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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -۶8۶0کالته رشم
وضعيت جغرافيایي
موقعیت ورقه

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمين شناسي  1:100،000کالته رشم در '  54 º،00تا'  54 º،30تا طول خاوری و از '  35 º،00تا' 35 º،30تا
عرض شمالي واقع شده است .این ناحيه ،در جنوب دامغان و خاور سمنان جای دارد .و بخش باختری چهارگوش ترود
را در بر ميگيرد.
در محدوده مورد بررسي ،هيچگونه شهر یا روستائي با سکنه دائم وجود ندارد .و تنها مي توان روستای کوچک رشم را

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درمنتهي اليه ضلع خاوری ورقه نام برد .رشم در  115کيلومتری جنوب دامغان و در  130کيلومتری خاور سمنان
جای دارد .دسترسي به محدوده ورقه یاد شده از دو راه انجام مي گيرد که عبارتند از:
از طریق جاده آسفالته دامغان به جندق -این راه از شهر دامغان به سوی جنوب از روستاهای سلطانيه،صالح آباد،

تﻣ

حسن آباد و فرات ميگذرد و از طریق معلمان به جندق ميپيوندد .روستای رشم در مسير این جاده که از بخش
خاوری ورقه ميگذرد ،جای دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

راه ارتباطی سمنان به رشم و معلمان -که پس از گذشتن از محدوده پایگاه صنایع دفاع ،به معلمان و از آنجا به رشم
ميپيوندد .نيمي از این مسير آسفالته و بقيه راه خاکي درجه دو و سه است .از دو جاده یاد شده ،راههای کوهستاني
و جيب رو منشعب ميشود .و مي توان به پاره ای نقاط این ورقه دسترسي پيدا کرد.

و
اﮐﺘ

آب و هوا -با توجه به نزدیکي ناحيه مورد بررسي با دشت کویر ،این منطقه در مجموع تحت تاثير جریانهای گرم و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خ شک قرار دارد .عواملي نظير دوری از دریا ،روند عمومي ارتفات ،بلندی از سطح دریا و جهت وزش بادهای موسمي
در آب و هوای این ناحيه تاثير گذاشته اند .تنوع ناهمواریها و نزدیکي کویر و کوهستان در این ناحيه سبب ایجاد
تغييرات فشار هوا شده است .آن چنان که با وزش بادهای محلي بادهای کویری نيز همرا است .محدوده ورقه کالتهرشم
دارای آب و هوای کویری به نسبت گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان است .در فصول سرد بادهای
باختری موجب افزایش رطوبت هوا و ریزش باران مي شود .این ناحيه از اینکه در آغاز کویر جندق جای گرفته است به
منطقه سر کویر معروف است.
بدليل شرایط آب و هوائي ،روستاهای منطقه ،بگونه ای فراگير کم جمعيت اند و زندگي مردم بطور معمول از راه

زﻣﯿ

دامداری ميگذرد .کشاورزی به اندازه ای بسيار ان دک دیده ميشود .ميزان بارندگي ساليانه کمتر از دویست ميليمتر
است و تبخير ساليانه بمراتب باالتر از این مقدار است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مطالعات انجام شده پیشین

از آن جا که ،این ناحيه به منطقه با توان معدني باال شهرت یافته ،بررسي های چند محدوده این ورقه و یا در نقاط
مجاور آن صورت گرفته که برخي از انها اشاره ميشود.

نقشه زمين شناسي در مقياس  1:100،000که توسط شرمت ملي نفت ( )1970تهيه و متنشر شده است .نقشه زمين
شناسي در مقياس  1:250،000توسط سازمان زمين شناسي در سال  1357انتشار یافته است .از دو نقشه یاد شده،

اطالعات کلي زمين شناختي ،روند رخنمون ها و عناصر ساختاری و جایگاه ناحيه مورد بررسيرا در زونهای ساختاری
گوناگون ميتوا ن دریافت .نقشه زمين شناسي چهارگوش ترود در مقياس  1:250،000توسط م .علوی نائيني و همکاران
گزارش پيوست آن ،تهيه شده توسط ع -هوشمند زاده و همکاران تهيه و توسط سازمان زمين شناسي انتشار یافته،
در برگيرنده اطالعاتي سودمند از زمين شناسي ناحيه است Urdea .و مالک پور ( )1970مطالعاتي را بر روی سرب و
مس ناحيه رشم انجام داده اند Reyre .و محافظ ( )1972مطالعاتي را بر روی حوضههای رسوبي منطقه انجام داده اند
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که ناحيه چاه شيرین را نيز در بر ميگيرد .مطالعاتي چندی نيز توسط اداره کل معادن و فلزات استان سمنان و یا
بخشهای خصوصي بر روی مواد معدني گوناگون انجام شده است.
ریخت شناسي ) (Topographyو زمين ریخت شناسي )(Geomorphology

از نگاه ریخت شناسي ،نيمه جنوبي ورقه با نيمه شمالي آن ،بطور کامل دو چهره متفاوت دارد .بخش شمالي از ارتفاعات

ﮐﺸ
ﻮر

بلند و گاهي ستيغ ساز تشکيل شده است .روند عمومي رشته کوهها به تقریب شمالي – جنوبي است .کوه قله دختر
در باختر تنگه رشم با ارتفاع  2274متر بلندترین نقطه را پدید ميآورد .کوه بابا احمد در خاور دره رشم  2258متر
ارتفاع دارد .پائين ترین نقاط ورقه در نيمه جنوبي آن جای گرفته و دارای  700متر بلندی از سطح دریا است ،روستای
رشم  1300متر بلندا دارد.
بدليل تنوع ترکيب سنگ شناختي و مقاومت مختلف سنگها در برابر عوامل فر سایشي ،شکل دره ها و شبکه آبراههها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متفاوت است .بلندای واحدهای آهکي – دولوميتي دگرگونه بيشتر از سایر نقاط است .این واحد های کربناته در دو
سوی تنگه رشم و کوه کجو ارتفاعات بلند را به خود اختصاص مي دهند .مهمترین کوههای ناحيه مورد مطالعه کوههای
چاه شيرین است که از چاهي به همين نام گرفته شده است .نهشته های کربناته پرمين و تریاس از نظر بلندی در

تﻣ

درجه دوم اهميت قرار دارند .سنگهای ولکانيکي ائوسن کوه هایي کم بلندا ميسازد .شيست ها و اسليت های گوناگون
در سطح ورقه از ارتفاع کمي برخوردار ميباشند ،و ریختاری مالیم دارند .شبکه آبراهه ها و دره ها در این سنگها بيشتر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Vمانند است .ناودیس دره بيل بن ،پدید آمده از شيست و ماسه سنگهای دگرگونه کوههایي به نسبت کم بلندارا
ميسازد .گردنه رش م ،یکي از گردنه های معروف اداره راه و ترابری استان سمنان ،در شيستها و سنگهای کربناته
دگرگونه ئاقع شده است .نهشته های مارني متعلق به ميوسن ،در نيمه جنوبي ورقه ،تپههای کوتاهي را ميسازندکه

و
اﮐﺘ

گنبدهای نمکي درون آنها پيکری بلندتر را نشان ميدهند .از چالو ،بيل بن و بزرگ پدیدآمده در نيمه شمال به جنوب،
مي توان دره های رشم ،چاه چالو،بيل بن و سهل نام برد .یادآوری ميشود ،درههایي که دارای جهت جریان از جنوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

به شمال مي باشند ،در درجه دوم اهميت قرار دارند ،که سيالب های فصلي آنها در شمال آن در کویر چاه جام ميریزند.
این آبر اهه ها از نواحي زیاتي ،حاج صادق ،دیان ،تلخوی ،انبروته ،سپيد لتو و ...عبور ميکنند.
زمين شناسي ناحيه

کلیات

ورقه زمين شناسي کالته رشم از دیدگاه زمين شناسي ساختاری کشورمان در پهنه ایران مرکزی است و در بخشهای

زﻣﯿ

شمالي این زون جا گرفته است .بدليل گستردگي بسيار زیاد این زون ساختاری ،زیر زونهایي ) (Sub Zoneرا ميتوان
در آن مشخص نمود که با یکدیگر تفاوتهایي را نشان مي دهند در تقسيم بندی که توسط نوگل سادات والماسيان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

) (1993بر اساس وضعيت زمين ساختي و واحدهای تکتونو – رسوبي ارائه شده ،ناحيه مورد بررسي در زون ایران
مرکزی قرار گرفته و نيمه شمالي آن در زیر زون بخش مرکزی ماگمایي جای دارد.
هوشمندزاده و همکاران ( ) 1357در شرح زمين شناسي چهارگوش ترود نيمه شمالي ورقه را باریک رشته ای بين دو
گسل ترود (در جنوب) و گسل انجيلو (در شمال آن) مي دانند و نيمه جنوبي ورقه یاد شده را به زیر زون رسوبي جندق
نسبت مي دهند .واحد های سنگي نادگرگونه ،جای گرفته در گوشه شمال باختری ورقه رازون فرعي انجيلو مينامند.
نيمه شمالي ورقه که روند تقریبي خاور شمال خاوری و باختر – جنوب باختری دارد را زون چاه شيرین – ترود
مينامند.
چنين مينماید که نيمه شمالي ورقه بصورت یک فرازمين ) (Horstبوده باشد که حاشيه شمالي فرورفتگي کویر بزرگ
را پدید مي آورند .این منطقه باال آمده در شمال به فرو افتادگي کویر چاه چم و در جنوب بدفرورفتگي کویر بزرگ
محدود ميشود که مرز جنوبي آنرا گسل ترود و مرز شمالي آن را گسل انجيلو محدود مينماید (باباخاني و همکاران
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 ) 1371نوار مرتفع نيمه شمالي ورقه از کوههای چاه شيرین ،تا ناحيه عباس آباد سبزوار ادامه دارد و در بر گيرنده
ارتفاعات چاه شيرین قله دختر ،کوه بابااحمد ،کوه زر ،کوه چاه مسي ،کوه چاه فراخ ،کوه کفتاری و ...است این نوار
مرتفع به لحاظ دارا بودن کاني سازی در طولي در حدود صد کيلومتر مورد توجه زمين شناسان بوده است .کاني سازی
فلزی و یا غير فلزی بطور عمده در سنگهای آتشفشاني ترشيری زیرین (پالئوژن) رخ داده است و در بردارنده کانسارهای

ﮐﺸ
ﻮر

مس ،سرب و ر وی منگنز ،طال ،آهن و غيره و در نقاطي در اثر دگرساني سنگهای اسيد و توفي ،کائولن و بنتونيت نيز
پدیدار شده است.
سنگهای دگرگونه پالئوزوئيک دارای محيط تشکيل نيمه عميق تا کم عمق بوده اند .محيط پيدایش نهشته های تریاس
نيز از تخریبي تا نيمه عميق تغيير مينماید .در لياس نيز مثل سایر نقاط ایران نهشته های کرانه ای و قارهای بر جای
گذاشته شده است که همگي پدیده دگرگوني را تحمل کرده اند .رسوبات کرتاسه در این ناحيه با سایر نقاط ایران

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مرکزی تفاوتهایي را نشان مي دهند در ائوسن فعاليت شدید آتشفشاني بگونه گسترده بچشم ميخورد و سنگ نهشته
های اواخر دوران سوم (ميوسن) در ناحيه از نوع نهشته های کم عمق اند و از شدت روسوبگذاری زیاد و تند حکایت
مي نمایند .این نهشته های شبه موالس گونه ،تمامي نيمه جنوبي ورقه را مي پوشانند که کویر جندق را تشکيل ميدهد.

تﻣ

در مجموع در این ناحيه نبودهای بزرگ چينه ای ،متامورفسيم (در نهشته های قدیمي تر از ژوراسيک پایاني) ،پلوتونيسم
و ماگماتيسم دیده مي شود .در این ورقه راندگي های بزرگ و کوچک نيز رخ داده است .گسلهای نرمال و امتداد لغز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بزرگ نيز دیده ميشوند.
همانگونه که گفته شد ،ناحيه کالته رشم در بخش شمالي زون ساخت اری ایران مرکزی جای گرفته است و پس لذا
ميبایست روند رخنمونهای خاوری – باختری باشند ولي اکنون واحدهای سنگي دگرگونه قدیمي تاژوراسيک ،روند

و
اﮐﺘ

شمالي – جنوبي از خود نشان ميدهند که علت این تغيير روند و چرخش در بخش زمين شناسي ساختماني اشاره
خواهد شد.
چينه نگاری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زونهای فرعی چاه شیرین – ترود و جندق:

سنگهای دگرگونه قبل از اردویسین  -قدیمي ترین واحدهای سنگي در شمال ناحيه کلوت ،غرب سپيدليتو ،کوه سياه
پشته و نواحي مجاور آن رخنمون یافته اند .از نگاه ریخت شناسي برجستگي هایي متوسط تا کوتاه را پدید ميآورند
و برخي از آنها به صورت زمينهای شيستي هموار و کم بلندا در آمده اند این سنگهای دگرگونه تحت فشارهای

زﻣﯿ

تکتونيکي بشدت تغيير شکل یافته و دارای چين های کوچک و بزرگ فراوان شده اند .این مجموعه دگرگوني را ميتوان
از قدیم به جدید به شرح زیر بيان کرد:
واحد ) - (Sch,mtvاین واحد در یک نگاه کلي از مجموعه گدازه های آندزیتي – بازالتي دگرگونه (در حد رخساره

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگوني اپيدوت – آمفيبوليت) ،شيست سبز ،ميکاشيست ،کوارتز شيست ،سيليس دگرگون شده ،دولوميت مرمری
شده و سنگهای اولترا بازیکي تشکيل شده اند یک توده نيمه عمق ميکرودیوریتي دگرگونه آنها را قطع کرده است همه

آنها در حد رخساره شخصيت سبز دگرگون شده اند .واحدهای فرعي گوناگوني را ميتوان در این واحد بزرگ در نقشه
نمایش داد که عبارتند از:
توده های کوچک سرپانتینی ) - (Srسنگهای سرپانتينيتي عالوه بر اینکه در خود واحد اصلي بعنوان یکي از اجزاء

تشکيل دهنده اند ،گاهي نيز بصورت توده های کوچک و یا بلوکهای بزرگ دیده ميشوند .رنگ همگاني آن سبز تيره
و صابوني است کاني اصلي تشکيل دهنده این سنگها سرپانتين است و بافت آن بصورت غربالي )(mesh structure

است .کلریت نيز بهمراه سرپانتين دیده مي شود .هر چند بلورهای اوليه به سرپان تين تبدیل شده اند ولي با توجه به
اشکال بجا مانده از بلورها شاید و هارزبورژیت بوده است .انواع سرپانتين بصورت رشته های آنتي گوریت و کریزوتيل
دیده ميشوند .چنين پنداشته مي شود که وجود سرپانتين و ترکيبات همراه آن از یک دیدگاه ميتواند بقایایي از یک
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مجموعه افيو ليتي بشدت بهم ریخته بوده باشند که نشان از پي سنگ افيوليتي منطقه مينماید و یا اینکه باال آمدن
این بخشهای سرپانتين در ارتباط با گسلهای قدیمي بوده و یا بصورت اسالیس های صابوني ) (Sliceدر اثر فشارهای
تکتونيکي به باال آمده باشد.
سنگهای افی کربنات  -بر اثر کرب ناتي و سيلي سي شدن بخش باالیي سنگهای اولترابازیک ناحيه ( سرپانتينيت)،
سنگهایي قهوه ای رنگي ،بطور ثانوی بوجود آمده اند که در راهنمای نق شه تحت عنوان لي ستونيت ) (Listwaeniteبا
عالمت ) (Slآورده شده است .این واحد فرعي گاهي تا  50متر و یا بيشتر ضخامت دارد .بظاهر ،از دولوميت قهوه ای

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ تشککککيل شکککده اسکککت و با سکککنگهای زیرین خود که یک واحد سکککبز دگرگونه در بردارنده کلریت ،اپيدوت و
سرپانتينيت است گذری تدریجي دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در مطالعه ميکروسکوپي بافت متبلور کلسيتي از خود نشان مي دهند که با تجمعات کلریت و سریسيت همراه است.
بلورهای دولوميت ثانویه نيز پدیدار شده اند .آثار ساختماني شبيه ساختمان مشبک اوليوین گاهي در متن سنگ دیده
مي شود .کلسدوئن بصورت تبلور اسفروليتي در حفرات فراوان است .وجود کلسدوئن بخاطر این است که سرپانتين ها
هنگام تبدیل به سریسيت و دولوميت سيليس خود را آزاد مينمایند که این سيليس بصورت مجموعه کریپتوکریستالين
(کلسدوئن) متبلور مي شوند .آغشتگي به کلریت ،به احتمال در اثر مجاورت با سرپانتينيت حاصل شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

لیستونیت مجموعه کربناتی -سيليسي است که در اثر پدیده دگرساني سنگهای حاوی ترکيبات Ca.Fe.MN.Mgدار
(سرپانتينيت های ناحيه) و واکنش با سياالت  CO2دار بوجود آمده است.
شیست سبز ) - (G.Schرخنموني کوچک از شيست سبز در مجاور چاه اندو دیده ميشود .این سنگ که به احتمال
یک متاولکانيک با توف متامورف ميباشد دارای کوارتز ،فلدسپات ،کربنات ،کلریت و اپيدوت است .پاژاژنز کانيهای آن
مربوط به رخساره شيست سبز است ،فلدسپات آن اغلب در حد آلبيت بوده و کلریت مهمترین بخش سازنده سنگ

و
اﮐﺘ

است و اپيدوت در درجه دوم اهميت قرار دارد اکتينوليت نيز به مقدار کمتری دیده ميشود.
چرت های نواری ) - (MSرخنمون بسيار کم ضخامت در ناحيه چاه نيو از این واحد فرعي دیده مي شود و در حدود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 30متر ضخامت دارد .در حال حاضر بصورت یک سنگ سيليسي دگرگونه است .بخش اعظم آنرا بلورهای کوارتز در
هم رفته تشکيل مي دهد که با سوزنهای سریسيت جهت دار همراه است .در مطالعه ميکروسکوپي ،لکه هایي کوچک
و گرد در متن سنگ دیده مي شود که قطرشان با قطر رادیوالریا مطابقت دارد .شاید این لکه های گرد قالب داخلي
رادیوالریا باشد که بتوان آنرا یک چرت نواری رادیولردار دگرگونه ناميد.
ضخامت واحد ( Mtvو  )Schرا با توجه به وضع ساختاری آن نمي توان بخوبي برآورد نمود ولي احتماال نزدیک به

زﻣﯿ

 1500متر ضخامت داشته باشد .حد زیرین آن مشخص نمي باشد و خود نيز به واحدهای دگرگونه پالئوزوئيک زیرین
تبدیل ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با توجه به مشخصات ليتولوژیکي ،اجزاء تشکيل دهنده ،دگرگوني و تغيير شکل های موجود و همچنين با در نظرگرفتن
وجود سنگهای سرپانتينيتي شاید بتوان این مجموعه را با سنگهای دگرگوني رباط پشت بادام (حقي پور  )1974و
کمپلکس دگرگوني پتيار در ناحيه انارک مقایسه نمود .که با این وضع شاید بتوان به پرکامبرین تا کامبرین زیرین

نسبت داد.

اردویسین – سیلورین

واحد  - PZmtاین واحد در سرتاسر نيمه شمالي ورقه از بيشترین گسترش و ضخامت برخوردار است در نواحي چاه
شيرین ،سپيدلتو و دره رشم رخنمون دارد .از نگاه ریخت شناختي بلندترین ارتفاعات و قله ها در ورقه رشم مربوط
به بخشهای کربناته این واحد است .شاید بيش از  2000متر ضخامت داشته باشد.
از مجموعه شيست ،سنگ آهک و دولوميت ،ماسه سنگ ،توف و سنگهای ولکانيک تشکيل شده که همگي دگرگون
شده اند .بخش شيستي آن که از حجم و اهميت بيشتری برخوردار است ،بطور عمده ،از شيست ميکادار به رنگ

نقره ای تا خاکستری با ميانالیه های از ماسه سنگ متامورف ،آهک ماسه ای ،آهک دولوميتي و دولوميت قهوه ای رنگ
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است .از نشانه های شاخص این شيستها وجود بخشهای سفيد سيليسي است که بطور معمول در خط الراس تپه ها
نمایان تر است .سيليس مذکور نتيجه متامورفيسم است که آزاد شده و در برخي نقاط دارای ارزش اقتصادی نيز هست.
در بررسي ميکروسکوپي ترک يب کاني شناختي ،این شيست ها ،اجتماعي از بلورهای کوارتز ،فلدسپات آلکالن ،بلورهای
ریز اپيدوت و سریسيت و موسکویت ،سوزنهای ترموليت و کلریت اند .بلورهای ریززبرکن ،آپاتيت و اسفن نيز گاهي

ﮐﺸ
ﻮر

بمقدار کم دیده ميشوند.
در بخشهایي از این واحد ،مثل جنوب سپيدلتو ،ميتوان بر گسترش شيست سبز) (gschاشاره نمود .این شيستهای
سبز به احتمال در اثر دگرگوني سنگهای ولکانيک حاصل شده اند.
واحد شیستی  Mtو  - Schاین واحد در ناحيه شمالي دره کلوت رخنمون دارد و از گسترش به نسبت زیاد برخوردار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است و در یک ساختمان شبه آنتي کلينالي ،یال غربي آنرا تشکيل مي دهد و هم ارز بخش زرین واحد ( Pzmtکه یال
شرقي آن است) ميباشد.
این واحد شامل مجموعه ای از ميکاشيست ،کلریت ،اپيدوت شي ست و کوارتزیت است .چنين مينماید که ردیف اوليه
آن در برگيرنده انباشته های آواری و آذر آواری نظير شيل ،ماسه سنگ ،سيلتستون شيل توفي و توف بوده باشد که
تحت تاثير پدیده دگرگوني دیناموترمال قرار گرفته و در حد رخساره شيست سبز دگرگون شده اند .آن چنان که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بخشهای شي لي و ماسه سنگي به مجموعه ای از کوارتز – سریسيت – موسکویت شيست و کوارتزیت تبدیل شده اند.
این سنگهای دگرگونه دربردارنده رگه ها و عدسي هایي از سيليس هستند .اما بخشهای توفي و سایر سنگهای آذر
آواری آن به مجموعه ای از کلریت – اپيدوت شيست به رنگ سبز تبدیل شده اند .در واحد بزرگ  Pzmtدر مجموع
بخشهای شيستي در زیر و واحدهای کربناته در رو قرار دارند و بر حسب درصد اجزاء تشکيل دهنده ميتوان به
واحدهای زیر اشاره کرد:

و
اﮐﺘ

واحد آهک دولومیتی ) -(ml,mdاین واحد ارتفاعات خاور دره رشم را تشکيل مي دهد و کوههای باباااحمد و انارو را
مي سازد .از چينه های ضخيم تا توده ای آهک ،آهک دولوميتي ،دولوميت آهکي و دولوميت تشکيل شده است و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نزدیک به  350متر ضخامت دارد .برخي از نقاط واحد یاد شده عمدتا دولوميتي شده است ).(d1
واحد دولومیتی ) - (d2در باختر دره رشم و بر روی شيستهای این ناحيه ،ضخامتي نزدیک به  70متر از دولوميت و
آهک دولوميتي قهوه ای رنگ رخنمون دارد که به کوه تنوره معروف است.
شیست و سنگهای ولکانیکی دگرگونه ) - (Sch,mvاین واحد در حد فاصل رشته کوه تنوره و قله دختر رخنمون
دارد .بخش زیری ن این واحد بطور عمده شيست نقره ای رنگ و ماسه سنگ دگرگونه و بخش باالیي آن سنگهای

زﻣﯿ

ولکانيک دگرگونه ،ماسه سنگ دگرگونه و شيست است .بخش شيستي آن دارای کانيهای مانند کوارتز ،کلریت،
موسکویت ،کاني اپاک و کلسيت است .چنين مينماید که پرتوليت اوليه این بخش نهشته های پليتي بوده که در
رخساره شيست سبز دگرگون شده است و بخش سنگهای ولکانيک دگرگونه دارای کوارتز ،اپيدوت ،اکتينوليت ،کلریت،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کلسيت و کانيهای تيره است .ترکيب سنگهای ولکانيک دگرگونه را ميتوان از آندزیت تا بازالت در نظر گرفت .ضخامت
این واحد به  200متر ميرسد .در برخي نقاط مانند سپيدلتو رخنمونهای کوچک از سنگهای ولکانيک دگرساني شده

دیده ميشود ) .(MTVرنگ هوازده این سنگها سياه و در سطح شکست سبز تيره است .دارای بافت کالستيک اند و
دارای کانيهای آلبيت ،کلریت ،آکتينوليت و اپيدوت هستند .و کانيهای ترموليت و اسفن نيز بميزان کمي دیده ميشود.
واحد کربناته ) - (L.dlاین واحد بخش باالیي واحد بزرگ  PZmtرا پدید ميآورد .از نگاه ریخت شناختي ارتفاعات

بلند ناحيه را مي سازد .کوههای قله دختر ،دوزینا ،کچو را تشکيل داده است و از گسترش زیادی برخوردار است .دارای
ضخامتي زیاد (در حدود بيش از یک کيلومتر) از طبقات ضخيم تا ماسيوآهک ،آهک دولوميتي است .این واحد گاهي
بطور جانبي به واحد شيستي  PZmtتبدیل ميشود.
پيرامون جایگاه زماني واحد  PZmtتالش فراوان شد ولي فسيل شاخص و گویا بدست نيامد فقط لکه های سفيد
کریستالين در متن طبقات آهکي مشاهده ميشود که شاید بقایای دگرگون شده مرجانها باشند .م .علوی نائيني
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( ) 1964موفق به یافتن مرجاني در این واحد شده است که توسط  Flugelمطالعه و شناسایي شده است و سني را
معادل دوران اول و احتماال قدیم تر از دونين مياني در نظر گرفته است .در ميان واحدهای رسوبي پالئوزوئيک نگارنده
از مقاطع مختلفي در ایران مرکزی بازدید بعمل آورده با توجه به اینکه بخش زیرین این واحد بطور عمده از شيست و
بخش باالیي از سنگهای کربناته ) (L.d1تشکيل شده است و نيز با در نظر گرفتن ضخامت زیاد این واحد ،بخش

ﮐﺸ
ﻮر

شيستي آن را ميتوان با نهشته های اردویسين و بخش کربن اته آن را با نهشته سيلورین در ایران مرکزی مقایسه نمود.
این ردیف با نهشته های اردویسين و سيلورین در ورقه از یک کوه که دگرگوني خفيفي را نيز عمل کرده اند و همچنين
با ناحيه کاشمر همساني چشم گير دارد .نمونه ای که برای مطالعه پالينولوژی از بخشهای آهکي آن برداشته شده است
دارای انواعي از کيتينوزوآ است .هر چند تعيين اسامي آنها دشوار بنظر ميرسد ولي در مجموع به پالينومرف های
اردویسين تا دونين شباهت دارد (ک – توکلي)
پرمین ) - (Pms,schضخامتي در حدود  50متر متشکل از الیه های ماسه سنگي دگرگونه و شيست در زیر واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مرمری ناحيه رخنمون دارد که مي توان آنرا به قاعده نهشته های پرمين نسبت داد .واحد مذکور در ناحيه کوه کچو
مشاهده ميشود.
mb

واحد مرمری )  - (Pاین واحد مرمر ،ارتفاعات نيزه کوه ،پشته قيچي و مرمرهای قله کوه کچو را ميسازد .بخشهای

تﻣ

زیرین از طبقات نازک ،متوسط و ضخيم آهکي و در بخش های باالیي بطور عمده از طبقات ضخيم تا توده ای سنگ
آهک دگرگونه سفيد رنگ پدید آمده است .در برخي نقاط مرمر دولوميتي تيره تا قهوه ای رنگ نيز دیده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ضخامت آن در شرق کوه کچو در حدود  600متر است .این واحد با واحد های زیرین هم شيب و موازی بوده و خود
نيز بگونه هم شيب توسط یک واحد تخریبي ،پدید آمده از شيست و ماسه سنگ دگرگونه ،پوشيده ميشود.
نهشته های تخریبی و کربناته تریاس )(TR

و
اﮐﺘ

این واحد را شاید بتوان با توجه به ليتولوژی و جایگاه چينه ای با سازند جمال در ایران مرکزی (پرمين؟) مقایسه نمود.
همانطوریکه گفته شد مرمرهای سفيد رنگ پرمين توسط یک واحد تخریبي دگرگونه پوشيده مي شود .این واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تخریبي متشکل از شيست و ماسه سنگ است ) (TRsehضخامت این واحد در حدود  80تا  100متر ميباشد .هر چند
هيچگونه جایگاه سني و شواهد فسيلي از هيچ یک از واحدهای دگرگونه بدست نيامده است ولي اگر در مجموع ستون
سنگ شناسي و چينه ای بدست آمده با واحدهای سنگي پالئوزوئيک و مزوزوئيک در ایران مرکزی مقایسه شود ،واحد
شيستي فوق را مي توان با سازند سرخ شيل مقایسه نمود .بر روی واحد تخریبي یاد شده ضخامتي در حدود  200متر
از مجموعه طبقات کربناته و شيستي قرار دارد .بخش کربناته از طبقات متوسط تا ضخيم آهک دولوميتي پدید آمده

زﻣﯿ

است ) .(TR l,schاین واحد را نيز شاید بتوان با سازند شتری در ایران مرکزی مقایسه نمود .بخش زیرین این واحد بطور
جانبي در سمت جنوب به یک واحد کربناته تبدیل ميشود و این قسمت را ميتوان در نقشه نمایش داد).(TRl
ژوراسیک زیرین )(Jm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد در دره بيل بن رخنمون دارد و هسته سنکينال بزرگ ناحيه را تشکيل مي دهد از نگاه ریخت شناختي واحدی
نرم فرسای است و تپه ها و ارتفاعات کوتاه را پدید آورده است و سيستم آبراهه خاصي در این واحد شکل گرفته است.

واحد یاد ش ده از مجموعه طبقات ماسه سنگ دگرگونه به رنگ خاکستری تيره و شيستهای تيره رنگ و سياه پدید
آمده است .آثار زغالي بسيار اندکي در برخي نقاط این سازند دیده ميشود که ارزش اقتصادی ندارند .نزدیک به 700

متر از ضخامت این واحد در آنجا رخنمون دارد.
هر چند شواهد فسيلي ،گویای جایگاه زماني این واحد ،بدست نيامده است ولي با توجه به وضع واحدهای زیرین خود،
مي تواند با سازند شمشک در سایر نقاط ایران هم ارزی داشته باشد.
از شواهد ضعيف موجود پيرامون جایگاه چينه ای و سني واحدهای دگرگونه که از آنها بعنوان قبل از ژوراسيک یاد
شده و چنين بر مي آید که پدیده دگرگوني که این واحد را تحت تاثير قرار داده است پس از ژوراسيک زیرین و قبل

از کرتاسه ميباشد (معادل  .) Late Kimmerianتحوالتي که پس از ژوراسيک زیرین رخ داده سبب شده است که
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نهشته های ژوراسيک مياني باالیي یا تشکيل نشده باشد و یا اگر تشکيل شده بود از ضخامت کمي برخوردار بوده که
در اثر فرسایش از ميان رفته است.
نهشته های متعلق به کرتاسه

کرتاسه زیرین ) - (KLl,cرخنمون پراکنده ولي بصورت یک نوار باریک در نواحي چاه شيرین از نهشته های این
مقطع زماني دیده مي شود که بصورت تپه های کوتاهي درآمده است و ضخامت این واحد به حدود  200متر ميرسد
و از پائين به باال شامل کنگلومرا (با پيل های سيليسي و قلوه های اجزاء دگرگونه قدیمي) ،مارن سبز ،ماسه سنگ

غيره است .ميکروفسيل های زیر از این واحد شناسایي و گزارش شده اند (ع .کيهاني):

ﮐﺸ
ﻮر

قهوه ای ،تناوب مارن سبز و ماسه سنگ و کنگلومرا ،آهک ماسه کرم تيره ،مارن سبز با ميانالیه های آهک ماسه ای و
باالخره ب خش اعظم آن از آهک ماسه ای به رنگ کرم با ميانالیه های مارني حاوی فسيلهای آمونيت ،شکم پایان و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitolina sp. Dokhania sp. Orbitolina leticularis Nodosaria sp.
Lepidocyclina sp. Discorbis sp. Coralina Eagevnia sp.
Paraphylum sp. Neomris sp.

که فسيل های یاد شده در مجموع بيانگر سن آپسين – آلبين اند.
این واحد بگونه دگرشيب واحدهای سنگي دگرگونه قدیمي را مي پوشاند و خود نيز بگونه دگر شيب توسط واحدهای

تﻣ

جدیدتر پوشيده ميشود.
کرتاسه زبرین )(KUsh,l

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در سمت شرق ورقه ،در دره رباعي ،سنگ نهشته های کرتاسه زیرین برونزد دارند ،که گستره ای اندک از آن در
محدوده این ورقه جای گرفته است .تناوبي از الیه ها و بخشهای شيل سبز رنگ ،آهک نازک تا ضخيم الیه و آهک
مارني خاکستری متمایل به سبز با ميانالیه های ماسه سن گي ،آهک ماسه ای و ماسه سنگ آهکي و گاهي نيز الیه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

های ميکروکنگلومرایي است .دارای فسيلهای فراواني از شکم پایان ،آمونيت ها ،خارپوستان و مرجان ها نيز هستند.
از نمونه های تهيه شده از این واحد فسيلهای زیر گزارش شده (ع .کيهاني)
Globotruncana lapparenti , Hedbergella sp.
Glt. Cf. bulloides , Heterohelix sp.
Glt. Sp., Globigerina cf washitasis
Glt. Cf. renzi , Pithone; a ovalis
Glt. cf. Prinitiva. Lenticulina sp.
Clacisphaerula innominuta

که مجموعه فسيلهای یاد شده سني از سنومانين تا سنونين را نشان ميدهد.

زﻣﯿ

ضخامت این واحد حدود  300متر مي رسد .وابستگي بين این نهشته ها با واحدهای سنگي مجاور خود گسله است و
در دره هشده – رباعي با گسل راندگي توسط شيستهای قدیمي پوشيده ميشود و در دره ترکه خود بر روی سنگهای
ولکانيک ائوسن رانده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در مسير بين دره رباعي هسته این سنگ نهشته های کرتاسه فوقاني تحت تاثير توده نفوذی دیوریتي شده و آپوفيزهای
مربوط به آن قرار گرفته است و در حاشيه آن کاني سازی آهن (اليژیست و هماتيت) صورت گرفته است که در فصل

زمين شناسي اقتصادی به آن اشاره خواهد شد.

ائوسن – الیگوسن  -واحدهای سنگي ولکانيکي ،آذرآواری و رسوبي ائوسن اليگوسن در محدوده ورقه کالته رشم از

گسترش و تنوع زیادی برخوردارند .آن چنان که بخش عمده سطح نيمه شمالي ورقه را بخود اختصاص داده اند .این
ردیف ولکانيکي – رسوبي ترشير بگونه دگرشيب واحدهای قدیمي تر را ميپوش اند .ضخامت این مجموعه را شاید بتوان
تا نزدیک به  3کيلومتر بر آورد نمود .واحدهای سنگي این مقطع زماني از قدیم به جدید به شرح زیر ميباشد:
واحدهای ماسه سنگی – شیلی ) - (Es,sh,cپائين ترین و قدیمي ترین واحد سنگي ائوسن یک واحد ماسه سنگي دانه
ریز گلوکونيتي به رنگ سبز ،الیه های شيلي ماسه ای قرمز و الیه های از کنگلومرا ميباشد که در ناحيه چاه آباد
رخنمون یافته است .ضخامت این واحد نزدیک به  400متر ميرسد ولي از گسترشي ناچيز برخوردار است .الیههای
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کنگلومرایي آن شامل قلوه های از سنگهای دگرگونه نظير شيست سبز ،کربنات و ماسه سنگ متامورف است .این واحد
بگونه دگرشيب بر روی سنگهای دگرگوني قدیمي قرار دارد.
واحد کنگلومرایی ) -(Ec,s,m,tواحد ماسه سنگي پيش بتدریج به یک واحد کنگلومرایي با افق های از ماسه سنگ قرمز
و سبز و مارن به رنگ قرمز و سبز و توف آندزیتي تبدیل ميشود .کنگلومر ای یاد شده دارای سيمان ضعيف است و
قلوه های موجود بطور عمده از شيست و مرمر ميباشند .اندازه قلوه های متفاوت است.
ضخامت این واحد به بيش از  300متر مي رسد .این دو واحد ماسه سنگي و کنگلومرایي قاعده و پایه واحدهای سنگي
ولکانيکي ائوسن را تشکيل ميدهند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد مارنی و توفی ) -(Em,t,lاین واحد در بخش باختری ورقه رخنمون دارد و از گسترش کمي نيز برخوردار است به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

لحاظ نرم بودن ليتولوژی آن بصورت تپه های کوتاه و گاهي زمينهای هموار درآمده است .از پائين به باال شامل تناوب
مارن قرمز و کنگلومرا با قلوه های ماسه سنگي قرمز و ذرات سيليسي ،مارن به رنگ سبز و قرمز ،گچ ،مارن توفي ،توف
کرم رنگ شيل توفي ،آهک توفي و آهک مارني به رنگ کرم تا سبز روشن است .دارای صدفهای فراوان نرم تنان و
بویِژه انواع دوکفه ای ها (بطور عمده از نوع اوسترآ) و بخشهای مارني دارای فسيل های زیر است (ط .محتاط):

تﻣ

Nonionella sp. Lenticulina cultrate Querattia epistominoides
Gyvoidina soldonnii L. Sp. Nonion sp. Echinoides spine

که در مجموع بيانگر سن ائوسن است.
ضخامت این واحد نزدیک به  350متر مي رسد .این مارنها و توفها بصورت دگر شيب بر روی واحدهای قدیمي تر قرار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارند و خود نيز توسط سنگهای ولکانيکي داسيتي ) (Eduپوشيده ميشوند.
در پایاني ترین نقطه باختری ،ورقه بخش زیرین این واحد بطور جانبي به یک واحد مارني – کنگلومرایي به رنگ قرمز

و
اﮐﺘ

تيره تا قهوه ای تيره حاوی الیه های از گچ تبدیل ميشود ).(Erm

واحد ولکانیکی ) - (Ev,tدر ميان واحدهای ولکانيکي و توفي ائوسن ،این واحد بيشترین گسترش و ضخامت را دارد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و به تقریب در اغلب نقاط نيمه شمالي ورقه رخنمون دارد و شاید بالغ بر  1500متر ضخامت داشته باشد .در یک نگاه
کلي از مجموعه گدازه های آندزیتي زیر دریائي ،برش آندزیتي ،برش توفي ،آندزیت پورفيری و توف آندزیتي پدید
آمده است .بلورهای پالژیوکالز موجود در آندزیت بطور عمده در حد اليگوکالز تا آندزین و گاهي تا البرادور هستند.
پالژیوکالزها گاهي به کلسيت ،سریسيت و کلریت تبدیل شده اند.
بافت این سنگها بطور معمول پورفيری و گاهي زمينه ميکروکریستالين دارد .بلورهای پالژیوکالز دارای انکلوزیونهایي
از بيوتيت و اسفن و گاهي آپاتيت است .حفرات موجود بطور معمول توسط ماالکيت ،آزوریت و کریستوباليت پر شدهاند.
کاني های بيوتيت ،آمفيبول ،پيروکسن و گاهي اليوین تجزیه شده در مقاطع نازک دیده ميشود .ترکيب سنگهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ولکانيک ي در این واحد از آندزیت تا آندزیت بازالتي تغيير مينماید .در برخي نقاط مانند جنوب تير سنگوی لکه هایي
از سوداليت و آناليسم در متن سنگ دیده ميشود .واحدهای فرعي جندی را ميتوان در این واحد متمایز نمود و در
نقشه نشان داد که عبارتند از:
واحد داسیتی ) - (Edaای ن واحد در باختر ورقه و در مسير چاه شيرین رخنمون دارد ترکيب سنگ شناختي آن بطور
عمده در حد داسيت به رنگ قهوه ای تا سبز است و گاهي با ترکيب آندزیت کوارتزدار و آندزیت دیده ميشود این
سنگها دارای بافت پورفيری با زمينه شيشه ای و یا ميکروگرانوالر است .کانيهای اصلي تشکيل دهنده آن پالژیوکالز و

بيشتر در حد آندزین است زمينه سنگ از شيشه است که متن شيشه بطور عمده از بلورهای ریز پالژیوکالز تشکيل
شده است .کانيهائي نظير آمفيبول ،بيوتيت در متن سنگ دیده مي شود .سریسيت ،کانيهای کربناته ،کلریت و اکسيد
آهن کاني ثانوی آن هستند .از کانيهای فرعي مي توان کاني اپاک و فلدسپات آلکالن را نام برد .ضخامت آن را ميتوان

تا  400متر برآورد نمود.
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واحد ولکانیک برش ) -(Evbr.agاین واحد در شمال نواحي کلوت رخنمون دارد و ارتفاعات کوتاهي را ميسازد از
مجموعه ولکانيک برش (که سنگهای ولکانيک در حد آندزیت است) ،آگلومرا ،کنگلومرا و افقهایي از سنگها ولکانيکي
پدید آمده است .ضخامت آن در حدود  700متر است.
واحد آندزیت مگاپورفیری ) - (Eapواحد یاد شده در نواحي کلوت گسترش دارد و معدن معروف مس کوت در این
واحد قرار دارد و بروی واحد برشي ) (Evbr,ugجای دارد .ليتولوژی آن شامل ضخامت زیادی از گدازه های مگاپورفيری
آندزیتي است .طول بلورهای پالژیوکالز تا  3سانتيمتر نيز ميرسد .بلورهای پالژیوکالز سفيد رنگ منظره زیبایي به

ﮐﺸ
ﻮر

آن مي دهد .گدازه های پورفيری دارای رنگ خاکستری تا قهوه ای و دربردارنده حفره ای پرشده از کلسيت زئوليت و
اپال هستند .بافت این سنگها پورفيریتيک در بردارنده بلورهای درشت پالژیوکالز در حد اليگوکالز تا آندزین است که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در اغلب موارد کربناتيزه شده اند .بلورهای پيروکسن نيز در زمينه دیده ميشوند .زمينه سنگ از شيشه است که خود
از ميکروليتهای ریز پالژیوکال ز تشکيل شده است .کانيهای کربناته ،سریسيت ،کلریت و اکسيد آهن کاني ثانویه آن را
تشکيل ميدهند .از کانيهای فرعي مي توان از کاني اپاک نام برد .در برخي نقاط ترکيب سنگ به سوی آندزیت –
بازالت گرایش پيدا مي کند .در این واحد شکستگي ها و گسل های فراوان ،بویژه در جهت شمالي – جنوبي تا اندکي
شمال خاوری جنوب باختری دیده مي شود .در اثر فعاليت دایکهایي در امتداد این شکستگي ها کاني سازی مس دیده

تﻣ

مي شود که در فصل زمين شناسي اقتصادی به آن اشاره خواهد شد .ضخامت آنرا شاید بتوان تا  400متر در محل
معدن کلوت برآورد نمود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد فرعی توف بلورین داسیتی ) - (Edtاین واحد بطور پراکنده در چند نقطه و منجمله در دره کلوت رخنمون دارد
و دارای  100متر ضخامت است .از کریستال توف با ترکيب داسيتي و به رنگ سبز متمایل به آبي پدیدار شده است.

و
اﮐﺘ

در واحد یاد شده در دره کلوت در حد فاصل دو رودخانه اصلي یک افق مارني ژیپس دار و ماسه سنگي قرمز رنگ
دیده ميشود که ميتوان آن را در نقشه نشان داد ).(m
واحد توف شی شه ای ) - (Sitدر ساختمان شبکه سنکلينالي باختر کوه سياه پ شته و شمال چاه نيو واحد فرعي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توفي به ضخامت تقریبي  100متر دیده مي شود رنگ عمومي آن کرم تا قهوه ای است .زمينه سنگ از شيشه مجددا
متبلور شده است .حاصل این دویتریفيکاسيون ،شيشه سيليسي با حالت اسفروليتي است.
واحد آهکی ) - (Elاین واحد در آغاز دره بيل بن از رخنموني اندک و کم گ ستره ا ست و تنها بخش آهکي در داخل
مجموعه ردیف ولکانيک رسککوبي ائوسککن بشککمار ميرود .این بخش از حدود  50متر آهک دانه ریز به رنگ سککفيد تا
صورتي و کرم دربردارنده پوسته های فراوان صدف نرم تنان و نوموليت است .ميانالیه های مارني و مارن توفي نيز در
این واحد دیده مي شود .فسيلهای زیر از این واحد مطالعه شناسایي شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

(ع .کيهاني و ش – اهلل مددی)

Nummulites sp., Operculina sp. Sphaerogyp sina sp.
N.fiehteli Assilina sp.
N.intermedius Amphistegina sp.
N.vascus Rotalia sp.
N.globulus R.cf.viennotti,Alveolina sp. Asterigerina rotula

که در مجموعه بيانگر سن ائوسن (مياني – باالیي) است.
نوع نهشته های ائوسن نشانگر رخساره دریای باز ،کم عمق و محيط نریتيک است.
واحد ماسه سنگی و شیلی ) - (ts,tshاین واحد فرعي نيز در ورقه مورد بررسي از گسترش بسيار محدودی برخوردار
است .در دره چاه اندو و خاور دره کلوت رخنموني بسيار کوچک از آن دیده مي شود ضخامت آن به  15متر ميرسد
از بخشهای ماسه سنگي توفي و شيل توفي قرمز رنگ تشکيل شده است.

واحد ) - (Evbr,tاین واحد در شکمال خاور ورقه در ناحيه رباعي و دیان گسکترش محدودی دارد ضکخامتي در حدود
 150متر دارد و در دو یال یک ساختمان ناودیس مانند نمایان شده ا ست .این واحد فرعي بطور کلي از کنگلومرای
قرمز رنگ ،توف برش ،برش ولکانيک به رنگ قرمز و ماسه سنگ قرمز پدیدار شده است .از این واحد در دامنه جنوبي
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ساختمان یاد شده بعنوان سنگ مالون استفاده مي شود .در یال شمالي در بخش باالیي آن یک افق توف آلتره شده
م شاهده مي شود ) (A.tتوف مذکور مي تواند به عنوان کانيهای ر سي (بنتونيت) مورد ا ستفاده قرار گيرد .نمونه های
چندی از این افق بنتونيت ي جهت برر سي های سنگ شنا سي تهيه گردیده که از مطالعه آن ميتوان به اطالعات زیر
دست یافت:

ﮐﺸ
ﻮر

بخش عمده سنگ را قطعات لبه دار شيشه تشکيل مي دهد که لبه خارجي آنها در اثر تبلور مجدد به سریسيت تبدیل
شده اند .در متن سنگ قطعات الیه دار کوارتز مونت موریونيت ،هيوالندیت و زئوليت کاني اپاک و ليمونيت دیده
مي شود این واحد یک توف شيشه ای اسيدی است که ميزان شيشه گاهي تا  90درصد متن سنگ را تشکيل ميدهد.
ضخامت افق متغير است و حداکثر به  40متر ميرسد.
واحد کنگلومرایی – ولکانیکی ) - (Ec,vاین واحد در ابتدای دره کلوت برونزد یافته است و از طبقات ضخيم کنگلومرایي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پدیدار شده است که ضمن تشکيل طبقات کنگلومرایي فعاليت های ولکانيکي نيز ادامه داشته است ضخامت این واحد
به  150متر ميرسد.
فعاليت های ولکانيکي بطور جانبي و به سمت شرق افزایش بيشتر دارد آن چنان که یک واحد ضخيم از سنگهای

تﻣ

ولکانيکي ) (Eanواحد  Ev,tرا ميپوشاند که در حدود  450متر ستبرا دارد و از مجموعه گدازه های آندزیتي
ميکروپورفيری برنگ قهوه ای تيره تا قرمز تيره و برش ولکانيک قرمز رنگ پدیدار شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهای سنگی متعلق به ائوسن – الیگوسن -نهشته های این مقطع زماني از یک مجموعه واحدهای سنگي متشکل
از مارن کنگلومرا ،گچ ،توف و سنگهای ولکانيک است گمان ميرود در برخي نقاط بطور ناپيوسته بر روی واحدهای
سنگي مربوط به ائوسن قرار دارد .از گسترش و ضخامت نسبتا کمي برخوردارند که عبارت است از:

و
اﮐﺘ

) - (EOm,cاین واحد در دامنه جنوبي ارتفاعات چاه شيرین – بيل بن بگونه پراکنده دیده ميشود بيشترین گسترش
را در آغاز دره کلوت دارد .در اینجا در حدود  500متر از ضخامت آن دیده ميشود که توسط نهشته آبرفتي کواترنر
پوشيده مي شود .از تناوب طبقات کنگلومرایي سست و مارن روشن تشکيل شده است .در برخي نقاط مانند باختر دره
بيل بن در بخش تحتاني واحد یاد شده الیه گچي نيز دیده ميشود.(Em,g,l) .

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زیر واحد توفی ) -(tاین واحد فرعي در محل روستای رشم و در نواحي باختر چشمه پشک رخنمون دارد و از گسترشي
محدود برخوردار است بصورت تپه های به نسبت کوتاه و یا زمينهای هموار درآمده است .ترکيب عمومي این توفها در
حد رویوليت تا داسيت است که بخشهایي از توف بلورین ،توف شيشه ای دگرسان شده ،ماسه سنگ توفي و مارن نيز
بهمراه دارد این توفها دارای بافت کالستيک هستند .بلورهای ریز و خرد شده کوارتز و با لبه های بسيار تيز و گوشه
دار ،متن اصلي سنگ را ميسازد بل ورهای شکسته پالژیوکالز با ترکيب اسيد در درجه دوم اهميت قرار دارند درصد

زﻣﯿ

اندک را کانيهای اپاک ،به شکل های گرد و کروی از اکسيد آهن در برمي گيرد .در زمينه سنگ مقدار زیادی شيشه
) (glass shardوجود دارد .بخشهایي از این واحد توفي در اثر دگرساني به بنتونيت تبدیل شده اند که معدن بنتونيت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رشم نمونه ای از آن است .رنگ همگاني آن سبز است ولي در هر نقطه که به بنتونيت تبدیل شده با سفيدشدگي و
رنگ پریدگي و ایجاد رنگهای روشن از جمله سفيد ،خاکستری ،زرد و سبز کمرنگ همراه است .به لحاظ اهميت

اقتصادی بنتونيت تشکيل شده در این واحد در فصل زمين شناسي اقتصادی دوباره به آن پرداخته خواهد شد.

واحد فرعی  -apدر محدوده واحد رسوبي  Eom,cدر مسير معدن کلوت و در آغاز دره یک نوار کم ضخامت (در حدود

 30متر) از آندزیت پورفيری قهوه ای رنگ با بلورهای درشت پالژیوکالز دیده ميشود که بطور عمده دگرسان است و
چهره ای به نسبت هموار به زمين داده است.
اشاره ای به نتایج تجزیه شیمیائی سنگهای ولکانیک ائوسن

به منظور شناخت دقيق تر و دستيابي به ترکيب کاني شناسي و روابط ژینتکي سنگهای ولکانيک ائوسن در ورقه کالته
رشم  12نمونه از سنگهای ولکانيک برای تجزیه شيميایي به روش  XRFو  5نمونه به روش شيمي مرطوب برای تعيين
ميزان عناصر اصلي و کمياب انتخاب شده اند برای بررسي سرشت سری های ماگمکک ایي و تفکيک آنها از یکدیگر
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نمودارهای فراوان وجود دارنکک د که در اینجا از برخي از آنها استفاده شده است و بر اسککاس نمککودار) Kuno (1959و
نمودار ( lrvine and Baragar)1971و نمودار مثلثي ) lrvine and Baragar (1981نمونه ها در محدوده کالکوآلکالن و
شماری در مرز بين آلکالن و کالکوآلکالن قرار ميگيرند.
درباره سدیک و پناسيک بودن ماگما با استفاده از نمودار ) Emami (1981مشخص شده که بيشتر نمونه ها ماهيت

ﮐﺸ
ﻮر

سدیک دارند و در نزدیکي دو خط متاميز کننده سدیک و پتاسيک جای ميگيرند .به منظور بررسي تغييرات عناصر
اصلي و کمياب و مشخص نمودن پدیده های همچون تفریق ،تبلور بخشي و آالیش ماگمایي از نمودار تغييرات این
عناصر نسبت به ضریب تفریق ) (D.lکه با محاسبه تورم سنگ حاصل ميشود استفاده شده است.
بر این اساس با پيشرفت روند تفریق شاهد نشانه افزایش در مقدار  K2o,Na2o,Sio2ميتوان بود با این وجود به طور
عملي پراکندگي در مقادیر K2oدیده ميشود که مي تواند به دو علت آلودگي بخشي از ماگمای اوليه بازالتي با پوسته

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و یا دگرساني باشد .عليرغم روند افزایش و مالیمي که در مقادیر  Na2oدیده ميشود دو نمونه افزایش چشمگيری
نشان مي دهند که در یک مورد مربوط به حضور سوداليت – آناليسم حدود  )7-%8در زمينه سنگ و دیگری مربوط
به سریسيتي شدن سنگ است با پيشرفت روند تفریق گواه بر کاهش  Cao , Mgo , Al2o3ميتوان بود .در دیاگرام

تﻣ

 Caoنسبت به ضریب تفریق ،علي رغم کاهش یکنواختي مشاهده شده در برخي نمونه ها ،پراکندگي دیده ميشود که
مربوط به پدیده کربناتي شدن نمونه ها است.
نهشته های میوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبات این دوره از تاریخ زمين شناسي ناحيه از نوع کم عمق و در حوضه فروافتاده جنوب ورقه (حوضه شمال جندق)
به جا گذاشته شده اند که بطور معمول از مارن ،ماسه سنگ ،گچ و نمک پدید آمده اند .در بسياری ساختمانهای آنتي

و
اﮐﺘ

کلينالي ،گنبدهای نمکي نفوذ کرده و باال آمده اند و یا اینکه باال آمدن گنبدهای نمکي سبب تغييراتي در طبقات و
ساختمانهای رسوبي شده است نهشته های ميوسن بطور ناپيوسته بر روی واحدهای پيشين نشسته اند.
واحد  - Mc,s,mاین واحد رخنمون یافته در ناحيه چشمه پشک ،از گسترشي اندک برخوردار است و بطور عمده توسط
نهشته های آبرفتي پوشيده شده است .شامل تناوبي از الیه های کنگلومرا ،ماسه سنگ کنگلومرایي قرمز تا مارن قرمز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گچ دار است .یک افق دو متری از گچ نيز در بخش باالیي آن دیده ميشود .قلوه های الیه های کنگلومرایي بطور عمده
از ماسه سنگ کوارتزی تشکيل شده است این واحد بگونه ناپيوس ته بر روی توفهای ناحيه قرار دارد که خود بطور
پيوسته به واحد باالیي تبدیل ميشود.
ضخامت آن به حدود  300متر ميرسد.

واحد  -Mm,mlاین واحد نيز در محل آب پشک رخنمون دارد و از گسترش و ضخامتي محدود برخوردار است .از پایين

زﻣﯿ

به باال از مارن به رنگهای مختلف ،گچ ،تناو ب مارن آهکي ،مارن قرمز گچ دار با پوسته های فراوان دوکفهایهای بزرگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

(اوسترآ) ،آهک مارني به رنگ آبي روشن ،مارن قرمز گچ دار و سرانجام مارن آهکي تشکيل شده است و در حدود 300
متر ستبرا دارد.
فسيلهای محدودی از این واحد گزارش شده است (ع .کيهاني) که مقطع زماني نئوژن را نشان ميدهند.
Polymorphinids Schulum bergerina sp. Litho thamnium sp.
واحد مذکور در حد باال بتدریج به واحد مارني ) (Mmlتبدیل ميگردد.

واحد  -Mm1این واحد در نيمه جنوبي ورقه در هسته ساختمانهای تاقدیس رخنمون یافته است از مارن قرمز گچ دار
افق های از گچ ،ميانالیرهای نازک ماسه سنگ ميکادار قرمز پدید آمده است .فسيلهای متعلق به ميوسن مانند کارا و
استراکود از این رسوبات گزارش شده است .این واحد مارني بتدریج به واحد  Mm,sتبدیل شود با توجه به فراواني فسيل
های فوق و جایگاه چينه ای این مارنها به ميوسن تعلق دارند ضخامت واحد مذکور تا  500متر تخمين زده ميشود.
واحد  - Mm,sاین واحد نيز در بخش جنوبي نقشه رخنمون دارد .از مجموعه مارن گچ دار به رنگهای سبز و قرمز
آجری با ميانالیه های ماسه سنگي به رنگ خاکستری تا سبز تيره پدید آمده است واحد یاد شده به تدریج به واحد
مارني باالیي ) (Mm2تبدیل ميشود .ضخامت آن به حدود  700متر ميرسد .ميکروفسيلهای Capaphyta ostracods
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از این واحد گزارش شده است (ط .محتاط) .که به ميوسن تعلق دارد .واحد یاد شده در ناحيه چال کرو در مجاور گنبد
نمکي بطور جانبي به چهار واحد فرعي تبدیل مي گردد که این واحدهای فرعي از پائين به باال عبارتند از:
واحد  - ts,tm,tدارای ضخامتي در حدود  300متر است و از تناوب بخشهای توفي ،مارن توفي ،ماسه سنگ قهوهای
پدید آمده است.
واحد فرعی  - sl,s,mدارای ستبری در حدود  25متر است و از تناوب آهکي ماسه ای ،آهک توفي ،آهک مارني ،برنگ

ﮐﺸ
ﻮر

سبز روشن ،ماسه سنگ نازک الیه و مارن پدید آمده است فسيلهایي مانند  Lithothamminiam sp, Ammonia spاز
این افق مطالعه و گزارش شده است.
زیر واحد  - s,mستبرای آن به  120متر مير سد بطور عمده ما سه سنگ نازک الیه به رنگ قهوه ای تيره و سپس

تناوب ماسه سنگ آهک قهوه ای ضخيم الیه گریوکي و مارن به همين رنگ و کنگلومرا و در باال بيشتر مارن قهوه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با ميان الیه های ما سه سنگي پدید آمده ا ست .ما سه سنگها از ذرات تخریبي کوارتز ،فلد سپات آلکالن پالژیوکالز و
قطعات سککنگي آهن دار و قطعات سککنگهای ولکانيک پدید آمده اسککت که توسککط کربنات و اکسککيد آهن به یکدیگر
سيمان شده ا ست .ما سه سنگ مذکور در طبقه بندی فولک یک ليتار نایت فلد سپات دار دانه ریز تا دانه متو سط
آهکي است آغشته به آهن گشته و نابالغ ) (immatureنيز ميباشد.

تﻣ

 - m , lآخرین واحد فرعي که در ناحيه چال گز مشاهده مي شود در حدود  140متر از تناوب مارن قهوه ای تا قرمز
آجری و مارن شيلي سبز رنگ گچ دار پدید آمده ا ست .ميانالیه های ما سه سنگي به رنگ قهوه ای نيز در آن وجود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارد.

واحد  - Mm2این واحد آخرین بخش از ترادف رسوبات ميوسن است که در جنوب ورقه از گسترش زیادی برخوردار

و
اﮐﺘ

است و اغلب توسط رسوبات آبرفتي جوان پوشيده مي شود .در مجموع تناوبي از بخشهای مارن سبز و قرمز آجری
تشکيل شده است .در برخي نقاط گچ و نمک نيز بهمراه دارد و بندرت ميانالیه های بسيار نازکي از ماسه سنگهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سست در آن دیده مي شود واحد مارني یاد شده با واحد زیرین خود گذری پيوسته و تدریجي وارد ولي خود توسط
رسوبات جوان تر پوشيده مي شود .به لحاظ گسترش زیاد ضخامت حقيقي آن را نمي توان برآورد نمود .تمامي کویر
جندق در گستره ای بسيار وسيع توسط این واحد پوشيده شده است .شاید بتوان ضخامت آن را به بيش از  3کيلومتر
گمان زد .نهشته های مربوط به ميوسن را در این نواحي از لحاظ جایگاه زماني ميتوان با سازند قرمز باالیي در حوضه
قم مقایسه نمود همچنين با توجه به وجود  caraphyta, Ostracodsبه ميوسن تعلق دارد.
باریک رشته انجیلو

بخش بسيار اندکي در گوشه شمال باختری ورقه ( در محدوده این باریک رشته ساختاری قرار ميگيرد و کوههای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

انجيلو را مي سازد این زیر زون توسط گسل انجيلو از زون فرعي ترود – چاه شيرین جدا ميگردد .منطقه ای غير
دگرگونه است .در محدوده ورقه کالته رشم نهشته های پرمين و ژوراسيک رخنمون دارد که با یکدیگر ارتباطي گسله
دارند.
رسوبات پرمین

نهشته های مربوط به پرمين را در اینجا ميتوان به سه واحد سنگي بشرح زیر در نقشه نمایش داد.

 - Ps,lواحد زیرین از طبقات نازک تا ضخيم الیه ماسه سنگ کوارتزی به رنگ خاکستری تا سبز خاکستری پدید
آمده است .در پائين ترین بخش آن یک افق آهک ماسه ای خاکستری رنگ وجود دارد .یک افق از سنگهای ولکانيک
با ترکيب آندزیت – بازالت نيز در قسمتهای پائين این واحد دیده مي شود .در بردارنده براکيوپودهای پرمين ،گاستروپودا
(بلروفون) و ميکروفسيلهایي نظير (ش .اله مددی):
Neoendothyra sp. N.recheli Nummulestegina sp. Hemigordius sp. Tuberitina sp.
است که نشانگر پرمين پسين ) (Late Mughabianميباشد.

حد زیرین این واحد گسله بوده لذا ضخامت واقعي آن مشخص نمي باشد ولي در یال شمالي به تقریب  300متر از
ضخامت آن دیده ميشود.
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 - Ps,m,g,lواحد مياني با ضخامتي در حدود  400متر و یک واحد نرم فرسای الوان بوده و از تناوب بخشهای ماسه
سنگ نرم سبز ،مارن قرمز ،گچ و الیه های نازک آهک ماسه ای پدید آمده است.
 - Pl,dبخش باالیي که واحدی ستيغ ساز مي باشد در مجموع از طبقات ضخيم تا ماسيو آهک ،آهک دولوميتي بر
رنگ خاکستری تا خاکستری تيره تشکيل شده است ستبرای آن به  400متر مي رسد .بصورت یک سنکينال برجسته
) (Percheeو تنگي) (Tightدرآمده است .فسيلهای فراواني از گاستروپودا (بلروفون) ،مرجان ،براکيوپود در سطوح سنگها
دیده مي شود .فسيلهای زیر از این واحد مطالعه و گزارش شده است( .ش .اله مددی):

ﮐﺸ
ﻮر

Langella conica Tuberitina sp. Pachyphloia sp. Neoendothyra sp.
Langella sp.
L. acan tha. Paleotextularia sp. Condonofusiella sp.
Geinitzina sp. Climaca mmina sp.
Globivalvulina sp. Staffella sp.
G aff vonderschmitti Nummulestegina sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته های پرمين در ناحيه آغل بوئه بر روی شيلهای ژوراسيک رانده شده اند.
ژوراسيک در گوشه شمال باختری ورقه بخشي از ضخامت نهشته های ژوراسيک زیرین برونزد دارد که عمدتا از

تﻣ

شيلهای برنگ سبز )  (Jshsتشکيل شده است یک واحد ماسه سنگ کوارتز بي رنگ هوازده سياه که در حدود  150متر
ضخامت دارد را نيز ميتوان در شيل مذکور تفکيک نمود ) .(Jssحد زیرین آن با گسل راندگي توسط رسوبات پرمين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پوشيده مي شود واحد فوقاني آن در ورقه مجاور (ورقه معبد) گسترش دارد.
 - Ngcنهشته های مربوط به اواخر نئوژن (پليوسن) از گسترش کمي برخوردار است .در گوشه شمالغربي ورقه در کوه
انجيلو در محل آغل بوئه رخنمون اندکي از طبقات ضخ يم کنگلومرایي با انواع قلوه و بویژه قلوه های ماسه سنگي به

و
اﮐﺘ

رنگهای مختلف و آهکي دیده ميشود .ضخامت آن به  200متر ميرسد.
در جنوب جاده قدیم معلمان به سمنان در نواحي چال گز نهشته های ضخيمي از رسوب حوضه کم عمق نئوژن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسترش دارد که در پائين از تناوب الیه ای کنگلومرایي و مارني ) (PLc,mو در رو ضخامت قابل توجهي از مارن به
رنگ سفيد و سبز روشن ) (PLmقرار دارد .این رسوبات دارای شيب کمي بسمت شمال است .بخش زیرین در حدود
 100متر و بخش فوقاني بيش از  400متر ستبرا دارد که توسط رسوبات آبرفتي کواترنر پوشيده ميشود .این رسوبات
با توجه به جایگاه چينه ای آنها ،به پليوسن نسبت داده ميشوند.
نهشته های کواترنر

ميشود.

زﻣﯿ

 -QPLرسوبات محيط کم عمق کواترنر زیرین در محدوده ورقه از گسترش بسيار کمي برخوردار است .مجموعهای از
کنگلومرای بدون سيمان و یا با سيمان ضعيف و مارن این مقطع زماني تپه های کوه پشت سياه را در غرب کل رشم
تشکيل ميدهد ) (QPLc,mو در غرب ورقه بصورت الیه های کنگلومرایي یکنواخت و با سيمان کم ) (QPLcدیده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبات آبرفتی

 -Qt1نهشته های آبرفتي قدیمي تر که بصورت زمينهای نسبتا مسطح و بلند درآمده اند و اغلب کوهپایه ها و فن های

قدیمي را تشکيل مي دهند .از کنگلومرای دانه درشت و فاقد سيمان ساخته شده اند ضخامت آن در نقاط مختلف
متفاوت است در دامنه جنوبي ارتفاعات رشم چاه شيرین احتماال تا  30متر ستبرا دارد.

 - Qt2رسوبات آبرفتي جدید هستند که زمينهای مسطح پست را بوجود آورده اند و از گسترش بسيار اندکي برخوردار

است .از کنگلومرای دانه ریزتر و فاقد سيمان و رسوبات نرم تشکيل شده است .در این ورقه ضخامت بسيار کمي دارد.
 - Qmکفه های کوچکي را تشکيل مي دهد که از فرسایش مارنهای ناحيه (و بویژه در جنوب ورقه) بوجود آمده اند و
از گل سفيد رنگ (سيلت و رس) تشکيل شده است .ضخامت بسيار ناچيزی نيز دارد.
 - Qalجدیدترین رسوبات ناحيه هستند که نهشته های آبرفتي بستر دره ها را مي سازند و از مجموعه شن و ماسه و
قلوه سنگ بدون سيمان تشکيل شده اند.
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سنگهای نفوذی

دایکهای قدیمی -این دایکها اغلب در ناحيه شرق رشم (کوه انارو) دیده ميشوند و دگرگونه اند .در داخل شيستهای
قدیمي نفوذ کرده اند .روند آنها بطور معمول شمالي – جنوبي است .از سنگهای آذرین دگرگونه به رنگ سبز (با ترکيب
دیوریتي) تشکيل شده اند .شيستوزیته نيز گاهي در آنها دیده مي شود .با توجه به دگرگونه بودن آنها به قبل از
ژوراسيک مربوط ميشوند.
توده میکرودیوریتی دگرگونه ) - (mdiاین توده قدیمي در شمال ،کوه سياه پشته را پدید ميآورد .ارتفاعي به نسبت

ﮐﺸ
ﻮر

کوتاه دارد و گسترش محدودی (در حدود  2کيلومتر مربع بر سطح زمين در برگرفته است.
چنين مينماید که بافت اوليه این سنگها ميکروگرانوالر بوده که در اثر دگرگوني به بافت نماتوبالستيک تا گرانوبالستيک
تبدیل شده است.
کانيهای اوليه سنگ که بشدت دگرسان شده اند عبارتند از :فلدسپات های آلکالن و پالژیوکالز ميباشد .حجم فلدسپات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آلکالن درصد باالتری را در بر ميگيرد که بطور عمده به کلریت تبدیل شده است .پالژیوکالزها نيز به کلریت و اپيدت
تجزیه شده اند.

تﻣ

کانيهای ثانویه اسفن ،آپاتيت و لوکوکسن در این سنگها دیده مي شود که در اثر فعاليت های دگرساني و یا هيدروترمالي
پدیدار شده اند .کاني کوارتز ثانوی نيز بميزان کمتر از  %8در این سنگها بوجود آمده است.
فولياسيون د ر این سنگها بطور کامل شکل نگرفته ولي کانيهای دگرگوني یاد شده ،رخساره دگرگوني در حد شيست

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سبز را نشان ميدهد.

توده گرانودیوریتی ) - (gdاین توده در خاور ورقه رخنمون دارد بطور عمده در ورقه معلمان واقع شده است .فقط

و
اﮐﺘ

آپوفيزهایي از آن در محدوده ورقه کالته رشم برو نزد یافته است .در این یادداشت از آن بنام توده دیوریتي هشده نام
برده ميشود .در سطح هوازده به رنگ سياه ولي در سطح تازه متمایل به سبز است .دارای ترکيبي در حد دیوریت تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرانودیوریت است .این توده نيمه عميق است آن چنان که در بيشتر نقاط بافت پورفيریک از خود نشان ميدهد و
گاهي نيز بافت ميکروگرانوالر دارد .کاني های تشکيل دهنده آن عبارتند از :بلورهای پالژیوکالز که اغلب دگرسان شده
اند .آمفيبول که گاهي به کلریت ،اپيدوت و اکسيد آهن تبدیل شده است .بلورهای کوارتز که تا  8درصد متن سنگ
را تشکيل ميدهد .از کانيهای فرعي مي توان از کاني اپاک با آپاتيت و فلدسپات آلکالن نام برد.
آپوفيزهای توده یاد شده در رسوبات آهکي کرتاسه زبرین نفوذ کرده و اثر ضعيفي از دگرگوني حرارتي در آهکها بصورت
تبلور مجدد مشاهده مي شود در محل برخورد این سنگهای نفوذی و رسوبات یاد شده کانسار آهن حاصل شده است.
که در بخش زمين شناسي اقتصادی دوباره به آن اشاره مي شود .با توجه به موقعيت توده یاد شده و نفوذ دایکهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

متعدد با همين ترکيب در سنگهای ولکانيک ائوسن ،بنظر ميرسد که پدیده نفوذ آن در پایان ائوسن و یا در اوائل
اليگوسن رخ داده باشد.
نتایککج بدست آمده از بررسي های ترکيب شيميککایي نشان ميدهند که سنگهککای این توده طبق رده بندی )(1979
 Barkerr ,(1969) O. Connerدر قلمرو گرانيت و در طبقه بندی ) middlemost (1985), Cox et al (1979در محدوده
گرانيت و گرانودیوریت جای ميگيرد( .ر .کهنسال )1376
کانيهای کدر در توده نيمه عمق هشده فراوان است که مي توان آن را به فوگاسيته (فشار بخشي اکسيژن) باالی اکسيژن
نسبت داده بر اساس مطالعات  XRDکه بر روی نمونه های توده ميکرودیوریتي هشره انجام شده است اکسيد آهن
موجود در بعضي نمونه ها از نوع هماتيت بوده که نشانه عملکرد سياالتي مانند آب و مقدار باالی فوگاسيته اکسيژن
است .از ارتباط و وضعيت منحني پایداری موسکویت با کاهش دما با منحني ذوب گرانيت در حالتهای مختلف فشار
بخار آب چنين استنباط مي شود که به احتمال توده ميکرودیوریتي هشره در یک طيف دما – فشار ) (PH2Oدر
حرارت  680تا  750درجه و فشار  550تا  1650بار پدیدار شده است (ر .کهنسال  1376پایاننامه) .همين ماخذ با
توجه به بررسيهای خاستگاه ماگمایي و جایگاه تکتونيکي ،خاستگاه ماگمایي سنگهای اسيدی از جمله توده نيمه عمق
هشده را از نوع اکوردیلر معرفي مينماید.
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دایکها  -این دایکها در محدوده ورقه به تعداد فراوان یافت مي شوند بطور معمول دارای ترکيبي حدواسط (در حد
آندزیت) هستند و از کانيهای پالژیوکالز ،کلریت ،سریسيت ،کلسيت و کوارتز تشکيل شده اند .گاهي کمي بازیک تر
شده و پيروکسن نيز در آنها ظاهر ميشود اغلب دارای بافت پورفيری هستند.
این دایکها در هر جا که نفو ذ کرده باشند بطور معمول سبب کاني زایي شده اند ،تشکيل کانسار مس در نواحي کلوت
در اثر نفوذ همين دایکها صورت گرفته است .در خاور دره رشم در کوههای بابااحمد ،روباچ و کم انجير سبب کاني
زایي آهن شده اند .در کوه انارو که یک دایک بزرگ و قائم با روند به تقریب خاوری -باختری نفوذ کرده است .سبب

ﮐﺸ
ﻮر

کاني زایي روی شده است .این دایکها در جهات مختلف دیده ميشوند.
رگه های فلدسپاتی (دایکهای اسیدی  - )Fاین دایکها به تعداد کمتری رخنمون دارند و در ناحيه خاور رباعي دیده

ميشوند .ترکيب عمومي آنها تقریبا در حد داسيت است و گاهي تا تراکيت تغيير ميکند .کاني های موجود در متن
سنگ بطور عمده از کوارتز ،پالژیوکالز ،بيوتيت و کلسيت است .اغلب بافت پورفيری از خود نشان ميدهد .دارای حجم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیادی بوده و مي توان آن را بعنوان رگه های فلدسپاتي مورد استفاده قرار داد .در فصل زمين شناسي اقتصادی دوباره
به این دایکها اشاره ميشود.
گنبدهای نمکی ) - (SDدر نيمه جنوبي ورقه در محدوده گسترش رسوبات ميوسن بيش از ده گنبد نمکي بزرگ و

تﻣ

کوچک برونزد یافته است .به تقریب همه آنها در هسته آنتي کلينالها و یا در مجاور آنها نفوذ کرده اند و تنها گنبد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نمکي گوشه جنوب باختری ورقه در هسته یک ناودیس بزرگ باال آمده است .نمکهای مورد مطالعه متعلق به قاعده
سکانس مارن و ماسه سنگ ميوسن و یا بصورت توده های ضخيمي در بين رسوبات یاد شده بوده است .افق نمکي که

و
اﮐﺘ

سبب برونزد گنبدهای نمکي شده است در زیر افق گچ داری قرار داشته که در حال حاضر بصورت کالهکي برروی
گنبدهای نمکي قرار دارد .عملکرد نيروهای تکتونيکي و نيز خاصيت سبکي و ویسکوپالستيکي افق نمکدار ،سبب
تبدیل افق نمکدار بصورت گنبد و سپس حرکت آن از عمق به سطح زمين شده است .با توجه به جایگاه چينهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات در برگيرنده این گنبدها (ميوسن) ،چنين مينماید که آخرین مرحله از حرکات کوهزایي آلپ در این ناحيه
بصورت فشاری تاثير کرده که سبب شکل گيری گنبدهای یاد شده و باال آمدن آنها شده است عملکرد نيروهای
فشارشي ) (Contractionعامل اصلي این دیاپيریسم ميباشد .کوچ کردن گنبدها بطور عمده بسمت هسته آنتي
کلينالهاست که دارای خاصيت جذب بيشتری مي باشند .در اثر عملکرد فاز فشاری گاهي گسلهایي ایجاد شده است
که در برخي اوقات جایگيری گنبدهای نمکي مي تواند در ارتباط با این گسلها باشد که سطح سست این گسلها محل
مناسبي برای حرکت آرام گنبدهای نمکي از عمق به سطح زمين است.
کالهکهای گچی ) - (gدر نيمه جنوبي ورقه و در روی گنبدهای نمکي مقادیری از گچ مشاهده ميشود ،بيشتر ،بصورت

زﻣﯿ

کالههای بي نظم این گنبدها را ميپوشاند.
این کالهکها مربوط به افق های گچي موجود بين مارن و ماسه سنگ ميوسن هستند که توسط گنبدهای نمکي با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مکانيسم نفوذی از عمق به سطح زمين آ ورده شده است .در برخي موارد گچ های مذکور همراه با مارن است که این
خود تائيدی برجایگاه چينه ای آن است و شاید هم این کالهکها از گچ های موجود در گنبدهای نمکي است که در

اثر انحالل نمک ،بر جای مانده است.

زمين شناسي ساختماني

همانطوریکه گفته شد ناحيه کالته رشم در بخش شمالي زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است ولي در نگاه
دقيق تر آن را مي توان به سه حوضه کوچکتر تقسيم نمود که عبارتند از - :نيمه جنوبي ورقه در محدوده حوضه رسوبي
جندق قرار دارد - .نيمه شمالي ورقه را کمربند ترود چاه شيرین تشکيل ميدهد .بخش کوچکي از گوشه شمال
باختری ورقه در محدوده باریک رشته کوههای انجيلو جای دارد .مرز ميان حوضه جندق و کمربند ترود – چاه شيرین
را گسل ترود کنترل ميکنند و کوههای انجيلو نيز از نوار ترود – چاه شيرین توسط گسل انجيلو جدا ميشود .بازی
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کردن گسلهای یاد شده فزون بر اینکه در پدید ه دگرگوني و ایجاد روند ماگمایي موثر بوده به اختالف سطح توپوگرافي
فعلي بين سه نوار مذکور تاثير گذاشته است.
منطقه جندق حوضه فروافتاده ای است که دریای ميوسن آنرا فراگرفته و رسوبات کم عمق ولي با ضخامت زیاد مارن،
ماسه سنگ ،نمک و گچ را در آنجا گذاشته است .چندین گنبد نيز از بخش زیرین این رسوبات به سطح زمين نفوذ
کرده است .رخنمونها و عناصر ساختاری در این حوضه دارای روند خاوری – باختری است .گسلهای کوچک و بزرگي
نيز در این منطقه مشاهده مي شود که گاهي گنبدهای نمکي از سطوح سست آنها به بيرون راه یافته اند .شاید بتوان
این فروافتادگي را بعد از اليگوسن بصورت یک فروزمين ) (Grabenدر نظر گرفت.

ﮐﺸ
ﻮر

کمربند ترود -چاه شيرین در مجموع دارای روند شرق شمال شرقي – غرب – جنوب غربي است که در حاشيه
فرورفتگي کویر جندق واقع شده است .از نگاه ریخت شناسي ظاهری شبيه یک فرازمين ) (Horstدارد که بين دو

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرورفتگي یکي در جنوب (کویر جندق) و دیگری در شمال (کویر جام جم) قرار دارد .مرز آن با کویر جندق را گسل
ترود و مرز آن با کویر جاه جم را گسل انجيلو کنترل ميکند .کمربند یاد شده از سمت خاور تا عباس آباد و از سمت
باختر تا جنوب خاور سمنان امتداد ميیابد و در حدود  120کيلومتر درازا دارد .نوار ترود -چاه شيرین چندین مرحله

تﻣ

حوادث و تحوالت تاریخي را پشت سر نهاده است .واحدهای سنگي پيش از ژوراسيک مياني پدیده دگرگوني ناحيه ای
را تحمل کرده است .رخنمون این سنگها و عناصر تکتونيکي مربوط به آنها دارای روند شمالي – جنوبي است که بر
این مساله در بيان گسلها اشاره خواهد شد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تاریخچه تکتونیکی  -کمربند ترود – چاه شيرین ،با وجود گستره به نسبت کم خود ،در مطالعات تکتونيکي بيشتر
پدیده ها و پي آمدهای ناشي از حرکات تاریخي نظير متامورفيسم ،وجود سنگهای نفوذی و ولکانيک و همچنين چين
خوردگيها ،ناپيوستگي ها و سایر پدیده ها را در خود دارد .کهن ترین واحدهای سنگي در ورقه کالته رشم را مجموعه

و
اﮐﺘ

ای از انواع شيست ،سنگهای اولترابازیک ،دیوریت دگرگونه ،سنگهای سيليس متامورف و ليستونيت تشکيل ميدهد
که برخي از اجزاء آن مربوط به پوسته اقيانوسي است .رسوبات دگرگونه پيش از ژوراسيک مياني مربوط به یک محيط
کم عمق و اغلب قاره ای است .درجه دگرگوني در واحدهای سنگي اردویسين تا ژوراسيک زیرین یکسان است لذا این

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرگوني پي آمد حرکات ژوراسيک پسين ) (Late Kimmerianبوده که دگرگوني از نوع دیناموترمال است و بطور
عمده در حد رخساره شيست سبز مي باشد .این واحدهای سنگي از شدت دگرشکلي باالیي برخوردارند .رسوبات مربوط
به کرتاسه زیرین بطور پراکنده در باختر ورقه و نواحي چاه شيرین رخنمون دارد و بطور دگر شيب سنگهای دگرگوني
ناحيه را ميپوشاند.
ردیف ولکانیکی – رسوبي ترشير با دگر شيبي مشخص بر روی واحدهای سنگي قدیمي تر مينشيند که بيانگر حرکات

زﻣﯿ

الراميد است .چنين مينماید که فعاليت های آتش فشاني در ائوسن مياني – باالیي ادامه داشته است .این پدیده ها
مربوط به یک فاز کششي در منطقه بوده که ممکن است دنباله حرکات الراميد باشد ،ضخامت سنگهای ولکانيک –

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبي ائوسن را مي توان تا سه کيلومتر برآورد نمود .در اواخر ائوسن خروج گدازه های ولکانيکي به تقریب پایان
پذیرفته و در اليگوسن نيزاین فعاليت از سر گرفته مي شود .بخشي از فعاليت های ولکانيکي بصورت دایک و توده های
نفوذی نيمه عمق کوچکي نمایان ميشوند .از شواهد چينه شناسي چنين بر ميآید که حرکاتي ضعيف در ابتدای
اليگوسن رخ داده است .شاید این جنبش با آلپ مياني مطابقت داشته باشد ،در پایان اليگوسن حوضه دریائي کم عمق
جندق شکل گرفته است و ضخامت زیادی از رسوبات شبيه موالس مارني ،ماسه سنگي ،گچي و نمکي در ميوسن بجا

گذاشته شده ا ست .این نهشته های ميوسن در آلپ پسين تحت تاثير قرار گرفته و ساختمانهای زیبای آنتي کليناکي
و سنکينالي جنوب ورقه را بوجود آورده است.
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ساختمانهای زمين شناسي

در این ورقه ساختمانهای تکتوميکي بسياری اعم از تاقدیس یا ناودیس و انواع گسلها وجود دارد که به تعدادی از آنها
اشاره ميشود.
گسلها  -همانطوریکه بيان شد این ناحيه در منطقه شمالي زون ساختاری ایران مرکزی واقع شده است از این رو به
پيروی از آن ميبایست روند عناصر ساختاری در راستای خاوری – باختری باشد .ولي در اغلب واحدهای سنگي و

ﮐﺸ
ﻮر

بویژه سنگهای دگرگونه پيش از ژوراسيک زیرین دارای روند شمالي – جنوبي است .همچنانکه گفته شد سنگهای یاد
شده بصورت بلوکي در بين دو گسل ترود در جنوب و انجيلو در شمال محصور شده اند .گسلهای یاد شده هر یک
بنوبه خود یک دسته گ سلي هستند که دارای روند خاوری شمال خاوری و باختری جنوب باختری بوده اند .هر دو

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارای حرکت چپ گرد هستند .گسل ترود ،بسمت خاور وگسل انجيلو بسمت باختر ادامه ميیابد آن چنان که دو
گسل پلکاني پدیدار شده است .این دو گسل از نوع قدیمي اند با توجه به بررسي های انجام شده چنين بر مي آید که

تﻣ

عامل اصلي ایجاد کننده تغيير شکلهای ناحيه در ارتباط با عملکرد دو گسل امتداد لغز پله ای یاد شده باشد .با توجه
به امتداد محور چين خوردگيها (سنکينال بيل بن) و روند گسلهای قدیمي از نوع راندگي ،حد فاصل این دو گسل
دیده ميشود که روند این گون ه ساختها به تقریب عمود بر گسلهای امتداد لغز ترود و انجيلو است .چنين مينماید

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(نظریه شخصي نویسنده) که سازوکار پيدایش این ساخت تنها با عملکرد گسلهای امتداد لغز چپ گرد منطقه قابل
توصيف باشد .چنانکه مشاهده مي شود این بخش از سنگهای منطقه در حد فاصل این دو گسل بزرگ قرار گرفته اند

و
اﮐﺘ

و عملکرد این گسلها موجب پيدایش یک منطقه  Transtensionدر آن شده است که در نتيجه آن ساخت های چين
خورده و گسلهای رانده با روندی به تقریب عمود نسبت به این گسلها پدید آمده است .برخي از زمين شناسان تغيير
روند یاد شده را در اثر چرخش بلوک بين دو گسل ترود و انجيلو مي دانند و به حرکت چپ گرد آنها طي چند مرحله
نسبت ميدهند (هوشمند زاده و همکاران  .)1357پيدایش و آغاز فعاليت این دو گسل به درستي مشخص نيست به
احتمال به کامبرین مربوط ميشود .ولي فعاليت آنها در مهمترین مرحله حرکت آنها که موجب این چرخش شده است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را مي توان به زماني پس از لياس و پيش از کرتاسه در نظر گرفت (ع .هوشمند زاده وهمکاران  )1357برخي از زمين
شناسان فعاليت آنها را به هنگام حرکات کيمبرین پيشين ) (Early Kimmeirianمعرفي مينمایند .روند این دو گسل
همان روند حرکات پالئوزوئيک زیرین است و شاید که از همان زمان شروع به فعاليت کرده باشد (نبوی )1357
گسلهای ترود و انجيلو هر دو دارای امتداد تقریبا  N60-70Eهستند و نيز هر دو شيبي برابر 80ºبه سمت جنوب تا
نزدیک قائم دارند (هوشمند زاده و همکاران )1357

زﻣﯿ

گسل چشمه بیل بن -با طولي در حدود  8کيلومتر از نوع راندگي است که رسوبات سيلورین و پرمين بر روی سازند
شمشک رانده شده اند جهت این گسل شمالي – جنوبي بوده و شيب آن به سمت خاوری است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسل شمال و شمال باختری آب پشک  -از نوع معکوس است و شيب سطح گسل حدود  60ºبسوی شمال است ،در
سطح این گسل رسوبات دگرگونه ناحيه بر روی سنگها ی ولکانيک ائوسن رانده شده اند در حال حاضر  4کيلومتر
درازنای این گسل رخنمون دارد .در شمال باختری رشم نيز کربنات دگرگونه بر روی توفهای ائوسن رانده شده است.

گسل سیاه پشته  -این گسل که در مسير کلوت به سپيدلتو مشاهده ميشود در حال حاضر در حدود  12کيلومتر از
طول آن رخنمون دارد .یک شکستگي اصلي قدیمي است که تعيين نوع و چگونگي عملکرد آن بخوبي مشخص نيست

ولي بنظر مي رسد که باال آمدگي بخش های کوچک سرپانتين در حاشيه این شکستگي بزرگ بوقوع پيوسته باشد.
گسل های نرمال  -چندین گسل نرمال و بزرگ در این ناحيه دیده ميشود ،در کوه قله دختر این گسلها بصورت تقریبا
قائم دیده ميشوند.
شکستگيهای فراوان که در کوه بابااحمد ،انارو ،کم انجير وجود دارد به دو دسته تقسيم ميشوند که یک سيستم دارای
روند شمال خاوری جنوب باختری اند و گروه دیگر بر عکس ميباشند .در این سيستم های گسلي بطور معمو ل
دایکهای گوناگون نفوذ کرده اند که کاني زایي آهن در اطراف آنها صورت گرفته است .در نيمه جنوبي ورقه نيز گسلهای
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مختلفي وجود دارند که نامگذاری نگردیدند .ولي از اهميتي فراوان برخوردارند و در چندین مورد گنبدهای نمکي از
سطوح سست این گسلها به بيرون راه یافته اند.
چین ها

ناودیس بیل بن  -بزرگترین ساختمان تکتونيکي در واحدهای سنگي دگرگونه پالئوزوئيک تا لياس است که بخش
وسيعي از نقشه را بخود اختصاص داده است .رودخانه بيل بن در مسير محور آن پدیدار شده است .سازند شمشک
هسته آنرا تشکيل ميدهد .محور آن دارای روند شمالي – جنوبي است .در مجموع یک ساختمان متقارن است.

ﮐﺸ
ﻮر

سنکینال کوچک دیان  -این ساختمان در شرق دیان واقع شده و در واحدهای سنگي ولکانيکي – رسوبي ائوسن
ایجاد شده است .محور آن دارای روند باختری شمال باختری – خاور جنوب خاوری است.
سنکینال چاه نیو  -این ناودیس های کوچک در واحدهای سنگي ولکانيک و توفي ناحيه مذکور تشکيل شده و دارای
روندی تقریبي شمالي – جنوبي است و ميل دوسریه دارند.
است .تنها ناودیسي است که در هسته آن گنبد نمکي بزرگي نفوذ کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناودیس جنوب باختر ورقه  -این ساختمان از وسعت و گسترش زیاد برخوردار است و در مارنهای ميوسن پدید آمده
ناودیس انجیلو  -نهشته های آهکي پرمين در گوشه شمال باختری ورقه در اثر شدت فشردگي بصورت یک ناودیس

تﻣ

مرتفع و تنگ ) (Titeدر آمده است.

تاقدیس ها  -در نيمه جنوبي ورقه در رسوبات مارن و ماسه سنگي ميوسن چندین ساخت تاقدیسي بزرگ پدیدار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده است معموال در هسته این آنتي کلينالها دیاپيریسم های نمکي نفوذ کرده اند.

و
اﮐﺘ

زمين شناسي اقتصادی

برشمرد:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناحيه کالته رشم در یک زون کاني سازی واقع است که از عباس آباد آغاز و پس از عب ور از بيارجمند و ترود به جنوب
گرمسار پایان مي پذیرد .آثار معدني و یا معادن موجود در محدوده ورقه کالته را ميتوان بطور خالصه بشرح زیر
کانی سازی فلزی  -از این گروه مي توان به اندیس ها ،معادن قدیمي و فعال مانند آهن ،مس ،روی ،سرب و ...اشاره
نمود .پيدا یش کانسارهای یاد شده در رابطه با فعاليت های آذرین ترشيری (ائوسن و اليگوسن) ميباشد.
کانی سازی آهن  -در ناحيه خاوری ورقه کالته در کوههای روباچ ،بابااحمد ،کم انجير ،سنگ کمر ،و هشده آثاری از

زﻣﯿ

کاني زایي آهن دیده مي شود .در ناحيه هشده آثاری از معدن کاری و استخر اج قدیمي آن نيز دیده ميشود.
کاني سازی آهن در سنگهای کربناته تمرکز یافته است .نفوذ دایکهای متعدد با ترکيب آندزیت و دیوریت و یا نفوذ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آپوفيزهای توده دیوریتي در ناحيه هشده به پيدایش این کاني سازی انجاميده است .لذا فعاليت های گرمایي در ارتباط
با نفوذ توده های آذرین سبب کاني زایي فلزی ناحيه شده است .دایکها در اغلب شکستگيها و گسلهای کوه بابا احمد
و در داخل مجموعه آهکي و دولوميت سيلورین نفوذ کرده اند و در پيرامون آنها کاني سازی آهن (هماتيت) پدیدار
شده است .در کوه هشده آپوفيزهای توده دیوریتي در آهکهای کرتاسه زبرین نفوذ کرده اند و در پيرامون آنها کانسار
آهن ایجاد شده است .اکسيدهای آهن در پيرامون دایکها به ضخامت  5سانتي متر تا  3سانتي متر در نقاط یاد شده

دیده مي شود .ترکيب عمومي کانسار آهن بيشتر هماتيت و گاهي ليمونيت است رگه های نازک هماتيت بصورت
اليژیست نيز در شکستگي های سنگ ها تشکيل شده است .محلولهای گرمایي فلزدار که آخرین محلول نهایي هستند
پس از انجماد مواد مذاب از آن جدا شده و مواد فلزی در پيرامون دایکها و در همبری با سنگهای کربناته بجا گذارده
اند .کاني سازی آهن در ناحيه شرق ورقه کالته را ميتوان به سه گروه آهن کم عيار ،پرعيار (در کوه کم انجير) و با
عيار متوسط تقسيم نمود که در نقشه نشان داده شده اند .در کوه کم انجير رگه های آهن پرعيار گاهي با ضخامتي

در حدود  4متر تشکيل شده است .طول رگه ها متفاوت است و گاهي تا  20ميرسد .عيار آهن ) (Fe2O3نيز گاهي تا
 88درصد ميرسد.
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در ناحيه هشده در زمانهای دور رگه های آهن دار مورد بهره برداری قرار گرفته اند .این کانسار آهن در اثر نفوذ
آپوفيزهای منشعب شده از توده ميکرودیوریتي شرق ورقه در سنگهای آهکي و آهکي – شيلي کرتاسه زبرین پدیدار
شده است .نهشته های کرتاسه زبرین در تماس با سنگهای نفوذی تحت تاثير حرارت آپوفيزهای کم عمق قرار گرفتهاند.
کاني سازی در اینجا بصورت رگه های کوچک در شکستگيها و گسلهای کوچک رخ داده است .در حدود  10رگه آهن

ﮐﺸ
ﻮر

دار در این جا دیده مي شود .ترکيب اصلي این کانسار هماتيت است که ميزان آن گاهي باالتر از  60درصد را نشان
ميد هد .ممکن است در عمق بصورت مانيتيت نيز پدیدار شده باشد که بررسي های ژئوفيزیکي به روش منيتومتری
ممکن است این مساله را روشن نماید .اداره کل معادن و فلزات سمنان مطالعاتي را در این باره انجام داده است.
کانی سازی مس در ناحیه

در محدوده ورقه کالته رشم کاني سازی مس نيز دیده مي شود .آثاری از معدنکاری قدیمي (شدادی) و سرباره های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

موجود نشانگر تاریخچه معدنکاری است .این فعاليت ها در سنگهای ولکانيک ائوسن در نيمه باختری ورقه نمودی
بيشتر دارد .در سنگهای کربناته ليموئي رنگ (پرکامبرین – پالئوزوئيک زیرین) در مسير کلوت به سپيدلو نيز آثاری
از این کاني سازی دیده مي شود .کاني سازی بصورت رگچه هایي کوچک است که پراکندگي زیادی دارند .اکتشافات

تﻣ

زیادی در ناحيه پيرامون این ماده معدني صورت پذیرفته و معدن معروف مس کلوت نيز در گذشته مورد بهره قرار
گرفته است .اما با وجود نشانه های زیادی که از کاني سازی مس در این ناحيه دیده ميشود متاسفانه شواهدی از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ذخيره و ابعاد قابل ارزش ردیابي نشده است .رگه ها اغلب به ضخامت  1تا  2سانتي متر و درازای کمتر از یک متر
دارند .اثر این کاني سازی معموال بصورت ماالکيت و آرزویت است.
در کلوت بلند نيز آغشتگي هایي از کانه های مس دیده مي شود که عمليات اکتشافي نيز در آن انجام صورت گرفته

و
اﮐﺘ

است .تشکيل کانسار مس در ناحيه در اثر نفوذ دایکهای با ترکيب حدواسط در سنگهای ولکانيک ائوسن و یا سنگهای
قدیمي صورت گرفته است لذا مي توان آن را به پس از فعاليتهای ولکانيکي ائوسن نسبت داد .شاید هم در اليگوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تشکيل شده باشد .ترکيبات در سنگهای کربناته قدیمي بصورت رگه های بسيار نازک ایجاد شده است .کانسار مس
در این نواحي به صورت هيدروترمال تشکيل شده و اغلب در شکستگيها و شکافهای کوچک سنگها بجا گذاشته شده
است .در ناحيه هشده رباعي نيز آثاری از کاني ساز ی مس در کانسار آهن دیده ميشود .بطور کلي آثاری از کاني سازی
مس در ناحيه فراوان وجود دارد ولي از حجم و عيار پائين (حتي کمتر از یک درصد) برخوردار است و در هيچ جا
ذخيره قابل مالحظه ای را نمي توان مشاهده کرد .شاید بتوان با روش های ژئوفيزیکي در عمق به نتایج بهتری دست
یافت و همچنين مطالعات ژئوفيزیکي که تا کنون انجام گرفته اثری از کاني های سولفور مس را در اعماق نشان نداده
است .اداره کل معادن و فلزات سمنان نيز تا کنون مطالعاتي را در این ناحيه انجام داده است.

زﻣﯿ

کانی سازی روی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در کوه انار واقع در شمال خاوری روستای رشم کاني سازی روی دیده ميشود .آثاری از کاني سرب نيز به همراه روی
در این محل گزارش شده است .نفوذ یک دایک بزرگ با ترکيب متوسط (آندزیتي) در سنگهای کربناته کوه مذکور

سبب کاني زائي روی شده که کانسار روی (کاالمين) در اطراف دایک و در سطوح شکستگي ها و درزه ها نمایان شده
است .تا کنون بخش اعظم ذخيره روی را در این محل استخراج کرده اند و در حال حاضر نيز بميزان بسيار اندکي
بهره برداری مي گردد .مطالعاتي که اداره کل معادن سمنان در این ناحيه انجام داده است نشان ميدهد که عالوه بر
روی و سرب ،کانسارهایي نظير کادميم ،نقره و طال (بميزان بسيار کم) نيز در این محل تشکيل شده است .در شرایط
کنوني ،ذخيره زیادی از کانسار روی در این معدن بر جای نمانده است ولي چنين مينماید که به لحاظ وجود آنومالي
عنصر کادميم مطالعه و بررسي در این ناحيه سودمند افتد.
آثاری از سایر کانسارهای فلزی

آثاری از کاني سازی سرب و روی در کوه تنوره ،روباچ و اطراف رباعي دیده ميشود .در کوه تنوره سنگ دربرگيرنده
آهک و آهک دولوميتي سيلورین است .کاني زایي در واحد سنگي یاد شده در درز و شکاف ها رخ داده است .ماده
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معدني در این ناحيه نيز از طریق محلولهای گرمایي آورده شده است .آثار معدن کاری قدیمي در پای کوه تنوره یافت
مي شود .در حال حاضر این محل فاقد ارزش اقتصادی است.
 آثار ضعيفي از وجود رگه های باریت نيز در کوه تنوره دیده ميشود. -در کوه آخوری نيز آثار معدن کاری قدیمي به منظور بهره برداری کانسار سرب و روی دیده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

 اندیس سرب رباعي نيز در حال حاضر فاقد ارزش اقتصادی است. آثاری از معدن کاری منگنز در دامنه خاوری کوه مهران به چشم مي خورد که در حال حاضر بصورت معدن متروکهدرآمده است.
کانی های غیر فلزی

بنتونیت -در محدوده ورقه کالته ،در چندین نقطه توف های سفيد رنگ دگرسان شده با ترکيب اسيد در حد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ریوداسيت و داسيت برونزد یافته اند .در نقاطي که شرایط دگرسان شدن مناسب بوده است .بصورت بنتونيت ظاهر
شده اند که از آن ميان مي توان از معدن بنتونيت رشم ،که در حال حاضر فعال است ،نام برد .توفهای آلتره شده یاد
شده در یک خط و با روند ت قریبي خاوری و باختری از رشم تا مدخل ورودی دره کلوت بطور متقطع دیده ميشود.
یک افق از این نوع توفهای آلتره شده نيز از خاور روستای دیان وجود دارد که در زیر به آنها اشاره ميشود.

تﻣ

معدن بنتونیت رشم  -واحدی که در نقشه با عالمت  tمشخص شده است یک واحد توفي سفيد رنگ دگرسان شده
است که دگرساني بگونه ای پيشرفته در آن حاصل شده است و معدن معروف بنتونيت رشم (کل رشم) را ساخته است

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از اینکه معدن شناخته شده و فعال ميباشد از توضيح بيشتر خودداری ميشود.
در شمال خاوری ورقه ،در جنوب خاور دیان واحدی را که در نقشه با نشانه  A.Tنمایش داده شده است از بنتونيت به

و
اﮐﺘ

رنگ سفيد و کرم تشکيل شده است .این واحد در حقيقت از توفهای اسيدی داسيتي سفيد تا سفيد متمایل به سبز
است و در نقاط گوناگون دارای ضخامت متفاوت است .این افق دارای ضخامت قابل مالحظه ای است و هر چند در
طول خود بطور معمول بصورت غير ممتد دیده ميشود ولي در مجموع دارای طولي در حدود  2کيلومتر است .نتایج

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حاصل از کاني شناسي ) (XRDکانيهای متشکل این بنتونيت رامونت موریونيت ،زئوليت ،کریستوباليت و کلسيت نشان
مي دهد .ترکيب کاني شناسي آن با معدن رشم قابل مقایسه است و از نوع بنوتنيت کلسيم دار ميباشد.
در نواحي باختر مدخل ورودی دره بيل بن عمليات اکتشافي چندی بر روی توفهای آلتره شده انجام شده است که از
نگاه بنتونيت از کيفيت خوبي برخوردار نمي باشد.
رگه های فلدسپات دار -در ناحيه خاور رباعي رگه های فلدسپاتي در واحد سنگي  Ev,tدیده ميشود .مطالعات
ميکروسکوپي ترکيب آنها را داسيتي نشان مي دهد و رنگ عمومي آنها سفيد است ولي در سطوح شکسته و سطوح

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

درزه ها آثاری از ترکيبات آهن دار مشاهده ميشود .هر یک حدود  10متر پهنا و  40متر درازای دارند لذا دارای حجم
قابل مالحظه ای هستند .شاید بصورت دایکهای اسيد دانه ریز در واحد دربرگيرنده نفوذ کرده اند .این رگه ها دارای
ارزش اقتصادی هستند.
سایر کانی های غیر فلزی

سیلیس -در نقاطي که سنگهای شيستي پالئوزوئيک گس ترش دارد رگه های سيليسي در آن دیده مي شود .شيستهای
مذکور عمدتا دره رشم و نواحي چاه شيرین از گسترش زیادتری برخوردار است .در اثر دگرگوني این سنگها ،رگه های
سيليسي بصورت موبيليزاسيون در آن آزاد شده است و بعضا رگه های قابل توجهي را بوجود آورده است در برخي

نقاط نيز از کيفيتي خوب برخوردار است.
نمک و گچ  -در نيمه جنوبي ورقه چندین گنبد نمکي رخنمون یافته اند .چنانچه نتایج تست و آناليز بر روی آنها
مثبت باشد ذخایر زیادی از نمک را تشکيل مي دهند .بطور معمول در روی گنبدهای نمکي ضخامتي از الیه های گچي
دیده ميشود که در ا ین صورت اقتصادی بودن ،ميتواند مطرح باشد.
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ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

از چندین نقطه در محدوده ورقه مي توان از مصالح ساختماني نظير سنگهای آهکي ،سنگ الشه ،ماسه سنگ توفي
جهت سنگ مالون و پودر سنگ موزائيک استفاده نمود.
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