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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
شماره  - ۸04۸برگه دومک (حاجی آباد)
جغرافیا و ریخت شناسی

ﻮر

محدوده این برگه بنام دومک در استان سيستان و بلوچستان ،در باختر شهر زاهدان و در کناره کویر لوت جای دارد.
مرز خاوری آن تا شهر زاهدان و در کناره کویر لوت جای دارد .مرز خاوری آن تا شهر زاهدان پيرامون  ۳۰-۲۵کيلومتر
فاصله دارد و بوسيله سه جاده ،یکي آسفالته در شمال و دو جاده دیگر بصورت شوسه در مرکز و جنوب خاوری منطقه

ﮐﺸ

به زاهدان مربوط مي شود.
آب و هوای منطقه گرم و خشک و ميزان بارندگي ساليانه این کمتر از  ۱۰۰ميليمتر است .پيشه اصلي مردم این منطقه

ﻌﺪ

ﻧﻰ

گله داری و خيلي کم کشاورزی است .روستاهای بزرگي چون دومک ،شورو ،حصارو ،حاجي آباد ،با جمعيت نسبتاً زیاد
در محدوده ورقه موجود است .بلندیهای سر موجود جوز ناحيه بصورت رشته هائي با راستای شمالي  -جنوبي ،شمال
باختر -جنوب خاور و خاوری -باختری برونزد دارند .کوههای باختری ،فشرده و بلند و کوههای جنوب خاوری و

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

خاورش پراکنده و نسبتاً کم ارتفاع هستند ،فاصله بين رشته کوههای مختلف را دشت های آبرفتي ،پهنه های رسي و
مخروط افکنه ای پوشانده اند .بخش های جنوبي که از فليش واره ها و سنگهای آذرین و دگرگونه پوشيده شده ،دارای
توپوگرافي آرام با دره های پهن و وسيع است .بخش های شمال خاور و خاوری گرچه بلندی زیادی ندارند ،ليکن دارای
دره های ژرف و تنگ مي باشند .سایر قسمت های منطقه که از سنگ های مجموعه آميزه رنگين و فليش واره ها و
سنگ های آتش فشاني سرمربي پوشيده شده ،دارای بوم ریخت خش و ناهموار ،با دره های بسيار ژرف و وسيع مي

و اﮐ

باشند .سنگهای آذرین بخش های بيشتری از ستيغ رشته باختری و منطقه را تشکيل مي دهند .کوه پيرسرخان (پير
سهراب خان) در باختر روستای شور و با قله ای به بلندی  ۲46۷متر از سطح دریا ،بلندترین نقطه این ناحيه مي باشد

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

که از توده های دیابازی و آندزیني تشکيل شده است.
دوره های موجود در بخش باختری منطقه دره هایي بسيار پهن با دیواره هایي بریده بوده که رود شور و رود ماهي و
رود چشمه را بوجود آورده اند .دره های موجود در داخل سنگهای آتشفشاني -رسوبي جنوب باختری باختر ورقه بسيار

زﻣ

زمین شناسی

ﯿﻦ

ژرف و پوشيده از شن و ماسه است و دره های ایجاد شده در داخل سنگهای آذرین و افيوليتي بيشتر بریده و تنگ با
شيب زیاد و غيرقابل رفت و آمد است .پست ترین نقطه موجود در محدوده ورقه دومک  ۱44۳متر از سطح دریا بلندی
دارد و در جنوب شرقي حاجي آباد واقع است.

ﺎن

سنگهای موجود در محدوده ورقه دومک را از نظر ساختماني ،مي توان به دو زون بزرگ تقسيم کرد.

ﺎزﻣ

 زون قلبش خاور ایران (شامل مجموعه های آميزه رنگين و رسوبات فليش گونه) -زون لوت متعلق به ایران مرکزی

ﺳ

زون فلیش خاور ایران

سنگهای تشکيل دهنده زن فليش خاور ایران شامل سنگهای مجموعه آميزه رنگين و بخش رسوبات فليش گونه بوده
که از دیدگاه زماني از کهن به جدید بشرح زیرند:
مجموعه آمیزه رنگین
بر پایه تغييرات ليتولوژی ،این مجموعه سنگي به سه واحد کوچکتر تقسيم شده که با نشانه های cmrm3 ،cmr2 ،cm

مشخص شده اند.
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 -cm1بخش عمومي آميزه رنگين است که شامل سنگهای افيوليتي «بازیک و فوق باریک» سنگهای دگرگونه مانند
شيست ها و آهکهای بلورین و سنگهای آذرین و دگرگونه و همچنين سنگهای رسوبي بصورت سنگ آهک «سنگ
آهک های دگر ریخت و سنگ آهک های پالژیک» است .این مجموعه سنگي بدليل غيرقابل تفکيک بودن سنگهای
تشکيل دهنده در یک واحد مشترک و تحت عنوان مجموعه آميزه رنگين مشخص شده اند.
 - cmr2این واحد شامل همان سنگ های تشکيل دهنده آميزه رنگين  cm1است که در اثر عملکرد نيروهای زمين

ﮐﺸ
ﻮر

ساختي با نهشته های جوان تر (فليش گونه های ائوسن) در هم آميخته ،و چون غيرقابل تفکيک بوده اند ،بصورت
مجموعه ای از سنگهای ائوسن و آميزه رنگين نمایانده شده اند .این واحد در اغلب نقاط منطقه بطور پراکنده وجود
دارند.

 - cmrm3همراه با سنگهای مجموعه آميزه رنگين ،یکسری سنگهای دگرگونه ،متشکل از گنایس آمفيبوليت ،گابروهای
دگرگون شده ،دیاباز دگرگون شده ،دیوریت دگرگونه ،اسپليت دگرگون شده ،شيست های گوناگون ( از ميکا شيست تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخساره شيست سبز) ،دیوریت ،گرانيت ،و سنگ آهکهای بلورین و سفيد رنگ بصورت بلوک های بزرگ است ،که در
شمال رود ماهي (باختر -شمال باختر ورقه) در یک سطح گسترده و همراه هم بيرون زدگي دارند و به مجموعه رود

تﻣ

ماهي ) (Rud Mahi Complexنامگذاری شده اند .سن سنگهای تشکيل دهنده این مجموعه نارمين است.سنگهای
تشکيل دهنده ی آميزه رنگين از کرتاسه تا کرتاسه پسين نسبت داده مي شود.
سنگ های تشکيل دهنده مجموعه آميزه رنگين بشرح زیرند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ های دگرگونه

گر چه بيشتر سنگ های آميزه رنگين دارای درجه های متفاوتي از دگرگوني هستند ولي تفکيک آنها از یکدیگر بدليل

و
اﮐﺘ

کمي گسترش امکان پذیر نبوده است .در شمال باختری ناحيه مجموعه ای از سنگهای آذرین و رسوبي با درجه
دگرگوني باال موجود است که همه آنها به عنوان واحد جداگانه ای از مجموعه آميزه رنگين بنام مجموعه رود ماهي
) (Rud mahi Complexتفکيک شده اند و از سنگ های گنایس ،دیوریت دیاباز و گابروی دگرگونه ،شيست و آهک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های بلورین شده به شبست سبز و آمفيبوليت بوجود آمده اند .سنگ های دگرگونه از نوع دیاباز و گابروی دگرگونه در
سطح منطقه بطور پراکنده دیده مي شوند.
شيست ها  -Schاز فراوانترین سنگهای تشکيل دهنده مجموعه آميزه رنگين هستند ،رنگ عمومي این سنگ ها
خاکستری مایل به سبز ،سبز تيره تا سياه تغيير ميکند ،جنس این سنگها از سریسيت شيست تا آمفيبوليت تغيير
ميکند ،برون الیه بندی بوده و با الیه بندی در آنها به سختي قابل تشخيص است انواع شيست از گونه های زیر
تشکيل شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کوارتز ،البيت ،بيوتيت شبست :این سنگ از کوارتر ،پالژیوکالز (از نوع آلبيت که کمي ،سر پسيت ت جزیه شده) ،بيوئيت
فراوان (از نوع قهوه ای) و کانيهای کدر تشکيل شده ،بافت آن شيستوز است.
در برخي نمونه عالوه بر کانبهای ذکر شده ،کربنات و کلریت و اسفن ،اپيدوت نيز دیده مي شود.
آمفيبوليت شيست -دارای بافت شيستوز بوده و از آمفيبول (هورن بلند سبز) کوارتز پالژیوکالز ،تعدادی اپيدوت کمي

کلریت و کانيهای کدر تشکيل شده است.
انواع شيست ها در رشته شمالي  -جنوبي باختر منطقه با وسعت فراوان دیده مي شوند .عالوه بر آن در شمال خاوری و
شمال ورقه نيز بخش وسيعي را پوشانده اند.
آمفیبولیتAm

آمفيبوليت بيشتر و در کنار گابروها و دیاباز پایدار شده اند ،و در رشته شمالي جنوبي باختر منطقه به فراواني یافت مي
شود این سنگ بيشتر از بلورهای آمفيبول سبز رنگ هورن بلند ،پالژیوکالز ما کلدار ،مسکویت و اپيدوت درست شده و
کاني های فرعي اکسيد آهن ،اسفن و کلسيت تشکيل شده اند.
متا گابروها و متادی بازها ،همان ترکيب کاني شناسي دیا باز و گابروها را دارند که درجه دگرگوني آنها در نقاط مختلف
متفاوت و تا حد آمفيبوليت مي رسد.
2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگهای آذرین مجموعه آمیزه رنگین

این سنگها بشرح زیرند:
سنگهای فوق بازیک

سنگهای فوق باریک در بين سنگهای تشکيل دهنده آميزه رنگين از سایرین بيشتر گسترش دارند .این سنگها روی
نقشه شامل سنگهای فوق باریک بطور عمومي و متشکل از انواع سنگهای فوق باز یک هستند و با نشانه  Ubنمایانده
شده اند ،و ازهار زسبورژیت ،پریدوتيت ،لرزوليت ،سر پانتينيت ،پيروکسنيت و ورليت تشکيل یافته ،این سنگها بشدت
فرسایش یافته اند ،و در پاره ای نقاط سنگهای فاقد فرسایش نيز یافت مي شوند که بسيار سخت مي باشند ،رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

عمومي آنها سياه تا سبز بسيار تيره مي باشد .کاني های فرسایش یافته پيروکسن دارای ظاهری زرد تا زرد طالئي
است .نقاطي که سنگهای فوق باریک آنها مطالعه ميکروسکپي شده و گسترش کافي برای مقياس نقشه داشته اند و
بصورت واحدهای جداگانه ای تفکيک شده اند منجمله:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هاررسبورژیت  - hاین سنگ ها بيشتر در شمال -شمال خاوری ورقه قابل مطالعه مي باشند رخنموني گسترده و کم
ارتفاع و شدیداً فرسایش یافته و سریستيزه شده اند .و از کاني های اوليوین (اغلب به سرنپتين و کلریت تجزیه شده
اند) .و اورتو پيروکسن (بعضي بلورها به کلریت تجزیه شده اند) و کاني های تيره تشکيل شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

پریدوتيت  - Prگونه ای دیگر از سنگهای فوق بازیک است ،که در سطح منطقه از فراوانترین آن ها مي باشد بيشترین
بيرون زدگي را در شمال ورقه (باختر روستای حصار و باختر  -شمال باختر دومک) دارا هستند این سنگ دارای بافت
شبکه ای بوده و از کاني های اوليوین (به سر پنتين و کلریت و کانيهای اوپاک تجزیه شده اند و بصورت دانه مشخص
است) و پيروکسن (کلينوپيروکن) و بندرت و مقدار خيلي کم اور تو پيروکسن نيز دیده مي شود ،و بطور فرعي دارای
کانيهای تيره است.

و
اﮐﺘ

لرزوليت  - Lrیکي دیگر از سنگ های ماوراء بازیک است که گسترش کمتری نسبت به سایر سنگ های مشابه دارد
این سنگ از هر دو نوع پيروکسن (اورتو پيروکسن و کلينو پيروکسن) تقریباً به یک اندازه دارا مي باشد .بعضي از
بلورهای پيروکسن سر پنتيزه شده اند و در متن سنگ کاني های تيره نيز موجود است بافت آن گرانوالر مي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سر پانتينيت  -Srاین سنگها در خاور وشمال خاوری ورقه بيشتر قابل تفکيک اند ،سنگي است که دارای ساختارش
) (Mesh Structurseبوده و از سر پانتين (احتماال آنتيگوریت) تشکيل شده است .در این سنگ مقداری کربنات نيز
دیده مي شود.

ليستونيت - Lvسنگهای ثانوی مجموعه افيوليتي هستند که بطور پراکنده در امتداد گسله ها و در کنار سنگهای

زﻣﯿ

ماوراء بازیک نمایانند .این سنگها در رشته باختری بيشتر از سایر نقاط ضخامت و گسترش دارند .سنگي بشدت آلتره
شده است و از کانيهای کلسيت ،کلریت ،احتماال اوليوین سرنيتيزه شده ،مقداری آمفيبول سوزني (ترموليت،
اکتينوليت) و مقداری پرهنيت تشکيل شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رودنگیت ro

رودینگيت از سنگهای ثانوی مجموعه آميزه رنگين است و بصورت پاره های کوچکي در شمال -شمال خاوری ورقه

رخنمون پيدا کرده اند .این سنگ ها از کاني های گارنت ،کلينوپيروکسن ،پرهنيت ،کلریت ،اپيدوت اسفن و
اکسيدهای تيره آهن تشکيل شده اند.
گابرو gb

در اصلي ترین و فراوان ترین سنگ های تشکيل دهنده مجموعه آميزه رنگين است .این سنگ دارای رخساره های
متنوعي چون گابروهای توده ای ،گابروهای الیه ای  Layered gabbroباختر روستای دومک ،گابروی دگرگونه تا
آمفيبوليت گابروی دیوریتي تا دیوریتيک گابرو و گابروهای درشت دانه (طول پالژیوکالزها به  ۵ -4سانتيمتر مي
رسد) تغيير مي کند .کاني های تشکيل دهنده این سنگ ها شامل پالژیوکالز (غالباً به سریسيت تجزیه شده اند)،
پيروکسن (از نوع کلينوپيروکسن) و مقدار کمي اواليت مي باشند .در متن سنگ کاني های تيره نيز مالحظه مي شود.
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نوع کليتوپيروکسن ها احتماال از نوع اووژیت بوده و در پاره ای نمونه ها ،مقداری کلریت و پرهنيت نيز دیده مي شود
در بخش های شمال خاوری و خاور ورقه گابروها دارای گسترش زیادتری نسبت به سایر نقاط هستند.
ترو بخومیت Ti

توده های کوچکي از این سنگ در شمال خاوری رودماهي رخنمون دارد .این سنگ ها دارای رنگ روشن بو ده و از
پالژیوکالز با ترکيب متوسط آندزین که بيشتر به سریسيت و بعضي بلورها به کربنات تجزیه شده اند ،مقداری کوارتز
(حدود  ۸-۵درصد) بيوتيت قهوه ای ،آمفيبول سبز تشکيل شده اند.
در پاره ای از نمونه ها آمفيبول (هورن بلند سبز) فراوانتر و خيلي کم فلدسپات الکالي دیده مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

دیاباز db

دیابازها که گسترش زیادی در مجموعه آميزه رنگين دارند ،با ریخت توده ای و یا دایک های ورقه ای Sheated dykes

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برونزد داشته و از کاني های پالژیوکالز (بعضي بلورها به سریسيت و کربنات تجزیه شده اند) .آمفيبول فراون (هورنبلند
سبز) ،مقداری کوارتز و احتماالً مقدار کمي پيروکسن مي باشد .فضای بين بلورهای پالژیوکالز غالبا ًبوسيله کلریت پر
شده و سنگ دارای بافت اینترسرتال است دیاباز در سرتاسر بخش آميزه رنگين برونزد داشته و بهترین شکل دایک

تﻣ

های ورقه ای در باختر دومک قابل مالحظه است .بخش عمده ای از دیابازها دگرگونه شده و تا حد آمفيبوليت نيز
ميرسند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اسپيليت  – Spسنگ هائي هستند که بيشتر دارای ساخت بالشي بوده و در پاره ای نقاط بگونه ای با شيل های رادیو
لردار آميخته شده که غيرقابل تفکيک مي باشند .حفرات ریز و درشت موجود در سنگ بوسيله کلسيت پرشده و سنگ
دارای بافت اسپيليتي ،اینتر گرانوالر و اینترسرتال است و از پالژیوکالز (برخي بلورها به سریسيت تجزیه شده اند)

و
اﮐﺘ

مقداری پيروکسن (کلينوپيروکسن ،احتماال اوژیت) ،کربنات نسبتا" فراوان و کلریت نيز موجود است ،در تمام نقاط
منطقه برونزد داشته ولي گسترش و فراگيری کمي دارند.
آندزیت  - anسنگ های آندزیتي عمدتا" در رشته باختری و بيشتر در جنوب خاوری و به ویژه در کوه پير سهراب
خان بيرون زدگي و گسترش دارند .این سنگ ها در مجموعه سنگ های آميزه رنگين از آندزیت پورفيری تا توف های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلورین با تراکيت های حفره دار تغيير مي کند ،بخشي از توف ها با آندزیت ها نيز دچار دگرگوني شده اند.
آندزیت پورفيری دارای بافت پروفيریني با زمينه اینتر سرتال بوده و از کانيهای پالژیوکالز بصورت بلورهای درشت
(ماکلدار) و بلورهای ریز در زمينه سنگ و در درجه دوم کوارتز که در بين بلورهای پالژیوکالز جای گرفته اند .و
همچنين رگه هایي از کوارتر تشکيل شده است .کاني های فرعي سنگ ،اکسيدهای کدر آهن و زیرکن و کاني های
ثانوی ،اپيدوت ،کربنات ،سریسيت و کلریت هستند .توف های بلوری بيشتر از قطعات بلوری ،قطعات کوارتز (زاویهدار و

زﻣﯿ

یا گرد شده) ،فلدسپات آلکالن و پالژیوکالز (هردو کمي به کاني های رسي تجزیه شده اند) .کربنات ،بلورهای چندی از
آپاتيت ،اسفن و اکسيدهای کدر عالوه بر این بلورها تعداد معدودی قطعات سنگ ولکانيک با ترکيب اسيدی ،متوسط

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بين کاني ها دیده مي شود.

سنگهای رسوبی آمیزه رنگین

رادیوالریت  - raدر محدوده ورقه دومک شيل های رادیولردار و رادیوالریت ها خيلي کم و برونزد دارند ،بيشتر این
سنگ ها آميخته با سنگ های اسپيليتي و دیابازی بوده و خيلي کم به تنهائي دیده مي شوند ،از این سنگ ها در

حاشيه رود ماهي و پاره ای نقاط آميزه رنگين در رشته باختری مي توان یافت ،رنگ سنگ های رادیوالریتي از قرمز
تيره ای تا قهوه ای تيره و سبز تيره تغيير ميکند.

آهکهای پالژیک ke

آهکهای پالژ یک صورتي و کرم رنگ از سنگ های اصلي رسوبي تشکيل دهنده آميزه رنگين است ،هرجا که سنگ
های آميزه رنگين در این ورقه وجود دارد ،آهک های پالژیک یکي از سنگ های تشکيل دهنده است .مطالعه نمونه ها
نشان مي دهد که در برخي نقاط این آهک ها کمي دگرگونهاند .برخالف بخش های شمالي این ورقه ،آهک های
کرتاسه پسين (پالژیک) در محدوده ورقه دومک دارای گسترش زیادی است ،بندرت مي توان در آن ها نظم الیه بندی
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بافت و به دليل قرار گرفتن در مجموعه ای تکتونيکي به شدت شکسته ،گسيخته و خورد شده اند .دارای درز و شکاف
های بسيار فراوان و پرشده از کلسيت مي باشند .آهک ها از نوع ميکرایت و فسيل های موجود در آنها بشرح زیرند.
Golbotruncana Stuarti. Globotruncana, arca, G. conica Glolotruncana bullaides, G. contusa.

نهشته های رسوبی

رسوبات فليش گونه کرتاسه  - Kfبخش های جنوبي ،جنوب خاوری ورقه از سنگ هائي دگرگونه دگر ریخت و شدیدا"

ﮐﺸ
ﻮر

چين خورده پوشيده است که به وسيله یک گسله بزرگ بنام گسله حاجي آباد با راستای خاوری -باختری از فليش
واره های به سن ائوسن جدا شده اند.
رسوبات فليش گونه کرتاسه از یک سری سنگ های دگرگونه از جنس شيل های توفي دگرگونه در حد فيليت و شيل
های قرمز تا قهوه ای تيره ،سيليسي شده شبيه به شيل های رادیولر دار همراه با گرما باز و اسپيليت تشکيل شده
است .رنگ هوازده این سنگ ها سبز تيره تغيير مي کند .شيل های سيليسي قهوه ای تا قرمز تيره (رادیوالریتي) ؟

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بصورت یک نوار  ۳۰- ۲۰متری در بين ردیف رسوبي نمایان هستند و در بخش های باالئي از شيل های آهکي-
کریستاليزه برنگ سبز و شدید چين خورده تشکيل شده اند .در مجموع کليه سنگ ها سيليس دار و توفي هستند در
بين این سری سنگ های توف تا توف شيشه ای دگرگونه و همچنين سنگ های نفوذی مانند دیوریت دگرگونه دیده

تﻣ

مي شود .از سنگ های توفي دگرگونه نمونه های متعددی مطالعه ميکروسکپي شده است .

سنگ ها ،ولکانيکي با توف اسيدی دگرگون شده ،نيمه باز یک یا نيمه عميق ؟ دگرگون شده (ميکزودیوریت یا دیاباز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرگون شده) سنگ های توفي دگرگونه مي باشند ،دارای بافت جریاني و الیه دار بوده و از قطعات سنگ ولکانيک با
ترکيب متوسط (حدود آندزیت) با اکسيدهای کدر آهن فراوان ،بلورهای پالژیوکالز ماکلدار کمي سری ستيزه ،قطعات
کوارتز با خاموشي دودی ،فلدسپات پتاسيک کمي کائولينيزه ،مقدار جزئي مسکویت ،بيوتيت و اکسي گ لریت تشکيل

و
اﮐﺘ

شده اند ،زمينه تشکيل دهنده سنگ از مواد فلسيک دانه ریز به ه مراه کلریت فراوان ،مقداری اسفن و اپيدوت و
اکسيدهای کدر آهن بوجود آمده اند .سنگ های ميکرود ویریتي یا دیا بازی از پالژیوکالز ماکلدار و گاهي کمي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سرینيزه مقداری کوارتز بين بلورهای پالژیوکالز دیده مي شود کلریت فراوان ،اسفن ،کربنات به صورت بلورهای منفرد
و رگچه  -مسکویت ،اپيدوت به مقدار کم و اکسيد کدر آهن ساخته شده اند.
در البالی فليش های کرتاسه ،آهکهای نازک البه ،به رنگ صورتي ،قهوه ای یا خاکستری مایل به آبي وجود دارند ،که
همراه با فليش های به شدت چين خورده و دگرریخت شده اند .عالوه بر آن این آهک ها کریستاليزه شده و به دليل
دگرگونه شدن از فسيل عاری شده اند .تنها در پاره ای نقاط حاوی فسيل های گلوبوتر ونکا هستند ،از سنگ های

زﻣﯿ

آذرین که همراه با این فليش ها به چشم مي خورد و دارای گسترش بيشتری بوده و تفکيک پذیر مي باشند .سنگ
های اسپيليتي و دیا بازی هستند که همراه با سيار سنگ های این واحد دگرگونه شده اند  spاین سنگ ها به رنگ
سبز تيره تا قهوه ای تيره (رنگ هوازدگي) و به شدت خرد شکسته شده مي باشند.
آهکهای کرتاسه K12

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در حاشيه باختری شمال باختری منطقه و در همبری با سنگ های دگرگونه مجموعه رود ماهي Cmrm3و فليش های

ائوسن آهک های توده ای تا بستر الیه و سفيد رنگي نمایان هستند که ب ه سختي شکسته شده اند .دار ای درز و شکاف
های فراوان بوده و تا حد زیادی بلورین شده اند .این آهک ها در بخش های خاوری و شمال خاوری ورقه نيز بر روی
سنگ های آميزه رنگين ،وجود دارند که به دليل کمي وسعت قابل نمایش نبوده اند سن داده شده به این سنگ ها بر
اساس فسيل های موجود کرتاسه پسين -پالئوسن؟ بوده است.
Fassilifrous interramicrite
Ethelia alba, Lithathaminum Sp. Milialids, Rotalia Sp.

نهشته های فلیش گونه ائوسن

رسوبات فليش گونه به سن ائوسن به جز جنوب خاوری ورقه در سرتاسر منطقه گسترش یافته اند ،و در برخي نقاط با
سنگ های تشکيل دهنده آميزه رنگين در هم آميخته اند .گرچه از نظر سني همه این سنگ ها مربوط به یک زمانند
آنها بر اساس فسيل های موجود از ائوسن پيشين تا مياني تعيين شده اند .ولي بدليل جنس سنگ های تشکيل دهنده
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
و ميزان دگرگونه بودن ،سه بخش  Ef3 ,Ef2 ,Ef1تقسيم شده اند ،بسوی خاور و شمال خاوری منطقه از درجه
دگرگوني آن ها کاسته مي شود .در اثر فرایندهای زمين ساختي و نفوذ توده های آذرین جوانتر در داخل این رسوبات
فليش گونه سنگهای جدیدی بوجود آمده اند که هرکدام از آنها بصورت واحدی جداگانه نمایش داده شده اند.
بخش های جنوب ،جنوب خاوری و مرکز ورقه را رسوبات فليش گونه ای فرا گرفته اند که  Ef1بيشتر از شيل و سيلت
سنگ های دگرگونه در حد اسليت و فيليت و کمتر الیه های ماسه سنگ های دانه درشت تشکيل شده اند ،درجه
دگرگوني شيل ها و سيليت سنگ ها در نقاط مختلف تفاوت ميکند ،ارتباط این فليش گونه ها  Ef1با سنگ های
تشکيل دهنده آميزه رنگين بصورت یک کنگلومرای پيشرونده نمایان است .بدین معني که فليش گونه ها با یک

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرای دانه درشت و سبزرنگ (همرنگ دیا باز)  Ecبطور دگر شيب بر روی سنگ های آميزه رنگين قرار مي گيرند.
بهترین نقاطي که مي توان این کنگلومرا مشاهده نمود قله کوه پير سهراب خان و حاشيه رود ماهي است .در کوه پير

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سهراب خان ستبرای کنگلومرا زیاد و به بيش از  ۸۰متر مي رسد .در بين الیه های کنگلومرا افقهای آندزیتي نيز دیده
مي شود .اکثرا" جزاء تشکيل دهنده این کنگلومرا دارای گردشدگي نسبتا جنوبي بوده و سيمان تشکيل دهنده ماسه
ای و متشکل از اجزاء خردشده سنگ های افيوليتي است ،قلوه ها حداکثر تا  ۱۵سانتي متر قطر دارند و بيشتر از

تﻣ

جنس دیا بازی ،گابرو ،آهک پالژیک ماسه سنگ ،کوارتزیت و سنگ های اولترا باریک است .در حاشيه رود ماهي
فليش واره های  Ef1دارای چين خوردگي منظمي است و در بخش های زیرین و قاعده ای کنگلومراها دانه ریز شده و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به تدریج تبدیل به ماسه سنگ مي شود به صورت واحد جدیدی با نشانه  Ef1SCنمایش داده شده است .باالترین اندازه
قطر اجزاء این کنگلومرا از  ۳سانتي متر بيشتر نيست و اجزاء تشکيل دهنده شبيه به جنس سنگ های تشکيل دهنده
کنگلومراهای قاعده ای ائوسن است.

و
اﮐﺘ

در شمال رود ماهي آهک هائي که در بين فليش واره های  Ef1هستند دارای همبری گسله با سنگ های ماوراء بازیک
و آميزه رنگين مي باشند .پاره ای از این آهک ها که رنگ هوازده آنها از خاکستری تا کرم و زرد تغيير ميکند به شدت

است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آلتره و بلورین شده اند .این پدیده آلتراسيون در اثر نفوذ توده های آذرین جوانتر بوجود آمده ،به طوری که شکل و
بافت و ساخت سنگ کامال تغيير کرده و هر چه فاصله از توده های نفوذی بيشتر گردد از ميزان آلتراسيون کاسته شده
و فسيل های موجود در داخل آهک ها قابل شناسائي و تعيين سن مي شوند )  ،(EhPسن این آهکها ائوسن پيشين
Nummulites Sp. Miscellana sp. Assilina sp Alveolina sp. miliolids, cilicides sp..
در بخش باختر و جنوب باختری روستای شور و در بين شيل و سيلت سنگ های دگرگونه  Ef1واحدهای شيلي برنگ

قهوه ای تيره و ارغواني موجود است که همراه با خود فليش واره ها ب ه شدت چين خورده و گسليده ش ده اند ،شيل ها

زﻣﯿ

ميکاسه و تا حد فيليت دگرگونه شده اند  Ef1shدر حواشي توده های افيوليتي و بيشتر در خاور جنوب خاوری ورقه،
شيل ها تبدیل به اسليت های سبز تيره با سياه شده و در آن ها الیه بندی دیده نمي شود )  (EnSPبخشي از این فليش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واره ها به صورت تکتونيکي با توده های کوچک و سبزرنگ سنگ های دیاباز ،گابرو و ماوراء بازیک در آميخته شده اند
که با نشانه  Ef1tنمایش داده شده در بخش های مرکزی ورقه بویژه در اطراف روستای شور و بخشهای وسيعي از
فليش واره های  Ef1از فبليت های یکنواخت و زرد و طالئي رنگي پوشيده شده و دارای مور ونورلوژی نرم و تپه
ماهوری است  Ef1phالیه های ماسه سنگي به ندرت در بين این فيليت ها دیده مي شود ولي رگه های کوارتز
سفيدرنگ به فراواني موجود است.

توده های نفوذی مانند مونزونيت ،داسيت و دیوریت که در داخل این فليش واره ها نفوذ کرده اند بر گرد خود هاله ای
سياهرنگ ایجاد کرده اند که بيشتر سنگ های سپليتي و شيلي بوده و دگرگونه شده اند .این سنگ ها به هورنفلس
تبدیل شده و دارای تغيير رنگ بسيار واضحي با سنگ های اطراف هستندEf1h .
دليل دگرگون شدن سنگ های فليش گونه در منطقه او گرد نفوذ توده های عظيم گرانيت و سنگ های وابسته و
ثانيا" فازهای تکتونيکي حاکم بر این بخش از خاور ایران است فيليش واره های  Ef2در خاور و شمال خاوری ورقه

نمایان هستند و بيشتر از شيل و ماسه سنگ های یکنواخت و سبزرنگ و ميکاسه با درصد فراوان کاني های رسي
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تشکيل شده ،بویژه بخش هائي که دور از توده های نفوذی هستند ،و کمتر تحت تأثير دگرگوني قرار گرفته اند .سنگ
هائي که نزدیک به محل نفوذ توده های آذرین هستند دگر ریخت و سيليسي شده اند ،و در آن ها رگه های کوارتز به
فراواني دیده مي شود .این فليش واره ها نيز بر حسب تغييرات ليتولوژی که بر اثر نيروهای زمين ساختي با سنگ های
دیگر آميخته شده اند به واحدهای کوچکتری تقسيم شده اند .در بخش های تمامي ورقه فليش واره های  Ef2با

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرا و ماسه سنگ های کنگلومرای و درشت دانه شروع مي شود که تنها در بخش کوچکي نمایان هستند ،این
واحد  Ef2SCمتشکل از اجزاء گرد شده و ماسه سنگي کوارتزیني ،و سنگهای تشکيل دهنده آميزه رنگين است ،بدليل
داشتن سيمان ماسه ای که از سنگهای افيوليتي تغذیه شده اند ،این کنگلومرا بشدت تحت تأثير فرسایش قرار گرفته و
از هم پاشيده شده اند .

فليش واره های  Ef2در بين سایر واحدهای فليش واره ای بيشتر دارای الیه ها و عدسيهای کوچک و بزرگ آهک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است ،آهک ها هم خاکستری و تحت تأثير دگرگوني و یا آلتراسيون قرار نگرفته اند ،برخي از آن ها که تحت تأثير
نيروهای زمين ساختي قرار گرفته شکسته شده و شکافها و درزه های بوسيله کلسيت پر شده اند .در باختر روستای
امام آباد این آهک ها  Ef2 lدارای ستبرا و بلندای زیاد و از نوع  ، Intraspariteآهک ماسه ای و  miesiteبوده و نمونه

تﻣ

هایي که از این آهکها مطالعه شده اند با فسيل های زیر دارای سن پالئوسن -ائوسن پيشين مي باشند .
Dircayclina sp., Milialids, Miscellana sp. Wcencmulites sp Cibicides sp., Alveo lina sp., Nammulites
gr. partschi. Assilina sp.,
در حاشيه باختری این واحد  Ef2فليش واره ها رخساره مارني پيدا کرده و بخش نسبتا" وسيعي در حا شيه زون آميزه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رنگين را پوشانده اند  . Ef2mمارنها با مورفولوژی پست دارای رنگ سبز کمرنگ تا سفيد و سبز مغز پسته ای و درون

و
اﮐﺘ

الیه های نازک و عدسي های مجيم آهک نوموليتي خاکستری تيره هستند.
بخشي از این فليش واره ها در خاور -شمال خاوری حصار و با توده های کوچک و بزرگ دیاباز و گابرو و آميزه ای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

غيرقابل تفکيک را موجود آورده اند ،این فليش واره ها که تا اندازه ای دگرگون اند ،با نشانه  Ef2tنمایش داده شده اند.
در این واحد اثری از الیه بندی دیده نمي شود.
در گونه شمال خاوری ورقه ،در حاشيه روستای امام آباد بخشي از فليش واره ها به صورت یک نوار نسبتا" گسترده با
راستای شمال باختری جنوب خاوری از فيليت سبز روشن تا زردرنگ نمایان هستند که با نشانه  Ef2مشخص شده اند،
در نقاطي که توده های نفوذی توماليتي و گرانيتي در این فليش واره ها نفوذ کرده اند در گرد خود سنگ های فليش
واره  Ef2را دگرگون کرده و بصورت هورنفلس  Ef2hدر آورده اند ،این رخساره در خاور دومک برونزد دارد.

فليش واره های  Ef3بخش های شمال باختری و مرکز و باختر ورقه را فراگرفته است و سنگ های تشکيل دهنده این
واحد بيش از سيار واحدهای فليش واره ای دچار دگرگوني و دگرریختي شده اند ،الیه بندی ها کامال" به هم ریخته

زﻣﯿ

بوده و سنگ های تشکيل دهنده سيليسي شده و حاوی رگه های کوارتزی بسيار فراوان هستند ،این فليش واره ها
خيلي کم دارای الیه ها و یا عدسي های آهک فسيل دار بوده ،ولي الیه های نازک آهک بلورین در آنها فراوان دیده مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شود .در این بخش چند عدسي توده های آهک خاکستری حاوی نوموليت وجود دارد  Ef3Pکه دارای سن ائوسن
پيشين هستند در حاشيه باختری و شمال باختری ورقه در گرداگرد مجموعه رود ماهي  Cm3rmاین فليش واره ها
عالوه بر اینکه از شيست و فيليت تشکيل شده است حاوی بلوک های بزرگ و کوچک آهک های کریستاليزه و سفيد

رنگي است که در حوضه ر سوبي فليش ها رسوب نکرده و از خارج وارد آن شده اند  alistaidآهک ها فاقد فسيل مي
باشند ،فليش واره های  Ef3wفاقد هرگونه الیه بندی بوده و رگه های کوارتز در آن ها بسيار فراوان است .بخش هایي
از همين فليش واره ها و فليش واره های اصلي  Ef3با توده ها و قطعات بزرگ و کوچک سنگ های افيوليتي آميخته
شده اند ،که غيرقابل تفکيک بوده و رخساره متمایزی را بوجود آورده اندEf3t .
در خاور کوه در رهدان و محصور بين گسله های شمالي -جنوبي ،فيليت های سبز روشن تا طالئي رنگي وجود دارد که
بخشي از فليش واره های دگرگونه است Ef3Ph .این فبليت ها تقریبا یکنواخت بوده و الیه های ماسه سنگي با ضخامت
کم در بين آنها دیده مي شود ،حاوی مقدار زیادی رگه های کوارتز مي باشند.
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در بخش باختری این واحد فبليت ها مجموعه ای از سنگ های افيوليتي را در خود دارند که متشکل از سنگ های
دیابازی گابرو و سنگهای ماوراء بازیک است .ابعاد این سنگ ها زیاد بزرگ نبوده و با فيليت ها که نرم هستند ،مجموعه
ای با مورفولوژی ناهمواری را بوجود آورده اند .این واحد با نشانه  Ef3Phtنمایش داده شده است.
نظير سایر واحدهای فليش واره ای ،در این بخش نيز سنگ های آذرین دروني بویژه توده های بزرگ توناليت نفوذ

ﮐﺸ
ﻮر

کرده اند که در همبری با فليش واره ها ایجاد و هورنفلس کرده اند  Ef3hرنگ عمومي این سنگ ها خاکستری تيره تا
سياه است ،در بخش هایي که توده های با حجم زیاد بيرون زدگي دارند ،سنگ های حاشيه توده تبدیل به شيست
شده اند که از سياه تا سبز روشن و سبز زیتوني تغيير رنگ داده اند  Ef3schاین شيست متشکل از شيست ،کوارتز،
سریسيت ،مسکوبت است ،این سنگها در گوشه شمال باختری ورقه در حول توده توناليتي برونزد دارند.
زون لوت (ایران مرکزی)
نهشته های جنوب باختری (بلوک لوت)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این نهشته ها که بخشي از آنها جنوب باختری و باختر ورقه دومک را در برمي گيرد بوسيله یک گله بزرگ گسله
پيرسيرجان (پير سهراب خان) با راستای شمال -جنوب تا شمال باختر -جنوب خاور از زونهای فليشي ائوسن و

تﻣ

مجموعه سنگ های تشکيل دهنده آميزه رنگين جدا مي شوند.
این نهشته ها که بيشتر از سنگ های آواری تشکيل شده اند ،دارای الیه بندی بسيار منظم همراه با دامنه های

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پرشيب ،به ویژه بطرف خاور هستند ،دارای عمق و بریده و خط الراسهای تند و باریک مي باشند .اجزاء تشکيل دهنده
این مجموعه که بيشتر ماسه سنگ شيل و سيلت سنگ و کنگلومرا هستند .سنگ های تخریبي و ولکانيکي هستند و
در مجموع به آنها مي توان نهشته های آذر آوری نام نهاد ،زیرا درصد زیادی از سنگ ها را مواد توفي تشکيل داده

و
اﮐﺘ

است .براساس تغيير رخساره سنگي به واحدهای زیر تفکيک شده اند:
بخش زیرین نهشته ها با کنگلومرای دانه ریز متشکل از ماسه سنگ ،توفي دانه درشت و فرسایش یافته و سيلت سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های قرمز تا خاکستری مایل به سبز تشکيل شده است .کنگلومراها فشرده و سخت مي باشند ،ولي ماسه سنگ ها،
سست و قابل فرسایش اند ،این واحد با نشانه  ESCvنمایش داده شده .در مرز این واحد و در حاشيه گسله کالت سنگ
های دیوریتي برنگ کامال سفيد به بيرون راه یافته اند ،که شدیدا" خرد و شکسته شده اند .به طرف الیه های باالتر،
ماسه سنگ ها دانه ریزتر شده و اکثر الیه ها از ماسه سنگ های متوسط تا ستبر الیه تشکيل شده است ،ماسه سنگ
ها دارای تناوب با الیه های سيلت سنگ توفي برنگ سبز مایل به قرمز هستند »Etsv.s.« ،در بين این تناوب در ون الیه
های کنگلومرایي دانه ریز تا دانه متوسط نيز وجود دارد ،این واحد بطرف جنوب ستبرای بيشتری پيدا کرده است .

زﻣﯿ

واحد روی « »Estv.sمتشکل از ماسه سنگ ستيرال به وسيلت سنگ توفي است که مورفولوژی اصلي این رشته کوه ها را
بوجود آورده است .این واحد بسيار منظم الیه برده دارای عدسيهای آهک ماسه ای حاوی نوموليت فراوان به سن
ائوسن پائيني مباني مي باشد.

Rotalia sp, Lithothaminum sp. Nummulites sp, Alveolina sp. Miliolid, Hummulites & Partschi.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و واحد ماسه سنگي ،سيلتي بيشترین ضخامت را در بين این نهشته ها دارا است ،الیه های تشکيل دهنده شيب زیادی

به سوی (حدود  )۸۰۰ – ۵۰۰باختر دارند .جوان ترین سنگ های این سری نهشته ها واحد « »Etssv.sاست .که از ماسه
سنگ دانه ریز ،و شيل توفي سبز تشکيل شده است .این واحد نيز دارای چين خوردگي فراوان بوده و ب ه وسيله گسله
های مختلف شکسته و جابجا شده اند ،در نتيجه اندازه شيب الیه ها بسيار متغير است .بخش رویي این نهشته ها
بوسيله کنگلومراهای پليوسن بطرز دگرشيب پوشيده مي شوند.
کنگلومرای پلیوسن »( «ppcنئوژن)

این کنگلومرا از گسترش کمي برخوردار بوده و بخشهای کوچک و کم توسعه ای از آنها در سطح منطقه به چشم مي
خورد ،و در جنوب باختری ورقه که بيشتر برونزد دارند ،قابل تفکيک و به دو زیر واحد « »plc1و « »pl c2هستند .زیر
واحد » «Plc1از کنگلومرای قهوه ای تيره دانه درشت و با فشردگي نسبتا خوب تشکيل شده است ،این بخش دارای الیه
بندی واضح و ستبر بوده دارای در ون الیه های کنگلومرای دانه ریز ،ماسه سنگ دانه درشت به رنگ قهوه ای تيره مي
8
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باشند ،و بخش باالیي آن »  «plc2کنگلومرایي یکپارچه و در سطح بشدت فرسوده و خریب شده است .اجزاء تشکيل
دهنده کنگلومرای باالیي نامتجانس و از نظر اندازه بسيار متفاوت رنگ آنها نسبت به کنگلومرای زیرین روشنتر است.
نهشته های پلیوسن – کواترنر
به ترتيب از قدیم به جدید بقرار زیرند .
c

« »Placدر منطقه مورد بررسي از کنگلومراهای »  «Plبيشتر گسترش داشته و بيشتر در جنوب ،جنوب خاوری و باختر
ورقه برونزد دارند .این کنگلومراها معموال" سست و تخریب شده اند و الیه بندی در آنها قابل تشخيص نيست .به ویژه
در بخش های رویي بشدت فرسوده شده و اجزاء پاشيده شده اند .اجزاء سازنده آنها بيشتر از سنگ های آميزه رنگين و

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگ مي باشد.
نهشته های کواترنر بيشتر بصورت پادگانه های آبرفتي کهن و مخروط افکنه ها « »Qt lمي باشند ،پهنه های رسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

« »Qcfو تپه های ماسه ای « »Qsو نيز آبرفتهای رودخانه ای زمان کنوني » «Qalجوان ترین نهشته های موجود در
منطقه مي باشند.
بخش سنگهای آذرین جوانتر از افیولیت ها

تﻣ

این سنگ ها شامل سنگ های آذرین درونی و سنگهای آذرین بیرونی اند .در منطقه مورد بررسی از سنگ های زیر تشکیل
شده اند.
تونالیت»«tn

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این سنگ ها که بصورت توده های نفوذی بزرگ و کوچک سنگهای قدیمي تر از جمله تشيکل دهنده آميزه رنگين و
فليش واره ها را قطع کرده اند ،در شمال باختر ورقه ،جنوب روستا حصا رود شمال خاوری دومک نمای انند و معموال"
در گرداگرد خود مجموعه ای از سنگ های دگرگونه و دگرریخت را بوجود آورده اند.

و
اﮐﺘ

دیوریت ها»«di

این سنگها نسبت به سایر سنگ های نفوذی فراوان تر است و در همه جا به چشم مي خورد .دیوریت یکي از سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های آذرین فراوان ناحيه مورد مطالعه است .از دایک های کوچک گرفته تا توده های بزرگ به فراواني دیده مي شود.
بخش زیادی از این دیوریت ها دگرگون شده اند و بخشي نيز کامال" تازه مي باشند ،ترکيب آنها از کوارتز دیوریت و
گرانودیوریت تا دیوریت پورفيری تغيير مي کنند ،این سنگ ها از کاني های پالژیوکالز ماکلدار و دارای فرم نيمه
هندسي کلينوپيروکسن ،مقدار جزئي کوارتز بين دانه ای و اکسيدهای آهن و کانيهای ثانوی نظير کليت ،اپيدوت،
کربنات و سریسيت و مقدار جزئي اسفن تشکيل شده اند.
داسیت da

زﻣﯿ

از سنگ های همراه با دیوریت که در یک زمان ظاهر شده اند مي باشند ،داسيت ها به صورت مخروط های آتشفشاني
کوچک ) (Volcanic domeو یا به صورت دایک های فراوانن که فليش واره ها را قطع کرده اند تظاهر نموده اند .اغلب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارای رنگ سفيد بوده ولي رنگ هوازده آنها سياه مي باشد .سنگ از فنوکریست های پالژ بوکالز را به سریسيت تجزیه
و حدود اوليگوکالز هستند) کوارتز و کاني های مافيک تشکيل شده است .کانيهای مافيک احتماال" بيوتيت است که

به کلریت و مسکتویت بعضي ها به کربنات و کانيهای او پاک تجزیه شده اند .

پیروکسن آندزیت pan

در بخش های شمالي منطقه مورد بررسي واقع در باختر امام آباد ،سنگ های ولکانيکي کم ارتفاعي نمایانند که روی

فليش واره های  Ef2را پوشانده اند و جوانترین سنگهای آذرین در منطقه هستند ،این سن گ ها دارای رنگ سبز تيره تا
سياه بوده و بشدت فرسایش یافته اند ،ترکيب این سنگها از پيروکسن آندزیت تا آندزیتيک بازالت تغيير مي کند ،و از
کاني های فنوکریست های پيروکسن (کلينو پيروکسن ،به احتمال زیاد اوژیت) ،زمينه سنگ شامل ميکروليت های
پالژیوکالز ،مقداری دانه های پيروکسن و دانه های مافيکي که تماما" به وسيله کلریت پر شده و مقدار فراوان کاني
های او پاک مي باشد.
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بخش باختری آن در امتداد گسل راستانفرد پيرسخان ،که دارای ویژگي های زمين شناسي و زمين ساختي کامال"
متمایزی است ،مربوط به بلوک لوت از ایران مرکزی است .بنابراین منطقه شامل دوزون ساختاری -رسوبي جداگانه
است .در حقيقت گسل پير سهراب خان (پير سر خان) گل جدا کننده دوزون بزرگ در این بخش از ایران است.
زمین ساخت

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه مورد مطالعه بخشي از سرزمين خاوری ایران و در محدوده فليش گونه و آميزه رنگين این سامان است .بخش
باختری آن در امتداد گل راستالغز پيرسهراب خان که دارای ویژگي های زمين شناسي و زمين ساختي کامال"
متمایزی است ،مربوط به بلوک لوت از ایران مرکزی است .بنابراین منطقه شامل دو زون ساختاری  -ر سوبي جداگانه
است .در حقيقت گل پير سهراب خان (پيرسر خان) گسل جدا کننده دو زون بزرگ در این بخش از ایران است .منطقه
ای که در طي مدت طوالني تحت تأثير نيروهای زمين ساختي فراوان بوده و در مجموع سرزميني فعال و پرجنبش و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تحرک مي باشد ،در نتيجه اکثر سنگ های منطقه و ب ه ویژه سنگ های قدیمي تر دچار دگرگوني و دگرساني و
دگرریختي شده اند .ساختار برجستگي های این محدوده در حال حاضر به صورت رشته هایي متشکل از فليش واره ها
در شمال خاور ورقه با راستای شمال باختر -جنوب خاور که کمتر اثر دگرگوني و دگرریختي را نشان م ي دهند .بيرون

تﻣ

زدگي های مرکزی ورقه ،مجموعه ای ا ست درهم و شدیدا" دگرریخت ،بدین دليل سنگ های تشکيل دهنده فليش
واره های به سن ائوسن راستا و روند مشخصي ندارند .یکي از علل دگرریختي و دگرگوني در این بخش از منطقه نفوذ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توده های آذرین پس از ائوسن مي باشد .سنگ های تشکيل دهنده بيرون زدگي های مرکزی ورقه در جنوب به سمت
جنوب خاوری متمایل شده و کليه سنگ های آن باوری  -باختری پيدا کرده اند .بيرون زدگي های باختری ورقه نيز

و
اﮐﺘ

مانند بخش مرکزی مجموعه ایست از سنگ های آميزه رنگين و سنگ های رسوبي دگرریخت و دگرگون که به وسيله
گسله هایي با راستای شمالي  -جنوبي کنترل شده اند ،و بنابراین رشته ای شمالي -جنوبي را ساخته اند .بخش های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مرز باختری و جنوب باختری از یکسری نهشته های ولکانيکي -رسوبي منظم الیه تشکيل شده که دارای راستای
شمالي جنوبي بوده و متفاوت از سنگ های مجموعه آميزه رنگين و سایر نقاط منطقه اند .این نه شته ها به وسيله
گسله های راستالغز شمالي -جنوبي از سایر سنگها جدا شده اند .عموما" ،مجموعه سنگ های افيوليتي و آميزه رنگين
به وسيله گسله های بزرگ و سرتاسری محدود شده اند ،پاره ای از این گسله ها دارای فعاليت جوان بوده و حتي
نهشته های آبرفتي را نيز قطع کرده اند ،گرچه کليه سنگ های تشکيل دهنده این مجموعه نيز همبریه ای تکتونيکي

زﻣﯿ

دارند.
در زمان کرتاسه باالیي به احتمال این محدوده جزئي از ژرف کافتهای » «Riftقاره ای بوده که در آنها رسوب های
فليش واره ته نشين مي شده اند .از این رو پي سنگ منطقه را سنگ های فوق باز یک و باز یک تشکيل مي داده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جنبش های پس از آن سبب در هم ریختن سنگ های یاد شده با نهشته های رسوبي (فليش واره) و سنگهای قدیمي
تر گردیده است .این آميزش ،و دگرریختي و دگرساني از جانب گسله های سرتاسری نيز حمایت شده است ،این

جنبش ها سرانجام در اواخر کرتاسه  -اوایل ترشيرت پایان یافته اند .رسوبهای ائوسن به طور دگرشيب و بوسيله یک
کنگلومرای پایه بر روی سنگ های آميزه رنگين و بویژه سنگ های دیابازی جای دارد.
پس از رسوبگذاری ائوسن در سرتاسر منطقه یک فعاليت ماگمائي و گسترده روی داده است .سنگ های آذرین نفوذی
بيشتر از نوع دیوریت و کوارتز دیوریت ،در داخل همه سنگ های کهن تر نفوذ کرده و یا به صورت دایک هائي بسيار
فراوان آنها را قطع کرده اند ،بيشتر این توده ها اثر گرمایي متفاوتي روی سنگ های اطراف داشته و آنها را دگرگونه
کرده اند ،درجه دگرگوني زیاد نبوده و در حد ميکاشيست و سریسيت شيست است.
از گسله های بزرگ و کنترل کننده بخش های مختلف منطقه یکي گسله رود ماهي است که دارای راستای شمالي
جنوبي بوده و دو زون متفاوت را که در کنار هم قرار گرفته اند از یکدیگر جدا مي کند ،این گسله حدودا" از جنوب تا
شمال منطقه ادامه دارد .دیگری گسله حاجي آباد است که دارای راستای خاوری باختری است و از مرکز ورقه دومک
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به طرف خاور ادامه دارد ،و مجزا کننده سنگ های آميزه رنگين و نهشته های فليش واره ای انوسن از فليش واره های
کرتاسه است .این هر دو گسل از نوع گسله های راستالغز با مولفه قائم مي باشند .
منابع معدنی

در محدوده ورقه دومک اندیس های فراواني از کاني های مختلف دیده شده است ،که از گسترش و فراگيری زیادی

ﮐﺸ
ﻮر

برخوردار نيست .تنها کانه مورد توجه منيزیت در باختر کوه پيرسرخان (پير سهراب خان) است که مورد توجه مي
باشد.
مس در نيمه باختری ورقه بصورت توده های ( تکه های) کوچک و آغشتگي های پراکنده ای از ماالکيت و کریزوکل ،با
سنگ های بازیک و سنگ های ولکانيکي دگرگونه و لوکوگابرو از مجموعه افيوليتي موجود بوده ،و عموما" در داخل
رگه های کوارتزی پرکننده زون های گسلي دیده مي شوند .آثار معدني قدیمي تنها در یک نقطه و در حدود 4

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کيلومتری باختری شمال باختری دومک مشاهده مي شود ،در اینجا دو چاه به ژرفای حدود  ۱۵متر در د اخل یک زون
گسله در داخل گابرو حفر شده است .مشاهده مواد باطله و زاید در این کارهای قدیمي ،نشان مي دهد که کاني زایي ب ه
صورت عدسي های کوچک چند سانتي متری کریزوکل بوده که همزمان با انتقال آن با مقدار کمتری ماالکيت و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

هماتيت بيشتری همراه بوده است .عدم تظاهر اقتصادی این نشانه معدني مي تواند مربوط به این مرحله از تشکيل
باشند .یک انباشتگي مواد زاید در نزدیکي روستای دومک وجود دارد که احتماال مربوط به کارهای قدیمي است.
عالوه بر این آثار کوچک و پراکنده ای از کانی های مس در داخل سر پنینیت ها و لیستونیت های موجود در مجموعه
سنگ های آمیزه رنگین دیده می شود .در بخش شمال مرکزی ورقه دومک سنگ های اولترابازیکی سرپنتین شده عموما"
حاوی عدسیهای کوچکت و به ستبرای چند سانتی متر از کرومیت هستند ،بزرگترین این عدسی ها طولی حدود  ۳۰متر به
ستبرای ماکزیمم  ۲متر دارا بوده و در حدود  ۲-۲۳کیلومتری باختری شمال باختری دومک قرار دارند .رگه های کوچک
منیزیت بطور عمومی در داخل هر پانتینیت ها و سنگهای فرسایش یافته اولتراباز یکی فراوانی دیده می شود ،ولی بزرگترین
رگه های آن در جنوب رود ماهی و باختر کوه پیر سرخان (پیر سهراب خان) وقاع در باختر روستای شور و مالحظه می شود
که در امتداد گسل های شمالی  -جنوبی و در حاشیه سنگهای اولترابازیک قرار دارد .ضخامت و گسترش آنها در محدوده
ورقه دومک به اندازه ای نیست که بتوان با توجه به مقیاس نقشه آنها را نشان داد .این منیزیت ها به طرف جنوب ستبرتر
شده و گسترش پیدا میکنند.
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