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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 5959فرمهین
جغرافیا و زمین شناسی

ﻮر

ورقه یکصدهزارم فرمهين که بخشي از شمال باختری و چهارگوش یک دویست و پنجاه هزارم قم(امامي ،حاجيان،
 )1370را شامل مي گردد ،با مختصات ׳ – 50º ،00׳ 49º ،30طول خاوری و ׳ 34º ،30 -35º ،00عرض شمالي ،در
شمال شهرستان اراک و باختر شهرستان تفرش جای دارد .بخش فرمهين بزرگترین مرکز جمعيتي ناحيه به شمار

ﮐﺸ

مي آید و از نظر تقسيمات کشوری در محدوده استان مرکزی است.
از نظر آب و هوایي بخشهای مرکزی و شمالي به دليل کوهستاني بودن از زمستانهای سرد و مرطوب و تابستانهای

ﻌﺪ

ﻧﻰ

معتدل برخوردار است ولي در بخش جنوبي (دشت فراهان) همجواری با کویر ميقان اراک سبب شده که زمستانها
سرد و خشک تابستانها تا حدی گرم باشد .بررسي آماری آب و هوا در گذر ده ساله گذشته نشان ميدهد که باالترین
درجه حرارت هوا  34/4درجه سانتيگراد و پایين ترین درجه حرارت به  -15درجه سانتيگراد مي رسد .ميزان

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

بارندگي حدود  120ميليمتر و رطوبت نسبتي  %64است (اداره هواشناسي تفرش) .منابع تامين کنن ده آب کشاورزی
و آَشاميدني روستاها و شهرهای منطقه ،قناتها ،چاهها ،چشمه ها و رودخانه ها هستند .بزرگترین رودخانه این
منطقه ،رودخانه قره چای است که از منتهي اليه شمال باختری باختری منطقه مورد بررسي جریان پيدا کرده و پ س
از مشروب ساختن اراضي مسير خود به سوی خاور ادامه مسير داده و ضمن عبور از دشت جنوب ساوه ،به س مت
دریاچه نمک قم جریان مي یابد.

و اﮐ

دامداری و کشاورزی از شغلهای رایج مردم منطقه است .گندم ،جو و صيفي جات از مهمترین محصولهای زراعي و
گردو ،بادام ،انگور ،کشم ش ،انواع برگه و غيره جزء محصولهای باغي مردم منطقه محسوب مي شوند.

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

از مهمترین محورهای ارتباطي مي توان از جاده های آسفالته سلفچگان -تفرش ،تفرش -آشتيان -فرمهين و جاده
اراک -تفرش نام بر د ،که جاده های فرعي و شوسه خاکي منشعب از آنها امکان دسترسي به تمامي نقاط منطقه را
ميسر مي سازد.

ﯿﻦ

با توجه به وضعيت پراکندگي بلندیها نسبت به دشت ،بخش اعظم این منطقه را نواحي کوهستاني و فقط بخش های
جنوبي و جنوب باختری را دشت آّبرفتي و حاصلخيز فراهان تشکيل مي دهد .به طور اساسي رخنمونهای سنگي
محدوده مورد بررسي شامل سنگهای آتشفشاني ائوسن و نئوژن ،سنگهای نفوذی عميق و نيمه عميق و سنگه ای

زﻣ

رسوبي است ،که از روند همگاني شمال باختر -جنوب خاور پيروی مي نمایند.
بلندترین منطقه ارتفاعي در کوه تخت رستم (جنوب روستای نقوسان) با ارتفاع  2885متر و کمتر ین ارتفاع در دشت

ﺎزﻣ

ﺎن

فراهان حوالي روستای حسينيه با ارتفاع  1760متر مي باشد .به نظر مي رسد ساز و گسله های ب زرگي چون گسله
تفرش ،گسله تلخاب و گسله تبرته با روند تقریبي شمال باختری -جنوب خاوری در شکل گيری و ریخت شناسي
این مناطق موثر بوده است.

ﺳ

چینه شناسی
مزوزوئیک

سنگ آهک های تریاس مياني موسوم به آهک نقره کمر (حاجيان ،)1970 ،کهن ترین برونزد سنگي دوران ميان
زیستي در منطقه مورد مطالعه است .بر روی این سنگها به ترتيب شيل و ماسه سنگهای تریاس باال ،شيل و ماسه
سنگهای شمشک ،سنگ آهکهای کرتاسه زیرین و سنگ آهک و مارن کرتاسه باال نهشته شده است.
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تریاس
واحد TRl

تنها رخنمون این واحد در جنوب باختری تفرش دیده مي شود که شامل سنگ آهکهای سفيد تا خاکستری ،کمي
بلورین با الیه بندی خوب است که در بخشهای باالیي آن آثاری از خرده های فسيل دیده مي شود .ستبرای تقریب ي
این واحد نزدیک به  220متر است که به گونه ای تدریجي به واحد  TRn1تبدیل مي شود و مرز زیر ین آن دیده نمي
شود .از این رو سن سنگهای آهک های یاد شده ،با توجه به فسيلهای موجود در واحد  TRn1به احتمال قوی تریاس
مياني است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد TRn1

رخنمون این واحد از تناوب سنگ آهکهای اواوليتيک،شيل و ماسه سنگهای آهکي تشکيل شده و در حدود  64متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .این آهکها در جنوب باختری تفرش برونزد دارند .سن این مجموعه با توجه به فسيل های شناخته شده در آن
الدینين پسين -کارینين (تریاس مياني -پسين) است( ،حاجيان .) 1970 ،بر پایه نظر ایشان گذر تریاس مياني به
تریاس باالیي تدریجي است .ماکرو فسيل های مطالعه شده توسط سيد امامي:

تﻣ

Pinna sp., Thamasteria rectilamellosa winkler, Megalodon rostratiforme krumberk.
ميکروفسيلهای بررسي شده توسط :Foury
Glomospirella cf. persica (Oberhauser), Auiotortus sp. A., eomesozoicus (oberhauser).

هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد TRn2

این واحد با سطح پراکندگي بيشتر نسبت به دو واحد پيشين در جنوب  -جنوب باختری تفرش جای دارد .ستبرای
 1050متری این مجموعه از شيل های خاکستری رنگ همراه با ميان الیه های ماسه سنگ و سنگ آهک ماسه ای

است( ،حاجيان.)1970 ،

و
اﮐﺘ

پدید مي آید که هم ارز با سازند نایبند است .بخش های باالیي واحد یاد شده با نهشته های ژ وراسيک زیرین
همبری گسله دارند .فسيل های این بخش از تریاس توسط سيد امامي مطالعه و سن تریاس پسين پيشنهاد ش ده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Indopecten glabra Douglas, Myophoria cf. Verbecki, M. Verbecki Boettger, Circopora Caucasica
Miosseier, Palaeocardita bruca krumbeck, Opis sp., Homomya cf. Sublariana krumbeak.

در جنوب – جنوب باختر روستای زاغر بر اثر تزریق توده نفوذی دیوریتي – کوارتز دیوریتي ،شيل های واحد
 TRn2دگرگوني از نوع مجاورتي را تحمل کرده و به سنگهای دگرگوني مجاورتي گرونادار و هورنفلس
کردیریت دار تبدیل شدهاند (واحد .)Sc
ژوراسیک

زﻣﯿ

واحد Jshs

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزدهای گسترده این واحد در پيرامون روستاهای چال ،سفيدشبان ،تبرته ،اميرآباد -ونک و تلخاب دیده
ميشود .شيلهای ماسهای -سيلتي و رسي به رنگ تيره (خاکستری تا سبز) همراه با ميان الیه های ماسه سنگي
خاکستری با هوازدگي قهوه ای و گاه ما سه سنگهای ميکادار محتوای سنگ شناختي این واحد را نشان مي دهد.
ستبرای این واحد در جنوب بالفصل تفرش (کوه نقره کمر) نزدیک به  140متر است .در منطقه مورد مطالعه به
دليل نبود فسيل شاخص و پوشيدگي بخش های پایين این واحد تعيين مرز دقيق تریاس باال (سازند نایبند) با

ژ وراسيک پایين (سازند شمشک) ممکن نيست (حاجيان.)1970 ،
این واحد شيلي -ماسه سنگي در برخي نقاط به صورت تدریجي به بخشهای ماسه سنگي مایل به قهوه ای همراه با
ميان الیه ها و یا عدسي هایي از شيل و یا شيل آهکي تبدیل مي شود (واحد  )Jssکه ستبرای آن در حوالي سفيد
شبان به  150متر مي رسد باز پسين بخش از سنگهای رسوبي شمشک واحدی است با ترکيب سنگ آهک
بيوميکرایتي به رنگ کرم -قهوه ای ،ضخيم الیه (بيش از  80سانتيمتر) همراه با خرده های فسيل که در جنوب
خاور تلخاب رخ نموده اند (واحد  .) J lsمرز زیرین این واحد با واحد  Jshsبه گونه همشيب و پيوسته ( )Conformityو
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همبری زبرین آن با واحدهای جوانتر ،به دليل قرار نگرفتن این واحد در مجاورت آنها مشخص نيست ،با این وجود
در خاور -جنوب خاور تبرته واحد  Jshsبر اثر ساز و کار گسله معکوس بر روی واحد  ks1رانده شده ،در جنوب خاوری
خنجين به گونه هم شيب و نا پيوسته ( )disconformityدر زیر واحد  ، Em3همچنين در جنوب باختری تفرش و در
خاور چال ،صورت هم شيب و ناپيوسته در زیر واحد  k l2جای گرفته است.
کرتاسه
واحد Kl1

تنها رخنمون این واحد در شمال خاوری گرکان است .در این محل نهشته های کرتاسه زیرین به گونه همشيب و

ﮐﺸ
ﻮر

ناپيوسته در زیر واحد آهکي  k l2و به صورت گسله در روی واحد مارني  km2جای مي گيرد ،از این رو تعيين ستبرای
دقيق این واحد مسير نيست .واحد یاد شده از سنگ آهک ماسه ای اوربيتولين واگزوژیرادار خاکس تری رنگ پدید

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آمده ،که با توجه به فسيلها ی بدست آمده از این واحد در ورقۀ یکصدهزارم تفرش ،سن کرتاسه زیرین (بارمين -
آپسين) برای آن پيشنهاد مي شود (حاجيان.)1970 ،
Paleodictyoconus sp., Eygalierina Valserina, Orbitolinopsis sp., Nautiloculina sp., Miliolides.

واحد Ks1

تﻣ

گسترش محدود این واحد که در پایان ي ترین گوشه جنوب باختری ورقه و در اطراف روستای تبرته برونزد دارد ،از
سنگ آهکهای اسليتي خاکستری رنگ تشکيل شده است .در سنگ آهک های اسليتي خاور و جنوب روستای تبرت ه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آثاری از آمونيت ها و بلمنيت ها یافت مي شود .که گونه ای از آمونيت ها توسط سيد امامي مطالعه و سن آپسين
پایاني برای آنها پيشنهاد شده است (امامي .)1370
Acanthohopllites sp.

در همين منطقه (تبرته) ردیف کرتاسه زیرین پهنه سنندج -سيرجان (واحد  )ks1و سری شيلي  -ماسه سنگي

و
اﮐﺘ

ژوراسيک زیرین پهنه ایران مرکزی (واحد  )Jshsبه وسيله یک پهنه خرد شده و گسله از یکدیگر جدا مي شوند.
واحد Kl2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد ،پدید آمده از سنگ آهکهای گلوکونيتي  -ماسه ای اینوسراموس دار خاکستری رنگ با ستبرای حدود 180
متر که در پيرامون روستاهای چال ،معين آباد ،زاغر وتراران برونزد دارد .این واحد به گونه پيشرونده به حالت هم
شيب و ناپيوسته بر روی کرتاسه زیرین و یا ژوراسيک جای گرفته و به صورت تدریجي به واحد سنگ آهکي -مارني
کرتاسه زبرین تبدیل مي شود .مطالعه نمونه های فسيل دار این واحد سن کرتاسه باالیي را مشخ ص مي کند( .ش.
اهلل مددی -سازمان زمين شناسي .)1379-
Textularia sp., Rotalia , Valvulammina sp., Rudist frag., Oligosteginids?, Crinoid stem, shell frag.,
Algal frag., Bryozoa.

زﻣﯿ

واحد Km2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال باختر آشتيان و مجاور روستاهای معين آباد و خنجين ،رخساره ای به رنگ روشن (متمایل به سبز یا
خاکستری) با ستبرای در حدود  500متر ،از شيلهای ماسه ای و شيلهای آهکي با ميان الیه های آهکي و مارني

یافت ميشود که بگونه دگرشيب توسط سنگهای آتشفشاني ائوسن پوشيده شده اند (واحد  .)Etb2در این الیه ها که
در مواردی بيشتر ماسه ای مي شود ،گاه اثر چين های کشيده ( )drag foldsبه چشم مي خورد ،فزون بر این آثار
فسيل از دو کفه ای ها و آمونيت ها وجود دارند که چندان خوب حفظ نشده اند .با این وجود این سنگها در

بخشهای زیرین دارای خارپوست واینوسراموس هستند (امامي .) 1370 ،بررسي فسيل شناسي نمونه ای از سنگ
آهکهای رسي -ماسه ای واب سته به این چينه ها سن کرتاسه باالیي را نشان مي دهد( ،ع .کيهاني -سازمان زمين
شناسي.)1379 -
Heterohelix sp., Oligosteginids? , Miliolids, Globotruncana? Sp., Bryoazoa, Echinoderma, Echinoids
pine.

3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنوزوئیک

سنگ های رسوبي واحد پي ائوسن قدیمي ترین رخنمونهای سنگي دوران نوزیستي در ناحيه مورد بررسي است .پس
از آن مجموعه آتشفشاني -رسوبي ائو سن و نهشته های رسوبي اليگوسن ،اليگوميوسن و ميوسن قابل ذکر هستند که
به ترتيب بيان مي شوند.
ائوسن
واحد

m
1

E

این واحد در شمال باختر آشتيان و مجاور روستاهای چال وایر رخنمون دارد .در این مناطق واحد پي ائوسن با ی ک

ﮐﺸ
ﻮر

بخش پيشرونده بر روی واحد آهکي  -مارني کرتاسه باالئي ( ) km2جای گرفته که شامل الیه های کنگلومرایي و ماسه
سنگي قرمز است ( .) Ec1پس از بخش یاد شده مارن های ماسه ای گلوبيژرینادار گسترش مي یابند که در بخشه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیرین به رنگ قهوه ای تا قرمز و در قسمت های باالیي خاکستری هستند ( ،)Em1بخش باالیي این مجموعه را الیه
ای از سنگ آهک ماسه ای خاکستری رنگ تشکيل مي دهد که نوموليتها موجود در آن سن ایپروزین (ائوسن
پيشين) را نشان ميدهد (( ،)El1حاجيان.)1970 ،

تﻣ

Nummulites globules leym, Nummulites guettardi d,Arch, Nummulites cf. atacicus Leym., Nummulites
cf.eucasid, Arch. Assilina pustulosa (AetB) Doncieux, Assilina cf. Pustulosa Doncieux
بخش سنگ آهک ماسه ای یاد شده توسط واحد آذرآواری ائوسن ( )Etb 2پوشيده مي شود.

واحد Etb2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد حجمي گسترده از تکاپوی آتشفشاني ائوسن را در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد که در جنوب
روستای چال ،کوه پن جه رستم و در اطراف روستاهای واشقان فرک ،ارتگل ،بابالر و چندین جای دیگر برونزدهای آن
به چشم مي خورد .به طور عموم این واحد از توف برشهای اسيدی تا بازیک خاکستری رنگ ،توفهای قطعه دار

و
اﮐﺘ

شيشه ای بلورین و گدازه های تراکي آندزیتي -آندزیتي خاکستری متمایل به بنفش تشکي ل شده است .ستبرای این
مجموعه در حدود  500متر برآورد مي شود .بافت سنگهای آذرآواری این واحد کالستيک ،ليتوکالستيک و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پورفيروکالستيک و کاني های اصلي آنها ،بلورهای پالژیوکالز ،پيروکسن و کوارتز هستند .قطعه های شيشه اسيدی با
تبلور دوباره ( و با تبدیل شدگي به بلورهای نهان بلورین و ميکروکریستالين کوارتز -فلدسپاتيک) ،توفي ،آتشفشاني با
ترکيب آندزیتي -تراکي آندزیتي به همراه کانيهای اصلي در زمينه ای متشکل از شيشه دوباره تبلور یافته (با تبدیل
شدگي به کوارتز و فلدسپات) ،کربنات ،سریسيت و کلریت قرار گرفته اند .همچنين آثار تراشه شيشه ای ( glass

 ) shardو کاني های فرعي ،چون اسفن (لوکوکسن) آپاتيت و زیرکن نيز در زمينه برخي نمونه ها دیده مي شود.

زﻣﯿ

بافت ميکروسکوپي گدازه های این واحد پورفيریتيک با زمينه های اینترسرتال و ميکروليتي جریاني است .بلورهای
پالژیوکالز تا آندزین و کلينوپيروکسن از کانيهای اصلي ،اپيدوت و کلریت کاني های ثانویه و لوکوکسن کاني فرعي
این سنگها مي باشد ،که در زمينه ای ،متشکل از ریز بلورهای پالژیوکالزسدیک جای دارند .در نمودار (مياشيرو،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 )1974گدازه های این مجموعه سری کالکو آلکالن را نشان مي دهند.

واحد Eig2

در جنوب خاور قرمز چشمه ،شمال خاور ضياء آّاد و جنوب باختر کردآباد برونزدهایي خاکستری رنگ از ایگنمبریت
به همراه توفهای ریوليتي و شيشه ای بلورین وجود دارند که بخشي از سنگهای واحد ولکانيکي زیرین (حاجيان،
 ) 1970را تشکيل مي دهند .بافت ایگنيمبریت ها پورفيروکالستيک با زمينه شيشه ا ی جریاني است .پورفيروکالست
ها شامل بلورهای پالژیوکالز با در برداری هایي از ریز بلورهای پيروکسن و آپاتيت به همراه پيروکسن نيمه شکل دار
و بيوتيت در خميره ای از شيشۀ جریاني ،که جریان یافتگي آن در کل سنگ حاکم و فنوکالست ها را به پيروی از
خود واداشته قرار دارند  .زمينه شيشه ای در برخي نقاط تبلور یافته و به کانيهای کوارتز و فلدسپات آلکالن تبدیل
شده است .تبلور النه کبوتری در زمينه کوارتز  -فلدسپاتيک برخي نمونه ها دیده مي شود .بخش توفهای ریوليتي
این واحد به رنگ روشن ،واجد بافت ميکروسکوپي کالستيک و پورفيروکالستيک با ز مينه شيشه دوباره تبلور یافته
است ،در بردارنده قطعه هایي از سنگ آتشفشاني شيشه ای (تا حدی باز تبلور یافته) ،رگچه هایي از کوارتز با تبلور
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دوباره و ریز بلورهای فيلوسيليکاته به همراه کانيهای فرعي همچون زیرکن و لوکوکسن مي باشند که در زمينه ای
متشکل از شيشه دوبار ه تبلور یافته قرار دارند .شيشه زمينه به کاني های فلسيک کوارتز -فلدسپاتيک بدل شده و
آثار شایان توجه از تراشه شيشه ای ( ) glass shardکه توسط کانيهای سيليسي و کربنات جانشين شده در کنار آن
دیده مي شود .سنگهای ایگنيمبریتي این واحد سری ماگمایي کالکوآلکالن (مياشيرو )1974 ،دارند.
واحد Erh2

این واحد در کنار شهراب ،شمال باختر ایر و خاور ارتگل گسترده شده است .توف بلورین و گدازه ریوليتي و ترکيب
سنگ شناختي غالب را در این بخش از واحد  E2تشکيل مي دهد .رنگ این سنگها خاکستری روشن گاه متمایل به

ﮐﺸ
ﻮر

صورتي و در بخشهایي به دليل دگرساني رسي و هماتيتي به سفيدی و قرمزی متمایل مي شود .توفهای بلورین
ریوليتي دارای بافت کالستيک هستند و قطعه های بلورین آنها را قالب بلورهای فلدسپات سریسي تي شده با در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برداری هایي ا ز سوزنهای آپاتيت به همراه قالب کاني های مافيک پدید آورده که با مشارکت بلورهای درشت و نهان
بلورهای کوارتز ،و آلبيت تازه تشکيل شده در زمينه ای متشکل از شيشه تبلور یافته جای دارند .زمينه شيشه ای یاد
شده به ریز بلورهای کوارتز  -فلدسپاتيک با بافت النه کبوتری (ناشي از تبلور دوباره شيشه اسيدی) تبدیل شده است.

تﻣ

بلورهای فلدسپات زمينه به سریسيت تجزیه شده اند .ریز بلورهای بيوتيت سالم ،کانيهای کدر ،زیرکن و اکسيد آهن
در خميره سنگ یافت مي شود.
واحد Ean2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در باختر روستای چال ،بخشي از واحد آتشفشاني زیرین در پيکر گدازه های آندزی بازالتي خاکستری رنگ قابل
دستيابي است .بافت ميکروسکوپي این سنگ ها پورفيریتيک با زمينه ميکروکریستالين -بازتبلور یافته است .درش ت

و
اﮐﺘ

بلور های آن پالژیوکالز ،قالب احتمالي اليوین که توسط کلریت و ایدنگسيت جانشين شده و پيروکسن در زمينه ای
از ميکروليت های پالژیوکالز  ،ریز بلورهای کوارتز با تبلور دوباره و ریز بلورهای مافيک ایدنگسيتي شده است .سری
ماگمایي این سنگها در محدوده کالکوآلکالن (مياشيرو )1974 ،جای مي گيرد.
واحد Eda2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محدوده ميان روستاهای نقوسان ،واشقان ،قرمز چشمه و کردآباد از رخساره ای نيمه عميق با ویژگي عميق نيم ه
آتشفشاني و با ترکيب داسيتي -ریوداسيتي پ دید مي آید که دایکهایي با ترکيب ریوليتي -داسيتي آنها را قطع م ي
کنند.

زﻣﯿ

رنگ عمومي این سنگها خاکستری تا صورتي روشن است .مجموعه نيمه عميق یاد شده در سنگهای واحد  Etb2نفوذ
کرده اند و آثاری به چهره هاله های دگرساني شامل هم اتيتي ،رسي ،کلریتي ،اپيدوتي و غيره در آنها بر جای گذارده
اند .بافت چيره در سنگهای نيمه عميق ،پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي -نهان ب لورین و فلسيک است .درشت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بلورهای نمونه ها از مگاپوفيرهای پالژیوکالز در حد اليگوکالز با تبدیل شدگي به سریسيت و کانيهای رسي،
کوار تزهای درشت با کناره های خليجي (گرد شده و تحليل رفته) ،پيروکسن ،قالب کانيهای مافيک با آثاری از
کربنات و کلریت و بيوتيت های صفحه ای شکل در زمينه ای از ميکروليت های پالژیوکالز ،نهان بلورهای فلسيک
کوارتز  -فلدسپاتيک و کوارتزهای دوباره تبلور یافته با کناره های ت حليل رفته (گرد شده و بي شکل) ،قالب کانيهای
مافيک که توسط کلریت ،کاني های کدر ،اکسيد آهن و سيليس جانشين شده در زمينه ای متشکل از ميکروليت
های پالژیوکالز ،ریز بلورهای بيوتيت ،کلریت و اسفن(لوکوکسن) جای دارند .مقایسه کاني شناختي آنکالو نسبت به
سنگ زمينه ویژگي تفریق سنگ های نميه عميق داسيت -ریوداسيتي را در خزانه های ماگمایي سطح زمين الهام
مي بخشد .سنگها نيمه ژرف در محدوده مورد مطالعه توسط دایکهایي با ترکيب اسيدی تر قطع مي شود که از
دیدگاه سنگ شناختي در حد ریوليت – داسيت هستند .پراکندگي این دایکها تنها در درون و پيرامون رخساره های
نيمه عميق دیده مي شود .چنين مي نماید که بر اثر تفریق ماگمای داسيتي در مخازن سطحي موجبات تشکيل این
رخساره اسيدی -حد واسط فراهم شده باشد .بافت ميکروسکوپي دایکها پورفيریتيک با زمينه فلستيک – اسفروليتي
و نهان بلورین -ميکروليتي مي باشد .درشت بلورها شامل پالژیوکالز در حد اليگوکالز -آندزین با تبدیل شدگي به
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سریسيت و کاني های رسي ،کوارتزهای خليجي با کناره های تحليل رفته ،قالب کانيهای مافيک با جانشيني توسط
کلریت و لوکوکسن و معدود بلورهای ترموليت -اکتينوليت سوزني شکل مي باشد .کانيهای فرعي در این سنگها
زیرکن ،آپاتيت ،لوکوکسن و کانيهای کدر است که با درشت بلورها در زمينه ای متشکل از نهان بلورهای -فلسيک
کوارتز  -فلدسپاتيک با تبلور شعاعي و بافت اسفروليتي و تيغک های ترموليت  -اکتينوليت و کلریت جای مي گيرند.
واحد Em3

این واحد به گونه ای گسترده در نيمه شمال باختری ورقه دیده مي شود .رخنمونهای پست و تپه ماهوری آن در
باختر بابالر ،جنوب قوشه خانه ،شمال و شمال باختری خنجين ،پيرامون روستاهای کسرآصف ،فردقان ،ملک باغي،

ﮐﺸ
ﻮر

رکين و چندین محل دیگر قابل دستيابي است .مارن های سبز خاکستری تا کرم رنگ با ميان الیه ه ای سنگ آهک
ماسه ای ،سنگ آهک مارني ،ماسه سنگ ،شيل و توفهای قطعه دار بلورین خاکستری ترکيب چيره سنگ شناختي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد را نشان مي دهد .الیه های مارني گاه به طور مستقيم بر روی سری شيلي -ماسه سنگي شمشک ج ای
گرفته (منطقه خنجين) و زماني به گونه هم شيب توسط الیه های آهکي -توفي واحد  EIt3پوشيده مي شود (شمال
خنجين -کوه تساور) .تحول تدریجي این واحد به واحدهای آهکي ،توفي ،توفي آهکي و همچنين گسلش شدید،

تﻣ

تعيين ضخامت دقيق این واحد را دشوار مي سازد .با این وجود ضخامتي نزدیک به  400متر برای ا ین واحد در نظر
گرفته مي شود .بررسي نمونه های توفي واقع در باختر قشالق گنجي نشان مي دهد که بافت این سنگها کالستيک و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارای قطعه های متنوعي هستند .بلورهای درشت پالژیوکالز با تبدیل شدگي به کربنات ،کاني های رسي و
فلدسپات آلکالن (با آلبيتي شدن برخي بلورها) ،در کنار فلدسپات آلکالن های رسي شده و بلورهای کوارتز بي شکل
و گاه زاویه دار نشان دهنده قطعه های بلوری ،و قطعه های تراکي آندزیتي ،کوارتز تراکي آندزیتي و اسيدی دوباره

و
اﮐﺘ

تبلور یافته معرف قطعه های سنگي آنها است .فضای بين عناصر بافتي یاد شده را نهان بلورهای کوار تز -فلدسپاتيک
به همراه تجمع های ریز بلورهای اپيدوت و لکه های کربنات تشکيل مي دهد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در باختر قرمز چشمه واحد  Em3به مجموعه ای از مارنها قرمز -زرد ،خاکستر توف و توف قطعه دار بلورین به رنگ
سبز تا خاکستری تغيير ماهيت مي دهد ( .)Etm3در شمال قرمز چشمه این واحد در روی واحد  Etb2جای مي گيرد.
در خاور قرمز چشمه اینها توسط سنگهای نيمه عميق داسيتي و در باختر قرمز چشمه بوسيله سنگهای نيمه ژرف
ميکرودیوریتي قطع مي شوند .توفهای یاد شده به صورت خاکستر توف و الپيلي توف متوسط تا نازک الیه (گاه
متورق) دیده مي شوند .در توصيف سنگ شناسي سنگهای یاد شده دارای بافت پورفيروکالستيک هستند که

زﻣﯿ

بلورهای پالژیوکالز کوارتز ،قطعه های شيشه ای و تراکي آندزیتي در خميره ای متشکل از شيشه دوباره تبلور ی افته
دیده مي شوند .شيشه زمينه به بلورهای کوارتز -ف لدسپاتيک بدل شده و آثار تراشه شيشه ای ( )glass shardدر
کنار آن دیده مي شود .با توجه به عناصر بافت و کاني توصيف شده نام این سنگ ها توف شيشه ای بلورین با تبلور

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دوباره است.
در شمال -ش مال خاور فشک و پيرامون ایر رخساره ای از واحد  Em3رویت مي شود که بطور اساسي از مارن های

قرمز -زرد و زرد مایل به سبز به همراه سنگ آهک ماسه ای زرد رنگ پدیدار شده است ( .) Elm3سنگ آهکها خوب
الیه بندی شده و متوسط تا ضخيم الیه مي باشند .در نزدیکي فشنک این واحد به گونه ای گسله بر روی واحد
 OMlmqدر شمال ایر به صورت گسله در زیر واحد  Em1در جنوب خاوری چاقو به گونه ای گسله در زیر واحد  Eap6و
در جنوب باختری چ اقو با چهره ای هم شيب بر روی واحد  Etb2جای مي گيرد.
در شمال – شمال باختری بابالر (خاور و شمال خاوری آرزومند ،جنوب و سمق) و شمال باختر خنجين (کوه تساور)

بر روی واحد  Em3مجموعه ای از سنگ آهکهای ماسه ای به رنگ زرد و با الیه بندی خوب دیده مي شود که ميان
الیه هایي از خاکستر توف سبز -فيروزه ای و ماسه سنگ دارد ( .) Elt3بستگي این دو واحد به نوعي هم زماني در
چينه شناختي و یا متناوب بودن آنها را الهام مي بخشد ،آن چنان که در شمال باختر خنجين واحد  Elt 3بر روی Em3
و شمال آرزومند  Em3بر روی واحد  Elt3جای مي گيرد .گسترش عم ده واحد اخير در نيمه شمال باختری ورقه است.
از دیدگاه ریخت شناختي بيشتر به صورت تپه ماهوری ولي مرتفع تر از واحد مارني  Em3هستند .یک نمونه از سنگ
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آهکهای برداشت شده و در شمال خاوری تلخاب واجد بافت اسپارایتي و دارای کاني شناسي غالب کربناتي است.
بلورهای کوارتز آواری ،زاویه دار تا نيمه گرد به همراه بلورهای فلدسپات سریسيتي و رسي شده ،تيغکهای مسکویت
و کلریت و آثار فراوان فسيلي سازندۀ سنگ یاد شده مي باشد .بخش آذر آواری واحد یاد شده با رنگ زیبایي
خودنمایي مي کند .نمونه سنگ شناختي این توفها دارای بافت ميکروسکوپي پورفيروکالستيک با زمينه شيشه ای

ﮐﺸ
ﻮر

دوباره تبلور یافته و در برگيرنده درشت بلورهای کواترنر نيمه شکل دار ،پالژیوکالز سدیک و فلدسپات آلکالن رسي
شده است .قطعه های سنگي در اینها از تراکي آندزیت رسي شده و زمينه از شيشۀ باز تبلور یافته (با تبدیل شدگي
به نهان بلورهای کوارتز -فلدسپاتيک) تشکيل مي شود .آثار تراشه های شيشه ای( ) glass shardبه ميزان شایان
توجهي در مقطع دیده مي شود که توسط بلورهای کوارتز دوباره تبلور یافته جانشين شده اند .بلورهای کلریت و
تيغک های ظریف سریسيت و لکه های کربنات هم دیده مي شود .با این اوصاف نام این سنگ توف شيشه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلورین با تبلور دوباره و با ترکيب اسيدی در حد ریوليت -ریوداسيت در نظر گرفته مي شود.
در شمال خاور تلخاب ،شمال باختر ملک باغي وشمال -شمال خاور چوگان بخشي از سری سبز زیرین(حاجيان،
 )1970در پيکر واحدی آهکي با ویژگي ماسه ای  -مارني و زیستي -آواری ب ه رنگ خاکستری تا قهوه ای رویت مي

تﻣ

گردد که واحد نوموليت و آلوئولين هستند ( .) El3در واقع این واحد به صورت ميان الیه هایي ستبر با ضخامت یک
متر تا حدود  50متر در درون واحد مارني  Em3جای مي گيرند .نتایج حاصل از بررسي فسيل شناسي یک نمونه از
سنگ آهکهای واحد  El3سن ائوسن مياني (لوتسين) را معرفي مي کند (ف .کشاني -سازمان زمين شناسي .)1379

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Porticulasphaera sp., Globorotalia aff. Spinolosa, Nummulites aff. Aturicus, N. sp., Eorupertia sp.,
Globorotalia aff. Esnaensis Actinocuclina. Sp., Globigerina sp., Bryoazoa, Echinid deb.
در باختر قشالق گنجي رخساره ای از سنگ های نيمه ژرف به باالترین بخش از واحد  Em3نفوذ کرده است ( )Eda3

و
اﮐﺘ

ترکيب سنگ شناختي این گنبد از داسيت ،رنگ هوازده آن تيره و سطح تازه سنگ خاکستری روشن مي باشد .بر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اثر تزریق داسيت در توفهای واحد  Em3آثار دگرساني به ص ورت تشکيل کانيهای رسي ،اپيدوت ،کلریت ،کانيهای کدر
و اکسيد آهن دیده مي شود .بررسي ميکروسکوپي یک نمونه از این داسيت ها ،بافت آنها را پورفيریتيک با زمين ه
ميکروليتي -ميکروکریستا لين نشان مي دهد .درشت بلورها شامل پالژیوکالز با ترکيب در حد اليگوکالز -آندزین با
آث ار تبدیل شدگي به کربنات ،معدود بلورهای کوارتز ،بلورهای آمفيبول با کناره های سوخته و بلورهای صفحه ا ی
شکل بيوتيت هستند که در زمينه ای متشکل از ميکروليت های پالژیوکالز ،بلورهای کوارتز  -فلدسپاتيک (با تجزیه
به سریسيت) و لکه های کربنات جای دارند.
واحد Etl4

برونز دهای گسترده این واحد به تمامي در نيمه شمالي ورقه ،درجنوب خاوری نقوسان ،شمال باختر و سمق ،خاور -

زﻣﯿ

جنوب خاور عزالدین ،شمال خاور بازرجان ،جنوب قوشه خانه و چندین محل دیگر به شکل توفهای قطعه دار بلورین
اسيدی با ميان الیه هایي از سنگ آهک نوموليت دار قرمز تا قهوه ای رویت مي شود .ستبرای این واحد متغير است

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و به طور ميانگين از  150تا  170متر مي رسد .برونزدهای آن ،بيشتر به سبب ساز و کار و گسله ها جابه جا شده
اند .شيب الیه های آن نيز در دامنه خاوری تاقدیس امجک به مراتب بيشتر ( 50ºتا  70ºو گاهي نيز بيشتر) از دامنه
باختری (  25ºتا  35ºو گاهي نيمه افقي) است .در خاور نقوسان ،شمال قزل قاش ،جنوب باختر طریز آباد و در
جنوب باختر قوشه خانه واحد یاد شده را افقي از لوماشل بسيار پرمایه از صدف دوکفهایها (استرا) همراهي مي کند
(امامي .) 1370 ،بررسي فسيل شناختي انجام شده سن نمونه های نوموليت دار واحد  Etl4رالوتسين معرفي مي کند

(ع .کيهاني -سازمان زمين شناسي.)1379 -
Nummulites sp, Nummulites aturicus, Rotalids, Amphistegina sp., Operculina sp., sphaerogypsina sp.,
Bryozoa, shell frag.
واحد توفي – آهکي  Etl4به گونه هم شيب بر روی واحد ( Em3جنوب قوشه خانه ،شمال خاور و سمق) و یا واحد Elt 3

(شمال باختر قزل قاش) جای گرفته و یا چهره ای هم شيب و پيوسته توسط واحد  Et5پوشيده مي شود (باختر
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طریز آباد ،جنوب خاور قراجه قيه و شمال خاور عزالدین) ،در بخش خاوری عزالدین به دليل ساز و کار گسله رو
رانده و کوه شدن واحد  ،Et5واحد  Etl4بر روی واحد  Et5رانده شده است.
مطالعۀ سنگ شناختي انجام شده بر روی توف های واحد اخير نشان مي دهد که بافت این سنگها ليتوکالستيک -
کالستيک و دارای قطعه های بلورین شامل بلورهای پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن ،کوارتز ،پيروکسن و بيوتيت و قطعه

ﮐﺸ
ﻮر

های سنگي مشتمل بر تراکي آندزیتي ،آندزیتي -هيالو آندزیتي ،شيشه ای کلریتي و آتشفشاني کلریتي است .زمينه
در این سنگها از شيشه کلریتي و گاه جریاني با تبدیل شدگي به نهان بلورهای کوارتز  -فلدسپاتيک ،لکه های کربنات
و بلورهای سوداليت  -آنا ليسم پدید آمده است.
در جنوب خاور ی روستاهای بازرجان و نقوسان یک افق نوموليت دار در بخش های باالیي این واحد و یا در بخشهای
پي سری سبز باالیي ( ) Et5وجود دارد که بيشتر به صورت عدسي ها و یا چينه های سنگ آهک ماسه ای و سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهک مارني قرمز تا قهوه ای است ( .) El4در خاور قوشه خانه این افق دارای فسيل های زیر است و سن بيارتيزین
( Biarritzianائوسن باال) را نشان مي دهند (امامي.)1370 ،

Nummulites perforatus, Nummulites praefabiainii, sphaerogypsina globules, Nummulites cf,
discovbinus,

واحد Et5

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

سری سبز باالیي در جنوب بازرجان ،خاور دادقان ،شمال -شمال خاور عزالدین ،منطقه کوه امجک و چندین محل
دیگر رخنمون دارد .سنگ شناختي غالب واحد اخير دارای ویژگيهای بيشتری از خاستگاه آذر آواری -رسوبي است و
از توفهای ریوليتي بلورین سبز -سفيد ،توف ش يشه ای داسيتي همراه ميان الیه هایي از سنگهای رسوبي پدید مي

و
اﮐﺘ

آید .این واحد به گونه هم شيب و پيوسته بر روی  Etl4و به صورت هم شيب در زیر واحد  Etb6است .در شمال –
شمال خاور و سمق واحد مورد مطالعه به طور مستقيم بر روی واحد  Em3یا  Elt3جای مي گيرد .در شمال خاور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هفتيان ستبرای سری سبز باالیي در حدود  300تا  350متر مي باشد .در پيرامون طریزآباد ،توفهای سبز و سفيد
رنگ (با ترکيب ریوليتي) فراون دیده مي شوند .در همين محل افق سنگهای کوالبي ،در بر گيرنده مارنهای رنگارنگ
و عدسي های گچ ،با ستبرای حدود  15تا  20متر جای دارد .ردیف سری سبز باالیي در تاقدیس کوه امجک به گونه
پيشرونده توسط الیه های سانزد قرم ز زیرین و قم پوشيده مي شود .سن سری سبز در این منطقه با توجه به
نوموليت های موجود در یکي از الیه های آهکي افق زیرین ( )El5یعني  Nummulites Fabianبه پریابونين پيشين
( )1978یا پریابونين مياني ( )1968نسبت داده مي شود (امامي .)1370 ،بررسي یک نمونه از ماسه سنگهای آهکي
واحد  Et5نشان ميد هد که این سنگها از نظر مشخصات بافتي واجد ذراتي به ابعاد  0/2تا  0/ 6ميلميتر .زاویه دار تا
نيمه گرد با فشردگي وجور شدگي ضعيف هستند .بلورهای کوارتز آواری ،ریز بلورهای صفحه ای شکل موسکویت و

زﻣﯿ

قطعه های دوباره تبلور یافته نهان بلورهای کوار تز به همراه قطعه های دگرگونه (با دگرگوني ضعيف) و آثار فسيلي
در زمينه ای متشکل از کربنات با آغشتگي به اکسيد آهن و بلورهای کلریت جای ميگيرند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال باختری تفرش (جنوب خاور بازرجان) در بخش های پي این سری سبز ریوليت های با ساخت منشوری
(منشورهای ریوليتي عمود ب ر سطح سرد شدگي) یافت مي شوند که در حقيقت یک رخساره نيمه آتشفشاني عدسي
شکل به درازای  2/ 5کيلومتر و ستبرای حدود  50تا  70متر است و به صورت ميان الیه ای در تو فهای دیده مي
شود ( .) Erh5بافت ميکروسکوپي این ریوليت ها فلسيتيک است و زمينه سنگ به طور اساسي از یک مجموعه کوارتز -
فلدسپاتي پدیدار شده است .در این زمينه دانه های کوچک هماتيت ،سوزنهای آپاتيت ،بلورهای دراز و فيبری
زئوليت ،کمي لوکوکسن و کلسيت دیده مي شود .معدود بلورهای آلبيتي نيز گاهي در زمينه دیده مي شود .از نظر
ترکيب شيميایي بسيار پر مایه از سدیم (  )Na2O= 7/29%و جزء سری کالکوآلکالن هستند .تيتان ن يز به نسبت در
این ریوليت ها فراوان است ( ) TiO2=1/14%و بخشي از آن به احتمال وابسته به گونه ای کاني سازی تاخيری است
که بصورت کاني های تيره در خلل و فرج های کوچک سنگ پدیدار شده است (امامي.)1370 ،
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واحد Etb6

برونزدهای گسترده این واحد تنها در نيمه شمال خاوری ورقه قابل دسترسي است .خاور قزلجه ،باختر بازرجان و
پيرامون مشهد ،شمال باختر دادقان ،شمال خاور عزالدین و پيرامون زورجين تا حوالي وایمنه به تمامي از این واحد
پدیدار شده است .سنگ شناختي اینها شامل توف های قطعه دار بلورین به رنگ بنفش با ميان الیه هایي از سنگ
آهک توفي نوموليت دار و گچ است .مرز زیرین این واحد با واحد  Et5هم شيب و پيوسته (مثالً پ يرامون بازرجان) و
مرز باالیي آن به گونه ای همشيب در زیر سازند قرمز زیرین جای مي گيرد (باختر بازرجان) .در شمال باختری
عزالد ین واحد آتشفشاني باالیي به صورت رورانده برروی واحد متناوب آهکي -مارني ( )OM lmqجای مي گيرد .این

ﮐﺸ
ﻮر

ردیف درشمال باختری تفرش بيشتر از خاستگاه رسوبي بوده و در آن گدازه وجود ندارد .ضخامت آن حدود  300تا
 400متر و بخشهایي از آن (حدود  100متر) در برگيرنده الیه های گچ دار است (امامي )1370 ،مطالعه یک نمونه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از توفهای قطعه دار بلورین با ترکيب اسيدی (واحد  ) Etb6بافت آنها را کالستيک و قطعه ها را به صورت بلورین و
سنگي مي شناساند .دسته نخست شامل بلورهای پالژیوکالز با تجزیه به فلدسپات آلکالن (که در برخي در برداری از
سوزنهای آپ اتيت دیده مي شود) و دسته دوم قطعه های آندزیتي و هيالو آندزیتي ،کوارتز تراکي آندزیت و تراک ي

تﻣ

آندزیت است .زمينه این سنگها را نهان بلورهای کوارتز  -فلدسپاتيک (ناشي از تبلور دوباره شيشه های متن) ،لکه
های کربنات ،کاني های کدر و اکسيد آهن را مي سازد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در شمال روستا های قرمز چشمه وایر برونزدی از سنگهای آهکي و آهک ماسه ای نوموليت دار به رنگ کرم از قهوه
ای دیده مي شود (  .)Els6مرز زیرین آن با واحد ( Em1شمال ایر) و ( Etm3شمال قرمز چشمه) گسله و مرز باالیي آن
به گونه هم شيب در زیر واحد  Eap6جای دارد .مطالعه فسيل شناسي سن این واحد آهکي را لوتسين نشان مي دهد
(ش .اهلل مددی -سازمان زمين شناسي – .)1379

و
اﮐﺘ

Nummulites aturicus, N.cf. striatus, N. globolus, N. milicaput, N. sp., Assilina sp., Alveolina sp.,
Operculina sp., Ditrupa sp., onychocella sp., coral, Algal frag., Bryozoa.
در پ يرامون روستای بازرجان ،شمال خاوری دادقان ،شمال  -شمال خاور عزالدین و باختر طریز آباد واحد  Egyبه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شکل سنگ گچ همراه با مارن ورس دارد که برروی هم به رنگ سفيد ،سبز روشن و یا قرمز رنگ هستند .این واحد
به شمال الیه ای و یا قطع کننده با ضخامت حدود  80تا  110متر (جن وب خاور عزالدین ،دره وجود سریشو) پدید
آمده است .به عقيده مومن زاده ( ) 1376وجود سنگ گچ در ميان سنگهای صورت آتشفشاني و آتشفشاني -آواری را
تنها نمي توان به کوالبي بودن محيط تشکيل آنها نسبت داد .محيط اکسيدان و ورود یون گوگرد به آب دریا موجب
پيدایش آنيون سولفات شده که در صورت کمبود آنيون کربنات ،تمرکز مجموعه کلسيم و سولفات مي تواند به حد
اشباع رسيده و سنگ گچ را رسوب دهد (اميني.)1377 ،

زﻣﯿ

یکي دیگر از بخشهای آذرین متعلق به واحد ولکانيک باالیي ،گدازه های آندزیت پورفيری و داسيت آندزیت قهوه ای
رنگ واحد  Eap6مي باشد که برونزدهای آن در خاور چاقر ،جنوب  -جنوب خاور ارتگل به ضخامت  50تا  80متر و به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميزاني ناچيز در پيرامون قرمز چشمه واشقان مي توان دید .درجنوب خاوری چاقر واحد یاد شده بر روی واحد Elm3

و در بخشهای شمالي ایر بر روی واحد  Em1رانده شده است .در خاور فشک واحد  Ean6بر ر وی واحد  OMlmqرانده
شده و توسط واحد  Eig6پوشيده مي شود .در مجاورت شمال روستای قرمز چشمه واحد  Ean6به گونه هم شيب و

پيوسته بر روی گدازه های آندزیت پورفيری یاد شده جای مي گيرند .در همين جا ،و در شمال ایربخش زیرین،
گدازه های توصيف شده را واحد  Els6پدید مي آورد .مطالعه ميکروسکوپي نمونه های این واحد نشان ميدهد که
بافت آنها بطور کلي مگاپورفيریتيک با زمينه اینترسرتال و درشت بلور ها شامل پالژیوکالز (به ابعاد  5تا 12
ميليمتر) در حد آندزین با تجزیه جزیي به سریسيت و کربنات و قالب کاني های مافيک با جانشيني توسط کلریت و
کربنات (شاید پيروکسن) هستند .در این سنگها زمينه از بلورهای پالژیوکالز (به صورت متقاطع) ریز بلورهای کوارتز
دوباره تبلور یافته ،آلبيت تازه تشکيل ،سوزنهای آپاتيت ،کاني های کدر و مقادیری شيشه قهوه ای رنگ پدید مي
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آید .براساس نمودار (مياشيرو )1974 ،گدازه های آندزیت پورفيری واحد  Eap6به سری ماگمایي کالکوآلکالن تعلق
دارند.
در شمال باختر روستای خسروان باال واحد ولکانيک باالیي از رخساره گدازه ای با ترکيب ایگنيمبریت و گدازه های
اسيدی به رنگ خاکستری متمایل به بنفش ساخته مي شود ( .) Eig6این گدازه ها به گونه هم شيب و پ يوسته بر روی

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  Eap6جای گرفته و به گونه گسله توسط واحد  Elm6پوشيده مي شوند و ضخامتي در حدود  70متر دارند .بافت
ميکروسکوپي اینها پورفيروکالستيک با متن شيشه باز تبلور یافته (النه کبوتری) و درشت بلورها پالژیوکالز (با آثار
تبدیل شدگي به سریسيت ،نهان بلورهای سيليس و کربنات) و قالب کاني های مافيک است .زمينه را شيشه اسيدی
(با تبلور النه کبوتری به کانيهای کوارتز -فلدسپاتيک) لکه های کربنات ،کاني های کدر و اکسيد آهن مي سازد.
سری ماگمایي این گدازه ها کالکوآلکالن است (مياشيرو.)1974 ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از دیگر بخشهای واحد  E6بایستي به گدازه های تيره رنگ و احد  Ean6اشاره نمود که ترکيب آنها شامل
هيالوآندزیت -تراکي آندزی ت ،تراکي آندزیت ،کوارتز التيت آندزیت و آندزی بازالت است .برونزد ا ین سنگ ها در
شمال -ش مال باختر قرمز چشمه ،خاور فشک ،شمال باختر واشقان ،جن وب خاور قرمز چشمه است .ستبرای تقریبي

تﻣ

این واحد نزدیک  80تا  100متر مي باشد .بخش زیرین آن با واحد  Eap6هم شيب و پيوسته (شمال باختر قرمز
چشمه) و قسمتهای زیرین آن به گونه هم شيب در زیر واحد ( Erh6شمال قرمز چشمه) جایميگيرد .در جنوب -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب خاور ارتگل و در شمال قرمز چشمه واحد یاد شده به ترتيب در کنار واحدهای  Erh2و  Etb2آرام مي گيرد.
بافت ميکروسکوپي این گدازه ها پورفيریتيک با زمينه های ميکروليتي -ميکروکریستالين ،اینترسرتال ،هم رشدی
توأم کوارتز -ف لدسپاتيک ،شيشه با تبلور دوباره و نهان بلورین تا ميکروليتي است .درشت بلورها شامل پالژیوک الز در

و
اﮐﺘ

حد اليگوکالز -آندزین (به ابعاد تا  3ميليمتر) گاه با بافت تجمعي ،تحليل رفتگي کناره ها و ادخالهایي از آپاتيت،
قالب کاني هایي مافيک (شاید پيروکسن) با در برداری هایي از اسفن (لوکوکسن) و زمينه از ميکروليت های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالژیوکالز گاه متقاطع (با ترکيب سدیک و بافت جریاني) ،لکه های کربنات ،بلورهای ميکروکریستالين فلدسپات و
بلورهای بيوتيت کلریتي شده است.
در شمال بخشهای بسيار محدود واحد ولکانيکي باالیي واحد  Erh6است که در شمال قرمز چشمه قابل دستيابي
است .توفهای ریوليتي بلورین سفيد تا کرمي که آثار تجزیه به کاني های رسي و اکسيد آهن در خود دارند ،سازندۀ
این واحدند .در نمونه مورد مطالعه بافت کالستيک و قطعه های بلورین شامل بلورهای پالژیوکالز (به درازای 2

زﻣﯿ

ميليمتر و با تبدیل شدگي به سریسيت و کاني های رسي) در زمينه ای از شيشه (با تبلور دوباره به نهان بلورهای
کوارتز  -ف لدسپاتيک) به همراه ریز بلورهای سریسيت ،موسکویت و زیرکن دیده مي شود.
در شمال خاور قزلجه و شمال باختری بازرجان ،بازپسين بخش از واحد  Em6در چهره مارن های ماسه ای قرمز -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خاکستری نوموليت دار نمایان مي شود( .) Em6در دره سریشو (جنوب خاوری عزالدین) ضخامت این واحد به  70متر
مي رسد و فسيل های زیر از آن گزارش شده است ،که نشانگر بخش های باالیي ائوسن است (حاجيان.)1970 ،
Nummulites incrassatus, Discocyclina sp., Operculina sp., etc.

الیگوسن
واحد Ol

برونزدهای قرمز رنگ این واحد در شمال باختر آشتيان ،شمال خاور بن چنار ،پيرامون تلخاب ،دامنه باختری

تاقدیس امجک ،شمال عزالدین و حوالي کهلو پایين دیده مي شود .به طور عمده از کنگلومرا و مارن ماسه ای قرمز با
ميان الیه های ماسه ای سبز -خاکستری و به طور محلي از رسوبات رسي از نوع مونت موریلونيت پدید آمده است.

در بيشتر مناطق مورد مط العه سازند قرمز زیرین به گونه ناپيوسته و هم شيب ( ) disconformبر روی واحد  Et5مي
نشيند و توسط واحد  OMsqپوشيده مي شود .در نزدیکي وایمنه ،پيرامون قزلچه ،دادکان و تاقدیس فلوجرد به طور
مستقيم در روی واحد  Et5نشسته است .در اطراف قزلچه ،ستبرای آن به حدود  500متر مي رسد .در نواحي
تلخاب -امجک کم ضخامت مي شود و حتي در مواردی سازند قم بي واسطه روی سری ائوسن مي نشيند .از آن
10
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شمار در پيرامون تلخاب چندین متر مارن های قرمز و خاکستری -سبز کم و بيش ماسه ای در زیر سازند قم دیده
مي شود .در کوه آق داغ سازند یاد شده بيشتر کنگلومرایي است .به سوی شمال خاور ،از ستبرای آن کاسته مي شود
و درکوه امجک دیده نمي شود( .امامي .) 1370 ،در جنوب باختر زورجين رخنموني کوچک از آن بر روی واحد
 OMlmqرانده شده است.
واحد Olm

در ميان حد شمال خاوری ورقه (شمال باختر مرق) هستهای از یک تاقدیس دیده ميشود ،که واحد  Ol mپراکندهوار
در آن رخنمون یافته است .بخش زیرین آن از واحد  Et5است و بخش باالیي به گونه هم شيب توسط  OMsqپوشيده

ﮐﺸ
ﻮر

ميشود .سنگ شناسي چيره در این مجموعه متشکل از مارن های قرمز با ميان الیههایي از کنگلومرا و ماسه سنگ
است.
الیگو-میوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد OMsq

برونزدهای پراکنده وابسته به واحد اخير در جنوب خاوری بن چنار ،کوه آق داغ و کوه امجک (یال های باختری و

تﻣ

خاور تاقدیس امجک) پيرامون فسنجان تا عزالدین و کوه مرق قابل بررسي هستند .تناوب ماسه سنگ و شيل
خاکستری متمای ل به قرمز همراه با ميان الیه هایي از مارن و کنگلومرا ویژگي سنگ شناختي آن را م ي سازند .با این

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجود ،ویژگي یا شده به طور محلي تغيير مي کند ،آن چنان که در کوه مرق بيشتر از ماسه سنگ دانه درشت (در
حدود  40متر) پدیدار شده و چنين مي نماید که نشانه ای از نفوذ حوضه رسوبي امجک باشد .بخش زیرین این
واحد بر روی واحد رسوبي -آتشفشاني ( Et5کوه آق داغ) و یا واحد آذرآواری ( Etb6تاقدیس فلوجرد ،جنوب عزالدین)

و
اﮐﺘ

به گونه هم شيب و نا پيوسته جای ميگيرد .در بيشتر مناطق مورد مطالعه ،واحد ( OMlqتاقدیس امجک و غيره) به
گونه هم شيب و پيوسته آن را مي پوشناند .واحد  OMsqاز نزدیکي های روستای رفسنجان تا خاور ف لوجرد به گونه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هم شيب و پيوسته با واحد  OMmsqپوشيده مي شود .از ماسه سنگهای آهکي متوسط الیه ( 20تا  80سانتيمتر)
بررسي ميکروسکوپي به عمل آمد و مشخص شد که این سنگ ها از بلورهای کوارتز تخریبي ،پالژیوکالز سدیک و
فلدسپات آلکالن ،بلورهای ریز موسکویت و صفحه ای شکل بيوتيت ،کلریت و قطعه های سنگي از نو ع آندزیتي،
چرتي و اسليتي تشکيل مي شود که در زمينه ای از کربنات با آغشتگي اکسيد آهن جای دارند .کاني های فرعي
زیرکن ،لوکوکسن و آپاتيت و کاني های کدر در این نمونه ها وجود دارد .در تيغه نازک اندازه این ذرات از  0/ 2تا

زﻣﯿ

 0/5ميليمتر در تغيير است که زاویه دار تا نيمه زاویه هستند .فشردگي و جورشدگي در اینها ضعيف است.
واحد شيلي -ماسه سنگي  OMsqدر دامنه باختری تاقدیس امجک (کوه آق داغ ،شمال  -شمال باختر قوشه خانه)
واجد ویژگي مارني به رنگ کرم متمایل به خاکستری است (واحد  )OMmqبخش مارني یاد شده به سان ميان الیه
ای ستبر در بين واحد اصلي جای ميگيرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Mlq

این واحد شامل سنگ آهک متوسط تا ضخيم الیۀ کرم رنگ است که در برخي جاها بخش های باالیي آن در تناوب
با مارن است .ته نشستهای اليگو -ميوسن از  200تا  250متر در شمال – شمال باختر تلخاب تا حداکثر  2300متر
در منطقه امجک ضخامت دارند .در همين حوضه نزدیک به بيست کيلوم تر به سمت جنوب خاوری (کوریان)،
ضخامت سازند قم به تدریج کاهش مي یابد و به حدود  900متر مي رسد (امامي.)1370 ،
رخنمونها ستيغ ساز و بلند آن در کوه های آق داغ ،امجک ،مرق ،شمال باختری عزالدین و در شمال -شمال باختر

تلخاب واقع است .در بيشتر مناطق مورد مطالعه توسط واحد  Mmlsqبه گونه هم شيب و پيوسته پوشيده مي شود .با
این وجود پيرامون عزالدین واحد  OMqlmبر روی آن نشسته است .واحد سنگ آهکي یاد شده در بخش زیرین به
گونه هم شيب بر روی واحد  OMqsجای مي گيرد .در مطالعات دیرینه شناختي سن این واحد ميوسن پيشين (اکي
تانين) پيشنهاد شده است (ف .کشاني -سازمان زمين شناسي.)1379 -
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Miogypsina sp., Nepherolepidina sp., Amphistegin sp., Asterigerina sp., Operculina sp., Red Algae,
Bryozoa, Lamelibranchial shell debries.

واحد Mmsq

از جنوب باختری قزلچه گرفته تا حوالي دادقان و جنوب – جنوب باختر عزالدین (تاقدیس فلوجرد) واحدی تخریبي
به طور هم شيب بر روی واحد  OMsqنهشته شده است .این واحد از مارن ماسه ای و ماسه سنگ سبز رنگ با ميان
الیه هایي از سنگ آهک ماسه ای به رنگ سبز تا سبز حنایي روشن با ضخامتي حدود  150تا  200متر پدید مي

ﮐﺸ
ﻮر

آید .بخش های سنگي ا ستوار و برجسته ترند ،در حاليکه بخشهای مارني نرمتر است.بخشهای باالی ي این واحد به
تدریج به سنگهای آتشفشاني مربوط به واحد ( Mvqتاقدیس فلوجرد -پيرامون کوریان و قزلچه) و سنگهای رسوبي
واحد  OMqlmبدل مي شود.
واحد Mmlsq

این واحد با باالترین بخش های سازند قم هم ردیف بوده و متشکل از مارن ماسه ای سبز -زرد همراه با ميان الیه

تﻣ

پيشين(بوردیگالين) نشان مي دهد (ف.کشاني -سازمان زمين شناسي.)1379-

ﻌﺪ
ﻧﻰ

های سنگ آهک فسيل دار زیستي  -آواری کرم ر نگ است .برونزدهای آن در یال های باختری و خاوری تاقدیس
امجک از یک طرف به طور هم شيب و پيوسته با واحد  OM lmqپوشيده مي شود و از طرف دیگر به طور پيوسته و
هم شيب بر روی واحد  Mlqقرار ميگيرد .بررسي نمونه های فسيل در این واحد سن آنها را ميوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Neoalveolina sp., Valvulina sp., Archaias sp., Haplophraguium slingri, Meandropsina ? sp., Bovelis
sp., Amphistegina sp., Elphidium sp., Discorbis sp., Victoriella sp., Gypsina sp., Rotalia sp., Ostracoda
Red Algae, Coral.

واحد OMlmq

این واحد گسترده ترین بخش از سازند قم در ورقۀ یکصدهزارم فرمهين است .سنگهای رسوبي آن را مي توان در

و
اﮐﺘ

شمال باختری آشتيان ،پيرامون در منک تا خاور واشقان ،نزدیک فشک تا شمال باختر تلخاب ،کهلو پای ين تا مرق،
شمال -ش مال باختر عزالدین تا حوالي وایمنه و سرانجام از پيرا مون عزالدین تا جنوب -جنوب باختری قزلچه روی ت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمود.
سنگ شناسي چيره این مجموعه ،تناوب سنگ آهک با الیه های نازک تا ضخيم مارنهای قرمز تا سبز زیتوني است.
در تاقدیس فلوجرد به گونه هم شيب بر روی واحد  Mmsqو در شمال طریز آّباد (دامنۀ خاوری کوه امجک) به گونه
هم شيب و پيوسته بر روی  Mmlsqجای مي گيرد .در شمال باختری آشتيان در زیر واحد  ،Mmscدر یال خاوری
تاقدیس امجک و ناودیس مرق از واحد  Mscپدیدار شده که بگونه همشيب بر روی واحد  OMlmqجای گرفته است.

زﻣﯿ

بر اثر ساز و کار گسله روراندۀ چاقر واحدهای  Etb2 ،Elm3و  Elt3بر روی واحد مارني -آهکي یاد شده جای ميگيرند
(پيرامون فشک تا جنوب باختری چاقر) .بررسي ميکروفسيل های واحد یاد شده سن ميوسن پيشين (اکي تانين) را
برای آن نشان مي دهد (ع .کيهاني  -سازمان زمين شناسي.)1379 -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Miogysina sp., Miogypsioides sp., Miolepidocyclina sp., Planorbulina sp., Pseudolitonuclla sp.,
Miogypsinoides cf. complanatus, Miliolides, Triloculina sp., Cibicides sp., Kuphus arenarious,
Bryozoa, Shell frag., Echinoids, lithothamnium sp., Lithophyllum sp.,

در جنوب -جنوب باختری عزالدین ،پيرامون فلوجرد تا پي رامون کوریان و شمال و باختر قزلچه ،افقي از سنگهای
آتشفشاني در حدود  550متری از پي ردیف اليگو -ميوسن جای دارند .ستبرای این ها  20تا  50متر و از گدازه
های آندزیتي پيروکسن دار ،توقف و برش و سرانجام تناوبي از توف و مارن های توفي پدیدار شده است .سنگ های

آتشفشاني در ميان ردیف اليگو-ميوسن در واقع هم ارز جانبي ميان الیه های کوالبي -قاره ای ساند قم است و در
مواردی نيز با همين گونه سنگ نهشته ها همراهند .تکاپوی آتشفشاني این زمان ،هم به صورت انفجاری و هم گدازه
ای بوده است .) Mqv( .مواد آذرآواری از خاکستر تا بمب و تکه ها ی آتشفشاني چند دسيمتری تغيير مي کند .در
منطقه کوریان بمب های دوکي شکل  40-50سانتيمتر نيز یافت مي شود .به طور خالصه ،این فاز آتشفشاني با
انفجارهای سست تا ميانه و گدازه های کم گسترش خود متمایز است و بيشتر نشان دهنده یک تکاپوی آتشفشاني از
نوع استرمبولي است .ا فق سنگهای آتشفشاني کوریان به سوی شمال ،یعني پيرامون سمردشت و عزالدین ،کم
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ضخامت مي شوند و در اینجا بر روی افقي از مارن های قرمز ماسه ای و توفي ،گدازه های بازیک تيره رنگ جای
دارد که سپس به وسيلۀ افقي (چندمتر) از توفهای سبز رنگ با سيمان کم و بيش آهکي پوشيده م ي شود (امامي،
.)1370
ترکيب شيميایي سنگهای بازیک اخير ،آلکالن است و شامل بازانيتي با کاني هایي مانند اوژیت دیوپسيدی،

ﮐﺸ
ﻮر

کرسوتيت ،بيوتيت ،فلدسپات آلکالن(به ویژه آنورتوکالز) و آناليسم است .کاني های کدر و سوزنهای آپاتيت در این
سنگها دیده مي شود.
ترکيب شيميایي سنگ های ميانه (آندزیتي) ویژگي کالکوآلکالن داشته و بيشتر به صورت انفجاری هستن د
(امامي.)1370،
میوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته های سازند قرمز باالیي دورخساره چينه شناسي متفاوت نشان مي دهند.
ب خش عمده از رسوبهای آواری به ویژه کنگلومرا با قطعه های کم و بيش درشت که در حوضه های ميان کوههادیده شده است .چنين رخساره ای در هستۀ ناودیس مرق دیده مي شود.

تﻣ

ر سوبهای کوالبي و یا آواری دانه ریز ،در برگيرنده رسوب های رسي ،مارني ،تبخيری همراه با ماسه سنگ که درمحيط قاره ای -کوالبي با ف رونشست قابل توجهي در بخش های مياني و شمالي ورقه بازرجان گسترش فراواني دارد
(امامي.)1370 ،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Mmsc

تنها برونزد این واحد در باختر آشتيان جای دارد و از ماسه سنگ و کنگلومرای قرمز تا سبز همراه با رس و مارن گچ

و
اﮐﺘ

دار پدیدار مي آید .چنين مي نماید که این مجموعۀ رسوبي ضخامتي حدود  100متر داشته باشند .واحد یاد شده از
یک طرف به گون ه ناپيوسته و هم شيب بر روی تناوبهای آهکي -مارني واحد  OMlmqقرار گرفته و از طرف دیگر

واحدMm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشهای باالیي آن با سنگهای آتشفشاني واحد  NgVنوعي هم زماني در تشکيل نشان مي دهد .با این وجود در
باختر و پيرامون گرکان واحد اخير توسط واحد آتشفشاني نئوژن در برگرفته مي شود.
این واحد در ناودیس سمردشت به گونه ناپيوسته و هم شيب بر روی واحد  OMlmqجای گرفته و از سوی دیگر با
واحد  Mscپوشيده مي شود .عناصر سازندۀ آن را مارن ،مارن ماسه ای ،ماسه سنگ ،گچ و کنگلومرا به رنگ قرمز با

زﻣﯿ

ضخامت حدود  150تا  200متر پدید مي آورد .الیه های گچي ( )M gyموجود در واحد یاد شده به سبب ویژگي
شکل پذیری خود و همچنين چين خوردگي الیه های قرمز باالیي اغلب به شکل عدسي با چين های فرعي به شدت
فشرده نمایان مي شوند( .شمال طریز آبادف شمال باختر عزالدین ،باختر فلوجرد ،پيرامون فرک و شمال باختر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نوبهار) ،واحد  Mmدر قسمت باال به تدریج به رسوبهای ماسه سنگي و کنگلومرایي واحد  Msو یا  Mscتبدیل مي
شود.
واحد MS

این واحد باب بخشهای کهن تر سازند قرمز باالیي هم ارز است و در برگيرنده تناوب ماسه سنگ و شيل های رسي،
مارني و سيلتي ژیپس دار به رنگ قرمز ،زرد و یا خاکستری با الیه بندی متوسط تا نازک ( 1تا  20سانتيمتر) است.

در ناودیس سمردشت واحد اخير به رخساره ای متشکل از تناوب ماسه سنگ و کنگلومرا به رنگ قرمز تبدیل مي
شود ( .) Mscقطعه هایي جورواجور از واحدهای ائوسن و اليگو-ميوسن تپه ماهوری این مجموعه را مي سازند .در

رخنمونهای مورد مطالعه ،واقع در جنوب -جنوب باختری در بر تا شمال طریزآباد ،این واحد از قطعه هایي با
گردشدگي و جورشدگي متوسط تا بدو سخت شدگي بد تشکيل مي شود .زمينه در بين قطعه ها ،ناپيوسته و بيشتر
رسي -ماسه ای است .قطر قطعه ها از چند سانتيمتری تا حدود  20تا  30سانتيمتری تغيير مي کند .رنگ کلي آن
تيره متمایل به قرمز است .در منطقه سمردشت واحد  Mscبه گونه پيوسته و هم شيب بر روی  Mmو در ناودیس
مرق (واقع در بين روستاهای مرق -کهلوپایين) واحد  Msبر روی  Mscجای ميگيرد .در هستۀ ناودیس اخير بخش
13

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
کنگلومرایي سازند قرمز باالیي ( )Mcبر روی واحد ماسه سنگي -شيلي ( )Msميوسن واقع است .چنين مي نماید که
ستبرای کلي واحد  Msدر حدود  500متر و ضخامت  Mscحدود  250متر باشد.
واحد Mc

این واحد در برگيرندۀ کنگلومرا به رنگ خاکستری مایل به قرمز تا قرمز رنگ است که به گونه پيوسته و تدریجي بر
روی واحد  MSجای دارد  .تنها برونزد آن در بخش شمال خاوری ورقۀ یکصدهزارم فرمهين ،در هستۀ ناودیس مرق
دیده
مي شود ،قطعه های این کنگلومرا از سنگهای آتشفشاني ،توفي و رسوبي ائوسن و برخي سنگهای آهکي سازند قم

ﮐﺸ
ﻮر

پدیدار شده است .درشتي قطعه (برخي تا  30سانتيمتر) گویای فاصلۀ کم جابجا شدن آنها از خاستگاه است .ستبرای
آنها به حدود  200متر مي رسد .انباشته های کنگلومرایي پليوسن ناپيوسته و دگر شيب بر روی آنها جای گرفته

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است
(اميني.)1377 ،
واحد Ngv

تﻣ

این دسته از سنگهای آتشفشاني وابسته به تکاپوی ماگمایي پس از اکي تانين یا بوردیگالين است .این سنگهای
آت شفشاني که روی بخشي از سازند قرمز باالیي را مي پوشانند ،در یک محيط قاره ای به جای نه اده شده اند و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخشهای زیرین آنها دارای الیه های ماسه ای و کنگلومرایي قرمز رنگ است که مي توان آنها را هم ارز سازند قرمز
باالیي دانست .از این رو ،بخشي از سنگهای آتشفشاني نئوژن هم ارز سازند قرمز باالیي است .پي این سازند
آتشفشاني در همه جا همزمان نيست .به طور کلي ،سنگهای نئوژن یاد شده پس از ميوسن پيشين پدید آمده و به

و
اﮐﺘ

گمان تا پليوسن نيز دنباله داشته باشند (امامي.)1370 ،
رخنمونهای این واحد در خاور درمنک تا حوالي شهراب و ازبن چنار تا خاور گرکان از برونزدهای آتشفشاني واح د

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 Ngvپدیدار مي شود .ترکيب اینها ،شامل سنگهای آذرآواری و گدازه های آندزیتي و آندزیتي بازالتي است .برشهای
آتشفشاني خاور گرکان تپه ماهورهای تيره رنگي هستند که قطر قطعه های آنها از یک سانتيمتر تا حدود سي
سانتيمتر در تغيير است .ميان این برش ها ،گدازه های تيره رنگ واحد  Ngvدیده مي شوند که بررسي ميکروسکوپي
اینها بافت آنها را پورفيریتيک با زمينۀ هيالوميکروليتي و درشت بلورها را پالژیوکالز (با ترکيب در حد آندزین تا
البرادوریت ،دارای ساختمان منطقه ای و نوساني ضعيف ،بافت غربالي و حواشي تحليل رفته ،آثار تجزیه به کلریت و

زﻣﯿ

فلدسپات آلکالن و همچنين در برداری هایي از پيروکسن هستند) و پيروکسن در زمينه ای متشکل از ميکروليت
های پالژیوکالز با ترکيب سدیک و مقادیری ریز بلورهای پيروکسن در زمينه ای از شيشۀ اکسيد دیده مي شوند .در
این نمونه ها گاه مقادیری بلورهای سوداليت -آناليسم مشاهده مي گردد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در باختر درمنک ،رخنموني کوچک از بخش آذرآواری واحد مورد مطالعه وجود دارد که نمونه های آن دارای بافت
ميکروسکوپي کالستيک ،واجد قطعه های بلوری شامل بلورهای پالژیوکالز در حد اليگوکالز  -آندزین و قالب کاني

های مافيک و قطعه های سنگي مشتمل بر قطعه سنگ شيشه ای (حاوی پورفيروکالست پالژیوکالز در متن شيشه
ای اکسيده و کربناتي شده) ،آتشفشاني اسيدی و تراکي آندزیتي هستند که در زمينه ای از نهان بلورهای کوارتز -
فلدسپات ،لکه های کربنات ،ریز بلورهای کاني های کدر و آثار مشکوکي به تراشۀ شيشه ای ( )glass shardجای
دارند.
در باختر شهراب و جنوب باختر کنگران سنگهای آتشفشاني نئوژن تحت تأثير فرآیندهای دگرساني به چهره های
مناطق اپيدوتي ،کلریتي ،هماتيتي و رسي شده تغيير ترکيب داده اند (واحد .)h

پلیوسن
واحد Plc

این واحد در بخشهای مياني ورقۀ فرمهين گسترش دارد .هستۀ کنگلومرایي ناودیس جفتان ،جای گرفته درميان
روستاهای حشه (بخش جنوب خاوری ناودیس) و طریز آباد (شمال باختری ناودیس) به تمامي از واحد  plcپدید مي
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آید .این واحد درحوالي طریزآباد بر روی واحد  .Elt3در پيرامون جفتان بر روی واحد  Et5و در شمال باختر فرک بر
روی واحد  Etb2رانده شده و در دامنۀ باختری خود بر روی واحد ( Mscواقع در ناودیس سمردشت) به گونه هم شيب
و ناپيوسته جای ميگيرد .ستبرای تقریبي این واحد در حدود  1000تا  1500متر است .ارتفاع واحد  plcاز بخشهای
ماسه سنگي -کنگلومرایي ميوسن (واحد های  Msو  Mscو  )Mcبيشتر است و در روی عکس هوایي سيستم شبکۀ

ﮐﺸ
ﻮر

آبراهه ای آن به صورت شریانهایي در همه نقاط واحد پخش مي شود .در روی عکس هوایي تيره رنگ و در روی
زمين به رنگ خاکستری تا قهوه ای دیده مي شود که گهگاه ميان الیه ه ایي از ميکروکنگلومرا ،ماسه سنگ و رس
در خود دارد .تپه ماهورهای کنگلومرای یاد شده تا اندازه ای کم ارتفاع اند و آبراهه هایي پست و کم عمق دارد.
قطعه هایي متنوع مشتمل بر توف برشهای  ، E2سنگ آهک و توفهای سبز نوموليت دار  ،E3الپيلي توفهای قرمز تيره
 ،E4سنگ آهک های نوموليت دار ( E5فسيلهای درشت نوموليت) قطعه هایي از سنگ آهکهای قم (به احتمال واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 ) Mqlو سرانجام قطعه هایي از گدازه های آندزیتي آمفيبول دار  Mvqدر زمينه ای ماسه این جای گرفته اند .درجۀ
سخت شدگي آن متوسط تا خوب و جورشدگي و گردشدگي متوسط تا ضعيف دارند ،که نش انگر فاصلۀ ناچيز
خاستگاه تا محل پيدایش کنگلومرای یاد شده است .قطر قطعه ها از حدود  2سانتيمتر تا حداکثر  1-1/5متر در

تﻣ

تغيير است.
در خاور طریز آّباد ،سنگهای آواری این واحد به رنگ زرد خاکستری دیده شده و به طور عمده از عناصر توفي زرد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گراینده به سبز ائوسن تشکيل شده اند .به ظاهر ،این مواد از نواحي جنوب باختری یعني جائيکه سری سبز زیرین
ائوسن (واحد  )EIt3گسترش دارد آورده شده اند .افزون بر این تکه های گوشه دار تا نيمه گرد این سنگهای آواری نيز
نشان مي دهد که از فاصلۀ دوری آورده نشده اند (امامي.)1370 ،
کواترنری

و
اﮐﺘ

انباشته های این دوران در بخشهای گوناگون ورقۀ مورد مطالعه پراکنده شده اند .این انباشتگي بر اساس نوع

واحد Qtr

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای تشکيل دهنده .درجۀ سخت شدگي و سطح تراز آنها به انواع تراورتني ،پادگانه های آبرفتي بلند و کوتاه و
رسوبات رودخانه ای به شرح زیر تفکيک مي شوند.
سنگ نهشت ه های آهکي از نوع تراورتن در راستای مهم گسله ها و یا پهنه های ( )zonesحادثه دیده مانند گسله
تلخاب برونزد دارند .همچنين برونزدهای آنها در باختر تفرش ،جنوب طریزآّباد و غيره وجود دارند که در راستای

زﻣﯿ

گسله سرتاسری تفرش اند .این تراورتن ها به پيکر توده ای یا گاه الیه دارند و به شکلهای افقي یا نيمه افقي و به
رنگ کرم تا سفيد دیده مي شوند .ضخامت این واحد  5تا  10متر است و سن نسبي اینها تا حدودی متغيير است.
آن چنان که گاهي با تراس های آبرفتي کهن کواترنر پوشيده مي شوند (پيرامون تلخاب) و یا در مواردی چشمه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های تراورتن سا ز هنوز به فعاليت خود ادامه مي دهند (باختر تفرش) و هم ارز بخشهای جوانتر رسوبات آبرفتي
کواترنری هستند.
واحد Qt1

این واحد شامل انباشته هایي است که ،به طور معمول ،در دامنۀ کوه ها به صورت پادگانه های آبرفتي بلند و
مخروط افکنه ( ) Qf1دیده مي شوند .این انباشته ها در خاور -جنوب ماستر ،جنوب واشقان ،خاور فرک و پيرامون

نوبهار گسترش دارند.
واحد Qt2

این انباشته ها ،به طور معمول ،در سطوح مختلف توپوگرافي ولي در ترازهای پست تری نسبت به واحد  Qt1آشکار
مي شوند و انباشته های یاد شده شامل انباشته های مخروط افکنه ای (  )Qf2و نهشته های سخت نشده قلوه دار
است .بخشي گسترده از دشت فراهان را پدیدار ساخته است .ستبرای این واحد متغيير و گاه تا چند متر مي رسد.

15

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
واحد Qal

این انباشته ها بيشتر به صورت ریگ و ماسه های ریز دانه و عناصر درشت هستند که در اثر بارندگي های شدید و
جریان سيالب ها در بستر رودخانه های منطقه بر جای نهاده شدهاند.
توده های نفوذی نیمه ژرف ،ژرف و دایک های منطقه
واحد Edi

در پيرامون روستاهای گنه ،شمال خاور کبوران (بهاران) و نقاط دیگری از منطقه دایک هایي فراوان (واحد  )Ediواحد
آتشفشاني  Etb2را قطع مي کنند .در نزدیکي های بهارا ن یکي از این دایکها واحد ولکانيک زیرین را قطع مي کند،

ﮐﺸ
ﻮر

که رنگ ظاهری آن قهوه ای تيره و سطح شکست سبز رنگ دارد .ضخامت دایک یاد شده  2تا  3متر و در ازای آن
حدود  15تا  20متر است .ترکيب سنگ شناختي این واحد به انواع دیابازی ،آندزی بازالتي ،کوارتز تراکي آندزیتي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آندزیتي تقسيم مي شود ،بافت ميکروسکوپي این ها شامل پورفيریتيک با زمينه های اینترستال ،هيالو ميکروليتي،
ميکروليتي ،و اینترسرتال است .به طور اساسي ،درشت بلورها از پالژیوکالز ،پيروکسن و زمينه از م يکروليت های
پالژیوکالز ،ریز بلورهای پيروکسن و بيوتيت ساخته شده اند .بر اساس نمودار (مياشيرو )1974 ،سری ماگمایي در
این نمونه ها کالکوآلکالن است.

تﻣ

واحد mmd

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در شمال و خاور قرمز چشمه به پيکر ميکرومونزوگابرو و در جنوب باختر قرمز چشمه و خاور کبوران ب ه
چهره ميکرودیوریت نمایان مي شود .رنگ ظاهری این سنگها قهوه ای تيره و سطح شکستۀ آنها گرایيده ب ه
خاکستری تا سبز کم رنگ است .سنگهای نيمه ژرف یاد شده واحدهای سنگي  Etb2و  Etm3را قطع مي کنند .نمونه

و
اﮐﺘ

های مافيک (نوع اول) دارای بافت پورفيریتيک با زمينه های اینترسرتال و اینترگرانوالرند و دارای بلورهای
پالژیوکالز برخي به در ازای  6مي ليمتر با تبدیل شدگي به سریسيت و کلریت ،قالب کاني های مافيک (به احتمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اليوین) و پيروکسن در زمينه ای متشکل از بلورهای تخته ای شکل پالژیوکالز (در حد آندزین) ه ستند .فضای ميان
بلورهای متن از ریز بلورهای پيروکسن ،کلریت ،آلبيت تازه تشکيل و پرهنيت است .کانيهای فرعي در سنگهای
مونزوگابروئي ،کاني های کدر ،لوکوکسن و آپاتيت است .در نمونه های حد واسط (نوع دوم) بافت ميکروسکوپي از
پورفيریتيک و مگاپورفيریتيک با زمينه های اینترسرتال و تمام بلورین تشکيل شده و درشت بلورها در برگيرنده
پالژیوکالز (در حد آندزین) به درازای  4ميلي متر با تجزیه و جانشيني به کربنات ،سریسيت و کلریت با کناره های

زﻣﯿ

خرده شده ،تحليل رفته ،ساختمان منطقه ای ،بافت تجمعي و در برداری از پيروکسن ،پيروکسن به درازای 2
ميليمتر و با تحليل رفتگي و بافت تجمعي و قالب کاني های مافيک با جانشيني توسط کلریت است .در این سنگها
زمينه متشکل از بلورهای تخته ای شکل متقاطع و نيمه شکل دار پالژیوکالز است که در فضای ميان آنها ریز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بلورهای پيروکسن ،فلدسپاتهای تجزیه شده به کاني های رسي ،سوزنهای ترموليت -اکتينوليت ،کاني های مافيک با
پرشدگي ،کربنات و کلریت و سرانجام ریز بلورهای کوارتز و کربنات جای مي گيرد .آپاتيت ،اسفن (لوکوکسن) و

کاني های کدر از کاني های فرعي سنگهای ميکرودیوریتي هستند.
بر اساس نمودار (مياشيرو ) 1974 ،انواع سنگهای مونزوگابرویي و ميکرودیوریتي در محدودۀ کال کوآلکالن جای م ي
گيرند.
واحد S

این واحد در خاور روستای مرق برونزد دارد .گ نبد نمکي واقع در این نقطه ،آشکارا ،واحد سنگ ي  OMlqرا قطع مي
کند .چنين مي نماید که ساز و کار گسله واقع در ميان روستاهای مرق و مرق کان (روند شمال خاور -جنوب
باختر) .عاملي موثر در جایگيری آن باشد .با توجه به شواهد چينه ای سن این گنبد پس از الي گو-ميوسن است.
واحد d

در مجاور روستای زاغر ،توده ای نفوذی با ترکيب کوارتز دیوریتي -دیوریتي در سنگهای رسوبي واحد  TRn2تزریق
شده است .شکل جایگيری آن در ظاهر به سان استوک است ،در ازای آن  3تا  4کيلومتر و در پهنای آن  2تا 3
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کيلومتر است .آپوفيزو دایکهای مربوط به توده ترکيبي از ميکروکوارتز مونزودیوریت تا ميکرودیوریت دارند .سن توده
با نگرشي به همساني ترکيب سنگ شناختي و شيميایي آن با سنگهای توه نفوذی نویس (ورقۀ یکصدهزارم تفرش)
پس از ائوسن خواهد بود .بر اثر مجاورت توده با سنگ های رسوبي تریاس (شيل های واحد رسوبي  )TRn2سنگهای
دگرگوني مجاورتي گرونا و کردیریت دار پدیدار مي شود (واحد .)sc

ﮐﺸ
ﻮر

بافت ميکروسکوپي در سنگهای نيمه ژرف توده پورفيریتيک با زمينۀ ميکرو گرانوالر و کریپتوکریستالين  -ميکروليتي
است .درشت بلورها شامل پالژیوکالز در حد متوسط ب ا ساختمان منطقه ای و با دربرداری از سوزن های آپاتيت و
آمفيبول ،در حال تجزیه به فلدسپات آلکالن ،سریسيت ،کربنات ،کوارتز و سوزن های ترموليت -اکتينوليت است و
بلورهای آمفيبول آنها را همراهي مي کنند .زمينه در این سنگ ها از رشد توأم کوارتز  -فلدسپات (بافت گرافيکي) ،به
همراه ميکروليت های پالژیوکالز ،ریز بلورهای آمفيبول ،کلریت ،ترموليت – اکتينوليت ،اپيدوت و لکه های کربن ات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساخته مي شود .بافت آنکالو موجود در اینها ميکروگرانوالر ناهمسان دانه و دارای بلورهای پالژیوکالز با آثار تجزیه به
کربنات ،سریسيت ،کوارتز ،آمفيبول و لکه های کربنات به همراه کاني های فرعي اسفن ،زیرکن ،آپاتيت وکاني های
کدر -ا کسيد آهن است (نام سنگ شناختي آنکالو ،ميکرو کوارتز دیوریت است).

تﻣ

بافت ميکروسکوپي سنگهای توده گرانوالر -هتروگرانوالر است و از بلورهای پالژیوکالز (با تجزیه به فلدسپات آلکالن،
کلریت و اپيدوت) ،کوارتز بي شکل ،بلورهای آمفيبول (با تبدیل شدگي به ترموليت -اکتينوليت و کلریت ،بادر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برداری از پالژیوکالز) ،بيوتيت صفحه ای شکل (با تجزیه به کلریت) با کاني های فرعي آپاتيت  ،اسفن ،زیرکن و کاني
های کدر است .سری ماگمایي در سنگهای عميق و نيمه عميق این توده کالکوآلکالن است (مياشيرو.)1974 ،
زمین شناسی ساختمانی

و
اﮐﺘ

بر پایه تقسيم بندی پهنه های ساختاری (( )Structural zoneنوگل سادات )1978 ،منطقه مورد بررسي بخشي از
پهنۀ ایران مرکزی و کمربند آتشفشاني تبریز -بزمان و یا سهند -بزمان (دروی ش زاده )1371 ،را مي سازد .تنها،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گ وشۀ جنوب باختری ورقۀ فرمهين در محدودۀ پهنه سنندج -سيرجان است ( در این بخش به طور اجمال از شرح
گزارش چهارگوش قم ،امامي  ،1370استفاده شده است).
پهنه سنندج -سیرجان

در این پهنه ردیفي از سنگهای آهکي اسليتي مربوط به کرتاسه زیرین دیده مي شوند که همه متحمل دگرگوني با
درجه ضعيف ( )Epizonalشده اند.
پهنه ایران مرکزی

زﻣﯿ

منطقه مورد بررسي شامل ردیفي از سنگهای تریاس تا کواترنر است و متمایز به وجود فعاليت آت شفشاني شدید در
ترشيری است .فزون بر آن ،پلوتونيسم ترشيری در آن نيز از اهميت کافي برخوردار است .گسله ه ای عمده با راستای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کلي شمال باختری -جنوب خاوری (ميانگين  )N130Eآن را به سه زیر پهنه ( )sub zoneشمال خاوری ،مرکزی و
جنوب باختری تقسيم مي کند.
زیر پهنه جنوب باختری (زیر پهنه هفتاد قله واقع در ورقه یکصدهزارم سلفچگان)

به طور عمده از نهشته های سنگ های ژوراسيک و کرتاسه پدید آمده و پس از سنومانين به چهره هورست به جا
مانده است .سنگهای ترشيری از جمله سنگهای آتشفشاني و دروني در آن مالحظه نشده است .این زیر پهنه ميانجي

ميان پهنه سنندج -س يرجان و ایران مرکزی است.
زیر پهنه مرکزی با داشتن سنگهای رسوبي و آذرین ترشيری به سه بخش آشتيان  -نراق ،تفرش و ایندس تفکيک
مي شود .بخش تفرش دارای یک موقعيت مرکزی نسبت به بخش آشتيان -نراق (در جنوب) و بخش ایندس (در
شمال) است و به واسطه نهشته گذاری و فرو نشست پراهميت تری مشخص مي شود .در حاليکه بخش ایندس به
دليل تکاپوهای آتشفشاني ائوسن باالیي و بخش آشتيان -نراق بر اثر شدت آتشفشان در نئوژن مي توانند متمایز
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گردند .منطقه مورد بررسي با توجه به ویژگيهای سنگ شناختي ،چينه نگاشتي و ساختماني در زیر پهنه مرکزی
جای مي گيرد.
تحوالت ساختاری این ناحيه را در سنوزوئيک مي توان در یک الگوی منطقه برشي ( )shear zoneبررسي کرد .تغيير
محو ر چين ها و آتشفشاني شدید در سنوزوئيک ،در شمار مواردی است که ما را به الگوی منطقه برشي هدایت مي

ﮐﺸ
ﻮر

کند .هر چه زاویه ميان راستای نيروهای وارده به منطقه (نزدیک شدن سپرعربستان ،سپرتوران و فشردگي زمين
های ایران در سنوزوئيک) با روند ساختاری (پهنه تبریز -بزمان از ایران مرکزی) کمتر باشد شدت دگر شکلي بيشتر
خواهد بود .با توجه به بررسي های نوگل سادات ( )1364این زاویه در پهنه زاگرس زیاد (نزدیک به  90درجه) است
و بدین لحاظ گسله های طولي وارون و یا راندگي و فشردگي بيشتر پدید آمده است .در حاليکه این زاویه در منطقه
آذرین تبریز -بزمان کمتر (حدود  30درجه) است و این ناحيه را به منطقه برشي تبدیل کرده است .ساختار کنوني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

منطقه بر آیند جنبشهای زمين ساختي فازهای آلبين نواست و در این ميان تغيير جهت محور چين ه ا ،عدسي های
برشي گسله های خميده و جز اینها نشانه هایي نيز از یک پهنه برشي راست بر است .شکستگي های موجود در
منطقه به طور عموم دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری و به طور عمده از نوع گسله های فشاری مي باشند.

تﻣ

فزون بر این شکستگي هایي دیگر نيز یافت مي شوند که از روند تقریبي شمالي -جنوبي پيروی مي نمایند .سيستم
های چين خوردگي در منطقه به طور عمده از نوع چين های وابسته به گسله اند ( .)Fault related Foldsدر زیر به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شرح گسله های مهم و سپس به چين خوردگي های منطقه اشاراتي خواهد شد.
گسله ها به دو نوع تقسيم مي شوند - :گسله های راندگي  -گسله های امتداد لغز
گسله های فشاری یا راندگی ها
گسله راندگی تبرته

و
اﮐﺘ

این گسله در حدود یک کيلومتری شمال خاوری تبرته و در جنوب باختری گسلۀ تلخاب جای دارد و در راستای آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمال باختری -جنوب خاوری ا ست (موازی با راندگي زاگرس) .تنها  10کيلومتر از درازای گسله در منطقه مورد
بررسي است که در حدود  4کيلومتر از آن ماسه سنگهای سازند شمشک ( ) Jssبر روی اسليت های آهکي کرتاسه
زیرین رانده شده و بقيه توسط انباشتگي آبرفتي کواترنری ( ) Qt1پوشيده شده است .شيب این گسله حدود  25تا 30
درجه به سمت شمال خاوری است .گسله یاد شده حد فاصلي مشخص ميان رشته کوههای سنندج -سيرجان و
ایران مرکزی است (امامي.)1370 ،
گسله راندگی تلخاب

زﻣﯿ

این گسله با روند شمال باختری  -جنوب خاوری ا ز مجاور روستاهای تلخاب مي گذرد و در نزدیکي روستای چوگان
دچار خمش شده و روند آن به سوی شمال خاوری  -جنوب باختری متمایل مي شود .این مرز گسله ،زیر پهنه هفتاد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قله را از زیر پهنه مرکزی (رشته کوههای آتشفشاني اروميه -دختر) جدا م ي سازد .گداز پيوسته سنگ نهشته های
تریای مياني به باالیي (در بخش تفرش) ،جنبشهای قائم و پيشروی و پسروی های ناهمسان دریای کرتاسه ،تغييرات
ستبرا و رخساره رسوبي در زمان اخير ،نبود سنگهای آتشفشاني (در زیر پهنه هفتاد قله) و جز اینها همگي از ویژگي
هایي است که در دو سوی این مرز زمين ساختي مهم مي توان گواه بود .در ورقۀ فرمهين تنها 53 ،کيلومتر از
درازای این گسله توسط آبرفتهای کواترنری ( )Qt1پوشيده و بقيه آن بر اثر فازهای آلپين جدید (پس از سازند قرمز

باالیي یا فاز رودنين) و به صورت حرکت برشي راست بر یک پهنه تر افشار (ترانسپرسيون) پيرامون منطقه تلخاب)
پدید آورده که موجب فشردگي الیه های اوليگو -ميوسن ( )OMlm qو راندگي سنگهای آتشفشاني ائوسن روی

سنگهای اخير شده است (امامي .) 1370 ،امتداد گسلۀ تلخاب در شمال باختری (نزدیک به  2کيلومتری شمال
خاوری روس تای قوشه خانه) توسط یک گسله امتداد لغز قطع مي شود.
گسله راندگی چاقر

این راندگي با راستای شمال باختری -جنوب خاوری در شمال خاوری ،گسلۀ تلخاب جای دارد و تا اندازه ای خمدار
است .شيب راندگي حدود  30تا  35درجه به سوی شمال خاوری است و با درازای نزدیک به  15کيلومتر از باختر
18
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روستای فشک آغاز مي شود و تا شمال باختری روستای آرزومند ادامه مي یابد .این گسله باعث راندگي بخشهایي از
سنگهای آتشفشاني ائوسن برروی نهشته های نئوژن شده است.
گسله راندگی عزالدین

این راندگي گسله ایست ،با راستای خمدار شمال باختری -جنوب خاوری و شيب  30تا  40درجه به سمت شمال
خاوری ،با درازای حدود  15کيلومتر که از حدود یک کيلومتری شمال باختری روستای عزالدین آغاز مي شود و ت ا
حدود  2کيلومتری جنوب باختری کوه نمک ادامه مي یابد (جنوب روستای شولک) .رانده شدن سنگهای
آتشفشاني  -رسوبي ائوسن (واحدهای  )Et5 ،Et l4 ،E lt3بر روی سنگ نهشته های رسوبي سازند قم (واحدهای OMmsq

ﮐﺸ
ﻮر

و  ) OMlmqبرخاسته از این گسله است .ساز و کار این گسله موجب حذف واحد رسوبي اليگوسن ( )OLشده است آن
چنان که در جنوب باختری روستای زورجين رخنموني کوچک از این واحد بر روی سنگهای رسوبي واحد OMqlm
رانده شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسله راندگی فرسمانه

این گسله خمدار با روند تقریبي شمال باختری -جنوب خاوری ،در شمال خاوری راندگي های زورجين و عزالدین

تﻣ

جای دارند .به تقریب در  2کيلومتری باختر زورجين دچار خمش شده و روند آن به خاوری -باختری مي گراید .تنها
 21کيلومتری از درازای این گسله در ورقۀ فرمهين ردیابي مي شود که از مجاور روستای فرسمانه ،در شمال خاوری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ورقه ،تا حدود  1/ 5کيلومتری جنوب باختری کوه نمک دنباله پيدا مي کند .شيب این راندگي نزدیک به  35تا 40
درجه به سوی شمال خاوری است .ساز و کار ائوسن باالیي (واحدهای )Etb6 ،Et5شده است .با این وجود ،از
نزدیکيهای وایمنه تا باختر فرسمانه (حدود  3کيلومتر از درازای راندگي فرسمانه) واحد اليگوسن حذف شده و

و
اﮐﺘ

سنگهای رسوبي سازند قم (واحد  )OMlmqبه طور مستقيم بر روی سنگ نهشته های ائوسن باالیي ( )Etb6جای مي
گيرند .دو راندگي فرسمانه و عزالدین در دنبالۀ شمال باختری خود (در حدود  1/ 5تا  2کيلومتری جنوب باختری
کوه نمک) به هم مي پيوندند و به یک واحد راندگي بدل مي شوند .کمي جلوتر از این جا (به طرف باختر) ،شيب
سنگ نهشته های سازند قم به حدو د  70تا  85درجه مي رسد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسله راندگی زورجین

راندگي زورجين به درازای تقریبي  12کيلومتر از حدود  1/5تا  2کيلومتری جنوب خاوری روستای زورجين آغاز مي
شود و با روند شمال باختری -جنوب خاوری و رقۀ فرمهين دنباله مي یابد .ساز و کار این گسله در هستۀ تاقدیس

زﻣﯿ

برگشتۀ زورجين باعث شده که سنگهای آذرین -ر سوبي واحد  Et5بر روی سنگهای آذر آواری ائوسن پایاني ( )Etb6
رانده و بخشي از یال جنوب خاوری تاقدیس یاد شده حذف شود .همچنين در جنوب خاوری زورجين گسلۀ نام برده
دچار خمش مي شود و به دو شاخۀ فرعي با روند جنوب باختری و شمال خاوری تفکيک مي شود که همين ،موجب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده در مرز دو واحد  Et5و  Etb 6گذرگاهي شایسته برای باال آمدن و جایگيری واحد گچي  Egyپدید آ ید .شاخه های
فرعي گسله زوجين در شمال خاوری توسط گسلۀ فرسمانه و در جنوب باختری با گسلۀ عزالدین محدود مي شود.

گسله معکوس تفرش

گسلۀ فشاری تفرش با راستای شمال باختری  -ج نوب خاوری از حدود  5کيلومتری جنوب باختری شهرستان تفرش
وارد منطقه مورد مطالعه شده و تا حدود  4کيلومتری شمال باختری طریز آباد دنباله پيدا مي کند .تنها ،نزدیک ب ه
 40کيلومتر درازای این گسله در ورقۀ فرمهين واقع شده و دنبالۀ جنوب خاوری آن وارد ورقۀ تفرش مي شود .شي ب
این گسله نزدیک به  40تا  50درجه به سوی جنوب باختری است .این راندگي به طور عمده باعث جای گرفتن

سنگهای آتشفشاني ائوسن بر روی واحدهایي از ائوسن تا پليوسن شده است .با این وجود در پيرا مون طریز آباد واحد
رسوبي plcبا روند عادی و به گونه دگر شيب بر روی واحد  Elt3قرار گرفته و در کوه نقره کمر (ج نوب باختری تفرش)
واحد رسوبي ژوراسيک (  )Jshsتوسط واحدهای رسوبي تریاس (TRn2و  )TR lپوشيده مي شود .در ضمن ،در مجاور
جفتان واحد رسوبي  Et5برروی رخنموني کوچک از آهکهای سازند قم رانده شده است.
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گسله های امتداد لغز

در مناطق مورد مطالعه ،گسله هایي که دارای روند شمالي  -جنوبي و شمال خاوری  -جنوب باختری هستند .گسله
های امتداد لغز به شمار مي آیند .این گسله ها به طور عمومي گسله های راندگي بزرگ منطقه را بریده اند و در
برخي موارد جابجا مي کنند .گسترش طولي اینها نسبت به گسله های فشاری کمتر ولي شيب بيشتری دارند .آن
چنان که گاه تند و نزدیک به قائم مي شوند .ویژگي جابجایي در راستای گسله های امتداد لغز از نوع راستالغز (چپ
بر یا راست بر) است.
چین خوردگیها

ﮐﺸ
ﻮر

در ورقۀ فرمهين ساختمانهایي چين خورده یافت مي شوند که با گسله های فشاری یا راندگي ها وابستگي نزدیک
دارند .این ساخت مانها به طور عمده به صورت تاقدیس یا ناودیس اند و از نظر فراواني بيشترین گسترش این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساختمانها در نيمۀ شمالي ورقه است .از مهمترین آنها بایستي به تاقدیس امجک اشاره کرد .نام این تاقدیس از کوه
امجک گرفته شده و در شمال باختری منطقه مورد مطالعه جای مي گيرد .هستۀ این چين خوردگي از سنگ ه ای
آتشفشاني -رسوبي ائوسن با الیي (واحد  ) Et5پدید آمده و روند محور آن به تقریب با روند شمال باختری -جنوب

تﻣ

خاوری گسله های تلخاب در جنوب و تفرش در جنوب خاوری آن موازی است .در حوضۀ امجک ردیف بسي ار
ضخيمي (تا  2300متر) از نهشته های اوليگو-ميوسن (سازند قم) دیده مي شود .نزدیک به  20کيلومتر به سوی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب خاوری (حوضۀ کوریان) ستبرای سازند قم به تدریج کاهش مي یابد و به حدود  900متر مي رسد (امامي،
 .) 1370در این ميان (حد فاصل حوضه های امجک و کوریان) بر اثر ساز و کار گسلۀ تفرش در جنوب باختری و
گسلۀ عزالدین در شمال خاوری ،ساختمانهایي چين خورده پدید آمده که ناودیس سمردشت و تاقدیس فلوجرد از

و
اﮐﺘ

آن شمارند .شيب یالهای شمالي به آشکارا از یال های جنوبي بيشتر است و روند محور در این ساختمانهای چين
خورده شمال باختری -جنوب خاوری است ( موازی با محور گسله های یاد شده) .هستۀ ناودیس سمردشت از سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته های رسوبي ميوسن (واحد  ) Mscدر هستۀ تاقدیس فلوجرد از سنگهای آذر آواری ائوسن (واحد  )Etb6ساخته
شده است .گسله های یاد شده چين خوردگي های فوق را در شمال و جنوب حوضۀ آنها محدود مي سازد.
از دیگر سا ختمانهای چين خورده در حد فاصل گسله های تفرش و عزالدین بایستي به ناودیس جفتان اشاره کرد (از
نام روستای جفتان واقع در بخش مياني از یال باختری ناودیس مورد نظر) .هستۀ این ناودیس از واحد آواری Plc

پدید آمده و روند محور آن موازی با گسله راندگي تفرش است .بر اثر ساز و کار گسلۀ یاد شده دامنۀ باختری جفتان

زﻣﯿ

بریده شده است.
در خاور روستای زورجين ،ساختماني چين خورده به صورت یک تاقدیس برگشته در حد فاصل بين گسله های
عزالدین در جنوب باختری و فرسمانه در شمال -شمال خاوری آ ن دیده مي شود که تاقدیس زورجين نام دارد و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هستۀ آن از سنگهای آذرآواری -رس وبي ائوسن باالیي ( )Et5پدید آمده است .روند محور این تاقدیس با روند
محورهای گسله های یاد شده موازی و به تقریب شمال باختری -جنوب خاوری است .بر اثر ساز و کار گسلۀ
زورجين (گسلۀ راندگي مابين گسله های راندگي فرسمانه در شمال و عزالدین در جنوب آن) ،یال باختری تاقدیس
زورجين حذف شده و سنگهای واحد  Et5بر روی سنگ نهشته های آذر آواری واحد  Etb6رانده شده است.
در شمال -شمال خاوری گ سلۀ راندگي فرسمانه در حد فاصل بين روستاهای مرق تا کهلو پایين ناودیس مرق جای
دارد .هستۀ این ناودیس از سنگ نهشته های رسوبي واحد  Msپدید آمده و روند محور آن موازی با محور گسلۀ
فرسمانه و به صورت شمال باختری -جنوب خاوری ا ست .چنين مي نماید که ساز و کار گسلۀ ایندس در خاور -
شمال خاوری و فرسمانه در جنوب  -جنوب باختری این ناودیس در شکل گيری آن مؤثر دیده باشد.
در شمال باختری روستای تلخاب و در مجاور گسلۀ فشاری تلخاب ساختماني چين خورده به نام ناودیس تلخاب
دیده مي شود .هستۀ این ناودیس از آهکهای سازند قم ( )M lqساخته شده و محور آن به موازات گسلۀ تلخاب (روند
شمال باختری -جنوب خاوری) است.
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به طور خالصه باید گفت که منطقه مورد مطالعه به موازات پهنه ران دگي زاگرس است و روند چيره در آن شمال
باختری -جنوب خاوری ا ست .همين امر موجب شده که ورقۀ فرمهين محور چين خوردگي ها به موازات گسله های
فشاری جای گيرند و یا با زاویه ای بسيار کم آنها را قطع کند .به طور اصولي این چين ها نامتقار ن و در بسياری
موارد یک یال آنها توسط گسله بریده شده است.
بررسی مراحل گوناگون کوهزایی در ورقۀ مورد مطالعه
ناپیوستگی در قاعدۀ تریاس باال

در سرانجام های تریاس مياني و سرآغاز های تریاس باالیي ،جنبش های تکتونيکي کيمری پيشين سبب تغ يير

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره های کربناتي تریاس مياني به رژیم دریا کناری و آواری تریاس باالیي شده است .با این وجود به باور
(حاجيان ،) 1970 ،این جنبش های زمين ساختي تنها سبب کاهش ژرفای حوضۀ رسوبي شده و از این رو تحول

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميان تریاس مياني و باالیي به طور کلي تدریجي بوده است .ستبرای در خور توجه نهشته های آواری تریاس باال و
ثابت ماندن نسبي شرایط ن هشته گذاری طي زمان یاد شده ،بازگو کنندۀ فرو نشست پيوسته است.
ناپیوستگی در قاعده کرتاسه پایین

تﻣ

در منطقه مورد مطالعه اثری از ژوراسيک مياني -باالیي نمای ان نيست .شاید در این زمان و به ویژه در ژوراسيک
زیرین ،نواحي مورد نظر ،چون برخي از نقاط ایران ،از آب بيرون بو ده است (حاجيان .)1970 ،در بيشتر نواحي ایران

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمين ساز و کار فاز کوهزایي ميان ژوراسيک باال و کرتاسه پایين (کيمرین پسين) موجب شده که سنگ آ هکهای
کرتاسه پایين با کنگلومرای قاعده ای و به گونه دگرشيب و زاویه دار برروی واحدهای قدیمي تر جای گيرند .در ورقۀ
فرمهين ،ب ه دليل همبری گسله سنگ آهک یاد شده با واحدهای کهن تر(ژوراسيک پایين) واحد کنگلومرایي قاعدۀ
ناپیوستگی بین کرتاسه باال و کرتاسه پایین

و
اﮐﺘ

کرتاسه دیده نمي شود ،که این ناپيوستگي در راهنمای نقشه در نظر گرفته شده است.

نبود ميان واحدهای سنگي کرتاسه باال و کرتاسه پایين ،مربوط به فاز کوهزایي است که در قاعدۀ سنومانين رخ مي
دهد .این فاز در ایران مرکزی به خوبي دیده مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناپیوستگی در قاعدۀ ائوسن

نبود ميان واحدهای سنگي کرتاسه و کنگلومرای قاعدۀ ائوسن مربوط به مرحله ای از کوهزایي آلب است که پس از
کرتاسه و پيش از ائوسن اتفاق مي افتد ( .) Laramidاین مرحله از کوهزایي پس از بسته شدن نئوتتيس حائز اهميت
است .که ردیف رسوبي -آتشفشاني ائوسن را با کنگلومرای قاعده ای بر روی واحدهای دیرینه تر جای مي دهد.
ناپیوستگی در قاعدۀ الیگوسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

جنبشهای زمين ساختي سرانجام های زبرین و سر آغازهای اليگوسن (فاز پيرنه ئن) سبب تغيير کلي رژیم دریایي ب ه
کوالبي -قاره ای مي ش ود و سنگ ته نشست های قرمز رنگ تبخيری یا آواری به جای گذاشته مي شود .این ردیف
قرمز که سازند قرمز زیرین ناميده مي شود ميان سنگ نهشته های فسيل دار ائوسن زیرین در قسمت های زیرین و
رسوب های دریایي اليگو-ميوسن (سازند قم) در بخش های باالیي محدود مي شود.
ناپیوستگی در قاعدۀ الیگو-میوسن

فاز فرسایشي اوایل اليگوسن (پيرنه ئن) در زمانهای اليگوسن مياني -پسين (شاتين) وميوسن پيشين ( اکي تانين) به
مرحله ای جدید از پيشروی دریا تبدیل مي شود ،که انباشته شدن نهشته های دریایي کم ژرفا (به طور اساسي
سنگ آهک و مارن) فرآورده این دوره از چيرگي دریا است و به نام سازند قم خوانده شده است .جنبش های زمين
ساختي موجب نبود تعادل در حوضه های رسوبي دریایي و پيدایش ميان الیه های کوالبي مي شود.

ناپیوستگی بین میوسن و پلیوسن

در سرانجام ه ای ميوسن پسين محيط رسوبگذاری دریایي پس از گذشتن از یک مرحله از انباشته های ميانجي و
گذاری جای خود را به انباشته های کوالبي -قاره ای مي دهند .انباشته های اخير بسيار ضخيم (چندین هزارمتر) اند
و سازند قرمز باالیي خوانده شده اند .جنبش های تکتونيک سرانجام های کو هزایي آلپي (رودنين) در دوره پليوسن
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سبب شده که انباشته های کوالبي  -قاره ای ميوسن چين خورده و به دنبال آن نهشته هایي به طور اساسي آواری و
قاره ای پليوسن ،به طور پيشرونده و دگرشيب بر روی آنها جای گيرد.
ناپیوستگی بین پلیوسن و پلیوسن -کواترنری

فاز زمين ساختي واالشين یا پاسادانين موجب پيدایش یک دگر شيبي کلي در پي ته نشستهای کواترنر در سراسر

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه شده است .این نهشته ها تا اندازه ای گوناگون اند و از آن ميان رسوب های آبرفتي از گسترش بيشتری
برخوردارند در هر صورت شکل گيری چهره زمين شناسي ساختماني منطقه متأثر از این فاز کوهزایي است و راندگي
هایي که واحد  Plcرا با دیگر واحدها درگير نموده نشان از اهميت این فاز دارد.
زمین شناسی اقتصادی

در منطقه مورد مطالعه آثار معدني به صورت کانه های غيرفلزی دیده مي شوند .بررسي ساختارهای زمين شناختي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و به ویژه شکستگي ها و گسله راهنمای پي بردن به خاستگاه این مواد معدني است.
باریت

سولفات باریم به شکل بلوری تخت یا مجتمع و توده ای گره ها و رگچه هایي را تشکيل مي دهد که اغلب سنگ

تﻣ

های گوناگون منطقه به ویژه ردیف های آتشفشاني یا آتشفشاني رسوبي ائوسن را بریده اند .در مواردی این کاني
س ازی به پيدایش انباشتگي های اقتصادی انجاميده که مورد بهره برداری نيز قرار گرفته اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در راستای گسله ای که سنگهای ائوسن (واحد  ) Et5را در شمال نقوسان قطع مي کند .باریت همراه با آثاری ازاکسيد آهن وجود دارد .همچين در جنوب خاوری نقوسان آثار پراکنده ای از باریتين در سنگهای ر سوبي واحد Et l4
دیده مي شود (امامي.)1370 ،

و
اﮐﺘ

 در شمال باختر طریز آباد در سنگهای واحد  Et5آثار رگچه های بسيار ظریفي از باریت رؤیت مي شود که به دليلاحداث جاده بسياری از آنها تخریب شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در سنگهای آذرآواری واحد  Etb2واقع در جنوب بابالر آثار گره و رگ چه هایي از باریت وجود دارد .در این م حلکارهای اکتشافي توسط افراد محلي انجام شده و به همان صورت متوقف شده است.
tl
در جنوب خاوری و سمق معدن متروکه ای از باریتين وجود دارد که در سنگهای رسوبي واحد  E 4حفر شده است.در حال حاضر کارهای جدید معدني بر روی نقاط دیگری از معدن صورت گرفته ولي هنوز به بهره برداری نرسيده
است.
گچ

زﻣﯿ

در سنگهای آتشفشاني واحد  Etb6و رسوبي واحد  Mgyالیه های گچ دار گاه به گونه ای قابل توجه فراهم آمده و
چندین ده متر ستبرا دارند .گچ های وابسته به این واحد که گمان مي رود اغلب دارای ارزش بهره برداری باشند،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشتر در نواحي شمال و شمال باختری تفرش تمرکز دارند .در نقاطي دیگری نيز به صورت توده های عدسي شکل
دیده مي شود .در شمار این نقاط مي توان بازرجان (شمال باختر تفرش) و شمال باختر عزالدین (شمال باختر

تفرش) را نام برد.
بنتونیت

این مادۀ معدني به نام گل سرشور در منطقه قزلچه (شمال خاور قزلچه) در حدود  40کيلومتری شمال باختر تفرش

در افقي به ستبرای  0/ 2تا  0/4متر در ميان الیه های سازند قرمز زیرین وجود دارد .این معدن در حال حاضر نيمه
فعال است (امامي.)1370 ،
مرمر

در شمال باختری روستای عباس آباد واقع در بخشهای مياني ورقه معدن متروکه ای از مرمر (آراگونيت) سفيد رنگ
به ستبرای حدود  10تا  15سانتيمتر به صورت بين الیه ای در سنگهای رسوبي واحد  Elt3دیده مي شود .این معدن
پيش تر از آن فعال بوده و از آن بهره برداری مي شده است.
22

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ ساختمانی

در خاور روستای سربند ،معدن سنگ ال شۀ نيمه فعالي در توف برش های دگرسان شدۀ واحد  Ngvوجود دارد که
جهت مصارف راهسازی ،پي سازی و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد.
S

گنبد نمک دیاپيری ،تزریق شده در آهکهای واحد

Mlq

 ،معدن نمک نيمه فعالي را در مجاورت خاوری روستای مرق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

کان تشکيل داده است.
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