ﻮر
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -7162میامی
جغرافیا و ریخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه یکصد هزارم ميامي ،در برگيرنده بخش جنوب باختری چهارگوش  1:250.000جاجرم ،ميان طولهای خاوری
ˊ 55° ،30و ˊ 56° ،00و عرضهای شمالي ˊ 36° ،00و ˊ 36° ،30در جنوب خاوری استان سمنان جای دارد.
بزرگترین مرکز جمعيتي محدوده مورد مطالعه شهر ميامي در شمالي و شهر بيارجمند در جنوب است .روستاهای
مهم محدوده شامل کالته اسد ،محمدآباد ،جودانه و خانخودی است.
با توجه به تنوع در ترکيب نهشته ها ،نوع فرسایش و گسترش واحدهای سنگي یکسان نيستند .سنگ های آهکي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه و سنگ های آتشفشاني و رسوبي ائوسن ،بخشهای مرتفع و سنگ های سست (مارن و ماسه سنگ) نئوژن
نواحي پست منطقه را درست کرده اند .از طرفي گسل ميامي که از شمال ورقه مورد مطالعه عبور مي کند ،گسلهای
اصلي چاه سيدآباد و گسل کي کي باروند جنوب باختری ،شمال باختری در شکل گيری موروفولوژی منطقه نقش

تﻣ

اساسي را دارند و ناحيه ميان این گسل ها باال آمده و بخش مرتفع را پدید آورده است .و دشت ميامي در شمال و
دشت بيارجمند در جنوب ،در کناره این گسلها شکل گرفته است .از ارتفاعات مهم ناحيه مي توان کوه ميامي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

( 2417متر) و سوخته کوه ( 2425متر) و کوه آسياب ( 2032متر) را نام برد .رودخانه دائمي در تمام ناحيه وجود
ندارد و رودخانه زیدر ،رودکال طاقي و کفتاره از رودهای فصلي مهم اند که در فصول بارندگي دارای آب هستند.
بيشتر م ردم با کشاورزی و دامداری معاش و به زبان فارسي سخن مي گویند .کشاورزی در قسمت شم ال ناحيه رواج

و
اﮐﺘ

بيشتری دارد .آب مصرفي توسط چشمه ها و قناتها و چاه تامين شود .دامداران فصلي در فصول سرد سال در مناطق
جنوبي استقرار دارند .این ناحيه ،بخشي از جاده تاریخي ابریشم به شمار مي آید و آثار معدنکاری قدیمي به فراواني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دیده مي شود .دشت بيارجمند و ناحيه کوهستاني جزو مناطق حفاظت شده توران به حساب مي آید و محل زندگي
حيوانات کمياب چون یوزپلنگ و گورخر ایراني ،بزکوهي ،روباه و گرگ و غيره است.
راه آسفالته درجه یک تهران-مشهد و جاده آسفال ته ميامي به بيارجمند و خانخودی از مهمترین راه های ارتباطي
منطقه است و جاده های خاکي ميان روستائي و بين مراکز دامداری هم جهت دستيابي به منطقه بطور پر اکنده
وجود دارند.

زﻣﯿ

چینه شناسی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ورقه ميامي بخشي کوچک از انتهای شمالي پهنه ایران مرکزی است .واحدهای سنگي منطقه در برگيرنده ردیفي از
سنگهای ژوراسيک و کرتاسه است و حجم قابل توجهي از نهشته های رسوبي و آتشفشاني ائوسن و سرانجام نهشته

های نئوژن و کواترنر هستند .سه توده آذرین در ميان سنگهای منطقه نفوذ کرده و باعث دگرگوني گرمائي آنها شده
است.
ژوراسیک

نهشته های ژوراسيک ،بطو ر عمده ،در جنوب خاوری شهر ميامي و در گوشه جنوب خاوری ورقه مورد مطالعه
رخنمون دارند این نهشته ها بدليل زمين ساخت شدیدی که منطقه را تحت تاثير قرار داده است ،بطور کامل چين
خورده و در بخش هایي تحت توده های آذرین ،دگرگوني مجاورتي را متحمل شده اند.
واحد Jcs

این واحد در گوشه جنوب خاوری ورقه رخنمون دارد و بصورت گسله در کنار واحد  Jssجای دارد .که توسط
کنگلومرای نئوژن در خاور و کنگلومرای پليوسن در باختر با ناپيوستگي زاویه دار (زاویه دگر شيبي حدود )20°
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پوشانده مي شوند ضخامت واحد نزدیک به  400متر تخمين زده مي شود .این واحد با یک کنگلومرای دانه درشت با
جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب آغاز شده و سپس تبدیل به تناوب ميکروکنگلومرای و ماسه سنگ سبز تيره
دیده مي شود که توسط یک آپوفير گرانيتي قطع شده است.
واحد Jsh

این واحد در جنوب شرق ورقه با تناوب شيل و ماسه سنگ نازک الیه قهوه ای رنگ آغاز و به شيل مدادی سبز
تيره-ق هوه ای با ميان الیه های شيل آهکي فروژنز تبدیل مي شود که در برگيرنده آثار فسيلهای گياهي ناقص
است .تعداد زیادی دایک دیابازی الیه های این واحد را قطع مي کنند .واحد یاد شده در جنوب کالته اسد کاملتر

ﮐﺸ
ﻮر

رخنمون شده و با سنگ آهک م توسط تا نازک الیه دارای فسيل آمونيت و با ميان الیه های شيلي آغاز مي شو
سپس شيل قهوه ای تيره با ميان الیه هائي از ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي روی آن جای مي گيرد دایک های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دیابازی این واحد را نيز قطع کرده اند واحد یاد شده در جنوب کالته اسد باناپيوستگي روی کوارتزیت و ميکا شيست
های قدیم با سن نامعلوم جای گرفته است .ضخامت این واحد بخوبي قابل تشخيص نيست ولي حدود  200متر
تخمين زده مي شود.
واحد Jsl

تﻣ

این واحد با ماسه سنگ آهکي ،سنگ آهک ماسه ای تيره فسيل دار آغاز مي شود و به یک سنگ آهک مارني ،سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهک ماسه ای با رگه های فراوان کلسيت و در بعضي قسمتها با ميان الیه شيل سبز زیتوني پایان مي یابد .ضخامت
این واحد حدود  150متر است .این واحد با همبری تدریجي روی واحد  Jshنشسته است.
واحد Jsc

و
اﮐﺘ

این واحد دارای گسترشي قابل توجه است و از الیه های کنگلومرا در تناوب با ماسه سنگ و شيل پدید آمده است
که در بخش هایي تبدیل به یک ماسه سنگ سبز تيره ضخيم الیه مي شود .قطعات فراواني از فاز g1گرانيت عبداله

واحد Jlsh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آباد در کنگلومرای این واحد یافت مي شود .این واحد تحت تاثير حرارتي فاز  g2دگرگون شده است .ضخامت واحد
از  350متر تا  500متر متغيير است .این واحد با ناپيوستگي هم شيب روی واحد  Jslجای مي گيرد و بگونه
تدریجي به واحد  J lshتبدیل مي شود.
واحد یاد شده با ضخامت نزدیک به  180متر به سان یک واحد کامال مشخص ميان سایر واحدها جای دارد و از یک
سنگ آهک منظم الیه در تناوب با شيل خاکستری تيره پدید آمده است.
واحد Jcss

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این واحد با یک تناوب سنگ آهک نازک الیه و شيل سبز تيره آغاز مي شود و به تدریج تبدیل به شيل قهوه ای با
ميان الیه ماسه سنگي و سپس کنگلومرا با ميان الیه ماسه سنگي مي شود که سرانجام کنگلومرای ضخيم الیه
متوسط دانه با گسترش و ضخامت قابل توجه روی مجموعه جای مي گيرد .این واحد با ضخامت حدود  400متر
یک پيشروی تدریجي را نشان مي دهد و بگونه نرمال روی واحد پيشين ( ) J lshجای گرفته است.

واحد Jls

این واحد جوانترین بخش ژوراسيک است و به دليل نزدیکي با گسل ميامي به شدت بهم ریخته و چين خورده است.
از یک آهک مارني سبز روشن ورقه ورقه با ميان الیه های ماسه سنگ قرمز و قهوه ای تشکيل شده است .که به
تدریج به یک کنگلومرای قرمز و قهوه ای تبدیل مي شود .ضخامت آن از  250متر تا  350متر تغي ير مي کند و با

یک ناپيوستگي هم شيب و اغلب بصورت گسله در زیر آهک های اوربيتولين دار کرتاسه پائين جای م ي گير د.
کرتاسه

نهشته های کرتاسه در جنوب ميامي و باختر بيارجمند با ضخامت شایان توجه ،ستيغ قله های مرت فع منطقه را مي
سازد .نهشته های کرتاسه زیرین گسترش و ضخامتي بيش از رسوبات کرتاسه باالئي دارند واحدهای گوناگون
کرتاسه از پائين به باال به شرح زیر است.
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واحد K scl

این واحد در واقع قاعده کرتاسه به شمار مي آید و در کل یک رخساره تخریبي داشته و با یک ميکروکنگلومرای زرد
آجری به ضخامت  10متر آغاز و سپس کنگلومرا قهوه ای ( 10متر) و ميکروکنگلومرای زرد روشن ( 20متر) و ماسه
سنگ آهکي زرد آجری با ميان الیه سنگ آهک تيره فسيل دار ( 90متر) و تناوب ماسه سنگ آهکي و آهک ماسه
ای فسيل دار ( 100متر) و سرانجام ميکروکنگلومرای کوارتز فلدسپاتي سفيد رنگ با قطعات اغلب کوارتز و فلدسپات
و بندرت ماسه سنگ تيره با گرد شدگي کم ( 15متر) ادامه پيدا مي کند که سنگ آهک ضخيم الیه کرتاسه زیرین
روی آن جای مي گيرد .بر روی هم حدود  200متر ضخامت دارد و با توجه به فسيل های زیر سن کرتاسه زیرین

ﮐﺸ
ﻮر

(آپسين زیرین) برای آن مشخص شده است.

Pseudochoffatella sp., Neutiloculina oolithica., Pseudocyclammina sp., Lenticulina sp.,
واحد K l1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد گسترشي شایان توجه دارد و بي شتر قله های مرتفع منطقه از آهکهای ضخيم الیه این واحد ساخته شده
اند .آغاز این واحد با سنگ آهک مارني خاکستری روشن نازک الیه ( 20متر) است که سپس به سنگ آهک دانه
شکری و متبلور زرد ضخيم الیه ( 100متر) تبدیل مي شود و سپس سنگ آهک مارني سبز تيره نازک الیه (25

تﻣ

متر) و آهک خاکستری تيره متبلور ضخيم الیه ( 150متر) و آهک مارني روشن ( 15متر) و آهک و آهک ماسه ای
خاکستری تيره با فسيل اوربيتولين حدود  1500متر بر روی آن مي نشيند .با توجه به فسيل های زیر سن کرتاسه
زیرین (آپسين-آلبين) برای آن تعيين شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Orbitolina cf., discoidea., Dictyoconus sp., Pseudocyclammina sp., Nezzazata sp., Pseudolituohella sp.,
Lenticulina sp., Nautiloculina oolithica, Cuneolina sp., lraqia sp., Dictyoconus sp., Pseudochoffatella
واحد K sl2

و
اﮐﺘ

واحد یاد شده رخنموني محدود در شمال شرق سوخته کوه و در شمال خوندر دارد و با ناپيوستگي ه م شيب بر روی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  Kl1جای گرفته است که شامل تناوبي از مارن و ماسه سنگ با آهک مارني و آهک شيلي نازک الیه و پيچ
خورده است ضخامت آن نزدیک  150متر بوده و فسيل های زیر سن کرتاسه باال (سنومانين-کامپانين) را برای آن
مشخص مي کند.
Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, Stomiosphera sphaerica, Calcisphaerula innominata lata
)Age: Upper Cretacea (Cenomanian
Globotruncana, Ventricosa, Glb. Pseudolinneiana Gbb. Arca, Glb. Lapparenti Glb. Pinneiana
Age: Campanian
واحد K ml2

زﻣﯿ

این واحد نيز رخنموني محدود از خاور و شمال خاوری سوخته کوه و قره سقر دارد .ارتباط آن با سایر واحدها اغلب
بصورت گسله است و از یک مارن سبز رنگ در تناوب با آهک مارني نازک الیه تشکيل شده است .ضخامت بخشي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که بين گس لها رخنمون دارد حدود  200متر است .سن سانتونين -کامپانين توسط فسيلهای زیر برای آن مشخص
شده است.
Rotalipora ticinensis, Globotruncana lapparenti tricaninata, Globotruncana sp., Stomiospharea
conoidea. Calcisphaerula innominata, Pithonella ovalis, callcis phaerula innominata lata, Stomisphaera
sphaerica.
واحد K lp2

واحد یاد شده در دره زیدر در باختر مزرعه دجو رخنمون است که بواسطه فعاليت های تکتوئيکي و عملکرد گسلهای
موجود خرد شده و در مواقعي دگرگوني ضعيفي را متحمل شده است .در قسمتهائي بصورت تناوب ماسه سنگ و

مارن سبز روشن و در بخشهایي آهک متبلور و فيليت و اسليت نمایان مي شود .ضخامت واحد معلوم نبوده ولي
حدود  400متر تخمين زده مي شود فسيلهای زیر سن کرتاسه باال (سنومانين-ماستریشين) را برای آن مشخص
مي کند.
Globotruncana lapparenti, Hedbergella trochoidea. Radiolaria, Stomiosphaera sphaerica Rotalipora sp.
Age: Cenomanian-Santonian
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Fissurina sp., Archeoglobigerina cf, bosquensis
Globotruncana conica, Glb. Stuartiformis, Glb.arca.
Rotaliporsa sp., Anomulia sp., Rugoglobigeina sp.
Age: Masstrichtian
واحد K ms2

این واحد در دره زیدر و در خاور خوندر رخنمون دارد و وابستگي و ارتباط آن با سایر واحدها تماما گسله است و

ﮐﺸ
ﻮر

تحت تاثير تکتونيک شدید منطقه در بيشتر جاها چين خورده و دگرگون شده است و شامل مارن و شيل با ميان
الیه هائي از آهک ورقه ورقه و آهک متبلور و برشي شده است در یک نمونه از مارنها فسيل های زیر تشخيص داده
شده که سن کرتاسه باال (ماستریشين باالئي) را برای آن معلوم مي کند.

Globotruncana falsostuarti, Rosila fornicata, Roita contusa, Globotruncana Stuartiformis.

پالئوسن

رخنمون مربوط به نهشته های پالئوسن تنها در شمال ورقه مورد مطالعه دیده مي شود .این رخنمون کوچک که از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

یک سنگ آهک کرم رنگ خرد شده تشکيل آمده شده است توسط دو گسل محدود مي شود و بصورت بي ریش ه
روی واحد کنگلومرائي ائوسن دیده مي شود  .فسيل های زیر سن پالئوسن (مونتين-تانتين) را بر ای آن مشخص
کرده است.

تﻣ

Mississipina sp., Globigerina sp.,
Marinella lugeoni (Pfender), Peysonelia antique
Lithothamnium sp., Archaelithamnium sp.,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ائوسن

واحدهای ائوسن بيشترین گسترش را در منطقه دارد و با یک امتداد شمال خاوری جنوب باختری ارتفاعات نه
چندان مرتفع را مي سازد .در ناحيه ميامي ،نهشته های ائوسن بيشتر از سنگهای رسوبي تشکيل شده است و مقدار

و
اﮐﺘ

کمتری سنگهای آتشفشاني وجود دارد .ائوسن زیرین با یک پيشروی گسترده دریا همراه بوده که حاصل آ ن رسوبات
کنگلومرائي و ماسه سنگ و مارني گسترده ای است که در جنوب باختر منطقه برونزد دارد آغاز ائوسن زیرین با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تخریب و اکسيداسيون همراه است که واحد  Ec1 lرا با یک کنگلومرای قرمز رنگ بر جای گذاشته است که این واحد
بطور گسله در کنار شيل و آهکهای ژوراسيک جای گرفته است و ضخامتي حدود  350متر دارد .در ادامه پيشروی
دریا ،ماسه سنگ قرمز رنگ و دانه درشت (واحد  Esmبا ضخامت  30متر و کنگلومرای پولي ژنتيک خاکستری تيره
(واحد  ) Ec2lبا ضخامت حدود  450متر پدیدار مي شود .این واحدها بطور جانبي به واحد  Eclتبدیل مي شود و در
بعضي مواقع در زیر آن جای مي گيرند .واحد  Eclبا ضخامت حدود  600متر بيشترین گسترش این مجموعه را دارد

زﻣﯿ

و یک کنگلومرای خاکستری تيره با قطعات در اندازه نيم متر تا کوچکتر از جنس گرانيت صورتي و سنگ آ هک
خاکستری تيره کرتاسه و ماسه سنگ قرمز ژوراسيک با گردشدگي و جورشدگي خوب است .کنگلومرای واحد Ec3l
به رنگ قرمز و تناوبي از الیه های با قطعات دانه درشت و دانه ریز و با سيمان رسي ،نسبت به سایر کنگلومراهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه ،کمتر سخت شده است .ا ین واحد در زیر دو واحد  Emsalو Emsclجای مي گيرد .در واحد  Emsclکه
متشکل از یک کنگلومرای ریز دانه و ماسه سنگ و مارن است فسيلي پيدا نشد ولي در واحد  Emsa lکه تناوب مارن و

ماسه سنگ است ،الیه های مارني نوموليت دار وجود دارد که فسيلهای زیر سن ائوسن زیرین (ایپریزین) را برای آن
معلوم مي کند.
Nummulites globulus, Nummulites sp,
Nummulites planulatus, Assilina Leymeriei, Assilina sp.,
Age: Ypresian
Accarinina crassata,A. bullbrooki, Globigerina triloculinoides
Turborotalia cerroazulensis frontasa, T . Praccentralis
Age: Late Early Eocen to Early Middle Eocene.

ائوسن زیرین در شمال خاور نقشه با مارن سبز و ميان الیه های سنگ آهک مارني و ماسه ای نوموليت دار (واحد
 ) Em1lادامه پيدا مي کند که فسيلهای زیر سن ائوسن آغازی را مشخص مي کند.
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Nummulites globules, Nummulites sp., Glomalreolina sp., Alveolina., Assilina sp., Discocyclina sp.,
Rotalia sp., Orbitolites sp.,
کنگلومرا و ماسه سنگ دانه درشت ( ) Eccs lدر هسته یک تاقدیس کشيده برونزد دارد و ماسه سنگ با ميان الیه های

مارن و آهک ماسه ای نوموليت دار (واحد  ) Esllروی آن بگونه نرم ال جای گرفته است که فسيلهای زیر سن ائوسن
زیرین (ایپریزین) را برای آن تعيين کرده است.
Flosculina pasticillata, Discocylina sp., Discocylina sella,
Assilina sp., Nummulites cf. globulus, Nummulites sp.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  ، Eslدر بر گيرنده ماسه سنگ و ماسه سنگ توفي همراه ب ا شيل سبز تيره مي باشد و در زیر سنگ آه ک و
آهک مارني نوموليت دار (واحد ) Ellجای مي گيرد که با توجه به فسيلهای زیر سن ائوسن زیرین م شخص مي شود.

Nummulites globules, Rotalia viennoti, Miscellanea miscella, Nummulites sp.,
Orbitolites sp., Rotalia sp., Alveolina sp., Discocyclina sp.,

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  Emsblتناوبي از ماسه سنگ و مارن مي باشد که ميان الیه های ماسه سنگ آهکي و کنگلومرای ریز دانه با
خميره آهکي نوموليت دار (سه افق فسيل دار) دارد .فسيل های موجود سن ائوسن زیرین را به واحد مي دهند.

Nummulites sp., Discocyclina sp., Assilina sp.,

واحد  Ealشامل گدازه آندزیتي به رنگ سبز زیتوني است و ماسه سنگ و توف نازک الیه سبز و توف مارني (واحد

تﻣ

 ) Etslباز پسين واحدهای ائوسن زیرین اند.
واحد های ائوسن زیرین مياني در خاور آب آسمانوبا یک واحد ماسه سنگي مارني آغاز و با تناوب ماسه سنگ سبز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تيره و شيل منظم الیه ادامه مي یابد (واحد  )Esshmشامل الیه های ماسه ای بصورت برجسته ،مي باشد که ضخامت
آن حدود  250متر است .یک الیه کنگلومرای آهکي فسيل دار سن ائوسن زیرین-مياني را نشان ميدهد.
Nummulites sp., Assilina granulose
تناوب ماسه سنگ سخت نشده و مارن سبز روشن با ضخامت  200متر (واحد  )Esmmو ماسه سنگ خاکستری تيره

و
اﮐﺘ

با ميان الیه کنگلومرائي متوسط دانه و ضخامت  50متر (واحد ) Esmکه تپه ماهورهای به نسبت مرتفع را مي سازند،
در باال و یا درون واحد پيشين دیده مي شود سه واحد یاد شده بگ ونه تاقدیس و ناودیس های کشيده ای چين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خورده اند.
واحد  Eamدر جنوب دخترگير و بصورت بسيار محدود و پراکنده در جنوب نقشه برونزد دارد .یک گد ازه آندزیتي با
ترکيب تراکي آندزیت بازالت با بافت پورفيریتيک-ميکروليتي با درشت بلورهای پالژیوکالز (آندزین-البرادور) و
کلينو پيروکسن (اوژیت و اژرین) و اليوین است ضخامت آن بدرستي دانسته نيست و حدود  200متر حدس زده مي
شود.
scm
در پيرامون دره زیدر سه واحد از ائوسن رخنمون دارد که یکي از واحدها فسيل دار است .یک واحد کلي بنام E m

زﻣﯿ

از تناوب ماسه سنگ و شيل همراه با مارن و کنگلومرا پدیدار شده است و دو واحد  Emmو Escllبصورت بين انگشتي
در ميان آن جای گرفته اند .واحد  Emmاز یک مارن الوان (سبز و قرمز و سفيد) همراه با ماسه سنگ ریز دانه و ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ مارني درست شده است که فسيلهای زیر سن ائوسن مياني را برای آن مشخص مي کند.

Morozovella sp., Globigerinotheka sp., Globigerinotheka triloculinoides, Globigerina sp., Rothalia sp.,
واحد  Esclmتناوبي از کنگلومرا و ماسه سنگ خاکستری تيره که کوه های تيغه ای شکل به نسبت مرتفع را مي

سازد و ضخامت آن متغير و از  10تا  45متر است.
در خاور ورقه ،یک سری واحدهای ائوس ن وجود دارد که رخنمون اصلي آنها در ورقه مجاور (عباس آباد) است جاده
کاروانسرای شاه عباس به غزازان از ميان آنها گذر مي کند ،آنچه که بصورت محدود و به شکل یک تاقدیس و

ناودیس در منطقه مورد مطالعه رخنمون است از پائين به باال عبارتند از:
رخنمون و ضخامت واقعي واحد  Ebzuدر خارج از ورقه ميامي دیده مي شود و عبارت از یک آندزیت پورفيری با
درشت بلورهای پيروکسن و پالژیوکالز با بافت حفره ای است که حفره ها توسط کوارتز با آلودگي ماالکيت پر شده
است .روی این واحد یک کنگلومرای قرمز رنگ متوسط دانه با قط عات اغلب آتشفشاني و بندرت سنگ آهک
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خاکستری کرتاسه با گردشدگي و جورشدگي متوسط با خميره توفي آندزیتي (واحد  )Ecuبا ضخامتي در حد 250
متر جای گرفته است.
از واحد  Elmکه یک آهک مارني و ماسه سنگ آهکي و ماسه سنگ توفي با ضخامت حدود  60متر است فسيلي پيدا
نشده ولي در ورقه عباس آباد با توجه به فسيلهای یافت شده این واحد را به ائوسن باالئي نس بت داده اند .واحد Estu

ﮐﺸ
ﻮر

در هسته ناودیس نمایان شده و از تناوب ماسه سنگ و شيل قهوه ای با ميان الیه توف ماسه ای و توف برش سبز
خوشرنگ تشکيل شده است که حدود  130متر ضخامت دارد .واحد  Etbuبا ضخامت حدود  250متر با همبری
گسله کنار این مجموعه جای دارد و یک توف برش سبز رنگ ضخيم الیه تا ماسيو با ترکيب آندزیتي و قطعات زاوی ه
دار نيم متری تا چند سانتيمتری است.
در ائوسن باالئي حوضه متالطم تر شده و همراه با رسوبات کنگلومرائي و ماسه سنگ و مارني ،گدازه های آندزیتي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آندزیتي بازالتي به درون حوضه ریخته مي شوند .در شمال خاور ورقه ،ناودیس دو چپله از واحدهای مختلف ائوسن
باالئي تشکيل شده است که از پائين به باال عبارتند از:
واحد  Eabuگسترش قابل توجهي دارد و یک آندزیت بازالت قهوه ای و سبز رنگ با بافت پورفيریتيک با زمينه

تﻣ

ميکروليتيک با پورفيرهای پالژیوکالز (آندزین و البرادوریت) و کلينو پيروکسن است که در بعضي موارد به یک برش
با ترکيب آندزیتي تبدیل مي شود .ضخامت واحد حدود  1350متر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد  Etbauکه در درون و باالی واحد پيشين جای دارد یک تراکي بازالت تجزیه شده با درشت بلورهای پالژیوکالز و
اليوین تجزیه شده است .که در قسمتهائي برشي شده و آثار دگرگوني ضعيف نيز در آن دیده مي شود .ضخامت آن
حدود  1800متر تخمين زده مي شود واحد یاد شده در باال توس ط آپوفيزها و دایکهای پر شمار ميکرومونزو دیوریت

و
اﮐﺘ

بریده مي شوند .بخشي از واحد  Etbauبصورت یک گدازه آندزیتي مگاپورفيری سبز تيره با پورفيرهای پالژیوکالز
(آندزین) و پيروکسن (اوژیت) و احتماال اليوین در زمينه ای از پالژیوکالزهای اسيدی (آلبيت و اليگوکالز) تفکيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي شود و واحد  Eapuرا پدید مي آورد که حداکثر تا  200متر ضخامت دارد.
واحد  Ecauکه یک کنگلومرای ریز تا متوسط دانه است با قطعات اکثرا آتشفشاني ائوسن ،بندرت سن گ آهک کرتاسه
و گرانيت با جورشدگي بد و گرد شدگي متوسط تا خوب به ضخامت  340متر در روی واحد  Eabuبطور نرمال جای
گرفته است.
واحد  Esclتناوبي از ماسه سنگ کمتر سخت شده سبز روشن با کنگلومرای متوسط تا ریز دانه و ميان الیه هائي از

زﻣﯿ

مارن به ضخامت حدود  460متر است که به تدریج به واحد  Esmmبا تناوبي از ماسه سنگ و مارن نازک الیه با الیه
بندی منظم تبدیل مي شود .ضخامت واحد حدود  350متر است.
واحد  Ecs1یک کنگلومرای ریز تا متوسط دانه با قطعات اغلب سنگهای آتشفشاني آندزیتي و آندزیتي بازالتي ،سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آهک کرتاسه با جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب با الیه بندی متوسط و منظم است که ميان الیه هائي از ماسه
سنگ صورتي رنگ دارد (ضخامت  320مت ر) واحد یاد شده به تدریج تبدیل به مارن زرد و قرمز همر اه با الیه ها و

عدسي های گچي (واحد ) Emmمي شود که یک واحد کنگلومرائي با سيمان رسي و ميان الیه ماسه سنگ رسي
(واحد ) Ecbuاز آن تفکيک مي شود .ضخامت دو واحد حدود  200متر تخمين زده مي شود این واحد ها در واقع
ج وانترین بخش توالي های ائوسن هستند و نهشته های پليوکواترنر بصورت دگر شيب روی آن مي نشيند.
الیگومیوسن

mc

رخنمون های بسيار محدود از واحد  OMدر جنوب ورقه (جنوب چاه تلخ) دیده مي شود که شامل یک مارن و
رس زرد و قرمز با ميان الیه سنگ آهک مارني فاقد فسيل است که با توجه به اینکه گسترش اصلي آن در ورقه
جنوبي است با استناد به نقشه  1:250.000خارتوران ،سن آن اليگوميوسن در نظر گرفته شده است.
نئوژن

واحدهای نئوژن ،بيشتر رخساره های ساحلي و کوالبي دارند و در شمال باختر و خاور ورقه مورد مطالعه ،انباشته
های کنگلومرائي نئوژن ،گسترده شده اند.
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واحد  Ngcیک کنگلومرای خاکستری تيره و قهوه ای و قرمز رنگ با قطعات به اندازه های  1تا  30سانتيمتر،
گردشدگي خوب ،جورشدگي متوسط ،الیه بندی متوسط تا ضخيم ،خميره ماسه ای و نيمه سخت شده ،جنس
قطعات گرانيت و ماسه سنگ کوارتزیت و سنگ آهک و قطعاتي از یک کنگلومرای دیگر (ائوسن) است .ضخامت
واحد متغير و بخوبي قابل تشخيص نيست .این واحد در خاور ورقه به تدریج تبدیل به یک تناوب ماسه سنگ قرمز

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ و نازک الیه با مارنهای الوان (واحد  )Ngmscمي شود که ميان الیه های کنگلومرائي دارند و تپه ماهورهای کم
ارتفاعي را در شمال دشت بيارجمند مي سازند.
واحد  Ngcsروی واحد  Ngcجای گرفته است و در حاشيه گسل ميامي با یک روند خاوری-باختری رخنمون دارد و
شامل تناوبي از ماسه سنگ دانه ریز با شيل سبز رنگ منظم الیه است و بيشتر ،آلتره شده اند و یک خاک پف کرده
با ضخامت قابل توجه روی آنها را گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  Ngmsدر شمال باختر ورقه مورد مطالعه رخنمون دارد که شامل تناوب ماسه سنگ ریز دانه نيمه سخت شده
با مارن الوان قرمز و صورتي تشکيل شده و شباهت کامل به نهشته های سازند قرمز باالیي نشان مي دهد .در درون
آن واحد دیگری بنام  Ngmقابل تفکيک است که یک مارن الوان قرمز و سفيد با الیه ها و عدسي های گچ ،نمک م ي

تﻣ

باشد .رسوبات کواترنر و یا کنگلومرای پليو کواترنر بصورت دگر شيب با شيبي حدود  25درجه ر وی آن مي نشيند.
قاعده رسوبات نئوژن رخنمون ندارند .و ضخامت دو واحد حدود  650متر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته های واحد  PLQcدر جنوب باختر ورقه ميامي گسترش بيشت ری دارند و در شمال خاور و در شمال باختر نيز
رخنمونهای محدودی را به نمایش مي گذارند .این واحد یک کنگلومرای متوسط دانه با قطعات سنگهای آتشفشاني و
ماسه سنگي ائوسن ،ماسه سنگ و سنگ آهک ژوراسيک و سنگ آهک کرتاسه گرانيت با گردشدگي خوب است که

و
اﮐﺘ

در قسمتهائي ميان الیه ماسه سنگ ریز دانه و ماسه سنگ مارني دارد .خميره کنگلومرای رسي و ماسه ای و تا اندازه
ای سخت شده است شيب الیه ها در حد  20تا  25درجه بوده و ضخامت آن در منطقه مورد مطالعه بيش از 500

کواترنر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متر تخمين زده مي شود .رسوبات واحد  PLQcبصورت دگر شيب با شيب حدود  25درجه بر روی واحدهای
نئوژن و یا سایر واحدهای قدیمي جای گرفته است.
واحد  Qhtدر حاشيه شرقي ارتفاعات وسط ورقه ميامي ،برونزدهای به نسبت گسترده را نشان مي دهد و در حاشيه
خاوری رودخانه زیدر ضخامت در حد  80تا  100متر را به نمایش مي گذارد .الیه ها ،بيشتر ،افقي اند و گاه از شيب

زﻣﯿ

توپوگرافي پيروی کرده اند و رسوبات کمتر سخت شده در حد قلوه سنگ و پاره سنگ و ریگ با ميان الیه های دان ه
ریزتر ماسه ای و رسي است.
مخروط افکنه های مرتفع با رسوبات دانه درشت قلوه سنگ و پاره سنگ و ریگ (واحد  )Qhfدر دامنه شمالي و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خاوری ارتفاعات اصل ي منطقه در ابتدای دره های اصلي دیده مي شوند.
واحد Qltدر شمال و جنوب خاوری گسترش بيشتری دارند و متشکل از رسوبات سخت نشده با قطعات گرد شده در

حد چند سانتيمتر و کوچکتر (شن و ماسه) است که از فرسایش سنگهای قدیمي تر و بویژه آبرفتهای قدیمي پدید
آمده اند .مخروط ا فکنه های کم ارتفاع در بر گيرنده انباشته های ریز دانه شن و ماسه (واحد  ) Qlfبا یک فاصله ای از
دامنه خاوری ارتفاعات تشکيل شده اند.
رسوبهای بادی در شمال ورقه برونزد دارند و شامل ماسه ،لس و رس است که در اثر فعاليت باد ب ه اشکال هاللي
(برخان) و با رشته های موج م اننده دیده مي شوند (واحد  )Qsبعضي از تپه های ماسه ای در شمال باختر ورقه

ميامي شکل ثابت به خود گرفته و حتي روی آنها کشاورزی مي شود.
کفه های رسي (واحد  ) Qcدر شمال خاوری ورقه ،دشت تا اندازه ای مسطح را که بيشتر شامل رس است تشکيل
داده است انباشته های کواترنری  Qalجوانترین رسوبات کواترنر است که در کف و حاشيه رودخانه های منطقه
بصورت ماسه سنگهای ریز و درشت و قطعه سنگ های سيالبي در حال تشکيل مي باشند.
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سنگهای دگرگونی

سنگهای دگرگوني بگونه ای محدود در ورقه مورد مطالعه رخنمون دارند و سن آنها بطور دقيق معلوم نيست
واحدهای دگرگوني از پائين به باال عبارتند از :
واحد P Єsh

کهن ترین نهشته های منطقه مورد بررسي متعلق به این واحد است که رخنمونهای آن بصورت بسيار محدود در
جنوب خاور نقشه در پيرامون روستای دزیان گسترش دارد و در برگيرنده اسليت و ميکاشيست گرونادار سبز تيره ب ا

ﮐﺸ
ﻮر

رگه های سيليس آهن دار و ندولهای فراوان سيليس است ،سيليس ها گاه تجمع در حد چند متر و ندرتا ده متری
هم پيدا مي کنند  .این مجموعه دگرگوني توسط یک سری دایکهای آندزیتي و آندزی بازالتي سبز بریده مي شوند و
بواسطه یک گسل معکوس در کنار آهکهای تيره رنگ کرتاسه پائين جای مي گيرند .روی این مجموعه ،کنگلومرای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نئوژن با قطعات درشت آهکي و سيمان آهکي بصورت دگر شيب نشسته است .سن این واحد نامعلوم است.
واحد q.sh

واحد دانسته نيست و بطور مسلم قدیمي تر از ژوراسيک است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Mts

تﻣ

این واحد در باختر سکون رخنمون دارد و واحدهای مختلف ژوراسيک زیرین بصورت ناپيوستگي زاویه دار روی آن
جای گرفته اند (تشخيص زاویه دگر شيبي مشکل و حدود  20درجه تخمين زده مي شود) بطور عمده شامل
کوارتزیت سفيد رنگ و ميکاشيست سبز تيره پدید مي آید که تحت تاثير دگرگوني دیناميک قرار گرفته اند سن این

و
اﮐﺘ

این واحد که در جنوب کي کي برونزد دارد متشکل از یک ماسه سنگ دانه متوسط سيلتي دگرگون شده و اسليت
است که تحت تاثير فاز حرارتي توده گرانيتي چاه تلخ و فشارهای اعمال شده دگرگوني درجه ضعيفي را تحمل کرده
و بافت اوليه سنگ اغلب محفوظ مانده است .رگه های سيليسي و کوارتز فلدسپاتي زیادی مجموعه را قطع کرده

قائل شد.
واحد Mtlsh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .این رگه ها حاصل تزریق شيره های اسيدی توده چاه تلخ اند .در این واحد هيچ نوع فسيلي یافت نشد ولي ب ا
توجه با تشابهات سنگ شناسي و چينه شناسي با سنگهای ژوراسيک مي توان سن احتمالي ژوراسيک؟ را برای آن

این واحد در امتداد دره زیدر رخنمون دارد و به دليل نزدیکي به گسل ميامي در بعضي قسمتها بطور کامل خرده

زﻣﯿ

شده و چين خورده است .این واحد از یک سنگ آهک متبلور و برشي شده و گاه سنگ آهک و شيل نازک الیه چين
خورده در تناوب با کلسيت شيست سبز همراه با فيليت و اسليت پدید آمده است که رگه و رگچه های متعدد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کلسيتي و سيليسي مجموعه را قطع مي نمایند .همبری این مجموعه با سایر واحدها گسله بوده و با توجه به
خصوصيات کلي چينه شناسي احتمال داده مي شود که سن ژوراسيک؟ داشته باشد.
سنگهای نفوذی

در محدوده ورقه ميامي ،سنگهای نفوذی برونزدی محدود را به نمایش مي گذارند ،این سنگها دست کم حاصل دو
فاز آذرین دروني ( )Plutonicو دو فاز شبه آتشفشاني ( )Subvolcanicهستند .سنگ های آذرین دروني با ترکيب
اسيدی وابسته به ماگماتيسم اواخر مزوزوئيک اند و بصورت توده های کوچک تا متوسط در جنوب باختری شهر
ميامي و در خاور بيارجمند نمایان شده اند .واحدهای شبه آتشفشاني بصورت توده های نيمه ژرف کوچک در ميان
واحدهای سنگي منطقه جایگزین شده اند ،یک گروه از آنها با ترکيب حدواسط بازیک به شکل دایک و زبانه های
نفوذی در شمال خاوری منطقه در ميان واحدهای آتشفشاني ائوسن پایاني نمایان شده اند ،گروه دیگر با ترکيب
حدواسط-اسيدی و بصورت گنبدهای نيمه ژرف در ميان واحدهای تخریبي ژوراسيک مياني -پایاني در جنوب
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باختری شهر ميامي دیده مي شوند .هر دو مجموعه نفوذی حاصل ماگماتيسم پس از ائوسن هستند .در ادامه
واحدهای نفوذی منطقه از قدیم به جدید به اجمال معرفي شده اند.
واحدg1

این گروه از سنگهای نفوذی در ارتفاعات جنوب باختری شهر ميامي برونزد دارند .سنگهای واحد  g1با رنگ ظاهری
سفيد روشن ( )Hololeucocrateاند و در نمونه دستي بافت تمام بلورین ( )Holocrystalineدارند .سنگهای گرانيتي
این واحد توسط الیه های کنگلومرائي ژوراسيک پایاني پوشيده مي شود ولي جوانترین سنگهائي که توسط این توده
بریده مي شوند در سطح زمين نمایان نيستند از این رو زمان جایگيری این واحد نفوذی به پيش از ژوراسيک پایاني

ﮐﺸ
ﻮر

و بطور احتمالي به ژوراسيک مياني نسبت داده مي شوند.
بر پایه مطالعات سنگ شناسي بافت سنگهای این واحد گرانوالر است که بطور محلي بافت های گرافيک و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کاتاکالستيک نيز در آنها دیده مي شود .ترکيب کاني شناسي اصلي این سنگها فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز و کو ارتز
است .در متن سنگ کاني های فيلوسيليکات ه و اکسيدهای آهن بصورت ثانویه شکل گرفته اند و کان يهای ف لزی به
مقدار کمتر از  %1حجمي سنگ در ترکيب آنها دیده مي شوند .بر پایه ترکيب کاني شناختي و با توجه به ویژگيهای

تﻣ

بافتي نام سنگهای واحد نفوذی  g1در حد گرانيت است .با بررسي ترکيب شيميائي سنگ و بکارگيری
نمودار( Sio2 / )Na2O+K2Oاز ميدلموست ( )1985نام گرانيت برای این واحد نفوذی تائيد مي شود .از دیگر ویژگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

های شيميائي مي توان به سرشت کالکوآلکالن و پرآلومينوس سنگ های این واحد اشاره کرد .هم چنين بر پایه
نسبت  K2O / Na2Oسنگهای گرانيتي واحد  g1سدیک هستند.
برونزدهای سطحي واحد  g1در جنوب گسل ميامي نمایان شده اند و به دليل عملکرد این گسل ،سنگهای گرانيت ي

و
اﮐﺘ

بطور عمده خرد شده هستند و بطور محلي آثار جهت یافتگي در متن سنگها دیده مي شوند آن چنان که مي توان
آنها را در شمار سنگهای ميليونيتي و گرانيت گنایس آورد.
واحد g2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اواخر ژوراسيک واحدهای سنگي منطقه تحت تاثير یک فاز پلوتونيک دیگر-قرار گرفته اند که پي آمد آن ،توده
های نفوذی دیگری با رخساره ژرف در ميان واحدهای سنگي منطقه جایگير شده اند .این سنگ ها در جنوب شهر
ميامي و باختر بيارجمند برونزد دارند که با نشانه  g2بر روی نقشه مشخص شده اند.
در جنوب باختری شهر ميامي ،سنگ های نفوذی واحد  ، g2بصورت زبانه های پر شمار نفوذی ،در ميان سنگ های

زﻣﯿ

گرانيتي واحد  ، g1و رسوبات سخت شده ژوراسيک مياني-پایاني جایگير شده اند و بطور جالبي کن گلومرای دارای
قطعات گرانيتي واحد  ، g1توسط توده های نفوذی  g2دگرگون شده اند .برونزد دیگر واحد  g2در جنوب باختر
بيارجمند یا جنوب کي کي به شکل یک استوک بزرگ در سطح زمين نمایان است .این واحد نفوذی در ميان ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگهای دگرگون شده واحد  Mtsجایگزین شده اند و قطعات آن در کنگلومرای قاعده کرتاسه یافت مي شوند که ب ا
توجه به شواهد یاد شده ،زمان جایگيری واحد  g2به ژوراسيک پایاني نسبت داده مي شود.

سنگهای نفوذی واحد  g2در نمونه دستي با رنگ صورتي و خاکستری تيره با بافت تمام بلورین و همچنين وجود
مقداری بيوتيت قابل شناسایي هستند که با همين مشخصات مي توان آنها را از سنگهای گرانيتي واحد  g1تميز داد.
سنگهای نفوذی این واحد در بيشتر موارد بشدت خرد شده هستند ،آن چنان که در نمونه های مطالعه شده بافت

کاتاکالستيک به مقدار بسيار زیاد دیده شده است.
بررسيهای ميکروسکوپي ،بافت گرانوالر و کاتاکالستيک و بندرت پگماتيتي را برای سنگهای واحد  g2نشان داده

است .پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن ،کواتز و بيوتيت ،کاني های سازند اصلي سنگ هستند .پالژیوکالزها با ترکيب
شيميائي اسيدی (اليگوکالز) به صورت بلورهای شکل دار تا نيمه شکل دار و تجزیه جزئي به کانيهای ثانویه ،همراه با
فلدسپات آلکالن از نوع اورتوز (اورتوز پرتيتي شده) ،حجم اصلي سنگ را بخود اختصاص داده اند .در برخي از نمونه
های مطالعه شده ،درصد حجمي فلدسپاتهای آلکالن بيش از پالژیوکالز است در سنگهای نفوذی واحد  ، g2کوارتز
سومين کاني اصلي سنگ است و فراواني آن به  25تا  30درصد حجمي سنگ مي رسد .در بيشتر نمونه های مطالعه
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شده ،بيوتيت تنها کاني تيره ( ) Maficسنگ بوده است ،این کاني بيشتر بصورت ورقه ای شکل و تجزیه شده به
کانيهای لوکوکسن و کلریت در متن سنگها دیده مي شود .کانيهای کدر ( ،)Opaqueاکسيد آهن ،آپاتيت ،زیرکن و
اسفن بعنوان کاني های فرعي (با فراواني کمتر از  %1حجمي سنگ) و کاني های رسي ،سرسيت ،مسکویت ،اپيدوت،
کلریت و لوکوکسن بعنوان کاني های ثانویه وجود دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

بر پایه ترکيب کاني شناختي و ویژگي های بافتي ،سنگهای واحد  g2در ردیف گرانيت آلکالن تا گرانيت نامگذاری
شده اند که با توجه به فراواني بيوتي ت در تعداد زیادی از نمونه ها نام بيوتيت گرانيت نيز مي توان به آنها داد.
همچنين با توجه به وجود بافت های کاتاکالستيک و شواهد کاني شناختي دگرگوني دیناميک در این سنگ ها ،نام
گرانيت گنایس نيز بطور محلي مناسب است.
ترکيب شيميائي سنگ های واحد  g2با بکارگيری نمودار (( ) Na2O+K2Oميدلموست  )1985در حد گرانيت تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرانودیوریت است .سنگ های گرانيتي توده نفوذی چاه تلخ (در غرب بيارجمند) با ویژگي های آلکالن و
پرآلومينوس از سنگ های گرانيتي واحد  g2در جنوب باختری شهر ميامي با اختصاصات کالکوآلکالن و پر
آلومينوس قابل تفکيک هستند.
واحدg

تﻣ

در گوشه شمال خاوری محدوده مورد مطالعه ،برونزدی کوچک از سنگ های گرانيتي وجود دارد که بر روی نقشه با

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نشانه  gمشخص شده است .این توده واحدهای منتسب به ائوسن را بریده است .سنگ های گرانيتي واحد  gبدليل
نزدیکي به گسل ميامي و عملکرد آن بطور کامل خرد شده اند و همين عامل موجب دگرساني و هواز دگي شدید آنها
شده است .در نمونه دستي سنگ های این واحد با رنگ خاکستری روشن و بافت تمام بلورین و بطور محلي بافت

و
اﮐﺘ

گنایسي و جهت یافته مشخص هستند .در بررسي های ميکروسکوپي سنگ های این واحد بيشتر بافت کاتاکالستيک
دارند .در متن سنگ پورفيروکالست های فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز و کوارتز دیده مي شوند .فلدسپات های آلکالن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از نوع ميکروکلين پرتيتي شده هستند زمينه سنگ ،کوارتز فلدسپاتيک بوده که تحت تاثير پدیده های دگرگوني
دیناميک ،دچار تبلور دوباره شده اند .کانيهای فيلوسيليکاته بعنوان فرآورده پدیده های ثانویه در متن سنگ دیده
مي شوند .کانيهای کدر( )Opaqueبا فراواني کمتر از  %1حجمي ،کاني فرعي سنگ را پدید مي آورند .سنگ های
این واحد گرانيت گنایس نامگذاری شده اند و زمان جایگيری سنگهای نفوذی این واحد به پس از ائوسن نسبت داده
مي شود.
واحد md

زﻣﯿ

سنگ های واحد  mdبصورت توده های نيمه ژرف ( ) Subvolcanicکوچک و دایک در بخش شمال خاوری ورقه
برونزد دارند .توده های نفوذی این واحد ،سنگ های آتشفشاني ائوسن پایاني را قطع کرده اند و به همين دليل زمان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جایگيری آنها به پس از ائوسن نسبت داده مي شود.
در بررسي های ميکروسکوپي ،بافت پورفيریتيک ،ميکروگرانوالر و بطور محلي دیابازی برای این سنگها گزارش شده

است .کاني های پالژیوکالز و پيروکسن سازنده اصلي این سنگها به شمار مي آیند که در انواع پورفيری ،افزون بر
کانيهای سازنده زمينه بصورت درشت بلورهای شکل دار تا نيمه شکل دار نيز دیده مي شوند .بلورهای پالژیوکالز با
ترکيب اليگوکالز تا آندزین با ماکل آلبيت-کارلسباد و بندرت با ساختمان منطقه ای در متن سنگ نمایان هستن د
که در برخي از نمونه ها به کاني های ثانویه (کاني های رسي ،سریسيت و فلدسپاتوئيد) تجزیه ش ده اند.
کلينوپيروکسن بصورت شکل دار تا نيمه شکل دار و در بيشتر موارد سالم در اندازه های  0/ 5ميليمتری تا چند صدم

ميليمتری در متن سنگ وجود دارد .کانيهای ثانویه را کانيهای رسي ،زئوليت ،اپيدوت و سرپانتين پدید مي آورند و
کاني های کدر با فراواني کمتر از  %1حجمي در متن سنگ دیده مي شوند .در یک نمونه مطالعه شده در زمينه
سنگ ،فلدسپاتوئيدهای ریزی دیده شده که بطور احتمالي آناليسم عنوان شده است .فراواني این کاني کمتر از %10
حجمي سنگ گزارش شده است.
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بر پایه ویژگيهای کاني شناختي و بافتي ،نام سنگهای واحد  ، mdميکرومونزودیوریت تا ميکرومو نزودیوریت گابرو
معرفي مي شود .دایک ها با ویژگي های بافتي کمي متفاوت ولي ترکيب مشابه از نظر نامگذاری در حد دیاباز
هستند.
واحد da

این واحد به شکل گنبدی نيمه ژرف کوچک در کوه های جنوبي شهر ميامي ،برونزد دارد .سنگ های آذرین واحد
 daدر بين واحد های تخریبي ژوراسيک مياني پایاني جایگير شده اند.
سنگ های واحد  daبا رنگ ظاهری خاکستری روشن و رنگ شکست سفيد تا خاکستری و بافت پورفيریتيک در

ﮐﺸ
ﻮر

صحرا نمایان هستند .این سنگ ها در بيشتر موارد سالم هستند و بطور محلي تا اندازه ای هوازده و دگرسان مي
نمایند زمان جایگيری گنبدهای نيمه ژرف واحد  daبر پایه شواهد مناطق مجاور ورقه یکصد هزار ميامي (بریده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شدن واحدهای سنگي ائوسن و مجموعه افيوليتي) به پس از ائوسن نسبت داده مي شود.
در بررسي ميکروسکوپي ،سنگ های این واحد بافت پورفيریتيک با زمينه ميکروگرانوالر را نشان مي دهند .در متن
سنگ درشت بلورهای ( ) Phenocrystsشکل دار تا نيمه شکل دار فلدسپات خودنمایي مي کند .این درشت بلورها ب ه

تﻣ

گونه ای فراگير به کانيهای رسي تجزیه شده اند .زمينه سنگ از فلدسپات های دگرسان بهمراه دانه های کوارتز در
ابعاد چند صدم ميليمتر پدید آمده ان د .سنگ های واحد  daبر پایه ویژگي های کاني شناختي در ردیف داسيت -
آندزیت نامگذاری شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ های افیولیتی
واحد Cm

و
اﮐﺘ

این واحد رخنمونهای بسيار محدود در بخش شمال خاوری ورقه و در باختر دجو دارد و متشکل از سنگ های
الترامافيک و سرپانتينيت و در برخي موارد سنگ های آهکي بلورین قرمز رنگ است رنگ عمومي سبز تيره تا سياه

واحد Sr

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رنگ بوده و زمين های نرم و با سطوح فرسایشي مالیم را نشان مي دهد .سنگ های آهکي و سرپانتينيت های این
واحد قابل تفکيک نيستند و بصورت مجموعه در هم آميزه رنگين در نظر گرفته شده است.
این واحد در زونهای گسله بصورت عدسي های گسسته و به رنگ سياه و سبز تيره در شمال خاور ورقه ،رخنمونهای
بسيار محدودی دارند .زمينه سنگ متشکل از سرپانتين است و از کانيهای اوليه سنگ فقط پيروکسن دیده مي شود
در نتيجه تشخيص ژنز اوليه سنگ امکان پذیر نيست .این واحد بصورت بریده شده و گسله در کنار سایر واحدها

زﻣﯿ

جای مي گيرد ظهور این گونه سنگ ها نشانگر وجود پي سنگ افيوليتي در این ناحيه است .هيچ نوع دليل سني
برای واحدهای یاد شده ،در منطقه پيدا نشد ولي با استناد به نقشه  1: 250000ميامي سن کرتاسه زیرین؟ را مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توان برای آن پيشنهاد کرد.

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

گستره مورد بررسي در منطقه مرزی پهنه ایران مرکزی و پهنه بينالود و یا البرز خاوری جای دارد .ب خش اصلي ورقه

مورد مطالعه که در جنوب گسل ميامي قرار دارد ،در شمار پهنه ایران مرکزی و مناطق شمال این گسل در محدوده
پهنه بينالود است .بطور کلي عناصر اصلي ساختاری ناحيه ،شامل شکستگي ها ،گسل ها و چين خوردگي های
وابسته به گسلش اند )Fault-related folds( .بر پایه مطالعات صحرائي ،الگوی جابجائي منطقه از نوع برشي،
فشارشي است و به همين دليل گسل های اصلي منطقه در بيشتر موارد هر دو مولفه جابجائي افقي و قائم را دارا
هستند .روند ساخت های منطقه شمال خاوری-جنوب باختری است و به تقریب از روند البرز خاوری پيروی م ي

کند.
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گسل میامی

این گسل با طول گسلش بيش از  150کيلومتر ،پس از بریدن واحدهای سنگي از عرض ورقه مورد مطالعه گذر مي
کند .گسل ميامي یک شکستگي واحد نيست و در حقيقت یک زون گسله (متشکل از چند گسل به موازات یکدیگر)
است روند کلي گسل ميامي  N75Eاست و شيب صفحه گسله ميامي متغير و در سطح زمين نزدیک به  75تا 85
درجه به سمت جنوب است این گسله دارای مولفه امتداد لغز راستگرد و مولفه شيب لغز از نوع معکوس یا راندگي
است که در مجموع مي توان آنرا از نوع گسلهای اریب لغز ( )Oblique Faultمعرفي کرد .جابجائي شيب لغز این
گسل موجب بيرونزدگي بقایای افيوليتي در اطراف آن شده است .گسل ميامي را مي توان حد شمالي زون برشي

ﮐﺸ
ﻮر

مرکزی (در محدوده ورقه یکصد هزارم ميامي) معرفي کرد .گسل چاه سيدان که مرز جنوبي بخش باال آمده مرکزی
را پدید مي آورد ،موجب راندگي واحدهای سنگي ائوسن بر روی واحدهای تخریبي نئوژن شده است .این گسل نيز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

افزون بر مولفه شيب لغز ،دارای مولفه امتداد لغز از نوع راستگرد است .هر چند این گسل تا گوشه جنوب غربي نقشه
بطور نمایان ،دیده نمي شود ولي بنظر مي رسد به سوی باختر به تقریب به موازات گسل ميامي ادامه داشته باشد
که مرز جنوبي زون برشي را پدید مي آورد.

تﻣ

گسلهای سکون و شيرمار با روند شمال خاوری -جنوب باختری به موازات گسل ميامي هستند و یا زاویه ای کوچک
با آن مي سازند ،در شمار گسلهای ریدل گسل ميامي به حس اب مي آیند و بهمين دليل دارای سازوکار و جابجائي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مشابه آن هستند.
گسلهای آب آسمانو ،کال طاقي و دو چيله با روند شمال خاوری -جنوب جنوب باختری در بخش خاوری محدوده
مورد مطالعه نمایان هستند .این نوع شکستگي ها با زاویه ای کوچک از گسل ميامي منشعب شده اند و بوضوح

و
اﮐﺘ

دا رای جابجائي امتداد لغز راستگرد هستند .بر پایه زاویه و موقعيت این گسل ها نسبت به سيستم برشي-فشارشي
حاکم بر بخش مرکزی محدوده مورد مطالعه و قرار گرفتن این گسلها بموازات گسل راندگي سوخته کوه ،یک مولفه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فشاری قوی در این گسلها وجود دارد که در مطالعات صحرائي بدليل فرسایش و مورفولوژی سست و واریزه ای،
نشانه های دقيقي از آنها یافت نشده است.
گسل راندگي سوخته کوه در بخش مرکزی ورقه مورد مطالعه باعث راندگي واحد  Kl1بر روی واحد  Kml2شده
است .روند کلي این گسل شمال شمال خاوری-جنوب جنوب باختری است و جهت شيب گسل رانده به سوی باختر
است .در بخش جنوب باختری منطقه ،یک سيستم شکستگي با روند کلي شمال شمال خاوری -جنوب جنوب
باختری حاکم است که مهمترین این شکستگيها ،گسلهای سالک و کي کي هستند .گسل سالک با روند N17E

زﻣﯿ

موجب قرار گرفتن واحدهای تخریبي نئوژن بر روی واحدهای تخریبي ائوسن شده است .گسل کي کي با طول
گسلش بيش از  30کيلومتر در خاور گسل سالک و به موازات آن قرار گرفته است .روند کلي گسلهای کي کي و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سالک نسبت به سيستم برشي -فشارشي حاکم بر منطقه ،توازی آنها با محور چين های منطقه (ناودیس سالک و
تاقدیس خاوری آن) و موازی بودن این گسلها با گسل ر انده سوخته کوه ،نمایانگر وجود مولفه فشاری با اهميت در

این گسل ها است که بدليل تخریبي بودن واحد های پيرامون این گسل ها ،در صحرا چندان قابل رویت نيستند.
در ورقه مورد بررسي در صفحات بين گسل ها ،چين خوردگي های پر شمار را مي توان مشاهده کرد .بسياری از این
چين ه ا ،کوچک اند و امکان نمایش در مقياس یکصد هزارم را ندارند .چين خوردگي ها از نظر اندازه ،توزیع و
گسترش بسيار متغيرند و در اغلب موارد به موازات گسل های اصلي و یا با زاویه کمي نسبت به آنها جای دارند.
ناودیس سالک و دو چيله هر دو سنگ های تخریبي و آتشفشاني ائوسن و نئوژن را تحت تاثير قرار داده و دارای

محور  Sشکل هستند که به گمان با حرکت راستگرد گسل ميامي در ارتباط هستند.
ساز و کار چين خوردگيها بطور عمده از نوع خمش لغزش ( )Flexural slipبوده است و نازک شدگي وضخيم شدگي
در لوالی چين ها دیده نشد ولي در سنگهای دگرگوني (واحد  q.shدر جنوب کالته اسد و واحد  Mtsدر غرب چاه
تلخ) انواعي از چين های مشابه ( )Similar foldingدر مقياس رخنمون دیده شده است .شيب سطح محوری بيشتر
چين های اصلي به سوی جنوب خاوری است.
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بيشتر چين خوردگي های منطقه مربوط به  Post Eoceneهستند که مي تواند در فرایند فاز Mid-Alpineانجام ش ده
باشد .از سن سنگهای دگرگوني واحدهای  PЄshو  q.shاطالع چنداني در دست نيست از این رو فازهای کوهزائي
که موجب این دگرگوني شده اند دانسته نيست با توجه به نبود بيرون زدگي سنگ های ماقبل ژوراسيک ،این گمان
وجود دارد که در روند پالئوز وئيک ،ناحيه مورد مطالعه بصورت بخش خشکي و فاقد رسوبگذاری قابل مالحظه بوده

ﮐﺸ
ﻮر

است و یا اینکه در اثر حرکات خشکي زائي بعدی و فرسایش پي آمد آن ،نهشته های پالئوزوئيک و قدیمي تر حذف
شده اند.
در اواخر ژوراسيک فاز کوهزائي سيمرین باالئي ،منطقه را تحت تاثير قرار داده و سنگ های ژوراسيک را دچار چين
خوردگي و گاه دگرگوني مي کند .این فاز کوهزائي همزمان با پيدایش توده های نفوذی در منطقه مورد مطالعه بوده
است که بصورت توده های گرانودیوریتي (واحد  g1و  ) g2عمل کرده است و در ادامه فرایند این فاز کوهزایي باعث

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خشکي زائي و خارج شدن ناحيه از آب بوده است آن چنان که آغاز کرتاسه با پيشروی گسترده ای همراه ب ا
کنگلومرای قاعده ای بوده است.
ميان کرتاسه زیرین و باالئي ،ناپيوستگي هم شيب وجود دارد که نشاندهنده خروج حوزه رسوبي برای مدت کوتاه از

تﻣ

آب بوده است .که شاید تحت تاثير فاز استریشين ( )Austrianاین ناپيوستگي رخ داده باشد و کرتاسه باالئي بصورت
و پيش رونده و با قاعده ماسه سنگي و ماسه سنگ آهکي منطقه را مي پوشاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فاز الراميد در مرز کرتاسه -پالئوسن از فازهای مهم بوده که به گمان باعث جایگيری افيوليت ها در ناحيه مورد
مطالعه و آغاز فرورانش احتم الي در بخش شمالي منطقه شده است و از سوی دیگر این فاز با یک دگرشيبي کامال
برجسته در قاعده نهشته های ترشير مشخص است .با توجه به اینکه تنها یک رخنمون بسيار کوچک پالئوسن در

و
اﮐﺘ

منطقه دیده شده است از چگونگي ساز و کار این فاز در پالئوسن اطالع چنداني نداریم ولي در آغاز ائوسن این ف از
موجب باال آمدن منطقه و تشکيل کنگلومرا با گسترش قابل مالحظه مي شود که اغلب قطعات از فرسایش سنگهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قدیمي تر (ژوراسيک و توده های نفوذی) حاصل شده است .در ادامه گسترش رسوبات ژرف تر شيل و مارن و گدازه
های گوناگون بازالتي و آندزی بازالتي وجود دارند .از طرفي نفوذ توده های واحد  gو  mdو  daمي تواند در ارتباط با
این فاز کوهزائي مورد توجه قرار بگيرد .اليگوسن با رخنمون بسيار محدود در منطقه دیده مي شود و ارتباط آن ب ا
سایر واحدها دانسته نيست .آلپ پایاني در ناحيه دارای حرکات متعددی بوده است که مهمترین آنها در اول نئوژن و
با پيشروی دریا و تشکيل کنگلومرا همراه است.

زﻣﯿ

تشکيل کنگلومرای پليوکواترنر (واحد  ) PLQcو چين خوردگي آنرا مي توان بر اثر جنبشهای پاسادنين دانست که در
پایان پليوسن و شروع کواترنر به اوج خود رسيده است و دگر شيبي ما بين نهشته های کواترنر و پليوسن را پدی د
آورده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمین شناسی اقتصادی

در ورقه ميامي تنها یک معدن فعال شن و ماسه وجود دارد .آثار مواد معدني فلزی و غير فلزی به شرح زیر در ورقه
ميامي برونزد دارد.

مس

کاني سازی مس بطور پراکنده و بصورت آلودگيهای ماالکيت و آزوریت در سنگهای رسوبي و آتشفشاني ائوسن دیده

مي شود کاني سازی بطور عمده بصور ت رگه های کوچک و کم ضخامت و یا در سنگ های آتشفشاني بصورت ثانوی
در حفره های پر شده از کوارتز و فلدسپات ،بوجود آمده اند .در جنوب باختر چاه تلخ ،بر پایه چشم انداز رخنمون
سطحي ،پتانسيلي قابل توجه از کاني سازی مس به چشم مي خورد و در جنوب خاور تاقدیس دو چپله و جنوب
دجو نيز آثار کاني سازی ماالکيت ،آزوریت دیده مي شود .در بسياری از نقاط ورقه ،آثار معدنگاری قدیمي (شدادی)
و بقایای ذوب مواد بصورت  Slagمشاهده مي شود که در جنوب خاور چاه تلخ کوره های ذوب و حفرات استخراج در
گستره ای وسيع بر جای مانده است.
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سیلیس

شيره های ا سيدی حاصل شده از توده های نفوذی در سنگهای قدیمي تر منطقه نفوذ کرده و رگه های متعدد
سيليسي و کوارتز فلدسپاتي بوجود آورده است که یک مورد آن در جنوب کي کي با طول  25متر و عرض  7متر
حداقل تا  60هزار تن ذخيره دارد .این سيليس از خلوص باالئي در حد  %99برخوردار ا ست .رگه کوارتز فلدسپاتي
مهمي نيز در باختر چاه تلخ دیده مي شود در گوشه شمال خاور ورقه نيز رگه سيليسي با درصد خ لوص  %98و طول
حدود  400متر وجود دارد که از نظر اقتصادی شایان توجه است.
نمک

ﮐﺸ
ﻮر

در گوشه شمال باختر ورقه یک الیه نمک به عرض  20متر و طول بيش از  300متر دیده مي شود که برای مصارف
صنعتي قابل بررسي است این نمک بصورت بين الیه ای در ميان رسوبات مارني و گچي نئوژن (واحد  )Ngmجای
گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گچ

در واحدهای نئوژن شمال باختر نقشه ،عدسي ها و الیه های متعدد گچ وجود دارد که چندان قابل توجه نيستند .در

تﻣ

حدود چهار کيلومتر ی سه را ميامي بيارجمند به سمت بيارجمند رگه ای بطول  800متر و عرض  7متر از گچ در
امتداد یک گسل تشکيل شده است و در شمال سوخته کوه نيز رگه ای از گچ بطول  500متر وجود دارند که به
دليل خلوص باال برای موارد خاص قابل بهره برداری است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شن و ماسه

تنها معدن فعال من طقه ،معدن شن و ماسه مستقر در ابتدای دره زیدر است که فرآورده های خود ر ا جهت آسفالت

سنگهای ساختمانی

و
اﮐﺘ

کاری جاده های منطقه ،عرضه مي کند .آبرفت های کف رودخانه زیدر ،ضخامت زیادی دارند و ذخيره و کيفيت
بسيار مناسبي برای استفاده طوالني از این معدن به چشم مي خورد.
توده های نفوذی منطقه بویژه توده گرانيتي چاه تلخ ،در مناطقي که تکتونيک کمتری را تحمل نموده و برش دهي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مناسب داشته باشد بعنوان سنگ تزئيني قابل بررسي است .آهک های کرتاسه زیرین نيز در مناطقي که سالم باشند
برای سنگ نما قابل استفاده هستند.
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