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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6256میمه
مقدمه

ﻮر

ورقه ميمه با مختصات طولهاي جغرافيايي شرقي ' 51º،00تا ' 51º،30و عرضهاي جغرافيايي شمالي ' 32º،00تا
' 33º،30در گوشه جنوب باختري چهارگوش  1:250000کاشان در استان اصفهان قرار گرفته است .از نظر تقسيمات
زمين شناسي ايران ،منطقه مورد مطالعه در بخش باختري ايران مرکزي و بعبارت دقيقتر مي توان گ فت ،در مرز زير

ﮐﺸ

پهنه سنندج  -سيرجان با زير پهنه اروميه -دختر جاي گرفته است و از لحاظ چينه نگاري شبيه پهنه ايران مرکزي
است .نخستين نقشه اين مناطق در غالب نقشه يك دويست و پنجاه هزارم کاشان در سال  1364توسط م .زاهدي با

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

توجه به امكانات محدود آن زمان تهيه شده که بعنوان نقشه مبناء به گونه اي شايان توجه راهنماي برداشتهاي
جديد بوده اند .ضمناً قابل ذکر است که برداشتهاي زمين شناسي صحرائي اين ورقه در تابستان سال  1382انجام
گرفته است.
جغرافیا

شهرستان ميمه در حدود  85کيلومتري شمال غربي شهر اصفهان بر سر راه تهران -اصفهان قرار دارد .در حال حاضر
آزاد راه تهران -اصفهان بزرگترين و اصلي ترين جاده دسترسي به اين منطقه است که از آن جاده هاي فرعي

و اﮐ

بسياري مانند جاده آسفالته اليبيد و جاده آسفالته سه به منظور ارتباط با اين مناطق جدا شده است .نقشه هاي
مجاور اين ورقه عبارتند از :کاشان در شمال نجف آباد در جنوب ،طرق در خاور و دهق در باختر .پوشش گياهي در

ﺳﻰ

اين ورقه بسيار کم و در حد درختچه و بوته است .بيشترين تراکم جمعيت و فعاليتهاي کشاورزي در اطر اف
شهرستان ميمه و (وزوان) و همچنين شهرستان علويجه در جنوب باختري ورقه به چشم مي خورد .گندم ،جو ،ذرت
و صيفي جات از مهمترين فرآورده هاي کشاورزي منطقه اند .آب و هواي اين منطقه داراي خصوصيات کويري است

ﺷﻨﺎ

که در تابستانها گرم و خشك و در زمستان سرد است .بخشهاي کوهستاني در شمال ورقه داراي آب و هواي معتدل
در تابستان و سرد در زمستان است .درجه حرارت هوا در گرمترين روز سال به  49ºCو در سردترين روز به - 4/5º C

زﻣ

ﯿﻦ

زير صفر مي رسد .اندازه بارندگي  137/ 5 mmميلي متر در سال و اندازه رطوبت  %40است .چاههاي نيمه عميق تا
عميق از عمده ترين منابع تامين آبهاي کشاورزي و آشاميدني اين ناحيه بشمار مي روند .رودخانه هاي اين منطقه
بيشترشان بصورت فصلي اند و در مدت زمان بسيار کوتاهي از اوايل فصل بهار آب در آنها روان است که از آن جمله

ﺎن

مي توان رودخانه دست کن در مرکز ورقه و رودخانه علويجه را در جنوب باختري ورقه را نام برد .بلندترين ارتفاع
مربوط به کوهستان هومند در شمال خاوري ورقه (حدود  2783mمتر باالي سطح آزاد دريا) و پست ترين نقطه ورقه

ﺳ

ﺎزﻣ

مربوط به دشتهاي سيالبي در جنوب و جنوب خاوري ورقه (حدود  1644mمتر باالي سطح آزاد دريا) است .قسمت
شمال باختري ورقه که از جمله مناطق حفاظت شده محيط زيست مربوط به منطقه موته است .داراي گونه ه اي
متفاوتي از چهارپايان مانند :آهو ،بزکوهي ،غزال و غيره است .در ضمن از جمله صنايع دستي قابل ذکر در منطق ه

قالي بافي مي باشد.
زمین ريخت شناسی

بطور کلي در محدوده ورقه ميمه دو نوع رخساره ديده مي شود:
 رخساره هاي آبرفت ي که بخش وسيعي از ورقه را به خود اختصاص داده اند. رخساره هاي کنار قاره اي ) (Epicontinentalکه بصورت پراکنده در منطقه مشاهده ميشوند.1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
در بخشهايي از نيمه خاوري ورقه ،مخروط افكنه ها و پادگانه هاي رودخانه اي عهد حاضر بسياري به چشم
ميخورند که مناطق تخت و هموار و بعضاً تپه ماهوري با دره هاي عميقي را ايجاد نموده اند .و در نيمه باختري
رخنمون هاي سنگي مربوط به ترياس -ژوراسيك و کرتا سه پيشين است ،مناطق خشن و مرتفع تري را گسترانده
اند.

ﻮر

مورفولوژي در اين ناحيه تا اندازه اي متاثر از ساختارهاي زمين شناختي و همچنين سرست سنگ شناختي رخنمونها
در بخشهاي برونزده است ولي بطور عمده حاصل فرسايش (حمل و تخريب) است و بطور صوري مي توان ارتباط
ريخت شنا سي هر نقطه که داراي رخنمون است را متناسب با ميزان مقاومت سنگها يافت نمود .بدين سان که

ﮐﺸ

سنگهاي کربناته مربوط به زمان کرتاسه پيشين و همچنين آهكهاي ريفي اليگوميوسن سازند قم و بندرت سنگهاي
ولكانيكي بصورت صخره ساز برجستگيهاي تندي را بر روي دامنه هاي نرمتر رسوبات و نهشته هاي تخريبي سازند

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ترياس  -ژوراسيك مرب وط به سازند نايبند قرار داده است و همچنين وانهشته هاي ادامه کرتاسه زيرين که بيشترشان
بصورت شيلي -مارني و نرم فرسا است ،پستي و بلنديهاي ماليم تر و دره هاي پهن را پديد آورده اند.
بخشهاي صخره ساز و مرتفع آهكي بصورت پراکنده در سطح ورقه ديده ميشوند ،که بيشترين ارتفاعات عمده منطقه

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

را به خود اختصاص داده و برخي نيز در اثر عملكرد گسله هائي از نوع راندگي فرازاي بيشتري به خود گرفته ان د.
روند عمومي تشكيالت رسوبي منطقه بطور عمده شمال باختري -جنوب خاوري و همچنين خاوري -باختري است
که مورفولوژي و نماي آنها آشكارا از ساخت چينه ها و گسله هاي همجهت با روند خود رسوبات پپروي مي نمايد.
بطور کلي شيب توپوگرافي در رخنمون هاي سنگي از خيلي ماليم تا نزديك به قائم تغيير مي يابد .شايسته يادآوري
است که برخي رودخانه ها و آبراهه هاي اصلي داراي جهتي عمود بر ساختارهاي چينه اي و روند ع مومي ناحيه اي
اند.

و اﮐ

چینه نگاري

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ستبراي ستون چينه نگاري واحدهاي سنگي رخنموده در گستره ورقه ميمه ،با توجه به بيشترين ضخامت براي هر
واحد سنگي و بدون در نظر گرفتن بخشهاي حذف شده در اثر فرسايش ،حدود سه تا چهار هزار متر برآورد شده
است .رخنمون هاي سنگي منطقه از ترياس پيشين تا عهد حاضر ديرينه دارند که به علت نبودهاي چينه اي فراوان

ﯿﻦ

در اين ميان از گوناگوني چندان برخوردار نيستند .شرح واحدهاي سنگ چينه اي در دو زير پهنه ورقه ،يعني سه ،در
شمال خاور مربوط به اروميه -دختر و ميمه – مورچه خورت در باختر ورقه ،مربوط به سنندج  -س يرجان از کهن به
جوان چنين است:

زﻣ

ترياس )(TRIASSIC

دولوميتهاي شتري TRsh

ﺎزﻣ

ﺎن

دولوميتهاي شتري با گسترش بسيار محدود در شمال باختر ورقه شامل دولومي هائي ستبر تا متوسط اليه است که
بيشترشان زردرنگ يا خاکستري روشن هستند و م حدوده زماني ترياس مياني منطقه را شامل مي شوند .اين اليه ها

ﺳ

گاهي سيليسي و گاه داراي حفره هاي پرشده از چرت (سيليس) اند .گذر از واحدهاي قديم تر به اين نهشته ها در
منطقه ديده نشده ولي در ورقه هاي مجاور بطور هم شيب و ظاهراُ بي وقفه زماني در رسوبگذاري بر روي قاع ده
ماسه سنگي -کنگلومرائي ت رياس پيشين (سازند سرخ شيل) قرار گرفته اند و رخنمون اين واحد آواري ( سرخ رنگ)
در ورقه هاي مجاور مشاهده شده است .ضخامت تقريبي اين واحد در محدوده  20-30متر تخمين زده شده که در
مقايسه با ورقه هاي مجاور بسيار کم ضخامت است.

عضو آهكي اصفهك TRsh.e

سنگ آهك سفيدرنگ مرمري شده اصفهك که ضخامت و گسترش آن نيز بسيار محدود و کوچك است .اين واحد
داراي ميان اليه هائي از آهك اواوليتي سفيد شيري رنگ در باال است ،که به سوي باال تناوبي از آهك سفيدرنگ با
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بلورهاي کوارتز و دولومي خاکستري سيليسي را تشكيل اين و احد بدون وقفه در رسوبگذاري و بطور همشيب بر روي
واحد پيشين جاي گرفته است .ستبراي اين واحد کم است و از حدود چند متري در اين منطقه فراتر نيست.
واحد شيل -ماسه سنگي از سازند نايبند TRn

اين واحد که در ورقه ميمه گستره اي چندان ندارد ،به پيكر يك رخساره شيلي -ماسه سنگي ،شامل شيلهاي سبز
زيتوني تا خاکستري تيره همراه با اليه هاي ماسه سنگي قهوه اي رنگ (ساب ليت آرنايت فلدسپاتيك) که برخي
کوارتزيتي هستند و در بخشهاي محدودي (در شمال ورقه) داراي تناوبي از اليه هاي آهك دولوميتي است .در اين
نهشته ها رگه هاي سيليسي فراوان بصورت ثانويه ديده ميشود که نشاندهنده حرکت دوباره سياالت در اثر فازهاي

ﮐﺸ
ﻮر

دگرگوني است و همچنين يك دگرگوني ضعيف از نوع ديناميك که حاصل دگرگوني ناحيه اي وابسته به زير پهنه
سنندج  -س يرجان است ،در اين سنگ نهشته ديده ميشود که در بيشتر جاها شيلها و ماسه سنگها را به فيليت و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اسليت تبديل نموده است و يك جالي ابريشمي و اشكالي با چينهاي ريز (فولياسيون) در آنها نمايان شده است .اين
سنگها خاصيت شيستوزيته و برگ برگي شدن همراه با رخهاي شكستگي از خود نشان ميدهند .بررسيه اي
پالينولوژي در شيلهاي يادشده بيانگر ديرينه رتين -لياس با قيد احتياط و احتمال آنها است که نتايج اين بررسيها

تﻣ

در زير نوشته شده است .اين واحد بصورت دگرشيب از نوع زاويه دار در زير قاعده کنگلومرا و ماسه سنگي کرتاس ه
پيشين جاي گرفته است .نكته قابل توجه اينجاست که در اين فاصله زماني (ترياس باال -کرتاسه) در بخش باختري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ورقه از ر سوبات شاخص ژوراسيك زيرين اثري ديده نميشود .ضخامت اين رسوبات بسيار متغير و از  600تا  500متر
تغيير پذير است.

ژوراسيك )(JURASSIC
sh
s

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد شيلي از گروه شمشك ) (J

و
اﮐﺘ

Cymatiosphaera sp.,
Rhaetogonyaualx sp.,
Inaper taropollenites sp.,
Clavatipouenites sp.,
Lycopodiacidites aff. Coranaferrens

در گستره هاي مجاور ورقه ميمه حدود  150- 200متر شيل ب ا تناوبهاي ماسه سنگي مربوط به دوره لياس بگونه
پيوسته بر روي آهكهاي هتراستريديوم دار ترياس باال قرار گرفته است ولي در اين منطقه گذر ترياس به لياس
مشاهده نمي گردد و قديمي ترين رسوبات با اين واحد آغاز ميگردد .اين واحد بيشتر شيلي برنگ سبز زيتوني و
خاکستري تيره با ميان اليه هاي نازکي از ماسه سنگ است .بر روي اين واحد در منطقه مورد مطالعه نهشته هاي

زﻣﯿ

کرتاسه زيرين قرار گرفته اند ولي در مناطق خاور اين ورقه رسوبات جوانتر شمشك که کربناته و داراي فسيل
آمونيت هستند بر روي اين واحد قرار مي گيرند .مطالعات پالينولوژي از شيلهاي تيره رنگ و گاه ذغا لي در زير قيد
گرديده که باحتمال ژوراسيك مياني و يا توآرسين مياني مي توان در نظر گرفت.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاگهاConverrucosiporites sp., :
Contignisporites cf.Proble Maticus
Cyathicibites aff.Mesozoicus
Cyathicibites cf. minor
Marattisporites scabratu
Osmundicidites sp.,
گرده ها Cycadosites aff.granulatus:
Inaperturopollenites spp.,
Monosulcites sp.,
?Pinuspollenites sp.,
دينوفالژله ?Gongy lodinium sp.,:
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واحد ماسه سنگ – كنگلومرا از سازند شمشك jcs

باالترين رخنمون ژوراسيك در ورقه ماسه سنگ و کنگلومرا با قلوه هاي بادامي شكل است که در گوشه شمال شرقي
منطقه رخنمون دارد و بطرف خاور بر گسترش آن افزوده مي شود .ضخامت اين واحد بطور کلي واحد  50- 150متر
است .قلوه هاي کنگلومراها سيليسي و ماسه سنگي با سيمان رسي و شيلهاي ماسه اي اند و در بخشهاي زيرين آن
اليه هاي ذغالي و همچنين شيلهاي زغالي به چشم مي خورد که در بعضي از قسمتهاي خاوري ورقه اين ذغالها
مورد بهره برداري نيز شده اند .اين ذغالها گاهي عدسي شكل اند و بي فاصله در زير چينه هاي کنگلومرائي جاي
گرفته اند .اين واحد که در يال شمالي ناوديس سه رخنمون دارد ،توسط نهشته هاي کرتاسه زيرين بگونه پيوسته ،

ﮐﺸ
ﻮر

پوشيده شده است .ديرينه اين واحد را مي توان بر پايه گزارشها ورقه هاي مجاور دوگر تخمين زد که در گستره
ورقه ،دربرگيرنده بخش بااليي رسوبات سازند شمشك است.
كرتاسه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ نهشته هاي کرتاسه ورقه از آپسين آغاز مي شوند و منحصر به بخش پائين کرتاسه (آپسين  -آلبين و بخشهاي
پائيني سنومانين) ميشوند .اين سنگ نهشته ها کوههاي کم ارتفاعي را شامل ميشوند که تشكيل چين خوردگيهائي

تﻣ

را با روند شمال باختري ،جنوب خاوري ،يا خاوري  -باختري و تا حتي شمال خاوري -جنوب باختري مي دهند .اين
نهشته ها در زير به هشت واحد تقسيم شده اند که شرح مختصر آنان چنين است:
آواريهاي ارغواني رنگ پايه Kc,s1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومرا و ماسه سنگ ارغواني آهن دار که داراي کوارتز فراوان با گردشدگي و جورشدگي متوسط تا ضعيف و اندازه
قطعات درشت تا متوسط و هم چنين قطعات چرت است .اين سنگ نهشته ها داراي ساخت چليپائي و اشكال موجي

و
اﮐﺘ

فراوان هستند و بيشتر بصورت ساب ليت آرنايت کمي سريسيتيزه و ساب فلدسپاتيك وك تجزيه شده هستند .در
اين نهشته ها آثار زيستي ديده نمي شود و بگونه ناپيوسته بر روي واحد  jshsدر بخش سه و بر روي وا حد  TRnدر زير

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پهنه مورچه خورت  -ميمه جاي گر فته اند .اين واحد در قاعده پيشروي درياي کرتاسه زيرين است که با همبري از
نوع زاويه دار و گاه آذرين پي (در باختر ورقه) بر روي سازند نايبند جاي دارد ولي در خاور ورقه اين واحد بگونه
همشيب با ناپيوستگي موازي بر روي نهشت ه هاي ژوراسيك قرار گرفته است .ضخامت اين واحد به صورت متغير از
 50-45متر است .ک نگلومراي اين واحد چندزادي است و شامل قلوه هاي گرد شده آهكي ،دولوميتي و کوار تزي
است .اين نهشته ها به طرف باال به يك سنگ آهك کنگلومرائي با قلوه هاي کوارتزي به رنگ روشن تر تبديل
ميشوند.

اليه هاي گذر دولوميتي

s,d
1

K

زﻣﯿ

ماسه سنگهاي دولوميتي و آهكي زردرنگ که گذر تدريجي از  Kc,s1به سنگهاي آهكي اربيتولين دار دارند .اين ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگها تا اندازه اي از لحاظ بافتي شبيه به واحد پيشين اند ولي درصد کربنات کلسيم آنها رو به افزايش است .اين
واحد که با رسوبات پيشين روند تدريجي دارد ،داراي قطعات سنگي کوارتزيتي ،قطعات ماسه سنگي تجزيه شده،

قطعات سي لت سنگي و قطعات چرتي است .ضخامت تقريبي اين بخش در حدود  50-100متر است .در اين رسوبات
آثار ضعيفي از فسيلهاي مربوط به زمان بارمين پسين مشاهده مي شود که نشان دهنده پيشروي درياي کرتاسه
زيرين در اين زمان است.
سنگ آهك اربيتولين دار Kl1

شامل حدود تقريبي  350-500متر ،سنگ آهك توده اي با بافت ميكرواسپارايتي تا اسپارايتي که از ديدگاه سنگ
شناختي يك بيواسپاريت کالك آرنيتي است و همچنين سرشار از فسيل اربيتولين است که در زير به مطالعات
فسيل شناسي از اين سنگها اشاره شده است ،ساير فسيلهاي يافت شده در اين سنگ نهشته ها عبار تند از :دو کفه
ايهاي بزرگ ،شكم پايان و غيره است .اين سنگ نهشته ها با ريختار خشن و صخره ساز خود و با يك روند تدريجي
از واحد پيشين تشكيل شده اند و با آنها همشيب اند و بر روي آن واحدهاي جوانتر آپتين -آلبين قرار مي گيرند.
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Orbitolina spp.
- Echinoderma
Orbitolina Concava
- Echinoid spine
Orbitolina Lenticularis - Ostracoda
Milliolids
- Lenticulina sp.,
Textolarids
- Shell frag
Bryozoa
- Coral frag

مارن و شيل اربيتولين دار Km1

شيل و مارن خاکستري رنگ همراه با اربيتولين فراوان به سن آپسين پيشين و مياني يك اليه کل يدي نرم فرسا
مي باشد که در کل ورقه موجود نيست بلكه در بخشهايي از باختر ورقه (سه) وجود دارد و سنگ آه ك اربيتولين دار

ﮐﺸ
ﻮر

 Kl1را به دو بخش زيرين و زبرين تقسيم مي نمايد .در ساي ر قسمتها که اين واحد سنگي وجود ند ارد تفكيك دو
واحد سنگي اربيتولين دار صخره ساز و ستبر دشوار است و بطور عموم بصورت يك واحد کلي و يكدست دي ده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي شود .در ورقه هاي مجاور فسيل آمونيت در اين واحد يافت شده است .بررسيهاي ديرينه شناختي در زير نوشته
شده است.

- Praeorbitolina Sp.nov.,
- Prae orbitolina W.ienadsi Schroeder.,
- Prae orbitolina sp.,

تﻣ

سنگ آهكهاي مارني Kl,m1

اين نهشته ها که در بخشهاي زبرين واحد  Kl1رخنمون دارند و با آن بصورت متناوب همراه با تغ ييرات جانبي قرار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته اند برنگ آجري متمايل به زرد و کرم و داراي بافت ريز بلور است و در بيشتر جاها ميكرواسپارايت نازك اليه،
بصورت جزئي آهندار و ماسه اي است .اين سنگها ريخت شناسي نرم فرساتري نسبت به واحد پيشين دارند و
بصورت واحدي شامل اليه هاي متناوب خاکستري تيره و آجري رنگ با واحد  Kl1ديده مي شود ولي در بخشهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش قديمي آلبين پسين نسبت داد.

و
اﮐﺘ

باالئي بر ميزان مارن آنها افزوده ميگردد .اين رديف چينه اي نيز داراي وسعت و ستبراي قابل مالحظه اي در حدود
 400- 500متر در م نطقه مي باشد .از نقطه نظر جايگاه سني اين واحد را ميتوان به بخشهاي جوانتر آلبين پيشين تا
Meso Orbitolina sp.,
Orbitolina Schroeder

شيلهاي آهكي Ksh,l1

سنگ آهكهاي مارني واحد  Kl,m1در يك روند تدريجي تبديل به يك سري اليه هايي از نوع شيلهاي آ هكي و
آهكهاي شيلي نازك اليه و متورق با ريخت شناسي تپه ماهوري و سست مي شوند که نسبت به واحدهاي پيشين
داراي ارتفاع پست تر ي بدست ميآورند و در اثر فرسايش پهنه هاي همواري را تشكيل ميدهند .اين سنگ نهشته ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

که بطور عمده در زير پهنه ميمه -مورچه خورت ر خنمون دارند با دو واحد پيشين بصورت تغييرات جانبي نيز ديده
ميشوندکه بطرف باال به اندازه شيلهاي آهكي آن افزوده ميشود و اين واحد داراي رنگ خاکستري روشن است و در
شمال خاوري شهرستان علويچه رخنمون زيادي با ستبراي تقريبي در حدود  100- 150متر ديده ميشود .همبري

واحد  Ksh,l1با رسوبات پيشين بصورت همشيب و پيوسته است که ديرينه آن را ميتوان به بخشهاي جوانتر آلبين
نسبت داد.
Orbitolina sp.,
Rotalipora sp.,

شيل و مارن Ksh,m1

شيل و سيلت سنگهاي سبز زيتوني که داراي ميان اليه هاي نازك آهكي اند و در بعضي نقاط کنگلومرايي به خود
مي گيرند .اين واحد که در بخش شمال خاوري ورقه (منطقه سه) رخنمون دارد بر روي واحد Kl1جاي مي گيرد و
همچنين به گونه همشيب در زير واحد  Ks.l1است .ضخامت آن نزديك  50- 100متر برآورد شده است .بررسيهاي
ديرينه شناختي نشاندهنده دو جنس فسيل است که در زير به آن اشاره مي شود .در ضمن اين واحد را مي توان هم
ارز واحد پيشين  Ksh,l1در باختر ورقه در نظر گرفت که بشدت درزه دار ) (Shearedمي باشند.
Lenticulina sp.,
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;Microgastropoda

سنگ آهك ماسه اي Ks,l1

واحد آشكاري از ماسه سنگهاي آهكي و يا آهكهاي ماسه اي خاکستري تيره با رنگ هوازده قهوه اي و ميان اليه
هاي سنگ آهك اربيتولين دار متوسط اليه خاکستري رنگ با ضخامت کم است که فقط در محدوده کوچكي از
شمال خا ور ورقه (منطقه سه) داراي رخنمون با ستبراي  60متر است .فسيلهاي موجود در اين واحد نشاندهنده سن

ﮐﺸ
ﻮر

آلبين پسين و حداکثر تا آغاز سنومانين پيشين در اين نهشته ها است .اين سنگها را ،که يك کربناته تخريبي
(اواوليتي و ماسه اي) و همچنين ماسه سنگ ميكريتي و در بعضي مواقع بصورت بيوميكرواسپاريت است ،مي توان
نشانه پشروي درياي کرتاسه پسين در آلبين پاياني -سنومانين آغازي در نظر گرفت .بر روي اين واحد بطور همش يب
و با ناپيوستگي از نوع فرسايشي آواريهاي قاعده ائوسن نهشته شده اند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Lenticulina sp.,
Gauderina sp.,
Gevellinella sp.,
Lagenidae
Oauderina sp.,
Glomospira sp.,
Gandrina sp.,
Textularia sp.,
Nummuloculina sp.,
Natilocalina sp.,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پالئوژن

تنها در کنج شمال خاوري ورقه ميمه (شمال روستاي سه) با نبودهاي فراوان ،رديفهاي چينه اي در زمانهاي کرتاسه
پسين و پالئوسن ،رسوبات ائوسن پائيني ب طور مستقيم ،پيشرونده و با همبري از نوع ناپيوستگي همشيب تا زاويه دار

و
اﮐﺘ

با يك واحد آواري ارغواني رنگ و در قالب هسته يك ناوديس در شمال روستاي سه بر روي نهشته هاي کرتاسه
پيشين  Kl1و يا  Ks,l1قرار مي گيرند .ويژگيهاي آن نشاندهنده وجود جنبشهاي تكتونيكي همراه با ماگماتيسم و

ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شروع پيشروي دريا در ئيپرزين (ائوسن زيرين) بر روي يك سرزمين ناهموار مي باشد ،اينك شرح مختصر واحدهاي
آن چنين است:
كنگلومراي قاعده Ec1

کنگلومراي قاعده ائوسن که شامل است بر اليه هايي از ماسه سنگ توفي ارغواني ،مارن ماسه اي قرمز رنگ ،سنگ

زﻣﯿ

آهك کنگلومرائي و سنگ آهك ماسه اي که بصورت متناوب با هم قرار داشته و کنگلومراهاي داراي قلوه هاي سنگ
آهكي و ماسه سنگي مربوط به کرت اسه زيرين و واحدهاي ديگر هستند .حتي قلوه هاي بادامي شكل (دراژه)
سيليسي لياس نيز با اندازه هاي  20- 15 cmسانتيمتر و تا  30cmو تا  30س انتيمتر در اين کنگلومراها ديده مي شوند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين کنگلومرا داراي جورشدگي ضعيف و گردشدگي متوسط است که در اين منطقه داراي گسترش چنداني نيس ت
ولي در ورقه هاي مجاور به ضخامت  120متر و يا حتي بيشتر ميرسد ولي در اين نقطه ضخامتي متغير از  50تا

 100متر دارد.
اين واحد بطور ناهمساز تا همساز بر روي رسوبات کرتاسه پيشين گذاشته شده است.
سيمان گنگلومراها از آهك رسي قرمز رنگ تشكيل شده و با يك افق مارني قرمز که داراي ميان اليه هاي کنگلومرا
و ماسه سنگ است ،دنبال ميشود و سرانجام به واحد بعدي يعني مارنهاي روشن با ميان اليه هاي آهكي ماسه اي
مي رسد.
مارن آهكي واحد Em1

تناوب مارن ،مارنهاي آهكي و آهكهاي مارني کرم رنگ ،گچ دار و همچنين شيلهاي توفي ،ماسه سنگ آهكي و توف
آهكي و آهكهاي توفي سبز رنگ نوموليت دار و سيلت سنگ توفي نازك اليه که بطور همشيب بر روي واحد پيشين
جاي گرفته و داراي حدود 150تا  200متر ضخامت در اين ورقه است و بر روي آن بطور همشيب رديفهاي چينه اي
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جوانتر ائوسن قرار گرفته است .مطالعات فسيل شناسي نشاندهنده ديرينه ائوسن پيشين و به گفته اي دقيقتر پائين
ترين قسمت لوتسين پائيني يا مرز ميان ئيپرسين لوتسين براي اين واحد است.
Numulites globules leym.,cf.Pomeli
Assilina gronulosod, Arch.

سنگ آهكهاي توفي پائيني El1

سنگهاي آهكي ماسه اي نوموليت دار ،ماسه سنگ آهكي ،توف و شيل که داراي رنگ کرم تا خاکستري روشن اند و

ﮐﺸ
ﻮر

با تناوب گدازه هاي آندزيتي فرسوده اي در آن ديده مي شود که بيشتر در بخشهاي زبرين اين واحد جاي دارد.
ضخامت اين واحد در حدود  50تا  60متر است و داراي مجموعه فسيلي به سن ائوسن پيشين تا مياني است.

Globorotalia sp.,
Globogerina sp.,
Morozovella quetra
M.aragueusis
G.Wilcoxensis

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توفهاي آهكي پائيني Et1

سنگ نهشته هاي آذرآواري ،شامل حدود  50- 70متر توف و توفهاي آهكي و ماسه سنگهاي توفي ،توفهاي سيليسي
سبزرنگ مايل به خاکستري تيره و بنفش ،شيل و مارن که با واحد  El1و بصورت تدريجي و همشيب هستند..

تﻣ

كنگلومراي مياني Ec2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد آواري اخرائي رنگ با قلوه هائي از سنگ آهك هاي اربيتولين دار با جورشدگي ضعيف تا متوسط و گردشدگي تا
اندازه اي خوب و سيمان آهك ماسه اي که با همبري از نوع ناپيوستگي همشيب بر روي سطوح فرسايشي واحد با
ضخامت  50- 100متر قرار گرفته است.

و
اﮐﺘ

توف مياني Et2

توفهاي ماسه اي ،سنگ آهك نوموليت دار و همچنين سنگ آهكهاي ماسه اي با ضخامت حدودي  40- 50متر که بر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روي کنگلومراهاي واحد Ec2به حالت پيوسته قرار گرفته است .اين واحد داراي ضخامت نازك تا متوسط و رنگ آن
کرم تا صورتي است.
سنگهاي آهكي مياني El2

سنگهاي آهكي نوموليت دار کرم رنگ بيوميكرايت که سرشار از فسيل بصورت تجمعي مي باشد با آنها تداخلهاي
توف مارني همراه است .ضخامت اين واحد حدود  50 -10است و سرشار از فسيل دو کفه اي و گاستروپوداهاي
بزرگ به سن لوتسين مياني -پسين است .ا ين واحد بطور همشيب بر روي واحد پيش قرار گرفته است .واحد توفي
در اين آهكها با ضخامت هاي کم در حدود  5- 10م تر متشكل از کريستال ليتيك توف سبز رنگ با دانه هاي کوارتز

زﻣﯿ

فراوان است و از فنوکريستالهاي پالژيوکالز ،کوارتز و ميكا همراه با کلسيت و اکسيدآهن در خميره اي از شيشه با
ساختار ميكروليتي پورفيري قرار گرفته اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orbitolites? Complanatus - Globorotalia sp.,
Rotalia sp - Pelletispire sp.,
Textularida sp., - Alge/Parachaetetes sp.,
Triloculina sp., - Microgastropoda.,
Pyrgo sp., - Lammelibranchia.,
Planobulina sp., - Coralline Distichoplax bireialis.,
Miliolidea - Alveolina sp.,

توف و سنگهاي آتشفشاني همراه با كربناتها Evt2

شامل سنگهاي آذرآواري از قبيل ايگنمبريتهاي قهوه اي و توفهاي برشي و سيليسي خاکستري و خاکستري رنگ و
سنگ هاي آتشفشاني با ساخت جرياني که گستره چنداني را در اين ورقه نمي پوشاند و بيشترين گسترش آن در
ورقه مجاور شمالي است .در اين مجموعه مارنهاي کرم رنگ سنگ آهك ،شيل و شيل ماسه اي و همچنين
کنگلومراي ماسه اي نيز يافت مي شود که از مارنهاي آن سن لوتسين باالئي (ائوسن مياني) بدست آمده است.
Assilina sp.,
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Gyrodinoides sp.,
Cibidoides of Psedo in gerianas
Quinguelocelina sp.,
Lenticulina sp.,

اوليگوميوسن

رسوب ات اليگوميوسن در اين منطقه تنها شامل دو واحد عمده کنگلومرا (منسوب به سازند قرمز زيرين) و آهك و

ﮐﺸ
ﻮر

مارن (سازند قم) است .اين واحد ها بيشتر مختص به نواحي محدودي از نيمه شمالي ورقه مي باشد .به طرف ورقه
هاي شمالي بتدريج بر ضخامت و گسترش آنها افزوده مي شود ولي به طرف جنوب ضخامت آنها به صفر مي رسد،
اين واحد با ناپيوستگي به طور کامل زاويه دار ،تا کم و بيش نزديك به افق بر روي سطوح فرسايشي ناهموار سنگ
نهشته هاي کهن مانند ائوسن ،کرتاسه پيشين و حتي ترياس (سازند نايبند) قرار گرفته است .در زير ب ه توضيح
واحدهاي سنگ چينه اي يادشده چنين است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

كنگلومراي قرمز قاعده Oc1

کنگلومراي قرمز رنگ با ضخامت تقريبي  50- 150متري بوده که از نظر جايگاه چينه نگاري و شواهد رخساره اي
مي توان آن را تا اندازه اي به اليگوسن نسبت داد .قلوه هاي آن بيشتر آهكي ،گاهي توف و ولكانيكي نيز هستند.

تﻣ

قلوه هاي آهك ي آن بطور معمول داراي اربيتولين (کرتاسه زيرين) و يا نوموليت (ائوسن) هستند .قلوه ها داراي
گردشدگي متوسط تا خوب و جورشدگي ضعيف تا متوسط است .اليه هاي ماسه سنگي و مارن قرمز به نسبت فراوان

و
اﮐﺘ

آهك و مارن فسيل دار OMlq

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در ميان چينه هاي کنگلومرائي ديده مي شوند .رخنمون اين واحد در کوه هله و رگه (شمال غرب ش هرستان ميمه)
جاي دارد .اين واحد را که مي توان جزئي از سازند قرمز زيرين در نظر گرفته توسط ته نشستهاي الي گوسن بااليي -
ميوسن زيرين (سازند قم) پوشانيده مي شود.
سنگهاي آهكي کرم رنگ متمايل به زرد سازند قم که داراي ريخت شناسي بستر و صخره ساز و در پاره اي نقاط

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

(باختر و منطقه ميمه) توده اي هستند و بصورت بيوميكروديت تا بايواسپاروديت است که در قاع ده آن ها اليه هائي از
اواوليت نيز وجود دارند و با ميان اليه هاي مارني خاکستري روشن که نشانگر آغاز چرخه هاي ر سوبي سازند قم
است دنبال مي شود .اين واحد با ناپيوستگي زاويه دار و به گونه اي نزديك به افقي در شمال باختري ورقه بر روي
واحدهاي کهن تر مانند  TRn , K1 lقرار گرفته است .ضخامت بسيار متغير آن در حدود  100-500متر برآورد شده
است .بررسيهاي ديرينه شناختي نم ايانگر سن استامپين تا آکي تانين -بورديگالين يعني اليگوسن پسين تا ميوسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

پيشين است و شايد مرز ميان اليگوسن و ميوسن در اين واحد قرار گرفته باشد .اين رسوبات در اين منطقه توسط
رسوبات جوان کواترنر پوشيده مي شوند.
Lepidocydina sp., - Kotallia aff.,
Planorbulina sp., - Triloculina sp.,
Valvulina sp., - Amphistegira
;Bigenerina sp., - Austrotrilina howehini
Miogypsinoidea sp., - Neoalveolina aff.,
Euvigerina sp., - Dandritina? Sp.,
Operculina Complanata - Echinoid spine
Lithophyllum sp.,

پليوسن -كواترنري

بيشتر نهشته هاي اين فاصله زماني ر ا کنگلومرا و سنگهاي آتشفشاني به صورت آگلومرا تشكيل مي دهند .در
پليوسن و شايد ميوسن باالئي بخش شمال خاوري ناحيه ،منطقه پرفراز و نشيبي بوده که در آن دو نوع نهشته
گذاشته شده است ،از يك سو کنگلومرا و از سوي ديگر توف و گدازه هاي داسيت -آندزيتي که بر روي افقهاي
مختلف اوليگوميوسن و همچنين اليه هاي ائوسن قرار مي گرفته اند .اين نهشته ها که به طور عمده جزء پليوسن به
شمار مي آيند و شايد تا زمان کواترنري نيز ادامه يافته اند و سپس نهشته هاي آبرفتي کواترنري با گسترش زيادي
پهنه هاي گسترده اي را در ورقه به خود اختصاص داده است .شرح اين واحدها بدين ترتيب است:
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كنگلومراي حاصل از فرسايش سنگهاي آتشفشاني PLQVc

چند صدمتر کنگلومراي حاصل از فرسايش سنگهاي آتشفشاني واقع در شمال ورقه (در پهنه اروميه -دختر) و بعض اً
بصورت آگلومرا با قطعات بازالتي و کفهاي آتشفشاني (اسكوري) ،گدازه هاي داسيتي  -آندزيتي و توفهاي سبزرنگ
تشكيل شده که قطعات آن داراي بافت سرسيتيك ،پورفيريتيك با زمينه شيشه اي ميكروليتي اند و بيشتر از نوع
هيالوآندزيت بازالت.
اين نهشته ها که در شمال ورقه ميمه در مرز با ورقه کاشان رخنمون دارد .داراي رنگ خاکستري تيره است و ريخت
شناسي آ نها تپه ماهوري است .گردشدگي قلوه ها از ويژگي آشكارشان است .قطعات آنها در بعضي ن قاط به ابعاد تا

ﮐﺸ
ﻮر

يك متري نيز ديده ميشود .اين بخش در مناطق شمالي (ورقه يكصدهزارم کاشان) رفته رفته به سنگهاي آتشفشاني
آندزيتي تبديل شده که نمايانگر يك فعاليت ماگمائي در پليوسن است.
آبرفتهاي هم ارز سازند كهريزك Qf

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در نيمه خاوري ورقه اين واحد گسترش چشم گيري را به خود اختصاص داده شامل پادگانه هاي کهن به شكل
مخروط افكنه اي است و بيشتر از قلوه سنگهاي مختلف با سيمان رسي -ماسه اي و يا ماسه اي  -آهكي تشكيل شده

تﻣ

است و قلوه ها بيشترشان گردشده با جورشدگي ضعيف است .سن اين رسوبات را مي توان باحتمال پلئيستوسن
پسين و هولوسن در نظر گرفت .ضخامت اين واحد به چند صدمتر مي رسد.
آبرفتهاي هم ارز سازند آبرفتي تهران Q1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شامل بقاياي مخروط افكنه ها و پادگانه هاي آبرفتي پيشين بصورت تفكيك نشده که سن آن به اواخرکواترنر نسبت
داده شده و شامل رسوبات ريزدانه تر و گرهكها و قلوه هاي کشيده که داراي مشخصه سخت شدگي و جورشدگي
ضعيفتر نسبت به واحد قبل مي باشد .اندازه قلوه ها از حدود چنده ده سانتيمتر فراتر نيست.

و
اﮐﺘ

واحد Qf1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مخروط افكنه هاي جداشده در واحد  Q1که از دامنه ارتفاعات منشاء مي گيرد و شبيه مورنها با اندازه هاي متغير در
زمينه اي ريزدانه تر از مواد رسي  -ماسه اي شنا ور است و با نزديك شدن به دامنه ها دانه هاي در شت تر فراوان تر
مي شود و ضخامت آنها نيز افزوده مي گردد.
آبرفتهاي هم ارز سازند آبرفتي تهران Q2

که شامل مخروط افكنه ها و پادگانه هاي آبرفتي جوان که با بخش هاي جوان تر آبرفتهاي تهران (واحد  )Cهم ارز
دانسته شده و برخالف واحد پيشين با اليه بندي آشكار و شماري سطوح التريتي و کنگلومرائي قرمز رنگ که معرف
دوره هاي عدم رسوبگذاري هستند ،مشخص مي شود و در ميان آنها اليه هاي ماسه اي درشت ،ريگ ،قلوه سنگها و

زﻣﯿ

بندرت قطعه سنگها ديده شده است.
واحد Qf2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مخروط افكنه هاي تفكيك شده از واحد پيشين که به گستردگي در منطقه گسترش يافته اند.
واحدQaa

اين بخش همان ترکيب و مشخصات آبرفتهاي  Q2,Q1را دارد و شامل دامنه هاي آبرفتي است.

آبرفتهاي عهد حاضر Q3

بر روي واحد آبرفتي  Q2آبرفتهاي عهد حاضر Q3به شكل يك روکش سطحي و شني با ضخامت حدود  1متر قرار
گرفته و جوان ترين رخساره آبرفتي ورقه است که سخت نشده و بهم نچسبيده و شامل پهنه هاي آبرفتي ريزدانه
است.
bp

واحد Q

شامل آبرفتهاي بريده بريده و شاخه شاخه در ديگر واحدهاي آبرفتي است.
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واحد Qtr

سن و جايگاه اين تراورتنهاي اسفنجي و متخلخل بطور دقيق مشخص نيست و هم ارز واحد  Q3است که گسترش
چنداني در منطقه ندارد و در بيشتر جاها افقي ،نامرغوب ،متخلخل با اليه بندي نازك برنگ زرد و کرم متمايل به
سفيد است .اين واحد شايد در ارتباط با گسله هاي موجود در منطقه بوجود آمده باشد.
واحد Qal

اين واحد نيز شامل انباشته هاي آبرفتي سخت نشده و بهم نچسبيده بستر رودخانه هاست که در بعضي نقاط از ورقه
قابل تفكيك است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد QC

اين بخش نيز شامل پهنه هاي رسي است .وسعت قابل مالحظه اي را در منطقه به خود اختصاص داده است.
توده هاي نفوذي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد d.ab

تﻣ

در بخشهايي بسيار محدود از ورقه توده هاي کوچكي از سنگهاي آذرين به شكل گنبد ) (Domeبه چشم مي خورد
که سنگهاي کرتاسه زيرين را قطع کرده و شايد در ارتباط با تكاپوهاي آتشفشاني اطريشي و يا الراميد باشند .اين
سنگها که داراي ترکيب اسيدي تا بازي اند ،عبارتند از :سنگهاي داسيتي بازالتيك ،تراکي آندزيت ه مراه با ک انيهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اکسيدآهن ،تراکي آندزيت ،هيالوآندزيت بازالت  -آندزيت تا آندزي بازالت و تراکيت است .اين سنگها بيشترشان
داراي بافتهاي ميكروليتي ،ميكروپورفيري و سريسيتيك پورفيريتيك با زمينه شيشه اي ميكروليت ي و برخي نيز

و
اﮐﺘ

حفره دار و گاه اينترسرتال تا اينترگرانوالرند و کانيهاي تشكيل دهنده آنها نيز شامل پيروکسن (اوژيت) در ابعاد و
اشكال مختلف ،آمفيبول ،پالژيوکالز بطور عمده فلدسپات آلكالن از نوع آلبيت -اليگوکالز و بندرت اليوين و همچنين
کانيهاي فرعي آنها شامل کانيهاي اپاك ،روتيل و آناتاز است .پراکندگي اين سنگها منحصر به نيمه شمالي ورقه است
و آنها را مي توان در ارتب اط با فعاليتهاي ماگمائي منطقه پهنه ) (Zoneاروميه دختر دانست .ا ين توده ها در بعضي
نقاط بصورت دايك رخنمون دارند که با عالمت ) (anنشان داده شده اند .شيل و ماسه سنگهاي سازند نايبند در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه کوه سرسرا توسط اين دايك ها قطع شده اند و داراي همان ترکيب ياد شده اند .قابل ذکر است که رسوبات
اطراف اين توده ها تا حدودي تغيير حالت داده و دگرگون شده اند.
زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانی

زﻣﯿ

گستره ور قه از نگاه ساختاري در بخش باختري ايران مرکزي واقع شده و بخشهائي از زير پهنه هاي سنندج -
سيرجان و اروميه دختر را در بر مي گيرد .زير پهنه هاي ياد شده بخشهائي از کوهزاد زاگرس هستند که در حاشيه
قاره اي فعال جاي داشته اند .م.علوي ( ،)1996سنندج -س يرجان را به عنوان بخشي از کمربند چين و راندگي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زاگرس و خط درز را در مرز ميان مجموعه ماگمائي ،اروميه  -دختر و زير پهنه سنندج -سيرجان در نظر گرفته است.
روند همگاني اين زير پهنه ها موازي با روند زاگرس و شمال باختري -جنوب خاوري است .بنابراين گستره ورقه را به
دو زير پهنه مي توان تقسيم نمود:

زير پهنه سه

بخش شمال خاوري ورقه را در بر مي گيرد و بخشي از پهنه اروميه  -دختر است .اين نام از روستاي سه از توابع

ميمه و برخوردار گرفته شده است .در اين ناحيه واحدهاي سنگ چينه اي به سن ژوراسيك تا نئوژن ديده مي شوند .
کهن ترين واحد ،سازند شمشك و جوانترين آن کنگلومراي پليوسن  -کواترنر است  .اگرچه سنگهاي آذرين در اين
بخش رخنموني محدود دارند ولي به سوي بيرون از ورقه گسترش آنها افزايش مي يابد .ساختارها در اين پهنه رون د
کم و بيش شمال باختري -ج نوب خاوري دارند و تمايل آنها اغلب به سوي جنوب باختري است .مرز اين بخش با
زير پهنه ميمه  -مورچه خورت پوشيده از نهشته هاي آبرفتي کواترنر است و از اين رو به خوبي آشكار نميباشد.
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زير پهنه ميمه  -مورچه خورت

بخش جنوبي باختري ورقه را در بر مي گيرد و شامل سنگهائي به ديرينه ترياس زيرين تا نئوژن است .سنگهاي
ترياس پائيني تا ت رياس باال دگرگوني ناحيه اي درجه پائين را نشان مي دهند ،در حالي که در نهشته هاي جوانتر
اين دگرگوني ديده نمي شود .روند ساختارها در اين بخش بيشتر خاوري -باختري است و برخي نيز تمايل به جنوب
باختري -ش مال خاوري دارند که نشاندهنده يك سري نيروي فشارشي ديگر از سمت شمال به جنوب ورقه است.
فرگشت ساختاري

رخساره واحدهاي سنگ چينه اي ناحيه همساني چشم گير با پهنه ايران مرکزي دارد و کهن ترين واحد سنگ چينه

ﮐﺸ
ﻮر

اي منطقه را سازند شتري که ادامه توالي پالتفرمي پالئوزوئيك است ،تشكيل ميدهد .در ترياس مياني-پسين بدنبال
رويداد سيمرين -پيشين محيطهاي پالتفرمي تغيير کرده و نه شته هاي شيل و ماسه سنگي سازند نايبند با رخساره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آواري نهشته شده است .نهشته هاي ترياس پائيني تا بااليي در زير پهنه ميمه  -مورچه خورت دگرگوني ناحيه اي
درجه پائين را نشان ميدهند.
(علوي  )1994اين دگرگوني را به دگرگوني همزمان با بازشدگي نئوتتيس نسبت مي دهد .اما به نظر مي رسد که

تﻣ

حاصل نخستين مرحله دگرشكلي در منطقه باشد که بصورت دگرشيبي در قاعده نقشه هاي کرتاسه زيرين (آپتين -
آلبين) ديده مي شود .سنگهاي آهكي کرتاسه زيرين در همه ناحيه به يك واحد کنگلومرائي و ماسه سنگي پيشرونده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روي نهشته هاي ترياس باالئي تا ژوراسيك قرار جاي مي گيرند .از اين رو دگر شكلي ياد شده را مي توان به
رويداد زمين ساختي سيمرين مياني و شايد پاياني نسبت داد .سنگ آهكهاي کرتاسه پائيني بسوي ب اال به تناوبي از
شيل و مارن و سنگهاي آهكي نازك اليه تبديل شده که نشاندهنده ژرف تر شدن حوضه رسوبي است .مرحله

و
اﮐﺘ

ديگري از دگرريختي ناحيه در قاعده نهشته هاي پالئوژن ديده مي شود .در زير پهنه سه نهشته ه اي ائوسن با يك
واحد کنگلومرائي قرمز رنگ به گونه اي دگرشيب بر روي سنگهاي کرتاسه ديده شده است .در درون اين نهشته ها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشهاي کنگلومرائي متشك ل از قلوه سنگهاي آذرين ديده مي شوند که نشاندهنده ادامه ناآرامي هائي در طول
ائوسن است .شايان يادآوري است که سنگهاي اين زمان در پهنه ميمه -مورچ ه خورت منطقه بررسي شده ديده
نميشوند.
 سومين مر حله دگرريختي در ناحيه با دگرشيبي ميان نهشته هاي اليگوميوسن و واحدهاي کهن تر مشخص است.در بخشهاي شمال خاوري زير پهنه ميمه -مورچه خورت سازند قم با ناپيوستگي زاويه اي بر روي نهشته هاي

زﻣﯿ

قديمي تر قرار مي گيرد .در شمالي ترين رخنمونها يك واحد کنگلومرائي در زير سازند قم با رخساره کم عمق قرار
گرفته که نشاندهنده پيشروي گسترده دريا در اين زمان است .زير پهنه سه نيز نهشته هاي اليگوميوسن با
ناپيوستگي زاويه اي بر روي نهشته هاي قديمي تر (ژوراسيك  -کرتاسه) جاي دارند ولي با رسوبات ائوسن به تقريب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هم شيب اند..
چهارمين مرحله دگرريختي در منطقه نيز بصورت ناپيوستگي ميان کنگلومراي پليوسن -کوا ترنري و نهشته هاي
کهن تر است که اين مرحله با شكل گيري سيماي کنوني ناحيه همراه بوده است .ادامه فعاليتهاي زمين ساختي با
شواهد ريخت -ز مين ساختي همراه است که از آن جمله ميتوان به تشكيل مخروط افكنه هاي متعدد در پاي
بلنديها بريده شدن مخروط افكنه هاي قديمي با آبراهه ها ،و تشكيل پادگانه هاي رودخانه اي اشاره کرد.

ساختمان هاي زمین شناسی

ساختارهاي اصلي در منطقه شامل چينها و گسله ها هستند .چينها در زير پهنه سه بيشتر روند شمال باختري -
جنوب خاوري دارند ولي در زير پهنه ميمه -مورچه خورت روند آنها بيشتر خاوري -باختري است .چينها اغلب
نامتقارن اند و با گسله هائي بريده شده اند .برخي از اين چين ها در ارتباط با گسله هاي راندگي ،شكل گرفته اند.
گسله ها شامل گسله هاي راندگي ،معكوس ،راستالغز و عادي هستند .راندگي ها در هر دو زير پهنه ها با چينها هم
راستايند و شيب آنها بيشتر بسوي شما ل -شمال خاور است گسله هاي اصلي راستالغز روند شمال باختر  -جنوب
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خاوري دارند و راست برند .گسله هاي راستالغز فرعي در دو راستاي شمال باختر -جنوب خاور  -حنوب باختر ديده
ميشوند که دسته اول راست بر و دسته دوم چپ بر هستند .گسله هاي عادي بويژه در زير پهنه ميمه -مورچه خورت
فراوان ديده مي شوند.
اين گسله ها بيشتر راستاي خاوري -باختري تا شمال خاوري -جنوب باختري دارند و شيب آنها نيز بيشتر بسوي

ﮐﺸ
ﻮر

شمال است .گسله هاي عادي فوق در بعضي نقاط مانند باختر ميمه در کهكوه که آهكهاي اليگوميو سن (سازند قم)
بطور دگرشيب و همزمان با تكتوني ك بر روي واحدهاي کرتاسه پيشين (آپتين  -آلبين) قرار گرفته است ،آهكهاي
کرتاسه بصورت بلوکهاي گسلي عادي از هم فاصله گرفته و واحدهاي اليگوميوسن به دليل همزماني با فعاليت گسلها
بصورت ساختارهاي ناوديسي در باالي سطح گسله قرار گرفته اند که نشان دهنده فعاليت گسله ها در کوهزاد آلپ ي
است .وجود گسلهاي راستالغز کششي در واحدهاي کهن تر از ترياس ،شكل پذيربودن رسوبات ترياس و شكننده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بودن واحدهاي صخره ساز کرتاسه زيرين باعث بوجود آمدن گسل هاي عادي در واحدهاي کرتاسه شده است .بطور
کلي گسله هاي راندگي و عادي اغلب مولفه اي از حرکات راستالغز را نيز بهمراه دارند .همچنين با توجه به داده هاي
ماهواره اي ،چرخشي در جهت عقربه هاي ساعت در کل منطقه به چشم مي خورد که بر روي درزه هاي سيستماتيك

تﻣ

متقاطع تاثير گذاشته و آنها را نيز دچار چرخش و در نتيجه برش کرده است .بلوکهاي محصور بين درزه ها تحت
کشش و طويل شدگي قرار گرفته اند و گسلهاي عادي مذکور را تشكيل داده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سطح جدايش اصلي در دگرريختي منطقه در قاعده پوشش رسوبي است و ناهماهنگي چين خوردگي نهشته هاي
کرتاسه با واحدهاي قديمي تر نشان ميدهد که نهشته هاي شيلي  -ماسه سنگي ترياس باال -ژوراسيك نيز خود
بصو رت يك سطح جدايش فرعي عمل کرده اند .توضيح پاره اي از چين ها و گسله هاي مهم منطقه بدين قرار است:
 -گسله امتداد لغز پارس با مولفه راندگي

و
اﮐﺘ

گسله ها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين گسلش داراي راستاي شمال باختري -ج نوب خاوري (هم راستا با ساختار زاگرس) است ،بطور عمده داراي
ويژگي هاي امتداد لغزي با مولفه راست بر است ولي بسوي شمال باختري در اثر افزايش فشارشي ب ا جهت جنوب
باختري به سوي شمال خاوري داراي مولفه ها و ويژگيهاي گسلش راندگي شده ،آنچنان که باعث رورانده شدن
رسوبات جوانتر کرتاسه پيشين  Ksh,l1بر روي شيل و ماسه سنگهاي سازند نايبند ) (TRnشده است .اين شكستگي در
شمال خاوري شهرستان علويجه قرار گرفته ،نام آن از چاهي به نام پارس در جنوب اين گسل اخذ شده است.
 -گسله عادي سه با مولفه امتداد لغز

زﻣﯿ

اين شكستگي که با امتداد تقريبي باختر  -شمال باختري و خاور -جنوب خاوري ا ست ،در شمال باختري روستاي
سه واقع شد ه و نام آن نيز از همين روستا گرفته شده است .اين گسله داراي خصوصيات يك گسله عادي است،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

افزون بر آن داراي امتداد لغز چپ بر است و باعث شده تا نهشته هاي جوان ائوسن مياني در برابر رسوبات قاع ده اي
ائوسن ديده شود.
اين شكستگي به نظر مي رسد که در درون هسته ناوديس سه که در بخش چين خوردگي ها توضيح داده خواهد
شد قرار گرفته باشد.

چين خوردگيها
ناوديس سه

اين ناوديس که در محدوده خاوري روستاي سه ،واقع در شمال خاوري ورقه قرار گرفته است داراي جهت محوري
شمال باختري  -جنوب خاوري است و پالنج آن در بيرون از ورقه (سمت خاوري) بست ه مي شود .يالهاي اين ناوديس
متشكل از رسوبات کرتاس ه پيشين و همچنين ژوراسيك پائيني -مياني است و هسته آن را نهشته هاي دوران سوم
يعني ائوسن پائيني -مياني و همچنين اليگوميوسن (سنگ آهك هاي سازند قم) تشكيل مي دهد .يال شمالي اين
ناوديس بعلت جهت فشارشي که از سوي شم ال خاوري منطقه (کوههاي کرکس) موجود است به تقريب برگشتگي
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دارد و بصورت راندگي نمايان است .همانطور که پيشتر در بخش گسله ها گفته شد اين ناوديس داراي هسته
گسليده مي باشد.
ناوديس پارس

اين ناوديس که در شمال خاوري شهرستان علويجه قرار دارد ،هسته آنرا واحدهاي جوانتر کرتاسه پيشين تشكيل
داده و يالهاي آنها را واحدهاي قاع ده اي کرتاسه پيشين و شايد ترياس  -ژوراسيك مي سازد ،جهت محوري اين چين
خوردگي شمال باختري -جنوب خاوري که همراستا يا ساختار سنندج  -سيرجان است .پالنج اين ناوديس به سوي
شمال باختري بسته مي شود و يال شمالي آن توسط رسوبات کواترنر پوشيده شده است .گسلهاي متعددي در

ﮐﺸ
ﻮر

امتداد محور اين چين خوردگي با مولفه امتداد لغز قرار دارد و همچنين يكسري شكستگي بصورت
مزدوج) (Canjogateبا اين گسلشها بوجود آمده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمین شناسی اقتصادي
توانائي هاي اقتصادي  -معدني منطقه مورد بررسي بشرح زيرند:
ذغال سنگ

تﻣ

در سازند شمشك (واحد  (jssدر گ وشه شمال خاوري ورقه گاهي افقهائي از ذغال سنگ با ارزش اقتصادي و قابل ب هره
برداري ديده مي شود که بطرف خاور ورقه رخنمون هاي ذغالي در اين تشكيالت افزوده مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ آهك

رخنمون هائي از سنگ هاي آهكي اليگوميوسن (ساز ند قم) در شمال باختري ورقه ديده مي شود که در بعضي از
نقاط واقع در باختر و شمال باختري شهرستان ميمه ،از ضخامت شايان توجهي برخوردار ميشود ،بعنوان سنگ

و
اﮐﺘ

ساختماني بهره برداري مي شود .ولي بعلت درز و شكافهاي زياد اين سنگها در بسياري نقاط قاب ل است فاده نمي باشد
و اي ن تشكيالت در باختر و شمال ورقه داراي گسترش زيادي بوده و در آنجا معادن زيادي از اين واحد فعال است.
شن و ماسه

سيليس

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انواع شن و ماسه با درجه بنديهاي گوناگون -در بستر بعض ي رودخانه هاي فصلي و خشك ناحيه از قبيل رودخانه
دست کن و رودخانه علويچه و مشابهات آن وجود دارد و در بعضي نقاط از اين ذخائر بهره برداري مي شود
در درون واحد شيلي -ماسه سنگي س ازند نايبند که در اثر دگرگوني درجه پائين ،فيليتي و اسليتي شده اند ،رگه هاي

آهن

زﻣﯿ

سيليسي فراواني بطور ثانويه ديده ميشوند که در بعضي نقاط داراي درصد خلوص باالئي اند و شايد ارزش اقتصادي
داشته باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال باختري ورقه ،آغشتگيهائي از کانيهاي آهندار در درون سنگهاي قاعده کرتاسه پيشين مشاهده مي شود ک ه
داراي رخنمون هاي کم و جزئي است و نياز به بررسيهاي اکتشافي بيشتري در اين زمينه دارد.
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