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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -۶۵۵۵کجان
جغرافيا )(Geography

ﻮر

برگه کجان ،با مختصات جغرافيائي ˚ 52˚،30ˊ-53طول خاوری و ˚ 32˚ ،30ˊ -33عرض شمالي ،در باختر و جنوب
باختری شهرستان نائين و خاور شهرستان کوهپایه جای دارد و بخشي از استان اصفهان به شمار ميرود .روستاهای
کجان ،تودشک ،نيستانک و نهوج از نقاط مسکوني مهم این محدوده اند .راه آسفالته نائين  -کوهپایه و بخشي از راه

ﮐﺸ

نائين  -اردستان از مهمترین محورهای ارتباطي این ناحيه اند .از دیگر راههای آسفالته این ناحيه ميتوان به راه نائين -

مزیک  -تودشک ،نيستانک  -کجان و پدیدستان  -هيود اشاره کرد .قسمتي از راه آهن یزد  -کوهپایه از بخش جنوبي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

این منطقه ميگذرد.
بلندای بلندترین نقطه  30۴9متر از سطح دریا در جنوب باختری کجان ،در شمال باختری منطقه ،و پست ترین نقطه
 ۱5۱0متر از سطح دریا در گوشه جنوب باختری ناحيه ،در نزدیکي روستای هاشم آباد است .بخش های شمال باختری

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

و جنوب خاوری کوهستاني بوده و از آب و هوای معتدل تا نيمه خشک برخوردارند .از مهمترین کوهها ،ميتوان کوه
ميل ،سندر ،سمينو ،کيشهر ،سارو و سياه را نام برد .رودخانه های بخش جنوب باختری و جنوبي فصلي هستند و پس
از پيمودن م سيری کوتاه به سوی جنوب باختری و یا جنوبي ،به رودخانه زاینده رود ميپيوندند و در پایان به باتالق
گاوخوني وارد ميشوند .این بخش آب و هوای گرم و خشک و به نسبت کویری دارد .رودخانه ها و آبراهههای بخش
شمال خاوری و خاوری ،بيشتر ،فصلي اند و به سوی کویر سياه کوه جریان دارند .این بخش از آب و هوای نيمه خشک

و اﮐ

و در برخي موارد معتدل برخوردار است .مناطق کشاورزی ،بيشتر ،در پيرامون رودخانه ها و آبرفت های رودخانه ای
تمرکز دارند .فراورده های مهم کشاورزی این ناحيه شامل گردو ،هندوانه است .شغل اهالي این منطقه کشاورزی،

ﺷﻨﺎ

چينه نگاری )(Stratigraphy

ﺳﻰ

دامپروری و قالي بافي است.

گستره های سنگي در محدوده مورد بررسي وابسته به دوران مزوزوئيک ،سنوزوئيک و به مقدار کمتر پالئوزوئيک ؟ است

زﻣ

ﯿﻦ

و کهن ترین آنها از نوع سنگهای دگرگوني در حد شيست سبز و مر مر با سن نامشخص (پالئوزوئيک ؟) هستند که در
بخش خاوری رخنمون محدود دارند .انباشته های رسوبي و آتشفشاني ائوسن از گسترش چشمگيری برخوردارند و به
سه مجموعه رسوبي  -آتشفشاني پخش شده اند .توده های نفوذی ژرف تا نيمه ژرف و دایکهای فراوان خوراک دهنده،

ﺎن

انباشته های مزوزوئيک و ائوسن را قطع کرده اند .در بخش مرکزی تا جنوبي منطقه سنگهای آتشفشاني نئوژن به
شکل جریانهای گدازه ،گدازه های برشي شده و یا گنبد ر خنمون دارند .در این بخش انباشته های رسوبي تخریبي با

ﺳ

ﺎزﻣ

گسترش کم دیده ميشوند .سنگهای اولترامافيک و به مقدار کم مرمر و سنگهای نفوذی در گوشه شمال خاوری
رخنمون محدود دارند .در این بخش ابتدا انباشته های رسوبي  -آتشفشاني مزوزوئيک و سنوزوئيک و سپس ،سنگهای
دگرگوني ،سنگهای اولترامافيک و سرانجام سنگهای نفوذی ژرف و نيمه ژرف مورد بررسي شده اند.
انباشته های رسوبی  -آتشفشانی مزوزوئیک
کرتاسه

انباشته های کرتاسه با روند مکاني شمال باختری  -جنوب خاوری ،در بخش جنوب خاوری محدوده مورد بررسي
رخنمون دارند و بيشتر از نوع سنگهای آهکي ،مارئي و سنگهای آتشفشاني با ترکيب بازیک است که به گونهای خفيف
دگرگون شده اند .سن آنها کرتاسه پيشين و پسين است .واحدهای گوناگون کرتاسه به شرح زیرند:
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واحد Kvll

شامل سنگهای آتشفشاني اسپيليتي کمي دگرگون شده با ترکيب بازالتي تا آندزیتي ،همراه با الیه های سنگ آهکي
اوربيتوليندار کرتاسه پيشين است ،ستبرای آنها به حدود  2000متر ميرسد .بخش های سنگ آهکي به صورت واحد
 ،Kllو بخش های آتشفشاني بر حسب تغييرات ليتولوژیکي به صورت واحد  Kv lبر روی نقشه مشخص شده اند.
واحد Kll

دربرگيرنده سنگ های آهکي تا سنگ آهکي مارني اوربيتوليندار خاکستری تا کرمي رنگ به ستبرای کلي حدود
 ۱000متر است که رگه های سفيد رنگ کلسيت آنها را قطع کرده اند .متاولکانيک های خاکستری تيره مایل به سبز

ﮐﺸ
ﻮر

در البالی سنگهای آهکي جای دارند .فسيل های موجود در دو نمونه از سنگهای آهکي ،به شرح زیرند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Paieodictyoconus arabicus, Orbitolina ienticuiaris / Orbitolina sp.,
Miliolidea, Textuiariidae, Debarina hanounerensis, Vaivuiammina sp., Glornospireita sp., Guneoilna sp.
Age: Upper Barremian to Lower Aptian.
Paleodictyoconus sp., Orbitoilna concava., Orbitolina sp., Textuiaria sp
Age: barremian - aptian.

سن سنگهای آهکي این واحد کرتاسه پيشين (بارمين – آبتين) است .و با سازند تفت هم ارز است.

تﻣ

در نزدیکي روستای نصر آباد ،انباشته های کرتاسه پيشين از نوع سنگهای آهکي خاکستری رنگ توده ای ،بر روی
انباشته های مارن ،شيل ،سنگ آهک ماسه ای ،سنگ آهک دولوميتي همراه با متاولکانيک کرتاسه بين رانده شده است.
واحد Kvl

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شامل اسپيليت ،اسپيليت  -کراتوفير و متابازالت  -متاآندزیت به رنگ خاکستری تيره مایل به سبز و یا بنفش است.
سنگهای آتشفشاني این واحد از نوع جریانهای گدازه زیر دریایي است و الیه های سنگ آهکي روشن رن گ را در بر دارد.

و
اﮐﺘ

بخش های سنگ آهکي سن کرتاسه پيشين (بارمين – آپتين) دارند و با نشانه  Klجدا شده اند .ستبرای آنها نزدیک به
 ۱000متر است .سنگهای این واحد دگرگوني خفيفي را تحمل کرده اند ،به گونه ای که اپيدوت زائي شدیدی در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگها رخ داده است .در سنگها حفراتي فراوان دیده ميشود که با کلسيت،کلریت و با دیگر کاني های ثانوی پر شده
اند .در بررسي پتروگرافي ،بافت آنها پورفيریتيک با زمينه فلتي ) (Feltyو یا ميکروليتي ،و نام آنها اسپيليت و یا
اسپيليت کراتوفير مشخص شده است .درشت بلورها از نوع آلبيت و یا پالژیوکالزها هستند ،زمينه سنگ شامل
ميکروليتهای پالژیوکالز ،کانيهای ثانوی مانند کل سيت ،اپيدوت ،سيليس و لوکوکسن ،کانيهای فرعي اپاک است که
حفرات به طور ثانوی با کانيهای کلسيت ،سيليس و کلریت پر شده اند .رگه های سيليسي و کلسيتي سنگها را بریده
است.
ls

وأحد K 2

زﻣﯿ

که در بخش های خاوری و جنوب خاوری رخنمون دارد .در برگيرنده سنگهای آهکي ،سنگ آهک مارني و شيل به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رنگ کرمي  -خاکستری ،همراه با جریانهای گدازه زیر دریائي آندزیتي  -بازانتي اسپيليتي ،متاولکانيک به رنگ خاکستری
تيره مایل به سبز تيره است که بر روی هم ستبرای نزدیک به  ۱۱00متر دارد و توده های نفوذی کوارتز دیوریتي
آمفيبولدار تا گرانودیوریت آنها را بریده اند .انباشته های این واحد در برخي موارد دگرگوني خفيفي را تحمل کرده اند.
بر اثر دگرگوني بخش های آتشفشاني به متاولکانيک و بخشهای رسوبي به کالک شيست و اسليت تبدیل شده اند.
در نزدیکي روستای جزن آباد سنگهای آهکي کرمي  -خاکستری روشن و در برخي موارد مایل به قهوه ای ،تا حدودی
دگرگون شده ،همراه با پخشهای متاولکانيک برنگ خاکستری تيره مایل به سبز تيره اپيدوتي گسترش دارند که با
توجه به فسيل های زیر ،سن کرتاسه پسين مشخص شده است.
Calciphaorula, Stomiosphaera cf. conoidea. Hedbergeila sp., Rugoglobigerina?, Gaveilneila?,
Exteremely rare fragments of Globotruncana.
Ago: Upper Cretaceous (Upper Senonian, but favourably it is possibly of Maestrichtlan stage).

در نزدیکي روستای اوشن در سنگ آهک ماسه ای و مارن این واحد ،فسيل هائي به شرح زیر شناخته شده است:
Hedbergella, Rugoglobigerin?, Calcisphaerula a single trace of double keeled Globortruncana, Except
the Calcisphaerula remains all other forms are rare & broken into chamber pieces.
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Age: Upper Cretaceous, most probably Upper Senonian.

انباشته های رسوبی – آتش فشانی سنوزوئیک
ائوسن
واحد های

ad
l

E

شامل توف برش اسيدی  ،ليتيک توف سبز رنگ ،روانه های گدازه و گدازه های برشي شده داسيتي تا ریوليتي و به

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ خاکستری روشن مایل به سبز روشن است که ستبرائي نزدیک به ۱000متر دارد .در بخش های شمال باختری
و مرکز ورقه مورد مطالعه رخنمون دارد ،در برخي موارد ميان الیه هائي از کنگلومرا در بخش زیرین این واحد جای
دارد که با نشانه  Ec lاز آن جدا شده است ،دایک ها و سيل های بازالتي آندزیتي و یا دیابازی واحد  ،Ebداسيتي و یا
آپليتي انباشته های این واحد را بریده است ،این واحد با بخش زیرین انباشته های رسوبي – آتشفشاني واحد  Etslهم
ارز است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روانه های گدازه این واحد بافت پورفيریتيک با زمينه نهان بلور تا ميکروکریستالين دارند و نام آن ها در محدوده
داسيت تا ریوليت نوسان ميکند .فنوکریست ها شامل پالژیوکالز با ساخت منطقه ای ،خوردگي در حاشيه و ترکيب
اليگوکالز تا آلبيت و تجزیه به کاني های رسي و اپيدوت ،اورتوز با پدیده برتيتي ،کوارتز بي شکل با حواشي خورده

تﻣ

شده ،آمفيبول با حاشيه اکسيد شده به مقدار کم است که در زمينه نهان بلور تاميکروکریستالين شامل مجموعه های
کوارتز – ف لدسپات و در برخي موارد همراه با بيوتيت جای دارند .کاني های ثانوی از نوع اپيدوت ،سریسيت ،کاني های
رسي ،اکسيد آهن و در برخي موارد کلریت است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Etsl

شامل تناوب توف های ریز دانه و ليتيک توف با سيلتستون و ماسه سنگ توفي است که به رنگ خاکستری تيره مایل

و
اﮐﺘ

به بنف ش است .بخش های توفي به رنگ خاکستری مایل به سبز روشن هستند .بخش های صرفا توفي در حد امکان
به شکل واحد  Etblجدا شده اند .در بخش های زیرین این واحد توف برش های اسيدی و گدازه های داسيتي –

واحد Evbl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ریوليتي واحد  Eadقرار دارد .بر روی این واحد به طور عادی انباشته های رسوبي – آتش فشاني واحد  Evtlنشسته
است .ستبرای این واحد به حدود  ۴00متر ميرسد.
که در بخش مرکزی ورقه مورد مطالعه ،حوالي روستای هيود رخنمون دارد شامل گدازه های بازالتي – آندزیتي به
رنگ خاکستری تيره مایل به سبز ،و در برخي موارد حفره دار است .توده نفوذی گرانودیوریتي تا گر انيتي واحد  grآنها
را بریده و در حاشيه به متاولکانيت تبدیل نموده است .این واحد را دایک ها و گنبدهای واحد  Erdو یا  dبریده است.
این واحد با ستبرای حدود  ۱50متر بخشي از واحد  Etslبه شمار ميرود.

زﻣﯿ

واحد Etbl

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که بخشي از واحد  Etslیا  Evt lبه شمار ميرود که شامل توف برش اسيدی ،ليتيک توف و در برخي موارد همراه با
ماسه سنگ و یا ميکروکنگلومرای توفي و به رنگ خاکستری روشن مایل به سبز است که ستبرائي نزدیک به  50متر
دارد.

vt
l

واحد E

شامل گدازه های تراکي آندزیتي ،داسيتيک آندزیتي اکسيده به رنگ آجری ،همراه با کریستال توف حاوی قطعات

بيگانه و یا ویتریک توف به شدت اکسيده ،سيلتستون و ماسه سنگ توفي و به رنگ کلي قهوه ای مایل به قرمز و یا
خاکستری است که بر روی انباشته های رسوبي – آتش فشاني تيره رنگ  Ets lو یا گدازه های بازیک – ميانه واحد Evb l

جای دارد و خود در زیر گدازه و توف های واحد  Evt2قرار گرفته است .ستبرای آن ها نزدیک به  900متر است و در
دو سوی تا قدیس هيود رخنمون دارد.
توف ها بافت پورفيروکالستيک ،ليتوکالستيک و یا ویتروکالستيک دارند و پورفيروکالست ها شامل پالژیوکالز با ترکيب
آندزین با کناره خرد و شکسته شده با ساخت منطقه ای ،سانيدین با درازای نزدیک به  ۱/ 5ميلي متر ،کوارتز بي شکل
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به مقدار کم است و قطعه سنگ ها شامل ميکرولي ت های پالژیوکالز ،اورتوز و شيشه است و ترکيبي در حد تراکي
آندزیت دارند .زمينه از نوع شيشه ،مجموعه کوارتز – فلدسپات با آغشتگي شدید اکسيد آهن و در برخي موارد ،جهت
یافته است .از ویژگي توف های این واحد وجود اکسيد آهن فراوان ،شيشه و فلدسپات آلکالن است .یک نمونه از
سنگ های گدازه این واحد بافت پورفيریتيک با زمينه نهان بلور تا ميکروکریستالين و نام التيت کوارتزدار اپيدوتي شده

ﮐﺸ
ﻮر

مشخص شده است .فنوکریست ها از نوع پالژیوکالز در حد آلبيت – اليگوکالز با کناره هائي از فلدسپاتي آلکالن ،همراه
با خوردگي در بخش کناره است .زمينه سنگ از نوع کوارتز-فلدسپاتي همراه با کلينوپيروکسن و اپيدوت است .قطعه
سنگ هائي در سنگ وجود دارند که مرزی مشخص با زمينه سنگ ندارند و از ميکروليت های پالژیوکالز همراه با
کمي فلدسپات آلکالن پدید آمده اند.
واحد Ertl

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل توف برش و ليتيک توف ،توف برش دورگه ) ، (Hybridتوف شيشه ای دوباره تبلور یافته با ترکيب اسيدی و به
رنگ خ اکستری روشن مایل به صورتي و یا سبز روشن است که ستبرائي نزدیک به  ۱50تا  200متر دارد و بر روی
انباشته های رسوبي – آتش فشاني واحد  Evt lجای گرفته است  .ریوليت های صورتي رنگ واحد  Er lدر برخي نقاط بر
روی انباشته های این واحد قرار گرفته است.

تﻣ

واحد Erl

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شامل گدازه های ریوليتي صورتي رنگ است که ستبرائي نزدیک به  ۱00متر بر روی توف های اسيدی واحد  Ertlجای
گرفته است و خود در زیر گدازه های تيره رنگ و حفره دار و برشي واحد  Evt2جای دارد .ساخت و بافت جریاني و
شعاعي ) (Spheroliticدر آن ها دیده ميشود .حفره های کوچک و بزرگ در ریوليت های این واحد وجود دارد که با

و
اﮐﺘ

سيليس پر شده اند .در برخي موارد گدازه های شيشه ای و جریاني این واحد پر ليتي شده اند .محيط پيدایش گدازههای
این واحد قاره ای است که خود نشانگر وجود ناپيوستگي چينه ای با واحد های زیرین است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بررسي ميکروسکوپي نام سنگ های ا ین واحد ریوليت و به ندرت ریوداسيت مشخص شده است .بافت آنه ا
پورفيریتيک با زمينه نهان بلور و یا شيشه ای جریاني ،مشخص شده است .فنوکریست ها شامل پالژیوکالز با ترکيب
آلبيت – اليگوکالز کمي سریسيتي ،فلدسپات آلکالن در اندازه های کوچک و کوارتز است .زمينه سنگ کوارتز –
فلدسپات است و بافتي اسفروليتي را ساخته است .حفره ها با سيليس پر شده اند .دگر ساني به کاني های رسي و
سریسيت در سنگ دیده مي شود .آغشتگي به اکسيد آهن موجب رنگ صورتي درسنگ شده است .در گدازه های

زﻣﯿ

شيشه ای بخش هائي تيره و روشن تناوب دارند و بافت جریاني را بوجودآورده اند .بخش های روشن رن گ دارنده اورتوز
فراوان و کمتر پالژیوکالز ،در حد آلبيت – اليگوکالز است .دگرساني اورتوز به کاني های رسي به گونه ای آشکار قابل
مشاهده است .اکسيد آهن نيز در البالی فلدسپات ها دیده مي شود .بخش های تيره از شيشه دوباره تبلور یافته و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کوارت ز های نهان بلور به همراه اکسيد آهن و ميکروليت های پالژیوکالز پدید آمده است .در برخي نمونه ها سانيدین
نيز در سنگ دیده شده است .نمونه های این واحد در نمودار لومتر و همکاران ( ، ) ۱989در محدوده ریوليت جای
گرفته اند.
واحد Etl

شامل توف برش ،ایگنيمبریت همراه با گدازه های تراکي آندزیتي – داسيتي و به رنگ صورتي ،و در ب خش های باالئي ،

دارای ميان الیه های ماسه سنگ و ميکروکنگلومرای توفي است .انباشته های این واحد بيشتر توده ای تا ضخيم
الیه اند و در هسته تاقدیس شریف آباد رخنمون دارند و با بخش های باالئي واحد  Evt lهم ارزند .ستبرای انباشتههای
این واحد به  500متر ميرسد .یک نمونه از توف های این واحد بافت پورفيروکالستيک – ویتروکالستيک دارد و
فنوکریست ها شامل پالژیوکالز (اليگوکالز – آندزین) تجزیه شده به سریسيت و کاني های رسي و به ندرت کلسيت
که در حاشيه خوردشدگي دارد .اورتوز به مقدار کمتر پالژیوکالز را همراهي مينماید.
قطعات سنگي ترکيب ریوداسيتي دارند .زمينه سنگ بيشتر شيشه ای و کمتر به شکل دوباره تبلور یافته است .یک
نمونه از گدازه های این واحد از نوع کوارتز تراکي آندزیت با بافت پوفيریتيک و زمينه ميکروليتي است و فنو کریستها
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شا مل پالژیوکالز ،در حد اليگوکالز – آندزین  ،تجزیه شده به سریسيت و کاني های رسي است و به همراهي آن ها
اورتوز دیده ميشود .بلور های کوارتز – فلدسپاتي نيز در سنگ وجود دارد.
واحد Evt2

شامل گدازه های آفانتيک حفره دار و برشي شده آندزیت بازالتي پيروکسن دار تا بازالت همراه با بخش های توف برش
و ليتيک توف با ترکيب نيمه اسيدی تا ميانه و توفيت های هماتيتي مایل به قرمز و به طور عموم به رنگ خاکستری
تيره مایل به قرمز یا سبز است که در محيط آبي کم ژرفا پدیدار شده اند .در بخش های دگرسان شده این واحد،
اپيدوت و کلریت و کلسيت به گونه ای به وجود آمده که خود رگه ها و پر شدگي های فراوان اپيدوت و کلریت ،رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

مایل به سبز در آنها تشکيل داده اند .انباشته های این واحد ستبرائي نزدیک به  ۱200متر دارد و بر روی انباشته های
توفي و یا گدازه های واحد های Ert l ،Evt lو یا  Er lقرار گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گدازه های آندزیت بازالتي پيروکسن دار تا بازالت این واحد بافت پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي و یا اینتر گرانوالر
دارند و فنوکریست های آن شامل پالژیوکالز با ترکيب البرادوریت تا آندزین ،کلي نوپيروکسن بيشتر بي شکل ،اليوین
به طور تقریبي کامل ایدینگسيتي و سرپانتيني شده است .زمينه شنگ شامل ميکروليت های پالژیوکالز به همراه

تﻣ

کلينوپيروکسن است .پيروکسن ها اوراليتي ،و پالژیوکالز ها رسي ،سریسيتي و یا کربناتي شده اند.
سنگ های این واحد در نمودار لومتر و همکاران ( ،) ۱989در محدوده بازالت جای ميگيرند و بر پایه نمودارهای
ایروین و باراگار ( ،) ۱97۱کالکوآلکالن هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Es2

شامل تناوب ماسه سنگ توفي و ميکروکنگلومرا همراه با شيل های توفي با الیه بندی نازک تا ميانه و به رنگ قهوهای

و
اﮐﺘ

مایل به قرمز است که زمين های نرمي را ساخته اند .رخنمون انباشته های این واحد در بخش شمال ب اختری منطقه
بوسيله دایک های آندزیتي پورفيری سبز رنگ واحد  daو یا دیابازی واحد  Ebبریده شده اند .ستبرای آنها به حدود

واحد Ert2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 ۱50متر ميرسد .این واحد هم ارز با بخش های زیرین واحد  Evt2است .رخنمون محدودی از آن ها در بخش شمال
باختری ورقه مورد مطالعه دیده ميشود.
شامل توف برش  ،ليتيک توف و به ندرت ایگنيمبریت با ترکيب اسيدی است که با ستبرائي نزدیک به  200متر در
بخش های زیرین گدازه های آندزیتي – بازالتي همراه با توف و توفيت های مایل به قرمز واحد  Evt2جای دارد .این

زﻣﯿ

بخش توفي اسيدی براثر تکاپوهای آتش فشاني اسيدی و انفجاری پدید آمده است .محيط پيدایش آن ها کم ژرفا تا
قاره ای است .یک نمونه از توف ها بافت ویتروکالستيک (با تبلور دوباره ) ،دارای فلدسپات آلکالن ،تجزیه شده به
کاني های رسي و کناره های خرد شده و کوارتز است .سنگ های این واحد در نمودار لومتر و همکاران ( ،)۱989در
محدوده داسيت ،و در نمودار مثلثي  AFMایروین و باراگار ( ،)۱97۱در محدوده کالکوآلکالن جای گرف ته اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Er2

از نوع روانه های گدازه و یا ویتریک توف ریوليتي به رنگ خاکستری – صورتي است که بيشتر ،بافت جریاني را نشان
مي دهند .یک نمونه از گدازه های ریوليتي این واحد بافت ميکروکریستالين تا نهان بلور دارد که از هم آئي کاني های
فلسيک کوارتز – فلدسپاتي پدید آمده اند .فلدسپات ها به کاني های رسي ،دگرسان شده اند و قالب هائي از کانيهای
مافيک درسنگ وجود دارد که همگي دگر سان شده اند .در متن سنگ کاني های اپاک فراوان است .توف های این
واحد زمينه نهان بلور تا ميکروکریستالين دارند و قطعه سنگ های شيشه ای ،ميکروليتيک پورفيریک در سنگ وجود

دارد .قطعات بلور فلدسپات آلکالن و یا آلبيت دارای کناره های خورده شده هستند و انبوهه هائي از اکسيد آهن قرمز
رنگ را در نور طبيعي بوجود آورده اند .نام سنگ ،توف شيشه ای دوباره تبلور یافته است و ترکيب آنها ریوليتي است.
این واحد بخشي از واحد  Ert2به شمار مي رود که در محيط قاره ای تاکم ژرفا پدید آمده اند .ستبرای آن ها به حدود
 60متر ميرسد .بافت و ساخت جریاني در سنگ ها نمایان است .نمونه های ژئوشيميائي این واحد در نمودار لومتر و
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همکاران ( ، )۱989در محدوده ریوليت و در نمودار AFMایروین و باراگار ( ،)۱97۱در محدوده کالکوآلکالن جای
گرفته اند.
واحد Evp2

شامل گدازه های آندزیت تا بازالت پيروکسن دار است که با ستبرائي نزدیک به  250متر جوان ترین ب خش انباشتههای
توفي – آتش فشاني واحد  Evt2را مي سازد .بافت سنگ ها پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي ،ميکروليتي جریاني ،اینتر
سرتال است .فنوکریست ها از کاني های پالژیوکالز با ترکيب نزدیک به آندزین و تجزیه به کاني های رسي ،اپيدوت و
سریسيت ،کلينوپيروکسن (اوژیت) نيمه شکل دار که به اپي دوت و کلریت تجزیه شده ،گهگاه اليوین که همگي به

ﮐﺸ
ﻮر

ایدینگسيت ،کلریت تجزیه شده ،تشکيل یافته است .انبوهه های کوارتز در برخي موارد دیده ميشود .کانيهای ثانوی
از نوع اپيدوت ،کلریت ،کانيهای رسي و سریسيت است.
واحد Ects2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل کنگلومرا همراه با ميان الیه های سيلتستون و ماسه سنگ ،و یا شيل و ماسه سنگ توفي به رنگ خاکستری
مایل به قرمز ،با ستبرائي تا  500متر است که در بخش شمال باختری محدوده مورد بررسي رخنمون شایان توجهي

تﻣ

دارد .کنگلومرای این واحد سخت شدگي به نسبت زیادی دارد و از سنگ های گدازه ای و یا توفي ائوسن ،از جمله
ایگني مبریت تشکيل یافته است .این واحد تخریبي ائوسن در مجموع ،بخشي از واحد آتش فشاني  Evt2به شمار ميرود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اندازه قطعات کنگلومرا از چند ميلي متر تا چند دسيمتر تغيير ميکند و نيمه گرد شده ،با جور شدگي کم هستند .در
اواخر دوره پرتکاپوی زمين ساختي آلپين مياني (فاز پيرنه ای) باال آمدگي در حوضه پدید آمده و ا نباشته های دریائي
کم ژرفای این واحد تشکيل یافته است .در بخش های باالئي این واحد ميان الیه توفي اسيدی رخنمون دارد که به
صورت واحد Et2جدا شده است .سيل ها و یا دایکهای آندزیتي – داسيتي واحد  daآن ها را بریده است.

و
اﮐﺘ

واحدEt2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل ليتيک توف با ترکيب اسيدی به رنگ سبز روشن تا خاکستری روشن است که با ستبرائي نزدیک به  60متر در
بين ماسه سنگ و کنگلومرای واحد  Ects2جای دارد .قطعه سنگ ها از جنس ليتيک توف ،بافت ميکروليتي دارند و
بلورها از نوع فلدسپات (به گمان فلدسپات آلکالن) با تجزیه به سریسيت و کاني های رسي است که در زمينه ای نهان
بلور تا ميکروکریستالين فلسيتيک جای دارند .در سطوح شکستگي سنگ های این واحد اپيدوت و کلریت وجود دارد.
دایک ها و گنبد های ائوسن
واحد Erd

شامل گنبد ها و گدازه های ریوداسيتي به رنگ صورتي تا خاکستری روشن ،هم ارز با بخش های اسيدی ائوسن ،از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

جمله واحد  Ert2و یا  ،Ert1است و واحد های کهن تر ائوسن را بریده است .در برخي موارد گدازه های ا ین واحد قطعه
سنگ های زاویه دار به همراه دارند .ترکيب اسيدی ،رنگ مایل به صورتي از ویژگي های سنگ های این واحد است.
ستبرای آن ها در مورد گدازه ها ،نزدیک به  250متر است .در بخش های شمال خاوری محدوده پرشدگي ه ای
سيليس بي شکل در اندازه های چند سانتي متری در سنگ های مایل به صورتي این واحد به شکل آگات به وجود
آمده است.
در بررسي ميکروسکوپي  ،بافت سنگ ها پورفيریتيک با زمينه اسفروليتي ،ميکروکریستالين و یا شيشه ای است.
فنوکریست ها از نوع پالژیوکالز در حد آندزین تا اليگوکالز با ساخت منطقه ای و حاشيه خورده و یا خرد شده ،کوارتز
شکل دار و یا نيمه شکل دار ،بيوتيت و یا هورنبلند با حاشيه سوخته  ،و به ندرت فلدسپات آلکالن است .زمينه اسفروليتي

پدید آمده از شيشه دوباره تبلور یافته که مجموعه هائي از کاني های کریستوباليت و فلدسپات آلکالن سازنده آن ها
است .در مواردی که تبلور زمينه توسعه بيشتری داشته باشد ،بافت ميکروکریستالين ،ولي در صورتي که فرصت تبلور
کمتر باشد ،بافت شيشه ای در زمينه پدید آمده است .تکه های حباب از نوع شيشه) (Glass shardبه اشکال گوناگون
در زمينه سنگ دیده مي شود .قطعه سنگ با فراواني گوناگون در برخي نمونه ها دیده ميشود .آن ها بيشتر از
ميکروليتهای پالژیوکالز به همراه شيشه ساخته شده اند .کاني های ثانوی شامل کلسيت ،کلریت کاني های رسي،
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سریسيت ،کوارتز و اکسيد آ هن فراوان است .نمونه های ژئوشيميائي گدازه ها و گنبدهای این واحد در نمودار لومتر و
همکاران ( ،)۱989در محدوده داسيت و به ندرت تراکيت جای ميگيرند .بر پایه نمودار آلکالن نسبت به سيليس
ایروین و باراگار ( ،)۱97۱همگي ساب آلکالن و در نمودار مثلثي ،AFMدرقلمرو کالکوآلکالن و به ندرت تولئيت جای
ميگيرند.
واحد Eb

شامل دایک ها ،سيل ها و یا توده های کوچک خوراک دهنده واحد  ،Evt2و هم ارز آن به شمارمي رود .این واحد
بخشهای کهن تر ائوسن ،ازجمله واحدهای  Ets1،Ead1و Evt1را بریده است .سنگ ها از نوع بازالت ،اليوین بازالت،

ﮐﺸ
ﻮر

پيروکسن آندزیت ،بازالت آندزیتي هستند که به رنگ خاکستری تيره مایل به سبز تيره اند .بافت سنگ ها پورفيریتيک
با زمينه اینترگرانوالر و یا پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي است و فنوکریست ه ا شامل پالژیوکالز در حد البرادوریت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

– آندزین با ساخت منطقه ای و تجزیه به کلریت ،اپيدوت ،کاني های رسي و سریسيت ،کلينوپيروکسن نيمه شکلدار،
اليوین تجزیه شده به کلریت ،سرپانتين و اکسيد های آهن است که در زمينه ای شامل تيغک ها و یا ميکروليت های
پالژیوکالز ،دانه های کلينوپيروکسن همراه با کاني های ثانوی کلریت ،اکسيد های آهن ،بخش های نهان بلور سيليسي،
اپيدوت ،جای گرفته اند.

تﻣ

میوسن
واحد Mc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در حوالي حاجي آباد در زیر انباشته های تخریبي ریز دانه ،گدازه و گدازه های برشي ميوسن ،کنگلومرا با ستبرائي
نزدیک به  250متر و به رنگ خاکستری مایل به قرمز جای دارد .قطعه های این کنگلومرا ،سنگ های آهکي کرتاسه،

و
اﮐﺘ

سنگ های بازیک کرتاسه ،قطعه های سنگ های آتش فشاني ائوسن ،توفهای سيليسي سبز رنگ ،ایگنيمبریت،
سنگ های نيمه عمق بازیک و ميکروگرانيت است که با نگرش به وجود قطعه های ایگنيمبریت های ائو سن باال ،جوانتر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از ائوسن باال است .دایک های داسيتي – آندزیتي داسيتي آن ها را بریده است .اندازه دانه ها در بخش های جوانتر
ریزتر است .و بر روی آن ها شيل و ماسه سنگ های توفي ،توف های ماسه ای به رنگ خاکستری مایل به سبز و یا
قرمز مربوط به واحد  Msجای گرفته است .انباشته های تخریبي ميوسن با رنگ خاکستری مایل به بنفش و در برخي
موارد مایل به سبز و قهوه ای بصورت دگر شيب با قاعده ای کنگلومرائي بر روی کرتاسه و ائوسن نشسته است (گرچه
در بعضي جاها ميتوان اثرات گسل را مشاهده کرد).
واحد Ms

زﻣﯿ

شامل آرژیليت و مار ن همراه با الیه های ميکروکنگلومرا در الیه های چند سانتي متری ،مارن گچ دار به رنگ سبز –
زرد همچنين عدسي های کوچک ژاسپليتي به رنگ قهوه ای – جگری ،در بخش های باالئي همراه با مارن های حاوی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قلوه و یا کنگلومرا و رس با درون الیه های توفي ماسه ای صورتي روشن است .این واحد به رنگ کرمي تا صورتي و
دارای قطعه های آتش فشاني ائوسن است .بنابراین پس از ائوسن پدید آمده است و با بخش های باالئي سازند قرمز

باالئي هم ارز است .انباشته های این واحد با شيبي در حدود  20تا  25درجه به سمت شمال ،رخنمون محدودی دارند
و در زیر سنگ های آتش فشاني Mvجای ميگيرند .دایک های با ترکيب سنگ شناختي داسيت هورنبلند دار با بافت
هيالوپورفيریتيک آن ها را بریده است.

واحدMv

شامل سنگ هائي با ترکيب پيروکسن آندزیت به شکل گدازه و گدازه برشي همراه با بخش های بازالت است که بخش
اخير ،در حد امکان ،به شکل واحد  Mbجدا شده است .سنگ های آندزیت پيروکسن دار این واحد بافت ميکروليتيک
دارند و فنوکریست ها از نوع پالژیوکالز د رحد آندزین ،کلينوپيروکسن شکل دار تا نيمه شکل دار است .نمونه های این
واحد در نمودار لومتر و همکاران ( ،)۱989در محدوده آندزیت تا آندزیت بازالتي جای دارند .بخش های دگرسان شده
به رنگ های سفيد ،صورتي و سبز روشن در آمده اند که نرم ترند و کاني های ثانوی به وجود آمده در آن ها ،برپایه
کاني شناسي با پرتو مجهول ،از نوع کلسيت ،کائولينيت ،آلونيت ،مونت موریونيت ،گونيت ،ليمونيت ،هماتيت ،اپيدوت
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و ژیپس است .بخش های به شدت دگرسان شده ،سست و نرم شده اند .سنگ اوليه از نوع پيروکسن آندزیت است که
براثر سازوکار محلول های گرمابي همه بافت و ساخت اوليه را از دست داده اند ،ولي در بخش های کمتر دگر سان
شده ،از مسير شکستگي ها ،دگرساني به درون سنگ رخنه کرده است.
واحد Mb

بخشي از واحد  Mvبه شمار مي رود و شامل گدازه های اسکوری دار با ترکيب بازالت آندزیتي تا بازالتي به رنگ
خاکستری تيره و با سطوح هوازده قهوه ای مایل به قرمز که با ستبرائي نزدیک به  ۱00 – 200متر ،در بخش های
جنوبي و جنوب باختری منطقه رخنمون دارد .محيط پيدایش آن ها قاره ای است .سنگ های گدازه ای اغلب حفرهدار

ﮐﺸ
ﻮر

و همراه با اسکوری هستند.
در بخش های اسکوری ،ابسيدین نيز پدید آمده است .براثر اکسيده شدن ،به رنگ قرمز در آمده اند و در موارد دیگر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تيره رنگ اند و با گدازه های متراکم بازالتي ،باهوازدگي قهوه ای (کم و بيش اکسيده) تکرار شده اند .در برخي بخش ها
افق های کم ستبرای تفرا ( بمب و بلوک و قطعه های الپيلي بازالتي ،همگي اکسيده) و بر روی آن ها گدازه های
بازالتي با درزه های منشوری دیده ميشود .در باالترین بخش – در جنوب علي آباد کوهان – گدازه های حفره دار با

تﻣ

زمينه شيشه ای پدیدار شده است .این گ دازه ها در برخي موارد ،هم سان با گدازه ها ی پاهوهو هستند و در بخشهای
شيشه ای ،به ندرت آثار گدازه های تناوبي دیده مي شود .گدازه ها تا حدودی حفره دارند و در برخي موارد اوپال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(آگات) در درون آن ها پر شده است .انواع اکسيده به رنگ مایل به قرمزاند .درمخزن ماگمائي بخش ه ای اکسيژن دار
بيشتر ،در باال جمع شده اند .بخش های زیرین از نوع آندزیت بازالتي متراکم و حفره دار به رنگ خاکستری تيره است
که در زیر بخش اسکوری دار و حفره دار اکسيده هماتيتي شده جای دارند.

و
اﮐﺘ

در بررسي پتروگرافي ،نمونه های این واحد از نوع بازالت آندزیتي پ يروکسن و یا اليوین دار ،با بافت های تراکيتي ،
ميکروليتيک پورفيریتيک است .در آن ها افزون بر پالژیوکالز ،کاني های کلينوپيروکسن و قالب هائي از اليوین به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شدت ایدینگسيتي و سرپانتيني دیده مي شود .نمونه های این و احد در نمودار لومتر و همکاران ( ،)۱989در محدوده
آندزیت بازالتي و به ندرت بازالت جای ميگيرند و بر پایه نمودارهای ایروین و باراگار ( ،)۱97۱از نوع ساب آلکالن ،و
بيشتر کالکوآلکالن هستند.
پلیوسن – کواترنری
واحد Plla

زﻣﯿ

شامل الهار با قطعه های سنگ های آتش فشاني با ترکيب تراکي آندزیت ،با ستبرائي نزدیک به  ۱50تا  250متر ،به
رنگ خاکستری به نسبت روشن است و در بخش های مرکزی محدوده مورد بررسي با شيب مالیم ،نزدیک به  5تا ۱5
درجه ،دیده مي شود .قطعه سنگ ها زاویه دار و نيمه زاویه دار دارند و در زمينه ای روشنتر جای دارند .برخي از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخشهای این واحد از نوع آگلومرا ،توف برش و الهارند و به رنگ خاکستری روشن و یا سفيد دیده ميشوند .بخشهای
پيروکالستيک به شکل واحد  Plagجدا شده اند.
قطعه سنگ های الهار از نوع آندزیت با بافت هيالوپورفيریتيک ،ميکروليتي پورفيریتيک اند و فنوکریست ها شامل
پالژیوکالز با بافت غربالي ،حواشي خورده شده و ساخت منطقه ای ،کلينوپيروکسن (اوژیت) ،هورنبلند قهوه ای و گهگاه
بيوتيت و یا کوارتز است که در زمينه ای شيشه ای اوباسيتي و یا ميکروليتي جای دارند .در نمودار لومتر و همکاران

( ،) ۱989در محدوده آندزیت قرار گرفته اند .در آغاز فاز پرتکاپوی آتش فشاني پليوسن ،انباشته های این واحد پدید
آمده اند .برونریزی مواد پيروکالستيک با ترکيب اسيدی و گدازه آندزیتي و حمل آنها به وسيله آب  ،موجب تشکيل
الهار شده است.
واحد Plda

شامل روانه های گدازه داسيتي تا آندزیت داسيتي ،بيشتر با بافت جریاني ،و در برخي موارد همراه با گدازه برشي به
رنگ خاکست ری مایل به قرمز است .بيشتر به شکل گدازه ستبر نمایان است و جوان ترین بخش از واحد های آتش
فشاني پليوسن به شمار ميرود .در بخش های جنوبي – مرکزی ورقه مور مطالعه ،این واحد ،ارتفاعات بلندی را ساخته
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است .بافت ميکروسکوپي آن ها پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي – هيالوميکرو ليتي بيشتر جریاني است .فنوکریستها
از نوع پالژیوکالز ،بيشتر ،دارای بافت منطقه ای ،غربالي و اسکلتي ،کوارتز با حاشيه خوردگي و واکنشي ،بلورهای
منشوری پيروکسن ،آمفيبول (هورنبلند بازالتي) به شدت اوپاسيتي و کاني های ثانوی اپيدوت در زمينه ميکروليتي
جهت یافته و یا شيشه اکسيده ،کاني های اوپاک و کاني های مافيک است .سنگ ها به رنگ خاکستر مایل به قرمز با
سطوح هوازده قهوه ای هستند که در بخش های زیرین برشي اند و پس از بخش برشي شده گدازه ها ساخت جریاني
نشان ميدهند.
واحد Plhd

ﮐﺸ
ﻮر

از نوع گدازه های هيالوداسيتي جریاني به رنگ خاکستری مایل به قرمز است .در بخش زیرین این واحد براثر وجود
گاز در ماگما به صورت گدازه ایگنيمبریتي) (lgnimbrite laveنمایان شده اند .بخش های باالئي از گاز فقير است و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شکل گدازه های ستبر و یا گنبد عمل کرده است .ساخت و بافت جریاني در بخش های زیرین شدیدتر از ب خش های
باالئي است .ستبرای آن ها در کل به حدود  200متر ميرسد .بافت ميکروسکوپي آن ها هيالوپليتيک – پيلوتاکسيتيک
و هيالوفيریک است .کاني های شامل پالژیوکالز با بافت غربالي و خوردگي در حاشيه ،کوارتز با حاشيه واکنشي پدید

تﻣ

آمده از سوزنهای پيروکسن ،هورنبلن د اوپاسيتي ،کربناتي شده که در زمينه ای شامل ميکروليت های پ الژیوکالز همراه
با کوارتز و شيشه اکسيده جای گرفته اند .سنگ ها در نمودار لومتر و همکاران ( ،)۱989در محدوده داسيت جای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته اند .بر پایه نمودار مثلثي AFMایروین و باراگار ( ،)۱97۱نوع ماگمای تشکيل دهنده سنگ های این واحد
کالکوآلکالن مشخص شده اند.
دایک ها و گنبد های نئوژن
واحد da

و
اﮐﺘ

شامل دایک ها ،سيل و گنبد های آندزیت داسيتي ،کوارتز آندزیتي و به ندرت تراکيتي به رنگ سبز حنائي روشن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است که تمام واحد های ائوسن را بریده است و از این رو سن آنها پس از ائوسن (به گمان پليوسن) خ واهد بود .بافت
سنگها پورفيریتيک با زمينه ميکروليتي ،نهان بلور دوباره تبلور یافته از شيشه ،فلسيتيک ،جریاني ،اینترسرتال و یا
ميکروگرانوالر است .فنوکریست ها شامل پالژیوکالز تجزیه شده به سریسيت و اپيدوت ،کاني های رسي ،کلسيت و یا
کلریت ،به ندرت فل دسپات آلکالن ،در برخي موارد کوارتز ،آمفيبول به شدت کلریتي و یا کربناتي شده ،به ندرت بقایائي
از کلينوپيروکسن است .زمينه بافت گوناگون دارد .به گونه ای که از شيشه ای تا اینتر سرتال و یا ميکروگرانوالر تغيير

زﻣﯿ

ميکند و مشتمل بر ميکروليت پالژیوکال ،مجموعه کوارتز – فلدسپاتي ،کاني های ثانوی چون کلریت ،اکسيد آهن و
کاني های ثانوی است .همه نمونه های این واحد در نمودار لومتر و همکاران( ،)۱989در محدوده داسيت جای گرفته اند.
ليکن در بررسي پتروگرافي بيشتر کوارتز آندزیت و یا آندزیت داسيتي توصيف شده اند .بر پایه نمودار های ایروین و
باراگار ( ،) ۱97۱ماگمای پدید آورنده سنگ های این واحد از نوع کالکوآلکالن هستند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد d

شامل داسيت – ریوليت به رنگ خاکستری روشن است که به صورت دایک انباشته های جوان تر از ائوسن را بریده
است .از آن جائيکه سنگ های این واحد بر انباشته های این نئوژن تاثير نداشته اند ،سن آنها را ميتوان پس از ائوسن
و پيش از ميوسن (به گمان اليگوسن) بر آورد کرد.

با فت آنها پورفيریتيک با زمينه ميکروکریستالين است .فنوکریست ها شامل پالژیوکالز در حد اليگوکالز دارای ساخت
منطقه ای و کمي تجزیه شده به سریسيت و گاهي کلریت ،در برخي نمون ه ها فلدسپات آلکالن با کناره های خورده
شده و تجزیه شده به سریسيت وکاني های رسي ،کوارتز نيمه شکل دار برخي با کناره خليج مانند ،بيوتيت آهن دار با
چند رنگي قهوه ای  ،هورنبلند کمي تجزیه شده به کلریت است که در زمينه ای کوارتز فلدسپاتي همراه با کاني های
ثانوی جای گرفته اند .یک نمونه از آنها در نمودار لومتر و همکاران ( ،)۱989در محدوده ریوليت ،و در نمودار AFM
ایروین و باراگار ( ،)۱97۱در محدوده آلکالن جای ميگيرند.
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واحد Pld

در بردارنده گنبد ها و یا گدازه های ستبر داسيتي است که انباشته های رسوبي – آتش فشاني ائوسن و ميوسن را
بریده است .پس از تکاپوی انفجاری پليوسن و پدید آمدن آگلومرا و توف برشي اسيدی ،ميزان گاز و مواد فرار مخازن
ماگمائي این منطقه کمتر شده و تکاپوی آتش فشاني به شکل گدازه های واحد  Pldaو در نهایت ،گنبد های اسيدی
این واحد پدید آمده است .از این رو این واحد با بخش های جوان تر (تفریق یافته تر) واحد  Pldaهم ارز است .گنبدهای
این واحد ،تپه هائي به رنگ خاکستری روشن مایل به سبز حنائي را پدید آورده و پيروکسن آندزیت های ميوسن را
بریده اند .در خاور رحيم آباد (کوه ميل) ،سنگ های این واحد به شکل سوزن ) (Spine formصخره های بلند و

ﮐﺸ
ﻮر

برجسته ای را بوجود آورده اند .این سنگ ها در برخي موارد حالت جریاني نشان ميدهند .گدازه با قطعات سنگي
بيگانه نيز در بين آنها دیده ميشود .یک نمونه از آن ها در بررسي پتروگرافي از نوع داسيت است که فنوکریست ها از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نوع پالژیوکالز با ساخت منطقه ای و حاشيه خورده شده ،کوارتز با حاشيه خورده شده ،بقایائي از آمفيبول کلریتي و
کربناتي شده است .قطعه سنگ ها با زمينه کوارتز – فلدسپاتي و بدون مرز مشخص با زمينه سنگ ،در آن ها دیده
مي شود .این واحد در بخش های جنوبي منطقه رخنمون دارد.
کواترنری

تﻣ

انبا شته های آبرفتي کواترنری در ورقه کجان وابسته به کواترنر پسين (پلئيستوسن پسين و هولوسن) است که با

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ریخت شناسي متنوع و ليتولوژی گوناگون (نوع و ابعاد مصالح) هم در دامنه کوهها و هم در زمين های پست و بستر
رودخانه گسترش یافته اند .تغييرات آب و هوائي ،حرکات تکتونيکي و فرایند های هوازدگي مکانيکي ،موجب پدید
آمدن آبرفت های گوناگون شده است (خان ناظر ،ناصر .) ۱378آبرفت های کواترنر پسين این ناحيه کم شيبند و

واحد های  Qfbgو Qtbg

و
اﮐﺘ

بيشترهوازده بوده و تخلخل زیادی دارند .انباشته های آبرفتي از قدیم به جدید به شرح زیرند( :ا ین بخش با راهنمائي
آقای مهندس ناصرخان ناظر تهيه و تنظيم شده است).

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آبرفت های بسيار درشت دانه کوهپایه ای هستند که از پاره سنگ ) ،(Cobbleقلوه سنگ ) (Boulderو شن ،همراه با
درصدی اندک از ماسه تشکيل یافته اند و در باال دست کوهپایه ها ،به دو فرم بادزن آبرفتي و پادگانه )(Terrace
گسترده شده اند .در بادزن های آبرفتي شکل مخروطي انباشته ها حفظ شده و دچار بریدگي و یا فرسا یش نشده است.
قطر مصالح نيز ،بطور معمول ،از سوی راس بادزن ) (Apexبه سوی پنجه ) (Toeکاهش ميیابد .نمونه های بادزن های
آبرفتي را مي توان در بخش های شمال باختری و مرکزی ورقه کجان مشاهده کرد .واحد یاد شده هم ارز واحد A3

زﻣﯿ

(پدرامي  ) ۱362،است و از دیدگاه گروه بندی بندی اشکوب های یخچالي ،چينه شناسي تکتونيکي در ورقه مورد
مطالعه ،معادل عصر یخ ميندل ) (Mindelاست.
واحدهای  Qtg ،Qfgو Qag

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آبرفت های دانه درشت کوهپایه ای هستند که در پائين دست انباشته های آبرفتي بسيار درشت و در سطح ترازی

پائين تر از آن ها پدیدار شده اند .مصالح آن ها بيشتر شني است ولي دارای الیه ها و عدسي های درشت دانه و
ریزدانهتر نيز هستند .این واحد ها با نگرش به ریخت شناسي به سه دسته جدا شده اند :بادزنهای آبرفتي تک افتاده و
فرسایش نيافته با نشانه  Qfgو پادگانه های حاصل از تغيير شکل بادزن های آبرفتي با نشانه  Qt gدر نقشه نشان داده

شده اند .در دامنه هائي که مجموعه ای از بادزن های غير قابل جدایش شکل گرفته اند ،با عنوان دامنه آبرفتي
) (Alluvial apronمعرفي و با نشانه Qagنموده شده اند .این واحد ها هم ارز واحد ( Bریبن ۱955 ،و پدرامي )۱362
است و از دیدگاه گروه بندی اشکوب های یخچالي ،هم ارز عصر یخچالي ریس ) (Rissاست .به همين سان ،سن
شکلگيری واحد  Qtgميتواند به دوره بين یخچالي ریس – وورم وابسته باشد.
واحد Qal

انباشته های بستر آبراهه ها و دره ها هستند که تشکيل یافته و یا در حال تشکيل اند .سن آنها وابسته به واپيسين
دوره یخچالي (وورم) است .در این دوره ،بارش فراوان ،مصالح زود فرسایشي در مسير شاخاب ها تمرکز یافته است .در
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بيشتر موارد براثر انرژی کم جریان آب ،انباشته ها در شاخاب متقاطع ) (Braided patternجای گرفته است .ریخت
شناسي و نوع مصالح در پهنه های یاد شده در همه نقاط یکسان است.
واحد Qfm

شامل آبرفت های ریز دانه مناطق پست است که در پهنه های آبرفتي کم شيب مناطق جنوب باختری با مصالح
ریزدانه مانند سيل ت ،ماسه و شن تشکيل یافته است .بادزن آبرفتي یاد شده جوانترین بادزن آبرفتي است که در پائين
ترین سطح تراز به وجود آمده است .سن این واحد آبرفتي را ميتوان به هولوسن نسبت داد.
واحد Qsa

ﮐﺸ
ﻮر

بخشي از آبرفت های شوره زده به رنگ سفيد را در بر ميگيرد که در بستر آبراهه و یا دامنه ارتفاعات تشکيل یافته
است .گسترش این واحد کم و پراکنده است.
واحد Qsc

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل واریزه های دامنه ای که در شيب بلندی ها به صورت پوشش نازکي ازیخ شکست ) (Screeو نهشت واریخته
 Colluviumدیده مي شود .مصالح واریزه ای بر خالف انباشته های آبرفتي و تيز گوشه بوده و فاقد هر گونه سيمان

شده و به تدریج از پائين به سوی باال دامنه بر روی هم انباشته شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ های دگرگونی

تﻣ

مي باشند .جنس مصالح واریزه ای بستگي به نوع سنگ های منشا دارد .یخ شکست ها که حجم بيشتری نسبت به
نهشت واریخته ها دارند .از خردشدگي سنگ ها در نتيجه تغييرات دما بوجود آمده و بر روی دامنه به حرکت گسترده

mv

سنگ های دگرگونی همبری ،واحد E

و
اﮐﺘ

سنگ های آتش فشاني بازیک ائوسن در همبری توده های نفوذی دگرگون شده اند .کاني های اپيدوت ،پرنيت
) ، (Perhniteو بيوتيت های ریز براثر دگرگوني در سنگ پدید آمده اند .سنگ های دگرگون شده این واح د مرز مشخصي
با گدازه های دگرگون نشده ندارد .بافت اوليه سنگ باقي مانده و از نوع پورفيریتيک با زمينه اینترگرانوالر و یا
ميکروليتي است .نام سنگ ها بازالت – آندزیت دگرگون شده و یا متاولکانيک است .فنوکریست ها از نوع پالژیوکالز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرسان شده ،در مواردی همراه با قالب هائي از اليوین کلریتي و اکسيد شده است .دیگر کاني ها شامل آمفيبول های
سوزني شکل از نوع ترموليت – آکتينوليت ،بيوتيت ،در اندازه های کوچک و کاني های ثانوی است .در حفرات سنگ
اپيدوت ،کوارتز با بافت اسفروليتي پر شده است .از دیگر کاني های ثانوی سنگ ميتوان پرنيت ،کلر یت ،سریسيت و
کاني های رسي نام برد .در برخي نمونه ها اکسيد آهن تمرکز زیادی دارد .نام سنگ در نمودار لومتر و همکاران
( ،)۱989بازالت است .در نمودار مثلثي AFMایروین و باراگار ( ،)۱97۱در محدوده کالکوآلکالن جای گرفته اند.

زﻣﯿ

واحد mt

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شامل سنگ های دگرگوني از نوع کوارتز ،آلبيت ،اپبدوت شيست ،متاولکانيت به رنگ سبز تيره همراه با رگه های
فراوان کوارتز است که زمين های نرم و تيره رنگي را پدید آورده اند .دایک ها و توده های ميکروگرانيتي – آپليتي
آن ها را بریده اند .سنگ مرمر و کالک شيست بصورت بخش های روشن رنگ و برجسته در درون آن ها جای گرفتهاند.
مرمرها گهگاه دارای کاني های ميکائي و براق هستند.
واحد mb

که در بخش شمال خاوری ورقه مورد مطالعه رخنمون دارد و شامل مرمر ،مرمر کاني دار و سنگ آهک دولوميتي
بلورین به رنگ سفيد و خاکستری روشن است که در درون شيست های سبز و متاولکانيک ،و یا به صورت بلوک های

بيگانه ) (Exotic blocksدر درون سنگ های هارزبورژیت سرپانيتي جای گرفته است .سنگ های این واحد درنزدیکي
روستای خارزن به عنوان سنگ نما در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته است .سن آن ها به علت دگرگوني
نامشخص است ولي گمان ميرود مزوزوئيک باشد.
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افیولیت

سنگ های الترامافيک از نوع هارزبورژیت سرپانيتي به رنگ سبز تاسبز تيره اند و با رخنمون کم در بخش شمال
خاوری محدوده مورد بررسي (با نشانه  )hzدیده ميشوند .در بررسي ميکروسکوپي ،در این گونه سنگ ها کاني های
اليوین و اورتوپيروکسن به همراه کاني های ثانوی سرپانتين ،کلریت و اکسيد آهن ،و کاني های فرعي مانند کاني های
کدر و پيکوتيت شناسائي شده است .بخش های بيشتر سرپانتيني نرم تر و روشن ترند .مرمر سفيد – خاکستری روشن
و همچنين مرمر کاني دار واحد  mbدر پيکر بلوک های بيگانه در درون هارزبوژیت سرپانتيني جای دارن د و روند شمال
باختر – جنوب خاور نشان مي دهند .بخش هائي که از مرمر تشکيل یافته اند .با رنگ روشن و برجسته نمایانند .در

ﮐﺸ
ﻮر

برخي موارد توده های نفوذی ميکرودیوریتي آمفيبول دار سنگ های اولترامافيک را بریده اند .براثر محلول های گرمابي
منيزیت و دولوميت های سيليسي به شکل رگه هائي با ستبرای چند دسي متر به رنگ کرمي – قهوه ای رو شن در
سنگ های اولترامافيک پدید آمده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ های نفوذی و ساب ولکانیک
واحد ap

تﻣ

شامل دایک های آپليتي – ميکروگرانيتي به رنگ صورتي است و با رخنمون های بسيار محدود سنگ های دگرگونشده
واحد  mtو در برخي موارد گدازه های ائوسن را بریده است .بافت آن ها ميکروگرانوالر و کاني ها از نوع کوارتز ،اورتوز
و پالژیوکالز سدیک است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد do

شامل دایک و ی ا توده های خيلي کوچک دلریتي به رنگ سبز تيره است که با گسترش بسيار محدود در بخش های

و
اﮐﺘ

شمال خاوری گدازه های بازیک ائوسن را بریده است .بافت آن ها اینترگرانوالر بوده وکاني ها از ن وع پالژیوکالز ،
کلينوپيروکسن ،هورنبلند ،به ندرت قالبهائي از اوليوین ،کاني های ثانوی کلریت کلسيت و اسفن است.
واحد qd

شامل توده نفوذی با ترکيب کوارتز دیوریت تا کوارتز مونزودیوریت است .توده نفوذی این واحد با طول نزدیک به ۱۱

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کيلومتر و پهنای  ۴/ 5کيلومتر دربخش جنوب خاوری محدوده مورد بررسي ر خنمون دارد و آن را ميتوان باتوليت در
نظر گرفت .این توده انباشته های کرتاسه را بریده است .ولي ،بر گدازه های برشي ائوسن مجاور خود هيچگونه اثر
دگرگوني نداشته است .از این رو سن آن ها را کرتاسه پسين – پالئوسن مي توان در نظر گرفت.
بافت سنگ ها گرانوالر تا ميکروگرانوالر پورفيری ،و نام آن ها کوارتز دیوریت مونزونيت است .کاني ها شامل پالژیوکالز
در حد آلبيت – اليگوکالز با ساخت منطقه ای و کناره های خورده شده ،آلکالي فلدسپات رسي شده به مقدار کم،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کوارتز بي شکل در البالی دیگر کاني ها هورنبلند سبز که گهگاه کلریتي و یا اوپاسيتي شده است .در انواعي که زمينه
ميکروگرانوالر دارند کوارتز و فلدسپات به همراه کاني های ثانوی کلریت ،سریسيت و اپاک زمينه را ساخته اند.
سنگهای این واحد در نمودار ميدل موست ( ،)۱985در محدوده کوارتز مونزونيت جای گرفته اند.
واحد gr

شامل توده نفوذی ژرف از نوع گرانودیوریت تا گرانيت ،ميکروگرانودیوریت پورفيروئيدی است که با ر نگ خاکستری

روشن مایل به صورتي انباشته های رسوبي – آتش فشاني ائوسن را بریده ،و در بيشتر موارد دگرگون کرده است .توده
نفوذی این واحد به ویژه در حاشيه ،ادخالهائي از سنگ های آتش فشاني بازیک ائوسن را در بر دارد .سنگ های آتش
فشاني آندزیتي – بازالتي تيره رنگ اطراف توده به شدت اپيدوتيتي شده ودگرگوني ضعيف را تحمل کرده اند .بين
روستای هيود و سيدآباد توده نفوذی گرانودیوریتي در هسته تاقدیس نفوذ کرده و آندزیت های ائوسن را در حد

رخساره آلبيت – اپيدوت هورنفلس دگرگون کرده است .رگه های اپيدوت و آلبيت آن ها را بریده است.
بافت سنگ ها از نوع دانه ای (گرانوالر) تا ميکروگرانوالر پورفيرئيدی است کاني ها شامل کوارتز بي شکل با خاموشي
موجي ،پالژیوکالز با ترکيب آندزیت آلبيت – اليگوکالز ،اورتوز به مقدار کمتر از پالژیوکالز ،آمفيبول سبز ،بيوتيت
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همراه با کاني های ثانوی مانند سریسيت ،کاني های رسي ،کلریت و اپيدوت است .براثر محلولهای گرمابي ،سنگ های
توده و سنگ های مجاور دگرسان شده اند .سن آن ها پس از ائوسن و به گمان اليگوسن است.
بزرگترین رخنمون این وا حد دربخش مرکزی منطقه ،نزدیکي روستای هيود است که مساحتي حدود  2/2کيلومتر
مربع را پوشانده است .رخنمون های پراکنده و کوچکتر دیگری نيز در بخش شمال باختری و باختری وجود دارد.
نمونه های این واحد در نمودار ميدل موست ( ،)۱985در قلمرو گرانودیوریت و کوارتز دیوریت جای ميگيرند.
واحد mqd

توده های نيمه ژرف این واحد از نوع ميکروکوارتز دیوریت ،ميکرودیوریت کوارتز دار ،ميکرومونزودیوریت ،داسيت تا

ﮐﺸ
ﻮر

التيت کوارتز دار است که به رنگ خاکستری روشن مایل به کرمي و یا صورتي است که در بخش های شمال باختری
وبه ندرت شمال خاوری انباشته های ائوسن را بریده است .این واحد با توجه به ترکيب سنگ شناسي به احتمال متعلق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به نئوژن است .بافت سنگ ها ميکروگرانوالر ،پورف يریتيک با زمينه اینتر گرانوالر تا ميکروکریستالين است .کاني ها
شامل پالژیوکالز ،به مقدار کم آلکالي فلدسپات ،کوارتز ،به ندرت کلينوپيروکسن و هورنبلند و بيوتيت ،کاني های ثانوی
اپيدوت ،کلریت ،اوراليت ،کلسيت و کاني های رسي است.
واحد m

تﻣ

شامل توده ميکرومونزودیوریتي پورفيری به رنگ سبز حنائي روشن است که در بخش جنوبي و شمال باختری رخنمون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کم گسترده ای دارد .بافت سنگ ها پورفيری با زمينه ميکروگرانوالر است .درشت بلورها شامل پالژی وکالز با ساخت
منطقه ای و به شدت سریسيتي و رسي شده ،هورنبلند سبز ،بيشتر ،کلسيتي ،گهگاه کلریتي و اپيدوتي شده است.
زمينه سنگ از کاني های پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن به همراه اپيدوت (زوئيزیت) و کلسيت تشکيل یافته است .با

و
اﮐﺘ

توجه به همراهي این گونه سنگ ها با سنگ های اسيدی پليوسن ،سن آن ها را ميتوان پليوسن برآورد کرد.
زمين شناسي ساختماني )(Structural geology

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محدوده مورد بررسي بخشي از پهنه ساختاری ایران مرکزی به شمار ميرود .از سوی جنوب باختری به شمال خاوری
دو بخش ساختاری به شرح زیر دیده ميشود:
بخش کمربند آتش فشانی ائوسن و نئوژن

این بخش با روند همگاني شمال باختری – جنوب خاوری شامل گدازه های با ترکيب سنگ شناختي متوسط – بازیک
(به مقدار کمتر گدازه و گنبد های اسيدی) همراه با توف و انباشته های رسوبي ائوسن ،گدازه های ب ا ترکيب متوسط

زﻣﯿ

تا اسيدی به همراه انباشته های پيروکالستيک و اپيک الستيک و در برخي موارد رسوبي نئوژن ،و انباشته های رسوبي
– آتش فشاني کرتاسه است .ستبرای انباشته های کرتاسه ،ائوسن و نئوژن زیاد است و ارتفاعات بلندی را بوجود
آورده اند .توده های نفوذی فراوان انباشته های کرتاسه و ائوسن را بریده و شيب دار کرده اند .چ ين خوردگي و گسلهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فراوان در شکل گيری ساختاری این زیر پهنه نقشي برجسته داشته است.

بخش کمربند افیولیتی

این بخش با گسترش محدوده در گو شه شمال خاوری منطقه شامل سنگ های اولترامافيک ،بلوک های بيگانه از نوع
مرمر ،توه های نفوذی ميکرودیوریتي ،انباشته های پيروکالستيکي و گدازه ای ائوسن با ستبرای کم است .گسل های
اصلي جدا کننده این بخش از کمربند آتش فشاني ائوسن و نئوژن در زیر پوششي از آبرفت ها پنهان شده اند.

الگوی ساختاری انباشته های پالئوزئیک؟

انباشته های پالئوزوئيک؟ شامل سنگ های دگرگوني در حد رخساره شيست سبز هستند که شيب دارند ولي تاقدیس
و ناودیس در آن ها قابل مشاهده نيست و برخي از گسل ها آن ها را جابجا کرده اند .بخش هائي از آن ها همبری
گسله به صورت بلوک های بيگانه در درون سنگ های الترامافيک جای دارند.
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الگوی ساختاری انباشته های مزوزوئیک

انباشته های مزوزوئيک در این منطقه شامل سنگ های بيشتر کربناته به همخراه گدازه های زیر دریائي بازیک است
که دگر گوني خفيفي را تحمل کرده اند .گسل های راندگي و معکوس با راستای همگاني شمال باختری – جنوب
خاوری و شيبي به سوی شمال خاوری ،و گسل های امتداد لغز آن ها را جابجا کرده اند.
گسل ها

گسل اوشن با روند  N125 -155به دارازای نزدیک به  ۱0کيلومتر و از نوع راندگي است .گسل های دیگری از آن جدا
شده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

گسل آغل از نوع راندگي است و با طول نزدیک به  8کيلومتر و روند  N144در بخش جنوب خاوری منطقه جای دارد.
این گسل موجب جابجائي بخش های مختلف انباشته های کرتاسه زیرین شده است و شاخه هائي از آن سنگ های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهکي کرتاسه زیرین را بر روی انباشته های ائوسن رانده است.
گسل زمان آباد با طول نزدیک به  6/ 5کيلومتر و امتداد  N14که از نوع امتداد لغز با ساز و کار راستگرد است .این
گسل از سمت باال به گسل برج منتهي ميشود.

تﻣ

گسل رحيم آباد با طول نزدیک به  9کيلومتر از نوع امتداد لغز با ساز و کار راستگرد است .این گسل همسان و موازی
گسل زمان آباد است.
الگوی ساختاری انباشته های ائوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چين خوردگي ها ،نفوذ تودهای ژرف تا نيمه ژرف گسل های راندگي ،معکوس ،امتداد لغز ودر مواردی عادی ،الگوی
ساختاری این بخش را پدید آورده اند.

و
اﮐﺘ

تاقدیس شریف آباد واقع در بخش شمال باختری منطقه با راستای محوری E – Wامتداد ودر بخش جنوبي آن ناودیسي
با راستای N8وشيب محوری به سوی باختر – جنوب باختری دیده ميشود.
تاقدیس هیود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روند محوری آن شمال با ختری – جنوب خاوری است و در هسته آن توده نفوذی گرانوادیوری – گرانيتي جای گرفته
است.
ناودیس مهرآ باد که از نوع ناودیس هوائي است (براثر فرسایش ،بخش هائي از ساختمان ناودیسي باقي مانده است).
این ناودیس دارای روند محوری  E-Wاست وشيب محوری آن به سوی خاور است.
گسل ها

گسل برج با درازای نزدیک به  20کيلومتر وروند همگاني  N123ازنوع امتداد لغزبا ساز وکارراستگرد ،ودر برخي موارد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

معکوس است.
گسل حاجي آباد با طول نزدیک به  25کيلو متر و روند  N68است که بخش هائي از آن از نوع معکوس است.
گسل سلطان نصير طول نزدیک به  ۱7کيلومتر و روند همگاني  N123را دارد .در حوالي آن روستا امتداد این گسل
خمش یافته است.
گسل کجان با طول نزدیک به  27کيلومتر وبا روند  N58از نوع امتداد لغرز با سازوکار چپ گرد است .این گسل
جابجائي عمده ای در انباشته های ائوسن ایجاد کرده است.

گسل شریف آباد با طول نزدیک به  ۱3کيلومتر و روند N101در بخش شمال باختری ،و کنار تاقدیس شریف آباد جای
دارد .این گسل از نوع معکوس است.
الگوی ساختاری انباشته های نئوژن

چين خوردگي در آن ها دیده نمي شود و شيب مالیمي دارند گسل هائي با روند شمال باختری – جنوب خاوری،
شمال خاوری – جنوب باختری و باختری – خاور آن ها را جابجا کرده اند .از جمله آن ها گسل جشوقان است که
طول نزدیک به  ۱0کيلومتر و راستای  N37را دارد.
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چکیده تحوالت ساختاری منطقه

کهن ترین واحد های سنگي منطقه از نوع سنگ های دگرگوني شيست سبز و مرمر است که سن آن ها نامشخص و
به گمان پالئوزوئيک است.
در کرتاسه پسين – پالئوسن براثر فاز های کوهزائي هم ارز الراميد انباشته های مزوزوئيک چين خورده و دگرگوني
خفيفي را تحمل کرده اند .کهن ترین انباشته های ائوسن از نوع گدازه هائي با ترکيب متوسط – بازیک همراه با
توف های اسيدی و انباشته های رسوبي است که در محيط کم ژرفا تا قاره ای تشکيل یافته اند .باال آمدگي حوضه در
مواردی محيط خشکي را بوجود آورده اند .به احتمال بين واحد های  E1و  E2ائوسن نبود چينه ای وجود دارد .پس از

ﮐﺸ
ﻮر

ائوسن (به گمان اليگوسن) ،براثر فازهای کوهزائي هم ارز پيرنه ای انباشته های ائوسن چين خورده و از آب بيرون
آمده است .توده های نفوذی ژرف تا نيمه ژرف نيز پدید آمده و انباشته های ائوسن را بریده و در برخي موارد دگرگون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرده است .در ميوسن حوضه های رسوبي پراکنده و انباشته های تخریبي کم ژرفا تشکيل یافته است و بر روی آن ها
جریانهای گدازه و گدازه های برشي با ترکيب متوسط تا بازیک جای گرفته است .در پليوکواترنری تکاپوهای آتش
فشاني انفجاری به وقوع پيوسته و مواد پيروکالستيک و اپي کالستيک با ترکيب اسيدی – متوسط آغاز شده و در پي

تﻣ

آن جریانهای گدازه و گنبد های اسيدی تشکيل یافته است.
زمين شناسي اقتصادی)(Economic geology

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در محدوده برگه کجان آثار معدني فلزی مس ،سرب و غير فلزی ابسيدین (پرليتي شده) ،سنگ نما و منيزیت شناخته
شده است که به شرح زیر است:
آثار معدنی فلزی

و
اﮐﺘ

کانه های مس

در یک کيلومتری باختر راحت آباد ،در کنار جاده نائين – اصفهان رگه های مس دار به ستبرای  0/5 - ۱/ 5و درازای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نزدیک به  6متر دیده ميشود که در گذشته بر روی آن ها کند و کاو و برداشت به عمل آمده است .عمق کند وکاو به
 20متر مي رسد .سنگ های در برگيرنده شامل آندزیت داسيتي به شکل گدازه و گدازه برشي شده وابسته به ائوسن
است .سطح رگه دارای جهت شيب  N194و شيب  72درجه است و کاني های ماالکيت در آن به چشم ميخورد .در
حوالي این رگه دایک های ریوداسيتي سنگ های در برگيرنده را بریده اند .کاني مس در شرایط باال PHو حرارت پائين
از محلول های کانه دار درون رگه ها به جا نهاده شده اند.

زﻣﯿ

در  3کيلومتری جنوب خاوری خيرآباد ،واقع در شمال باختری منطقه سرباره هائي بدست آمده که دارای مس طبيعي،
کالکوسيت و منيتيت است .مس در قسمت دروني و حفرات ،و کالکوسيت در پيرامون مس پدید آمده اند.
در  500متری جنوب باختری روستای هاشم آباد ،واقع در بخش جنوب خاوری منطقه ،در توده نفوذی کوارتزدیوریتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سبز رنگ ،در محل همبری با سنگ های آهکي کرتاسه پيشين رگه های معدني مس و سرب تشکيل یافته اند .رگهها
به موازات سطح همبری (امتداد  N124و شيب  ۴0درجه) ،و ستبرای  ۴متر ،و درازای حدود  20متر است .ستبرای

رگه از بخش مرکزی به اطراف کمتر مي شود .سنگ های معدني به رنگ سياه و سبز بوده و در آن ها کان ي های
مگنتيت و گالن؟ به چشم ميخورد.
کانه سرب

در بخش خاوری محدوده رگه های چند سانتي متری سرب در درون شيست های سبز و متاولکانيت به رنگ سبز
دیده مي شود .در آن ها کاني های گالن ،اسفالریت و پيریت شناخته شده است .گالن با بافت پراکنده )(Disseminated
و یا در درون رگچه ها دیده ميشود و دگر ساني ندارند .اسفالریت در متن سنگ و همراه گالن دیده ميشود و به ندرت
شکل هندسي از خود نشان مي دهد .بسياری از آن ها بوسيله گالن احاطه شده اند .درون بعضي از آن ها پيریت دیده
مي شود .پيریت کمتر از کاني های گالن و اسفالریت است و گاهي جهت یافتگي نشان ميدهند .بيشتر شکل هندسي
دارند و درون آن ها گاهي گالن دیده مي شود .پيریت زودتر از دیگر کاني ها تشکيل یافته است.
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آثار معدنی غیر فلزی
ابسیدین پرلیتی
r

در  2/5کيلومتری جنوب خاوری روستای خيرآباد ،واقع در شمال باختری منطقه ،در ریوليت های واحد  Eعدسي
هائي از پرليت به رنگ خاکستری دیده مي شود .بافت ریوليت ها شيشه ای جریاني است که در برخي موارد پرليتي
شده اند .در بخش شمال خاوری منطقه نيز سنگ های پرليتي دیده شده اند.
سنگ نما

در نزدیکي روستای خارزن واقع در بخش شمال خاوری منطقه ،سنگ های آهکي از نوع مرمر و مرمر کاني دار به رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

خاکستری به عنوان سنگ نما مورد بهره برداری قرار گرفته اند .سنگ ها از نوارهای تيره و روشن ت شکيل شده اند.
این معدن در حال حاضر غير فعال است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش جنوب خاوری محدوه مورد بررسي سنگ های آهکي کرتاسه با رنگ کرمي تا خاکستری روشن از درج ه
خلوص خوبي برخودار بوده و مي تواند جهت مصارف صنعتي و یا ساختماني مورد استفاده قرار گيرد.
منیزیت

تﻣ

منيزیت در گوشه شمال خاوری محدوده به مقدار کم و به صورت رگه های چند سانتي متری در درون هارزبورژیت ها
دیده مي شود که در برخي موارد رخساره گل کلمي نشان ميدهند .اکسيد آهن نيز به همراه آن ها ،از د گرساني پيریت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بوجود آمده است.
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