وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﺧﻀﺮآﺑﺎد

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

6753

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ع .ﺣﺎج ﻣﻼﻋﻠﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1993
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -6753خضرآباد
گزارش ورقه یکصد هزارم ناحيه خضر آباد

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه مورد بررسي محدوده ˊ 53˚ ،30تاˊ 54˚،00طول خاوری و ˊ 32˚ ،00ˊ- 31˚،00عرض شمالي از نظر تقسيمات
کشوری است ،قسمت شمالي آن در بخش خضر آباد از توابع فرمانداری یزد واقع است و قسمت جنوبي آن جزئي از
دهداری نصر آباد و علي آباد از توابع فرمانداری نفت مي باشد.

بخشي از ارتفاعات شير گروه با قله ای به ارتفاع  4075متر در پایانه جنوب خاوری محدوده قرار دارد .کوه های سنگستان،
خارکو ،بندازان ،مشرف به کفه ابرکوه و کوه های ميل درویش ،دزگين ،نخلستان ،کذاب مشرف به کفه اردکان از عمده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ترین ارتفاعات ناحيه مي باشد.
جاده آسفالتي یزد به شيراز ،از راه تفت ،علي آباد و ده شيراز جنوب خاوری محدوده و جاده تفت به ندوشن از راه نصرآباد
از مرکز ناحيه و یزد به خضر آباد از کناره شمال باختری محدوده مورد بررسي مي گذرد.

تﻣ

از نظر آب و هوا و پوشش گياهي به علت وجود ارتفاعات شيرکوه وضع بهتری نسبت به سایر نقاط استان یزد دارا ميباشد،
بسانيکه مراتع موجود این بخش به ویژه ندوشن و نصر آباد از بهترین مراتع استان و از نظر دامپروری حائز اهميت است .

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تنها عامل تعدیل کننده دما ،ارتفاعات شيرکوه است که پهنه نسبتا گسترده ای از مناطق پيرامون خود را زیر تاثير قرار
ميدهد .ميزان بارندگي در حدود  200ميليمتر در ارتفاعات شيرکوه و حداقل بارندگي در حدود  60ميليمتر در نقاط
کم ارتفاع و پست منطقه ميباشد.

و
اﮐﺘ

از نظر ریخت شناسي (مورفولوژی) ناهمواریهای این ناحيه را ميتوان به سه دسته کوهها وارتفاعات ،دشت ها و جلگه ها
و کفه های اردکان و ابرکوه تقسيم کرد .مجموعه واحد های سنگي موجود در ناحيه دارای راستای شمال باختری -

زمين شناسي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنوب خاوری است که جبهه جنوبي آن به کفه ابرکوه و شمالي آن به کفه اردکان پایان ميگيرد .کفه های اردکان و
ابرکوه در نواحي پست تر واقع شده و بعلت گود افتادگي آنها نسبت به مناطق پيرامون ،آبهای سطحي به سوی این
نواحي روان شده و در اثر تابش شدید خورشيد ،آب این مناطق تبخير و نمک بر جای گذاشته ميشود.

زﻣﯿ

کهن ترین سنگهایي که در منطقه دیده ميشود ،سازند کهر ميباشد که پي سنگ منطقه را تشکيل ميدهد .واحد های
چينه شناسي از پرکامبرین پ سين تا پرمين باال بيشتر در بخش شمالي و سایر نهشته های دیگر شامل مزوزوئيک و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ترسير عموماً در بخش مرکزی و جنوبي ،و سلسله جبال شير کوه ها سنگهای گرانيتي و گرانودیوریتي در بخش جنوب
خاوری ناحيه خود نمایي مينماید.

پر کامبرین پسین  -کامبرین پیشین
سازند کهر

 :PЄkسازند کهر « (Deadual, 1967) » PЄkپي سنگ قدیمي منطقه را تشکيل ميدهد و عموما شامل شيل ،ماسه سنگ،

سيلتستون به رنگ سبز ،سبز مایل به خاکستری است و بعلت دارا بودن همانندی رخساره ای و با سازند کهر مقایسه
شده است .بطور فرعي الیه های دولوميتي قهوه ای گراینده به زرد مجموعه سنگ های وابسته به سازند کهر را همراهي
مينماید .در ساخت های رسوبي وجود ریپل مارک از ویژگي های آشکار مي باشد .برونزد آنها در نواحي دره خضر آباد،
مزرعه ميان ،کذاب ،دوالب ،خام سياه ،مزرعه سه دانگ و پناکوه در گستره پهناوری دیده ميشود که توسط سازند
سلطانيه پوشيده شده است .اگر چه سنگهای ميانجي از کهر به سلطاته عموما تکتونيزه و پوشيده است ولي در سه ناحيه
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مزرعه ميان ،جنوب خضر آباد ،جنوب کوه رعنا و در مزرعه سه دانگ خام سپاه ،مرز آنها تا اندازه ای مشخص ميباشد و
سلطانيه بصورت ناهمساز روی ن هشته های کهر قرار ميگيرد.
 :Єsسازند معادل سلطانيه  )Stocklin et al.,1964( Єsدر ناحيه مورد بررسي عموماً از سنگهای دولوميتي چرت دار
تشکيل شده و الیه های شيل ماسه ای ارغواني و کرم رنگ بطور فرعي آن را همراهي مي نمایند .در کوه بنستان و

ﮐﺸ
ﻮر

نلخستان واقع در شمال خاوری مزرعه صدر ،در پائين ترین بخش ردیف سلطانيه و در راستای گسله صدر آباد مجموعه
ای در هم از شيل ماسه ای بنفش رنگ ،آهک تيره رنگ بدبو ،شيل گچ دار ،دولوميت چرت دار قهوه ای گراینده بزرد
مشاهده ميشود که روی نقشه با عالمت  Є1sمشخص شده است .گذر از سلطانيه به کهر در مزرعه سه دانگ واقع در
جنوب باختری خام سياه بصورت همساز و ناگهاني است در حاليکه در جنوب کوه رعنا ،مزرعه ميان و خضر آباد
ناهمسازی خفيفي ميان آنها مشاهده ميگردد ،در دره بن کر سازند سلطانيه در باالترین بخش خود با نهشته های وابسته
به باروت بصورت هماز و تدریجي پوشيده ميگردد .دولویت های سلطانيه در نواحي جنوب خضر آباد ،جنوب خاوری

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هامانه ،جنوب کوه رعنا ،کوه دزگين و در دوالب در معرض دید قرار دارند.
 :Єbسازند باروت  )Stocklin et al., 1964( Єbشامل تناوبي از شيل ماسه ای ریز دانه ميکادار ارغواني تا بنفش رنگ و

تﻣ

دولوميت قهوه ای تا قهوه ای گراینده بزرد با نوارهای چرت به رنگ قهوه ای و سفيد و در سطح فرسایش سياه رنگ
است .ضخامت کلي آن از پنجاه تا یکصد متر متغير بوده و با گذر همس از و تدریجي روی سازند سلطانيه و زیر سازند
زاگون قرار دارد .این سنگها در دره بن کر ،جنوب هامانه و مزرعه سه دانگ و خاور دوالب مشاهده شده و در بعضي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نواحي بعلت تکتونيز و کم ضخامت بودن از دید پنهان ميگردد.
سازند زاگو ن  Єzعمدتاً از شي ل ماسه ای و ماسه سنگ ریز دانه ميکاسه ای قرمز تيره و بنفش رنگ تشکيل شده و

و
اﮐﺘ

ضخامت آن از بيست تا پنجاه متر تغيير مينماید ،بطور همساز و تدریجي روی سازند باروت و زیر سازند اللون قرار
ميگيرد.
برونزد آن در دره بن کر ،مزرعه سه دانگ ،باختر دوالب ،ميل سفيد دیده شده و به علت ضخامت ناچيز آن در نواحي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تکتونيزه از معرض دید پنهان ميگردد.
سازند اللون  )Assereto,1963( Є1شامل تناوبي از الیه های شيلي و ماسه سنگي ميان دانه ،به رنگ خاکستری روشن،
صورتي و قرمز متمایل به صورتي است و بطور فرعي الیه های ماسه سنگ آرکوزی صورتي رنگ آنها را همراهي مي
نماید ماسه سنگ ها نيز بطور پراکنده کنگلومرایي بوده و عناصر سياه رنگ با ترکيب سيليسي به ابعاد نيم تا حداکثر
دو سانتي متر که معموال گردشده تا نيمه گرد شده ميباشد ،در آن مشاهده ميگردد .از ویژگي های آشکار این سنگ ها

زﻣﯿ

وجود عناصر شيل نابر جای ارغواني رنگ به ابعاد نيم تا چهار سانتي متر به اشکال دایره ای و بيضوی در آن ها باشد.
ساخت های رسوبي چون موج نقش و چينه بندی متقاطع با مقياس گسترده در طول الیه ها دیده مي شود .پایان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخش سازند اللون منگهای کوارتزیتي  Єsq1سفيد رنگ با ضخامت حدود  40متر ميباشد که در برخي نواحي روی
آن دیده ميشود .ضخامت اندازه گيری شده سازند اللون در دره بن کر حدود  430متر است .این سازند بطور همساز
و تدریجي روی سازند زاگون و با ناهمسازی در زیر ن هشته های دونين قرار ميگيرد.
پالئوزوئیک فرقانی
دونین

رسوب های دونين  Dدر آغاز با ماسه سنگ کوارتزیتي درشت دانه آغاز شده و بسمت باالتر به ماسه سنگ قهوه ای،
خاکستری متمایل به زرد ،شيل ماسه ای خاکستری روشن ،ماسه سنگ کوارتزیتي با آثار کرم به رنگ سفيد تبدیل

ميگردد .الیه های ماسه سنگ کوارتزیتي کنگلومرایي با عناصر گرد تا نيمه گرد با ترکيب سيليسي به رنگ سياه به
اندازه حداکثر یک سانتي متر و همچنين آهک دولوميتي کرم رنگ بصورت ميالن الیه ای در آنها دیده مي شود .پایان
بخش این مجموع الیه های ماسه سنگي و شيل ماسه ای ریز دانه سياه رنگ ميباشد که با رسوب های پرمين بطور
ناهمساز پوشيده ميشود .این سنگ ها بر پایه بررسي های دیرین شناسي (بزرگنيا۔ پرتو آذر  -نواری  )136۸و فسيلهای
Flora fragment Umbella? Trcochiliscus spبه زمان دونين مياني تعلق دارد و به خاطر همانندی رخساره ای با
2
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سازند پادها ؟ مقایسه شده است .در ميل درویش به سمت ذره بين کر واقع در جنوب خاوری هامانه ،دونين بيشترین
ضخامت ( 250متر) را دارا ميباشد.
پرمین

رسوبهای پرمين این ناحيه با سازند جمال ) (Stacklin,et al ,1965در کوه های جمال واقع در منطقه طبس مقایسه
شده است .عموماً از یک واحد تخریبي ( )Psqjدر قاعده و الیه های سنگ آهک  P ljو دولوميت  Pdjدر بخش باالیي تشکيل
ميگردد.
واحد  Psqjدر پایه پرمين ضخامتي حدود  50متر داشته و از ماسه سنگ کوارتزیتي سفيد رنگ گهگاه کنگلومرایي با

ﮐﺸ
ﻮر

عناصر گرد تا نيمه گرد سياه رنگ با ترکيب سپليسي و اندازه یک تا نيم سانتي متر تشکيل ميگردد.
روی واحد تخریبي پایه پرمين را سنگ های آهکي ستبر الیه تا توده ای برنگ خاکستری تا خاکستری تيره همراه با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نوارهای چرت با سطح فرسایش تيره رنگ مي پوشاند ،برخي جاها تاثير فرآیند دولوميتي شدن موجب تشکيل آهک
دولوميتي و دولوميت گردیده است .در ميل درویش شمال خاوری نصر آباد ،در بخش آغازین سنگهای مورد نظر شيل
آهکي و شيل گچ دار با فوزولين فراوان مشاهده گردیده است.

تﻣ

سنگهای دولوميتي  Pdjبخش پایاني نهشته های پرمين را شامل ميشود و با رنگ قهوه ای تا قهوه ای متمایل به زرد با
ميان الیه های آهک تيره رنگ در معرض دید قرار ميگيرد .بخش کربنات زیرین از رویي با تغيير رنگ آشکار آن بخوبي
قابل تشخيص ميباشد .بر پایه بررسيهای دیرین شناسي و فسيل های

Geinitzina sp Climacamina sp. Endothyra sp, schwagerina sp. Monogenerina sp. Earlandia sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمان پرمين باال برای این سنگها مشخص گردیده است .در ميل درویش انباشته های پرمين بيشترین ضخامت را در

و
اﮐﺘ

حدود  70متر دارا ميباشد که با ناهمسازی روی رسوبهای دومين قرار گرفته و خود توسط واحد الثریت  -ولکانيک هم
ارز سازند سرخ شيل پوشيده ميگردد.
مزوزوئیک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انباشته های مزوزوئيک با سنگهای التریت  -ولکانيکي وابسته به تریاس زیرین آغاز و سپس با سنگهای دولوميتي وابسته
به شتری دنبال ميگردد .پي آمد رخداد سيميرین پيشين و در نتيجه عملکرد فاز زمين ساز ،با تغيير رژیم آب و هوایي
همراه بوده که به تشکيل بوکسيت  -التریت بر روی سطوح فرسایش پانته سنگ های شتری انجاميده است .انباشته
های تریاس باال و سپس شيل و ماسه سنگ سازند شمشک پایان بخش رسوب های تریاس  -ژوراسيک است و دیگر

تریاس

زﻣﯿ

نهشته های جوانتر از ژوراسيک زیرین تا ژوراسيک پایاني در منطقه دیده نميشود.
سنگهای کرتاسه زیرین با رخساره پيشرونده روی رسوبات کهن تر از خود جای گرفته است و پس از رخدار استرین،
تخریبي های مربوط به کرتاسه باال را در ناحيه مشاهده مينمائيم.
v

روی آخرین الیه های دولوميتي وابسته به پرمين واحد سنگي تيره رنگي  TRقرار گرفته که با التریت و سپس سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های ولکانيکي با ترکيب پيروکسن آندزیت با پوشش ال تریتي آغاز شده و در باال به تناوبي از ماسه سنگ کوارتزیتي و
دولوميت مبدل ميگردد .در برخي نواحي تنها تناوب ماسه سنگ کوارتزیتي و دولوميت  TRsqمشاهده ميگردد که ماسه
سنگ ها نيز تا حدودی کنگلومرایي مي باشند .واحد تيره رنگ مورد نظر بصورت یک واحد کليدی مجزا کننده پرمين
از سازند شتر مي باشد .در گستره پهناوری در نواحي شمال و شمال خاوری ناحيه مورد بررسي برونزد آن را ميتوان
مشاهده نمود .واحد مورد سخن که هم ارز سازند سرخ شيل در نظر گرفته شده به تدریج در زیر سنگ های دولوميتي

وابسته به سازند شتری  TRshقرار ميگيرد .ضخامت کلي سازند شتری حدود  400متر باشد که با دولوميت های ستبر
تا ميانه ،قهوه ای رنگ آغاز شده ،سپس در بخش باالیي خود به دولوميت های زرد رنگ تبدیل ميگردد.
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تریاس باال

 :TRnعموماً شامل تناوبي از شيل ماسه ای ،ماسه سنگ و آهک است ،چهره همگاني این واحد خاکستری است و بطور
پراکنده ماسه سنگ کوارتزیتي آنرا همراهي مي نماید .دارای ماکروفسيلهای الله وش ،مرجان ،دو کفه ای ،شکم پایان
بوده و بر پایه بررسيهای تيغه های نازک و وجود ف سيل های زیر در آن به زمان تریاس باال نسبت داده ميشود.
Trocholina permodiscoides, Involoutina sinuosa, lnvotutina sinuosa pragsodes, involutina communis

ﮐﺸ
ﻮر

این سنگ ها در شمال و شمال خاوری ناحيه مورد بررسي در گسترهای پهناور مشاهده شده و ضخامت آنها در دره
گدار دوالب نصر آباد  1500متر اندازه گيری شده است .در شمال خاوری مزرعه صدر و جنوب خام سياه با واسطه
التریت روی سازند شتری قرار ميگيرد .این مجموعه را در برخي نواحي ،شيل ماسه ای ریز دانه همراهي مينماید که در

روی نقشه با عالمت  TRshnنشان داده شده است .بخش باالی نهشته های تریاس باال در نواحي کوه سفيد ،کوه مسجد،
کره رعنا و مزرعه کبير بصورت آهک های سفيدرنگ ریفال توده ای  TRl1nکه عموماً ارتفاعات را تشکيل مي دهد دیده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي شود ضمن اینکه بطور محلي در برخي جاها بطور جانبي به آهک های ریفال خاکستری تيره و تا سياه TRl2nباگرهک
های چرت تيره مبدل ميگردد .برپا به شواهد دیرین شناسي و وجود فسيل های زیر در آن ،به زمان تری اس باال نسبت
داده شده است.
Valulina sp. Agathammina cf, austroalpina, Macrotubus babai

تﻣ

ژوراسیک زیرین

روی آخرین الیه های تریاس باال در منطقه را رخساره شيل و ماسه سنگ های وابسته به ژوراسيک زیرین ( Jsسازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شمشک) ميپوشاند ،در این سنگها قبل مشخصي مشاهده نگردیده ولي به علت همانندی رخساره ای و جایگيری آن
روی سنگهای تریاس با سازند شمشک مقایسه شده و برونزد آن در خاور کوه سرتاب دیده ميشود.
کرتاسه

و
اﮐﺘ

رسوبهای کرتاسه در آغاز با یک سری سنگهای تخریبي Ksscدر پایه خود بصورت پيشرونده روی گرانيت شير کوه و
نهشته های تریاس باال قرار ميگيرد .تخریبي های پایه کرتاسه ها  Ksscدر آغاز به صورت تناوبي از کنگلومرا و ماسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ کنگلومرایي با عناصر گرد تا نيمه گرد با ترکيب ماسه سنگي و گرانيتي بوده و به سمت باالتر بصورت تناوبي از
ماسه سنگ و ماسه سنگ کنگلومرایي با الیه های ماسه سنگ آرکوزی بصورت ميان الیه در مي آید .نزدیک به بخش
پایاني یک واحد آهک تخریبي  Ks lبا ضخامت حدود  40متر وجود دارد که روی آنرا در پایان شيل ماسه ای  Ksshریز
دانه ارغواني رنگ مي پوشاند .پایان بخش واحد تخریبي کرتاسه عبارت از شيل ماسه ای ارغواني  Ksshرنگ ميباشد که
بطور تدریجي و همشيب توسط سنگ آهک نفت  Ktپوشيده ميگردد .بيشترین ضخامت سه واحد )(Kssh ,Ksl , Kssc

زﻣﯿ

در گدار بيد آخرید به  513متر ميرسد که بصورت پيشرونده روی گرانيت شيرکوه جای دارد .در سایر نقاط همچون دره
زرشکه ،کوه بيدریم ،غار نباتي این واحد مشاهده ميگردد .بر پایه شواهد دیرین شناسي و بررسي تيغه های نازک و وجود
فسيل های زیر ،سن این سنگها بارمين  -آپنين است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Pseudochoffatella sp. Pseudocyclammina sp. Actinoporella sp
ضمنا در راستای الیه های آهکي  Ks lدر برخي جاها فسيل دو کفه ای  Trigonia spبه فراواني مشاهده ميگردد.

الیه های سنگ آهکي تفت  Ktبا سنگ آهک شيلي ،سنگ آهک نازک تا ميانه الیه آغاز شده و به سمت باالتر ،سنگ
به آهک ستبر البه تا توده ای مبدل ميگردد ،چهره عمومي آن خاکستری است و فسيل های زیرسن ،آپتين  -آلبين را
برای این سگها نشان ميدهد.
Orbitolina aff discoidea, Cuneolina cf, Primitiva. Pseudochoffatella sp, Nautiloculina cf. oolithica
ضمناً فسيل های آمونيت بخشهای باالیي که توسط ک  -سيد امامي مورد بررسي قرار گرفته اند ،سن آلبين را برای آنها

مشخص نموده است  Leymeriella sp , Deshayesitesسنگهای مورد نظر را الیه های سنگ آهک اوربيتولين دار سفيد
رنگي همراهي مي نماید که روی نقشه با عالمت  Kt lمشخص شده است .
روی سنگ آهک تفت را تناوبي از سنگ آهک و مارن  klmبرنگ قهوه ای تا قهوه ای متمایل به زرد ميپوشاند که بر پایه
بررسي فسيل های زیر سن آن ،آلبين  -سنومانين استOrbitolina sp., valvulammina picardi, Nezzazata sp ..
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 cf. ethelia albaدر ضمن آمونيت یافت شده  Douvillecerasاز این واحد که توسط ک سيد امامي مورد بررسي قرار
گرفته زمان آلبين را برای آن مشخص نموده است واحدهای سنگي  Klm , Ktبطور جانبي به تناوبي از شيل و ماسه
سنگ با ميان الیه های آهکي اور بيتولين دار تغيير رخساره ميدهد که در مسير راه نصر آباد به گلویک و همچنين در
دره آدر بلندان واقع در شمال عبداهلل مشاهده ميگردد.

ﮐﺸ
ﻮر

در ناحيه شمس آباد روی آخرین الیه های واحد آهکي Klmرا یک سری سنگهای تخریبي بارخاره ماسه سنگ ،کنگلومرا
با ميانالیه های آهک تخریبي Kscبا ناهمسازی پوشاند .عناصر موجود در کنگلومرا گرد تا نيمه گرد به اندازه یک تا ده
سانتيمتر با ترکيب ماسه سنگ و سنگ آهک تفت ميباشد .ضخامت کلي آن حدود  564متر اندازه گيری شده و در
پایان توسط کنگلومرای کرمان پوشيده ميشود .بر پایه بررسي فسيل های زیر ،این سنگها را به زمان کامپانين نسبت
داده اند.

Siderolites vidali. Pithonella ovalis, Calcisphaerula innominata lata, rudist fragments,

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ائوسن

ائوسن در منطقه با تشکيل کنگلومرای کرمان در پي ،آغاز و سپس با جایگيری نهشته های رسوبي  -آتشنشاني روی آن
تکميل ميگردد ،با تشکيل سنگ آهک تخریبي نوموليت دار در حوضه رسوبي ائوسن فعاليت ولکانيس م آغاز ميگردد

تﻣ

بسانيکه در آغاز گدازه های آندزیني و سپس سنگهای آذر آواری با ترکيب آندزیتي همزمان با نهشته شدن آهک های
نوموليت دار برجای گذاشته ميشود ،ساختار های تشکيل دهنده سنگهای ترسيری در راستای شمال باختری  -جنوب

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خاوری و همسو با گسله ده شير دیده ميشود .کنگلومرای کرمان  Ecgkدر سرآغاز نهشته های ائوسن دیده شده و ضخامت
آن در ناحبه دره موسي باختر نصرآباد  ۸60متر اندازه گيری شده است .روی این کنگلومرا یک سری مارنهای ارغواني و
قرمز رنگ  Emقرار ميگيرد برونزد آن در نواحي جنوب و شمال باختری شمس آباد مشاهده ميگردد .گدازه های آندریني

و
اﮐﺘ

Eanتوسط سنگهای آذر آواری  Etبا رنگ عمومي قهوه ای گراینده به زرد پوشيده ميشود .گدازه های آندزیتي و سنگهای
آهکي نوموليت دار بصورت ميان الیه ،سنگهای آذر آواری واحد  Etرا همراهي مينماید.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای آتشفشاني چه بصورت گدازه و چه بصورت آذر آواری در برخي جاها بعلت قرار گيری در پيکره و گسليده پر
جنبش ده شير بطور اعم و در مجاورت گسله ده شير بطور اخص پروپيليني شده اند بطوری که رنگ سبز آنها نظر هر
بيننده ای را به خود جلب مينماید .برپایه بررسي تيغه های نازک و وجود فسيل های زیر ،این سنگها به زمان ائوسن
زیرین و مياني نسبت داده شده اند.

Nummulites sp., Alveolina sp.Nummulites all, aturicus Nummulites aff.millicaput.

نئوژن

همه رسوبهای ميوسن دار ای رخساره تخریبي و تبخيری بوده و نشاندهنده یک حوضه کم ژرفا و پرنيرو و در بعضي جاها

زﻣﯿ

کوالبي است .جنبشهای مراحل پایاني رخداد آلپ با چين خوردگي و فرسایش شدید ،موجب تشکيل کنگلومرای پليوسن
شده است .این کنگلومرا که هم ارز کنگلومرای هزار دره در البرز و بختياری در زاگروس ميباشد با ناپيوستگي روی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبهای ميوسن قرار ميگيرد.
میوسن

نهشته های ميوسن در شمال باختر شمس آباد با یک رخس اره کنگلومرایي  Mcgبا ضخامت حدود  40متر در پایه خود
آغاز ميگردد .این کنگلومرا بصورت پيشرونده روی سنگهای آذر آواری ائوسن جای دارد .ادامه کنگلومرای ی اد شده بسمت
خاور از پهلو به گچ و مارن گچ دار  M gyمبدل ميگردد و این خود نشاندهنده تغييرات جانبي حوضه ميوسن است ،زیرا
در حالي که کنگلومرا در یک محيط پر جنب و جوش شکل ميگرفته ،در بخشي از حوضه که دارای محيطي کو الی و
کم انرژی بوده گچ بر جای گذاشته شده است .روی رسوب های گچ و کنگلومرا رسوبات مارن و ماسه سنگ ریز دانه با
ميان الیه های سنگ آهک  Msmبا رنگ عمومي ارغواني قرار ميگيرد .پایان بخش رسوب های ميوسن در ناحيه مورد
بررسي الیه های ماسه سنگ و کنگلومرا  Mscبرنگ خاکستری تيره تا تيره رنگ است که با رنگ تيره آن بتوان  Mscرا
از مارن و ماسه سنگ  Msmبه خوبي باز شناحت.
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کنگلومرای پليوسن  Plcبا شيب مالیم بصورت ناهمار روی انباشته های ميوسن و رسوبهای کهن تر قرار گرفته و دارای
ویژگيهایي بشرح زیر است :
 کنگلومرایي است همگن -الیه بندی منظم داشته و ضخامت الیه ها  50تا  90سانتي متر است

جنوب گلویک دیده ميشود.
کنگلومرای  Qplبه پليوپالیستوسن نسبت داده شده و دارای ویژگيهایي بشرح زیر است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 سست و ناهمگن است شيب الیه کم و بيشترین آن ده درجه است -دارای الیه های مارني بصورت ميان الیه است.

ﮐﺸ
ﻮر

 دارای الیه هایي از مارن و ماسه سنگ است وجود سيمان سخت شده با خمير ماسه ای -عناصر نيمه گرد که اندازه آنها از 1تا  25سانتي متر متغير است ،کنگلومرای یادشده بيشتر در شمال کوه سرتاب و

تﻣ

نهشته های جوان ،شامل پادگانه های بلند و قدیمي  Qt1پادگانه های کوتاه و جوان  Qt2و رسوب های رودخانه ای است.
در دولبه ابرکوه و اردکان در راستای گسله های شمال باختری جنوب خاوری و در مجاورت گنبد های آتشفشاني
داسيتي سنگهای تراورتن  Qtrدیده ميشود که هم ارز تراسهای کهن و جوان در نظر گرفته شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آمیزه رنگین

در راستای گسله ده شير واقع در شمال زرّ و مجموعه در همي از سنگ های اولترابازیک ،رادیوالریت ،سنگ آهک

و
اﮐﺘ

پالژیک  CMبصورت نواری باریک در کنار این گسله در معرض دید قرار ميگيرد.
سنگهای اولتر بازیک بيشتر دارای ترکيب سرپانتينيت ،گابرو و پگماتيتوئيد بوده و بر پایه بررسي تيغه های نازک و وجود
فسيل های زیر به زمان کرتاسه باال نسبت داده شده اندGlobotrunacana sp. heterohelix sp. Radiolaria. .

سنگهای نفوذی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در پایانه جنوب خاوری ناحيه ،سنگهای تزریقي  gdشيرکوه در پهنه وسيعي گسترده شده اند .ترکيب آنها از گرانودیوریت
تا گرانيت اسيد تغيير مي نماید .بنظر ميرسد که تزریق توده نفوذی شيرکوه با گرانودیوریت یونيت دار آغاز و سپس در
مراحل بعدی ترکيب آن اسيدی تر شده و سنگ های گرانيت اسيد جایگزین گردیده اند .کانيهای گرمایي شاخص در

زﻣﯿ

مرز آنها با سنگ ميزبان به وجود نيامده و تاثير آنها روی منگ ميزبان با تشکيل کاني کلریت و کمي سوختگي همراه
بوده است .در بيد آخرید درون گيریهایي از شيل و ماسه سنگ تریاس باالیي در ميان آن مشاهده ميشود و سنگ های
کرتاسه با پي پيشرونده Ksscروی آن قرار ميگيرد.معمو الً ارتفاعات معروف به شهر کوه در برگيرنده این نوع سنگ ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميباشند.
در مرکز ناحيه مورد بررسي و در خاور کوه استاز سنگهای نفوذی آدر بلندان» «gdدر ميان انباشته های کرتاسه گسترده

شده اند و ترکيب آنها بيشتر از گونه گرانودیوریت بوده و دارای کانيهای پالژیوکالز با ساختمان منطقه ای و بيوتيت و
آمفيبول و همچنين فلدسپات آلکالن است که به کاني های رسي کوارتز تجزیه شده و پر کننده فضای کاني های دیگر
ميباشد .کاني های گرمایي در پيرامون این سنگ ها مشاهده نمي شود و تنها کمي آثار سوختگي روی سنگ های

ميزبان بر جای گذاشته اند.
گنبد های آتش فشاني نيم ژرف با ترکيب داسيتي در دولبه کفه ابرکوه و اردکان بطور خاص و در بخش های مرکزی
ناحيه بطور اعم دیده ميشود .این گنبد ،در کوه استاژ با یک برش نفوذی پایه با درون گيرهای کوچکي از سنگ ميزبان
همراه است و در برخي جاها چون کوههای دز گبن و دوالب در مرحله نخست بصورت سنگهای آذر آواری  dtaبا ترکيب
داسيتي است و در سایر نقاط به ویژه در راستای گسله به شهر دومين مرحله آن بصورت گدازه های داسيتي تا ریوداسيت ي

 daدیده ميشود .در ترکيب کاني شناسي دارای پالژیوکالز از نوع اليگوکالز و کوارتز به مقدار کم و مقداری بيونيت آهن
دار قهوه ای با کمي آمفيبول در زمينه ای شيشه ای ميباشد.
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سنگهای دگرگونی همبری

در ناحيه خضر آباد بخشي از سنگهای نفوذی شير کوه در ميان سازند کهر تزریق شده است .این سنگها پيرامون خود
کمي هاله دگرگوني را پدید آورده است و تاثير این تزریق در شبل و ماسه سنگهای ریز دانه کهر موجب تغيير رنگ و
کمي سوختگي در آنها شده و کمي کاني حرارتي در حد کلریت نيز تشکيل گردیده است.
زمين شناسي ساختماني

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه مورد بررسي به شدت تکتونيزه بوده و کليه واحد های سنگي آن جابجا شده اند .این جنبندگي و فعاليت در مرکز
منطقه بطور اعم و در لبه های کوه اردکان و ابرکوه بطور اخص دیده بود ،ولي در دولبه کفه اردکان و ابرکوه دارای شدت
بيشتری است و کليه پدیده های وابسته به آن همچون دگرساني ،دگر ریختي ،ماگماتيسم ،تراورتن زایي و روند های
ساختماني با راستای شمال باختری  -جنوب خاوری از روند گسله دهشير تبعيت مينمایند گله هایي که در ناحيه دیده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشوند در ناحيه عموما همسو با گله دهشير و راستای شمال باختری  -جنوب خاوری با حرکت راستلغز ميباشند .گله
های دیگر راستای آنها شمال خاوری  -جنوب باختری است دارای حرکت چپ لغز بوده و نسبت به گله های همسو با
گسله دهشير جوانترند.

تﻣ

کهن ترین سنگهایي که پي سنگ ناحيه را تشکيل ميدهد با سازند کهر در البرز مقایسه شده و واحد های چينه شناسي
وابسته به پالئوزوئيک با رخساره سکوی قاره ای ) (Continental platform typeروی آن قرار ميگيرند .واحد کربناتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که به سازند سلطانيه نسبت داده شده با ناهمسازی سنگ های سازند که را مي پوشاند ،در مزرعه ميان ،خضر آباد و کوه
رعنا گذراز کهر به سلطانه آشکارا دیده ميشود در مزرعه سه دانک جنوب خام سياه این گذر تبز و ناگهاني است .با گذر
تدریجي از سازند سلطانيه ،واحد های چينه شناسي باروت ،زایگون و اللون بطور هم از روی یکدیگر قرار ميگيرند.

و
اﮐﺘ

ماسه سنگهای کوارتزیني وابسته به آخرین بخش از سازند اللون را انباشته های دوشين ميان با رته رسوبي پوشانده
است و نبود رسو بهای کامبرین مباني ،اور دوبين ،سيلورین خود گواهي بر رخداد کالدونين ميباشد .سنگهای دومين با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند پادها ،پرمين با سازند جمال در ایران مرکزی قابل مشابه است .نهشته های پرمين با وقفه رسوبي و ناهمسازی
روی ردیف دومين قرار ميگيرد و نبود رسوبهای دوتين باال تا پيش از پر مين باال ميتواند دليلي بر تاثير رخداد هرسين
در منطقه باشد ،پرمين باال با کم ژرفا شدن حوضه و خروج از آب و در نتيجه تغيير رژیم آب و هوایي همراه بوده است.
بر جای گذاری ال تریت که نشان دهنده رژیم آب و هوایي گرم و حاره ای است با فعاليت ولکانيسم همراه بوده بطوریکه
افق های التریتي با پوشش ولکانيکي بخوبي در معرض دید قرار ميگيرد .پایان بخش واحد باال شامل تناوبي از ماسه

زﻣﯿ

سنگ کوارتزیني و دولوميت است که بطور هم شيب و پيوسته به دولوميت های شتری تبدیل ميگردد .مجموعه سنگهای
یاد شده با سازند سرخ شبل در ایران مرکزی و آهک ورميکوله دار در البرز قابل مقایسه است.
کوهزایي وابسته به سيميرین پيشين منجر به تشکبل افق بوکسيت  -التریتي روی سنگهای تریاس مياني منسوب به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند شتری ميباشد.
اگر چه در ناحيه کرمان ،راور و سایر نواحي همانند ،ردیف ستبری از رسوبهای تریاس باال تا ژوراسيک پایاني دیده ميشود
ولي در این ناحيه تنها ن هشتهه های وابسته به تریاسي باال و ژوراسيک زیرین (شمشک) مشاهده شده و نبود رسوبهای
جوانتر از ژوراسيک زیرین تا ژوراسيک پایاني نشانه ای از آغاز رخداد سيميرین پسي ،با سيميرین مياني در ناحيه
ميباشد .شکل گيری این رخداد با فعاليت ماگماتيسم توام بوده و تزریق سنگهای نفوذی شيرکوه در گستره ای وسيع

در ميان سنگهای تریا ،ژوراسيک زیرین این مطلب را که زمان جایگزیني ماگمای گرانيتي شيرکوه پس از ژوراسيک
زیرین ميباشد مورد تائيد قرار ميدهد.
کرتاسه پائین با سنگ های تخریبی موجود در پایه خود به گونه ای پیش رونده روی سنگ های کهن تر از جمله تریاس،
ژوراسیک گرانیت شیر کوه قرار میگیرد .
آخرین الیه های کرتاسه پائين با وقفه رسوبي از کنياسين تا پایان سانتونين را تناوبي از آهک تخریبي ،کنگلومرا و ماسه
سنگ ،Kscبا ناهمسازی مي پوشاند که یادآور رخداد استرین در کرنامه ميباشد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
رخداد الراميد که توام با چين خوردگي ،فرسایش ،حمل و نقل و ماگماتيسم بوده موجب برجای گذاری نوشته های
تخریبي کنگلومرای کرمان شده و سپس با قرار گيری نهشته های رسوبي  -آتشنشاني ائوسن زیرین ،مباني تکميل
گردیده است و با جایگزیني گرانيت آذر بلندان در ميان رسوب های کرتاسه همراه ميباشد.
رسوبهای ميوسن با واحد کنگلومرایي در پي خود بصورت پيشرونده سنگهای رسوبي  -آتشنشاني ائوسن را مي پوشاند

ﮐﺸ
ﻮر

و بنظر ميرسد که عملکرد رخداد پيرنين که با باال آمدگي همراه ميباشد موجب نبود رسوبگذاری از ائوسن باالیي تا
ميوسن گردیده باشد.
کنگلومرای پليوسن در ناحبه همانند هم ارز خود کنگلومرای هزار دره و بختياری به ترتيب در البرز و زاگروس همزمان
با برپایي کوههای منطقه تشکيل شده و پي آمد آن فعاليت ولکانهم بصورت گنبد های آتشفشاني نيم ژرف است که در
ميان سنگهای بوسن و قدیمي تر تزریق گردیده است ،وجود شيب کم در الیه های کنگلومرای جوان تر از بختياری

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حاکي از جنبش های ضعيفي پس از شکل گيری کگلومرای پليویليوستو سن ميباشد.
زمين شناسي اقتصادی

کائولن -در لبه کفه اهر کوه و در پيکره گسلي ده ده شير ،شمال عبداهلل در اثر راندگي سنگ آهک نابرجای کرتاسه روی

تﻣ

سنگهای آذر آواری انوسن و همچنين نفوذ محلولهای گرم به درون شکستگيها ،منجر به دگرساني سگها در محل راندگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گردیده است ،دگرساني بصورت کائولن رایي بوده است و از کائولن موجود برای مصارف صنعتي استفاده ميگردد.
در مجاورت گله دهشير در ناحيه گردون گنبد آتش فشاني با ترکيب ریوداسيتي زیر تاثير دگرساني بصورت کائولن زائي
واقع شده که از فرآورده آن برای کارخانه کاشي یزد استفاده ميگردد.

و
اﮐﺘ

سرب و روی -در اميرآباد و فرح آباد در راستای گله شمالي  -جنوبي در داخل سنگ های کرتاسه کاني سازی سرب و
روی دیده ميشود.

مس -در مسير راه آسفالته به دهشير و خاور دامک علي آباد در زون سنگ های نفوذی شيرکوه کاني سازی مس صورت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرفته و در زمان های گذشته نيز حفاری هایي در آن ناحيه شده که هم اکنون آثار آن دیده ميشود.
در مسير راه آسفالتي نصر آباد به ندوشن ،شمال باختری خود و خاور کوه زرد ،تزریق آپوفيرهای اسيدی در ميان
سنگهای آهکي و شيلي تریاس باال مشاهده ميگرد .منطقه تکتونيزه بوده و به احتمال در اثر نفوذ محلول های گرم
مراحل پایاني ماگمای گرانيتي شيرکوه در درون شکستگي ها و تاثير بر سنگ های کربناتي تریاس باال ،کاني سازی
مس رویداده است در گذشته حفاری هایي در این منطقه صورت گرفته و هم اکنون نيز ادامه دارد.

زﻣﯿ

مرمرصنعتی -در پيکره گسلي ده دهشير و در پيوند تنگاتنگ با گنبد های آتش فشاني و تکتونيک ،آب های گرم فومرل
دار وابسته به مراحل پایاني گنبد های آتش فشاني در داخل شکستگي ها با گذر از سنگهای مناسب تبدیل به آبهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آهک ساز شده نهشته های تراورتن را در سطح زمين به وجود مي آورند .تراورتن ها دارای رنگهای متنوعي هستند
انواعي از آن که مرمر زینتي ناميده مي شود از معدن توران پشت و بورغ به دست و به عنوان سنگ زینتي مورد استفاده
قرار مي گيرد.
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