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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7154چادرملو
موقعيت جغرافيايي و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمين شناسي  1:100000چادرملو در مرکز ايران و در شمال خاوري استان يزد قرار دارد .محدوده اين نقشه بين
طولهاي خاوري ' 55º ،30و ' 56º ،00و عرضهاي شمالي ' 32º ،30و ' 32º ،00است.
اين منطقه از جنوب به دشت بهاباد و آبدوغي ،از باختر به کوير آريز ،از شمال به کوير ساغند و کوه تاشك و از خاور
به کوير و نمك زار شمال خاوري آبدوغي محدود ميشود .به دليل شرايط آب و هواي کويري ،فقط در جنوب نقشه
تعداد محدودي روستا و آبادي ديده ميشود .از مهم ترين آنها مي توان به روستاهاي آبدوغي ،جعفر آباد و علي آباد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اشاره نمود.
مجتمع سنگ آهن چادرملو که در باختر ورقه و در مجاورت کوه نيزار احداث شده است ،يكي از بزرگترين معادن
سنگ آهن ايران ميباشد که رونق خاصي به منطقه داده است .تنها جاده آسفالته اين منطقه ،جاده معدن سنگ آهن

تﻣ

چادرملو است که مجتمع را به جاده اصلي طبس _ يزد متصل مي سازد .جاده اي نيز اين مجتمع را از جنوب به بهاباد
متصل ميکند.جاده اي شوسه از مجتمع سنگ آهن به روستاي متروکه زيره خان و از آن نقطه به شهر بافق منتهي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشود.
از روستاي آبدوغي جاده اي شوسه به سمت شمال امتداد مييابد که در مجاورت تل ارضي خاتمه مييابد.ساير
جاده هاي موجود در سطح نقشه ،جاده هاي خاکي بوده که بيشتر توسط گله داران مورد استفاده قرار ميگيرند .راهآهن

و
اﮐﺘ

در دست احداث بافق – طبس نيز از مجاورت مجتمع سنگ آهن عبور کرده و از جنوب کوه چاه ريگ به سمت طبس
امتداد مييابد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آب و هواي محدوده مورد مطالعه از نوع گرم و خشك بياباني است.کمينه درجه حرارت محيط در زمستان به – 10
درجه سانتيگراد و بيشينه آن در تابستان به  45درجه سانتيگراد ميرسد .مقدار بارندگي در اين منطقه بسيار کم
ميباشد و بيشينه آن  70ميليمتر در سا ل است .بارندگي هاي اين منطقه معموال سيل آسا است و جريانهاي سيالبي
را بوجود مي آورند.در اين منطقه رودخانه اي جاري (دائمي) ديده نمي شود و اغلب آبراهه هايي که از ارتفاعات منطقه
سرچشمه ميگيرند در سراسر سال خشك ميباشند و تنها در هنگام بارندگي آب در آنها روان ميگردد .پوشش گياهي

زﻣﯿ

منطقه بصورت پراکنده و بسيار اندك است و منحصر به گياهان مناطق خشك از قبيل گز و طاغ ميشود.
کشاورزي محدود به مزرعه هاي کوچك و محدودي در جنوب خ اوري نقشه است.حيوانات اهلي همانند بز ،گوسفند و
شتر در منطقه پراکنده اند.خرگوش ،بزکوهي ،آهو ،خر وحشي ،گربه وحشي انواع خزندگان و چند قالده پلنگ از جمله

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حيوانات وحشي پراکنده در سطح منطقه هستند.
ارتفاعات داراي روند شمال باختري – جنوب خاوري است و به صورت منفرد و پراکنده و مشرف به دشتهاي به نسبت

پست و هموار قرار دارند.دشتها با شيب ماليم به آبراهه هاي بزرگ که در مجاورت دشت ديگري است محدود
مي شوند.سطح دشتها پوشيده از آبرفتهايي است که اغلب حالت افقي دارند و چين خوردگي شديدي در آنها ديده

نميشود .طرح آبراهه ها از نوع موازي است و ژرفاي از نيم متر تا دو متر را ايجاد مينمايند.
از ديگر سيماهاي ريختاري شاخص ناحيه ،کفه هاي رسي و نمك است.اين کفه ها در پست ترين نقاط دشتها قرار
داشته و نشان دهنده حوضه هاي آبريز کوچك داخلي ميباشند.با توجه به اينكه اين نواحي پست تر از نقاط اطر اف
هستند رسوبات واريز شده در آنها سطوح صاف و هموار را ايجاد نموده اند .اگر جريان آبي که به اين نواحي ميريزد
داراي امالح نمكي باشد ،درياچه هاي آب شور را در منطقه ايجاد ميکند.با توجه به فصلي بودن اين درياچه ها در
تابستان و همزمان با خشك شدن آب آنها ،سطح حوضه متورم شده و ظاهري ترك خورده و خشن را ايجاد ميکند.
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تپه هاي متحرك ماسه اي در نقاط مختلف بخصوص در شمال منطقه و در کوه چاه ريگ مشاهده مي شود.ماسه ها با
وزش باد که جهت آن غالبا به سمت شمال باختري – جنوب خاوري است ،در سطح منطقه حرکت کرده و روي
رخنمونهاي سنگي را ميپوشانند.
ارتفاعاتي که از سنگ آهك ،دولوميت ،سنگ ماسه و سنگهاي دگرگوني تشكيل شده اند ،مرتفع ميباشند و

ﮐﺸ
ﻮر

برجستگيهايي با شيب تند و ديواره هاي بلند با سطوح فرسايشي خش را ايجاد نموده اند.در مناطقي که رسوبات شيلي
و گرانيت وجود دارند برجستگيها به نسبت پست تر است و با شيب ماليمي به مناطق همجوار خود متصل ميشوند.
در نقاطي که رسوبات سنوزوئيك وجود دارد برجستگيها بسيار پست ميباشند و شيب ماليمي را نيز ايجاد کرده اند.
چينه نگاري

رديف هاي سنگي منطقه از کهن به جوان به شرح زير ميباشد:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

P Єv

در باختر و شمال باختر زيره خان و کوه قلعه واقع در جنوب باختري نقشه ،رديفي از نهشته هاي رسوبي – آتشفشاني
ديده مي شود که تحت تأثير دگرگوني ناحيه اي کمي دگرگون شده اند .اين مجموعه ،کهن ترين واحد سنگي در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

منطقه در نظر گرفته شده است.مجموعه فوق شامل اسپليت ،باز الت و پيلوالوا است که در ادامه بر فراز آنها سنگ آهك
ريز دانه کمي بلوري شده ،به رنگ خاکستري تا قهوه اي روشن و راديوالريت قرمز رنگ قرارمي گيرد.در ادامه بر روي
اين مجموعه سنگي ،توف و سنگ ماسه توفي به رنگ سبز تيره قرار ميگيرد.

مجموعه دگرگوني جنوب چادرملو(سركوه)

و
اﮐﺘ

همبري اين واحد باواحدهاي همجوار در خاور ،گسله و از نوع راندگي است در باختر گرانيت زريگان در آن نفوذ کرده
است که با فاصله گرفتن از همبري اين دو واحد ،دايكهاي متعددي از گرانيت در آن ديده ميشوند.
در جنوب مجتمع سنگ آهن چادرملو ،مجموعه دگرگون شده اي که تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي و مجاورتي (تحت
نفوذ گرانيت زريكان) قرار گرفته است ،ديده ميشود.اين مجموعه در گزارشات مختلف تحت عنوان کمپلكس سرکوه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

معرفي شده است که با دنبال کردن روند آنها در نواحي مجاور ،بخصوص در نقشه  1:100000آريز ،بخشهايي از آن
تحت عنوان کمپلكس ب نه شورو نام برده شده است.مجموعه فوق در اين ناحيه از پنج عضو جداگانه تشكيل شده است
که به تفكيك عبارتند از:
P Єa

اين واحد شامل آمفيبوليت ،هورنبلند شيست و ميكا شيست است که رخساره دگرگوني آنها در حد آمفيبوليت است.تنها
PЄls

زﻣﯿ

رخنمون آن در باختر کوه چاه محمدو است در اين محل بر روي آن مجموعه  PЄlsقرار ميگيرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين مجموعه شامل رديفي از سنگهاي دگرگوني شامل مرمر ،آندالوزيت شي ست ،سليمانيت شيست ،بيوتيت شيست،
گارنت شيست و کوارتزيت است.شدت دگرگوني در اين مجموعه از باختر به خاور بتدريج کاسته ميشود .اين واحد بر

روي مجموعه آمفيبوليتي قرار ميگيرد .رخنمون آن را در کوه چاه محمد و کوه بند مزارون ميتوان ديد.رخساره
دگرگوني در اين مجموعه در پاره اي نقاط تا حد رخساره سليمانتيت نيز پيش ميرود.در داخل اين مجموعه دايكهاي
از جنس ميكرو گابرو که آنها هم در حد رخساره آمفيبوليت دگرگون شده اند ديده ميشود.

P Єq

اين واحد شامل کوارتزيت به رنگ سبز تا سفيد است که با مرمرهاي واحد  PЄدر تناوب است.در نقاطي که اين واحد
ls

قابل نمايش بوده است تحت عنوان  PЄqتفكيك شده است.
PЄs.ch

اين واحد شامل تناوبي از سنگهاي دگرگون شده شامل ميكاشيست ،کوارتز ،کلريت شيست ،شيستهاي کوارتزيتي و
فيليت به رنگ خاکستري تا سبز تيره همراه با رسوبات کربناته نازك اليه است.
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در مح دوده مورد مطالعه اين واحد با واحدهاي همجوار خود به طور عمده ارتباطي گسله دارد .شدت دگرگوني در آن
در حد رخساره شيست سبز است.گرانيت زريگان در باختر کوه چاه محمد و در اين مجموعه نفوذ کرده که در حاشيه
اين نفوذ ،شدت دگرگوني افزايش يافته است .در پاره اي نقاط ماي عات سيليسي به درون سنگها نفوذ کرده و شيست
هاي رگه دار يا گرانوليت فلدسپاتي شده را بوجود آورده اند.دانه هاي ليمونيت نيز در حاشيه نفوذي زياد ديده ميشود
که گاهي وزن مخصوص سنگ را نيز افزايش داده است.معدن آهن چادرملو نيز در اين واحد قرار دارد .مجموعه فوق
را در نقاط مجاور تحت عنوان کمپلكس دگرگوني ناتك معرفي نموده اند.
P Єs

ﮐﺸ
ﻮر

واحد مزبور شامل تناوبي از سنگ ماسه دگرگون شده ،اسليت و توف اسليتي با درون اليه هايي نازك از سنگ آهك
دگرگون شده به رنگ سبز است.شدت دگرگوني در آنها در حد رخساره شيست سبز بوده که در حرکت به خاور ،از
شدت آن نيز کاسته مي شود .اين مجموعه در نقاط مجاور تحت عنوان سازند تاشك معرفي شده است .براساس

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مطالعاتي که توسط باباخاني – مجيدي ( ) 1374در کوه پلو انجام شده ،سن آن پرکامبرين پاياني تعيين شده است.در
جنوب کوه چاه محمدو ،اين واحد بر روي مجموعه  PЄlsقرار ميگيرد.
P Єr

تﻣ

اين واحد از سنگ هاي آذر آواري و آتش فشاني تشكيل شده که در قسمت تحتاني واحد ،عمدتا سنگهاي آذرين
اسيدي همانند ريوليت و توف اسيدي قرار دارد که در بين آنها يك اليه به ضخامت دو تاسه متر سنگ آهك بلورين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نيز ديده مي شود.اين واحد سنگ آهك بلورين در پاره اي نقاط که امكان نمايش آن بوده ،تحت عنوان  PЄmنشان داده
شده است.در ادامه و بر فراز اين واحد تراکيت تر اکي آندزيت و کوارتز تراکي آندزيت ديده ميشود.بر روي اين مجموعه
ستبرايي از آگلومرا قرار گرفته است.اين واحد توسط دايكهاي ي از جنس گابرو و ميكروگابرو قطع شده اند.

و
اﮐﺘ

در بعضي مناطق نيز مجموعه اي شامل دياباز و توف به رنگ سبز تيره بر روي آن قرار ميگيرد.در نقاطي که تفكيك
اين بخش امكان داشته ،واحد مزبور به صورت  PЄdنمايش داده شده است.ستبراي آن کم بوده و حداکثر ضخامت آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

به  60متر ميرسد.
سن يابي راديوايزوتوپ هاي سرب که در اين مجموعه توسط بهرام ساماني ( ) 1371انجام شده ،سن  694 +85ميليون
سال براي آن مشخص شده که بر اين اساس سن آن متعلق به پرکامبرين پسين است.وي اين مجموعه را بخشي از
مجموعه اي به عنوان سازند ساغند معرفي نموده است.
رخنمونه اي اين واحد در باختر کوههاي قلعه و لك چير و جنوب روستاي زيره خان است.ارتباط اين واحد در باختر،
با واحد  PЄvگسله و از نوع راندگي است .رخنمون ديگر آن در شمال خاور کوه چاه ريگ ديده ميشود.
PЄ-Єd

زﻣﯿ

اين واحد با دولوميت و سنگ آهك نازك اليه به رنگ خاکستري آغاز شده که در ادامه به دولوميت نازك اليه به رنگ
قهوه اي تيره تبديل مي گردد .در قسمت فوقاني اين مجموعه دولوميت قهوه اي رنگ متوسط اليه با بين اليه هايي از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ ماسه و سنگ سيلت قرار مي گيرد.رخنمون کامل اين واحد در باختر و شمال باختر روستاي زيره خان و همچنين
در شمال کوه چاه ريگ ديده مي شود .در شمال چاه ريك بر فراز اين مجموعه واحدي انباشته از گچ ديده ميشود در
حالي که در مجاورت روستاي زيره خان تناوبي از سنگ آهك نازك اليه بر روي اين مجموعه قرار ميگيرد.ستبراي
اين واحد در شمال باختري روستاي زيره خان در حدود  150تا  200متر برآورد شده است.اين مجموعه سنگي را با
توجه به شواهد رخساره اي ،شايد بتوان هم ارز سازند دولوميت سلطانيه در نظر گرفت.

Єsh

اين واحد شامل تناوبي از سنگ آهك متبلور نازك اليه به رنگ کرم روشن ،شيل آهكي سبز رنگ و آهك مارني نازك
اليه است که در بخشهاي آهكي آن آثاري همانند جلبك ديده مي شود.در داخل اين مجموعه دايكهايي با جنس
ميكروگابرو نفوذ نموده است.
رخنمون اين واحد در شمال باختر روستاي زيره خان ديده مي شود .در اين مكان واحد مزبور به گونه هم شيب بر روي
واحد  PЄ-Єdقرار ميگيرد.ستبراي واحد مزبور حدود  50تا  60متر برآورد ميشود.
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رخنمون ديگر آن درجنوب باختر کوه ميل زاغي است.در اين مكان ستبراي واحد به ظاهر بسيار بيشتر برآورد ميشود
و طبقاتي از شيل و سنگ ماسه به رنگ قرمز روشن نيز در آن ديده ميشود.اين واحد را با توجه به شواهد رخسارهاي ،
ميتوان هم ارز سازند هشم در نظر گرفت.
Єg

درشمال کوه چاه ريگ بر روي واحد  PЄ-Єdمجموعه اي شامل گچ با درون اليه هايي از دولوميت قرار دارد که توسط
دايكهاي متعددي از جنس ميكروگابرو قطع شده است.به دليل چين خوردگي و گسلش ،واحد گچي مزبور حالت روان
پيدا کرده و سبب ايجاد برگشتگي در اليه هاي مجاور و چين خوردگي هاي مكرر در آن شده است.در ساير نقاط اين

ﮐﺸ
ﻮر

واحد مشاهده نمي شود.
Єd.s

اين واحد با تناوبي از دولوميت و سنگ آهك نازك تا متوسط اليه به رنگ خاکستري تا قهوه اي با بين اليه هايي از
کنگلومراي دانه ريز ،سنگ ماسه ،سنگ سيليت و توف به رنگ سبز آغاز شده که در ادامه به دولوميت نازك اليه به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رنگ قهوه اي تبديل مي گردد .در باختر کوه قلعه و کوه لگ چاه کدو واحد مزبور به گونه هم شيب بر روي واحد Єsh

قرار مي گيرد.در شمال کوه چاه ريگ ،اين مجموعه بر روي مجموعه گچ واحد  Єgقرار گرفته است.در اين مكان واحد

تﻣ

مزبور با واسطه اي به نسبت ضخيم از تناوب توف ،سنگ ماسه و کنگلومراي دانه ريز آغاز ميشود که در ادامه به
دولوميت تبديل ميگردد.
Єl

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شامل سنگ آهك ضخيم اليه تا توده اي به رنگ خاکستري تا کرم روشن است.اين واحد به گونه هم ساز بر روي واحد
 Єd.sقرار مي گيرد.رخنمونهاي آن در باختر لگ چاه کدو و کوه قلعه واقع در شمال روستاي زيره خان و همچنين در
جنوب باختري کوه ميل زاغي به خوبي ديده مي شود .در تمامي اين نقاط همبري فوقاني آن با واحد هاي جوان تر

و
اﮐﺘ

گسله است و مشخص نمودن سطح فوقاني آن در اين محدوده غير ممكن است.اين مجموعه از نظر ريخت شناسي
ديواره ساز بود و وجود رگه هاي بزرگ کلسيت از نشانه هاي مشخصه آن در اين منطقه است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سهيلي ( ) 1365سن اين واحد را براساس فسيلهاي يافت شده در آن کامبرين زيرين معرفي نموده است.تعدادي از
اين فسيلها به شرح زيرند:
Hyolites sp. from camberian type, porifera , Anabarites ternarius Miss , Circotheoa sp. , sponge like
fossil.

اين مجموعه سنگي را با توجه به شواهد فسيلي ورخساره اي موجود ،ميتوان هم ارز سازند عقدا در نظر گرفت.
Єv.s

زﻣﯿ

اين واحد مجموعه اي رسوبي ،آذر آواري و آتش فشاني است که شامل تناوبي از کنگلومراي ريزدانه ،توف سيلتي ،
توف ،سنگ ماسه و توف ماسه اي به رنگ سبز است که گدازه هايي از جنس بازالت نيز در آنها ديده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رخنمونهاي آن در کوه لك چاه کدو و جنوب و جنوب باختر کوه ميل زاغي ديده ميشود .در تمامي اين نقاط همبري
زيرين آن با واحدهاي همجوار گسله است.اين واحد شباهتي به قسمتهاي بااليي واحد  PЄvدارد ولي چون بر روي آن
واحدي با سن کامبرين زيرين قرار ميگيرد ،آن را ميتوان از واحد مزبور کامال جدا در نظر گرفت.

Єl.s

اين واحد با تناوبي از دولومي ت نازك اليه به رنگ قهوه اي تيره با کنگلومراي دانه ريز و سنگ ماسه و توف سبز رنگ
آغاز شده که در ادامه به دولوميت اليه متوسط تبديل مي شود .اين واحد به گونه هم شيب بر روي واحد  Єv.sقرار

دارد.سهيلي ( )1365فسيلهاي زير را در آن گزارش نموده است.
Siphognochitid , Xiadoconus sp. , Anabarella sp. , Torellella sp. , Cf. Succiconus sp. , monoplacophora
(indet Gen indet species) , Ef Circothoca.sp. , Hyolithellus sp..

براين اساس سن اين واحد سنگي را کامبرين زيرين معرفي نموده است.همبري فوقاني آن با واحدهاي سنگي جوان
تر گس له است.لذا تعيين دقيق جايگاه اين واحد ،در بين واحدهاي همجوار آن بسيار مشكل مينمايد.

4

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Єsl

اين واحد با سنگ ماسه قرمز رنگ آغاز شده که در ادامه به ستبرايي از سنگ سيلت قرمز تا سبز رنگ تبديل ميشود.
بر روي آن دولوميت قهوه اي رنگ به ضخامت دو تا چهار متر قرار ميگيرد که اين دولوميت نيز به تناوبي از توف و
سنگ ماسه سبز رنگ و سنگ سيلت قرمز رنگ کم ضخامت منتهي ميگردد.
رخنمونهاي آن در شمال باختر کوه نديگون و جنوب باختر کوه ميل زاغي و شمال باختر کوه لك چاه کدو ديده
مي شود .در تمامي اين نقاط سطح زيرين واحد رخنمون نداشت ه و ارتباط آن با واحد هاي مجاور گسله است.اين
مجموعه را مي توان هم ارز سازند زايگون دانست.

ﮐﺸ
ﻮر

Єt

اين واحد شامل ضخامت اندکي از توف و راديوالريت است که بر روي آن آندزيت پورفيري قرار ميگيرد .واحد مزبور
در شمال باختر کوه نديگون بر روي واحد  Єslقرار ميگيرد که بر فراز آن تناوبي از سنگ ماسه و سنگ سيلت نهشته
ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Єs

اين واحد شامل سنگ ماسه صورتي تا قرمز روشن درشت دانه و ضخيم اليه است که در قسمتهاي تحتاني داراي ميان
اليه هايي از شيل سيليتي به رنگ قرمز است.در قسمت فوقاني اين واحد درون اليه هايي نازك از سنگ آهك و

تﻣ

کوارتزارنايت سفيد نيز ديده مي وشد .بر فراز اين مجموعه چندين متر کنگلومرا با خميره ماسه اي و قطعات گرد شده
سياه رنگ سيليس که ستبرايي در حدود  15تا  20متر را داراست قرار ميگيرد .اين واحد در شمال باختر و باختر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کوه لك چاه کدو و شمال باختر کوه نديگون ديده ميشو د .اين مجموعه به گونه هم شيب بر روي واحد  Єslقرار گرفته
است.از سنگ آهك نازك اليه اين مجموعه ،سنگواره  Biconulites sp.يافت شد که سن کامبرين را براي آن مشخص
ميسازد.مجموعه فوق را مي توان هم ارز سازند اللون دانست که در اين منطقه آن را تحت عنوان سازند داهو معرفي

و
اﮐﺘ

ميکنند.
سازند كوه بنان

 ЄqوЄsd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در شمال باختر کوه نديگون مجموعه اي رخنمون پيدا ميكند که ميتوان آن را هم ارز سازند ميال ،که در اين منطقه
به عنوان سازند کوه بنان شناخته شده ،در نظر گرفت.اين مجموعه از چهار بخش تشكيل شده که به شرح زيرند:
اين مجموعه با ضخامتي در حدود  10تا  15متر از کوارتزيت سفيد تا صورتي روشن آغاز شده (  (Єqکه تناوبي از شيل
و سنگ سيليت قرمز رنگ با درون اليه هايي از دولوميت خاکستري رنگ استروماتوليت دار (  (Єsdبر روي آن قرار

زﻣﯿ

مي گيرد .در پاره اي نقاط بر فراز اين واحد عدسيهايي از گچ به ضخامت  10متر نيز ديده ميشود که محدود بوده و
به جوانب از بين ميروند .اين مجموعه در شمال خاور جاده بهاباد  -چادرملو به گونه دگرشيب بر روي واحد  Єlsجاي
گرفته است.در شمال باختر کوه نديگون نيز واحد مزبور به گونه هم شيب بر روي واحد  Єsنهشته شده است.در اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مكان عدسي هاي گچ ديده نمي شود ولي اليه اي از سنگ سيلت سبز رنگ بر روي آن رخنمون پيدا ميکند.

Єld

شامل تناوبي از دولوميت و سنگ آهك نازك اليه به رنگ خاکستري تا قهوه اي روشن است که درون اليه هايي کم

ضخامت از توف سبز رنگ نيز در آن ديده مي شود .در اليه هاي زيرين اين واحد خرده هاي تريلوبيت ديده ميشود.
بر اين اساس سن احتمالي آن را مي توان کامبرين فوقاني در نظر گرفت.اين واحد به گونه هم شيب بر روي واحد Єsd
و در زير واحد  Єs.slقرار گرفته است.

Єs.sl

شامل تناوبي از کوارتزيت سفيد تا قرمز رنگ که در ادامه به سنگ سيليت قرمز رنگ تبديل ميشود .اين مجموعه که
به گونه هم ساز بر روي واحد  Єldقرار ميگيرد ،فقط در شمال باختر کوه نديگون رخنمون دارد.
سطح فوقاني آن با دگرشيبي توسط رسوبات جوان تر پوشيده مي شود ،به همين دليل واحدهاي سنگي فوقاني آن در
اين محدوده قابل شناسايي نيست.
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Ds

اين واحد با کنگلومرايي ريزدانه و قرمز رنگ آغاز شده و به تناوبي از سنگ ماسه ،سنگ سيليت و کوارتز آرنايت به
رنگ قرمز تبديل مي شود.در داخل اين مجموعه عدسيهايي از کنگلومرا نيز ديده ميشود.در قسمت فوقاني اين واحد،
تناوبي از سنگ سيليت به رنگ قرمز تيره وسنگ آهك ک رم رنگ المينه قرار دارد.اين واحد در شمال و شمال باختر
کوه نديگون و باختر و شمال باختر کوه ميل زاغي در سطح زمين رخنمون داشته که در مناطق فوق ،به گونه دگرشيب
بر روي مجموعه هاي سنگي کهن تر ،قرار ميگيرند.
واحد مزبور به گونه تدريجي به تناوبي از سنگ آهك و دولوميت به همراه افقهايي از گچ تبديل ميگردد .براساس

ﮐﺸ
ﻮر

فسيلهاي يافت شده از بخش سنگ آهك المينه فوقاني اين واحد ،سن آن دونين بااليي تعيين شده است.تعدادي از
اين فسيلها به شرح زيرند:

Archaesphera sp. , Tentaculites sp. , Eopeteropoda , Erlandia minor , Bradyina sp..

DCgوDCl

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در باختر و جنوب باختر کوه ميل زاغي ،بر روي مجموعه  ،Dsضخامتي در حدود  50متر از سنگ آهك ضخيم اليه
به رنگ خاکستري تا قهوه اي به گونه تدريجي و هم ساز قرار ميگيرد( .)DClاين واحد نيز به مجموعه اي از گچ با
ميان اليه هايي از سنگ آهك به رنگ خاکستري با ضخامت  60متر تبديل ميشود (.) DC gدر شمال کوه ميل زاغي و

تﻣ

در باختر کوه نديگون گچ از بين رفته و ضخامتي در حدود  90متر سنگ آهك ضخيم اليه به رنگ خاکستري بر جاي
مانده است که در آنها آثار انحالل گچ نيز بوضوح ديده ميشود ( )DClفسيلهاي برگرفته از اين مجموعه سنگي ،سن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دونين فوقاني کربونيفر زيرين را براي آن مشخص ميکند .تعدادي از اين فسيلها به شرح زيرند:

Saccamminopsis sp. , Earlandia eleganee , Bischaera irregularis , Abundent ostracod (Cryptophyllus).

 Cglو Cld

و
اﮐﺘ

بر روي واحد  DCgدر باختر کوه ميل زاغي ضخامتي در حدود  50متر سنگ آهك و دولوميت به رنگ خاکستري
قرار ميگيرد (.) C ldاين واحد به مجموعه اي شامل گچ با ميان اليه هاي سنگ آهك به رنگ خاکستري تيره به ضخامت
 40متر تبديل مي شود .بر روي اين مجموعه نيز ،ضخامتي در حدود  15متر سنگ آهك المينه به رنگ کرم تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستري روشن با در ون اليه هايي از سنگ سيليت قرمز رنگ نهشته ميشود(.)Cgl
در شمال کوه ميل زاغي و باختر کوه نديگون ،گچ از بين رفته و بر روي واحد ، DClمجموعه اي شامل تناوبي از سنگ
آهك و دولوميت متوسط تا ضخيم اليه به رنگ خاکستري روشن قرار دارد که بتدريج به تناوبي از سنگ آهك المينه
به رنگ کرم و سنگ سيليت قرمز رنگ تبديل ميشود ) C ld(.ضخامت اين مجموعه در حدود  60متر برآورد شده است.
بررسي فسيلهاي موجود در اين مجموعه هاي سنگي ،سن کربونيفر را براي آن مشخص ساخته است.تعدادي از اين

زﻣﯿ

فسيلها به شرح زيرند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Erlandia sp., Aboundent osteracod , Trilobite fragments , Mediocris cf. - Mediocris cf. , Halenia cf.,
Legrandi , paraendothyra sp. , Bisclaera malavkensis , Bischaera sp. , paleospiroplectammina sp. ,
paleotextularia sp., cribrosphaeroides sp..

Csh.s

اين واحد شامل تناوبي از سنگ ماسه ،اسليت و فيليت به رنگ سبز روشن است.دگرگوني ناحيه اي که سنگهاي مزبور
را در حد رخساره شيست سبز دگرگون نموده ،سبب ايجاد برگواره در آنها گرديده است.اين برگواره ها به طور عمده

در جهت اليه بندي موجود در سنگها قرار دارد .آثاري از فسيلهاي گياهي در آنها يافت ميشود .به دليل چين خوردگي
مكرر ،تعيين ستبراي اين وا حد ممكن نيست.در باختر کوه ميل زاغي واحد مزبور به گونه هم شيب بر روي واحد Cgl

قرار مي گيرد .در شمال کوه ميل زاغي و باختر کوه نديگون ،اين واحد به گونه هم شيب بر روي واحد  Cldنهشته
ميشود.
Pl

اين واحد با کنگلومرايي کم ضخا مت به رنگ قرمز آغاز مي شود قطعات تشكيل دهنده آن به طور عمده از چرت
تشكيل شده که گرد شده هستند بر روي اين کنگلومرا شيل و سنگ ماسه به رنگ قرمز تيره قرار دارد که حاوي
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پيزوليتهاي آهن و اليه هاي نازك از اکسيد آهن است که نشان از فرسايش ،حمل و رسوبگذاري در حوضه اي کمعمق
را دارند.اين بخش نيز با واسطه اي تخريبي به دولوميت نخودي رنگ تبديل ميشود که بر روي آن سنگ آهك به
رنگ خاکستري تيره واجد بلرفن قرار ميگيرد .بر روي اين بخش نيز مجددا يك اليه نازك از دولوميت نخودي رنگ
نهشته ميشود .ضخامت اين بخش کربناته در حدود  6تا  8متر برآورد ميشود.
رخنمون اين مجموعه سنگي در شمال باختري کوه نديگون و در مجاورت جاده بهاباد – چادرملو قرار گرفته
است.فسيلهاي يافت شده در اين مجموعه سنگي سن پرمين مياني تا فوقاني را براي آن مشخص ساخته است.تعدادي
از اين فسيلها به شرح زيرند:

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulostagina sp., Paraglobivalvulina sp., Langella sp., Globovalvulammina sp., Geinitzina sp.,
Marcoporella sp., Staffella sp., Ichtyolaria sp. , Hemigordus sp., Frondina cf. Permica , Geinitzina sp..

TRs

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل شيل و التريت به رنگ قرمز تيره است که بر روي آن کوارتزارنايت به رنگ قرمز قرار ميگيرد .ستبراي
اين مجموعه کم و در حدود  10تا  15متر است.رخنمون اين واحد در شمال باختر کوه نديگون ديده ميشود .در اين
محل واحد مزبور بر روي واحد  Plنهشته شده است.اين مجموعه را ميتوان آغاز رسوبگذاري در ترياس و هم ارز سازند
سرخ شيل دانست.

تﻣ

TRsh

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين مجموعه که به گونه هم ساز بر روي واحد  TRsقرار مي گيرد ،با تناوبي از سنگ آهك و دولوميت المينه به رنگ
نخودي آغاز و به تناوبي از دولوميت و سنگ آهك دولوميتي به رنگ خاکستري تا قهوه اي روشن تبديل ميشود.ستبراي
آن در حدود  150تا  160متر بر آورد ميشود.

و
اﮐﺘ

در بخش آهكي اين مجموعه و در قسمت تحتاني آن بندرت بقاياي از کرينوئيد و خرده هاي فسيلي يافت ميشود .با
توجه به قرار گرفتن آن به گونه هم شيب و پيوسته بر روي واحد  TRsشايد بتوان آن را هم ارز سازند شتري دانست.
TRsp

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد شامل سنگ آهك خاکستري روشن و ضخيم اليه است که ستبرايي در حدود  20تا  30متر را داراست واحد
مزبور به گونه هم شيب بر روي مجموعه  TRshقرار ميگيرد و مي توان آن را هم ارز آهك اسپهك در نظر گرفت.رخنمون
آن در شمال باختر کوه نديگون و جنوب خاوري کوه ميل زاغي قرار دارد.
TR-Jsh

اين مجموعه با يك واحد از شيل کربناته که حاوي فسيل پلسي پودا و به ضخامت  2متر است آغاز ميشود .بر روي
آن تناوبي از شيل و سنگ ماسه به رنگ سبز تيره تا خاکستري قرار ميگيرد که رگه هايي از ذغال در قسمتهايي از

زﻣﯿ

آن نيز رخنمون پيدا ميکند.
براساس پالينومورفهاي موجود در اين واحد ،سن آن ترياس _ ژوراسيك و يا رتين  – Rhaetianلياس  Liasتعيين
شده است.تعدادي از آنها به شرح زيرند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Biretisporites potoniae , Concavisporites Kermanense , Gleicheniidites iranicus , Cycadopites sp.,
Concavisporites sp., Podocarpites sp..

بر اين اساس مي توان اين واحد را هم از سازند شمشك در نظر گرفت .در جنوب کوه ميل زاغي کنگلومراي کرتاسه به
گونه دگرشيب بر روي اين واحد نهشته شده است .در کوه بندچكو نيز آهك بادامو به صورت هم ساز بر روي اين واحد
سنگي قرار ميگيرد.

Jbd

سازند بادامو در کوه بند چكو رخنمون دارد .اين سازند شامل تناوبي از سنگ آهك متوسط اليه و مارن به رنگ قهوه
اي روشن تا زرد رنگ با درون اليه هاي از سنگ ماسه است.اين مجموعه به گونه هم شيب بر روي سازند هم ارز
شمشك قرار ميگيرد .ستبراي آن د ر اين ناحيه در حدود  80تا  100متر برآورد مي گردد .در بخش آهكي اين واحد
سنگواره هاي گاستروپود دو کفه اي ،آمونيت و مرجان به فراواني يافت مي شود .فسيلهاي يافت شده در اين واحد
سنگي سن توآريسن  – Toarcianباژوسين  Bajocianرا براي آن مشخص ميسازند .تعدادي از اين فسيلها به شرح
زيرند:
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Cyclolina sp. , Discocyathus sp. , Glomospira sp. , Ctenostreon sp. , Pholadmya sp. , Nodophthalmidium
sp..

Jh

سازند هجدك که در کوه بند چكو رخنمون دارد ،به گونه هم شيب بر روي سازند بادامو قرار ميگيرد.ستبراي آن در
حدود  200تا  250متر بر آورد شده است.اين سازند در محدوده مورد مطالعه به سه بخش تفكيك شده است که به
شرح زير است:
Jqh

اين بخش که ستبرايي در حدود  150متر را دارا است و به گونه هم شيب بر روي سازند بادامو قرار ميگيرد ،شامل

ﮐﺸ
ﻮر

کوارتز ارنايت متوسط تا ضخيم اليه به رنگ سبز است.
Jsh

اي ن واحد شامل سنگ ماسه آرکوزي متوسط اليه به رنگ سبز است که ضخامت آن در حدود  80تا  90متر است.
Jslh

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد مزبور شامل شيل مدادي به رنگ سياه ،سنگ ماسه نازك اليه با درون اليه هايي از سنگ آهك نازك اليه کرم
رنگ است.سنگواره هاي يافت شده در بخش آهكي ،سن ژوراسيك مياني را مشخص ميكند.تعدادي از آنها به شرح
زيرند:

تﻣ

Trocholina sp. , Mezoendothyra sp. , Textularia sp. , Bryozoa , Protopeneroplis sp..

Jp

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تنها رخنمون سازند پروده در شمال خاور کوه ميل زاغي ديده مي شود که با ضخامتي بسيار اندك از کنگلومراي ريزدانه
و هماتيزه به رنگ قهوه اي به همراه سنگ ماسه آغاز ميشود .در ادامه بر روي آن سنگ آهك تخمي بنفش تا خاکستري

و
اﮐﺘ

رنگ قرار مي گيرد که بخش زيادي از سازند مزبور را اين واحد شامل ميشود.در اين مكان سازند فوق ضخامتي بسيار
اندك دارد و در زير سازند بغمشاه قرار گرفته وبر روي آن رسوبات کواتر نري به صورت دگرشيب نهشته شده است.
Jbg

Jpl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند بغمشاه در اين ناحيه تناوبي از سنگ ماسه ،سنگ سيلت و شيل به رنگ سبز روشن است.اين واحد به گونه هم
شيب بر روي سازند هجدك قرار ميگيرد .ضخامت آن در حدود  180تا  200متر تخمين زده ميشود.
سنگ آهك پكتن دار به گونه هم شيب بر روي سازند بغمشاه قرار مي گيرد.اين سازند در منطقه به سه بخش قابل
تفكيك است که به شرح زيرند:
Jlpl

زﻣﯿ

شامل سنگ آهك متوسط تا ضخيم اليه به رنگ قهوه اي روشن با درون اليه هايي نازك از مارن سبز رنگ است که
به گونه هم شيب بر روي سازند بغمشاه قرار ميگيرد.سنگواره هاي دو کفه اي بويژه پكتن به فراواني در اين واحد
يافت مي شود .از پكتن هاي موجود در اين بخش به  Pholadomyaميتوان اشاره نمود .سن اين واحد را ميتوان
ژوراسيك باالئي در نظر گرفت.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Jspl

اين بخش شامل تناوبي از سنگ ماسه آهكي و سنگ ماسه نازك اليه ،شيل و سنگ آهك به رنگ قهوه اي و واجد

سنگواره دو کفه اي است.

Jlspl

اين بخش شامل سنگ آهك پكتن دار متوسط تا نازك اليه به رنگ خاکستري تا زرد به همراه سنگ آهك ماسه اي

به رنگ خاکستري است.اين واحد به صورت هم شيب بر روي بخش  Jsplقرار ميگيرد و بر روي آن رسوبات نئوژن و
کواترنري به صورت دگرشيب نهشته ميشوند.
كرتاسه

سنگهاي متعلق به کرتاسه در محدوده نقشه زمين شناسي چادرملو را ميتوان به ده بخش تفكيك کرد که به طور
عمده در محدوده سني کرتاسه پايين جاي ميگيرند .رخنمون آنها تقريبا در تمامي سطح نقشه به طور پراکنده ديده
ميشود.
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رسوبات کرتاسه در غالب نقاط با کنگلومرايي توده اي به رنگ قرمز( (Kcآغاز ميشود .بيشترين ستبراي آن در حدود
 200تا  250متر است.قطعات تشكيل دهنده کنگلومرا از سنگهاي آذرين ،رسوبي ودگرگوني با سنهاي پرکامبرين و
پالئوزوئيك تشكيل شده که تقريبا گرد شده است و با سيمان ماسه اي در کنار هم قرار گرفته اند.
بر روي کنگلومرا در پاره اي نقاط تناوبي از سنگ سيلت و سنگ ماسه درشت دانه به رنگ قرمز ( )Kcsنهشته ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

ضخامت اين واحد حدود  50متر است.واحد مزبور نيز در ادامه به ستبراي از شيل خاکستري تا قرمز روشن با درون
اليه هايي از سنگ ماسه و کنگلومراي ريز دانه به رنگ قرمز( (Ks.shتبديل ميشود.
در نقاطي نيز بر روي واحد مزبور تناوبي از مارن ،سنگ ماسه و شيل به رنگ خاکستري ) (Ksmقرار ميگيرد.اين بخش
در حدود  200تا  250متر ضخامت دارد .اين بخش نيز در ادامه به تناوبي از سنگ ماسه و کنگلومراي ريز دانه به رنگ
قرمز تا قهوه اي روشن ( )Kscتبديل مي گردد که بر روي آن سنگ ماسه با درون اليه هايي از سنگ آهك ماسه اي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهك به رنگ کرم تا قهوه اي روشن ( )Kslقرار ميگيرد.
بر روي اين بخش واحدي کم ضخامت از مارن و شيل به رنگ خاکستري روشن )  (Kmديده ميشود.اين واحد نيز به
ضخامتي در حدود  50متر از سنگ آهك و سنگ آهك ماسه اي به رنگ قهوه اي تا خاکستري ) (Klsتبديل

تﻣ

مي گردد.براساس سنگواره هاي يافت شده در اين بخش سن آن آپسين  – Aptianآلبين  Albianتعيين شده
است.تعدادي از اين فسيلها به شرح زيرند:
Orbitolina lenticularis , Orbitolina sp. , Lithocodium sp. , Acicularia sp. , Actinoporella sp..

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش بعدي تناوبي از مارن و شيل به رنگ خاکستري تا آبي روشن با درون اليه هايي از سنگ ماسه و سنگ آهك
ماسه اي نازك اليه است ) .(Kmsدر جنوب منطقه درون اليه هايي از سنگ آهك نيز در اين واحد ديده ميشود .واحد
مزبور بيشترين گسترش سطحي را در رسوبات کرتاسه در منطقه داراست .سيد امامي ( )1365براساس فسيلهاي

و
اﮐﺘ

آمونيت جمع آوري شده در اين واحد ،سن آلبين  Albianرا براي آن مشخص کرده است.

Beudanticeras sp. , Protaniscoceras sp. , Cymatoceras sp..
بر روي واحد  Kmsتناوبي از گچ ،مارن و سنگ سيلت به رنگ قرمز تا صورتي قرار ميگيرد) . (Kgاين واحد که ضخامت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متغيري از  50تا  200را داراست در ادامه و به طور تدريجي به ستبراي از سنگ آهك ضخيم اليه تا توده اي به رنگ
کرم تا صورتي تبديل ميشود ) .(Klبخش هاي زيرين اين واحد واجد فسيل روديست و خارپوست است.
ميكروفسيلهاي شناخته شده در اين واحد سنگي ،سن آلبين  – Albianسنومانين  Cenomanianرا براي آن مشخص
ميسازند.پاره اي از آنها به شرح زيرند:

Orbitolina sp. , Oohaia planate , Tritaxis sp. , Daxia cenomania , Paleotextularia
certosa , Pseudotextolaria certosa.

زﻣﯿ

رسوبات نئوژن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبات نئوژن تقريبا در تمام سطح نقشه ديده مي شوند .بيشترين گسترش آنها در جنوب باختري و شمال خاوري
نقشه است.اين مجموعه بطور کلي شامل تناوبي از کنگلومرا ،مارن ،سنگ ماسه و گچ است که به سه واحد تفكيك
شده است:

واحد  Ngcکه شامل کنگلومرا با درون اليه هايي از سنگ ماسه به رنگ کرم تا قهوه اي روشن است که به صورت
دگرشيب بر روي واحدهاي سنگي کهن نهشته شده است.قطعات اين کنگلومرا که از سنگهاي کهن تر تشكيل شده،
نيمه زاويه دار بوده که با سيماني رسي در کنار يكديگر قرار گرفته اند.
واحد  Ngmشامل تناوبي از مارن و سنگ سيلت به رنگ قرمز ،سبز تا خاکستري با درون اليه هايي از گچ است .واحد
مزبور در پاره اي نقاط با ضخامتي کم از سنگ ماسه درشت دانه و به صورت دگرشيب بر روي واحدهاي کهن تر قرار
ميگيرد .اين واحد با واحد کنگلومرايي به صورت متناوب همراه است.
واحد  Ngsmشامل تناوبي از مارن و سنگ ماسه به رنگ قرمز است که بر روي واحد کنگلومرايي قرا ر ميگيرد و در
تناوب با واحد مارني نيز ديده مي شود.مجموعه هاي سنگي نئوژن واجد چين خوردگي هاي فراواني هستند .باباخاني
در نقشه زمين شناسي  1:100000آريز ،اين رسوبات را بر پايه استراکودهاي يافت شده در آن هم ارز رسوبات سازند
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قم و قرمز بااليي در نظر گرفته است.
PlQc

در پاره اي نقاط ،کنگلومرايي درشت دانه با درون اليه هايي از سنگ ماسه ديده ميشود که به صورت دگرشيب بر
روي واحدهاي سنگي کهن قرار گرفته است.قطعات اين کنگلومرا زاويه دار بوده که با جورشدگي بد و با سيماني ماسه
اي و سست در کنار هم قرار گ رفته اند.اين رسوبات به ميزان کم از حالت افقي خارج شده اند و شيبي در حدود  10تا
 15درجه پيدا کرده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبات كواترنري
Qt1

اين واحد شامل آبرفتهاي پادگانه اي سخت نشده و کهن است .انباشته هاي فوق شامل ماسه و کنگلومراي سخت
نشده است که در ارتفاعات و کناره هاي دشت و در پاي دامنه ارتفاعات ،بر اثر فرسايش سنگهاي کهن تر بر جاي نهاده
شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Qtf

اين واحد شامل انباشته هاي مخروط افكنه است .اين انباشته ها حاصل فرسايش نواحي مرتفع است.رسوبات آواري
حاصل فرسايش توسط جريان آب و سيالب حمل شده و در پاي ارتفاعات با کم شدن شدت سيالب ،بر جاي نهاده

تﻣ

ميشوند.
Qt2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل پادگانه هاي آبرفتي جوان است.انباشته هاي ياد شده سخت نشده اند و شامل ذرات در حد سيليت،
ماسه و پبل است که بر فراز نقاط پست و در کنار دشت و کناره هاي رودخانه ها بر جاي گذاشته شده است.
Qsd

و
اﮐﺘ

اين انباشته ها شامل دانه هايي در اندازه ماسه است که بر اثر ورزش باد به حرکت در آمده و در نقاط مختلف دشت

Qs , Qsc, Qc

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تپه هاي ماسه اي و يا ماسه بادي را بر پا ميکنند .اين ماسه ها با حرکت خود جاده ،برونزد سنگها و حتي زمينهاي
کشاورزي و منازل مسكوني را نيز زير مي پوشانند .بيشترين گسترش ماسه بادي ها در باختر کوه چاه ريگ ديده
ميشود.
در فروافتادگي هاي بين ارتفاعات درياچه هاي فصلي ايجاد شده که رسوبات آبرفتي دانه ريز و رسوبات تبخيري بتدريج
آن را پ ر کرده اند.پيدايش درياچه فصلي در شرايط تبخير شديد در يك حوضه درياچه اي و با رسوبگذاري مواد دانهريز
ناشي از سيالب هاي فصلي انجام شده است.
در حاشيه اين درياچه ها ،پهنه هاي گلي و باتالقي به صورت جلگه هاي رسي ( )Qcايجاد ميشود.جلگه هاي رسي به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

صورت بين انگشتي به رسوبات مخروط افكنه تبديل مي شوند .در فصولي از سال که بارندگي در منطقه انجام ميگيرد،
اين پهنه به باتالق تبديل مي شود در ديگر فصول اين زمينها به پهنه هايي خشك مبدل ميگردد .در بخشهاي گودتر
و فرو افتاده تر اين حوضه ها رسوبات تبخيري ته نشست مي شوند که ايجاد پهنه هاي نمكي رسي  Qcsو پهنه هاي

نمكي  Qsرا مينمايند.
Qal

انباشته هاي آواري که توسط رودخانه هاي دائمي و فصلي و يا سيالبها حمل شده و در طول مسير کانالها و مجاري

عبور آب بر جاي گذاشته مي شوند .اندازه آنها از حد ماسه تا حد پبل و قلوه سنگ متق اوت است.اندازه دانه هاي اين
انباشته ها بستگي به فاصله آنها از منشاء تشكيل آنها و همچنين شدت آب در نواحي مختلف مسير آب دارد.
سنگهاي نفوذي

توده هايي از سنگهاي نفوذي با اندازه هاي متفاوت در نقاط مختلف رخنمون دارند که به شرح زيرند:
گرانيت زريگان Zrg

در باختر و جنوب باختر نقشه  ،توده گرانيتي بزرگي رخنمون دارد که حقي پور ( )1974آن را تحت عنوان گرانيت
زريگان معرفي نموده است.بيشترين حجم اين توده در باختر و در محدوده نقشه  1:100000آريز ديده ميشود .اين
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توده گرانيتي که داراي رنگي سفيد تا صورتي است به دو بخش قابل تفكيك است.بخش شمالي که در سرکوه رخنمون
دارد ،در واحد  PЄs.chنفوذ کرده است.رخنمونهاي کوچكي از آن در واحد  PЄaدر باختر کوه سر کوه نيز ديده ميشود
که به دليل کوچك بودن رخنمون ،نمايش داده نشده است.اين گرانيت درشت تا متوسط بلور است که واجد بلورهاي
درشت کوارتز ميب اشد و کانيهاي مافيك در آن بندرت يافت مي شود .در اين مجموعه دايكهايي با جنس دياباز نفود
کرده اند .قطعاتي از سنگهاي کهن نيز در داخل اين گرانيت به صورت شناور ديده ميشوند.
سن مطلق گرانيت که توسط ج.رمضاني ( )1995و به روش  U.Pb Zirconبراي اين بخش مشخض شده 537 + 5
ميليون سال است.

ﮐﺸ
ﻮر

بخش جنوبي در باختر و شمال باختر روستاي زيره خان ديده مي شود.در اين ناحيه گرانيت در داخل واحد  PЄvنفوذ
کرده که منجر به ايجاد کاني هاي ثانويه شده است.گرانيت در بخش مزبور دانه ريز است و رنگ آن سفيد تا صورتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روشن است.در اين بخش نيز دايكهايي با جنس دياباز در آن نفوذ کرده است.اين گرانيت داراي بافت گرافيك و
گرانوفيريك است و مي توان آن را حد گذرايي بين گرانيت و رخساره آتش فشاني آن (ريوليت) در نظر گرفت.بر اين
اساس گرانيت مزبور را ميتوان نيمه آتش فشاني  Sub Volcanicدانست.سن اين بخش نيز توسط ج.رمضاني ()1995
 534 +5ميليون سال در نظر گرفته شده است.

تﻣ

ديوريت d

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در شمال باختر و باختر روستاي زيره خان ودر داخل گرانيت زريگان ،توده اي نفوذي با جنس ديوريت تا کوارتز
ديوريت به رنگ سبز تيره تا سياه ديده مي شود .در باختر بخش هايي از توده به صورت گابرويي در ميآيد .حقي پور
( ) 1974اين توده را کهن ترين فعاليت ماگمايي در منطقه با زمان پرکامبرين مي داند.اين در حالي است که کارشناسان

و
اﮐﺘ

تكنواسپورت روسيه بر پايه تعيين سن مطلق سن آن را ترياس باال ذکر کرد ه اند ) Yu Perfilievو همكاران – نقشه
بياضيه).آنچه در محدوده نقشه چادرملو مشخص است ،اين توده سني جوانتر از کامبرين را داراست.توده مزبور گرانيت

گرانوديوريت gd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زريگان را به صورت توده اي کوچك متاثر نموده و دايكهاي کوچكي از آن نيز سنگ آهك گچ و دولوميتهاي کامبرين
را قطع کرده است.بنابراين در محدوده نقشه فقط ميتوان سن آن را جوانتر از کامبرين در نظر گرفت.
اين واحد سنگي که بيشترين گسترش آن در باختر و شمال باختر روستاي زيره خان است ،شامل سنگهاي نفوذي
گرانوالر متوسط تا درشت بلور بوده که داراي رنگ خاکستري تيره است .در شمال باختري روستاي زيره خان و باختر

زﻣﯿ

کوه لك چاه کدو ،ترکيب کاني شناسي آن شامل پالژيوکالز ،کوارتز ،آمفيبول ،فلدسپات آلكالن و بيوتيت است.تعيين
سن مطلق بر روي نمونه هاي مشابه اين توده در نقشه زمين شناسي  1:100000ساغند ،سن  165ميليون سال را
براي آن مشخص ساخته است .اين واحد در داخل گرانيت زريگان نفوذ کرده است.
گرانيت gr

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در کوه چاه ريگ توده اي گرانيتي تا ميكروگرانيتي ديده مي شود که در مجموعه هاي سنگي پرکامبرين نفوذ کرده

است.اين گرانيت واجد مينرالهاي کوارتز ،پالژيوکالز و پتاسيم فلدسپات است رنگ آن صورتي تا سفيد و دانه ريز است.
ب.ساماني ( )1992سن مطلق گرانيت مزبور را بروش نئوديوم – ساماديوم در حدود  625 + 5ميليون سال تعيين
نموده است.ج.رمضاني ( ) 1995نيز يك نمونه از اين توده را بروش زير کونيوم تعيين سن کرده که سن مطلق 534 +4
ميليون سال را براي آن مشخص کرده است.
باباخاني سن اين توده را در نقشه زمان آب اد ،براساس مشاهدات صحرايي جوانتر از ترياس مياني و احتماال ژوراسيك
معرفي نموده است.همانگونه که گفته شد در نقشه چادرملو ،اين توده سنگهاي با سن پرکامبرين و کامبرين زيرين را
قطع نموده است.لذا تعيين سن دقيق آن در اين محدوده ممكن نيست.
دگرگوني

به طور کلي در منطق ه مورد مطالعه چند فاز دگرگوني متفاوت ،قابل تشخيص است.اولين فاز يك دگرگوني ناحيه اي
است.تحت تاثير حرارت و فشار سنگهاي کهن با سن پروتروزوئيك دگرگون شده اند.سنگهاي اوليه شامل سنگهاي
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رسوبي آواري و کربناته و همچنين سنگهاي آتش فشاني و آذرآواري هستند که تحت اثر ا ين فاز دگرگوني ،در حد
رخساره شيست سبز (درجه کم) تا آمفبيوليت (در حد زياد) دگرگون شده اند.به همين سبب سنگهايي مانند مرمر،
آمفيبول شيست و ميكاشيست در آنها ايجاد شده است.اين نوع دگرگوني هم در سنگهاي آذر آواري واقع در جنوب و
باختر روستاي زيره خان و هم در سنگهاي رسوبي منطقه سرکوه گسترش دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

مرحله ديگر دگرگوني ،دگرگوني همبري است.بر اثر نفوذ و جايگيري توده گرانيتي زريگان با سن  537 + 5ميليون
سال در مجاورت واحدهاي سنگي کهن تر ،دگرگوني حرارتي در آنها بوجود آمده است .تحت تاثير اين دگرگوني
کانيهايي مانند ،سليمانيت ،آندالوزيت و گرونا در آنها ايجاد شده است .تاثير اين دگرگوني در ناحيه سرکوه و باختر
روستاي زيره خان ديده مي شود .در ناحيه سرکوه شدت دگرگوني بسيار بيشتر بوده تا حدي که باعث ايجاد آندالوزيت
و استاروليت هايي درشت بلور بويژه در ناحيه مرکزي سرکوه شده است.علت اين پديده را ميتوان نفوذ و قرار گرفتن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرانيت در زير اين منطقه دانست.
آخرين مرحله دگرگوني ،دگرگوني ناحيه اي است که سنگهاي محدوده سني تا اواخر پالئوزوئيك را متاثر ساخته است.
شدت اين دگرگوني کم بوده و حداکثر تا رخساره شيست سبز پيش ميرود.اين دگرگوني نيز حاصل تاثير فشار و

تﻣ

حرارت است که در واحدهاي سنگي مختلف ،اثرات متفاوتي داشته است.به عنوان مثال شيل و سنگ ماسه هاي
کربونيفر تحت اثر اين دگرگوني به اسليت و سنگ ماسه دگرگون شده تبديل شده اند و در آنها برگوارگي ايجاد شده
است و يا سنگ آهكهاي دونين کمي دچار تبلور مجدد شده و دگرگون شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمين شناسي ساختماني و تكتونيك

اين ناحيه بخشي از حوضه پشت بادام – بافق از حوضه هاي اقليم زمين ساختي بلوك پشت بادام متعلق به پهنه ي

و
اﮐﺘ

ايران مرکزي است.پي سنگ پرکامبرين ايران را مي توان ادامه ي سپرعربي که خود بخشي از پي سنگ آفريقايي است
در نظر گرفت.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در زير دگرشيبي آسينتيك هزاران متر سنگ هاي دگرگون شده با سن پرکامبرين قابل مشاهده است.چين خوردگي
و تحكيم اين سنگ ها با گسلش شمالي – جنوبي دنبال شده است.وجود برخي از سنگ هاي پليتي نشان دهنده
تغيير رخساره است و اين خود نشانگر حرکات تفريقي و نوساني کف حوضه رسوبگذاري است.رسوبگذاري در ترافهاي
در حال فرونشست کم عمق انجام گرفته که سنگ هاي کربناته بندرت در آن يافت ميشوند.
حقي پور ( ) 1980کهن ترين فاز کوهزايي را در منطقه چاپدونين نامگذاري کرده است.اين مرحله را با حضور قطعات

زﻣﯿ

تخريبي در نهشته هاي پرکامبرين شن اسايي کرده که سنگهاي رسوبي آذرين را دگرگون ساخته و انواع آمفيبوليت،
گنايس ،ميكاشيست و ميگماتيت را تشكيل داده است.اين مرحله با نهشته شدن مجموعه هاي متفاوت آغاز شده و با
باال آمدگي بايكالين يا آسينتيك خاتمه مييابد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بين مجموعه هاي منسوب به بنه شور و تاشك هي چ دگرشيبي وجود ندارد اما اين همبري به وسيله تغييرات سنگ
شناسي مشخص مي گرددو در بيشتر مناطق ،حضور سنگهاي آتش فشاني و آواري داللت بر عدم ثبات زمين ساختي
منطقه در اين دوره دارد.
اين کوهزايي باعث چين خوردگي سنگ هاي پرکامبرين ميشود که روند اين چين خوردگي عموما شمالي – جنوبي

است که مشابه پي سنگ عربي است.دگرگوني پرکامبرين در خالل رسوبگذاري و فرونشيني شروع شده و با باال آمدگي
در مرحله ي پاياني کوهزايي خاتمه يافته است (حقي پور.)1974 ،
در پرکامبرين پسين – کامبرين پيشين ،محيط رسوبگذاري سازند تاشك جاي خود را به رژيم قاره اي ميدهد که

خصوصيات پالتفري براي آن در نظر گرفته ميشود (اشتوکلين  .)1968 ،وقايع ساختاري پرکامبرين با باال آمدگي
پي سنگ کم و بيش تحكيم يافته و تشكيل باال آمدگي و فرو رفتگي هاي و ريفت هاي قاره اي با راستاي شمالي –
جنوبي پايان ميپذيرد.
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پي سنگ پرکامبرين توسط سنگهاي پرکامبرين پاياني – کامبرين آغازي به گونه دگرشيب پوشش داده ميشود
(ب.ساماني .) 1371کوهزاي کاتانگايي يا آسينتبك با ماگماتيسم پس از کوهزايي دنبال ميگردد .اين ماگماتيسم هم
خروجي و هم دروني است (گرانيت زريگان).
اين سنگ ها را مي توان حالت انتقالي بين پي سنگ پرکامبرين و رديف هاي جوان تر دانست .وجود کنگلومرا با

ﮐﺸ
ﻮر

ضخامت کم در نهشته هاي منسوب به پرکامبرين ،در شمال زيره خان ،حكايت از ثبت آغاز حرکات و نوساناتي را در
آن دوره داشته است.
در حد فاصل کامبرين زيرين و مياني نيز نوساناتي در حوضه رسوبي ايجاد شده که تغيير سنگ آهك کامبرين زيرين
به مجموعه آواري منسوب به داهو را شاهدي براي آن مي توان معرفي نمود .وجود قلوه هاي سياه رنگ سيليسي در
سنگ ماسه هاي اين سازند ،بيانگر خروج پهنه هاي قديمي از آب بوده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

وجود دگرشيبي بين رسوبات دونين – کربونيفر و سنگهاي کهن تر را شايد بتوان به فاز کوهزايي در اين محدوده سني
منسوب نمود .قرار گرفتن رسوبات پرمين فوقاني به گونه دگرشيب بر روي سنگهاي قديمي ،پي آمد ناآرامي هاي

تﻣ

زمين ساختي است که شايد بتوان آن را به حرکات فاز هرسينين نسبت داد.
پيشروي دريا که در پرمين شروع شده بود چندان دوام نمي يابد و مجددا در ترياس ،دريا دو باره پيشروي ميکند که
حضور رسوبات تخريبي و قرمز رنگ سازند سرخ شيل شاهد اين ادعا است.اين مرحله پيش روي را ميتوان در رابطه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با فاز کوهزايي سيميرين آغازين دانست.
دريا در اوايل کرتاسه مجددا پيشروي مي نمايد که وجود ضخامت زيادي کنگلومرادر قاعده رسوبات کرتاسه پايين که

و
اﮐﺘ

به گونه دگرشيب بر روي سازند هاي کهن تر قرار گرفته اند دليلي بر وجود حرکاتي است که هماهنگ با فاز کوهزايي
سيمرين پسين است است.
در اواخر کرتاسه يك تحول ناحي ه اي و فاز فرسايشي در بخش بزرگي از ايران رخ ميدهد وحرکات کوهزايي شديدي
رخ مي دهد (فاز آلپي).فقدان رسوبات کرتاسه بااليي ائوسن و اليگوسن در اين منطقه و نيز حضور رسوبات کم عمق
نئوژن که به طور دگرشيب بر روي نهشته هاي قديمي تر قرار گرفته اند ،دليل وجود حرکات زمين ساختي بعد از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرتاسه و قبل از ميوسن است حرکات پس از نئوژن سبب چين خوردن رسوبات نئوژن گرديده است.
مهم ترين مرحله زمين ساختي در زمان سنوزوئيك آخرين فاز کوهزايي آلپي است که در پليوسن رخ داده و سيماي
اصلي منطقه را ترسيم کرده است.
حرکات کواترنري در حال حاضر نيز سبب کج شدگي در کنگلومراي پليوسن – کواترنري و رسوبات کواترنر شده است
اين شواهد حاکي از تداوم فعاليت هاي ساختاري در ايران مرکزي است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

همانگونه که قبال ذکر شد در اين منطقه ساختمانهاي فرو افتاده و باال آمده با پهنه هاي طويل شمالي باختري –
جنوبي خاوري ديده مي شود .گسله ها و شكستگي هاي بين اين بلوك ها در زمان هاي مختلف با فعال کردن دوباره
ي اين بلوك ها ،ويژگي بلوك گسله ها را به اين مناطق داده اند .گسله هاي بزرگي که عمدتا مرز کوه و دشت هستند

راستالغز با مولفه معكوس بوده که نقش مهمي در باال آمدگي را در منطقه دارند .دراين گسلها فرا ديواره نسبت به
فرو ديواره به سمت باال حرکت کرده است ،به گونه اي که در پاره اي نقاط اختالف ارتفاع چشم گيري همراه با توسعه
مخروط افكنه ها مشاهده ميشود.
اعمال تنش با راستاي شمال خاوري – جنوب باختري سبب چرخش گسله هاي اصلي شمالي _ جنوبي به سمت خاور
شده است.بنابراين گسله هاي فوق به گسله هاي رنچ  Wrenchتبديل شده اند .اعمال اين تنش ها سبب ايجاد
راندگيهاي مهمي در منطقه شده است.اين فعاليتها احتماال همزمان با حرکات زمين ساختي سيمرين پيشين آغاز و
تا حال حاضر ادامه يافته است.در اثر تداوم اين نوع حرکت باال آمدگي در منطقه ادامه يافته و طبقات مختلف آبرفتي

با سن متفاوت بر روي هم تشكيل شده اند.چگونگي قرار گرفتن راندگي ها نسبت به يكديگر ساختمانهاي بادبزني را
نشان مي دهد که ميزان شيب در آنها از باختر به س مت خاور کاهش مييابد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
شواهد زمين ريخت ساختي فراواني از فعاليت گسله ها و بر پايي بلوك ها در منطقه وجود دارد که زمينه مناسبي را
جهت مطالعات زمين ساخت فعال و نو زمين ساخت در منطقه ايجاد ميکند.
زمين شناسي اقتصادي

ناحيه مورد مطالعه از نگاه توان معدني با ارزش است که به اختصار هريك معرفي ميشوند:
آهن

ﮐﺸ
ﻮر

کانسار آهن چادرملو از نوع اکسيد آهن  Fe3O4مانيتيت است و از نظر کميت يكي از کانسارهاي مهم ايران محسوب
ميگردد.اين منطقه با ذخيره احتمالي  398/ 9ميليون تن سنگ آهن در تجمع سنگهاي آذرين ،دگرگوني به طور عمده
کراتوفير ،ريو ليت ،ديوريت ،کوارتزيت و شيست قرار دارد.
پاره اي از زمين شناسان معتقدند که توده هاي آهن از نوع نفوذي است (هوشمند زاده و ويليامز.)1966 ،عده اي نيز

اورانيوم

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به پديده متاسوماتيسم اعتقاد دارند (الدام ،ايوائر ،زاهدي ؛ هوکريده.)1962 ،گروهي نيز به پديده دگرگوني و
متاسوماتيسم معتقدند (حقي پور و پليسه  )1968و سرانجام برخي نيز اعتقاد به رسوبي _ آتش فشاني بودن آنها دارند
(مون زاده.)1360 ،
معدن اورانيوم ساغند (دوزخ دره) در شمال ارتفاعات چاه ريگ و در محدوده ورقه زمان آباد قرار مي گيرد (مرز شمال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نقشه) اين محدوده توسط موسسه انرژي اتمي کاوش شده است.
سرب و روي

در جنوب باختري نقشه کانسار سرب و روي در واحدهاي سنگي پرکامبرين ديده مي شود که معادني در اين رابطه

و
اﮐﺘ

احداث شده که در حال حاضر به صورت متروکه است.
آپاتيت
گچ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در مجاورت کانسار آهن چادرملو آپاتيت ديده ميشود.

ضخامت قابل توجهي از گچ در رسوبات منسوب به کربوينفر در کوه ميل زاغي و منسوب به کامبرين _ پرکامبرين در
کوه چاه ريگ و همچنين در رسوبات کرتاسه ديده مي شود که زمينه مناسبي براي مطالعه و بررسي است.
ماسه سيليسي
مس

زﻣﯿ

در نهشته هاي کامبرين ،طبقاتي از ماسه کوارتزي سفيد رنگ وجود دارد که زمينه مناسبي براي فعاليت است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کاني سازي مس به صورت ماالکيت در رخنمون سنگهاي قديمي در جنوب کوه بند مزارون ديده مي شود که نياز به
پي جويي بيشتر دارد.
سنگ ساختماني

سنگهاي آهكي دگرگون شده با سن پالئوزوئيك و همچنين آهك ضخيم اليه با سن کرتاسه ،نمونه هاي مناسبي براي
سنگ ساختماني است.پاره اي از سنگهاي آذرين ،بويژه در مناطقي که شكستگي کم باشد ،نقاط مناسبي براي برداشت

و بهره برداري در اين زمينه است.
مجموعه دگرگوني که در ناحيه سرکوه قرار دارد ،با داشتن کاني هاي ثانويه همچون استاررليت ،آندالوزيت ،گارنت و
س ليمانيت ،زمينه مناسبي براي استفاده در ساينده ها ،نسوز و ....را دارد.
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