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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7262عباس آباد
موقعيت جغرافيايي و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه مورد بررسي در مختصات طول هاي جغرافيايي '  56 º، 00تا '  56 º، 30و عرض هاي جغرافيايي ' 36 º، 00
تا '  36 º، 30جاي گرفته است .بخش عباس آباد در شمال و روستاهاي دستجرد ،غزازان و يزدو در جنوب ،مهمترين
مرکزهاي جمعيت در اين منطقه اند .اين منطقه داراي آب و هواي خشک است ،زمستان هاي آن سرد و تابستانها گرم
است .دق ها و رودخانه ها (کال ها) شامل کال شور جاج رم در شمال خاور ،کال مياندشت در شمال باختر و کال
دستجرد در جنوب منطقه است ،اما بجز کال مياندشت بقيه در بيشتر طول سال بدون آب اند و يا آبي اندک در آنها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روان است .از مهمترين بلندي هاي منطقه مي توان کوه معدن به بلنداي  1205متر ،کوه دو شاخ به بلنداي 1110
متر ،کوه سفيد به بلنداي  1383متر و نازکوه به بلنداي  1052متر از سطح دريا را نام برد کشاورزي به گونه اي
محدود ،شامل گندمکاري ،چغندرقند کاري ،پنبه و زيره کاري و باغداري پسته است و در جنوب منطقه رايج است.

تﻣ

مردم اين منطقه ،مسلمان شيعه اند و گويش آنها فارسي با لهجه محلي است .جاده تهران  -مشهد ،مهمترين راه
ارتباطي اين منطقه با ساير مناطق ايران است و براي دسترسي به برونزدهاي زمين شناختي از جاده هاي خاکي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مياندشت  -غزازان ،عباس آباد  -دستجرد  -غزازان و عباس آباد  -خانه گلي ( در خارج منطقه) و راههاي جيپ رو
منشعب از آنها استفاده شده است .نياز به يادآوري است که بخش بزرگي از ورقه عباس آباد (جنوب جاده عباس آباد
 -تهران) در محدوده منطقه حفاظت شده محيط زيست توران جاي مي گيرد.

چينه نگاري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

بلنديهاي منطقه ،بطور عمده ،از سنگهاي آتشفشاني ائوسن و سنگهاي دگرگوني بيش از ژوراسيک پديد آمده و
پهنه هاي رسي و نمکي در خاور ورقه گستره اي شايان توجه پديد آورده اند.

در منطقه مورد بررسي سنگهاي دگرگونه با سن پيش از ژوراسيک ،سري افيوليتي کرتاسه ،سنگهاي آتشفشاني ائوسن
زيرين تا بااليي ،سنگهاي رسوبي  -آتشفشاني ائوسن بااليي  -اليگوسن ،سنگهاي رسوبي ميوسن و پليوسن و نهشتههاي
کواترنري رخنمون دارند ،شرح اين واحدها از قديم به جديد چنين است
واحدهاي سنگي دگرگونه پيش از ژوراسيک

زﻣﯿ

در محدوده جنوبي منطقه ،واحدهاي دگرگونه اي برونزد دارند که درجات دگرگوني آنها از شيست سبز تا آمفيبوليت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متغير است .گرچه با وجود بررسي هاي ديرينه شناختي ،پاسخ سني مشخص درباره سن سنگ مادر بدست نيامده
است ،ولي وجود قطعات اين سنگها در کنگلومراي واحد ( Jsژوراسيک زيرين) مي تواند نشانگر سن دگرگوني پيش از

ژوراسيک اين سنگها باشد در عين حال تا فراهم آمدن امکانات تعيين سن مطلق ،زمان دقيق دگرگوني اين سنگها
همچنان ناشناخته خواهد ماند .يادآوري مي شود ،که اين سنگها و همچنين سنگهاي واحد  ،Jsدچار دگرگوني قهقرائي
( ) Retrograde metamorphismشده اند آن چنان که در مناطقي همراه با شيستوزيته خفيف اند .از آنجا که اين
دگرگوني در آهک اربيتولين دار کرتاسه زيرين ديده نشده است ،از اين رو مي توان آنرا به عملکرد فاز کوهزايي سيمرين
پسين نسبت داد .شرح واحدهاي دگرگونه پيش از ژوراسيک منطقه عبارتند از:
واحد gm

اين واحد در جنوب منطقه پيرامون کوه کالته عالالدين رخنمون دارد .شامل گارنت  -بيوتيت گنيس ،بيوتيت شيست
و ميکاشيست است .بخشهاي شيستي داراي بافت هاي ماکروسکوپي شيستوز و بافتهاي ميکروسکوپي لپيدوبالستيک
و ديابالستيک اند و کوارتز  ،بيوتيت و در مواردي گارنت کاني هاي اصلي سنگ را پديد آورده اند .بخش گنيسي نيز
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
داراي بافت پورفيروبالستيک است که پورفيروبالست هاي اصلي آن شامل گارنت  ،پالژيوکالز و در مواردي فلدسپات
الکالن است .پديده سيستماتيک ويژه اي که نشان از چند گامه اي بودن دگرگوني داشته باشد ،ديده نشده است .کاني
هاي مسکويت ،آپاتيت و در مواردي زيرکن و در موارد کمتري کلريتوئيد کاني هاي فرعي اين سنگها را پديد مي آورند.
بدين سان اين سنگها در رخساره شيست سبز  -آمفيبوليت دگرگون شده و سنگ مادر اوليه ،به گمان ،گريواکي و

ﮐﺸ
ﻮر

پليتي بوده است .در شمال باختر چشمه سير  ،در کوه کالته عالالدين شواهدي از تفريق دگرگوني بصورت تجمع نواري
و اليه اي شکل از کانيهاي کوارتز و فلدسپات و کاني هاي ميکائي ديده مي شود افزون بر آن ،در مناطقي بگونه اي
ناچيز آثاري از ذوب بخشي نيز ديده مي شود.
اين واحد توسط دايکهايي فراوان (از واحد  gdو واحد  )agقطع شده است که اثرات حرارتي آنها بصورت تجمع هايي
از کانيهاي اپيدوت و کلريت ديده مي شود .اين واحد داراي همبري کم و بيش تکتونيکي با واحدهاي  JI , gg,qgاست
و همانگونه که گفته شد کهنترين واحد سنگي منطقه است و مي توان آن را پي سنگ منطقه به شمار آورد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد qg

اين واحد در محدوده ميان چشمه سير ،کوه کالته عالالدين و چاه تقي رخنمون دارد و شامل گنيس کوارتزيتي ،گارنت

تﻣ

 مسکويت گنيس ،بگونه اي فرعي ،شيست است .ريخت شناسي برجسته اي دارد و به رنگ سفيد در عکس هوايي وروي زمين قابل مشاهده است .در صحرا شواهد فراوان از ذوب اين سنگها ديده مي شود که بصورت شيره هايي اين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد را قطع کرده اند .بافت ميکروسکوپي آن پورفيروبالستيک  -ميلونيتي است و پورفيروبالستهاي آن ،گارنت ،الکالي
فلدسپات و گاهي پالژيوکالز است .سه کاني ياد شده همراه با مسکويت کاني هاي اصلي سنگ را پديد مي آورند .نکته
گفتني درباره اين سنگها در مقايسه با گنيس هاي واحد  ، gmفراواني مسکويت و نبود يا کمبود بيوتيت است .در

و
اﮐﺘ

مواردي اپيدوت ،کلريت و کاني هاي رسي در خالف جهت فولياسيون پديد آمده اند و پيدايش آنها را مي توان به
دگرگوني قهقرائي نئوسيمرين وابسته دانست .اين سنگها در حد رخساره آمفيبوليت دگرگونه اند و سنگ مادر احتمالي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اوليه آنها آرکوزي تا کوارتزيت بوده است .همانند واحد  ،gmگنيس هاي اين واحد نيز در مواردي داراي بافت مورتارند
که مي تواند گوياي تحمل دگرگوني ديناميکي توسط اين سنگها باشد ( ، )Mayson 1990ولي از آنجائيکه اين بافت
داراي جهت همسان با فولياسيون سنگ است ،ممکن است همزمان با دگرگوني ناحيه اي شکل گرفته باشد .اين واحد
در بيشتر موارد داراي همبري تکتونيکي با واحدهاي  k I, J I، smاست و توسط واحد  ggبريده شده است.
واحد Sm

زﻣﯿ

اين واحد در محدوده خاوري چاه تقي تا نزديکي هاي کال دستجرد رخنمون دارد .در برگيرنده و شامل بيوتيت
شيست ،بيوتيت  -مسکويت شيست ،ماسه سنگ دگرگونه و مواردي کلريت  -بيوتيت شيست است .در زير ميکروسکوپ
بافت لپيدوبالستيک  -ديابالستيک دارد و کاني هاي کوارتز ،بيوتيت ،مسکويت و کلريت پاراژنزهاي اصل سنگ اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گارنت نيز بگونه اي فرعي قابل مالحظه است .در مواردي اين سنگ ها دچار دگرگوني قهقرايي شده اند و گاهي به
دليل تاثير حرارتي دايک هاي واحد  ،gdاپيدوت زايي وکلريتي شدن شديد در آنها ديده مي شود .اين سنگها در حد
رخساره شيست سبز دگرگون شده اند و سنگ مادر احتمالي آنها گريوکي تا پليتي بوده است.

واحد dq

اين واحد بصورت برونزدهاي پراکنده در باختر نازکوه ديده مي شود .شا مل مجموعه غير قابل تفکيک و در هم از

دولوميت ،بيوتيت  -مسکويت شيست و کوارتزيت است .با نگرش به کاني هاي پديد آورنده ،اين سنگ ها در حد
رخساره شيست سبز دگرگون شده و سنگ مادر اوليه ،به گمان ،گريواکي و کوارتزيتي است.

واحد SS

اين واحد بصورت برونزدهاي جدا از هم در قله سرخ و شمال نازکوه رخنمون دارد .بطور عمده ،در برگيرنده مسکويت،
سريسيت شيست ،ماسه سنگ دگرگونه همراه با ميان اليه هاي دولوميتي قهوه اي رنگ در بخش بااليي واحد است.
ستبراي اين واحد در قله سرخ به  50متر ميرسد .بشدت فرسايش يافته است و به سوي بخش باالئي واحد بر مقدار
ميان اليه هاي دولوميتي آن افزوده مي شود .در شمال نازکوه ميان اليه هايي از متاآندزيت  -بازالت بشدت دگرسان
2
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شده نيز ديده مي شود .اين سنگها در حد رخساره سبز دگرگون شده و سنگ مادر احتمالي بيشتر پليتي و کمتر
گريواکي بوده است .سنگواره مشخصي در اين و احد پيدا نشده و بررسي هاي پالينولوژي نشان از اسپوروپولن هاي تيره
و شکسته غيرقابل تشخيص را مي دهد .بخش قاعده اي اين واحد ديده نشده ولي بگونه اي تدريجي به واحد  dlتبديل
شده است.
واحد dl

اين واحد بصورت برونزدهاي کوچک در قله سرخ و شمال نازکوه رخنمون دارد .شا مل دولوميت ضخيم اليه تا توده اي
و سنگ آهک بلورين است .برنگ قهوه اي تا خاکستري و داراي چرت است .نزديک به  20متر ستبرا دارد و در مواردي

ﮐﺸ
ﻮر

داراي رگچه هايي از اليژيست است .مورفولوژي برجسته اي را ساخته اند .در بررسي هاي صحرايي و آزمايشگاهي
سنگواره مشخصي در آن يافت نشده است.
واحد gg

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد ،بيشتر ،در جنوب ورقه گسترده شده است و از شمال خاور به نزديکي چاه عبدا . . .و بسوي جنوب باختر ،به
بيرون منطقه ،گسترده شده است .در برگيرنده گنيس هاي غني از کوارتز ،فلدسپات آلکالن و در مواردي به سمت

تﻣ

انواع غني از پالژيوکالر گسترش مي يابد .در نمونه دستي داراي بافت گنيسي است و در مواردي پورفيروبالستهاي
ارتوزگلي رنگ همراه ساير کانيها در آن ديده مي شود .کاني هاي مافيک در اين سنگ ها ناچيز است .در بررسي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مقاطع ميکروسکوپي داراي بافت گرانوبالستيک و پورفيروبالستيک است .بطور عمده پورفيروبالست هاي آن شامل
پالژيوکالز ،کوارتز و فلدسپات آلکالن است .فلدسپات آلکالن ،عمدتا پرتيتي شده است و پالژيوکالز در موارد فراوان
داراي منطقه بندي و ماکل هاي آلبيت و آلبيت  -کارلسباد است .بيوتيت عمده ترين کاني مافيک است که کمتر از

و
اﮐﺘ

 10درصد سنگ را پديد آورده است .در مواردي بلورهاي آمفيبول سديک در سنگ ديده مي شود .آپاتيت و زيرکن
در شمار کاني هاي فرعي اند .سريسيت و کلريت و اپيدوت و کاني هاي رسي از کاني هاي ثانوي هستند .با نگرش به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انکالرهاي تيره درشمال چاه تقي و منطقه بندي پالژيوکالرها و ساير ويژگي هاي سنگ شناختي ،گمان مي رود که
اين سنگ ها گرانيت هايي بوده باشند که بعدها گنيسي شده اند(  .(Pitcher 1993برپايه نتايج تجزيه شيميايي 8
نمونه از اين سنگ ها ،در نمودار پلوتونيک ( Middlemost )1985بترتيب در قلمروهاي گرانيت ،گرانوديوريت ،آدامليت
جاي گرفته اند .جز يک نمونه ،بقيه در سري ماگمايي الکالن ( Kuno )1959جاي مي گيرند به طورعمده گرايش
پتاسيک دارند .اين سنگ ها در مواردي داراي باعث مورتار همراستا با فولياسيون سنگ اند .در مواردي ماکل برخي از

زﻣﯿ

پالژيوکالزها خميده شده وخاموشي موجي در برخي از ب لورهاي کوارتز ديده مي شود که مي تواند نشانگر تحمل
دگرگوني ديناميکي توسط اين سنگ ها باشد ) .(Mayson 1990ولي تغييرات کاني شناختي بطور عمده همراستا در
فولياسيون سنگ است .از اين رو احتماال دگرگوني ديناميکي همزمان با دگرگوني ناحيه اي انجام گرفته و نمي توان
فاز دگرگوني ديگري را تصور کرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد u.d

اين وا حد بصورت دايک هايي پراکنده در نزديکي هاي چاه تقي رخنمون دارد .شامل دايک ها و رخنمون هاي کوچک
الترامافيک با ترکيب پيروکسنيت تا هارزبورژيت است .کلينوپيروکسن به شدت دگرسان شده در پيروکسنيت و اليوين
و ارتوپيروکسن در هارزبورژيت کاني هاي اصلي را پديد آورده اند .اين سنگ ها شيستوزيته خفيفي دارند و کاني هاي
ثانوي و دوباره تبلور يافته از نوع کلريت ،ترموليت ،اکتينوت و در مواردي اپيدوت نيز در آنها ديده مي شود.

واحد g.d

اين واحد بصورت دايک هاي موازي و گاه دايک هاي انبوه ( )Swarm dikesدر جنوب ورقه در محدوده ميان چاه
عب دهلل تا کوه کالته عالء الدين رخنمون دارند .شامل ميکروگابرو ،ميکروگابروديوريت ،ميکرومونزوديوريت -
ميکروديوريت اند و واحدهاي  gg,sm,qg,gmرا قطع کرده اند .اين دايکها در واحد  ggحالتي شبيه بوديناژ دارد .در
حاليکه در ساير واحدها بصورت دايک هاي دراز ديده مي شوند .اين حالت را مي توان به تزريق تقريبي هم زمان آنها
در حجره ماگمايي گرانيتي نسبت داد) (Pitcher 1993که در اين مورد نمي تواند يک پديده بطور مطلق تکتونيکي
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باشد .برپايه بررسي هاي ميکروسکوپي ،اين سنگ ها داراي بافت هاي اينترگرانوالر ،ديابازي ،پورفيريک با زمينه
اينترگرانوالر و افيتيک هستند .پالژيوکالز بگونه اي فراگير از نوع البرادور تا آندزين اند و در مواردي هاله اي از فلدسپات
الکالن گرداگرد آن ها را گرفته است .پالژيوکالز ها داراي ماکل هاي آلبيت و آلبيت  -کارلسباد و ساختمان منطقه اي
هستند .آنها گاه سالم و در موار دي به سريسيت ،مسکويت ،کلريت و کاني هاي رسي دگرسان شده اند .پيروکسن از

ﮐﺸ
ﻮر

نوع اوژيت است که به ترموليت  -اکتينوليت ،بيوتيت و آمفيبول سبز تبديل شده است .آمفيبول از نوع هورنبالند سبز
است .برپايه نتايج تجزيه ژئوشيميايي  9نمونه ،اين سنگ ها در نمودار سنگ هاي پلوتوني ک (Middlemost )1985
در قلمروهاي گابرو و کوارتز ديوريت جاي گرفته اند .اين سنگ ها بطور عمده اشباع از سيليس اند (بدون کوارتز و
فوئيدنورماتيو) و در مواردي گرايش زير اشباعي (داراي نفلين نورماتيو) دارند .دو نمونه يکي از سري تولئيق و ديگري
در سري کالکوالگالن جاي داده شده اند و آنچه مانده است در محدوده الکالن قرار گرفته و عموما گرايش سنيک دارند.
واحد ag

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد بصورت دايک ها و مجموعه رگچه ها و رگه ها در کوه عالءالدين و شمال چشمه سير برونزد دارد .در برگيرنده
مجموعه اي غير قابل تفکيک (در مقياس  )1:100،000از گرانيت سفيد رنگ و آپليت اند .چنين مي نمايد که سه

تﻣ

بخش گرانيتي سفيد رنگ فراورده ذوب بخشي واحد  gmو بخش آپليتي منتج از گرانيت گنيسي شده واحد  ggباشد.
اين سنگ ها گنيسي شده و شيستوزيته در آنها بطور کامل هويدا است .برپايه بررسي هاي سنگ شناختي ،گرانيت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

داراي بافت گرانوالر جهت يافته و گرانوبالستيک است .فلدسپات الکالن ،بشدت پرتيتي شده و در مواردي به کانيهاي
رسي ،سريسيت  -مسکويت و اپينوت تبديل شده اند .پالژيوکالز و کوارتز از ديگر کاني هاي اصلي سنگ هستند.
زيرکن و آپاتيت از کاني هاي فرعي سنگ اند و درصد کاني هاي مافيک آن ناچيز است .بخش آپليتي ،بافت کاتاکالسيک

و
اﮐﺘ

و شيستوز دارد و کوارتز با خاموشي موجي بيش از  50درصد سنگ را پديد مي آورد .فلدسپات الکالن نيز به کاني
هاي رسي تبديل شده و مسکويت ،بيوتيت و اپيدوت در جهت شيستوزيته جهت يافتگي پيدا کرده اند و نمادي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيستي به سنگ داده اند .برپاي ه تجزيه شيميايي 2نمونه گرانيت و 1نمونه آپليت گنيسي شده در نمودار پلوتونيک
( ،Middlemost )1985آپليت ياد شده در قلمرو آلکالي فلدسپات گرانيت و گرانيت در قلمروهاي گرانيت و گرنوديوريت
جاي گرفته اند .آپليت ياد شده داراي روند الکالن و با گرايش سديک است .در حاليکه گرانيت مورد نظر در سري هاي
الکالن سديک و تولئيتي واقع شده اند .واحدهاي  qg,gg,sm,gmتوسط اين واحد قطع شده اند و در واحد  ggبه دليل
فرسايش شديد و اختالف ناچيز رنگ اين دو واحد ،تفکيک واحد  agامکان پذير نيست.
واحدهاي سنگي مزوزوئيک

واحد Js

زﻣﯿ

شامل واحدهاي Jl ,Jsبا سن ژوراسيک و  Klبا سن کرتاسه زيرين است .شرح سنگ شناختي اين واحدها به قرار زير
است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد در جنوب ورقه در خاور روستاي يزد و رخنمون دارد .شامل تناوبي از ماسه سنگ ،شيل ،سيلتستون همراه

با ميان اليه هاي متاآندزيتي  -بازالتي است .کنگلومرا نيز همراه با مجموعه فوق ديده مي شود .قطعات آن از دايک
هاي گابروئي ،شيستي ،گنيسي و همچنين بل ورهاي کم و بيش گرد شده کوارتز و پالژيوکالز است .جورشدگي و
گردشدگي ضعيفي دارند .اين سنگ ها در مواردي شيستوزيته خفيفي دارند و وجود کاني هاي تازه تشکيل يافته،
کلريت ،اپيدوت و در موا ردي ،کاني هاي رسي ،اپيدوت و ترموليت مي تواند گواهي بر تحمل يک دگرگوني قهقرائي
باشد که مي توان آن را به فاز کوهزايي نئوسيمرين نسبت داد .اين واحد برنگ خاکستري تا تيره ديده مي شود و

ريخت شناسي کم ارتفاعي دارد .قاعده اين واحد ديده نشده است ولي واحد J1با دگرشيبي زاويه اي بر روي آنها جاي
گرفته است .در مواردي مرز اين دو واحد جابجا شده است ) (dislocatedکه مي تواند نماد يک پنجره تکتونيکي را
تداعي کند.
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واحد Jl

اين واحد در جنوب ورقه ،در جنوب شرق روستاي يزدو و اطراف چشمه سير ،رخنمون دارد .در برگيرنده آهک کم و
بيش متبلور و نازک اليه ،آهک شيلي و آهک مارني به رنگ کرم همراه با ميان اليه هاي آهکي نازک اليه خاکستري
رنگ است که به سوي بخش بااليي واحد بر حجم آهک افزوده شده است .اين سنگها فرسايشي شديد يافته و بصورت
ورقه هايي نازک ديده مي شوند .در مواردي دگرريختي سنگ به صورت شيستوزيته همراه با ساخت شکالتي در آنه ا
ديده مي شود .بر پايه بررسي هاي ديرينه شناختي سن اين واحد مزوزوئيک (ژوراسيک) تشخيص داده شده و
ميکروفسيل هاي زير در آنها شناخته شده اند

ﮐﺸ
ﻮر

Textularia sp. , Kurnubio? Sp. , Trocholina sp. , Nautiloculina sp. , Nodosaria sp. , Epistominella sp. ,
Gurullna sp. , Radiolaria, Sponge spical, Alge.
در بيشتر مناطق اين واحد داراي همبري تکتونيکي با واحدهاي  kl,gg,gmاست .ولي در شمال باختر کوه کالته

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عالءالدين واحد  klبگونه اي هم شيب بر روي اين واحد جاي گرفته است .يادآوري مي شود که در نزديکي چشمه
سير و شمال عاشق پشته نيز برونزدهايي از  klبر روي  J lجاي گرفته اند که بدليل تکتونيکي بودن منطقه ،تفکيک آنها
از واحد klامکان پذير نبود.
واحد kl

تﻣ

اين واحد ،بطور کلي ،در جنوب ورقه در کوه دو شاخ ،نازکوه و ارتفاعات يزدو رخنمون دارد .بطور عمده در برگيرنده
آهک ضخيم اليه تا توده اي با رنگ خاکستري است .در مواردي بخش زيرين آنها از آهک نازک اليه پديد آمده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي سن اين واحد کرتاسه زيرين(آپسين  -آلبين) تشخيص داده شده و ميکروفسيل
هاي زير در آنها تشخيص داده شده است

و
اﮐﺘ

Orbitolina sp. , Dictyoconus sp. , Cylindroporella sp. , Milliolides, Textularids, Lithocodium aggregatum,
Dasycladacea alges, shell fragments.

اين واحد بطور عمده بصورت برونزدهاي جدا از هم اند ولي در جنوب يزدو بصورت ورقه راندگي بزرگي بر روي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهاي  Jlو gmو در شمال چاه شور بصورت ورقه راندگي کوچکي بر روي واحدهاي  Egt6,Etb6و در شمال باختر ورقه
بصورت برونزد دراز با گسل ميامي و بصورت معکوس در کنار واحد  Mcsجاي گرفته است .در اين جا بدليل تکتونيکي
بودن همبري واحدها ،حالت شيستوزيته نيز بدست آورده اند.
واحدهاي سنگي سنوزوئيک

در محدوده ورقه عباس آباد ،گسترده درخور توجه از واحدهاي آتشفشاني ائوسن ،واحدهاي آتشفشاني  -رسوبي ائوسن
بااليي اليگوسن ،واحدهاي رسوبي ميوسن و پليوسن و نهشته هاي کواترنري ديده مي شود.
واحدهاي سنگي ائوسن

زﻣﯿ

در اين محدوده سنگهاي آتشفشاني و آتشفشاني ر سوبي با سن ائوسن زيرين تا ائوسن مياني بااليي ،برونزد دارند که با
توجه به خصوصيات سنگ شناسي ،فسيل شناسي ،چينه شناسي و شرايط حوضه رسوبي در رديف هايي از  E1تا E6

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جدا و تشرح شده است.

واحد E1

اين واحد در شمال ورقه و بگونه اي محدود رخنمون دارد .شامل کنگلومرا ،م اسه سنگ ،شيل قرمز رنگ و سنگ آهک
ماسه اي نوموليت دار است که در بخش بااليي ،به مجموعه اي از توف اسيدي سفيد رنگ و گدازه هورنبالند تراکي

آندزيتي تا داسيت آندزيتي تبديل شده است .برپايه بررسي هاي ميکروسکوپي ،بخش گدازه اي داراي بافت پورفيريتيک
با زمينه ميکروليتي است .فنوکريست هاي پالژيوکالز با بافت کم و بيش غربالي ،کوارتز و هورنبالند قهوه اي با هاله
اي اکسيديو بيوتيتي شده توسط زمينه اي از ميکروليت هاي پالژيوکالز و شيشه تبلور دوباره يافته ) (devetrifiedبه
کوارتز و فلدسپات الکالن احاطه شده است .بخش هاي آذرآواري داراي بافت کالستيک است و داراي قطعات سنگي و
خرده هاي بلور است .بر پايه نتايج تجزيه شيميايي  3نمونه ،اين سنگ ها در نمودار( Middlemost )1980در قلمروهاي
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تراکي آندزيتي ،آندزيتيک داسيتي و داسيتي و در نمودار ) (Lemaitre 1989در قلمروهاي تراکي آندزيتي بازالتي،
آندزيتي و ريوليتي هستند .همچنين اين سنگ ها گرايش الکالن سديک کالکوالکالن و تولئيتي از خود نشان مي دهند.
آنها نازک تا متوسط اليه اند و رنگ همگاني واحد قرمز است که از فاصله دور نيز قابل مشاهده است ستبراي اين واحد
نزديک به  100متر مي رسد ،برپايه بررسي هاي ميکرو سکوپي سن اين واحد ائوسن آغازي (ايپرزين) است و
ميکروفسيل هاي زير در آن شناخته شده اند

ﮐﺸ
ﻮر

Alveolina munieri elongata, Orbitolites complanatus, Alveolina (Flosculina) sp. , Alveolina sp. ,
Valvutina sp. , Nummulites sp. , Milliolids, Bryozoa, Echinoids sp. , shell fragments.
بدليل پوشش ،بخش قاعده اي اين واحد آشکار نيست ولي بگونه اي تدريجي به واحد  E2تبديل شده است.

واحد E2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در شمال ورقه رخنمون دارد .بطور عمده در برگيرنده گدازه هاي اليوين بازالتي ،تراکي بازالتي و تراکي
آندزيتي بازالتي و در بخش هاي بااليي تراکي آندزيتي است .در مقاطع ميکروسکوپي ،اين سنگ ها داراي بافت
ميکروسکوپي پورفيرتيک با خميره ميکروليتي اند .در انواع اليوين بازالتي و تراکي بازالتي داراي فنوکريست هاي
اليوين ،پالژيوکالز و پيروکسن اند که اليوين آنها بطور عمده به سرپانتين ،کلريت ،لوکوکسن و گاهي تالک دگرسان
شده اند .پالژيوکالز (از نوع البرادور) داراي ساختمان منطقه اي و ماکل هاي آلبيت و آلبيت  -کارلسباد و پيروکسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بطور عمده از نوع ارژيت تيتان دار است .در مواردي فنوکريست ها نزديک به  40درصد سنگ را مي سازند .گاهي در
داخل بلورهاي پيروکسن ،بلو رهاي اليوين بگونه پوئي کيليتيک ديده مي شود که مي تواند نشانه تبلور اليوين و سپس
پيروکسن و يا تبلور هم زمان دو کاني باشد ) .(Shelly 13993خميره در برگيرنده ميکروليت هاي پالژيوکالز ،بلورهاي

و
اﮐﺘ

ريز پيروکسن و اليوين و در مواردي شيشه اکسيده و فلدسپات الکالن است .برپايه نتايج  5نمونه تجزيه شيميايي ،اين
سنگ ها در نمودار ( Middlemost )1980در قلمروهاي بازالتيک آندزيتي ،تراکي آندزيتي بازالتي ،تراکي آندزيتي و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آندزيتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در قلمروهاي آندزيتي بازالتي و تراکي آندزيتي بازالتي هستند .اين سنگها
در سري ماگمائي الکالن جاي دارند و داراي دو گرايش پتاسيک و سديک هستند .اين واحد برنگ تيره ديده مي شود
و ستبراي آن به  250متر مي رسد .در بخش هاي باالئي اين واحد ،سيل مونزوديوريتي رخنمون دارد که آمفيبول
هاي آن بطور کامل جهت يافته هستند .اين توده ،بدليل رخنمون ناچيز در مقياس1:100،000قابل نمايش در نقشه
زمين شناسي نبوده است .واحد  E3بر روي اين واحد جاي گرفته است.
واحد E12

اين واحد درون واحد  E2رخنمون دارد .شامل سنگ آهک ماسه اي ميکرايتي همراه با آهک مارني است .اين سنگ ها
متوسط تا ستبر اليه اند و برنگ کرم ديده مي شوند .در نمونه دستي داراي نوموليت هاي درشت و دو کفه اي است،

زﻣﯿ

آن چنان که تجمع فسيلي به سنگ حالت لوماشل داده است .برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي ،سن اين واحد
لوتسين است .ميکروفسيل هاي زير نيز شناخته شده اند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Nummulites grobulus, Nummulites cf. aturicus, Nummulites cf. Perforatus, Discocyclina spp. , Assilina
sp. , operculina sp. , Rotalia sp. , Sphaeroypsina sp. , Bryozoa, Lithothamnium sp. ,

بر روي اين واحد به ستبراي چند متر کنگلومرا و ماسه سنگ جاي گرفته که قطعات گرد شده آن بطور عمده از جنس
آهک و سنگ هاي آتشفشاني واحدهاي پيشين است و بر روي آنها گدازه هاي آتشفشاني واحد  E2جاي گرفته است.

واحد E3

اين واحد در شمال ورقه برونزد دارد .در برگيرنده تناوبي از توف داسيتي سبز رنگ ،شيل ،سيلستون ،ماسه سنگ و
توف آهکي نوموليت دار است .توف داسيتي در مقاطع ميکروسکوپي بافتي کالستيک ريز متبلور دارد و قطعات بلورين

آن بطور عمده از پالژيوکالز پديد آمده اند که به سريست ،مسکويت و کلسيت دگرسان شده اند .خميرهدر برگيرنده
شيشه دوباره تبلور يافته ،کاني هاي رسي ،کلريت و سريسيت است .رنگ عمومي واحد سبز است و ستبراي آن به
 110متر مي رسد مورفولوژي کم ارتفاعي را تشکيل داده است .برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي سن اين واحد
لوتسين است و ميکروفسيل هاي زير در آن شناسايي شده اند.
6

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Nummulites globulus, Nummulites cf. aturicus, Nummulites cf. perforatus, Discocyclina sp. , Assilina
sp. , Heterastegina sp. , Actinocyclina sp. , Operculina sp. , Rotalia sp. , Sphaerogypsina sp. ,
Lithothamnium sp. , Bryozoa.
گدازه هاي واحد  E4بر روي اين واحد فوران کرده اند.

واحد E4

اين واحد در شمال ورقه برونزد دارد و در برگيرنده گدازه هاي تراکي بازالتي  -تراکي آندزيتي است .در نمونه دستي
بلورهاي درشت پيروکسن و اليوين دگرسان شده در زمينه اي ريز بلور ديده مي شوند .در مقاطع ميکروسکوپي ،بافتي
پورفيرتيک با زمينه ميکروليتي دارند .گرايش به گلومروپورفيرتيک در شماري از نمونه ها ديده مي شود .گاهي

ﮐﺸ
ﻮر

پالژيوکالزهاي با منطقه بندي نوساني و بافت غربالي ديده مي شود که مي تواند نشان دهنده آلودگي و آميختگي
ماگمايي و ناپايداري در حجره ماگمايي باشد ) (shelly 1993در عين حال بافت غربالي فزون بر ويژگي ياد شده مي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تواند نشانگر کاهش فشار وارده بر ماگما به هنگام باال آمده آن به سطح زمين باشد .اليوين در راستاي شکستگي ها به
ايدنگزيت تبديل شده و در مواردي نيز به کلريت و سرپانتين دگرسان شده اند .برپايه نتايج تجزيه شيميايي  4نمونه
اين سنگ ها در نمودار ( Middlemost )1980در قلمروهاي الکالي بازالتي تراکي بازالتي ،تراکي بازالتي آندزيتي و

تﻣ

بازالتي آندزيتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در قلمروهاي تراکي بازالتي ،تراکي آندزيتي بازالتي و آندزيتي بازالتي
هستند .اين سنگ ها در سري الکالن اند و داراي گرايش هاي پتاسيک و سديک هستند .دايک هاي تغذيه کننده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همين واحد ) (Feeder dikesآن را قطع کرده اند .ستبراي اين واحد نزديک به  300متر مي رسد .ريخت شناسي
برجسته و تيره رنگي را پديد آورده اند .واحد  E5با همبري عادي و يا تکتونيکي در روي واحد  E4جاي گرفته است.
واحد E5

و
اﮐﺘ

اين واحد بگونه اي گسترده در شمال ورقه رخنمون دارد .در برگيرنده از ماسه سنگ خاکستري  -قهوه اي رنگ ،شيل،
مارن کرم رنگ ،توف سبز رنگ همراه با ميان اليه ها و عدسي هاي سنگ آهک نوموليت دار و سيلتستون است اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ ها بطورعمده نازک اليه اند و با رنگ همگاني سبز تا کرم ديده مي شوند .ستبراي اين واحد به نزديک  900متر
مي رسد .با نگرش به جنس واحد ،ريخت شناسي کم ارتفاعي را پديد آورده اند و در مواردي بشدت فرسايش يافته
اند .برپايه نتايج بررسي هاي ديرينه شناختي ،سن اين واحد ائوسن مياني تشخيص داده شده و ميکروفسيل هاي زير
در آن شناسايي شده اند

Alveolina munieri elongata, Orbitolites complanatus, Alveolina (Flosculina) sp., Alveolina sp.,
Valvulina sp., Nummulites globulus, Milliolids, Bryozoa.

در جنوب خاور چاه شور درون بخش هاي مارني اين واحد ،شکم پايان فراوان يافت شده است .همچنين در همين

زﻣﯿ

منطقه کنگلومراي با گردشدگي خوب و جورشدگي متوسط ،با قطعات آهکي ،به چشم مي خورد .اين واحد بطور عمده
داراي همبري تکتونيکي با واحد  s.hبوده و در مسير جاده عباس آباد بگونه اي تدريجي به واحد  Et5تبديل شده است.
در يال باختري کال آبدار نيز واحد  Et5تبديل شده است .در يال باختري کال آبدار نيز واحد  Er5در بخش باال واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جاي گرفته است.

واحد Ev5

اين واحد بگونه اي محدود در هسته تاقديس کال آبدار و بصورت برونزدهايي کوچک در جنوب خاور چاه شور رخنمون
دارد .بگونه اي فراگير در چهره اي هيالو کالستيک با ترکيب تراکي بازالتي تا آندزيتي بازالتي است و بطور عمده تا
پاالگونيتي شده اند .در هسته کال آبدار کمي سالم ترند ولي در بيشتر برونزدها بشدت دگرسان شده اند .در مقاطع

ميکروسکوپي بافتي پورفيريک با زمينه ميکروليتي دارند و فنوکريست هاي اوژيت و اليوين به مجموعه اي از کلريت
 سرپانتين و پالژيوکالز به کاني هاي رسي دگرسان شده اند .خميره سنگ در برگيرنده ميکروليت هاي ظريفپالژيوکالز ،شيشه با تبلور دوباره و فلدسپات الکالن ،پيروکسن و اليوين است .بطور تقريبي بيشتر کاني هاي خميره
دگرسان شده اند .برپايه نتايج تجزيه شيميايي يک نمونه ،در نمودار ( Middlemost )1980در قلمرو تراکيتي و برپايه
نمودار ( Lemaitre )1989در قلمرو تراکي آندزيتي جاي گرفته و داراي گرايش الکالن با تمايل پتاسيک است.
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واحد Er5

اين واحد بطور عمده در يال باختري تاقديس کال آبدار رخنمون دارد .در برگيرنده توف ريوليتي سفيد رنگ است .در
مقاطع ميکروسکوپي بافتي کالستيک دارد و قطعات بلورين آن از کوارتز ،فلدسپات الکالن ،پالژيوکالز و بيوتيت پديد
آمده است .قطعات سنگي نيز بطور عمده کوارتز  -فلدسپاتيک هستند که در زمينه اي از شيشه با تبلور دوباره و شيشه
رسي شده جاي گرفته اند .برپايه نتيجه تجزيه شيميايي يک نمونه و در نمودارهاي Middlemost )1980( ،و ()1989
 Le Maitreدر قلمرو ريوليت هستند.
واحد Ec5

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد در جنوب چاه عبدا . . .و چاه غفاري رخنمون دارد .شامل کنگلومراي با جورشدگي و گردشدگي ضعيف است
و قطعات تشکيل دهنده آن بطور عمده از واحدهاي دگرگونه و سنگ آهک کرتاسه زيرين پديد آمده است .ضخيم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه تا توده اي است و به رنگ قرمز تيره از فاصله دور قابل تعقيب است .ستبراي اين واحد به  100متر مي رسد .اين
واحد هم ارز واحدهاي  Ett6و  Ebr6است و برخالف ديگر مناطق ورقه عباس آباد E6 .در اين محدوده (جنوب چاه عبدا)...
با کنگلومرا آغاز شده است.
واحد Ebr6

تﻣ

اين واحد بگونه اي گسترده در شمال عباس آباد رخنمون دارد و گسترش آن از باختر تا نزديکي کال آبدار و از خا ور

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بسوي بيرون منطقه گسترده است .در برگيرنده برش ها و توف هاي تراکي آندزيتي بازالتي تا تراکي آندزيتي است .
اين واحد در برگيرنده مجموعه اي در هم از قطعات با ابعاد و اندازه هاي متفاوت چند ميلي متري تا چندين دسي
متري است که توسط خرده هاي سنگي و بلورين به يکديگر چسبيده اند .نکته جالب توجه اينکه اين واحد در برداشت

و
اﮐﺘ

هاي صحرايي ،ويژگي هاي برش ولک انوکالستيک دارد ولي در بررسي مقاطع ميکروسکوپي قطعات ،ويژگي هاي سنگ
هاي گدازه اي را نشان مي دهد ،از اين رو گمان مي رود که فوران گدازه تراکي آندزيتي بازالتي در محيطي به نسبت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کم ژرفا و سپس قطعه قطعه شدن همان گدازه به پيدايش واحد ياد شده انجاميده باشد .در مواردي اين قطعات گرد
شده اند که نشان مي دهد در حوضه مورد نظر حمل و نقل نيز رخ داده است از اين رو مي توان گفت بخشي از اين
سنگ ها خاستگاه اپي کالستيک نيز دارند .در بررسي مقاطع ميکروسکوپي ،قطعات اين واحد ،داراي بافت پورفيريک
با خميره ميکروليتي جرياني تا اينترسرتا ل و در مواردي زمينه تراکيتي و اينترگرانوالر نيز دارند .فنوکريست هاي
پالژيوکالز (البرادور  -آندزين) داراي ساختماني منطقه اي و ماکل هاي آلبيت و آلبيت  -کارلسباد و در مواردي داراي

زﻣﯿ

بافت غربالي هستند .فنوکريست هاي اوژيت تيتان دار و اليوين نيز در خميره اي از شيشه يا ميکروليت هاي پالژيوکالز
و فلدسپات آلکالن همراه با کاني هاي ريز بلور اليوين ،پيروکسن و در مواردي آناليسم و سوداليت ديده مي شوند.
بخش توفي داراي بافت کالستيک است و خرده هاي بلورين پالژيوکالز ،پيروکسن همراه با قطعات سنگي در زمينه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اي شيشه اي و اکسيد شده پ راکنده اند ،در مواردي شيشه ،به شدت دگرسان شده است .دايک ها تغذيه کننده
) (Feeder dikesفراواني با ترکيب تراکي بازالتي  -آندزيتي نيز اين واحد را قطع کرده اند که در حاشيه بشدت خرد
شده و برشي شده اند .اين دايک ها داراي بافت ميکروسکوپي گلومروپورفيرتيک با زمينه ميکروگرانوالر تا اينترگرانوالر
هستند و همساني کاني شناختي شايان توجهي با قطعات در برگيرنده دارند .برپايه نتيجه شيميايي  4نمونه ،اين سنگ
ها در نمودار ( Middlemost )1980در قلمروهاي تراکي بازالتي و تراکي آندزيتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در
محدوده هاي تراکي آندزيتي بازالتي و فنوتفريتي جاي گرفته اند .اين سنگ ها در سري ماگمائي آلکالن و گرايش
سديک دارند .در يک نمونه نيز نفلين نورماتيو و در برخي ديگر هيپرستن نورماتيو بدون کوارتز يافت مي شود .اين

سنگ ها اشباع تا زير اشباع از سيليس اند .بخش هاي توفي اين واحد اليه بندي خفيفي نشان مي دهند .ستبراي اين
واحد در شمال عباس آباد به بيش از  1000متر مي رسد .اين واحد بر روي واحد است و واحد  Eb16بر روي آنها جاي
گرفته است.
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واحد Etl6

اين واحد در يال باختري تاقديس کال آبدار رخنمون دارد .در برگيرنده گدازه مگ اپور فيرتيک با ترکيب تراکي آندزيتي
تا بازالتي است .درشت بلورهاي پالژيوکالز با ابعاد چند سانتي متر در نمونه دستي شايان توجه است .در مقاطع
ميکروسکوپي داراي بافت مگاپور فيريتيک با زمينه ميکروليتي تا شيشه اي نشان مي دهد .مگافنوکريست ها بطور
غيره پالژيوکالز(آندزين تا البرادور) است و بشدت دگرسان شده اند .فنوکريست هاي اليوين سرپانتيتي و کلريتي شده
همراه با اوژيت (در مواردي تيتان دار) سالم در زمينه اي از ميکروليت هاي اليگوکالز و ريز بلورهاي پيروکسن و اليوين
جاي گرفته اند .برپايه نتايج تجزيه شيميايي  5نمونه ،اين سنگ ها در نمودار ( Middlemost )1980در قلمرو تراکي

ﮐﺸ
ﻮر

آندزيتي بازالتي هستند .اين سنگ ها در سري ماگمايي الکالن رديف مي شوند و گرايش هاي سديک و پتاسيک دارند.
اين واحد بر روي واحد  Er5ف وران کرده و واحد  Eb16بر روي آن جاي گرفته است.
واحد Eb16

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد بگونه اي گسترده در شمال عباس آباد رخنمون دارد و گسترش آن از خاور بسوي بيرون منطقه ادامه مي
يابد .در باختر هسته تاقديس سياه کوه و يال باختري تاقديس کال آبدار را پديد آورده است .در جنوب رخنمون آنها

تﻣ

از چاه عبدا . . .تا نزديکي هاي روستاي يزدو و در شمال هسته تاقديس قلعه سرخ را پديد آورده است .در برگيرنده
مجموعه اي از گدازه هاي تراکي بازالتي است که در مواردي ناچيز به گدازه هاي تراکي آندزيتي پايان مي پذيرد .در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برگيرنده دايک هاي پرشمار تراکي بازالتي  -الکالي بازالتي و در مواردي الکالي پيکريتي بازالتي است .در بررسي هاي
ميکرو سکوپي اين سنگ ها داراي بافت پورفيرتيک با زمينه ميکروليتي اند .فنوکريست ها در برگيرنده اليوين ،پالژيوکالز
و پيروکسن است .پيروکسن خودگاه  20تا  40درصد از حجم سنگ را پديد مي آورد .از نوع اوژيت تيتان دار است.

و
اﮐﺘ

ماکل ساعت شني دارد .در بيشتر موارد سالم است .پالژيوک الز (ازنوع البرادور) در برخي از نمونه ها سالم ولي در برخي
ديگر بطور کامل به کاني هاي رسي ،سريسيت و کربنات تجزيه شده است .بطور تقريبي همه فنوکريست هاي اليوين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از اطراف به ايدنگزيت و يا کاني اپاک و در درون به کلريت و سرپانتين و گاهي تالک تجزيه شده اند .زمينه نيز از
بلورهاي ريز ياد شده و فلدسپات الکالن و در مواردي در قلمروهاي تراکي بازالتي ،الکالي بازالتي ،تراکي آندزيتي بازالتي
و تفريتي و در نمودار ( Lemaitre )1989در قلمروهاي تراکي بازالتي ،تراکي آندزيتي بازالتي ،تفريتي و فنوتفريتي
واقع شده اند .اين سنگ ها در سري ماگمايي الکالن جاي گرفته در بيشتر موارد گرايش سديک دارند اين سنگ ها
بطور عمده زير اشباع از سيليس اند و نفلين نورماتيو درنورم آنها ديده مي شود .اين واحد بطور کامل برنگ تيره ديده

زﻣﯿ

مي شود و ستبراي آن به  600متر مي رسد .در مواردي بشدت فرسايش يافته اند و تشکيل تپه هاي کم ارتفاعي
ساخته اند از ويژگي هاي آشکار اين واحد بودن زئوليت به مقدار شايان توجه و بگونه اي پراکنده دراين سنگ هاست .
اين واحد بر روي واحدهاي Ebr6و  E5ريخته شده و واحدهاي  Et26و  Elv6بر روي آن جاي گرفته اند.
واحد El16

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد بصورت عدسي هايي در دو يال تاقديس سياه کوه و بصورت عدسي هاي کوچک و بگونه اي پراکنده رخنمون

دارد .از جنس سنگ آهک ماسه اي است و نوموليت هاي درشت در آنها به فراواني ديده مي شوند .برپايه بررسي هاي
ديرينه شناختي ،سن اين واحد ائوسن مياني تشخيص داده شده و ميکروفسيل هاي زير شناسايي شده اند:
Nummulites Perforatus, Nummulites milliecaput, Nummulites globulus, Discocyclina sp. Operculina sp.
Amphistegina sp. , Valvulina sp. , Nummulites aturicus, Alveolina sp. , Assilina sp. , Actinocyclina sp. ,
Assilina granulosa, Nummulites sp. , Victoriella sp.
اين واحد درون واحد  Eb16جاي دارد.

واحد Et26

اين واحد در شمال چاه عبدا . . .و چاه غفاري و در دو يال تاقديس سياه کوه رخنمون دارد و بسوي شمال شرقي در
بيرون منطقه گسترش يافته است .در برگيرنده گدازه هاي تراکي آندزيتي ،اليوين تراکي آندزيتي ،تراکي آندزيتي
بازالتي ،التيتي ،آندزيتي بازالتي و تراکي بازالتي است .بافت اين سنگ ها همگي پورفيريتيک  -مگاپور فيريتيک اند.
در بررسي هاي ميکروسکوپي اين سنگها داراي بافت مگاپورفيريتيک  -پورفيريتيک اند و پالژيوکالز (البرادور  -آندزين)
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مگافنوکريست تا فنوکريست اصلي را پديد مي آورند .خميره نيز از ميکروليت هاي پالژيوکالز ،ريز بلورهاي اليوين و
پيروکسن و فلدسپات آلکالن پديد آمده است .اين سنگ ها در مواردي سالم و در مواردي بشدت دگرسان شده اند.
برپايه تجزيه شيميائي دو نمونه اين سنگ ها در نمودار( Middlemost )1980در قلمرو تراکي آندزيتي و در نمودار
( Le Maitre )1989تراکي آندزيتي بازالتي و تراکي آندزيتي جاي دارند .اين سنگ ها در سري ماگمائي آلکالن جاي
دارند و گرايش پتاسيک دارند .در مواردي (اطراف تاقديس سياه کوه) مورفولوژي برجسته اي را تشکيل داده اند.
ستبراي اين واحد در شمال چاه عبدا . . .نزديک به  700متر نيز مي رسد.
واحد El26

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد بصورت عدسي هاي کوچک در جنوب چاه غفاري و درون واحد  El26رخنمون دارد .سنگ آهک ماسه اي
است .برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي ،سن اين واحد لوتسين است و ميکروفسيل هاي زير شناخته شده اند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Nummulites aturicus, Nummulites globulus, Nummulites cf. millecaput (Megalosphaeric form).
Nummulites sp. , Asterigerina sp. , Rotalia sp. , Alveolina sp. , Echinoid’s spine, Bryozoa, Gasteropod
crinoid’s stem, Red algaes fragments.
Crind’s stem, Red algaes fragments.

واحد Eob6

تﻣ

اين واحد بصورت برونزدهاي ناچيز در خاور تاقديس سياه کوه در درون واحد  Et26رخنمون دارد .در برگيرنده گدازههاي
اليوين بازالتي تا آلکالي اليوين بازالتي است .در بررسي هاي ميکروسکوپي داراي بافت پورفيرتيک با زمينه ميکروليتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اند که فنوکريست اصلي آنها اليوين ک م و بيش سرپانتين شده و اپاسيتي شده است .زمينه از ميکروليتهاي پالژيوکالز،
ريز بلورهاي اليوين و پيروکسن و فلدسپات آلکالن پديد آمده است.
واحد Elv6

و
اﮐﺘ

اين واحد بگونه اي گسترده در ميانه ورقه رخنمون دارد و در دو يال تاقديس سياه کوه ،ناوديس گورخون و شمال
باختر عباس آباد ديده مي شود .در برگيرنده تناوبي از گدازه و برش ولکانوکالستيک است که در مواردي آثار حمل و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نقل در آنها ديده مي شود .از اين رو خاستگاه اپي کالستيک دارند .دايک هاي تغذيه کننده فراواني به ستبراي نزديک
به چند متر در همه واحد ديده مي شود .اين سنگ ها ترک يب آندزيتي بازالتي ،تراکي آندزيتي بازالتي ،آلکالي اليوين
بازالتي ،تراکي بازالتي سوداليت  -آناليسم دار و تراکي آندزيتي دارد .دايک هاي تغذيه کننده نيز کم و بيش داراي
همين ترکيب اند اما در مواردي تمايل آلکالي پيکريتي بازالتي را نيز يافته اند .بر اساس نتايج تجزيه شيميائي  3نمونه
از گدازه هاي اين واحد ،در نمودار ( Middlemost )1980در قلمروهاي آلکالي بازالتي و تراکي بازالتي و در نمودار

زﻣﯿ

( Le Maitre )1989در قلمروهاي تراکي بازالتي و تراکي آندزيتي بازالتي جاي گرفته اند .يک نمونه در سري ماگمائي
آلکالن با گرايش پتاسيک و بقيه در سري ماگمائي آلکالن با گرايش سديک جاي گرفته اند .اين واحد در چاه گودال
بر روي واحد Eb16و جنوب سياه کوه و جنوب چاه غفاري بر روي واحد  Et26و در شمال باختر عباس آباد بصورت جانبي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

به واحد و در شمال عباس آباد با واسطه عدسي هاي سنگ آهک نوموليت دار (  )E6t46واحد  Eοcبصورت هم شيب بر
روي اين واحد جاي گرفته است.
واحد Evb6

اين واحد در خاور مزرعه سفيد سنگ در درون واحد  Elv6رخنمون دارد .در برگيرنده برش آندزيتي  -تراکي آندزيتي
است و به علت فرسايش به رنگ روشن ديده مي شود .ستبراي آن نزديک به  30متر مي رسد و مورفولوژي برجسته

اي را پديد آورده است.

واحد Eb26

اين واحد بگونه اي گسترده در مرکز ورقه و شمال باختر غرب ورقه رخنمون دارد و هسته تاقديس هاي مياندشت و
چاه گودال را پديد آورده است .در برگيرنده گدازه هاي تراکي بازالتي ،اليوين تراکي بازالتي و تراکي آندزيتي  -بازالتي
است .در مواردي اين گدازه ها بصورت هيالوکالستيک فوران کرده و در مواردي کاوک دارند که توسط کاني هاي سبز
و زئوليت پرشده اند .در مقاطع ميکروسکوپي داراي بافت پورفيريتيک با زمينه ميکروليتي تا اينترسرتال اند و در
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برگيرنده مقادير ناهمسان از فنوکريست هاي پال ژيوکالز ،اليوين و پيروکسن اند .در مواردي کاني هاي مافيک بيش از
 80درصد سنگ را پديد آورده اند و گرايش پيکريتي بازالتي يافته اند .خميره در برگيرنده ميکروليت هاي پالژيوکالز،
آلکالي فلدسپات ،ريز بلورهاي پيروکسن ،اليوين و گاه بيوتيت و در مواردي نيز خميره بشدت اکسيده شده است .دايک
هاي تغذيه کننده فراواني اين واحد را قطع کرده اند .ترکيب آنها همسان شبيه ترکيب واحد است.
برپايه نتايج تجزيه شيميايي  6نمونه ،سنگ هاي اين واحد در نمودار ( Middlemost )1980در قلمروهاي آلکالي -
بازالتي و تراکي بازالتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در قلمروهاي تراکي بازالتي و تراکي آندزيتي بازالتي جاي
گرفته اند .تنها يک نمونه در سري ماگمائي آلکالن با گرايش پتاسيک و بقيه در سري ماگمائي آلکالن با گرايش سديک

ﮐﺸ
ﻮر

جاي دارند .در باختر عباس آباد واحد  Et36و در شمال عباس آباد واحد  Eοcبگونه اي هم شيب بر روي اين واحد قرار
گرفته است.
واحد Eft6

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در شمال مزرعه الهاک رخنمون دارد .در برگيرنده توف فروژن قرمز رنگ است .ستبراي آن از چند متر تا
حداکثر  20متر است .به رنگ قرمز تيره ديده مي شود .اين واحد درون واحد  Eb26ديده مي شود.
واحد Et36

تﻣ

اين واحد بطورعمده در شمال و باختر عباس آباد برونزد دارد .در برگيرنده گدازه هاي مگاپورفيريتيک  -پورفيريتيک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تراکي آندزيتي  -بازالتي،آندزيتي  -بازالتي و تراکي آندزيتي و به صورت محلي تفريتي است .در بررسي مقاطع
ميکروسکوپي داراي بافت مگاپورفيريتيک تا پورفيريتيک با خميره ميکروليتي (کم و بيش جهت يافته) و در مواردي
اينترگرانوالر تا اينترسرتال است .در برگيرنده فنوکريست هاي پالژيوکالز (البرادور  -آندزين) ،اليوين ايدنگريتي و

و
اﮐﺘ

سرپانتيتي شده و اوژيت (در مواردي تيتان دار) است .درصد فنوکريست ها در موقعيت هاي محلي مختلف ،متفاوت
است ولي پالژيوکالز فنوکريست غالب را تکشيل مي دهد .از نکات شايان توجه در مقاطع ميکروسکوپي بودن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فنوکريست هاي پالژيوکالز است که در مواردي ،بيشتر به کاني هاي رسي و سريسيت دگرسان شده اند در حاليکه
فنوکريست هاي پيروکسن ،بيشتر ،سالم اند .بسته به موقعيت محلي ،خميره دار اي مقادير ناهمسان از ميکروليت هاي
پالژيوکالز (اليگوکالز ،اليوين) ،پيروکسن ،شيشه (در مواردي اکسيده شده) و بيوتيت است .برپايه نتايج تجزيه شيميايي
 10نمونه از اين سنگ ها ،در نمودار ( Middlemost )1980درقلمروهاي ،تراکي بازالتي ،آلکالي بازالتي ،تراکي آندزيتي
بازالتي و تفريتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در قلمروهاي تراکي آندزيتي بازالتي ،تراکي آندزيتي ،تفري فنوليتي

زﻣﯿ

و فنوتفريتي جاي گرفته اند .اين سنگ ها در بيشتر موارد در سري ماگمائي آلکالن با گرايش سديک و در چند مورد
با گرايش پتاسيک جاي دارند .در عباس آباد دو افق عدسي سنگ آهکي نوموليت دار (E146و  )E136باالي واحد ديده
مي شود .در شمال عباس آباد و در باالي اين واحد چند متر برش و توف ولکانوکالستيک ديده مي شود که سرانجام
به سنگ آهک نوموليت دار ) )E146پايان پذيرفته است .واحد ( ) Eοcدر مواردي با واسطه و گاهي بدون واسطه E14 6

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هم شيب بر روي اين واحد جاي گرفته است.

واحد El36

اين وا حد بصورت عدسي هايي در درون واحد  El36رخنمون دارد .در برگيرنده توف آهکي نوموليت دار است .برپايه
بررسي هاي ديرينه شناسي سن اين واحد ائوسن مياني است و ميکروفسيل هاي زير در آنها شناخته شده اند
Nummulites atuicus, Nummulites globulus, orbitolites complanatus, Asterigerina sp. , Amphistegina sp.
, operculina sp. , valvulina sp. , globigerinids, Miliolids, Bryozoa, Echinoid’s spine, shell fragments,
crinoid stem.

واحد Ems6

اين واحد در يال شمال باختري تاقديس کال آبدار رخنمون دارد و گسترش آن از چاه گودال تا نزديکي هاي مزرعه
سفيد رنگ است .در برگيرنده مارن ،سنگ آهک ماسه اي ،ماسه سنگ شيلي ،آهک متبلور (خاکستري تا سبز) و آهک
نوموليت دار است ستبراي اين واحد به گونه اي تقريبي به  190متر مي رسد .بخش هاي مارني اين واحد گاهي داراي
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ماکروفسيل هاي درشت استرا) (ostreaمي باشد .برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي ،سن اين واحد ائوسن باالئي
تشخيص داده شده و ميکروفسيل هاي زير در آنها شناسائي شده اند
Nummulites fabiani, Nummulites incrasatus, operculina sp. , sphaerogypsina sp. , Alveolina fragments,
orbitolites, Miliolides, Algal debris.

اين واحد بشدت فرسايش يافته و تپه هاي کم بلندا و سفيد  -کرم رنگي را پديد آورده است .اين واحد بر روي واحد
 Elv6و در زير واحد  Ebr6جاي گرفته است.
واحد Ebt6

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد بطور عمده در دو يال ناوديس هاي مياندشت و سفيد سنگ و تاقديس هاي مياندشت و چاه گودال رخنمون
دارد و در برگيرنده برش و توف برش با ترکيب بازالتي تا تراکي آندزيتي است و اندازه قطعات آن گاه به چند دسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متر نيز مي رسد .در بررسي مقاطع ميکروسکوپي ،اين قطعات داراي بافت پورفيريتيک با خميره ميکروليتي و بصورت
بخشي داراي خميره فلستيک تا ميکروگرانوالر است .توف ها نيز داراي بافت کالستيک هستند و بطور عمده از نوع
کريستال توف اند .برپايه نتايج تجزيه شيميائي  3نمونه از قطعات اين سنگ ها ،درنموار ( Middlemost )1980در
قلمروهاي آندزيتي و داسيتي و در نمودار ( Le Maitre )1989در قلمروهاي آندزيتي بازالتي ،تراکي آندزيتي بازالتي
و تراکيتي جاي گرفته اند .اين سنگ ها در سري ماگمائي آلکالن با گرايش سديک جاي دارند .بگونه اي محلي ،عدسي

تﻣ

هايي از سنگ آهک نوموليت دار نيز در اين واحد ديده ميشود که بررسي ديرينه شناختي سن ائوسن مياني  -باالئي
را نشان داده و ميکروفسيل هاي زير در آنها شناسائي شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Orbitolites complanatus, valvulina sp. , orbitolites sp. , Alveolina sp. , Nummulites globulus, Miliolids,
Echinoid spine, Gastropod, Bryozoa.

اين واحد بگونه اي توده اي با مو رفولوژي برجسته اي برونزد دارد .در شمال چاه شور ستبراي ناچيزي دارد ولي در

و
اﮐﺘ

جنوب مياندشت ،در يال خاوري تاقديس مياندشت ،ستبراي آن نزديک به  700متر مي رسد .در بيشتر مناطق اين
واحد بگونه اي تدريجي به واحد  Etb6تبديل شده اما در هسته ناوديس مياندشت به واحد  Ets6تبديل شده است.
واحد Egb6

واحد Ebt6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در يال شمال باختري تاقديس چاه گودال در مرز ميان دو واحد  Ebt6و  Etb6رخنمون دارد .در برگيرنده برش
و توف ماسه اي ستبر اليه برنگ سبز تا صورتي است .مورفولوژي برجسته اي نيز دارد.
اين واحد در دو يال ناوديس هاي سفيد سنگ و مياندشت رخنمون دارد .در برگيرنده توف و توف برش همراه با ميان

زﻣﯿ

اليه هايي از گدازه هاي آندزيتي  -تراکي آندزيتي است .بخش هاي آذر آواري اين واحد داراي بافت کالستيک و بگونه
اي فراگير از نوع کريستال توف اند .بخش هاي گدازه اي داراي بافت پورفيريتيک با زمينه شيشه اي اند که در اثر
تبلور دوباره بافت ميکروکريستالين يافته اند .متوسط تا نازک اليه هستند و در اثر فرسايش مورفولوژي پشت گوسفندي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

يافته اند .ستبراي اين واحد نزديک به  200متر است و به دليل چين خوردگي در مناطق گوناگون تغييرات ستبراي
آن بطور کامل محسوس است .در مسير جاده مياندشت به غزازان در محل بريدگي جاده ،بگونه اي محلي قاعده اين
واحد با مجموعه اي از توف سيلتي آهن زادي (فروژن) نازک اليه و توف شيلي قرمز رنگ به ستبراي 10الي  15متر
آغاز شده است .اين واحد در هسته ناوديس هاي سفيد سنگ و مياندشت بگونه اي تدريجي به واحد  Ets6و در جنوب
چشمه سرخ به واحد  Egt6تبديل شده است.
واحد Ets6

اين واحد در هسته ناوديس هاي سفيد ستنگ و مياندشت برونزد دارد و برونزدهاي آن تا نزديکي هاي مزرعه تلخ آب
امتداد مي يابد .در برگيرنده تناوبي از توف (توف سبز ،ليتيک توف ،سيلتي توف) ،توفيت قهوه اي و ماسه سنگ همراه
با توف آهکي است .نازک اليه است و مورفولوژي کم ارتفاعي را پديد آورده است.
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واحد Er6

اين واحد در دو يال ناوديس هاي مياندشت و سفيد سنگ ديده مي شود .در برگيرنده توف ريوليتي سفيد رنگ ا ست.
از نوع ويتريک کريستال توف و در مقاطع ميکروسکوپي ،تراشه هاي شيشه اي همراه با تکه هاي بلورين کوارتز در
زمينه اي از شيشه بشدت رسي و کائولينيتي شده شناورند .اين واحد نازک اليه است و به رنگ کرم  -سفيد ديده مي
شوند .ستبراي آن از چند متر فراتر نيست.
واحد Egt6

اين واحد در نزديکي هاي چشمه سرخ رخنمون دارد .از خاور تا شمال چاه شور و از باختر بسمت بيرون منطقه گسترده

ﮐﺸ
ﻮر

است .در برگيرنده توف ماسه اي ،توف شيلي و ليتيک توف برنگ سبز و ماسه سنگ و شيل است .نازک اليه است و
مورفورلوژي کم ارتفاع و فرسايش يافته اي دارد .ستبراي اين واحد نزديک به  130متر است .اين واحد هم ارز واحد
 Ets6است و واحد MC8با دگرشيبي زاويه اي بر روي آن نشسته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد El46

اين واحد در باالي واحد  Et36و در نزديکي هاي عباس آباد رخنمون دارد .در برگيرنده توف آهکي نوموليت دار است.

تﻣ

برپايه بررسي هاي ديرينه شناختي سن اين واحد ائوسن مياني باالئي تشخيص داده شده و ميکروفسيل هاي زير درآنها
شناسائي شده اند
Orbitolites complanatus, Nummulites globulus, Miliolids, Echinoids spine.
ستبراي اين واحد به يک متر مي رسد .بصورت عدسي هايي ديده شده و واحد  Eоcبگونه اي هم شيب بر روي آن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جاي گرفته است.
واحدهاي زمين شناسي ائوسن – اليگوسن )(E-O

و
اﮐﺘ

اين واحدها در قالب هاي  Eоs , Eоg, Eоms , Eоss , Eоcمعرفي مي شوند.
واحد Eоc

واحد Eоc

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در شمال عباس آباد رخنمون دارد .در برگيرنده کنگلومرا با جورشدگي ضعيف و گردشدگي متوسط است و
بگونه اي هم شيب بر روي واحدهاي , El46 Et36و  Elv6جاي گرفته و بگونه اي تدريجي به واحد  Eоssتبديل شده است.
اين واحد در شمال عباس آباد رخنمون دارد ودر برگيرنده تناوبي از ماسه سنگ و شيل خاکستري تا تيره است .نازک
اليه است و برنگ تيره ديده مي شود .ستبراي اين واحد به  350مترمي رسد .موفولوژي کم ارتفاعي دارد و بگونه اي
تدريجي به واحد  Eоmsتبديل شده است.
واحد Eоms

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد بگونه اي گسترده در اطراف عباس آباد رخنمون دارد .در برگيرنده تناوبي از مارن قهوه اي رنگ ،ماسه سنگ،
شيل و سيلتستون و بگونه اي محلي همراه با ميان اليه هاي کنگلومرا است .مورفولوژي نرم فرسا دارد و تپه ماهورهاي
بي شماري ساخته است نازک اليه است و به صورت چين خورده ديده مي شود.

واحد Eοg

ا ين واحد در شمال خاورعباس آباد رخنمون دارد .در برگيرنده ژيپس و بندرت مارن است .در شمال عباس آباد به
گونه اي نزديک به هم شيب درون واحد Eοmsرخنمون دارد در حاليکه در خاور عباس آباد بشدت در هم ريخته و خرد
شده است.

واحد Eοs

اين واحد در دو يال ناوديس عباس آباد رخنمون دارد .در برگيرنده ماسه سنگ متوسط  -ستبر اليه است .ستبراي آن
به چند متر مي رسد.
واحدهاي ميوسن
cs

m

اين واحدها به دو بخش  Mو  Mتقسيم مي شوند.
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واحد Mcs

اين واحد در شمال باختر ورقه رخنمون دارد .در برگيرنده کنگلومراي ستبر اليه و ماسه سنگ است که سوي باالي
واحد بر مقدار مارن و در مناطقي بر مقدار ماسه سنگ و شيل آن افزوده مي شود بگونه اي محلي داراي طبقات ژيپس
نيز هست .بخشهاي کنگلومرائي مورفولوژي برجسته دارند حال آن که بخش هاي مارني مورفولوژي پست و تپه ماهور
مانند را پديد آورده اند .اين واحد پس از فرسايش به رنگ قرمز تيره ديده مي شود .فسيلي مشخص دراين واحد پيدا
نشده است .اين واحد با دگرشيبي زاويه اي بر روي واحد  Egt6جاي گرفته و واحد  plc6با دگرشيبي زاويه اي بر روي
آنها نشسته است .نياز به يادآوري است که اين واحد مي تواند قابل مقايسه با واحدهاي طبقات قرمز ) (Red bedsباشد

ﮐﺸ
ﻮر

ولي با نگرش به اينکه نهشته هاي کربناته هم ارز س ازند قم دراين ورقه و محدوده هاي پيرامون شناخته نشده است
اما با توجه به نوع ليتولوژي و همبري اين واحد با واحد  plcمي توان سن ميوسن را با احتياط پيشنهاد کرد .اين واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به شدت چين خورده است و در پاياني ترين نقطه شمال باختري ورقه ،واحد  Klبا همبري گسل ميامي بر روي اين
واحد جاي گرفته است.
واحد Mm

تﻣ

اين واحد بطور عمده در باختر ورقه رخنمون دارد و برونزد کوچکتر در جنوب خاور ورقه در شکست بند زينب ديده
مي شود .شامل مارن کرم رنگ ،شيل و ماسه سنگ قرمز است .نازک اليه است و در اثر فرسايش بصورت تپه ماهورهايي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کم ارتفاع ديده مي شود .فسيل مشخصي دراين واحد ديده نشده ولي از ديدگاه ليتولوژيکي قابل مقايسه با طبقات
قرمز است و سن ميوسن را مي توان با احتياط براي آن پيشنهاد کرد.
واحد pcl

و
اﮐﺘ

اين واحد بگونه اي گسترده درشمال باختر و جنوب خاور ورقه ،در شمال روستاي دستجرد رخنمون دارد .شامل
کنگلومرا و در مواردي ماسه سنگ است .در شمال روستاي غزازان داراي جورشدگي خوب و گردشدگي متوسط است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و بيشتر قطعات آن از سنگ هاي آتشفشاني ائوسن پديد آمده اند ،درحاليکه در ديگر مناطق داراي جورشدگي متوسط
و گردشدگي ضعيف است .اين واحد درشمال باختر ورقه مورفولوژي برجسته اي را تشکيل داده در حاليکه در ديگر
مناطق بشدت فرسايش يافته است .اين واحد با دگرشيبي زاويه اي بر روي واحدهاي  Mm , Mcsو  Egt6قرار گرفته و
واحدهاي  Qt2 , Qt1بر روي آنها نشسته اند.
واحد PQmc

زﻣﯿ

اين واحد در پيرامون روستاهاي غزازان و دستجرد رخنمون دارد .شامل مارن و مواد رسي برنگ کرم تا روشن همراه
با ميان اليه هايي از سنگ آهک است .اين واحد بشدت خرد شده و در هم ريخته است و بصورت تپه ماهورهايي از
فاصله دور قابل رويت است .بر روي واحد  Mmجاي مي گيرد و واحد  Qt1بر روي آن مي نشيند.
واحدهاي زمين شناختي کواترنري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحدها با نشانه هاي  Qm , Qc , Qe , Qt1, Qt2و Qcsشناسانده شده اند.
واحد Qt1

اين واحد در برگيرنده تراس ها و پادگانه هاي آبرفتي بلند است.

واحد Qt2

بگونه اي گسترده در مرکز و جنوب ورقه رخنمون دارد .در برگيرنده پادگانه هاي آبرفتي کم ارتفاع است.

واحد Qe

در برگيرنده تپه هاي شني با بلنداي ناچيز است و در اثر تغيير سوي وزش باد جهت حرکت اين تپه ها نيز متفاوت
است و بگونه اي گسترده باختر و شمال کوه دو شاخ و در شمال يزدو رخنمون دارد.
واحد Qc

بگونه اي گسترده درخاور و جنوب خاور ورقه رخنمون دارد .در برگيرنده گستره هاي رسي خشک شده و مسطح است
که توسط ترکهاي فراوان بريده شده اند .بخش سطحي آنها سفت شده است.
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واحد Qmc

در برگيرنده گستره هاي رسي نم دار و مسطح است .بخش هاي سطحي آنها در مواردي پف کرده و توسط کانال هاي
فراوان بريده شده است.
واحد Qcs

اين واحد بگونه اي گسترده درجنوب خاور عباس آباد و شمال کوه دو شاخ رخنمون دارد .در برگيرنده سفره هاي رسي
همراه با سفره هاي نمکي روي آنها است.
واحدهاي مجموعه افيوليتي

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي افيوليتي بطور عمده در شمال خاور ورقه و بصورت برونزدهاي تکتونيزه در شمال منطقه ديده مي شوند .اين
مجموعه در واقع پاياني ترين بخش باختري مجموعه افيوليتي سبزوار است .اين واحدها در قالب هاي  s.hو  mvتشريع
شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد sh

اين واحد بگونه اي در شمال ورقه ،در باختر روستاي مسيح آباد رخنمون دارد .در برگيرنده سرپانتينيت ،هارزبورژيت

تﻣ

سرپانتينيتي شده و بگونه اي ناچيز و محلي همراه با گابروديوريت اليه اي و متاسوماتيت ها (ليسونيت ورودنگيت)
است .در بررسي مقاطع ميکروسکوپي سرپانتينيت و هارزبورژيت سرپانتيني شده داراي بافتي توري مانند است و اليوين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و ارتوپيروکسن سرپانتيني شده همراه با کلريت و اکسيد آهن و مقدار ناچيزي اسپينل ديده مي شوند .گابروديوريت
نيز داراي بافت يکسان دانه ) (equigranularاست و بيش از %60سنگ از هورنبالند سبزواوژيت و بقيه از پالژيوکالز
(البرادور  -آندزين) پديد آمده است .اين واحد بطور عمده بگونه راندگي بر روي واحد  E5و گاهي با همبري تکتونيکي
در کنار واحدهاي  Etb6و  Mcsجاي گرفته است .واحد  mvبر روي اين واحد جاي دارد.

و
اﮐﺘ

واحد mv

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد بگونه اي محدود در شمال ورقه رخنمون دارد .در برگيرنده متاتراکي آندزيت  -بازالت و متا تراکي آندزيت
همراه با ميان اليه هاي نازک و ناچيز توف آهکي قهوهاي رنگ است .در ميکروسکپ اين سنگها داراي بافت
ميکروسکوپي پورفيرتيک با زمينه تراکيتي تا ميکروليتي جرياني است .داراي مقادير ناهمسان از فنوکريست هاي
اليوين و اوژيت کم و پيش سرپانتيني و کلريتي و اکسيده شده و پالژيوکالز و بيش کلريتي شده است که در زمينهاي
از اليوين ،پالژيوکالز ،پيروکسن ،کلريت و فلدسپات آلکالن جاي گرفته اند .برپايه نتايج شيميائي يک نمونه ،اين سنگها
در محدوده تراکي آندزيتي  -بازالتي و موژآريتي جاي مي گيرد و گرايش آلکالن دارند و تحت اشباع از سيليس اند.

زﻣﯿ

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک

نقشه  1:100،000عباس آباد در محدوده شمال خاوري پهنه ساختاري ايران مرکزي ) (Stocklin 1968جاي گرفته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .ديدگاه تنوع ليتولوژيکي ،سنگ هاي اين منطقه را مي توان درسه دسته بزرگ افيوليتي در شمال ،آتشفشاني و
آتشفشاني  -رسوبي ائوسن در مرکز و غرب و دگرگونه در جنوب و جنوب باختري بخش کرد .کهن واحدهاي سنگي
منطقه در جنوب ورقه در نزديکي هاي چشمه سير رخنمون دارند و در برگيرنده پاراگنيس هاي با خاستگاه هاي
گريواکي تا پليتي و کوارتزيتي و ارتوگنيس ها همراه با دايک هاي آلترامافيک و گابروئي اند .همراه با اين سنگ ها
انواع شيست با درجه دگرگوني شي ست سبز ديده مي شوند .اين سنگ ها را مي توان بعنوان پي سنگ منطقه بشمار

آورد .شواهد سنگ شناسي و پترولوژي نشان از ذوب بخشي پوسته در اثر جايگيري توده هاي گابروئي برخاسته از
گوشته دارند ،که دايک هاي بي شمار گابروئي و آلترامافيک آنها را بريده اند .سن دقيق سنگ ما در نخستين و زمان
دگرگوني آنها مشخص نيست ولي همراه بودن قلوه هايي از اين سنگ ها در کنگلومراي ژوراسيک زيرين در جنوب
منطقه نشانه سن دگرگوني بيش از ژوراسيک اين مجموعه است نهشته شدن نهشته هاي ژوراسيک و سپس دگرگوني
قهقرائي ) (Retrograde metamorphismاين سنگ ها و مجموعه دگرگونه کهن تر را مي توان به جنبش هاي کوهزائي
سيمرين پسين نسبت داد که پيامدهاي آن وقفه و باز ايستادن نهشته گذاري نهشته هاي ژوراسيک زيرين (واحد )Js
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و نهشته هاي ژوراسيک مياني  -باالئي (واحد  (J lبوده است .پيامدهاي بعدي اين جنبش ها نهشته شدن نهشته هاي
کربناته اربيتولين دار واحد ( (k lبوده است ،عملکرد جنبش هاي کششي و پيدايش حوضه هاي باريک اقيانوسي سبب
جايگيري مجموعه افيوليتي در کرتاسه شده است .در گامه هاي پاياني و آغازين سنوزوئيک فاز الراميد باعث بسته
شدن حوضه هاي ژرف اقيانوسي و درهم ريختگي تکتونيکي رديف هاي ليتوسفر اقيانوسي و تشکيل آميزه افيوليتي را

ﮐﺸ
ﻮر

فراهم آورده است .بدنبال فاز فشارشي ،انبساط پوسته در ائوسن سبب ايجاد شکستگي هاي کششي در دوره ائوسن و
فوران هاي آتشفشاني بطور عمده بازيک شده است .اين تکاپو بطور عمده آلکالن بوده اند و در شرايطي بطورکلي،
قاره اي تا کم عمق بيرون ريخته شده اند .فرآورده اين تکاپو پيدايش حجم هايي شايان توجه از گدازه ها و سنگ هاي
آذرآواري بوده است .آرامش نسبي اين تکاپوها سبب نهشته شدن نهشته هاي آتشفشاني رسوبي (واحدهاي  E3و )E5
و يا باز ايستادن نهشته گذاري (باالي واحد  E2در لوتسين و واحد  ، Ec6به گمان در پايان لوتسين) شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنبش هاي زمين ساختي آلپي پاياني در ميوسن و پليوسن سبب ايجاد تغيير در محيط رسوبگذاري و نهشته شدن
نهشته هاي آواري موالس و قاره اي و چين خوردگي و گسلش آنها شده است .حاصل عملکرد اين جنبش ها ،گدازه هاي
ت راکيتي پس از ائوسن نزديکي هاي مزرعه سفيد سنگ بوده است .گسل ميامي در پاياني ترين گستره باختر ورقه،

تﻣ

مهمترين عنصر ساختماني است که در پاياني ترين گستره شمال ورقه بصورت پهنه اي گسل خورده ،محدود ورقه
عباس آباد را نيز زير تاثير خود برده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شکستگي هاي منطقه را مي توان به سه دسته گروه بندي کرد:
شکستگي هاي با روند شمال باختري  -جنوب خاوري که بطور عمده گسل هايي عادي و يا راستا لغزند هستند که
عملکردهاي راست گرد دارند و برخي چپ گرد بوده اند.

و
اﮐﺘ

شکستگي هاي با روند شمال خاوري  -جنوب باختري و يا خاوري  -باختري با مولفه هاي راست گرد و چپ گرد ،و
در مواردي (نظير محدوده تاقديس سياه کوه) گسله هاي دسته نخست را قطع کرده اند .اين شکستگي ها از مهم ترين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل هاي منطقه اند و در شمال منطقه به صورت راندگي عمل کرده و سبب راندگي مجموعه افيوليتي بر روي
واحدهاي ائوسن شده اند .در جنوب ورقه ،همگام با جابجايي واحدهاي دگرگونه ،همبري تکتونيکي آنها را با واحدهاي
هم ارز ژوراسيک فراهم کرده اند .اين گسله ها در شمال منطقه ،با زاويه کمي به گسل ميامي مي پيوندد از گسل هاي
نوع دوم مي توان به گسل چاه حاجي در شمال ،گسل سياه کوه در مرکز و گسل چشمه سير اشاره کرد.
گسل هاي با روند شمال خاوري  -جنوب باختري تا شمالي  -جنوبي که عملکرد عادي يا معکوس دارند و مهم ترين

زﻣﯿ

آنها گسل کال آبدار است که سبب حذف يال خاوري تاقديس کال آبدار شده است.
در اين منطقه چين خوردگي هايي فراوان به صورت تاقديس و ناوديس (که در مواردي پالنچ نيز دارند) ديده مي شود
که اندازه زاويه محور آنها با گسل ميامي بسوي شمال کم مي شود و به موازات نزديک شدن به اين گسل ،تمايل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مواري واضح تر مي شود .چين خوردگي هاي محلي فراواني نيز در منطقه ديده مي شوند که محور آنها زاويه کمي با
گسل هاي منطقه مي سازد.
زمين شناسي اقتصادي

پتانسيل اقتصادي منطقه عباس آباد ،در برگيرنده نشانه ها و کانسارهايي است که مي توان آنها را به انواع فلزي و
غيرفلزي تقسيم کرد.
کانه هاي فلزي شامل مس و آهن و انواع غيرفلزي شامل منيزيت و زئوليت است.
مس )(Cu

وجود سرباره هاي مس در ورقه 1:100،000عبا س آباد ،نشانگر توجه کاوش گران فلز دراين منطقه است .بطوريکه
جهت نشان دادن محل تجمع اين سرباره ها نياز به توصيف دقيق تري دارد .در منطقه عباس آباد شايد بتوان دهها
نشانه پراکنده مس را معرفي نمود اما تجمع رگچه هاي پر شده با ترکيبات مس بطور عمده در واحدهاي  Et36و Elv 6
ديده مي شوند.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
در جنوب تاقديس مياندشت در شمال چاه گودال ،در داخل واحد  Etb6نيز درمحدوده اي شايان توجه ،انباشتگي هايي
از کانه هاي مس به چشم مي خورد .کانسارهاي مس در واحدهاي  Elv 6و  Et36در گذشته بهره برداري شده اند و برپايه
شنيده ها فعاليت هاي معدني در سال  1359پايان پذيرفته است.
کانسارهاي عمده مس در منطقه عباس آباد ،بطور عمده در معدن بزرگ ،دامن جال ،حمامي (شمال خاوري عباس

ﮐﺸ
ﻮر

آباد) و در جنوب باختري عباس آباد ،بطور عمده ،در مناطق چغندر سر ،قلعه گريک و گورخون رخنمون دارند .بهره
برداري از آنها به گذشته هاي دور برمي گردد زيرا گواه آن تونل ها ،کنده کاريها و حفاري هاي بي شمار در مناطق
ياد شده است .وجود نشانه هاي فراوان و پراکنده مس ،بصورت پرشدگي هاي ثانوي ،سبب شده تا واحد  Et36را بتوان
بعنوان واح دي شايسته براي پي جوئي هاي دقيق تر معدني پيشنهاد کرد .در همه مناطق نامبرده شده کالکوزين کاني
اصلي است و در مواردي با ماالکيت وکوولين همراه است .در مواردي نيز همراه مجموعه ياد شده ،منيتيت و هماتيت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيز ديده مي شود که بطور عمده رگچه هاي سنگ ميزبان را پر کرده اند .جهت کسب اطالعات دقيق تر و بيشتر
پيرامون اين کانسارها مي توان به گزارش تحت عنوان طرح اکتشاف مس در استان سمنان که بوسيله شرکت توسعه
علوم زمين و توسط عابديان و دري ( )1375تدوين گرديده است مراجعه نمود.
آهن )(Fe
l

تﻣ

صورت رگچه هاي پر شده با آليژيست در درون واحد  dو در باختر نازکوه ديده مي شود و گمان مي رود منشاء
هيدروترمالي داشته باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منيزيت )(Mg

در شمال عباس آباد ،در درون واحد  s.hرگه ها و رگچه هايي از منيزيت به طول چند متر ديده شده که در بيشتر
کاني سنگ همراه با اصلي بوده است که همراه با آن سرپانتين و مقدار ناچيزي تالک مير ديده مي شود.

و
اﮐﺘ

زئوليت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بگونه اي پراکنده ،در تمامي سنگ هاي آتشفشاني ،گدازه اي و آذرآواري ائوسن منطقه ديده مي شود ولي بيشتري
تمرکز اين کاني درون واحد  Eb16و بطور عمده در همبري اين واحد با واحد  Et26است .اين کاني بطور عمده از نوع
ناتروليت است و بگونه اي افشان و پراکنده ديده مي شود.
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