وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000دارﯾﻦ )دارﺑﻦ(

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

7461

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل

زﻣ
ﯿﻦ

ف .وﺣﺪﺗﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ،ه .ﻧﺪﯾﻢ
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7461دارين
پيشگفتار

ﮐﺸ

ﻮر

ورقه دارين يکي از ده برگ نقشه هاي زمين شناسي  1:100000پروژه زمين شناسي  -اکتشافي سبزوار است که
برداشتهاي زمين شناسي صحرايي آن در دو مرحله در تابستان و پائيز سال  1377انجام گرديده است و از نظر
تقسيمبندي هاي زمين شناسي در شمال شرق ايران مرکزي و در زون فليش سبزوار واقع شده است.
موقعيت و شرايط جغرافيايي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

شهرستان سبزوار در حدود  700کي لومتري شرق تا شمال شرق تهران قرار دارد و شهر ک داري ن که نام ورقه از آن
گرفته شده ،در حدود  45کيلومتري جنوب غربي آن واقع شده است .راههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه عبارتند

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

از جاده آسفالته سبزوار به رود آب و ملوند در شمال ورقه و نيز جاده سبزوار به بردسکن که به موازات مرز شرقي نقشه
به طرف جنوب امتداد يافته است .ورقه دارين با مختصات طول جغرافيايي شرقي '  57 º 00تا '  57 º 30و عرض
جغرافيايي شمالي '  35 º 30تا '  36 º 00در گوشه شمال غربي چهارگوش  1:250000کاشمر واقع شده که توسط
ج .افتخارنژاد ،ع .آقا نباتي ،ب .حمزه پور ،و بارويانت در سال  1976تهيه و چاپ شده است .در نقشه مزبور ،محدوده
مربوط به ورقه دارين توسط ج.افتخار نژاد و ب .حمزه پور تهيه گرديده است.

و اﮐ

نقشه هاي مجاور ورقه دارين عبارتند از ششنتمد ،درونه ،احمد آباد و باشتين به ترتيب در شرق ،جنوب ،غرب و شمال.
بلندترين ارتفاع نقشه ( 2021متر) در قله کوهي واقع در حدود  5کيلومتري شرق روستاي نوده ديده شده است و

ﺳﻰ

پست ترين نقطه ورقه ( 844متر) در گوشه شمال غربي نقشه واقع شده است و لي کن ارتفاع متوسط کوهها در حدود
 1400تا  1600متر باالي سطح درياست.
از نظر آب و هوايي اين ورقه عمدتا در محدوده اقليم نيم بياباني شديد ( )Climat subdesertique accentueواقع شده

ﺷﻨﺎ

و تعداد روزهاي خشک آن  250تا  300روز در سال مي باشد.
بارندگي ساليانه کم و بيش تر در فصل زمستان و بهار مي باشد و ليکن بعضي مواقع بارندگي تابستانه نيز ديده م ي

زﻣ

ﯿﻦ

شود .متوسط بارندگي ساليانه براي اي ستگاه سبزوار که در شرايط به نسبت معتدل تر اقليم نيم بياباني خفيف واقع
شده در حدود  137ميلي متر در سال است .رودخانه هاي با مختصري جريان آب دائمي در طول سال منحصر به
بخشي از طول رودخانه کال مرغ است.

ﺎن

به علت کمبود بارندگ ي جمعيتي اندک درمعدود روستاهايي کوچک و با فاصله هاي زياد از يکدي گر ديده مي شوند و
روستاهاي مهم ورقه در بخش شمالي و نواحي قابل کشاورزي تمرکز يافته است.

ﺎزﻣ

زمين ريخت شناسي

ﺳ

زمين ري خت شناسي منطقه مورد مطالعه شديدا تحت تاثير ساخت هاي ناحيه اي و ماهيت سنگ شناس ي
رخنمونهاست و منطقه اي با ارتفاعات متوسط مي باشد که در آن فعاليت هاي زمين ساختي شديد استمرار يافته تا
پلئيستوسن بر ريخت شناسي ناحيه تاثير گذارده است .از نگاه کلي ،از شمال به جنوب تقسيمات فيزيوگرافي زير قابل
تشخيص است:
حدود ثلث بااليي نقشه و در دشت شمالي ،دامنه هاي کوهپايه اي ديده مي شوند که با مخروط افکنه هاي آبرفتي و
نيز رسوبات دشت آبرفتي ( )Bajadaپوشيده شده اند و مناطق شمال غربي نقشه به علت حضور تپه هاي ماسه بادي
به صورت سرزميني غيرقابل استفاده درآمده است .در دشت شمالي گاهي رخنمون هاي کم ارتفاعي در شمال شرق
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دارين و يا کالته ميرعلي ديده مي شود و در بخش غربي آن نيز کوه پروند توپو گرافي برجسته اي را تشکيل داده است.
ريخت شناسي هر محل متناسب با ميزان مقاومت سازندهاست و لذا سنگ آهک هاي اربيتولينادار مقاوم واحد Kl1-2
در کوه پروند برجستگي ها و صخره هاي تندي بر روي دامنه هاي نرم تر مارني  -شيلي به وجود آورده اند و آبراههها
شاخه اي شکل ( )Dendriticهستند با دره هاي عميق شديدا بريده شده در بخش هاي تحتاني که داللت بر تجديد

ﮐﺸ
ﻮر

جواني ناحيه (تغيير سطح اساس) در عهد حاضر دارند.
در بخش مياني نقشه دو رشته کوه تقريبا شرقي  -غربي و با ارتفاع متوسط ديده مي شود که دربين آنها نيز پهنههاي
آبرفتي کواترنري در دشت درياچه در غرب و نيز در اطراف مهرکرد و در شرق ديده مي شوند وليکن دو رشته مزبور
در ميانه به يکديگر نزديک مي شوند و در آنها و به خصوص در رشته کوه جنوبي الگوي کوه  -دره در سنگ هاي
کرتاسه باال تا ائوسن به وجود آمده و ريخت شناسي آشکارا از ساخت هاي چين ها و گسل هاي با راستاي شرق شمال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شرق  -غرب جنوب غرب تبعيت مي نمايد .برجستگي ها عموما از سنگ آهکهاي کرتاسه باال ،پالئوسن و ائوسن و افق
هاي گدازه اي و درون اليه هاي سنگ هاي آتشفشاني واحد  Kt,v2تشکيل شده اند و حال آنکه دره هاي مهم در
رسوبات نرم مارني کرتاسه و يا واحدهاي شبه فليشي حفر گرديده اند .توپوگرافي معکوسي در ناوديس کوه قلعه دختر

تﻣ

و ناوديس چاه ستاره قابل مشاهده است که در آنها هسته ناوديس قله ها را تشکيل داده است .رودخانه هاي اصلي،
مسير موازي با ساخت هاي ناحيه اي نشان مي دهند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بالفاصله در جنوب گسل دولت آباد  -چاه شن ،تپه و ماهورهاي موجود در رسوبات قاره اي  -تبخيري اواسط تا اواخر
ترشيري واقع شده است که مجموعه اي از برجستگي هاي کوتاه و تپه هاي طويل است و برخالف بلندي هاي شمال
گسل مزبور ،داراي ريخت شناسي به نسبت ماليم مي باشد و بخش اعظم آن از مارن ها و کنگلومراهاي ائوسن بااليي،

و
اﮐﺘ

رسوبات ميوسن و کنگلومراهاي واحد پليوسن -کواترنري تشکيل شده است که غالبا به شکل تاقديس ها و ناوديس
هاي با درجات ماليم ،متوسط و گاهي شديد چين خورده اند .رودخانه هاي عرضي نيمه موازي و داراي انشعابات فرعي

چينه شناسي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پري شکل ( )Pinnateرسوبات مزبور را شيار نمو ده و در بخشي از آنها نيز دامنه هاي کوهپايه اي ديده مي شوند که
با مخروط افکنه هاي آبرفتي پوشيده شده اند.

ستبراي ستون چينه شناسي واحدهاي سنگي رخنموده در منطقه مورد مطالعه با توجه به بيش ترين ضخامت شناخته
شده براي هر واحد و بدون در نظر گرفته مقادير حذف شده در اثر فرسايش ،حدود  12تا  14هزار متر برآورده شده
است .به استثناي سنگهاي ترياس باال و ژوراسيک ،واحدهاي سنگي متنوعي از پرمين تا عهد حاضر در محدوده مورد

زﻣﯿ

مطالعه رخنموده است که به ترتيب از قديم به جديد در زير شرح داده شده اند:
سازند جمال ()Pj

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در گوشه شمال غربي ورقه دارين و در دامنه شمالي کوه پروند ،رخنمون هاي کوچکي از سنگهاي مربوط به پالتفرم
پالئوزوئيک تا ترياس ايران و بيشتر با رخساره واحد هاي سنگي شرق ايران مرکزي ،با ارتباطات گسله در مجاورت

سنگهاي اربيتولين دار واحد  Kl1-2ظاهر شده و از  70– 60متر سنگ آهک ها و دولوميت هاي به رنگ خاکستري تيره
تا سياه داراي رگه هاي فراوان چرت و نيز قلوه هاي چرتي تشکيل گرديده است که به بخش هاي بااليي و دولوميتي
سازند جمال شباهت دارند .در قاعده و بخش هاي تحتاني آنها گاهي چند سانتي متر رخساره هاي تخريبي شامل

ماسه سنگ کوارتزيتي و درون اليه هاي ماسه سنگ قرمز تيره داراي اکسيد آهن فراوان ديده مي شود .نمونه هاي
تهيه شده در بررسي هاي ميکروسکوپي فاقد فسيل تشخي ص داده شده اند .ح .پرتوآذر در بررسي مجدد مقاطع نازک
مربوطه اشباحي را تشخيص داده که احتمال پالئوزوئيک بااليي بودن آنها را مي رساند .م .لساني تکه شکستهاي از ي ک
کونودونت را پيدا نموده ولي کن در مجموع نمونه هاي مربوطه فاقد کونودونت تشخيص داده شده اند.
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سازند سرخ شيل ()TRs

بر روي سازند جمال رخساره هاي مربوط به سازند سرخ شي ل به ضخامت از چند متر تا حداکثر  30 - 20متر قرار
گرفته است و از شيل هاي سي لت دار سيليسي کمي آهکي به رنگ خاکستري روشن متمايل به سفيد براق متناوب با
افق هاي نازک ماسه سنگ و کوارتزيت گاهي قرمز رنگ اکسيد آهن دار (التريتي) تشکيل شده است.

سازند شتري ()TRsh
بر روي سازند سرخ شيل حدود  60تا  80متر دولوميت هاي قرمز  -قهوه اي ضخيم اليه تا توده اي شکل سازند شتري

ﮐﺸ
ﻮر

قرار گرفته است که گاهي داراي رگه هاي چرت به قطر تا چند سانتي متر نيز مي باشند .رخنموني از  15 - 10متر
طبقات مربوط به سازند سرخ شيل متناوب با افق هاي با ضخامت از چند متر تا  10 - 8متر دولوميت هاي مشابه
سازند شتري که سه تا چهار بار تکرار ميشوند نيز در شمال غرب کوه پروند مشاهده شده است که در جعبه اي جداگانه
و بصورت تفکيک نشده از يکديگر نشان داده شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهک کالپيونل دار کرتاسه پيشين ()KC.l1

تﻣ

سه کيلومتر جنوب غرب روستاي کروج ،باريکه اي به ضخامت  30تا  40متر از سنگ آهکهاي به رنگ قرمز تيره تا
بنفش و يا گاهي خاکستري رنگ ماسه اي الميناسيوني و نازک اليه و تناوب هاي سنگ آهک مارني با گسل در شمال
فليش ها و سنگ آهک هاي ريفي روشن رنگ پالئوسن ( )Pfl,C,leظاهر شده است که به مقدار زياد خردشدگي و سيمان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شدگي ثانوي کلسيتي سفيد رنگ در آنها ديده مي شود و يکتا رخنمون اين واحد در منطقه مورد مطالعه است در
نمونه ي تهيه شده در بررس ي هاي ميکروسکوپي توسط ف .کشان ي فسي ل هاي زير و سن هوتريوين  -بارمين پي شين
تشخيص داده شده است:

و
اﮐﺘ

Calpionellites darderi, Nautiloculina oolithica, Cuneolina sp., Nazzazata sp., Ammobaculites sp.,
Calpionellites spp., Radiolaria, Spongia spicules.

و در نمونه اي دي گر فسيل هاي زير و به همان سن تشخيص داده شده است.

Tintinnopsella sp., Cuneolina sp., Litula nautilodae, Nauiloculina sp., Nazzazata sp., Radiolaria,
Crinoid deb.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ هاي آتشفشاني ،توف و کنگلومراي کرتاسه پيشين ()KV,t,C1

رخنمون انحصاري اين واحد سنگي در ناحيه مورد مطالعه با ضخامت  300 - 200متر در حدود  2/5کيلومتر جنوب
روستاي دوچاهي (مرز غرب ي نقشه) گسترش دارد و از سنگهاي آتشفشاني شامل آندزيت ،اسپيليت ،کراتوفير به رنگ
سبز پسته اي ،توف ها ،توف -برش و نيز سي لت سنگ و ماسه سنگ آهکي به رنگ قرمز تيره تشکيل شده است .در
کنگلومراهاي قرمز رنگ قاعده اي آن قلوه هاي فرسايش يافته توف و يا آندزيت نيز به فراواني ديده مي شود .درون

زﻣﯿ

اليه هاي کربناته شامل سنگ آهک و مارن سيلت دار واحد  Kl,S,m1چند بار در بين آنها تکرار شده و لذا سن اين واحد
را عليرغم مقداري شباهت ظاهري به واحد  ،Kt,v2در زمان کرتاسه پيشين تثبيت مي نمايند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ آهک و مارن سيلت دار کرتاسه پيشين ()Kl,S,m1

در منطقه مورد مطالعه اين واحد فقط در رخنموني در حدود  2/ 5کيلومتر جنوب روستاي دوچاهي (مرز غربي نقشه)
ديده شده است و بصورت درون اليه هايي کربناته با ضخامت  20تا  40متر که در البه الي واحد  KV,t,C1چند بار تکرار
شده قابل مشاهده هستند و از سنگ آهک هاي خاکستري رنگ نازک و گاهي متوسط اليه و نيز ماسه سنگ آهکي و
درون اليه هاي مارن سيلت دار و سيلت سنگهاي آهکي الميناسيوني به رنگ خاکستري متمايل به صورتي تشکيل
شده اند .در برخي افق ها سرشار از خرده صدف هاي ريز نامشخص هستند و اسفنج ها ،مرجان ها و آثار جانوارن حفار

به فراواني در سنگ آهک ها و ماسه سنگ هاي آهکي ديده مي شود .همچنين دوکفه اي شبيه ميتيلوس ،دو قطعه
بلمنيت استوانه اي شکل و نيز يک قطعه قالب آمونيت يافت گرديد.
ک .سيد امامي آمونيت مزبور را  Deshayesites sp.و به سن آپسين پيشين تشخي ص داده است .در مرجان ها ،خاکسار،
گونه هاي زير و سن کرتاسه پيشين را شناسايي نموده است:
Amonastrea sp., Siderasrea sp., Montivaltia sp., Actinastrea sp.
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در بررسي هاي ميکروسکوپي ف .کشاني فسيل هاي زير و سن بارمين  -آپسين را در هشت مقطع نازک تشخي ص
داده است:
?Dictyoconus sp., Orbitolinidae, Aulotorus aff. Sinosus, Lituolidae, Coskinolina sp., Haplophragmoides
sp. Pseudocyclammina sp., Cuneolina spp., Bekhemia wetzeli, Acervulina sp., Placopsilina sp.,
Nautiloculina oolithica, Chofatella? Sp., Trocholina? Sp., Reophax sp., Placopgypsina sp., Boueina sp.,
Lithocodium, aggregatum, Bacinella irregularis, Paleolithothamnium sp., Cylindroporella sp.,
Carpathoporella sp., Macroporella aff. gigantica, Miliolids, Echinid deb.

ﮐﺸ
ﻮر

بنابراين به نظر مي رسد که نهشته هاي بخش تحتان ي کرتاسه پيشين از شرق به غرب منطقه جوانتر مي شوند .در
شمال محمدآباد و عريان در غرب ورقه ششتمد ،سن واالنژينين (ک .سيدامامي ،ف .بزرگ نيا ،ج .افتخارنژاد)1972 ،
و در اواسط ورقه دارين (غرب روستاي کروج) سن هوتريوين تا بارمين پيشين دارند و حال آنکه در مرز غربي ورقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارين به سن بارمين تا آپسين پيشين هستند.
نهشته هاي جوانتر کرتاسه پيشين تا سنومانين در ناحيه مورد بررسي شامل دو رديف رسوبي با خصوصيات متفاوت
مي باشند .در کوه پروند با مقداري رسوبات نرم فرسايش در قاعده ،سنگ آهکهاي اربيتولينادار واحد  Kl1-2ديده

هر ي ک از واحدهاي سنگي مربوط در زيرشرح داده شده است:
مارن ،سنگ آهک و شيل کرتاسه پيشين )(Km,l,sh1

تﻣ

مي شوند که بر روي آنها فقط واحد کنگلومرايي  K2pceديده مي شود و حال آنکه هم ارزهاي آنها در غرب چاه ستاره
شباهتهايي با شيل هاي آلبين (بيابانک شيل) نشان مي دهند و بر روي آنها رسوبات جوان تر ديده نمي شود .مشخصات

رنگ در آنها ديده مي شود.
سنگ آهكهاي اربيتولينا دار کرتاسه )

l
1-2

(K

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در کوه پروند ضخامتي در حدود  200 -150متر از اين واحد در زير سنگ آهکهاي ستيغ ساز اربيتولينا دار رخنمون
دارد و از مارن هاي سيلت دار خاکستري ،زرد و سبز روشن که در برخي افق ها حالت شيلي  -الميناسيوني پيدا نموده
اند تشکيل شده است .گاهي و به خصوص در بخش هاي تحتاني درون اليه هاي سنگ آهک نازک اليه خاکستري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در دامنه شرقي کوه پروند و بر روي رخساره هاي نرم فرسايش واحد قبلي ،ضخامتي در حدود  160تا  190متر از
سنگ آهکهاي اربيتولينا دار ،سنگ آهک ماسه اي ،سنگ آهک مارني و سنگ آهک دولوميت ي ديده مي شود .به اين
ترتيب که در قاعده  80تا  100متر سنگ آهکهاي الميناسيوني تا نازک اليه خاکستري رنگ کمي ماسه اي و بر روي
آن  20تا  30متر دولوميت دانه شکري برنگ زرد تا کرم و با اليه بندي ضخيم تا توده اي شکل و بر روي آن سنگ
آهکهاي به رنگ خاکستري متوسط تا کمي تي ره رنگ خرده صدف و آ لگ دار دي ده مي شود .در بررسي هاي
ميکروسکپي به توسط ش .اهلل مددي  -ف.وکيلي ،فسيلهاي زير و سن سنومانين تشخيص داده شده است:

زﻣﯿ

Nautiloculina sp., Pseudolituonella sp., Valvulammina sp., Pseudochrysalidina sp., Cuneolina sp.,
Textularids, Miliolids, Echinids, Gastropoda.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بررسي ميکروسکوپي نمونه هاي سنگ آهک هاي دامنه غربي کوه پرند نيز فسيل هاي زير وسن سنومانين را
تشخيص داده اند:
Orbitolina sp., Orbitolina concava, Orbitolina conica, Cuneolina sp., Cuneolina cenomanica,
Pseudolituonella sp., Valvulammina sp., Miliolids, Textularids, Bryozoa, Algae.

سنگ آهکهاي بخشهاي تحتان ي اين واحد سنگي در دو کيلومتري شمال غرب کالته ميرعلي در بررسيهاي

ميکروسکوپي داراي فسي ل هاي زير وسن آپسين تشخيص داده شده است:
Orbitolina sp., Dictyoconus sp., Cuneolina sp., Miliolids, Textularids, Lithocodium aggregatum.

مارن و سنگ آهک کرتاسه پيشين )(Km,l1

اين واحد از تناوب مارن سيلت دار المينه سبز  -خاکستري روشن با درون اليه هاي فراوان سنگ آهک ماسه اي
خاکستري تا قهوه اي روشن و افق هاي ماسه سنگ آهکي خاکستري رنگ تشکيل شده و ضخامتي در حدود 150متر
از آن رخنمون دارد.
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سنگ آهک و سنگ آهک مارني کرتاسه پيشين )(K l,m,l1

 1/5کيلومتر جنوب روستاي دوچاهي (غرب نقشه) اين واحد متشکل از سنگ آهک هاي به رنگ خاکستري و همراه
با مقداري درون اليه هاي سنگ آهک مارني به رنگ خاکستري روشن و با ضخامت حداکثر تا  200 -150متر ميباشد.
در بررسي هاي ميکروسکوپي ش .اهلل مددي فسيل هاي زير و سن آپسين را تشخيص داده است:
Orbitolina spp., Orbitolina conica, Dictyoconus arabicus, Dictvoconus Pachymarginalis, lraqia simplex,
paraorbitolina sp., Shell frag., Lithocodium aggregatum, Boueina sp.

مارن ،شيل و سنگ آهک کرتاسه پيشين )(Km,sh,l1

ﮐﺸ
ﻮر

سه تا چهار کيلومتر جنوب روستاي دو چاهي (غرب نقشه) اي ن واحد شامل مارن سيلت دار المينه و سيلت سنگهاي
آهکي الميناسيوني و شيل هاي سيلت دار کمي آهکي به رنگ سبز  -خاکستري روشن هستند که ياد آور رخساره
شيل هاي بيابانک به سن آلبين مي باشند و در يال جنوبي ناوديس چاه ستاره به رنگ هاي سبز و قرمز نيز ديده شده
اند .گاهي درون اليه هاي سنگ آهک خاکستري رنگ برخي مواقع ماسه اي و اربيتولينا دار نيز در آنها ديده مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در سمت باال تبديل شدن آنها به واحد  Km,l,s1-2تدريجي است و ضخامت هر دو واحد حدود  200تا  250متر تخمين
زده شده است.
مارن سنگ آهک و ماسه سنگ کرتاسه پيشين )(K m,l,s1-2

تﻣ

 5-4کي لومتر جنوب غرب کالوي و در هسته ناوديس چاه ستاره مارن هاي سيلت دار اين واحد ديده مي شود که
داراي درون اليه هاي فراوان و نازک اليه سنگ آهک ،سنگ آهک ماسه اي ،ماسه سنگ آهک ي و نيز سيلت سنگها ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهکي است و لذا مقاوم تر بوده و بصورت برجسته ديده مي شوند.
در  7کيلومتري جنوب غرب چاه ستاره اين واحد بصورت کالهکي بر روي نهشته هاي نرم فرسايش واحد قبلي قرار
گرفته و متشکل است از رخساره هاي ماسه سنگ آهکي و سنگ آهکهاي ماسه اي نازک اليه تا الميناسيوني و درون

و
اﮐﺘ

اليه هاي آهکي خرده صدف دار که در بررسي هاي ميکروسکپي به علت وجود گلوبوترونکانا ،سن سنومانين و يا جوانتر
تشخيص داده شده است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Dictyoconus sp., Pseudochrysalidina sp., Lenticulina sp., Miliolids, Globotruncana sp., Lithocodium
aggregatum (Rew)., Gastropoda, Bryozoa.

کنگلومراي کرتاسه پسين تا پالئوسن )(K2Pce

اين کنگلومرا منحصرا در هسته ناوديس کوه پروند و بر روي سنگ آهک هاي اربيتولينادار واحد  Kl1-2و به رنگ قرمز
خاکستري ديده شده است با ضخامت تقريبي  150تا  200متر ،قلوه هاي آن اکثرا از سنگ آهکهاي اربيتولينا دار

زﻣﯿ

نيمه زاويه دار تا نيمه مدور به قطر از چند ميلي متر تا چند ده سانتي متر و گاهي يک تا دو متر در زمينه اي آهکي
تشکيل شده و قلوه هاي ماسه سنگي يا آتش فشاني و متفرقه تقريبا ديده نمي شود و بدون اختالف شيب محسوس
بر روي سنگ آهکهاي اربيتولينادار واحد  Kl1-2قرار گرفته اند .در بخش هاي باالتر دانه ريزتر و ماسه سنگي شده و لذا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در مقابل فرسايش کم مقاومت تر شده اند .گاهي در بخش پائيني آن درون اليه هاي سنگ آهک مارني  -ماسه اي به
ضخامت  60-50سانتي متر و اليه بندي نازک ديده مي شود که در بعضي افق ها ندوالر نيز هستند .نمونه هاي تهيه
شده از سنگ آهک هاي مزبور در بررسي هاي ميکروسکپي به توسط ش .اهلل مددي  -ف .وکيلي در دو مقطع نازک
داراي فسيل هاي زير و به سن ماستريشتين پيشين تشخيص داده شده اند:
Globotruncana sp., Globo. arca, Globo. primitiva, Globo. stuarti, Globo. bulloides, Globo. falsostuarti,
Globo. lapparenti, Globo. formicata, Globo. gagnebini, Rugoglobigerna rugosa, Globo. Renzi, Globo.
Gansseri, Heterohelix sp., Stomiosphaera sphaerica, Calcisphaerula innominata late.

توف و سنگهاي آتش فشاني کرتاسه پسين)(Kt,v2

در ورقه داري ن از مجموعه سنگهاي پوسته اقيانوسي ) (Oceanic crustسري افيوليتي زون سبزوار هيچ رخنموني دي ده
نشده است و فقط گاهي قلوه هاي فرسايش يافته اي از آنها درکنگلومراهاي پا لئوسن و جوانتر از آنها مشاهده شده
است وليکن نهشته هاي مربوط به پوسته رسوبي ) (Sedimentary crustسري افيوليتي از قبيل فليش ها ،فليش -
ولکاني ک ها ،رسوبات کربناته پالژي ک گلوبوترونکانادار ،راديوالريت ،اسپيليت و توف در اين ورقه رخنمون و گسترش
5
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قابل توجهي دارند به نحوي که بقيه واحدهاي سنگي را تحت الشعاع قرار داده است .بخش آذر  -آواري سري سنگهاي
مزبور (واحد  (Kt,v2با رخساره هاي دريايي عميق خاص محيط هاي رسوبي سيستم کافت ) ،(Riftمتشکل است از
تناوب هاي توف ها ،سنگ هاي آتش فشاني ،سيلت سنگ ،شيل سيليسي ،راديوالريت هاي قرمز و گاهي سبز رنگ،
مقداري ماسه سنگ توفي و بطور محلي درون اليه هاي نازک سنگ آهک پالژيک گلوبوتر ونکانادار به رنگ قرمز تيره

ﮐﺸ
ﻮر

وليکن نکته حائز اهميت وجود مقادير قابل توجهي سنگ هاي آتشفشاني اسيدي و به خصوص توف هاي اسيدي در
البالي بقيه رخساره ها مي باشد که نقطه مقابل رخساره مرسوم در اين قبيل حوضه ها و با ترکيب متوسط تا بازي
است .بر آورد ضخامت اين واحد به علت دي ده نشدن قاعده آن و بهم ريختگي هاي زياد زمين ساخت ي عملي ني ست
وليکن در هر صورت ضخامت بخش هاي ظاهر شده آن در منطقه مورد مطالعه کمتر از دو تا سه هزار متر تخمين زده
نمي شود .در دامنه جنوب شرقي کوه پروند ،اين واحد از تناوب هاي توف  -برش ،کنگلومراي آتشفشاني با قلوه هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آندزيتي ،توف سنگي و گاهي آندزيت تشکيل شده است و وجود کنگلومراي آتش فشاني احتمال نزديک بودن به قاعده
رديف سنگهاي مزبور را تقويت مي نمايد .بطور کلي اين واحد با رخساره هاي به رنگ خاکستري و قرمز تيره و گاه ي
سبز وقهوه اي زيتوني رنگ در بخش هاي نرم فرسايش و يا گاهي زرد و کرم رنگ در بخشهاي توفي ديده مي شود.

تﻣ

در جنوب في ل شوردر اين واحد تناوب هاي توف ،آندزيت و وابستگان ديده مي شود ،افق هاي راديوالريت قرمز رنگ
با ضخامت گاهي تا چند ده سانتي متر مشاهده شده است و تناوب هاي آندزيتي فراوان است .در بررسي هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميکروسکپي نمونه هاي تهيه شده به توسط م .پشتکوهي ،آندزي بازالت (اسپيليتي) و کراتوفير  -اسپي ليت تشخي ص
داده شده است .نيمه راه بنسبرد باال به نوده ،نمونه تهيه شده از افق هاي به رنگ قرمز تيره ،توف متبلور شيشه اي با
ترکيب اسيد تشخيص داده شده است.

و
اﮐﺘ

 3/5کي لومتر جنوب غرب کالته بي دک نمونه سنگ هاي آذرين البالي سي لت سنگها و ماسه سنگها ،کوارتز الت يت
(ميکروکوارتز مونزونيت) و اسپيلت  -کراتوفير تشخيص داده شده اند .در نوار شمال شرقي نقشه در اين واحد توف

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هيالوکالستي با ترکيب بازالتي و احتماال در محدوده فوران هاي زير دريايي اسپيليتي تشخيص داده شده است.
چهارکيلومتر جنوب شرق روستاي حميره و ظاهرا در موقعيت هسته ي ک تاقديس،رخساره هاي قرمز تيره تا سياه رنگ
سنگهاي آتشفشاني گاهي حفره دار دي ده مي شود که در بررسي هاي ميکروسکپي داسيتي ک آندزيت ،آندزيت اسپيلت ي
شده و اسپيليت  -کراتوفير تشخي ص داده شده اند .بر روي آنها رخساره هاي خاک ي رنگ نرم فرسايش توفي  -شيل ي
ديده مي شود که به ندرت در آنها افق  12 -10سانتي متري سنگ آهک پالژيک گلوبوترونکانادار به رنگ قرمز تيره
و با اليه بندي الميناسيوني ديده مي شود .در بررسي هاي ميکروسکپينمونه هايسنگ آهک مزبور فسيل هاي زير و
سن ماسترشتين پيشين تشخيص داده شده است:
Globotruncana falsostuarti, Globo. Stuarti, Globo. Conica, Globo. gagnebini.

زﻣﯿ

ريوليت ها و سنگهاي آتشفشاني اسيدي کرتاسه پسين )(Kr2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در ابتداي دره محمد آباد به فيل شور (کال مرغ) در البالي سنگهاي واحد  ،kt,v2افقي شاخص از سنگهاي آتشفشاني
به رنگ قرمز  -قهوه اي تيره و با ضخامت قابل توجه حدود  200 -150متر ديده مي شود که قابل نمايش بصورت
جداگانه بوده اند و در بررسي هاي ميکروسکوپي ،سنگ آتشفشاني اسي دي و ريوليت تشخيص داده شده اند.

اسپيليت و کراتوفيرکرتاسه پسين )(Ksp,k2

حدود  4کيلومتر شمال روستاي چاه شن ،افقي از سنگ هاي آتشفشاني تيره رنگ با ضخامت قابل توجه حدود  70تا

 100متر در الباليسنگهاي واحد  Kt,v2ديده مي شود که قابل نمايش بصورت جداگانه بوده اند و در بررسي هاي
ميکروسکو پي آندزيت و آندزيت بازالتي در محدوده سنگهاي اسپيليتي و کراتوفير تشخيص داده شده اند.
آندزيت داسيتي وداسيت کرتاسه پسين )(Kd.a2

 5کيلومتر جنوب روستاي الرهنگ و در رودخانه کال مرغ ،دوافق ممتد و مشخص از گدازه هاي آتش فشاني با
ضخامتهاي  100و  200متر و قابل نمايش بصورت جداگانه ديده مي شود که در بررسي هاي ميکروسکپي آندزيت
داسيتي و داسيت تشخيص داده شده اند.
6
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 7کيلومتر جنوب هاشم آباد ،دنباله هاي غرب ي افق جنوبي از توف متبلور شيشه اي سيليسي شده و توف متبلور شيشه
اي با ترکيب متوسط تا اسيد تشکيل شده است و نمونه هاي افق شمالي توف متبلور شيشه اي سيليسي شده با ترکيب
اسيدي (ريوليتي  -ريوداسيتي) تشخيص داده شده اند.
s,l
2

ماسه سنگ ها و سنگ آهک کنگلومرايي کرتاسه پسين ) (K
l,m

حدود  2کيلو متر جنوب غرب روستاي درياچه و در قاعده سنگ آهک و مارن واحد  K 2حدود  30 - 20متر از اين
واحد شامل رخساره هاي ماسه سنگ آهکي و ماسه سنگ کوارتزيتي با سيمان آهکي قرمز رنگ و گاهي به ندرت افق
هاي ماسه سنگ خاکستري روشن دانه درشت ميکروکنگلومرايي در البالي آنها ديده مي شود که بر روي آنها تناوب

ﮐﺸ
ﻮر

هاي ماسه سنگ و سنگ آهک مارني نازک اليه به صو رت اليه هاي تدريجي و حد واسط بين رخساره هاي تخريبي
قاعده اي و سنگ آهکها و مارن هاي بااليي قرار گرفته است 4-3 .کيلومتر شمال غرب روستاي بدر آباد نيز ضخامتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در حدود  30متر از اين قاعده اي با رخساره تخريبي در زير سنگ آهک ها و مارن هاي واحد  Kl,m2ديده مي شود که
در  25متر تحتاني آن تناوب افق هاي ماسه سنگ آهکي و گاهي افق هاي نازک تا نيم متر ضخامت سنگ آهک ندوالر
و نيز مارن هاي سيلت دار و سنگ آهک ماسه اي ديده مي شود و در راس آنها  5متر سنگ آهک ندوالر قرار گرفته

تﻣ

است که بر روي آنها سنگ آهک ها و مارن هاي واحد  Kl,m2بدون اختالف شيب محسوس قرار گرفته است.
به اين ترتيب وجود رخساره هاي تخريبي و کنگلومرا در اين نقاط مي تواند عالمت وجود وقفه در رسوب گذاري باشد

سنگ آهک پالژيک گلوبوترونكانادار کرتاسه پسين )(K l2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و حال آنکه در نواحي شرقي تر گاهي سنگ آهک هاي پالژيک واحد  Kl2بصورت هم شيب بر روي واحد  Kt,v2قرار
گرفته و در برخي نقاط اليه هاي گذر تدريجي بين دو واحد نيز قابل مشاهده است.

و
اﮐﺘ

 5کيلومتر جنوب روستاي فيل شور ،سنگ آهک هاي به رنگ خاکستري روشن تا صورتي و با اليه بندي نازک و گاهي
متوسط اليه و ضخامت حدود  150 - 100متر (در نواحي غربي تر تا  200متر) ظاهرا به صورت هم شيب بر روي
واحد  Kt,v2قرار گرفته اند .در بررسي هاي ميکروسکوپي نمونه هاي مربوط به توسط ش .اهلل مددي  -ف .وکيلي،
فسيلهاي زير و سن کامپانين تشخيص داده شده است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana sp., Globo. arca, Globo. falsostuarti, Globo. lapparenti, Globo. bulloides, Heterohelix sp.

در حدود  5کيلومتر شمال شرق نوده ،سنگ آهک هاي پالژي ک مزبور بصورت هم شيب بر روي رخساره هاي نرم
فرسايش دانه ريز قرمز  -قهوه اي و گاهي زيتوني رنگ واحد  Kt,v2قرار گرفته و حاوي فسيل هاي زير به سن
ماستريشتين تشخيص داده شده اند:
Globotruncana stuarti, Globo.falsostuarti, Globo. lapparenti, globo. gansseri, Globo. contusa, Globo.
arca, Globo. calcarata, Heterohelix sp.

زﻣﯿ

مارن و سنگ آهک کرتاسه پسين )(Km,l2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حدود  5کيلومتر جنوب روستاي فيل شور اي ن واحد شامل  130 - 100متر (نواحي غربي تر تا  180متر) مارن هاي
خاکستري متمايل به صورتي با فرسايش ندوالر و مارن آهکي متناوب با درون اليه هاي سنگ اهک مارني زرد و کرم
رنگ با اليه بندي به ضخامت از چند سانتي متر تا  20 - 10سانتي متر مي باشد.
توف ،ماسه سنگ و سنگهاي آتشفشاني کرتاسه پسين )(Kt,s,v2

اين واحد با ضخامت  50تا  100متر درجنوب فيل شور رخنمون دارد ولي کن به سمت شرق نازک تر و به سمت غرب

ضخيم تر مي شود و از توف ،ماسه سنگ آهکي ،ماسه سنگ توفي آهکي و گاهي سنگهاي آتشفشان ي عمدتا آندزيت ي
تشکيل شده و در مجموع به رنگ هاي کم وبيش قرمز دي ده مي شوند.
مارن و ماسه سنگ کرتاسه پسين )(Km,s2

حدود  350تا  400متر از اين واحد در اطراف روستاي هاشم آباد رخنمون دارد ولي کن به سمت شرق نازک تر و به
سمت غرب ضخيم تر مي شوند .از مارن و مارن سيلت دار گاهي متناوب با درون اليه هاي سنگ آهک مارني و نيز
درون اليه هاي ماسه سنگ آهکي و سنگ آهک ماسه اي در بخش تحتاني تشکيل شده و براي نمونه گلوبوترونکانادار
مربوط سن کامپانين  -ماستريشتين پيشين تشخيص داده شده است.
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مارن هاي کرتاسه پسين )(Km2

اين واحد غا لبا از مارن و مارن سيلت دار خاکستري  -قهوه اي روشن و خاکي رنگ و درون اليه هاي ماسه سنگ
آهکي ريگ دار در قاعده تشکيل شده و داراي گسترش و ضخامت زيادي ( افزون بر  1500 -1000متر) در جنوب و
اطراف فيل شور و به سمت شرق آن مي باشد .درون اليه هاي ماسه سنگ آهکي دانه درشت تا ميکروکنگلومرايي
بخش تحتاني اين واحد در بررسي هاي فسيل شناسي به توسط ف .کشاني داراي فسيل هاي زير و سن ماستريشت ين
پسين تشخيص داده شده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Omphalocyculs macroporus, Orbitoides spp., Siderolites calcitrapoides, Nummofallotia sp., Rudist deb.,
)Globotruncana spp. (bexhoweR

اگرچه در رسوبات اين واحد هنوز فسيلي از پالئوسن تشخيص داده نشده است وليکن به احتمال زي اد حداقل ثلث
بااليي آن مي تواند مربوط به پالئوسن باشد که تعيين مرز دقيق مربوطه نيازمند بررسي هاي تفضيلي بيشتري است.
سنگ آهک و مارن تفكيک نشده کرتاسه پسين )(Kl,m2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در برخي نقاط سنگ آهک ها و مارن هاي گلوبوترونکانادار کرتاسه باال مرزهاي مشخصي جهت تقسيم بندي نشان
نمي دهند و لذا بصورت تفکيک نشده در جعبه اي مجزا نشان داده شده اند.
حدود  2کيلومتر جنوب غرب روستاي درياچه در طبقات سنگ آهک مارني خاکستري روشن تا صورتي نازک الي ه

تﻣ

گاهي چرت دار اين واحد در دو مقطع نازک به توسط ف .کشاني ،ش .اهلل مددي و ف .وکيلي ،فسي ل هاي زير و سن
تورونين تشخيص داده شده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Globotruncana helvetica, Pithonelia ovalis, Oligosteginids (Calcisphaerula innominataalate,
Calcisphaerula innominata, Stomiosphaera sphaerica), Hedbergella sp., Planomalina? sp.,
Hastigerinidae? Radiolaria.

سن تورونين نمونه هاي مزبور ،قديمي ترين سني است که در منطقه مورد مطالعه براي سنگ آهک ها و مارن هاي

و
اﮐﺘ

پالژيک گلوبوترونکانادار کرتاسه بااليي تشخيص داده شده است (اعم از آنهايي که بر روي واحد  Kt,v2و يا به ندرت در
درون آن واقع شده اند) که صرف نظر از دشواري هاي موجود در تطابقات و تعيين سن رخساره هاي بنتيک و پالژيک،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي تواند ناشي از تفاوت شرايط بخش هاي مختلف حوضه هاي رسوبي مربوط و شاهدي براي نا هم زماني شروع
رسوب گذاري سنگ آهک ها و مارن هاي مزبور هم باشد .ف .کشاني با بررسي نمونه هاي رسوبا ت پالژيک کرتاسه
باالي منطقه به اين جا نتيجه رسيده است که به مانند حوضه زاگرس ،در اين منطقه نيز هر دو رخساره هاي فسيلي
بنتيک و پالژيک با هم ديده مي شوند.
در  4/5کيلومتر شمال غرب روستاي رودآ اين واحد اکثر از سنگ آهک هاي مارني داراي درون اليه هاي فليش مانند

زﻣﯿ

و همچنين گاهي افق هاي کنگلومراي آهکي تشکيل شده است .حدود  5/5کي لومتر جنوب تا جنوب شرق چاه ستاره
در اين واحد تناوب طبقات نازک الي ه مارن آهکي ،ماسه سنگ آهک ي و گاهي کمي سنگ آهک و بعضي مواقع افق
هاي چند متري سنگ آهک هاي سفيد رنگ ديده مي شود .چند صد متر جنوب کالته بيدک اين واحد شامل تناوب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

افق هاي سنگ آهک به رنگ خاکستري روشن با افق هاي مارني  -فليشي ماسه سنگ دار مي باشد .دو کيلومتر جنوب
شرق روستا ذوالفرخ در نمونه هاي تهيه شده از اين واحد (دو مقطع) به توسط ش .اهلل مددي فسيل هاي زير با دامنه
سني کامپانين  -ماستريشتين تشخيص داده شده است:
Globotrncana arca, Globotruncanites elevata, Glob. stuartiformis, Glob. ventricosa, Glob. lapparenti.
Globo. Stuarti. Globo. bulloides, Glob. subspinosa, Globo. Coronata, Globo. Falsostuarti, Globo. Conica,
Globo. Agyptica, Gansserina gansseri, Marginotruncana coronata, Dicarinnina asymetrica,
Pseudotextularia elegans, Rugoglobigerina rotundata, Heterohelix sp.

مارن ،سنگ آهک و فليش کرتاسه پسين )(Km,l,fl1

اين واحد سنگي عمدتا از حدود  5کيلومتر جنوب مهرکرد و تا سه کيلومتري شمال دولت آباد با رخساره اي متفاوت
از سنگ هاي کرتاسه باالي منطقه مورد مطالعه و در يک زون خرد شده داراي گسل هاي فراوان ظاهر شده است که
کم و بيش خصوصيات فليش ها و فليش  -ولکانيک هاي مربوط به پوسته رسوبي ) (Sedimentary Crustسري
افيوليتي را نشان مي دهند .در سمت جنوبي با گسل معکوس دولت آباد  -چاه شن به سمت جنو ب و بر روي شبه
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فليش هاي ائوسن ،باال رفته اند و در حد شمالي نيز با گسلي معکوس و پر زاويه نسبت به واحد هاي سنگي پالئوسن
 ائوسن در تراز باالتر قرار گرفته اند .در اين زون خرد شده و گسله نيز واحد سنگ آهک پالژيک  Kl2حضوري ثا بتو پايدار دارد و بر روي آن نهشته هاي اين واحد شامل مارن هاي سفيد و خاکستري روشن و داراي درون اليه هاي
سنگ آهک ،ماسه سنگ آهکي و رسوبات شبه فليشي سبز و خاکستري و گاهي قرمز رنگ و گاهي افق هاي چند

ﮐﺸ
ﻮر

متري کنگلومراي آهکي و نيز رگه هاي فراواني از سيلکس ها (راديوالريت؟) و سيلت سنگ هاي سيليسي شده قرمز
رنگ و سياه رنگ دي ده مي شود که در بعضي نقاط همراه با توف ها و سنگهاي آتش فشاني نيز هستند که حت ي
المقدور بصورت مجزا نشان داده شده اند .سنگهاي سيليسي و آتش فشاني مربوطه به علت قرارگيري در زون هاي
فعال گسله و نيز قرار داشتن در البالي مارن هاي شکل پذير ،به شدت برشي و خرد شده و مجددا سيمان شده و تيره
رنگ هستند و لذا در روي نقشه  1 :250 ،000کاشمر به عنوان آميزه رنگين ) (Colored melangeدر نظر گرفته شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اند ولي کن در مقياس  1 :100 ،000نقشه دارين واحد هاي مزبور قابل تفکي ک بوده و لذا به صورت مجزا از هم نشان
داده شده اند .قديمي ترين سنگهاي شناسايي شده در اين زون ،باريکه هاي گسله از سنگ آهک هاي اربيتولينادار
ندوالر و گاهي االيتي و د ر قاعده ماسه اي هستند که در بعضي نقاط قطعات صدف ها نيز در آنها ديده مي شود و

تﻣ

نمونه هاي مربوطه در بررسي هاي ميکروسکپي به سن آپسين تا سنومانين تشخيص داده شده اند .حد بااليي اين
واحد و نيز واحد  Kv,t,s2درون گير آن چندان مشخص و قطعي نمي باشد و اين احتمال وجود دارد که مقداري از آنها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به سن پالئوسن هم باشند.
حدود  5/5کيلومتر شمال شرق مهرکرد و در رخنمون کوچکي از اين واحد ،سنگ آهک هاي گلوبوترونکانادار به رنگ
خاکستري روشن نازک اليه متناوب با افق هاي نازک ماسه سنگ آهکي قابل مشاهده است و چرت (قرمز بيش تر و

و
اﮐﺘ

گاهي سبز) به فراواني در البالي آنها ديده مي شود و در بررسي هاي ميکروسکپي به سن کامپانين تشخيص داده شده
اند.
سنگ هاي آتشفشاني ،توف و ماسه سنگ کرتاسه پسين )(Kv,t,s2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در محدوده گسترش واحد  Km,l,fl1در برخي نقاط رخساره هاي آذر  -آواري و سنگ هاي آتش فشاني شامل آندزيت،
توف سبز ،توف  -برش ،ماسه سنگ توفي و ماسه سنگ آهکي در البالي واحد مزبور و گاهي بر روي آن قابل مشاهده
است که هر جا مقياس نقشه اجازه مي داده به صورت مجزا نشان داده شده اند .قاعدتا بخش زيادي از آنها هم ارز
چينه شناسي واحد  Kt s,v2واقع در ميان مارن ها و سنگ آهک هاي جنوب فيل شور هستند وليکن در هر حال در اين

زﻣﯿ

جا احتمال جوانتر از کرتاسه پسين بودن بخشي از اين واحد نيز وجود دارد.
در رخنموني از اين واحد در مرز شرقي نقشه ،ضخامتي در حدود  8تا  10متر از رخساره هاي ندوالر و گاهي برشي و
کنگلومرايي سبز رنگ ( شبيه توف سبز) و ظاهرا مربوط به قاعده اين واحد ،بر روي آهک ها و مارن هاي واحد Km,l,fl1

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قابل مشاهده است .دو کيلومتر جنوب دو چا هي ،در رخنمون گسترده اي از اين واحد ،کالهک هايي با ضخامت  8تا
 10متر از سنگ هاي آندزيتي فرسوده و قطعات خرد شده و با گدازه سيمان شده ماسه سنگي و قطعات برشي شده
از توف و ماسه سنگ هاي توفي بر روي فليش  -ولکانيک هاو توف هاي سبز همين واحد ديده مي شود.

کنگلومرا و ماسه سنگ پالئوسن )(Pec,s

در نهشته هاي پالئوسن منطقه مورد مطالعه تنوع فراوان و تغييرات جانبي نسبتا شديد رخساره ها مشاهده مي شود

که به خوبي شدت فعاليت هاي زمين ساختي منطقه در آن زمان را که مقارن با بسته شدن کافت ها و حوضه رسوب ي
فليش مي باشد منعکس مي سازد .براي اختصار و ني ز ساده تر شدن شرح ارتباطات چينه شناسي واحد هاي مربوطه
با يکديگر ،رخساره هاي کم وبيش مشابه ،در راهنماي حاشيه نقشه در يک جعبه جاسازي شده اند و در غير اين
صورت ،تنوع وتغييزات شديد رخساره هاي پالئوسن منطقه بسيار فراتر و گسترده تر از آن است که حتي در هفت
جعبه نشان داده شده بگنجد .واحد سنگي  Pec,sدر هسته يک تاقديس فشرده از غرب کالته بلي تا چند کيلومتر به
سمت جنوب غرب رخنمون دارد و شامل کنگلومرايي قرمز رنگ با قلوه هايي از منشاهاي متعدد و اندازه هاي متفاوت
از چند ميلي متر تا چند سانتي متر و گاهي تا  15 - 10سانتي متر در سيمان آهکي مي باشد .گاهي يک يا دو عدسي
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سنگ آهک به ضخامت يک تا دو متر ،در حدود چند ده متر باالتر از قاعده نيز ديده مي شود که مشابه هاي آنها در
بررسي هاي ميکروسکپي به سن پالئوسن بوده است .در رخنمون مزبور بر روي اين واحد ،سنگ آهک هاي متبلور
روشن رنگ  Pel1قرار گرفته است.
 9 - 8کي لومتر جنوب غرب چاه ستاره اين واحد شامل چند صد متر کنگلومراي قرمز رنگ با قلوه هايي از منشاهاي

ﮐﺸ
ﻮر

متعدد و اندازه هاي متفاوت مي باشد و در بخش هاي تحتاني داراي قلوه هاي به قطر  50 - 40سانتي متر و نيز
قلوههاي سنگ آهکي سازند هاي قديمي تر و ضخيم اليه است وليکن ده تا بيست متر باالتر ،ريز دانه تر و ماسه اي
مي شود و فقط گاهي افق هاي کنگلومرايي در آنها دي ده مي شود.
رخساره ماسه سنگي درشت ميکروکنگلومرايي خاکستري رنگ گراول دار اين واحد با ضخامت  70 - 60متر در جنوب
روستاي شکر آباد دي ده شده است و در حدود  3کيلومتر شمال روستاي مهرکرد و رخساره هاي ماسه سنگ ها و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مارن هاي سيلت دار قرمز رنگ همراه با افق هاي ميکروکنگلومرايي ،درون اليه هاي سنگ آهک ندوالر و نيز افق هاي
کنگلومراي آهکي در اين واحد قابل مشاهده است .در حدود  1/ 5کيلومتر شرق ذوالفرخ در اين واحد رخساره هاي آذر
 -آواري و سنگ هاي آتش فشاني نيز ديده مي شود .در رخنمون مزبور توف  -برش ها ،کنگلومراي دانه ريز ،افقهاي

تﻣ

گدازه اي به رنگ سبز پسته اي ،تناوب توف سبز و ماسه سنگ توفي ،با سيمان کمي آهکي (برخالف سنگ هاي واحد
 )Kt,v2ديده مي شود که در زير کنگلومراي قاعده اي واحد  Pfl,c,leقرار گرفته اند.
سنگ آهک هاي تحتاني پالئوسن )(Pl1e

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چند صد متر جنوب غرب کالته بلي سنگ آهک هاي متبلور روشن رنگ اين واحد بدون اختالف شيب بر روي
کنگلومراي واحد  Pc,seظاهر شده است .در نمونه هاي تهيه شده در دو مقطع به توسط ش .اهلل مددي  -ف.وکيلي
فسيل هاي زير و سن پالئوسن تشخيص داده شده است:

و
اﮐﺘ

Miscellanea sp., Kathina sp., Rotalia sp., Bolivina sp., Miliolids, Disticoplax sp., Globorotalia sp.,
Globorotalia wilcoxensis Globorotalia welascoensis, Cibicides sp., Textularids, Discorbis, Planorbulina
sp., Lithothamnium sp., Gastropoda, Bryozoa, Algae.
در حدود  3کيلومتري شمال غرب بدر آباد بر روي فليش هاي واحد  Pef.tحدود 30 - 20متر سنگ آهک هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستري روشن و نخودي رنگ کمي ماسه اي اين واحد قرار گرفته که براي آنها نيز س ن پاليوسن تشخيص داده شده
است و حدود  5کيلومتر غرب مهرکردو و در معدن متروکه سنگ ساختماني ،سنگ آهک هاي سفيد رنگ متبلور اين
واحد بر روي فليش ها و سنگ آهک هاي کنگلومرايي واحد  Pfl,c,leقرار گرفته اند که نمونه هاي مربوط سرشار از

زﻣﯿ

گلوبوترونکاناها و ديگر فسيل هاي دست دوم ) (Reworkedکرتاسه باال ونيز فسيل هاي پالئوسن تشخيص داده شدهاند.
حدود  1/5کيلومتر شمال شرق فيل شور ،تپه اي کوچک و منفرد از سنگ آهک هاي قهوه اي خيلي روشن و متبلور
و سنگ آهک هاي مارني اين واحد که جهت معدن کنده کاري شده ديده مي شود و نيز رخساره هايي مشابه در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رخنمون حدود  3کي لومتر شرق تا شمال شرق في ل شور که داراي قاعده کنگلومرايي نيز هستند .در نمونه هاي تهي ه
شده از آنها ( 4مقطع) به توسط ف .کشاني فسيل هاي زير و سن پالئوسن (اشکوب هاي مونشين  -تانتين) تشخي ص
داده شده است:

Globorotalia spp., idalina sp., Textutaria sp., Cibicides sp., Anomalina sp. Coscinophragma sp.,
Planorbulina cretae, Placopsilina cenomana, Globigerinids, Lenticulina sp., Eponides sp., Gyroidina sp.,
icertae sedis, Reophax sp., Placopsilina sp., Ethelia alba, Cympolia sp., Valvulinids, Favreina sp.,
Ostracoda, Echinids stem, Red Algae, Algae Dasycadacea, Coral.

فليش ،کنگلومرا و سنگ آهک پالئوسن )(Pefl,c,l

اين واحد سنگي يکي از متنوع ترين واحد هاي پالئوسن منطقه مي باشد و بر حسب نقاط مختلف تغيير و تبدي الت
جانبي عمده اي در آن ديده شده و اضافه بر آن ،بر روي ،در مجاورت و يا در زير واحد هاي سنگي متعددي قرار گرفته
و عمدتا از مارن و ماسه سنگ شبه فليشي ،کنگلومرا و درون اليه هاي ضخيم سنگ آهک و سنگ آهک کنگلومرايي
تشکيل شده است .در برخي نقاط ( 4کيلومتر جنوب شرق کروج) با  30 - 20متر کنگلومراي قاعده اي ديده شده و
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در برخي ديگر (شش کيلومتر جنوب غرب چاه ستاره) مقداري گچ بصورت اليه هاي با ضخامت از يک تا چند سانت ي
متر و گاهي  20 -10سانتي متر در اواسط آن ديده مي شود.
 3/5کيلومترشمال شرق مهرکرد و ضخيم ترين رخنمون اين واحد ( 250 -200متر) ديده مي شود که متشکل از
تناوب هاي رخساره هاي نرم فرسايش سبز و خاکستري مارني  -فليشي با افق هاي سنگ آهک نازک تا متوسط اليه

ﮐﺸ
ﻮر

(با ضخامت از چند سانتي متر تا  30 - 20سانتي متر) ،افق هاي کنگلومرايي دانه ريز و گاهي کمي ريگ دار ،ماسه
سنگ آهکي دانه درشت ،درون اليه ماسه سنگ آهکي ،ک نگلومراي آهکي و يا سنگ آهک ندوالر .سنگ آهک ها گاهي
داراي کمي ريگ ،االيت و يا اينتراکالست مي باشند .تناوب هاي سنگ آهک هاي ريفي روشن رنگ ضخيم اليه تا
توده اي شکل به ضخامت  30-20متر نيز چند بار تکرار مي شود .نمونه هاي سنگي متعددي از اين واحد مورد بررسي
فسيل ش ناسي قرار گرفته و با فسيل هاي کم و بيش مشابه موارد قبال ذکر شده و در مواردي نيز با نوموليت و آلوئولينا،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همگي به سن پالئوسن تشخيص داده شده اند .در جنوب شکر آباد اين واحد بصورت هم شيب بر روي واحد  Pec,sقرار
گرفته و اليه هاي گذر تدريجي ديده مي شود و ليکن در نقاط دي گر با ناپيوستگي فرسايشي بر روي واحد هاي دي گر
قرار گرفته است.
شبه فليش هاي پالئوسن )(Pef.t

تﻣ

اين واحد از رسوبات شبه فليشي ) (Flysch typeنرم فرسايش شامل تناوب هاي قرمز ،خاکستري وسبز مارن سي لت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دار ،ماسه سنگ آهکي قرمز رنگ ،گل سنگ ،سيلت سنگ و گاهي درون اليه هاي سنگ آهک ماسه اي يا مارن ي
تشکيل شده است .به ضخامت حداکثر  100تا  150متر در اطراف شکر آباد ديده شده اندو در بررسي هاي فسي ل
شناسي نمونه هاي مربوط از  4کيلومتر شمال روستاي رودآ و نيز چند ده متر روستاي گر آب (غرب نقشه) داراي
ماسه سنگ و کنگلومراي پالئوسن )(Pes,c

و
اﮐﺘ

آلوئولينا و نيز فسيل هاي به سن پالئوسن تشخيص داده شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 8کيلومتر جنوب تا جنوب غرب دارين و در طرفين رودخانه کال مرغ حدود  40تا  50متر از رسوبات اي ن واحد بصورت
پرکردگي هسته ناوديس في ل شور و بر روي  4تا  5متر سنگ آهک هاي متوسط تا ضخيم اليه ريفي متبلور و روشن
رنگ پالئوسن ديده مي شوند و از تناوب طبقات ماسه سنگ دانه درشت گاهي مي کرو کنگلومرايي با درون اليه هاي
رسوبات نرم فرسايش سيلتي  -ماسه اي و نيز افق هاي ضخيم چند ده سانتي متر تا يک الي دو متري کنگلومرايي
قرمز رنگ تشکيل شده اند .در هسته ناوديس واقع در غرب کالته بلي نيز  100تا  120متر رخساره هاي ماسه سنگي

زﻣﯿ

و کنگلومرايي و مارن سي لت دار قرمز رنگ اي ن واحد مشاهده شده اند که بدون اختالف شيب بر روي سنگ آهک ها ي
 Pel1قرار گرفته اند و گاهي داراي عدسي هاي نادر با ضخامت  3تا  4متر از سنگ آهک هاي ندوالر به سن پالئوسن
نيز هستند .در هر دو محل وجود ناپيوستگي فرسايشي بين دو واحد محتمل است.
سنگ آهک هاي فوقاني پالئوسن )(Pl2e

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چند صد متر شرق روستاي نوده  50 - 40متر سنگ آهک و سنگ آهک مارني به رنگ خاکستري روشن اين واحد

بصورت هم شيب بر روي شبه فليش هاي  Pef.tديده مي شوند که نمونه هاي مربوطه در بررسي هاي ميکروسکپي کم
و بيش مشابه موارد ذکر شده قبلي و به سن پالئوسن بوده و در آنها نوموليت و آلوئولينا نيز تشخيص داده شده است.
چهار تا پنج کيلومتر شمال مهرکرد و نيز گسترش بيش تري از اين سنگ آهک ها که کم وبيش مشابه درون اليههاي
سنگ آهکي واحد  Pefl,c,lاست بصورت هم شيب بر روي واحد مزبور ديده مي شود.

ماسه سنگ ،مارن و کنگلومراي پالئوسن  -ائوسن )(PeEs,m,c

حداکثر ضخامت اين واحد ( 1000 - 800متر) در مناطق واقع در چند کيلومتري شرق روستاي رودآ ديده شده است
وليکن به سمت شرق و غرب نازک تر مي شوند و از تناوب هاي ماسه سنگ هاي کمي آهکي نازک اليه ،مارن سيلت
دار ،سيلت سنگ و گاهي درون اليه هاي کنگلومرايي با قلوه هاي به قطر  5تا  10سانتي متر مدور تا نيمه مدور
تشکيل شده و به رنگ هاي قرمز  -زيتوني ،قرمز روشن و نيز خاکستري روشن ديده مي شوند و روي هم رفته نرم
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فرسايش تر از واحد بعدي هستند و با آن تغيير و تبديالت جانبي وبين انگشتي نشان مي دهند .جايگاه چينه شناسي
و سن نظري اين واحد براساس شواهد کلي چينه شناسي منطقه تعيين شده است.
ماسه سنگ،کنگلومرا و مارن ائوسن پيشين )(Es,c,m1

اين واحد کم وبيش همان مشخصات قبلي را دارد با اي ن تفاوت که به علت فراواني درون اليه هاي کنگلومرايي وبه
خصوص در بخش هاي تحتاني آن بصورت کامال برجسته و متمايز از واحد قبلي ديده مي شوند .ضخامتي در حدود
 1000تا  1200متر براي اين واحد متصور است ولي کن در شرق و جنوب روستاي تپه بيد سريعا نازک و ناپديد م ي
شوند.

ﮐﺸ
ﻮر

 4کيلومتر جنوب روستاي مهرکرد و در بخش بااليي اين واحد درون اليه هاي با ضخامت  10تا چند ده سانتي متر
ماسه سنگ نازک تا متوسط اليه ري گ دار متناوب با کنگلومراي دانه ريز در البالي مارن ها و ماسه سنگ هاي آهک ي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قرمز روشن و گل سنگ هاي خاکي رنگ ديده مي شود .سن اين واحد نيز براساس شواهد کلي چينه شناسي منطقه
در نظر گرفته شده است.
مارن ،ماسه سنگ و کنگلومراي ائوسن پيشين )(Em,s,c1

تﻣ

اين واحد از مارن هاي سي لت دار قرمز روشن و گل سنگ هاي خاکي رنگ داراي درون اليه هاي ماسه سنگ هاي
آهکي با ضخامت از يک تا چند سانتي متر و گاهي درون اليه هاي کنگلومرايي ،با ضخامت حدود  300 -200متر در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب روستاي مهرکرد و قابل مشاهده است وليکن بر عکس دو واحد قبلي به سمت شرق ضخيم تر و به سمت غرب
نازک و ناپديد مي گردد.
شبه فليش هاي پالئوسن تا ائوسن )(PeEf.t

و
اﮐﺘ

رخنمون هاي کوچک و پراکنده ازاين واحد در جنوب گسل دولت آباد  -چاه شن در جنوب غربي نقشه ديده مي شود
که به علت گسترش کم قابل تقسيم بندي نبوده و لذا به صورت تفکيک نشده نشان داده شده اند .رخنموني از آنها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در حدود  3/5کيلومتر شمال شرق روستاي چاه شن متشکل از رسوبات نرم فرسايش سفيد و زرد روشن رنگ و اکثرا
متشکل از ماسه سنگ هاي آهکي خاکستري روشن نازک اليه تا الميناسيوني متناوب با مارن و مارن سيلت دار
ميباشد.
سنگ آهک آلوئولينا  -نوموليت دار ائوسن پيشين )(El1

در حدود  6کيلومتر جنوب غرب کال ته قيچي سنگ آهک هاي آلوئولينا و صدف دار به رنگ خاکستري تا قهوه اي

زﻣﯿ

روشن گاهي کمي ماسه اي يا ندوالر اين واحد بر روي شبه فليش هاي  Pef.tو در دو افق به ضخامت  5تا  10متر و
حدود  15 - 10مر رخساره هاي نرم فرسايش بين آن دو قابل مشاهده است که نمونه هاي تهيه شده از آنها داراي
سن ائوسن پيشين ) (Ypresianبوده است .رخنمون هاي پراکنده اي از اين واحد در اطراف روستاي کروج ديده ميشود
و  3تا  4کي لومتر شرق آن با ضخامت حدود  100 - 80متر نيز مشاهده شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شبه فليش هاي ائوسن پيشين )(Ef.t1

رسوبات شبه فليشي اي ن واحد با ضخامت حدود  200تا  300متر از شرق تا غرب بخش ميان ي نقشه در جنوب
رخنمونهاي متعددي مشاهده شده اند و از تناوب هاي قرمز ،سبز و خاکستري مارن سيلت دار ،ماسه سنگ و سيلت
سنگ آهکي ،درون اليه هاي سنگ آهک و گاهي گچ تشکيل شده اند .شش کي لومتر جنوب غرب چاه ستاره تناوب
رخساره هاي نرم فرسايش مارن سي لت دار قرمز و زرد و افق هاي متعدد سنگ آهک مارني به رنگ زرد تا پسته اي
روشن ديده مي شود و نمونه هاي مربوطه داراي آلوئولينا و ديگر فسيل هاي به سن ائوسن پيشين تشخيص داده
شدهاند و چند صد متر جنوبي تر از اين نقطه ،قاعده ماسه سنگي  -کنگلومرايي اين واحد قابل مشاهده است که به
تدريج به سمت باال تبدي ل به شبه فليش ها مي شوند.
چند صد متر شمال روستاي ذوالفرخ شبه فليش هاي سبز و قرمز و گاهي داراي افق هاي سنگ آهک تخريبي سرشار
از فسيل و خرده صدف بخش هاي تحتاني اين واحد رخنمون دارد .در بررسي هاي ميکروسکپي بر روي نمونه ها ي
مربوطه به توسط ف .کشاني فسيل هاي زير و سن ائوسن پيشين ) (Ypresianتشخيص داده شده است:
12
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Nummulites spp., Assilina spp., Operculina sp., Discocyclina sp., Gypsina sp., Alveolina sp.,
Globorotalia spp., Distichoplax biserialis.

به سمت شمال رخساره هاي روشن تر و درون اليه هاي ماسه سنگ آهکي سست به رنگ خاکستري روشن نيز در
آنها ديده مي شوند .در بخش هاي باالتر ،ماسه سنگ هاي آهکي و سنگ آهک هاي مارني سرشار از آلوئولينا و ي ا
گاهي نوموليت قرمز رنگ در البالي فليش هاي سبز و خاکستري روشن اين واحد ديده مي شود و در حدود 1/ 5
کيلومتر شمال روستاي ذوالفرخ افق  3– 2متري گچ نيمه متراکم نيز در آنها مشاهده شده است .به سمت باال درون
اليه هاي سنگ آهک هاي سرشار از آلوئولينا و گاهي نوموليت و خرده صدف در آنها فراوان شده و به صورت تدريجي

ﮐﺸ
ﻮر

تبديل به سنگ آهک هاي نوموليت و آلوئولينا واحد  El2مي شوند.
کنگلومرا و ماسه سنگ ائوسن مياني )(Ec,s2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسوبات پيش رونده ائوسن مياني منطقه با ناپيوستگي کامال مشخص و قاعده اي کنگلومرايي  -ماسه سنگي با ضخامت
از چند متر تا حدود  50 - 40متر بر روي واحد هاي سنگي قديمي تر و متفاوتي قرار گرفته اند که صرف نظر از داللت
بر حضور دوره فرسايشي ،نشان دهنده فعاليت هاي زمين ساختي نيز هستند .در رخنمون هاي متعددي اين واحد
سنگي به علت کمي ضخامت قابل نمايش بصورت جداگانه نمي باشد وليکن در دو کيلومتر شمال کالته امير آباد 15
تا  20متر کنگلومراي قرمز و ماسه سنگ آهکي و درون اليه سنگ آهک نوموليت و آلوئولينا دار و بر روي آنها - 30

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 40متر رسوبات نرم فرسايش اين واحد دي ده مي شود که بر روي آنها سنگ آهک هاي نوموليت  -آلوئولينا دار واحد
 El2و مشابه درون اليه هاي پائيني دي ده مي شود که در بررسي هاي فسيل شناسي نيز کم و بيش داراي فسيل ها و
سني مشابه بوده اند (لوتسين).
 2/5کي لومتر شمال دولت آباد نيز در قاعده اين واحد  4تا  5متر طبقات نازک کنگلومرايي دانه ريز کمي ندوالر با
سيمان ماسه اي و بر روي آنها  15 - 10متر رخساره هاي نرم فرسايش ماسه سنگي قرمز رنگ ديده مي شود.

و
اﮐﺘ

سنگ آهک نوموليت  -آلوئولينا دار ائوسن مياني )(El2

اين واحد از سنگ آهک هاي نوموليت  -آلوئولينا دار و سنگ آهک ماسه اي تشکيل شده که کم و بيش با قاعده اي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرايي  -ماسه سنگي که در بعضي نقاط قابل جدا سازي بوده اند ) (Ec,s2بصورت پيش رونده و با ناپيوستگي
فرسايشي ) (Disconformityبر روي سازند هاي مختلف قديمي تر قرار گرفته اند .اگرچه بخش اعظم آن در بررسيهاي
فسيل شناسي به سن لوتسين تشخيص داده شده اند وليکن در برخي نقاط منطقه نيز سن هايي در محدوده ائوسن
پيشين تا ائوسن مياني براي آنها ارائه شده است که احتماال مربوط به حضور فسيل هاي فرسايش يافته قديمي تر
بصورت دست دوم در نمونه هاي مربوطه مي باشد.
در حدود  1/5کي لومتر جنوب مهرکرد و اين واحد  60تا  70متر ضخامت دارد که از سنگ آهک کمي ندوالر نخودي

زﻣﯿ

تا خاکي رنگ سرشار از آلوئولينا و گاهي نوموليت و نيز دوکفه اي و گاستروپودا تشکيل شده است و به سمت غرب
ضخي م تر شده و در جنوب کالته اميرآباد به ضخامت  100تا  120متر هم مي رسد .در قاعده آنها چند متري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کنگلومراي ريز دانه ري گ دار و ماسه سنگ دانه درشت مي کروکنگلومرايي دي ده مي شود که به سمت باال به تدريج به
سنگ آهک هاي مزبور مي شوند .در بررسي هاي ميکروسکپي به توسط ش .اهلل مددي در سه مقطع نازک فسيل هاي
زير و سن ائوسن مياني ) (Lutetianتشخيص داده شده است:
Nummulites sp., Nummulites aturicus (spp.), Nummulites globolus, Nummulites millicaput, Alveolina
spp., Alveolina elongata, Glomalveolina sp., Alveolina levantina, Alveolina munieri, Operculina sp.,
Cuvilierina eocenica, Orbitolites Complanatus, Dictyoconus/ Coskinolina sp., Asterigerina sp., Cibicides
sp., Rotalia sp., Miliolids, Valvulinids, Bryozoa.

دو کيلومتر شمال کالته امير آباددر سنگ آهک هاي مربوطه که سرشار از آلوئولينا ،نوموليت هاي گاهي سکه اي به
قطر تا دو سانتي متر ،صدف ها و شکم پا ها هستند به توسط ف .کشاني در چهار مقطع نازک فسي ل هاي زير و سن
ائوسن مياني (لوتسين) تشخيص داده شده است:
Nummulites spp., Orbitolites sp., Discocyclina sp., Operculina sp., Alveolina spp., Calcarina sp., Assilina
aff. Spira, Lockartia sp., Globorotalia sp., Rotalia spp., Glomalveolina sp., Valvulina sp., Lockhartia aff.
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Diversa, Gypsina sp., Opertorbitolites sp., Sphaerogypsina sp., Calcarina sp., Kathina sp., Coskinolina
sp., ldalina sp.

 4کيلومتر جنوب شرق سنجر و  10تا  15متر سنگ آهک هاي کمي ماسه اي زرد تا قهوه اي روشن اين واحد با 5
تا  6متر کنگلومرا در قاعده بر روي واحد هاي قديمي تر قرار گرفته و بر روي آنها تناوب هاي افق هاي سنگ آهک و
درون اليه هاي فليشي با ضخامت  70 - 50متر ديده مي شود که به سمت شمال به تدريج تبديل به شبه فليشهاي
واحد  Ef.t2مي شوند.
شبه فليش هاي ائوسن مياني )(Ef.t2

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد از رسوبات شبه فليشي شامل تناوب هاي سبز  -خاکستري مارن سيلت دار ،سيلت سنگ و ماسه سنگ
آهکي و گاهي درون اليه هاي سنگ آهک تشکيل شده و با حداکثر ضخامت حدود  600 -500متر در ناوديس کوه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قلعه دختر رخنمون دارد .به علت قرار گيري بر روي واحد  El2با سن مشخص لوتسين ،تعلق رسوبات مربوطه به ائوسن
مياني محرز است در سمت باال ،سن مستندي براي راس آنها به دست نيامده است.
در غرب روستاي سنجر و در بخش هاي پائيني اين واحد ،در ضخامتي حدود  2تا  30متر ،درون اليه هاي فراوان
ماسه سنگ آهکي دانه درشت و گاهي مي کروکنگلومرا بصورت متناوب با مارن ها و شبه فليش ها دي ده مي شود که
در سطح زيرين آنها در بعضي افق ها ،لودکست هاي گاهي پيچي ده فراواني قابل مشاهده است .در شمال معدن متروکه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

سنگ ساختماني واقع در حدود  5کيلومتري غرب مهرکرد و نيز شبه فليش هاي سبز و خاکستري و گاهي قرمز رنگ
اين واحد ديده مي شود که گاهي داراي درون اليه هاي ماسه سنگ خاکستري ري گ دار ميکروکنگلومرائي نيز هستند.
به سمت شمال و هسته ناودي س کوه قلعه دختر ،تعداد و ضخامت درون اليه هاي ماسه سنگ ي به تدريج بيش تر

و
اﮐﺘ

ميشود و نشانه پر شدن تدريجي حوضه و پس روي دري ا هستند .چند صد متر شمال کال ته امير آباد و در موقعيت
هسته ناودي س مهرکردو  -تپه بيد نيز ماسه سنگهاي دانه درشت ميکروکنگلومرائ ي گاهي کمي گراول دار به رنگ قرمز
و سبز خاکستري روشن بر روي شبه فليش هاي سبز و خاکستري ديده مي شود که ظاهرا مشابه هسته ناوديس کوه
قلعه دختر و مربوط به بخش باالئي اين واحد هستند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومراي ائوسن پسين )(Ec3

اين واحد با ضخامتي در حدود  70تا  80متر شامل کنگلومراهائي قرمز رنگ ضخيم اليه تا توده اي شکل و گاهي
افق هاي خيلي نازک از مارن هاي سيلت دار خاکي رنگ البه الي آنها ،در هسته ناوديس کوه قلعه دختر و بر روي شبه
فليش هاي واحد  Ef.t2قابل مشاهده هستند .قلوه هاي کنگلومراها از منشا هاي متعدد و با اندازه هاي مختلف از چند
تا  12 -10سانتي متر و گاهي نيز تا  40 - 30سانتي متر و نيمه مدور تا مدور هستند و در سيماني از ماسه سنگ
آهکي ،شايد مربوط به اواخر لوتسين و پس روي حوضه رسوبي مربوط به آن در هسته ناوديس کوه قلعه دختر باشند

زﻣﯿ

وليکن با احتمالي بهتر مي توانند قاعده پيش رونده سري رسوبات ائوسن باالئي منطقه و هم ارز کنگلومراهاي بخش
تحتاني واحد ) (EЗOlc,sدر نظر گرفته شوند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مارن و ماسه سنگ ائوسن پسين  -اوليگوسن ( (EЗOlm,s

اين واحد در گوشه جنوب شرقي نقشه و در تاقديس گزبرگي رخنمون دارد و از تناوب هاي مارن سيلت دار خاکستري

 سبز روشن ،ماسه سنگ و سيلت سنگ آهکي ،گاهي افق هاي گچ و نيز درون اليه هاي نازک کنگلومرائي تشکي لشده است .در منطقه مورد مطالعه قاعده اين واحد رخنمون ندارد و متناوب با افق هاي ضخيمي از کنگلومرا نيز هستند
که در جعبه اي جداگانه و با عالمت ) EЗOl(c,sمشخص شده اند و در تاقديس گزبرگي مجموع ضخامت ظاهر شده اين
واحد و کنگلومراهاي ضخيم واحد بعدي حدود  900تا  1000متر تخمين زده شده است.
در يال جنوبي تاقديس گزبرگي و در زير آخرين افق ضخيم کنگلومرائي ،مارن هاي رسي قهوه اي  -قرمز رنگ که با

اسيد کمي مي جوشند و به مقدار کم گچ دار نيز هستند ديده مي شود .نمونه شست وشوي مربوطه در بررسي هاي
فسيل شناسي به توسط ط .محتاط داراي فسيل هاي زير و سن ائوسن پسين تشخيص داده شده است:
Cibicidina walli, Cibicides sp., Gyroidina sp., Lenticulina sp., Eponides sp.
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همچنين در اواسط تاقديس گزبرگي در مارن هاي رسي خاکستري  -قهوه اي روشن آهکي کمي سيلت دار داراي
فسيل هاي گياه ي و شاخ و برگ فراوان ،نوموليت هاي خيلي ريز ،شکم پاهاي گوناگون ،خارپوست و صدف دوکفه اي ،
در نمونه تهيه شده براي شست و شو نيز فسيل هاي زير و سن ائوسن پسين تشخيص داده شده است.
Pararotalia mexicana, pararotalia sp., Nummulites sp., Textularia sp., Gyroidina sp., Cibicides sp.,
Ostracods.

کنگلومراها و ماسه سنگ هاي ائوسن پسين  -اوليگوسن )(E3Olc,s

ﮐﺸ
ﻮر

همانطور که در شرح واحد قبلي ذکر گرديد درون اليه هاي ضخيم کنگلومرائي متناوب با مارن ها و گاهي گچ هاي
واحد قبلي بصورت واحدي جداگانه نشان داده شده اند که شامل کنگلومراها و گاهي درون اليه هاي ماسه سنگي به
رنگ قرمز وقهوه اي روشن هستند .در آخرين افق کنگلومرائي ضخيم در يال جنوبي ،دانه هاي کنگلومرا نيمه مدور تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مدور و از منشا هاي متعدد اکثر سازند هاي منطقه و با اندازه هاي از چند ميلي متر تا  15 - 10سانتي متر و اکثرا در
حدود  10– 5سانتي متر مي باشند و نکته مهم وجود تعدادي قلوه هاي سنگ آهک آلوئولينا و نوموليت دار وحتي
داراي نوموليت هاي سکه اي گاهي به قطر يک تا دو سانتي متر ائوسن مياني است که به يقين و حتي بدون بررسيهاي
فسيل شناسي هم سن اين کنگلومراها را جوان تر از ائوسن مياني مي سازد و با توجه به کليه شواهد زمين شناسي
منطقه اي حتي احتمال اوليگوسن بودن بخشي از آنها نيز وجود دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مرز شمالي و جنوبي واحد  EЗOlm,sو نيز واحد  EЗOlc,sدر تاقديس گزبرگي با رسوبات نرم و ظاهرا کم وبيش مشابه
واحد بعدي ) (Mm,s1به علت تشابه ظاهري رخساره هاي سنگي چندان مشخص نيست و فعال بطور نظري در باالي
آخرين افق کنگلومرائي ضخيم واحد  EЗOlc,sو بصورت مرز حدسي در نظر گرفته شده است.
مارن و ماسه سنگ ميوسن تحتاني )(Mm,s1

آخرين پيش روي گسترده و سراسري در ايران مرکزي در اوايل ميوسن به اين ناحيه رسيده وسبب نهشته شدن

و
اﮐﺘ

رسوبات ضخيم و بيش تر با شرايط قاره اي  -تبخيري در منطقه گرديده است.
در محدوده مورد مطالعه ضخامتي در حدود  1000تا  1200متر از اين واحد در جنوب تاقديس گزبرگي قابل مشاهده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است و از مارنهاي سيلت دار رسي با مقدار قابل توجه سيلت ( بر خالف مارن هاي  EЗOlm,sکه تقريبا سيلت ندارد و يا
کم است) و نيز تناوب هاي ماسه سنگ و سيلت سنگ آهکي و بطور محلي درون اليه هاي نازک کنگلومرا يا گچ
تشکيل شده است.
در محل مزبور دو افق ضخيم از گچ هاي سفيد و خاکستري روشن ) (gyديده مي شود که گاهي به ضخامت  8تا 10
متر نيز مشاهده شده اند و غالبا از گچ هاي متراکم وگاهي درون اليه هاي گچ هاي متخلخل تشکيل شده اند و در
بين دو افق گچ مزبور نيز تناوب مارن سيلت دار و گاهي درون اليه هاي خيلي نازک ماسه سنگ آهکي خاکستري -

زﻣﯿ

سبز روشن و نيز اليه هاي خيلي نازک گچ ديده مي شود .در نمونه شست وشوي تهيه شده از مارن هاي سيلت دار
واقع در چند ده متر جنوبي تر از آخرين افق کنگلومرائي واحد ( EЗOlc,sحدود دو کيلومتر شرق جاده که با عالمت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محل پيدايش فسيل مشخص شده) به توسط ط .محتاط فسيل هاي زير و سن ميوسن (ميوسن پي شين) تشخي ص
داده شده است:
Saracenaria sp., Planulina cf. renz, Lenticulina sp., Lenticulina cf. rotulatus, Textularia mariae, Uvigerina
romenica, Chilostomella oroidea, Planulina ariminensis, Bathysphion sp., Splropieatinella carinata,
Globigerina bolloides, Globigerinoides trilobus, Bulimina pyrula.

در يال شمالي تاقديس گزبرگي نيز رخساره اين واحد کم وبيش مشابه رسوبات يال جنوبي است و در  4کيلومتر جنوب

روستاي چاه تلخ و در حاشيه شرقي جاده دولت آباد به بردسکن ،بخش هاي باالئي اين واحد متشکل است از مارنهاي
سيلت دار متناوب با سيلت سنگ ها و گاهي درون الي ه هاي ماسه سنگي دانه درشت آهکي خاکستري تا قهوه اي
خاکي و گاهي افق هاي گچ يک تا چند سانتي متري و همچنين افق هاي نازک حدود نيم تا يک متري از کنگلومراهاي
قهوه اي خاکي رنگ از منشاهاي متعدد با قلوه هاي نيمه مدور تا مدور با اندازه هاي مختلف به قطر  2 - 1و تا  5الي
 7سانتي متر ديده مي شود .افق ضخيم کنگلومرائي اواسط اين واحد در يال جنوبي ( 120 - 100متر) در جعبه اي
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جداگانه و با عالمت ) (Mc,s1بصورت مجزا نشان داده شده است که کم وبيش شبيه همان کنگلومراهاي واحد EЗOlc,s

هستند.
کنگلومرا ،ماسه سنگ و مارن ميوسن مياني  -پسين )(M2-3

ضخامت نهشته هاي ميوسن مياني  -باالئ ي منطقه مورد مطالعه که عمدتا در جنوب شرقي نقشه رخنمون دارند حدود
 900تا  1100متر تخمين زده شده که در ناوديس هاي دولت آباد و چاه تلخ قابل مشاهده هستند .در قاعده آنها چند
ده متر کنگلومراي قرمز رنگ و با دانه هاي از منشا هاي متعدد نيمه مدور تا مدور ديده مي شودو نيز گاهي درون
اليه هاي ماسه سنگي ريگ دار که در يال جنوبي بدون اختالف شيب چندان محسوس بر روي واحد ) (Mm,s1قرار

ﮐﺸ
ﻮر

گرفتهاند ) .(Mc,s2-3صد تا دويست متر شرق روستاي دولت آباد بخش نرم فرسايش روي کنگلومراهاي مزبور متشکل
است از ماسه سنگهاي خاکستري رنگ در قاعده و گاهي همراه با افق هاي کنگلومرائي که به تدريج به سمت باال درون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه هاي مارن سيلت دار و سيلت سنگ آهکي و مارن رسي قرمز تي ره رنگ در آنها ظاهر و بيش تر مي شود .نمونه
شست و شوي مارنهاي رسي مزبور در بررسي هاي فسيل شناسي به توسط ط .محتاط داراي فسيل هاي زير و به سن
ميوسن (ميوسن پسين) تشخيص داه شده است:

Rotalinoides sp., Elphidum sp., Globotruncana sp. (Reworked), Quinqueloculina sp., Cibicides sp.

تﻣ

يک کيلومتر جنوب روستاي دولت آباد نيز مارن هاي مربوطه در بررسي هاي فسيل شناسي داراي فسيل هاي زير و
سن ميوسن (پسين) تشخيص داده شده اند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Sphaeroidina bulloides, Rotalinoides sp., Quinqueloculina sp., Cibicides sp.
رسوبات مزبور به عنوان واحد  Mm,s,c2-3در نظر گرفته شده و ضخامتي حدود  400تا  500متر براي آنها برآورد گرديده

و
اﮐﺘ

است و در طرفين داراي تغيير و تبديالت جانبي فراوان مي باشند .هم ارزهاي داراي مارن کمتر و ماسه سنگ بيشتر
واحد مزبور به عنوان واحد  Ms,c2-3در نظر گرفته و ضخامتي حدود  400تا  500متر براي آنها تخمين زده شده است.

شدهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخنمون هاي کوچک و پراکنده رسوبات ميوسن در بخش هاي شمال غربي نقشه ) (Mقابل تفکيک نبوده و عمدتا از
مارن سيلت دار کمي گچي و درون اليه هاي سيلت سنگ و ماسه سنگ تشکيل شده و نمونه هاي شست وشوي آنها
در بررسي هاي فسيل شناسي به توسط ف .وکيلي داراي فسيل هاي دست دوم کرتاسه و پالئوژن تشخيص داده
c,s

کنگلومرا و ماسه سنگ پليوسن  -کواترنري ) (PlQ

در هسته ناودي س دولت آباد ضخامتي در حدود  100تا  150متر از اي ن واحد قابل مشاهده است و شامل کنگلومراهائ ي
قرمز روشن با دانه هاي از منشاهاي ني مه مدور تا مدور و با اندازه هاي مختلف از چند ميلي متر تا چند سانتيمتر و
گاهي تا  15 - 10سانتي متر در سيمان ماسه اي آهک ي سست مي باشند .در پائين الي ه بندي ضخي م تا توده اي شکل

زﻣﯿ

و به سمت باال اليه بندي ضخي م تا متوسط دارند و گاهي درون اليه هاي ماسه سنگ ي ريگ دار و به خصوص در
بخشهاي باالئي ديده مي شود .به سمت غرب رخنمون هاي وسيعي از اين واحد بر روي رسوبات قديمي تر قابل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مشاهده است .فسيلي از اين واحد به دست نيامده ولي کن به لحاظ چين خوردگي در آنها ،مي توان رسوبات مربوطه را
جوانتر از واحد هاي به سن ميوسن قبلي و قديمي تر از آخرين مرحله چين خوردگي سرزمين ايران (رخداد پاسادنين)
در نظر گرفت.
نهشته هاي کواترنري

در غرب روستاي محمد آباد و ابتداي رودخانه کال مرغ ،گسترش وسيعي از مارن هاي سيلت دار ،گل سنگ و سيلت

سنگ هاي گاهي گراول دار سست افقي با اليه بندي ضعيف ديده مي شود )  (Qmکه ده تا پانزده متر از ضخامت آنها
در بريدگي ديواره هاي رودخانه ها به خوبي قابل مشاهده هستن و بيش تر مشخصات رسوبات دانه ريز آبرفتي پرکننده
دره ها و تاالب هاي بسته محلي را نشان مي دهند که بعدها در اثر تغيير سطح اساس رو دخانه ها ،در معرض فرسايش
قرار گرفته اند و نمونه هاي مربوطه فاقد فسيل تشخيص داده شده اند.
چند صد متر نهشته هاي چين نخورده کواترنري شامل کنگلومراهاي ماسه اي قلوه سنگ و پاره سنگ دار آبرفتي -
سيالبي ،تحت عنوان هاي پادگانه هاي مرتفع و مخروط افکنه هاي قديمي ) (Q1و نيز پادگانه هاي پست و
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مخروطافکنههاي جوان )  (Q2و همچنين آبرفت هاي سخت نشده بستر رودخانه ها ) (Qalتقسيم بندي شده اند که
غالبا با ناپيوستگي بر روي واحد هاي سنگي قديمي تر قرار گرفته اند.
در بخش هاي شمالي و در کم ارتفاع ترين کفه ها و دشت هاي نقشه ،نهشته ش دن چند ده متر رسوبات آبرفتي ريز
دانه شامل سيلت و رس ) (Qz,cپهنه هاي وسيع و مناسبي را جهت کشاورزي به وجود آورده است .اجتماعاتي از

ﮐﺸ
ﻮر

تپههاي ماسه بادي ) (Qs.dبا ارتفاع گاهي تا چند ده متر در شمال غرب نقشه گستره وسيعي را پوشانيده است که در
آنها سه تا چهار جهت عمده وزش باد قابل تشخيص است .پهنه هاي کم ارتفاع پوشيده شده با ماسه بادي نيز با عالمت
 Qsمشخص شده اند و قاعدتا حوضه کوير در سمت جنوب و جنوب غرب منطقه ،سر منشا عمده ماسه هاي بادي بوده
است.
سنگ هاي آذرين ()lgneous Rocks
گرانيت )(gr

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در شمال و شمال شرق دارين توده هائي گرانيتي ديده مي شود که سنگهاي واحد  Kt,v2را قطع نموده و باال آمده و
قطعات و بلوک هائي از آنها نيز در داخل گرانيت ها ديده مي شود و لذا بايستي از آنها جوانتر باشند .نمونه هاي نقاط

تﻣ

مختلف توده مزبور در بررسي هاي ميکروسکپي گرانيت ،گرانوديوريت اپيدونيزه و پورفيريتيک گرانوديوريت تشخي ص
داده شده اند و پالژيوکالزها عمدتا آلبيت و اولي گوکالز (آ لکالن) هستند و لذا مسئله پالژيوکالز گرانيت بودن اي ن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تودهها و وابستگي آنها با سري سنگ هاي افيوليتي منطقه سبزوار منتفي است.
توف ها و سنگهاي آتش فشاني واحد  Kt,v2در مجاورت توده گرانيتي مختصري دگرگون شده اند و در يک نمونه که
سنگ اوليه دياباز (دولريت اسپيليتي شده) تشخيص داده شده رگه هاي زوئيزيت و کلينوزوئيزيت مربوط به زون

و
اﮐﺘ

حرارتي آن را قطع کرده است .ريوداسيت ها و داسيت هاي واحد مزبور نيز در مجاورت گرانيت ها تحت فرآيند شديد
آ لتراسيون آرژيليزاسيونقرار گرفته است و در نمونه هاي ديگر ،ريوليت کامال دگرسان شده که زمينه شيشه اي آن به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کاني هاي فيلوسيليکاته ( موسکويت) تبديل گرديده تشخيص داده شده است .رگه هاي دايک مانند نيز از توده اصلي
در واحد  Kt,v2نفوذ نموده اند که در بررسي هاي ميکرو سکپي ميکرومونزوسينيت ،ميکرومونزونيت و گرانيت آرژيليزه
مربوط به توده نفوذي کم عمق (گرانوفير) تشخيص داده شده است.
در کنگلومراي به سن پالئوسن (واحد  )Pec,sواقع در چند صد متر شمال روستاي سرخو (جنوب توده گرانيتي) قلوه هاي
گرانيتي ديده نمي شود و لذا سن ترشيري و جوان تر از پالئوسن بودن توده هاي گرانيتي مزبور تاييد مي گردد.
سنگ هاي داسيتي نيمه آتش فشاني )(da

زﻣﯿ

در حدود  2کيلومتر شمال روستاي گرآب ( غرب نقشه) توده اي از سنگهاي داسيتي و درون اليه هاي توفي زرد -
قهوه اي روشن با خرد شدگي ها و فرسايش شديد ديده مي شود که در قله هاي آن توده هائي از سنگ هاي آندزيتيک

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

داسيت و داسيت ديده مي شود .احتمال دارد که هم ارزهاي خروجي همان توده هاي مونزوديوريتي باشند و با احتمالي
بهتر ،مي توانند در ارتباط ب فعاليت هاي آتش فشاني همان واحد  Kt,v2قر ار داشته باشند .سن کرتاسه پسين و يا با
احتمال ،جوانتر از آن ؟ براي اين سنگها در نظر گرفته شده است.

مونزوديوريت ،کوارتز مونزونيت )(md

در نقاط متعددي از منطقه مورد مطالعه توده هاي نفوذي  -نيمه آتش فشاني مونزوديوريتي ديده مي شوند .وجه

مشترک تمامي آنها در اين است که فقط در سنگهاي واحد  Kt,v2ديده مي شوند که لذا مسئله جوانتر از کرتاسه بودن
آنها را زير سوال مي برد.

مونزوديوريت هاي گنبدي شکل جنوب فيل شور به رنگ خاکستري روشن تا سبز ديده شده و حالت يک گنبد نيمه
آتش فشاني  -نفوذي را نشان مي دهند .سيل نيم آتش فشاني واقع در حدود  4کيلومتري جنوب روستاي الرهنگ
در کال مرغ و با ضخامت  300 - 200متر در بررسي هاي ميکروسکپي به توسط م .پشتکوهي ،کوارتز مونزونيت و
ميکروکوارتز مونزوديوريت تشخيص داده شده است .پنج کيلومتر جنوب روستاي درياچه در توده اي نفوذي که از
غرب کالوي تا دوچاهي (غرب نقشه) در رسوبات واحد  Kt,v2ظاهر شده اند ،نمونه هاي مربوطه داسيت آرژيليزه و
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آميگدالوئيدال و مونزوديوريت آرژيليزه تشخيص داده شده اند .در  3کيلومتري غرب روستاي توت بان ،سيلي از
سنگهاي مشابه ديده مي شود که تا دو کيلومتري شرق حمي ره گسترش دارند و نمونه هاي مربوطه مونزوديوريت و
مونزونيت تشخيص داده شده اند.
به طور کلي مونزوديوريت ها و داسيت ها بايستي مرتبط با همان فعاليت هاي آتش فشاني در زمان کرتاسه پسين

ﮐﺸ
ﻮر

باشند زيرا که اليه هاي حدواسط و رخساره هاي ريز بلور (شيشه اي) آنها نيز در البالي سنگ هاي واحد  Kt,v2دي ده
مي شود که حتي در چنين صورتي نيز در محل هاي ظاهر شده کمي از سنگ هاي ميزبان جوانتر هستند .در هر
صورت احتمال جوان تر ؟ از کرتاسه بودن بعضي از اين توده ها نيز به قوت خود باقي است.
دايک ها

دايک هاي منطقه معموال کم عرض و کوتاه هستند و در آهک ها و مارن هاي کرتاسه باال و به خصوص در واحد Kt,v2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به فراواني ديده مي شوند که با مقياس نقشه تهيه شده قابل نما يش نمي باشند .در حدود  4کيلومتر شمال دولت
آباد ،در دنباله گسلي با راستاي شمال شرق  -جنوب غرب ،گاهي اثراتي غير ممتد از يک دايک ديده مي شود.
تكتونيك و زمين شناسي ساختماني

تﻣ

دي دگاه ها و نظرات متفاوت و گاهي متضادي درباره تاريخچه زمين ساختي منطقه سبزوار وجود دارد که چکيده ا ي
از آنها به همراه شواهد زمين شناسي محدوده مورد بررسي در زير ارائه شده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ورقه دارين در زون فليش ) (Flysch zoneواقع شده است .گود حوضه باريک فلي ش که در بخش شرقي ايران مرکزي
و شرق ايران دورادور بلوک لوت و بلوک طبس (تقسيم بندي اشتوکلين  )1968 -را احاطه نموده در طي کرتاسه
پسين و احتماال از سنوتين به وجود آمده است (ج .افتخار نژاد  .)1359 -چنين به نظر مي رسد که در زمان مزبور

و
اﮐﺘ

بخش اعظم ايران تحت تاثير يک نوع نيروي کششي ) (Tensile stressقرار گرفته و در امتداد برخي از شکستگي هاي
موجود در پ ي سنگ ) (Basementجداشدگي هاي ژرف به صورت کافت ) (Riftبه وجود آمده که در آن پوسته اقيانوس ي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسترش ي افته است (همانند آنچه که در درياي سرخ در حال حاضر در شرف تکوين مي باشد و قبال توسط م .تکين
  1972و  1354نيز عنوان گرديده است) .در اين حوضه هاي عميق سنگ هاي آتش فشاني زير دري ائي بازي همراهبا رسوبات آواري به صورت فليش  -ولکاني ک انباشته شده است .در قسمت محوري اين کافت سنگهاي مجموعه
افيوليتي مربوط به گوشه باالئي ) (Upper mantleظاهر شده که امروزه مظاهر آن به صورت آميزه رنگين
) (Colored melangeمشهود است .تشکيل آميزه رنگين مترادف با آغاز فشارهائي در اواخر کرتاسه و اوايل سنوزوئي ک

زﻣﯿ

بوده است .بهم پيوستن کامل اجزاي قاره اي جدا شده ايران در شمال و غرب ايران مرکزي در اوايل سنوزوئيک به
وقوع پيوسته و منجر به بسته شدن حوضه رسوبي فليش گردي ده ولي در شرق ايران رسوب گذاري فليش در پالئوژن
نيز ادامه يافته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آميزه رنگين به طور گسترده اي در جنوب و غرب خراسان ،شرق ايران و کوه هاي بشاگرد بلوچستان مشاهده مي شود
که به صورت حلقه اي ممتد دور بلوک لوت و بلوک طبس را احاطه نموده است .اين مجموعه به وسيله اشتوکلين به

نام کمربند ) (Beltافيوليتي ايران مرکزي و يا حلقه آميزه رنگين ) (Colored Melange Ringناميده شده است .بيش
تر اجزا رسوبي تشکيل دهنده آن را سنگ هائي از سنونين تا ماستري شتين تشکيل مي دهند (ج .افتخارنژاد .)1359 -
به نظر مي رسد که در نواحي شمال غربي و غربي ورقه دارين رخساره هاي ايران مرکزي با زون فلي شي با ارتباطات

بين انگشتي و کام و زبانه شدن تالقي پيدا نموده اند زيرا که رخنمون هاي کوچکي از پالتفرم پالئوزوئيک تا تري اس
ايران مرکزي فقط در آنجا رخنمون دارد.
در منطقه مورد مطالعه براي سنگ آهک ها و مارنهاي پالژيک گلوبوترونکانادار تپه شيربر واقع در سه کيلومتري جنوب
غرب روستاي در ياچه ،سن تورونين و تشخيص داده شده است و لذا واحد  Kt,v2واقع در زير آنها به مراتب قديمي تر
از سنونين و حداکثر در همان محدوده تورونين و شاي د با احتمال به سن سنومانين مي باشد که قدي مي ترين سن ي
است که تا کنون براي پيدايش کافت در منطقه تشخيص داده شده و معرفي مي شود.
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زون سبزوار داراي طبيعتي پرتکاپو مي باشد زيرا که به عنوان منطقه اي حدواسط در بين خرده ورق شرق ايران
مرکزي ) (Microplateو نيز حد جنوبي صفحه توران که در اين ناحيه با بينالود (البرز شرقي) منطبق است واقع شده
و لذا چرخش هاي خرده ورق و به خصوص معکوس شدن هاي مکرر جهت چرخش را به فراواني در خود ثبت نموده
و در آن خرد شدگي هائ ي اضافه بر معمول نيز دي ده مي شود که به استثنا گسل هاي مهم و جوان تر ،بعيد است که

ﮐﺸ
ﻮر

به آساني به توان سيستم ها و قطب هاي سترس هاي بوجود آورنده گسل ها و شکستگي هاي منطقه را دست بندي
و بازشناسي نمود زيرا که انواع گسل ها و با امتداد هاي متفاوت در منطقه قابل مشاهده است که در موارد بي شماري
بدون قاعده چندان منظمي يکديگر را قطع و جابه جا نموده اند .تاثيرات چنين پديده هائي بر شرايط حوضه هاي
رسوبي منطقه مورد مطالعه به شکل تغيير و تبدي الت سريع رخساره واحد هاي سنگي در فواصل نسبتا کوتاه جانب ي
به خوب ي مشهود است و به طور متقابل ،بدون شناسائي دقيق و تعيين هم ارزي هاي رسوبات مربوطه ،تفسيرهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تکتونيکي نسبتا مطلوب امکان پذير نمي باشد .به طور کلي ساختمانهاي تکتونيکي منطقه مورد مطالعه در دو دسته
عمده به شرح زير تقسيم بندي شده اند:
گسل ها و شكستگي ها

تﻣ

منطقه مورد مطالعه داراي مجموعه اي از سي ستم هاي راندگي و گسل هاي معکوس مي باشد و بطور کلي حضور
گسلهاي رانده با جهت شي ب به سمت شمال و شمال غرب قابل توجه است که بي انگر دو جهت اصلي فشارش از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سمت شمال و شمال غرب مي باشد و تعدادي گسل هاي حتي گاهي رانده با شيب بر عکس و به سمت جنوب ،
نشانههائي از گسل ها و شکستگي هاي قديمي تر ناحيه مي باشند .گسل هاي ناحيه اعم از رانده و يا معکوس معموال
داراي شيب زيادي مي باشند گرچه در بعضي نقاط روراندگي هائي نيز مشاهده شده است .وجود تعدادي سطوح گسل ي

و
اﮐﺘ

چين خورده در طي دوره هاي جوان تر بعدي ،بر پيچيدگي تفسير و تعيين موقعيت اوليه آن ها ،استرس هاي به وجود
آورنده شان و تغييرات بعدي مي افزايد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل هاي راستا لغز قائم يا تقريبا قائم ،ظاهرا مؤلفه ها و شکستگي هاي دست دوم و دست سوم محورهاي اصل ي
تغيير شکل هستند تا گسل هاي عميق قديمي که البته گسل راستالغز جنوب غرب چاه ستاره استثنا است و تغيير
رخساره و ضخامت واحد هاي سنگ ي در طرفين آن نشانه فعاليت هاي قديمي تر و ريشه دار بودن آن مي باشد .نسبت
به زون افيوليتي سبزوار ،فواصل گسل هاي رانده اصلي از يکدي گر زياد است و گاهي در قسمت هاي رانده شده،
گسلهاي فلسي ) (lmbricateمشاهده شده است .نيروهاي عمل کننده در گسل هاي رانده و يا معکوس ،در برخ ي

زﻣﯿ

نقاط سبب چين خوردگي ،افزايش شيب اليه ها و يا در پاره اي موارد برگشتگي طبقات نيز شده اند.
اکثر گسل هاي مهم منطقه داراي روند شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب هستند که کم وبيش به موازات گسل
درونه واقع در حدود چهل کيلومتري جنوبي تر اين منطقه مي باشد .گسل هاي با امتداد تقريبا شرقي  -غربي نيز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فراوان هستند و تنها مورد استثنا از گسل هاي مهم منطقه ،گسل گرآب مي باشد که تا شمال روستاي نوده داراي
امتداد شرق جنوب شرق  -غرب شمال غرب است و از نوده به سمت شرق ،چرخيده و به گسل مظفر آباد پيوسته

است .در کوه پروند تا حميره گسل هاي با راستاي شمال شرق  -جنوب غرب به فراواني ظاهر شده اند.
اغلب گسل ها و شکستگي هاي منطقه داراي دوره فعاليت به نسبت جديد مي باشند حتي اگر برخي از آنها در واقع
همان گسل ها و شکستگي هاي ري شه دار قديمي منطقه با شند .حضور آنها در واحد سنگي پليوسن  -کواترنري و يا

حتي آبرفتهاي هولوسن (  Q2و  )Q1منطقه داللت بر فعاليت هاي جوان آنها در کواترنري مي نمايد و منطقه از نظر
زمين ساختي فعال استو تکان ها و زمين لرزه هاي خفيف مکرر گاه به گاه در طول سال در روستاي سرخو (شمال

دارين) و نيز برخي روستاهاي مجاور گسل هاي بخش مياني نقشه قابل ذکر است .گسل هاي مهم منطقه به شرح
زيرند:
گسل مظفرآباد  -گرآب

اين گسل از شمال روستاي محمدآباد در ورقه ششتمد تا شمال شکرآباد در ورقه دارين به شکل گسلي رانده و پر
زاويه ( 50 -40درجه) با راستاي شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب سبب باال رفتن واحد  Kt,v2و سنگ آهک هاي
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واحد  Kl2بر روي واحد هاي سنگي مختلفي شده است .در سمت شرق در ورقه ششتمد (م .ب .جعفريان )1377 -
گسل مظفرآباد ناميده شده و داراي طول قابل توجهي مي باشد .در سمت غرب شکرآباد به گسل گرآب مي پيوندد که
بيش تر مشخصات گسلي معکوس با زاويه شيب  80 - 70درجه بسمت شمال و راستاي شرق جنوب شرق  -غرب
شمال غرب را نشان مي دهد و حتي گاهي آبرفت هاي  Q2را قطع نموده است.
گسل دولت آباد  -چاه شن

گسله اي معکوس و به درازاي  35تا  40کيلومتر و شيب متغير  50تا  70درجه به سمت شمال تا شمال غرب و
راستاي شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب است که واحد کنگلومرائي پليوسن  -کواترنري را قطع کرده است .در

ﮐﺸ
ﻮر

سمت جنوب غربي چند ده کيلومتر ديگر از امتداد آن در چهارگوش  1 :250000خارتوران (ا.نوائ ي و همکاران -

 )1365در اطراف روستاهاي اسب کشان و گرماب قابل تعقيب مي باشد و اي ن گسل در جنوب ورقه دارين در واقع از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سيستم هاي گسلي متعددي تشکيل شده و داراي انشعاباتي نيز مي باشد که نشانه تداخل حرکت ها و جابجائي هاي
جوانتر و نيز تاثيرات شکستگي هاي ريشه دار قديمي در هدايت آن ها مي باشد که ني ازمند توضيحات و بررسي هاي
کامال تفضيلي مي باشد.
گسل معكوس شمال مهرکردو  -جنوب ذوالفرخ

تﻣ

اين گسل شيب هاي متغير  60تا  70درجه و گاهي  80 - 70درجه به سمت شمال غرب را نشان مي دهد و داراي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

راستاي شمال شرق  -جنوب غرب است و در سمت جنوب غربي سبب جابجائي و باال آمدن حتي بخشي از سنگ
هاي کرتاسه باال بر روي يکديگر شده است .در حد شرقي در شمال روستاي مهرکرد و در زير آبرفتهاي کواترنري
ناپديد مي شود و در سمت جنوب غربي  ،گسل مهم راستالغز راست گرد جنوب غرب چاه ستاره آن را قطع و جابجا
گسل گفت  -اجنورد

و
اﮐﺘ

نموده است.

گسله اي معکوس و پر زاويه مي باشد ( 80 - 70درجه به سمت شمال) که در غرب ناوديس گفت با گسله اي تقريبا
شرقي  -غربي جا به جا شده است .دنباله هاي آن تا شمال روستا اجنورد قابل تعقيب است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل معكوس کالوي

شيبي حدود  70تا  80درجه به سمت شمال براي آن تخمين زده شده است و با راستاي تقريبا شرقي  -غربي و از
شرق دوچاهي (غرب نقشه) تا جنوب شرق کالوي امتداد داشته و سبب باال آمدن واحد هاي متعددي بر روي مارن و
سنگ آهک کرتاسه تحتاني شده است .به سمت شرق احتماال تا جنوب کروج امتداد داشته و به گسل مهرکرد و
ذوالفرخ مي پيوندد.

زﻣﯿ

گسل معكوس چاه ستاره

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کم و بيش مشابه گسل کالوي است با اين تفاوت که داراي راستاي شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب است و
سبب باال آمدن مارن ها و سنگ آهک هاي کرتاسه تحتاني بر روي نهشته هاي پالئوسن و ائوسن شده است.
گسل معكوس جنوب کوه پروند

داراي راستاي شمال شرق  -جنوب غرب و شيب زياد  70تا  80درجه به سمت شمال غرب است و سبب باال آمدن و

مجاور يک ديگر قرار گرفتن رخساره هاي متفاوت مارن و سنگ آهک هاي کرتاسه تحتاني و کنگلومراهاي شبيه
کنگلومراي کرمان داراي رخساره هاي خاص ايران مرکزي بر روي واحد  Kt,v2با رخساره زون فليش شده است.

گسل معكوس شمال غرب دارين (گسل گردنه هالك آباد)

مسافت کوتاهي از اين گسل با راستاي تقريبا شرقي  -غربي در شمال روستاي سرخو قابل مشاهده است که سبب باال
آمدن سنگ آهک هاي کرتاسه باال بر روي واحد  Kt,v2شده است و گسترش اصلي آن در ورقه ششتمد (م.ب .جعفريان
  )1377و به طول حدود  30کي لومتر است که جاده سبزوار به بردسکن را در گردنه هالک آباد قطع کرده و لذا بههمين اسم نامي ده شده است .در سمت غرب دنباله آن در شمال دارين در زير آبرفت هاي کواترنري ناپديد شده است.
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گسل کالته بلي  -نوده

گسلي رانده با شيب حدود  50 - 40درجه به سمت شمال و با راستاي تقريبا شرقي  -غربي مي باشد و تا نواحي غرب
کالته بلي قابل تعقيب است .دنباله غربي آن در زير آبرفت هاي کواترنري قرار گرفته و قابل تعقيب نم ي باشد.
چين خوردگي ها

چين خوردگي هاي متعددي به شکل تاقديس ها و ناوديس هاي کوچک و بزرگ در منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده
هستند که نيروهاي فشارنده به وجود آورنده گسل هاي منطقه سبب چين خوردگي آنها نيز شده است و لذا راستاهاي
متعددي را کم وبيش به موازات جهات عمده محورهاي تغييرشکل و گسل هاي اصلي منطقه نشان مي دهند و در

ﮐﺸ
ﻮر

برخي نقاط نيز چين خوردگي هاي تکراري قابل مشاهده است.
بر حسب نقاط مختلف ،درجات متفاوت چين خوردگي ها از ماليم تا متوسط ،شديد و خيلي شديد و حتي در نقاط

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متعددي به صورت برگشته ني ز در سنگ ها و رسوبات منطقه قابل مشاهده است وليکن ميانگين چين خوردگي هاي
منطقه در حد شديد تا خيلي شديد مي باشد .چين خوردگي هاي مهم منطقه به شرح زيرند:
 -ناودي س چاه تلخ که در رسوبات ميوسن تشکيل شده است و به سمت غرب گسترش وسيعي دارد .محوري با راستاي

تﻣ

شرق جنوب شرق  -غرب شمال غرب و مخالف جهات اصلي فشارش در منطقه نشان مي دهد که به احتمال زياد
ثانوي و ناشي از چين خوردگي تکراري است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 ناوديس مهرکرد و  -تپه بيد که عمدتا در واحد  Ef,t2تشکيل شده و محور آن کم وبيش با گسل مهرکردو  -ذوالفرخهم راستا است.
 -ناوديس کوه قلعه دختر که کم وبيش داراي مشخصات ناوديس مهرکردو  -تپه بيد است.

و
اﮐﺘ

 ناوديس کوه پروندکه محور آن داراي جهت متفاوت و در راستاي شمال شرق  -جنوب غرب مي باشد. -ناوديس ذوالفرخ که در نهشته هاي کرتاسه باال تشکي ل شده و محور آن کم وبي ش با گسل مهرکردو  -ذوالفرخ هم

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

راستاست.
 ناوديس چاه ستاره که داري محوري شرقي  -غربي مي باشد. ناوديس گفت با محور در راستاي شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب در سنگ آهک هاي واحد  Kl2قابل مشاهدهاست.
 -ناوديس دولت آباد که کم و بيش با ناوديس چاه تلخ هم راستاست و در هسته آن نهشته هاي کنگلومرائي واحد

زﻣﯿ

پليوسن  -کواترنري ديده مي شود و گسترش وسيع آن به سمت شرق در ورقه ششتمد است.
 ناوديس فيل شور که در هسته آن نهشته هاي به سن پالئوسن ديده مي شود و داراي محور با راستاي تقريبا شرقي -غربي است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اضافه بر موارد فوق ناوديس هاي نامگذاري نشده فراوان دي گري نيز در جنوب غرب حيره ،جنوب شرق توت بان ،کالته
بلي و از جنوب فيل شور تا جنوب کالته کاشک قابل مشاهده هستند.
تاقديس هاي مهم منطقه در نقاط متعددي بر روي نقشه مشخص گرديده و عبارتند از:
 -تاقديس دو چاهي که عمدتا در رسوبات کرتاسه باال و در واحد هاي سنگي  Kl2و  K m,l,fl2تشکيل شده است و به

علت قرار گيري در يک زون فعال گسلي در معرض تغيير شکل فراوان ،به شدت خرد شده و بهم ريخته است تا حدي
که سابقا در مقياس  1:250000آن را به عنوان آميزه رنگين در نظر مي گرفته اند.
 تاقديس گزبرگي که در گوشه جنوب شرقي نقشه در مارن ها و کنگلومراهاي واحدهاي  EЗOlm,sو  EЗOlc,sتشکيلشده و محور پيچ وتاب دار و با راستاي کلي شرق شمال شرق  -غرب جنوب غرب نشان مي دهد.
 تاقديس جنوب حميره که هسته آن در واحد  Kt,v2واقع شده و داراي محوري با راستاي شرق شمال شرق  -غربجنوب غرب مي باشد.
 تاقديس نامگذاري نشده بين دو تاقديس دولت آباد و چاه تلخ در گوشه جنوب شرقي نقشه که کم و بيش با آنها هممحور است.
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 تاقديس هاي غرب لندوان که در نهشته هاي  Kt,v2قابل تشخيص هستند. تاقديس غرب هاشم آباد که تا جنوب توت بان قابل تعقيب است و در هسته آن واحد  Kt,v2مشاهده مي شود. تاقديس هاي جنوب شرق چاه ستاره که در رسوبات کرتاسه باال تشکيل شده و در هسته آنها واحد  Kt,v2رخنموندارد.
به غير از موارد فوق تاقديس هاي کم اهميت تر فراواني نيز در نقاط متعددي از منطقه قابل مشاهده هستند و به
خصوص در واحد  Kt,v2که غالبا در فواصل کوتاه قطع شده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

زمين شناسي اقتصادي

اکتشافات چکشي ورقه دارين بصورت هم زمان و جداگانه به توسط ق .بدخشان و ف .بني آدم انجام گرديده و گزارش
کامل آن جداگانه عرضه شده است .خالصه اي از گزارش مزبور به شرح زير است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در ورقه دارين گسترده ترين کاني سازي ها با فعاليت هاي آش فشاني  -رسوبي کرتاسه باال ( )Kt,v2ارتباط دارد .از
جمله به کاني زاي منگنز مي توان اشاره نمود که در ارتباط مستقيم با اين فعاليت ها مي باشد و همواره به صورت
کانه هاي براونيت ،پسيلومالن و پيرولوزيت در افق هاي راديوالريتي واحد مزبور مشاهده مي گردد .کاني هاي منيتيت،

تﻣ

ايلمنيت ،کالکوپيريت ،گالن و ماالکيت در برخي از کانسارهاي منگنز ورقه ،کانيسازي را همراهي مي کنند .در اثر
عملکرد گسلي ،برخي از کانسارهاي منگنز درون ديگر واحد هاي منطقه جايگزين شده اند (کانسارهاي منگنز ذوالفرخ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و دو چاهي) .کانسارهاي بنسبرد ،فريزي ،دوچاهي از جمله مهمترين کانسارهاي منگنز ورقه به شمار مي آيند.
هم چنين کاني سازي مس در ارتباط با فعاليت هاي آتش فشاني  -رسوبي کرتاسه ( )Kt,v2بوده که کانه هاي اصلي
آن از کالکوپيريت ،بورنيت ،کوولين و تترائدريت تشکيل شده و کاني هائي همچون پيريت ،اسفالريت ،گالن ،نقره

و
اﮐﺘ

طبيعي و طال همراه آنها ديده مي شود که بر ارزش اقتصادي آنها مي افزايند .در مناطق سطحي اکسيدان همواره
کاني هاي ماالکيت و آزوريت قابل مشاهده مي باشند .کانسارهاي مس نيران (الالئي) ،چون ،هموئي و گراب مهمترين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محدوده هاي مس دار ورقه محسوب مي گردند .تنها در شمال کوه پروند يک رگه کوچک از باريت در مرز گسله
شيلهاي ترياس تحتاني (سازند سرخ شيل) با دولوميت هاي ترياس مياني (سازند شتري) به صورت گرمابي تشکيل
شده است.همچنين در همبري گسله بين واحد ( )Kt,v2و مارن و سنگ آهک کرتاسه تحتاني در جنوب کوه پروند ،يک
عدسي کوچک از کاني سلستين به صورت گرمابي تشکيل شده است .در جنوب چاه تلخ ،در واحد مارني  -تبخيري
ائوسن باالئي و هم چنين در شرق روستاي گفت در درون واحد ( ،)Kt,v2کاني زئوليت تشکيل شده که مورد اول از
لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي باشد.

زﻣﯿ

کاني تنارديت (سولفات سديم) در اثر وجود يون هاي  Na+و  SO4-در آب هاي زير زميني منطقه در نقاطي مانند پشته
قرمز گرآب (غرب نقشه) ،شمال کالته پشت آسمان و دو چاهي دولت آباد در زير سطح نازکي از خاک تشکيل شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است.
افق هائي از گچ در رسوبات پالئوسن ،ائوسن و ميوسن تشکيل شده که برخي از آنها در حد اقتصادي مي باشد مانند
افق هاي گچ جنوب چاه تلخ ،جنوب کروج ،شمال شرق گراب و شرق چاه ستاره.
سنگ هاي آهکي و مرمريتي شده گاه ي کرتاسه باال و غالبا پائوسن به رنگ هاي شيري مايل به خاکستري و صورت ي
در برخي نقاط براي سنگ ساختماني مناسب مي باشد .يک معدن فعال از سنگ هاي آهکي سفيد رنگ با خلوص باال
در شمال دو چاهي دولت آباد در حال بهره برداري مي باشد.
اضافه بر موارد فوق ،نشانه هاي ديگري از مواد معدني در منطقه نيز ضمن برداشت هاي صحرائي زمين شناسي مشاهده
شده که عبارتند از:
نسوز (التريت) :آثاري از ماسه سنگ ها و شيل هاي نازک اليه التريتي در سازند سرخ شيل منطقه مشاهده شده
است که فقط در گوشه شمال غربي نقشه رخنمون هاي کوچکي از آنها ديده مي شود.
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دولوميت :به مقدار کم و فقط در رخنمون هاي کوچک سازند شتري در گوشه شمال غربي نقشه ديده مي شود.
گل سرشور (اسمكتيت) :در محل توده سياه رنگ شرقي منگنز دار معدن دو چاهي که در محل عبور گسل واقع
شده است به ضخامت چند صد متر قابل مشاهده است .در محل مزبور در نتيجه تاثيرات گرمابي بر روي مارن هاي
الب ه الي فليش هاي مربوطه ،آهک از ترکيب مارن ها حذف گرديده و رسوبات باقي مانده رسي شبيه گل سرشور شده
اند.
پرليت :در شمال غرب محمد آباد و در ابتداي رودخانه کال مرغ در واحد ( )Kt,v2افق ضخيمي از سنگ هاي آتشفشاني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

اسيدي و نيز ريوليت مشاهده شده است و هم چنين در افق هاي بسيار زيادي از واحد ( ،)Kt,v2نمونه هاي مربوطه
توف هاي شيشه اي مت بلور اسيدي تشخيص داده شده اند و لذا منطقه داراي استعداد بسيار مناسبي جهت پي جوئي
پرليت مي باشد.
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