مراحل مختلف چين

زﻣﯿ

خوردگي حاصل عملكرد رخدا دهاي متعدد فوق الذکر موجب چين خوردگي مكرر برگوارگي سنگهاي دگرگون ش ده
که در مقطع زمين شناسي رسم شده مشاهده مي شود و سرانجام فعاليت آتشفشاني بازالتي جوان و پديده هاي ريخت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شناسي عهد حاضر و چشم اندازهاي زمين شناسي کنوني را مي توان حاصل فعاليت رخداد پليوکواترنر (پاسادنين)
دانست.
زمين شناسي اقتصادي

منطقه مورد مطالعه از نظر توانمندي اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است .در سنگهاي دگرگوني منطقه در
پهنه هاي مختلف دگرگوني پورفيروبالست هاي خاصي ظهور نموده اند .با توجه به ويژگيهايي همچون سختي،
ديرگدازي و .....هر يك از اين پورفيروبالست ها ،در صورت تجمع و غني سازي طبيعي ميتوانند از نقطه نظر معدني
مورد توجه باشند.
از جمله اين قابليت ها مي توان آندالوزيت را در شمال باختري (در واحد آندالوزيت شيست) ورقه نام برد .در باختر
وقسمتهاي شمالي سنگهاي نفوذي در داخل آبراهه هاي اصلي (واحد )Qalمقدار زيادي گرونا آزاد شده از واحد گارنت
شيست به چشم ميخورد که در خور توجه است.
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در قسمتهاي خاوري نوار دگرگوني حضور گرانيت پگماتيت هاي فراوان در واحد شيستي سبب تشكيل تورمالين و
مسكويت هاي بسياري شده که از انديسهاي معدني و اقتصادي به شمار ميروند.
بخشهايي از مرمرهاي متعلق به واحد قديمه در صورتيكه گسليده و خرد شده نباشد جهت معادن سنگ با سنگ الشه
قابل استفاده است بطوريكه هم اکنون در قسمتهاي زير سازي جاده ده سلم به شهداد استفاده ميشود.
آلكالي گرانيت که در بخشهاي جنوب منطقه گسترش دارد غني از آلكالي فلدسپات است در صورت مطالعات بيشتر
شايد به عنوان انديس معدني جهت فلدسپات کاربرد داشته باشد.

ﮐﺸ
ﻮر
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