وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000داﻧﺴﻔﻬﺎن )ﺧﯿﺎرج(

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5961

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل

زﻣ
ﯿﻦ
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5961دانسفهان (خيارج)
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه  1: 100،000دانسفهان در غرب شهرستان بوئين زهرا و در گوشه شمال غربي نقشه چهارگوش 1:250000
ساوه قرار دارد ،از نظر مختصات جغرافي ائي در محدوده  49º، 30' - 50ºطول شرقي و  35 º، 30' - 36ºعرض شمال ي
قرار گرفته و جز زون تکتونيکي اروميه  -دختر بشمار مي رود از روستاهاي مهم اين محدوده مي توان سگزآباد ،خيارج،
حاجي عرب ،برزلجين ،چسکين ،کورچشمه رزک ،نهاوند ،شيزند و جهان آباد افشاريه را نام برد که بر خي از آنها تابع
بخشداري بوئين زهرا و برخي ديگر تابع فرمانداري و بخشداري قزوين و آوج بشمار مي رود ،اخيرا منطقه مورد بررس ي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از نظر تقسيم بنديهاي کشوري جزو استانداري قزوين محسوب مي گردد به سبب رويداد زمين لرزه در سال 1342
اکثر روستاها بخصوص روستاهاي دانسفهان ،بوئين زهرا ،سورا و جين ،يزن ،ينگي کهريز ،سلطان آباد ،چنار و شنستق
که در راستاي گسل اصلي حسن آباد قرار دارند بکلي ويران شده و از نو بنا شده اند و نيز بر اثر تاثير گسلهاي اين

تﻣ

ناحيه دربريدگيهاي ايجاد شده ،کانالهائي براي عبور آبهاي جاري بوجود آمده است.
از رودخانه هاي اصلي ناحيه يکي رودخانه حاجي عرب مي باشد که غالبا در تمام فصلهاي سال داراي آب است رودخانه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رودک ،کل گلي چاي ،ساوه چايالق ،رودخانه تيره و رودخانه توپخانه از شاخه هاي رودخانه حاجي عرب هستند.
نهرخررود نيز در نيمه شمالي محدوده نقشه با راستاي تقريبا شرقي  -غربي از روستاهاي جهان آباد افشاريه و رحي م
آباد و نيز رود کلنجين که در پايانه بخش جنوب غربي نقشه قرار دارد با راستاي تقريبا شمالي جنوب ي از روستاهاي

و
اﮐﺘ

گاوزمين و يمن گذر مي نمايند .از شهرهاي جديد منطقه مي توان اسفرورين ،دانسفهان و شال را نام برد ،که هنوز
بافت روستايي دارند .بخشي از راه اسفالته کرج بوئين زهرا از بخش خاوري محدوده مي گذرد و شهرستان بوئين زهرا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

به دانسفهان پيوسته و به سمت همدان ادامه مي يابد .همچنين بخشي از راه آ سفالته ،تهران ،قزوين ،تاکستان از ناحي ه
شمالي برگه عبور کرده و به سه راهي دانسفهان مي رسد .از راه هاي درجه دوم برزلجين -چلمپر و آق قويو  -راه
سگزي آباد ،چلمبر ،رودک ،حاجي عرب  -دانسفهان  -سوراوجين و راه رزک ،فارسي غالن به برونزدهاي زمينشناس ي
محدوده مورد بررسي مي توان دسترسي پيدا کرد .از کوه هاي مهم ناحيه مي توان کوه قافالنکوه ،کوه چلمبر ،کوه
مرمردشتي  ،کوه مه دانک ،کوه سرداب و کوه قوشاداغ را نام برد که بلندترين نقطه ناحيه قله کوه رامند به ارتفاع 2555
متر مي باشد که در نيمه جنوبي و در شمال خاوري محدوده نقشه رزک واقع است و پست ترين نقاط ناحيه در ني مه

زﻣﯿ

شمالي نقشه واقع گرديده و بصورت دشت وسيع با حداقل ارتفاع  1178متر از سطح دريا است ،بطور کلي برجستگي ها
بيشتر در نيمه جنوبي واقع است و بخش شمالي منطقه را دشتهاي آبرفتي قابل کشاورزي تشکيل مي دهد .آب و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هواي مناطق کويري با تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد و خشک را دارا است و اهالي اين منطقه بيش تر به کشاورزي
و دامداري مشغولند.
زمين ريخت شناسي

از نگاه زمين ريخت شناسي نيمه جنوبي محدوده دانسفهان (خيارج) را ارتفاعات تشکيل داده و نيمه شمالي آن بجز
واحد ولکانيکي پليوسن که بصورت گنبد کم ارتفاع ،فرسايش يافته و داراي توپوگرافي ماليم ي است ،بقي ه بصورت

دشت هموار و آبرفتي است ،که بخش عمده آن قابل کشاورزي مي با شد .سنگهاي نيمه جنوبي منطقه را ر ديف هاي
ولکانيکي ،پيروکالستيکي و رسوبي ائوسن با ارتفاع نسبتا زيادي تشکيل داده است .بخش هاي رسوبي موجود درمي ان
نهشته هاي ولکانيکي بعلت فرسايش و يا ساخت ناوديسي ارتفاع کمتري دارد .بطور کلي از نظر زمين ريخت شناس ي
منطقه را به چهار بخش کامال مشخص مي توان تقسيم کرد.
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بخش شمالي که در شمال گسل حسن آباد واقع است ازنهشته هاي يکنواخت ريوداسيتي و ايگنيمبريتي توفي ائوسن
 الي گوسن تشکيل شده که بلندترين نقطه محدوده (کوه رامند) نيز در اين بخش قراردارد و تا اندازه اي دارايتوپوگرافي خشن است ،دره هاي ژرف و پهناور ميان اين واحدها ديده مي شود.
بخش مياني بعلت دارا بودن ساخت ناوديسي سمينک ،واحدهاي سنگي ائوسن با داشتن خواص سنگ شناسي ،رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

و نوع فرسايش متفاوت و مورفولوژي برجسته ،چهره شاخصي را در منطقه ايجاد نموده است که عامل آن چين خوردگ ي
و داشتن ليتولوژي مقاوم و ايستا مي باشد.
بطوريکه نهشته هاي کنگلومرائي قرمز رنگ پي ائوسن بصورت ساخت تاقديسي در پايانه غربي نقشه با توپوگراف ي
برجسته نمايان بوده و متشکل از نهشته هاي توفي واحدهاي  E3و E5ائوسن برنگ سبز روشن و نرم است و به آسان ي
از واحدهاي ولکانيکي ائوسن مياني ( )E4برنگ قرمز و ائوسن باال ( )E6برنگ تيره که ستيغ ساز مي باشد تفکي ک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميگردند .همچنين در اين بخش نهشته هاي پالئوزوئيک و مزوزوئيک با مورفولوژي صخره سازتري تشکيل گرديده
است بويژه سنگهاي کربناته کرتاسه ارتفاع شاخصي داشته و بصورت ديواره خودنمايي مي کند.
در خاور بخش مرکزي و نيز در بخش جنوبي محدوده نقشه سنگهاي آذرين دروني به سبب فرسايش ،مورفولوژ ي

تﻣ

نسبتا پهني را بوجود آورده است .بخش جنوبي منطقه را نيز بيشتر پهنه هاي ايگنمبريتي ائوسن با فرسايش فلس ي
برنگ قرمز و بنفش تشکيل مي دهد که صخره سازتر از نهشته هاي ديگر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از دي گر اشکال زمين ريختي وجود گنبدهاي نيمه آتشفشاني است که در شمال چلمبرو شمال شرق ي روستاي باغگرا
با توپوگرافي برجسته خود از ديگر واحدها متمايز مي شود و نيز در اين بخش واحد ايگنمبريتي توفي ائوسن باال ()E6
با رنگ قرمز خود چهره مشخصي داشته و به آساني از گدازه هاي متوسط با بازيک تيره رنگ ائوسن باال که بصورت

و
اﮐﺘ

پهنه وسيعي از پيرامون روستاي چلمبر تا حاجي عرب گسترش دارد متمايز شده و داراي ارتفاع نسبتا زيادي است.
چينه شناسي

کامبرين
واحد

m

I

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالئوزوئيک
( Єسازند ميال)

کهن ترين برونزد مشاهده شده در محدوده خيارج شامل سنگ آهکها و دولوميت هاي ستبر اليه چرت دار خاکستري
تيره است که ضخامتي حدود  55-65متر را دارد و هم ارز بخش مياني سازند ميالست (بلورچي  )1979بخش هاي

زﻣﯿ

بااليي سازند ياد شده شامل سنگ آهکهاي نازک اليه صورتي رنگ مايل به قرمز داراي براکيوپود جنس بلينگسال
( )belingsellaاست که مي تواند هم ارز بخش باالئي کامبرين (پاره سازند  3و  )4در البرز شرقي باشد ،اين نهشته ها
در نزديکي روستاي کورچشمه بصورت تپه تک بوده و داراي چين خوردگي جناغي است و با سنگ آهکهاي فوزوليندار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پرمين همبري گسله دارد و خود بر روي توفيت هاي سبز رنگ ائوسن رانده شده است .در جنوب روستاي شيزند نيز
اين نهشته ها توسط گسل کورچشمه بر روي واحد رسوبي آذرآواري (ائوسن) قرار گرفته است.
در بررسيهاي فسيل شناسي فسيلهاي زير در اي ن واحد شناخته شده است Biconulites sp., Trilobite fragments, .

 crinoids, Echinoidsبر اساس اين فسيلها براي اين واحد سن پالئوزوئيک زيرين (کامبرين مياني  -باالئي) تعيين
ميگردد.
دونين ؟  -کربونيفر ()D-Cs

اين واحد که فقط در جنوب غرب روستاي شيزند و بصورت محدود برونزد دارد شامل تناوبي از کوارتزيت روشن و
شيري و ماسه سنگهاي کوارتزيتي تيره رنگ است که به سمت باال به دولوميت هاي چرت دار خاکستري رنگ و نازک
اليه ،سنگ آهک داراي ساقه کرينوئيد ،مرجان به ضخامت حدود  80 - 95متر تبديل و با همبري گسله بر روي سازند
ميال قرار گرفته است .اگرچه در ناحيه آوج وجود ناپيوستگي بين اين دو سازند توسط (م .بلورچي  )1979گزارش شده
است ولي چون در چهارگوش کبودرآهنگ نهشته هاي به سن کربونيفر بنام سازند غيررسمي سينک برگرفته از نام
2
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روستائي در غ رب شيزند نامگذاري شده است اين سازند نيز هم ارز سازند سينک در نظر گرفته شده است .فسيلهاي
موجود در اين نهشته نشاندهنده سن کربونيفر زيرين تورنيزين (  )Tournaisianمي باشدEarlandia vulgaris, .
Endothyra? Sp., Brachiopods frag.

پرمين
s

واحد  ( P dسازند درود)

ﮐﺸ
ﻮر

پرمين در آغاز شامل تناوب ي از کوارتزيت و ماسه سنگ قرمز رنگ است که بتدريج به کوارتزيت تبدي ل مي شود ،حدود
 45 - 50متر ضخامت دارد و با مرز گسله بر روي نهشته هاي کربوني فر قرار گرفته است در حالي که س ازند روته بطور
همساز آنرا مي پوشاند.
واحد  ( PIrسازند روته)

شامل نهشته هاي کربناتي خاکستري رنگ است که قسمت باالي آنرا سنگ آهکهاي خاکستري تيره و چرت دار ستبر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه تشکيل مي دهد و داراي فسيلهاي فوزولين ،شوارژين ،بلرفون و ساقه کرينوئيد و رگه هاي کلسيت ي ،گره (نودول)
و نوارهاي چرتي فراوان است و در بخش مياني داراي افق بوکسيتي قرمز رنگ با ضخامت  0/ 75 - 0/ 5متر مي باشد.
اين نهشته ها در جنوب شيزند بر روي سازند درود بطور همساز قرار دارد ولي با همبري تکتونيکي در نزديکي روستا ي

تﻣ

کور چشمه روي سازند ميال رانده شده است .ميکروفسيلها زير در اين واحد تشخيص داده شده اند .که بر اين اساس
سن اين واحد،هم ارز سازند جلفين -مرغابين ) (julfian-murghabianتعيين مي گردد که با سنگهاي آهکي سازند
روته قابل مقايسه است.

مزوزوئيک
ترياس

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد ( TRl,deسازند اليكا)

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Codonofusiella? Sp., Tuberitina sp., Geinitzina sp., Langella sp., Gymnocodium bellerophontis
Rothpletz., Langella perforata LANGE, Vermiporella nipponica ENDO., Permocalculus sp.,
parafusulina sp., pachyphloia sp., Neoendothyra sp., Hemigordius sp., Cribrogenerina sumatrana Volz.,
Climacammina moelleri REITLINGER., Globivalvulina sp., Paleotextularia sp., Ostrea sp., Schubertella
sp., Gastropod. Mizzia sp.

اين نهشته ها با همبري تکتونيکي توسط افق بوکسيتي کم ضخامت بر روي سازند روته قرار گرفته وبه سنگ آهکهاي
نازک اليه ،ور ميکولر با رنگ مايل به صورتي کمرنگ و خوب اليه بندي شده و در نهايت به دولوميت هاي ضخيم الي ه
زرد رنگ با ميان اليه هائي از آهک دولوميتي ،آهک ماسه اي و دولوميت تبديل مي گردد .ستبراي اين حدود- 200
 100متر برآورده مي شود .برونزد آن گسترش چنداني ندارد وتنها محدود به گوشه غربي محدوده (جنوب شيزند )

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ميباشد .باي د بياد داشت که نهشته هاي ژوراسيک و کرتاسه پائين در محدوده خيارج مشاهده نشده است .نبود
نهشتههاي ژوراسي ک مي تواند به يکي از داليل زير باشد.
 بعلت بيرون از آب بودن در زمان ژوراسيک نهشته اي تشکي ل نگرديده است. امکان دارد رسوبهاي ژوراسيک بعد از تشکيل ،چين خورده و از آب بيرون آمده و در اثر فرسايش از بين رفته باشد. بعلت تاثير عوامل تکتونيکي،واحدهاي کهن تر بصورت راندگي ) )Nappeآنرا پوشانده و بص ورت دگر شکل يا Nappeواحد جديدتر روي آن قرار مي گيرد و موجب نبود برونزد اين دوره مي باشد.

کرتاسه پسين

در اواخر کرتاسه جنبش هاي زمين ساختي سبب بيرون آمدن مناطق عمده اي از آب دريا شده و نهشته هاي کرتاسه

باالئي در ناحيه خيارج فقط در جنوب دهکده شيزند ته نشين مي گردد که بنام تاقديس شيزند نامگذاري شده است.
سازند کرتاسه باالئي به سه واحد زير قابل تفکيک است.
واحد Kuc

بخش نرم فرساي پي تاقديس که تخريبي و آواري بوده و شامل کنگلومراي قرمز رنگ با ميان اليه هائي از آهک مارن ي
و آهک پيل دار و ماسه سنگ کنگلومرائي است.
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واحد Klu

بخش مي اني شامل آهک دولوميت ي چرت دار خاکستري تيره ،متوسط اليه وآهک خاکستري روشن خرده صدف و
روديست دار و داراي فسيلهاي کرينوئيد ،مرجان و دوکفه اي بوده که اليه بندي منظمي دارد.
واحدKdu

بخش باالئي از اليه هاي ستبر تا توده اي تشکيل مي گردد که کامال دولوميتي تيره رنگ و بيتومينه است و با مرز
گسله در مجاورت دولوميت هاي ترياس قرار مي گيرد.ستبراي آن  350-450متر برآورده م ي شود .با توجه به نمونه
هاي برداشت شده از بخش مياني اين سازند که داراي سن کرتاسه باالئي (سنومانين) است و از طرفي بعلت همانندي

ﮐﺸ
ﻮر

ليتولوژيکي با منطقه آوج که داراي سن سانتونين -ماستريشتين مي باشد مي توان اين سازند را به کرتاسه باالئ ي
نسبت داد .يالهاي ساخت تاقديسي ياد شده با توفهاي سبز رنگ ائوسن همبري دارد .و يال جنوبي آنرا سنگ آهکها ي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرم رنگ و نوموليتيک به توسط کنگلومراي قرمز رنگ پي ائوسن بصورت ناهمساز مي پوشاند ولي همبري آن در يال
شمالي تاقديس گسله است.
l
براساس ميکرو فسيلهاي زير که از واحد  K uگرفته شده سن اين واحد کرتاسه باالئي (سنومانين) تشخيص داده شده
است.

تﻣ

Globotruncana sp., Anomalina sp., Rotalids, Pseudolitunella sp., peneroplids, vidalina sp.? Textularia
sp., Asterigeeina sp., Lenticulina sp., Valvulamina sp., Miliolids, Stomios phaera sp., Pithonella ovalis,
Echinoid,s spine, Ostracod, Bryozoa, Lithophyllum sp., Mesophyllum sp.,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ترسير ))Tertiary

در اواخر کرتاسه جنبش هاي کوهزائي فاز الراميد سبب چين خوردگي وباال آمدگي مي گردد ودر پيامد اين فاز

پالئوسن  -ائوسن پيشين

و
اﮐﺘ

فرسايش وفعاليت شدي د آغاز شده ودر نتيجه نهشته هاي ترسيربا سرآغازکنگلومرائي بصورت نا همساز بر روي رسوبات
کهن تربرجاي گذاشته مي شود.
بخش عمده نهشته هاي ترسير مربوط به ائوسن مي باشد که شامل سنگهاي گدازه اي پيروکالستيکي ورسوبي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که رديف ياد شده بر روي کنگلومراي قرمز رنگ پلي ژنتيک وسنگ آهک هاي آواري نو موليت دار پالئوسن -ائوسن
زيرين قرار دارد.
واحد ( PEcfسازند فجن)

اين واحد که سر آغاز ترسير مي باشد کنگلومراي قرمز رنگ وپلي ژنتيک است با آژند (سيمان) ماسه اي که قلوه ها ي
سازنده آن بيشتر متعلق به کرتاسه بوده و جنس آن آهکي ،ماسه سنگي ،کوارتزيتي وآتشفشاني مي باشد .قلوه ها،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ني مه گرد شده و گوشه دار بوده و اندازه آنها از ميلي متر تا ي ک متر متغير است .کنگلومرائي است که الي ه بندي
مشخصي نشان نمي دهد ،بصورت توده اي به نماي ش در آمده و جورشد گي و گردشد گي خوبي ندارد .اين واحد
بصورت برونزدگي محدود ،در هسته تاقديس هاي شمال غرب فارسي غالن و کور چشمه و نيز بر روي سازند کرتاسه
باالئي با همبري نا همساز قراردارد.
در مجاورت کور چشمه نهشته هاي پالئوزوئيک (کامبرين و پرمين) با اين کنگلومرا همبري تکتونيکي دارد.

بيشترين ستبراي اين واحد در برش تيپ  1500متر گزارش شده است (دلنباخ  )1964در صورتيکه ستبراي آن در
شمال روستاي فارسي غالن حدود  350متر برآورد شده است که بصورت تاقديسي با راستاي محوري تقريبا خاوري -
باختري است .سن اي ن واحد بخاطر عدم وجود فسي ل در رسوبها بخوبي مشخص نيست ولي چون بصورت همساز زير
سنگ آهکهاي نوموليت دار متعلق به ائوسن پائين (ايپرزين) قرار دارد مي توان اين نهشته ها را پالئوسن -ائوسن زيرين
وهم ارز سازند فجن دانست .بنابراين پس از حرکات کوهزائي کرتاسه پسين (فاز کوهزايي الرامي د  )Laramidو
چينخوردگي نهشته هاي کهن تر ،بخش هاي باال آمده از آب فرسايش ي افته و در آغاز ترسير (پالئوسن -ائوسن)
نهشته هاي کنگلومرائي قرمز رنگ تشکي ل يافته است که اغلب با ناهمسازي بر روي سطوح فرسايشي واحدهاي کهن تر
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(کرتاسه پسين) نشسته است (در منطقه آوج نيز وجود ناهمسازي زاويه دار در شمال غرب قلعه عبداهلل خان بين اين
دو واحد گزارش شده است).
واحد Elnl

اين واحد در شمال فارسي غال ن ،جنوب شيزند وشمال غرب کور چشمه برونزد دارد و نهشته هاي سازند فجن در
بخش هاي باالئي و از پهلو به سازند زي ارت تبديل مي شود وشامل نهشته هاي کربناتي آواري برنگ قهوه اي چرکين

ﮐﺸ
ﻮر

مايل به زرد مي باشد ،ستبراي آن بين  2 - 10متر متغير است که بصورت همساز بر روي کنگلومراي سرآغاز ترسي ر
(واحد  )PEcfقرار داشته و توسط نهشته هاي سبز در يائي پوشيده مي شود براساس ميکروفسيلهاي شناسائي شده
زيرين سن اين واحد ائوسن پيشين يا ايپرزين ( )ypresianتعيين شده و هم ارز زيارت به حساب مي آيد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Nummulites globulus LEYMERIE, Nummulites perforatus,
Nummulites lucasi, Nummulites sp., Discocyclina sp.,
Operculina sp., Cuvillierna eocenica, Rotalia sp., Ditrupa sp.,
Saudia discoidia, Flosculina pasticillata, Alveolina aragoresis
Alveolina sp., Opertorbitolites sp., Miliolids, valvulina sp.,
Textularids, Cuvillierina sp., Cibicides sp., Assilina sp.,
Discocyclina sp., Lokhartia sp., Globigerinids.,
Lithothamnium sp., Dischophlax sp.,

تﻣ

واحد Et,s 2,3

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روي آهک نوموليت دار واحد ) (Eln lرديفي از نهشته هاي سبز رنگ شامل توفهاي اسيدي ،توفيت ،توفهاي آهکي ،
ماسه سنگ ،شيل وسنگهاي آتشفشاني (جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي شده با ترکيب متوسط تا باريک) هم ارز

و
اﮐﺘ

با بخش هاي زيرين ) ،(E2که قابل تفکي ک نمي باشد قرار مي گيرد .اين واحد گسترش زياد داشته وداراي ضخامت
متغير است بطوريکه در شمال دهکده سمينک و رزک به حدود 350-450متر مي رسد .بيشتر ساخت تاقديسي با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

راستاي محوري شمال باختري ،جنوب خاوري دارد (جنوب نصرت آباد وشمال باختري کور چشمه) گاهي گدازه هاي
داسيتي برشي شده در اين واحد ديده مي شود ،نهشته هاي آذر آواريفوق داراي اليه بندي بوده وشامل توفهاي سبز
بويژه توفهاي شيشه اي وخاکستر توف است که اغلب ساخت رسوبي دانه بندي تدريجي دارد .وجود توفهاي اسي دي
بسيار خالص در اين واحدگواه بر وجود فازهاي آتشفشاني از نوع انفجاري است.
خاستگاه اين سري سبز از يک سو وابسته به فعاليت آتشفشاني و از سوي ديگر رسوبگذاري همزمان با آن است (ه.امام ي
 )1370اي ن واحد در خاور افشار محمد داراي شيلهاي سياه رنگ ،مارنهاي خاکستري وماسه سنگ آهکي است ودر
جنوب دهکده نصرت آباد به تدريج به توفيت هاي سبزرنگي که داراي چينه بندي متقاطع ودانه بندي تدريجي است
تبديل مي شود که بافت کريستالوکالستي ک دارند .اين واحد واجد سنگ آهک نوموليت داري است که سن آ ن را

زﻣﯿ

ائوسن پائين مي اني مشخص مي کند .الزم به ذکر است که واحد ولکانيکي رسوبي (  )E2از واحد سبز زيرين ( )E3قابل
تفکيک نمي باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Eln3

سنگ آهک متوسط اليه نوموليت دار برنگ قهوه اي مايل به زرد که بصورت عدسي بوده و ستبراي آن از 1تا  3متر
متغير مي باشد .در بررسيهاي فسيل شناسي سن اين واحد ائوسن مياني (لوتسين) گزارش شده است و در جنوب

شيزند در بين واحد ) (Et,s2,3رخنمون دارد.

واحد Ed3

برونزد اين واحد تنها در جنوب صادق آباد وشمال روستاي لک مشاهده گرديده که شامل سنگهاي آتشفشان ي
ريوداسيتي تا داسيتي است و بصورت گنبد نمايان شده است .درشت بلورهاي آن در زمينه سنگ ،آلکالي فلدسپات
مي باشد .که به سريسيت ،مسکوويت و کاني هاي رسي تجزيه شده است ،زمينه سنگ از کانيهاي ميکروکريستالين
کوارتز -فلدسپات تشکيل شده است ،کوارتزهاي زمينه سنگ ت بلور دوباره يافته که نشانه تحمل دگرگوني خفيف
ميباشد .در اين سنگها بعلت دگرساني ،کائولينيت ،آلونيت (زاج) حاصل شده است.
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واحد Etd3

اين واحد که در پايانه بخش جنوب خاوري محدوده نقشه (حوالي کوه تفنگ وقافال نکوه) برونزد دارد شامل نهشتهها ي
توفي با ترکيب اسيد (ريوداسيتي) ،توف بلورين ،برش و کمي گدازه هاي آتشفشاني تراکي آندزيت ي است و بعلت
مجاورت با توده نفوذي دگرگوني ضعيفي را نشان مي دهد که بشدت دگرسان شده و تکتونيزه است.
بافت پورفيريتيک دارند ودرشت بلورهاي آنها پالژيوکالز ،آلکالي فلدسپات و بيوتيت مي باشد ،زمينه سنگ شيشه است
که به کاني هاي کريپتوتا ميکروکريستالي ن کوارتز و فلدسپات آلکالن تغيير يافته است .سنگهاي توفي اين واحد بلورين
بوده و داراي ترکيب ريوداسيتي است و اغلب بافت پورفيريتيک دارند .درشت بلورهاي آن آلکال ي فلدسپار وکوارتز

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشد زمينه سنگ شامل شيشه با تبلور مجدد و بافت جري اني ،سري سيت و کاني هاي تيره (اپاک واکسيد آهن)
است .اين واحد از نظر چينه اي هم ارز واحد ) (Et,s2,3مي باشد ودر بخش مياني داراي عدسي آهکي نوموليت داري
است که سن آنرا ائوسن پائين مياني(اوائل لوتسين) مشخص مي کند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Ea3

اين واحد که در شمال روستاي لک و غرب قافالنکوه برونزد دارد ،شامل گدازه هاي آندزيتي ،متاآندزيتي و تراکيآندزيت ي

تﻣ

با ترکيب ميانه است که بافت پورفيريتيک دارند .درشت بلورهاي آن پالژيوکالژ است که اپيدوتي شده و يا به سريسيت،
کربنات و کلريت تجزيه شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمينه سنگ شامل ميکروليتهاي ظريف فلد سپات با بافت تراکيتي ،کمي ريز بلورکوارتز ،ايپدت ،کربنات و کلري ت
است .گدازه هاي اين واحد در درون واحد ) (Etd2,3قرار دارد.
واحد Eag3

و
اﮐﺘ

شامل سنگهاي پيرو کالستيک (آگلومرا ،برش ولکانيک ،توف) و گدازه هاي برشي شده با ترکيب پيروکسن آندزيت ي
است که در جنوب خاوري محدوده و جنوب قافالنکوه برونزد دارد .بافت پورفيريتيک با زمينه ميکروليتي دارند و

واحد Esh3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درشت بلورهاي آن پالژيوکالز مي باشد که خرد شده و به سريسيت ،سيليس ،کاني هاي رسي و کلريت تجزيه شده
است .زمينه سنگ از ميکروليت هاي پالژيوکالز با ترکيب سديک تشکيل شده و بين آنها پيروکسن ديده مي شود و
همراه کلريت و کلسيت است.
شامل شيل ،شيلهاي مدادي ماسه اي سبز تا سبز خاکستري است که در درون واحد ) (Etd2,3و در مجاورت گسل
حاجي آباد (راستاي رود خانه ساري دره) بصورت تپه ماهوريهاي پراکنده برونزد داشته ولي ضخامت چنداني ندارد.
واحد Ev4

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد در جنوب روستاي شنستق و خاور شيزند در ناوديس شنستق وسمينک قرار داردکه يال جنوبي آن شامل
گدازه آندزيتي ،ولکانيک برش آندزيتي ،ايگنمبريت ،توف ،ريوليت و توفيت است و در بخش مياني آن افق آهک ي
نوموليت داري است که سن لوتسين را براي اين رديف آتشفشاني که بين دو سري سبز دريائي محدود مي باشد
مشخص مي کند .اين افق آهکي نوموليت دار در جنوب خاوري روستاي باغگرا (گراباغو) ،جنوب صادق آباد و جنوب
غرب کور چشمه برونزد دارد.
بطور کلي واحد باال شامل رديف آتشفشاني مرکب از آندزيت بازالت ،پيروکسن آندزيت بازالت ،تراکي ب ازالت پرفيري ،
آندزيت ،متاآندزيت ،تراکي آندزيت ،کوارتزالتيت آندزيت ،آندزيت پرفيري ،تراکيت ،توف برش ،ايگنمبريت ،توف اسي د
و کري ستال ليتيک توف است که در بخش هاي پائيني با آندزيت پورفيري آغاز مي شود ولي بخش هاي باالئي به

گدازههاي ميانه اي تبديل مي شود که دگرساني (آلتراسيون) شديدي را متحمل شده اند و بعلت داشتن رنگ قرمز
ناشي از فراواني اکسيد آهن از واحد  E3تفکيک شده و گوياي تاثير جنبشهاي تکتو تيکي خشکي زا با ولکانيسم از نوع
قاره اي است.
بافت سنگهاي اين واحد غالبا پرفيري ،گلومروپورفيريتيک با زمينه اينترسرتال ،ميکروليتي و ميکرو کريستالين است
و فنو کريست هاي آن پالژيوکالژ ،کلينو پيروکسن (اوژيت تيتان دار) و بيوتيت مي باشد .کاني هاي کدر همه به
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کلريت ،سرپانتين ،کربنات کلسيم و اي دنگزيت تجزي ه شده است .فلدسپات مهمترين کاني سازنده زمينه سنگهاي
بازالتي است که بصورت ميکروليتي و بندرت ريز بلورين مي باشد .بافت سنگهاي توفي اين واحد ليتوکالستيک بوده
و قطعات سنگي آنها ولکانيکي کربناتي است که آغشتگي به اکسيد آهن نيز دارند.
نوع دگرسان شده اين سنگها بافت پورفيريتيک دارند ودرشت بلورهاي آنها بي شتر ،از نوع فلدسپات ،کلينوپيروکسن و

ﮐﺸ
ﻮر

آمفيبول است .فلدسپات ها به انواع کاني هاي رسي ،سري سيت ،اپيدوت ،کربنات وکلريت تجزيه شده اند که گسترش
دگرساني و پاراژنز کان ي هاي ثانوي مي تواند گوياي يک دگرگون ي خيلي ضعي ف در سنگ باشد .زمينه اس اسا فلدسپاتي ک
بهمراه کاني هاي ثانوي ،کاني هاي کدر واکسي د آهن است و ويژگيهاي بافتي آنها مي تواند گوياي آميزش ماگمائ ي
باشد.
واحد

ap
4

E
)(Ev4

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است و در جنوب روستاهاي شنستق باال و برزلجين با ستبراي اندک برونزد دارد و شامل
اين واحد سرآغاز واحد
گدازه هاي تراکي آندزيت ،التيت آندزي ت است ،بافت سنگها پورفيريتيک ،گلومروپورفيريتي ک با زمينه ميکروليتي و
ميکروکريستال مي باشد .درشت بلورهاي آن شامل پالژيوکالژ ،کلينوپيروکسن بوده و زمينه آن اساسا فلدسپاتي است.
واحد Edt4

تﻣ

شامل سنگهاي توفي با ترکيب ريوداسيتي با کمي گدازه هاي آندزيتي است .بافت آنها شيشه اي جرياني و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

يتروکالستيک مي باشد .و اساسا از شيشه تشکيل شده اند که بصورت کاني هاي کريپتوکريستالين تا ميکروکريستالين،
کاني هاي کوارتز فلدسپاتيک که تبلور دوباره پيدا کرده اند و نيز عدسي هاي پر شده از کاني هاي کوارتز-آلکال ي
فلدسپات و زبانه هاي شيشه اي در سطح سنگ نمود دارند .کاني هاي ميکائي در زمينه نسبتا زياد است و تبديل به
مرسکوويت و کلريت گرديده که قطعات ليتيکي آن ترکيب ريوداسيتي دارند.

و
اﮐﺘ

واحد Ed4

واحد Eln4

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل سنگهاي آتشفشاني ريوداسيتي مي باشد و بافت آنها پورفيريتيک با زمينه ميکروکري ستالين است ،فنوکري ست ها
اغلب به کاني هاي ثانوي تبدي ل شده اند .اي ن واحد در شمال روستاي لک برونزد دارد.
افق آهکي نوموليت داري است که در بخش مياني واحد  Ev4در جنوب خاوري کور چشمه بصورت عدسي يافت شده و
ميکروفسيلهاي موجود در آن نشانگر سن ائوسن مياني (لوتسين باالئي) است .شرح ميکروفسيلهاي اين واحد بعدا
خواهد آمد.
واحد Eid4

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد شامل ايگنمبريت گدازه و اي گنمبريت داراي زبانه و اي گنمبريت توف با ترکيب تراکيتي داسيتي است که
بيشترين گسترش آن در جنوب باختري محدوده نقشه (خاور افشار محمد ،شمال خاوري روستاي باغگرا و نيز در
قافالنکوه) مي باشد .ستبرائي بين  50 -150متر را دارد .که در بين نهشته هاي توفي محاط شده و ب ه رنگ عموم ي
صورتي مايل به بنفش و به صورت برگواره دي ده مي شوند .از مهمترين نشانه مشخصه اين واحد وجود شيشه هاي
متبلور شده در اندازه هاي متفاوت است (زبانه ها) که در سطح به صورت ماکروسکپ ي حالت جري اني به اين واحد
ميدهد که برخي از زبانه ها خطوط طويلي را ايجاد کرده اند که اندازه آنها گاه بيش از يک متر است و بعضي از آنها
ناپيوسته اند ،بخش باالئي اين واحد بعلت خروج مواد فرار موجود در آن در هنگام سرد شدن متخلخل است و کاوکهاي
آن حالت کشيده دارند.
اين ايگنمبريت ها بافت جريان يافته اتاکستيک دارند و اغلب فاقد تراشه هاي شيشه اند لذا از نوع اي گنمبريت هاي
گدازه اي بوده و داراي زبانه ها و عدسي هاي دروغين مي باشد و بطور م شخص درزه هاي ستون ي در اين واحد دي ده
مي شود.
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پورفيروکالست ها بلوري و گاه سنگي در خميره شيشه اي است ،قطعات بلوري از نوع فلدسپات هاي کالستي ک
سريسيتي شده و تجزيه شده است .کاني مافيک اين ايگنمبريت ها را بلوري بيوتيت اپاسيت ي و پزدومورف هايي که
توسط کوارتز کربنات کلسيم و کلريت جانشين شده اند تشکيل مي دهد.
زمينه اساسا شيشه اي داراي عدسي هاي جري اني شيشه بوده وغالبا به کوارتز و کاني هاي رسي بدل شده اند .در برخ ي
از نمونه ها ريز بالش هاي بازيک همراه با زبانه هاي جريان يافته ديده مي شود که شايد حاصل فرايند آميزش شيشه
بازي ک با اسيد باشد.
واحد Ean4

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد که در حوالي روستاي باغگرا گسترش دارد ،در بين نهشته هاي ايگنمبريتي محاط شده و شامل آندزيت،
آندزيت بازالت و بازالت است که بصورت بين واحدي ،در داخل ايگنمبريت هاي داسيتي وجود دارد و از پهلو به برش
آندزيتي تبديل مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Erhy4

شامل توف ريوليتي و ريوليت دگرسان شده است .که در درون گدازه هاي بازيک واحد  Ean4ديده مي شود ،ستبرائ ي

تﻣ

بين  15-20متر را داراست و در شمال روستاي باغگرا و قليچ کندي بصورت محدود گسترش دارد.
بافت اين سنگها پورفيريتيک با زمينه ميکروليتي و فلسيتي ک و درشت بلورهاي آن شامل آلکالي فلدسپ ات ،مسکووي ت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که به کلريت تبديل شده و کوارتز است .زمينه سنگ از ميکروليت هاي فلدسپات و کوارتز  -فلدسپات با تبلور مجدد
تشکيل شده و بلورهاي مسکوويت ،کلريت،کلسيت در سطح سنگ داراي پراکندگي است.
واحد Eir4

و
اﮐﺘ

در خاور دهکده افشار محمد بر روي ردي ف آتشفشاني  Ev4ايگنمبريت هائي قرار مي گيرد که شيب مالي م دارند
) (15NWترکيب آنها ريوليتي وبه حالت متراکم بوده و با رنگ کرم مشخص اند و با ستبراي 40-60متر از پهلو به
ريوليت تبديل مي شوند .اين واحد شامل واحدهاي فرعي زير بصورت بين اليه اي است.
واحد Ea4

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل سنگهاي آتشفشاني آندزيتي و تراکي آندزي بازالتي است .بافت آنها پورفيريتيک با زمينه ميکروليتي و درشت
بلورهاي آن شامل پالژيوکالز ،آمفيبول مي باشد که غالبا آغشتگي شديد به اکسيد آهن دارند.
واحد Et4

شامل توف بلورين اسيد است که بافت کريستالوکالستيک دارد.
واحد Ebr4

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

بطور عمده شامل برش هاي هيالوکالستيک ،آگلومرا همراه با گدازه هاي برشي با ترکيب آندزيتي تا آندزي بازالتي و
توف برنگهاي خاکستري ،صورتي و بنفش است .گدازه هاي موجود در اين واحد بافت پورفيريتيک با زمينه ميکروليت ي
دارند و درشت بلورهاي آن شامل پالژيوکالز ،پيروکسن و اوليوين است که به کلريت و سرپانتين تجزيه شده ،زمينه
سنگ از ميکروليت هاي پالژيوکالز ونيز دانه هاي ريز پيروکسن ،کاني اپاک و اکسيد آهن تشکيل شده است.

واحد Es4

شامل تناوب ماسه سنگ آهکي ،ماسه سنگ توفي ،توف ،مارن و شيل برنگ عمومي قرمز اخرائي با ستبراي حدود
 150-200متر است که در جنوب روستاي باغگرا برونزد داشته و ساخت ناوديسي دارد.
واحد Es5

اين واحد متشکل از توفهاي ماسه اي آهکي ،توفهاي سبز رنگ با اليه بندي خوب وميان اليه هاي مارني  ،ماسه سنگي،
ماسه سنگ توفي ،شيلهاي ماسه اي و توفي برنگ سبز تا سبز خاکستري است که در جنوب وشمال غرب روستاي
باغگرا ،شمال سمينک و جنوب قره آغاج گسترش دارد ،بعلت تغيير رخساره اي شديد در اين واحد دائما ماسه سنگ
و شيل سبز به توفهاي اسيدي با ترکيب داسيتي تبديل مي شوند ،وجود توفهاي اسيد نشان دهنده اين نکته است که
آتشفشاني اسيد به هنگام تشکيل اين واحد کار ساز بوده است .در شمال دهکده سمي نک ،واحد باال شامل ماسه
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سنگهاي دانه درشت وشيل هاي ماسه اي مدادي سبز رنگ مي باشد واجد ناوديس سمينک بوده و شامل عدسي هاي
آهکي نوموليت داراي است که تعلق آنرا به لوتسين به اثبات مي رساند .ماسه سنگها بافت دانه ريز تا دانه متوسط دارند
و شامل کاني هاي کوارتز ،آلکالي فلدسپات با بافت شعاعي (پرليت ي) است و از سيمان کربناتي و کربنات آغشته به
اکسيد آهن تشکيل شده است.
واحد Ec,l5

در جنوب و جنوب خاوري روستاي باغگرا سر آغاز واحد  Es5کنگلومرائي است به ضخامت حدود  8 -12متر برنگ
خاکستري مايل به کرم با جورشدگي ضعيف و سخت شدگي متوسط و داراي قلوه هاي گرد شده و ني مه گوشه دار از

ﮐﺸ
ﻮر

سانتي متر تا قطعه سنگ است .جنس قلوه هاي آن توف ،اي گنمبريت ،آهک ،گدازه آتشفشاني و ماسه سنگ مي باشد
که قسمتهاي پائين آن دانه ريز و بخش هاي باالئي قلوه هاي درشت تري دارند ،داراي ساخت اوليه رسوبي با دانهبندي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تدريجي است و از پهلو به ماسه سنگ و توف ماسه اي تغيير رخساره مي دهد عدسي سنگ آهک نوموليت دار نيز در
اين واحد بافت شده است.
واحد Eln5

تﻣ

در درون واحد هاي ) (Es5و) (Et5سنگ آهک نوموليت داري وجود دارد که بصورت عدسي و برنگ قهوه اي مايل به
زرد کدر به ستبراي حداکثر  2متر مي باشد .اين افق آهکي در جنوب روستاهاي چنارپائين ،آقچه دام ،قره آغاج و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قزلچه قشالق يافت شده است.
ميکروفسيلهاي زير از افق هاي آهکي موجود در واحدهاي  E3و  E4و  E5شناسائي گرديده که تعلق اين واحد را به
ائوسن مياني (لوتسين) به اثبات مي رساند.

واحد Elt5

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Nummulites globulud, Nummlites aturicus, Nummulites striatus, Nummulites sp., Operculina sp.,
Discocyclina sp., Sphaerogypsina sp.,
Rotalia sp., Globigernids, Valvulinids, Baculogypsinoide? Sp., Cibicides sp., Leniticulina sp., Rotalids,
miliolids, Actinocyclina sp.,
Anomalinidae, Globorotalia sp., Gl. Centralis, Gl. Spinolosa, Gl. Esnaensis Porticulasphaere sp.,
Onychocella sp., Assilina sp., Asterocyclina sp.,
Peneroplids, Ditrupa sp., Valvulina sp., Textularids, Truncorotaloides sp., Sphaerogypsina sp.,
Asterigerina sp., Litothamnium sp.

در جنوب شنستق باال بطور همساز بر روي واحد  Ev4توف سبز کم رنگي قرار مي گيرد که داراي پوميس سياه رنگ
مي باشد و ذرات آن اغلب حالت کشيده دارند .اين واحد بنام الپيلي توف نام گذاري شده که ستبراي آن بين -200

زﻣﯿ

 40متر متغير است و سر انجام توسط کنش گسل حسن آباد نا پديد مي گردد .بافت اي ن سنگها کريستالوستي ک.
قطعات کريستالي وسنگي آن شامل فلدسپات ،قطعات سنگي ولکاني ک شيشه اي با بافت هاي ميکروکريستالين و نهان
بلورين ،تعداد کمي بلور کوارتز و زمينه بيشتر نهان بلورين و کوارتز فلدسپاتي مي باشد .اين واحد جوانترين بخش يال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمالي تاقديس جنوب شنستق را تشکيل داده است.

واحد Et5

اين واحد در جنوب روستاي آقچه دام وجنوب خاوري قشالق حاجي آباد برونزد دارد شامل توفهاي اسيد داسيتي تا
ريوداسيتي است که بصورت بين انگشتي به ماسه سنگ ،شي ل وشيلهاي ماسه اي سبز رنگ ) (Es5تبديل مي گردد و
ضخامت آن به بيش از  200متر بر آورد مي شود .بافت آنها پورفيرکالستيک با زمينه فلسينيک  -ميکر وگرانوالر است.
و درشت بلورهاي آن شامل آلکالي فلدسپات ،پالژيوکالز و کوارتز مي باشد و زمينه سنگ از کاني هاي ميکروگرانولر
کوارتز  -فلدسپات تشکيل شده است.
واحد Eta5

شامل گدازه هاي بازالتي تا تراکي آندزيتي است ،بافت سنگها از پرفيريتيک تا گلومروپرفيرتيک متغير است .و درشت
بلورهاي آن شامل پالژي و کالز است که فراوانترين کاني مي باشد ،کاني هاي فرومانيزين به سرپانتين ،کلريت ،کان ي
کدر وگاهي ايدنگزيت و بولنژيت تبديل شده اند ،زمينه ريز بلور داراي ميکروليت هاي پالژيوکالز ا ست.
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واحد Ea5

شامل گدازه هاي آندزيتي تا تراک ي آندزيت ي است .بافت آنها پرفيريتيک بوده ودرشت بلورها شامل پالژيوکالز مي باشد
که آثار بلورينشان همه تجزي ه وتبدي ل به کلري ت شده و معموال آغشته به اکسيد آهن بوده و کربنات اجزاي دي گر
سنگهاي با ترکيب تراکي آندزيتي است که به خرج کاني هاي مافيک اوليه تشکيل شده اند ،زمينه اساسا شيشه اي،
گاهي با بافت جرياني مي باشد .اي ن واحد در جنوب روستاي حاجي آباد در بين نهشته هاي توفي بصورت محدود
برونزد دارد.
واحد Esh5

ﮐﺸ
ﻮر

شامل شيلهاي سبز رنگ ،هم رديف بخش هاي باالئي  Es5بوده و واجد ناوديس سمينک م ي باشد که توسط گدازههاي
تيره رنگ ائوسن فوقاني پوشيده مي شود.
واحد Ev6

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در دوره ائوسن پسين فعاليت ماگمائي بدليل دارا بودن ضخامت زياد سنگهاي آتشفشاني داراي اهميت ا ست ولي شدت
اين فعاليت در همه جا يکسان نبوده است (ه .امامي  )1370اين واحد شامل گدازه هاي متوسط تا بازيک آندزيتي ،

تﻣ

تراکي آندزيتي ،تراکيت ،پيروکسن آندزيت ،آندزيت بازالت ،بازالت و آندزيت مگاپرفيري است از اين رو نهشته هاي
پيروکالستيک (توف ،ايگنمبريت) نيز در اين بخش همراه گدازه ديده مي شود اين گدازه ها در منطقه مورد بررس ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

غالبا در هسته ناوديسها جاي گرفته و گوي اي ولکانيسم خشکي در مراحل پاياني ائوسن است ( ناوديس با پالنج دوبل
سمينک  -حاجي عرب و ناوديس جنوب باغگرا) ستبراي آنها به حدود  500-600متر مي رسد .بافت گدازه هاي ياد
شده پرفيريتيک و بندرت گلومروپرفيريتي ک و درشت بلورهاي آن شامل پالژيوکالز ،کلينوپيروکسن و زمينه اساسا

و
اﮐﺘ

فلدسپاتيک است .بافت سنگهاي بازالتي اينترسرتال  -اينتر گرانوالر (ساب ولکانيکي) و گلومروپرفيريتيک است .و در
کنار پالژيوکالز خوردگي بوجود آمده است که مي تواند يکي از نشانه هاي آميزش ماگما باشد ).(Magma mixing
واحد Eln6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهک زرد مايل به قهوه اينوموليت دار متوسط تا ضخي م الي ه به ضخامت  5-7متر که در پايانه بخش جنوب ي
نقشه ،جنوب چلمبر بر روي ايگنمبريت هاي عدسي دار وتوف ائوسن پسين ) (Et6بصورت عدسي و همساز قرار دارد،
براساس ميکروفسيلهاي پسين زيرين سن اين واحد ائوسن پسين است.
N. globlus, N. falbiani, N. Striatus, Nummulites sp., Chapmanina sp., Asterigerina sp., Operculina sp.,
Discocyclina sp.
Victoriella sp., Ciibicides sp., Textularids, Pellatispira sp., Rotalids.,
lithothamnium sp.

واحد Eamp6

زﻣﯿ

در گستره گسل حاجي عرب  -رزک واحد  Ev6در ناودي س سمينک اساسا در بخش هاي پي با ي ک واحد آندزيت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مگاپرفيري که داراي پالژيوکالزهاي بسي ار درشت است آغاز مي شود .پرفيري بودن اين گدازه ها نشان دهنده اين
ايست طوالني تر ماگما درکاوکهاي ماگمائي است ،بافت پرفيريتيک (خيلي درشت) ،زمينه ميکروليتي گاه اينترسرتال
دارند و درشت بلورهاي آن شامل پالژيوکالز به صورت بلورهاي بسي ار درشت بوده (به قطر 6ميلي متر) و غالبا به
سريسيت ،کاني هاي رسي وگاهي کلريت و کربنات تجزيه شده است که بهمراه ميکروليت هاي زمينه اساس اين
سنگها را تشکيل مي دهد .زمينه شامل ميکروليت هاي پالژيوکالز مي باشد و در فضاي بين آنها بخش هاي احتماال

شيشه اي بدل شده به کلريت و کوارتز ديده مي شود.

واحد Etb6

در جنوب باختري قره آغاج وجنوب خاوري حاجي عرب گدازه هاي ائوسن پسين شامل توف برش ،کريستال توف
اسيدي ليتي ک دار و الپيلي توف داراي قطعات سبز تيره پاميس است که غالبا ترکيب آن آندزيتي است و ستبرائ ي
حدود  100 -150متر دارد که از پهلو به گدازه ) (Ev6تغيير مي يابد ،در بررسي هاي ميکروسکپي بافت
کريستالوکالستيک با زمينه بيشتر کريپتوکريستالي ن دارد ،درشت بلورها شامل پالژيوکالزهاي سديک ،آلکالي فلدسپات
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و کمي کوارتز است ،قطعات سنگي آن آذرين با ترکيب مي انه و زمينه با خميره کريپتوکري ستالين و اساسا کوارتز
فلدسپاتي است که مي تواند نتيجه دويتريفيکاسيون باشد.
واحد Ea6

شامل جريانهاي گدازه با ترکيب آندزيتي تا تراکي آندزيتي است که بصورت عدسي مانند يا پنجه در پنجه (بين
انگشتي) در جنوب غرب روستاي حاجي عرب در داخل واحد ) (Etb6قرار گرفته است بافت آن پورفيريتيک و درشت
بلورها شامل پالژيوکالز ،کلينوپيروکسن مي باشد و کاني هاي مافيک همه به سرپانتين ،کلريت تجزيه شده ،گاهي
همراه با کربنات و اپيدوت است ،زمينه کريپتوکري ستالين و ندرتا تراکيتي و اساسا فلدسپاتيک است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Ebr6

شامل برش هيالوکالستيک ،توف برش و توف ماسه اي است که در شمال خاوري روستاي يريجان بر روي واحد EObr

رانده شده اند و حدود  100- 120متر ضخامت دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Eab6

اين واحد که در شمال يريجان و جنوب روستاي قره آغاج برونزد داردشامل جريانهاي گدازه با ترکيب آندزي بازالت ي

تﻣ

و پيروکسن آندزيت ي است .بافت آن پرفيريتيک و فنوميکروفنوکري ست هاي آن شامل پالژيوکالز -کلينوپيروکسن
ميباشدکه در حد قابل توجه به دو صورت درشت بلور و ريز بلور در زمينه پراکنده و کمي به سرپانتين و کلريت تجزي ه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده اند ،آثار بلورهائي از کاني هاي فرومانيزين که برخي به کلي به سرپانتين ،ايدنگزيت يا بولنژيت تبديل شده است
نيز در آن وجود دارد.
واحد Eta6

و
اﮐﺘ

شامل گدازه هاي تراکي آندزيتي  -تراکيتي است که در خاور رودک گسترش دارد ،بافت پرفيريتيک با زمينه تراکيت ي
دارند و درشت بلورها شامل پالژيوکالز و کمي پيروکسن و بيوتيت مي باشد .بلورها به فيلوسيليکات ها از جمله
سرپانتين و کاني فرومانيزين تجزيه شده اند ،زمينه اساسا فلدسپاتيک وخيلي ريز دانه مي باشد.
واحد Ed6

واحد Eti6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد که بصورت عدسي در ناوديس سمينک در بين گدازه هاي واحد )  (Ev6جاي دارد شامل دولوميت آهک ي
آجري رنگ با اليه بندي متوسط است که حدود  5-6متر ستبرا دارد.
در نزديکي روستاي چلمبر در بين گدازه هاي واحد ( )Ev6رديفي از توف ،توف اسي د و توف اي گنمبريتي قرار دارد که
بافت کالستيک دارند و فنوکالست هايي از فلدسپات و بلورهاي تجزي ه شده در زمينه شيشه اي پراکنده اند ،اساس

زﻣﯿ

زمينه را کوارتز فلدسپاتهاي خيلي ريز با رشد تو أم تشکيل مي دهد که مي تواند حاصل فرايند دويتريفيکاسيون باشد.
واحد Eig6

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بخش مياني واحد  Ev6و بر روي واحد  Eti6در جنوب چلمبر نهشته هاي ايگنمبريتي توفي قرار مي گيرد که
عدسيدار و برنگ صورتي است و بافت پورفيروکالستيک دارند ،قطعات بلوري آن شامل فلدسپات (بيشتر پ الژيوکالز)،
کوارتز ،کاني مافيک است که همه به فيلوسيليکات ،کاني کدر و اپيدوت که خود در اصل بيوتيت بوده اند تبدي ل
شدهاند .زمينه شيشه اي داراي حالت جريان يافتگي است و توسط گنبد نيمه ژرف آتشفشاني قطع مي شود.

واحد Eap6

گسترش اي ن واحد محدود به جنوب خاوري چلمبر بوده و شامل جريانهاي گدازه اي آندزيتي ،آندزيت پرفيري و تراک ي
آندزيتي است .بافت آن پورفيريتيک و درشت بلورها شامل پالژيوکالز که گاهي ساختمان زونه دارند و نيز آثار بلورين
از کاني مافيک که بخش اعظم آن به کربنات ،سرپانتين ،کلريت تجزيه شده است مي باشد زمينه اساسا فلدسپاتي ک
گاه با بافت ميکروليتي تا تراکيتي است.
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واحد Ean6

شامل گدازه هاي با ترکيب ميانه تا بازيک آندزيتي ،آندزيت بازالتي و تراکي آندزيتي است که در جنوب و جنوب
خاوري روستاي چلمبر( کوه مرمردشتي) گسترش وبرونزد دارد.
واحد Ebt6

شامل سنگهاي توفي با ترکيب اسيد است که باالترين قسمت نهشته هاي پيروکالستيکي ائوسن پسين را تشکيل م ي
دهد و هم ارز با ايگنمبريت ها مي باشد .بافت آنها کريستالوکالستيک و نوع آنها پيرو کالستيک اسيدي مي باشد.
درشت بلورها شامل پالژيوکالزهاي سديک ،آلکالي فلدسپات و کمي کوارتز است و زمينه خميره نهان بلورين

ﮐﺸ
ﻮر

(کريپتوکري ستالين) دارد و اساسا کوارتز  -فلدسپاتي است .گسترش اين واحد محدود به جنوب غرب روستاي چلمبر
است.
واحد Eid6

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش مي اني گدازه هاي ائوسن پسين در جنوب خاوري روستاي چلمبر و ده باال آق قويو (کوه هاي چلمبر و
مرمردشتي) پهنه ايگنمبريت ي برنگ صورتي ماي ل به بنفش با راستاي  ،NW-SEبه سمت جنوب برو نزد دارد و توسط

تﻣ

گنبد نيمه ژرف ريوليتي قطع مي شود .اين ايگنمبريت ها داراي بافت کريستالوکالستيک و زبانه دار مي باشند.
فنوکالست هاي آن شامل پالژيوکالز ،کاني فرومانيزين (بيوتيت و آمفيبول) که هر دو اپاسيتي شده اند و زمينه اساسا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شيشه اي و داراي بافت جري اني است .حدود  70-100متر ستبرا دارد واز نوع ايگنمبريت گدازه با ترکيب داسيت ي
ميباشد.
واحد Er6

و
اﮐﺘ

اين واحد که در بين گدازه هاي آندزيتي کوه مرمردشت ي برونزد دارد .شامل ريوليت با بافت کريپتو و ميکروکريستالي ن
است .اساس سنگ را سيليس تشکيل داده که بصورت کاني هاي سيليسي يا کوارتز نهان بلورين است ،تراکم کانيهاي

واحد Etr6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کدر ريز دانه سبب يک حالت ناهمگني در بافت شده و گاه در آن تبلور مجدد مشاهده مي شود .کاني هاي رسي ،
سريسيت ،کاني کدر و اکسيد آهن از اجزا دي گر آن است.
شامل سنگهاي پيروکالستيک توفهاي شيشه اي ،توف اسيد ،کريستال ليتيک توف و ريوليت است .بافت کالستي ک
دارند ،قطعات بلورين آن شامل فلدسپات (پالژيوکالز) و قطعات سنگي شيشه اي ي ا ولکانيکي با بافت ه اي ميکروليتي ،
ميکروپورفيريتيک است که شيشه ها گاه بدل شده اند ما بين پورفيروکالست خرده بلورهاي فلدسپات کو ارتز ،کانيهاي
رسي ،کدر و اکسي د آهن وجود دارد .که گسترش آن محدود به حوالي روستاي آق فويو است.

زﻣﯿ

واحد Eir6

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آنچه که در شمال خاور روستاي بيانلو و در مجاورت توده نفوذي ده باال ،آق قويو برونزد دارد مج موعه سنگهاي اسي دي
با ترکيب ريوليتي است مرکب از ريوليت ،ايگنمبريت توف (ايگنمبريت عدسي دار) ،توف ريوليتي ،توف ،سيليس و
کمي گدازه آندزيتي با بافت پرفيري و متابازيت است .گدازه ولکانيکي موجود در اين نهشته ها بافت پورفيريتيک دارد
و پالژيوکالز و کوارتز ريز بلورين از کاني هاي اصلي آن است.
ژئوشيمي سنگهاي ائوسن

آزمايش شيميائ ي نمونه هاي سنگهاي آتشفشاني و اندازه گيري عناصر اصلي و فرع ي به روش شيم ي تر ،و براي عناصر
نادر به روش فلوئورسانس اشعه ايکس ) (XRFانجام گرفته است.

بررس ي هاي ژئوشيميايي عناصر اصلي و نادر (نمودار هاي هارکر) نشان م ي دهد که فرآيند تفريق ماگمايي مهمتر ين
عامل تشکيل طيف گسترده سنگهاي بازيک و حد واسط در ائوسن مي باشد ولي پيدايش سنگهاي اسيد (ريوليتي -
ايگنمبريتي  )...بيشتر ناشي از فرآيند هائي مانند آلودگي و گداز پوسته اي مي باشد.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که سري ماگمايي اين سنگها براساس نمودارهائي که در آنها از مقادير
 Na2O + K2O/SiO2استفاده مي شود ،در نمودار کونو ( )1959در محدوده سريهاي قليائي ،تولئيتي و کالکوآلکان ،در
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نمودار (ايروين و باراگار )1971 ،اکثر نمونه ها در قلمرو سنگهاي ني مه آلکالن واقع شده است ،در نمودار ميدل موست
( )1990نيز بيشتر سنگهاي منطقه در محدوده سريهاي نيمه آلکالن و تحولي قرار مي گيرد ،در حاليکه در نمودار
مياشيرو ( (Feo totall/Mgo) )1974قريب به اتفاق نمونه ها بويژه نمونه هاي بازالتي در قلمرو سنگهاي تولئيتي قرار
مي گيرد.

ﮐﺸ
ﻮر

بر پايه نسبت ( P2O5/Zrوينچستر و ملويد )1976،نيز بازالتهاي منطقه در محدوده تولئيتي واقع مي شود.
بر اساس نمودارهاي ژئوشيميايي تفکيک محيط هاي ژئوديناميکي نظير (پيرس،کن( ،)1973 ،پيرس، )1982 ،
(وود ،)1980،و (پيرس و همکاران )1977 ،کليه نمونه هاي بازالتي در قلمرو مربوط به سنگهاي آتشفشاني مناطق
کوهزايي قرار مي گيرند.
الگوي ميله اي شکل نمودارهاي عنکبوتي که به زعم ( )wilson, 1989در تمام سريهاي ماگمايي مرتبط با مناطق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرورانش ،اعم از تولئيتي ،کالک آلکالن و يا شوشونيت ي قابل رويت است نيز يکي از ويژگيهاي بازالتهاي ائوسن منطقه
مورد مطالعه است.
بنظر مي رسد با توجه به نتايج بررسيهاي پتروگرافي و ژئوشيمي مهمترين فرايند هاي موثر در شکل گيري ولکاني سم

تﻣ

منطقه بطور اجمال بشرح زير مي باشد.
 -تفريق ماگمايي در تحول سنگهاي بازيک به ميانه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 گداز پوسته اي بعنوان يکي از عوامل تشکيل دهنده بخشي از سنگهاي اسيدي آلودگي هاي پوسته اي که موجب پراکندگي نمونه ها در نمودارهاي ژئوشيمي شده است. آميزش ماگمايي )(Magma mixingسنگهاي آتشفشاني ائواليگوسن

و
اﮐﺘ

واحد Eord

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد بلنديهاي شمال گسل حسن آباد را با روند شمال غرب ،جنوب شرق مي پوشاند که بطور عمده از نهشتهها ي
ولکانيکي توف ي اسيد و مقادير کمتري سنگهاي بازي ک و ميانه تشکيل مي شود نهشته هاي اسيد شامل جريانهاي
گدازه اي با ترکيب ريوداسيتي ،ريوليتي ايگنمبريت هاي ريوليتي ،توف داسيتي ،کريستال ليتيک توف و نيز گدازههاي
با ترکيب ميانه تا بازي ک تراکي آندزيت ،آندزيت ،آندزيتي پرفيري  ،آندزيت بازالت و بازالت است ستبراي آنها - 450
 400متر است ولي گسترش قابل توجهي دارند.

زﻣﯿ

دگرساني ضعيف تر اين واحد آنرا از سنگهاي ائوسن جنوب گسل حسن آباد متمايز مي کند و از اين بعلت ناهمانندي
با رخساره ائوسن بويژه ائوسن پسين (تفاوت ترکيب شيميايي و مينرالوژيکي سنگ) و نيز ضخامت اندک آن جوانتر از
ائوسن است و چون حجم سنگهاي اسي دي بسيار زياد است بنظر مي رسد نمي تواند از تفريق سنگهاي حد واسط

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مشتق شده باشد و به لحاظ ويژگيهاي پتروگرافي و ژئوشيميايي نيز بازالت هاي ائواليگوسن از بازالت هاي ائوسن پسين
متمايز مي باشد و بايد به يادداشت که داده هاي ژئوشيمي ايي عناصر نادر در بازالتهاي  Eoتفاوتهاي پرمايگي عنصري

نسبت به بازالت ها يائوسن دارند که احتم اال مربوط به درجات متفاوتي از ذوب بخشي در تشکي ل سنگهاي ياد شده
مي باشد بافت گدازه اسيد باال که ترکيب ريوداسيتي دارند پرفيريتيک و با پورفيروکالستيک است و درشت بلورها
شامل پالژيوکالز ،آلکالي فلدسپاتو کوارتز اغلب توام با تبلور دوباره مي باشد زمينه سنگ از کاني هاي فلسيتيک بصورت

تبلور کريپتو تا ميکروکريستولين تشکي ل شده ،الزم به ذکر است که مرز واحد  Eordبا واحد اسيد ائوسن پيروکالستي ک
(ايگنمبريت هاي اسيد) شکسته يا گسله است .اين واحد واجد چندين واحد فرعي زير بصورت بين الي ه اي است.
واحد Eori

شامل ايگنمبريت ريوليتي است که در شمال شرق روستاي يريجان در درون واحد  Eordقرار دارد ،به سختي چينخورده
و در اثر جريان يافتگي مجدد در حين جوش خوردگي زبانه ،کشيده شدگي نشان مي دهد و در برش هاي موازي
سطح تورق شعله نوعي حالت خطي در آنها مشاهده مي شود و بنابراين از نوع ايگنمبريت هاي ژئومورفيک ميباشد از
ويژگي اين واحد کائوليتيت ي شدن آن است که در شمال رستم آباد بصورت پنجره اي در ميان گدازه هاي تراکيآندزيت ي
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ائوسن باال برنگ کرم مايل به صورتي برونزد دارد .بافت اين ايگنمبريت هاشيشه اي جريان ي در زمينه کالستي ک
ميباشد و داراي قطعات بلوري خرد شده از کوارتز ،کمي سانيدين و بيوتيت است که محور طويل اين قطعات در جهت
جريان مي باشد .زمينه آنها اساسا شيشه اي است که دچار دويتريفيکانسيون نيز شده است.
واحد Eogt

شامل توف متبلور سبز رنگي است که در داخل واحد  Eordدر جنوب ينگ ي کهريز و شمال چنار باال برونزد دارد،
ستبراي آن اندک و در حدود  10-20متر است .بافت ميکروکريستالين دارند و توف دانه ريزي است که شامل کانيهاي
رسي ،سريسيت ،کلريت ،کربنات،کان ي هاي کدر و اکسي د آهن است .کان ي هاي نهائبلورين (کريپتوکريستالين) سيليس ي

ﮐﺸ
ﻮر

آن حاصل تبلور مجدد شيشه مي باشد.
واحد Eobr

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل برش هيبريدي يا دو رگه ولکانيکي توفي و کريستال توف شيشه اي ليتيک دار است .که در شمال روستاي
يريجان در درون واحد  Eordقرار دارد در اين سنگها گويچه هاي بازالتي در خميره يک سنگ آتشفشاني اسي د
پراکندهاند .وجود ريز بالش هاي بازيک ) (Micropillowباال که غالبا در زمينه تراک ي آندزيت ي قرار دارند مي تواند يک ي

تﻣ

از داليل آميزش ماگمايي و هيبريد بودن گدازه باشد اين پديده که در دايکهاي منطقه نيز بچشم مي خورد داراي
پالژيوکالزهايي است که کناره انحاللي دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

امامي ( ) 1363حضور ميکروليت هاي با اشکال اسکلتي در ميکرو پيلوها را يکي از اختصاصات بارز آنها مي داند و
معتقد است که ريخت اسکلتي پالژيوکالزهاي بخش بازي ک ناشي از سرد شدن نسبتا سريع ماگماي بازيک در مجاورت
ماگماي اسيدتر است و بنابراين وجود بلورهاي درشت و صفحه اي شکل پالژيوکالز در ي ک ميکروپي لو نشانه تبلور در

و
اﮐﺘ

يک شرايط تعادلي و قبل از آميزش ماگماي بازيک با ماگماي اسيد است.
وجود کاوکهاي فراوان در متن ريز بالشهاي بازي ک که توسط کان ي هاي ثانويه پر شده اند يکي از شوا هد آشکار تغيير

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناگهاني دما است و اغلب کوارتز بصورت پر کننده کاوکها در متن ريز بالشها ديده مي شود ،يکي از ديگر از دالي ل
دورگه اي بودن فراواني آذر آواريهاي اسيد پر مايه از بلور ناشي از آميزش ماگماي بازيک با يک ماگماي اسيد پالنژنتي ک
و تا حدي متبلور است به همين جهت گدازه هاي ناهمگن داراي دو بخش متمايز اسيد و بازيک مي باشند .بخش
بازيک برنگ تيره بشکل بالشي (ميکروپي لو) يا زبانه اي ) (Fiame- likeدر زمينه سنگ دي ده مي شود ،کناره زبانه ها
نامنظم و داراي ي ک نوار ظريف از اکسيد آهن برنگ قهوه اي تيره است و اين تمرکز اکسيدهاي آهن در کناره زبانه و

زﻣﯿ

در مجاورت با ماگماي اسيد سردتر صورت مي گيرد .ولي ژئوشيم ي عناصر نادر نشان مي دهدکه ماگما اساسا تحت
تاثير فرايند تفريق ماگمايي تحول حاصل کرده است و با وجود مشارکت ماگماهاي بازيک ،اسيد و ميانه در پديده
آميزش ماگمايي فرايند باال به تشکيل يک ماگماي همگن و يکنواخت نيانجاميده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بافت گدازه هاي هيبري دي باال پورفيريک مي باشد و درشت بلورهاي آن آلکالي فلدسپات ،پالژيوکالز است و قطعات
سنگي آن ترکيب ولکانيکي برشي دارد و زمينه از کانيهاي فلسيتيک (کوارتز -فلدسپاتيک) مي کروگرانولر تشکيل شده
است .سوزنهاي ريز فنوکريست در اطراف کاني ها حلقه زده و اغلب همراه با اکسيد آهن حضور دارند .تمرکز اکسي د
آهن در مجاورت با ماگماي اسيدتر صورت مي گيرد و يک جهت ي افتگي نسبتا خوبي را در سنگ تشکيل مي دهد اين
سنگها گاهي بافت ويتروفيريک دارند و درشت بلورهاي آن شامل پالژيوکالز،بيوتيت و کوارتز است .قطعات سنگ ي

بيشتر ولکانيک ي با بافت هاي ميکروليتي ،پورفيريتي ک مي باشد ،زمينه بيشتر نهان بلور متشکل از کاني هاي رسي ،
کاني هاي سيليسي نهان بلورين (کريپتو کريستالين) است.
واحد Eota

شامل گدازه هاي با ترکيب ميانه تراکي آندزيتي و التيت آندزيتي پرفيري است که دامنه شمالي واحد را غالبا با
همبري گسله مي پوشاند که در جنوب سورا و جي ن و جنوب غرب آتش انبار و شمال غرب برزلجين برونزد دارد .بافت
اين گدازه ها پورفيريتيک تا ميکروليتي ک پورفيريتي ک مي باشد درشت بلورهاي آن شامل:
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پالژيوکالز دوقلوئي و زونه است که برخي از آنها به کاني هاي سريسيت و کربنات تجزيه شده اند و در بعضي از بلورها
ديده مي شود .
کلينوپيروکسن که برخي داراي ماکل تکراري و تجزيه شده به کربنات است و کاني هاي مافيک نيز همه به سرپانتين،
کلريت تجزيه شده اند ،زمينه ،کريپتوکريستالين و گاه تراکيتي و اساسا فلدسپاتيک است.
واحد Eoab
شامل جريانهاي گدازه اي آندزي ت بازالت و بازالت است (جنوب آتش انبار) که در ميان برشهاي هيبري دي واحد Eobr

محاط شده و با داشتن پرفيري درشت اليوين و بافت پيلوتاکسيتي ک که از مهمترين ويژگيهاي اين گدازه است از

ﮐﺸ
ﻮر

بازالت هاي ائوسن متمايز مي گردد.
بافت اين سنگها پي لو تاکسيتيک  -پورفيريتيک مي باشد و درشت بلورهاي آن به ترتيب فراواني شامل:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پالژيوکالز کلسيک که بيشتر تيغه اي شکل داراي دوقلويي بصورت ميکروفنوکريست و ميکروليتي است .در بين
ميکروليت ها گاه آناليسم بي شکل نيز مشاهده مي شود.
کلينوپيروکسن که بدو صورت و ريز بلور در سنگ ديده مي شود.

تﻣ

اوليوين بلورهاي نيمه شکل دار ريز را تشکيل داده که همه به اکسيد هاي آهن و سرپانتين تجزيه شده اند.
بيوتيت
واحد Eod

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهاي آتشفشاني با ترکيب داسيتي بشدت کائوليني شده (زاج) است که در خاور روستاي اسبيک در يک زون گسله
جاي دارد .بافت اين سنگها کالستيک م ي باشد و کاني هاي قطعات کريستال ي شامل پالژيوکالز گاهي با ماکل پل ي

و
اﮐﺘ

سنتتي ک و آلکالي فلدسپات که به کاني هاي رسي تجزي ه شده است مي باشد ،زمينه سنگ از کاني هاي فلسيتي ک
توام با تبلور دوباره به کاني هاي کوارتز -فلدسپات تشکيل گردي ده و رشد اين کاني ها بافت ميکروگرانوالر را براي

اليگوسن  -ميوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمينه سنگ تداعي مي کند .ونيز داراي کاني هاي اکسيد آهن با پراکندگي زياد مي باشد .در مطالعات ميکروسکوپ ي
نام اين سنگها کري ستال توف با ترکيب ريوداسيت مشخص شده است.
واحد ( Olcسازند قريز زيرين  -اليگوسن)

شامل نهشته هاي تخريبي ،آواري کنگلومرايي ،ماسه سنگي و مارني قرمز رنگي است با برونزد محدودي در شمال و
حوالي روستاي رستم آباد ،يريجان واحد ائوسن باالئي  E6و EOرا بطور ناهمساز مي پوشاند.
واحد Olm

زﻣﯿ

شامل مارن قرمز رنگ با اليه هاي نازک ماسه سنگي و شيلي به ستبراي حدود  40متر مي باشد که گسترش چندان ي
ندارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد ( OMm,lqسازند قم  -اليگوميوسن)

در جنوب روستاي آقچه دام و در حوالي قره آغاج برونزد محدودي از نهشته هاي رسوبي متشکل از آهک ميکريتي
کرم روشن و مارن سفيد استرادار با شيب خيلي کم و ضخامت اندک (حداکثر  20متر) بطور پراکنده روي توفهاي

اسيد داسيتي (واحد  )Et5ائوسن قرار گرفته است .براساس ميکرو فسيلهاي زير ،سن اين سازند (آکي تانين ،بورديگانين)
و هم ارز سازند قم مي باشد.
Neoal veolina meolo curdica, Dendritina rangi, Peneroplis evolutus, Rotalids, Rotalia vinnotti
Globorotalia sp., Miliolids, Acervulinids, ostrea sp., Ostracoda, Gastropoda, Solenomeris ogermani,
Lithothamnium sp., Lithophyllum sp.

ميوسن  -پليوسن

اين واحد در اواخرميوسن پسين به صورت ته نشستهاي آواري شامل تناوبي از کنگلومرا ،مارن و ماسه سنگ قهوه اي
مايل به کرم با ميان اليه هائي از ميکروکنگلومرا به وجود آمده است .مورفولوژي اين واحد بصورت تپه هاي کم ارتفاع
و پست مي باشد و در بررسيهاي ميکروسکپي سن آن ميوسن باالئي  -پليوسن گزارش شده است .اي ن نهشته ها در
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پاي ارتفاعات مشرف به روستاهاي رودک ،رستم آباد ،صادق آباد ،قزلچه قشالق و ني ز در جنوب تفک با ساختمان
ناوديسي برونزد دارند که به دو واحد زير تفکيک گرديده اند.
واحد Ngc,s

شامل کنگلومراي سبتر اليه با ميان اليه هاي ماسه سنگ کنگلومرائي برنگ خاکستري و با ضخامت  50-250متر
است و واجد ناوديسي با راستاي محوري تقريبا شرقي  -غربي با ي الهاي پر شيب (بيش از  )60°مي باشد.
واحد Ngm,s,c

متشکل از مارن سبز روشن تا قرمز آجري و ماسه سنگهاي دانه درشت تا سيلتي کربناته سبز خاکستري و

ﮐﺸ
ﻮر

ميکروکنگلومرا مي باشد .مارنها فاقد ژيپس اند و در ماسه سنگها که نازک اليه تا ضخيم اليه اند ساختمانهاي رسوب ي
اوليه نظير چينه بندي متقاطع ،دانه بندي تدريجي و ريپل مارک ديده مي شود .اين نهشته هاي تخريبي و آواري در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوب خاوري روستاي يريجان ناوديس ماليمي را تشکيل مي دهد که راستاي محوري آن تقريبا خاوري  -باختري
بوده وشيب يالهايش  55-75°درجه است .و اجزا آن را کوار تز ،متاکوارتز ،چرت ،فلدسپات اغلب ماکله ،مسکوويت،
بيوتيت ،کلريت ،کاني هاي رسي و کدر  ،اکسي د آهن و گلوکونيت تشکيل داده است بر پاي ه بررسي نانوف سيلهاي موجود
در اين نهشته ها سن اين واحد ميوسن باالئي  -پليوسن گزارش شده است.

تﻣ

Elphidium cf. Crispium, Gyroidina cf. soldanni, Globigerina sp.

پليوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در پاي انه شمال غرب محدوده در شمال خاوري روستاي رحي م آبادو خاور نهاوند (کناره نهر خررود) آتشفشان قاره اي
پليوسن با مورفولوژي گنبدي شکل و بسي ار کم ارتفاع و با ساختار گنبد روانه اي و ترکي ب سنگ شناسي يکنواخت
ريوداسيتي تا ريوليتي بصورت محدود برونزد يافته است .اين گدازه ها آخرين فاز ولکانيسم در محدوده مي باشد که

و
اﮐﺘ

در کناره هاي گنبد ويژگيهاي جريان يافتگي مانند نهشته هاي اي گنمبريتي توفي (سي الر) شکل گرفته و سرشار از
تراشه هاي شيشه اي ) (Glass shurdاست ونيز تقريبا فاقد پديده شيشه زدايي بوده و از اي ن جهت در مقايسه با نمونه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هايائوسن بسي ار جديدتر مي نمايد .و نيز به جهت همانند بودن رخساره اي اين واحد آتشفشاني با ساير نقاط نظير
ايران و همبري آن با نهشته هاي رسوبي پليوسن نسبت داده مي شود (به گفته مهرپرتو) و از طرفي چون حالت جري ان ي
فقط در حواشي گنبد وجود دارد ،بنابراين ماگماي اوليه آن غلظت بيشتري داشته است و چون در بعضي قسمتها
کاوکدارو بدون پرشدگي بوده و داراي کربن نيز مي باشد نتيجه مي گيريم محيط فوران گدازه هاي اسيد باال درياچهاي ،
کم عمق و خشکي بوده است.

زﻣﯿ

بافت گدازه هاي اسيد باال پورفيريتيک تا پورفيروکالستيک مي باشد و درشت بلورهاي آن شامل:
فلدسپات (پالژيوکالز توام با دوقلوهاي تکراري و زونه داراي خوردگي در کناره و سانيدين کم)
بيوتيت قهوه اي سوخته و آمفي بول اپاسيتي شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

درشت بلور و ميکروفنوکري ست کوارتز که برخي خوردگي خليجي دارند.
زمينه ميکروکريپتوکريستالين متشکل از کوارتز فلدسپات ريز بلور و شيشه اي جرياني با زبانه هاي واقعي و زبانه هاي
دروغين که توسط کوارتز پر شده است.

پليوسن  -کواترنري

واحد ( PlQcپليوسن  -پليستوسن)

شامل کنگلوامرا با آژند( سيمان) سست است ،جنس قلوه هاي آن آتشفشاني  ،ماسه اي ،توفي و آهکي مي باشد .قلوه
آهکي متعلق به الي گوميوسن دراين واحد شناسايي گرديده است .اين واحد بطور ماليم شيب دار بوده و با ناپيوستگ ي
دشت جنوب غربي و شمالي محدوده را مي پوشاند ،ضخامت آن متغير و حداکثر به  150متر مي رسد.

پادگانه هاي آبرفتي (واحد هاي  Qt2و)Qt1
براثر فعاليت رودخانه ها و سي البها در دشتها و دامنه هاي کوهها ،در دو پهلوي مسير رودخانه بوجود آمده اند.
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واحد Qt1

آبرفتهاي مخروط افکنه اي کناره بلندي ها و تراس هاي منطقه هستند که داراي کنگلومراي سست با قلوههاي گرد
شده مي باشد و وسعت نسبتا زيادي را تشکيل مي دهد.
واحد Qt2

رسوبات آبرفتي مخروط افکنه اي و تراسهاي آبرفتي کوتاه منطقه هستند که داراي قلوه هاي کوچکتري از  Qt1ميباشد
و جنس آنها را بيشتر قلوهاي گرد شده اي از نهشته هاي رسوبي و آتشفشاني ائوالي گوسن تشکيل داده است اين
نهشتهها به سمت دشت دانه ريزتر مي گردند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Qal

آبرفتهاي تشکي ل دهنده اين واحد در بستر صغير رودخانه ها مي باشند که از کنگلومراي فاقد سيمان تشکيل شده و
واحد Qtr

پادگانه آبرفتي کنار رودخانه ها هستند که بستر عريض آنها محسوب مي گردد.
واحد Qt3

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قلوه هاي با جنس گوناگون آن در مجاورت يکدي گر قرار گرفته اند.

تﻣ

زمين هاي حاصلخيز و قابل کشاورزي دشت شمال منطقه مي باشند که از گسترش قابل توجهي برخوردار است.
واحد Qc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کفه هاي رسي است که در دشت شمالي خيارج جاي دارد و بخشي از زمين هاي کشاورزي را بخود اختصاص داده
است.
سنگهاي آذرين دروني و نيمه ژرف اليگوسن

و
اﮐﺘ

دايكها

دايکها متعلق به سنگهاي آذرين نيمه ژرف هستند که سريهاي کهن را قطع مي کنند وبستگي نزديکي از نظر کان ي
شناسي و شيميايي ميان شکلهاي گوناگون ماگمائي وجود دارد ،ترکيب آنها به ندرت ريوليتي و بي شتر ميانه تا بازي ک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با ترکيب آندزيتي تراکي آندزيتي تا آندزي بازالتي است برخي از دايکها ويژگيهاي سنگهاي هيبريدي را دارند و بخش ي
از دايکها گذرگاههاي تغذيه ) (Feeder dikesواحد هاي بازيک  -مي انه ائوسن مي باشند .بافت دايکها گلومروپرفيريتيک،
پرفيريتي ک است و نيز داراي بافت دوگانه اينترسرتال  -ميکروکريستالين مي باشند.
درشت بلورهاي دايکهاي بازالتي شامل پالژيوکالزکلسيک و کاني مافيک است که همه (احتماال اليوين) به ايدنگزيت
و کمي سرپانتين تبديل شده است ،کلينوپيروکسن از (نوع اوژيت) ،زمينه بسي ار ريز بلور داراي ميکر وليت هاي سوزن ي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

شکل پالژيوکالز و اکسيد آهن است دايکهاي هيبريابي که ترکيب کوارتز آندزيتي و بازالت پرفيري دارند داراي بافت
دوگانه اينتر سرتال ،ميکروکريستالين هستند بخش هاي بازي ک بافت اي نترسرتال دارند ،فراوانترين ک اني اين بخش را
پالژيوکالز تشکيل داده است .کلينوپيروکسن (اوژيت) مهمترين کاني فرومنيزين بخش بازيک اين دايکها است و نيز
داراي کاني هاي بيوتيت نارنجي ،کوارتز به مقدار فراوان به صورت سنگ بيگانه ) (Xenocrystalمي باشند .بخش هاي
تراکي آندزيتي بافت ميکروکري ستالين دارند در هر دو بخش ريزبالش يا ميکروپيلو (کريستالريز از پالژيوکالز و

پيروکسن) با کاني هاي ثانوي دي ده مي شود .که از بقاياي ماگماي بازالتي محسوب مي گردد ،دايکهاي هيبري دي گاه ي
بافت پرفيريتيک دارند و درشت بلورهاشامل پالژيوکالز،فراهم آمد گهائي از سرپانتين ،کلريت و کربنات که شايد بقايائ ي
از کاني هاي پيروکسن و اليوين باشند و از کريستالهاي بيگانه کوارتز همراه با کلريت تشکيل شده است ،زمينه سنگ
شامل فلدسپاتهاي ميکروليتي و اسکلتي و بلورهاي کوارتز با کناره هاي گرد شده است .بخش هاي بازيک بصورت
آنکالوهاي نسبتا درشت پالژيوکالز صفحه اي است که داراي کوارتز گرد شده مي باشند.
پالژيوکالزهاي اسکلتي با بافت دم پرستوئي نيز در گويچه هاي بازالتي ديده مي شود وسبب توزيع يکنواخت بلورهاي
اسکلتي و کوارتز ،آميزش ماگمايي بازالتي و تراکي آندزيتي مرحله هموژنيزاسيون راطي کرده است.
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يکي از ويژگيهاي زون آتشفشاني ارومي ه دختر تزريق توده هاي نفوذي براثر فاز کمپرسيوني ،اواخر ائوسن و اواي ل
اليگوسن در رديفهاي آتشفشاني  -رسوبي ائوسن است .در منطقه مورد مطالعه سنگهاي نفوذي در دو ناحيه  - 1ده
باال آق قويو  -2در جنوب تفک (شمال قافالنکوه) برونزد ي افته است که سنگهاي واحدهاي مربوط به ائوسن را قطع
کرده و شامل گابرو ،ديوريت ،ديوريت کوارتز دار ،مونزوديوريت کوارتز دار ،گرانوديوريت ،کوارتز مونزديوريت و گرانيت
بهمراه رگه هايي از آپليت است ولي حجم اصلي سنگها را ديوريت کوارتزدار و گرانوديوريت تشکي ل مي دهد ،در ده
باال  -آق قويو ترکيب بيشتر گرانوديوريتي ،ميکرو ديوريتي ولي در شمال قافالنکوه ترکيبي بين گرانيت تا گرانوديور يت

ﮐﺸ
ﻮر

را دارد.
بافت اين سنگها گرانولر (هترو  -ميکرو) و نيز بافت پوئيکيليتيک گرانولر است و کاني هاي اصلي شامل پالژيوکالز با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دو قلوي تکراري که اغلب از کناره به آلکالي فلدسپات تبديل شده اند و در بعضي از پالژيوکالزها س اختمان زونه و
بافت ميکروپرتيتي ديده مي شود .و در سنگهاي گرانيت دانه ريز فلدسپات قليايي در اثر هم رشدي با کوارتز ساخت
گرافيکي را پديد آورده است که تحول سنگهاي دروني را در کاوکهاي ماگمايي نشان مي دهد .و کوارتز بي شکل

تﻣ

ميباشد .کاني هاي تي ره شامل آمفي بول از نوع ترموليت ،اکتينوليت و هورنبلند  -کلينوپيروکسن و بيوتيت است.
کانيهاي دومين شامل کاني هاي رسي ،سريسيت ،اپيدوت ،کلريت ،کربنات ،لوکوکسن ،آپاتيت ،اسفنو زيرکن ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سن توده هاي باال بروش  K/Arتوسط کاي ا و همکاران ( )1978سي ونه ميليون سال براي جاي گزين ي بر آورده شده
است که با فاز ولکانيکي ائوسن  -اليگوسن (پيرنه) مطابقت دارد ،از راه بررسيهاي رديف چينه شناس ي نيز وجود فاز
ياد شده توسط اشتوکلين به اثبات رسي ده است.
رخساره هاي نيمه آتشفشاني

و
اﮐﺘ

اين فاز ماگمايي بصورت نفوذي ) (Crypto-domeبوده و بشکل هاي گنبدي با ساختار پيازي شکل و با ترکيب ريوليت ي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تا ريوداسيتي (شمال شرق ده باال  -چلمبر) ونيز سوزني يا استوانه اي با ترکيب مي کرومونزوديوري ت (شمال شرق
باغگرا) کوه قوشاداغ مي باشد که در باال آمدن و جايگزيني آنها عوامل تکتونيکي (گسله ها) تاثي ر داشته اند .بافت
گنبدي هاي ريوليتي پورفيروکالستيک ،کري ستالوکالستيک ،کريپتوکريستالين تا ميکروکريستالين مي باشد و درشت
بلورها شامل کوارتز با خوردگي خليج ي و آثار بلوري همه به کاني هاي رسي ،سريسيت و کربنات تجزيه شده که
احتماال در اصل فلدسپات بوده اند و زمينه در اصل شيشه بوده که به فلدسپات و کاني هاي سيليسي کريپتوکريستالين

زﻣﯿ

تبلور مجدد ي افته است.
رخساره نيمه ژرف شم ال شرق باغگرا (کوه قوشاداغ) که بصورت ستونهاي منشوري نمايان شده بافت پورفيريتيک با
زمينه ميکروکريستالين داشته و درشت بلورهاي آن شامل:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پالژيوکالز داراي دوقلوئي و گاه با ساختمان منطقه اي.
بيوتيت که به کلريت و اپيدوت تجزيه شده است
آمفيبول
کلينوپيروکسن مي باشد.
s
زمينه سنگ ريز بلورين بوده و اساسا از کوارتز فلدسپات تشکيل شده است اين سنگها واحد رسوبي  E 5ائوسن را قطع
کرده اند ،و داراي درزه ها و ساخت منشوري مي باشند.
زمين شناسي ساختماني

منطقه مورد بررسي بخشي از زون آتشفشاني اروميه دختر (تبريز -بزمان) بشمار مي رود که به موازات زون سنندج
سيرجان امتداد دارد اين زون که به کمربند ولکانيک ي ايران مرکزي معروف است از شمال غرب در ترکي ه ادامه مييابد.
روند محوري ساختها و گسل هاي موجود در منطقه بطور کلي شمال غرب -جنوب شرق مي باشد که مطالعات درزه
نگاري ) (Joint studyانجام شده نيز روند فوق را تاييد مي نمايد و با توجه به فرم شکستگيهاي با جابجايي متقاطع در
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محور چين خوردگي ها و نيز دياگرامهاي گل سرخ حاصله از اندازه گيري درزه ها نشان مي دهد که ماکزيمم نيروي
فشار افقي جهت شمال شمال شرق ) )NNEجنوب ،جنوب غرب ) (SSWدارد (نمودار گلسرخي  .) 1الزم به ذکر است
که بر پايه بررسيهاي درزه نگاري تصاوير استريوگرافيک غالبا الگوي مشخصي را براي منطقه بجز چند ايستگاه نميتوان
نتيجه گيري نمود.

ﮐﺸ
ﻮر

با توجه به نمودار گلسرخي  2تهيه شده براي راستاي درزه هاي ناودي س سمينک محدوده مورد بررسي ،دو دسته درزه
اصلي با راستاهاي  N18Eو  N38Wسنگهاي ناحي ه را مورد تاثير قرار داده اند .اين دو دسته درزه ها با توجه به زاوي ه
بين راستاي آنها هم يوغ ) ) Conjugateبه نظر مي رسند .ميدان تنسي را آشکار مي سازند که در آن راستاي تنش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اصلي بيشينه ) (S1تقريبا  N10Wمي باشد.

بيشتر تغيير شکل ها از نوع گسلش مي باشند و ساختهاي منطقه تحت تاثير يک جنبش کششي عمده قرار گرفته اند
وليکن آثار فشردگي عمومي نيز در منطقه دي ده مي شود .روند شکستگيهاي اصلي ناحيه نيز شمال غرب -جنوب شرق

و
اﮐﺘ

مي باشد و وجود شکستگيهاي شديد زون ماگماي منشا پيدايش فورانهاي آتشفشاني بوده است که حرکات ناشي از
آن در کرتاسه بااليي آغاز و در اوايل ترسير شدت گرفته است .با شروع ائوسن رديفهاي آتشفشاني  -رسوبي در دري اي
کم ژرفا بصورت انفجاري و همزمان با رسوبگذاري شکل گرفته است و بنظر ميرسد حوضه متحرکي بوده که بوسيله

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسله ها و شکستگيهايي کنترل م ي شده است و بدين ترتيب مجموعه اي از سنگهاي ولکانيکي رسوبي ائوسن بر روي
کنگلومراي پي و سنگ آهک نوموليت دار قرار گرفته است .پس از تشکيل سنگهاي آتشفشاني زيرين (لوتسين پيشين)
شرايط دري ايي فرمانروا مي گردد و ته نشست هاي دريايي  E3با ضخامت قابل توجهي برجاي گذاشته مي شود که در
خور مقايسه با سازند کرج مي باشد.
در لوتسين پسين جنبشهاي زمين ساختي باعث پيدايش محيط قاره اي شده و ته نشستهاي قرمز رنگ ولکانيک ي

زﻣﯿ

واحد  E4سپس سري سبز بااليي ) (Es5در دري اي کم ژرفا و گرم با خاستگاه رسوبي تشکيل شده است در ائوسن پسين
باز فعاليت آتشفشاني صورت مي گيرد که بدنبال آن سنگهاي ولکانيکي به ضخامتي بيش از پانصد متر بجا گذاشته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي شود که ترکيب اسيد ،ميانه و بازي ک دارد بنابراين فعاليت ماگمايي در ائوسن پسين به دلي ل تشکيل ايگنمبريتهاي
داسيتي در آن ازنوع قاره اي بوده است.
در اواخر ائوسن و اوايل الي گوسن جنبش هاي زمين ساختي خشکي زا سبب ولکانيسم در اثر فاز کوهزايي ائوالي گوسن

شده است و در اوائل الي گوسن در اثر جنبشهاي پيرنه اي ته نشستهاي قاره اي کوالبي قرمز زيرين تشکيل شده و در
اليگوسن دريا منطقه را مي پوشاند و نهشته هاي آهکي و مارني گذاشته مي شود و نيز ولکانيسم پليوسن بصورت

فوران گدازه اي ريوليت ي در محيط خشکي و قاره اي بوقوع مي پي وندد سرانجام فازهاي کوهزايي پيرنين موجب نفوذ
سنگهاي آذرين دروني ونيمه ژرف در منطقه مورد بررسي گرديده است و از جنبشهاي تکتونيکي کواترنري تنها ميتوان
به حرکاتي اشاره نمود که باعث فعاليت دوباره گسل حسن آباد گردي ده که حاصل آن زمين لرزه  1341بوئين زهرا
بوده است.
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با توجه به ادامه روند نهشته هاي رسوبي پالئوزوئيک و مزوزوئي ک در منطقه مجاور (ناحيه آوج) ناپيوستگي هايي درپ ي
نهشته هاي کربوني فر و سازند درود در اثر خشکي زايي واريسکان ديده مي شود (بلورچي  -کبودر آهنگ )1974
تشکيل افق التريتي در سازند پرمين و پي ترياس مويد تاثير خشکي زايي است که موجب کم ژرفا شدن حوضه
رسوبگذاري و فراهم شدن شرايط الزم براي تشکيل اين ماده معدني شده است .حرکات تکتونيکي کيمبرين پي شين و
پسين در ناحيه ديده نشده است.
فاز کوهزايي الرامي د :در فاصله زماني بين کرتاسه و پالئوژن در شمال و مرکز ايران با شدت بي شتري عمل کرده و

ﮐﺸ
ﻮر

موجب ناپيوستگي چينه اي همراه با ناهمسازي زاويه دار در پي نهشته هاي کرتاسه پسين نشسته است.
فازهاي تکتونيکي پيرنين (آلپين مياني) :در فاصله زماني بين ائوسن پسين و الي گوسن زيرين رويداده و موجب نفوذ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهاي آذرين دروني در واحد هاي ولکانيکي رسوبي ائوسن شده است.
فاز کوهزايي پاسادنين :تشکيل کنگلومراي واحد ( PlQcپليوکواترنري) در پايان پليوسن و شروع کواترنر و چين خوردگ ي
آن را مي توان در پيوند با جنبش هاي پاسادنين دانست.
گسلش (گسلهاي موجود در محدوده مورد بررسي)

تﻣ

مهمترين گسلهاي منطقه عبارتند از:
گسل حسن آباد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلي است با روند شمال غرب -جنوب شرقي ) (NW-SEکه از جنوب روستاي شيزند تا روستاي چنار ادامه داشته و
سرانجام از منطقه خارج مي گردد و از طرف غرب به زون آب گرم آوج و از طرف شرق به گسل اي پک منتهي ميشود

و
اﮐﺘ

(بربريان  )1971از قديمي ترين گسلهاي منطقه که در پالئوزوئيک و مزوزوئيک عامل مهم کنترل رسوبگذاري بوده
است .آخرين جنبش آن مربوط به زلزله بوئين زهرا ( )1341مي باشد شيب گسل  65درجه به سمت جنوب اندازهگيري

گسل کور چشمه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده است گسلي وارون و بزرگ زاويه ) (High angle reverse faultو با مولفه راستا لغز است و جداکننده واحدهاي
ولکانيک ي ائوسن از ائوالي گوسن مي باشد .حرکت عمده اين گسل فشارشي همراه با مولفه راستالغز است)1984,Jakson(.
اين گسل شاخه اي از گسل حسن آباد با روند شمال غرب  -جنوب شرق مي باشد که خود سبب پيداش گسلهايي به
حالت موزائيکي ) (Blockfaultingو با دو حرکت افق ي چپ گرد ) (N130و راست گرد ) (N45شده است و در جنوب
دهکده قره آغاج بخصوص در واحد هاي  E5و E3حالت موائيکي بشکل زيبايي قابل مشاهده است.
گسلهاي تراستي

زﻣﯿ

گسلهاي تراستي در منطقه غالبا روند شرقي غربي دارند و باعث راندگي واحد هاي پالئوزوئيک بر روي واحدهاي
ولکانيکي رسوبي ائوسن شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چين خوردگي (واحد هاي ساختماني در محدوده مورد مطالعه)

روند محوري چين خوردگي ها عموما  NW-SEمي باشد که شامل چين خوردگي هايي باز و ماليم و يا پالنچ دار
هستند.
ناوديسها

ناوديس با پالنچ دوبل سمينک

در راستاي محوري اين ناوديس  ،NW- SEطول محور آن حدود پانزده کي لومتر ،با پالنچ دوبل و شيب حدود 40
درجه است .ناوديس باز و ماليمي که در هسته آن گدازه هاي ولکانيکي ائوسن پسين جاي گرفته اند.

ناوديس جنوب باغگرا

واحدهاي آتشفشاني رسوبي ائوسن در جنوب روستاي باغگرا (گراباغو) در برگيرنده ناوديس ماليمي با ر استاي محوري
تقريبا شمال غرب و جنوب شرق شده اند .از ديگر ساختهاي منطقه ناوديس يريجان است که واحد هاي نئوژن سازنده
آن مي باشد و راستاي محوري آن نيز تقريبا شرقي غربي است.
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تاقديس ها
تاقديس جنوب غرب کور چشمه

روند محوري اين تاقديس  NW-SEبوده و در هسته آن آهکهاي کرتاسه باال جاي گرفته اند.
تاقديس جنوب شيزند

اين چين خوردگي در سري سبز زيرين ايجاد شده است که در هسته آن کنگلومرا و سنگ آهک نوموليتي جاي گرفته
و راستاي محوري آن  NW-SEمي باشد که به سمت شمال غرب پالنچ دار است.
تاقديس نصرت آباد

ﮐﺸ
ﻮر

واحد رسوبي  Et,s2,3ائوسن در شمال نصرت آباد واجد تاقديسي با روند محوري به موازات ساير چين ها شده است.
تاقديس جنوب شنستق باال

 (Eجاي گرفته ،راستاي محوري آن  NW-SEاست و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در هسته اين ساخت واحد رسوبي آتشفشاني ائوسن (واحد
در يال جنوبي توسط گسل کورچشمه بريده مي شود.

2,3

t,s

تاقديس شمال غرب فارسي غالن

تﻣ

راستاي محوري آن تقريبا شرقي غربي و در هسته آن کنگلومراي قرمز رنگ پي ائوسن قرار دارد ،اين تاقديس پالنچ
دار بوده و يالهاي آنرا آهکهاي نوموليت دار ائوسن مي پوشاند.
تاقديس جنوب شرق صادق آباد و شمال حاجي عرب از ديگر ساخت هاي تاقديسي منطقه هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمين شناسي اقتصادي

کانه هاي فلزي

و
اﮐﺘ

از آثار معدني قابل توجه در منطقه مي توان به موارد زير اشاره نمود.
در اين گروه مي توان کاني سازي هاي زير را ذکر کرد.
کانه هاي سرب و روي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کانه سرب که بصورت سولفور (گالن) مي باشد اغلب با کانه روي (بالند)همراه است و در مواردي داراي ارزش اقتصاد ي
مي باشد از آن جمله:

معدن سرب وروي لک

معدن متروکه اي است که در شمال روستاي لک واقع شده و در سنگهاي آذرين ائوسن با ترکيب ميانه تا اسيد بصورت

زﻣﯿ

رگه اي متمرکز شده که در گذشته مورد بهره برداري قرار گرفته است اين کانه ها از نوع سولفور بوده و همراه يکدي گر
ديده مي شوند.
کانه هاي آهن ومنگنز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانه هاي اين دو فلز بصورت اکسي د در منطقه وجود دارد ولي در جنوب باغگرا کانه آهن بصورت سولفور (بلورهاي
پيريت) در درون نهشته هاي ائوسن مي اني واحد  Es5ديده شده است .اين کانه ها ارزش اقتصادي ندارند.
کانه مس

کاني سازي مس بصورت آثار پراکنده در سنگهاي آذرين منطقه ازجمله در شمال روستاي يريجان در نهشته هاي
ايگنمبريتي ائواليگوسن بصورت ماالکيت و کالکوپيريت مالحظه مي گردد کاني سازي عموما بصورت رگه هاي کوچک
و کم ضخامت بوده و ارزش اقتصادي قابل توجهي ندارد.
التريت و بوکسيت

در نهشته هاي رسوبي پرمين و در پي ترياس در اثر کم ژرفا شدن حوضه رسوبي تشکي ل شده است.
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کانه هاي غير فلزي
کائولن

در سنگهاي ولکانيکي که بيشتر از نوع توفيت هاي سبزند و نيز در سنگهاي اسيدي با ترکيب ريوداسيتي در اثر
آلتراسيون هيدروترمالي تشکيل شده است .کائولينيزاسيون در اثر تاثير فاز هاي هي دروترمالي ناشي از ماگماتيسم بعد
از ائوسن (احتماال الي گوسن پائيني) ايجاد شده و توسط گسلش کنترل گرديده است .اين ماده معدني ذخيره در خور
توجهي دارد و داراي ارزش اقتصادي مي باشد.
باريت

ﮐﺸ
ﻮر

سولفات باريم بصورت رگچه هايي رديف هاي آتشفشاني و آتشفشاني رسوبي منطقه را بريده است و در شرق ياست ي
بالغ و جنوب چنار باال کاني سازي باريت انجام گرفته و براي برآورد ذخاير اين ماده معدني به پي جويي نياز است.
آلونيت (زاج)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين ماده معدني که بوميان آنرا شوره مي نامند در مسير آبراهه هاي موجود در ولکانيکي ترسير برو نزد دارد که در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

تثبيت رنگرزي قابل استفاده است در جنوب روستاي صادق آباد و شمال چلمبر اين ماده معدني وجود داشته ولي
ارزش اقتصادي چنداني ندارد .براساس آزمايش نمونه باال بروش  XRDشامل مجموعه اي از کانه هاي روزنيت،
استارکئيت پيکرينگيت و کوارتز است.
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