ﻮر
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 7663مشکان
جغرافیا ()Geography

ﮐﺸ
ﻮر

برگه مشکان در مختصات جغرافيائي ˊ 58˚ ،00ˊ -58˚ ،30طول خاوری و ˊ 36˚ ،30ˊ-37˚ ، 00عرض شمالي ،در
شمال خاوری شهرستان سبزوار و جنوب باختری شهرستان قوچان جای دارد .روستاهای مشکان ،برزنون ،عبدا 00گيو
نقاط مسکوني مهم این محدوده است .راه آسفالته سبزوار -قوچان از مهم ترین محورهای ارتباطي این ناحيه به شمار
مي آید .راه آهن مشهد -تهران از بخش جنوب باختری منطقه (کمي خارج از محدوده مورد بررسي) مي گذرد .بلندترین
نقطه ،با بلندی  2529متر از سطح دریا ،در شمال باختری توکل آباد در شمال خاوری منطقه و پست ترین نقطه ،با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلندی  1150متر از سطح دریا ،در گوشه جنوب باختری در ناحيه بستر رودخانه کال شور جای دارد .بخش شمال
خاوری و جنوب باختری کوهستاني است .از مهم ترین کوه ها مي توان کوه بزغاله کش ،چال ،نظرگاه ،بولوزان ،هفت
برادر ،معدن و گزندر را نام برد .رودخانه های کال شور و کال ینگجه مهم ترین سيستم های رودخانه را مي سازند.

تﻣ

مناطق کوهستاني از آب و هوای معتدل تا نيمه خشک برخوردارند .نواحي جنوبي و جنوب باختری آب و هوای کویری
گرم و خشک دارند .مناطق کشاورزی بيشتر در پيرامون رودخانه ها و آبرفتهای رودخانه ای تمرکز دارند .فراورده

و
اﮐﺘ

زمین ریخت شناسی ()Geomorphology

ﺸ
ﺎﻓﺎ

های عمده کشاورزی این ناحيه شامل پنبه ،آفتابگردان ،پياز ،هندوانه است .شغل اهالي این منطقه کشاورزی ،دامپروری
و قالي بافي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هر یک از واحدهای سنگي بر پایه ليتولوژی و ساختمان های زمين شناسي وابسته ،اشکالي ویژه ای پدید آورده اند
که در کل مي توان به واحدهای زمين ریخت شناسي به شرح زیر اشاره کرد .
 زمين های کارستي که در بخش باختری گسترش دارند و به گونه ای پراکند ه در بخش شمال خاوری نيز دیده ميشوند و به مزوزوئيک ،و به مقدار کمتر به پالئوزوميک وابسته اند .آنها ،اغلب صخه سازند و برجسته تر نمایان هستند.
 -سنگ نهشته های ائوسن شامل کنگلومرا ،ماسه سنگ ،سيلتستون ،شيل ،مارن و سنگ گچ که با رنگ های

زﻣﯿ

خاکستری ،سبز روشن و قرمز و به گونه ای چين خورده ،با روند شمال باختری -جنوب خاوری گسترش دارند و زمين
های نرم و کم بلندی را پدید آورده اند ،در آن ها بخش های کنگلومرائي و ماسه سنگي کمي برجسته ترند.
 -هيالوکلستيک ها ،ولکانوکلست ها ،روانه های گدازه ای زیر دریائي به همراه توف و توفيت ا ئوسن که گسترشي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فراوان داشته و در برخي موارد با بخش های رسوبي تناوب دارند و با رنگ خاکستری ،صورتي و قهوه ای بخش های
به نسبت بلندی را در منطقه به وجود آورده اند.

 توده های نفوذی نيمه ژرف و گنبدهای آتشفشاني با سن پس از ائوسن و در بسياری موارد پليوکواترنری ،که نهشتههای ائوسن و کهن تر را قطع کرده و در پيکر بخش های برجسته ،بلندی های اصلي منطقه را پدید آورده اند .دایک
ها نيز در در اندازه های گوناگون سنگ های رسوبي و آتشفشاني را بریده اند.
 روانه های گدازه و گدازه های برشي شده پليوکواترنری با رخنمون گسترده در بخش های شمالي ،و تا اندازه ایدر بخش های مرکزی منطقه در محيط قاره ای پدید آمده اند و با شيب مالیم ،در محل دهانه آتشفشان ،به سوی
دامنه های کم بلندا جریان یافته اند .کالدراهائي بسيار زیبا در محل دهانه آتشفشان پدیدار شده اند که از آن جمله
مي توان به کالدرای جا ی گرفته در نزدیکي روستای امير آباد اشاره کرد .در بخش مرکزی این کالدار گنبد آتشفشاني
تشکيل یافته است.
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 نهشته های اپي کلستيک و الهار پليوکواترنری که با رنگ خاکستری روشن در دامنه کوه های آتشفشاني با شيبمالیم پوشش روشن رنگ آورده اند .کنگلومرای پليوکواترنری ک ه در بخش های جنوب خاوری ،مرکزی و باختری
گسترش دارد و تپه ماهورهای کم ارتفاعي را پدید آورده است.
 نهشته های کواترنری که در بخش کواترنری توصيف شده است.چینه شناسی ()Stratigraphy

ﮐﺸ
ﻮر

برونزدهای سنگي در محدوده مورد بررسي وابسته به دوران پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و سنوزوئيک است که کهن ترین
آن ها را سنگ ها دولوميتي سازند سلطانيه؟ (واحد  )Єdsپدید آورده است .نهشته های ائوسن که در محيط دریائي
پدیدار شده اند و از گسترش چشمگيری برخوردارند و به سه مج موعه رسوبي-آتشفشاني تقسيم شده اند .مجموعه E 3

با ناپيوستگي چينه ای و پي کنگلومرائي و یا ماسه سنگي به رنگ قرمز بر روی واحدهای کهن تر جای گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته های پليوکواترنری در محيط قاره ای پدیدار شده و از سنگ های آتشفشاني ،بيشتر ،با ترکيب اسيدی تا ميانه
است .واحدهای گوناگون سنگي از قدیم به جدید به شرح زیر است.
پالئوزوئیک

تﻣ

پالئوزوئیک زیرین (سازند سلطانیه؟)
واحد Єds

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در برگيرنده دولوميت های توده ای به رنگ کرم-قهوه ای است که با ستبرای نمادین  50-70متر در جنوب
باختری فيروزآباد رخنموني اندک دارند .دولوميت های این واحد در راستای گسله بر روی کنگلومرای مایل به قرمز و
یا مارن و سنگ آهک ائوسن مياني رانده شده اند .زاویه شيب سطح گسله  0-30درجه است .نهشته های مارني و

و
اﮐﺘ

ماسه سنگي ائوسن مياني نيز بر روی سنگ های کربناتي این واحد رانده شده اند .سن آن ها بر پایه همساني شان با
بخش دولوميتي سازند سلطانيه ،پالئوزوئيک زیر ین؟ برآورد شده است.
دونین
l
b

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد ( Dسازند بهرام)

این واحد دربرگيرنده سنگ های آهکي و آهک دولوميتي به رنگ خاکستری ،تيره چرت دار و بلورین همراه با ميان
الیه های ماسه سنگ آهکي و یا ماسه سنگي به رنگ خاکستری مایل به قرمز به ستبرای نزدیک به  350متر است.
بخش های کربناتي برجسته و صخره سازند و دارای فسيل های فراوان بازو پایان ( )Brachiopodو مرجان است.
ماکروفسيل ها به شرح زیر است .

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

)Cyrtospirifer cf. archiaci (Murchison
)Cyphoterorhynchas Koraghensis (Sartener), Tentaculites sp. Age: Frasnian (Late Devonian
سایر فسيل ها به شرح زیر است.
Eopteropoda (Styliolina) sp., Trilobite? deb., Echinodermata (Crinoids). Age: Middle-Late Devonian

با نگرش به بررسي های فسيل شناختي ،به ویژه نمونه نخست سن این واحد دونين پسين است .رخنمون سنگ های
این واحد در جنوب خاوری روستای نوروزی و شمال لنگر با رنگ عمومي خاکستری مایل به قرمز دیده مي شود.
رسوب های این واحد ساختماني تاقدیسي محور شيبدار به سوی خاور ساخته اند و با همبری گسله در کنار شيل و

ماسه سنگ های تيره رنگ سازند شمشک جای گرفته اند .نهشته های مارني ،شيلي گچ دار همراه با ماسه سنگي
ميوسن به گونه ای ناهمساز و دگرشيب بر روی آن ها نشسته ان د .در زیر نهشته های این واحد بخش دولوميتي و
آهک دولوميتي بيتومين دار و تا اندازه ای بلورین با الیه بندی ستبر و تيره رنگ جای گرفته است که با نشانه Ddb
تفکيک شده است .این واحد با رخنموني بسيار محدود در جنوب خاوری روستای نوروزی و در هسته تاقدیس جای
دارد و گذر پائيني آن ها به واحدهای کهن تر نامشخص است.
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مزوزوئیک
ژوراسیک
واحد ( Jsسازند شمشک)

این واحد در برگيرنده تناوب شيل ،سيلتستون و ماسه سنگ خاکستری رنگ است که با ستبرائي نزدیک به  700متر
در بخش های باختری محدوده مورد بررسي جای دارد .شيل ها در برخي موارد زغال دار و سياه رنگ اند .دایک های
بازالتي تيره رنگ ميوسن پایاني ،گنبد داسيتي پليو کواترنری و یا توده های نيمه ژرف اسيدی این واحد را بریده اند.
گذر پائيني این واحد نامشخص است و گذر باالئي آن ها به سنگ های صخره ساز آهکي و یا آهک دولوميتي از سازند

ﮐﺸ
ﻮر

الر به علت تغيير ات ناگهاني نوع رسوب ها و از سوئي بودن الیه کنگلومرائي در پي سازند الر ناپيوسته و هم شيب
است .بخش های ماسه سنگي الیه بندی ميانه تا ستبر دارد و برجسته تر نمایان شده اند .در جنوب جوزاقه سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

های آهکي سازند الر با پي کنگلومرائي با ستبرای چند متر بر روی تناوب شي ل های زغال دار با ماسه سنگ سازند
شمشک جای گرفته است .در بخش های شمالي روستای لنگر گاهي ميان الیه آهکي در این واحد شده است (خ .بهار
فيروزی )1377،ماکروفسيل های پيدا شده در آن ها به شرح زیر است.
Cidaris ? cf. filograna lsastrea sp., Salpingoteuthis sp., Belemnopsis sp.,
Reineckeites sp. Age: Early Jurassic

تﻣ

سن این واحد را مي توان ژوراسيک پيشين در نظر گرفت.
واحد ( Jlسازند الر)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد با گسترشي در خور توجه در بخش های باختری محدوده مورد بررسي در کوه یاریمجا رخنمون دارد و در
برگيرنده سنگ های آهکي و آهک دولوميتي به رنگ خاکستری ،قهوه ای روشن تا کرم رنگ و تا اندازه ای بلورین با
الیه بندی ستبر تا توده ای وگاه ميانه است که صخره هائي پر شيب را پدید آورده اند .فسيل مرجان و پوسته دو کفه

و
اﮐﺘ

ای در آن ها به چشم مي خورد .گذر پائيني سنگ های این واحد به شيل و ماسه سنگ های سازند ش مشک هم شيب
و بيشتر ،ناپيوسته است .بخش باالئي این واحد پوشيده است ولي ستبرای آن را مي توان نزدیک به  450متر برآورد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرد .نهشته های شيلي ،مارني و گچ دار و ماسه سنگي و یا کنگلومرای قرمز رنگ ميوسن به گونه ای ناپيوسته و در
بيشتر موارد ،دگر شيب بر روی نهشته های این واحد جای گرفته است .فسيل شناسي آن ها به شرح زیر است.

زﻣﯿ

- Carophyta sp., Miliolida, Ostracoda., echinoid’s debris & spine., Spong spicul., Aeolisaccus sp.,
)Tubiphytes? Sp., Codiacea. Age: Late Jurassic (Malm
)- Pseudocyclammina sp.?, Textularids, thaumatoporella sp., Age: Late Jurassic (Malm
- Protoglobigerina sp., Crystellaria sp., Ammodiscus sp., Miliolidae Spong spiculs, Saccocoma sp.,
Radiolaria, Ostracoda, echinoid’s spine & debries, Bryozoa, Aeolisaccus sp., Tubiphytes ? sp., Codiacea,
Shell fragments, Algal fragments, Carophyta ? sp. Age: M. to Late Jurassic
- Textularida, Microproblamatica, Radiolia, Spong Shell fragments, Nipponophycus ? sp., Clatocropsis
sp., Age: Late Jurassic.

سن آن ها را مي توان ژوراسيک پسين (مالم) بر آورد کرد که با سا زند الر در البرز مرکزی در خور مقایسه است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کرتاسه

واحد ( Kl1بخش آهکی)

این واحد در بخش های شمال خاوری ،در نزدیکي های روستاهای فهنه و برسالن ،در شمال باختری در پيرامون

روستای آمورد آغاجي و با گسترشي کم در بخش جنوب خاوری ،در نزدیکي روستای شتر سنگ ،رخنمون دارد .در بر
گيرنده سنگ های آهکي اوربيتولين دار و آهک های ریفي و در مواردی همراه با ميان الیه های مارني به رنگ کرم -
قهوه ای روشن و یا صورتي است .در کوه بلوزان ،در نزدیکي های روستای فهنه ،نهشته های این واحد در ساختمان

های تاقدیسي با محوری در راستای شمال باختر -جنوب خاور جای دارند .در برخي موارد ميان الیه های آهک ائوليتي
و سيلتستون همچنان در ميان آهک های این واحد دیده شده است .ستبرای آن ها نزدیک به  300متر است .گذر
پائيني نهشته های این واحد نامشخص است و بر روی سطوح فرسایشي آن ها روانه های گدازه و یا مواد پيروکلستيک
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و کلستيک پليو کواترنری نشسته است .دایک ها و یا گنبدهای داسيتي -آندزیتي پليو کواترنری آن ها را بریده است.
فسيل های دو نمونه از سنگ های این واحد به شرح زیر است.
- Orbitolina sp., lraqia sp., Textularia sp., Pseudocyclammina sp., Lenticulina sp., Miliola sp.,
Gastropoda, Cladocropsis sp., Acicularia sp., Boueina sp., bryozoa.
- Orbitolina spp., Orb. Discoidea, Dictyoconus sp., Gastropoda. Age: Aptian

سن آن ها کرتاسه پيشين (آپسين) است که با سازند تيز کوه در البرز مرکزی در خور مقایسه است.
رخنمون هائي محدود و پراکنده از این واحد در بخش جنوب خاوری ورقه یافت مي شود که به وسيله آقای خليل بهار
فيروزی شناسائي شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد ( K ml1بخش مارنی-آهکی)

این واحد در برگيرنده تناوب مارن و شيل با سنگ آهک به رنگ سبز روشن به ستبرای نزدیک به  150متر است که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمين های نرم و روشن ر نگي را پوشانده اند .بخش های مارني و شيلي نرم تر و به رنگ مایل به سبز ،ولي الیه های
آهکي با ستبراهای  20تا  150سانتيمتر ،برجسته تر نمایان اند .این واحد به کرتاسه پيشين وابسته است .الهار و مواد
پيروکلستيک به رنگ خاکستری روشن ،و یا نهشته های شيلي ،مارني و ماس ه سنگي ميوسن بر روی آن ها جای گرفته

تﻣ

اند .در جنوب باختری برسالن و شمال روستای فهنه رخنمون این واحد دیده مي شود .گذر پائيني این واحد به سنگ
های آهکي همراه با ميان الیه های مارني واحد  Klپيوسته و تدریجي است ،ولي بخش باالئي آن ها پوشيده است .در
ميان الیه های آ هکي این واحد فسيل اوربيتولين به فراواني دیده مي شود .فسيل های این واحد همسان با واحد Kl

واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است.
K ls2

و
اﮐﺘ

این واحد در برگيرنده سنگ های آهکي همراه با ميان الیه ماسه سنگ و به رنگ خاکستری روشن مایل به کرم است.
رخنموني کم گستره از نهشته های این واحد در بخش باختری ورقه ،نزدیکي های روستای نوروزی دیده مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش های آهکي فسيل هائي به شرح زیر در بردارند.
Orbitoides sp., Rotalia sp., Textularida, Rodist’s debris, Shell fragments, Lithophllum sp., Age: Late
Crtaceous (Maestrichtian).

بنابراین سن آن ها کرتاسه پسين (ماستریشتين) مشخص شده است.
سنوزوئیک
پالئوژن
ائوسن

زﻣﯿ

نهشته های ائوسن در منطقه در بر گيرنده سنگ های رسوبي و آتشفشاني است که با راستای همگاني شمال باختر-
جنوب خاوری گسترشي وسيع را نشان مي دهند .ستبرای کلي آن ها به حدود  2000متر مي رسد .بخش های
رسوبي ،آذر آواری و روانه های گدازه آتشفشاني به تناوب تکرار شده اند .گدازه های ائوسن ترکيبي در حد بازیک تا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميانه ،و به مقدار کمتر اسيدی دارد که پيکر روانه های گدازه زیر دریائي همراه با سنگ های ولکانوکلستيک ،هيالو
کلستيک و یا توف گسترش یافته اند .بطور کلي ردیف ائوسن ،که بيشتر سن ائوسن مياني -پسين را نشان داده اند ،در
این منطقه به سه مجموعه بخش شده اند که در نقشه با نشانه های  E3-E1مشخص شده اند .تکاپوهای آتشفشاني در
مجموعه های  E1و  E3شدید است ،به گونه ای که در روند آن حجمي سترگ از گدازه و مواد آذر آواری بيرون ریخته
است .در مجموعه  E1گدازه ها ترکيب ميانه تا اسيدی ،وبه ندرت ،بازیک دارند ،حال آن که در مجموعه  E3سنگ
های آتشفشاني با گسترشي وسيع ترکيب بازیک تا ميانه و به ندرت اسيدی نشان مي دهند .دایک های خوراک دهنده
ائوسن و یا پليو کواترنری نهشته های ائوسن را بریده اند .توده های نيمه ژرف با سن احتمالي پليو کواترنری نهشته
های ائوسن را بریده و شيبدار نموده اند .محلول های گرمایي که وابستگي نزدیکي با مخازن ماگمائي در سطوح باالئي
پوسته زمين دارند به هنگام حرکت از شکستگي های موجود در سنگ ها سر راه ،برخي عناصر همراه خود را باال آورده
و در پيکر رگه و رگچه معدني بر جای نهاده اند.
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مجموعه واحدهای E1

این مجموعه در بر گيرنده سيلتستون ،شيل ،مارن های گچدار ،کنگلومرا ،ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي ،پي آمد
تکاپوهای آتشفشاني ميانه تا بازیک با سن ائوسن پيشين -مياني است که در محيط آبي کم ژرفا پدید آمده است .این
مجموعه در بخش های جنوبي و جنوب باختری محدوده مورد بررسي رخنمون دارد.
واحد Eml1

این واحد در بر گيرنده تناوب مارن های گچدار و سيلتستون همراه با ميان الیه های ماسه سنگي است که در بخش
جنوب باختری محدوده مورد بررسي با ستبرای نزدیک به  250متر رخنمون دارد .در بخش زیرین این واحد سيلتستون

ﮐﺸ
ﻮر

ها و شيل های خاکستری رنگ واحد  Es1جای دارند .دایک ها و گدازه های بازیک ائوسن آن ها را بریده اند.
واحد Ec1

سنگ های آهکي مزوزوئيک  ،و در برخي موارد ،سنگ های دگرگوني است.

تﻣ

واحد Es1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد در برگيرنده کنگلومرا همراه با ميان الیه های ميکروکنگلومرا با الیه بندی ستبر تا ميانه به رنگ خاکستری
مایل به قرمز است که در بخش های جنوب باختری منطقه در زیر مارن های واحد  Eml1جای دارد و کنگلومرای پي
ائوسن به شمار مي آید .ستبرای آن ها نزدیک به  150متر است .قطعه سنگ ها در بر گيرنده سنگ های آتشفشاني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در بر گيرنده تناوب سيلتستون ،سيلتستون آهکي و شيل همراه با ميان الیه های ماسه سنگي به رنگ
خاکستری با سطوح هوازده قهوه ای روشن با ستبرای حدود  200تا  400متر است که الیه بندی ظریف تا ميانه را
نشان مي دهد .این واحد در بخش جنوب باختری محدوده مورد بررسي در هسته تاقدیس و در زیر مارن های ماسه

و
اﮐﺘ

ای و یا گچدار واحد  Eml1جای دارد .در برخي موارد دایک های آندزیتي – بازالتي ائوسن آن ها را بریده است .گذر
پائيني این واحد نامشخص است.
واحد Ell

این واحد که در بخش جنوب باختری رخنمون دارد در برگيرنده سنگ های آهکي ،آهک ماسه ای برنگ کرم با الیه

واحد Ecs1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بندی متوسط همراه با مارن است ،بصورت ميان الیه با ستبرای نزدیک به  100متر در درون واحد  Eml1جای دارد .با
نگرش به بررسي فسيل شناسي ،برای این واحد در ورقه صفي آباد سن ائوسن پيشين – مياني مشخص شده است.
این واحد در بر گيرنده کنگلومرا همراه با ميان الیه های ماسه سنگ و در مواردی تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ به
رنگ خاکستری مایل به قرمز با الیه بندی ستبر تا ميانه است .ستبرای آن ها تا  800متر مي رسد و با راستای شمال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

باختری -جنوب خاوری در بخش های جنوب باختری و جنوبي منطقه گسترش دارند .قطعه های کنگلومرا ،در برگيرنده
سنگ های آتشفشاني ائوسن ،سنگ های آهکي و ماسه سنگ مزوزوئيک ،سنگ های دگرگوني و نفوذی است .در
بخش زیرین این واحد سنگ های آتشفشاني واحد  Ev1و یا مارن ،شيل و ماسه سنگ واحد های  Em11جای دارد.
بخش های باالئي این واحد دانه ریزتراند و با گذر عادی به الیه های آهکي فسيل دار و سيلتستون واحد  Esl1و یا
مارن های واحد  Em21تبدیل مي شوند.

واحد Ev1

این واحد در برگيرنده روانه های گدازه و گدازه های برشي شده با ترکيب تراکي آندزیتي -کوارتز التيتي همراه با توف
و توفيت و به رنگ خاکستری مایل به قرمز و یا صورتي است که با ستبرائي نزدیک به  300متر و به گونه ای توده

مانند تا ستبر الیه در بخش های جنوبي محدوده مورد بررسي با راستای شمال باختری-جنوب خاوری گسترشي در
خور توجه دارد .در سنگ ها بخش های تيره در پيکر لکه و یا نوارهای باریک دیده مي شوند که از انبوهه کاني های
کدر (اکسيد آهن) فراهم آمده اند .سنگ ها بيشتر ،آفانيتيک اند و فنوکریست در آن ها به خوبي آشکار نيست .نهشته
های کنگلومرائي و ماسه سنگي مایل به قرمز رنگ ائوسن (واحد  )Ecs1بيشتر ،بر روی این واحد نشسته است .دایک
های داسيتيک آندزیتي آن ها را بریده است .فلدسپات آلکالن در زمينه سنگ و یا ميکروفنوکریست یافت مي شود.
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پالژیوکالزها ،فنوکریست های روشن رنگ سنگ به شمار مي آیند .پروکسن و بيوتيت همراه با ادخال کاني تيره و
همچنين کوارتز در سنگ یا فت مي شود .کلسيت و کاني رسي از جمله کاني های ثانویه سنگ است .داشتن اکسيد
آهن قرمز رنگ از ویژگي های اینگونه سنگ ها است که مي تواند بر اثر باال بودن فشار اکسيژن در ماگمای پدید آمده
باشد.
یک نمونه از توف ها ،از نوع کریستال-ليتيک توف با ترکيب احتمالي داسيتي است.
واحد Evb1

این واحد در برگيرنده روانه های گدازه و گدازه های برشي شده آندزیتيک بازالتي ،بيشتر حفره دار ،اپيدوتي و کربناتي

ﮐﺸ
ﻮر

شده به رنگ خاکستری مایل به سبز تيره است که درون سنگ های آتشفشاني واحد  Ev1جای دارد و بخشي از آن
به شمار مي آید .این بخش با رنگي تيره تر مشخص است .اپيدوت در پيکر رگه و یا انبوهه کاني در سنگ ها دیده مي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شود .ستبرای این واحد تا  100متر نيز مي رسد.
یک نمونه از گدازه های آندزیتي بازالتي این واحد بافت پرفيریتيک با زمينه ميکروليتي دارد و فنوکریست ها در بر
گيرنده پالژیوکالز شکل دار کربناتي ،آلبيتي ،سریسيتي و اپيدوتي شده با بافت غربالي ،قالب هائي از کاني مافيک

تﻣ

کربناتي و اپيدوتي شده ،اوليوین ایدینگسيتي و کلریتي شده ،است .زمينه سنگ متشکل از ميکروليت های پالژیوکالز،
شيشه اکسيدی ،کلریت ،کاني های تيره و اپيدوت است .حفره ها با کلریت نوع پنين پر شده است.
واحد Em21

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در برگيرنده شيل و مارن همراه با ميان الیه های آهکي و آهک ماسه ای فسيل دار است که به رنگ
خاکستری مایل به سبز با سطوح هوازده کرم روشن است و در بخش های جنوب باختری رخنمون دارد .رنگ روشن

و
اﮐﺘ

و سطوح فرسایش ي نرم و وجود الیه های ظریف شيلي و مارني از ویژگي های این واحد است .نهشته سنگ های این
واحد در هسته ناودیسي به راستای شمال باختری -جنوب خاوری جای گرفته و گسله دهنو موجب راندگي کنگلومرا

واحد Esl1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و ماسه سنگ واحد  Ecs1بر روی آن ها شده است .ستبرای آن ها نزدیک به  150متر م ي رسد .الیه های آهکي با
فسيل نوموليت درشت در بخش های زیرین این واحد یافت مي شود که سن ائوسن مياني را نشان مي دهد.
این واحد در برگيرنده تناوب سنگ آهک نوموليت دار ،سيلتستون و ماسه سنگ آهکي به رنگ خاکستری مایل به
سبز و یا بنفش به ستبرای حدود  30تا  50متر است که در بردارنده نوموليت های درشت با قطر تا  2سانتيمتر است.
بر پایه بررسي های فسيل شناسي نمونه های این واحد سن ائوسن پيشين-مياني برای آن ها مشخص گردیده است.

زﻣﯿ

1) Nummulites perforatus (Montfort) Age: Middle Eocene (Lutetian).
& 2) Nummulites globolus, Nummulites sp., Pyrgo sp., Cibicides sp., Miliolida, Coral, echinoid’s spine
debris, Lithothamnium sp., Age: Early to M. Eocene.
واحد Est1

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد در برگيرنده تناوب شيل و ماسه سنگ توفي و به رنگ سبز روشن است که در شمال خاوری مشکان رخنمون
دارد ،ستبرای آ ن ها نزدیک به  40متر مي رسد .این واحد همبری گسله و یا پوشيده با واحدهای مجاور دارد ولي با
نگرش به همساني سنگ شناختي مي توان آن ها را بخشي از واحد  Em21بر شمرد.

مجموعه واحدهای E2

این مجموعه با مارن های گچدار ،سنگ گچ ،شيل و سنگ آهک نوموليت دار آغاز مي شود و در پي آن با فراورده های
تکاپوهای آتشفشاني بازیک -ميانه و سپس با الیه های کنگلومرائي ،ماسه سنگي و شيلي دنبال مي شود .بر روی هم
نهشته های این واحد به رنگ خاکستری مایل به سبز روشن و در مواردی خاکستری مایل به بنفش بوده که در یک
محيط دریائي کم ژرفا و محيط احيا کننده بر جای نهاده شده اند .در این واحد ،کمتر ،الیه های قرمز رنگ دیده مي

شود.
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واحد Em2

این واحد در برگيرنده مارن های گچ دار ،الیه های گچ ،شيلهای رسي و سيلتي همراه با ميان الیه های آهکي و به
رنگ های سبز روشن و قرمز و بنفش است که ستبرای آن ها نزدیک به  300متر مي رسد و به گونه ای عادی بر روی
کنگلومرای واحد  Ecs2جای مي گيرد و با رنگ روشن ،الیه بندی ظریف و سطوح فرسایشي نرم مشخص است .بودن
الیه های گچ مي تواند گویای آب و هوائي گرم و خشک و حوضه های کوالبي است .این واحد در بخش زیرین ،آهکي
و نوموليت دار است.
واحد Emg2

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد در برگيرنده مارن های گچدار و سنگ گچ به رنگ سبز روشن ،صورتي تا سفيد است که ستبرایي نزدیک به
 120متر را نشان مي دهد .سنگ گچ این واحد مي تواند کاربرد صنعتي داشته باشد .این واحد بخشي از واحد  Em2به
شمار مي رود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Eml2

این واحد در برگيرنده مارن و سنگ آهک فسيل دار با الیه بندی ميانه تا نازک به رنگ خاکستری-کرم با ستبرای

تﻣ

نزدیک به  150متر است که نسبت به بخش های مجاور برجسته تر نمایان است .این واحد بخشي از واحد Em2به شمار
مي آید.
واحد El2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در برگيرنده سنگ های آهکي نوموليت دار به رنگ کرم-قهوه ای روشن است که با ستبرای نزدیک به 50
تا  100متر بخشي از واحد  Em2به شمار مي آید .سن آن ها بر پایه به نتایج بررسي فسيل شناسي ،به شرح زیر،
ائوسن مياني (لوتسين) مشخص شده است.

و
اﮐﺘ

Nummulites brongniarti, Nummulites aturicus, Nummulites lucasi, Nummulites globolus, echinoid’s
)spine & debris Age: Middle Eocene (Lutetian
واحد Ecs2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در برگيرنده کنگلومرا همراه با ميان الیه های ماسه سنگي و به رنگ خاکستری است .بر روی سنگ های
آتشفشاني واحد  Ev2نشسته است .ستبرائي نزدیک به  150متر دارد و به گونه ای برجسته و تا اندازه ای صخره ساز
است .در نزدیکي روستای گلبين ،این واحد در راستای گسله گلبين بر روی شيل و مارن های واحد  Em2رانده شده
است .قطعه های کنگلومرا در اندازه های گوناگون تا  1/5متر با جورشدگي کم و گرد شدگي اندک تا متوسط ،و بيشتر،
از نوع سنگ های آتشفشاني ائوسن و یا سنگ های نفوذی کهن است .این واحد توسط دایک های تراکي آندزیتي،
کوارتز تراکي آندزیتي آنها را بریده است.

زﻣﯿ

واحد Ev2

در بخش های جنوب خاوری منطقه رخنمون دارد .ردیف چهارم ائوسن این منطقه با تکاپوهای وابسته به این واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آغاز مي شود و در برگيرنده روانه های گدازه آندزیتي بازالتي هيالوکلستيکي ،حفره دار و بيشتر ،تجزیه شده است که
با رنگ تيره و پيکر توده ای خود مشخص است .کنگلومرا و ماسه سنگ واحد  Ecs2بر روی سنگ های آتشفشاني این
واحد نشسته اند .دایک های داسيتي آندزیتي روشن رنگ با راستای همگاني شمال باختری-جنوب خاوری آن ها را
بریده است .این مجموعه در راستای گسله گلبين بر روی نهشته های مارني ،شيلي واحد  Em2رانده شده است.
درهمبری توده نفوذی نيمه ژرف ميکروگرانودیوریتي گدازه های بازیک این واحد دستخوش دگرساني شدید شده اند.

یک نمونه از آن ها از نوع متابازالت است .که بافت اوليه پرفيریتيک را نشان مي دهد .فنوکریست ها از نوع
پالژیوکالزهای کلسيک و پيروکسن های اوژیتي اند .پالژیوکالزها به گونه ای فراگير دچار تجزیه زیاد شده و همچنين
بيشتر ،پرنيتي شده اند .در این بلورها کاني های اپاک و بيوتيت های ریز و همچنين گاه آپاتيت دیده مي شود.
پيروکسن ها نيز به سرپانتين -کلریت و کربنات تجزیه شده اند .در زمينه فلدسپات آلکالن و بيوتيت های ریز پراکنده
است که به گمان ،ثانویه اند .کوارتز ناچيز ،کربنات ،کمي سریسيت و کلریت ،لوکوکسن ،کاني های کدر و اکسيد آهن
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فراوان از دیگر اجزاء سنگ به شمار مي روند .فراواني کاني های ثانویه و پاراژنز آن ها مي تواند نشان از تاثير یک
دگرگوني خفيف بر سنگ باشد .در برخي نقاط رگه های معدني هماتيتي آن ها را بریده است.
واحدEs2

این واحد در برگيرنده تناوب شيل ،سيلتستون و ماسه سنگ و به رنگ خاکستری مایل به سبز روشن است .بخش
های ماسه سنگي برجسته تر نمایان اند .ستبرای آن ها به  350متر مي رسد و با رخنموني درخور توجه و راستای
شمال باختری جنوب خاوری در بخش های جنوب خاوری محدوده رخنمون دارد .رنگ خاکستری مایل به سبز و
نبودن بخش های قرمز رنگ از ویژگي های این واحد است .سنگ های آتشفش اني با ترکيب تراکي آندزیتي-کوارتز

ﮐﺸ
ﻮر

تراکي آندزیتي وابسته به ائوسن و یا توده نفوذی نيمه ژرف آن ها را بریده است.
واحد Esh2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد در برگيرنده شيل های خاکستری تيره مایل به بنفش ،و در بخش پي ،همراه با ماسه سنگ است که بر روی
هم ستبرای نزدیک به  150متر دارد و ب ه گونه ای عادی بر روی نهشته های کنگلومرائي و ماسه سنگي واحد Ecs2
جای دارد و در هسته تاقدیس گلبين با روند شمال باختری -جنوب خاوری و در زیر الیه های تناوب سيلتستون و
ماسه سنگ واحد  Es2جای گرفته است .دایک های داسيتي آندزیتي و یا آندزیتي بازالتي آن ها را بریده است.

تﻣ

مجموعه واحد های E3

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بخش زیرین این مجموعه ،نهشته های قرمز کنگلومرائي ،ماسه سنگي و شيلي و مارن های گچدار و سنگ گچ
برنگ سبز روشن جای دارد که در محيط کم ژرفا ،اکسيدان و یا کوالبي پدید آمده اند و با سازند کند در البرز مرکزی
برابرند .بخش باالئي این مجموعه بيشتر متشکل از سنگ های آتشفشاني با ترکيب بازیک-مياني همراه با توف است
که در محيط دریائي به نسبت کم ژرفا پدیدار شده است .به طور کلي گذر بخش زیرین این مجموعه به مجموعه E2

پایاني در نظر گرفت.
واحد Esc3

و
اﮐﺘ

همراه با نبود چينه ای است ،به گونه ای که کنگلومرای واحد  Esc3را مي توان کنگلومرای پي در پيشروی دریای ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در برگيرنده تناوب ماسه سنگ و شيل همراه با ميان الیه های کنگلومرائي ،توفي و توفيتي و به رنگ قرمز
با ستبرای نزدیک به  700متر است که در بخش های جنوب خاوری و به گونه ای پراکنده در بخش های شمال
ب اختری و یا مرکزی محدوده رخنمون دارد .گذر پائيني نهشته های این واحد به واحد  Es2ناپيوسته است ،زیرا شرایط

زﻣﯿ

رسوب گذاری از واحد  Es2به رنگ سبز روشن به نهشته های قرمز رنگ این واحد به شدت تغيير کرده و ناپيوستگي
ميان آن دو دیده مي شود .در بخش های باالئي این واحد ن هشته های مارني گچ دار به رنگ خاکستری روشن مایل
به سبز و یا قرمز روشن جای گرفته است .دایک های کواتز تراکي آندزیتي ،بازالتي-آندزیتي ائوسن و یا داسيتي آندزیتي
پليو کواترنری آن ها را قطع کرده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Emg3

این واحد در برگيرنده شيل های مارني ،سيلتي گچ دار همر اه به ميان الیه های سنگ گچ ،ماسه سنگ ،توفيت ،سنگ
آهک بر روی هم به رنگ خاکستری روشن مایل به سبز روشن و در برخي موارد مایل به قرمز به ستبرای نزدیک به
 600متر است .توده نفوذی نيمه ژرف ميکرومونزودیوریتي ،بازالت ائوسن ،دایک های کوارتز التيت آندزیتي پليو کواترنر
آن ها را بریده است .این واحد با سطوح فرسایشي نرم و رنگ روشن مشخص است.

واحد Etv3

این واحد در برگيرنده تناوب توفيت هماتيتي ،ماسه سنگ توفي ،شيل و گدازه های آندزیتي-بازالتي است که با رنگ
خاکستری مایل به قرمز و ستبرای نزدیک به  150متر در بخش باختری محدوده مورد بررسي رخنمون دارد و در زیر
واحد  Evb3جای دارد.
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واحد Evb3

این واحد در برگيرنده تناوب گدازه های بازالتي -آندزیتي هيالوکلستيکي ،اسپيليتي ،در مواردی حفره دار ،تراکي
آندزیت همراه با گدازه های برشي شده ،توفيت هماتيتي ،ليتيک توف ،ماسه سنگ توفي وبه رنگ خاکستری تيره مایل
به سبز و یا قرمز است که با ستبرای نزدیک به  700متر با راستای شمال باختری-جنوب خاوری گسترش وسيعي
دارد .در نزدیکي های روستای فوزه زن هيالوکلست های بازالتي تا بازالتي آندزیتي این واحد به رنگ خاکستری تيره
مایل به بنفش دارای قطعات زاویه دار تا نيمه گرد شده است که قطر آن ها حداکثر به  1متر مي رسد .دایک های
خوراک دهنده بازالتي آن ها را بریده است .برخي قطعه های سنگي در بخش کناره ای شيشه ای بوده و در بخش

ﮐﺸ
ﻮر

دروني دارا ی حفره های ریز پر شده با کاني های ثانویه ی مانند کلسيت است .سنگ ها ،بيشتر ،هماتيتي شده اند و
کاني مس در پيکر ماالکيت در این گونه سنگ های بازیک زیر دریائي در بسياری موارد دیده شده است .بخش گدازه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ای نسبت به بخش های توفي و توفيتي و یا رسوبي برجسته تر و صخره س ازترند .در بررسي پتروگرافي نام سنگ های
گدازه ای بازالت حفره دار ،هيالو بازالت آندزیتي ،اوليوین بازالت تجزیه شده ،تراکي آندزیت مشخص شده است .بافت
آنها ميکروليتيک پرفيریک ،بادامکي و شيشه ای مشخص گردیده است .فنوکریست ها در برگيرنده کلينوپيروکسن

تﻣ

(اوژیت) کمي تج زیه شده به کلریت ،پالژیوکالز با بافت غربالي و با ترکيبي نزدیک به البرادوریت ،اوليوین ایدینگسيتي
شده بوده که در زمينه ای در برگيرنده پالژیوکالز ،پيروکسن ،شيشه ،کاني های ثانویه و کاني های اوپاک جای گرفته
اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد

Ean3

این واحد در برگيرنده روانه های گدازه و گدازه های برشي شده آندزیتي است که بخشي از واحد

Evb3

است و در بخش

های خاوری و مرکزی منطقه رخنمون دارد .ستبرای آن ها نزدیک به  250متر مي رسد.

و
اﮐﺘ

واحد El3

واحد Eb3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در برگيرنده سنگ آهک و دولوميت متوسط الیه چرت دار است که به گمان ،در درون واحد  Evb3جای دارد
و ستبرای آن به  30متر مي رسد .سيليس موجود در الیه های کربناتي به رنگ تيره بوده و بصورت گرهک ،نوار و یا
عدسي است و ستبرای آن ها به  40سانتيمتر نيز مي رسد.
این واحد در برگيرنده بخش های گدازه ای بازیک واحد  Evb3و یا دایک های خوراک دهنده آن است که از نوع اوليوین

زﻣﯿ

تراکي بازالت ،پيروکسن بازالت ،آندزیتي بازالت بيشتر ،تجزیه شده است .بافت آن ها ميکروليتيک پرفيریک و گاه
تراکيتي است .فراوان ترین کاني را پالژیوکالز (کلسيک تا متوسط) تشکيل مي دهد که بيشتر ،تيغه ای شکل یا
ميکروليتي است .پيروکسن نيز عمده کاني مافيک بوده که به هر دو صورت درشت بلور و ریز بلور در البالی ميکروليت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های پالژیوکالز پراکنده است .هيپرستن و اوژیت از انواع پيروکسن های موجود مي باشد .اوليوین بصورت بلورهای
نيمه شکل دار تا بي شکل است که به ایدینگسيت و کاني های کدر-اکسيد آهن تجزیه شده در برخي نمونه ها وجود

دارد .بيوتيت های عموماً ریز و تجزیه شده ،کلریت کم ،کاني های کدر -اکسيد آهن قابل توجه از دیگر اجزاء سنگ
است .فلدسپات قليایي به ویژه در زمينه برخي از نمونه ها دیده مي شود .سنگ های این واحد در نمودار ژئوشيميایي
لومتر ( ) 1989در محدوده بازالت ،تراکي باز الت و بازالتي تراکي آندزیت تغيير مي نمایند .بيشتر ،اشباع و ندرتا تحت
اشباع از سيليس مي باشند .کاني زائي مس بصورت ماالکيت در بسياری از موارد در سنگ های این واحد دیده مي
شود.

واحد Etr3

این واحد در برگيرنده روانه های گدازه و گدازه های برشي شده با ترکيب تراکي آندزیتي و کوارتز تراکي آندزیتي به
رنگ صورتي و یا قهوه ای مایل به قرمز و یا خاکستری است که با ستبرای حدود  250متر جوانترین بخش ائوسن را
تشکيل داده و بر روی واحد  Evb3نشسته است .در برخي موارد گدازه های دورگه ( )Hybridدر این واحد دیده مي
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شود که در آن ها قطعا ت و زبانه های آندزیتي بازالتي خاکستری تيره در زمينه ای روشن رنگ از نوع تراکي آندزیت
جای گرفته است که شاهدی بر اختالط ماگمای بازیک تا ميانه مي باشد.
بافت سنگ ها ميکروليتيک ميکروپرفيریک است  .نام آن ها (کوارتز) التيت آندزیتي تجزیه شده سرشار از کاني های
کدر مشخص گردیده است.

ﮐﺸ
ﻮر

فنووميکروفنو کریست ها در برگيرنده پالژیوکالز شکل دار-نيمه شکل دار ،گاه زونه و جانشيني با اکسيد آهن در برخي
و حاشيه به نسبت ضخيمي از اکسيد آهن .تجزیه به سریسيت در گروهي متداول است ،آمفيبول هایي که عموما در
حد وسيعي اپاسيته یا با کاني های کدر -اکسيد آهن جایگزین شده است ،کمي پيروکسن که اینها نيز با اکسيدهای
آهن احاطه شده اند .زمينه در برگيرنده پالژیوکالز سدیک ،فلدسپات آلکالن همراه با کاني های کدر-اکسيد آهن
(هماتيت) فراوان است .در داخل این واحد در مواردی روانه های گدازه بازالتي تيره رنگ حفره دار و توف برش دیده
مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نئوژن
میوسن
واحد Mc

تﻣ

این واحد در برگيرنده کنگلومرا همراه با ميان الیه های ماسه سنگ و ميکروکنگلومرا به رنگ خاکستری مایل به قرمز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با الیه بندی ستبر تا متوسط است که با ستبرای حدود  200متر در بخش های باختری محدوده مورد بررسي رخنمون
دارد و بطور ناپيوسته و در بسياری موارد دگر شيب بر روی سنگ های آهکي -آهک دولوميتي سازند الر ،شيل و ماسه
سنگ های سازند شمشک نشسته است .قطعات کنگلومرا کمي گرد شده در ابعاد حداکثر  1متر و بيشتر از نوع سنگ

و
اﮐﺘ

های کربناتي و ماسه سنگي مزوزوئيک است .این واحد در زیر نهشت ه های مارني گچ دار و شيلي و ماسه سنگي واحد
 Msmجای دارد.
واحد Msm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در برگيرنده تناوب شيل و مارن گچ دار همراه با ميان الیه های ماسه سنگ ،کنگلومرا و سنگ گچ به رنگ
قرمز تا سبز است .در برخي موارد رگه و رگچه های گچ در نهشته های این واحد ،به ویژه در مارن ها دیده مي شود.
ستبرای آن ها نزدیک به  900متر مي رسد .این واحد بط ور عادی بر روی کنگلومرای ميوسن جای گرفته است .دایک
های بازالتي واحد  Mbآن ها را بریده است .ميان الیه های ماسه سنگي و کنگلومرائي برجسته تر نمایان هستند .نهشته
های کنگلومرائي پليو کواترنر بيشتر ،بطور ناپيوسته بر روی آن ها جای گرفته اند .این واحد چين خوردگي مالیمي
داشته و در قسمت های باختری ،جنوبي و به مقدار کمتر شمال خاوری محدوده مورد بررسي رخنمون دارد.

زﻣﯿ

واحد Mb

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد در برگيرنده دایک ها و گدازه های بازالتي فوئيد دار به رنگ خاکستری تيره مایل به سبز است که واحدهای
رسوبي ميوسن (سازند قرمز باالئي) را بریده و نهشته های پليو کواترنر بر روی آن ها نشسته است ،در نتيجه سن آن
ها را مي توان ميوسن پایاني در نظر گرفت .رخنمون آن ها در بخش های باختری ورقه دیده مي شود .در اینگونه
سنگ ها بيوتيت به فراواني وجود دارد .بافت سنگ ها پرفيریتيک و نام آن ها بازالت فوئيددار-المپرفير مشخص گردیده
است .فنوکریست ها در برگيرنده کلينوپيروکسن (اوژیت دیوپسيدیک) ،بيوتيت بصورت شکل دار تا نيمه شکل دار

است که زمينه ای متشکل از تيغکهای کلينوپيروکسن فراوان ،بيوتيت ،کاني کدر فراوان ،کاني های فلدسپاتوئيد
(سوداليت ،آنالسيم) ،آپاتيت فراوان ،کربنات کلسيم جای دارند .حفره های زیادی در سنگ وجود دارد.

پلیوسن-کواترنر
واحد Pl-Qc

این واحد کنگلومرائي به صورت نواری با روند جنوب خاور-شمال باختر از پيرامون روستاهای اندر آب-سيد آباد (جنوب
خاور ورقه) تا روستای تارخه (در شمال باختر ورقه) شکل گرفته است .ادامه شمال غربي این واحد سنگي را مي توان
در ورقه صفي آباد مشاهده نمود .رخساره این واحد به صورت کنگلومرای خاکستری رنگ با گردشدگي خوب و
10
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جورشدگي متوسط تا بد مي باشد که قلوه های آن با سيماني از کربنات کلسيم به یکدیگر پيوند خورده اند .با این
حال ،سيماني شدن ( )Cementationو در نتيجه استحکام این واحد سنگي از منطقه ای به منطقه دیگر تغيير مي
کند .چين خوردگي یکي از ویژگي های این واحد سنگي است ولي مقدار شيب آن بيش از  18درجه نيست.
بيشترین ستبرای این واحد سنگي را مي توان در جنوب ابراهيم آباد و در شمال و شمال باختری یام تا عباس آباد
مشاهده نمود .دراین ناحيه ستبرای واحد کنگلومرائي به  200متربالغ مي گردد.قلوه های سنگي کنگلومرای Pl-Qc

ﮐﺸ
ﻮر

بيشتر از سنگ های آتشفشاني -ماسه سنگ و آهک مي باشد .وجود مصالح ریز دانه موجود در بين قلوه های درشت
دانه ،باعث شده تا تخلخل این واحد سنگي به حداقل برسد .کنگلومرای مذکور شباهت زیادی به بخش های باالئي
سازند هزاردره دارد .سازند هزاردره که در مقطع تيپ  1200متر ستبرای دارد ،با توجه به ویژگي های سنگ شناختي
به دو بخش تفکيک مي گردد .بخش پائيني در برگيرنده مارن -ماسه سنگ و کنگلومرا و بخش باالئي که تماما دارای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخسار ه کنگلومرائي مي باشد .مرز این دو بخش مرزی ليتولوژیکي است که پيامد فاز کوهزائي واللين () Walachian
مي باشد .به همين دليل سن سازند هزار دره توسط ریبن ( )1955و پدرامي ( )1362پليوسن-پلئيستوسن تعين
گردیده است .در مقایسه با مقطع تيپ سازند هزاردره ،کنگلومرای رخنمون یافته در ورقه مشکان ،مي تواند معادل

تﻣ

بخش های باالئي سازند هزار دره در نظر گرفته شود .بنابراین سن آن پلئيستوسن پيشين (کواترنر پيشين) مي باشد.
با این حال برای حفظ هماهنگي با سایر نقشه های زمين شناسي ،سن این واحد را پليو-پلئيستوسن  Pl-Qcدر نظر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته ایم.
قطعات کنگلومرا در ابعاد گوناگون و حداکثر  1تا  1/5متر است و بيشتر از نوع سنگ های آتشفشاني و رسوبي ائوسن
و سنگ های کربناتي مزوزوئيک مي باشد .در بخش های باالئي این واحد ميان الیه های چند متری مواد پيروکلستيکي

و
اﮐﺘ

و یا الهار پليو کواترنر ظاهر مي شود .در حوالي روستای کوه دره الهار و مواد پيروکلستيکي از نوع توف برش اسيدی
با رنگ خاکستری روشن در بخش های باالئي کنگلومرای پليو کواترنر ظاهر شده است .قطعات کنگلومرا سنگ های

واحد Pl-Qla

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آتشفشاني اسيدی تا ميانه پليو کواترنر دیده نمي شود .گنبد داسيتي-داسيتي آندزیتي واحد  Pl-Qdدر حوالي روستای
گاهان باال نهشته های این واحد را بریده است.
این واحد متشکل از نهشته های اپي کلستيکي پليو کواترنر در برگيرنده روانه های الهار ،کنگلومرا و آبرفت های
رودخانه ای است که به رنگ خاکستری نسبتا روشن بدون الیه بندی و یا با الیه بندی ضعيف است .قطعات سنگ

زﻣﯿ

های آتشفشاني با ترکيب تا ميانه به صورت زاویه دار و یا نيمه گرد شده در زمينه ای ریز دانه متشکل از خاکستر،
مواد رسي و خرده سنگ جای گرفته است .مواد سازنده این واحد از مواد پيروکلستيکي و یا گدازه های برشي شده
پليو-کواترنر تهيه شده و بر روی آن ها با شيب مالیم جای گرفته است .در برخي موارد نهشته های پيروکلستيکي با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

الهار تناوب داشته و تفکيک آن ها به خوبي مقدور نيست .رخنمون وسيعي از نهشته های این واحد در بخش های
شمالي نقشه دیده مي شود .ستبرای آن ها نزدیک به  150متر مي رسد.

از مهمترین ویژگي های نهشته های الهار که امروزه دور تا دور کوه ماهرخ (در مرکز ورقه مورد مطالعه) را احاطه کرده
است ،فقدان چين خوردگي و سيماني شدن آن است .ضمن آنکه تراسهای ایجاد شده توسط این نهشته ها بلندترین
تراس های منطقه را تشکيل مي دهد (در حدود  125متر باالتر از روستای دزق) .نکته قابل ذکر اینست که از نظر

رخساره هم ارز بخش هائي از سازند مراغه مي باشد .بنابراین از دیدگاه چينه شناسي تکتونيکي
( ،)Tectonostratigraphyتراس های ایجاد شده توسط الهار با اختالف ارتفاع حدود  125متر از سطح روستای دزق،
مي تواند مربوط به حرکات فراشيبي فاز اصلي کوهزائ ي پاسادنين باشد (چهارمين دسته تراس در منطقه) .در نتيجه
سن تشکيل آن باالترین بخش کواترنر پيشين است .با این حال ،سن این واحد را به عنوان  Pl-Qlaنشان داده ایم.
واحد Pl-Qv

این واحد در برگيرنده روانه های گدازه با ترکيب کوارتز تراکي آندزیتي ،داسيتي آندزیتي ،داسيتي و یا تراکي آندزیتي
است .شروع فعاليت این واحد با گدازه های هيالوتراکي آندزیتي بوده است.
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بافت سنگ ها پرفيریتيک با زمينه ميکروليتيک و کریپتوکریستالين و گاه تراکيتي بوده و فنوکریست ها در برگيرنده
پالژیوکالز از دو نسل ،عده ای سالم و برخي تجزیه شده به کاني های رسي ،سریسيت ،کلریت و یا جانشين شده با
کلسيت ،هورنبلند با حاشيه اوپاسيته ،بيوتيت تشکيل یافته که در زمينه ای ریز بلور تا نهان بلور متشکل از پالژیوکالز،
فلدسپات آلکالن ،کوارتز ،کاني های رسي ،کلریت ،کاني های کدر -اکسيد آهن ،کربنات ،سریسيت و آپاتيت جای گرفته
اند .نمونه های این واحد در نمودار لومتر و همکاران ( )1989در محدوده تراکي آندزیت ،آندزیت و در نمودار AFM

که در آنها قطعه سنگ های تيره در زمينه روشن تر جای گرفته اند در این واحد دیده مي شود.
واحد Pl-Qpy

ﮐﺸ
ﻮر

ایروین و باراگار ( ) 1971در محدوده کالکو آلکالن جای گرفته اند .این واحد با ستبرای حداکثر  150متر بر روی گدازه
های برشي واحد  Pl-Qvcو یا کهن تر جای گرفته است .گدازه های دورگه ( ) hybridبه رنگ خاکستری مایل به قرمز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد در برگيرنده توف برش ،آگلومرا ،توفهای پاميسيک با ترکيب اسيدی است که با رنگ خاکستری روشن و
ضخامتي حدود  100متر بيشتر در بخش های شمالي محدوده مورد بررسي رخنمون دارد .قطعات سنگ های
آتشفشاني با ترکيب ریوداسيتي بيشتر ،متخلخل و گدازه های شيشه ای و پاميس با رنگهای خاکستری روشن و یا

تﻣ

تيره در این واحد وجود دارد .قطعه سنگ ها بيشتر ،جهت یافته بوده و در زمينه ای متشکل از خاکستر جای گرفته
اند .ابعاد قطعه سنگ ها در حد چند سانتيمتر و یا دسيمتر است .نهشته های این واحد در محيط قاره ای و بر اثر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فعاليت آتشفشاني انفجاری تشکيل یافته و با شيب مالیم در سطوح توپوگرافي اوليه گسترده شده اند .در بخش های
مرکزی نقشه مواد پير وکلستيکي این واحد به همراه الهار بطور ناپيوسته بر روی سطوح فرسایشي نهشته های مایل
به قرمز ميوسن (سازند قرمز باالئي) نشسته اند .بدین لحاظ سن آن ها را مي توان به پليو کواترنر نسبت داد .روانه

و
اﮐﺘ

های الهار و یا گدازه های داسيتي تا کوارتز تراکي آندزیتي بر روی نهشت ه های این واحد جای گرفته است .در بخش
های شمال خاوری منطقه این واحد همراه با الهار بر روی سطوح فرسایشي الیه های آهکي کرتاسه پيشين و در بخش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های شمال باختری نقشه بر روی سنگهای آهکي ژوراسيک پایاني و یا سنگ های آتشفشاني ائوسن نشسته اند .در
برخي موارد گنبدهای دا سيتي و یا داسيتيکي آندزیتي نهشته های این واحد را بریده است قطعه سنگ ها از نوع
داسيت با بافت پرفيریتيک با زمينه ميکروکریستالين کوارتز-فلدسپاتيک تا ميکروليتي مي باشد .فنوکریست ها در
برگيرنده پالژیوکالز از نوع اليگوکالز -آلبيت ،کوارتز با خاموشي موجي ،بيوتيت شکل دار تا حدودی تجزیه شده به
کلریت ،و زمينه متشکل از کاني های فلسيک از نوع کوارتز-فلدسپات با تبلور ميکروکریستالين همراه با ميکروليت

زﻣﯿ

های پالژیوکالز سدیک ،شيشه ،حفره ها پر شده با مواد ثانویه ،کاني های رسي ،کلریت و اکسيد های آهن و کمي
بيوتيت است .این گونه سنگ ها در نمودار لومتر و همکاران ( )1989در محدوده داسيت ،و در نمودار  AFMایروین و
باراگا ( ) 1971در محدوده کالکو آلکالن جای گرفته اند .توف های این واحد با توجه به آزمایش  XRDدارای کاني های

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 Quartz, Feldspar, Clay mineral, Amphibolمي باشند .مواد پيروکلستيک این واحد در محيط قاره ای تشکيل
یافته و نشانگر فعاليت انفجاری آتشفشاني مي باشند.

واحد Pl-Qvc

این واحد در برگيرنده گدازه های برشي و روانه های گدازه با ترکيب تراکي آندزیتي-داسيتي است که بر روی نهشته
های پيروکلستيکي واحد  Pl-Qpyجای گرفته اند .ستبرای آن ها نزدیک به  250متر مي رسد و در بخش های شمالي

نقشه و در دامنه کوه ها آتشفشاني گسترش یافته اند  .اندازه ابعاد قطعات سنگي گدازه های برشي حداکثر نزدیک به
 150سانتيمتر مي رسد .بافت آن ها پرفيریتيک با زمينه ميکروليتي تا تراکيتي و یا پرفيروکلستيکي مي باشد.
فنوکریست ها از نوع پالژیوکالز ،ندرتا کوارتز با آثار خوردگي خليج مانند (  )Corrodedکاني های مافيک از نوی
پيروکسن ،آمفيبول و بيوتيت است .کاني های بيوتيت و آمفيبول بيشتر ،اپاسيته شده اند .در زمينه پالژیوکالزهای
سدیک ،فلدسپات قليائي ،هيپرستن ،شيشه ،کاني های کدر ،کلسيت و در مواردی کلریت وجود دارد .بخش های گدازه
ای در حد امکان به صورت واحد  Pl-Qvتفکيک شده است .سنگ های این واحد بيشتر ،به صورت توده ای بوده و رنگ
خاکستری به نسبت روشن و یا مایل به صورتي نشان مي دهند.
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واحد Pl-Qda

این واحد در برگيرنده داسيتي آندزیت ،داسيت و کوارتز تراکي آندزیت به رنگ خاکستری است که بصورت گنبد،
دایک و یا گدازه های ستبر ( ) Thick lavaنهشته های ائوسن را بریده و یا بر روی آن ها جای گرفته و جوانترین بخش
نهشته های آتشفشاني پليو کواترنر را تشکيل مي دهند گنبدهای آتشفشاني این واحد در برخي موارد در چاله کالدرای
ریزشي آتشفشاني یافته و ارتفاعات بلندی را به وجود آورده اند .بافت سنگ ها ميکروليتيک پرفيریک ،ميکروکریستالين
بوده و فنوکریست ها در برگيرنده پالژیوکالز با ساخت منطقه ای و بيشتر ،شکل دار در حد آنزین-اليگوکالز هستند
که در زمينه ای متشکل از ميکروليت های پالژیوک الز ،مجموعه های کوارتز فلدسپاتيک ،کاني های ثانوی مانند کلسيت

ﮐﺸ
ﻮر

و کلریت ،اکسيدهای آهن و گاه سریسيت جای گرفته اند .بلورهای بيوتيت کلریتي نيز در سنگ به مقدار کم وجود
دارد .نمونه ها در نمودار لومتر و همکاران ( )1989در محدوده داسيت ،در نمودار ایروین و بارگار ( )1971در محدوده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کالکوآلکالن جای گرفته و فرا اشباع از سيليس با گرایش سدیک مي باشند .با توجه به نوع دگرساني ،نبودن رسوب در
البالی گدازه ها ،شکل و حالت گدازه ها محيط تشکيل آن ها قاره ای بوده است .سن آن ها با در نظر گرفتن محيط
تشکيل ،ترکيب سنگ شناسي و کاني شناسي پليو کواترنر مي باشد .وجود کاني آمفيبول و بيوتيت بيشتر ،اپاسيته

تﻣ

شده از ویژگي های سنگ های این واحد است .ماگمای تشکيل دهنده این سنگ ها بر اثر تفریق ماگمای سازنده گدازه
های واحد  Pl-Qvبوجود آمده است .باال بودن ميزان گرانروی ماگما موجب تشکيل گنبدهای آتشفشاني این واحد شده
است .در بخش های صورتي رنگ این واحد اکسيد آهن فراوان ،رنگ مایل به قرمز در سنگ ها بوجود آمده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Pl-Qd

این واحد در برگيرنده داسيت -ریوداسيت پرفيری به رنگ خاکستری روشن مایل به صورتي است که بصورت گنبد

و
اﮐﺘ

آتشفشاني نهشته های ائوسن و یا ژوراسيک را بریده است .بافت سنگ ها پرفيریتيک با زمينه ميکروکریستالين است
که در برخي موارد نيمه ژرف مي باشد .رخنمون این واحد در بخش شمال باختری در شمال روستای ملک آباد و به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مقدار کمتر در بخش باختری در حوالي روستای جوزاقه و جنوب نوروزی دیده مي شود .این واحد را مي توان ب خشي
از واحد  Pl-Qdaدر نظر گرفت .درشت بلورها در برگيرنده  )1پالژیوکالز با ترکيب اليگوکالز-آندزین است که در مواردی
دارای حاشيه ای از فلدسپات آلکالن است .این کاني در برخي نقاط بصورت مگاپرفير دیده مي شود )2 ،بيوتيت بصورت
کاني کشيده و اپاسيته شده ،کاني مافيک (به احتمال آمفيبول) کامال اپاسيته )3 ،کوارتز که به ندرت بصورت کاني
درشت دیده مي شود .زمينه سنگ های این واحد متشکل از مجموعه کوارتز-فلدسپاتيک ،بيوتيت ،کاني های رسي

کواترنر

زﻣﯿ

حاصل از تجزیه فلدسپات ها ،کاني های کدر -اکسيد آهن و کمي سریسيت و کلریت مي باشد.
سن آن ها با تو جه به ویژگي های سنگ شناسي پليو کواترنر است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های کواترنری در ورقه مشکان از نقطه نظر زمان سنجي به دو بخش قابل تفکيک مي باشد.
 کواترنر پيشين (پلئيستوسن پيشين) ،متشکل از نهشته های آتشفشاني-رسوبي کواترنر پسين (پلئيستوسن پسين و هولوسن) به صو رت مجموعه ای نهشته های آبرفتي وارریزه ای ،همراه با رخنمونهای محدود از پهنه های تراورتن .مقایسه نهشته های این دو واحد زماني ،مشخص مي سازد که نهشته ها کواترنر
پسين در ورقه مشکان از تنوع و گسترش بيشتری برخوردار مي باشد.
کواترنر پیشین

نهشته های این واحد زما ني در برگيرنده کنگلومرا به همراه گدازه های آتشفشاني ،نهشته های آذر آواری و الهار مي
باشد که قبال توصيف گردید.
کواترنر پسین

بخش اعظم نهشته های کواترنر پسين در ورقه مشکان ،دارای منشاء آبرفتي است که با سن متفاوت ،ریخت شناسي
متنوع وليتولوژی گوناگون (نوع و اب عاد مصالح) هم در دامنه کوهها (به ویژه در دامنه های جنوبي و شرقي ورقه) و هم
در زمين های پست و بستر رودخانه ها گسترش یافته اند .گونه گوني در نهشته های آبرفتي ،معلول گذشت زمان و
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تغييرات آب و هوائي از یک سو و تاثير حرکات تکتونيکي (بيشتر به صورت فرایشي) و فرایندهای هوازدگي مکانيکي،
از سوی دیگر است ،آبرفت های مذکور دارای  4ویژگي مي باشند.
 افقي بودن الیه ها و فقدان کج شدگي ()Tilting -تخلخل-پوکي باال

ﮐﺸ
ﻮر

 غير هوازده بودن مصالح سيمان بسيار ضعيفعالوه بر نهشته های آبرفتي ،نهشته های واریزه ای نيز به صورت محدود ،هم بر روی برخي از دامنه ها و هم در داخل
حوضه های کوچک نيز شکل گرفته اند .ذکر این نکته ضروری است که با توجه به تفوق گسترش نهشته های آبرفتي
و نيز رعایت حق تقدم و تاخر در راههای نقشه ،شرح نقشه های کواترنر پسين فقط بر پایه سن آن ها مي باشد .بنابراین
نهشته های مذکور از قدیم به جدید عبارتند از.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -آبرفت های بسیار درشت دانه کوهپایه ای

به صورت آميزه ئي از پاره سنگ ( ،)Cobbleقلوه سنگ ( ) Boulderو شن ،همراه با درصد کمي از ماسه است که در

تﻣ

سطح ترازی واقع در باال دست کوهپایه ها و به دو فرم بادزن آبرفتي و پادگانه ( ) Trraceشکل گرفته اند .در بادزن
های آبرفتي  ، Qfbg2شکل مخروطي نهشته حفظ شده و دچار بریدگي و یا فرسایش نشده است .قطر مصالح نيز بطور

ﺸ
ﺎﻓﺎ

معمول از سمت راس بادزن ( )Apexبه سمت پنجه ( ) Toeکاهش مي یابد .نمونه های بادزن های آبرفتي را مي توان
در مرزان (جنوب ورقه) تخت عباس ،ب اختر ساقي بيک و شيخ مصطفي مشاهده نمود .واحد مذکور معادل واحد A3
(پدرامي ) 1362 ،بوده و از نقطه نظر تقسيم بندی اشکوب های یخ چالي ،چينه شناسي تکتونيکي

و
اﮐﺘ

( ) Tectonostratigraphyدر محدوده مورد مطالعه ،معادل عصر یخ ميندل ( )mindelمي باشد.
در باختر فيروز آباد سکوها ئي از آبرفت های بسيار درشت دانه مشاهده مي گردد که سطح صاف و هموار آن ها به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دیواره هائي پر شيب منتهي مي شود .پادگانه های مذکور ،بقایای بادزن های آبرفتي  Qfbg2هستند که تحت تاثير
فرایش زمين و عملکرد توامان فرسایش و آب شستگي ( )Scouringبه صورت سکوهای امروزی ( )Terraceتغيير شکل
داده اند .به همين دليل این واحد آبرفتي را با توجه به شکل پادگانه ای و مصالح قلوه سنگي و پاره سنگي پيکره آن
به عنوان واحد  Qtbg2معرفي شده است .دو واحد  Qfbg2و  ، Qtbg2کهن ترین واحد کواترنر پسين در ورقه صفي آباد مي
باشند .با توجه به سن ميندل برای واحد  Qfbg2و اینکه واحد  Qtbg2از تغيير شکل بادزن های آبرفتي حاصل مي شود،

مي باشد.

زﻣﯿ

بنابراین سن شکل گيری پادگانه ها مي تواند وابسته به دوره بين یخچالي ميندل-ریس باشد که این موضوع با توجه
به سطح تراز اشغال شده توسط این پادگانه ها ،تایيد مي گردد ،با این حال ،در انتهای نقشه این دو واحد را معادل و
هم ارز یکدیگر جای داده ایم .حداکثر ستبرای قابل مشاهده بادزن ها در جنوب ورقه و باختر ورقه در حدود  25متر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

-آبرفت های درشت دانه کوهپایه ای

نهشته های آبرفتي درشت دانه در پائين دست نهشته های آبرفتي بسيار درشت دانه و در سطح ترازی پائين تر از آن
ها تشکيل شده اند .مصالح آن بيشتر شني است ولي حاوی الیه ها و عدسي های درشت دانه و ریز دانه تر نيز مي
باشد .ویژگيهای فيزیکي ا ین واحد همچون تخلخل ،فقدان سيمان ،کج شدگي و درصد هوازدگي آن مشابه واحدهای
آبرفتي بسيار درشت دانه مي باشد .این واحد آبرفتي نيز با توجه به ریخت شناسي آن به سه دسته تفکيک شده است.
بادزن های آبرفتي منفرد و فرسایش نيافته با نشانه  Qfg2و پادگانه های حاصل از تغيير شکل بادزن های آبرفتي با

نشانه  Qtg2در نقشه نشان داده شده اند .در دامنه هایي که مجموعه ای از بادزن های غير قابل تفکيک شکل گرفته
اند ،بدليل عدم امکان تفکيک هر یک از بادزن ها ،مجموعه آن ها را بعنوان دامنه آبرفتي ( )Alluvial apronمعرفي و
با نشانه  Qag2ارائه شده اند .واحد آبرفتي درشت دانه معادل واحد ( Bریبن 1955 ،و پدرامي )1362 ،بوده و از نقطه
نظر تقسيم بندی اشکوب های یخ چالي ،معادل عصر یخ ریس ( )Rissمي باشد .به همين ترتيب ،سن شکل گيری
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واحد  Qtg2مي تواند مربوط به دوره بين یخچالي ریس-وورم باشد .حداکثر ستبرای نهشته های مذکور در جنوب ورقه
و بين  10تا  15متر مي باشد.
 -نهشته های پر کننده دره ها ()Valley fill deposits

از روستای آب روان به سمت شمال خاور (تا روستای سلطان ميدان-نوسرا و خواجه آباد) و به سمت شمال (تا روستای
گاهان باال) ،پهنه هایي طویل و کم عرض وجود دار د که در روی عکس هوایي ،به صورت شبکه آبرهه ای خودنمایي
مي کند .ریخت شناسي و نوع مصالح در پهنه های مذکور تقریبا در تمامي نقاط یکسان است ،بطوری که وجود کانال
آبراهه اصلي (  )Qal2در مرکز و شيارهای رگبرگي ( .)Dandritic patternزمان تشکيل این پهنه مي تواند متعلق ب ه

ﮐﺸ
ﻮر

آخرین دوره یخچالي (وورم) باشد .در این دوره ،بارش فراوان و وجود مصالح زود فرسایي همچون سنگ مارن ،باعث
شده تا مصالح ریز دانه توسط شاخابه های متعدد و متقاطع ( ) Braided patternدر برخي از دره ها انباشته گردند .با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شروع هولوسن و آغاز عملکرد فازهای فرسایشي ،روان اب ها فقط در یک کانال متمرکز شده که پيامد آن حفر بستر تا
عمق زیاد مي باشد که در نتيجه باعث شده تا دیواره هائي با شيب قائم (حداکثر تا  15متر) در معرض دید قرار گيرد.
در این دیواره بيشتر ،مي توان مصالح سيلت رسي ،سيلت و ماسه ،با انبانه هائي ( )Pocketsاز شن و قلوه سنگ را
مشاهده نمود .با توجه با سن تقریبي این نهشته ها (وورم) ،جعبه راهنمای آن را در زیر هولوسن در نظر گرفته ایم .

تﻣ

 -آبرفت های ریز دانه مناطق پست (واحد )Qfm2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بخش جنوب غربي ورقه پهنه ای مخروطي شکل ،متشکل از مصالح ریز دانه همچون گل سيلت و ماسه رخ نموده
است .بادزن آبرفتي مذکور جوان ترین بادزن آبرفتي است که در پائين ترین سطح تراز گسترده شده است .وجود
پوشش گياهي در بخش خاوری این گستره و نبودن آن در بخش باختری آن ،نشانگر آنست که رواناب های کنوني،
-آبرفت های رودخانه ای ()Qal2

و
اﮐﺘ

باختر این گستره به گونه ای پيوسته زیر خود دارند .سن این واحد آبرفتي هولوسن برآورد شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آبرفت های رودخانه ای نهشته های آب های روانند که در بستر کنوني رودخانه های بزرگ ،همچون دیگر آبراهه های
منطقه مشکان پدید آمده و یا در حال پدید آمدنند .مصالح آبرفت رودخانه ها بيشتر در برگيرنده قلوه سنگ وشن
است که بي هيچ پيوند مياندانه ای در کنار یکدیگر جای دارند  .ستبرای آبرفت ها در بيشترین حالت خود بيش از 5
متر نيست.
بيشتر آبرفت های درشت دانه رودخانه ای بي شتر ،توسط دیواره های ریز دانه محدود شده اند .بودن این مصالح ریز

زﻣﯿ

دانه ،نشانگر آن است که شبکه آبراهه ها ،نخست به گونه ای فراوان و متقاطع (  )Braided patternبوده است که با
روندی فزاینده با تمرکز در کانال اصلي ،توان تخریب و حمل بسيار باالئي بر خوردار شده و در نتيجه توانسته است
مصالح درشت دانه تر را حمل نماید.
 -واریزه های دامنه ای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال باش محله و بيرق پائين و در جنوب باختری بيدخان و همچنين در جنوب فيروز آباد و بسياری از نقاط

دیگر ،پوششي نازک از یخ شکست ( ) Screeو نهشت واریخته  Colluviumبر روی دامنه ها دیده مي شود .مصالح
واریزه ای بر خالف نهشته های آبرفتي تيز گوشه بوده و بدور از هر گونه سيمان اند .جنس مصالح واریزه ای بستگي
مستقيم به ليتولوژی بلندی هائي دارد که این مصالح را فراهم مي آورد .یخ شکست ها ،با حجمي بيشتر نسبت به

نهشت واریخته ها ،از خردشدگي سنگ ها در ن تيجه تغييرات دما پدید مي آیند .سپس با رواناب ها و نيروی ثقل بر
روی دامنه به حرکت در مي آیند .بدین سان به تدریج از پائين به سمت باالی دامنه بر روی هم انباشته مي شوند .در
دامنه های پوشيده از یخ شکست ،دانه بندی نيز سامان مي گيرد.

واحد Qtr

این واحد در برگيرنده تراورتن به رنگ خاکستری-کرم به ستبرای  1تا  7متر است که به گونه ای دگر شيب بر روی
سطح فرسایشي نهشته های قرمز رنگ ميوسن جای گرفته است .الیه های تراورتن شيبي مالیم به سوی دشت دارند.
در حال حاضر این منطقه چشمه آهک ساز فعال ندارد و سن آن ها را مي توان با واحد  Qvf2برابر دانست.
15
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سنگ های نفوذی نیمه ژرف

سنگ های نفوذی محدوده مورد بررسي از نوع توده های نيمه ژرف است .چون نهشته های ائوسن را بریده اند ،از این
رو پس از ائوسن انباشته شده اند و به دليل همساني سنگ شناختي و ژئوشيميائي آن با گدازه ها پليو کواترنر ،مي
توان سن پليو کواترنر را برای آن ها در نظر گرفت .ترکيب آن ها اسيدی تا ميانه بوده و به شرح زیر است.
واحد mmd

این واحد در برگيرنده توده نيمه ژرف نوع ميکروپيروکسن مونزودیوریت است که در بخش های جنوب باختری
رخنموني بسيار اندک دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

بافت سنگ ها پورفيری با زمينه ميکروگرانوالر – ميکروکریستالين است .درشت بلورها در برگيرنده کلينوپيروکسن
(به گمان اوژیت) با ساختمان منطقه ای و غربالي است .زمينه در برگيرنده پالژیوکالز ،آلکالي فلدسپات ،کربنات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کلسيم ،حفره ها پرشده با زئوليت و یا آناليسم پر شده است .کاني های ثانوی در برگيرنده کلریت ،اکسيد آهن ،کربنات
کلسيم ،سریسيت ا ست.
واحد mgd

تﻣ

این واحد در برگيرنده ميکروگرانودیوریت به رنگ خاکستری روشن است که در پيکر توده ای نيمه ژرف نهشته های
ائوسن را بریده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بافت سنگ ها پورفيروئيد با زمينه ميکروگرانوالر است و کاني های اصلي این چنين اند )1 :پالژیوکالز و اورتوز
(پالژیوکالز غالب است) فراوان ترین کاني نمونه است و در پيکره های ریز بلور ،و درشت بلور (گاه فراتر از  5ميلي متر
قطر) نمایان مي شود .دگرساني به کاني های رسي ،سریسيت و کلریت در آن ها به چشم مي خورد .ساخت منطقه

و
اﮐﺘ

ای در برخي از آن ها دیده مي شود ) 2 .کوارتز با چهره ای ميکروپورفيروئيد همچنين در زمينه ،در پيکر بلورهای بي
شکل حضور دارد (نزدیک به  %20فراواني) ) 3 .هورنبلند بلورهای منشوری ،بيشتر ،شکل داری را پدید مي آورد که در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برخي از آن ها فزون بر آنکه کاني های اپاک ریز متعدد دیده مي شود تجزیه به کلریت نيز رخ داده است .شماری آثار
بلوری از یک کاني مافيک که همه به کلریت (پنين) تبدیل شده نيز وجود دارد .بر پایه شکل بلوری مي توان آن را به
آمفيبول یا بيوتيت نسبت داد .کاني های ثانوی در برگيرنده کاني های رسي ،سریسيت ،کلریت ،اپيدوت کم و کربنات،
و کاني های ف رعي در برگيرنده کاني های کدر -اکسيد آهن ،و آپاتيت است.
واحد md

زﻣﯿ

این واحد در برگيرنده توده نفوذی نيمه ژرف با ترکيب ميکرومونزودیوریت است که نهشته های ائوسن را بریده است.
رخنمون این واحد در بخش شمال باختری منطقه ،نزدیکي های روستای فوزه زن دیده مي شود.
بافت س نگ ها ریز دانه (ميکروگرانوالر) است و کاني های اصلي در برگيرنده کاني های ) 1 :پالژیوکالز (آندزین -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اليگوکالز) فراوان ،گاه با ساخت منطقه ای و گهگاه همراه فلدسپار آلکالن است .دگرساني به کاني های رسي ،سریسيت
و کلریت در فلدسپات ها رخ داده است .در شمار کاني های مافيک مي توان از )2 :پيروکسن ،آمفيبول و همچنين

آثاری بلورین ،از کاني هائي نام برد که به کاني های ميکایي (مسکویت و کلریت) دگرسان شده اند .برخي از دانه ها
پيروکسن ها و آمفيبول ها تجزیه ای خفيف به کلریت دارند .کاني های ثانوی در برگيرنده کاني های رسي ،سریسيت،
مسک ویت ،کلریت در گردامدگي هائي ،بيشتر ،بي شکل و با فراواني قابل توجه است .کاني های فرعي در برگيرنده کاني

های کدر-اکسيد آهن ،کوارتز ،آپاتيت است.
یک نمونه از سنگ های این واحد در نمودار لومتر و همکاران ( )1989در محدوده تراکي آندزیت ،و در نمودار مثلثي
ایروین و ب اراگار در محدوده کالکوآلکالن جای گرفته است.
واحد mqd

این واحد در برگيرنده ميکرو کوارتز مونزودیوریت -ميکرو کوارتز مونزونيت است که نهشته های رسوبي-آذر آواری
ائوسن را بریده است.
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بافت سنگ ها ميکروکریستالين پورفيری ،پورفيری با زمينه ميکروگرانوالر است .کاني های اصلي بدین شرح اند)1 :
پالژیوکالز بصورت درشت بلور ،گهگاه با ساخت منطقه ای ) 2 ،فلدسپات آلکالن ریز و بي شکل و دارای هم رشدی با
کوارتز ،بيشتر آن ها همراه با تجزیه به کاني های رسي ،سریسيت و جانشيني با کربنات )3 ،کوارتز در شکل
ميکروفنوکریست و گاه انبوهه و همچني ن ریز بلور ،در زمينه سنگ ) 4 ،آمفيبول (هورنبلند) منشوری یا ستوني شکل

ﮐﺸ
ﻮر

با کناره ای از کاني کدر که شماری از آن ها به کاني های ميکایي تجزیه شده اند )5 ،بيوتيت های به طور معمول ریز
و تجزیه شده در زمينه سنگ دیده مي شود .کاني های ثانوی سنگ در برگيرنده کاني های رسي ،سریسيت ،کلریت،
کربنات است.
سنگ های این واحد در بخش های شمال باختری ورقه در پيکر توده های نيمه ژرف کوچک نهشته های ائوسن را
مي برد و از دیدگاه ترکيب سنگ شناختي هم ساني زیادی با گنبدهای داسيتي – آندزیتي و به ویژه واحد Pl-Qda
نشان مي دهند ،در حقيقت انواع ن يمه ژرف واحد یاد شده اند و مي توان سن آن ها را پليو کواترنر در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دایک ها
واحد ba

دایک های ائوسن با ترکيب بازالتي -آندزیتي ،این واحد خوراک دهنده سنگ های آتشفشاني ائوسن به ویژه واحد Evb 1

تﻣ

است .سنگ ها در اندازه های گوناگون و به رنگ خاکستری مایل به سبز تيره اند و در بخش های جنوب باختری
منطقه رخنمون دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد tr

این واحد در برگيرنده کوارتز تراکي آندزیت به رنگ خاکستری روشن است که در پيکر دایک واحد

Evb3

و یا واحدهای

کهن تر را مي برد و به گمان خوراک دهنده واحد  Etr3است.

و
اﮐﺘ

واحد da

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد که در بخش جنوب خاوری با راستای همگاني شمال باختری -جنوب خاوری نهشته های رسوبي و آتشفشاني
مجموعه  E2را بریده است و در برگيرنده دایک های داسيتي تا کوارتز تراکي آندزیتي به رنگ خاکستری روشن است.
بافت سنگ ها پورفي ریتيک با زمينه ميکروکریستالين است .پالژیوکالزها دگرساني شدیدی به کاني های رسي،
سریسيت و یا جانشيني با کربنات را نشان مي دهند .در کاني های مافيک ،بيشتر از نوع آمفيبول و به ميزان کمتر
بيوتيت ،دگرساني به کلریت یا بطور کلي کاني ميکایي و همچنين جایگزیني با کربنات را نمایان مي سازند.

زﻣﯿ

ميکروفنوکریست فلدسپات آلکالن و به ندرت کوارتز هم یافت مي شود .زمينه کوارتز-فلدسپاتي است ولي تمرکزهای
بي شکل و به ندرت رگچه ای کربنات به گونه ای شایان توجه ،کلریت ،سریسيت ،کاني های رسي ،کاني های کدر-
اکسيد آهن و آپاتيت نيز آن ها را همراهي مي کنند.
نواحی دگرسان شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرساني گرمایي در محدوده این ورقه بسيار محدود است .در نزدیکي های گسله های اصلي رگه های سيليسي و
نهشته های سيليسي شده دیده مي شود .در بخش های شمال باختری روستای گلبين ماسه سنگ های سيليسي
شده به همراه برش های تکتونيکي به رنگ خا کستری مایل به صورتي با سطوح ورني شده در وابستگي با گسله پدید
آمده است.
در نزدیکي های روستای عنبر آباد کنگلومرای پليوکواترنر در راستای گسله راندگي بر روی نهشته های شيلي ،مارني
گچ دار ،ماسه سنگ و کنگلومرای مایل به قرمز رنگ رانده شده و در نزدیکي گسله رگه های فراوان سيليسي ماالکيت

دار به ستبرهای  20تا  150سانتيمتر به موازات گسله ،نهشته های ميوسن را بریده است .در بخش های جنوبي
روستای کالته بام نيز در راستای گسله نواحي سيليسي همراه با رگه های سيليسي دیده مي شود.
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زمین شناسی ساختمانی ()Structural geology

این ناحيه در زون ساختاری بينالود (م.ح .نبوی )1355 ،جای دارد .این زون که بخش خاوری البرز به شمار مي آید،
با روند شمال باختری -جنوب خاوری ميان صفحه توران و خرده قاره ایران مرکزی جای دارد .در مرز جنوبي اش گسله
ميامي و در مرز شمال باختری اش گسله سمنان جای گرفته اند .کهن ترین نهشته های این محدوده در برگيرنده
دولوميت مایل به قهوه ای رنگ پالئوزوئيک زیرین؟ (واحد  )€dsو بر روی آن ها سنگ های آهکي ،دولوميتي همراه با
ماسه سنگ خاکستری تيره مایل به قرمز دونين پسين (آهک بهرام) است که در بخش های باختری رخنموني محدود

ﮐﺸ
ﻮر

دارد .از ای ن گذشته نهشته های مزوزوئيک در برگيرنده سازند شمشک ،الر ،تيز کوه و تا اندازه ای ،کرتاسه پسين
گسترشي درخور توجه در بخش های باختری ،شمال باختری و شمال خاوری نشان داده اند و در زیر پوششي از نهشته
های ائوسن ،ميوسن و پليوکواترنر جای گرفته اند .نهشته های مزوزوئيک بر اثر عملکرد فازهای کوهزائي برابر با الراميد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چين خورده اند و از آب بيرون آمده اند .در روند ائوسن ،نهشته های رسوبي و آتشفشاني به تناوب تکرار شده اند .سوی
جوانتر شدن گدازه ها از جنوب باختری به شمال خاوری است .بيشترین حجم گدازه و مواد آذر آواری در ائوسن پسي ن

تﻣ

پدید آمده است .ميان نهشته های مجموعه های  E2و  ،E2بر پایه تغييرات ناگهاني شرایط نهشته گذاری مي توان نبود
چينه ای را ميان آندو در نظر گرفت.
روند همگاني ساختاری نهشته های این منطقه ،به ویژه ائوسن ،شمال باختری-جنوب خاوری است .محور چين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خوردگي ها و گسله های ا صلي نيز هماهنگ با همين راستا است .در ميوسن ،حوضه های رسوبي پراکنده در ميان
بلندی ها پدید آمده اند و سنگ های تخریبي قرمز رنگ در برگيرنده کنگلومرا ،مارن ،ماسه سنگ و سنگ گچ به گونه

و
اﮐﺘ

ای ناپيوسته ،و گهگاه ،دگر شيب بر روی نهشته های کهن تر نهشته شده اند .دنباله فازهای کوهزائي آلپي پسين
موجب چين خوردگي مالیم نهشته های ميوسن شده است .نهشته های پليوکواترنر با پيدایش کنگلومرای برابر با
سازند هزار دره آغاز شده و با دگر شيبي بر روی سطوح فرسایشي واحدهای کهن تر ،به ویژه ميوسن جای گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيبدار شدن آن ها را مي توان به ف ازهای کوهزائي برابر با پاسادنين وابسته دانست .محل تکاپوی آتشفشان ها
پليوکواترنر ،در مقایسه با سنگ های آتشفشاني ائوسن ،از زون افيوليتي سبزوار فاصله ای بيشتر دارد .حتي در هنگام
ائوسن نيز روند جوانتر شدن آتشفشان ها از جنوب باختری به شمال خاوری است .نهشته های آتشفشاني پليوکواترنر
با تکاپوهای انفجاری و پيدایش مواد پيروکلستيک اسيدی آغاز شده و آنگاه گدازه و گدازه های برشي شده در پيرامون
مراکز آتشفشاني گسترش یافته است .الهار و کنگلومرای آتشفشاني با تغذیه از مواد سست و پيروکلستيک و یا گدازه

زﻣﯿ

های برشي شده بر روی سطوح توپوگرافي و به ویژه دره ها روان شده است .پس از فقير شدن ماگما از گاز و مواد فرار
و تفریق (مایل به انواع اسيدی) سنگ های آتشفشاني در پيکر گنبد و یا گدازه های ستبر ،بلندیهای منطقه را پدید

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آورده اند .در نزدیکي های روستای امير آباد ،جای گرفته در بخش شمالي منطقه .پس از تکاپوی وابسته به گدازه و
گدازه های برشي شده دو کالدرای چسبيده به هم پدید آمده اند و در چاله کالدرا گنبد آتشفشاني پدید آمده از سنگ
های داسيتي -آندزیتي و حتي در مواردی با تمایل به نيمه ژرف نفوذ کرده است .پيدایش کالدرا را مي توان در وابستگي

با پيدایش خ ال نسبي در مخازن ماگمائي کم ژرفا و ریزش سقف آن ها تفسير کرد.
زمين های محدوده این ورقه بر پایه ویژگي های چينه شناختي و ساختماني به زیر پهنه برزنون و افتادگي مشکان ،به
شرح زیر بخش شده است.

 در زیر پهنه برزنون که بخش های کوهستاني جای گرفته در شمال خاوری گسله های دهنو و مقصود آباد را ميپوشاند ،بر روی نهشته های پالئوزوئيک و مزوزوئيک ،نهشته های رسوبي-آتشفشاني ائوسن و آتشفشاني پليو کواترنر
از گستردگي چشمگيری برخوردار است .در این بخش ،نهشته های ائوسن و ميوسن در محيط آبي کم ژرفا و پليو
کواترنر در محيط قاره ای تشکيل یافته و در مراحل بعدی چين خورده اند.
 افتادگي مشکان که دشت ها و کوهپایه های کم ارتفاع جنوب باختری گسله های دهنو و مقصود آباد را در خوددارد ،رخنمون هائي پراکنده از نهشته های رسوبي-آتشفشاني ائوسن در آن دیده مي شود.
18

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
گسله هائي با روند شمال باختری-جنو ب خاوری ،بيشتر ،از نوع راندگي اند و جابجائي افقي راستگرد دارند .این گسله
ها مي توانند ترکيبي از دو روند  N10-20Wو  N120-140Eباشند.
گسله دهنو و در دنباله آن گسله مقصود آباد با روند شمال باختری-جنوب خاوری ( )N122Eو از نوع راندگي و یا
معکوس است .این گسله موجب راندگي واحدهای رسوبي -آتشفشاني ائوسن بر روی یکدیگر شده است .در نزدیکي

ﮐﺸ
ﻮر

های روستاهای دهنو ،گرماب و مقصود آباد واحدهای ائوسن در راستای این گسله در کنار آبرفت های کواترنر جای
گرفته اند .این دو گسله موجب جدایش زیر پهنه برزنول از افتادگي مشکان شده اند .در بخش های جنوب باختری
فيروز آباد دولوميت های پالئوزوئيک زیرین؟ در راستای گسله مقصود آباد بر روی کنگلومرای ائوسن رانده شده اند.
شاخه دیگر از این گسله موجب راندگي نهشته های مارني ائوسن بر روی دولوميت های این واحد شده است.
گسله گلبين با روند همگاني  N138Eاز نوع راندگي است که بر اثر آن واحدهای ائوسن بر روی هم رانده شده و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

راستای سطح گسله نهشته های تخریبي ائوسن سيليسي شده اند.
گسله زنفت با روند همگاني  N125Eاز نوع معکوس است و با درازای نزدیک به  10کيلومتر موجب جابجائي سنگ
های آهکي الر بر روی کنگلومرای مای ل به قرمز ميوسن و یا شيل ها و ماسه سنگ های تيره رنگ سازند شمشک شده

تﻣ

است.
گسله عنبر آباد با روند همگاني شمال باختری -جنوب خاوری و درازای نزدیک به  15کيلومتر موجب راندن سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

های آتشفشاني ائوسن و کنگلومرای پليو کواترنر بر روی نهشته های مایل به قرمز و سبز ميوسن (واحد ) Msmشده
است.
گسله فتح آباد در بخش شمال باختری ورقه با روند همگاني  N140Eموجب جابجائي واحدهای ائوسن شده است .در
نزدیکي های این گسله توده های نيمه ژرف به چشم مي خورند .بر روی هم مي توان سه روند گسله N44E,N130E

و
اﮐﺘ

و  N10-20Wبه ترتيب اهميت ،موجب جابجائي و شکل دهي ساختاری شده اند .گسله هائي با روند شمال باختری -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنوب خاوری بيشتر سازو کار راستگرد دارند.
تاقدیس فهنه که محور آن در سوی جنوب خاوری شيبدار است .در هسته اش سنگ های آهک اوربيتولين دار کرتاسه
پيشين و بر روی آن ها تناوب مارن و سنگ آهک کرتاسه پيشن جای دار د .چين خوردگي نهشته های آهکي-مارني
کرتاسه پيشين به احتمال در کرتاسه پسين بر اثر فازهای کوهزائي الراميد رخ داده است .محور این تاقدیس روندی
پيچ خورده دارد که خود بر اثر فازهای تکتونيکي پس از چين خوردگي پدید آمده است .نهشته های آتشفشاني پليو

زﻣﯿ

کواترنر با شيب مال یم به گونه ای ناهمساز و دگر شيب بر روی الیه های کربناته کرتاسه جای گرفته اند .تاقدیسي
کوچکتر به همين موازات بنام تاقدیس عاشق آباد یافت مي شود که تا روستای چکنه باال دنباله دارد.
ناودیس عادل آباد با راستای محوری شمال شمال باختری -جنوب جنوب خاوری از دو سو ب ه درون ناودیس شيب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد .راندگي کنگلومرا و ماسه سنگ واحد  Ecs1بر روی مارن و شيل های واحد  Em21در نزدیکي های روستای عادل
آباد موجب پوشيده شدن بخشي از ناودیس عادل آباد شده است.

تاقدیس کوه زرد در ابعاد کوچک در بخش جنوب باختری دیده مي شود .در هسته آن سيلتستون های واحد  Es1جای
گرفته اند .محور این تاقدیس به سوی جنوب خاوری شيبدار است.
ناودیس عنبر آباد ،در هسته اش نهشته های مایل به قرمز رنگ ميوسن (سازند قرمز باالئي) را جای داده است.
چين خوردگي نهشته های ائوسن به گمان ،در اوائل اوليگوسن و بر اثر فازهای کوهزائي برابر با پيرنه ای رخ داده است.

زمین شناسی اقتصادی ()Economic geology

در محدوده برگه مشکان آثار معدني فلزی مس و غير فلزی فيروزه ،گچ و سنگ های ساختماني و زینتي دیده مي
شود .آثار م عدني شناخته شده محدوده مورد بررسي در برگيرنده موارد زیر است.
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کانه های مس

در نزدیکي های روستای زنفت در ماسه سنگ های خاکستری مایل به سبز از سازند شمشک اثر معدني مس در پيکر
رگه به ستبرای نزدیک به  20سانتيمتر دیده مي شود .ماالکيت ،هماتيت را مي توان در نمونه دستي مشاهده کرد.
نتایج بررسي نمونه معدني به شرح زیر گزارش شده است.
مس طبیعی

دانه مس طبيعي با بيشترین اندازه  500ميکرون ،درون شکستگي های موئينه سنگ جای گرفته اند .دانه های مس

ﮐﺸ
ﻮر

طبيعي در اثر دگرساني سوپرژن از کناره ها در حال تبدیل شدن به تنوریت و کوپریت اند .فراواني مس در این نمونه
کمتر از  1درصد است.
هماتیت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دانه های ریز هماتيت با ابعاد کمتر از  10ميکرون بطور پراکنده در همه بخش های نمونه مشاهده مي شود.

تﻣ

در گدازه های بازالتي -آندزیتي حفره دار واحد  Evb3در بسياری موارد از آن شمار نزدیکي های روستای فوزه زن
انباشتگي مس در پيکر ماالکيت دیده شده است.
در بخش باالی نهشته های ميوسن رگه های سيليسي فراوان ماالکيت دار به ستبرای  20تا  150سانتيمتر به موازات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سطح گسله ای که شيب کمي به سوی شمال دارد ،جای گرفته است .سي ليس از نوع اوپال است که برنگ خاکستری
نمایان است و در راستای شکستگيهای آن در برخي موارد ماالکيت انباشته شده است.
کانه های آهن

از آن ها به شرح زیر است.
منیتیت

و
اﮐﺘ

در  600متر شمال خاوری روستای شترسنگ ،رگه معدني در بر دارنده اوليژیست همراه با اپيدوت ،سيليس و ترموليت
اکتينوليت در سنگ های آتشفشاني آندزیتي بازالتي واحد  Ev2یافت مي شود که بررسي های کاني شناختي نمونه ای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دانه های به نسبت شکل دار در همه بخش های نمونه ،به گونه ای پراکنده ،دیده مي شود .دانه های منيتيت در اثر
دگرساني سوپرژن فرایند مارتيتيزاسيون در حال تبدی ل به هماتيت اند و آن خود نيز در حال تبدیل به اکسيدهای
ثانویه و آبدار آهن نظير ليمونيت و گوتيت است.
در نزدیکي های روستای زهان در کناره گنبد داسيتي-آندزیتي پليو -کواترنر ،رگه سيليسي اوليژیست به ستبرای
نزدیک به  20تا  30سانتيمتر دیده مي شود که بررسي یک نمونه از آنها به شرح زیر است.

زﻣﯿ

اولیژیست

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دانه های اوليژیست در پيکر تيغه هائي کشيده در کنار هم جای گرفته و بافتي توده ای دارند .خميدگي دراوليژیست
ها نشان دهنده فشارهای مکانيکي وارد شده به کان سنگ است .فراواني اوليژیست در این نمونه نزدیک به  15درصد
است.

اکسید تیتان

دانه های ریز اکسيد تيتان با ابعاد کمتر از  10ميکرون در نمونه پراکنده اند .فراواني اکسيد تيتان کمتر از  0/5درصد
است.
در بخش جنوب باختری ورقه ،در  2/5کيلومتری شمال باختری دهنه شور ،رگه هماتيتي به ستبرای  15سانتيمتر

 Es1سيلتستون ،سيلتستون آهکي همراه با ميان الیه های ماسه سنگ آهکي را بریده است که بررسي کاني شناختي
آن به شرح زیر است.
این اکسيدها در برگيرنده هماتيت و مقدار بيشتری اکسيد های آهن آبدار نظير ليمونيت و گوتيت اند و بافت متخلخل
و  Box Workدر آن دیده مي شود .این کان سنگ وابسته به زون اکسيداسيون است.
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آثار معدنی غیر فلزی
سنگ گچ
Emg3

و نهشته های مارني گچ دار سازند قرمز باالیي ،واحد
در واحدهای رسوبي ائوسن بویژه واحد
موارد سنگ گچ درخور توجه است و مي تواند مورد بهره برداری قرار گيرد.

sm

 ،Mدر برخي

سنگ ساختمانی

در نزدیکي های روستای شيخ مصطفي سنگ های آهکي کرتاسه الیه بندی توده ای دارد .این سنگ ها شایسته
کارگيری به عنوان سنگ نما در صنایع ساختماني است.

ﮐﺸ
ﻮر

فیروزه

در بخش های نهشته های قرمز رنگ واحد  Esc3کنده کاری بصورت پوشيده دیده مي شود که بر اساس گفته اهالي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روستای قزل آغال قبال به عنوان معدن فيروزه مورد ب هره برداری قرار گرفته است.
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