وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺸ

ﻋﻨﻮان:

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000ﻋﻘﺪا

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

و اﮐ

6754

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

س .ﻋﻼﺋﯽ،ﻣﻬﺎﺑﺎدي ،م .ﻓﻮدازي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1385
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گزارش زمين شناسي ورقه 1:100000
برگه شماره  - 6754عقدا
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه عقدا در موقعيت جغرافيايي طول هاي خاوري َ 53˚ 30َ – 54˚ 00و َ 32˚00 َ - 32˚30عرض هاي شمالي جاي
دارد و در برگيرنده ورقه  1:100.000جنوب خاوري چهارگوش1:250000نائين است .مراکز جمعيتي اين ورقه
روستاهاي عقدا ،شمس آباد ،فخرآباد ،خاستكو ،وراعون ،زرجو ،کذابچه ،مرغ ميان ،کمكو ،ندوشن  ،بفروئيه ،ارجنان ،
هفتادر ،فيضآباد ،امين آباد ،اشنيزباال ،اشنيزپائين ،مرور ،نيوك ،و علويه هستند.
بزرگترين مرکز جمعيتي اين ورقه روستاي عقدا با پيشينه اي بيش از  2000سال و جمعيتي برابر  5181نفر ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عقدا آخرين آبادي استان يزد در مسير يزد  -اصفهان است و در حقيقت دروازة شمالي استان يزد به شمار مي ايد.
برخي از اسناد تاريخي احداث و نام گذاري اين روستا را به (اقدار) از فرهيختگان نامي دورة يزدگرد سوم مربوط مي
دانند.

تﻣ

از ابنيه و آثار تاريخي عقدا مي توان قلعه صومعه و قلعه رباط که در گذشته محل زندگي زرتشتيان بوده است ،حياط
هاي حاج ابوالقاسم رشتي  ،نارستان  ،باغ ميش و خرگوشي ،آب انبار پائين کوچه ،مسجد جامع شمس و هالکو ،حمام

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نو ،قلعه سام ،برج چاه ريگ ،و بازارچه قديمي عقدا که متعلق به قرن هشتم هجري است را نام برد .نيايشگاه پارس
بانو در جنوب روستاي عقدا و در کنار روستاي زرجو واقع است و زرتشتيان همه ساله  13تا  16مرداد ماه با گردهم
آمدن در اين مكان ب ه نيايش اهورامزدا و برگزاري مراسم سنتي و آئين ديني که با شادي همراه است مي پردازند.

و
اﮐﺘ

گياهان اين منطقه شامل درخت بادام ،انار ،انجيرکوهي ،زيره سياه ،خاك شير ،و روناس که کاربرد دارويي دارند هستند.
پوشش گياهي اين منطقه براي چراي دام فقير است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زبان مردم پارسي با گويش يزدي ،و دين آنها اسالم است.
مشاغل عمده را باغداري ،دامداري ،زراعت ،قاليبافي ،و مرغداري دربرمي گيرند .صنعت مرغداري در اين منطقه گسترش
يافته و به يكي از مشاغل مهم تبديل شده است.
نوع کشت آبي و محصوالت عمده انار ،پسته ،گندم ،جو ،انجير  ،بادام ،و خرما هستند .منابع آب کشاورزي کاريز و
چشمه است ،و آب آشاميدني از چاههاي نيمه ژرف تأمين مي شود.
آب و هواي اين منطقه بطور کلي خشك و بارندگي اندك است .ميانگين ميزان بارندگي در سال  56ميلي متر ،و

زﻣﯿ

بيشترين بارش در پائيز و زمستان به ندرت در بهار است.
بيشينه درجه حرارت ساالنه  45درجه سانتي گراد ،و کمينه آن  -24درجه است .در فصل هاي مختلف سال به ويژه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در اوايل بهار وزش بادهاي شديد همراه با توفان در اين منطقه موجب حرکت شن هاي روان و ايجاد تپه هاي ماسه
اي و خسارت مالي مي شود.
زمين ريخت شناسي

از ديدگاه زمين ريخت شناسي منطق ه مورد مطالعه از دو بخش تشكيل شده است:
بخش کوهستاني جنوب باختري اين بخش دربرگيرنده نهشته هاي پالئوزوئيك ،مزوزوئيك و ترسير است که در مراحل

گوناگون کوهزايي چين خورده و گسليده شده اند .اين نهشته ها با ماهيت آتشفشاني ،و رسوبي (آهكي ،ماسه سنگي)
خود در برابر فرسايش پايداري نشان داده و بلنديهاي منطقه را تشكيل داده اند.
بخش پست اين بخش شامل نهشته هاي کم ارتفاع آتشفشاني هاي ائوسن ،نهشته هاي آتشفشاني و رسوبي ميوسن ،
آبرفتهاي کواترنري  Q2و نهشته هاي رسي  -نمكي  Qgy,Qcfاست.
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نهشته هاي رسوبي  -ولكانيكي م يوسن در فاز کوهزايي آلپ پسين تحت عملكرد فشارهاي وارده چين خورده و شكل
کنوني را بخود گرفته است .در بخش هاي نسبتاً بلند نهشته هاي  Q2و در بخش هاي ژرف تر رسوبات تبخيري و رسي
رسوب نموده اند.
زمين شناسي (چينه شناسي)

ﮐﺸ
ﻮر

بنابر تقسيم بندي اشتوکلين در سال  1968اين ورقه بخشي از زون ساختاري ايران مرکزي است و شامل نهشتههاي
پالئوزوئيك ،مزوزوئيك ،ترسير و کواترنر مي باشد و از رديف هاي کهن به جوان به شرح زير است:
کهن ترين سنگ هاي رخنمون يافته در اين ورقه به سري دزو تعلق دارند و شامل کريستال توف شيشه اي و گدازه
هاي ريوليتي ،ماسه سنگ ،شيل ،دولوميت ،و سنگ آهك تيره رنگ معروف به آهك عقدا هستند که از نظر سني به
کامبرين زيرين تعلق دارند .نهشته هاي پالئوزوئيك مياني تا بااليي شامل ماسه سنگ هاي کوارتزيتي و شيلهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سيلتي ،ماسه سنگي و آهكي سازندهاي زاگون و اللون و سنگ آهك هم ارز سازند ميال ،و ماسه سنگ هاي تيره و
سنگ آهك متعلق به کربونيفر مي باشد .نهشته هاي دوران مزوزوئيك شامل سنگآهك ،ماسه سنگ و سنگ آهك
هم ارز سازند نايبند ،مارن و ماسه سنگ و سنگ آهك ژوراسيك ،و ماسه سنگ و سنگ آهك متعلق به کرتاسه است.

تﻣ

نهشته هاي ترسير در اين منطقه دربرگي رنده گدازه ها و توف هاي داسيتي تيره رنگ ائوسن  ،تودههاي گرانيتي ،و
نهشته هاي آواري کم ژرفا و سنگ هاي آتشفشاني متعلق به ميوسن است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چينه نگاري پالئوزوئيك (كامبرين زيرين – سري دزو)

واحدهاي سنگ چينه اي سري دزو در ناحية عقدا از پايين به باال به شرح زير است:
واحد Єrhyd

و
اﮐﺘ

اين واحد در راستاي قطر شمال باختري  -جنوب خاوري ورقه گسترش دارد و شامل مجموعه اي از گدازه هاي
تراکيتي تاريوليتي ،کريستال ليتيك توف ريوليتي ،کريستال توف شيشه اي به رنگ خاکستري تيره با ميان اليه هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دولوميتي قهوه اي روشن و گاه اليه هاي ماسه سنگي است که بنابر موقعيت توسط گدازه هاي بازيك ،ماسه سنگ،
دولوميت و شيل خاکستري تيره معروف به شيل هشم ) (Heshem Shaleبه گونه هم شيب پوشيده مي شود.
بخش زيرين اين واحد توسط عملكرد گسل و يا به علت پوشش آبرفتهاي کواترنر (واحد )Q2ديده نمي شود .ضخامت
واقعي اين واحد ق ابل تشخيص نيست و آنچه قابل رؤيت است ستبرايي در حدود  200متر ميباشد .بررسي هاي
پتروگرافي سنگهاي ولكانيك و ولكانوکالستيك نام برده در باال به شرح زير است:
گدازه هاي تراكيتي تا ريوليتي

زﻣﯿ

در ترکيب کاني شناسي اين سنگ ها کانيهاي کوارتز ،آلكالي فلدسپار  ،پالژيوکالز ،سريسيت ،کانيهاي رسي ،و اکسيد
و هيدروکسيد آهن ديده مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کوارتز شكل دار تا بي شكل به طول  0/6تا  1/ 8ميلي متر با خوردگي خليجي و خاموشي موجي بعنوان فنوکريست
تبلور يافته و گاه مي توان انكلوزيون هاي ) (Inclusionزمينه را درون آن مشاهده نمود.

آلكالي فلدسپار به درازاي  1تا  2ميلي متر به گونه شكل دار تا بي شكل ،و پالژيوکالز از نوع اليگوکالز  -آلبيت است
که معموالً هر دو به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه شده اند.
زمينة سنگ از کانيهاي کريپتوکريستالين تا ميكروکريستالين کوارتز و فلدسپار که به احتمال دستاورد دويتريفيكاسيون
شيشه موجود در زمينه مي باشند و سريسيت و هيدروکسيد آهن تشكيل شده است.
كريستال ليتيك توف

اين سنگ ها داراي بافت پورفيروکالستيك بوده و شامل قطعات سنگ آذرين با بافت هاي ميكروپورفيري ،ميكروليتي
تا ميكروکريستالين و پورفيريك هستند که به شدت دگرسان و به ويژه سريسيتي شده اند و حاوي کانيهاي کدر
هستند.
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اين قطعه هاي سنگي بين توف تا الپيلي قرار دارند و در ترکيب کاني شناختي آنها بلورهاي کوارتز بي شكل با خاموشي
موجي و خوردگي خليجي و قطعه هاي سنگي شيشه اي دگرسان شده با بافت اسفروليتي باز بلورين شده با فراواني
کم وجود دارند.
زمينة سنگ را بلورهاي ريز کوارتز و فلدسپات ،کانيهاي کدر ،اکسيدآهن ،کمي مسكوويت تيغه اي و سريسيت فراوان
دربرميگيرد.
كريستال توف ريوليتي

اين سنگ ها داراي بافت کالستيك هستند و ترکيب کاني شناختي آنها را کوارتز بعنوان فراوان ترين قطعه بلور به

ﮐﺸ
ﻮر

گونه شكل دار تا بي شكل با آثار شكستگي و خاموشي موجي تشكيل مي دهد ،قطر ذرات کوارتز به  2ميلي متر
مي رسد .ديگر کاني هاي تشكيل دهنده سنگ آلكالي فلدسپار نيمه شكل دار و بي شكل مي باشد که به سريسيت و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کانيهاي رسي تغيير يافته است.
زمينة سنگ از خرده هاي بلور کوارتز ،فلدسپار ،کمي مسكوويت  ،سريسيت فراوان ،کمي کاني کدر و اکسيد آهن ،
قطعه هاي شيشه اي ) (Glass shardدوباره تبلور يافته با بافت کريپتوکريستالين ،و قطعات شيشه با بافت جرياني باز

تﻣ

بلورين تشكيل شده است.
تجزيه شيميايي دو نمونه از سنگ هاي اين واحد دربردارنده اکسيدهاي زير بوده است:

AL2O3
MgO
CaO
Nao2
K 2O
MnO
Tio2
P 2O5
13.50
0.234
0.02
1.33
9.27
0.006
0.08
0.02
12.89
0.47
0.12
1.31
7.07
0.02
0.12
0.005
نمونه هاي اين واحد در نمودار ) Cox et al (1979براساس درصد وزني  Na2O + K2Oبه  SiO2در محدوده ريوليت ،و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

sio2
74.10
74.92

در نمودار لگاريتمي ) Winchester & Floyed (1977بر اساس  Zr/TiO2 * 0.0001به  ،Nb/Yو همچنين * 0.0001

و
اﮐﺘ

 Zr/TiO2به  SiO2در محدوده هاي ريوليت ،ريوداسيت ،و داسيت جاي گرفتهاند.
واحد Єbd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در جنوب خاور روستاي فخرآباد گسترش دارد و شامل بازالت هاي سبزرنگ با ستبراي در حدود  100متر
است که به گونه هم شيب در بخش بااليي واحد  ، Єrhydو به گونه گسله در بخش زيرين واحد  Єrhydجاي گرفته است.
بافت اين سنگ ها اينترسرتال است .ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها دربرگيرنده پالژيوکالز (احتماالً از نوع
البرادوريت) مي باشد که به کانيهاي ثانوي مانند سريسيت ،اپيدوت ،و کلسيت تجزيه شده اند .قالب هايي از يك کاني
مافيك (احتماالً پيروکسن) نيز وجود دارد که با آمفيبول از سري ترموليت ـ اکتينوليت و گاه در حواشي توسط بيوتيت

زﻣﯿ

جايگزين شده است.
از کانيهاي ديگر مي توان به ترموليت ـ اکتينوليت در چهره بلورهاي سوزني ،کوارتز و آلكالي فلدسپار ثانوي  ،مقداري
بيوتيت و کلسيت و اسفن ،کانيهاي اوپاك تيتان دار و آپاتيت در متن سنگ اشاره کرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Єsh+dod

اين واحد در نزديكي روستاي وراعون ،جنوب روستاهاي زابگاه و کيكو رخنمون دارد و شامل شيل هاي تيره خاکستري

) (Heshem Shaleبا تناوب ميان اليه هاي دولوميتي است .در روستاي وراعون اين اليه ها با اليه هاي گچ نيز همراه
هستند .ضخامت واقعي اين واحد به علت چين خوردگي نامعلوم است ،و ضخامت قابل رؤيت آن نزديك به  300متر
مي باشد.
اين شيل ها نيز هم ارز سازند غير رسمي هشم ) (Heshem Shale Formationهستند.
واحد Єdod

اين واحد در نزديكي روستاهاي زرجو ،درين ،مزرعه ارموده  ،مزرعه زابگاه ،و مزرعه هودر گسترش دارد و شامل سنگ
هاي دولوميتي با تناوب اليه هاي خاکستري و کرم رنگ با اليه بندي بسيار خوب است .ستبراي اين واحد از  150تا
 200متر در تغيير مي باشد.
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سنگ هاي اين واحد به گونه هم شيب روي واحدهاي  Єsh+dodو  Єsdو  Єrhydنشسته و به گونه هم شيب زيرسنگ
آهك هاي عقدا (واحد  )Єlagجاي گرفته اند.
بنابر موقعيت چينه شناسي اين سنگ هاي دولوميتي هم ارز دولوميت سلطانيه باالئي ارزيابي مي شوند.
در بررسي هاي پتروگرافي ،بخش هاي زيرين اين واحد دربردارنده کنگلومراي دولوميتي آهكي با بافت آواري ،موزائيكي

ﮐﺸ
ﻮر

و دانه شكري است .اين کنگلومراها داراي قطعات سنگي کربناته زاويه دار تا کمي گرد شده (بطور عمده با ترکيب
دولوميتي) با قطر بيش از  2ميلي متر و سيمان کلسيتي هستند .قطعات با ترکيب دولوميتي از انبوه بلورهاي موزائيكي
و دانه شكري ) (Sacharoidalمتوسط ت ا ريز و گاه آغشته به اکسيدآهن تشكيل شده است.
فضاي ميان اجزاء آواري با کلسيت ريز تا متوسط بلور که گاه به اکسيد آهن آغشته است پر شده است.
واحد ( Єlagسنگ آهك عقدا)

جاي گرفته  ،و با ناپيوستگي هم شيب

تﻣ

مي باشد که به گونه بخشي دولوميتي ) (Dolomitizedشده اند.
اين واحد به گونه هم شيب روي سنگ هاي دولوميتي واحد

Єdod

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد با ستبراي نزديك به  200تا  300متر بطور گسترده اي در اين ورقه رخنمون دارد و بخشي از بلنديهاي اين
منطقه را تشكيل مي دهد.
اين واحد که به سنگ آهك عقدا شهرت يافته است دربرگيرنده سنگ آهك هاي سياه و بدبو و ورقه اي)(Laminar

ﺸ
ﺎﻓﺎ

) (disconformityدر روستاي هفتهر زير ماسه سنگ اللون (واحد ) Єs lنشسته است.
بافت سنگ آهك عقدا ميكروگرانوالر است و ترکيب کاني شناختي آن بطور عمده کاني کلسيت است.
رنگ سنگ آهك عقدا در امتداد اليه بندي به علت ناخالصي ها تيره تر است که در برونزدها به صورت نوارها و خطوط

و
اﮐﺘ

موازي با يكديگر ديده مي شوند .بخش عمده اين ناخالصي ها متشكل از کانيهاي اکسيدآهن هستند ،در همين امتداد
نوارهايي از آهك با رنگ روشن نيز تبلور يافته اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در گُدار هشم در زير سنگ آهك هاي سياه رنگ عقدا اليه هاي سنگ آهك خاکستري رنگ با اليه بندي خوب و به
گونه هم شيب با آنها ديده مي شوند که درون آنها ماکروفسيل هاي پالئوزوئيك را يافته ايم .اين ماکروفسيل ها به علت
قدمت و همچنين تبلور سنگ آهك ،ساختار ابتدايي خود را از دست داده و قابل شناسايي نيستند.
اين واحد به گونه هم شيب روي واحد  ،Єrhydو به گونه هم شيب زيرواحد  Єdodجاي گرفته است.
فسيل هاي يافت شده در شيل هاي اين واحد در جنوب روستاي زابگاه ،مورد مطالعات ميكروفسيل شناسي قرار گرفت
و سن کامبرين پيشين ) (Early Cambrianبه آنها نسبت داده شد ،اين ميكروفسيل ها عبارتند از
Planolites isp. , Neonereites isp. , Helminthoida isp. ,cf. Didymaulichnus isp. , Torowangea? Webby,
Helminthoidichnites tenuis Fith , Planolites cf. vulgaris Nichollson and Hinde , indet.isp,

زﻣﯿ

سنگ هاي اين واحد قابل مقايسه با پاره سازند شيل بااليي از سازند سلطانيه است.
واحد Єgyd

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد در خاور روستاي وراعون ،جنوب شورابه ،شمال باختر و شمال خاور نيوك رخنمون دارد .رابطه اين واحد
اغلب با واحدهاي همجوار خود تكتونيكي است ،و در خاور وراعون اين واحد بصورت عدسي هايي از گچ درون واحد
 Єsh+dodجاي دارد.
واحد Єsd

اين واحد در جنوب خاور روستاي مرور ،جنوب و شمال باغ هونو ،و خاور بهرام تاج رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ

هاي تيره تا قرمزرنگ با ترکيب کوارتز آرنايت تا کوارتزيت است و ستبراي نزديك به  60متر را در جنوب باغ هونو
نشان ميدهد.
اين واحد اغلب به گونه هم شيب در زيرواحد  Єdodجاي گرفته است.
ماسه سنگ هاي اين واحد داراي جورشدگي متوسط ،فشردگي ضعيف ،و گردشدگي نيمه زاويه دار تا کمي گردشده
هستند.
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در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها کوارتز با خاموشي موجي ،تورمالين ،آپاتيت  ،سيمان سريسيتي تا هماتيتي ديده
مي شود .اين سنگ ها گاه فاقد سيمان هستند و به کوارتزيت تبديل شده اند.
در جنوب هونو ماسه سنگ هاي اين واحد با شيل هاي مدادي و تيره رنگ همراه هستند که به علت دگرگوني کمي
سريسيتي شده اند.
واحد Єud

اين واحد شامل مجموعه اي غيرقابل تفكيك از سنگ هاي آتشفشاني با ترکيب ريوليت و دولوميت و ماسه سنگ
است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد ( Єsh+lzسازند زاگون)

اين واحد در جنوب خاور حسين آباد ،جنوب باختر و خاور فخرآباد ،و جنوب دوگون رخنمون دارد و شامل شيل ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سيلتستون و گاه اليه هاي ماسه سنگي است که همه به رنگ خاکستري تيره هستند ،اين توالي به آرامي و به تدريج
به اليه هاي شيل آهكي و سرانجام به اليه هاي آهكي کرم رنگ به ضخامت  2متر تبديل مي شود .اين سنگ آهك
نازك اليه سپس به آهك ماسه اي ،ماسه سنگ و کوارتزيت و سرانجام ماسه سنگ اللون (واحد )Єs1تكامل يافته است.
واحد ( Єs1ماسه سنگ اللون)

تﻣ

اين واحد در نزديكي روستاهاي هفتهر ،جنوب خاور و جنوب باختر فخرآباد ،باختر و خاور خاستكو ،جنوب باختر اشنيز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باال ،جنوب خاور روستاي وراعون ،و نزديك معدن سيليس متكستانه گسترش دارد و شامل ماسه سنگ (از نوع آرکوز
و ساب ليتارنايت) تا سنگ هاي کوارتزيتي به رنگ سفيد تا قرمز روشن است.
ستبراي اين واحد از 200تا 250متر در تغيير است .اين واحد در نزديكي روستاي هفتهر به گونه دگرشيب روي سنگ

و
اﮐﺘ

آهك عقدا (واحد  ) Єlagجاي گرفته و در جنوب روستاي فخرآباد گذر بين واحد  Єsh+1zبا ماسه سنگ اللون (واحد )Єs1
تدريجي است و به گونه هم شيب روي آن قرار مي گيرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بافت اين سنگ ها کالستيك و آواري است ،و اندازه دانه ها متوسط تا درشت ،گردشدگي دانه ها نيمه گرد تا زاويه
دار ،جورشدگي دانه ها متوسط ) ،(Submatureو فشردگي دانه ها خوب مي باشد.
در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها کوارتز به مقدار  75تا  90درصد ،فلدسپات آلكالن از نوع ارتوز و ميكروکلين ،
آپاتيت ،اسفن ،تورمالين ،قطعه هاي چرت ،کانيهاي اوپاك ،قطعات فيليتي و کوارتزيتي و ولكانيكي ديده مي شوند.
کانيهاي ثانوي اين سنگ ها شامل کانيهاي رسي ،سريسيت ،سيليس ،کلسيت ،و اکسيدآهن است .اجزاء آواري در ابعاد
سيلت ،کوارتز و فلدسپار با فراواني کم ماتريكس سنگ را تشكيل داده اند و کربنات (کلسيت) گاه به همراه اکسيدآهن
سيماني شده اند.

زﻣﯿ

واحد تاپ كوارتزيت Єqm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد با ستبراي نزديك به  30متر در جنوب مزرعه بهرام تاج رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ کوارتزيتي
سفيدرنگ با ترکيب آرنايت است .سنگ هاي اين واحد داراي جورشدگي و گردشدگي و سخت شدگي خوب هستند.

رابطه اين واحد با واحد زيرين يعني ماسه سنگ اللون (واحد  )Єs1گسله است ،اين واحد به گونه هم شيب زيرسنگ
آهك سازند ميال جاي گرفته است.
در بررسي هاي پتروگرافي سنگ هاي اين واحد داراي بافت آواري و به گونه موضعي موزاييكي هستند .فراوانترين

کاني موجود در اين سنگ ها را کوارتز در چهره بلورهاي بي شكل و گاه با آرايش موزاييكي تشكيل مي دهد ،همراهان
کوارتز در اين سنگ ها بلورهاي کريپتوکريستالين چرت ،فلدسپار از نوع ارتوز و ميكروکلين و پالژيوکالز ،تيغك هاي
مسكوويت ،و کمي تورمالين هستند.
سازند ميال (واحد )Єlm

اين واحد در جنوب مزرعه بهرام تاج ،جنوب خاور و باختر روستاي خاستكو  ،جنوب خاور دوگون ،جنوب باغ ميوه هونو ،
و خاور و جنوب خاور روستاي نيوك گسترش دارد و شامل سنگ آهك خاکستري در بخش زيرين و سنگ آهك
زردرنگ در مجموع با ستبراي نزديك به  200تا  250متر است که به گونه هم شيب در جنوب بهرام تاج بر روي ماسه
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سنگ کوارتزيتي سفيدرنگ (واحد  ،)Єqmو در جنوب باغ هونو و جنوب خاور و خاور روستاي نيوك بر روي ماسه سنگ
قرمزرنگ اللون (واحد  )Єs1جاي گرفته است.
در اين واحد آثار فسيلي و در بخش بااليي آن چرت به فراواني قابل رؤيت هستند.
بافت اين سنگ ها ميكرواسپاري است ،و ترکيب کاني شناختي انها را کلسيت ميكرواسپاري تشكيل مي دهد.
واحد DCs

اين واحد در جنوب باختر روستاي ارجنان رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ ساب ليتارنايت به رنگ تيره است که به
گونه هم شيب زيرسنگ آهك واحد  DClجاي گرفته و به گونه دگرشيب توسط واحد  Q2پوشيده مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

ستبراي قابل رؤيت اين واحد نزديك به  10تا  15متر است.
در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها کوارتز در ابعاد  0/06ميلي متر ،فلدسپات تجزيه شده به سريسيت و کانيهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسي ،کلريت ،تجمعات کربنات و هيدروکسيدآهن ،قطعات سنگي ،چرت ،و قطعات سنگ آتشفشاني به شدت تجزيه
شده ،و آپاتيت ديده مي شود .شكل دانه ها زاويه دار تا کمي گردشده است و مچوريتي آنها را ساب مچور تا مچور
تعيين کرده اند.
واحد DCs,l

تﻣ

اين واحد در جنوب روستاي علويه رخنمون دارد و شامل تناوب ماسه سنگ قرمز و سفيدرنگ و سنگ آهك زرد رنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است که به تدريج به واحد  DClتبديل مي شود .بخش زيرين اين واحد توسط نهشته هاي واحد  Qtrپوشيده ميشود.
ماسه سنگ هاي اين واحد از نوع کوارتز آرنايت با فشردگي خوب ،گردشدگي نيمه گرد تا زاويه دار ،و جورشدگي
متوسط تا خوب ) (mature - submatureهستند .در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها بلورهاي کوارتز با ابعاد 0/ 2

و
اﮐﺘ

تا  0/9ميلي متر با خاموشي موجي که حدود  85درصد از حجم کل سنگ را تشكيل مي دهند و مقدار کمي فلدسپات
ديده مي شود .سيمان سنگ کربنات کلسيم است .کانيهاي فرعي اين سنگ ها شامل کانيهاي اوپاك ،اکسيدآهن ،
زيرکن ،روتيل ،آناتاز ،سريسيت ،مسكوويت ،آپاتيت ،و اسفن است.
واحد DCl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در جنوب باختر ارجنان و جنوب باختر روستاي علويه گسترش دارد و شامل سنگ آهك بيوميكرواسپاريتي
تا بيواسپاريتي نازك اليه تا توده اي متمايل به خاکستري است که در بخش بااليي به رنگ کرم تبديل مي شود.
ستبراي اين واحد از  50تا  100متر در تغيير است.

زﻣﯿ

اين واحد در جنوب باختر روستاي علويه به گونه هم شيب روي واحد  DCs,lو در جنوب باختر روستاي ارجنان روي
واحد  DCsجاي گرفته است.
در جنوب باختر ارجنان اين واحد به وسيله يك گسل معكوس زيرواحد  ،Єrhydو در جنوب باختر علويه توسط يك

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسل نرمال زيرواحد  Kc1جاي گرفته است.
در اين واحد ماکروفسيل  Coralبه سن کربونيفر ،و ميكروفسيل هاي متعلق به دونين کربونيفر زيرين شناسايي شده
اند:

Earlandia sp. , Cryptophyllus sp. , Ostracoda , Bryozoa , Brachiopoda , Microgastropod , Crinoides ,
Worm Trace.

واحد DCu

اين واحد در جنوب باختر روستاي عقدا رخنمون دارد و شامل مجموعه اي از آهك فاقد فسيل و گاه ماسه سنگ در

بخش زيرين است که در نقشه  1:250.000نائين آنها را به پالئوزوئيك بااليي نسبت داده اند.
کاني فرعي اين سنگ ها شامل آپاتيت ،اسفن و کاني اوپاك است ،و کاني هاي ث انوي آنها شامل ميكا ،کلريت و
لوکوکسن ،اسفن و اپيدوت مي باشد.
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واحد TRl,dn

اين واحد در شمال خاور روستاي ندوشن و شمال باختر روستاي نيوك گسترش دارد و شامل سنگ آهك هاي
بيوميكرواسپاريتي خاکستري تا تيره و سبز زيتوني ،نازك اليه تا توده اي دولوميتي شده و گاه آغشته به اکسيدآهن
است.
رابطه اين واحد با واحدهاي مجاور خود همواره تكتونيكي است و توسط نهشته هاي  Qtrپوشيده مي شود .در اين
سنگ آهك ها ماکروفسيل هاي فراوان ديده مي شود.
بررسي هاي ماکروفسيل شناسي و ميكروفسيل شناسي سن اين واحد را به ترياس مياني  -بااليي ) (Carnianنسبت

ﮐﺸ
ﻮر

داده و فسيلهاي زير را درون آن يافته اند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

)Macrofossils Shells of pelecypods (Prob. Carnian
Microfossils Glomospirella sp. , Angulodicus sp. , Aulotulus sp. ,
Frondicularia sp. , Miliolipora sp. , Earlandia sp. , Meandrospira sp. ,
Planivoluta sp. , Endothyra sp. , , Permodiscus sp. , sponges , Crinoides , Microgastropoda , corals ,
Ostracoda.

واحد TRsn

اين واحد در جنوب خاور روستاي ندوشن رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ ستبراليه با ترکيب ساب ليت آرنايت

تﻣ

فلدسپاتي به رنگ خاکستري تيره است که در بخش زيرين توسط نهشته هاي  Qtrو در بخش بااليي توسط واحد
 TRs,lnگونه هم شيب پوشيده مي شود .اين واحد هم ارز سازند نايبند مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بافت اين سنگ ها کالستيك است و ترکيب کاني شناختي آنها را کوارتز (متاکوارتز) با بيشترين فراواني ،فلدسپات
پالژيوکالز سريسيتي ،کمي فلدسپات آلكالن ،چرت ،مسكوويت ،بيوتيت ،کانيهاي کدر ،اکسيدآهن ،گلوکونيت ،و فيليت
تشكيل مي دهد.

واحد TRs,ln

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کمي اکسيدآهن و سريسيت ديده مي شود.

و
اﮐﺘ

جورشدگي و گردشدگي دانه ها متو سط تا خوب با تراکم باال و قطر برابر  0/ 3تا  0/ 15ميلي متر است .ماتريكس و
سيمان دربردارنده اجزاء آواري خيلي ريز با فراواني کم و تراکم نسبي خوب است که در آن کاني سيليسي ريز و گاهي

اين واحد در جنوب خاور روستاي ند وشن رخنمون دارد و شامل تناوبي از شيل خاکستري و سنگ آهك
بيوميكرواسپاريتي ماسه اي تيره رنگ با ستبراي برابر  150تا  200متر است که به گونه هم شيب روي ماسه سنگ
هاي واحد  TRsnو همچنين زيرسنگ آهك هاي واحد  TRlnجاي مي گيرد ..اين واحد هم ارز سازند نايبند است.

زﻣﯿ

ضخامت اليه هاي شيلي برابر  10تا  15متر ،و ضخامت اليه هاي آهكي  2تا  10متر است .در بررسيهاي ميكروفسيل
شناسي در سنگ آهك هاي اين واحد فسيل هاي زيريافت شده اند که به علت نبود فسيل شاخص در آنها ،سن اين
واحد را همانند نقشه  1:250000نائين به سازند نايبند نسبت داده ايم.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Echinoids, Bryozoa and undet. Fauna

واحد TRln

اين واحد در جنوب و شمال باختر روستاي ندوشن رخنمون دارد و دربرگيرنده سنگ آهك اُاُسپاري خاکستري ستبراليه

است که به گونه هم شيب روي واحد  TRs,lnرا پوشانده ،و به گونه دگرشيب زير واحد  Q2جاي گرفته است و مي توان
آنرا به سازند نايبند نسبت داد.
درون سنگ آهك هاي اين واحد ميكروفسيل هاي زير يافت شده اند:
Microgastropoda; Nodosaria sp; Crinoides

واحد Jsu

اين واحد در شمال روستاي نيوك گسترش دارد و شامل ماسه سنگ کوارتزي تا کوارتز آرنايت قرمزرنگ با ستبراي
قابل رؤيت برابر 10متر است که بخش زيرين آن توسط نهشته هاي واحد  Q2به گونه دگرشيب و توسط واحد  Jluبه
گونه هم شيب پوشيده ميشود.
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بافت اين ماسه سنگ ها کالستيك ،جورشدگي متوسط ،فشردگي ضعيف و گردشدگي نيمه زاويه دار تا گردشده است.
در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها کوارتز با خاموشي موجي و بندرت تورمالين ديده مي شود .سيمان موجود به
مقدار کم و شامل کانيهاي اکسيدآهن مي باشد.
رشد تيغك هاي سريسيت بصورت نوارهاي باريك و گاه در حواشي بلورهاي کوارتز مشاهده مي شود.
واحد Jmu

اين واحد در جنوب روستاي اشنيز باال و جنوب خاور روستاي علويه رخنمون دارد و شامل مارن هاي زيتوني با عدسي
هاي گچ است.

ﮐﺸ
ﻮر

درون سنگ آهك ها و مارنها آثار دوکفه اي و آمونيت به فراواني به چشم مي خورد .بررسيهاي ميكروپالئونتولوژي
فسيل هاي زير را درون اين واحد شناسايي نموده و سن آن را به ژوراسيك بااليي ) (Tithonianنسبت داده اند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Paracypris sp. , Cytherella sp. , Cytherelloidea sp. , Cypridea sp. , Palaeocyteridea sp., Darwinula sp.,
Lenticulina sp. , Textularia sp. , Pleurocythere sp. , Hechtina sp. , Macrodenthina sp. , Lophocythere sp.
, Miliolids ,

واحد Jlu

تﻣ

اين واحد در جنوب خاور اشنيز باال و شمال و جنوب باختر روستاي نيوك رخنمون دارد و شامل سنگ آهك
بيوميكرواسپاري تيره تا خاکستري با ستبراي  100تا  250متر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در جنوب باختر نيوك به گونه هم شيب روي واحد  ، Jsuو در جنوب باختر نيوك روي واحد  Jmuجاي گرفته
است .در جنوب خاور اشنيز باال درون اين سنگ آهك اليه هاي چرتي که به گونه موازي روي هم قرار دارند به فراواني
ديده مي شود .بررسيهاي ميكروفسيل شناسي سن اين سنگ آهك ها را به ژوراسيك بااليي ) (Tithonianنسبت داده
و فسيل هاي زير را درون آن يافته اند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Kc

و
اﮐﺘ

Dehornella sp. , .Burgundia sp. , Cayeuxia sp. , Lithocodium sp. ,Lithocodium irregularies Ostracoda ,
Boueina sp. , Textularia sp. ,
Nodosaria sp. ,Valvulinella jurassica , Calpionellides , Tubiphytes ,
Crinoides , Coral.

اين واحد در شمال خاور روستاي ندوشن گسترش دارد و شامل ماسه سنگ کنگلومرايي دانه ريز قرمزرنگ با ستبراي
برابر  10متر است که به گونه گسله روي سنگ آهك واحد  DClنشسته ،و به گونه هم شيب زيرسنگ آهك هاي واحد
 Kl1جاي گرفته است.

زﻣﯿ

سنگ هاي اين واحد داراي گردشدگي متوسط  ،بدون فشردگي ،و جورشدگي بد هستند .در ترکيب کاني شناختي اين
سنگ ها اغلب کوارتز زاويه دار در ابعاد چندصدم ميلي متر تا حداکثر  0/ 6ميلي متر  ،قطعه هاي سنگي متشكل از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قطعات رسوبي با ترکيب ماسه سنگي در ابعاد حداکثر  3/ 5ميلي متر ،و قطعه هاي شيشه اي جرياني و تجزيه شده به
کانيهاي ميكايي ديده مي شود .تورمالين و کانيهاي اوپاك نيز از ديگر کانيهاي سنگ هستند .سيمان سنگ از
اکسيدآهن تشكيل شده است.

واحد Ks

اين واحد در شمال روستاي علويه رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ قرمز رنگ از نوع ليت آرنايت با ستبراي نزديك

به  10متر است که به گونه هم شيب زيرسنگ آهك  Kl1آرميده و در بخش زيرين توسط نهشته هاي واحد  Q2پوشيده
مي شود.
اين ماسه سنگ ها داراي دانه هاي نيمه گرد تا زاويه دار با فشردگي متوسط و جورشدگي بد  ،و اندازه ريز تا متوسط
هستند.
در ترکيب کاني شناختي اين سنگ ها بلورهاي کوارتز بي شكل با خاموشي موجي در ابعاد چندصدم ميلي متر تا
حداکثر  0/ 6ميلي متر ،و حدود  5درصد بلورهاي آلكالي فلدسپار (پرتيت) ديده مي شود .قطعات سنگي در اين سنگها
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از نوع چرت ،فيليت و گاه کلريت هستند .کانيهاي فرعي شامل تورمالين ،کانيهاي اوپاك و کانيهاي هيدروکسيد و
اکسيدآهن است.
سيمان سنگ از نوع کربنات کلسيم و کانيهاي اکسيدآهن مي باشد.
واحد Kl

اين واحد در خاور روستاي ندوشن و شمال علويه رخنمون دارد و دربرگيرنده سنگ آهك هاي بيوکالستيك ،
بيواسپاريتي تا بيوميكريتي باز بلورين شده به رنگ کرم تا خاکستري ،و با ستبراي  100تا  150متر است .بررسي هاي
ميكروفسيل شناسي سن اين واحد را به کرتاسه پائين تا مياني (آپتين  -آلبين  -سنومانين) نسبت داده و فسيل هاي

ﮐﺸ
ﻮر

زير را درون آن يافته اند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Acicularia sp. , Conicerbitolina sp. , Pseudolituonella sp. , Glomospira sp. , Pseudorhapydionina sp.
Orbitolina sp. , Dictyoconus sp. , Chrysalidina sp. , Textularia sp. , Mesorbitolina sp. , Cuneolina sp. ,,
Ammobaculites sp. , Permodiscus sp. , Paleorbitolina sp. , Praechrysalidina sp. , Biloculina sp. ,
Pseudocyclammina sp. , Nezzazata sp. , Lithocodium sp.
Pseudochrysalidina sp. , Cuneolina primitiva , Valvulammina picardi , Nautiloculina oolithica , Dicyclina
schlumbergeri , Iraqia simplex , Radiolaria , Sponges spiculs , Miliolids , Bryozoa.

واحد Pl

تﻣ

اين واحد در شمال روستاي فخرآباد رخنمون دارد و شامل سنگ آهك بيوکالستيك گلوکونيت دار به رنگ خاکستري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با ستبراي نزديك به  150متر است که توسط يك گسل نرمال روي واحد  Єrhydنشسته و بگونه دگرشيب زير واحد
 Q2جاي گرفته است.
در بر رسيهاي ميكروپالئونتولوژي فسيل هاي زير درون سنگ آهك هاي اين واحد يافت شده و سن آنها را به پالئوسن
باالئي ) (Montian – Thanetianنسبت داده اند:

و
اﮐﺘ

Marginulina sp. , Nodosaria sp. , Rotalia sp. , Lamellibranchia , Amphiroa sp. , Lithophyllum sp. ,
Bryozoa (Monzella sp).

واحد Ev

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در نزديكي روستاهاي امين آباد و فيض آباد رخنمون دارد و بطور عمده شامل توف ها و گدازه هاي آندزيتي ،
داسيتي و ريوداسيتي خاکستري و گاه سبزرنگ است که در بخش باختري روي واحد  Єrhydجاي گرفته و در نقاط
ديگر توسط نهشته هاي  Q2پوشيده مي شوند.
بافت اين سنگ ها در بخش هاي گدازه اي پورفيري و در بخش هاي توف کالستيك و ويتروکالستيك است .در ترکيب
کاني شناسي اين سنگ ها بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار پالژيوکالز از نوع آندزين  -اليگوکالز با اندازه  1/ 2تا 4

زﻣﯿ

ميلي متر که به اپيدوت و کلريت و سريسيت و کانيهاي رسي تجزيه شده اند ،و بلورهاي آمفيبول شكل دار از نوع
هورنبلند که تا حدودي به اپيدوت ،اسفن ،لوکوکسن ،ترموليت  -اکتينوليت ،و کلريت تجزيه شده اند ،و بلورهاي کوارتز
مدور در ابعاد  0/7ميلي متر با حاشيه خليجي بعنوان فنوکريست ديده مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در زمينه اين سنگ ها پالژيوکالز از نوع اليگوکالز  -آلبيت ،کوارتز ،بلورهاي آمفيبول ،اپيدوت ،ترموليت  -اکتينوليت ،
و کاني اوپاك ديده مي شود.

کانيهاي ثانوي شامل اپيدوت ،کلريت ،ترموليت  -اکتينوليت ،سريسيت ،لوکوکسن ،کانيهاي رسي ،اکسيدآهن هستند.
زيرکن ،آپاتيت ،و اسفن نيز در اين سنگ ها يافت مي شوند.
تجزيه شيميايي دو نمونه از سنگ هاي اين واحد دربرگيرنده اکسيدهاي زير بوده است:
P2 O 5
0.17
0.23

CaO

MgO

MnO
TiO 2
Na 2 O K 2 O
2.84
3.17
3.88
4.20
0.01
0.63
4.68
3.27
2.71
2.29
0.04
0.69
اين واحد در نمودار ) Cox et al (1979براساس درصد وزني Sio2

Al 2 O 3
14.77
15.26

Fe 2 O 3
2.06
8.45
به Na2o+K2Oدر محدوده آندزيت و
SiO2
65.36
60.75

نمونه هاي
داسيت ،و در نمودار ) Winchester & Floyed (1977براساس درصد وزني  Sio2به نسبت Zr/Tio2*0.001در محدوده
آندزيت ،داسيت  -ريوداسيت جاي گرفته اند.
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واحد El

اين واحد در جنوب باختر روستاي ارجنان گسترش دارد و شامل اليه هايي از سنگ آهك کرم رنگ متمايل به قهوه
اي تا خاکستري باز بلورين شده با ستبراي  5متر است که درون گدازه هاي واحد Evجاي گرفته اند .در اين واحد
شواهد فسيلي يافت نشده است ،لذا سن واحد  Evو واحد فوق را براساس نقشة  1:250.000نائين به ائوسن نسبت
داده ايم.
ميوسن

نهشته هاي ميوسن داراي ويژگيهاي محيط هاي کم ژرفاي درياي کوالبي و سنگ هاي آتشفشاني به شرح زير است:

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Mm

اين واحد در شمال و شمال خاور روستاي علي آباد رخنمون دارد و شامل مارن هاي قرمزرنگ حاوي گچ است که به
گونه تپه ماهوري گسترش دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Mv

تﻣ

اين واحد در شمال خاور و جنوب علي آباد رخنمون دارد و شامل گدازه هاي آندزيتي  -بازالتي تيره رنگ است که به
گونه ميان اليه درون مارنهاي قرمزرنگ حاوي گچ جاي گرفته و يا توسط نهشته هاي  Q2پوشيده شده اند.
بافت اين سنگ ها پورفيري  -فلوئيدال است و در ترکيب کاني شناختي آنها کانيهاي پالژيوکالز از نوع البرادور -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آندزين ،کلينوپيروکسن از نوع تيتان اوژيت ،و قالب هايي از اوليوين جايگزين شده با کلريت و کربنات (به احتمال
منيزيت) و اکسيدآهن ديده مي شوند.
تجزيه شيميايي يك نمونه از سنگ هاي اين واحد دربردارنده اکسيدهاي زير بوده است:
CaO
MnO
Fe 2 O 3 MgO
TiO 2
P2 O 5
Na 2 O K 2 O
6.9
3.05
5.1
4.9
1.3
0.02
0.38
0.12
اين نمونه در نمودار ) Middlemost (1980براساس درصد وزني  Na2o+K2Oبه  Sio2در محدودة آندزيت تا تراکي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Mts

و
اﮐﺘ

آندزيت جاي گرفته است

Al 2 O 3
16.9

SiO 2
59.6

اين واحد در جنوب باختر روستاي ندوشن گسترش دارد و شامل سيلتستون و توف هاي بلورين شيشه اي ليتيكدار
داسيتي  -ريوداسيتي به رنگ سبز تا بنفش است .ستبراي واقعي اين واحد را نمي توان به علت چين خوردگي و
پوشيدگي آن توسط نهشته هاي  Q2تعيين نمود.
بافت اين سنگ ها ميكروپورفيروکالستيك تا کالستيك است و در ترکيب کاني شناختي آنها بلورهاي نيمه شكل دار
تا شكل دار پالژيوکالز از نوع اليگوکالز  -آلبيت ،آلكالي فلدسپار تجزيه شده به کانيهاي رسي و سريسيت ،و بلورهاي

زﻣﯿ

کوارتز با حاشيه واکنشي ديده مي شوند.
قطعات سنگي به مقدار کم موجود است و اغلب ترکيب داسيت تا ريوداسيت دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمينه سنگ بافت جرياني نشان مي دهد و از کانيهاي فلسيك کريپتوکريستالين تا ميكروکريستالين که به احتمال
زياد محصول شيشه زدايي زمينه ) (Devitrificationاست تشكيل يافته ،در ضمن زمينة سنگ به کانيهاي اکسيدآهن
و کلريت و سريسيت تجزيه شده است.
کانيهاي ثانوي شامل کانيهاي رسي  ،سريسيت  ،کلريت ،کربنات کلسيم  ،سيليس  ،و کانيهاي اکسيدآهن ا ست ،و کانيهاي
فرعي شامل کانيهاي اوپاك ،آپاتيت ،اسفن ،و لوکوکسن ميباشد.
واحد plC

اين واحد در جنوب خاور روستاي نيوك گسترش دارد و شامل کنگلومرا است .قطعات اين کنگلومرا داراي جورشدگي
و گردشدگي بد هستند ،و از نظر اندازه در ابعاد مشت تا سر مي باشند و بلوك هايي از سنگ آهك عقدا در آنها يافت
مي شود .زمينه اين کنگلومرا رسي تا ماسه اي و سست است.
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واحد Qtr

اين واحد در شمال روستاي علويه و نزديكي روستاي ندوشن گسترش دارد و شامل سنگ تراورتن به رنگ سفيد تا
خاکستري است که به گونه دگرشيب روي سنگهاي کهن مينشيند.
اين سنگ ه ا در اثر فعاليت محلول هاي هيدروترمال در امتداد گسل هاي موجود تكامل و تكوين يافته اند .سنگ هاي
اين واحد در مجاورت سنگ هاي قديمي حالت کنگلومرايي به خود گرفته اند.
واحد Q1

اين واحد شامل پادگانه هاي آبرفتي و مخروط افكنه هاي کهن است .اين واحد از کنگلومراي سست تشكيل شده و

ﮐﺸ
ﻮر

قلوه هاي اين کنگلومرا دربردارنده سنگ هاي قديمي منطقه هستند.
واحد Q2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل پادگانه هاي آبرفتي است که نسبت به پادگانه هاي کهن تر از بلنداي کمتري برخوردار هستند و
بخش پست منطقه و دشت را تشكيل مي دهند.
نهشته هاي اين واحد سست هستند و شامل خاك رس ،سيلت ،و کنگلومرا مي باشند.
واحد Qal

تﻣ

اين واحد شامل نهشته هاي رودخانه اي عهدحاضر هستند که در بستر رودخانه ها جاي گرفته اند.
واحد Qcf

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در شمال باختر منطقه گسترش دارد و شامل نهشته هاي رسي سفيد تا کرم رنگ و سست است.
واحد Qgy

توده هاي نفوذي
واحد ( Dalدايك آلكالي گرانيتي)

و
اﮐﺘ

اين واحد د ر جنوب خاور روستاي نيوك گسترش دارد و شامل نهشته هاي رسي و گچي آميخته به هم به رنگ سفيد
است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در جنوب باختر روستاي مرور ،جنوب و جنوب خاور معدن سيليس متكستانه ،و جنوب خاور فخرآباد گسترش
دارد و شامل دايك ها و سيل هاي گرانيتي به رنگ قرمز گوشتي و تيره رنگ است که سنگ هاي ريوليتي واحد Єrhy d
را قطع کرده اند.
بافت اين سنگ ها گرانوالر تا گرانوفيريك است و در ترکيب کاني شناختي آنها بلورهاي ارتوز بي شكل و بلورهاي
کوارتز خودشكل و مدور ،و کاني اوپاك ديده مي شود .بلورهاي آلكالي فلدسپار به کلريت و سريسيت تبديل شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کلسيت در اين سنگ ها به فراواني شكل گرفته و بخش گسترده اي از سنگ را دربرمي گيرد.
گاه اين تصور به وجود مي آيد که ريوليتهاي اين منطقه در اثر هجوم  K2oبه سنگ هاي گرانيتي با بافت ميرمكيتي
تبديل شده اند.
کاني فرعي اين سنگ ها شامل آپاتيت ،اسفن و کاني اوپاك است ،و کاني هاي ثانوي آنها شامل ميكا ،کلريت و
لوکوکسن ،اسفن و اپيدوت مي باشد.
تجزيه شيميايي يك نمونه از سنگ هاي اين واحد دربردارنده اکسيدهاي زير بوده است:

CaO
MnO
Fe 2 O 3 MgO
TiO 2
P2 O 5
Na 2 O
K 2O
5.18
0.74
3.84
5.47
4.56
0.15
0.5
0.16
نمونه اين واحد در نمودار ) Cox et al (1979براساس درصد وزني  Na2O+K2Oبه  SiO2در محدوده گرانيت جاي

Al 2 O 3
13.9

گرفته است.
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واحد ( Dmدايك هاي مونزونيتي تا ديوريتي)

اين واحد در جنوب و جنوب باختر هونو ،در خاور روستاي وراعون ،جنوب خاور روستاي فخرآباد ،و جنوب خاور کيكو
رخنمون دارد و شامل دايك هاي مونزونيتي تا ديوريتي به رنگ خاکستري تيره تا سبز است که شيل هاي واحد
 Єsh+dodو سنگ هاي ريوليتي واحد  Єrhydرا قطع کرده اند.
بافت اين سنگ ها گرانوالر تا ميكروگرانوالر است ،و در ترکيب کاني شناسي آنها پالژيوکالز نيمه شكل دار تا بي شكل
از نوع آندزين ،فلدسپات قليايي از نوع ارتوز تجزيه شده به کانيهاي رسي و سريسيت و جايگزين شده با اکسيدآهن ،
کانيهاي مافيك از نوع آمفيبول شكل دار و تجزيه شده به کاني اوپاك و کلريت و بيوتيت ،و به مقدار کم تيغكهايي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل اکسيدآهن ،آپاتيت ،اسفن و کوارتز هستند.
تجزيه يك نمونه از سنگ هاي اين واحد دربردارنده اکسيدهاي زير بوده است:

ﮐﺸ
ﻮر

از بيوتيت اوليه ديده مي شود.
کانيهاي ثانويه سنگ شامل کانيهاي رسي ،سريسيت ،کلريت ،کلسيت ،لوکوکسن و اکسيدآهن ،و کانيهاي فرعي سنگ

CaO
MnO
Fe 2 O 3 MgO
TiO 2
Na 2 O
K 2O
P2 O 5
15.43
5.98
8.33
2.64
2.49
0.17
3.09
2.27
نمونه اين واحد در نمودار ) Cox et al (1979براساس درصد وزني  Na2O+K2Oبه  SiO2در محدوده ديوريت جاي

تﻣ

Al 2 O 3
13.12

SiO2
45.01

گرفته است.
واحد g

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در جنوب روستاي امين آباد رخنمون دارد و دربرگيرنده گرانيت سفيدرنگ است که توسط واحد Q2پوشيده
ميشود.
اين واحد در شمال امين آباد واحد  Eرا بگونه دايك هاي موازي در امتداد شمال  -جنوب بريده است .سنگ هاي
اين واحد داراي بافت گرانوالر بوده ،و در ترکيب کاني شناسي آنها بلورهاي پالژيوکالز از نوع اليگوکالز  -آلبيت تجزيه

و
اﮐﺘ

V

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده به سريسيت ،و آلكالي فلدسپار تبديل شده به کانيهاي رسي ،و آمفيبول از نوع هورنبلند که به بيوتيت تجزيه
شده ،و کوارتز بي شكل ديده مي شود.
کانيهاي فرعي شامل آپاتيت و اوپاك هستند.
تجزيه شيميايي دو نمونه از سنگ هاي اين واحد دربردارنده اکسيدهاي زير بوده است:
P2 O 5
0.101
0.105

CaO
MnO
Fe 2 O 3 MgO
TiO 2
Na 2 O K 2 O
71.902
2.427
0.967
1.942
3.933
3.724
0.014
0.414
71.208
3.369
1.767
1.322
5.635
1.423
0.014
0.503
اين واحد در نمودار ) Cox et al (1979براساس درصد وزني  Na2O+K2Oبه  SiO2در محدوده گرانيت ،و

Al 2 O 3
13.372
12.971

SiO2

زﻣﯿ

نمونه هاي
در نمودار ) Middlemost (1980براساس درصد وزني  Na2O+K2Oبه  SiO2در محدوده گرانيت جاي گرفتهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ هاي دگرگوني

سنگ هاي دگرگوني در جنوب باختر و باختر روستاي امين آباد گسترش دارند و از تأثير توده هاي نفوذي موجود در
منطقه بر سنگ هاي واحد  Єrhydو  Єlagو  EVشكل گرفته اند:

دگرگوني مجاورتي

l

سنگ هاي كربناته دگرگون شده (واحد (m

اين سنگ ها حاوي بلورهاي گرانوبالستيك کربنات همراه با بلورهاي  Hypidioblasticترموليت  -اکتينوليت بعنوان
پورفيروبالست هستند.
توف شيشه اي دگرگون شده (واحد(mt

اين سنگ ها به کانيهاي فيلوسيليكاته مسكوويت با بافت هاي شعاعي و تمرکزهاي شايان توجه از بيوتيت ،مقدار کمي
کلريت ،کاني رسي ،کوارتز بي شكل ،آلبيت ،پرهنيت ،اپيدوت ،و کانيهاي کدر (اکسيدآهن) تبديل شده اند.
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گدازه هاي اندزيتي -داسيتي دگرگون شده (واحد( mad

سنگ هاي اندزيتي -داسيتي ائوسن (واحد  ) Evتحت تاثير دگرگوني مجاورتي قرار گرفته و درون انها کانيهاي کوارتز
و ترموليت  -اکتينوليت وغيره شكل گرفته اند.
دگرگوني ديناميكي
ct

كريستال توف شيشه اي دگرگون شده (واحد (m

اين سنگ ها به کلريت شيست تبديل شده اند و داراي بافت پورفيروکالستيك ب ا زمينه شيستوز هستند .شيستوزيته
اين سنگ ها در شرايط مساعد در راستاي اليه بندي سنگ شكل گرفته است.

ﮐﺸ
ﻮر

اين سنگ ها دگرگوني فيزيكي را تحمل کرده اند ،و در ترکيب کاني شناختي آنها فلدسپات پالژيوکالز از نوع آلبيت
 -اليگوکالز تجزيه شده به ميكا و کلريت ،و کوارتزهاي با خاموشي موجي و داراي کشيدگي با حواشي خورده شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ديده مي شود .در زمينة اين سنگ ها کانيهاي فلسيك (کوارتز و فلدسپات) با بافت ميكروکريستالين تا
کريپتوکريستالين همراه با رشته هايي از کانيهاي سريسيت و مسكوويت ،و کلريت و کاني اوپاك وجود دارد.
زمين شناسي ساختاري

تﻣ

از ديدگاه زمين شناسي ساختاري بنابر تقسيم بندي اشتوکلين ( )1968گستره ورقه عقدا در زون ساختاري ايران
مرکزي جاي دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخشي از رخنمون هاي اين محدوده را نهشته هاي پالئوزوئيك تشكيل مي دهند ،در اين زمان همانند ساير نواحي
ايران مرکزي در اين منطقه نيز رخساره بر قاره اي ) (Epicontinentalحاکم بوده و در طي آن در اثر عملكرد نيروهاي
کششي و بازشدگي ) (Riftingپيامد کوهزايي کاتانگايي فعاليت انفجاري از نوع قليايي با ترکيب گدازه ها و توف هاي

و
اﮐﺘ

تراکيتي – ريوليتي رخ داده است .پس از اين رويداد تا پايان ترياس مياني يك سكوي پايدار با شرايط دريايي کم ژرفا
بر منطقه حاکم شده که گاه با جنبش هاي خشكي زايي و پسروي دريا و تبديل آن به خشكي در کربونيفر بااليي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همراه بوده است ،اين خشكي زايي مربوط به رويداد زمين ساختي هرسينين مي باشد.
پيامد رويداد کوهزايي کيمرين آغازي با پيشروي دوباره دريا شرايط براي رسوبگذاري نهشته هاي ماسه اي  -شيلي -
آهكي سازند نايبند که به محيط هاي پيش خشكي تعلق دارند فراهم شده است .اين شرايط تا کيمرين مياني ادامه
داشته و نهشته هاي مارني  -آهكي واحدهاي  Jmuو  Jluمتعلق به ژوراسيك بااليي برجاي گذاشته شده اند
در کيمرين پسين اين سنگ ها و سنگ هاي کهن تر همزمان چين خورده و باال آمده اند و در پي يك گامه فرسايشي

زﻣﯿ

نهشتههاي آواري قرمزرنگ  KCمتعلق به کرتاسه زيرين شكل گرفته اند .از اين گامه دريا پيشروي نموده و نهشته هاي
آهكي اربيتولين دار را در زمان آپسين تا سنومانين برجاي گذاشته است.
در پايان کرتاسه فاز کوهزايي الراميد در چهره يك فاز فشاري مهم کارساز شده و سبب چين خوردگي و بيرون آمدن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

منطقه از آب شده است و در بخش دريايي سنگ آهك هاي گلوکونيت دار رسوب نموده اند ،گواه ديگر اين رويداد
فوران سنگ هاي آتشفشاني ائوسن با ترکيب آندزيتي  -ريوليتي با ماهيت الكالن است که پيامد فازهاي کششي اين

کوهزايي هستند.
در ادامه کوهزايي پيرنه فعاليت هاي ماگمايي در چهره توده هاي نفوذي گرانيتي (واحد )gو فعاليت آتشفشاني با
ترکيب آندزيتي  -بازالتي در شرايط دريايي کم ژرفا انجام گرفته است.
عناصر ساختاري
گسل شمال خاور فخرآباد ((F1

اين گسل در شمال خاور روستاي فخرآباد و در امتداد  N 130/40 SWجاي دارد .درازاي اين گسل نزديك به 4/ 5
کيلومتر است ،فرا ديواره آنرا ريوليت ها و توف هاي واحد  Єrhydو فروديواره آنرا سنگ آهك هاي متعلق به واحد DC
دربرمي گيرند.
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گسل شمال خاور دوگون ))F2

اين گسل در شمال خاور روستاي دوگون در امتداد  N 155/35 NEقرار دارد و از نوع گسل نرمال است .درازاي اين
گسل نزديك به  15کيلومتر است ،فراديواره آنرا سنگ آهك هاي پالئوسن و فروديواره آنرا سنگ هاي رسوبي -
ولكانيكي واحد  Єrhydتشكيل مي دهند .در بخش خاوري اين گسل به دو گسل منشعب مي شود.
گسل شمال فخرآباد ()F3

اين گسل در شمال روستاي فخرآباد و در امتداد شمال باختر  -جنوب خاور قرار دارد .اين گسل از نوع معكوس است
و در بخشي از آن واحد  Єrhydروي سنگ آهك عقدا جاي دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

گسل جنوب دوگون  -فخرآباد ()F4

اين گسل از جنوب روستاي دوگونآ غاز مي شود و از ميان روستاي فخرآباد مي گذرد و به طرف خاور ادامه مي يابد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در جنوب فخرآباد امتداد اين گسل  N 118/70 NEاست .فراديواره آن را سنگ هاي رسوبي  -ولكانيكي واحد  Єrhydو
فروديواره آنرا ماسه سنگ هاي واحد  Єs lتشكيل مي دهند .اين گسل در بخش خاوري منشعب شده و در يكي از
شاخههاي فرعي آن سنگ هاي رسوبي  -ولكانيكي واحد  Єrhydبر روي سنگ آهك هاي عقدا  Єlagو اين نيز بر روي

تﻣ

ماسه سنگهاي واحد  Єs lبا زاويه اي نزديك به  70درجه گذارده شده است .درازاي اين گسل نزديك به  10کيلومتر
است.
اين گسل در راستاي  N30گسترش دارد و از نوع قائم است.
گسل جنوب هونو  -اشنيز باال ()F6

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسل صيدآباد ()F5

و
اﮐﺘ

اين گسل از جنوب روستاي هونو تا جنوب روستاي اشنيز باال گسترش دارد ،داراي امتدادهاي متغير است و شاخههاي
فرعي متعددي از آن منشعب مي شوند.
در جنوب هونو امتداد اين گسل  N 96/30 NEاست ،فراديواره آن را سنگ آهك عقدا  Єlagو فروديواره آن را سنگ
آهك ميال  Єlmتشكيل مي دهد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل شمال زرجو  -مرور ()F7

اين گسل از جنوب خاور روستاي مرور شروع و تا جنوب خاور روستاي کذابچه با درازاي نزديك به  30کيلومتر
گسترش دارد ،و از نوع گسل هاي راندگي است که در شمال باختر مرور سنگ آهك هاي عقدا (واحد  )Єlagرا بر روي
ماسه سنگهاي سازند اللون (واحد  )Єs lجاي داده است ،اين گسل در جنوب باختر روستاي فيض آباد واحد  Єlagو
در جنوب خاور دوگون سنگهاي دولوميتي واحد Єdodرا روي سنگ آهك هاي سازند ميال (  )Єlmجاي داده است.

زﻣﯿ

شيب و امتداد اين گسل در خاور روستاي مرور برابر  N 330/28 SWمي باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمين شناسي اقتصادي
باريتين))Ba

هجوم محلول هاي حاوي باريتين به درون سنگ هاي کهن سبب دگرساني ) (Alterationسنگ هاي ميزبان و
شكل گيري اين ماده معدني بصورت رگه و گاه تشكيل کانسار شده است و هم اکنون از آن بهره برداري مي شود.

گچ )(gy

سنگ گچ بطور عمده در واحد  Єgydبه صورت عدسي تمرکز يافته و در برخي از مناطق مانند دره وراعون ميتواند
مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
سيليس)(SiO2

سنگ سيليس بخشي از واحد  Єs lاست .اين ماده معدني هم اکنون در معدن متكستانه مورد بهره برداري قرار دارد و
مي تواند در نقاط ديگر منطقه نيز مورد پي جويي قرار گيرد.
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تراورتن)(Tr

سنگ تراورتن در جنوب ورقه از گسترش خوبي برخوردار است و مي تواند به عنوان سنگ ساختماني مورد بهره برداري
قرار گيرد.
گرانيت ((g

سنگ گرانيت جنوب روستاي امين آباد که هم اکنون مورد بهره برداري و استخراج قرار گرفته است.
زون آلتراسيون ) ( AZ

اين واحد در نزديكي روستاهاي امين آباد و فيض آباد گسترش دارد و شامل سنگ هاي سيليسي سفيد و قرمزرنگ

ﮐﺸ
ﻮر

است که به شكل لكه هاي وسيع با گسترش زياد ديده ميشوند  ،و دستاورد نفوذ پي درپي دايك هاي گرانيتي و
محلول هاي هيدروترمال همراه آنها و همچنين دگرگوني و دگرساني سنگ هاي آندزيتي ،داسيتي و ريوداسيتي واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 Evهستند.
اين سنگ ها نخست تحت دگرگوني مجاورتي قرار گرفته و درون آنها کانيهاي اپيدوت ،آمفيبول از نوع ترموليت -
اکتينوليت ،کلريت ،و سريسيت شكل گرفته است .همزمان با اين فرآيندها و واکنش ها ،سيليسي شدن و تزريق محلول

تﻣ

هاي حاوي کوارتز و پيريت نيز درون آنها انجام گرفته و سرانجام بخش وسيعي از آنها را به سنگ هاي سيليسي تبديل
نموده است .پيريت در فرآيندهاي بعدي به هماتيت تغيير يافته است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منابع

Hukirede R., Kursten M., Und venzlaff H., (1962), Zur Geolog.des Gebietes zwischen Kerman und
Saghand (Iran). Beih.Geol. jarb., N 0.51

و
اﮐﺘ
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