ﻮر

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻋﻨﻮان:

و اﮐ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﺧﺒﺮ

ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺷﻨﺎ

7247

زﻣ
ﯿﻦ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ج .روﺷﻦ روان ،م .ﻧﺎظﻢ زاده ﺷﻌﺎﻋﯽ ،ح .ﻋﺰﯾﺰان

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1997
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7247خبر
موقعيت جغرافيائي و ریخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه تحت پوشش ورقه خبر در استان کرمان و در محدوده مختصات جغرافيائي زیر قرار گرفته است:
طول جغرافيائي56˚ 00ˊ - 56˚ 30ˊ :
عرض جغرافيائي28˚ 30ˊ - 29˚ 00ˊ :

نزدیکترین شهر به محدوده این ورقه شهرستان بافت مي باشد.
مهمترین آبادیهای منطقه در امتداد دره خبر قرار دارند که عبارتند از :خبر و سفنه و احمدخاني و باغ زال و دیخو

ﻌﺪ
ﻧﻰ

وقالتو و کاهدان .در ميان آنها خبر بواسطه سرسبزی و آب و هوای خوش و زیارتگاه شاه والیت از رونق بسيار زیادی -
خصوصاً در فصل تابستان و اواخر بهار برخوردار مي باشد .آبادی روتشون از دیگر دهات معمور این محدوده ميباشد.
راههای ارتباطي این ورقه عبارتند از  -جاده آسفالته بافت خبر در گوشه شمال شرقي ،جاده حاجي آباد  -ابراهيم آباد -

تﻣ

روتشون  -حسين آباد که در نهایت به جاده اسفالته بافت  -ارزوئيه منتهي مي شود .همين جاده از طریق دیخوئيه به
جاده خير  -بافت متصل ميگردد .شماری از راههای شوسه دیگر وجود دارد که محدوده مورد بحث را از طریق غرب آن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به جاده آسفالته بندرعباس  -سيرجان متصل مينماید .مهمترین فعاليت مردمان ساکن این محدوده دامداری و
باغداری بوده و فعاليت کشاورزی محدودی در اطراف رودخانه خبر انجام مي شود که تکافوی نيازهای اقتصادی
ساکنان این منطقه را ننموده و بدین لحاظ اغلب مردمان این منطقه به شهرهای ،حاجي آباد ،سيرجان و بندر عباس

و
اﮐﺘ

کوچ نموده و تنها در فصل تابستان برای استراحت تابستاني به روستاهای اطراف دره خبر ميایند.
از دیدگاه ریخت شناختي منطقه مورد بحث را مي توان به چند زون ریختاری تقسيم نمود:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فرازمين ) (Horstخبر  -مهمترین عارضه ریختاری محدوده مورد بحث را کوهستان خبر تشکيل ميدهد که بخش
اعظم آن از مرمرهای دوئين تشکيل گردیده است .قله خبر با ارتفاع  3845متر مرتفع ترین نقطه ارتفاعي این ورقه را
تشکيل ميدهد .این کوهستان از دو طرف بازونهای گسلي بسيار مهمي مانند زون گسلي شمال خبر و زون گسلي کت
محدود ميگردد .لذا این برجستگي را مي توان یک فرازمين تکتونيکي ) (Horstبحساب آورد .فرسایش و ریختار

زﻣﯿ

کارستي این محدوده از مهمترین ویژگي های آنست .چشمه شاه والیت در ارتباط با سفره های آبدار کارستي در زون
گسلي شمال خبر ظاهر گشته است.
رشته کوههای حسين آباد  -بزار  -درنيان و کوه قدمگاه از دیگر رشته هائيست که ارتفاعات مهم منطقه را تشکيل داده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و فروافتادگي دره کت آنرا از کوهستان خبر جدا نموده است .این رشته کوه در جنوب به فروافتادگي ارزوئيه  -دولت
آباد ختم مي شود .قابل توجه آنکه فرو افتادگي مذکور نيز از نوع ساختاری ميباشد.

فروافتادگي کت  -رودخانه کاهدان -این فروافتادگي تکتونيکي  -فرسایشي ،بصورت نامنظم به درون رشته کوههای
قدمگاه و درنيان نفوذ نموده و در حقيقت یک مثلث فروافتاده بين کوهستان خبر و رشته کوههای مذکور ميباشد.
فرسایش پذیری شيست های واحد  Pz3و مقاومت واحدهای مرمری دونين در این پهنه در مقابل فرسایش ،تضاریس
فرمایشي مورد بحث را بوجود آورده است.
فروافتادگي شمال خبر  -این فروافتادگي که مطلقا تکتونيکي است بواسطه فعاليت زون گسلي خبر بوجود آمده و

حداقل از تریاس باالئي در درون آن گودی هائي بوجود آمده که محل تجمع مجموعه های رسوبات آشفته بوده است.
فعاليت مکرر این زون گسلي و ادامه آن تا اواخر کواترنری موجب تشدید فروافتادگي این زون گردیده است.
تقریبا تمامي آبریزها و آبراهه های منطقه  -بجز تعداد معدودی از آنها که در گوشه شمال شرقي ورقه قرار دارند .به
کفه دولت آباد  -ارزوئيه منتهي مي گردند .از رودخانه های بسيار مهم این منطقه رودخانه کاهدان ميباشد که در مواقع
سيالبي بسيار پر آب بوده و شبکه آبریز تمامي بخش های شمالي فروافتادگي شمال خبر ،کوهست انها خبر و کوههای
1
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چاه سبز و فرو افتادگي کت و روتشون و کوهستانهای بزار و تابيدر کوه و کوه درنيان بدان منتهي ميگردد .بخشي از
آبریزهای بخش شمال شرقي به شبکه آب نگاری هليل رود منتهي ميگردد و به دریاچه پشت سد جيرفت ميریزد.
متوسط درجه حرارت ساليانه بين  10تا  20درجه متغير بوده و ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن بين  100تا 300
ميليمتر برای نقاط مختلف آن تفاوت مينماید .این منطقه در زمستان عموما سرد و در کوهستانهای خبر همراه با

ﮐﺸ
ﻮر

ریزش برف بوده و دارای تابستانهای معتدل برای نواحي کوهستاني و بسيار گرم برای نواحي جنوبي ورقه است .در
منطقه خبر  -روتشون ،گونه های نادری از حيواناتي مانند خرس ،یوزپلنگ (نوع سياه گوش) ،گربه وحشي ،پلنگ ،آهو،
قوچ ،غيره مأوا دارند و مورد حمایت سازمان حفاظت محيط زیست بوده و بدین لحاظ این منطقه بنام منطقه حفاظت
شده خبر نامگذاری شده است.
زمين شناسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کلیات

منطقه مورد مطالعه تماماً در زون سنندج  -سيرجان قرار گرفته است .از دیدگاه تقسيمات ساختاری مي توان آنرا به
چند ناحيه تقسيم نمود که عبارتند از :فراز مين چاه زار ،زون فليش های انو  -اليگوسن و قلبش های مزوزئيک ،زون

تﻣ

تراستي مياني ،فراز مين خبر و زون دگر گونه ها و توده های آذرین بزار  -قدمگاه از این منطقه نخست بر بریان و
همکاران نقشه ای تهيه کردند که متأسفانه ناتمام ماند و سبزه ئي  13۷2با استفاده از مدارک موجود و کارهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

صحرائي تکميلي چهار گوش 1:250.000حاجي آباد را منتشر نمود ،که منطقه مورد بحث جزئي از آنست .قبل از بر
بریان و همکاران هوبر ( )1955نخمين نقشه زمين شناسي این منطقه را در چهار چوب مطالعات زمين شناختي در
گستره حاجي آباد  -سبزواران تهيه کرده بود .قسمت اعظم منطقه مورد مطالعه از کمپلکس های دگر گونه پالئوزوئيک

و
اﮐﺘ

پوشيده شده که جزئي از مجموعه های دگر گونه ایست که بطرف شرق در چهار گوش سبزواران و بطرف شمال غرب
در چهار گوش های نبریز و اقليد ادامه دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه مورد مطالعه دارای ساختاری کلي فلسي  Imbricate structure,ميباشد که جهت کلي راندگي ها از سوی
شمال شرق و شمال بسوی جنوب غرب و جنوب ميباشد .تکرار حوادث تکتونيکي در این منطقه  -خصوصاً تکرار رانش
شمالي  -جنوبي در کوهزائي های کيميرین آغاری و پسين و آلپين جوان ساختار پيچيده ای بوجود آورده که تدوین
ارتباطات چينه شناسي را بسيار دشوار نموده است .هر جزء از اطالعات چينه شناسي از درون یک تراشه تکتونيکي
استخراح و در نهایت با استعانت از شواهد زمين شناختي بدست آمده در مناطق مجاور روابط چيه شناخت تدوین و

زﻣﯿ

ارائه گردیده و احتماالً در مطالعات دقيق بعدی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت .وقوع فازهای مکرر دگر شکلي و
دگرگوني بسياری از آثار فسيلي را از بين برده و تعيين نوع آنها و در نتيجه سن یابي را مشکل ن موده است.
تشریح واحدهای سنگی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد PЄ – Pz1

این واحد در زیر گن ایس ها و ميکاشيست های واحدهای

2

m.s

gn

a

 , Pz 2 , Pz 2 , Pz2 Pzقرار دارد .واحد مذکور در ورقه

باغات گسترش بيشتری داشته و ليتولوژی آن مشحص تر ميباشد .در مقطع تيپ این واحد در ورقه باغات تناوبي
ازگدازه های الترامانيک  -مافيک الیه ای با گرایش کوماتيئيتي دگرگون شده و مرمر ،ليتولوژی اصلي آن را ت شکيل
مي دهند .در مورد ویژگي این واحد رجوع شود به ورقه باغات (سبزه ئي و همکاران  13۷3در دست چاپ) .مرمرها
از نوع مرمرهای دولوميتي و کلسيتي و کلسيتي – دولوميتي بوده و عمدتا از دو کاني کلسيت و دولوميت و مقدار
کمي تالک و والستونيت و ترموليت تشکيل شده اند .بافت اکثر آنها گرانوبالستيک مي باشد .دو برونزد از این واحد

در  6کيلومتری جنوب دیخوئيه دیده شده است.
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واحد های  Pz2و  Pzms2و  Pzgn2و Pza2

واحد های  Pz2و  Pzms2و  Pzgn2و Pza2از نظر سني هم ارز بوده و هر کدام از آنها نشانه برتری یک نوع سنگ خاص
است .واحد  Pzms2از ميکاشيست و گنایس و آمفيبليت با برتری ميکاشيست تشکيل شده است .واحد  Pza2که ما آنرا
در این نقشه بنام واحد بره کشان ناميده ایم از آمفيبليت و گدازه های الترامافيک دگرگون ش ده و کمي گنایس ب ا

ﮐﺸ
ﻮر

برتری آمفيبليت تشکيل شده است .واحد  Pzga2از گنایس و کمي آمفيبليت و ميکاشيست با برتری مطلق گنایس
تشکيل شده است .واحد  Pz2آميزه غير قابل تفکيکي از واحد ها  Pzms2و  Pzgn2و Pza2مي باشد .برای سهولت کار
تشریح سنگ نگاشتي تمامي سنگ های تشکيل دهنده واحد های مذکور یک جا آورده شده است:
 گنایس ها  -گنایس ها دارای بافت چشمي ) (Augen Gneissبوده و پدیده های ذوب بخشي در آنها با تمرکزعدسي ها و رگه ها و توده های کم و بيش بزرگ هویت مي گيرد .در گنایس ها پاراژنزهای زیر دیده مي شود:

Alkall – Feldspar + Quartz + Biotite + Muscovite + Allanite + Almandine + Kyantie + Zircon +
)Hornblende (Green

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فلدسپات های قليائي  +کوارتز  +بيوتيت  +موسکویت  +آالنيت  +آلماندین  +کيانيت  +زیرکن  +هورن بلند سبز
عموم گنایس ها از بيوتيت غني مي باشند .فلدسپاتهای قليائي و کوارتز ها در اثر نوعي دگرگوني کاتاکالستيک بعدی

تﻣ

بشدت شکسته شده و خرد شده و سيالن یافته اند .در این دگرگوني قهقرائي که شدت آن در زون های گسلي –
مانند گسل کت – زیادتر است مجموعه کاني های زیر بخرج کاني های اوليه تشکيل شده است:
Alkali – Feldspar → Epidote + Clinozoisite + Calcite + Sericite + Clay minerals

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فلدسپات آلکالي  ----اپيدوت  +کلينوزویسيت  +کلسيت  +سریسيت  +کاني های رس

GARNET → Chlorite + Calcite + Opaque minerals

بيوتيت ------کلریت

Biotite → Chlori

و
اﮐﺘ

گرونا ← کلریت  +کلسيت  +کانه های اوپاک

 -آمفیبلیت  -فراوانترین نوع آمفيبليت آنهائي هستند که از دگرگوني گدازه های بازالتي بوجود آمده اند و در همه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدها دیده مي شوند ولي در  Pz2aمقدار آنها بسيار زیاد است .در این سنگ ها در برونزد های کوه بره کشان چين
های خوابيده با یالهای بسيار نزدیک بهم دیده مي شود که نوعي فولياسيون در این سنگ ها بوجود آورده است.
تفریق دگرگوني از معمولي ترین پدیده ها در این سنگ هاست بنظر مي رسد که در درون واحد بره کشان گدازه
های الترامافيک تفریق شده نيز وجود داشته و از دگرگوني آنها سنگ های بسيار غني از آمفيبل بوجود آمده است.
بعضي از آمفيبليت ها دارای بافت بالستواوفيتيک ) (Blastophiticبوده و گمان مي رود که از دگ رگوني گابروها و یا
دایک ها دیابازی بوجود آمده است .آمف يبوليت گرونا دار گونه دیگری از آمفيبليت ها هستند که دارای بافت

زﻣﯿ

پرفيروبالستيک مي باشند .پاراژنزهای این سنگها را بطور عموم مي توان بصورت زیر نوشت:
Plagioclase (Andesine Labradorite) + Hornblende ± Clinopyroxene (relict) ± Garnet ± Quartz ± Sphene
+ Rutile + Apatite

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پالژیوکالز (البرادوریت – آندزین) +هورن بلند ±کلينوپيروکسن (بجا مانده ) ±گرونا  ±کوارتز  ±اسفن  ±روتيل +
آپاتيت
پالژیوکالزها عموما سوسوریتي شده و به مجموعه ای از اپيدوت  +کلسيت  +کلينوزوایزیت  +آلبيت تب دیل گشته اند.
پيروکسن ها عموما از سنگ های اوليه ماگمائي بجا مانده اند .گروناها از نوع آلماندین بوده و در بسياری از موارد به
کلریت تبدیل شده اند .اسفن در این سنگ ها بخرج روتيل های اوليه بوجود آمده است .دگرگوني قهقرائي در بعضي
از موارد آمفيبليت ها را به شيست سبز تبدیل نموده است.
 میکاشیست  -ميکاشيست ها عموما از نوع دوميکائي با برتری بيوتيت مي باشند .در درون رگه های کوارتزیبعضي از این ميکاشيست ها در زون گسلي دره کت بلورهای کيانيت دیده شده است .دگرگوني قهقرائي در این
شيست ها کاني های گرونا و بيوتيت و کيانيت را به کلریت و موسکویت تبدیل نموده است .بافت اکثر آنها
لپيدوبالستيک ) (Lepidoblasticتا پرفيروبالستيک با زمينه گرانوبالستيک مي باشد.
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
– کوارتزیت -این سنگ ها یا همراه با آمفيبليت ها بوده که در این موارد محصول دگرگوني چرت ها مي باشند و
یا آنکه بصورت نوارهائي همراه با گنایس ها بوده و در بعضي از موارد در تارک گنایس ها بصورت یک باند سفيد رنگ
در زیر واحد  Pz3دیده مي شود .کوارتزیت های تارک واحد  Pz2یا  Pzgn2را ما در این نقشه و نقشه های گل گوهر
(سبزه ئي و همکاران  )13۷3با کوارتزیت باالئي سازند اللون مقایسه نموده و گنایس ها را در این ارتباط با سازند
اللون مقایسه نموده ایم و نيز چنانچه خواهد آمد واحد  Pz3با سازند ميال مقایسه شده است.
در مورد سن واحدهای  Pz2و  Pzms2و  Pzgn2و  Pza2و مقایسه آنها با سازند پالتفرمي دالئل زیادی در دست است که
در بخش بعدی ذکر آن رفته است .پاراژنزهای کوارتزیت ها عبارتند از:

ﮐﺸ
ﻮر

Quartz ± Biotite ± Muscovite ± garnet ± Epidote ± Clinozoisite

کوارتز  ±بيوتيت  ±موسکویت  ±گرونا  ±اپيدوت  +کلينوروایزیت
واحد های Pz3و Pzg3و Pzm3و  Pzb3و Pzd3و  Pza3وPzms3

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد های مذکور که مجموعه آنها بنام کمپلکس روتشون نامگذاری شده مستقيما و در بسياری از موارد بدون بهم
ریختگي عمده ای  -بر روی کمپلکس دگرگوني قبلي (کمپلکس گل گوهر) قرار گرفته اند .بهترین برونزد های این

تﻣ

کمپلکس در مقطع زنجير آویز و روتشون و جنوب دره کت و کوه سفيد دراز بي خير (خارج از محدوده این ورقه )
دیده مي شود.

و
اﮐﺘ

آن بر روی کمپلکس گل گوهر.
 -تغيير رخساره شدید لتيولوژیکي در جهت افقي و عمودی.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مهمترین ویژگي های آن عبارت است از:
 تناوب مرمر ،گرین شيست ،شيست های سياه ،ميکاشيست ،چرت های سياه -قرار گرفتن این مجموعه از نظر چينه شناختي در زیر کمپلکس خبر متعلق به دونين مياني – باالئي و قرار گيری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فراواني شيست های سياه و چرت های سياه در ارتباط مستقيم با گدازه های بازالتي دگرگون شده (شيست های
سبز و آمفيبليت ها).
 از مهمترین ویژگي های دگرگوني در این مجموعه ظهور کاني استروتيد در بخش زیرین آن ميکاشيست هاست.در بعضي از مرمرهای بخش زیرین این مجموعه آثار ریستوران ) (Trace Fossilدر دره زنجير آویز ب دست آمده که
توسط آقای ژیانگ ژیون مورد بررسي قرار گرفته است .مشخص ترین نوع این آثار عبارتند از:
Paleophycus cf. Tubularis Hall 1847, Cylindrichonus sp.,

بنا به عقيده ایشان این آثار در پالئوزوئيک زیرین دیده شده و بسيار شبيه آثار زیستوراني است که از واحد شماره 3

زﻣﯿ

سازند ميال در سایر نقاط ایران گزارش گردیده است .از شيست های سياه اولين الیه های همين مجموعه که از
منطقه چاه سربي در  2کيلوم تری منتهي اليه شرقي ورقه مطالعه شده آکربتارک هائي – توسط آقای ین الی مينگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از انستيتوی زمين شناسي نانجينگ – بشرح زیر گزارش گردیده است:
Trachysphaeridium leve, Micrhystridium Brevicornus.

که به عقيده ایشان به کامبرین زیرین تعلق دارند .از این قرار مجموعه واحدهای کمپلکس روتشون به پالئوزوئيک
زیرین تعلق دارد .از آنجا که این مجموعه بر روی یک باند کوارتزیتي قرار گرفته و آثار زیستوران موجود در آن نيز

شباهت به آثار زیستوران سازند ميال دارد گمان مي رود که بتوان برای کمپلکس روتشون سن کام برین مياني تا
اردویسين تحتاني را پيشنهاد نمود .از آنجا که در بخش های واحد  Dcsکه مستقيما بر روی باال ترین افق های
شيستي کمپلکس گل گوهر قرار گرفته فسيل های مربوط به دونين مياني پيدا شده شاید بتوان تصور نمود ک ه حد
باالئي کمپلکس روتشون تا سيلورین فوقاني نيز برسد .برای این مدعا فعال شاهدی در دست نيست.
در کمپلکس روتشون تقسيماتي براساس ليتولوژی بشرح زیر انجام شده است:
 واحد  Pzms3که از ميکا شيست های گرونا  +استروتيت دار و شيست ها و چرت های سياه تشکيل شده است. واحد  Pzg3از شيست سبز و مقدار کمي چرت سياه و باند های مرمر دولوميتي تشکيل شده است. واحد  Pzb3عمدتا از شيست سبز تشکيل گردیده است.4
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 واحد  Pza3از مرمرهای آنکریتي – دولوميتي تشکيل شده است. واحد  Pzd3از مرمر های دولوميتي و الیه های نازک کالک شيست و ميکا شيست بوجود آمده است. واحد  Pzm3از مرمر های کلسيتي – دولوميتي توده ای و متراکم تشکيل شده است. واحد  Pz3آميزه ای است غير قابل تفکيک از تمامي واحد های Pzb3و Pzg3و  Pzms3و Pza3تشریح سنگ نگاشتيسنگ های مختلف این کمپلکس بقرار زیر مي باشد:
 میکاشیست ها  -ميکاشيست ها عموما دارای بافت پرفيروبالستيک بوده و در آنها پاراژنزهای زیر دیده شده است:Quartz + Muscovite + Biotite ± Staurolite ± Garnet + Zircon + Sphene ± Rutile

ﮐﺸ
ﻮر

کوارتز  +مسکویت  +بيوتيت  ±استاروليت  ±گرونا +زیرکن  +اسفن  ±روتيل

 -مرمرها  -مرمرهای واحد  Pzm3با بافت گرانوبالستيک دارای فولياسيون بسيار خوبي ناشي از سيالن کلسيت و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توسعه چين های برشي ) (Shear Foldو بریده شدن یالهای این چين ) (Transpositionمي باشند .در بعضي از آنها
پاراژنز زیر دیده مي شود :کلسيت  +کوارتز  +آلبيت این مرمرها بيشتر در مجاورت توده های ن فوذی قرار دارند و
آلبيت در آنها یک کاني متاسوماتيک است .در کالک شيستها مقدار زیادی موسکویت و کوارتز به ه مراه کلسيت و
کلریت دیده مي شود در مرمر های آنکریتي که در نزدیکي توده های نفوذی پالژیوگرانيت گسترش دارند پ اراژنزهای

تﻣ

زیر دیده مي شود:

Ankerite + Albite – Oligoclase + Quartz + Magnetite

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آنکریت  +آلبيت – اليگوکالز  +کوارتز  +منينيت
 گر ین شيست ها دارای بافت گرانوبالستيک تا پرفيروبالستيک و بالستوافيتيک مي باشند و پاراژنزهای زیر در آنهادیده مي شود:

Albite – Oligoclase + Chlorite + Calcite + Pyrite + Epidote + Clinozoisite

و
اﮐﺘ

آلبيت – ایگلوکالز  +کلریت – کلسيت  +پيریت  +اپيدوت  +کلينوزویسيت

 چرت های سیاه  -این سنگ های در ارتباط مستقيم گدازه های بازالتي گرگون شده (گرین شيست ها) بوده وسرشار از مواد آلي مي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Quartz + Blackopaque , Organicreroains (Graphite family)+ Alunite (secondary)+ Opaque minerals
)(sulphides

کوارتز و بقایای مواد آلي ( از خانواده گرافيت) +آلونيت (کاني ثانوی) +کاني های اوپاک  +اسليت سياه
در این سنگ ها پاراژنز های زیر دیده مي شود:
Muscovit + Quartz + Albite + Oligoclase + Calcite + Organic remains + Sulphides (Pyrite and
)Chalcopyrite

زﻣﯿ

موسکویت  +کوارتز  +آلبيت ،اليگوکالز  +گرافيت (بقایای مواد آلي) +سولفورها (پيریت)
واحد های  Dcsو  Dm1و  Dm2و  Dm3و  Ddو Dlو DCgو( DCmدونین – کربونیفر)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بسياری از نقاط این ورقه بر روی واحدهای کمپلکس روتشون مجموعه ای از مرمرهای دولوميتي مرمرهای
کلسيتي و کالک شيست و اسليت ها و فيليت ها و شيست های سبزی تشکيل گردیده که سن مجموعه آنها از

دونين مياني تا کربونيفر زیرین مي باشد.
واحد  Dcsدر یال جنوبي تاقدیس برگشته خبر رخنمون دارد .این واحد فقط در این منطقه قابل تفکيک مي باشد در

مقطع دره زنجير آویز نيز تا اندازه ای قابل تشخيص مي باشد .قسمت پائيني این واحد از گری واک های دگرگون -
ميکاشيست گرونا دار و بخش باالئي آن از کالک شيست تشکيل شده است .این کالک شيست ها بتدریج در ب خش
های باالئي به واحد  Dmlتبدیل ميگردند .واحد  ،Dmlعموما از رسوبات آشفته آهکي با چينه بندی متقاطع و باندهای
چرتي کم ضخامت و عدسي های چرتي تشکيل گردیده است.
ضخامت الیه های آهکي دگرگون شده از نيم الي  1/ 5متر در تغيير بوده و رنگ آنها عموما خاکستری تيره مي
باشند .ضخامت این واحد به حدود  600متر بالغ مي گردد وجود برش های جریاني ،دانه بندی تدریجي ،چينه بندی
نازک متقاطع حکایت از رسوبات آشفته بودن این آهک ها دارد ،در درون این آهک های تيره رنگ آثار فسيلي بسيار
5
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زیادی دیده مي شود ولي متاسفانه بسياری از آنها از بين رفته است .در ميان آثار فسيلي بدست آمده از آهک های
واحد  ،Dmlفسيل های زیر قابل تشخيص بوده است:
Brachiopoda , Bryozoa, Fenestellides, Tentaculites, Lamellibranchs, Crinoid cf. Syphonocrinus sp.,
Crinoid cf. Vasocrinus sp., Algae fragments.
در درون بخش باالئي کالک شيست های واحد  Dcsآثار فسيلي زیر بدست آمده است:
Endothyridae, Archaeosphaera sp., Tubeporina sp.,
که آنها را به  Givetianنسبت داده اند .بربریان (مذاکرات خصوصي) از آهک های تيره رنگ واحد  Dmlپالينومرفهای

مربوط به دونين باالئي را بدست آورده است .بر روی واحد  Dmlیک الیه مرمر سفيد رنگ کلسيتي  -دولوميتي با

ﮐﺸ
ﻮر

آثاری از فسيل های نامشخص نهشته شده است که ضخامت آن در حدود  300متر مي باشد.
این الیه مرمر بعنوان یک نشان الیه در تمامي ورقه خبر بخصوص در کوهستان خبر قابل تعقيب مي باشد .این واح د

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با عالمت  Dm2مشخص گردیده است .بر روی این الیه تناوبي از مرمرهای نازک الیه و کالک شيست های صورتي و
قرمز رنگ با چينه بندی بسيار ریز نهشته شده است .کالک شيست ای مذکور که بنام واحد شاه والیت نام گذاری
شده است بيشترین ضخامت را در گوشه شمال شرقي ورقه دارا بوده و در این منطقه از گسترش قابل مالحظه ای

تﻣ

نيز برخوردار است .این واحد با عالمت  Dm3مشخص گردیده است .بدون تردید این واحد یک رسوبات آشفته آهکي ،
شيلي است درگوشه شمال شرقي ورقه آمفيبليت های بره کشان بر روی این کالک شيست ها رانده شده اند .در این

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه بسياری از ساختارهای رسوبي اوليه مانند چينه بندی رسوبي متقاطع ،برش های رسوبي و بهم ریختگي های
الیه بندی در آنها قابل رویت بوده و آشفته بودن رسوبات اوليه واحد  Dm3را محقق مي سازد .ضخامت این واحد
بيش از  400متر مي باشد.

و
اﮐﺘ

بر روی واحد  Dm3در دره خبر ابتدا مجموعه ای از گرین شيست های حاصل از دگرگوني گدازه های بالشي تشکيل
شده که ساختار بالشي آنها هنوز قاب ل رویت است .این واحد با عالمت  DCgدر نقشه مشخص شده است .بر روی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گدازه های بالشي دره خبر ردیف نسبتا ضخيمي (بيش از  400متر) از اسليت های سياه نهشته است که در بعضي از
الیه های آن مقدار مواد آلي بسيار باال مي باشد .از این الیه های سياه رنگ آکریتارک ها و اسپورهای زیر گزارش
شده است.
Elektoriskos tenuis, Gorgonisphaeridium spp., Navifusa sp., Lagenicula minutus, Gradispora spp.,
Diblosporites turviculatus, Retusotriletes spp., Geminospora cf. lenmurata.
تمامي این مجموعه در اسليت های سياه غني از مواد آلي قاعده واحد  DCmگزارش شده و سن دونين باالئي

) (Frasnian Early Famenianرا بدان نسبت داده اند .از مجموعه  DCmدر چهار گوش های نيریز و حاجي آباد
مجموعه پالينومرفهایي بدست آمده که سن این مجموعه را تا کربونيفر زیرین نشان داده .لذا بای ما مجموعه

زﻣﯿ

واحدهای  Dcsو Dm1و Dm2و Dm3و DCgو DCmسن های زیر را پيشنهاد مي نمایم:
انتهای دونين مياني – اوائل دونين باالئيDcs: Late Middle Devonian – Early Upper Devonian

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دونين باالئي Dm1, Dm2 , Dm3 :Upper Devonian
دونين باالئي – کربونيفر زیرین DCg , DCm:Upper Devonian – Lower Carboniferous

واحد DCmاز اسليت های سياه ،ميکاشيست های گرونادار ،شيست سبز ،کوارتزیت ،الیه های نازک مرمرهای
کلسيتي دولوميتي تشکيل شده و در بخش جنوب شرقي ورقه در منطقه باغ کنار نفوذ توده های گرانيتي باعث باال
رفتن درجه گرگوني گردیده و شيست های سبز واحد  DCgدر این منطقه به هورن بلند فلس یا آمفيبل فلس

) (Amphibolefelsتبدیل گردیده و در سنگهای پليتيک این واحد کاني های بيوتيت بزرگ اندازه ظاهر مي گردد که
از نظر زمان سنجي پس از فولياسيون اوليه بوده و نشان از تحميل یک دگرگوني حرارتي بر دگرگوني ن احيه ای دارد.
مرمرهای واحد  Dm2و Dm1دارای بافت گرانوبالستيک بوده و در آنها هيچ کاني مشخص دگرگوني بجز کلسيت و در
پاره ای از موارد دولوميت دیده نمي شود .کالک شيست ها دارای فولياسيون بسيار خوب و پاراژنزهای زیر مي باشد.
Calcite ± Dolomite ± Ankerite +Muscovite (Phengite?) + Chlorite + Quartz + Albit + Pyrite

کلسيت ±دولوميت  ±آنکریت  +مسکویت (فنگيت؟) +کلریت  +کوارتز  +آلبيت  +پيریت
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شيست های سبز واحد  DCgدارای پاراژنزهای عمومي زیر مي باشند:
Hornblende (green )+ Actinolite + Chlorite + sphene + Albit Oligoclase + Epidote + Clinozoisite +
Apatite

هورنبلند ( سبز)  +اکتينوليت  +کلریت  +اسفن  +آلبيت اليگوکالز  +اپيدوت  +کلينوزویسيت  +آپاتيت
بافت اکثر آنها گرانوبالستيک مي باشد .در درون این شيست سبز دربعضي از موارد گدازه های آلترامافيک  -گابروئي
الیه ای نيز دیده مي شود .بهترین برونزد این گدازه ها در نزدیکي دهکده درب مزار مي باشد.
شيست های گرونادار واحد  DCmدارای بافت پرفيروبالستيک بوده و پاراژنز های زیر در آنها دیده مي شود:
Garnet (Alandine) + Biotite + Organic remains + Quartz + Muscovite + Opaque minerlas

ﮐﺸ
ﻮر

گرونا (آلماندن)  +بيوتيت  +بقایای مواد آلي  +کوارتز  +مسکویت  +کاني های اوپاک
بيوتيت در اکثر آنها خصوصا شيست های سياه اطراف توده های نفوذی باغ کنار از نظر زماني بعد از گرونا بوده و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بعضي از آنها بعد از فولياسيون اوليه دگرگوني بوجود آمده بطوریکه اثر فولياسيون در آنها دیده مي شود .این بيوتيت
شيستوزیته را قطع مي نماید .گروناها زونه بوده و بخوبي نشان مي دهد که دو نسل رشد گرونا در دگرگوني ناحيه
ای وگرمائي پدیدار گشته است .واحد  Ddمجموعه های تفکيک نشده از واحدهای  Dcsو Dm1و Dm2و  Dm3مي باشند
که دولوميتي شده و D1مجموعه های تفکيک نشده از واحدهای مذکور است که آهکي مي باشد.

تﻣ

واحد CP1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در شمال غربي در حاشيه کوهستان چاه زار رخنمون داشته و جزئي از یک مجموعه وسيعتری است که در
ورقه باغات گسترش بسيار زیادی دارد .این واحد عمدتا از آهک های اواواسپاریتي تا اواوبيواسپاریتي کاذب و Pseudo
 – oobiospariteو نيز بيواسپاریت تشکيل گردیده است.
از این آهک ها مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:

و
اﮐﺘ

Climacammina sp., Tetrataxis sp., Vermiporella sp., Tuberitina sp., Tubiphytes sp., Fusulinid,
Girvanella sp., Algae fragments, Crinoid.

سن احتمالي آهک ها به دليل وابسته بودن به یک مجموعه بزرگتر که در ورقه مجاور گسترش دارند به پرمين
زیرین تا کربونيفر باالئي نسبت داده شده است.

مزوزوئیک واحد های JK t2و  Jfو JKtcو JK t1و  JKو  JKو  JKو  JKو  Jو  Kو K

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

lv

l

v

vb

v

c

l

حوضه های مزوزوئيک را به چند دسته مي توان تقسيم نمود:

حوضه مزوزوئیک ده سرد -این گروه شامل واحد های  JKlvو JKlو  JKvو JKvbميباشد.

زﻣﯿ

این مجموعه جزئي از یک حوضه فليشي توربيدیتي بسيار وسيع تری است که در منطقه ده سرد  -تخت خواج ه
گسترده وسيعي را مي پوشاند .واحد  JKlvرا تناوبي از آهک های ميکریتي وگدازه های آندزیتي  -بازالتي تشکيل مي
دهد و واحد  JKvbمنحصرا از برش های ولکانيکي واگلومراهای آندزیتي بازالتي بوجود آمده و واح د  JKvفقط از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گدازه های بازالتي تشکيل شده است .واحد  JKlاز آهک های نازک الیه که برنگ خاکستری کم رنگ تشکيل شده
است .تمامي این واحد ها گذر از ژوراسيک به کرتاسه زیرین را نشان داده و همگي بر روی فليش های ژ وراسيک

زیرین  -مياني که در ورقه مجاور این ورقه برونزد دارد  -قرار دارند.
آهک های  JKlدر محدوده ورقه خبر بشدت تبلور مجدد یافته و آثار فسيلي در آن کامال از بين رف ته و فقط چند
نمونه از آن دارای آثاری بشرح زیر مي باشد:
Nodosaria, Lenticulina, Crinoid fragment, Lithocodium, Coral, Echinoid spine
این آهک ها در شرق ده سرد دارای مجموعه بسيار غني از فسيل های پالژیک خانواده کلپيونليده )(Calpionellidae

مي باشند که در محد وده سني بين ژوراسيک با الئي  -کرتاسه زیرین (ژوراسيک باالئي  -نئوکومين) را در بر مي
گيرند.
سنگ های آتش فشاني این واحد عموما بازالت های آندزیتي پروپيليتي شده تشکيل داده که دارای بافت پرفيری و
زمينه جریاني مي باشند .بلورهای اوليه عبارتند از :پالژیوکالز و کلينوپيروکسن این دو کاني کامال دگرگون شده و
بشرح زیر به کاني های ثانوی تبدیل شده اند:
۷
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Clinopyroxene →Actinolite + Epidote

کلينوپيروکسن ← اکتينوليت  +اپيدوت

?Ca –rich – Plagioclase →Epidote + Clinozoisite + Sericite + Albit + Quartz + Hydrogrossularite

پالژیوکالز غني از کلسيم ← اپيدوت  +کلينوزویسيت  +سریسيت  +آلبيت  +کوارتز  +هيدروگروسوالریت
در بعضي از موارد مقدار اپيدوت ثانوی بسيار زیاد است .بازالت های این حوضه دارای بافت افيتيک تا اینترگرانوالر
بوده و همانند آندزیت های بازالتي بشدت پروپيليتي شده اند .در این سنگ ها از کاني های اوليه سنگ ها
کوچکترین اثری بجا نمانده و تماما مطابق شمای زیر به کاني های ثانوی تبدیل شده اند:
Clinopyroxene → Epidote + Chlorite + Calcite

ﮐﺸ
ﻮر

کلينوپيروکسن ← اپيدوت  +کلریت  +کلسيت

Ca – rich Plagioclase → Calcite + Epidote + Albit

پالژیوکالز غني از کلسيم ← کلسيت  +اپيدوت  +آلبيت

Fe – Ti Oxide →Sphene + Opaque minerals

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اکسيد های تيتانيوم – آهن ← اسفن  +کاني های اوپاک
حوضه مزوزوئیک غرب رودخانه کاهدان

این حوضه جزئي از حوضه بزرگتری است که در ورقه باغات گسترش زیادی داشته و با وفور سنگ های ولک انيک

تﻣ

مشخص مي شود .بهترین برونزد سنگ های آتش فشاني این حوضه در منطقه باغات دیده شده است .در منطق ه
مذکور بستری از گابروهای قدیمي را فوجي از دایک های تغذیه کننده ولکانيرم آندزیتي قطع نموده و دربخش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باالئي گدازه ها و توفها (هيالوکالستيت های آندزیتي – بازالتي) دیده مي شود .این واحد در نقشه خبر با عالمت Jv

مشخص گردیده است .برونزد های این واحد روی زمين برنگ سبز کم رنگ دیده شده و ضخامت این واحد در مقطع
تيپ بيش از  1000متر است .این سنگ های آتش فشاني را ردیف نسبتا ضخيمي از رسوبات آشفته ژوراسيک باالئي

و
اﮐﺘ

 کرتاسه زیرین مي پوشاند .رسوبات آشفته مذکور با عالمت  JKt1در نقشه مشخص گردیده اند .واحد  JKt1را تناوبياز ماسه سنگ و شيل های زیتوني رنگ  ،ميکروکنگلومرا ،کنگلومرای درشت با باندهای نازک الیه و منقطع آهک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های ماسه ای ميکریتي سياه رنگ تشکيل مي دهد .کنگلومراها دارای خمير ه و سيمان آهکي بوده و از همين
کنگلومراهای آهکي و آهکي های ماسه ای در ورقه باغات آثار فسيلي مربوط به ژوراسيک باالئي کرتاسه زیرین
بدست آمده است .از این قرار واحد  Jvباید سني معادل ژوراسيک زیرین  -مياني داشته باشد.
حوضه مزوزوئیک دهنه آب خاموش (شمال غرب خبر)

د ر این حوضه ابتدا ردیف بسيار ضخيمي از تناوب ریتمي ماسه سنگ و گری واک ،شيل ،به رنگ سبز تيره تا

زﻣﯿ

خاکستری تيره نهشته شده است .در درون این ردیف شيل های حاوی مواد آلي (شيل های ذغالي) دیده مي شود.
ماسه سنگ ها دارای بلورهای پيریت شکل دار بوده و اجزا آن از مواد آواری مجموعه های دگرگوني زون سنندج -
سيرجان تشکيل گردیده است .این ردیف بشدت چين خورده بوده و کال بصورت یک سينکلينوریوم برگشته دیده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي شود .ماسه سنگ های این واحد دانه ریز بوده و از نظر سنگ نگاشتي مي توان آنها را نوعي گری واک ناميد ک ه
از کوارتز غني بوده و حاوی فلدسپات  ،قطعات سنگي نيز مي باشند و سيمان قطعات را موسکویت و کلریت و کاني

های رسي تشکيل داده است .در درون این ماسه سنگ ها یک اثر از قالب آمونيت بدست آمد که متاسفانه قابل
تعيين نبود .این مجموعه ریتمي بشدت چين خورده بوده و تا اندازه ای دگرگون شده است .درجه دگرگوني ودگر
شکلي در این مجموعه هر چه بطرف زون گسلي خبر نزدیک شویم باالتر مي رود و در این زون مجموعه مذکور
دارای یک فولياسيون کامال مشخص دگرگوني مي شود.
در لبه زون گسلي خبر قطعاتي باندازه های مختلف از سنگهای دگرگوني پالئوزوئيک بصورت اوليستوليت به درون

فليش های مذکور ریخته است طول قطعات اوليستوليتي گاهي به چهار کيلومتر نيز مي رسد .در این زون
اوليستوليتي ریزش قطعات ریز و درشت به درون حوضه فليشي  -قبل از سخت شدن رسوبات برش هائي را بوجود
آورده و سيمان برش ها را شيل ها و ماسه سنگ های واحد  Jfتشکيل داده است .واحد  JKt2در حقيقت
اوليستوستروم های این حوضه فلشي است .گمان مي رود که تشکيل این اوليستوستروم به دليل لغزش گرانشي
8
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مجموعه های دگرگوني پالئوزوئيک است که در لبه حوضه فليشي مذکور بصورت ارتفاعاتي با پرتگاهای گسلي (زون
گسلي خبر) رخنمون داشته و در اثر حرکات تکتونيکي و فعاليت های این زون پرتکاپو به درون حوضه فليشي
ریخته اند .در این زون اوليستوليتي دایک های دیابازی نيز دیده شده است.
بر روی واحد  Jfدر زون گسلي چاه زار ردیفي از کنگلومراها و آهک ماسه ای و آهک ميکریتي سياه رنگ و شيل و

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگ نهشته شده است .کنگلومراها بصور ت ریزش های بهمن گونه ای دیده مي شود که فاقد الیه بندی بوده،
دارای جورشدگي بسيار بد بوده و قطعات آن تا دوردست ها دردرون رسوبات مختلف این واحد مانند ماسه سنگ ها،
شيلها و آهک های ميکریتي قرار مي گيرد .نقاطي وجود دارد که تجمع بسيار پرحجمي از این قلوه ها دیده مي شو د
که سيمان اندکي دارد .قلوه ها عمدتا گرد شدگي خوبي دارند و از نظر سنگ شناسي بيشتر از نوع کوارتزیت ،چرت
و قطعاتي از سنگ های دگرگوني پالئوزوئيک  -مانند مرمر و غيره مي باشد .این مجموعه در ورق ه خبر با عالمت
 JKtcنشان داده شده است .از آهک های ميکریتي این وا حد مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Nautiloculina sp., Pseudocyclammina sp., Amobaculites sp., Radiolarid, Glomospira sp., Dukharina
sp., Ophthalmidium sp., Labyrinthina cf. mirabilis, Algae: Dascycladacees,
رخساره این آهک ها ميکریتي تا ميکرواسپاریتي مي باشد .سن واحد  JKtcرا به ژوراسيک باالئي  -کرتاسه زیرین بر

روی حوضه های مزوزوئيک با تشکيل ماسه سنگ های قرمز و کنگلومراهای قاعده ای واحد  kcآغاز و با آهک های

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اربيتولين دار (واحد  )k1روی آن ادامه مي یابد .آهک های اربيتولين دار تنها در شمال شرق کوه چازار رخنمون
داشته و رخساره آن از دیدگاه سنگ نگاشتي آهک های اواوبيواسپاریت ) (Oo – Biospariteتا بيوميکرواسپاریت
) (Bio – Microspariteاست که در بعضي موارد تا اندازه ای د ولوميتي شده اند .مجموعه فسيلي زیر از این آهک ها
بدست آمده است:

و
اﮐﺘ

Orbitulina sp., Lenticulina sp., Amobaculites sp., Pseudocyclammina sp.,
Cuneolina sp., Nautiloculina cf. oolithica, Ophtalmidium sp., Sabaudia sp.,
Miliolid, Microgastropod, Algae, crinoid
که سن کرتاسه زیرین ) (Albian – Aptianرا بدان نسبت داده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلیش های ائو –الیگوسن (واحد های )Oc3, Ol ,Oc2, Of,Ocl, Ec, Ef, Ewf

فليش های ائو  -اليگوسن در حوضه ای واقع در شمال زون گسلي خبر رسوب نموده است .این مجموعه با یک افق
از کنگلومرا با جور شدگي بسيار ضعيف ،بدون سيمان ،بدون الیه بندی منظم با وجود قطعات بسيار بزرگ از سنگ
های دگرگونه شروع مي شود .این افق با عالمت  Ewfنشان داده شده است .تصور بر این بوده است که ساز وکار
تشکيل این افق همانند ساز وکار فليش های وحشي) (Wild flyschبوده است .ضخامت آن تا حدود  100متر نيز
مي رسد .ضخامت این واحد به طرف شمال شرق کم شده و بتدریج به ماسه سنگ ریز دانه تبدیل مي شود .قطعات

زﻣﯿ

این واحد از دگرگوني های پالئوزوئيک و مجموعه های سنگي ژوراسيک – کرتاسه مي باشد .بر روی این واحد ریفي
ازماسه سنگها و شيل ه ا و کنگلومرا و آهک های مارني نوموليت دار نهشته شده که رنگ کلي آن س بز کم رنگ مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

باشد .این واحد با عالمت  Etنشان داده شده و واحد  Ecدر درون آن از کنگلومرا تشکيل شده است .در درون این
واحد گدازه های آندزیت پورفيری بسيار کم ضخامت نيز دیده مي شود که بدليل کم اهم يت بودن تفکيک ن گردیده
است از آهک های ماسه ای نوموليت دار واحد  Efمجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Nummulites fabiani, Nummulites incrassatus, Amphistegina sp., Assilina sp., Pararotalia sp., Rotalia
sp., Valvulina, Alveolina cf elliptica mutalli, Orbitolites complanatus, Nummulites sp.,
Bacculogypsinoides sp., Fabiani sp., Victoriella sp., Kuphus sp., Solenomeris, Ethelia alba, Melobesis,
Miliolid, Bryozoa, Crinoid, Mollusca, Ostera,

که سن ائوسن مياني تا باالئي بدان نسبت داده شده است.
بخش اليگوسن فليشها با یک باند کنگلومرائي درشت دانه آغاز مي گردد که با عالمت  Oنشان داده شده است .پس
از این الیه کنگلومرائي ردیف بسيار ضخيمي از رسوبات ماسه سنگي  -شيلي کنگلومرائي (واحد  ) Ofبا تناوب ریتمي ،
cl

دانه بندی تدریجي آغاز مي شود که در آن دو باند کنگلومرائي  Oc2و Oc3در آن متمایز گردیده است از آهک های
واحد  Olو ماسه سنگ های آهکي و آهک های ماسه ای واحد  Ofمجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
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Operculina complanata, Nummulites sp., Amphistegina sp., Rotalia sp., Bolivinidae,
Subterraniphyllum thomasi , Nummulites fichtell, Globigerina Asterigerina sp., Victoriella sp.,
Cibicides sp., Valvulina sp., Miliolid, Etheliaalba, Melobesis, Heterostegina sp., Ophthalmidium sp.,
Coral, Nummulites cf. fichteli, Nummulites fichtelli intermedius, Rotalia vienoti, Planorbulina,
Asterigerina sp., Sphyrogipsina sp., Pararotalia, Tubucellaria, Sphaerogypsina sp., Alveolina cf. elliptia
mutalli, Haddonia sp., Nummulites vascus, Halkyardia minima, Neoalveolina, Ditropa, Meandropsina ,
Serpula , Lithothammnium , Haplophragmium slingeri, Discorbis, Chapmaninidae
قابل ذکر است که در جنوب غربي دیخوئيه بلوک های نسبتا بزرگي از گنایس های واحد  PZ2gnبصورت اوليستوليت

به درون حوضه فليشي ائو  -اليگوسن افتاده است .به این مجموعه سن اليگوسن زیرین نسبت داده شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

الیگومیوسن

واحدهایي که با عالمت  OM l , OMmنشان داده شده نمایانگر پيشروی اليگوسن باالیي بر روی فليش های ائو -

اليگوسن مي باشد این مجموعه با ناپيوستگي زاویه دار بسيار مشخص بر روی بسياری از واحدهای قبلي قرار گرفته
است .واحد OM1از آهک ریفي تشکيل شده است .از آهک های واحد  OM1مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Operculina complanata, Archais sp., Nephrolepidina sp., Discorbis sp., Cibicides sp., Rotalid,
Bolivinid, Globigerina sp., Tubucellaria, Miogypsinoides sp., Planorbulina sp., Asterigerina sp.,
Ophthalmidium sp., Kuphus sp., Melobesis, Austrotrillina howchini, Cibicides lobatus, Rotalia vienoti,

تﻣ

Neoalveolina sp., Globigerina sp., Archais asmaricus, Gypsina, Borodina Septentrionalis, Miogypsina

ﺸ
ﺎﻓﺎ

sp., Meandropsina cf. anahensis, Lepidocyclina sp., Dendritina sp., Concris sp., Pararotalia sp.,

که بدان سن اليگوسن باالئي  -ميوسن نسبت داده اند.

و
اﮐﺘ

کواترنری

Valvulina sp.,

مارنها ،سيلت ها و رس های حوضه های آبهای شيرین واحد  Qplmو کنگلومراهای سخت نشده هم ارز و تا قدری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جوانتراز آن (واحد  ) Qplcقدیمي ترین رسوبات کواترنری را تشکيل مي دهند پادگانه ها و تراس ه ای  Qt2, Qt1و دق
های رسي و رسوبات بستر رودخانه ها دیگر نهشته های کواترنری مي باشند .دو واحد  Qp lc ,Qplmاحتماال تعلق به
پليوستوسن مياني باالئي و واحد  Qt1احتماال به پليوستوسن باالیي  Qs , Qc , Qal , Qt2به هولوسن تعلق دارند.
انتساب این سن ها کامال اختياری بوده و فقط ارزش سن نسبي دارند.
توده های آذرین نفوذی (واحد)g

زﻣﯿ

مهمترین توده نفوذی ورقه خبر در اطراف باغ کنار در جنوب شرق منطقه برونزد دارد .به عقيده ما این توده نفوذی
به شکل یک باتوليت در زیر بخش جنوبي این ورقه در کوه درنيان و قدمگاه و مناطق روتشون و اطراف رودخانه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کاهدان تشکيل گردیده و رخنمون هایي که در سطح نقشه از این توده نفوذی نمایان گردیده تنها آپوفيزها
) (Apophysیا زائده هایي از این توليت بزرگ مي باشند .همانگونه که در بخش های قبلي گفته شد با این که
گرانيت رخنمون چنداني ندارد ولي اثر دگرگوني حرارتي آن بصورت کاني های بعد از فولياسيون و باال رفتن درج ه
دگرگوني ،تغيير شيوه دگر شکلي از شکنا به پالستيک دراطراف این توده ها ،دگرگوني همبری مستقيم
متاسوماتيسم و کانه زایي آهن در منطقه دیده مي شود .این اثرات هر چه بسمت فرورفتگي ارزوئي ه نزدیک مي شوی م
شدید تر است .در اطراف باغ کنار گرین شيست های واحد DCg ،به آمفيبل فلس های واحد DCam ،تبدیل گشته
است .در همين منطقه در شيست های سياه واحد  DCmکرد یریت بوجود آمده ولي در اثر دگرگوني قهقرائي بعدی از
بين رفته است .این گرانيت از دیدگاه سنگ نگاشتي نوعي  Leucograniteلوکوگرانيت است که بافت آن از

گزنوموفيک گرانوالر ) (Xenomorphic Granularتا هيپيدیومورفيک گرانوالر ) (Hypidiomorphic Granularتغيير
مي نماید .کاني های آن عبارتند از:
Sodic plagioclase (Albite Oligoclase) – Quratz + Alkali – Feldspar (Perthite) + Zircon + Magnetite +
)Apatite ± Biotite (Rare

پالژیوکالز سدیک (آلبيت  -اليگوکالز)  +کوارتز  +پرتيت  +زیرکون  +آپاتيت  +مانيتيت  ±بيوتيت (بسيار کم).
10

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پالژیوکالز ها در بعضي از موارد زونه بوده و سوسوریتي شده اند .بيوتيت ها اغلب تبدیل به کلریت شده اند .در بعضي
از نمونه ها بافت گرافيک نيز دیده شده است .گرانيت های این منطقه را مي توان نوع  Trondjhemiteیا
پالژیوگرانيت ناميد .در بعضي از مناطق این گرانيت ها تحت تاثير نيروهای برشي در زون گسلي قرار گرفته و
ميلونيتيزه ) (Mylonitizedشده اند .مقداری کاني های کربناتي (احتماال دولوميت یا آنکریت) در زمينه این سنگ ها

ﮐﺸ
ﻮر

دیده مي شود و بنظر مي رسد که با کاني های گرانيتي در تعادل باشد .این کاني ها کربناتي با مانيتيت نيز د ر
تعادل مي باشند و بنظر مي رسد که استعداد کاني زایي مانيتيت  +آنکریت اساسا و اصالتا در خود ماگما وجود
داشته است .در شرق رودخانه کاهدان در اطراف گرانيت مورد بحث مرمرهای واحد Pz3 ,به اسکارنهایي تبدیل گشته
ک ه در آن پاراژنز های زیر دیده شده است:

Calcite ± Dolomite ± Albite ± Muscovite ± Talc ± Tremolite

کلسيت  ±دولوميت  ±آلبيت  ±مسکویت  ±تالک  ±تروموليت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سن این توده گرانيتي بدون تردید از فليش های ژوراسيک منطقه ده سرد که در بخش جنوب غربي این ورقه و
خارج از ورقه رخنمون دارند و حاوی قطعات آواری دگرگونه های پالئوزوئيک هستند قدیمي تر است زیرا در هيچ
نقطه ای از این منطقه آثار دگرگوني حرارتي گرانيت مذکور در ژوراسيک دیده نشده است .این گرانيت بدون تردید

تﻣ

از کربونيفر زیرین جوانتر است .از آنجا که این گرانيت از مهمترین فاز دگرگوني ناحيه ای سنگ های دگرگوني
پالئوزوئيک که فاز کيميرین آغازی مي باشد نيز جوانتر و کاني ها ی دگرگوني حرارتي ناشي از این توده های نفوذی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بعد از فولياسيون دگرگوني ناحيه ای بوجود آمده اند تصور مي شود که این گرانيت در زماني بين تریاس مياني و
ژوراسيک زیرین بوجود آمده باشد .این توده ها در نقشه خبر با عالمت  gنشان داده شده است .از دیگر توده های
نفوذی دایکهای مونزودیوریتي ،مونزوگابروئي است که در اطراف دشت روتشون  -چاه نار خصوصا در تمامي آثار کاني

تکتونيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

زایي سرب و روی چاه نار ،ارجمندی چاه گارسي دگرگونه های پالئوزویک را قطع مي نماید .در مورد سن این دایکها
اطالع چنداني نداریم محتمل است که این دایکها کانالهای تغذیه کننده گدازه های بازالتي  -آندزیتي ژوراسيک
مياني یا کرتاسه زیرین  -ژوراسيک باالئي باشند.

اشکوب های ساختاری

اشکوب ساختاری کیمیرین آغازی

زﻣﯿ

وجود قطعات آواری از مجموعه های دگرگوني پالئوزوئيک در درون فليش های ژوراسيک زیرین بخوبي نشان مي
دهد که مهمترین اشکوب ساختاری این منطقه کيميرین آغازی است .مجموعه های دگرگونه پالئوزوئيک این منطقه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جزئي از کمربند دگرگوني زون سنندج  -سيرجان مي باشند .سنگ های اوليه این دگرگونه ها در کافت هایي نهشته
شده که در اوائل پالئوزوئيک اواخر پرکامبرین در ميان بلوک های پالتفرمي بصورت اوال کوژئوسينکلينال تشکيل
شده است .در این اوالکوژن نهشته های آشفته همراه با گدازه های الترامافيک و گدازه های بازیک ت شکيل گردیده و
دگرگون شده اند .این اوالکوژن در فاز کوهزایي کيميرین آغازی بسته شده و باحتمال بسيار قوی گرانيت بعد از
کوهزایي واحد  gدر اواخر همين فاز کوهزایي ،پوسته چين خورده مذکور را در نور دیده و بر آن پوسته یک فاز
دگرگوني حرارتي اعمال نموده است.

اشکوب کیمیرین میانی و کیمیرین پسین

بنظر مي رسد که پس از خاتمه فاز کوهزایي کيميرین آغازی یک دوره کششي جدید آغاز و حوضه رسوبات آشفته -
فليشي با ویژگي خاص در منطقه بوجود آمده است .در این حوضه قلمروهای فرعي بسياری بوجود آمده که دارای
خصلت های ویژه خود بوده اند .حوضه های جنوب شرقي و جنوب غربي دارای فعاليت آتش فشاني مهم بوده در
حاليکه حوضه فليشي جنوب کوه چاه زار از چنين ویژگي ای برخوردار نبوده است .لبه حوضه کوه چاه زار از دو
سوی با بلندیها و پرتگاه هایي محدود مي شده که دگرگوني های پالئوزوئيک در آن سر برافراشته بوده اند و به
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هنگام رسوب گذاری فليش ه ا این حوضه ها را با اولسيتوليت های بزرگ و کوچکي که از لبه ها به درون آن
ميریخته تغذیه مي کرده اند بنظر مي رسد که این وضعيت تا ژوراسيک مياني ادامه داشته و در ژوراسيک باالیي
حرکاتي وجود داشته که باعث ایجاد رخساره های توربيدیتي و کنگلومراهای بهمن گونه گشته و سرانجام قبل از
آلبين تمامي این حوضه ها بسته شده و اشکوب ساختاری کيميرین پسين با پيشروی آلپين  -آپتين خاتمه مي یابد.
اشکوب الرامید

تمامي مجموعه های قبلي در فاز کوهزایي الراميد چين خورده و رخنمون پيدا کرده اند و چنين است که رسوبات
واحد  Kl,چين خورده و باال آمدگي پيدا کرده اند .با خاتمه اشکوب ساختاری الراميد فازهای آلبين آغازی (Early

ﮐﺸ
ﻮر

) Alpineخاتمه مي یابند.
اشکوب آلبین میانی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توسعه حوضه های فليشي ائو  -اليگوسن شروع یک اشکوب ساختاری جدید است این حوضه ها قبل از اليگوسن
پایاني چين خورده و دریای اليگوسن پایاني بر روی تمامي واحد های قبلي پيشروی نموده است .ناپيوستگي زاویه
دار واحد ( OMm,اليگوسن پایاني) بر روی فليش های ائوسن مياني – اليگوسن زیرین نشانه کوهزایي پيرنئن پ ایاني
 -یا دقيق تر کوهزایي ساوین  Savianاست که خاتمه فازهای آلپين مياني رامشخص مي نماید.

تﻣ

اشکوبهای آلپین جوان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اشکوب های آلپين جوان پس از ميوسن زیرین آغاز و بکرات تا کنون موجب رانش ها و تجدید فعاليت گسل ها و
برخاست های تکتونيکي گشته و هنوز هم ادامه دارد .چين خوردگي واحد های معادل سازند قم ،تش کيل مالسهای،
 Qplcو برخاست های کواترنر که موجب بریده شدن و فرسایش رسوبات کواترنر شده و در بسياری از موارد حتي
نمود های ساختاری

و
اﮐﺘ

باعث شيب دار شدن آنها گشته از جمله شواهد اشکوب های آلپي پایاني است.

وقایع تکتونيکي ذکر شده نمود های بسيار جالبي را در ساختار این منطقه از خود بجای گذاشته اند که اهم آنه ا
عبارتست از:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساختار فلسی یا ) -(lmbricate structureمهمترین زون ساختاری از این نوع عبارتند از:
 زون راندگی جنوب چاه زار -که پيکره بزرگي از دگرگوني پالئوزوئيک را بر روی فليش های ژوراسيک راندهاست .پيکره مذکور باحتمال قوی قبل از رانش بصورت یک فرازمين ) (Horstدر لبه حوضه فليشي ژوراسيک
رخنمون داشته و اوليستوليت هائي از آن به درون حوضه ميریخته است.
 -زون راندگی کت -مطالعه ساختارهای این محدوده بخوبي نشان مي دهد که تمامي پيکره های سنگي چين

زﻣﯿ

خورده و بصورت ساختارهائي که یال جنوب آنها بریده شده بسوی جنوب رانده شده اند .در لبه شمالي این زون
راندگي یک برجستگي متشکل از دگرگونه های کوهستان خبر و کوهستانهای غرب دیخوئيه در زمان ژوراسيک

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پائين و زمان نهشته شدن فليش های ائو – اليگوسن وجود داشته و اوليستوليت هایي از این لبه به درون حوضه
های مذکور ميریخته است .بنابراین زون گسلي کت بصورت یک منطقه شکسته از ابتدای ژوراسيک فعال بوده است.
در رانش هایي که حين کوهزایي های کيميرین آغازی پسين ،مياني و الراميد و آلپين مياني و جوان اتفاق افتاده

این محدوده بصورت یک زون راندگي عمل نموده و بصورت یک ساختار فلسي مکرر در آمده است .در این منطقه
واحد های  Jktو  Jkvبش دت تحت تاثير نيروهای برشي قرار گرفته و فولياسيون دگر شکلي و دگرگوني کاناکالستيک

در آنها ظاهر گشته بطوریکه در دیدگاه نخست تمير این دگرگونه ها از پالئوزوئيک ميسر نمي باشد .کارهای بسيار
زیادی که در این زون انجام شده محقق ساخت که دو واحد  JkmV , Jkmtدر حقيقت معادل دگرگون شده واحدهای
 Jkt, Jkvمي باشند .شدت دگرگوني از جنوب به شمال بسمت زو ن گسلي خبر افزایش مي یابد و بخصوص دگر
شکلي پيشرونده  Progressive Deformationبوده و هميشه بسمت پاشنه تر است ها در حال افزایش است.
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 از دیگر زون های روراندگي مهم ،زون روراندگي ده سرد است که در منتهي اليه جنوبي ورقه آغاز و بسمت گسلاصلي زاگروس ادامه مي یابد .در این زون یک کليپ ) (Klippeبسيار زیبا از مرمرهای واحد  DLبر روی واحد , DCm
تشخيص داده شده است.
شیوه چین خوردگی ها -بسياری از چين خوردگي های بزرگ مقياس از الگوی رانش های اصلي شمالي  -جنوبي
تبعيت مي نماید .بعنوان مثال ناودیس فليش های ائو  -اليگوسن و ناودیس مرکب فليش های ژوراسيک و طاقدیس
برگشته خبر همگي دارای یال جنوبي بریده شده و برگشته دارند و تصور مي شود که این شيوه در همخواني مطلق

ﮐﺸ
ﻮر

با جهت رانشهای اصلي شمالي جنوبي منطقه مي باشند.
گسله های فرعی  -نگاهي به سطح نقشه محقق مي سازد که گسترش گسله های فرعي هميوغ (Conjugate

جنوبي مي باشد .مکانيزم عملکرد این گسله ها هنوز بخوبي روشن نگردیده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

) Faultنيز از الگوی رانش های شمالي جنوبي تبعيت مينماید (مدل کوپ  )Kupferدر ميان این گسله ها ،گسل
هایي نيز هستند که گاهي در یک سوی آنها تمامي ساختارها برگشته مي باشند .امتداد این گسله ها اغلب شمالي -
تغییر روند های ساختاری  -یکي از مهمترین تغيير روند های ساختاری در بخش شرقي ورقه بخوبي قابل رویت

تﻣ

است این تغير روند باعث پيچش روند اصلي شرقي  -غربي بسمت شمال شرقي  -جنوب غربي است .علت اصلي این
تغيير روند وجود یک خط واره شمالي  -جنوبي در ناحيه ده سرد  -دولت آباد در خارج از این برگه مي باشد .حرکت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خط واره مذکور باعث پيچش ساختارهای مذکور گشته است .وجود خط واره مذکور در مطالعات ژئوفيزیکي
مغناطيسي هوایي نيز به اثبات رسيده است.

و
اﮐﺘ

زمين شناسي اقتصادی

 -کانی سازی آهن -تعداد زیادی آثار کاني سازی آهن در اطراف رودخانه کاهدان روتشون ،چاه گارسي دیده شده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که بزرگترین آنها چاه گارسي مي باشد .این کاني سازی ها باحتمال قوی در ارتباط با ماگماهای اسيدی
( پالژیوگرانيت ها) بوده و مي توان آنها را کانسارهای متاسوماتيکي ناميد .بر روی این آثار کار دقيق زمين شناسي
انجام نگرفته و لذا نمي توان در مورد ذ خيره آنها اظهار نظر نمود .مطالعات ژئوفيزیکي هوایي خاص که توسط سازمان
صنایع فوالد ایران در این منطقه انجام شده وجود چندین ناهنجاری م غناطيسي را در منطقه دشت چاه نار -
روتشون و کوهستانهای اطراف آن باثبات رسانيده و جا دارد که بر روی این ناهنجاریها کارهای دقيق تر انجام شود.
کانه آهن مانيتيت مي باشد که همراه آن در بسياری از موارد کوارتز و آنکریت و مسکویت بصورت گانگ دیده مي
شود .تجزیه یک نمونه از آنها مقدار  Fe2O3را  %6۷/ 41نشان داد.

زﻣﯿ

 کانی سازی سرب و روی -در کوهستانهای اطراف دشت چاه نار  -روتشون تعداد زیادی آثار کاني سرب و ر ویدیده شده است که از آن جمله است :چاه نار ،ارجمندی و چند نشانه در اطراف روتشون .کاني اصلي گالن و

ﺳ
ﺎ زﻣ
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اسفالریت و کمي پيریت و کالکوپيریت بوده و گانگ آن کوارتز و کلسيت و باریت مي باشد .در بعضي از نمونه ه ا
آثاری از کاني سازی طال نيز دیده شده است.

صفری ( )13۷1رگه چاه نار را در چند مقطع بررسي نمود و ميزان سرب را بين  1/ 46تا  % 39/ 0و روی را بين
 21/ 30تا  % 10/ 12گزارش نموده است .هيچ کدام از این آثار دارای ذخيره و عيار قابل توجهي نمي باشند .منشا
کاني سازی بزعم صفری ( )13۷1در ارتباط با سياالت مراحل نهایي تبلور ماگماهای مونزودیوریتي ،مونزوگابرویي
مي باشد.
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 سنگهای تزئینی  -از مرمرهای واحد  D ,Dدر کوه قدمگاه و چند نقطه دیگر برای سنگ های ساختماني(سنگ چيني) استفاده مس شود.
 کانی سازی طال -در رگه های کوارتزی و زون های دگرساني هيدروترمال درون اسليت های سياه و گرینشيست های واحد  DCg , DCmآثاری از کاني سازی طال (تا  2گرم در تن) دیده شده است.
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