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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 7058عروسان
جغرافیا و ژئومورفولوژی
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ﺸ
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تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده برگه مورد مطالعه دربرگيرنده یک کفه نمکي و کوه های دربرگيرنده آن مي باشد .این برگه دربرگيرندهی
حاشيه جنوبي حوزه آبریز کویر بزرگ درنواحي شمال و جنوب شرق مي باشد و همچنين در منتهي عليه جنوبي
ارتفاعات متعددی دیده مي شود .بخشي از محدوده مورد مطالعه که بوسيله حوزه آبریز پوشيده مي شود بزرگتر از
نواحي زیر پوشش مناطق کوهستاني مي باشد .در جنوب غرب منطقه سيستم کوهستاني موجود است که مشتمل بر
رشته کوه های کم ارتفاع ( 1275تا  1574متر) با روند شمال شرق مي باشد .در نواحي جنوبي این سيستم کوهستاني
به رشته کوه کالته با ارتفاع  1455تا  1726متر متصل ميگردد .در جنوب منطقه رشته کوه کمخاشک با ارتفاع 1092
تا  1382متر با روند شمال  -جنوبي وجود دارد .در نواحي شرقي عروسان هم ارتفاعاتي با بلندای  900تا  1196متر
وجود دارد که بدون نام مي باشند .پهنه هایي با ارتفاع حدودی  850تا  1000توسط آبراهه های موقتي در مجاورت
کوه ها در نواحي شمالي و جنوب شرقي ایجاد شده است .پستي بلندی های داخل حوزه آبریز کویر که برروی موالس
ميوسن نهشته شده و با رسوبات کواترنری پوشيده شده است مشتمل بر صفح های نمکي ،صفحه های دریاچه ای،
تلماسه های بادی و سرزیمن های آبرفتي (دشت) هستند .ارتفاع صفحه حوزه آبریز از  685تا  744متر متفاوت مي
باشد.
هيچ رودخانه ی دائمي در ورقه مورد مطالعه وجود ندارد و دره های متعدد و پهنه های مسطح شده در رشته کوه های
منطقه بوسيله رودخانه های فصلي که در نتيجه ذوب برف های ارتفاعات و بارش های باران در اواخر فصل زمستان و
اوایل بهار مي باشد .روستاهای کوچک عروسان ،چشمه نقي و محمدآباد که در جنوب غرب برگه واقع شده استتوسط
جاده های غيرآسفالته به یکدیگر متصل شده اند.
بررسی سازندهای زمین شناسی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

قدیمي ترین سنگ های منطقه با دگرگونه های پروتروزوئيک باالیي و با مجموعه جندق قابل مشاهده مي باشد .این
مجموعه در غرب و جنوب غرب عروسان رخنمون داشته و به سه زیر واحد تقسيم مي گردد که توالي چينه شناسي
آنها متغيير مي باشد .پایين ترین واحد  Pjqمي باشد که متشکل است از کوارتزیت و شيست های مسکویت کواترزی،
کمي شسيست کلریت و مرمر .ضخامت این مجموعه در حدود  800متر مي باشد .واحد مياني  Pjsبا ضخامتي در حدود
 500تا  600متر تشکيل شده است از ميکا و گرانيت شيست ،کمي کوارتزیت ،آمفيبول  -بيوتيت  -اپيدوت ،کلریت
شيست و مرمر .این مجموعه ظاهرا با واحد سنگ های افيوليت دگرگون شده ()Pjophپوشيده شده اند که با آمفيبول
شيسا ،متاگابرو ،آمفيبوليت ،سرپانتين ،گاهي همراه کوارتز و مرمر نمایش داده مي شوند .ضخامت افيوليت های
دگرگوني  250تا  500بوده و در بلوک های تکتونيکي با روند غرب  -شرق در نواحي شرقي عروسان و به عنوان
مجموعه غير تفرق یافته جندق دیده مي شوند.
سازند چاه پلنگ عمدتا در بلوک های تکتونيکي که در منطقه کوه کالته واقع شده اند به چشم مي خورند .همچنين
در نواحي کوهستاني بدون نام در شرق عروسان و نزدیکي حاشيه شرقي ورقه مورد مطالعه رخنمون دارند 300 .متر
ارتفاع این سازند از تنوعي از ماسه سنگ های ميکادار و سيلتستون به همره ميان الیه های کنگلومرایي و شيلي شکل
گرفته است .با توجه به سن ژوراسيک پایاني  -کرتاسه آغازین این سازنداز نظر چينه شناسي هم ارز الیه های سرخ
گردو به سن زوراسيک باالیي مي باشند.
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ﮐﺸ
ﻮر

سازند نقره در قاعده کرتاسه در کوه های غرب و شرق عروسان دیده مي شود .این مجموعه سنگي سازند چاه پلنگ
را پوشانده و از کنگلومرا به همراه ميان الیه های گراولستون و ماسه سنگ تشکيل شده است و ضخامتي در حدود
 200متر دارد.
سازند نقره بصورت همشيب با سازند شاه کوه با ضخامتي در حدود  400تا  450متر پوشيده شده .سازند شاه کوه از
سنگ آهک های اربيتولين دار خاکستری تشکيل شده است .سنگ آهک های مذکور با ميان الیه هایي از مارن و
ماسه سنگ های آهکي همراه مي باشند .بقایای موجودات زنده جمع آوری شده عمدتا از قسمت پایيني سنگ آهک
های اوربيتولين دار نشاندهنده ی سن بارمين  -آپتين سازند مي باشند .این فسيل های عمدتا شامل گونه ها و جنس
های زیر مي باشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitolina lenticularis (B l u m.), Simplorbitolina manasi C i r y R a t, Quingueloculina sp., Gavellinella
sp., Gaudryina sp., Melathrokerion sp. And others, Toucasia carinata (M a t h.), Monopleura ex gr.
urgonenis M a t h., Cyclothyris aff. latissimi (S o w.), Belbekella aff. irregularis (P i c t e t)., B. cf.
aptiensis S m i r n., B. cf. barteloti (K i l i a n), Orbirhynchia cf. orbignyi (P e t t i t).

تﻣ

سازند بازیاب در غرب عروسان و جنوب محمدآباد در بلوک های تکتونيکي نازکي برون زد دارد .این سازند مشتمل
است بر مارن و کليستون هایي که ميان الیه هایي از سيلتستون و مادستون در آنها وجود دارد و ضخامتي در حدود
 60تا  100متر را به خود اختصاص ميدهند .وجود مجموعه ای از براکيوپدا از انواع زیر موید سن آپتين  -آلبين (و
عمدتا آلبين) برای سازند مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Arenaciarcula aff. Fittoni (M e y e r), Belbekella castellanensis S m i r n., B. cf. barteloti (K i l i a n),
Orbirhynchia sp.; pelecypods: Terebrirostra ex gr. arduennensis O r b., Cucullaea ex gr. fibrosa O r b.,
Linotrigonia (Oistotrigonia) immutata S a v e l., L. (O.) ex gr. rectaespinosa S a v e l., Neithea ex gr.
atava R o e m., N. morrisi P i c t. et R e n., Cyprimeria (Cyclorisma) vectensis F o r b. and others.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

سازند دبارسو در نواحي محدودی در مناطق غرب چشمه نقي و شرق منطقه عروسان رخنمون دارد .ترکيب سنگ
شناسي این سازند متشکل از سنگ آهک و ماسه سنگ (متناوبا به همراه گلوکونيت) مي باشد که حاوی ميان الیه
های مارن و گراولستون مي باشد .ضخامت این مجموعه بين  40تا  150متر متغير مي باشد .مرز پایيني این سازند با
سازند بازیاب همشيب است .یافته های فسيل شناسي که حاوی پلسيپودها مي باشد موید سن سنومانين  -تورنين
برای این سازند مي باشد.
Amphidonta chaperi B a y l e, Exogyra sp. (cf.columba L a m k.), E. sp. (cf. columba var. plicatula L a
m k.).

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سازند هفت تومن عمدتا در نواحي شرقي برگه در کوه کالته ،کوه کمخاشک و در نزدیکي حاشيه شرق محدوده برگه
موجود مي باشد .تشکيالت سنگي این سازند بصورت پيشرونده بر روی روی سنگ های سازند دبارسو که بواسطه تنوع
در رخساره های سنگي جالب توجه مي باشد .در نواحي غربي سازند عمدتا از جنس سنگ اهک های حاوی رودیست
به همراه کنگلومرا و گراولستون در قاعده مي باشد .در نواحي شرقي ميزان رخساره ای رسي به طور چشمگيری
گسترش پيدا مي یابد .در نيمه باالیي سازند یک عضو مارني ( )Khmبا سنگ آهک های رسي به طور ميانه الیه قرار
مي گيرد .ضخامت این الیه به حدود  500متر مي رسد .سن سنونين پایيني برای این سازند تخمين زده شده است.
مجموعه تجمعي فسيلي با سن سنونين (به احتمال فراوان سانتونين  -کامپانين) از اکينوئيدها از سنگ های این سازند
جمع آوری شده است که عبارتند از:
Echinocorys ovata L e s k e, E. cf. scutate L e s k e, E. cf. marginate G o l d f., Conulus marginalis Co t
t e a u et G a u t h., Micraster cf. rogalae N o w a k, Isomicraster aff. Dallonii L a m b. and others.

همچينين نمونه های زیر از بين براکيوپودها مي باشند.
Cretirhynchia cf. laevistria K a t z, Orbirhynchia cf. pisiformis (P e t t i t t), and inocerams: Inoceramus
wegneri B o e h m., I. regularis d’ O r b, I. pseudoregularis S o r n e y, I. cf. schloenbachi B o e h m., I.
cf. subquadratus S c h l u t e r.

این مجموعه ها نمونه های تيپيک کامپانين  -مایستریشتين و کنایسين  -سانتونين مي باشند .یافته هایي از پلسيپودها
از قبيل  Lima cf. Marrotiana O r b i g n yدر تورنين باالیي و کونياسن در آسيای ميانه سن سنونين سازند را نقض
نمي کنند.
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ﮐﺸ
ﻮر

سازند فرخي در نواحي جنوب غربي برگه مورد مطالعه و در همسایگي عروسان رخنمون دارد .این مجموعه بصورت
همشيب و پيشرونده بر روی سازند هفت تومن قرار گرفته اند .این سازند بواسطه الگوی سه عضوی خود مورد توجه
مي باشد .عضو پایيني ( )Kfmمارن هایي با ميان الیه هایي مي باشد که از جنس سيلتسوتن های آهکي و سنک آهک
های رسي مي باشند .ضخامت بدست آمده از این عضو حدود  215متر مي باشد .عضو مياني  Kfl1به وسيله سنگ
آهک هایي که حاوی سنگال های چرتي مي باشند مشخص مي شود .ضخامت این الیه به حدود  500ميرسد .عضو
باالیي ( )Kfl2بوسيله تناوب های غير متعارف سنگ آهک و مارن تشخيص داده مي شود و ضخامت  380متر دارد.
سنونين پایاني  -دانين سن تعيين شده برای این سازند در نواحي قاعده ای بوده که که بسياری از یافته های فسيلي
که بيشتر آنها به سن دانين و به شرح زیر مي باشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

echinoids:Opissaster morgani C o t t e a u et G a u t h., Hemiaster inkermanensis L o r., Echinocorys
aff. Obliqua R a v n., E. aff. ovalis C l a r k., Brissopneustes sp; Maestrichtian echinoids: Echinocorys
 cf. pyramidata P o r t l o c k, E. cf. elata A r n a u d., E. aff. Tercensis L a m b.; CampanianMaestrichtian brachiopods: Neoliothyrina cf. obesa (D a v.), N. cf. plana P o p. - B o r., Terebratula cf.,
striata K o n g i l., and the Maestrichtian - Danian nautiloidea Hercoglossa indica S t o l i c.
واحدهای آذرین خروجي ائوسن ( )Evپراکندگي بسيار محدودی داشته و در نواحي نزدیک به حاشيه شرقي منطقه

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مطالعاتي حاوی تراکي  -آندزیت  -بازالت ،تراکي آندزیت و ميان الیه های توفي به همراه ماسه سنگ های توف دار،
کنگلومرا و مارن بوده که با ناپيوستگي زاویه دار بر روی سنگ های کربناته سازندهای هفت تومن و فرخي قرار گرفته
اند .ضخامت این الیه به  50متر ميرسد .سن ائوسن سنگ های ولکانيکي از تطابق آنها با سنگ های ولکانيکي ائوسن
مشابه در منطقه مجاور استنباط شده است .سازند سرخ باالیي در نواحي شکالي منطقه رخنمون داشته و بيش از نيمي
از محدوده برگه را به خود اختصاص مي دهد .بيشتر مارن های گچي و نمکدار روشن و قرمز تا قهوه ای تشکيل شده
اند که دارای ميا الیه هایي از گچ ،ماسه سنگ و کنگلومرا مي باشند .مرز پایيني سازند بصورت پيشرونده و ضخامت
بدست آمده برای این سازند حدود  3000متر مي باشد .سن ميوسن برا یان سازند بنابر برداشت های حاصله بر مبنای
تطابق های دیرینه شناسي و مشابه های دقيق با سنگ های مناطق مجاور بدست آمده است.
در نواحي در نزدیکي عروسان و محمد آباد سنگ هایي رخنمون دارند که انتظار مي رود سن آن پليئوسن باشد .این
تشکيالت سنگي عمدتا از کنگلومراهای درشت دانه قهوه ای روشن که با مواد ماسه سنگي  -ژیپس های نمکدار و یا
کربنات ها سيماني شده اند .ضخامت این تشکييالت از  50متر تجاوز نمي کند .رسوبات کواترنری در همه جا وجود
داشته و بر اساس داده های ریخت شناسي و سن نسبي به پيرترین ،پير ،جوان و عهد حاضر تقسيم بندی مي شوند.
از نظر نوع نيز به آبرفتي  -ابرفتي جوان ( ،)Pebble gravel, Sandماسه هي دریاچه ای و دریایي ،رس و نمک های
دشت های مسطح (کویرها) که با ماسه ای رسي ،رس های نمکي و رس های ماسه ای نمکي و نمک های رسي
مشخص مي شوند.
سنگ های نفوذی و نیمه خروجی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کمپلکس نفوذی که احتماال به سن پروتروزوئيک مي باشند شامل ماسيف آیریکان مي باشد که به وسيله رسوبات
سرخ باالیي مي باشد و در نواحي شرقي مجدوده مطالعاتي قرار دارد مي باشد .عالوه بر این مجموعه ی کوچکي در
ميان رسوبات کواترنری در جنوب و جنوب غربي ماسيف آیریکان و همچنين مجموعه های کوچکي که در ميان
دگرگوني های کمپلکس جندق در غرب عروسان مي باشند .تمام این مجموعه ها مشتمل بر گرانيت  -گنيس و گرانيت
مي باشند که گاها رخساره ای هستند که با به وسيله آپليت ،گرانيت پورفيری ،گنيس  -گرانيت پورفيری دیده مي
شوند .سنگ های نفوذی مشابه سنگ های کمپلکس جندق دگرگونه هایي هستند که رخساره آنها اپيدوت  -آمفيبوليت
مي باشد.
کمپلکس نفوذی دوم به سن احتمالي مزوزوئيک مي باشد ( )Pre - Late Jurassicو شامل گرانودیوریت ،گرانيت ،کمتر
گابرو ،دیوریت و کوارتز دیوریت مي باشد که در ميان شيست های جندق در جنوب محمداباد و شمال غربي چمشه
نقي به صورت مجموعه های کوچک محلي که شدیده کشيده شده اند بروز مي کنند .تمام انواع سنگ های نفوذی
نوع دوم مي توانند در داخل دانه های درشت کنگلومراها و قطعات ماسه سنگي ژوراسيک باال  -کرتاسه پایين سازند
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چاه پلنگ دیده شوند .سن مطلق بدست آمده از پتاسيم  -آرگون گرانيت ها سن ژوراسيک گرانيتوئيدها را تایيد مي
کند.
وجود خرده های دایک های نيمه خروجي های ائوسن در نواحي جنوبي پدیده ای متعارف و معمول مي باشد .این
دایک ها از دلریت ،تراکي بازالت ،تراکي آندزیت ،آندزیت بازالت و تراکي آندزیت  -بزالت تشکيل شده اند .آنها جهت
شرق جنوب شرقي داشته و ضخامتي بين  1تا  3متر و طول حداکثر  2تا  3متر دارند.
پدیده های ساختاری
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محدوده برگه با الگوهای ساختاری چين  -بلوک که حاصل حرکات های تکتونيکي آلپاین و حرکت های پيشتر مي
باشد مشخص مي شود .این مجموعه نواحي حاشيه ای ماسيف انارک  -خور و قسمن جنوبي حوزه آبریز کویر بزرگ
را در برگرفته است.
ماسيف انارک  -خور در قسمت جنوبي منطقه قرار گرفته است .قسمت شمال شرقي گسل کویر بزرگ به مانند بخش
شمالي خود عمل مي کند .این گسل همزمان با مناطق جابجایي های چين خورده ضعيف و گسل های درون رسوبات
ميوسن بوده و به صورت منطقه ای با پرتگاه های نوزمين شاختي تشدید مي شوند .قاعده ماسيف در راستای شمال
شرقي و تقریبا در راستای شرقي غربي گسل در مجاورت عروسان برون زداشته و در شرق منطقه متشکل شده است
از دگرگونه های شدیدا جابجا شده پروتروزوئيک باالیي و گرانيت گنيس .سنگ های دگرگوني به سمت شمال شرقي
منحرف شده و چين های با جهت شرقي غربي تشکيل مي دهند .همزماني در جهت گيری برگوارگي به همراه درجه
دگرگوني تقریبا یکسان دگرگوني نفوذی ها و سنگ های دربرگيرنده مجموعه جندق (رخساره اپيدوت  -آمفيبوليت)
این فرضيه را تقویت مي کند که دگرگوني این دو در یک زمان و بصورت همزمان حادث گردیده است و به احتمال
زیاد در بایکالين اتفاق افتاده است .پوشش رسوبي در نواحي جنوبي توسعه پيدا کرده است .این مجموعه رسوبي با
رسوبات ژوراسيک باال  -کرتاسه پایيني و کرتاسه نمایش داده مي شوند که در ارتباط با مرحله ساختاری سکویي مي
باشند .رسوبات خشکي ژوراسيک باالیي  -کرتاسه پایيني (سازند چاه پلنگ) به چين های مزدوج تاقدیسي و ناودیسي
نامتقارن تبدیل شده و پيچش یال های آنها چندین متر مي باشد .کربنات های کرتاسه ناودیس بزرگي را شکل مي
دهند که در راستای شمال شرقي جهت دارد .یال شمال غرب شيب الیه ها (که تا  70درجه ميرسند) در حاليکه در
به سمت جنوب شرق مالیم تر شده و با حدود  10تا  15درجه مي رسد .یال جنوب شرقي و کلوژر شمال شرقي چين
دارای شيب شيب  5تا  10درجه ای در الیه ها بوده و شکستگي های تکتونيکي کمي دارند .مجموعه های واکنشي
تکتونو  -ماگمایي در گرانيتوئيدهای مزوزوئيک و ولکانيک های ائوسن قابل مشاهده مي باشند.
حوزه آبریز آلپي پایاني کویر بزرگ و حوزه های بين کوهي کوچک بخش عمده محدوده مطالعاتي را اشغال کرده است.
این مجموعه ها ساختارهای برنهشته ای هستند که شکلگيری آنها در ارتباط با توسعه منطقه در نتيجه حرکت های
کوهزایي الپي مي باشد .ساختارهای باال متشکل از رسوبات ميوسن و پليئوسن  -کواترنری مي باشند .موالس های
قرمز ميوسن به چين های کوتاع ساده تبدیل شده و پيچش یال ها بين  3تا  5کيلومتر و بيشتر مي باشد .شيب الیه
ها در یال ها عموما  10تا  30درجه مي باشد و تنها در نزدیکي محل گسل به  50تا  70درجه مي رسند .سنگ های
دانه درشت پليئوسن  -کواترنری باعث بوجود آمدن پوششي تقریبا افقي غيرآشفته مي گردند.
اندیس های معدنی

چندین کانسنگ هيدروترمال مس (گرووا ،تاوزری) و آهن در باریکه ای از برونزدهای کمپلکس دگرگونه های جندق
وجود دارند .یک کانسنگ سرب (دومبار) در کربنات های کرتاسه سازند هفت تومن دیده شده است .کانسنگ اورانيوم
(محمدآباد) از نوع نفوذی در شرق روستای محمدآباد وجود دارد که در ارتباط با رسوبات کواترنری مي باشد .مواد خام
غيرفلزی در مقادیر اندک از قبيل فيروزه (چاه پشتي ،ابراجيم؟؟ زری) و تالک در جنوب غربي عروسان واقع شده است.
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