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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6455کوهپایه
جغرافیا و ریخت شناسی

ﻮر

ورقه يكصدهزارم کوهپايه در بخش شمال خاوري چهارگوش دويست و پنجاه هزارم اصفهان (م .زاهدي ،س .م.
عميدي) است .اين ورقه با مختصات جغرافيايي َ 52ْ،00َ – 52ْ، 30طولهاي خاوري و َ 32ْ،30َ – 33ْ ،00عرضهاي
شمالي در خاور استان اصفهان جاي گرفته است.

ﮐﺸ

شهر کوهپايه بزرگترين مرکز جمعيتي ناحيه به شمار مي آيد .نام قديمي اين محل وير  virبوده ک ه معني هوش،
ادراك و حافظه را مي دهد .بع دها اين آبادي به نام قهپايه به معني محكم و استوار نامبردار شد که با گذشت زمان

ﻌﺪ

ﻧﻰ

براي آساني در گويش ،به کوهپايه تبديل شد اما اهالي محل آن را کوپا مي خوانند .زبان بومي اين ديار يكي از لهجه
هاي بازمانده زبان پهلوي عهد ساساني است .از آثار تاريخي اين شهر بايستي به مسجد جمعه ،مسجد جامع،
کاروانسرا ،آب انبارها ،مسجد آجري ،مسجد قدمگاه ،مسجد چهارده معصوم و سايه سارها اشاره کرد.

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

از نظر آب و هوايي تنها نواحي کوهستاني و مرتفع شمال خاوري ورقه از تابستان هاي معتدل و زمستانهاي سرد
برخوردار است ساير نقاط منطقه بدليل نزديكي و مجاورت با کوير ،در تابستانها گرم و خشك و در زمستانها سرد
است .بررسي آماري آب و هوا در گذر ده ساله گذشته نشان مي دهد که حداکثر مطلق درجه حرارت هوا 43 / 4
درجه سانتيگراد و حداقل مطلق درجه حرارت به  -21درجه سانتيگراد مي رسد .بيشينه ميزان رطوبت نسبي  %56و
کمينه آن  %30است .ميزان بارندگي بالغ بر  115/8ميليمتر مي شود (اداره هواشناسي اصفهان) .منابع تأمين کننده

و اﮐ

آب کشاورزي و آشاميدني روستاها و شهرهاي منطقه ،قنات ها ،چاه ها و چشمه ها هستند .بزرگترين رودخانه دائمي
در اين منطقه رودخانه زاينده رود است که از منتهي اليه جنوب باختري محدوده مورد بررسي جريان پيدا مي کند.

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

پس از طي مسافتي کوتاه ضمن مشروب ساختن اراضي مسير خود با حرکت به سمت جنوب خاور از ناحيه خار ج
شده و در پايان به باتالق گاوخوني وارد مي شود.
پيشه هاي رايج در منطقه دامداري ،کشاوزي ،قالي بافي و عبابافي است .گندم ،جو ،حبوبات ،صيفي جات ،عناب،

ﯿﻦ

گردو ،توت و انار از مهمترين محصوالت کشاوري منطقه اند.
راه اصلي تهران – بندرعباس مهمترين راه ارتباطي اين ناحيه با ساير نقاط ايران است .به منظور دستيابي به
رخنمونها و گستره ه اي زمين شناختي منطقه مي توان از راههاي آسفالته اصفهان – کوهپايه – نائين و اردستان –

زﻣ

ظفرقند – زفره استفاده نمود .قسمتي از راه آهن يزد – کوهپايه از بخش جنوبي اين منطقه مي گذرد.
در بخش شمالي اين ورقه رشته ارتفاعاتي با روند شمال باختري – جنوب خاوري گسترش دارند .بلندترين نقطه

ﺎزﻣ

ﺎن

ارتفاعي در کوه مارشنان ،در شمال خاوري روستاي فشارك با ارتفاع  3332متر و پست ترين نقطه در جنوب خاوري
منطقه ،در دشت جنوب باختري شهرهرند با ارتفاع  1490متر است .از ديگر کوههاي منطقه بايد به کفتار ،سفيد،
برزرد ،زرد ،السفيد ،البگو ،الپيچه ،سه گنبد و شاهان اشاره کرد .سنگهاي آتشفشاني ،آذرآواري و نفوذي بلنديهايي

ﺳ

عمده را در بخش شمالي – شمال خاوري و سنگهاي رسوبي نواحي کم ارتفاع تري را در بخش شمالي – شمال
باختري پديد آورده اند .بخشي محدود از دشتهاي جنوبي مشرف به ارتفاعات يادشده منحصر به تپه ماهورهاي مارني

ميوسن با روندي شمال باختري – جنوب خاوري مي شود و بقيه آن رسوبات کواترنر است .سازوکار گسله رانده و
راستگرد قم – زفره با روند تقريبي شمال باختري – جنوب خاوري در شكل گيري و ريخت شناسي اين مناطق بويژه
در فعاليتهاي آتشفشاني و نفوذي موثر بوده است (درويش زاده .)1363
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چینه شناسی
پالئوزوئيك

ماسه سنگها و کوارتزيتها ي دونين (سازند پادها) ،کهن ترين رخنمون سنگي دوران کهن زيستي در منطقه مورد
مطالعه است .برروي آنها سنگهاي آهكي و آهكي – دولوميتي دونين (سازند بهرام) جاي مي گيرند .کوارتزيت و ماسه
سنگهاي هم ارز سازند دورود و آهكهاي فسيل دار و دولوميتهاي سازند جمال ديده مي شوند ولي به دليل نبود
همجواري آنها با آهك و دولوميت هاي سازند بهرام ،تعيين نوع رابطه آنها مشخص نيست.

ﮐﺸ
ﻮر

دونين
واحد Dps

تنها رخنمون اين واحد در شمال باختر روستاي زفره (در کوه زرد) واقع است و از ماسه سنگ ،کوارتزيت و کوار تز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آرنايت هاي مايل به قرمز تشكيل مي شود .اين سنگها متوسط اليه ( 40سانتيمتر) تاضخيم اليه ( 80سانتيمتر تا 1
متر) هستند .بطور هم شيب و پيوسته در زير واحد  Dblو بصورت رانده بر روي  TRshجاي مي گيرند .ستبراي واحد

تﻣ

ياد شده حدود  20الي  50متر است .بررسي سنگ شناختي بر روي نمونه اي از کوارتز آرنيت ها ن شان داد که در
بافت آنها دانه بندي به گونه ريز تادرشت ،گردشدگي از نيمه زاويه دار تا نيمه گرد و فشردگي و جورشدگي خوب
است .ک انيهاي اصلي را بلورهاي کوارتز باز بلورين ،فلدسپات و موسكويت و کاني هاي فرعي را زيرکن و تورمالين مي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند که در زمينه اي از تيغك هاي اندك و ظريف سريسيت جاي دارند .به دليل جاي گيري آهك ه اي
براکيوپوددار سازند بهرام بر روي اين واحد مي توان آن را هم ارز با سازند پادها دانست.
واحد Dbl

و
اﮐﺘ

اين واحد در شمال باختر روستاي زفره (در کوه زرد) و شمال خاور آب گرم ورطون متشكل از سنگ آهكه اي
خاکستري تيره واجد براکيوپود و کرينوئيد همراه با آهك دولوميتي است .ستبراي آن  50الي  70متر و نازك اليه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

( 20سانتيمتر) تا متوسط اليه ( 50-60سانتيمتر) است .مرز زيرين آن با واحد  Dpsبه گونه پيوسته و هم شيب و در
مرز بااليي با واحد  TR1ناپيوسته و هم شيب است .در جنوب خاوري کوه زرد و شمال خاوري آب گرم ورطون به
صورت راندگي بر روي  TRshقرار دارند .فسيلهاي اين بخش از دونين توسط (م .بهرام منش – سازمان زمين شناسي
–  )1380مطالعه و سن دونين پسين (فراسنين – فامنين) پيشنهاد شده است ،که هم ارز با سازند بهرام در ايران
مرکزي است.

پرمين
واحد Ps

زﻣﯿ

)Spinortrypina explanata (Schlotheim
Spinatrypina comitata cooper – cyrtospirifer verneuilitomis
?Mesodouvillina sp. – Douvillina sp. – cyphoterorhynchus sp., crinoid

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد در جنوب ،جنوب باختر و باختر روستاي چاه ريسه در چند محل متمايز ديده مي شود .کوارتزيت هاي
خاکستري روشن تا سفيد و ماسه سنگهاي قرمز رنگ و نازك اليه ( 20-2سانتيمتر) واحد ياد شده به گونه هم شيب
و پيوسته در ز ير آهكهاي فوزولين دار واحد  plsو گاه براثر گسله اي با سازوکار معكوس برروي آهكهاي اخير جاي
مي گيرد .ستبراي اين واحد به دليل گسل خوردگي بطور دقيق مشخص نيست ولي حدود  20- 100متر برآورد مي
شود .براساس جايگاه چينه اي و موقعيت سنگ شناسي اين واحد هم ارز سازند دورود مي باشد.

واحد Pls

در جنوب باختر و باختر روستاي چاه ريسه بخش مياني پرمين در غالب آهكهاي فسيل دار ،آهك دولوميتي و
ماسهسنگ متوسط اليه ( 40-20سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 90-80سانتيمتر) به رنگ خاکستري تيره ديده مي
شود .مرز زيرين اينها واحد  Psو مرز باالئي واحد  Pdبه گونه هم شيب و پيوسته جاي مي گيرد .با اين حال زماني
سازوکار گسله اي معكوس موجب راندگي کوارتزيت و ماسه سنگهاي واحد  Psبر روي واحد  Plsاز يك طرف و رانده
2
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شدن واحد اخير بر روي دولوميتهاي واحد  Pdاز طرف ديگر مي شود .ستبراي اين واحد حدود  200- 250متر برآورد
مي شود .نتايج حاصل از بررسيهاي فسيل شناسي بر روي نمونه هاي سنگ آهكي واحد  Plsسن آنها را پرمين پسين
(مرغابين) معرفي مي کند (ع .کيهاني – سازمان زمين شناسي – .)1380
Neoendothyra sp., Langella sp., Pohyphloia sp., Tuveritina sp.,
Vermiporella sp., Echinoid, Bryozoa, Shell’s frag.

واحد Pd

ﮐﺸ
ﻮر

باالترين بخش از سازند جمال در جنوب ،جنوب باختر و باختر روستاي چاه ريسه با دولوميتهاي خاکستري تيره
نمايان مي شود .مرز زيرين آن با واحد  Plsبصورت پيوسته و هم شيب و مرز زبرين آن با واحد  TR1به گونه
ناپيوسته و هم شيب است .در کوه کفتار و دنباله شمال باختري آن ارتباط اين واحد با واحدهاي  TRsh , TR1به
شكل گسله و از نوع معكوس است و اين در حالي است که در همين محل سنگهاي آهكي واحد  OMqlبا مرز گسلي
در روي اين واحد جاي مي گيرد .ستبراي واحد  Pdدر حدود  150- 200متر برآورد مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مزوزوئيك

سا زند سرخ شيل با ترکيب شيل قرمز و کوارتزيت آهن دار ،کهنترين رخنمون سنگي دوران ميان زي ستي در منطقه
مورد مطالعه است .بر روي اينها دولوميتهاي سازند شتري ،شيل و ماسه سنگهاي سازند نايبند (به گونه ناپيوسته)،

تﻣ

آهكهاي هتراستريديوم دار ترياس باال ،شيل و ماسه سنگهاي سازند شمشك ،سنگ آهكهاي کرتاسه زيرين (به
صورت ناپيوسته) و سنگ آهك و مارن کرتاسه باال (به شكل ناپيوسته) نهشته شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ترياس
واحد TR1

در جنوب ،جنوب باختر و باختر روستاي چاه ريسه و شمال باختر روستاي زفره (در کوه زرد) اين واحد از حدود

و
اﮐﺘ

 10-15متر کوارتزيت آهن دار خاکست ري تيره و چندين متر شيل قرمز به گونه نازك اليه ( 5سانتيمتر) تا متوسط
اليه ( 40-60سانتيمتر) ديده مي شود .به شكل ناپيوسته و هم شيب بر روي واحد  Pdو به صورت هم شيب و

واحد TRsh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پيوسته توسط واحد  TRshپوشيده مي شود .لذا گمان مي رود بتوان آن را با سازند سرخ شيل هم ارز دانست .در
کوه کفتار و ادامه شمال باختري آن در يك ناحيه گسله ،با سازو کار معكوس واحد ياد شده را از يك طرف در زير
واحد  Pdو از طرف ديگر بر روي واحد  TRshجاي دارد.
برونزدهاي اين واحد در شمال باختر روستاي زفره (در کوههاي البگو و زرد) ،جنوب ،جنوب باختر و باختر روست اي

زﻣﯿ

چاه ريسه ديده مي شود .دولوميتهاي متوسط اليه ( 40-30سانتيمتر) ،ضخيم اليه ( 90-70سانتيمتر) تا توده اي به
رنگ آجري تا زرد و گاهي قرمز تا خاکستري روشن به همراه بخشهاي سيليسي و چرت دار ترکيب سنگ شناختي
واحد است .ستبراي اين واحد حدود  700تا  900متر برآورد مي شود .اين واحد مي تواند با ساز ند شتري قابل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مقايسه باشد ،که بطور هم شيب و ناپيوسته توسط شيل و ماسه سنگهاي واحد  TR n1پوشيده مي شود و به گونه
پيوسته و هم شيب شيل و کوارتزيتهاي واحد  TR1را مي پوشاند .با اين حال در کوه البگو با ار تباط گسله از نو ع

راندگي بر روي واحد  TRn1جاي دارد و در کوه کفتار در دو محل متفاوت سازوکار گسله اي معكوس موجب جاي
گيري واحد  Pdو يا  TR1بر روي آن شده است .در جنوب و جنوب باختر کوه البگو واحد ياد شده بر روي واحد E1c
به گونه رانده قرار مي گيرد .در جنوب – جنوب خاوري کوه زرد واحد  Dpsو  Dblبر روي واحد  TRs hرانده شده
است.
واحد TRn1

شيلهاي خاکستري تيره تا سياه رنگ متورق همراه با ماسه سنگهاي کوارتزي و سنگ آهكهاي دولوميتي زرد تا
خاکستري متوسط اليه (حدود  30- 40سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80-70سانتيمتر) واحد مورد نظر در شمال باختر
روستاي زفره قرار دارد (معادل سازند نايبند) .مرز زيرين آن با واحد  TRshبه گونه ناپيوسته و هم شيب و مرز باالئي
با واحد  TRn2به صورت پيوسته و هم شيب است .ستبراي آن در نواحي گوناگون ناهمسان  200الي  250متر
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
نوسان دارد .در جنوب کوه البگو ارتباط آن با واحد  TRshبصورت راندگي است .بررسي سنگ شناختي بر روي نمونه
اي از ماسه سنگ هاي (ساب ليتارنيت) واحد مورد نظر نشان مي دهد که دربافت آنها دانه بندي از ريز تا متوسط در
تغيير است .بلورها زاويه دار تا نيمه گرد و فشردگي و جورشدگي متوسط دارند .همچنين کاني هاي کوارتز،
فلدسپات آلكالن ،پالژيوکالز ،تيغك هاي موسكويت و قطعه هاي چرت ،اسليت ،دگر گونه در حد سريسيت کوارتز
شيست و تكه هاي دربردارنده سيليس اسفروليتي در زمينه اي متشكل از بلورهاي ظريف فيلوسيليكاته (سريسيت و
موسكويت) جاي دارند .سيمان در اين سنگ بسيار اندك است و مقاديري بلورهاي سيليس ديده مي شود .کاني هاي
فرعي شامل تورمالين ،زيرکن ،آپاتيت ،کانيهاي کدر از جمله اکسيد آهن مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد TRn2

اين واحد در شمال باختري روستاي زفره ،شمال – شمال باختري کوه زرد تا جنوب خاوري کوه برزرد به چشم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي خورد .سنگ آهكهاي هتراستريديوم دار خاکستري رنگ واحد اخير به ضخامت حدود  20- 30متر به گونه
متوسط اليه ( 60-40سانتيمتر) يافت مي شوند .شيل و ماسه سنگهاي واحد  Jsshsبرروي آنها و شيلهاي سياه رنگ
و ماسه سنگ هاي کوارتزيتي واحد  TRn1در زير آنها به صورت پيوسته و هم شيب جاي دارد .گذر ميان ترياس و

تﻣ

لياس تدريجي است .در مطالعه ديرينه شناختي سن اين واحد ترياس پسين (نورين – رتين) معرفي مي شود (م.
بهرام منش – سازمان زمين شناسي – .)1380

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Heterastridium cf. Conglobatum Reuss
Terebratula gregaria suess
Terebratula cf. Ovata

ژوراسيك
واحد Jssh.s

و
اﮐﺘ

اين واحد مجموعه متناوبي است از شيلهاي خاکستري تيره ،ماسه سنگ دانه ريز تا دانه متوسط ب ه رنگ سبز زيتون ي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تا خاکستري و سيلتستون همراه با ميان اليه هاي آهكي – شيلي ،با ضخامت حدود  300تا  350مت ر که در شمال
باختر روستاي زفره ،جنوب – جنوب باختر کوه السفيد تا شمال باختر کوه برزرد رخنمون دارد .مرز زيرين آن ب ا
واحد  TRn2و مرز زبرين آن با واحد  Jssبه گونه پيوسته و هم شيب است .اين واحد شيلي – ماسه سنگي در مناطق
ياد شده به صورت تدريجي به بخشهاي ماسه سنگي مايل به قهوه اي همراه با ميان اليه ها و يا عدسي هايي از شيل و
يا شيل آهكي تبديل ميشود (واحد  .)Jssدر بافت ماسه سنگهاي (ليتارنيت) واحد  Jssاندازه ذرات ريز تا کمي درشت

زﻣﯿ

است .از نظر گردشدگي زاويه دار تا نيمه گرد ،فشردگي متوسط و جورشدگي ضعيف است .بلورهاي کوارتز ،
فلدسپات ،تيغك هاي موسكويت و قطعه هاي دگرگونه در حد سريسيت کوارتز شيست ،کوارتزيت ،فيليت و قطعه
هاي چرت در زمينه اي از بلورهاي فيلوسيليكاته ديده مي شوند .سيمان ميان دانه هاي آن ها به ميزان کم و از نوع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اکسيدآهن است .کاني فرعي در سنگ اخير کانيهاي کدر است .در جنوب کوه السفيد واحد  Jssتوسط گسله اي با
سازوکار معكوس بر روي واحد  Kllقرار دارد .در شمال باختري ورقه (باختر کوه کفتار) واحد  Klcبه گونه ناپيوسته و
دگرشيب بر روي واحد  Jssجاي گرفته است.

كرتاسه زيرين

واحد Klc

اين واحد از کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگ همراه با سنگ آهك ماسه اي ضخيم اليه ( 90سانتيمتر تا  1متر)
تشكيل مي شود ،که بطور معمول با دگرشيبي بر روي واحدهاي قديمي تر ( )Jssقرار مي گيرد .اين کنگلومرا بيشتر

از قلوه هاي گرد شده کوارتزيتي و سيليسي ترکيب يافته که با سيمان قرمز رنگ رسي – ماسه اي به يكديگر پيوند
خورده اند .ستبراي واحد حدود  30تا  50متر برآورد مي شود.
واحد Kll

در شمال باختر روستاي زفره ،جنوب – جنوب باختر کوه السفيد ،باختر و شمال باختر کوه کفتار (منتهي اليه ورقه)
و شمال آب گرم ورطون سنگ آهكهاي اوربيتولين دار متوسط اليه ( 50تا  40سانتيمتر) تاستبر اليه و آهكهاي
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ماسه اي دولوميتي همراه با اليه هايي از شيل و مارن مي باشد ،که بطور معمول با يك ناپيوستگي زاويه دار و
پيشرونده با واسطه کنگلومراي  Klcبر روي سازند شمشك (واحد  )Jssقرار مي گيرد .در کوه السفيد واحد  Kllبر اثر
سازوکار گسله اي معكوس از يك طرف بر روي واحد  K2lshو از سوي ديگر در زير واحد  Jssجاي مي گيرد .ستبراي
اين واحد به حدود  100- 300متر مي رسد .بررسي ميكروفسيلهاي واحد ياد شده سن کرتاسه پيشين (آپسين –
آلبين) را نشان مي دهد( .ع .کيهاني – سازمان زمين شناسي – .)1380
Orbitolina sp., Nautiloculina sp., Orbitolina discoida, Orbitolina cf.
kurdica, Textularia sp., Miliolids, shell’s frag., Algal frag.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Kllm

پاياني ترين بخش شمال باختري ورقه ،در شمال باختر کوه کفتار ،رخساره اي ( )Kllmاز واحد  Kllرويت مي شود که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تناوبي از سنگهاي آهكي اوربيتولين دار نازك اليه ( 20-10سانتيمتر) تا متوسط اليه ( 60-40سانتيمتر) به رنگ
خاکستري تا خاکستري تيره ومارنهاي خاکستري تا زرد است .ستبراي اين واحد حدود  100تا  150م تر مي باشد .از
بررسي محتوي فسيلي واحد مورد نظر سن کرتاسه پيشين (آپسين – آلبين) مشخص مي شود (ع .کيهاني – سازمان

تﻣ

زمين شناسي – .)1380
Orbitolina sp., Orbitolina lenticularis, Nartiloculina sp., Orbitolina discoidea, Cuneolina sp.,
Pseudocyclammina? sp., Textularia sp., Miliolids, Ostracoda, Algal and shell’s frag.
كرتاسه باالئي
واحد K2lsh

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمونهاي اين واحد در شمال باختري روستاي زفره ،باختر گسل قم – زفره در کوه السفيد ،با ستبراي حدود 100
تا  600متر قرار دارد و از سنگهاي آهكي اينوسراموس دار خاکستري تا زرد مايل به کرم همراه با مارن هاي سيلتي

و
اﮐﺘ

و آهك ماسه اي ترکيب يافته است .اليه بندي آهك ها به گونه متورق تا متوسط اليه ( 40-30سانتيمتر) مي باشد.
واحد بررسي شده به صورت ناپيوسته و هم شيب بر روي واحد  Kllجاي دارد .در کوه السفيد سازوکار گسله اي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

معكوس موجب قرار گيري واحد  Kllبر روي واحد  K2lshشده است .در شمال خاوري و شمال باختري روستاي
فشارك ارتباط واحد ياد شده با واحدهايي از ائوسن بااليي و در بخش خاوري روستاي زفره با واحدي از ائوسن
زيرين (  )Elcvبه شكل گسله است .بررسي فسيل هاي زير توسط (ع .کيهاني – سازمان زمين شناسي –  ،)1380سن
کرتاسه پسين (کنياسين – سانتونين) را نشان ميدهد.

Oligosteginids, Calcisphearulla innominata lata, Calcisphearulla innominata,
Pithonella ovalis, Globotruncana sp., Glt. cf. renzi.

سنوزوئيك

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سنگ هاي رسوبي واحد پي ائوسن کهن ترين رخنمون هاي سنگي دوران نوزيستي در ناحيه مورد بررسي است .پس
از آن مجموعه آتشفشاني – رسوبي ائوسن و نهشته هاي رسوبي اليگوسن  -ميوسن و ميوسن قابل ذکر هستند که ب ه
ترتيب بيان مي شوند.
ائوسن

واحد Elc

اين واحد به گونه پراکنده در پيرامون روستاي زفره از حدود  100تا  150متر کنگلومراي قرمز ،ماسه سنگ
خاکستري تا قرمز رنگ ،سنگ آهك هاي نوموليت دار همراه با سيلتستون با قطر قطعههايي از حدود  2تا 40
سانتيمتر تشكيل شده است .در کنگلومراي ي اد شده قطعه هاي آهكي دونين و کرتاسه و دولوميت و ماسه سنگهاي
ترياس و ژوراسيك با جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب و با سيماني آهكي – رسي به کنار هم گرد آمده اند .اين
واحد کنگلومرايي در شمال خاوري روستاي زفره به صورت ناپيوسته و هم شيب بر روي سنگ آهك و مارهاي

کرتاسه باال (واحد  ) K2lshواقع است .در همين جا واحد ياد شده به شكل پيوسته و هم شيب در زير واحد  E2anو در
شمال باختري روستاي زفره با ارتباطي گسله در زير دولوميتهاي ترياس مياني (واحد  ) TRshجاي مي گيرد .در
شمال باختر روستاي زفره جنس قطعه هاي واحد کنگلومرايي نامبرده يكسره از ماسه سنگ (ليتارنيت) است .اندازه
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دانه هاي بافت آنها ريز تا متوسط ،از نظر گردشدگي زاويه دار تا نيمه گردشده و فشردگي و جورشدگي متوسط
است .بلورهاي کوارتز نيمه زاويه دار ،فلدسپات پتاسيك ،تيغك هاي موسكويت ،قطعه هاي دگرگونه در حد سريسيت
کوارتز شيست ،فيلي ت ،کوارتزيت ،چرت و کربناته به همراه کاني هاي فرعي زيرکن ،تورمالين ،کاني هاي کدر و
لوکوکسن در زمينه اي از تيغك هاي ظريف سريسيت – موسكويت با سيماني ناچيز از اکسيد آهن ترکيب سنگ
مورد مطالعه را مي سازند .در همين منطقه بخشهايي از اين واحد کنگلومرايي از آهك هاي ماسه اي نوموليتدار
(واحد  ) Ellبه رنگ سبز روشن تشكيل يافته است که ضخامتي چندان ندارد .بررسي ميكروفسيل هاي واحد اخير
توسط (ع .کيهاني – سازمان زمين شناسي –  )1380سن ائوسن آغازي (ايپرزين) را مشخص مي سازد.

ﮐﺸ
ﻮر

Alveolina sp., Orbitolites complanatus, Alveolina / Floscolina sp., Rotalia sp.,
Miliolids, Glomoalveolina sp., Lagenids, Gastropoda, Algal frag.
رخنمون کوچك و پراکنده اي از بخش آذر آواري واحد پي ائوسن در خاور – جنوب خاور و جنوب باختر روستاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زفره يافت مي شود (واحد  .) Elcvترکيب سنگ شناختي اين واحد به توف برش اسيدي تا حد واسط به رنگ بنفش
تا خاکستري همراه با کنگلومراي قرمز رنگ اختصاص دارد .در مرز زيرين ،واحد ياد شده به گون ه گسل ه بر روي واحد
 K2lshو در مرز باالئي ،به صورت پيوسته وهم شيب توسط واحد  E2anپوشيده مي شود .قطر قطعههاي واحد  E1cvاز
 2تا  20سانتيمتر در تغيير است .آثار دگرساني در قطعهها به گونه کلريتي ،اپيدوتي و هماتيتي ديده مي شود .بافت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ميكروسكوپي آنها ليتوکالستيك و کالستيك و کاني هاي اصلي بلورهاي پالژيوکالز ،کوارتز و قالب کانيهاي مافيك
است .قطعه هاي سنگ از جنس آندزي بازالتي ،آندزيتي ،تراکي آندزيتي ،داسيت -ريوداسيتي ،ديوريتي و شيشه اي
است که همراه با کانيهاي فرعي آپاتيت ،زيرکن ،کاني هاي کدر – اکسيد آهن و کانيهاي اصلي در زمينه اي متشكل
از شيشه که به بلورهاي کوارتز – فلدسپات تجديد تبلور پيدا کرده وآثار تراشه شيشه اي ( )glass shardدارد جاي
گرفتهاند.

و
اﮐﺘ

واحد E2an

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد با ستبراي نزديك به  40تا  80متر در خاور – جنوب خاور روستاي زفره گسترش دارد .گدازه هاي
آندزيتي تا آندزي بازالتي خاکستري تيره همراه با گدازه هاي ريوداسيتي و الپيلي توف اسيدي ترکيب سنگ
شناختي واحد ياد شده را مي سازد .بررسي ميكروسكوپي بر روي نمونه اي از گدازه هاي آندزي بازالتي بافت
ميكروسكوپي آنها را تراکيتوئيدي تا اينترگرانوالر نشان مي دهد .بلورهاي پالژيوکالز با تجزيه جزئي به کلريت و با
ترکيبي در حد البرادوريت تاآندزين ،پيروکسن با تجزيه به کلريت ،ريزبلورهاي کوارتز تجديد تبلور ي افته ،لكه هاي
کربنات و اکسيدآهن به عنوان کانيهاي اصلي و اسفن (لوکوکسن) ،کانيهاي کدر و سوزن هاي آپاتيت از گروه
کانيهاي فرعي ديده مي شود .بر پايه نمودار نامگذاري (کاکس و همكاران )1979 ،گدازه هاي ياد شده در محدوده

زﻣﯿ

بازالت و در نمودار (مياشيرو )1974 ،سري ماگمايي آنها کالكوآلكالن مي باشد .توفهاي واحد ياد شده داراي بافت
پورفيروکالستيك با زمينه ويتروکالستيك و ترکيب اسيدي هستند .فنوکالست هاي آنها را بلورهاي پالژيوکالز در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حد اليگوکالز – آندزين با تجزيه و جانشيني توسط بلورهاي کربنات و کانيهاي رسي و قالب کانيهاي مافيك با
جانشيني کامل بوسيل ه سريسيت و موسكويت پديد مي آورد .قطعه هاي سنگي بطور عمده سيليسي شده ،که طول
برخي به  5/5ميليمتر مي رسد ،با تجمعي از فنوکريستهاي پالژيوکالز و کاني هاي کدر همراه با فنوکالست ها در
زمينه اي از شيشه باز بلورين يافته ،تراشه شيشه اي ) (glass shardو لكه هاي کربنات جاي دارن د .کاني هاي فرعي
از سوزن هاي آپاتيت ،ريز بلورهاي کاني هاي کدر و زيرکن است .در خاور روستاي زفره مرز زيرين واحد مورد

مطالعه به گونه پيوسته و هم شيب بر روي واحد  E1cvو مرز باالئي آن با ارتباطي گسله در کنار واحد  E6pyقرار
دارد .در جنوب خاوري روستاي زفره ارتباط گسله مرز باالئي با واحد  E6dtصورت گرفته است .در خاور روستاي زفره
بخشي از واحد  E2anبه گونه آهك توفي نوموليت دار (واحد  )E2lبه رنگ خاکستري روشن برونزد دارد که مطالعه
ميكروفسيلهاي آن توسط (ع .کيهاني – سازمان زمين شناسي –  ) 1380نشان دهنده بخشهاي زيرين ائوسن مياني
است.
Nummulites sp., Nummulites cf. perforatus, Gyroidina? sp., Operculina sp., Miliolids,
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Cibicides sp., Rotalia trochoidiformis, pseudolituonella sp., coral’s frag., Echinodermata, Bryoza,
Ostrea.

واحد E2vt

رخنمون هاي پراکنده و کوچك و بزرگ اين واحد با شيب ماليم و ريخت تپه ماهوري خود در شمال زفره و پيرامون
روستاهاي کچي ،چاه سرخ و سرسري جاي دارند .ستبراي  200تا  500متري واحد ياد شده از تناوب گدازه هاي
داسيتي تا داسيت آندزيتي بنفش تا بنفش مايل به قرمز با الپيلي توفهاي اسيدي پديد مي آيد .مرز باالئي آن ب ا

ﮐﺸ
ﻮر

ارتباطي گسله در کنار واحد  E6pyواقع است و مرز زيرين به دليل نبود همجواري واحد مورد مطالعه با واحد پي
ائوسن از نظر پنهان است .بافت گدازه هاي داسيتي به طور جزئي پورفيريتيك با زمينه گلوله برفي – فلسيك است.
کانيها ي اصلي آنها از بلورهاي پالژيوکالز با ترکيبي در حد اليگوکالز  -آندزين با تحليل رفتگي حواشي و تبديل به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آلكالي فلدسپار ،پيروکسن و قالب کانيهاي مافيك با جانشيني کامل توسط کلريت در زمينه اي متشكل از شيشه
اسيدي که به کاني هاي کوارتز و فلدسپات تبلور دوباره يافته و بافت گلوله برفي را تداعي مي کند جاي دارند .بافت
توف ها پورفيروکالستيك با زمينه ويتروکالستيك دوباره متبلور است .قطعه ها در دو نوع بلوري و س نگي است ،ک ه
نوع اول را پالژيوکالز با تجزيه به کاني هاي رسي و قالب کاني هاي مافيك با جانشيني کامل توسط کربنات و نوع
د وم را قطعه هاي آندزيتي ،هيالوتراکي آندزيتي ،شيشه اي اسيدي تجديد تبلور يافته ميسازد .زمينه در اين سنگها

تﻣ

از بلورهاي فلسيك کوارتز – فلدسپاتيك که از تبلور دوباره شيشه اسيدي حاصل شدند به همراه کاني هاي کدر –

اکسيد آهن پديد مي آيد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد E6py

بخشي گسترده از سنگه اي ائوسن باالئي با ستبرايي حدود  500متر از شمال خاور روستاي زفره تا باختر روستاي
نيسيان ،باختر و جنوب باختر روستاي کهنگ و خاور و شمال خاور روستاي تين جان از برونزدهاي اين واحد است.

و
اﮐﺘ

واحد يادشده دربرگيرنده طيفي گسترده از سنگ هاي آذرآواري شامل توف بلوري قطعه دار اسيدي ،توف بلوري
شيشه اي ،توف ماسه اي و بطور محلي گدازه ريوداسيتي و آندزيتي به رنگ خاکستري و صورتي است .توفها به گون ه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متوسط اليه (حدود  50-60سانتيمتر) تا ضخيم اليه (حدود  1متر و گاه بيشتر) و گدازه ها به صورت ميان اليه و
اکثر اوقات ضخيم اليه (بيش از يك متر) تا توده اي هستند .مرز زيرين آن در شمال خاور روستاي زفره ،پيرامو ن
روستاهاي چاه سرخ ،کچي و سرسري ،به گونه گسله در کنار  E2vtو در خاور روستاي زفره با ارتباطي گسله در جوار
واحد  E2anقرار دارد .مرز باالئي واحد مورد مطالعه در خاور – شمال خاور روستاي سرسري ت ا باختر روستاي نيسيان
و باختر روستاي کهنگ به صورت پيوسته و هم شيب در زير واحد  E6baقرار دارد .بافت توفها کالستيك،
پورفيروکالستيك با زمينه ويتروکالستيك است .پورفيروکالست ها از بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين

زﻣﯿ

با تجزيه به سريسيت ،کربنات و آلكالي ف لدسپار ،بلورهاي آلكالي فلدسپار و کوارتز بي شكل پديد آمده اند .تكه هاي
سنگي آنها شامل آندزيتي ،تراکي آندزيتي ،شيشه اي ،التيتي ،اسيدي تجديد تبلور يافته و قطعه هاي حاوي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سوداليت – آناليسم است .مجموعه ياد شده به همراه کانيهاي کدر در زمينه اي از شيشه جرياني اکسيده ،اکسيد
آهن ،لكه هاي کربنات و آثار تراشه شيشه اي ) (glass shardجاي دارند .برخي جاها شيشه جرياني به کانيهاي
فلسيك متبلور شده است .بافت نمونه اي از گدازه هاي ريوداسيتي پورفيريتيك با زمينه شيشه دوباره متبلور (النه
کبوتري) ،درشت بلورها از بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين با تجزيه به کانيه اي رسي ،سريسيت و
کربنات و قالب کاني هاي مافيك با حواشي اکسيده و با جانشيني کامل توسط کلريت – سرپانتين و تالك ،کانيهاي
فرعي از سوزن هاي آپاتيت در زمينه اي از شيشه دوباره متبلور به کاني هاي کوارتز – فلدسپاتيك ،لكه هاي
کربنات ،ريز بلورهاي کوارتز تجديد تبلور يافته و کاني هاي رسي يافته مي شود.
dt
در جنوب خاور روستاي زفره نخستين بخش از واحد  E6pyدر چهره واحدي آذرآواري رخ مي نمايد (واحد .)E6
توف هاي قطعه دار بلورين اسيدي و الپيلي توف اسيدي به رنگهاي خاکستري روشن تا صورتي ترکيب واحد ياد
شده هستند .بافت سنگ هاي مورد نظر پورفيروکالستيك با زمينه ويتروکالستيك و ليتوکالستيك است .بلورهاي
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فلدسپات با تجزيه به سريسيت ،کانيهاي رسي و اپيدوت با تحليل رف تگي حواشي ،بلورهاي کوارتز با حواشي تحليل
رفته و خليجي شكل ،آمفيبول و قالب کانيهاي مافيك با جانشيني کامل توسط اپيدوت پورفيروکالست ها هستند.
قطعه هاي سنگي شامل انواع تراکي آندزيتي (طول برخي به  5ميليمتر مي رسد) ،شيشه اي و ريوليتي است ،زمينه
آنها از نهان بلورهاي کوارتز – فلدسپات و مقاديري ريز بلور اپيدوت و لكه هاي کربنات تشكيل مي شود .کانيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

فرعي در اين نمونه ها سوزن هاي آپاتيت ،کاني هاي کدر و اسفن (لوکوکسن) است.
در بخش هايي از جنوب باختر تا شمال باختر روستاي کهنگ واحد  E6pyدر قالب واحد  E6tbبا ترکيب سنگ
شناخ تي توف برش ،توف قطعه دار بلورين ،الپيلي توف و توف ماسه اي با رنگ خاکستري تا قرمز ديده مي شود.
بافت اين سنگها ليتوکالستيك و کالستيك ،فنوکالست هاي آنها بلورهاي پالژيوکالز با تجزيه به کانيهاي رسي،
سريسيت و کربنات ،قطعههاي سنگي با ترکيب بازالت ،هيالوآندزيت ،تراکي آندزيت ،شيشه اي و توف شيشه اي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلورين اسيدي ،کاني هاي کدر به عنوان کاني هاي فرعي و زمينه از مخفي بلورهاي کوارتز – فلدسپاتيك ،لكه هاي
کربنات و اکسيد آهن پديد مي آيد.
t
py
يكي ديگر از واحدهاي وابسته به مجموعه آذرآواري  E6واحد کوچك اندازه  E6است که بگونه محدود در شمال

تﻣ

خاور روستاي زفره و شمال باختر روستاي نيسيان برونزد دارد .الپيلي توف هاي خاکستري روشن تا کرم رنگ واحد
ياد شده داراي بافت ليتوکالستيك بوده و بلورهاي فلدسپات با تجزيه به کاني هاي رسي و اپيدوت و بلورهاي کو ارتز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بي شكل با حواشي تحليل رفته فنوکالست ها هستند .قطعه هاي سنگي که قطر برخي به بيش از  6ميليمتر مي
رسد شامل هيالوآندزيت ،تراکي آندزيت – هيالوتراکي آندزيت و تراکيت است .زمينه در اين سنگها از شيشه تجديد
تبلور يافته به بلورهاي فلسيك کوارتز – فلدسپاتيك ،ريزبلورهاي اپيدوت و بلورهاي کلريت است.

و
اﮐﺘ

در بخشهاي ي از جنوب خاور تا شمال خاور و شمال باختري روستاي فشارك رخساره ديگري از واحد  E6pyبرونزد
دارد (واحد  .) E6rdاين واحد مجموعه اي از گدازه هاي ريوليتي – ريوداسيتي قهوه اي تا کرم رنگ است که بطور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محلي توفهاي ريوليتي کرم تا سفيد رنگي آنها را همراهي مي کند .بافت نم ونه اي از گدازه ها پورفيريتيك با زمينه
کوارتز – فلدسپاتيك و درشت بلورها از بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين با تج زيه به سريسيت ،آلكالي
فلدسپار ،کاني هاي رسي و کلريت ،که گاهي حواشي پالژيوکالز ها تحليل رفتگي دارند و قالب کانيهاي مافيك با
جانشيني ک امل ،توسط ريز بلورهاي بيوتيت ،اپيدوت ،کلريت و لوکوکسن پر شده است .کانيهاي فرعي شامل سوزن
هاي آپاتيت ،زيرکن و لوکوکسن است که به همراه بقيه عناصر بافتي توصيف شده در زمينه اي مت شكل از بلورهاي

زﻣﯿ

کوارتز – فلدسپاتيك ،بيوتيت ،اکتينوليت ،کلريت ،لكه هاي کربنات ،اپيدو ت و بلورهاي کوارتز تجديد تبلور يافت ه
جاي دارند .بافت توف هاي اين واحد پورفيروکالستيك با زمينه شيشه اي تجديد تبلور يافته است .پورفيروکالست
ها را بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين با تجزيه به کاني هاي رسي و سريسيت ،با کناره هاي تحليل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رفته و حضور با فت تجمعي و آغشتگي به اکسيد آهن ،همراه با بلورهاي کوارتز با حواشي تحليل رفته و خليجي
شكل و قالب کاني هاي مافيك اکسيده مي سازد .قطعه ها شامل ماسه سنگ در حد ساب آرکوز تا کوارتز آرنيت،
توفي و ولكانيكي با ترکيب شيشه اي تجديد تبلور يافته است .کانيهاي فرعي مشتمل بر زيرکن کاني هاي کدر و
آپاتيت مي شود .زمينه از شيشه دوباره متبلور به مخفي بلورهاي کوارتز – فلدسپاتيك ،بلورهاي فلدسپات
اسفروليتي ،با آغشتگي به اکسيد آهن ،مقاديري سريسيت و آثار تراشه شيشه اي ) (glass shardحاص ل مي شود.

باالترين بخش از واحد  E6pyبه واحدي اختص اص دارد که از توف برش و الپيلي توف هاي اسيدي خاکستري تا سبز
رنگ تشكيل مي شود (واحد  .) E6brبرونزدهاي اين واحد در خاور – شمال خاور روستاي زفره ،شمال – شمال خاور

روستاي فشارك ،باختر شمال باختر روستاي لوتري و سرانجام رخنمون هاي کوچك و پراکنده اي در جنوب باختري
روستاي کهنگ ديده مي شود .بافت سنگهاي اخير ليتوکالستيك است .قطعه هاي آنها به دو دسته بلورين و سنگي
بخش مي شوند .دسته نخست شامل بلورهاي پالژيوکالز با آثار تجزيه به کربنات ،اپيدوت ،کانيهاي رسي و سريسيت
و بلورهاي کوارتز دوباره متبلور مي باشد .دسته دوم از قطعه هايي با ترکيب هيالوآندزيت ،تراکي آندزيت (به ابعاد
حدود  6ميليمتر) – تراکيت ،داسيت و ميكرومونزوديوريت تشكيل شدند .زمينه آنها از ريزبلورهاي کوارتز –
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فلدسپاتيك ،کوارتز تجديد تبلور يافته ،لكه هاي کربنات ،اپيدوت و سريسيت حاصل مي شود .همچنين اسفن
(لوکوکسن) ،زيرکن ،کاني هاي کدر – اکسيدآهن به عنوان کاني هاي فرعي تلقي ميشوند.
واحد E6tr

اين واحد با گستره اي بزرگ و ستبرايي نزديك به  400تا  500متر ،بطور اساسي از گدازه هاي تراکي آندزي
بازالتي ،التيت آندزيتي ،تراکي آندزيتي و کوارتز تراکي آندزيتي پديد مي آيد .رخنمون هاي کوچك و بزرگ آن در
پيرامون روستاي هريزه جبل ،حوالي روستاي تين جان تاکوه مارشنان و بخش هايي از شمال خاور ،جنوب (کوه ه اي
سه گنبد و شاهان) و جنوب باختر روستاي کهنگ و شمال باختر روستاي فشارك پراکنده است .در باختر و شمال

ﮐﺸ
ﻮر

خاور روستاي کهنگ به گونه پيوسته و هم شيب در زير واحد  E6baو در خاور – شمال خاور روستاي تين جان به
صورت هم شيب و پيوسته بر روي واحد  E6pyقرار دارد .بافت رايج در گدازه هاي واحد مورد نظر پورفيريتيك با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمينه ميكروليتي و گاه اينترسرتال است .درشت بلورها شامل بلورهاي پالژيوکالز در حد سديك – کلسيك تا
سديك و يا کلسيك تا سديك – کلسيك است که ساختمان منطقه اي ،ماکل تكراري ،بافت تجمعي ،تحليل رفتگي
حواشي و تجزيه به کاني هاي رسي ،اپيدوت ،کلريت ،سريسيت ،کربنات و آلكالي فلدسپار نشان مي دهند ،بلورهاي

تﻣ

پيروکسن داراي ساختمان منطقه اي و تبديل شدگي به آمفيبول ،بلورهاي آمفيبول در حد اکتينول يت ،قالب کاني
هاي مافيك که به طور کامل توسط کلريت ،اکسيدآهن جانشين شده است .زمينه اين سنگها از ميكروليت ه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پالژيوکالز با ترکيبي در حد سديك و يا سديك – کلسيك با بافت جرياني و يا به صورت متقاطع همراه با ريز
بلورهاي پيروکسن ،آمفيبول ،بيوتيت ،کلريت ،اپيدوت ،کوارتز – فلدسپاتيك و کانيهاي رسي تشكيل مي شود .کاني
هاي فرعي سوزن هاي آپاتيت ،ريزبلورهاي کاني هاي کدر و اسفن (لوکوکسن) است .در نمودار نامگذاري (کاکس و

و
اﮐﺘ

همكاران ) 1979 ،نمونه هاي اين واحد در محدوده تراکي آندزيت و بازالت و در نمودار سري ماگمايي (ايروين و
بارگار )1971 ،در سري آلكالن و ساب آلكالن و نمونه هاي ساب آلكالن در نمودار (مياشيرو )1974 ،در محدوده
کالكوآلكالن قرار دارند.
در بخش هايي از واحد  E6دايك هايي ديده مي شود که با روندهاي متفاوتي واحد ياد شده را قطع مي کنند .رنگ
آنها خاکستري تيره تاسبز کم رنگ و ترکيب سنگ شناختي در حد پيروکسن آندزي بازالت تا کوارتز تراکي آندزيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

tr

است .بافت اين سنگها پورفيريتيك با زمينه اينترگرانوالر و يا ميكروليتي – اينترسرتال است .درشت بلورها از
بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين ،داراي بافت تجمعي و ساختمان منطقه اي با تجزيه به سريسيت،

زﻣﯿ

کربنات ،آلكالي فلدسپار ،کاني هاي رسي و اپيدوت ،قالب کاني هاي مافيك با جانشيني کامل توسط سيليس،
اکسيدآهن ،کلريت و اپيدوت پديد مي آين د .کاني هاي فرعي شامل سوزن هاي آپاتيت ،کاني هاي کدر و اسفن
(لوکوکسن) هستند .زمينه از ميكروليت هاي پالژيوکالز با حالت متقاطع يا جرياني به همراه بلورهاي پيروکسن ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کلريت ،اسفن (لوکوکسن) و لكه هاي کربنات است .در نمودار (مياشيرو )1974 ،سرشت ماگماي پديد آورنده اين
دايكها کالكوآلكالن است.

واحد E6ba

جوان ترين بخش ائوسن باالئي در اين ورقه واحد گدازه اي ياد شده است که در پيرامون روستاهاي کهنگ و نيسيان
تا خاور روستاي سرسري با ستبرايي حدود  350تا  400متر جاي دارد .گدازه هاي بازالتي ،آندزي بازالتي و تراکي

آندزيتي خاکستري تيره ترکيب سنگ شناختي واحد مورد نظر است .مرز زيرين آن در باختر و شمال خاور روستاي
کهنگ با واحد  E6trو در بخش هايي از جنوب و شمال باختر روستاي نيسيان با واحد  E6pyبه گونه پيوسته و هم
شيب ديده مي شود .مرز زبرين واحد ياد شده به دليل نبود مجاورت آن واحد  OMqcاز نظر پنهان است .بافت اين
سنگها پورفيريتيك با زمينه اينترگرانوالر ،اينترسرتال و يا ميكروليتي است .درشت بلورها از کاني هاي پالژيوکالز در
حد آندزين – البرادوريت با تحليل رفتگي حواشي ،بافت تجمعي و ساختمان منطقه اي و با تجزيه به کربنات ،آلكالي
فلدسپار و کلريت همراه با بلورهاي پيروکسن با بافت تجمعي و قالب کاني هاي مافيك با جانشيني کامل توسط
کلريت ،کربنات ،اکسيدآهن ،سيليس تشكيل مي شود .کاني هاي فرعي شامل اسفن (لوکوکسن) و کاني هاي کدر –
9
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اکسيدآهن است .زمينه را ميكروليت هاي متقاطع پالژيوکالز به همراه ريز بلورهاي کو ارتز – فلدسپاتيك ،پيروکسن،
کلريت ،کربنات و اسفن (لوکوکسن) مي سازد .نام اين نمونه ها در نمودار (کاکس و همكاران )1979 ،در محدوده
آندزي بازالت و بازالت و نوع ماگماي پديد آورندة آنها در نمودار (مياشيرو و همكاران ) 1974 ،در محدوده
کالكوآلكالن است.
در جنوب خاوري روستاي کهنگ و پيرامون روستاي کجي (دامنه جنوب خاوري کوه شاهان) واحد  E6baبه واحدي
گدازه اي با ستبراي حدود  250تا  300متر تغيير رخساره مي دهد (واحد  .)E6vtترکيب آن از گدازه هاي اليوين
آندزي بازالت و آندزي بازالت حفره دار تشكيل شده است .بافت ميكروسكوپي آنها پورفيريتيك با زمي نه اينترگرانوالر

ﮐﺸ
ﻮر

– اينترسرتال يا ميكروليتي – اينترسرتال است .کاني هاي اصلي آنها را ميكروليت هاي پالژيو کالز متقاطع با
ساختمان منطقه اي و با تجزيه به سريسيت و بلورهاي مافيك ايدنگسيتي شده در زمينه اي از بلورهاي پالژيوکالز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در حد آندزين به صورت متقاطع ،با ساختمان منطقه اي ،آغشتگي به اکسيدآهن و تجزيه به کاني ه اي رسي همراه
با ريزبلورهاي پيروکسن به گونه تجمعي و بلورهاي مافيك ايدنگسيتي و اکسيده شده و مشارکت کاني هاي کدر –
اکسيدآهن ،ريزبلورهاي کوارتز تجديد تبلور يافته ،لكههاي کربنات و سوزن هاي آپاتيت جاي دارند.
اليگوسن – ميوسن

تﻣ

واحد OMqc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمون هاي اين واحد رسوبي در باختر – شمال باختر روستاي زفره تا جنوب خاوري روستاي چاه ريسه به ستبراي
چندين متر ،ميكروکنگلومرا و مارن قرمز با عدسي هايي از بنتونيت رويت مي شود .کنگلومرا داراي جورشدگي
ضعيف و گردشدگي متوسط تا ضعيف است .قطعه هايي از آهك کرتاسه و دولوميت ،ماسه سنگ و کوارتزيت ترياس

و
اﮐﺘ

و ژوراسيك به ابعاد  2تا  40سانتي متر در زمينه اي از ماسه هاي ريزدانه ورسي قرار دارند .در نقاط ياد شده مرز
زبرين واحد نامبرده به گونه پيوسته و هم شيب در زير واحد  OMqlواقع است (هسته تاقديس کوه س فيد) .به لحاظ
عدم همجواري واحد  OMqcبا بخش هاي فوقاني ائوسن تعيين ارتباط مرز زيرين واحد اخير غيرممكن است.
واحد OMql

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد با ستبراي متفاوت از حدود  10تا  300متر نهشته هاي دريايي را شامل مي گردد ،که از شمال باختر
روستاي چاه ريسه تا باختر – شمال باختر روستاي زفره گسترش دارد .اين نهشته ها شامل رديفي از سنگ هاي
آهكي نازك تا متوسط اليه به همراه بين اليه هايي از مارن و مارن ماسه اي به رنگ کرم تا کرم مايل به زرد است.

زﻣﯿ

در نواحي مورد بررسي به گونه پيوسته و هم شيب بر روي واحد  OMqcقرار دارد .رابطه مرز زبرين آن با واحد هاي
جوان تر بدليل عدم مجاورت با آنها از نظر پنهان است .در باختر و جنوب باختر روستاي چاه ريسه واحد مورد
مطالعه با ارتباطي گسله و با سازوکاري رانده بر روي واحد  pdاز يك سو ،و از طرف ديگر زير واحد  TRshواقع است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

براساس فسيلهاي زير سن اليگوسن پاياني تا ميوسن زيرين (اکي تانين) براي اين واحد مشخص مي شود (ع .کيهاني
– سازمان زمين شناسي – .)1380
Lepidocyclina sp., Pseudolituonella sp., Asterigerina sp., Miogypsinoides sp.,
Amphistegina sp., Miogypsina sp., Lagenids, Textularia sp., Miolepidocyclina sp., Rotalia sp.,
Cibicides, Operculina sp., Sphaerogypsina sp., Spiroclypeus? Sp., Miogypsinoides complanatus,
Miliolids. Algal frag., Bryozoa, Echinoderamata, Lithothamnium sp., Corallina sp.

ميوسن – پليوسن

واحد Ngm

رخنمون هاي پست و کم ارتفاع واحد فوق با روندي از شمال باختر شهر قهي تا باختر روستاي ورطون کشيده شده
است .مارنهاي کرم رنگ همراه با ماسه سنگ و تيغك هايي از ژيپس ترکيب واحد مورد مطالعه را در امتدادي به
طول  40کيلومتر و عرض  0/5تا  3/ 5کيلومتر تشكيل مي دهند .ستبراي آن به دليل شكل تپه ماهوري و کوچك
رخنمون ها که در بين نهشته هاي کواترنري محصور شده مشخص نيست .هيچگونه فسيلي در مارنها يافت نگرديد.
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اين نهشته ها به احتمال در باالترين بخش از اليگوميوسن (سازند قم) ،پليوسن با عهد حاضر قرار دارند (زاهدي،
.)1355
كواترنري

انباشته هاي اين دوران در بخشهاي گوناگون ورقه مورد بررسي پراکنده شده اند .اين انباشتگي براساس نوع سنگهاي
تشكيل دهنده ،درجه سخت شدگي و سطح تراز آنها به انواع تراورتني ،پادگانه هاي آبرفتي بلند و کوتاه و باالخره
پهنه هاي رسي – نمكي و رسوبات رودخانه اي به شرح زير تفكيك مي شوند.
واحد Qtr

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ نهشته هاي آهكي از نوع تراورتن بطور يكنواختي با روند تقريبي شمال باختر – جنوب خاور ب ا ستبرايي حدود
 10تا  25متر در جنوب باختر و پيرامون روستاي چاه ريسه ،مجاور و شمال روستاي ورطون تا آب گرم ورطون و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باالخره در جنوب باختري روستاي زفره رويت مي شوند .سن نسبي اينها تا حدودي متغيير است ،آن چنان که اکثر
اوقات بطور مستقيم بر روي آهك هاي اليگوميوسن (سازند قم) قرار دارند و يا در چشمه هاي تراورتن ساز هنوز به
فعاليت خود ادامه مي دهند (آب گرم ورطون) و هم ارز بخش هاي جوان تر رسوبات آبرفتي کواترنري است .اين

تﻣ

تراورتن ها به پيكره توده اي يا گاه اليه دارند وبه شكل هاي افقي يا نيمه افقي و به رنگ کرم تا سفيد ديده مي
شوند .جنس و نوع اين سنگها ،به علت وجود حفرات زياد ،مرغوب نيست .با اين وجود مواردي که از حفرات کمتري
برخوردار است جهت مصارف ساختماني مناسب بوده ،بصورت معدن در آمده و در حال است خراج و بهره برداري است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد  Q1tو Q1f

اين واحد شامل انباشته هايي است که ،به طور معمول ،در دامنه کوهها به صورت پادگانه هاي آبرفتي بلند و مخروط

و
اﮐﺘ

افكنه ) ) Q1 fديده مي شوند .اين نهشته ها در خاور – جنوب خاور روستاي چاه ريسه ،شمال و خاور آب گرم ورطون،
پيرامون چاه سرخ ،جنوب – جنوب خاور روستاي زفره تا جنوب خاور هريزه جبل گسترش دارند.
واحد  Q2tو Q2f

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين انباشته ها ،به طور معمول ،در سطوح مختلف توپوگرافي ولي در ترازهاي پست تري نسبت به واحد  Q1tآشكار
مي شوند و انباشته هاي ياد شده شامل نهشته هاي مخروط افكنه اي ( )Q2fو ته نشست هاي سخت نشده قلوه دار
است .دشت هاي گسترده مياني ورقه از پيرامون شهر هرند در جنوب خاوري ورقه تا بخش هايي از شمال باختري
روستاي ورطون در شمال باختر ورقه يكسره از واحد مورد نظر مي باشد .ستبراي اين واحد متغيير و گاه تا چند متر
مي رسد.
واحد Qal

زﻣﯿ

اين انباشت ه ها بيشتر به صورت ريگ و ماسه هاي ريزدانه و عناصر درشت هستند که در اثر بارندگي هاي شديد و
جريان سيالبها در بستر رودخانه هاي منطقه بر جاي نهاده شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Qcf

بخش هايي از جنوب تا باختر ورقه مورد مطالعه ،بصورت کفه ها يا پالياهايي متشكل از رس و سيلت هاي سست
حاوي نمك ظاهر شده است .در ميان اين واحد نيز مي توان يك فرآيند فرسايش خطي را گواه بود.

دگرساني

واحد h

در شمال باختر تين جان رخساره اي سنگي به رنگ کرم مايل به صورتي رديف مي شود که به آشكاري در داخل
واحد  E6trقرار دارد .بررسي دقيق نمونه هاي واحد اخير نشانه آن است که سنگ هايي آتشفشاني با ترکيب اسيدي
(در حد ريوليت – ريوداسيت) ترکيب سنگ شناختي آن را تشكيل مي دهد .اين سنگها برشي شده و بطور معمول
فرآيندهاي هماتيتي ،آرژيلي ،سيليسي ،سريسيتي و اکسيده شدن را نشان مي دهند .بافت اوليه اين سنگ ها تا
حدي باقي مانده و بطور عمده پورفيريتيك با زمينه فلسيك – کريپتوکريستالين – تجديد تبلور يافته،
کريپتوکريستالين تا اسفروليتي و گاه کالستيك است .آثار دگرساني در درشت بلورها آنها به گونه اي واضح در
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بلورهاي پالژيوکالز با ظهور کاني هاي ثانوي سريسيت ،کانيهاي رسي ،کلريت ،اپيدوت ،سيليس ،در برداري هايي از
اسفن (لوکوکسن) ،کاني هاي کدر و آغشتگي به اکسيد آهن تجلي يافته است .کاني هاي مافيك توسط کلريت،
اسفن (لوکوکسن) ،مقاديري اپيدوت ،جانشين يا تجزيه شدند و در برخي کنارههاي بطور کامل کدر شده است .از
کاني هاي ديگر بايستي به بلورهاي خرد شده و تجديد تبلور يافته کوارتز که خاموشي موجي دارند اشاره کرد .زمينه

ﮐﺸ
ﻮر

بطور اساسي از بلورهاي کريپتوکريستالين تا فلسيك کوارتز – فلدسپاتيك که به شدت از سريسيت ،کاني هاي رسي
و کلريت غني شده اند به همراه ريز بلورهاي فراوان سيليسي ،بيوتيت ،موسكويت ،سريسيت ،آندالوزيت و آغشتگي به
اکسيد آهن است .مطالعه مقاطع صيقلي سنگ هاي ياد شده توسط (م .حاجي نوروزي – سازمان زمين شناسي –
 ) 1380مبين حضور کانه هاي پيريت ،کالكوپيريت و اکسيد تيتان است .فراواني پيريت  5-10درصد به صورت دانه
هاي نيمه شكلدار و بافت افشان است .اکسيد تيتان به گونه دانه هاي بي شكل و با ميزان  1تا  3درصد در تغيير
است .کالكوپيريت کمتر از  %1است .همه کانه هاي مورد اشاره فاقد دگرساني هستند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ هاي نفوذي و نيمه ژرف
واحد mmd

تﻣ

اين واحد در شمال خاوري روستاي هريزه جبل به پيكر ميكرومونزوديوريت و ميكروکوارتز مونزوديوريت نمايان م ي
شود .رنگ ظاهري اين سنگ ها قهوه اي تيره و سطح شكسته آنها گراييده به خاکستري تا سبز کم رنگ است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ هاي نيمه ژرف ياد شده واحد هاي سنگي  E6trو  E6pyرا قطع مي کنند .نمونه هاي مورد مطالعه داراي بافت
پورفيريتيك ،ميكروپورفيريتيك و با زمينه ميكروگرانوالر يا مي كروکريستالين هستند .بلورهاي پالژيوکالز برخي به
درازاي  2ميليمتر با تبديل شدگي به سريسيت ،کربنات ،کاني هاي رسي ،اپيدوت ،کلريت و با تحليل رفتگ ي

و
اﮐﺘ

حواشي ،ظهور بافت غربالي ،ساختمان منطقه اي ،بافت تجمعي و گاه دربرداري هايي از ريز بلور هاي ب يوتيت و
آپاتيت همراه با بلورهاي کوارتز ،آمفيبول (ترموليت – اکتينوليت) و بيوتيت درشت بلورها را تشكيل مي دهند .کاني

دارند.
واحد ap

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هاي فرعي ديگر آنها اسفن (لوکوکسن) ،کاني هاي کدر و زيرکن است.فضاي ميان بلورهاي متن از ريز بلورهاي
کوارتز – فلدسپاتيك ،آمفيبول (ترموليت – اکتينوليت) ،تيغك هاي بيوتيت ،کلريت و لكه هاي کربنات ساخته شده
است .در نمودار تعيين نوع سري ماگمايي (مياشيرو )1974 ،نمونه هاي واحد ياد شده در قلمرو ک الكوآلكالن جاي

زﻣﯿ

شامل آپوفيزهاي آپليتي – ميكروگرانوديوريتي خاکستري روشن مايل به کرم تا صورتي رنگ است .رخنمون هاي آن
در شمال ب اختر روستاي فشارك و جنوب باختر روستاي کهنگ بخش هايي از سنگ هاي گدازه اي يا آ ذرآواري
ائوسن باالئي را قطع مي کند .بافت آنها پورفيريتيك با زمينه ميكروگرانوالر يا تجديد تبلور يافته است .درشت بلورها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از بلورهاي پالژيوکالز در حد آلبيت – اليگوکالز با تجزيه به سريسيت ،موسكويت و کاني هاي رسي ،بلورهاي آلكال ي
فلدسپار شامل ميكروکلين و پرتيت که به کاني هاي رسي و سريسيت تجزيه شده ،همچنين بلورهاي کوارتز بي

شكل با حواشي تحليل رفته ،واجد شكستگي و خاموشي موجي که تبلور مجدد نشان مي دهند و باالخره قالب کاني
هاي مافيك با جانشيني کامل توسط کلريت ،اکسيدآهن – کانيهاي کدر تشكيل مي شود .زمينه آنها از بلورهاي
کوارتز – فلدسپاتيك تجديد تبلور يافته ،بلورهاي صفحه اي شكل بيوتيت و تيغك هاي سريسيت – موسكويت است.
زمينه تا حد زيادي سريسيتي و تا حدودي سيليسي شده است .از ديگر کاني هاي فرعي بايد به آپاتيت و زيرکن
اشاره کرد .در نمودار (مياشيرو )1974 ،نمونه هاي اين واحد در محدوده تولئيتي جاي دارند.

واحد gd

شامل توده هاي نفوذي ژرف از نوع گرانوديوريت تا توناليت است که با رنگ خاکستري روشن مايل به صورتي،
انباشته هاي آتشفشاني ائوسن فوقاني را بريده و در مو اردي دگرگون کرده است .توده هاي کوچك تا بزرگ واحد ياد
شده ابعادي ناهمسان دارند ،آن چنان که بزرگترين آنها به ابعاد  7* 5کيلومتر از شمال خاور روستاي فشارك تا
شمال باختر روستاي تين جان کشيده شده است .اين توده ها در راستاي شمال باختر – جنوب خاور که همان
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روندهاي عمده ساختماني در منطقه نيز مي باشد نفوذ کرده اند .ريخت شناسي عمده اين توده ها به شكل گنبدهاي
برجسته و فرسايش آنها تخممرغي است .در خاور – شمال خاور روستاي هريزه جبل سنگ هاي آتشفشاني تراکي
آندزيتي تيره رنگ واحد  E6trدر جوار واحد  gdدگرگوني ضعيفي را تحمل کرده و به متاولكانيك تبديل شده اند .در
شمال خاور و شمال باختر روستاي فشارك مجاورت سنگهاي آهكي واحد  K2lshبا واحد  gdموجب تشكيل مرمر

ﮐﺸ
ﻮر

(واحد  )mbو اسكارن (واحد  )skشده است.
بافت سنگ ها از نوع دانه اي (گرانوالر) تا پورفيريتيك با زمينه مي كروگرانوالر است و کاني ها شامل پالژيوکالز با
ترکيب اليگوکالز – آندزين با ساختمان منطقه اي و با تجزيه به کربنات ،آلكالي فلدسپار و سريسيت ،بلورهاي آلكال ي
فلدسپار به گونه ميكروکلين و پرتيت که به کاني هاي رسي و سريسيت تجزيه شده اند ،بلورهاي کوارتز بي شكل،
بلور هاي آمفيبول با بافت تجمعي و آثار تبديل شدگي به بيوتيت و سرانجام بيوتيت هاي صفحه اي شكل با تجزيه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جزيي به کلريت و اسفن (لوکوکسن) هستند .در مواردي محدود ،زمينه اي متشكل از بلورهاي کوار تز همراه با
بلورهاي آلكالي فلدسپار و بيوتيت هاي صفحه اي شكل که برخي به کلري ت و اسفن (لوکوکسن) تجزيه شدند و
بلورهاي آمفيبول (هورنبلند) و مقاديري کلريت رويت مي شود .آپاتيت اسفن ،زيرکن و کاني هاي کدر دربرگيرنده

تﻣ

کاني هاي فرعي در اين سنگ ها است .سن آنها پس از ائوسن است.
در واحد نفوذي مورد بررسي آنكالوهايي تيره رنگ با ترکيب کوارتز مونزوديوريت تا کوارتز ديوريت به اشكال گرد،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيضوي ،تخم مرغي و چند وجهي ديده مي شود که اندازه آنها از حدود  2سانتي متر تا نزديك به  40-50سانتيمتر
در تغيير است .بافت آنها هتروگرانوالر و کاني هاي اصلي ،شامل بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوک الز – آندزين با
تجزيه به آ لكالي فلدسپار و سريسيت ،بلورهاي آلكالي فلدسپار و کوارتز بي شكل ،بلورهاي آمفيبول با آثار تبديل به

و
اﮐﺘ

ترموليت – آکتينوليت و بيوتيت و باالخره بيوتيت هاي صفحه اي شكل که به طور جزيي به کلريت و اپيدوت تجزيه
گرديده اند مي باشد .از جمله کاني هاي فرعي اينها بايستي به آپاتيت ،کاني هاي کدر و اسفن اشاره نمود در نمودار
تعيين نوع سري ماگمايي (مياشيرو )1974 ،نمونه هاي مورد مطالعه در محدوده کالكوآلكالن جاي دارند.
واحد qmd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل برونزدهايي از سنگ هاي کوارتز مونزوديوريتي تا کوارتز ديوريتي به رنگ قهوه اي روشن تا کرم است که در
شما ل خاوري روستاي سرسري (به ابعاد  2/ 5*1کيلومتر) ،جنوب باختر نيسيان و جنوب تين جان واحد هايي از
ائوسن باالئي را قطع کرده است .لذا در گدازه ها و سنگ هاي آذر آواري واحدهاي مجاور آثار خفيفي از دگرساني به

زﻣﯿ

شكل ظهور کاني ها اپيدوت ،کلريت ،سريسيت و ترموليت – آکتينول يت ديده مي شود .سن آنها بعد از ائوسن است.
بافت سنگ ها هتروگرانوالر ،گرانوالر و پورفيريتيك با زمينه ميكروگرانوالر است .کاني ها شامل پ الژيوکالز در حد
اليگوکالز – آندزين با ساختمان منطقه اي و تجزيه و جانشيني توسط بلورهاي اپيدوت ،کلريت ،ک اني هاي رسي،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سريسيت و آلكالي فلدسپار ،بلورهاي آلكالي فلدسپار بي شكل با تجزيه به کاني هاي رسي ،بلورهاي کو ارتز بي شكل،
بلورهاي آمفيبول (اکتينوليت و به ميزان کم اوراليت) ،بلورهاي پيروکسن در حال تبديل به آمفيبول ،قالب کاني هاي
مافيك با تجزيه کامل به کلريت و اسفن (لوکوکسن) و سرانجام تجمعاتي از بلورهاي کلريت است .در مواردي زمينه
به شكل بلورهاي فلدسپات و کوارتز تشكيل شده که بلورهاي فلدسپات به کاني هاي رسي و سريسيت تجزيه شده
اند .ريز بلورهاي پيروکسن ،مافيك کلريتي شده ،کلريت بي شكل و تيغك هاي اکتينوليت به صورت مجتم ع در

زمينه قرار دارند .کاني هاي کدر و آپاتيت از جمله کاني هاي فرعي در آنها است .در نمودار ( مياشيرو )1974 ،سري
ماگمايي نمونه هاي اين واحد تولئيتي است.
واحد di

در جنوب خاور روستاي سرسري و جنوب باختر روستاي نيسيان چند رخنمون کوچك و بزرگ (به ابعاد 2* 2/5
کيلومتر) با ترکيب ديوريت – کو ارتزديوريت به رنگ هوازده قهوه اي روشن تا کرم و سطح تازه خاکستري روشن در
سنگهاي آتشفشاني ائوسن فوقاني نفوذ کرده است .شكل جايگيري آن در ظاهر به سان استوك است سن توده ها
بعد از ائوسن است.
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بافت ميكروسكوپي در سنگ هاي توده گرانوالر يا پورفيريتيك با زمينه ميكروگرانوالر است و از بلورهاي پالژيوکالز
در حد اليگوکالز – آندزين ،با ساختمان منطقه اي و تبديل شدگي به سريسيت ،کربنات و اپيدوت ،بلورهاي آمفيبول
(ترموليت – اکتينوليت) با تجزيه جزيي به کربنات ،بلورهاي کوارتز به ميزان کم ،آثار و بقاياي اندك از بلورهاي
پيروکسن با تج زيه به اوراليت و باالخره تجمعي از بلورهاي اپيدوت ،کلريت و اکتينوليت پديد مي آيد .در مو اردي
سنگها واجد زمينه اي متشكل از بلورهاي پالژيوکالز و مقاديري بلورهاي کوارتز (کمتر از  )%5و تيغك هاي ظريف
اکتينوليت به صورت مجتمع هستند .بر مبناي نمودار (مياشيرو )1974 ،نوع ماگماي سازنده اين واحد در محدوده
تولئيتي است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد gb

در برگيرنده رخنموني از سنگ هاي ژرف با ترکيب گابرو در شمال روستاي فشارك است .رنگ آن خاکستري تيره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مايل به سياه است .پهناي توده مورد نظر حدود  600متر و درازاي آن نزديك به  1/ 6کيلومتر مي باشد .توده نفوذي
مورد مطالعه بصورت منفرد و جداگانه در دره شمالي مشرف به روستا سنگ آتشفشاني ائوسن زبرين را قطع مي کند.
با اين وجود سنگ هاي گابرويي ياد شده توسط رخنمون کوچكي از سنگهاي گرانوديوريتي – توناليتي قطع مي

تﻣ

شوند .لذا به نظر مي رسد همچون ديگر توده ها سني بعد از ائوسن داشته باشند و مربوط به فاز ابتدايي تزريق توده
هاي نفوذي اين منطقه باشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بافت ميكروسكوپي آنها گرانوالر ،هتروگرانوالر و پگماتيتي است .کاني هاي اصلي آنها شامل بلورهاي پالژيوک الز با
ترکيب آندزين – البرادوريت با تجزيه جزيي به سريسيت و داراي ماکل تكراري ،ساختمان منطقه اي و در برداري از
ريز بلورهاي پيروکسن ،بلورهاي کوارتز بي شكل (حدود  1تا  2درصد) ،بلورهاي پيروکسن که از حواشي به آمفيبول

و
اﮐﺘ

و بيوتيت تبديل شده اند ،بلورهاي آمفيبول (هورنبلند ،اکتينوليت و مقاديري اوراليت) ،همچنين بلورهاي صفحه اي
شكل بيوتيت که بطور جزي ي به کلريت تجزيه شدند ،مي باشد .کاني هاي فرعي در اين سنگ ها زيرکن ،کاني هاي
کدر ،اسفن (لوکوکس) و آپاتيت است .نمونه هاي مورد بررسي در نمودار (کاکس و همكاران ) 1979 ،به نام گابرو ،در
نمودار (مياشيرو )1974 ،داراي سري ماگمايي کالكوآلكالن است.
واحد sk

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ هاي دگرگوني

اسكارن ها بصورت يك نوار با عرض متوسط  1کيلومتر و طول  7کيلومتر در تماس بالفصل توده نفوذي مجاور

زﻣﯿ

روستاي فشارك واقع شده اند .روند اسكارن سازي همان روند عمومي ساختاري منطقه (شمال باختر – جنوب خاور)
بوده و متأثر از شاخه هاي فرعي گسل قم – زفره مي باشد .اين اسكارن ها در حاشيه جنوبي توده هاي نفوذي شكل
گرفته اند .رخنمون آنها از باختر به خاور به ترتيب در مناطق زير ديده مي شود (شيراني بيد آبادي.)1378 ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

– اسكارن هاي بخش باختري (مزرعه وژه)
رنگ اين سنگها قهوه اي تا کرم است و ساختار صحرايي آنها بطور عمده باندي يا نواري است .دگرگوني آهك هاي
پليتي نازك اليه کرتاسه سبب کاني سازي اسكارن شده است .بلورهاي گارنت با ريخت شناسي برجسته در سطوح
هوازده اين سنگ ها بصورت اليه بندي ممتد ،پراکنده و يا به شكل اجتماع هايي عدسي شكل ديده مي شود.
– اسكارن هاي بخش مرکزي (مزرعه حنا)

رخنم ون اسكارن هاي اين منطقه بطور عمده متشكل از گارنتيت هاي حنايي کم رنگ تا قهوه اي کم رنگ ،بخش
هاي سبز رنگ گارنت – کوارتز اپيدوت ،بوکيت ،والستونيت و اسكارن هاي اسپينل – کلينونيت دار است.
– اسكارن هاي آهن دار خاوري
در اين بخش اسكارن هايي قهوه اي رنگ و توده هايي آهن دار سياه رنگ رويت مي شود .ويژگي اسكارن هاي
منطقه ياد شده وجود عدسي هاي پراکنده از کانسار آهن داخل آن ها است .وفور اپيدوت عالوه بر آهن شاخص
است.
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مقاطع صيقلي تهيه شده از بخش آهن دار مبين آن است که حدود  90د رصد نمونه ها از بلورهاي خود شكل
منيتيت تشكيل شده ولي هم اکنون در اثر دگرساني سوپرژن بسياري از منيتيت هابه هماتيت و سپس به
هيدروکسيدهاي آهن نظير ليمونيت و گونيت بدل شده اند که مقدار آنها هنوز فراوان نيست (م .حاجي نوروزي –

سازمان زمين شناسي کشور.)1380 -
واحد mb

در شمال خاوري روستاي فشارك رخنمون آنها بصورت باريكه اي در حد فاصل بين شيل و آهك هاي کرتاسه باالئي
(واحد  )k2lshو واحد اسكارن ( ) skجاي دارد .کمي به طرف شمال و در مجاورت بالفصل زون اسكارن توده

ﮐﺸ
ﻮر

گرانوديوريتي  -توناليتي (واحد  )gdديده مي شود ،که به نظر مي ر سد تأثيرات حرارتي آن بر روي آهك هاي اخير
موجب شكل گيري بخش هايي با ترکيب مرمر وسنگ آهك تجديد تبلور يافته شده است .رنگ اين سنگ ه ا
خاکستري روشن و سفيد است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحدEmv

در خاور – شمال خاور روستاي هريزه جبل سنگهاي آتشفشاني ائوسن (واحد  )E6trدر همبري با توده نفوذي (واحد

تﻣ

 ) gdدگرگون شده اند کاني هاي اپيدوت ،آمفيبول ،کوارتز و بيوتيت هاي ريز بر اثر دگرگوني در سنگ پديد آمده اند.
بافت اين سنگ هاي دگرگون شده باقي و از نوع پورفيريتيك با زمينه کريپتوکريستالين است .نام سنگها تراکي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آندزيت دگرگون شده و يا متاولكانيك است .درشت ب لورها از نوع پالژيوکالز دگرسان شده ،در مواردي همراه با قالب
هايي از کاني هاي مافيك کلريتي شده مي باشد .ديگر کاني ها شامل آمفيبول هاي سوزني شكل از نوع ترموليت –
آکتينوليت و بيوتيت در اندازه هاي کوچك مي باشد .کاني هاي ثانوي ديگر سنگ کلريت ،سريسيت ،کاني هاي

و
اﮐﺘ

رسي و کوارتز است.
در همين محل به موارد محدودي از سنگ هاي آتشفشاني (توفي – برشي) و سنگ هاي دگرگونه آذرين اسيدي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برمي خوريم که بافت کالستيك دارند .پورفيروکالست هاي پالژيوکالز که در حد وسيعي به سريسيت ،کلريت و
اپيدوت تجزيه شده اند و بلورهاي کوارتزي که خاموشي موجي و شكستگي دارند ،در زمينه اي از ريز بلورهاي فراوان
بيوتيت ،کوارتز تجديد تبلور يافته ،کاني هاي کدر و بلورهاي کشيده و نيمه منشوري اکتينوليت جاي دارند.
گدازه ها ،دايك ها وگنبد آتشفشاني
واحد d

زﻣﯿ

اين واحد به صورت برونزدهاي منفرد و جداگانه درخاور ورقه از شمال خاور روستاي آب خارك تا خاور (کوه وارزه) و
جنوب آن رويت مي شود ودر بخش هايي واحد آتشفشاني  E6vtرا قطع مي کند .گدازه هاي داسيتي به رنگ
خاکستري روشن مايل به کرم ترکيب سنگ شناختي واحد ياد شده را مي سازد .بافت اين سنگ ها پورفيريتيك با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمينه ميكروکريستالين و درشت بلورها شامل بلورهاي پالژيوکالز داراي ماکل تكراري ،ساختمان منطقه اي و با
تجزيه به کربنات ،سريسيت و کاني هاي رسي ،بلورهاي کوارتز با حواشي خليجي ،بلورهاي آمفيبول با تبديل شدگي
به بيوتيت و تجزيه جزيي به کربنات و سرانجام بلورهاي بيوتيت است .زمينه سنگ از بلورهاي فل سيك کوارتز –

فلدسپاتيك و پالژيوکالز همراه با ريزبلورهاي بيوتيت و آمفيبول و مقاديري کاني هاي رسي و ک لريت تشكيل شده
است .در نمودار (کاکس و همكاران )1979 ،در قلمرو داسيت و در نمودار (مياشيرو )1974 ،در سري ماگمايي

تولئيتي است.

واحد da

شامل دايك ،گنبد و گدازه هاي ضخيم داسيتي – ريوداسيتي به رنگ خاکستري روشن تا صورتي است ،که در
واحدهايي از ائوسن بااليي تزريق شده است .از اين رو سن آنها پس از ائوسن (به گمان پليوسن) خواهد بود.
برونزدهاي آنها در بخش هايي از جنوب خاور (کوه شاهان) تا شمال باختر روستاي تين جان ،خاور – جنوب خاور
روستاي نيسيان ،چند رخنمون کوچك در جنوب باختر روستاي کهنگ و باالخره يك گنبد آتشفشاني کوچك در
جنوب خاوري روستاي سرسري رويت مي شود .بافت آنها پورفيريتيك با زمينه فلسيك است .درشت بلورها از
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بلورهاي پالژيوکالز در حد اليگوکالز – آندزين به طول  5ميليمتر  ،با ساختمان منطقه اي و با تجزيه به سريسيت،
آلكالي فلدسپار و کربنات ،بلورهاي کوارتز با حواشي گرد و خليجي به طول حدود  1/5ميليمتر ،بلورهاي صفحه اي
شكل بيوتيت باتاب خوردگي و تجزيه جزيي به کلريت و قالب کاني هاي مافيك که به طور کامل توسط کلريت و
کربنات جانشين گرديده تشكيل شده اند .کاني هاي فرعي شامل آپاتيت ،کاني هاي کدر و زيرکن که به همراه کاني
هاي اصلي در زمينه اي از ميكروليت هاي ظريف پالژيوکالز سديك ،ريز بلورهاي کوارتز – فلدسپاتيك ،بيوتيت ،لكه
هاي کربنات و کلريت قرار دارند .در نمودار (مياشيرو )1974 ،طبيعت ماگماي پديد آورنده آن تولئيتي است.
واحد tr

ﮐﺸ
ﻮر

برونزدهاي اين واحد با قطع شماري از واحدهاي ائوسن فوقاني به گونه نفوذي جلوه گر شده است ،آن چنان که در
شمال باختر روستاي کهنگ قاطع واحد  E6tbو در شمال خاور روستاي سرسري قاطع واحد  E6tمي باشد .رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ظاهري آنها خاکستري تير ه تا قهوه اي و سطح تازه سبز رنگ است .ضخامت تقريبي برخي از دايك ها  2تا  3متر و
درازاي آنها به  15تا  20متر بالغ مي شود .ترکيب سنگ شناختي اين واحد به انواع پيروکسن تراکي آندزيت ،کوارتز
تراکي آندزيت و تراکي آندزيت تقسيم مي شود .بافت ميكروسكوپي اينها شامل پورفيريتيك با زمينه هاي

تﻣ

ميكروليتي – اينترسرتال ،فلسيك يا کريپتوکريستالين است .به طور اساسي ،درشت بلورها از پالژيوکالز در حد
اليگوکالز – آندزين واجد ساختمان منطقه اي ،بافت تجمعي و دربرداري ريز بلورهاي پيروکسن ،با تجزيه و جانشيني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به سريسيت ،اپيدوت ،کلريت ،آلكالي فلدسپار وکربنات ،بلورهاي پيروکسن با تجزيه به کلريت و کربنات و با ظ هور
بافت تجمعي و باالخره بلورهاي آمفيبول (اکتينوليت) تشكيل مي شوند .زمينه از ميكروليت هاي پالژيوکالز که به
سريسيت و کلريت تجزيه گرديده و بلورهاي آلكالي فلدسپار سريسيتي ساخته شده است.در فضاي بين ميكروليت ها

و
اﮐﺘ

ريز بلورهاي کلريت ،اسفن (لوکوکسن) ،کوارتز تجديد تبلور يافته و اپيدوت ديده مي شود .از ديگر کاني هاي فرعي
بايستي به آپاتيت و کاني هاي کدر اشاره نمود .براساس نمودار (کاکس و همكاران )1979 ،نمونه هاي اين واحد در
مرز قلمرو تراکي آندزيت – آندزيت ودر نمودار (مياشيرو )1974 ،در محدوده کالكوآلكالن جاي دارند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمین شناسی ساختمانی

ورقه يكصدهزارم کوهپايه در حاشيه باختري ناحيه ايران مرکزي ،در زير پهنه اروميه – دختر قر ار دارد .بر پايه
مشاهدات صحرايي گسله راندگي زفره – فشارك که بخشي از گسله معروف قم – زفره مي باشد به طور مشخص
برونزدهاي سنگي منطقه مورد مطالعه رابه دو حوضه جداگانه در طرفين خود تقسيم مي کند.
– بخش خاوري گسله راندگي زفره – فشارك

زﻣﯿ

اين محدوده با روند همگاني شمال باختر – جنوب خاور مشتمل بر گدازه هاي حدواسط – بازيك و انواعي از
سنگهاي آذرآواري ائوسن مي باشد که توسط رخساره هاي متنوعي از سنگهاي نفوذي بريده شده اند .آثار دگرساني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و در بخش محدودي اسكارن زايي به ترتيب در گدازه هاي ائوسن و آهك هاي کرتاسه باالئي مشهود است .همچنين
سنگهايي با ويژگي نيمه آتشفشاني و با ترکيب داسيت – ريوداسيت افقهاي از سنگ هاي ائوسن را قطع مي کنند

که مربوط به بعد از ائوسن و به احتمال پليوسن هستند .ستبراي واحدهاي ياد شده زياد بوده و بطور معمول نقاط ي
باارتفاع زيا د (کوه مارشنان) راتشكيل مي دهند .تزريق توده هاي نفوذي و سازوکار گسله ها در شكل گيري
ساختاري اين حوضه نقش برجسته اي داشته است.
– بخش باختري گسله راندگي زفره – فشارك

واحد هاي رسوبي در گستره مورد نظر برونزدهاي کم ارتفاعي هستند که انباشته هايي از دوران هاي پالئوزوئيك و
مزوزوئيك راشامل مي شوند .ته نشست سنگهاي آهكي و کوارتزيتي دونين ،سنگهاي دولوميتي و آهكي پرمين،
سنگهاي ترياس باترکيب دولوميت ،شيل ،ماسه سنگ و آهك ،شيل و ماسه سنگهاي ژوراسيك و باالخره آهك و
مارن هاي کرتاسه با روند عمومي شمال باختر – جنوب خاور رويت م ي شوند .بر اثر سازوکار گسله هاي رانده و
معكوس با روند يادشده و گسله هاي فرعي با روند تقريبي شمال خاوري – جنوب باختري مواردي چون راندگي
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واحدها ،نبودهاي چينه اي ،شيب دار شدن واحدهاي کواترنري به ميزان غيرعادي ،ظهور تراورتن ها و در نهايت
ريخت کنوني اين محدود ش كل گرفته است .سيستم هاي چين خوردگي در منطقه به طور عمده از نوع چين هاي
وابسته به گسله اند ) . (Fault related Flodsدر زير به شرح گسله هاي مهم و سپس به چين خوردگي هاي منطقه
اشاراتي خواهد شد.
گسل راندگي زفره – فشارك

اين گسله که بخشي از گسله معروف قم – زفره مي باشد ،با روند شمال باختري – جنوب خاوري به احتمال به
صورت يك گسله پي سنگي است و با توجه به شكستگي هاي موجود در منطقه ،گسله ياد شده داراي مولفه امتداد

ﮐﺸ
ﻮر

لغز با سازوکار راست گرد مي باشد .گسله مورد مطالعه از قسمت مياني واقع در بخش شمالي ورق ه به فاصله حدود
 2/5کيلومتري شمال باختري روستاي چاه سرخ وارد منطقه مي شود و با روند جنوب خاوري از کنار زفره گذر مي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کند ،نزديكي هاي مزرعه وژه دچار مقداري خمش شده به سوي روستاي فشارك متمايل مي شود .دنباله آن در
دشت هاي آبرفتي جنوب خاور روستاي لوتري از نظر پنهان شده و توسط نهشته هاي کواترنر پوشيده مي شود .در
ورقه کوهپايه تنها  32کيلومتر از درازاي اين گسله ديده مي شود که شيبي نزديك به  20تا  40درجه به سمت

تﻣ

شمال خاوري دارد .سازوکار راست بر آن موجب شده که نهشته هاي آهكي کرتاسه باالئي (واحد  )K2 lshبين  8تا
 12کيلومتر جابجا شود .در پيرامون مزرعه وژه گسله هاي افشان ) (Spley faultبا خصيصه راندگي در واحدهايي از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ائوسن و کرتاسه بااليي رويت مي شود .همچنين در پيرامون فشارك راندگي در داخل کرتاسه بااليي اتفاق افتاده
است .در شمال باختر روستاي زفره (جنوب – جنوب باختر کوه السفيد) گسله هايي امتداد لغز مشاهده مي شود که
امتداد آنها با گسله زفره – فشارك زاويه  75درجه مي سازد .به نظر ميرسد که با سازوکار چپ گردي که آنها نشان

و
اﮐﺘ

مي دهند ،آنتي ريدل گسله زفره – فشارك باشند .اين سازوکار موجب جابجايي بخش هايي از سنگهاي ترياس،
ژوراسيك و کرتاسه شده است .در خاور روستاي زفره تحرك شاخه هاي فرعي گسله زفره – فشارك موجب قرار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گيري واحد آتشفشاني  E2anدر کنار واحد آذرآواري  E6pyشده است .در امتداد اين گسله (جنوب باختر روستاي
فشارك) چشمه هاي تراورتن ساز وجود دارد که ضخامتي از نهشته هاي تراورتن را برجاي گذاشتهاند .از نظر سني
آخرين فعاليت اين گسل مربوط به فعاليت آتشفشاني نوار اروميه – دختر بوده که تا عهد حاضر (پليوسن و
کواترنري) فعال بوده است ،ولي تاکنون در طول اين گسل کانون زلزله گزارش نشده است (بربريان.)1976 ،
گسل راندگي شمال تين جان – زفره

زﻣﯿ

اين راندگي گسله ايست ،با راستاي خمدار شمال باختري – جنوب خاوري و شيب  30تا  45درجه به سمت شمال
خاوري ،که تنها  33کيلومتر از درازاي آن در اين ورقه مشاهده مي شود 12 .کيلومتر از طول آن در بخش باختري
گسله زفره – فشارك و  21کيلومتر باقيمانده در قسمت خاوري گسله ياد شده قرار دارد .گسله مورد مطالعه پس از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عبور از واحدهاي رسوبي ناحيه باختري در کنار روستاي زفره گسله زفره – فشارك را با زاويه اي حاده قطع مي کند،
سپس حدود  4کيلومتر از طول آن در خاور روستاي زفره در زير رسوبات آبرفتي کواترنر از نظر پنهان شده و بطور

مجدد در بخش خاوري مسير خود و در واحدهاي آتشفشاني و نفوذي آشكار ميشود .از اين پس با حرکت به سوي
جنوب خاوري کمي تحدب دار مي شود و از حدود  3کيلومتري شمال روستاي تين جان عبور نموده به طرف
مرزهاي خاوري ورقه مي رود .سازوکار راندگي گسله نام برده در بخش خاوري خود موجب شده که در جنوب کوه
البگو دولوميت هاي سازند شتري بر روي شيل و ماسه سنگهاي سازند نايبند از يك طرف و قرار گ يري دولوميتهاي
ياد شده بر روي کنگلومراي قاعده ائوسن از سوي ديگر شده است .در جنوب کوه زرد سنگهاي آهكي و کوارتزيتي

دونين (سازند بهرام و و پادها) بر روي دولوميت هاي زرد رنگ ترياس مياني (سازند شتري) قرار دار د .با اين وجود
در بخش خاوري به لحاظ تأثير فعاليتهاي گسله مورد نظر بر روي گدازه ها ،سنگ هاي آذرآواري و نفوذي که ماهيت
آنها سخت و شكننده است ،آثار جابجايي بطور آشكارا مشخص نيست ،ولي تا اندازه اي مي توان خردشدگي و
دگرساني را در آنها گواه بود.
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گسل راندگي ورطون
راندگي ورطون در بخش باختري گسله راندگي زفره – فشارك (در شمال باختر ورقه کوهپايه) با راستاي شمالي –

جنوبي وارد منطقه مي شود ،از مجاور روستاي چاه ريسه عبور کرده و تا حدود  2کيلومتري شمال روستاي ورطون
ادامه پيدا مي کند .اين گسله دنباله گسله عباس آباد در ورقه يكصد هزارم اردستان (ورقه شمالي) مي باشد و ب ه
تقريب تمام طول  16کيلومتري آن در اين ورقه در زير پوشش آبرفت هاي کواترنري از نظر پنهان است .با اين حال
در جنوب خاور چاه ريسه دنباله واحدهاي ترياس ،ژوراسيك و کرتاسه به طرف باختر قابل تعقيب نيست .از طرفي به
نظر مي رسد تظاهر نهشته هاي تراورتني پيرامون روستاي چاه ريسه و حوالي روستاي ورطون در ارتباط با همين

ﮐﺸ
ﻮر

گسله باشد بطوريكه در برخي قسمت ها شيب اليه هاي تراورتن به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است.
گسل معكوس چاه ريسه

اين گسله فشاري از حدود  4کيلومتري جنوب روستاي چاه ريسه (کوه کفتار) شروع شده و باروند ج نوب خاوري –

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شمال باختري به طرف مرز شمال باختري ورقه حرکت مي کند .تنهانزديك به  9- 10کيلومتر از درازاي آن در اين
ورقه رويت مي شود .شيب آن حدود  45- 50درجه به سمت شمال خاور ا ست .سازوکار معكوس اين گسله موجب

تﻣ

قرارگيري بخش هايي از پرمين و ترياس (واحدهاي  Pdو  )TR1بر روي دولوميتهاي سازند شتري (وا حد  )TRshشده
است.
بررسي مراحل گوناگون كوهزايي و چين خوردگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کهن ترين واحد سنگي منطقه مربوط به دونين مي باشد که به دنبال پيشروي دريا رسوب ه اي تخريب ي دونين
پايين (سازند پادها) و سپس سنگ آهك هاي دونين مياني و بااليي (سازند بهرام) نهشته شده است .با توجه به نبود

و
اﮐﺘ

رسوب هاي کربنيفر ،به احتمال واحدهاي پرمين با ناپيوستگي در کنار ته نشست هاي دونين قرار مي گيرند .با اين
وجود رخنمون هاي دونين اغلب به صور ت گسله در کنار واحدهايي از ترياس واقع شده اند .در هر حال هيچ نوع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نشانه اي از انباشته هاي کربنيفر در منطقه وجود ندارد و اين نبود به گمان در ارتباط با ف از هرسي نين باشد.
پس از پيدايش سنگ نهشته اي رسوب هاي مربوط به پرمين ،يك فاز خشكي زايي موجب باالآمدگي حوضه و ظهور
ته نشست هاي تخريبي و آهن ( )Ferrogenousترياس زيرين (سازند سرخ شيل) مي شود .حرکات سيمرين پيشين
در حد بين ترياس مياني و بااليي ،منطقه را تحت تأثير قرار داده و سازند نايبند متعلق به ترياس بااليي با ي ك
کنگلومراي قاعده اي به صورت دگرشيب روي ترياس مياني ( سازند شتري) مي نشيند .گذر ترياس بااليي ب ه

زﻣﯿ

ژوراسيك (سازند شمشك) تدريجي است.
در حد فاصل ژوراسيك با کرتاسه ،حرکت هاي تكتونيكي سيميرين پسين موجب باال آمدگي و چين خوردگي
رسوبهاي ژوراسيك شده و متعاقب آن فاز فرسايشي ناشي از اين حرکت هاي زمين ساختي و پيشروي درياي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کرتاسه رسوبهاي سرخ و آواري قاعده کرتاسه را به گونه دگرشيب روي اليه هاي قديمي تر (سازند شمشك) جاي
مي دهد .سرآغاز کرتاسه آغازي از آپسين – آلبين است.

نبود ميان واحدهاي سنگي کرتاسه باال و کرتاسه پايين ،مربوط به فاز کوهزايي است که در قاعده سنومانين رخ
ميدهد .اين فاز در ايران مرکزي به خوبي ديده مي شود.
رسوب هاي پالئوسن در محدوده مورد مطالعه وجود ندارد و ائوسن با يك کنگلومراي با ضخامت  100تا  150متر به

طور دگرشيب و گاه گسله در مجاورت واحدهاي کرتاسه قرار دارد .اين دگرشيبي نشانگر ادامه حرکت هاي شديد فاز
کوهزايي الراميد است که هم زمان در بيشتر نقاط ايران موثر بوده است.
بدنبال فاز فشاري الراميد ،تنش هاي کششي به پيدايش حوضه هاي پوياي ائوسن انجاميده است که در اين حوضه
ها ستبرايي شايان توجه از ته نهشته هاي آتشفشاني – رسوبي شامل مجموعه اي از گدازه هاي بازيك تا اسيدي و
س نگ هاي آذرآواري بر جاي گذاشته شده است .اين حوضه هاي پرتكاپو و فعال بوده و گاه حوضه هاي دريايي
تمايل قاره اي پيدا نمودهاند.
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در اواخر ائوسن و اليگوسن آغازي تزريق سنگهاي نيمه آتشفشاني با ترکيب داسيتي – ريوداسيتي ،نفوذ توده هاي
اسيدي – نيمه اسيدي تا بازيك (گر انوديوريت تا گابرو) و باالخره چين خوردگي هاي ائوسن همگي در ارتباط با فاز
کوهزايي پيرنه مي باشند.
فاز آلپي نهايي به گونه ته نشست هاي اليگوميوسن (سازند قم) بايك کنگلومرا ،ماسه سنگ و مارن قرمز رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

قاعدهاي به گونه ناپيوستگي زا ويه دار روي واحدهاي قديمي تر قرار گرفته و يا به صورت گسله در کنار آنها ديده مي
شود.
تأثير فاز فرعي مربوط به فاز آلپي نهايي (فاز پاسادنين) در اواخر پليوسن و اوايل کواترنري موجب چين خوردگي
رسوبات پليوسن و دگرشيبي در قاعده کواترنري شده و منطقه شكل نهايي و امروزي خود را بدست آورده است.
در ور قه کوهپايه ساختمان هايي چين خورده يافت مي شوند که با گسله هاي فشاري يا راندگي ها وابستگي نزديك

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارند اين ساختمان هابه طور عمده به گونه تاقديس ياناوديس اند و از نظر فراواني بيشترين گسترش اين ساختمان
ها در بخش باختري گسله زفره – فشارك است .از مهم ترين آنها ب ايستي به تاقديس سفيد اشاره کرد .اين تاقديس
در جنوب خاوري روستاي چاه ريسه واقع شده و نام آن از کوه سفيد گرفته شده است .هسته اين چ ين خوردگي از

تﻣ

کنگلومرا ومارنهاي قرمز رنگ و بنتونيت دار واحد  OMqcپديد آمده و روند محور آن به تقريب با روند شمال باختري
– جنوب خاوري گسله زفره – فشارك موازي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمین شناسی اقتصادي

در منطقه مورد مطالعه آثار معدني به صورت کانه هاي غير فلزي و فلزي به شرح زير شناخته شده است.
كانه هاي غير فلزي

و
اﮐﺘ

بنتونيت

اين ماده معدني در جنوب خاور روستاي چاه ريسه و جنوب باختر روستاي زفره به شكل معادني فعال ديده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رگه هاي بنتونيت به قطر  1/ 5-2متر به ر نگ سفيد و صورتي کم رنگ در داخل مارن هاي قرمز رنگ واحد OMqc

قرار دارد .معدن بنتونيت چاه ريسه که در حدود  20کيلومتري روستاي زفره قرار دارد در شمار معادني است که
مواد استخراجي آن براي مصارف کاشي و سر اميك سازي به اصفهان و شهرهاي ديگر برده مي شود .ن مونه اي از اين
معدن جهت آزمايش  XRDاخذ و نتيجه آن به شرح زير است.

Cristobalite + Gypsum + Montmorillonite + Quartz + Feldspar + Calcite + Illite

گفتني است که معدن ياد شده به صورت روباز است وبا استفاده از ماشين آالت سنگين استخراج و حمل ميشود.

زﻣﯿ

دولوميت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

معدن دولوميت زفره در  9کيلومتري شمال باختري روستاي زفره قرار دارد .دولوميت هاي سازند شتري به روش
انفجار استخراج شده و سپس مراحل خرد کردن و دانه بندي جهت حمل به کارخانه ذوب آهن اصفهان صورت مي
گيرد .هم اکنون اين معدن در دو کارگاه مجاور هم در حال کار مي باشد.
سيليس

بخش هايي از ماسه سنگهاي کوارتزيتي واحد  TR n2جهت استفاده از سيليس آنها بهره برداري مي شود .معدن
سيليس زفره يا سورچه (از نام مزرعه سورچه) در  6کيلومتري شمال باختر روستاي زفره به همين منظور احداث
شده است .مواد خام ياد شده به روش انفجاري استخراج و سپس به کارخانه سيمان اصفهان حمل مي شود.

گچ

معادن گچ فعال منطقه در شمال باختر روستاي سگزي قرار دارند .معدن گچ يك لنگي (نام روستا) به فاصله 11
کيلومتري و معدن گچ مهدي آباد (نام روستا) به فاصله  17کيلومتري سگزي واقع شده اند .معادن روباز ياد شده در
بخشهايي از واحد  Q2tهستند و با ماشين آالت سنگين استخراج و جهت پخت و فرآوري گچ به کارگاه هاي متعدد
پخت گچ در مجاور سگزي حمل مي شوند.
19

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
تراورتن

در شمال باختري ورقه و در يك روستاي شمال باختر – جنوب خاور رخنمون هاي پراکنده اي از سنگ تراورتن
ديده مي شود .اين سنگها در جنوب باختر چاه ريسه (معادن تراورتن چاه سفيد و الوان سنگ) و جنوب خاور چاه
ريسه (معادن تراورتن چاه ريسه والوان ورطون) مورد استخراج و بهره برداري هستند .اکثر آنها داراي تخلخل بوده و
از نظر کيفيت چندان مناسب نمي باشند .با اين وجود در بخش هايي که سنگ به رنگ هاي قهوه اي ،قرمز و زرد در
مي آيد مورد استفاده سنگ ساختماني است ودر اين بين معدن چاه سفيد از رنگ سفيد و کيفيت به نسبت بهتري
برخوردار است.

ﮐﺸ
ﻮر

از جلوه هاي طبيعي و زيباي موجود در پهنه هاي تراورتني ،چشمه آب گرم ورطون است که مورد استفاده اهالي
منطقه است.
سنگ ساختماني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش هايي از واحد آذرآواري  E6pyو يا توده هاي نفوذي واحد  di, gdمعادني فعال و در حال ک ار ديده ميشود
که سنگ آنها براي مصارف سنگ ساختماني بهره برداري مي شود .در پيرامون (معدن سرسري) و شمال خاور

تﻣ

روستاي سرسري توف برش هاي قرمز تا صورتي رنگ واحد  E6pyبه صورت روباز و به گونه انفجاري در حال بهره
برداري است .معدن  110در  14کيلومتري شمال خاور زفره و در واحد نفوذي  diواقع شده است .روش استخراج

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين معدن سيم برش است .معدن پرلعاب در واحد نفوذي  gdو در  4کيلومتري شمال خاور زفره است ،و با سيستم
سيم برش مورد بهره برداري قرار مي گيرد .معدن دره نچفت در واحد  gdو در  9کيلومتري شمال خاوري روستاي
زفره قرار دارد و با سيم برش استخراج مي شود .در مجاور معدن دره نچفت و در شمال باختر تين جان (معدن

و
اﮐﺘ

متروکه رحمت آباد ،در  14کيلومتري شمال کوهپايه) کا رگاههاي سنگ نما (در واحد  )gdوجود دارد.
معدن فشارك در مجاور روستاي فشارك و در سنگ هاي واحد  gdقرار دارند .در کارگاه معدن سنگ هاي استخراج

باريت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده با ماشين آالت سنگين خرد شده و به قطعه هاي کوچك مكعبي شكل تبديل مي شود .سپس جهت سن گ
فرش کردن خيابان ها و موارد مشابه ديگر به اصفهان و شهرهاي مجاور حمل مي گردد.
در جنوب خاور روستاي چاه ريسه در واحد رسوبي کرتاسه زيرين رگه ها و رگچه هايي از سولفات باريم رويت
ميشود که آهك هاي ميزبان را بريده اند .قطر رگچه و رگه هاي ياد شده از چند سانتي متر تجاوز نمي کند و ب ه
گونه انديس باريت جلوه گر ميشود.
آهن

زﻣﯿ

كانه هاي فلزي

در توده اسكارني شمال خاور روستاي فشارك بخش هاي آهن دار ،بصورت رگه هايي با روند تقريبي شمال خاوري –

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جنوب باختري رويت مي شود .بررسي مقاطع صيقلي آنها توسط (م .حاجي نوروزي – سازمان زمين شناسي –

 ،)1380آن است که حدود  90درصد نمونه ها از منيتيت تشكيل شده ولي هم اکنون بر اثر دگرساني سوپرژن
بسياري از منيتيت ها به هماتيت و سپس به هيدروکسيدهاي آهن نظير ليمونيت و گونيت بدل شده اند.
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