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بخش های شمال شرق و جنوب غرب برگه عشين عمدتا پوشيده از بلندی ها و کوه ها مي باشد .در شمال شرق این
ارتفاعات تقریبا دارای روندی شمالي  -جنوبي بوده که از آن جمله اند کوه قبله با ارتفاع  1250متر ،کوه عشين با
ارتفاع  ،1975ادامه غربي کوه دره انجير با ارتفاع  1910متر و کوه کت با ارتفاع تقریبي  1600متر .کوه های دره ده
با ارتفاع  1902متر در نواحي جنوب غربي واقع گردیده است .این ارتفاعات بوسيله حوزه آبریز قم  -اردکان با ارتفاع
 957تا  990متر از سایر نواحي جدا شده اند و باعث تشکيل شبکه ای متراکم از آبراهه های فصلي در خالل فصل
بارندگي مي شوند .دهکده های کوچکي در این نواحي وجود دارند که عبارتند از تلمسي ،سهيل پاکوه و سپرآب .در
بخش جنوب شرقي منطقه جاده آسفالته نائين  -انارک عبور مي کند .همچنين دو جاده غير آسفالته به نام های
(تلمسه  -عشين و سپرآب  -سهيل پاکوه از بخش های شمال شرق و جنوب غرب منطقه عبور مي نماید .در سایر
نواحي برگه جاده های قابل رانندگي در نواحي اطراف روستاها دیده مي شود.
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سازند های زمین شناسی منطقه
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قدیمي ترین سنگ های منطقه دگرگونه های انارک هستند که در نواحي شمال شرقي منطقه رخنمون داشته و به
پروتروزوئيک باالیي نسبت داده مي شوند .بخش های پایيني این مجموعه به نام کمپلکس چاه گربه ( )Pchsmاز
مسکویيت  -کلریت ،اپيدوت  -کلریت و اپيدوت  -اکتينوليت شيست ها ،ندرتا مسکوویت ،کوارتز  -آلبيت شيست و
مرمر تشکيل شده است .ضخامت این مجموعه در حدود  1000متر مي باشد .بخش باالیي که تحت عنوان کمپلکس
مرغاب نام دارد و در بخش پایيني آن ( )Pmrsqمتشکل است از ،کلریت سبز روشن ،مسکوویت  -اپيدوت  -کلریت،
کلریت  -استيلومالن شيست ها و کوارتزیت خاکستری تيره مي باشد .بخش باالیي این کمپلکس ( )Pmrsترکيب
سنگ شناسي مسکوویت های سبز روشن ،مسکویت کلریت ،اپيدوت  -کلریت ،کلریت  -استيلومالن شيست و
کوارتزیت های خاکستری تيره مي باشد .ضخامت این بخش از کمپلکس  1500تا  2000متر مي باشد .هر دوی
کمپلکس ها با سنگ هایدگرگونه در حد رخساره های شيست سبز نمایش داده مي شوند .در بين اینها انواع
مسکوویت  -کلریت و کلریت  -اپيدوت از انواع زیر رخساره های حرارت پایين تفوق بيشتر دارد .ترکيب اوليه
دگرگونه های انارک عمدتا رخساره های رسي بوده که به همراه نهشته های ماسه ای ،سنگ آهکي و آتشفشاني های
قليایي مي باشند.
برونزدهای فرعي از سنگ های دگرگون شده در نواحي جنوب غربي منطقه مطالعه مشاهده شده که در منطقه در
آميزه های افيوليتي نائين  -زوار مي باشد و با آمفيبوليت و آمفيبول ،مسکویت ،کلریت -اپيدوت شيست دیده مي
شوند.
رسوبات کرتایه بصورت ناهمشيب و پيشرونده بر روی دگرگونه های پروتروزوئيک باالیي قرار گرفته و بصورت محدود
,و با ضخامت حدودی  200متر ،برون زد داشته و رخساره های مشخصي از خود به نمایش مي گذارند .در نزدیکي
عشين و تلمسي این رخساره ها از نوع سنگ اهک و ماسه سنگ های محيط های آبي کم عمق که حاوی ميان الیه
های آرژیليتي ،مارني و گراولستون مي باشند .پایين ترین محدوده سني کرتاسه این الیه ها (عمدتا آپتين  -آلبين)
از فسيل های زیر بدست آمده اند.
Orbitolina sp., Lenticulina sp., Nodosaria sp., Trochammina sp., Textularia sp., Cyclammina sp.,
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در نواحي شمال شرقي و جنوب شرقي برگه مورد مطالعه در آميزه های افيوليتي نائين  -زوار توالي های کرتاسه با
رخساره های آتشفشاني و رسوبات آب های عميق برونزد دارند .این مجموعه پوفيری های اسپيليت ،دیاباز ،بازالت و
آندزیتي ،کراتوفير ،سنگ آهک ،ماسه سنگ آهکي ،رادیوالریت و سنگ سيليس مي باشند .این سنگ ها بلوک ها و
کالپن های بزرگ و پراکنده ای را شکل ميدهند (حداکثر  6تا  8کيلومتر مربع) که با سرپانتين احاطه شده اند .در
بلوک های بزرگ و همچنين در مقاطع غيرآشفته که حاوی بقایای فسيلي مي باشند ،در بخش های شمالي مجاور
برگه  6657توالي با سن قطعي استراتيگرافي کرتاسه شناسایي و تایيد شده است .بر اساس این داده ها ،چهار واحد
پيشنهادی از پایين به باال معرفي شده اندکه در مجموع ضخامتي در حدود  1000متر به خود اختصاص مي دهند.
این چهار واحد عبارتند از آتشفشاني ها ( ،)Ksسنگ آهک ( ،)K2lرادیوالریت ( )K2rو بازالت پورفيری ( .)K2bسن
واحد های سنگ آهک و رادیوالریت به صورت تقریبا قطعي مشخص شده است .واحد سنگ آهکي حاوی
فرامينيفرهای کرتاسه پایاني (که از برگه  6657برداشت شده) مي باشد و واحد رادیوالریتي حاوی رادیوالرهای
کرتاسه پایاني مي باشد که از مناطق جنوب غرب برگه عشين گردآوری شده اند.

تﻣ

Spongosaturnalis (?) moorei F o r., Cryptamphorella cinara (F o r.), Holocryptocanium cf.
tuberculatum D u m., H.barbui D u m., Dictyomitra multicostata z i t., Conocarposphaera sp.,
Conothecosphaera sp., Spirema (?), Theocapsomma sp., Porodiscus sp., Amphibrachium sp.,
Pseudoaulophacus sp., Hemycryptocapsa sp., Eucyrtidium sp., Stichocapsa sp.
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تطابق های چينه شناسي مقاطع و تحليل های شواهد دیرینه شناسي امکان مقایسه واحد رادیوالریتي با بخش
پایيني واحد سنگ آهک را از منظر سن ميسر مي سازد.
سنگ های آتشفشاني واحد پایيني ( )Ksبه کرتاسه باالیي و بخشي از کرتاسه پایيني نسبت داده شده است .سن
کرتاسه آغازین به کمک داده های پرتوشناسي تخمين زده شده است (برای کوارتز کراتوفير هایي که در برگه 6657
توسعه یافته اند در حدود  98ميليون سال تخمين زده شده است) .واحد آتشفشاني باالیي (بازالت های پورفيری) بر
مبنای موقعيت و جایگاه چينه شناسي به کرتاسه باالیي نسبت داده شده است.
کنگلومرای کرمان که به عنوان برونزدهای پالئوژن در نواحي شمال شرق برونزد داشته و بدون هيچ ناپيوستگي زوایه
دار مشخصي بر روی سنگ آهک های کرتاسه پایيني قرار مي گيرند .عالوه بر کنگلومرا ،واحد مذکور حاوی ماسه
سنگ با ميان الیه های نازک سنگ آهک ماسه ای و مارن مي باشد .بخش مارني شامل فرامينيفرهای Lenticulina
 SP.,Textularia sp.,Caldocorpsissp.به همراه خرده های خارپوستانف اوستراکودا ،بریوزوآ و جلبک مي باشد که
ضخامتي حدود  510متر را در بر مي گيرد.
سنگ های پالئوسن  -ائوسن پایيني ( )Pglمشتمل بر سنگ آهک های فرامينيفردار قهوه ای و خاکستری روشن
هستند که مقادیر کمي ماسه سنگ آهکي همراه آنها وجود دارد .این مجوعه سنگي در نواحي جنوب غربي منطقه
در منطقه آميزه های افيوليتي نائيين  -زوار گسترش داشته هماننده سنگ های آهکي حاوی بلوک های منفرد
سرپانتين مي باشند .بخش پایيني سنگ آهک ها حاوی فرامينيفرهای پالئوسن مياني و پایاني مي باشد.
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Globorotalia angulate, G. psudomenaridii, G.pusilla, Districhoplax biserialis, Miscellanea misclla.

الیه های باالتر با تنوع بيشتری از فسيل های ائوسن آغازین قابل تفکيک مي باشند که از آنها مي توان به موارد زیر
اشاره کرده.
Nummulites granifer, N.globulus, Assilina placenta;a, Alveolona ex gr. Ipasticillata, Discocyclina sp.,
Cviellierina sp., Gypsina sp., Cibicides sp., Globorotalia crassata, G.araganesis, G.esnaensis,
Globigerina sp., Flasculina pasticillata, Opertobitolites sp., Rotalia sp., spirulina sp., Anomalina sp.,
Ethelia alba, Dictyoconus sp., Orbitolites complanatus, Lithothamnium sp., Lithophyllum sp.

ضخامت این الیه  300متر مي باشد.
سازنده آخوره که در نواحي شمال شرق و جنوب غرب محدوده برگه مورد مطالعه به زون آميزه های افيوليتي نائين
 زوار مي رسد .این سازند از ماسه سنگ ،سيلتستون ،گراولستون و کنگلومرا تشکيل شده است که تناوب هایي ازمارن و ندرتا الیه های سنگ آهک به همراه دارند .ریگ های کنگلومرا و ذرات آواری ماسه سنگ در قاعده سازند
تمامي قطعات آميزه های افيوليتي از قبيل سرپانتينيت ،پریدوتيت و سنگ آهک های پالئوسن  -ائوسن پایيني را به
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همراه دارند .سن این سازند با توجه به فرامينيفرهای ائوسن ،ائوسن آغازین تخمين زده مي شود و ضخامتي در
حدود  1350متر دارد.
Nummulites globulus, Cuvillierina eocenica, Alveolina cf. violae, Rotalia trochoidiformis, orbitolites
complanatus, Solenomeris O’gormani
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این نمونه های فسيلي در کنگلومراهای نواحي شمالي در مجاورت برگه  6657یافت شده اند.
سنگ های آتشفشاني ائوسن پایيني ( )Eltaبا ضخامتي در حدود  600متر عمدتا در نواحي شمال شرقي وجود دارند.
معموال در سطوحي که فرسایش یافته اند و بدون هيچگونه ناپيوستگي زاویه دار مشخص بر روی کنگلومرای کرمان
واقع شده اند .از نظر ترکيب سنگ شناسي عمدتا تراکيآندزیت ،شوشونيت ،تراکيت ،آندزیت ،آندزیت  -بازالت و توف
مي باشند .عالوه بر این در نواحي پایيني سکانس های آنها گنگلومرا و ماسه سنگ وجود دارد .صدف های دوکفه ای
ها بسيار ضعيف حفظ شده است و در ماسه سنگ ها قابل مشاهده مي باشد.
سازند سهالب رخنمون و پراکندگي محدودی داشته و تنها در نواحي شمال شرقي دیده مي شوند .مرز پایيني آن با
آتشفشاني های ائوسن پایيني معموال گسله مي باشد و به ندرت با ساختارهای ناهمشيب بر روی سطح فرسایش
یافته قرار مي گيرد .این سازند حاوی ماسه سنگ ،مارن ،سنگ آهک ،کنگلومرا ،به صورت ناحيه ای ميان الیه هایي
از آتشفشاني ها مي باشد .مارن ها و ماسه سنگ ها حاوی Nummulites obtusus S o w., N. aturicus L e y m.
که به صورت خاص مشخصه ائوسن مياني مي باشند هستند .بر اساس داده های دیرین شناسي به دست آمده از
برگه های  6657و  6756سن سازند ائوسن مياني  -پایاني در نظر گرفته شده است .ضخامت این مجموعه در حدود
 300متر مي باشد.
ته نشست های ائوسن  -اليگوسن که در نواحي جنوب غربي و شمال شرقي برگه دیده مي شوند با ضخامت 1000
متر بصورت دگرشيب بر روی سازندهای سهالب و آخوره قرار گرفته اند .این ته نشست ها شامل ماسه سنگ های
دانه دار ،کنگلومرا و مارن به همراه جریان های آندزیتي و ميان الیه های از توف های با ترکيب متوسط و اسيدی
مي باشد.
سازند سرخ پایيني که عمدتا در نواحي شمال شرق دیده مي شود با  650متر ضخامت بدون هيچگونه دگرسيبي
واضحي برروی نهشته های ائوسن  -اليگوسن قرار گرفته است و ترکسي سنگ شناسي آن مشتمل است بر
کنگلومرای قرمز ،ماسه سنگ و مارن .سن اليگوسن این مجموعه از موقعيت چينه شناسي آن استنباط شده است.
سازند قم به واسطه تنوع و گوناگوني رخساره ها و ضخامت های آن جالب توجه مي باشد .در نواحي شمال شرقي
منطقه سازند قم مشتمل است بر سنگ آهک و مارن که با ضخامت  400متری حاوی نمونه های فسيلي مشخص و
مناسبي مي باشد .بخش پایيني سازند نيز شامل مرجان های ) IDiploatraea crassolamerllata (D u n c a nبه
سن اليگوسن مياني در حاليکه در سرتاسر سکانس فرامينيفرهای ميوسن دیده مي شوند.

Ammonia beccarii, Dendritina rangi, Nodosaria sp., Spirolina sp., Peneroplis sp., Triloculina sp.,
Baculogypsinoides sp., sphaerogypsina sp., Victoriella sp., Austrotrillina sp.

ﺳ
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دو کفه ای ها

)Ostrea sp. (cf gingensis Schloth.), O. sp. (ex gr.digitalina D u b.

در نواحي جنوب غرب ضخامت سازند بطور قابل مالحظه ای افزایش یافته و به  2200متر مي رسد .کنگلومرا و ماسه
سنگ های درشت دانه ترکيب سنگ شناسي غالب به خصوص در نواحي پایيني سازند مي شود .این موجب مي شود
تا سازند به دو عضو مجزا تفکيک شود .بخش پایيني ( )OMqscاز ماسه سنگ ،سنگ آهک ،مارن و کنگلومرا تشکيل
شده است در حاليکه بخش باالیي ( )OMqlتوسط سنگ آهک با مقادیر کمي ماسه سنگ و مارن تشخيص داده مي
شود .ميان الیه های سنگ آهک به همراه ماسه سنگ و ندرتا کنگلومراها حاوی دو کفه ای های ميوسن مي باشند.
Callista psesudoumborella V r e d., Dosinia sp., Anadara girondica M a y e r, Lucinoma dalikilensis C
o x, Tellina pilgrimii C o x, Lutraria poeteli M a y e r, Cardiocardita pinnula B a s t., Loxocardium
distinguendum M a y e r, Chione (Omphaloclathrum) ambigua R o v., Cordoipsis verneueli A r c h.,
Ostrea pseudodigitalina V r e d., Atheta ambigua R o v.
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شکمپایان
Monodonta cf. elegans (B a s t.), Schilderia Sp., (Cypracidae), Cernina cf compressa (B a s t.),
Telebralia cf. monregalensis (S a c c.), Turritella ex gr. percarinata R o t h., Galeodes cf. cornuta (A g a
s s i z).
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سازند سرخ باالیي رخنمون های محدودی در نواحي جنوبي منطقه مورد مطالعه دارد .این سازند بصورت همشيب بر
روی سازند قم واقع شده است و کنگلومرا و مارن به همراه ميان الیه های ماسه سنگي ترکيب سنگ شناسي آن مي
باشد .ضخامت این مجموعه حدود  200تا  300متر مي باشد.
روسوبات پليوسن در مناطق محدودی در منطقه مورد مطالعه برون زد داشته که عمدتا در منتهي عليه شمالي و
جنوبي محدوده مطالعاتي مي باشد .عمدتا کنگلومراهای درشت دانه به همراه ميان الیه و تشکيالت عدسي فرم از
ماسه سنگ های پراکنده به عنوان ترکيبات سنگ شناسي این مجموعه که دارای  200متر ضخامت است ،باشد.
رسوبات کواترنزی محدوده ی مورد مطالعه به کمک داده های ژئومورفولوژیکي به قدیمي ترین ،قدیمي ،جوان و عهد
حاضر تقسيم مي شوند .همچنين این موارد بنا بر نوع ژنتيکي آنها به روسوبات آبرفتي  -آبرفت جوان (ریگ ،شن،
ماسه ،کنگلومرا) ،آبرفت جوان (ریگ ،شن ،ماسه) ،دریاچه و دریای (ماسه) همچنين رسوبات مناطق کویری که با
ماسه های رسي و ماسه های رسي نمکي و رس های ماسه ای نکمي تقسيم مي شوند.
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سنگ های نفوذی و نیمه آتشفشانی
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در شمال شرق و جنوب غرب برگه در زون آميزه ای افيوليتي نائين  -زوار برونزد هایي از سنگ های نفوذی وجود
دارند که ترکيب سنگ شناسي آنها پریدوتيت ،گابرو ،گابرو دیاباز ،توناليت ،پالژیوکالزیت و دیاباز مي باشد .پریدوتيت
با فرم های هارزبورژیت ،دونيت و لرزوليت در حجم های کوچک دیده مي شود .سرپانتينيت شدیدا در ارتباط با
پریدوتيت ها بوده و به واسطه خوددگرگوني پریدوتيت ها شکل مي گيرد و بخش عنده سيمان آميزه های افيوليتي
را تشکيل مي دهد .عدم حضور دگرگوني های تماسي سنگ های دربرگيرنده داللت بر جانشيني برون زده ی سنگ
های اولترامافيک دارد .فاز اصلي بيرونزدگي به ائوسن آغازین برميگردد .گابرو و گابرو  -دیاباز نادر بوده و مجموعه
های ایزومتریک یا کشيده ای را شکل مي دهند که تا چندین کيلومتر مي رشند .سرپانتين های دربرگيرنده یا
سنگ های آتشفشاني کرتاسه آثاری از دگرگوني های تماسي در خود نداشته اند .توناليت و پالژیوکالزها استوک ها
و دایک هایي را تشکيل مي دهند که سرپانتينيت و آتشفشاني های کرتاسه ،سنگ آهک و رادیوالریت ها را قطع
کرده و به در آنها نفوذ مي کنند .در محل تماس سنگ های آتشفشاني به آمفيبول  -پرهينيت  -والستونيت تبدیل
مي شوند .دیابازها که دایک ها و مجموعه های کوچک ایزومتریک را شکل مي دهند در منطقه آميزه های افيوليتي
نائين  -زوار نسبتا گسترش دارند .عرض دایک ها به  10متر مي رسد و حدود  100متر امتداد پيدا مي کنند .در
برخي مناطق دایک های همجوار موازی باعث مي شوند تا تشخيص بين این دایک ها با مجموعه های آتشفشاني
دربرگيرنده مجموعه های مذکور به سختي امکانپذیر شود.
سنگ های گرانيتي در شمال روستای سهيل پاکوه با ماسيف پاکوه به نمایش گذاشته مي شوند .این مجموعه
محدوده ای در حدود  15کيلومتر مربع را اشغال مي کند و ترکيب آن متشکل است از دیوریت و گرانودیوریت و
کوارتزدیوریت .بنابر داده های پرتوشناسي سن دیوریت ها به  33ميليون سال مي رسد .دایک های کمياب با جنس
آپاتيت ،همچنين گرانيت ،گرانودیوریت های پورفيری ،ميکرودیوریت و دیوریت پورفيری در ارتباط با نفوذی ها مي
باشند.
سنگ های نيمه آتشفشاني با دایک هایي از جنس بازالت پورفيری و دیاباز دیده مي شوند که دیوریت های ماسيف
پاکوه را قطع مي نمایند و به سن ائوسن  -اليگوسن مي باشند.

پدیده های ساختمانی

بخش شماب شرق منطقه مطالعاتي به ماسيف انارک  -خور تعلق دارد و مناطق کوچکي در شمال و جنوب غرب
محدوده توسط آميزه های افيوليتي نائين  -زوار پوشيده شده است .ماسيف انارک  -خور از پي سنگ دگرگونه چين
خورده بایکالين ،رسوبات مزو  -سنوزوئيک که تغيير شکل جزئي پيدا کرده اند و کمپلکس سنگي که حاصل فعل و
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انفعاالت ساختاری  -ماگمایي ائوسن مي باشند شکل گرفته است .پي سنگ این مجموعه مشتمل است بر سنگ
های پروتروزوئيک باالیي که شدیدا گسل خورده است به همراه سنگ های دگرگوني شدیدا تغيير شکب یافته که
چندی بار درگوني حاصل کرده اند .این مجموعه ادامه رو به سمت شرق تاقدیس انارک شمالي را تشکيل مي دهند
که در برگه  6756دیده مي شود .بخش باالیي و پوشش دهنده ماسيف از سنگ های کربناته با منشا خشکي به سن
کرتاسه و پالئوسن شکل گرفته است که در بلوک های گسله و گسل های رانده فلسي که الیه های با شيب های تند
 50تا  70درجه به سمت غرب و ندرتا به سمن شمال غرب قابل رویت مي باشند .سنگ های آتشفشاني ائوسن و
نهشته های موالسي خاکستری رنگ ائوسن  -اليگوسن به چين های خطي کوتاه و مالیم با زاویه  20تا  40درجه
تبدیل شده اند که عمدتا روند شمالي جنوبي دارند .گسل های جنوب غرب که جابجایي عمودی قابل توجهي با
بيش از  100متر جابجابب دارند در تشکيالت آتشفشاني فراوان مي باشند.
سنگ های منطقه آميزه های افيوليتي نائين  -زوار در نواحي جنوب غرب و شمال شرق محدوده برون زد دارند.
الگوهای ساختاری داخلي آميزهای افيوليتي در اثر بيرون زدگي سنگ های الولترا مافيک سرپانتيني شده در ائوسن
آغازین شکل گرفته اند .بخش اصلي آميزه های افيوليتي بلوک هایي با ابعاد  6کيلومتر مربع مي باشند که به همراه
قطعات آتشفشاني کرتاسه  -پالئوژن پایيني و سنگ های رسوبي ،سنگ های اولترامافيک و ندرتا سيمان دگرگوني با
سرپانتينيت مي باشند .ساختار الیه الیه سنگ ها بواسطه چين خوردگي فراوان و گسل خوردگي شدید موزد توجه
مي باشد .سازند آخوره به سن ائوسن آغازین در ارتباط با آميزه های افيوليتي مي باشد که چين خوردگي های
شدید خطي و رو به سمت شرق پيدا کرده اند و در راستای شمالي جنوبي جهت یافتگي پيدا کرده اند و در نتيجه
گسل های رانده پيچيده شده اند و صفحات آنها رو به سمت غرب شيب پيدا کرده اند.
بخش عمده ورقه مورد مطالعه با نهشته های موالسي قرمز رنگ به سن اليگوسن و ميوسن اشغال شده است که
جوانترین ساختارهای آلپي پایاني حوزه آبریز قم  -اردکان و حوزه های ميان کوهي فرعي را شکل مي دهند .این
سنگ ها عمدتا به چين های کوتاه که پيچشي در حدود  0.5تا  5 -4کيلومتر در یال هایشان وجود دارد تبدیل
شده اند .شيب الیه ها در یال حدودا  15تا  30درجه مي باشد اما در زون های گسله شدیدتر شده ( 50تا 60
درجه) و تقریبا به حالتي عمودی مي رشند .در بخش مرکزی و برگه مورد مطالعه این ساختارها با رسوبات نيمه
افقي کواترنری پوشيده مي شوند.
زمین شناسی اقتصادی
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کاني ها در دو منطقه و در نواحي شمال شرق و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه تجمع دارند .در مس  -نيکل
اتشفشاني شمال شرق (تلمسي ،مسکاني) و مس (قبله) رسوبات در ارتباط با.لکانيسم تراکي آندزیتب ائوسن مي
باشند .کانسنگ آهن لکاب و تمرکز فراوان هاله های ولفراميت ،سينابر ،آنتيموان نيز دیده شده است .در منطقه
جنوب غرب کانيزایي در ارتباط با کمپلکس افيوليتي بوده و با نهشته های کروميت ماگمایي (سخرچه ،حسين آباد)،
کانسنگ های منگنز با خستگاه آتشفشاني (سپراب ،گل گونگو) و هيدرومنگنزیت (هونتيت) که در پوسته
سرپانتينيت هوازده شکل گرفته است ،مي باشد .عالوه بر این نهشته های آهن رگه ای پاکوه و دو نهشته مگنزیت و
گچ وجود دارد که اکتشاف شده است.
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