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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6057محالت
موقعیت جغرافیايی و ويژگیهاي اقلیمی ناحیه

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه مورد بررسي در مختصات جغرافيايي َ 50˚,00تا َ 50˚ ,30طول خاوري و َ 33˚ ,30تا َ 34˚,00عرض شمالي
قرارگرفته است .نام نقشه برگرفته از شهرستان محالت در چارك شمال خاوري نقشه است که در فاصله 362
کيلومتري تهران واقع شده است .نامگذاري محالت بر اين شهر به دليل وجود محله هاي متعددي در اين ناحيه بوده
که با هم تجانس نداشته اند .اين شهر در زمره قديمي ترين نواحي مسكوني در ايران است و در زمان صفويه همراه با
اصفهان از مراکز مهم داد و ستد کاال بوده است .محالت مدتي نيز مرکز فرقه اسماعيليه در ناحيه مرکزي ايران بوده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .وجود چشمه آب هاي طبيعي باعث آباداني اين شهرستان و حومة آن شده است .در طي دهه گذشته اين
شهرستان به مرکز پرورش گل و گياه در کشور تبديل شده که نقش مهمي در رونق اقتصادي ناحيه داشته است.
چشمه محالت يكي از پرآب ترين چشمه هاي موجود در محدوده نقشه و استان مرکزي است که بخشي از آب آن

تﻣ

وارد شبكه شهري شده و مورد استفاده شهروندان محالت قرار مي گيرد .بخش ديگري از آب اين چشمه پس از عبور
از جوي هاي پلكاني تعبيه شده در پارك سرچشمه محالت زمين هاي زراعي اطراف شهر را آبياري مي کند .رودخانه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دائمي لعل بار که در جنوب محالت جريان دارد از رودهاي مهم ناحيه است که پس از پيوستن به رودخانه قم
رود،آب آن به درياچه نمك ميريزد .بر اساس تقسيمات اقليمي ايران آب و هواي ناحيه معتدل تا خشك بوده و
بيشينه درجه حرارت در تابستان ها  37درجه سانتيگراد و حداقل درجه حرارت در زمستان ها به  8درجه زير صفر

و
اﮐﺘ

مي رسد .ميزان بارندگي نيز  300ميلي متر در سال است .شهرستان خمين در چارك جنوب باختري نقشه ،ديگر
شهر واقع در محدوده مورد بررسي است .اين شهر به فاصله  323کيلومتري از تهران قرار دارد و داراي زمستان هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سرد و تابستان هاي گرم است .زراعت ناحيه به طور عمده آبي است و از محصوالت ناحيه مي توان به گندم ،جو،
انواع گل هاي زينتي (اقالم صادراتي) ،سبزيجات ،بنشن ،گياهان داروئي نظير گل گاوزبان ،آويشن ،گل ختمي،
قدومه ،گل اربوند ،خاکشير ،گون و کتيرا اشاره نمود .پوشش گياهي تنك جهت چراي دام مورد استفاده قرار
ميگيرد .درختان ميوه گردو ،بادام ،زردآلو ،سيب ،به ،توت و گز (در کنار رودخانه لعل بار) نيز در ناحيه گسترش
دارند.
راه آسفالته دليجان ـ محالت ،محالت ـ خمين و گلپايگان و نيز جاده هاي درجه  2و  3از راه هاي ارتباطي محدوده

زﻣﯿ

مورد مطالعه هستند که دسترسي به روستاهاي گوناگون و شهرستان هاي پيرامون را به آساني امكان پذير مي کنند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمین ريخت شناسی ناحیه اي

نهشته هاي آبرفتي دوران چهارم در ناحيه مورد مطالعه به طور نسبي پائين ترين سطوح ارتفاعي را پديد آوردهاند.
اين نهشته ها سست و ناپايدارند و داراي ستبراي کم هستند .در شمال و باختر شهرستان محالت (نواحي کوهپايه
اي) رسوبات جوان سيالبي به صورت مخروط افكنه هايي در دهانه دره ها و به گونه اي جدا از هم پديد آمده اند که
دنباله آنها به سوي دشت به يكديگر نزديك مي شوند .در جنوب و جنوب باختري محالت تپه هاي کم و بيش
مسطح تراورتن با بلنداي کم به سن کواترنر قديم وجود دارد و در بعضي از محل ها (حوالي رودخانه لعل بار) تراورتن

در حال حاضر در حال تشكيل است .سنگ هاي دگرگون شده کربونيفر با ليتولوژي نرم همراه با رسوبات نرم
فرسايش ديگر واحدهاي سنگي نظير زاگون ،ژوراسيك ،کرتاسه و ائوسن ارتفاعات کمي را پديد آورده اند .در جنوب
روستاي انجدان و باختر شهرستان محالت و روستاي خوگان يك سري ناوديس و تاقديس با دامنه هاي با شيب
ماليم رخنمون دارند که بطور عمده در بخش هاي نرم فرسايش واحدهاي سنگي کرتاسه و ائوسن ديده مي شوند.
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در ساير مناطق به سبب اثر نيروهاي زمين ساختي ،ساختارهاي زمين شناسي پيچيده و بر شدت چين خوردگي ها
و تراکم شكستگي ها و گسله ها افزوده شده است.
رخنمون هاي واحدهاي سنگي پالئوزوئيك در بخش شمالي ورقه و سنگ آهك هاي ستيغ ساز کرتاسه در بخش
شمالي و جنوبي ورقه بيشترين ارتفاعات ناحيه را پديد آورده اند .رخنمون هاي سنگ هاي دگرگون در نيمه جنوبي
ورقه در شمال کفه رسي بخش شمالي شهرستان گلپايگان ارتفاعات متوسط و سنگ هاي آذرين نفوذي در نيمه
جنوبي ورقه ارتفاعات کمي را شكل داده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

زمین شناسی عمومی ناحیه

به طور کلي ناحيه مورد مطالعه در دو پهنه ساختاري ايران مرکزي در شمال و سنندج ـ سيرجان در بخش جنوبي
واقع شده است .تعيين مرز مشخص براي اين دو پهنه ساختاري به دليل آميخته بودن ويژگي هاي ساختاري مشكل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .در بخش شمالي ورقه واحدهاي رسوبي ،به سن پروتروزوئيك پسين -پالئوزوئيك با روند س اختاري شمال
خاوري ـ جنوب باختري در شمال و باختر شهرستان محالت رخنمون دارند.
از لحاظ چينه شناختي واحدهاي پروتروزوئيك پسين و پالئوزوئيك بخش شمالي به طور کامل قابل قياس با

تﻣ

واحدهاي معادل خود در ديگر بخش هاي ايران مرکزي و يا البرز هستند .کهن ترين سنگ هاي رخنمون يافته در
اين محدوده مربوط به پروتروزوئيك پسين (دولوميت هاي سازند سلطانيه) است .در ميان واحدهاي پالئوزوئيك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ هاي اوردوويسين ،سيلورين و دونين رخنمون ندارند ،سنگ هاي مزوزوئيك از گسترش وسيعي برخوردارند و
از واحدهاي سنگي سنوزوئيك تنها سنگ هاي ائوسن ،پليوسن و نهشته هاي کواترنري گسترش دارند.
در بخش جنوبي ناحيه مورد مطالعه مجموعه اي از سنگ هاي دگرگون رخنمون دارند که تا رخساره آمفيبوليت

و
اﮐﺘ

دگرگون شده اند .دگرشكلي همزمان با دگرگوني با شكل گيري برگوارگي ،خطوارگي و چين خوردگيهاي متعدد در
آنها هويت يافته است .وجود توده هاي نفوذي متعدد گاه در ارتباط با پديده آناتكسي از ديگر ويژگي هاي ناحيه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مورد مطالعه است .بر مبناي مطالعات جديد (رشيدنژاد  )1380و نيز تطابق سنگ چينه اي ناحيه ب ا ديگر مناطق
پهنه سنندج ـ سيرجان به نظر مي رسد سنگ مادر واحدهاي دگرگون داراي سني معادل پالئوزوئيك باشند که
تحت اثر رويداد کيمرين پيشين دگرگون و دگرشكلي شكل پذير در آنها ايجاد يافته است.
چینه نگاري واحدهاي رسوبی

زﻣﯿ

قبل از توصيف اين بخش ذکر اين نكته الزم بنظر مي رسد که در واحدهاي سنگي قبل از پرمين در ناحيه مورد
مطالعه به سبب دگرشكلي باال و دگرگوني خفيف رخساره ها ،فسيل شاخص شناسايي نشده است و تعيين جايگاه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چينه شناختي واحدهاي سنگي براساس شباهت رخساره اي با واحدهاي سنگي هم ارز در ايران مرکزي و البرز
صورت گرفته است .لذا امكان دارد در بررسيهاي تفصيلي و نقشه هاي بزرگ مقياس از اين ناحيه سن واحدهاي
مذکور دستخوش تغييراتي گردد.
سازند سلطانيه )(PЄ-Єs

کهن ترين واحد سنگي رخنمون يافته در ناحيه مورد مطالعه است که به پروتروزوئيك پسين ـ کامبرين پيشين
تعلق دارد .اين واحد سنگي هم ارز سازند سلطانيه در البرز است .رخنمون هاي اين واحد سنگي در شمال باختر
شهرستان محالت گسترش دارند .از لحاظ رخساره سنگ شناختي شامل دولوميت هاي ضخيم اليه ( 30تا cm

 )100به رنگ زرد ،خاکستري تيره تا روشن ،در برخي مناطق قهوه اي با اليهبندي منظم حاوي نوارهاي چرتي
خاکستري رنگ متمايل به سفيد و در مواردي کاني هاي اکسيدآهن و کلسيت به صورت نوار يا رگه در آن ديده
ميشوند (کلسيت با ابعاد درشت تر و بافت اسپارايتي) .اين واحد در منطقه مورد مطالعه به تقريب  1000متر
ضخامت دارد و در آن ميان اليه هايي از سنگ آهك ،سنگ آهك دولوميتي و دولوميت ماسه اي ضخيم تا خيلي
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ضخيم اليه (بيش از  )100 cmوجود دارد .دولوميت ها در بخش هاي باالتر در بيشتر مناطق ضخيم تا توده اي
هستند .از اين واحد به غير از نوارهاي چرتي که به گمان از ميكروارگانيسم ها سرچشمه گرفته اند ،با وجود کوشش
فراوان فسيل شاخصي به دست نيامد اما از آنجا که در خارج محدوده مورد مطالعه ،در ناحيه گلپايگان حد زيرين آن
با ناپيوستگي؟ بر روي مجموعه سنگ هاي هم ارز سازند کهر قرار مي گيرد و حد بااليي آن با مجموعه در هم ريخته
سازند اللون ـ زاگون پوشيده شده است مي توان سني معادل دولوميت هاي سلطانيه در البرز را براي آن در نظر
گرفت (تيله و همكاران .)1968
سازند اللون ؟ ـ زاگون )(Єl,z

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد سنگ چينه اي در دره لوکه ،خاور کوه هروا ،دره هاي خاور کوه يخچال و نيز حوالي سفيددره برونزد دارد.
اين واحد سنگي در بخش هاي پائين تر بيشتر از شيل هاي سيلتي سبز تا قرمزرنگ و شيلهاي اسليتي طوسي رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متمايل به آبي پديد آمده که به سوي باال با تغييرات جانبي به ماسه سنگ هاي آرکوزي کمي دگرگونه دانه ريز
تبديل مي شود .اين ماسه سنگ ها متوسط تا ضخيم اليه ( 30 cmتا  )50 cmو در سطح فرسايشي ارغواني تا
قرمزرنگ و به طور معمول داراي پولك هاي فراواني از سريسيت هستند که در برابر نور خورشيد به خوبي

تﻣ

ميدرخشند .در اثر بهم ريختگي زمينساختي دراين مجموعه ،واحدهاي شيلي و ماسه سنگي دره م آميخته اند و
جداسازي آنها از يكديگر مشكل است .در بخش هايي قطعات درشت سفيدرنگ از ماسه سنگ هاي کوارتزيتي به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ويژه در قسمت هاي باالي اين واحد سنگ چينه اي ديده مي شود که مي تواند معادل واحد تاپ کوارتزيت در البرز
باشد .حد زيرين مجموعه يادشده با ناپيوستگي (ناپيوسته هم شيب مياني زاويه دار) بر روي دولوميت هاي سلطانيه
قرار دارد و حد بااليي آن با همبري گسلي (در شمال و باختر شهرستان محالت) توسط واحد سنگي پرمين پوشيده

واحد  Csh,sمنتسب به كربونيفر

و
اﮐﺘ

شده است .اين واحد سنگي به تقريب  175متر ضخامت دارد .بر روي سطوح ماسه سنگ هاي اين واحد نقش هايي
از آثار گياهي ،ريپل مارك ها و ترکهاي گلي ديده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد سنگي از گسترش به نسبت کمي برخوردار است و در خاور روستاي خوگان رخنمون دارد .اين واحد
سنگي ساخت هاي تاقديس و ناوديس گوني را که بيشينه زاويه شيب يال هاي آنها  25درجه است پديد آورده است.
محور اين چين خوردگي ها داراي راستاي خاوري ـ باختري است که با ريز چين هاي با طول موج ميلي متري
همراه شده اند .دراين واحد ،درجه دگرگوني تا رخساره شيست سبز پيش رفته و شيستوزيته به موازات اليه بندي

زﻣﯿ

گسترش يافته است .مرز زيرين اين سنگ ها پوشيده و به نظر مي رسد مرز زبرين آن بصورت هم شيب و موازي
توسط سنگ هاي به سن پرمين پوشيده شدهاند .واحد سنگي ياد شده از لحاظ رخساره سنگي شامل ماسه سنگ
هاي آهكي دگرگون متوسط تا ضخيم اليه ،ماسه سنگ هاي نازك اليه دگرگون به رنگ قهوه اي ،کربن ات ،کلريت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيست ،سريسيت شيست ،اسليت ،ميان اليه هايي از سنگ هاي آتشفشاني دلريتي و رگه هاي سيليسي است .به
نظر مي رسد اين مجموعه از نظر جايگاه چينه شناختي هم ارز سازند سردر در ايران مرکزي است .در منطقه موته
ن .رشيدنژاد ( )1380در پايان نامه دکتراي خود سنگ هاي هم ارز اين مجموعه را با توجه به فسيل هاي
 Eotuberitina.spو  Archeosphera.spکه از کربناتهاي همراه در اين سنگ ها به دست آورده به کربونيفر نسبت
ميدهد (در منطقه محالت اين کربنات ها برونزد ندارند) .م .ر سهندي ( ،1383گفتگوي شفاهي) اين مجموعه را به

صورت پيوسته با پرمين و معادل سازند درود مي داند.
سنگ هاي به سن پرمين )(P

رديف سنگ هاي به سن پرمين در شمال و باختر شهرستان محالت از گسترش وسيعي برخوردارند .حد زيرين
سنگ هاي پرمين به سبب بهم ريختگي ساختاري به وضوح مشخص نيست .در برخي نقاط (خاور روستاي خوگان)
با قاعده کربناته و افق هايي از سنگ هاي آتشفشاني ديابازي به صورت هم شيب و موازي ) (Disconformityبر ر وي
سنگ هاي هم ارز سازند سردر؟ قرار دارد .در بخش هاي ديگري نيز با قاعدة کربناته و يا ماسه س نگي با همبري
گسله بر روي سنگ هايي هم ارز اللون ـ زاگون و يا دولوميت سلطانيه قرار گرفته اند.
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
بخش زيرين (زيرواحد )Pd,s

بخش زيرين سنگ هاي پرمين به طور عمده از دولوميت هاي قهوه اي تا خاکستري تيره رنگ ضخيم تا توده اي به
همراه ميان اليه هايي از سنگ آهك هاي اسپارايتي دولوميتيزه و بطور محلي ميان اليه هايي از ماسه سنگ هاي
آهن دار ضخيم اليه تا توده اي و سنگ هاي آذرين ( Pvدياباز) پديد آمدهاند .به نظر ميرسد اين سنگ ها در امتداد
اليه بندي و به صورت ميان اليه اي قرار گرفته اند .بر روي سطح فرسايش دولوميت يا سنگ آهك هاي دولوميتي
برخي مناطق (خاور روستاي خوگان ـ حوالي دکل مخابرات) نقش هايي از نوارهاي آهني (ليمونيتي) گاهي چرتي و
کلسيتي ديده مي شود که ظاهري شبيه به دولوميت هاي سلطانيه دارد .حد زيرين  Pd,sدر شمال و باختر محالت

ﮐﺸ
ﻮر

گسله و در برخي نقاط با تغييرات جانبي به ماسه سنگ هاي کوارتزيتي خاکستري متمايل به سبز و ماسه سنگ
هاي آهن دار سياهرنگ  Psتبديل مي شود و به نظر مي رسد در مجموع با همبري گسله بر روي سازند زاگون ـ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اللون و يا سلطانيه قرار دارند .حد بااليي زيرواحد  Pd,sبا تغييرات جانبي به سنگ آهك هاي بلورين سفيد تا شيري
رنگ با عدسي هاي کشيده اي از ماسه سنگ هاي آهن دار و سرانجام سنگ آهك دولوميتي تا دولوميت هاي
خاکستري رنگ تبديل مي شود .ستبراي اين مجموعه به سبب برهم ريختگي زمين ساختي در نقاط مختلف متفاوت

تﻣ

است ولي به تقريب  250تا  400متر ستبرا دارد .از اين سنگ ها نمونههاي متعددي جهت تعيين سن جمع آوري
گرديد که تنها از دو نمونه ،ميكروفسيل هاي زير به سن پرمين (س.منيبي ـ سازمان زمين شناسي کشور) بدست
آمد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Climacammina sp.,
Globivalvulina sp.,
Pseudovermiporella sp.,
Undet. Fauna

بخش مياني (زيرواحد )Pd,l

و
اﮐﺘ

اين بخش را شايد بتوان با سازند درود؟ در البرز قابل مقايسه دانست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين بخش در اساس از سنگ آهك هاي دولوميتي تا دولوميتهاي ضخيم اليه تا توده اي به رنگ خاکستري تا
خاکستري روشن با اليه بندي منظم به ويژه در قسمت هاي زيرين ،سنگ آهك هاي بلورين ضخيم اليه تا توده اي
سفيد تا شيري رنگ و افق هايي از آهن يا ماسه سنگ هاي آهن دار (بطور محلي) به ضخامت  0/ 5تا  3متر پديد
آمده است .اين مجموعه فاقد فسيل شاخص بوده و توسط سنگ آهك هاي بلورين شيري رنگ به طور پيوسته و هم
شيب پوشيده مي شود.
بخش بااليي (زيرواحد )Pl

زﻣﯿ

اين بخش از سنگ آهك هاي بلورين سفيد تا شيري رنگ با گسترش زياد پديد آمده است .بطور کلي توده اي و به
ندرت داراي اليه بندي هستند .حد زيرين اين بخش با مرزي نامشخص و پيوسته بر روي زيرواحد  Pd,lقرار دارد.
واحد  TRl,dهم ارز سازند اليكا (ترياس زيرين ـ مياني)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کامل ترين برونزد از اين سنگ ها را مي توان در دامنه شمالي کوه دره فراخ مشاهده کرد که داراي ستبراي تقريبي

 40تا  80متر مي باشند .رخساره سنگ شناختي آن از پايين به باال شامل سنگ آهكهاي ميكرايتي ضخيم اليه به
رنگ خاکستري که به صورت پيوسته و تدريجي بر روي سنگ آهك هاي بلورين به سن پرمين قرار دارند ،سنگ
آهك هاي دولوميتي ضخيم اليه با سطح فرسايش قهوه اي رنگ به همراه رگه هاي نازك از سيليس و گاهي چرت
که به تقريب  50متر ضخامت دارند ،آهكهاي ورقه اي به رنگ خاکستري که در ميان آنها دولوميت هاي ماسه اي
زردرنگ ضخيم اليه ديده ميشوند ،مي باشد .سنگ هاي اخير باالترين قسمت از نهشته هاي ترياس را به خود
اختصاص مي دهند و با ناپيوستگي توسط ماسه سنگ هاي کوارتزيت ي قاعده شمشك پوشيده مي شوند .از سنگ
هاي اين مجموعه ميكروفسيل هاي زير به سن ترياس زيرين ـ مياني (ق .عسگري ـ سازمان زمين شناسي کشور)
بدست آمده است:
Involutina sp.,
Trocholina sp.,
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Glomospira sp.,
Gastropod, Dacycladacea Algae.

اين واحد در بخش هاي  E3و  E4از ناحيه مورد مطالعه گسترش دارد .به نظر م .ر سهندي ( ،1383گفتگوي
شفاهي) در گستره ورقه  1:100.000دليجان در کوه احمد ،شمال معدن موته سنگ آهكهاي ورميكوله با آثار
موجودات حفار و دولوميت سازند اليكا همراهند که به طور دقيق مربوط به پهنه البرز است.
واحد ( Jsh,sژوراسيك زيرين)

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد در گستره مورد مطالعه از پراکندگي چشمگيري برخوردار است .قاعده اين واحد که با ناپيوستگي زاويه دار
بر روي سنگ هاي ترياس قرار دارند از چندين متر (کمتر از شش متر) ماسه سنگ هاي کوارتزيتي ضخيم اليه به
رنگ قهوه اي سوخته تشكيل شده است که به طور تدريجي به شيلهاي سيلتي خاکستري تيره ،سبز زيتوني ،قرمز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متمايل به ارغواني با ميان اليه هايي از ماسه سنگ هاي آهكي تا آهك ماسه اي متوسط تا ضخيم اليه تبديل
ميشوند .ستبراي اين واحد در حدود  1500تا  2000متر برآورد مي گردد و به دليل چين خوردگي ماليمي که
دارد از گسترش چشمگيري برخوردار است .در شمال روستاي بزيجان به سوي بخش هاي باالتر اين واحد ،بطور
جانبي بر مقدار اليههاي ماسه سنگي (زيرواحد  )Jsافزوده مي گردد و نقاط برجسته اي را به وجود مي آورند .اين
ماسه سنگ ها به ويژه در باختر روستاي بزيجان بطور متناوب با شيل هاي سيلتي مدادي ديده مي شوند که شباهت

سن اين واحد رتين  -لياس تا دوگر بااليي تعيين شده بود.
واحد ( Jlژوراسيك مياني ـ بااليي)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

زيادي به رسوبات تخريبي کرتاسه دارند .از قسمت هاي زيرين تا مياني اين مجموعه نمونه هايي جهت مطالعات
فسيل شناسي برداشت گرديد که با توجه به فسيل  Myophalas cf. muiticostataسن ژوراسيك زيرين براي آن
بدست آمد (م .بهرام منش  ،1383سازمان زمين شناسي کشور) .پيشتر نيز در گزارش  1:250.000ناحيه گلپايگان

و
اﮐﺘ

اين واحد در شمال ورقه به ويژه حوالي کوه عيسي آباد ) (E3برونزد دارد و دربرگيرنده سنگ آهك هاي
ميكرواسپارايتي ماسه اي ،سنگ آهك هاي اسپارايتي ائوليتي ،سنگ آهك دولوميتي و دولوميت هاي ضخيم اليه تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توده اي به رنگ خاکستري تيره است .ستبراي آن به تقريب  150تا  180متر برآورد مي گردد و با ارتباط به هم
ريخته و نامشخص بر روي واحد  Jsh,sقرار دارد که به تدريج بر مقدار سنگ آهك ها افزوده مي شود .اين واحد در
ديگر نقاط نقشه گسترش ندارد .از اين واحد ميكروفسيل هاي زير توسط ش .اهلل مددي  ،1383شناسايي شده که

زﻣﯿ

سن ژوراسيك مياني ـ بااليي را نشان مي دهد و به نظر مي رسد شروع رسوبگذاري آن همزمان با سنگ آهك هاي
بادامو در ايران مرکزي است.
Pseudochrysalidina sp.,
Clypeina Jurassica
Cozal
Microgastropoda,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهاي رسوبي كرتاسه

در ناحيه مورد مطالعه نهشته هاي به سن کرتاسه از گسترش چشمگيري در بخش هاي شمال باختري ،مرکزي و
جنوب باختري برخوردار هستند .اين سنگ ها بر اساس ويژگيهاي نسبي براساس مطالعات فسيل شناسي و نيز
ويژگي هاي سنگ شناختي به واحدهاي زير تقسيم بندي شده اند:

واحد Ks

اين واحد پائين ترين بخش از رسوبات کرتاسه است که از ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايتي ،ماسه سنگ هاي آهكي،
سنگ آهك هاي دولوميتي ،ماسه سنگ هاي قرمزرنگ ،کنگلومرا ،سيلتي شيل هاي زيتوني و دولوميت هاي نخودي
رنگ تشكيل شده است .ضخامت اين واحد از صفر تا حدود يكصدمتر قابل تغيير است .بيشترين گسترش اين واحد
در بخش هاي شمال باختري و مرکزي ناحيه مورد مطالعه است .اين واحد را مي توان قاعده پيشرونده رسوبات
کرتاسه دانست که در بيشتر نقاط بر روي واحد  Jsh,sو يا واحد  Jlدر شمال ورقه قرار مي گيرد .ساختارهاي رسوبي
نظير چين هاي لغزشي ) ،) Slump foldگسل هاي همزمان با رسوبگذاري و ريپل مارك که همگي ناشي از نا آرامي
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حوضه رسوبي هستند در اين واحد ديده مي شوند .اختالف زاويه بين اين رسوبات و واحدهاي سني معادل شمشك
در گستره مورد مطالعه چندان محسوس نيست و ارتباط آنها را بيشتر مي توان ناپيوستگي فرسايشي در نظر گرفت.
با اين حال در برخي نقاط از جمله باخترکوه سفيد اختالف زاويه در حدود  7تا  12درجه را مي توان بين واحد  Ksو
واحد  Jsh,sمشاهده نمود .اين واحد به صورت تدريجي به سنگ آهك هاي ضخيم اليه واحد  Klتبديل ميشود.
واحد Kc,t

از لحاظ جايگاه چينه شناختي اين واحد را مي توان به تقريب معادل واحد  Ksدر نظر گرفت .اين واحد در جنوب
ورقه گسترش دارند .ليتولوژي اين واحد از اسليت هاي آهكي ،شيست هاي کربناته ،الپيلي توفهاي اسيدي ،ماسه

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ هاي توفي ،کنگلومرا ،سنگ هاي ولكانيكي دگرسان،کربنات کلريت سينيت ،کالك شيست ،سنگ آهك هاي
ميكرايتي بلورين و تراکي بازالت تا اسپيليت تشكيل شده است .برگوارگي ،چين خوردگي هاي ميان مقياس و ريز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چين ها در اين واحد به خوبي گسترش يافته اند .اين واحد از شمال با توده نفوذي غرقاب ارتباط دارد و حرارت
ناشي از نفوذ اين توده باعث ايجاد دگرگوني مجاورتي در اين واحد شده است به طوري که در هاله دگرگوني اين
توده ميكاشيست ،متا کربنات و سنگ هاي متاولكانيك پديد آمده است .اين واحد بطور تدريجي به سنگ آهك هاي
اربيتولين دار واحد  Klتبديل مي شود .ضخامتي حدود  800تا  1000متر را مي توان براي اين واحد در نظر گرفت.

تﻣ

واحد Km,c

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش به طور کامل دگرگون و دگرسان شده از مجموعه کرتاسه که تحت اثر نفوذ توده سينيتي غرقاب قرار گرفته به
نام واحد  Km,cجدا شده است .ليتولوژي اين واحد که در بخش هاي  A2و  A3در جنوب ناحيه رخنمون دارد از
شيست هاي قهوه اي تا تيره رنگ حاوي نودول هاي اکسيدآهن (ليمونيت) کالك شيست و سنگ هاي متاولكانيك

و
اﮐﺘ

تشكيل شده است .در شيست هاي اين واحد کاني هاي ميكايي (به طور عمده سريسيت ـ مسكوويت به همراه
بيوتيت) به صورت تيغه هاي جهت يافته و گاه با آغشتگي به اکسيدآهن ديده مي شوند .کربنات کلسيم به صورت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تجمع هاي توده اي يا نوارهاي جهت يافته وهمراه با آغشتگي شديد به کاني هاي اکسيدآهن مشاهده مي شود.
تجمع هاي کربناتي به همراه اکسيدآهن گاه خيلي شاخص و به طور مجزا مشاهده مي شوند که گمان ميرود
پرشدگي حفراتي هستند که بخش هايي از آنها خالي مانده و يا توسط کوارتزهاي بازبلورين پر شده اند.
واحد Kl

بخش عمده اي از سنگ هاي متعلق به کرتاسه را اين واحد سنگ آهك چهره ساز به خود اختصاص داده است.

زﻣﯿ

ليتولوژي اين واحد از سنگ آهك هاي ماسه اي فسيل دار ضخيم اليه به رنگ قهوه اي و سنگ آهكهاي ميكرايتي تا
ميكرواسپارايتي (در بخش هايي ماسه اي و ائوليتي) به رنگ خاکستري تشكيل يافته است .اين سنگ هاي ضخيم
اليه تا توده اي در مناطق به هم ريخته زمين ساختي ،خرد شده و به اسليت هاي آهكي تغيير شكل مي يابند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ضخامت اين واحد  500تا  1000متر است و بطور پيوسته و هم شيب بر روي بخش تخريبي  Ksيا واحد  Kc,tقرار
مي گيرد .از اين واحد نمونه هايي جهت مطالعات فسيلشناسي برداشت شد که توسط (ق.عسگري ـ سازمان زمين
شناسي) مطالعه گرديده و سن آبتين ـ آلبين ) (Aptian-Albianبراي آنها تعيين شده است .سنگواره هاي ذره بيني
مطالعه شده شامل گونه هاي زير هستند:
Orbitolina discoidea, Orbitolina sp.,
Dictyoconus sp.,
Chofatella sp.,
Boueina sp.,
Textulariad, Orbitolina sp.,
Nautoculina sp., Nautiloculina sp.,
Cunelina sp.,
Lenticulina sp.

واحد Kd

سنگ آهك هاي واحد  Klبيشتر در بخش هاي مياني تا باالي خود به طور جانبي به سنگ آهك هاي نازك اليه تا
ضخيم اليه زردرنگ بلورين ،سنگ آهك هاي دولوميتي و سنگ آهك هاي نازك اليه زردرنگ تبديل مي شوند که
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به نام واحد  Kdجدا شده اند .اين واحد در خاور ناحيه مورد بررسي از گسترش زيادي برخوردار است .در دامنه هاي
باختري کوه نسار تاريكه از سنگ آهك هاي ضخيم اليه خاکستري رنگ که به صورت ميان اليه در داخل واحد Kd
قرار گرفته اند و همچنين در خاور «ميان کوه» در بخش  C4از سنگ آهك هاي دولوميتي اين واحد ،ميكروفسيل
هاي به سن آبتين ـ آلبين؟ بدست آمده است.

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitolina lenticularis
Orbitolina kurdica
Orbitolina discoidea
Orbitolina sp.,
Cuneolina primitira

واحد Ksh,m,l

اين واحد از گسترش زيادي در ناحيه مورد مطالعه برخوردار است .حد زيرين آن به طور پيوسته بر روي واحد  Klو
حد بااليي آن نيز به صورت تدريجي به واحد  Ksh,sو يا  Km,shتبديل مي شود .از لحاظ ليتولوژي از شيل ،مارن و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميان اليه هايي از سنگ آهك هاي نازك تا متوسط اليه به رنگ خاکستري تا زرد تشكيل شده است .اين واحد
داراي چين خوردگي هاي فراوان به خصوص در بخش جنوب باختري ناحيه مورد مطالعه است .در بخش هاي آهكي
اين واحد ميكروفسيل هاي زير به سن آپسين به دست آمده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Orbitolina spp.,
Orbitolina Kurdica,
Orb. Lenticularis,
Orb.discoidea,
Dictyoconous sp.,
Iraqia simplex
Lenticulina sp.,
Textularid

و
اﮐﺘ

واحد Ksh,s

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ضخامت اين واحد حدود  1000متر برآورد مي گردد و از لحاظ ليتولوژي از تناوب شيل هاي سيلتي به رنگ هاي
خاکستري ،سبز ،حنايي ،ارغواني ،قرمز و ماسه سنگ هاي ورقه اي خاکستري تا سبزرنگ تشكيل شده است که در
آن ميان اليه هايي از ماسه سنگ هاي آهكي نازك تا متوسط اليه و آهك شيلي ديده مي شود .در باختر روستان
خوگان در محل تماس و پيرامون توده هاي نفوذي گابرويي رگه هايي از سيل ،مرمر و مرمر اسكارني هم در آن ديده
مي شود .اين واحد به صورت هم شيب بر روي واحد  Ksh,m,lقرار مي گيرد و حد بااليي آن مشخص نيست.

زﻣﯿ

 سيد امامي ) (1967با استناد به گونه هاي آمونيتي زير در شمال و شمال باختر اراك سن کرتاسه پسين را براياين واحد در نظر مي گيرد.
Zelandites sp.,
Eupach.diseus sp.,

در ورقه دليجان ،به نقل از م .ر.سهندي از سنگ هاي هم ارز اين واحد سنگي فسيل اينوسراموس و سنگواره هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ذره بيني گلوبوترانكانا به سن کرتاسه پسين بدست آمده است.

واحد Km,sh

حد زيرين واحد  Ksh,sدر برخي نقاط از جمله باختر روستاي چنار و جنوب شهرستان محالت و نيز بخش هاي A2 ,

 A3در نيمهجنوبي ورقه به تناوبي از مارن ،شيل هاي آهكي خاکستري رنگ تا سفيد با ميان اليه هايي از سنگ
آهك هاي خاکستري رنگ متوسط اليه تبديل مي گردد .که تحت عنوان واحد  Km,shجدا شده اند .از اين واحد
ميكروفسيل هاي زير به سن کرتاسه مشخص شده اند .اين واحد بطور هم شيب بر روي واحد  Ksh,m,lقرار گرفته
است.
Orbitolina sp.,
Iraqia simplex?,
Lithocodium aggregatum
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واحدهاي سنگ چينه اي سنوزوئيك
واحد Em,s,l

اين واحد در گستره مورد مطالعه وسعت چنداني ندارد و تنها سه برونزد کوچك آن در حوالي روستاهاي حاجي آباد،
ارگده و شمال کوه نظر تاريكه ديده مي شود .حد زيرين اين واحد در مناطق ياد شده گسليده و يا پوشيده است ،از
اين رو توالي سنگ چينه اي و نيز رابطه سنگ هاي ائوسن و کرتاسه به درستي مشخص نيست .از آنجا که سنگ
هاي به سن پالئوسن در منطقه برونزد ندارند به نظر مي رسد واحد  Em,s,lبا نبود چينه اي و پس از يك دوره
فرسايشي بر روي سنگ هاي کرتاسه رسوب کرده باشد .اين واحد در مجموع از شيل هاي آهكي به رنگ قهوه اي تا

ﮐﺸ
ﻮر

زرد کم رنگ ،سنگ آهك ميكرواسپارايتي ضخيم اليه آغشته به کاني هاي اکسيدآهن و مارن هاي خاکستري تا
سبزرنگ با ميان اليههايي از ماسه سنگ هاي آهكي و سنگ آهك هاي نازك تا متوسط اليه به رنگ خاکستري تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قهوه اي رنگ که سرشار از فسيل هاي نوموليت ،دوکفه اي و گاستروپود است تشكيل يافته است .در بخشهاي
باالتر ،سنگ آهك هاي متوسط تا ضخيم اليه با اليه بندي خوب به رنگ خاکستري تا کرم که به تقريب  7متر
ضخامت دارند جاي گرفته اند .ميكروفسيل هاي زير از اين واحد بدست آمده اند که سن ائوسن پيشين (آشكوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Ec,s,l

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 )Ypresianرا نشان مي دهند.

Floscolina pasticilata
Alveolina spp.,
Glowalveolina sp.,
Sackesaria sp.,
Lockbartia sp.,
Coskinolina / Lithuorella sp.,
Orbitolites Complanatus,
Valvulinids
Pseudochrysalidina sp.,
Miliolids,
Textularids,
Saudia sp.

ليتولوژي اين واحد متشكل از کنگلومراهاي به رنگ عمومي سبز تا قرمز ،ماسه سنگ هاي کنگلومرايي ،ماسه سنگ
هاي خاکستري تا قرمز با ميان اليه هاي شيلي و مارن ،سيلتي شيل ،ماسه سنگ هاي ليمونيتي و سنگ آهك هاي
ماسه اي زرد نخودي رنگ ضخيم اليه است .اليه هاي کنگلومرايي ضخيم بوده و زمينه ) (matrixآنها بيشتر از ماسه،
سيلت و رس قرمزرنگ است .قطعات کنگلومرا از نظر گردشدگي متوسط تا خوب و از لحاظ جورشدگي متوسط تا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ضعيف و به سبب داشتن سيمان کم در برخي نقاط اليه بندي آن بهم ريخته و به صورت خرد و در هم ديده
ميشود .قطعات آن بيشتر از جنس سنگ آهك هاي کرتاسه ) (Aptianو سنگ آهك هاي ائوسن زيرين )(Ypresian
و مياني ) (Lutetianمي باشند ،از اين رو سن اين واحد بايد اواخر ائوسن مياني باشد .اين واحد به تقريب 300- 400
متر ضخامت دارد .حد زيرين آن با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ هاي ائوسن زيرين قرار دارد.

واحد El

بخش بااليي واحد  Ec,s,lدر قسمت هايي از ناحيه مورد مطالعه (بخش هاي  )B3, C5, D5به بخش هاي سنگ آهكي
تا شيل هاي آهكي که گاه حالت برشي دارند تبديل مي شود .سنگ آهك هاي برشي توده اي در اين توالي
ضخامتي حدود  10- 20متر دارند واحد  Elدر جنوب ورقه محالت از توالي سنگي کامل تري برخوردار است .و بر
روي آنها يك افق نرم فرسايش به رنگ زردنخودي قرار دارد .بر روي اين بخش به طور مجدد سنگ آهك هاي برشي
و سنگ آهك هاي ضخيم اليه خاکستري تا سبزرنگ قرار مي گيرند .در قاعده اين آهك ها ضخامتي حدود  2تا 3
متر کنگلومراي پيشرونده با قطعات به نسبت درشت ديده ميشود .اين سنگ آهك ها به صورت کالهكي بر روي
واحد  Ec,s,lقرار دارند .سنگ آهك هاي اين واحد به شدت باز بلورين شده اند و فسيل هاي شاخصي براي تعيين سن
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آنها بدست نيامد ولي از آنجا که بر روي واحد کنگلومرايي قرار دارد که قلوه هاي آن داراي سنگواره هاي ائوسن
مياني است .پس واحد  Elبايد مربوط به ائوسن مياني ـ باالئي باشد.
واحد Es

ليتولوژي اين واحد که در بخش  B4,B5از گستره مورد مطالعه برونزد دارد از ماسه سنگ هاي سبز تيره،
سيلتستونهاي قهوه اي تا سبزرنگ و کنگلومراي قرمز رنگ تشكيل شده است .از لحاظ جايگاه چينه اي مي توان اين
واحد را معادل بخش هاي زيرين واحد  Ec,s,lدر نظر گرفت .ضخامتي در حدود  200- 300متر را مي توان براي اين
واحد برآورد نمود .حد زيرين اين واحد مشخص نيست و حد بااليي آن به صورت هم شيب ولي با همبري مشخص

ﮐﺸ
ﻮر

توسط واحد  El,cپوشيده مي شود.
El,c

ليتولوژي اين واحد که در بخش  B5 , C5از ناحيه مورد مطالعه رخنمون دارد از سنگ آهك هاي نوموليتي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومراي قرمزرنگ تشكيل شده است .سنگ آهك هاي اين واحد حاوي نوموليت فراوان ،خرده هاي فسيلي و نيز
پوسته هاي دوکفه اي هستند .بر مبناي ميكروفسيل هاي زير سن ائوسن مياني براي اين واحد تعيين شده است.

تﻣ

Nummulites aturicus, Nummulites globulus, Nummulites sp.,
Nummulites sp. (Meyalosphaeric form), Assilinia sp., Discocyclina sp., Rotalia sp., Operculina sp.,
Robulus sp.
اين واحد به صورت هم شيب ولي با همبري مشخص بر روي واحد  Esو در زيرواحد  Ec,sقرار ميگيرد.

واحد Es,sh,m

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد به تقريب بيش از  1000متر ضخامت دارد و از ماسه سنگ هاي نازك تا ضخيم اليه و ميان اليههايي از

و
اﮐﺘ

کنگلومرا ،شيل و مارن پديد آمده است .حد زيرين اين واحد بطور پيوسته و تدريجي بر روي واحد  Ec,s,lقرار مي
گيرد و حد فوقاني آن توسط نهشته هاي  Plm,c,sپوشيده مي شود .ليتولوژي اين واحد متشكل از ماسه سنگ با ميان
اليه هاي کنگلومرايي به رنگ قهوه اي تا قرمز ،يا خاکستري متمايل به سبز ،مارن به رنگ سبز زيتوني و شيلهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مارني تا سيلتي به رنگ هاي سبز زيتوني تا ارغواني مي باشد .از مارنهاي سبز زيتوني اين واحد نمونه هايي جهت
مطالعات واشينگ تهيه گرديد که از آنها سن ائوسن پسين بدست آمده است:
Pararotalia mfxica
Armalinoides bitateralrs
Cibicido des sp.,
Gyroidinoides qurardaum
Plaaulina sp.,
Lenticadia sp.
Epnides
Drothia sp.,
Talovotalia Caroa Zulensis Ceroazuleasis

واحد Ec,s

زﻣﯿ

اين واحد در بخش  B5و  B3از ناحيه مورد مطالعه گسترش دارد .ليتولوژي آن شامل کنگلومراي قرمزرنگ پلي
ژنتيك با تشكيل دهنده هاي سنگ آهك هاي کرتاسه ،سنگ آهك هاي نوموليت دار و ماسه سنگ هاي شمشك

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

داراي قطعات جورشده با گردشدگي متوسط تا بد ،ماسه سنگ هاي قهوه اي تا خاکستري رنگ ،ماسه سنگ هاي
توفي سبزرنگ و سنگ آهك هاي سبزرنگ است .اين واحد به صورت هم شيب بر روي واحد  El,cقرار مي گيرد و
حد بااليي آن نيز گسليده است .ماکروفسيل هاي  Spondyleao sp.و  Anadara sp.,همراه با ميكروفسيل هاي زير
سن ائوسن مياني ) (Lutetianرا براي اين واحد به دست مي دهند:
Assilina spira, Assilina cf. Khorasanica, Assilina sp., Nummulites millicaput, Nummulites cf. levigatus
, Nummulites Uranesis, Nummulite sp.

واحد Plm,c,s

ليتولوژي اين واحد از مارن هاي سبز و قرمز با ميان اليه هايي از کنگلومرا ،گلسنگ ،ماسه سنگ هاي ضخيم اليه ،تا
سنگ آهك رس دار ،سيلتستون و شيلهاي آرژيليتي تشكيل شده است .کنگلومراي اين واحد از جنس پلي ژنتيك
است و جنس قلوه ها به طور عمده از سنگ آهك ،ماسه سنگ و سنگ هاي دگرگون تشكيل شده است .شيب اين
واحد کم است (حدود  15-20درجه) و بطور ناپيوسته بر روي ديگر واحدهاي ائوسن و يا حتي سنگ هاي قديمي تر
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قرار مي گيرد .از ماسه سنگ هاي آهكي اين مجموعه فسيل  Globorotalia sp.بدست آمده است که بر سن عمومي
پالئوژن داللت دارد.
واحد ( PlQپادگانه ها و مخروط افكنه هاي قديمي)

نهشته هاي اين واحد به صورت کنگلومراي سخت نشده با قطعات در اندازه هاي مختلف در بخش جنوب باختري
ناحيه رخنمون دارند .اين واحد در قسمتهايي در زير واحد ( Qtr1تراورتن قديمي) قرار دارند.
نهشته هاي كواترنري

در محدوده نقشه ،نهشته هاي کواترنري به شرح زير در نقاط مختلف ديده مي شوند که واحدهاي سنگي کهن تر را

ﮐﺸ
ﻮر

با ناپيوستگي مي پوشانند:
واحد Qt1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخامت اين واحد متغير و در بخش هاي شمالي ،مرکزي و جنوبي نقشه رخنمون دارند .رنگ عمومي و هوازده آنها
بسته به نوع رخساره هاي رسوبي مجاور متغير هستند.
واحد Qt2

شامل آبرفتهاي پادگانه اي جوان که نسبت به آبرفت هاي پادگانه اي کهن تر مناطق پست تري را ميپوشانند.

تﻣ

واحد Qf

شامل مخروط افكنه هاي پست که هم ارز آبرفتهاي پادگانه اي جوان هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Qm

واحد ( Qtr1تراورتن قديمي)

و
اﮐﺘ

دربرگيرنده کفه هاي رسي (بطور عمده رس ،سيلت و مقداري ماسه) که در سطوح هوازده به رنگ سفيد متمايل به
خاکستري و گاهي قرمزند .به طور عمده در کنار رودخانه ها و در مناطق پست انباشته شده اند.
در جنوب و جنوب باختري شهرستان محالت ضخامتي در حدود چند ده متر از سنگ آهك هاي عهد حاضر
رخنمون دارند .اين واحد کربناته ضخيم اليه تا توده اي (با شيب افقي) ،حفره دار به رنگ است خواني تا زردرنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تراس هايي به وسعت چندين کيلومترمربع را شكل داده است .حد زيرين اين واحد با ناپيوستگي زاويه دار بر روي
واحدهاي کهن تر قرار دارد و حد بااليي آن با واحد  Qt1در ارتباط است .به احتمال اين تراورتن ها حاصل فعاليت
چشمه هاي آهك ساز کواترنر در منطقه مورد مطالعه هستند.
واحد ( Qtr2تراورتن جوان)

در جنوب شهرستان محالت (دره باختري کوه تخت) کف دشت را سنگ فرشي از تراورتنهاي عهد حاضر پوشانده

زﻣﯿ

است .اين واحد کربناته با شيب افقي به رنگ سفيد استخواني تراس هايي به وسعت چندين کيلومتر مربع را به
وجود آورده است و به گونه بين انگشتي و جانبي به واحد  Qmو يا  Qt2تبديل مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه سنگ هاي دگرگون ناحيه
واحد Ps,m,g

اين واحد در نيمه جنوبي ورقه رخنمون دارد .ليتولوژي اين واحد مرکب از کلريت شيست ،اسليت ،ميكاشيست،

استاروليت شيست و مرمر است .شيست هاي اين مجموعه به طور متناوب با رگه هاي کوارتزي همراه هستند .سنگ
هاي اين مجموعه به شدت چين خورده اند و چين هاي کوچك مقياس و ميان مقياس به فراواني در آنها گسترش
دارند .برگوارگي غالب در آنها جنوب تا جنوب خاوري است .خطوارگي مشخصي در شيست ها و اسليتهاي اين
مجموعه ديده مي شود که گاه همجهت با راستاي برگوارگي و گاه در جهت شيب سطح برگوارگي هستند .اين
خطوارگي ها به طور موازي با محور چين ها هستند.
شيست هاي اين مجموعه داراي بافت گرانوبالستيك و لپيدوبالستيك هستند و شيستوزيته به طور عمده توسط
مجموعه کاني هاي فيلوسيليكاته (سريسيت ،کلريت ،مسكوويت و بيوتيت) شكل گرفته است .کاني کوارتز با مقادير
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متفاوت در شيست هاي اين مجموعه ديده مي شود .اين کاني به صورت دانه هاي ريز عدسي شكل کشيده و جهت
يافته به موازات شيستوزيته سنگ ديده مي شود .به ندرت بلورهاي تورمالين در شيست هاي اين واحد ديده ميشود.
تجمع هاي کاني شناسي زير در شيست هاي اين مجموعه ديده مي شوند:
کاني هاي اپك  +مسكوويت  +کوارتز  +پالژيوکالز

ﮐﺸ
ﻮر

کاني هاي اپك  +گارنت  +مسكوويت  +بيوتيت  +کوارتز  +پالژيوکالز
کاني هاي اُپك  +اسفن  +سريسيت  +گارنت  +استاروليت  +کوارتز  +بيوتيت  +مسكوويت
ايلمنيت  +منيتيت  +آپاتيت  +سريسيت  +استاروليت  +کوارتز  +کلريت  +مسكوويت
گارنت  +سيلمانيت  +بيوتيت  +مسكوويت  +کوارتز
کاني سيلمانيت که نشانگر درجه حرارت باالست با نزديكي به توده گرانيتي  grدر اين شيست ها ظاهر مي شود.
a

افزايش يافته به طوري که ضخامت آنها در نزديكي گرانيت به چند متر مي رسد.

تﻣ

واحد Ps,q,m

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پورفيروکالست هاي گارنت در شيست هاي اين واحد بيشتر شكل دار هستند و در بخشهايي به کلريت تبديل شده
اند .اين گارنت ها گاه حاوي ميانبارهايي از کوارتز هستند .در بعضي نمونه ها گارنت در داخل برگوارگي چرخيده و
ايجاد سايه فشاري کرده است .شيرابه هاي سيليسي موجود در اين شيست ها با نزديك شدن به توده گرانيتي gra

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ليتولوژي اين واحد که در ناحيه مورد مطالعه گسترش دارد شامل شيست با تجمع هاي کاني شناسي متنوع ،مرمر،
مرمر دولوميتي ،کوارتزيت ،آمفيبوليت و سنگ هاي متابازيت مي باشد .شيست هاي اين مجموعه داراي بافت
پورفيروبالستيك تا گرانوبالستيك و گاه لپيدوبالستيك هستند و شيستوزيته به طور معمول توسط جهت يافتگي

و
اﮐﺘ

کاني هاي فيلوسيليكاته هويت مي يابد .تجمع هاي کاني شناسي زير در اين سنگ ها ديده مي شوند:
کاني هاي اُپك  +سريسيت  +کوارتز  +کلريت  +مسكوويت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوارتز  +سريسيت  +کلريت  +آندالوزيت  +استاروليت  +مسكوويت  +بيوتيت
سريسيت  +مسكوويت  +کوارتز  +گارنت  +فلدسپات
کاني هاي اُپك  +اکتينوليت  +بيوتيت  +کوارتز  +آندالوزيت

گارنت  +سيليمانيت  +کروديوريت  +مسكوويت  +کلريت  +استاروليت  +کوارتز
زمينه اين شيست ها به طور عمده از کوارتزهاي بازبلورين و فلدسپات هايي که گاه داراي جهت ي افتگي هستند

زﻣﯿ

تشكيل شده است .در اين شيست ها گاه بلورهاي گارنت به قطر  2- 3سانتي متر ديده مي شود .بخش هايي در اين
شيست ها داراي تمرکز کاني هاي کوارتز فلدسپاتيك هستند که در مجموع بافت گنيسي را در آنها ايجاد کرده است
تجمع هاي کاني شناسي موجود در اين سنگ ها به قرار زير است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کاني هاي اُپك  +آپاتيت  +اپيدوت  +کلريت  +بيوتيت  +فلدسپات (تجزيه به سريسيت و مسكوويت)  +کوارتز
مرمرهاي اين مجموعه از نوع مرمرهاي ناخالص ميلونيتي هستند که گاه با رگه هاي چرت همراهند .ضخامت رگه
هاي چرت به  10- 15سانتيمتر مي رسد .در مرمرهاي ناخالص اين مجموعه آثار چينخوردگي از نوع چينهاي غالفي
و چين هاي کشيده ) (drag foldبه فراواني ديده مي شود .گاهي ساختارهاي رسوبي اوليه در اين مرمرها قابل
تشخيص هستند .در مقياس ميكروسكوپي حجم عمده کاني هاي موجود در مرمرها از بلورهاي کربنات کلسيم با

بافت بلورين تشكيل شده است .اين کاني ها به طور معمول داراي جهت يافتگي هستند .عالوه بر آنها کوارتزهاي
بازبلورين گاه به صورت توده هاي تجمع يافته و يا به صورت ميانبار ) (inclusionدر ميان کربنات ها يافت مي شود.
سنگ هاي متابازيت اين مجموعه به صورت سيل ها و دايك هاي قديمي موازي و متقاطع با برگوارگي ديده
ميشوند .سنگ هاي متابازيك داراي بافت پورفيريك بوده که به شدت دگرگون و دگرسان شدهاند .کاني هاي
تشكيل دهنده آنها پورفيرها و مگاپورفيرهايي از پالژيوکالز با ترکيب متوسط تا بازيك همراه با کاني هاي تره موليت،

اکتينوليت در زمينه کوارتزهاي بازبلورين و فلدسپات هاي آلكالي سديك (آلبيت) هستند .اپيدوت و بلورهاي اسفن
نيز در زمينه اين سنگ ها ديده مي شوند.
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کالك شيست هاي اين مجموعه با تجمع هاي کاني شناسي زير:
کلسيت  +اسكاپوليت  +اپيدوت  +پيروکسن
و داراي بافت گرانوبالستيك هستند .بلورهاي کلسيت در آنها کشيده و دگر شكل شده اند و تا حدي جهتيافتگي از
خود نشان مي دهند .بلورهاي کلسيت به تقريب هم بعد و هم اندازه بوده و داراي بافت موزائيكي هستند .بلورهاي

ﮐﺸ
ﻮر

پيروکسن و اپيدوت به صورت پراکنده در آنها ديده مي شود .شيستهاي آمفيبول دار به صورت متناوب با مرمرهاي
اين واحد ديده مي شوند و داراي شيستوزيته مشخص ناشي از انتظام بلورهاي آمفيبول از نوع ترموليت و اکتينوليت
هستند .بلورهاي کوارتز و فلدسپات با تبلور دوباره و يارشد توأم قابل مشاهده هستند .بقايائي از فلدسپات هاي اوليه
که به کاني هاي ثانويه مثل سريسيت و اپيدوت تجزيه شده اند مشاهده مي شوند .در اين شيست ها بيوتيت به
صورت فيبرهاي جهت يافته با پلئوکروئيسم قهوه اي ديده مي شود.
واحد Pe,g

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد به طور عمده از مرمرهاي دولوميتي تا کلسيتي همراه با رگه هاي چرت به رنگ کرم تا خاکستري تشكيل
شده است .از لحاظ دگرشكلي اين مرمرها به شدت ميليونيتي بوده و آثار دگرشكلي شكل پذير با ظ هور برگوارگي،

تﻣ

خطوارگي ،چينهاي ايزوکلينال و رگه هاي سيليسي بودين شده مشخص است .همراه با اين مرمرها سنگ هاي
متابازيت ،شيست و سنگ هاي گابرويي دگرگون شده حضور دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ هاي متابازيت اين مجموعه داراي کاني هاي آمفيبول با ترکيب ترموليت ،اکتينوليت ،بيوتيت و فلدسپات است
که فلدسپات به کاني هاي رسي و ميكا تجزيه شده اند .آمفيبول ها در بعضي نقاط به صورت تجمع و بازبلورين ديده
مي شوند.

و
اﮐﺘ

تجمع هاي کاني شناسي زير در سنگ هاي متاباريت اين مجموعه ديده مي شود:
آپاتيت  +کلسيت  +اپيدوت  +بيوتيت +هورنبلند  +اکتينوليت  +ترموليت ( +آلبيت) پالژيوکالز +کاني اُپك

واحد Pm,a,g

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيست هاي اين مجموعه چين خورده و داراي برگوارگي به سمت شمال تا شمال باختري هستند .بافت آنها
پورفيروبالستيك تا گرانوبالستيك است.
اين واحد به صورت نوار چين خورده اي در بخش  B4ناحيه مورد مطالعه رخنمون دارد .در کل اين واحد از انواع
شيست ها ،ماسه سنگ هاي دگرگون ،مرمر ،کوارتزيت ،اسليت ،فيليت و نفوذي هاي دگرگون شده گابرو تشكيل

زﻣﯿ

شده است .تجمع هاي کاني شناسي زير در شيست هاي اين مجموعه ديده مي شود.
کاني هاي اُپك  +اکسيدآهن  +پالژيوکالز  +کوارتز  +گارنت (تجزيه به کلريت)
اسفن  +آلبيت  +اپيدوت  +مسكوويت  +کلسيت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کاني هاي اُپك  +سريسيت  +گارنت  +بيوتيت  +کلريت  +مسكوويت
شيست ها و مرمرهاي اين مجموعه به شدت چين خورده اند و داراي انواع چين هاي ايزوکلينال و چين هاي فرعي
همراه هستند.
شيست هاي آمفيبول دار با تجمع هاي کاني شناسي زير در اين مجموعه ديده مي شوند:
اسفن  +مسكوويت  +کوارتز  +اسكاپوليت  +کلسيت  +آمفيبول  +بيوتيت  +آلبيت

کاني هاي اُپك  +اسفن  +کلسيت  +اپيدوت  +بيوتيت  +آمفيبول  +آلبيت  +فلدسپات  +کوارتز
مرمرهاي اين مجموعه مرمرهاي ناخالص هستند که ناخالصي در آنها از کاني هاي کوارتز ،کاني هاي فيلوسيليكاته
متشكل از سريسيت ،مسكوويت و به مقدار کمتري کلريت تشكيل شده است .بلورهاي کلسيت موجود در اين مرمرها
داراي بافت موزائيكي هستند که در بخش هايي خردشده و از لحاظ ساختاري به هم ريخته هستند .گابروهاي
دگرگون شده در اين مجموعه با بافت گرانوالر داراي کاني هاي پالژيوکالز ،ترکيب اسيدي (اليگوکالز ـ آندزين) با
تجزيه به کاني هاي سريسيتي و اپيدوتي و بلورهايي از فلدسپات آلكالن سديك همراه با بلورهاي پالژيوکالز هستند.
کاني هاي مافيك در آنها شامل ترموليت ،اکتينوليت به صورت کاني هاي ثانوي و بلورهاي هورنبلند اوليه هستند .در
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اين سنگ ها تيغه هاي درشت بيوتيت که داراي خمش و دگرشكل هستند حضور دارند .کاني هاي ثانويه موجود در
اين سنگ ها شامل سريسيت ،کلريت ،اپيدوت و اکسيدهاي کدر آهن (منيتيت و هماتيت) هستند .کاني هاي فرعي
شامل کاني هاي اپك ،اسفن و به ندرت بلورهاي باريك و سوزني آپاتيت در اين سنگ ها ديده مي شوند.
واحد Pg,a,t

اين واحد از لحاظ ليتولوژي متشكل از گنيس ،گرانيت گنيس ،اسليت ،مرمر دولوميتي و کلسيتي چرتدار،
کوارتزيت ،ميكاشيست ،کلريت شيست و اپيدوت شيست مي باشد .رخنمون اين واحد در بخش هاي  B4 ،A5 ،A4و
 B5در نيمه جنوب ورقه به چشم مي خورد .گنيس هاي اين مجموعه ميلونيتي شده و گاه به فرم گنيس چشمي

ﮐﺸ
ﻮر

ديده مي شوند .در اين گنيس ها گاه چين هاي در مقياس رخنمون و يا حتي ميان مقياس ديده مي شوند .در
قسمت هايي از اين گنيس ها واقع در جنوب خاوري روستاي متروکه اوچستان ( (B5خطوارگي در گنيس ها بر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برگوارگي غالب شده ساختار  Lتكتونايت بوجود آورده اند که حتي در مقياس عكس هوايي ( )1:50.000قابل
تشخيص است .از آنجا که در اين مجموعه با تناوب گنيس و سنگ هاي دگرگون با منشاء رسوبي نظير مرمر در
ارتباط هستيم منشاء رسوبي براي اين گنيس ها محتمل بنظر مي رسد از طرف ديگر وجود گنيس هايي که در آن

تﻣ

کاني آلومينوسيليكاته سيليمانيت ظاهر شده است منشاء رسوبي اين گنيس ها را تقويت ميکند .بافت اين گنيس ها
پورفيروبالستيك تا گرانوبالستيك است و تجمع هاي کاني شناسي زير در داخل آنها يافت مي شود:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اسفن  +اُپك  +اپيدوت  +سيليمانيت  +مسكوويت  +بيوتيت  +اورتوز  +کوارتز  +پالژيوکالز ( اليگوکالز ـ ميكروکلين)
اسفن  +آپاتيت  +زيرکن +اپيدوت  +کوارتز ( +اليگوکالز  -آلبيت) پالژيوکالز  +فلدسپات  +بيوتيت
آپاتيت  +مسكوويت  +بيوتيت  +اورتوز  +پالژيوکالز (اليگوکالز)  +گارنت  +کوارتز

و
اﮐﺘ

کاني هاي اُپك  +زيرکن  +اسفن  +مسكوويت  +بيوتيت  +اورتوز  +اليگوکالز  +کوارتز
تورمالين  +اکسيدآهن  +کاني هاي اُپك  +کلريت  +کوارتز ( +اليگوکالز)  +پالژيوکالز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلورهاي کوارتز در اين گنيس ها به طور معمول بازبلورين و داراي خاموشي موجي شديد هستند .ترکيب سنگ
شناسي فوق در گنيس ها گاه به سمت متامونزوديوريت با تجمع هاي کاني شناسي زير تغيير مي يابد:
کاني هاي اُپك  +اسفن  +آپاتيت  +اپيدوت  +اکتينوليت  +ترموليت  +هورنبلند ( +آلبيت  -اليگوکالز) پالژيوکالز
در اين مجموعه گرانيت هاي پگماتيتي تورمالين دار که گاه ميلونيتي شده اند با تجمع هاي کاني شناسي زير
رخنمون دارند:

زﻣﯿ

آپاتيت  +مسكوويت  +کوارتزهاي خردشده و  +بلورهاي درشت اورتوز
آپاتيت  +اپيدوت  +مسكوويت  +پالژيوکالز (اليگوکالز)  +فلدسپات  +کوارتز
در اين واحد سنگ هاي متابازيت و آمفيبوليتي نيز با تجمع هاي کاني شناسي زير ديده مي شوند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اُپك  +آپاتيت  +کوارتز بازبلورين  +بيوتيت  +پالژيوکالز (اليگوکالز)  +هورنبلند
اُپك  +اسفن  +اپيدوت  +کلريت  +کوارتز  +هورنبلند  +آندزين ( +اليگوکالز) پالژيوکالز (تجزيه به سريسيت و کاني

هاي رسي)
بافت اين سنگ ها گرانوبالستيك است.
کلريت  +بيوتيت ( +با تجزيه به سريسيت) اليگوکالز  +بلورهاي ايديوبالستيك آمفيبول

به نظر مي رسد بلورهاي ترموليت اکتينوليت در اين سنگ هاي متابازيت از کاني هاي مافيك اوليه تحت تأثير پديده
متاسوماتيسم حاصل شده باشند.
اسفن  +پيريت  +اکسيدآهن  +کاني هاي اُپك  +هورنبلند اوليه  +کوارتز  +پالژيوکالز (با ترکيب اسيدي)
شيست هاي اين مجموعه شامل ميكاشيست ،کلريت شيست و اپيدوت شيست داراي تجمع هاي کاني شناسي زير
هستند:
آپاتيت  +کاني هاي اُپك  +اپيدوت  +کلريت  +کوارتز  +مسكوويت  +پالژيوکالز (آلبيت)  +فلدسپات با خاموشي
موجي (ميكروکلين)
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کاني هاي اُپك  +آپاتيت  +تورمالين  +کلريت  +مسكوويت  +بيوتيت  +پالژيوکالز  +کوارتز  +گارنت
آپاتيت  +روتيل  +تورمالين  +کاني هاي اُپك  +کوارتز  +اکتينوليت  +ترموليت  +کلريت
کاني هاي اُپك  +تورمالين  +آپاتيت  +اپيدوت  +مسكوويت  +فلدسپات  +بيوتيت  +کوارتز
مرمرهاي اين مجموعه از نوع مرمرهاي ناخالص متشكل از کربنات کلسيم متبلور و اسپارايتي است ک ه حواشي کاني
هاي مزبور دندانه اي بوده و تبلور مجدد و ماکل هاي فشاري در آنها ديده مي شود .ناخالصي هاي موجود در اين
مرمرها کاني هاي فيلوسيليكاته (کلريت ،سريسيت ،مسكوويت) ،کاني هاي اُپك و اکسيدآهن هستند.
زيرواحد grp

ﮐﺸ
ﻮر

گرانيت هاي پگماتيتي در مقياس قابل نقشه برداري موجود در واحد  Pg,a,tبه نام واحد  grpجدا شده اند .اين گرانيت
ها در بخش هاي  B5و  B4رخنمون دارند .داراي بافت گرانوالر پگماتيتي و گاه کاتاکالستيكي هستند و تجمع هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کاني شناسي زير در آنها ديده مي شود.
زيرکُن  +بيوتيت  +مسكوويت  +کوارتز  +اورتوز ( +از نوع اليگوکالز) پالژيوکالز
در اين سنگ ها بلورهاي کوارتز درشت بوده وگاه بازبلورين و کاتاکالستيكي شده اند .بلورهاي درشت فلدسپات که

تﻣ

شامل بلورهاي درشت اورتوز و بلورهاي درشت ميكروکلين و پالژيوکالزهاي اسيدي (اليگوکالز) مي باشند در بخش
هايي خردشده و کاتاکالستيكي هستند .تيغه هاي مسكوويت بطور پراکنده و گاه به صورت تجمع يافته ديده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشوند .بلورهاي درشت تورمالين نيز حضور دارند .بلورهاي ريز آپاتيت بصورت دگرشكل و شكسته شده حضور
دارند.
زيرواحد am

و
اﮐﺘ

سنگ هاي آمفيبوليتي قابل نقشه برداري در واحد  Pg,a,tتحت عنوان واحد  amجدا شده اند .اين زير واحد بصورت
رخنمون لوزي شكل در بخش  B5ديده مي شود .اين آمفيبوليت ها داراي بافت گرانوبالستيك و از لحاظ پتروگرافي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داراي ويژگي هاي زير مي باشند:
بلورهاي آمفيبول از نوع هورنبلند که شامل بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار و جهت يافته هستند .بلورهاي
پالژيوکالز که بيشتر شامل بلورهاي اليگوکالز مي باشند به صورت شكل دار تا نيمه شكل دار بصورت جهت يافته
ديده مي شوند و گاه به تيغه هاي سريسيتي تجزيه شده اند .کوارتزهاي بازبلورين نيز همراه با آنها ديده مي شود.
بلورهاي اُپك و اکسيدهاي کدرآهن و اپيدوت به طور پراکنده در اين سنگ ها ديده مي شوند.
زيرواحد Pm,s

زﻣﯿ

اين زيرواحد متشكل از مرمر ،ماسه سنگ هاي دگرگون و مقدار کمتري شيست و گنيس مي باشد .اين زيرواحد در
بخش هاي بااليي واحد  Pg,a,tرخنمون دارد .مرمرهاي اين زيرواحد از نوع مرمرهاي دولوميتي و کلسيتي به رنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قهوه اي تا کرم رنگ هستند که با رگه هاي چرتي همراه شدهاند .همبري بين مرمرها اين واحد با مجموعه گنيس
هاي واحد  Pg,a,tبه صورت تدريجي است و افق هاي گنيسي در البالي اين مرمرها ديده مي شوند.
واحد Pa,b,g

اين واحد در کل از سنگ هاي آمفيبوليتي ،گارنت شيست ،ميكاشيست ،گنيس و رگه هاي کوارتزيتي تشكيل شده
است .ليتولوژي غالب در اين مجموعه آمفيبوليت شيست ها هستند که با تجمع هاي کاني شناسي زير ديده
ميشوند.
اکسيدآهن  +کاني هاي اُپك  +کوارتز ( +اليگوکالز تا آندزين) پالژيوکالز  +اکتينوليت  +ترموليت  +هورنبلند

(بصورت بلورهاي شكل دار و گاه کشيده و جهت يافته)
آپاتيت  +کاني هاي اُپك  +اپيدوت ( +آلبيت و اليگوکالز) پالژيوکالز  +کوارتز  +بيوتيت  +اکتينوليت  +ترموليت +
هورنبلند
آپاتيت  +اپيدوت  +کاني هاي اُپك  +کوارتز ( +اليگوکالز و آلبيت) فلدسپات پالژيوکالز  +اکتينوليت  +ترموليت +
هورنبلند
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کلسيت (با آغشتگي به اکسيدآهن)  +اپيدوت  +کاني هاي اوپك  +فلدسپات  +کوارتز  +بيوتيت  +اکتينوليت  +تره
موليت  +هورنبلند
در اين آمفيبوليتها گاه رگه هاي کوارتزي و يا گرانيت گنيس که داراي بلورهاي قرمزرنگ گارنت ميباشند ديده
ميشوند .آمفيبوليت هاي با درجه باالي دگرگوني در اين واحد با تجمع هاي کاني شناسي زير حضور دارند:

ﮐﺸ
ﻮر

اپيدوت  +بيوتيت  +کلريت  +گارنت  +فلدسپات  +کوارتز  +پيروکسن  +آمفيبول
اين سنگ ها داراي بافت پورفيروبالستيك تا گرانوبالستيك هستند .در اين سنگ ها بلورهاي گارنت درشت و شكل
دار بوده برخي از آنها دگرشكل و چرخيده هستند .بلورهاي گارنت بيشتر به صورت مگاپورفيرهاي داراي ميانبارهاي
کوارتز هستند .زمينه سنگ داراي بافت گرانوبالستيك است که از بلورهاي کوارتز و فلدسپات بازبلورين تشكيل شده
است .بلورهاي پالژيوکالز داراي ترکيب اسيدي تا متوسط (اليگوکالز ـ آندزين) مي باشند .بلور هاي پيروکسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(ديوپسيد يا هيپرستن) نيز وجود دارند که به آمفيبول تجزيه شده اند همچنين بلورهايي از هورنبلند سبزرنگ نيز
مشاهده مي شود .تيغه هاي ميكايي نيز در بخش هايي از سنگ ديده مي شوند اين تيغه ها چين خورده اند و به
کلريت تجزيه شدهاند .بطور پراکنده بلورهايي از اپيدوت نيز قابل مشاهده هستند .در اين سنگ هاي آمفيبوليتي،

تﻣ

چين هاي ايزوکلينال از نوع غالفي و نيز بودين هاي نامتقارن ديده مي شوند.
ميكاشيست هاي اين مجموعه داراي بافت گرانوبالستيك و شيستوز است که داراي تجمع هاي کاني شناسي زير

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هستند:
کاني هاي اُپك  +اسفن  +گارنت  +مسكوويت  +بيوتيت ( +اليگوکالز  +آلبيت) پالژيوکالز  +کوارتز (بازبلورين)
در اين مجموعه گرانيت هاي دگرشكل با تجمع هاي کاني شناسي زير ديده مي شوند:

و
اﮐﺘ

کاني هاي اُپك  +مسكوريت  +بيوتيت  +کوارتز  +آلبيت
اکسيدآهن  +اوپك  +مونازيت  +بيوتيت  +کوارتز  +پالژيوکالز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گنيس هاي اين واحد گاه ميلونيتي شده و ساختارهاي شاخص حضور برش نظير فابريك  C/Sدر آنها ديده ميشوند.
اين گنيس ها چين خورده هم هستند در مقطع ميكروسكوپي اين گنيس ها بلورهاي کوارتز به طور معمول
دگرشكل ،بازبلورين و گاه جهت يافته هستند .تجمع هاي کاني شناسي زير در اين گنيس ها ديده مي شوند:
مسكوويت  +بيوتيت ( +اورتوز) فلدسپات ( +اليگوکالز) پالژيوکالز  +کوارتز (بازبلورين)
اوپك  +آپاتيت  +زيرکن  +بيوتيت  +مسكوويت  +فلدسپات  +کوارتز  +پالژيوکالز

زﻣﯿ

گرانيت گنيس هاي گارنت دار نيز با تجمع هاي کاني شناسي زير در اين واحد يافت مي شوند:
آپاتيت  +زيرکن  +سريسيت  +کاني هاي اُپك ( +تجزيه به کلريت) گارنت  +بيوتيت  +کوارتز  +فلدسپات +
پالژيوکالز
واحد Pg,a

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ليتولوژي اين واحد که در بخش  B5از محدوده مورد مطالعه قرار دارد متشكل از گنيس ،آمفيبوليت و شيست است .

با توجه به بررسي هاي صحرايي و نيز بررسي هاي پتروگرافي به نظرمي رسد سنگ هاي اين مجموعه داراي منشاء
آذرين باشند .گرانيت گنيس هاي اين مجموعه داراي تجمع هاي کاني شناسي زير هستند:
تورمالين  +آپاتيت  +اپيدوت  +مسكوويت  +بيوتيت ( +اورتوز ـ ميكروکلين) فلدسپات  +پالژيوک الز  +کوارتز

کاني هاي اُپك  +زيرکن  +مسكوويت  +بيوتيت  +اورتوز ( +اليگوکالز) پالژيوکالز  +کوارتز
رگه هاي سيليسي و رگه هاي کوارتز فلدسپاتيك در اين سنگ ها يافت مي شوند .بخش هايي از اين مجموعه که
حالتي شبيه گرانيت هاي دگرشكل دارند داراي تجمع هاي کاني شناسي زير هستند:
کاني هاي اُپك  +آپاتيت  +مسكوويت  +بيوتيت  +ميكروکلين  +اورتوز  +پالژيوکالز  +فلدسپات  +کوارتز
زيرکن  +آپاتيت  +اسفن  +بيوتيت ( +تجزيه به سريسيت و کاني هاي رسي) آلبيت  +کوارتز (با تبلور مجدد گسترده
و خاموش موجي)
شيست هاي اين مجموعه داراي تجمع هاي کاني شناسي زير هستند:
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اکسيدآهن  +کاني هاي اُپك  +آپاتيت  +کلريت  +گارنت  +بيوتيت  +پالژيوکالز  +کوارتز
اسفن +گارنت  +بيوتيت  +پالژيوکالز  +کوارتز
آمفيبوليت هاي اين مجموعه که مشتق از سنگ هاي آذرين بازيك هستند داراي تجمع هاي کاني شناسي زيرند:
کاني هاي اُپك  +کوارتز بازبلورين  +پالژيوکالز  +اکتينوليت  +ترموليت  +هورنبلند سبز

ﮐﺸ
ﻮر

کاني هاي اوپك  +کوارتز ( +اليگوکالز ،آندزين) پالژيوکالز  +هورنبلند
آپاتيت  +اکسيدآهن  +کاني هاي اُپك  +کوارتز  +پالژيوکالز  +اکتينوليت  +ترموليت  +هورنبلند سبز
در گزارش تيله و همكاران ( ،)1968سن سنگ مادر سنگ هاي دگرگون ناحيه به پرکامبرين نسبت داده شده است.
با بررسي هاي جديد توسط رشيدنژاد ( 1380و  )2002بر مبناي داده هاي فسيلي و تطابق چينهاي با واحدهاي غير
دگرگون ايران مرکزي به نظر مي رسد سن پالئوزوئيك براي سنگ هاي دگرگون ناحيه محتمل تر باشد.
توده هاي نفوذي منطقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد gb

در باختر روستاي سرکوبه و جنوب روستاي خوگان چند توده نفوذي گابرويي ،شيلهاي اسليتي کرتاسه باال را قطع

تﻣ

کرده اند .توده هاي نفوذي در محل تماس با سنگ هاي دربرگيرنده هاله دگرگوني قابل توجه اي نساخته اند تنها در
برخي نقاط اطراف آن ،افق هايي از سنگ آهك مرمري شده به ضخامت چند متر و نيز رگه هاي سيليسي به صورت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دايك و مقداري اسكارن ديده مي شو.د .زمان جايگري اين توده ها پس از کرتاسه بااليي و به احتمال پالئوسن است.
بافت اين گابروها گرانوالر و کاني هاي اصلي آن از فلدسپات (پالژيوکالز و فلدسپات آلكالن) ،پيروکسن با بلورهاي
نيمه شكل دار و بي شكل در ابعاد درشت ميلي متري (تجزيه شده به ترموليت و اکتينوليت) و بيوتيت تشكيل شده

و
اﮐﺘ

است .بيوتيتها بطور عمده به صورت بلورهاي کشيده هستند و در آنها تجزيه وسيع به کاني هاي کلريت که گاهي
همراه با اسفن لوکوکسن است ديده مي شود .اسفن لوکوکسن در فواصل بين کاني ها و نيز به صورت ميانبار در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيوتيت مشاهده مي شود .فزون بر کاني هاي اصلي ،اپيدوت ،آپاتيت و کاني هاي اُپك از ديگر کاني هاي موجود در
اين آلكالي گابرو هستند .در نمودار ميدل موست ( )1985که جهت رده بندي شيميايي سنگ هاي پلوتونيك بكار
مي رود بيشتر نمونه ها در محدوده ديوريت و گابرو جاي گرفته اند و برپايه نمودار ارائه شده توسط اروين و باراگار
( )1971که جهت تعيين سري ماگمايي مورد استفاده قرار ميگيرد نمونه ها به طور عمده سرشت آلكالن از خود
نشان مي دهند.
واحد Sy

زﻣﯿ

اين توده حجم به نسبت وسيعي را در نيمه جنوبي ورقه در ناحيه غرقاب شكل داده است ) .(A3بخش هايي از اين
توده تحت تأثير برش قرار گرفته اند و حالت فوليه از خود نشان مي دهند .ترکيب اين توده آلكالي سينيت پگماتيتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تا آلكالي سينيت است .بافت اين سنگ ها در نمونه هاي سينيتي هتروگرانوالر و در نمونه هاي پگماتيتي گرانوالر
است .در نمونه هاي پگماتيتي بلورهاي بي شكل و بسيار درشت آلكالي فلدسپار با ترکيب بيشتر سديك که بخشي

به کاني هاي رسي ،مسكوويت و کربنات کلسيم تبديل شده اند ،ديده مي شوند .تيغه هاي آمفيبول سديك ،بيوتيت،
آپاتيت به صورت ميانبارهايي در آنها ديده مي شوند .آمفيبول داراي بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار به شدت
سديك گاه به صورت اشكال منشوري است که تجزيه به کربنات کلسيم و اکسيدآهن و بيوتيت نشان مي دهند.
گاهي بقاياي کمي از آمفيبول اوليه به رنگ سبز بجا مانده است.
در اين سنگ ها بيوتيت به شكل بلورهاي نيمه شكل دار تا بي شكل که بيشتر محصول تجزيه آمفيبول ها هستند

موجود است .کاني هاي رسي ،سريسيت ،کلريت ،کربنات کلسيم و آپاتيت نيز در اين سنگ ها ديده مي شوند .تعيين
سن مطلق اين توده با روش پتاسيم آرگون سن  64ميليون سال را بدست داده است (Rashidnejad-Omran et al
) .2002گاهي اين سنگ ها ريزدانه و به ميكروسينيت تبديل مي شوند که داراي پورفيرهايي از بلورهاي شكل دار تا
بي شكل با ترکيب سديك تا پتاسيك در زمينهاي از آلكالي فلدسپات و کربنات کلسيم هستند.
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اين توده نفوذي ،تأثير حرارتي بر مجموعه سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي گذاشته که از اثرات آن م ي توان به رشد
بلورهاي گارنت در اين سنگ ها اشاره نمود .از طرفي ديگر اين توده نفوذي در رسوبات کرتاسه باعث ايجاد شيست
هاي داراي کاني هاي دگرگون مسكوويت ،کلريت ،سريسيت ،کربنات شيست و دگرگوني سنگ هاي ولكانيكي و
توفي قاعده کرتاسه شده است.
واحد gra

اين توده نفوذي در داخل واحد دگرگون  Ps,q,mتزريق شده و باعث گرديده سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي تحت تأثير
شار حرارتي باالي حاصل از اين توده قرار گيرند .به نظر مي رسد اين توده يك توده گرانيت آناتكسي است که از

ﮐﺸ
ﻮر

ذوب بخشي سنگ هاي دگرگون حاصل شده باشد .وجود کاني شاخص سيليمانيت نشان دهنده درجه حرارت باال در
سنگ هاي شيستي اطراف اين توده آناتكسي بودن آن را تقويت مي کند .در داخل اين گرانيت توده هاي بازالتي،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توف هاي پورفيريك و سنگ هاي ولكانيكي کاتاکالستيكي رخنمون دارند .اين گرانيت ها در بخش هايي پگماتيتي و
دگرشكل هستند .کاني هاي تشكيل دهنده آنها کوارتز ،پالژيوکالز اسيدي تا متوسط (اليگوکالز ـ آندزين) بصورت
بلورهاي نيمه شكل دار که از حواشي داراي خردشدگي مي باشند و بلورهاي بي شكلي از اوتوز هستند که گاه

تﻣ

پرتيتي شده اند .بلورهاي فلدسپات بطور کلي درشت بلور بوده و اندازه برخي از آنها گاهي بزرگ تر از  3ميلي متر
است .کاني هاي مافيك شامل تيغه هاي بيوتيت و تيغه هاي مسكوويت و سريسيت هستند .در نمونه ديگري از اين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرانيت ها برگوارگي ديده مي شود .بافت آنها پورفيروبالستيك و گرانوبالستيك و داراي جهت يافتگي در زمينه
سنگ هستند .کاني هاي تشكيل دهنده آنها بلورهاي درشت فلدسپات که شامل پالژيوکالزهاي اسيدي (اليگوکالز تا
آلبيت) است و همچنين بلورهاي اورتوز و اورتوز پرتيتي شده است .کاني هاي مافيك به صورت نوارهاي باريك و

و
اﮐﺘ

پهن که داراي جهت يافتگي در جهت شيستوزيته سنگ و حاوي تيغه هاي بيوتيت کلريتيزه و بلورهايي از آمفيبول
هاي سبزرنگ سديك هستند .بلورهاي آمفيبول بيشتر کلريتيزه شده اند .به همراه کاني هاي مافيك ،بلورهايي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرشكل و آلتره (به کلريت) از گارنت نيز وجود دارد .زمينه سنگ در اين گرانيت ها داراي بافت گرانوبالستيكي و
جهت يافته از کوارتزهاي بازبلورين فراوان همراه با بلورهاي پالژيوکالز اسيدي (اليگوکالز ـ آلبيت) و اورتوز و اورتوز
پرتيتي شده است .کاني هاي مافيك ،بيوتيت و آمفيبول به همراه بلورهاي گرونا در زمينه سنگ وجود دارند .تعيين
سن مطلق اين توده گرانيتي با روش پتاسيم آرگون بر روي کاني بيوتيت و سنگ کل به ترتيب سن  58و 57
ميليون سال را بدست داده است ).(Rashidnejad –Omran et al 2002
زمین ساخت ناحیه

زﻣﯿ

ناحيه مورد مطالعه از لحاظ ويژگي هاي ساختاري و زمين ساختي پيچيده است و درك سير تكامل زمين شناختي
ناحيه مستلزم بررسي هاي دقيق تر از ديدگاههاي ساختاري ،ژئوديناميكي ،پترولوژي و ژئوشيميايي است .به هر حال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با توجه به نتايجي که در راستاي تهيه نقشه زمين شناسي از ناحيه صورت گرفته است به بحث و بررسي پيرامون
رويدادهاي زمين ساختي تأثير گذار بر ناحيه مي پردازيم.
رويدادهاي زمين ساختي به سن پالئوزوئيك

به نظر مي رسد در ناحيه مورد بررسي رسوبات به سن پرمين با يك ناپيوستگي بر روي رسوبات قديمي تر که
سازندهاي اللون ـ زاگون و يا دولوميت هاي سلطانيه هستند قرار مي گيرند .اين همبري ناپيوسته در قسمتهايي
دچار جابجايي و گسلش گرديده و رابطه ناپيوستگي اوليه را با جابجائي هاي ديناميكي و شواهد مربوط به آن همراه
ساخته است .اين نبود گسترده چينه اي در ناحيه را مي توان به يك فاز گسترده خشكي زايي نسبت داد که نه تنها
بر منطقه مورد مطالعه بلكه در ديگر قسمتهاي ايران و خاورميانه مستولي بوده است ) .(Thiele et al 1968چنانچه
سعي در مقايسه اين رويداد با رويدادهاي زمين ساختي رايج در ادبيات زمين شناسي داشته باشيم اين رويداد را
ميتوان هم ارز رويداد زمين ساختي کالدونين دانست.
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ديگر رويداد تأثير گذار بر ناحيه رويداد زمين ساختي هم ارز هر سي نين؟ است که باعث چين خوردگي و ايجاد
دگرگوني درجه پائين در سنگ هاي مربوط به کربونيفر زيرين؟ شده است .محور اين چين خوردگي ها داراي
راستاي خاوري ـ باختري است که با ريزچين هاي با همين راستا همراه شده است .رسوبات پرمين با ناپيوستگي هم
شيب بر روي اين مجموعه قرار مي گيرند .اين سنگ ها از لحاظ رخساره اي شباهت زيادي به شيل و ماسه سنگ

ﮐﺸ
ﻮر

هاي دگرگون شده سازند اللون ـ زاگون در نزديكي محالت دارد ولي وجود سنگ هاي آتشفشاني بين اليه اي
(دياباز) آنها را از سازند فوق متمايز مي کند .رشيدنژاد ( )1380در منطقه موته از سنگ هاي هم ارز اين مجموعه
دگرگون ،فسيل هاي به سن کربونيفر بدست آورده است.
حد زيرين اين مجموعه پوشيده و حد بااليي آن به سنگ هاي کربناته پرمين تبديل مي گردد .نتيجه اينكه رسوبات
کربونيفر تحت تأثير رويداد معادل هرسي نين دگرشكل و تا حدي دگرگون شده اند .پس از رويداد هم ارز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هرسينين؟ پيشروي درياي پرمين آغاز شده که نتيجه آن رسوبات بيشتر کربناته پرمين است ک ه به طور همشيب بر
روي سنگ هاي کربونيفر واقع در خاور روستاي خوگان قرار مي گيرند.
پس از رويداد معادل هرسي نين يك فاز کششي در زمان پرمين در ناحيه چيره شده که باعث تشكيل ميان

تﻣ

اليههايي از سنگ هاي آذرين مافيك در بخش هاي ماسه سنگي ،کوارتزيتي و کربناته واحد پرمين شده است.
شواهد اين رويداد کششي در ديگر نقاط پهنه سنندج ـ سيرجان نيز يافت مي شود (ناحيه نيريز) .اين فاز کششي به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

احتمال به گسترش پوسته اقيانوسي نئوتتيس در زمان مزوزوئيك در جنوب ايران مرکزي انجاميده است .بررسي
روي محيط رسوبي سنگ هاي پرمين و نيز مطالعات ژئوشيميايي براي تعيين ماهيت اين سنگ هاي آذرين از
مباحثي است که مي تواند به نتايج سودمند ژئوديناميكي منتهي شود.
رويدادهاي هم ارز كيمرين در ناحيه مورد بررسي

و
اﮐﺘ

رويداد هم ارز کيمرين پيشين تأثير گذارترين رخداد زمين ساختي در ناحيه مورد بررسي است که ب اعث دگرگوني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات مربوط به پالئوزوئيك؟ تا رخساره آمفيبوليت و ايجاد دگرشكلي شكل پذير همزمان با دگرگوني
) (Synmetamorphic deformationدر ناحيه شده است .با دور شدن از پهنه سنندج ـ سيرجان و نزديك شدن به
پهنه ساختاري ايران مرکزي از شدت اين رويداد و درجه دگرگوني کاسته شده و رسوبات تخريبي معادل شمشك و
به احتمال ترياس بااليي با ناپيوستگي همشيب و يا کمي زاويه دار بر روي رسوبات قديمي تر از خود قرار مي گيرند.
روند دگرشكلي هاي حاصل از اين رويداد هم جهت با روند دگرشكلي ها در زاگرس يعني جنوب خاوري ـ شمال

زﻣﯿ

باختري است.
شواهد مربوط به حضور رويداد کيمرين پسين در ناحيه مورد مطالعه با شكل گيري کليواژ به نسبت نافذ در رسوبات
تخريبي معادل شمشك و نيز ناپيوستگي زاويه دار بين سنگ هاي کرتاسه زيرين و مياني با قاعده پيشرونده ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگي و سنگ هاي معادل سازند شمشك در ناحيه باختر کوه سفيد مشخص مي شود .اختالف زاويه بين اين دو
بخش در ديگر نقاط ناحيه مورد بررسي چندان محسوس نيست و ارتباط آنها در مناطق ديگر بيشتر ناپيوستگي
فرسايش است.

رويدادهاي هم ارز كوهزاد آلپي در ناحيه مورد بررسي

دگر شكلي هاي مربوط به اين رويداد که در قالب فازهاي مختلف از کرتاسه تا ترشيري روي دادهاند به صورت چين

خوردگي و ايجاد تاقديس و ناوديس هاي با روند شمال باختري جنوب خاوري با گرايش به سمت جنوب باختري که
گاه به صورت بريده ديده مي شوند و نيز گسلش راندگي ،معكوس و راستالغز ديده مي شوند .افزون بر اين
رويدادهاي دگرشكلي مي بايست به حضور يك فاز مهم ماگماتيسم بي مدال در شروع دوران سوم (پالئوسن) در
ناحيه مورد مطالعه اشاره نمود که تحت اثر آن سنگ هاي قديم تر به خصوص رسوبات کرتاسه تحت تأثير دگرگوني
مجاورتي قرار گرفته اند .اين ماگماتيزم در نيمه جنوبي ورقه ترکيب گرانيت ـ سينيتي و در بخش شمالي ورقه
ترکيب گابرويي دارد.
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زمین شناسی اقتصادي ناحیه

ورقه محالت از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي از پتانسيل معدني بااليي برخوردار است .زايش کاني هاي گوناگون در
اثر پديده هاي مربوط به دگرگوني و نيز پديده هاي دگرساني در ارتباط با نفوذ توده هاي ماگمايي در ناحيه باعث
توان معدني باال در اين ناحيه شده است .در بررسي هايي که توسط گروه هاي اکتشافي سازمان زمين شناسي و
اکتشافات معدني کشور در ناحيه صورت گرفته ،اثرات معدني فعال و غيرفعال مورد شناسايي قرار گرفته و مشخصات
مربوط به آنها در گزارشات درج گرديده است (علوي نائيني و همكاران .)1377 ،بر مبناي اين مطالعات ،گسترده

ﮐﺸ
ﻮر

ترين زايش کاني ها را مي توان به گروه سرب و روي و آهن در ناحيه تحت بررسي نسبت داد .از اثرات سرب
شناخته شده ،کارهاي قديمي در نواحي دره نقره و کوه کليشه داراي بيشترين گسترش بوده اند .افق هاي کاني
سازي در بخشهاي شيلي ،آهكي و شيستي رسوبات کرتاسه متمرکز هستند .عامل کانيزايي را مي توان به دو عامل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ولكانيزم زيردريايي و فعاليت پلوتونيسم موجود در ناحيه نسبت داد .عامل ديگر کاني سازي مهاجرت کاني هاي
سرب ،روي ،مس و آهن و تجمع آنها در امتداد اليه بندي سنگ هاي رسوبي است .بطور کلي  10اثر کاني سازي

تﻣ

سرب و روي در محدوده مورد بررسي شناسايي شده که تعدادي از اين اثرات حاوي زايش کاني هاي آ هن ،مس ،نقره
و ساير عناصر مي باشد.
آهن به صورت اکسيد و سولفور در محدوده مورد مطالعه در شمال ورقه در چند محل شناسايي شده که از جمله

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميتوان به اثرات آهن در سياه دره ،سفيدرود ،قره تپه و ازنوجان اشاره نمود .گسترده ترين زايش مس توسط علوي
نائيني و همكاران 1377 ،در اثر معدني سرب و روي کليشه گزارش شده است .نقره به عنوان فلزي گرانبها حضوري

و
اﮐﺘ

به نسبت قابل توجه دارد که بيشترين آن در اثر معدني سرب دره نقره و به صورت ترکيب با گالن اندازه گيري شده
است .طال در يك مورد در اثر کانسنگ سرب انجدان با مقدار بيش از يك گرم در تن اندازه گيري شده است .به نظر
مي رسد حضور طال در ارتباط با رگه هاي سيليسي دربرگيرنده اثر معدني باشد .ساير عناصر همچون باريوم،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

استرانسيوم ،کادميوم ،آنتيموان و آرسنيك کم و بيش در کانسنگ هاي اثرات معدني مشاهده شده اندازه گيري
شدهاند.
مواد معدني غيرفلزي نيز به شرح زير در ناحيه گسترش دارند.
تراورتن

در ضلع شمالي و خاور روستاي حاجي آباد ذخاير قابل توجهي از سنگ آهك عهد حاضر (تراورتن) وجود دارند که به

زﻣﯿ

احتمال فراوان محصول فعاليت چشمه هاي آب گرم آهك ساز در منطقه هستند .از اين تراورتن ها ب ه سبب داشتن
قواره خوب جهت سنگ تزئيني و از خرده هاي آن مي توان در کارخانه سيمان استفاده نمود.
سنگ ساختماني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از سنگ آهك هاي بلورين سفيد رنگ تا شيري رنگ پرمين در برخي از نقاط شمال و شمال خاوري روستاي کوه
سفيد (بيشتر در دامنه ها و در امتداد دره ها) به عنوان سنگ چيني و نيز از سنگ آهك هاي خاکستري تيره

کرتاسه (کوه تخت شرشرنه) واقع در جنوب روستاي علي آباد به عنوان سنگ ساختماني مي توان استفاده کرد.
باريت و فلوئورين

در بخش هاي کربناته و ماسه سنگي قاعده سنگ هاي کرتاسه در خاور روستاي شوره باال معادن فعال باريت و
فلوئورين حضور دارند.
گابرو

در باختر روستاي سرکوبه از سنگ هاي گابرويي به عنوان سنگ هاي تزييني در بناها ،ساخت پل ها و از خرده هاي
آن مي توان در جاده سازي ،راه آهن و غيره استفاده نمود.
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رس

در جنوب شهرستان محالت (در امتداد رودخانه لعل بار) بخشي از کفه هاي رسي )  (Qmبصورت نهشته هاي ريزدانه
رس دار براي آجرپزي بهره برداري مي شوند.
گارنت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

گاه در سنگ هاي شيستي دگرگون در بخش جنوبي ناحيه مورد مطالعه به بلورهاي درشت گارنت که قطر آنها تا 3
سانتيمتري هم مي رسد برخورد مي کنيم .چنانچه اين کاني جنبه زينتي نداشته باشد از آن مي توان به عنوان
گارنت صنعتي براي تهيه مواد اوليه در کارخانه هاي تهيه کاغذ سنباده استفاده نمود.
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