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ورقه  1:100000گلگهر منطقهاي را در بر ميگيرد با مختصات جغرافيائي طول خاوري ' 55°30تا ' 55°00و عرض
شمالي ' 29°30تا ' 29°00منطقه زير پوشش اين ورقه در غرب و جنوب غرب شهر سيرجان قرار گرفته و بجز چند
آبادي کمجمعيت مانند خيرآباد ،محمدآباد باغ چوقي ،پرپا و کل چشمه و قطروئيه بقيه نقاط آن فاقد سكنه ميباشد.
مهمترين مرکز فعاليت صنعتي و معدني در اين ورقه مجتمع معدني سنگ آهن گلگهر است و اين ورقه از اينرو به
نام ورقه گلگهر ناميده شده است .راههاي ارتباطي اين ورقه عبارتند از:
 جاده آسفالته سيرجان – نيريز – شيراز راهآهن بافق – گلگهر که بيشتر مورد استفاده مجتمع معدني سنگ آهن گلگهر ميباشد راه مذکور بخشي از مسيرراهآهن سراسر بافق – بندرعباس است.
 جاده شوسه سيرجان – خيرآباد قطروئيه که وضعيت مطلوبي ندارد و در زمستانهاي ترون سال عبور از بخش شرقياين راه که از کفه نمك خيرآباد ميگذرد ،با اشكال انجام ميگيرد ،کشاورزي در اين منطقه کمرونق بوده و بجز چند
مزرعه در اطراف خيرآباد و محمدآباد باغ چوقي و غرب معدن گلگوهر در ديگر نقاط آن فعاليت چشمگير کشاورزي
ديده نميشود و در بيشتر آباديها فعاليت اصلي ساکنان منحصر به دامداري و باغداري بوده که عايدات چنداني ندارد
و بدين علت بسياري از ساکنان اين محدوده به شهرهاي مجاور کوچ کردهاند .از ديدگاه ريختشناختي ورقه گلگهر
را ميتوان به چند ناحيه بشرح زير تقسيم نمود:
 فروافتادگي خيرآباد :اين فروافتادگي در شرق ورقه گلگهر قرار گرفته و تقريباَ بصورت سطح تهتراز ()Base Levelبخشي از ارتفاعات اين ورقه و ارتفاعات خارج از آن که در زون ولكانيكي اروميه – دختر قرار دارد عمل مينمايد .اين
فروافتادگي را بايد نوعي پاليا بحساب آورد که در حال حاضر محل تجمع سيالبهاي فصلي است .در پائيز و زمستان
پرآب بوده و در تابستان سطح آن از چندضلعيهاي نمكي ( )Salt Polygonپوشيده ميشود .اين فروافتادگي داراي
شيب عمومي بطرف جنوب بوده و اساساً بر اثر عملكرد يك زون گسلي شمالي – جنوبي که ما آنرا گسل خيرآباد-
گلگهر نامگذاري نمودهايم ،بوجود آمده است .آبريزهاي بخش شمالي و غربي و جنوب اين ورقه به اين پاليا منتهي
ميگردد.
 آبرفتهاي دامنهاي کوهستانهاي شمالي که در حقيقت دشتهاي شمالي کفه قطروئيه در منتهياليه جنوب غربياين ورقه را تشكيل ميدهد .اين منطقه داراي توپوگرافي نسبتاً ناهموار ميباشد که بعلت باالآمدگي تكتونيكي و
فرسايشي کنگلومراها و رسها و سيلتهاي واحد  Qplcو واحد  Qplبوجود آمده است .حد شمالي اين منطقه بسيار
ناگهاني به کوهستانهاي شمالي ختم ميشود و علت آن عملكرد زونهاي گسلي شمالي غربي – جنوب شرقي است که
ارتفاعات مذکور را بصورت فرازمينهاي طويل از حاشيه دشت به باال رانده است.
 کوهستانهاي شمالي و جنوبي ورقه که غالباً به شكل رشتههاي کمپهنا و موازي هم بصورت تناوبي از ارتفاعات وگوديهاي ميان کوهستاني ديده ميشوند .اين وضعيت به دليل تأثير توأم پديدههاي تكتونيكي و فرسايشي بوجود آمده
است .رشتههاي کوههاي زيارت و رشته کوههاي ميان گود غول و کوهستان باغ چوقي مهمترين ارتفاعات اين بخش
را تشكيل ميدهند.
آبراههها و آبريزهاي عمومي اين منطقه به دو سطح تهتراز منطقه يعني کفه قطروئيه و کفه خيرآباد ختم ميشوند.
بلندترين نقطه ارتفاعي اين ورقه در کوهستان باغ چوقي قرار گرفته و  2830متر از سطح دريا ارتفاع دارد .از نظر آب
و هوائي منطقه مورد بحث داراي زمستانها و پائيزهاي سرد و بهار معتدل و تابستانهاي بسيار گرم ميباشد متوسط
بارندگي ساالنه بين  100تا  200ميليمتر و متوسط درجه حرارت ساليانه آن  15تا  20درجه ميباشد.
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منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساختاري تماماً در زون سنندج – سيرجان قرار گرفته و قسمت اعظم آن از سنگهاي
دگرگونه پالئوزوئيك تشكيل شده است .اين منطقه داراي ساختار بسيار پيچيدهاي است .به دليل همين ساختار و نيز
حوادث دگرشكلي و دگرگوني متعددي که در آن اتفاق افتاده سنيابي مجموعههاي دگرگوني و ارتباطات واحدها با
يكديگر مشكل بوده و ناچار شدهايم که با توجه به کليه اطالعاتي که از مطالعه سنگهاي دگرگوني گستره اقليد -
منوجان بدست آمده مسائل آنرا روشن نمائيم.
قبل از انجام اين مطالعات تنها واترز و همكاران ( )1970يك گزارش کلي در مورد ويژگيهاي دگرگوني اين منطقه
تدوين نموده بودند و بعدها واله ( )1364نقشه  1:250000نيريز را منتشر نمود که چند سال بعد سبزهروئي و همكاران
( )1372براساس اطالعات اين نقشه و نقشههاي مجاور نقشه تجديدنظر شده  1:250000نيريز را منتشر نمودند .در
اين ورقه آخرين اطالعات بدست آمده مورد استفاده قرار گرفته و لذا تفسيرهاي انجام شده در آن با نقشه 1:250000
نيريز (سبزهئي و همكاران )1372 ،تفاوت اساسي دارد.

تﻣ

تشريح واحدهاي سنگي
واحدهاي pz1-pЄ , pz1-pЄub
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واحد  pz1-pЄubعمدتاً از سنگهاي الترامافيك سرپانتينيتي شده و گابروهاي دگرگونه تشكيل يافته است .اين واحد
بصورت تراشههاي بريده شده در جنوب دهكده پريا برونزد دارد و بر روي توربيديتهاي واحد  J1fرانده شده است .در
بعضي از برونزدها بوضوح ديده شده که در باالي سنگهاي الترامافيك اليههاي گابروئي دگرگون شده برونزد داشته و
اين وضعيت در بسياري از نقاط زون سنندج – سيرجان خصوصاً چهارگوش  1:250000نيريز عموميت دارد .سنگهاي
الترامافيك عمدتاً از نوع ورليت بوده و داراي ساخت کوموالئي هتراد کوموال ( )Heteradcumulateميباشد .اوليوينها
که بصورت کومولوس تشكيل شدهاند بطور عموم تبديل به کانيهاي گروه سرپانيتن (عمدتاً آنتي گوريت) و کانههاي
اوپاك شدهاند .کلينوپيروکسن که نقش پرکننده فضاهاي بين اوليوين را بعهده دارد در بيشتر موارد به مجموعهاي از
آکتينوليت و کلريت تبديل شده است .گابروها عموماً به مجموعهاي از کانيهاي زير:
اکتينوليت +هورن بلند +کلريت  +اپيدوت  +آلبيت  +کلسيت و کانيهاي اوپاك  +اسفن تبديل شدهاند.
واحد  pz1-pЄmعمدتاً از مرمرهاي دولوميتي تا مرمرهاي کلسيتي تشكيل شده و ضخامت آن از  100متر تجاوز
نمينمايد .غالباً داراي پاراژنز  ،Calcite+Dolomite +Actinolite +Forsterite +Talc +کلسيت +دولوميت +اکتينوليت+
فرستريت+تالك ميباشند .اين سنگها در منطقه رورادگي پريا تحت تأثير دگرگوني قهقرائي قرار گرفتهاند بطوريكه از
پاراژنزهاي اوليه آنها مقدار ناچيزي از کانيها بجا مانده است .مرمرهاي واحد  pz1-pЄmداراي آثار فسيلي از شاخه
براکيوپودها ميباشد ولي شدت دگرشكلي و دگرگوني شناخت دقيق اين فسيلها را ناممكن ساخته است .با اينهمه
بنظر ميآيد اين فسيلها به کامبرين زيرين تعلق داشته باشد.
واحدهاي pz2m.s

اين واحد عمدتاً از ميكاشيست تشكيل شده که مقدار بسيار کمي گنايس و آمفيبليت در آن ديده ميشود.
ميكاشيستهاي واحد  pz2m.sبدون بهمريختگي تكتونيكي مستقيماً بر روي واحد  pz2m.sقرار گرفتهاند .پاراژنز عمومي
آنها به قرار زير است:
بيوتيت  +موسكويت  +گرونا  +کيانيت +کوارتز  +روتيل
بافت اثر آنها لپيدوبالستيك بوده و بافتهاي پرفيروبالستيك نيز در آنها ديده ميشود دگرگوني قهقرائي بسياري از
کانيهاي اين سنگها مانند گرونا و بيوتيت را به کلريت تبديل نموده است.
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مهمترين سازنده اين مجموعه را گنايس تشكيل ميدهد که در واحد  pz3gn.mبصورت عنصر اصلي درآمده است.
گنايسهاي اين واحد داراي يك فولياسيون نسبتاً خوب است که با توازي ميكاها در بين عدسيهاي چشم مانند
( )Augenکوارتز و فلدسپاتيك هويت ميگيرد .اين گنايسها در سطح فولياسيون داراي يك خط وارگي ()Lineation
شرقي -غربي بسيار مشخص ميباشند .اين خطوارگي بواسطه کشيدگي و امتداد يافتن موليونهاي کوارتز و فلدسپاتي
بوجود آمده که مقطع اين موليونها به صورت عدسيهاي چشم مانند در سطح عمود بر فولياسيون جلوه مينمايد.
گنايسهاي مذکور داراي ضخامت قابل توجهي (بيش از  500متر) بوده و داراي پاراژنز زير ميباشند.
ميكروکلين  +فلدسپاتهاي قليائي +کوارتز +بيوتيت +موسكويت +گارنت  +کيانيت +آالنيت  +اپيدوت +هورن بلند+
روتيل +اسفن.
بافت اکثر آنها چشمي است .پديدههاي ذوببخشي در اين گنايس بصورت تجمع کانيهاي فلسيك روشن مانند کوارتز
و فلدسپاتهاي قليائي ديده ميشود و واحد  pz3gnعمدتاً از گرانيت و کوارتز ديوريتهاي (آناتكسي) تشكيل شده است.
واحد  pz3amعمدتاً از آمفيبليت و گارنت آمفيبليت تشكيل شده است .بنظر ميآيد اين سنگها از دگرگوني بازالتها
بوجود آمده است .اين سنگها در جنوب غربي و غرب معدن گلگهر و منطقه پريابرونزدهاي نسبتاً گستردهاي را تشكيل
ميدهند .اغلب برونزدها داراي فولياسيونهاي اليهاي بسيار خوب ميباشد که در اثر پديده تفريق دگرگوني
( )Metamorphic Differentiationبوجود آمده است .پاراژنزهائي که در آنها ديده ميشود عبارتند از:
+هورن بلند قهوهاي  +هورن بلند سبز +پالژيوکالز (آندزين – اوليگوکالز) +گرونا +کلينوپيروکسن (ديوپسيد)+روتيل
 +اسفن +کانههاي اوپاك.
آمفيبليتها همه داراي بافت گرانوبالستيك است و در بعضي از موارد – مانند آمفيبوليتهاي گرونادار واجد بافت
پرفيروبالستيك ميباشند.
در واحد  pz3gn-mخصوصاً در بخشهاي باالئي آن مقدار کمي (حداکثر  100متر) کوارتزيتهاي دگرگوني ديده ميشود.
اغلب آنها داراي بافت گرانوبالستيك بوده و از کانيهاي:
کوارتز +گرونا +کيانيت +موسكويت +بيوتيت  +زيرکن تشكيل شدهاند .کوارتز بيش از  80درصد سنگ را تشكيل
ميدهد .در بسياري از برونزدها در اين کوارتزيتها رگههاي کوارتز کيانيتدار بوجود آمده است .دگرگوني قهقرائي در
اين مجموعهها نيز موجب بروز کلريت  +اپيدوت  +کلسيت شده است.
واحدهاي  pz4و pz4m
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بر روي گنايسهاي واحد  pz3gn-mتناوبي از مرمرهاي کلسيتي  pz4mگنايس ،ميكاشيست و آمفيبليت و شيستها و
کوارتزيتهاي سياه تشكيل شده است .)pz4( .از شيستهاي سياه اين مجموعه سبزهئي ( )1373در ناحيه کوه سفيد
دراز بي خيرو روتشون در چهارگوشهاي سبزواران و حاجيآباد آکرتياركها و آثار زيست ( )Trace Fossilsرا گزارش
نموده که سن آنها را به کامبرين مياني باالئي نسبت دادهاند .ليتولوژي اين مجموعه را قبل از دگرگون شدن تا اندازه
زيادي ميتوان شبيه به ليتولوژي سازند ميال دانست خصوصاً آنكه اين واحد در بسياري از نقاط مستقيماً بر روي
کوارتزيتهاي سفيد رنگ تارك واحد  pz3gn-mقرار گرفته است.
ميكاشيستهاي اين واحد داراي بافت پرفيروبالستيك بوده و داراي مجموعه کاني شناختي بسيار متنوعي ميباشند.
مهمترين کاني شاخص اين ميكاشيستها که در منتهياليه شرقي اين ورقه در کناره راه سيرجان -شيراز (20کيلومتري
شمال غربي معدن گلگهر) ديده شده است ،استروتيد ( )Stauroliteميباشد .مجموعه کانيهاي اين ميكاشيستها
عبارتند از:
کوارتز +استروتيت +آلماندين +کيانيت +مسكويت +بيوتيت +کانيهاي اوپاك +روتيل
پاراژنز گنايسهاي اين واحد همانند پاراژنز گنايسهاي واحد  pz3gn-mميباشد .بافت همه شيستها پرفيروبالستيك و
داراي فولياسيون بسيار خوب است .در مرمرهاي اين واحد پاراژنزهاي زير ديده ميشود:
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کلسيت +دولوميت +تالك +کلينوهوميت +والستونيت +دپوسيد .توجه شود که اين مجموعه تمام کانيهاي دگرگوني
مرمرها ،واحد  pz4و  pz4mميباشد.
در اين واحدها تغيير رخساره زياد ديده ميشود .در بعضي از موارد واحد  pz4بطور جانبي به واحد  pz4mکه عمدتاً از
مرمر تشكيل شده ،تبديل ميشود .مطالعه ساخت و بافت اين مرمرها وجود اليهبندي متقاطع اوليه و در بعضي موارد
اليهبندي دانه تدريجي را نشان داده است.
اين واحد در بعضي از نقاط اين ورقه با واسطه يك واحد ميكاشيست که داراي ضخامتي متغير است به واحد Dm
تبديل ميشود .اين واحد را ميتوان با شيلهاي گراپتوليتدار اردويسين – سيلورين تكتوژن زاگرس مقايسه نمود.
بهمين دليل براي مجموعه واحدهائي که از  pz1-pЄubشروع و به  pz4و  pz4mختم ميگردند محدوده سني بين کامبرين
تا اردويسين در نظر گرفته شده است.
واحدهاي DC1b ,DC1,Dm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد عمدتاً از مرمرهاي دولوميتي-کليستي با برتري مرمرهاي کليستي تشكيل شده است .اين واحد بدون
هيچگونه حادثهاي با تماس کامالً عادي بر روي ميكاشيستهاي انتهائي واحد  pz4گرفته است .بهترين برونزد آن در
شمال پريا قرار گرفته است .ضخامت آن بطور جانبي در برونزدهاي مختلف متفاوت بوده و از  300متر الي  1000متر
در تغيير است .داراي يك فولياسيون بسيار جالب ميباشد که با چينهاي بسيار تخت هم شيب ( Highly Flattened
 )isoclinal foldکه يالهاي آن بريده شده ( )Limbs Transposedهويت ميگيرد .اليهها و عدسيها و نودولهاي چرت
در آن ديده ميشود .در بعضي از برونزدهاي شمال پريا قطعات بسيار بزرگي از سنگهاي اوليه اين مرمرها بصورت
آهكهاي نازك اليه سياهرنگ با آثار فسيلي از قبيل کرينوئيد و مرجان ديده ميشود .از اين آهكها در نواحي مجاور
مجموعه فسيلي نسبتاً قابل استنادي بدست آمده که سندونين باالئي را بدان منتسب نموده است .اين واحد بتدريج
در بخشهاي باالئي به تناوبي از مرمر و کالك شيست تبديل شده و در نهايت به اسليتها و فيليتها و گرين
شيستهاي واحد  DC1bو  DC1تبديل ميشود .قابل ذکر آنكه از اسليتهاي سياه واحد  DC1تبديل ميشود .قابل ذکر
آنكه از اسليتهاي سياه واحد  DC1که در بسياري از نقاط شمال پريا مستقيماً بر روي واحد  Dmقرار گرفته است
مجموعه پالينومرفهاي زير بدست آمده که توسط دکتر قويدل سيوکي مطالعه شده به دونين باالئي تا کربونيفر زيرين
نسبت داده شده است.

Gemniospora cf. lemurata, Retusotriletes sp.,Dibolisporites,Gorgonisphaeridium spp., Navifusa sp.,
Levigato sporites
بدين ترتيب واحد  Dmباحتمال قوي همان دونين باالئي بوده و از نظر ليتولوژيكي شباهت زيادي با سازند بهرام دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در اين ارتباط واحد  DC1بسيار شبيه به سازند شيشتو ميباشد .پاراژنزهائي که در مرمرهاي واحد  Dmديده شده
عبارتند از:
کلسيت +والستونيت +ترموليت +تالك +دولوميت .بافت همه آنها بالاستثناء گرانوبالستيك است.
واحد  DCb1عمدتاً از گرين شيست تشكيل شده که محصول دگرگوني گدازههاي بالشي بازالتي ميباشد .اين واحد در
نزديكي چاه زيارت در حدود  500متر ضخامت داشته و درجه دگرگوني آن ضعيف بوده بطوريكه ساختهاي بالشي
بخوبي قابل رؤيت است .بافت گرين شيستها گرانوبالستيك بوده و پاراژنز عمومي آنها عبارتست از:
اکتينوليت +ادنيت +گارنت +کلريت +اپيدوت +کلينوزوايزيت +روتيل +اسفن +موسكويت +بيوتيت .در فيليتها و
اسليتهاي واحد  DC1پاراژنز زير ديده ميشود:
Quartz+Chlorite+Muscovite+Chloritoid+Biotite+Calcite

در اين سنگها گاهي تجمع مواد آلي بقدري زياد است که سنگها کامالً تيره بوده و افقهاي نازکي از اسليتهاي بسيار
غني از مواد آلي ديده ميشود .در همين افقها عليرغم دگرگوني هنوز بقاياي اسپورهاي دونين باالئي و کربونيفر بجا
مانده است.
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واحدهاي pc2 ،pc1

ﮐﺸ
ﻮر

بر روي واحدهاي قبلي مجموعهاي قرار گرفته که بهترين برونزد آن در کوه زيارت ديده ميشود .واحد  pc1را تناوبي
از ماسه سنگ ،شيل ،گدازههاي بالشي بازالتي-آندزيتي ،رسوبات آهكي با رخساره توربيديتي و چرتهاي نازك اليه
تشكيل ميدهد .تمامي گستره کوههاي باغ چوقي کوه زيارت و کوه باغ حسن از واحد  pc1تشكيل شده است .مهمترين
ويژگي اين واحد سنگي فراواني توربيديتهاي آهكي است .آهكهاي مذکور تيرهرنگ ،نازك اليه باالميناسيون متقاطع
بوده و بيش از  90درصد حجم آنرا برشهاي رسوبي آهكي تشكيل داده که از نوع برشهاي جرياني رسوبي است که
از تربيديتهاي آهكي در نقاط ديگر جهان گزارش شده است .در تناوب ماسه سنگها و شيلها اليهبنديهاي نامنظم و
در هم ريخته ( )convolute bedding, Contorted beddingديده ميشود .از واحد  pc1مجموعه فسيلي نسبتاً مفصلي
با سن کربونيفر باالئي تا پرمين زيرين بدست آمده که بقرار زير ميباشد:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Climacammina sp, Globivalvulina biserialis, Geinitzina, shubertella sp., Endothyra omphalota,
Endothyra spp, Bischaera sp., Tetrataxis conica, Fusulinid, planoarchaediscus, Ozwainella sp., Kamena,
Echinoid's spine & debris, Bryozoa, Algae fragments, Gastropods, Agathammina sp.,Eotoberitina sp.,
Radosphaerid calcispheres, Lamellibrancita, Ostracods.
آهكهاي واحد  pc1از ديدگاه سنگشناختي همگي نوعي بيوميكريست تا بيوميكرواسپاريت ميباشند .در بعضي از

واحدهاي p1gn,p1b,p1si,p1

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

زونهاي گسلي برشهاي آهكي بشدت تحت تأثير دگرشكلي قرار گرفه و قطعات آن بخوبي کشيدگي پيدا کردهاند.
واحد  pc2اساساً از تناوب شيل و ماسه سنگ و گدازههاي بازالتي کمي دگرگون شده تشكيل شدهاند .مقدار بسيار
کمي رسوبات آهكي و آرکوزي در اين مجموعه ديده ميشود .درجه دگرگوني در اين مجموعه بسيار خفيف بوده ولي
در بعضي از زونهاي خاص تا ميانه رخساره شيست سبز نيز ميرسد .از اسليتهاي سياه اين واحد که در نزديكي چاه
گدار سبز برونزد دارد پالينومرفهاي  Hamia pollenites sp, potoneisporites sp.,بدست آمده که آقاي دکتر قويدل
سيوکي سن پرمين زيرين -کربونيفر باالئي را بدان نسبت دادهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر روي واحد  PC2در هسته طاقديس چاه پت مجموعهاي قرار ميگيرد که شروع آن با يك آهك دولوميتي دگرگون
شده به ضخامت  5الي  30متر بوده و از تناوب اسليت ،فيليت مرمر ،دولوميت ،بازالت ،ريوليت ،متاريوليت ،آهك
فوزوليندار ،گرين شيست تشكيل شده است .اين مجموعه در گوشه شمال غربي ورقه برونزد گستردهاي داشته و تغيير
رخساره افقي آن بسيار زياد است .سنگهاي آتشفشاني اين مجموعه داراي ترکيب دوگانهاي از ريوليت و بازالت
ميباشند .بازالتها اغلب دگرگوني بوده و درجه دگرگوني آنها به نسبت دوري و نزديكي به توده نفوذي چاه قند متغير
است .بنظر ميرسد که اين بازالتها عمدتاً از نوع بازالت تولوئيتي بوده و در اصل از رشد افيتيك پالژيوکالز و
کلينوپيروکسن بوجود آمده باشند ولي بعداً در اثر دگرگوني به مجموعهاي از:
کلريت +آلبيت +اپيدوت +کلينوزوايزيت +سرسيت +موسكويت +بيوتيت +کلسيت +اسفن تبديل شدهاند.
در ريوليتها هنوز کوارتزهاي بيپيراميدال و فلدسپاتهاي آلكالن (اغلب از نوع ميكروکلين پرتيت) قابل رؤيت بوده ولي
توسعه فولياسيون دگرگوني در زمينه همراه با رشد موسكويت و بيوتيت بخوبي ماهيت سنگ اوليه را دگرگون نموده
است .در اسليتهاي سياه اين مجموعه که اغلب داراي بافت پرفيروبالستيك ميباشند گرونا و بيوتيت بهمراه مسكويت
و کوارتز قابل رويت است که گرونا در اثر دگرگوني قهقرائي به کلريت تبديل شدهاند .از آهكهاي فوزوليندار اين
مجموعه در نزديكي قالت پير انار مجموعه فسيلي زير با سن پرمين باالئي بدست آمده است:

Schubertella sp., Schwagerina sp., Endothyra sp., Stafella, pachypholia, Agathammina, Langella,
Afghanella schendli, Cribrogenerina cf. sumatrana, Eotuberitina sp., Globivaluvlina sp., Globivaiuvlina
sp., Calvezia sp., Geinitzina sp., Bischaera sp.,Verbeekina sp.,Vermiporella sp., Fusulinid sp.,
Chusenella sp., Pecudovermiporela sp., Hemigordius sp., Mizzia sp., Frondina sp., Cornuspira sp.,
Frondicularia, Conodofusiella sp., Algae, Ichtyolaria, Echinoid's degris.
واحد  pislاساساً از اسليت و واحد  p1bاز بازالت و واحد  p1gnاز گنايسهاي با منشاء رسوبي تشكيل شده است.
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واحدهاي ( PTR1,PTRd,p3,p2پرموترياس)

اين واحدها در منطقه چاهپت و ميان گود غول در شمال غربي ورقه گلگهر رخنمون دارند .واحد  p2از آهكهاي
فوزوليندار سياهرنگ تا خاکستري تيره تشكيل گرديده که داراي اليهبندي خوب ميباشد اين واحد عمدتاً از
بيوميكريت تا بيوپل ميكريت تشكيل گرديده است از اين واحد مجموعه فسيلي زير با سن پرمين باالئي بدست آمده
است.

ﮐﺸ
ﻮر

Fusulinid, Schwagrina sp., Schubertella sp., Yangchienia sp., Globivalvulina sp., Parafusulina sp.,
Glomospira sp., Tournayellid, Vermiporella sp., Climmacammina sp., Calvezia sp., Agathammina sp.,
Algae, Crinoid's Fragements and spine.
بر روي واحد  p2ابتدا يك باند دولوميت سيليسي شده نازك اليه به رنگ زرد کمرنگ قرار ميگيرد که فاقد فسيل

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميباشد (واحد  )p3و سپس  400الي  500متر دولوميت تيره رنگ واحد  )PTRdنهشته شده است که داراي اليهبندي
نسبتاً مرتب و ضخيم ميباشد ضخامت اليهها از  0/5تا  1/5متر در تغيير بوده و ستيغهاي بسيار بلندي را در منطقه
ميان گود غول بوجود ميآورد .اين دولوميت بنام دولوميت غول نامگذاري شده است .در درون اين دولوميت ثانوي
عدسيهائي از آهكهاي نازك اليه آلوداپيك ( )Allodapicاوليه هنوز بجا مانده که از گزند دولوميتي شدن مصون
ماندهاند .در بخشهاي باالئي اين آهكها ( )PTR1مجموعه فسيلي زير به سن ترياس زيرين توسط دکتر حمدي
گزارش گرديده است.

واحدهاي (TR1n , TRshn , TRbnترياس مياني و بااليي)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Cypridodella, Lonchodina, Ellisonia teicherti, U-type Sweet, Ellisonia gradate Sweet, Ammodiscus sp.,
Ostracods Gastropods.
شواهد صحرائي نشان ميدهد که دولوميتي شدن واحد  PTRdکامالً ثانوي ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

بازالتهاي سيالبي قارهاي ( )Continental Flood Basaltدر بخش شمالي برگه گلگهر در اطراف کوهستانهاي ميان
گود غول بادگر شيبي زاويهاي بسيار مشخص بر روي واحد  PTRdيا واحد دولوميت غول سيالن يافتهاند .بازالت مذکور
متأسفانه مورد ارزيابي ژئوشيميائي قرار نگرفته ،لذا نميتوان در مورد نوع آن اظهارنظر نمود .بافت آن اينترگرانوالر تا
افيتيك بوده و عمدتاً از کلينوپيروکسن و پالژيوکالز (البرادوريت آندزين) تشكيل شده ولي بر اثر دگرگوني و
دگرسانيهاي بعدي مجموعه از کانيهاي Chlorite+ Pumpellyite+ Clinozoisite+ Epidote+ Calcite :در آن بخرج
کانيهاي ماگمائي تشكيل شده است.
بر روي بازالت مذکور در بسياري از نقاط ابتدا مقدار کمي ماسه سنگ و شيل و کنگلومرا تشكيل گرديده که واحد
 TRshnرا بوجود ميآورند .اين واحد در دره ميان گود غول ضخامت قابل مالحظهاي داشته و در مواردي بيش از 400
متر ضخامت دارد ولي در شمال دشت پريپر آثار ضخامت آن از  30متر تجاوز نمينمايد ،بطوريكه نميتوان آنرا بعنوان
يك واحد مستقل تفكيك نمود .چنين است در منتهياليه شمال غربي ورقه و نيز در ورقه زودو .در مناطق مذکور
ريفهاي ترياس باالئي مستقيماً بر روي سطح هوازده بازالتهاي واحد  TRbnتشكيل گرديده است .آهكهاي ريفي
ترياس باال با رخساره بيوميكريتي تا بيواسپاريتي اواوليتي در بعضي از نقاط بر روي واحد  TRshnو در بسياري از نقاط
مستقيماً بر روي بازالتهاي واحد  TRbnنهفته شده است .از واحد  TR1nکه آهكي ريفي ترياس باال را تشكيل ميدهند
مجموعه فسيلي زير با سن ترياس مياني انتهائي تا ترياس باالئي (الدنين – تورنين) بدست آمده است:
Agathammina, Involutina sp., Endothyra sp., Frondicularia, Glomospirella, Involutina cf. communis,
Lagnid,Nodosaria sp., Trocholina sp.,Permodiscoides,Ammobaculites sp.,Duostominidae,Trochammina
sp.,Glomospira (sp., entinniformis Misik), Planiinvolutina sp., Ophthalmidium sp., Earlandia cf.
Involutina mesozoica (oberhauser), Turritella, Echinoderm debris, Gastropods, Btyozoa, Corlas (Very
abundant), Crinoid's debris, Ostracod, Shell fragements.

اين آهكها همچنين داراي مجموعهاي از فسيلهاي مرجاني و دوکفهايها هستند که مورد مطالعه دقيق قرار نگرفتهاند.
از اينقرار محتمل است که واحد  TRbnيا بازالتهاي مورد بحث در ترياس مياني فوران کرده باشد .نيز محتمل است
که اين بازالت ها در انتهاي ترياس مياني پس از خاتمه کوهزايي کيميرين آغازي و شروع يك فاز کافتن جديد بيرون
ريخته باشند .عدهاي از همكاران سازمان زمينشناسي را عقيده بر اين است که واحدهاي  TR1n, TRshn, TRbnتماماً با
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واحدهاي مختلف سازند نايبند قابل قياس است .وجود دگرشيبي زاويهاي بسيار مشخص بين واحدهاي TRbn, PTRd

مبين وقوع فاز کيميرين آغازي است که مجموعههاي پالئوزوئيك -اوائل مزوزوئيك زون سنندج – سيرجان را دگرگون
نموده و عامل اصلي چينخوردگي و دگرگوني همراه آنست.
واحدهاي Jk, J1f

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  J1fعموماً از کنگلومراهاي بسيار دشت دانه و ناهمگن و ماسه سنگها و شيلهايي تشكيل يافته که اجزاء
تشكيلدهنده آن از دگرگونههاي پالئوزوئيك زون سنندج -سيرجان منجمله از مجموعههاي دگرگوني پالئوزوئيك
همين ورقه ميباشد .رسوبات اين واحد در گوديهايي واقع در لبه جنوبي کمربند دگرگوني پالئوزوئيك – اوائل
مزوزوئيك تجمع يافته است .رخساره اين رسوبات بصورت رسوبات آشفته (توربيديتهاي پروکسيمالProximal ،
 )Turbiditeميباشد .متأسفانه در هيچ نقطهاي از اين ورقه ارتباط بين واحد  J1fو  TRn1ديده نشده است و لذا نميتوان
با دقت در مورد سن واحد  J1fاظهارنظر نمود .در بخشهاي جنوب شرقي اين ورقه و ادامه کوهستانهاي گلگهر بطرف
ورقه باغات در ماسهسنگها و فورش سنگهاي کربناتي واحد  J1fچند عدد بلمنيت ( )Blemniteو آمونيت ()Ammonite
بدست آمد که متأسفانه به دليل خرد شدن و از بين رفتن تزئينات سطحي آنها تعيين دقيق جنس و گونه آنها ميسر
نگرديد .ولي بعضي از کارشناسان (دکتر سيد امامي) عقيده داشتند که آنها به ژوراسيك آغازين تعلق دارند .واحد J1f
در بسياري از مناطق چهارگوش  1:250000نيريز بتدريج به تناوبي از ماسهسنگ و شيل تبديل شده و در نهايت به
آهكهاي اواوليتي متعلق به گذر ژوراسيك بااليي به کرتاسه زيرين تبديل ميشوند .لذا تقريباً با اطمينان ميتوان
گفت که واحد  J1fدر محدوده سني بين ژوراسيك زيرين تا ژوراسيك مياني پديدار گشته است .در ورقه گلگهر واحد
 J1fبتدريج به مجموعهاي از آهكهاي ماسهاي ،آهكهاي اواوليتي و آهكهاي ريفي تبديل ميشود .يك مقطع بسيار
مشخص از اين گذر در جنوب کوه بادام ديده ميشود .در اين منطقه ماسه سنگها و فورش سنگهاي انتهايي واحد J1f
ابتدا به ماسهسنگهاي آهكي و سپس به آهكهاي ماسهاي و در انتها به يك مجموعه آهك ريفي تبديل و سپس تناوبي
از ماسه سنگهاي آهكي و آهكهاي ماسهاي و آهكهاي اواوليتي ظاهر ميشود .مجموعهاي که بر روي واحد  J1fبوجود
آمده با عالمت  JKمشخص شده است.
از بخشهاي بااليي واحد  J1fدر جنوب شرق معدن گلگهر در محلي بنام چشمه سفيد ،توربيديتهاي آهكي ماسهاي
سياه رنگ همراه با کنگلومراهاي واحد  J1fبصورت عدسيهاي منقطع ديده ميشود که از آن فسيلهاي زير با سن
کرتاسه زيرين ژوراسيك بااليي بدست آمده است:

Lenticulina sp., Cristellaria sp., Lingulina sp., Ammodiscoides sp., Nodosarid, Lithococium
aggeregatum, Bryozoa, Ostracods, Edhinoid's debris, Crinoids.
اين آهك از نوع  Ferroginuous Sandy Limestone pel-interspariteميباشد از واحد  JKدر اين ورقه مجموعه

زﻣﯿ

فسيلي زير بدست آمده است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Ataxophragmoiidae, Lituolid, Lenticulina sp., Nautiloculina sp., Nodophthalmidium sp., Cayeaxia sp.,
Lithcodium sp., Miliolid, Gastropods, Eclinoid,s spine and debris, Algae forgements, Shell fragements,
Coral fragements.
بيشتر آهكهايي که فسيلهاي مذکور در آن بررسي شده است نوعي  Oolitic intersparited Bio-Oomicriteبودهاند.

اين مجموعه فسيلي را به ژوراسيك باال تا اواخر نئوکومين و اوائل بارمين نسبت دادهاند.

واحد k1

اين واحد بيشترين گسترش را در دشت پرپيرانار و منطقه چاه تلخ داشته و با يك قاعده کنگلومرا-ماسهسنگي قرمز
بر روي واحد  p1نهشته شده است .اجزاء اين ماسه سنگها و کنگلومراها را دانههاي نسبتاً گرد شده سنگهاي آذرين و
دگرگوني و رسوبي واحدهاي قبلي تشكيل ميدهند .متأسفانه اين واحد در هيچ نقطه با واحد  JKدر تماس نميباشد
ولي در ورقه چاهك (سبزهئي و همكاران )1373 ،گذر واحد  JKبه  K1مشخص بوده و تدريجي است .بر روي کنگلومرا
و ماسه سنگهاي قاعدهاي اين واحد که قابل تفكيك نميباشد .آهكهاي کرمرنگ ضخيم اليهاي نهشته شده است که
بيشترين ضخامت آن در دشت پرپيرانار از  150متر تجاوز نمينمايد .اين آهكها عموماً از نوع  Biomicriteتا
 Biomicrospariteبوده و داراي مجموعه فسيلي زير با سن بارمين تا سنومانين ميباشند:
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Textularia sp., Orbitolinid, Nezzazata sp., Derventina sp., Glomospira sp., Dasycladaceas, Lithocodium
aggregatum. Salpingoporella sp., Actinoporella sp., Macroporella sp., Acicularia sp., Muniera sp.,
Ethelia alba, Neotrocholina sp., Trochammindid, Valvulammina picardi, Dictyocounus sp., Trocholina
sp., Cuneolina sp., Nautiloculina sp., Falbellammina sp., Magnicina sp., Derventina filipescus, Bouenia
sp.,Sabaudia sp., Sabaudia germinuta, Serpula, Ammobaculies, Cylindroporella sp., Bacinella sp.,
Pseudocylammina cf. litusus, Nezzazata cf. convexa, Brachiopods, Shell fragemens, Gastropods,
Lamellibranchs.

واحدهاي Ev, Ef

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  Efفليشهاي ائوسن است که از تناوب شيل ،ماسه سنگ ،کنگلومرا و آهكهاي ماسهاي نوموليتدار تشكيل شده
است .تناوب ريتمي ،وجود اليهبندي دانهاي تدريجي و وجود اوليستوليتهاي بزرگ و کوچك از واحد  Jkدر اين
رسوبات نشانه تشكيل گوديهايي است که داراي لبههاي فعال تكتونيكي بوده است .اين واحد عمدتاً در  15کيلومتري
شرق معدن گلگهر ديده ميشود و طاقديسي را تشكيل داده است .در درون اين واحد يك اليه نازك گدازه بالشي
آندزيت پورفيري به ضخامت حداکثر  50متر ديده ميشود که بصورت يك باند تيرهرنگ در درون فليشهاي ائوسن
رخنمون دارد ،اجزاء ماسهسنگها و کنگلومراهاي فليشهاي ائوسن را قطعاتي از دگرگونههاي پالئوزوئيك و مجموعههاي
رسوبي کرتاسه ،ژوراسيك و ترياس تشكيل دادهاند .بر روي ماسهسنگها اثرات زيستوران ( )Bioturbationکرمي شكل
ديده شده است .نوموليتهاي موجود در ماسه سنگها متأسفانه بسيار بد حفظ شده بودند و سن دقيقي از آن بدست
نيامد.
واحدهاي ( OM1, Oc2, Oca, O1, Oc1اليگوميوسن)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روي واحد  Efبا دگرشيبي زاويهاي ابتدا تناوبي از کنگلومرا ،ماسهسنگهاي نوموليتدار و مارن بوجود آمده که بنام
واحد  Oc1ناميده شده است .از ماسهسنگهاي نوموليتدار اين واحد فسيلهاي زير بدست آمده است:

و
اﮐﺘ

Nummulites fichteli intermeduis, Nummulites cf. vascus, Ditrupa sp., Tubucellaria sp., Miliolid,
Gastropods, Lamellibranchs.
که سن اوليگوسن مياني -پاياني ( )Middle to Late Oligoceneبدان نسبت داده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر روي اين واحد ،آهك ريفي سفيد تا کرم سفيد رنگ بسيار متراکم و يكدستي تشكيل شده  O1که اليههاي آن در
پائين ضخيم بوده و در باال بكلي متراکم و تودهاي ميشود .از اين آهك مجموعه فسيلي زير با سن اليگوسن پاياني
آمده است:

زﻣﯿ

Operculina complanata, Eulepidina dilatata, Nephrolepidina sp., Heterostegina sp., Globigerina sp.,
Rotalia sp., Lithothammnium, Rotalia viennoti, Meadropsina, Amphigestina sp., Discorbis sp., Minacina
sp., Victoriella sp., Alveolina sp., Lepidocyclina sp., Dasycladaceae codiaceus, Ostrea, Valuvlina
sp.,Bolivina sp., Minalina sp., Dentritina sp., Anomalinid, Lithophyllum, Peneroplid, Ethelia alba,
Tubucellaria sp., Halimeda sp., Miliolid, Echinoid's debsis Coral fragements.
بر روي واحد  O1کنگلومراها ( )Oc2و آگلومراهايي  Ocaتشكيل گرديده که قاعده سازند قم را ( OM1بوجود ميآورند)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد  Oc2عمدتاً کنگلومراهاي درشت دانه با درجه جورشدگي بسيار ضعيف داشته و از سيمان محكمي برخوردار
نيستند.
واحد  Ocaاز مخلوط و تناوب کنگلومرا و آگلومرا بوجود آمده است .آهكهاي ريفي سازند قم بمثابه کالهكهائي بر
روي کنگلومراهاي واحد  Oc2تشكيل شده که عمدتاً از آهك کرم تا شيري رنگ نسبتاً ضخيم اليه تشكيل شدهاند.
رخساره آهك  O1بيواينتراسپاريت تا بيوميكريت بوده و از آن مجموعه فسيلي زير ياسن اليگوسن پاياني تا ميوسن
نهايي بدست آمده است:
Austrotrillina howchini, Planorbulina sp.,Acervulina sp., Dentritina sp., Meandropsind., Amphistegina
sp., Miogypsina sp., Reusella sp., Tubucellaria sp., Glogigerina sp., Miliolid sp., Valvulinid, Discoris
sp., Lithothammium sp., Miogypsinides cf. dehaarti, Globorotalia sp., Victoriella sp., Haddonia sp.,
Minacina sp., Rotalid, Anomalinid, Bolivinid, Ethelia alba, Corals, Echinoid,s spine.

كوارترنري
p1

قديميترين واحد کواترنري را مارنها و مارنهاي گچدار و سيلتها و کنگلومراهاي واحد  Qتشكيل ميدهد که
بيشترين گسترش را در بخش جنوب غربي ورقه گلگهر دارا هستند .اين مجموعه بصورت تقريباً افقي بر روي همه
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ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

واحدها نهشته شده است .اين واحد بتدريج در بخشهاي بااليي به کنگلومراهايي تبديل ميشود (واحد  )Qplcکه داراي
درجه جورشدگي و سختشدگي بسيار بد ميباشند .اين دو واحد در اثر عملكرد گسلههاي فعال در کواترنري باال
آمادگي پيدا کرده و بشدت مورد هجوم فازهاي فرسايشي بعدي قرار گرفتهاند بطوريكه در دوردستها و بطرف کفه
قطروئيه تپههاي منفرد از اين دو واحد در درون رسوبات کواترنر (واحدهاي  Qt1, Qal, Qt2و غيره )....ديده ميشود .در
کناره کوهپايههاي شمالي کفه قطروئيه کنگلومراهاي واحد  Qplcقدري کجشدگي ( )Tiltingپيدا کردهاند .اين بواسطه
فعاليت گسلهاي معكوس لبه کوهپايهها در کواترنري است .در اين مناطق کنگلومراها توسط آبهاي سرشار از آهك
سخت و سمانته شدهاند .تراسها و پادگانهها و آبرفتهاي دامنهاي  Qt2, Qt1به ترتيب در فازهاي جوانتر کواترنري
بوجود آمده و رسوبات بستر رودخانهاي فعلي در رسوبات ماسهاي گچي و نمكي پالياهاي سيرجان و قطروئيه جوانترين
نهشتههاي کواترنري را بوجود ميآورند.
بنظر ميرسد که ميتوان دو واحد  Qplc,Qplرا به پليوستوسن زيرين مياني QMl ،را به پليوستوسن پاياني و Qcb, Qal,
Qt2,Qsp, Qs, Qsc, Qg, Qms, Qsa, Qgc, Qsa, Qss,را به هولوسن نسبت داد .اين امر کامالً اختياري بوده و براساس دادههاي
محكمي بنا نشده است .در حقيقت اين ارتباطات کامالً نسبي و قراردادي است.

تﻣ

تكتونیك
اشكوبهاي ساختاري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از مطالب بخش  2ميتوان دريافت که در منطقه مورد نظر مجموعههاي مختلفي وجود دارد که از ارتباط آنها بهم
ميتوان اشكوب ساختاري ( )Structural stageمختلفي را بقرار زير تعيين نمود:
اشكوب ساختاري كيميرين آغازي ()Early Kimmertan

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

در حقيقت مجموعههاي دگرگوني اين ورقه که از واحد  pz1-PЄubآغاز و به واحد  PTRختم ميشوند ،پيكره اصلي
ساختاري ورقه گلگهر را تشكيل ميدهند که با فاز چين÷وردگي و دگرگوني و دگرشكلي معيني هويت پيدا ميکند
و ترياس زيرين را نيز تحت تأثير قرار داده و ترياس باالئي بر روي آنها با دگرشيبي نهشته شده است .در نتيجه ميتوان
گفت يك حوضه خاص رسوبي – آذرين در پالئوزوئيك تا اوائل مزوزوئيك در اين محدوده وجود داشته که در آن
رسوبات (عمدتاً از نوع توربيديت) تجمع مييافته و اين حوضه از نظر فعاليت آتشفشاني بسيار فعال بوده است .چنين
حوضهاي با پالتفرمهاي پالئوزوئيك ساير نقاط ايران – مانند زاگرس و ايران مرکزي -قابل قياس نبوده و ميتوان تصور
نمود که اين حوضه داراي ويژگيهاي زير بوده است:
 عميقتر از پالتفرم بوده است. داراي لبههاي بسيار فعال بوده است .وجود توربيديتهاي آهكي و ساير توربيديتها بهترين نشانه آنست. فعاليت ماگماهاي الترامافيك و مافيك در آنها بسيار زياد بوده و بنابراين برخالف پالتفرمها داراي پوسته نازك شدهبود ( )Attenuated Crustو مرز آستنوسفر در زير اين حوضهها بسيار باالتر از اين مرز در پالتفرمها ميباشد.
بنابراين حوضههاي مذکور را ميتوان با اوالکوژئوسينكلينالها يا اوالکوژنها يا کافتهاي درون قارهاي مقايسه نمود .اين
کافتها به احتمال قوي در انتهاي پرکامبرين در درون پهنههاي بزرگ پالتفرمي در تمام ايران منجمله زون سنندج
– سيرجان (سبزهئي  )1373بوجود آمدهاند .رسوبات مختلف و سنگهاي آذرين در آن بر اثر شار گرمائي دگرگون
شدهاند و در فاز کيميرين آغازي اين کافتها با وارونگي تكتونيكي بسته شده و بصورت سفرههاي رورانده از طرف
شمال به جنوب رانده شدهاند .سپس بازالتهاي پايان ترياس مياني – اوائل ترياس باالئي بر روي آنها سيالن يافته
است.
قابل تذکر آنكه دگرگوني در اين اوالکوژن از سمت واحد  Pz1-PЄubبه واحد  PTRdتدريجي بوده و از انتهاي رخساره
آمفيبليت آغاز و به اواخر رخساره گرين شيست ختم ميشود .در اين فاز کوهزائي کيميرين آغازي سنگهاي دگرگونه
فوق نوع دگرگوني حين دگرشكلي يا  Synkinematic Metamorphismرا نيز تحمل نمودهاند .به احتمال بسيار قوي
ساختار فلسي ويژه اين ورقه در همان کوهزايي کيميرين آغازي شكل گرفته و اين ساختارها در حقيقت همان
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ساختارهاي کششي شكل گرفته در پديدههاي کافتن است که در فازهاي وارونگي تكتونيكي ()Tectonic Inversiona
کيميرين آغازي بكار گرفته شدهاند و سفرههاي روراندگي را بوجود آوردهاند.
اشكوب ساختاري كيميرين پسين

ﮐﺸ
ﻮر

برونزدهاي ماگماهاي بازالتي در پايان ترياس مياني ،بشارتي از تحوالت جديد تكتونيكي است که تجسم عيني آن
شكل گيري گودالهاي اوائل ژوراسيك – ترياس بااليي است و موجب نهشته شدن فليشها و توربيديتهاي ترياس
بااليي تا ژوراسيك مياني ميشود .از انتهاي ژوراسيك به بعد تا اواخر نئوکومين شرائط پالتفرمي دوباره برقرار گرديده
و در انتهاي نئوکومين در قاعده آپتين يك فاز چينخوردگي و باالآمدگي باعث برخاست اين مجموعه گرديده و بعداً
درياي آپتين بر روي آن پيشروي نموده است .نمود اين فاز کوهزائي بصورت دگرگونيهاي قهقرائي ،دگرگونيهاي
کاتاکالستيك در بعضي از زونها قابل مشاهده است.
اشكوب ساختاري الراميد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تمامي مجموعههاي قبلي در فاز الراميد چين خورده و باال آمده و ارتفاعاتي بوجود آوردهاند که مواد تخريبي آنها در
حوضههاي فليشي ائوسن جمع ميشده است.
اشكوبهاي ساختاري آلپين جوان
c1

و
اﮐﺘ

نمودهاي تكتونيكي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

فليشهاي ائوسن چين خورده و مالسهاي واحد  Oبوجود آمده است .مجدداً شرايط آرام دريايي حاکم گرديده و
آهكهاي ريفي  O1بوجود آمدهاند .سپس يك واقعه تكتونيكي کليه مجموعهها را مورد هجوم قرار داده و مالسهاي
واحدهاي  Oca, Oc2بوجود آمدهاند .پيشروي دريايي واحد  O1پس از آن آغاز و متعاقب آن فاز فرسايشي با مالسهاي
واحد  Qplc, Qp1آغاز گرديده است .فازهاي برخاست و فرسايشي متعاقب آن در پليوستوسن پاياني و اوائل هولوسن
ادامه فعاليت اشكوبهاي ساختاري آلپين جوان ميباشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمودهاي تكتونيكي وقايع مذکور موجب پديداري ساختار بسيار پيچيده در ورقه گلگهر گرديده است .مهمترين نمود
ساختاري توسعه سفرههاي روراندگي مكرر از جانب شمال بسمت جنوب است که بهترين و مشخصترين اين روراندگيها
در کوهستانهاي شمال پرياتا چاهپت بصورت فلسهاي مكرر تكتونيكي قابل رؤيت است .اين ساختار از ديدگاه تكتونيك
تراستي قابل بررسي است و بطور کلي ميتوان گفت که ساختار فلسي ( )Imbricate structureيا  Schuppenمهمترين
نمود ساختاري اين ورقه بوده و چينهاي برگشته با يالهاي جنوبي برگشته و کامالً خوابيده و کليپ ()Klippeهاي
کامالً افقي در جنوب اين رشته کوهستان (مناطق نزديك پريا و کل چشمه) اين ساختار را هويت ميبخشد .از مسائل
بسيار اساسي اين ورقه تغيير هويت دگرشكلي از شكنا به خميري و پالستيك در بعضي از مناطق خاص است .اين
پديده بخاطر دخالت گرماي حاصل از نفوذ تودههاي نفوذي از اعماق ميباشد که نمود دگرشكلي را تغيير داده و به
پالستيك تبديل ميکند .اين تودهها در اين ورقه بيرونزدگي ندارند و فقط در بعضي مناطق بصورت دايكهاي کم
پهناي المپروفيري ديده شدهاند (مانند الميروفيرهاي کوه ميان گود غول) .روندهاي ساختاري عموماً شمال شرقي-
جنوب غربي بوده و اين روندها در کناره کفه سيرجان قدري پيچش و جابجائي پيدا کردهاند .اين تغيير روندها و
جابجائيها معلول عملكرد يك زون گسلي شمالي – جنوبي است که آثار گسلهاي فرعي آن در اطراف معدن گلگهر
و کوه چاه ميل و کفه خيرآباد و محمدآباد باغ چوقي ديده ميشود و ما در نقشه ساختاري اين گسل را با نام گسل
خيرآباد – گلگهر مشخص نمودهايم .گسل مذکور بطور يقين داراي مؤلفه راست گرد افقي قابل مالحشه ميباشد و
در محمدآباد باغ چوقي يك پيكره از ترياس در درون آن کامالً چرخيده و داراي امتداد شمالي – جنوبي گرديده است.
گسلههاي فرعي درون فلسهاي تكتونيكي بدون ترديد از نوع گسلههاي هميوغ ( )Conjugate Faultداري جهت
عمومي شمالي شرقي – جنوب غربي بوده و به عقيده ما در رانشهاي عمومي منطقه به وجود آمدهاند.

10

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمینشناسی اقتصادي
كانيسازيهاي فلزي
كانيسازي آهن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

بزرگترين کانسار آهن در اين ورقه در منطقه گلگهر قرار گرفته است .اکتشافات ژئوفيزيكي وجود تودههاي متعددي
از کانههاي آهن را در نقاط مختلف اين منطقه و در اعماق مختلف نشان داده است .کانسار گلگهر يكي از نشانههائي
است که بيرون زدگي سطحي دارد .ذخيره سنگ آهن اين معدن بيش از يك ميليارد تن ارزيابي شده است .کاني
اصلي آهن ،منيتيت بوده که عيار آهن آن در حدود  56/1تا  60/3درصد ميباشد در مورد خاستگاه اين کانسار
اظهارنظرهاي مختلفي شده است .موکه و سايرين ( )1982آنرا بطور مشخص نوعي ماگما کانه يا  Ore-Magmaميدانند
که از يك ماگماي کرناتيتي قليايي نشأت گرفته است .ديگران آنرا نوعي کانسار تيپ اسكارن دانستهاند (حالجي و
سايرين  )1373که در اوائل ترياس تشكيل گرديده است .کانسار آهن گلگهر در درون آمفيبليتهاي واحد Pz3am
قرار دارد .پاراژنز کانيايي آن بشرح زير است.

Magnetite+ Pyrhhotite+ Pentlandite+ Ludwigite+ Vosnite+ Molybdenite+ Sphalerite

و کانيهاي گانگ همراه آن
نگارندگان فرضيه موکه و سايرين ( )1982را موجهتر ميدانند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

كانيسازي سرب و روي

تﻣ

Serpentine+ Chlorite+ Brucite+ Amphibole+ Talc+ Phlogopiet+ Dolomite+ Calcite

کانيسازي سرب و روي در دو منطقه ديده ميشود:
كانسار چاه تلخ

و
اﮐﺘ

اين کانسار تا قبل از انقالب سال  1357فعال بود .کانسار در درون چندين زون گسلي در آهكهاي کرتاسيه واحد K1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جاي دارد .کانيهاي سولفوري اوليه در اين کانسار تا عمق قابل توجهي اکسيده شده و مجموعهاي از کانيهاي
 Smithsonite+ Cerussite+ Limonite+ Goethiteبوجود آوردهاند .از ذخيره اين معدن اطالع درستي در دست نيست
و کانه پرعيار آن که هماکنون در استوكهاي سر معدن انباشته شده است داراي ويژگيهاي زير ميباشد،pb=%10 :
 zn=%40بدون ترديد کانيسازي سولفوري اوليه از نوع هيدروترمال بوده که در اثر دگرگوني سطحي به کانيهاي
اکسيده تبديل شده است.
نشانه معدني سرايا چاه بادام

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين نشانه معدني در کوه چاه بادام در جنوب غربي کفه نمكي سيرجان قرار دارد .چند تونل و کار قديمي در آن ديده
ميشود .کانه آن بصورت کانههاي اکسيده با مجموعهاي از  Smithsonite+ Cerrssite+ Malachiteو آثاري از گالن و
بلند اوليه ديده ميشود .شايد نظر به بياهميت بودن اين نشانه معدني کار مطالعاتي خاصي بر روي آن انجام نشده
است.
معادن غيرفلزي

m

m

در اين ورقه از مرمرهاي واحدهاي  D , Pz4 , Pz4در مناطق چاه بروه و چاه پت و پريا براي سنگهاي ساختماني و
تزئيني استفاده ميشود.
در کفه نمكي سيرجان از نمكهاي واحد  Qspبراي مصارف خوراکي و صنعتي و از گچهاي واحد  Qgcبراي تهيه گچ
در مصارف ساختماني استفاده ميشود.
از گرانيتها و کوارتز ديوريتهاي واحد pz3gn ،ميتوان در بعضي مصارف صنعتي بعنوان فلدسپات استفاده نمود .بيشتر
فلدسپاتهاي اين واحد سديك ميباشند.
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