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ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6654سروباال
ناحيه سروباال در استان اصفهان ،در جنوب نائين و در کناره خاوری فرونشست گاوخوني قرار دارد .توپوگرافي رشته
ها و دشتهای درونکوهساری این ناحيه را کوههایي با روند شمال باختری -جنوب خاوری بنياد نهاده اند.
برجستگيهای با ارتفاع بيش از  2400متر در جنوب و کمتر از  1500متر در شمال خاوری این ناحيه را از دشتهای
کویر جدا ميکند.

ﮐﺸ
ﻮر

بلندترین نقطه که  2444متر ارتفاع دارد در ستيغ باختری کوه چاه کالغ در بخش جنوبي ناحيه م يباشد .زهکش
اصلي بخش خاوری این ناحيه بصورت کال (سيالبرو) و کولومبر است که روانابها را بسوی کویر اردک ان مي کشاند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دشت باختری ناحيه از بادزن های آبرفتي بزرگي تشکيل شده و در آن تپه های کوتاهي از ولکاني ک ها دیده مي
شود و به فرونشست گاوخوني مي رسد .یک سيستم زهکش های کوتاه و کم و بيش موازی از این دشت ت ا گاوخوني
ادامه دارند .آب و هوای ناحيه خشک و نيم بياباني تا بياباني است و دمای آن تغييرهای روزانه و ساالنه قاب ل مالحظه

تﻣ

ای دارد .جمعيت آن پراکنده و در چند روستاست که بيشتر آنها در بخش خاوری و شمال خاوری ناحيه پراکنده
ميباشند .در بخش باختری ناحيه کسي ساکن نيست این ناحيه توسط راههای کویری جيپ رو و جاده شوسه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سروباال  -ع قدا قابل دسترسي است .قالي بافي ،پرورش گوسفند ،بز ،شتر و کشاورزی جدید گياهان یکساله وميوه ها،
آبياری مصنوعي (کاریز) از مهمترین پيشه های روستائي در این ناحيه است.
چینه شناسی و سنگ شناسی

و
اﮐﺘ

سنگهای این ناحيه را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود:
 -سنگهای رسوبي و آذرین پيش از ائوسن با چين خوردگي شدید و تکتونيک دیدگي بيشتر که در گوشه شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاوری بيرون زدگي دارند.
 سنگهای رسوبي -ولکانيکي ترسير با چين خ وردگي آرامتر که در بخش باختری چهارگوش گسترش دارند. کمپلکس افيوليتي که بصورت نواری باریک و سراسری که چون قطری از شمال باختری به جنوب خاوری کشي دهشده است.
سنگهای پرکامبرین پایاني دربرگيرنده سازندهای شناخته شده ای ميباشند که در گوشه شمال خاوری این ناحيه
بيرون زدگي دارند و عبارتند از سازند ریزو :دربرگيرنده دو بخش ليتولوژی است:

زﻣﯿ

 گدازه های ریوليتي ضخيم و توفهای ریوليتي -الیه های ماسه سنگي -برشي و دولوميت ها همراه با ریوليت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند ریزو با توجه به هم ارزهای آن در ناحيه کرمان و کوشک به سن وندین ميباشد .روی ریزو مجموعه ای از
سنگهای رسوبي مانند شيل های سبز رنگ و خاکستری یا ماسه سنگ و تعدادی الیه های دولوميتي سخت تر
تشکيل شده و در این مجموعه عدسي یا عدسي های گچ نيز تشکيل شده است.
دایکهای دیاباز و به احتمال زیاد گدازه بازیک نيز در این واحد دیده مي شود این رسوبي های دریائي کم ژرفا تا
مردابي بطور هم شيب روی سنگهای ریزو قرار گرفته و بنام سازند درین خوانده مي شود ).(PЄd

روی درین سازند سلطانيه ) (ЄSوجود دارد که از دولوميتهای با الیه بندی ميانه تا ستبر به رنگ خاکستری ت ا زرد
تشکيل شده و دارای نازک الیه ها و گرهک های چرت ميباشد .بعضي از ساختمانهای جلبکي ) (collenia sp.نيز در
الیه های دولوميتي بازشناسي شده است .این واحد در زیرکوه و جنوب خليل آباد در حدود  600م تر ضخامت دارد و
بيشترین قسمت آن به سن کامبرین پيشين است.
روی دولوميت سلطانيه ،شيل ،ماسه سنگ و دولوميت های تيغه ای و جلبک دار دیده مي شود (سازند هشم )ph-
که یک پله ی ریختاری بوجود آورده است .پس از آن آهکهای سازند عقدا وجود دارد ) (Єaکه از سنگ آهک جلبکي
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و بدبو ،تيره  -خاکستری و تيغه ای تشکي ل شده و برجستگيهای مهم ناحيه را ميسازد .این سنگ آهک بصورت
گستره جلبک های استروماتوليت و گره دار است و بطور ثانوی و محلي دولوميتي شده که در این حالت رنگ آن
قهوه ای شده است .هرجا که سنگهای نفوذی بازیک در سازند عقدا نفوذ کرده است حالت پخته شدن و سفيد شن را
در همبریها بخوبي نشان ميدهد.

ﮐﺸ
ﻮر

سازندهای زایگون و اللون در این ناحيه از یکدیگر تفکيک نشده و آنها را با هم نشان داده ایم .در کوه هفت در و
ناحيه وغ اژدها ماسه سنگ و شيلهای قرمز رنگ زاگون  -اللون با یک ناپيوستگي چينه شناسي بسيار مشخص بر
روی سازند عقدا قرار گرفته است .در قاعده این مجموعه قرمز رنگ شيلهای ميکادار ارغواني تيره وجود دارد که
بتدریج ،ماسه سنگهای سازند اللون با ميان الیه های شيلي آنها را دنبال مي کند در قسمت با الی سازند اللون چند
ميان الیه دولوميتي قهوه ای رنگ نيز وجود دارد .همبری واحد زاگون اللون و سنگهای کهن تر همه جا گشته است

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و تنها در کوه هفتر و بطور محلي گسله دیده نمي شود .سنگهای کامبرین باالئي (سازند ميال) در ناحيه دق اژدها
گسترش زیادی دارد و با یک واحد سفيد رنگ  10- 15متری از م اسه سنگ کوارتزی (کوارتزیت) آغاز شده و با الیه
های دولوميتي تيره رنگ دنبال شده است و در قاعده یک یا دو الیه شيلي صورتي رنگ تر وجود دارد .این دولوميتها

تﻣ

را هم ارز بخش دولوميتي سازند ميال و یا کاشانه در نظر گرفته ایم روی آن الیه های آهکي و آهک دولوميتي
متمایل به زرد ،نازک الیه ،تا آهک اسپاری و بلورین شده و درشت دانه بوجود آمده که چند الیه شيلي نيز همراه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آنهاست .تکه های فسيل تریلوبيت ،بطور اتفاقي دیده مي شود ولي براکيوپودها ) (Billingsella sp. & obolus sp.و
همچنين جلبکهای کامبرین بسيار فراوان است.
ردیف سنگهای دونين و کربنيفر در ناحيه دق اژدها و زیرکوه بيرون زدگي خوبي دارند ولي بعلت اثر شدید تکتونيک

و
اﮐﺘ

سنگهای دونين و کربونيفر و یا کهنتر بصورت یک ردیف عادی برجای نمانده و همبری ها در بيشتر جاها بصورت
گسله و راندگي است .در پائين ردیف یاد شده تناوبي از دولوميت متمایل به زرد و کوارتزیت سفيد رنگ تشکيل ش ده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که با توجه به وضعيت چينه شناسي و ویژگيها ی ليتولوژیکي آنها را با سازند پادها برابر و ه م ارز دانسته ایم به سوی
باال این سازند به آهک ماسه ای ،شيل و مارن تبدیل ميگردد که شباهت زیادی به سازند شيستو دارد و دارای
فسيلهای زیر است:
Productids, rhynchonelids, cyrtospirifer ex. gr. Verneuli, Brevispirifer sp. tyl- othyris sp. corals
(Heliolites), Tentaculids.

بدین علت است که سن دونين پسين را به این سنگها نسبت داده ایم.
روی سنگهای یاد شده در زیر کوه آهک براکيوپود داری قرار دارد که آنرا بنام آهک زبرکوه ) (Dzمشخص کرده ایم
در ناحيه شمال سروباال شيل سبز تيره تا سياه و ماسه سنگهایي در پائين آن برون زد دارد که کمي دگرگون شده

زﻣﯿ

اند .هيچ فسيلي در آنها یافت نشده ولي بعلت شباهت با سازند سردر آنها را به سن کربنيفر معرفي ميکنيم )(Cs

روی این شيل یک واحد آهکي خاکستری متمایل به زرد پر از فسيل الله وشان وجود دارد ) (C1که با آهک

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دولوميتي قهوه ای متمایل به زرد دنبال ميگردد ).(Cd
تناوب شيل و ماسه سنگ با ميان الیه هائي از الیه های آهکي را که در باختر روستای علي شفيع بير ون زدگي دارد
ميتوان به سازند نای بند (تریاس پسين) نسبت داد در جنوب کوه سورک تيز در یک تپه کوچک و جدا مانده این

سازند را ميتوان باز شناخت الیه های آهکي اوربيتولين دار کرتاسه پائين ( ،(K1روی شيل و ماسه سنگهای تریاس
باالئي و با دگرشيبي بسيار مشخص است.
درازا باریکه افيوليتي که با گسله سراسری پدیدار شده است دارای دو بخش است:
 -واحد افيوليتي که در بخش خاوری است از سنگهای اولترابازیک (پریدوتيت و پيروکسنيت هائي ک ه به مقدار زیاد

سرپانتنيتي شده اند) تا تيپ گابروئي و دیابازی دیده ميشود این سنگها را رادیوالریتها و آهکهای پالژیک م ي
پوشانند -در این آهکها افزوده بر رادیولرها ،زون براني چون گلوبوترونکانا مانند:
Globotruncana hlvetica, Globotruncana Imbricata
Globotruncana contusa, Globotruncana lapparenti, Globotruncana stuarti, Heterohelix sp.
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یافت مي شود که سن تورونين  -مایستریشتين بازگو مي کند.
 در بخش باختری ،آميزه افيوليتي همراه با تعدادی از سنگهای دگرگونه (کوارتز سریسيت سخت (آمفيبوليتها)برون زد دارند) که در روی داده های تکتونيکي الرامي یا جوانتر دچار چين خوردگي و گسلش شده و دگرریختي در
آنها بسيار مشخص است.

ﮐﺸ
ﻮر

نخستين فاز فعاليت تکتونيکي در ناحيه که در کرتاسه پسين صورت گرفته موجب تشکيل جریان گدازه های
آندزیتي تا بازالتي (ساخت بالش ي کمياب و با دایک های فراوان کربناتي) ،تعدادی ریوليت با بلورهای درشت
فلدسپات همراه با توف ،نوارهای رادیوالریتي شده است (K2v) .این ردیف که در بخش شمالي ناحيه برون زد دارد با
گسله پائين -س ورک در کنار سنگهای آهکي زیست کلریتي پالژیک قرار گرفته است .(k21) .در این واحد ،زیادی
روزنبران به سن سانتونين  -مایستریشتين یافت شده که عبارتند از:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globotruncana wx. gr. lapparenti
Globotruncana lapparenti Globotruncana arca carinatx,
Globotruncana Innominata Globotruncana arca
Globotruncana stuarti Globotruncana bulloides
Globotruncana aff contusa caleipha, rula

تنها قسمت پائين سنگهای ترشير با کمک فسيل ها تعيين سن شده و به ائوسن مياني نسبت داده شده است .سن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بخشهای باالئي را بر پایه موقعيت چينه شناسي به نئوژن نسبت داده ایم و با فسيل تاثير نگردیده است.
جنبش های الرامي موجب چين خ وردگي و گسل خوردگي سنگهای پيش از پالئوژن ناحيه مورد بررسي شده است.
دریای ائوسن مياني بر بستری از سنگهای کهن و چين خورده پيشروی کرده است و در نتيجه ریف تشکيل شده با
دگرشيبي آشکار ،روی سنگهای کهنتر نشسته است انباشتگي ضخيمي از ولکانيک های زیردریائي و خشکي و
سنگهای رسوبي  -و لکانيکي نشانه وجود حوضه خيلي فعال و نوسانهای محيط تشکيل ميباشد .در باختر سورک

و
اﮐﺘ

کنگلومرای قاعده ای ردیف ائوسن ) (E1cبطور دگرشيبي روی سنگهای کرتاسه پائين قرار دارد در گوشه شمال
باختری ناحيه مورد مطالعه الیه های آهکي در واحد قاعده ای ائوسن دارای فسيلهای:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Nummulites perforatus
Nummulites qr. Atricus, Nummulites discorbinus.
Nummulites cf. chevannesi , Alveolinidae gr. Fusiformis

مي باشد که سن لوتسين پسين را بازگو ميکنند.

بدنبال کنگلومرای قاعده ای ترسير بطور گسترده ای یک ردیف ضخيم از فرآورده های جریاني و پرتابه ای آتشفشان ي
مانند توف ،برش و آگلومرا گدازه ها و پس از آن توفهای ماسه ای یا کربناتي و آهک ماسه ای تشکيل شده است
( ) E1P1وین ولکانيکهای اسيدی تا ميانه دارند و در الیه های آهکي همراه آنها فسيلهایي مانن د:

زﻣﯿ

Nummulites perforatus,
Nummulites incrassatus, Planorbulina sp. Discocyclina sp. Pellutispira sp.
وجود دارد که نشانه سن لوتسين پسين  -پریابونين است .گدازه آندزیتي ( )E1aمهمتر و چيره تر از تيپ سنگهایي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است که در باالترین بخش واحد  E1P1وجود دارد .این واحد در باختر کوه علي شفيع تشکيل شده از ولکانيکهایي ب ا

سيليس کم ( )SiO2 52-56% , K2O 0.07- 25%تا پيروکسن آندزیت و پيروکسن  -آمفيبول آندزیت که دارای چند
ميان الیه توف مي باشد .در کوه کالغ ،واحد  E1aاز جریانهای گدازه ای تشکيل شده که ترکيب آن طيفي از آندزیت
معمولي ( )K2O 0.7-25% SiO2 56-62%یا پالژیوکالز و درشت بلورهای اوژیت تا آندزیت های پرمایه از پتاسي م

( )K2 O 25%, SiO2 53-62%در برگيرنده درشت بلورهای پالژیوکالز ،اوژیت ،بيوتيت و فلدسپات پتاسيم که در
زمينه ای از همان ترکيب کاني شناسي قرار دارند.
پس از ولکانيکهای زیر دریایي یاد شده ،ولکانيکهای خشکي (زميني) با ترکيب داسيت تا ریوداس يت بوجود آمده که
مي تواند نشانه ای از جنبش های تکتونيکي لوتسين پایاني باشد .این سنگها را ميتوان به سه واحد به شرح زیر
تقسيم نمود.
 سنگهای آذر آواری ریوداسيتي که بيشتر برش ( )E2مي باشند.3
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 گدازه های داسيتي پيروکسن دار با ساخت جریاني آشکار ( )E2dو گدازه های ریوداسيتي بيوتيت دار ( )E2v1 گدازه های ریوداسيتي پرفيری قرمز رنگ دارای درشت بلورهای کوارتز ،بيوتيت و آمفيبول که در زمينه ای شيش های و جریاني جای گرفته اند ( .)E2 a2این سنگ در باالترین قسمت به ریوداسيت های خود برشين و دگرسان ش ده
است(.)E2ab

ﮐﺸ
ﻮر

روی سنگهای اسيدی یاد شده ،توف های زیر دریایي با دانه بندی مختلف و ترکيب آندزیتي قرار گرفته است (.)E3
در باختر چاه گرمگر ،این واحد دارای چند ميانالیه آهکي مي باشد .در آنجا در بخش مياني این واحد یک افق توف
ریوليتي اسفروليتي و آگلومرا دیده مي شود ( .)E3r1
روی این سنگهای آواری ،در بخش وسيعي از ناحيه گدازه های آندزیتي ( )E3aقرار دارد که شامل پيروکسن
آندزیت ،آمفيبول آندزیت خيلي کم از آندزیت  -بازالت اليوین  +پيروکسن دار مي باشد .دومين توف ریوليتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اسفروليتي ( )E3r2در همبری با واحد های  E3و  E3aبرونزد دارد.
یک ردیف کامل تفریق شده بلوری از یک ماگمای شوشونيتي از بازالت آندزیتي آناليسم دار ،آندزیت ،تراکي آندزیت
تا ریوداسيت وجود دارد که در سه رشته کوه سراسری و قطری ناحيه ،بيرون زدگي خوبي دارد .این سنگها با ترکيب

تﻣ

قليایي زیاد ( Al2O3, (K2O:2.9-7.7%زیاد و  Baو Rbو Srزیاد است ولي آهن و  TiO2آن ناچيز مي باشد.
بررسيهای دقيق و تفضيلي شيميایي و پتروگرافي این سنگها نتيجه زیر را بدست داده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهایي که بشدت زیر اشباع اندونورم نفلين آنها زیاد است ( )Ne: 0.1-10%مانند آبساروکيت ( )SiO2 > 52%و
شوشونيت) ).)SiO2 52-56%
مجموعه کاني هر دو تيپ سنگ چنين است :پالژیوکالز ،اوژیت ،اناليسم فلدسپات پتاسيم دار و اليوین .از آبساروکيت

و
اﮐﺘ

تا شوشونيت ،مقدار آناليسم و فلدسپات پتاسيم دار افزایش مي یابد ولي نسبت اوليوین ،پيروکسن آنها کاهش م ي
یابد ،چندین الیه نازک توف آندزیتي قرمز رنگ در آبساروليت تشکيل نيز شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد شوشونيتي در رشته کوه قلعه خرگوش بيرون زدگي خوبي دارد.
 واحد پائيني ( )Esh1به رنگ روشن و درون آبساروکيت است و با داشتن بلورهای درشت و فراوان آناليسم از آنقابل تشخيص است .این واحد شوشونيتي آناليسم دار در برگيرنده درشت بلورهای پيروکسن ،اوليوین و پالژیوکالز
نيز مي باشد .بلورهای درشت پالژیوکالز هميشه دارای لبه های فلدسپات قليائي اند.
در بلورهای درشت اناليسم رشته های هم مرکز تيغه های پالژیوکالز فراوان است که نشانه بلورین شدگي همزمان با

زﻣﯿ

لبه های پتاسيم دار پالژیوکالزها است .ب لورهای سانيدین که همراهي نزدیکي با پالژیوکالزها دارد  ،سازنده های
اصلي زمينه سنگ است و با اناليسم فراوان و پيروکسن کم و کانيهای ثانوی زیاد همراه است.
 -واحد شوشونيتي باالیي ( )Esh2که بطور نسبي باریکتر از واحد پائيني است و دارای درشت بلورهای پالژیوکالز،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اوژیت ،آناليسم و کمي هم اوليوین مي باشد .همان مجموعه کانيها و فلدسپات های قليایي با هم زمينه سنگ را
تشکيل داده اند.
سنگ های بدون آناليسم که سيرنشده و یا کمي سير ناشده اند ،دارای نورم تفلين کمتر از  0/1مي باشد .کوه قلعه
خرگوش بيشتر از توف های تراکي آندزیتي و برش ها درست شده که بسوی باال به گدازه ای تراکي آندزیتي تبدیل
ميشود ( . )Etr1 ,Etr2بلورهای آواری درشت بلورهای این سنگ ها به ترتيب فراواني عبارت است از سانيدین ،
پالژیوکالز ،پيروکسن و بيوتيت .زمينه سنگ از نظر کاني شناسي دارای مجموعه کانيهای ثانوی ن يز مي باشد.
سنگ های فوق اشباع با ترکيب ژیوداسيتي ( )SiO2 > 68%با توسکانيت های شوشونينتي قابل مقایسه است.
آبساروکيت در کوه چاه زرد توسط این واحد پوشيده مي شود .بخش پائيني این ردیف از توف و آگلومرا ( )Etb
تشکيل شده که دارای تکه سنگهای شوشونيتي کهن است .بخش باالیي آن از گدازه و برش گدازه ای ( )Erاست .در
بخش جنوبي ناحيه چهارگوش روی سنگهای ولکانيکي زیر دریایي ائوسن پسين بطور گسترده ای سنگهای ریوليتي
قاره ای جای گرفته اند که پيوند آنها دگرشيبي است .از ویژگيهای قاره ای آنها گسترش زیاد و تغيير شيميایي
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ناگهاني با باالترین گدازه های اندزیتي ائوسن ( )E3aاست که امکان دارد به جنبش های تکتونيکي ائوسن پایاني
اليگوسن پيشين وابسته باشند .در این فاز ولکانيکي سه واحد سنگي مي توان تشخيص داد:
 برش انفجاری در قاعده که با برش دانه ریز تا دانه درشت با تکه های گوناگون سنگهای کهن تر و اژند ریوداسيتيسمنته شده و ساخت اسفروليتي دنبال شده است (.)Otb

ﮐﺸ
ﻮر

 توده هایي از پيرومرهای ریوليتي شکننده ( ،)Opبه رنگ قهوه ای تا بنفش و با ضخامتي کمتر از  20متر مي باشد.این سنگها با داشتن اسفروليت های کوارتزی  -ف لدسپاتي بزرگ و بلورهای شعاعي دراز و نازک مشخص مي شوند.
پالژیوکالز کواترز ،آمفيبول و بيوتيت بلوری درشتي هستند که در زمينه کوارتز  -فلدسپاتي از شيشه به بلور تبدیل
شده اند.
 -گدازه ریوليتي ( )Orبا رنگ روشن که نمای جریاني ظریفي داشته به نوعي الیه بندی شباهت دارند .بلورهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درشت پالژیوکالز فراوان است و ازتوز آمفيبول ،بيوتيت نيز درشت بلورهای دیگر آنند .از شيشه برگشتن و بلورین
شدن زمينه سنگ و تورمالين زایي پالژیوالز ،فاز پایاني پنوماتوليتي صورت گرفته است.
در سنگ های ولکانيکي پالئوسن کانيهای تشکيل شده در مرحله پایاني فعاليت ،بسيار گسترش دارند که عبارتند از:

تﻣ

کلسيت ،کلریت ،سریسيت ،پمبلي ایت ،اپيدیت ،آکتينوليت ،آلبيت ،کوارتز ،لوکوکسن .گروناهای کلسيم دار بندرت
دیده مي شود .گسترش این کانيها در نتيجه دگرگوني گرمایي است مانند استوک ،باتوليت های کوچک (ميوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پيشين) که در ن احيه پراکنده اند در سنگهای ائوسن و اليگوسن نفوذ کرده اند.
دیدار صحرایي و بررسي سنگ شناسي نشان مي دهد که این توده های نفوذی کم ژرفا مي باشد.
بررسيهای شيميایي و سنگ شناسي بازگوی این واقعيت است که در سنگهای نفوذی که اختالف سني ناچيزی دارند

و
اﮐﺘ

دو روند تفریق بلورین وجود داشته است.
 -فاز نفوذی کهن تر که یک تفریق مهم را از دیوریت با  Kزیاد تا گرانيت با  Kزیاد نشان ميدهد .دیوریت پرمایه از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 Kدانه ریز تا دانه ميانه مي باشد و پالژیوکالز ،فلدسپات  Kو اوژیت ،هورنبلند و مقدار کمي کوارتز دارد .گرانيت
پرمایه از  Kبا وجود کانيهای فلدسپات  ،Kپالژیوکالز ،هورنبلند و بيوتيت و کوارتز مشخص مي شود.
 فاز نفوذی جوان تر که بر ولکانيکهای پالئوسن و سنگ های نفوذی اثر کرده و از دیوریت  -کرانودیوریت  -گرانيتتا آپليت تفریق شده است .این دیوریت از پالژیوکالز و اوژیت تشکيل شده و گرانودیوریت شامل پالژیوکالز ،هورنبلند
و کوارتز ارتوکالز دانه ميانه مي باشد.

زﻣﯿ

پالژیوکالز و کوارتز و بيوتيت بيشترین قسمت گرانيت را تشکيل مي دهند .آخرین باقيمانده این ماگمای دیوریتي ب ه
صورت توده های کوچک نفوذی پالک ها و دایک هایي شده اند که ژرفای چنداني ندارند .این سنگ ها که آپليت
ناميده مي شوند دارای بافت ریزدانه بوده و از اسفروليت های کوارتز  -فلدسپاتي ،پالژیوکال ز و کوارتز ترکيب شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اند.
پدیدار شدن بيوتيت ،موسکيت ،تورمالين ،باریت ،ژیپس ،الونيت ،اپاتيت ،اسفن ،کلينوزوئزیت و ...نشانه یک ف از کاني

زایي پنوماتوليتي است.
سنگهای با چين خوردگي متوسط را مي توان به نئوژن نسبت داد که یک ردیف کم ضخامتي از کنگلومرا ماسه
سنگ را تشکيل داده و بطور دگرشيب روی سازند های کهن تر قرار دارد )Ng1( .روی آن کنگلومرای با سخت
شدگي کم و الیه بندی ضعيف تر قرار گرفته است (  .)Ng2جنبش های تکتونيکي پس از ( )Ng1موجب باال آمدن
ماگمایي که درون ولکانيکهای پالئوسن و کنگلومرای نئوژن پيشين نفوذ کرده و به صورت گنبدهای درون و برونز ا

در آورده اند.
ولکانيکهای نئوژن در این ناحيه را به دو بخش تقسيم کرده ایم:
 ریوداسيت ) )SiO2 67-69%که به صورت گنبد های برونزادین کوه سورک اند و سنگ های پورفيری یکنواختيهستند که از بلورهای پالژیوکالز با زون بندی عادی تا نوساني از  An: 53-44اکسي هورنبلند و بلورهای درشت
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بيوتيت تشکيل شده اند که در زمين ه شيشه ای ميکروليتي کوارتز ،آمفيبول ،بيوتيت ،پالژیوکالز فلدسپات  Kجای
دارند.
 گنبد درونزادین داسيتي کوه ميل ( )SiO2 63%که در راستای همبری گسله ای ولکانيکهای ائوسن و کنگلومراماسه سنگ نئوژن (  )Ng1قرار گرفته است از سنگهای پورفيری تشکيل شده اند که از با بلورهای در شت پالژیوکالز

ﮐﺸ
ﻮر

با زون بندی از ( )An: 59-48%و دانه های هورنبلند رخداد ( )euhedcalمشخص مي شود و زمينه ای از هيالو
کریستالين کوارتز و پالژیوکالز آنها را در بر گرفته است .تيپ های بازیک تز ولکانيک های پس از  Ng2عبارتند از
آندزیت های پيروکسن دار که در جنوب باختری کوه با خمش بيرون زدگي دارند .رسوب های چين نخورده کوارتز و
تازه ( )Recentبيشتر از گسترده بادزن های آبرفتي و آبرفت جوان مي باشند.
سيستمي از پادگانه ها در بخشهای باال دست بادزن ها گسترش دارد که کهن ترها را به صورت  Qt1و جوان تر ها را

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به صورت  Qt2نشان داده ایم.
در بخش شمالي ناحيه فرونشت کویر چشمه گری رسوب های رسي  -نمکي انباشته شده است .در بخش باختری
چهارگوش ،بازمانده هایي از رسوب های کویر گاوخوني دیده مي شود که ریز دانه و شور مي باشند و روی آنها ر ا

ای تراورتن نيز تشکيل شده که پهنه کوچکي را در بر گرفته است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تکتونیک

تﻣ

پوشش آبرفتي دشت پوشانيده است.
بادرفت به صورت پهنه ای و تلماسه ای نيز در این گستره گسترش دارد .در پيرامون شهر سروباال رسوب های چشمه

ریوليت های کهن سازند ریزو (به سن وندین) و توده های نفوذی کوچکي که در گستره سنگهای کهن ناحيه دیده

و
اﮐﺘ

مي شود ( .گوشه شمال خاوری چهارگوش) مي توانند به ماگماتيسم و جنبش های پس از کوهزایي پایکالي وابسته
باشند .از پي این مجموعه ،ماگمای رسوبي ،ردیف مشخص کننده ای به علت دیده نشدن ردیف کاملي از مزوزوئيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پائيني مياني درباره جنبش های پي شين نمي توان سخن گفت ولي جنبش های کيمری پسين یک دگرشيبي در
قاعده سنگهای کرتاسه مشخص است.
پيشروی دریای ائوسن مياني برروی سنگهای کهن تر که گسليده و چين خورده اند نشانه جنبش های الرامي است.
پدیدار شدن تناوب سنگهای ماگمایي زیردریایي و خشکي (زميني) و تغيير شدید ویژگيهای شيميایي در سنگهای
پس از رسوب گذاری ماسه سنگ و کنگلومرا  Ng1بيش از کنگلومرای  Ng2اتفاق افتاده است .این جن بش تکتونيکي
با دگرشيبي های  Ng1و  Ng2و ماگماتيسم پس از  Ng1مشخص مي شود .بيش از نيمي از گستره این ناحيه را

زﻣﯿ

رسوبهای کواترنر پوشانيده است.
در قسمت های برونزد ناحيه از خاور به باختر واحدهای ساختاری چندی قابل تشخيص است که عبار تند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 بلوک پرکامبرین پایاني  -پالئوزوئيک در بخش شمال خاوری ناحيه واقع است و از سنگها ی رسو بي و آذرین بهشدت چين خورده گسليده تشکيل شده است .سيستم گسله با روند شمال باختری  -جنوب خاوری آن را قطع کرده
است .جهت محور چين ها همان جهت گسله ایست .سنگهای رسوبي و آذرین در بلوک ترسي یر چين خور دگي و
گسلش مالیم تری را نشان مي دهد .ميان این بلوک و بلوک پرکامبرین پایاني  -پالئوزوئيک دشت آبرفتي کواترنر
شکل گرفته است.

امتداد محور چين ها در بلوک ترسي یر SE-NW ،است و گسله های پایاني آن با امتداد  EW to N70Eمي باشد.
بلوک یا زون افيوليتي که سراسر قطری در این ناحيه واقع است از بلوک سنگهای رسوبي و ولکان يکي ترسي یر توسط
گسله قائم و راست گرد نائين  -سورک جدا مي گردد.
جنبش های تکت ونيکي مزوزوئيک پيشين تا مياني را بازدشدگي یک کافت در پوسته پایه گذاری کرده و موجب
تشکيل اوفيوليت ها شده است .روی افيوليت ها سنگهای رسوبي تورونين  -ماسترشتين پایاني قرار گرفته اند.
مجموعه افيوليتي پس از ماسترشتين و در زمانه های جوان تر دچار درهم آميختگي و گسلش شده اند.
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نشانه های معدنی

کاني زایي سرب و روی عمدتا در سنگهای آهکي پرکامبرین باالیي و کامبرین پيشين رخ داده است که در معدن
های رها شده بهرام ناج و هفتر در غرب هفتر به وجود آمده است .در هفتر کاني زایي در امتداد همبری های
تکتونيکي پرمایه شده است .توده های نفوذی که در ولکانيکهای ترسي یر دیده ميشود مي تواند نشانه باتوليت بزرگ
کم ژرفایي در این ناحيه باشد.
این سنگهای نفوذی موجب دگرساني پيشرونده ای در سنگهای ولکانيک ائوسن شده و لذا مي توان برای الونيت یا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

کائولنيت به اکتشاف پرداخت .در بخش باختری در چند جا کاني زایي مس تشخيص داده شده و ماالکيت و آزوریت
در سنگهای ولکانيکي ائوسن آشکار شده است.
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