وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻨﻮان:

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000آﺑﯿﺰ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

و
اﮐﺘ

7957

زﻣﯿ

م.اﻟﻒ .اﮐﺮﻣﯽ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  – 7957آبيز
موقعيت جغرافيایي

ﻮر

ورقه زمين شناسي آبيز با مقياس يكصد هزارم در خاور کشور جاي دارد .اين نقشه بخشي از چهار گوش 1 /250000
قاين است (تهيه شده توسط گروهي مرکب از کارشناسان فرانسوي و ايراني .)1369 ،نقشه آبيز در گستره ميان طولهاي
جغرافيايي خاوري َ 59ْ 30تا َ 60ْ 00و عرض هاي جغرافيايي شمالي َ 33ْ 30تا َ 34ْ 00واقع شده است.

ﮐﺸ

در گستره اين نقشه دو شهر کوچك اسفدن و حاجي آباد و شمار به نسبت زيادي روستا وجود دارند .از مهمترين
روستاهاي اين منطقه مي توان آبيز ،افين ،اسفاد ،بهمن آباد ،کريزان ،اميرآباد ،فندخت ،گرماب ،تيغاب ،تيز کوه ،منوري،

ﻌﺪ

ﻧﻰ

فرخي و مهدي آباد را نام برد .جاده آسفالته قاين  -حاجي آباد و بخشي از جاده قاين  -خواف از داخل محدوده نقشه
يادشده مي گذرند .بيشتر راههاي ارتباطي اين روستاها شوسه و يا خاکي هستند.
از ديدگاه شرايط آب و هوايي ،اگر چه اين ناحيه کوهستاني است ،اما بدليل جاي گرفتن در نوار بياباني  -نيمه بياباني

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

کشور ميانگين ميزان بارندگي اندك بوده و از اين رو در زمره مناطق نيمه خشك ايران به حساب مي آيد.
از لحاظ زمين ريخت شناسي دو بخش کوهستاني با روند جنوب خاور  -شمال باختر وجود دارند ،که دشت هاي به
نسبت گسترده پيرامون آنها پوشيده از رسوبات حاصل از فرسايش فيزيكي و شيميايي واحد هاي سنگي هستند.
مخروط افكنه ها و آبرفت هاي جوان با ذخيره سازي آب با عث رونق نسبي کشاورزي شده اند .مهمترين فرآورده هاي
کشاورزي زرشك ،زعفران ،و بعضي از انواع ميوه هستند.

و اﮐ

مهمترين کوه هاي منطقه شامل کوه آبيز ،شاسكوه ،شاهاز کوه ،ميالکوه ،کوه پشت شار ،کوه بشيران ،کوه اردکول ،کوه
چشمه ضربي ،کوه اشتاغول و پره هندوستان هستند .بلند ترين نقطه با بلنداي  2757متر در ميال کوه و پست ترين

ﺳﻰ

نقطه با بلنداي  825متر در پهنه ماسه اي شمال خاور نقشه جاي دارند.
از جمله رودخانه هاي محدوده نقشه رودهاي شور ،رود کند حصار و رود مهرك هستند.

ﺷﻨﺎ

موقعيت منطقه در زمين شناسي ایران

زﻣ

ﯿﻦ

گستره نقشه آبيز درخاور بلوك لوت ( ) Lut blockجاي دارد ،که خود بخشي کوچك از پهنه فليشي خاور ايران
( )East Iran flysch zoneيا پهنه زميندرز سيستان ) )Sistan suture zoneنيز در جنوب باختري ورقه برونزد دارد .از
اين رو ويژگي هاي زمين شناسي اين منطقه ميراث دو پهنه ساختاري ياد شده هستند.

ﺎن

در گستره ورقه آبيز سنگ هاي کهن تر از ژوراسيك برونزد نيافته اند .در خاور و شمال نقشه نهشته هاي آواري -
کربناته مربوط به سازند هاي شمشك ،بغمشاه و قلعه دختر کهن ترين واحد هاي سنگي را تشكيل مي دهند .اليههاي

ﺳ

ﺎزﻣ

سرخ رنگ سازند گره دو بعنوان مرز ژوراسيك  -کرتاسه گ سترش دارند.
اليه هاي ياد شده با سنگ آهك هاي ماسه اي و سپس سنگ آهك اربيتولين دار توده اي و ضخيم اليه (30
تا100سانتيمتر) کرتاسه پيشين دنبال مي شوند .سنگهاي اخير گسترش زيادي دارند و بر اثر فشارهاي تكتونيكي
دچار چين خوردگي و گسلش شده اند .آن چنان که مرز آنها با دشت سمت خاور بوسيله گسل لرزه اي آبيز (کريزان)
مشخص ميشود.
دوران سنوزوئيك با سنگ آهك پالئوسن آغاز شده و به دنبال آن براثر فرسايش شديد و انباشته شدن رسوبات حاصل،
واحد هاي آواري قرمز رنگ در ائوسن نهشته شده اند .فعاليت آتشفشاني بلوك لوت را در اين منطقه با سرشت مافيك
تا حد واسط و سنگهاي آذر آواري وابسته شاهد هستيم.
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فرسايش شديد واحد هاي سنگي موجب تشكيل رسوبات مخروط افكنه و آبرفتي گسترده اي در پيرامون کوهها شده
است.
در بخش منتسب به حوضه فليشي خاور ايران واحد هاي سنگي گوناگون متعلق به دوران دوم و سوم با مرزهاي گسله
حضور دارند ،که از اين ميان مي توان به سنگهاي آذرين نيمه عميق و آتشفشاني حد واسط و سنگهاي آذرآواري

ﮐﺸ
ﻮر

وابسته به ژوراسيك و نيز سنگهاي آهكي کرتاسه  -پالئوسن اشاره نمود .نكته حائز اهميت حضور سنگهاي فليش گونه،
گاهً دگرگونه ،و با گسترش چشمگير است .اين سنگها با مرزهاي گسله در کنار مالنژهاي افيوليتي قرار دارند.
تكاپوهاي آتشفشاني وابسته به حرکت هاي کوهزايي اوليگوسن پسين  -ميوسن پيشين نيز با طيف ترکيبي به نسبت
گسترده از بازالت  -آندزيت بازالتي تا داسيت همراه هستند همچنين توده هاي اسيدي ميكروگرانوديوريتي درون اين
مجموعه نفوذ کرده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چينه نگاري

همانگونه که پيشتر اشاره شد ،واحدهاي سنگي منطقه مورد مطالعه به دوران هاي دوم و سوم زمين شناسي وابستهاند،
که شرح مختصر آنها چنين است:

تﻣ

دوران مزوزوئيك
ژوراسيك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند شمشك  :Jssاين سازند از اليه هاي ماسه سنگ  -کوارتز آرنايت و ليتارنايت نيمه رسيده و ريزدانه  -متوسط
اليه (10تا  30سانتيمتر) متناوب باشيل به رنگ خاکستري تا خاکستري مايل به سياه تشكيل شده است .شيب اين
اليه ها  70تا  75درجه به سوي جنوب باختر است .گسترش اين واحد تنها در خاور نقشه (باختر روستاي بهمن آباد)

و
اﮐﺘ

به چشم مي خورد .مرز ميان آن با سنگهاي پيرامون گسله است .به همين دليل خرد شدگي شديدي در اين اليه هاي
آواري ديده مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با توجه به همساني چينه نگاري آنها با اليه هاي مشابه در سازند شمشك ساير نقاط بلوك لوت ،آنها را جزء سازند
شمشك در نظر مي گيريم .از اين رو به ژوراسيك زيرين تا مياني (لياس  -دوگر) وابسته مي دانيم .به دليل مرزهاي
گسله در زير و باالي اليه ها ،ضخامت واقعي آنها را نمي توان به درستي تعيين کرد.
سازند بغمشاه  :Jbgاين سازند از اليه هاي سنگي نرم و زود فرسا همچون شيل ،مارن هاي کم و بيش شيلي به رنگ
سبز روشن و شيل هاي سيلتي با ميان اليه هاي ماسه سنگ خاکستري مايل به سبز و آهك ماسه اي تشكيل شده

زﻣﯿ

است .بدليل مرزهاي گسله شيب اليه ها تغييرات زيادي دارند و از  50تا  70درجه در نوسان است.
مطالعات فسيل شناسي بر روي واحدهاي سنگي اين سازند در منطقه آبيز بي نتيجه بوده است .از اين رو با توجه به
همساني چينه نگاري و مقايسه با ديگر مناطق بلوك لوت مي توان آنها را به سازند بغمشاه نسبت داد .سن اين واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگي ژوراسيك مياني پيشنهاد مي شود.
از آنجايي که مرزهاي زيرين و يا زبرين اين سازند گسله است .نمي توان به درستي ضخامت آن را تعيين نمود .ا ين

سازند در بخش خاوري ورقه در شمال شاسكوه با گسترش محدود رخنمون دارد.
سازند قلعه دختر  :J qاين سازند از اليه هاي ماسه سنگ سبز و خاکستري متوسط اليه (10تا 30سانتيمتر) -ليتارنايت
فلدسپاتي ساب مچور و متوسط دانه  -با ميان اليه هاي سيلت سنگ و اندکي کنگلومراي ريزدانه به همراه بخش به
نسبت ضخيمي از شيل مارني و سيلتي به رنگ سبز تا قهوه اي و سنگ آهك زيست آواري تشكيل شده است .تعيين
ضخامت واقعي اين اليه ها به دليل مرزهاي گسله امكانپذير نيست.
مطالعات ميكروسكپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را درون اليه هاي سنگ آهك تأييد مي کند:
Cladocoropsis mirabili s Nautiloculina sp
Botryoccus sp Textulariids
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با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين سازند ژوراسيك باالئي) (Callovian - Kimmeridgianپيشنهاد مي شود.
اين سازند در خاور ورقه در شاسكوه و باختر روستاي نوده گسترش يافته است.
كرتاسه
cs

سازند گره دو  :JKيكسري اليه هاي ماسه سنگ اليه متوسط (10تا 30سانتيمتر) ريز تا متوسط دانه و کنگلومراي
به رنگ قرمز تيره مايل به بنفش با ميان اليه هاي سنگ آهك خاکستري رنگ به صورت ناپيوسته هم شيب
) )Disconformableبرروي سازند قلعه دختر جاي دارند .شيب اين طبقات حدود  60درجه به سمت شمال خاوري
است .و در بعضي جاها مرز اين واحد با سازندهاي مجاور گسله است .بهمين دليل تعيين ضخامت واقعي امكانپذيرنيست .

ﮐﺸ
ﻮر

از آنجائيكه مرز زبرين اين اليه ها ي قرمز رنگ با سنگ آهك ماسه اي متعلق به کرتاسه پيشين ناپيوسته وهم شيب
است .اليه هاي ياد شده در مرز زماني ژوراسيك  -کرتاسه قرار دارند .ازاين رو گمان مي رود توالي مورد نظر رديف

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هاي پسرونده دريائي ژوراسيك و انباشته هاي پيشرونده کرتاسه پيشين هستند ،که همزمان با رخداد ژوراسيك پسين
 کرتاسه پيشين (سيمرين پسين) تشكيل شده اند.مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را درون بخش سنگ آهكي نشان مي دهد:

تﻣ

Pseudocyclammina sp.
Pseudo cyclammina littus
Throcolina sp.
با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد ژوراسيك پسين -کرتاسه پيشين ) )Tithonian - Neocomianپيشنهاد

سنگ آهك ماسه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي شود.
s1
1

 :Kاين واحد از اليه هاي شيل آهكي و سيلتي و سنگ آهك ماسه اي و دولوميتي

و
اﮐﺘ

دولوبيوميكريت به رنگ کرم تا خاکستري تشكيل شده است .واحد ياد شده به صورت ناپيوسته هم شيب
) )Disconformableبر روي اليه هاي سرخ گره دو قرار دارد .مرز ميان اين واحد با سنگهاي آهكي واحد جوانتر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تدريجي و هم شيب ) )Conformableاست .ضخامت اين واحد از  300تا  500متر در نوسان است .گسترش واحد ياد
شده بين کوههاي شاسكوه و شاهازکوه به نسبت زياد است.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را تاييد مي شود:
Textularia sp.
Lithocodium aggregatum

Natilocolina oolitica
Pseudocyclammina sp.
Pseudo choffatella sp.

زﻣﯿ

با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد کرتاسه پيشين ( )Neocomian-Barremianمي باشد.
سنگ آهك اربيتولين دار  :K11اين واحد با مرز تدريجي و هم شيب بر روي واحد پيشين قرار دارد و از سنگ آهك
اربيتولين دار  -ميكريت ،دولوميكريت  -ضخيم اليه ( 30تا  100سانتيمتر) تا توده اي ( بيش از  100سانتيمتر) به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رنگ خاکستري روشن و خاکستري مايل به کرم تشكيل شده است.
اين واحد در خاور و جنو ب خاوري ورقه گسترش زيادي را درکوههاي آبيز ،ميال کوه ،شاهازکوه ،کوه اردکول ،کوه
بشيران و شاسكوه به خود اختصاص داده است .بلندترين نقطه ورقه نيز در ميالکوه بر روي همين واحد جاي دارد.
گسل لرزه اي آبيز (کريزان) بخش خاوري اين واحد را قطع کرده است.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را تاييد مي کند:
Orbitolina sp Choffatella sp
Nezzazata cf. convexa Pseudo cyclammi na sp
Pseudo chrysalidina sp Nummoloculina sp.
با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد کرتاسه پيشين ( )Barremian-Cenomanianمي تواند باشد.
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دوران سنوزوئيك
پالئوسن

سنگ آهك پالئوسن  :Pelاين واحد از اليه هاي سنگ آهك ميكريتي ،سنگ آهك ماسه اي  -بيوميكريت ماسه اي،
ميكرواسپاريت فسيل دار و دولوميتي شده  -به رنگ کرم و به صورت متوسط اليه ( 10تا  30سانتيمتر) تشكيل شده
است .گسترش آن در متن نقشه بصورت پراکنده است.
به گونه اي که درجنوب باختري و شمال ورقه در کوههاي پره هندوستان و کهنه کوه برونزد دارد .در کهنه کوه مرز
زيرين واحد ياد شده بوسيله کنگلومراي ائوسن پوشيده شده و مرز زبرين آن گسله است .از اين رو تعيين ضخامت

ﮐﺸ
ﻮر

واقعي آن امكانپذير نيست.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را تاييد مي کند:

Rotalia sp. Ethelia alba
Globorotalia sp. Coskinolina sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با توجه به سنگوره هاي ياد شده سن اين واحد پالئوسن است.
ائوسن

آندزيت بازالتي  -آندزيت  :PEaاين واحد آتشفشاني از پيروکسن آندزيت ،آندزيت بازالتي کم و بيش پورفيري بهمراه

تﻣ

توف آندزيتي خاکستري متمايل سياه تشكيل شده است .مطالعات سنگ  -شناسي حضور کاني هاي اصلي پالژيوکالز
زونه ،اوژيت و نيز کاني هاي فرعي شامل کاني هاي تيره ،آپاتيت و اکسيد هاي آهن را تاييد مي کند .فرآورده هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرساني را کاني هاي کربناته ،کلريت و سيليس تشكيل مي دهند.
با توجه به اينكه قاعده اين واحد بوسيله گسل بريده شده است ،نمي توان ضخامت واقعي را بيان کرد .از آنجائيكه مرز
زبرين واحد ياد شده با طبقات توف ،سيلت سنگ و ،(EP ) . . .متعلق به ائوسن زيرين ،تدريجي است .سن اين مرحله

و
اﮐﺘ

فعاليت آتشفشاني را پالئوسن  -ائوسن در نظرمي گيريم.
توف ،ماسه سنگ توفي  :EPاين واحد شامل تناوبي از توف سبز ،ماسه سنگ توفي سبز و خاکستري مايل به قرمز،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سيلت سنگ بهمراه ميان اليه هاي گچ در شمال ورقه به سان يك نوار ميان دو رخداد ماگمايي ،يعني واحد هاي
سنگ آتشفشاني  PEaو  Eabجاي دارد .ضخامت آن در نوسان و بين  300تا  500متر است .شيب اليه ها نيز از  20تا
 50درجه در تغيير است.
مطالعات انجام شده بر روي نانوفسيل هاي موجود در داخل بخش سيلت سنگ اين واحد حضور سنگواره هاي زير را
نشان مي دهد:
Discoaster multiradiatus
Tribrachiatus orthostylus

زﻣﯿ

با توجه به نانوفسيل هاي ياد شده سن اين واحد ائوسن زيرين ( )Ypresianپيشنهاد ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بازالت  -تراكي آندزيت  :Eabاين واحد از سنگهاي آتشفشاني بازالت ،آندزيت ،تراکي آندزيت ،توف آندزيتي و آگلومرا
به رنگ سياه تا خاکستري تشكيل شده است .مطالعات ميكروسكوپي بازالت و آندزيت حضور کاني هاي اصلي
پالژيوکالز ،اوژيت ،اوليوين و کاني هاي فرعي شامل کاني هاي تيره را نشان ميدهد .فرآورده هاي دگر ساني آنها به
صورت کاني هاي کربناته ،کلريت و اکسيد هاي آهن است.
در سنگهاي تراکي آندزيتي کاني سانيدين نيز حضور دارد که به سنگ بافت تراکيتي (جرياني) داده است.

واحد ياد شده در شمال کهنه کوه و خاور  -جنوب خاور روستاي گرد تيغ برونزد دارد .با توجه به اينكه واحد  EPمتعلق
به ائوسن زيرين در بين دو واحد  PEaو  Eabقرار دارد ،سن اين واحد (  )Eabائوسن مياني است.

تناوب كنگلومرا  -ماسه سنگ قرمز  :Ercاين واحد شامل تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز تيره بهمراه بخش فرعي
گدازه آندزيتي سبز روشن و ماسه سنگ توفي است .کنگلومراي اين واحد سخت شدگي به نسبت خوبي دارد و از قلوه
سنگهاي آندزيت ،سنگ آهك و ماسه سنگ تشكيل شده است .جورشدگي ضعيف و گرد شدگي متوسط اين اجزاء از
ويژگي هاي ديگر اين کنگلومرا است.
4

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
گسترش اين واحد به طور پراکنده در پيرامون روستاي گرد تيغ و کوه آهني در شمال خاوري ورقه ديده مي شود.
ضخامت اين واحد متغير اما در حدود  500متر است.
با توجه به موق عيت چينه نگاري سن اين واحد نيز ائوسن زيرين  -مياني پيشنهاد مي شود.
سنگ آهك  :E1اين واحد از سنگ آهك تخريبي خاکستري روشن و متوسط اليه ( 10تا  30سانتيمتر) با گسترش
محدود در شمال خاوري ورقه برونزد دارد .در نقطه ياد شده اين واحد در تاقديس مايلي حضور دارد که واحد  Ercدر
زير و باالي آن ديده مي شود .از اين رو سنگ آهك  E1هم ارزسني بخشي از طبقات ماسه سنگ  Ercاست .مطالعات
ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را نشان مي دهد:
Miliolids

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitolites comptantus Globigerina sp.

با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد ائوسن زيرين  -مياني پيشنهاد مي شود.
تناوب ماسه سنگ ،سيلت سنگ و توف سبز  :Etaاين واحد از اليه هاي ماسه سنگ ،سيلت سنگ قرمز مايل به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خاکستري بهمراه مارن گچ دار ،واجد مقدار کمي گدازه آندزيتي و در بعضي جاها توف سبز ،تشكيل شده است .واحد
ياد شده در پيرامون روستاي گرد تيغ گسترش يافته است .براثر فشارهاي وارده ساختمان هاي کوچك ناوديس -
تاقديس در داخل اين طبقات بوجود آمده است .شيب اليه ها حدود  70درجه است .ضخامت اين واحد متغير است

تﻣ

ولي به طور ميانگين حدود  400متر برآورد مي شود.
واحد ياد شده بوسيله کنگلومراي ائوسن مياني پوشيده شده است .از اين رو با توجه به موقعيت چينه نگاري سن آن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ائوسن زيرين تا مياني تعيين مي شود.
كنگلومراي قرمز تيره  :Ec1اين واحد دراطراف کالته آخوند ،بطور کلي از اليه هاي کنگلومرايي به رنگ قرمز تيره
داراي قلوه هاي سنگ آهك خاکستري روشن ،ماسه سنگ قرمز ،آندزيت با ميان اليه هاي ماسه سنگ  -ليتارنايت

و
اﮐﺘ

نيمه رسيده و دانه درشت است .گرد شدگي اجزاء ياد شده متوسط جور شدگي ضعيفي دارند .شيب اليه ها متغير و
از  25تا  50درجه در نوسان است.
واحد يادشده در جنوب کهنه کوه از اليه هاي کنگلومرايي کرم رنگ داراي قلوه سنگهاي به نسبت زياد از منشا سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهك پالئوسن (واقع در کهنه کوه) تشكيل شده است .اين واحد در محل ياد شده تاقديس برگشته اي را تشكيل مي
ده د ،که محور آن به موازات محور ناوديس کوه شكسته با روند ) (NW-SEمي باشد.
با توجه به موقعيت چينه نگاري سن اين واحد نيز ائوسن مياني پيشنهاد مي شود.
كنگلومراي خاكستري  :Ec2اين واحد بطور کلي از کنگلومرا با ميان اليه هايي از ماسه سنگ خاکستري مايل به قرمز
 -ليتارنايت ساب مچور آهكي و متوسط دانه -تشكيل شده است .قلوه سنگ هاي متشكله اين کنگلومرا شامل سنگ

زﻣﯿ

آهك خاکستري ،ماسه سنگ و آندزيت است.
که دو جزء اخير سهم کمتري دارند .گرد شدگي قلوه سنگها خوب ولي جورشدگي متوسط تا ضعيفي دارند .شيب اليه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ها متغير و حدود  40تا  50درجه است .واحد  Ec2در ناوديس کوه شكسته و نيز کوه پشت شار گسترش دارد.
با توجه به موقعيت چينه نگاري سن اين واحد ائوسن مياني است.
توف سبز  :Etاين واحد از توف شيشه اي تبلور دوباره يافته به رنگ سبز روشن تشكيل شده است .مرز زيرين آن با

واحد  Ec2هم شيب و ناپيوسته است .مطالعات ميكروسكوپي حضور کانيهاي تيره ،کوارتز وکلريت را در زمينه اي از
قطعات شيشه اي ( )Glass shardsکه برخي از آنها باز بلورين شده اند ،تاييد مي نمايد .ترکيب اين توف اسيدي است.

با توجه به موقعيت چينه نگاري سن اين واحد ائوسن بااليي پيشنهاد مي شود.
پليوسن
ms

ماسه سنگ  -مارن  :PLاين واحد به صورت تناوبي از ماسه سنگ سبز تا خاکستري  -ليتارنايت فلدسپاتي نيمه
رسيده و ريز دانه  -مارن خاکستري ،سيلت سنگ و گچ تشكيل شده است .درشمال باختري ورقه و در شمال روستاي
فرخي واحد ياد شده بصورت ساختمان تاقديس و ناوديس با شيب حدود  60درجه حضور دارند.
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اليه بندي طبقات متوسط تا نازك اليه ( 3تا 10سانتيمتر) است و از آنجائيكه مرز زيرين اين واحد رخنمون ندارد،
نمي توان ضخامت واقعي آن را اندازه گرفت.
مطالعات ميكروسكوپي حضور نانو فسيلهاي زير را درون بخش مارني نشان ميدهد:
Ceratolithus sp.

Ceratolithus acutus

با توجه به سنگواره هاي ياد شده ،سن اين واحد پليوسن زيرين (  )Zancleanاست.

ﮐﺸ
ﻮر

كنگلومراي پليوسن  :PLcاين واحد از توالي ضخيم کنگلومراي خاکستري رنگ واجد قلوه سنگهاي سنگ آهك ،ماسه
سنگ ،آندزيت ،توف و سيلت سنگ متناوب با ماسه سنگ خاکستري متمايل به قرمز  -ليتارنايت نيمه رسيده متوسط
تا درشت دانه  -تشكيل شده است .بررسي هاي صحرائي نشان مي دهند واحد ياد شده باتغيير تدريجي به رخساره
 PLmsمي گرايد .به طوريكه مرز بين اين دو واحد هم شيب و پيوسته ) )Conformableاست .شيب طبقات بين  40تا
 60درجه در نوسان است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسل چشمه طوطي با ساز و کار راستا لغز و مؤلفه معكوس موجب راندگي اين واحد بر روي طبقات ماسه سنگ و
مارن (  )PLmsشده است .گسل ياد شده حتي واحد کنگلومراي جوان  PLQCرا نيز بريده است.
گسترش اين واحد در شمال باختري ورقه در جنوب کوه کلوت به نسبت زياد است .با توجه به موقعيت جغرافيايي

تﻣ

سن اين واحد پليوسن بااليي است.
رس سنگ  :PLQC1اين واحد از رس سنگ نه چندان سخت شده اي تشكيل شده ،که نتيجه دگر ساني و هوا زدگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد هاي کهن تر مي باشد .در بين بخش هاي بطور کليً رسي ،ميان اليه هاي ماسه سنگ درشت دانه و کنگلومراي
ريز دانه نيز به چشم مي خورد.
اين واحد در بيشتر جاها در زير کنگلومراي  PLQCقرار دارد ،اما در بعضي جاها با تغيير جانبي رخساره اي هم ارز

و
اﮐﺘ

سني آن نيز مي شود .با توجه به موقعيت چينه نگاري سن اين واحد پليوکواترنري پيشنهاد مي شود .اين واحد در
قسمت باختري منطقه گسترش دارد.
كنگلومراي جوان  :PLQCاين واحد از کنگلومراي سست داراي قلوه سنگ هاي نا همسان با گردشدگي متوسط و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جورشدگي ضعيف در زمينه اي آواري تشكيل شده است .فرآيند سخت شدن در آن کامل نشده است .اين واحد به
صورت پراکنده با گسترش به نسبت زياد در همه گستره نقشه حضور دارد و به گونه ناهم شيب واحد هاي کهن تر را
مي پوشاند.
قلوه سنگ هاي متشكله آن نيز با توجه با منشأ شان متفاوت است .به طوري که در بخش هاي شمالي و شمال خاوري
از سنگ آهك ،در جنوب باختري از سنگ آهك و قطعات افيوليتي و در باختر از سنگ آهك ،ماسه سنگ و کنگلومراي

زﻣﯿ

پليوسن تشكيل شده است.
با توجه به موقعيت چينه نگاري سن اين واحد پليوکواترنري پيشنهاد مي شود.
كواترنري

tr

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تراورتن  :Qاين واحد با گسترش محدود در شمال کوه پشت شار (جنوب روستاي مهدي آباد) ديده مي شود.
يكسري اليه هاي تراورتن با امتداد خاوري  -باختري و شيب حدود  45درجه به سوي شمال است .واحد تراورتن با
ضخامت حدود  150متر بر روي کنگلومراي جوان ( )PLQCجاي گرفته ا ست .با توجه به موقعيت چينه نگاري سن

اين واحد کواترنري پيشنهاد مي شود.
آبرفت كهن  :Qt1اين واحد به صووورت نهشووته ها و پادگانه هاي آبرفتي کهن بر روي دامنه هاي پرشوويب واحدهاي
سوونگي گسووتره شووده اسووت .دانه هاي سووازنده اين انباشووته ها فرآورده فرسووايش طبقات سوونگي بلنديهاي پيرامون
ميباشد.
t
آبرفت جوان  :Q 2اين واحد به صورت نهشته ها و پادگانه هاي آبرفتي جوان بخش هاي با شيب کم و مسطح دشت
هاي اين منطقه را مي پوشاند .زمين هاي کشاورزي و نهالستان هاي زرشك بر روي همين واحد توسعه يافته اند.
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ر سوبات مخروط افكنه كهن  :Qf1اين واحد مخروط افكنه اي به صووورت زمين هاي شوويب دار پاي ارتفاعات جنوب
ورقه گ سترده شده ا ست .سطح مخروط افكنه کهن داراي شيب زيادتري( )> 5ن سبت به مخروط افكنه جوان ا ست.
در اين مخروط افكنه ها طيف اندازه قطعات بسوويار گسووترده اسووت .به گونه اي که از قلوه سوونگ هاي خيلي بزر
(قطعات بزرگتر از  30سانتيمتر) تا دانه هاي در حدود  2ميليمتر با جور شدگي ب سيار ضعيف ديده مي شود .ف ضاي
ميان دانه هاي ريز و درشت اين واحد در تغذيه سفره هاي آبدار زير زميني نقش بسزايي دارد.
ر سوبات مخروط افكنه جوان  :Qf2اين واحد بيشوتر در پاي بلندي هاي مرکزي و نيمه شومالي ورقه مورد مطالعه با

ﮐﺸ
ﻮر

شيب کم ( ) <5ديده مي شود .قلوه ها و دانه هاي سازنده اين مخروط افكنه ها طيفي گ سترده ندارد ،به طوري که
تنها قطعات در حد قلوه هاي درشت ( 13سانتيمتر) تا دانههاي ماسه خيلي ريز با قطر حدود  0/5ميليمتر در نوسان
ا ست .بنابراين جور شدگي دانه هاي آن ن سبت به مخروط افكنه کهن بهتر ا ست .ف ضاي بين دانه هاي موجود موجب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تغذيه سفره هاي آبدار زير زميني شده و خود نيز اغلب اليه هاي آبدار را ت شكيل مي دهند .در جنوب ورقه (د شت
باختر کوه اردکول) مخروط افكنه هاي جوان بخشي از مخروط افكنه کهن را مي پوشانند.
كفه ر سي  :QCاين واحد به صورت کفه هاي ر سي در بخش مرکزي محدوده نق شه و نيز به طور پراکنده گ سترش
دارد .دو دق به نامهاي دق باال و دق شكافته با وسعت به نسبت زياد پوشيده از رس مي باشند .مواد متشكله اين دق

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ها فرآورده دگر ساني و هوازدگي رخساره هاي سنگي پيرامون هستند .ساخت ترك گلي ( )Mud crackدر آنها وجود
دارد .بخش هايي از اين کفه هاي رسي بوسيله درختچه هاي بياباني همچون گز پوشيده شده است.
كوير  :Qkاين واحد بخشوي از کفه هاي رسوي قسومت مرکز نقشوه يعني دق باال و دق شوكافته را تشوكيل مي دهد.

و
اﮐﺘ

بارندگي هاي فصلي موجب انباشته شدن آب در اين قسمتها مي شود و درياچه فصلي را به وجود مي آورند .به دليل
رطوبت نسبي باال در خاك اين قسمتها ،زمين هاي مستعد براي کشاورزي گسترش يافته است.
پهنه ما سه اي :Qsاين واحد از دانه هاي ما سه جابجا شده بو سيله جريان باد ت شكيل شده ا ست .دانه هاي ما سه

است.
al

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فرآورده فرسايش فيزيكي واحدهاي سنگي منطقه و مناطق دوردست هستند .در گستره نقشه بخش هاي پهناوري از
تپه هاي ماسووه اي در شوومال خاوري و خاور ورقه به صووورت پراکنده گسووترش يافته اند .اين تپه هاي ماسووه اي به
شكلهاي ک شيده و برخان ه ستند ،که ن شان ميدهند جهت غالب باد در منطقه از شمال خاور به سوي جنوب باختر
مسيل  :Qاين واحد شامل آبرفت هاي جديد موجود در مسيل هاي پهن مانند کال گردتيغ ،کال تيغاب ،کال زهان
و کال شور . . . .است .در بيشتر جاها ضخامت رسوبات شن و ماسه در آنها زياد است .از اين رو مي توان براي منابع
قرضه جاده سازي و غيره استفاده کرد .در مسيل هاي بزر  ،بطور کلي ،رودخانه فصلي و يا دائمي در جريان است.

زﻣﯿ

پهنه ساختاري سيستان

سنگهاي آذرين  -آذرآواري :J – J sدرپهنه جنوب باختري ورقه (جنوب پره هندوستان) يكسري سنگهاي آذرين
a

t
s

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نيمه عميق و آتشفشاني ( )Jasبا بخش هاي بينابيني از توف  Jtsگسترش يافته اند .مرزهاي واحدهاي ياد شده با
واحدهاي اطراف گسله اند .اگر چه اين واحدها با ميان اليه هاي شيل و ماسه سنگ همراه نيستند .اما در ديگر نقاط
ايران همچون البرز مرکزي (به نقل از گالس 1965 ،؛ آلن باخ ) 1966 ،و در محدوده چهار گوش گناباد همين سنگهاي
آذرين به صورت سيل ،دايك ،گدازه و مواد آذرآ واري همراه با اليه هاي شيل و ماسه سنگ سازند شمشك ديده
ميشوند.

از اين رو بخش هاي يادشده را به سازند شمشك (؟) نسبت مي دهند و سن ژوراسيك زيرين و مياني براي آنها پيشنهاد
شده است .شرح مختصر ويژگيهاي آنها بدين ترتيب است:
 بخش آذرين  :Jasاين بخش از گدازه هاي با بافت پورفيري بهمراه سنگ هاي نفوذي نيمه عميق با ترکيب حد واسط(آندزيت و ميكروديوريت) تشكيل شده است .مطالعات ميكروسكوپي حضور کانيهاي اصلي پالژيوکالز حدواسط
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(آندزين) ،هورنبلند و کاني هاي فرعي نظير ارتوکالز ،کوارتز ،آپاتيت و کاني هاي ت يره را نشان مي دهد .فرآورده هاي
دگر ساني در اين سنگها را کاني هاي رسي ،سريسيت ،کلريت و اکسيدهاي آهن تشكيل مي دهند.
در صحرا حالت اليه اي ( )Layeringرا در بعضي قسمتها مي توان به خوبي مشاهده کرد .امتداد اين حالت اليه اي به
موازات گسترش اين واحد (شمال باختر  -جنوب خاور) و شيب حدود  60تا  70درجه به طرف شمال خاور است.

ﮐﺸ
ﻮر

وجود ساخت بالشي ( (Pillowدر برخي جاها به احتمال نشانه خروج اين مواد مذاب در محيط دريائي است .بخش آذر
آواري در بين گدازه ها وجود دارد ،که تا حد امكان تفكيك شده و به عنوان واحد  Jtsمعرفي شده است.
 بخش آذر آواري  :Jtsاين بخش از سنگهاي آذرآواري توفي به رنگ سبز تا خاکستري مايل به سبز تشكيل شده است.از نظر ترکيب مشابه بخش گدازه اي بود4ه و اليه بندي واضحي در اين توف ها ديده مي شود .شيب سطح اليه بندي
حدود  70درجه به طرف شمال خاور است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مطالعات ميكروسكوپي حضور بلورهاي فلدسپات پالژيوکالزوکانيهاي تيره را همراه با فرآورده هاي دگرساني همچون
کلريت و اکسيدهاي آهن نشان مي دهد.
سنگ آهك پره هندوستان  :kl2اين واحد از اليه هاي سنگ آهك کرم تا خاکستري رنگ متمايل به صورتي -

تﻣ

بيوميكريت ،بيودولو ميكريت آهن دار  -متوسط اليه ( 10تا  30سانتيمتر) تشكيل شده است .سنگ آهك ياد شده با
امتداد جنوب خاوري  -شمال باختري و شيب حدود  40درجه در پره هندوستان برونزد دارد .مرز زيرين آن با واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Jasگسله و مرز زبرين با سنگ آهك پالئوسن هم شيب و نا پيوسته است .از اين رو ضخامت واقعي آن را نمي توان
تعيين نمود.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را نشان مي دهد:

و
اﮐﺘ

Pseudo litonnella sp. Pithonella trejoi
Hedbergella sp. Rotalipora sp.

با توجه به سنگواره هاي باال سن اين واحد کرتاسه پسين (  )Cenomanianپيشنهاد مي شود.
مجموعه افيوليتي و فليش گونه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين مجموعه جزء توالي افيوليتي و فليش خاور ايران متعلق به کرتاسه پسين  -ائوسن است ،که شرح مختصر واحدهاي
زمين شناسي آن چنين است:
آميزه رنگين ( :)cmدر اين واحد بخش هاي مختلف توالي افيوليتي به گونه اي بطورکامل درهم ريخته و غير قابل
جدايش ديده مي شوند .جايگزيني تكتونيكي افيوليت ها موجب بوجود آوردن آميزه هاي متشكل از سنگهاي
اولترامافيك ،مافيك و سنگ آهك پالژيك و . . .شده است .از لحاظ سني واحد ياد شده کهن تر و هم ارز تك تك
واحد هاي مجزاي افيوليتي است .در قسمت جنوب ورقه مورد مطالعه چند برونزد از اين واحد ديده مي شود.

زﻣﯿ

هارزبورژيت ( :)hzاين واحد از سنگهاي اولترامافيك ،بطور کلي ،هارزبورژيتي به رنگ سياه تا سبز تيره تشكيل شده
است .شكستگي هاي زياد موجب دگر ساني پيشرفته آنها به سرپانتين شده است .افزون بر اين ليستونيت به عنوان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فرآورده ديگري از دگر سان شدن بخش اولترامافيك بوجود آمده است.
مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي برنزيت ،اوليوين و کاني هاي تيره و نيز فرآورده هاي دگرساني همچون
سرپانتيت وکلريت را تاييد مي نمايد .بافت سنگ دانه اي و مشبك است.
اين واحد به صورت پراکنده در جنوب و جنوب باختري ورقه برونزد دارد .مرز آن با واحدهاي پيرامون ،بيشتر ،گسله
است.

ليستونيت ( :)lvاين واحد رگه ها و توده هايي را در داخل مجموعه افيوليتي ،به ويژه هارزبورژيت ،تشكيل مي دهد.
رنگ آن قهوه اي روشن متمايل به زرد است .به احتمال فرآورده دگرساني بوده و بر اثر عملكرد آبهاي جوي فرو رو به
مناطق ژرف و باال آمدن دوباره آنها از راه درز و شكاف ها و با نهشته کردن يون ها و عناصري که به صورت محلول به
همراه داشته ،بوجود آمده است.
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مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي کربناته (منيزيت و کلسيت) و سيليس به صورت نهان بلورين و کاني کوارتزو
نيز اکسيد هاي آهن را نشان مي دهد .بافت آن گرانوبالستيك است.
نتايج تجزيه شيميايي چند نمونه فراواني طال را درحد  1تا  ppb 5نشان مي دهد .ولي به دليل نا چيز و پراکنده بودن
ليستونيت ها استحصال اين عنصر با صرفه اقتصادي همراه نيست .ليستونيت ها در بخش جنوب و جنوب باختري

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه و در امتداد گسل ها برونزد دارند.
گابرو ( :)gbاين واحد به صورت توده هاي کوچك و بزر درون مجموعه افيوليتي ديده ميشود .مطالعات ميكروسكوپي
حضور کاني هاي اصلي پالژيوکالز کلسيك ،کلينوپيروکسن ،هورنبلند همراه با کاني هاي فرعي اسفن ،آپاتيت و کاني
هاي تيره را نشان مي دهد .فرآورده هاي دگر ساني نيز شامل کاني هاي ترموليت  -اکتينوليت ،سريسيت ،کاني هاي
کربناته و اکسيدآهن ميباشد .بافت سنگ افتيك است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون هاي سنگي اين واحد در جنوب ورقه درون مجموعه افيوليتي و نيز توده به نسبت بزر در شمال خاوري
ورقه (باختر روستاي بهمن آباد) حضور دارند .مرز اين برونزدها با واحد هاي پيرامون ،در بيشتر جاها ،گسله است .
بخش هاي حاشيه اي توده هاي گابرويي ،گاه ،دانه ريز تر بوده و مي توان آنها را ميكروگابرو ناميد.

تﻣ

دياباز ( :)dbاين واحد به صورت رخنمون هائي نه چندان بلند درون مجموعه افيوليتي با رنگ خاکستري مايل به سبز
تيره برونزد دارند .مرز اين واحد با واحد هاي پيرامون گسله است .شكستگي هاي به نسبت زياد موجب پيشرفت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگرساني شده ،به گونه اي که کاني هاي اپيدوت و کلريت موجب سبز شدن ديابازها شده است.
مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي اصلي پالژيوکالز کلسيك ،پيروکسن و بيوتيت و کاني هاي فرعي تيره رنگ
را تاييد مي کند .فرآورده هاي دگرساني را سريسيت ،ترموليت  -اکتينوليت ،کلريت و اکسيد آهن تشكيل مي دهند.

و
اﮐﺘ

بافت سنگ دولريتي است.
بازالت ( :)baاين واحد به صورت برونزد هاي پراکنده به رنگ سياه در جنوب ورقه و با مرز گسله با واحدهاي پيرامون

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حضور دارد .مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي اصلي شامل پالژيو کالز ،کلينوپيروکسن و کاني هاي فرعي،
آپاتيت و اکسيد هاي آهن را نشان مي دهد .فرآورده هاي دگر ساني را کاني هاي رسي ،سيليس ،کلريت ،کاني هاي
کربناته و اکسيد هاي آهن تشكيل مي دهند.
در بعضي قسمتها فرآيند اسپيليتي شدن روي داده است .بافت سنگ ميكروليتي است.
سنگ آهك پالژيك  :kpt2اين واحد از سنگ آهك را ديولر دار قرمز رنگ با گسترش محدود تشكيل شده است .يكي

زﻣﯿ

از واحدهاي مربوط به بخش هاي بااليي توالي افيوليتي است ،که با مرز گسله از کنار ساير واحد ها جايگزين شده
است.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را نشان مي دهد:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Nassellariina Rotaforma hessi
Rotaforma sp. Stichomitra
با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد کرتاسه پسين ) )Cenomanian-Campanianتعيين مي شود.

سنگ آهك پالئوسن  :Pelاين واحد از اليه هاي سنگ آهك ميكريتي ،سنگ آهك ماسه اي  -بيوميكريت ماسه اي،

ميكرواسپاريت فسيلدار و دولوميتي شده به رنگ کرم و به صورت متوسط اليه ( 10تا  30سانتيمتر) تشكيل شده
است .گسترش آن در متن نقشه پراکنده است .به گونه اي که درجنوب باختري و شمال ورقه در کوههاي پره هندوستان
و کهنه کوه برونزد دارد .درپره هندوستان مرز واحد ياد شده با واحد زيرين نا پيوسته و هم شيب اما مرز زبرين پوشيده
است .از اين رو تعيين ضخامت واقعي آن امكان پذير نيست.
مطالعات ميكروسكوپي حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را تاييد مي کند:
Rotalia sp. Ethelia alba
Globorotalia sp. Coskinolina sp.

با توجه به سنگواره هاي يادشده سن اين واحد پالئوسن مي تواند باشد.
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فليش دگرگونه  :PEfmاين واحد از ما سه سنگ و سليت سنگ اندکي دگرگونه ت شكيل شده ا ست .ف شار جهت دار
وارده به اين سونگ ها موجب جهت يافتگي کاني ها و در نتيجه ايجاد برگوارگي شوده اسوت .درجه دگرگوني در حد
زون کلريت مي با شد .واحد ياد شده با گ سترش محدود در جنوب ورقه برنزد دارد .با توجه به موقعيت چينه نگاري
سن آن پالئوسن  -ائوسن مي باشد.
واحد فليشي  :PEf1اين واحد به صورت تناوب ماسه سنگ سبز روشن و متوسط اليه  -ليتارنايت نيمه رسيده آهكي

ﮐﺸ
ﻮر

ريز تا متوسط دانه  -سيلت سنگ و شيل خاکستري مايل به بنفش با ميان اليه هاي کنگلومرا به رنگ خاکستري و
سنگ آهك ماسه اي تشكيل شده است .بخشي گسترده از اين توالي را سنگ هاي آواري جنوب و جنوب باختري
ورقه تشكيل مي دهد .اليه بندي اليه هاي ماسه سنگي متوسط اليه (10تا 30سانتيمتر) مي باشد .مطالعات
ميكروسكوپي نمونه هاي سنگ آهك اين واحد حضور سنگواره هاي ذره بيني زير را تاييد مينمايد:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitoides triangularis Cotteri devies
Discocyclina sp. Assilina sp.
Globigerina triloculinaides Nummulites sp.
با توجه به سنگواره هاي ياد شده سن اين واحد اواخر کرتاسه  -اوايل ائوسن ) (Maestrichtian - Ypresianاست.

تﻣ

واحد فليشي  :PEf2اين واحد ،در اصل ،آواري از طبقات کنگلومراي درون سازندي ،کنگلومراي ريزدانه ،ماسه سنگ
خاکستري  -ليتيك آرکوز نارس آهكي ريز تا متوسط دانه  -متناوب با ماسه سنگ خاکستري مايل به سبز  -ليتارنايت
فلدسپاتي نيمه رسيده آهكي متوسط دانه  -تشكيل شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش هاي با طبقه بندي تدريجي ( ) Graded beddingدرون اين سنگها به چشم مي خورد ،که حاکي از دخالت
جريان هاي توربيديتي دارد .اين واحدبه تقريب بدون ميان اليه آهك است ،از اين رو با توجه به موقعيت چينه نگاري

و
اﮐﺘ

(با تغيير رخساره جانبي به واحد  PEf1تبديل مي شود) .سن آن را هم ارز پالئوسن  -اوايل ائوسن در نظر مي گيريم.
گسترش واحد ياد شده نسبت به واحد پيشين کمتر است و در بخش هاي جنوبي ورقه برونزد دارد.
بازالت ،آندزيت بازالتي  :OMbaاين واحد ،در اصل ،از آندزي بازالت و بازالت تشكيل شده است .چند رخنمون از آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را در جنوب ورقه مي توان ديد که به صورت ناهم شيب برروي واحد  PEf1قرار گرفته اند .در بعضي قسمتها داراي
حفره هاي فراواني است ،که کم و بيش از کاني هاي ثانويه کلريت و کلسيت پر شده اند.
مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي پالژيوکالز کلسيك زونه ،ارتوپيروکسن و کلينوپيروکسن را تاييد مي نمايد.
اين کاني ها به صورت درشت بلور و نيمه خود شكل در زمينه اي ريزدانه قرار دارند .فرآورده هاي دگر ساني آنها ر ا
کاني هاي کلريت ،سيليس کريپتوکريستالين و اکسيد هاي آهن تشكيل مي دهند .اين واحد بطور کلي سرشت
آتشفشاني دارد .اين فعاليت آتشفشاني همزمان با فاز اوليگوسن بااليي ميوسن زيرين (ساوين) بوده است.

زﻣﯿ

سنگهاي آذرين نيمه عميق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميكروكوارتزديوريت  :Kmd2اين واحد آذرين در جنوب خاوري ورقه برونزد دارد .توده نفوذي نيمه عميق
( )Subvolcanicياد شده درون سنگهاي آهكي کرتاسه پيشين ) (Kl1نفوذ کرده است .مطالعات ميكروسكوپي حضور
کاني هاي اصلي پالژيوکالز ،هورنبلند وکاني هاي فرعي ،کوارتز ،بيوتيت ،آپاتيت ،ارتوکالز وکاني هاي تيره را تاييد مي
کند .فرآورده هاي دگرساني در اين سنگ شامل کاني هاي رسي ،کلريت ،کاني هاي کربناته و اپيدوت است.
تاثير حرارتي اين توده بدليل جايگزيني در عمق کم ،چندان زياد نبوده است .گسترش توده نفوذي ياد شده به طرف

کوه آهنگران (چهارگوش شاهرخت) نيز ادامه دارد .در آنجا به تدريج اسيدي تر شده و به تونا ليت تبديل ميشود.
نتيجه مطالعه سن سنجي بر روي اين توده ،قدمت  83/6 + 2/6ميليون سال يعني هم ارز آشكوب سانتونين
( )Santonianرا نشان مي دهد.
دايك آندزيتي :اين واحد به صورت دايك با ترکيب آندزيتي به درون واحد هاي کهن تري همچون  EC1 ،Etaنفوذ
کرده است .سنگهاي ميزبان در حاشيه دايك هاي ياد شده دچار دگرساني شديد شده و تاثير حرارتي جزيي را نشان
مي دهند .زمان نفوذ اين دايك ها اواخر ائوسن است.
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ميكروكوارتز ديوريت  -داسيت  :OMmdاين واحد از سنگهاي آتشفشاني و نيمه عميق داسيت ،ميكروکوارتز ديوريت
و ميكرو گرانوديوريت تشكيل شده است .واحد هاي افيوليتي و فليشي مورد هجوم اين فعاليت ماگمايي قرار گرفتهاند.
مطالعات ميكروسكوپي حضور کاني هاي اصلي کوارتز ،پالژيوکالز و ارتو کالز را تاييد مي کند .کاني هاي فرعي اين
سنگها شامل هورنبلند ،آپاتيت و کاني هاي تيره مي باشد .فرآورده هاي دگرساني را کاني هاي رسي ،سريسيت،

ﮐﺸ
ﻮر

اپيدوت ،کلريت و اکسيد هاي آهن تشكيل مي دهند .بافت سنگ ريز دانه است.
به احتمال اين واحد و واحد سنگي پيشين خاستگاهي همسان دارند .که با پيشرفت ساز و کار تفريق ماگمايي تغيير
ترکيب داده اند .اين واحد به صورت نيمه عميق ( )Subvolcanicو آتشفشاني به ظهور رسيده است .همچون واحد
پيشين با فاز کوهزايي اوليگوسن بااليي  -ميوسن زيرين (ساوين) ارتباط دارد.
زمين شناسي ساختماني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گستره ورقه زمين شناسي آبيز را از نقطه نظرساختاري ميتوان به دو ناحيه  ،يكي در شمال خاوري و ديگري در جنوب
باختري دشت اسفدن بخش کرد .رسوبات اين دشت مرز بين اين دو ناحيه را پوشانيده است .در هيچ يك از اين
ناحيهها واحدهاي سنگي کهن تر از ژوراسيك برونزد ندارند.

تﻣ

ناحيه شمال خاوري به وسيله دسته گسل هاي با روند شمال باختري و جنوب خاوري بريده شده است .مهمترين
گسل اين ناحيه گسل آبيز (کريزان) است ،که با نام هاي اَردکول و زيرکوه نيز معرفي شده است .اين گسل لرزه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شاخه اي از گسل نه خاوري است ،که با امتداد کلي ( N340امتداد بين  N15Eتا  )N4OWو شيب نزديك به قائم (W

ْ )85از جنوب خاوري ورقه تا انتهاي شمالي امتداد دارد .روستاهاي آبيز ،فندخت ،بهمن آباد ،استند ،اسفاد ،نياز و
کريزان در نزديك و يا بر روي اين گسل جاي دارند.

و
اﮐﺘ

سازوکار گسل ياد شده راستالغز راست بر (در بعضي جاها با مؤلفه معكوس) است .سه قطعه ( ) Segmentاز شش قطعه
آن با گسيختگي نردباني( )Enechelonاز محدوده نقشه آبيز مي گذرند .به موجب اين گسلش بلندي هاي سنگ آهك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرتاسه با اختالف بلندي شديد در کنار دشت شمال خاوري ورقه قرار گرفته است.
دوباره فعال شدن اين گسل لرزه اي موجب بروز ز مينلرزه هاي  14و 27نوامبر  1979قاينات و  10مه  1997اَردکول
شده است .بزرگي اين زلزله ها در طيف  7/ 1تا  Ms - 6/6و شدت  XIتا  Io=VIIو بيشينه جابجايي افقي بر روي قطعه
شمالي گسل به ميزان حدود  2متر و برش سطحي بين  20تا  30کيلومتر مي باشد (خطيب.)1378 ،
گسل هاي مهم ديگري همچون گسل گرماب و گسل ه اي موازي آن با روند همسان با گسل آب يز واحدهاي ائوسن را
قطع کرده و در هم ريختگي هاي به نسبت شديد را موجب شده اند .اين گسل ها به وسيله يك دسته گسل عرضي با

زﻣﯿ

امتداد شمال خاوري  -جنوب باختري و شمالي  -جنوبي قطع و جابجا شده اند.
افزون بر اين ،فشارهاي تكتونيك ي وارده در راستاي شمال خاوري  -جنوب باختري چين خوردگي شديدي را در اليه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاي سنگي موجب شده اند .روند محور چين خوردگي شمال باختري و جنوب خاوري بوده و به احتمال اين چين ها
بر اثر رخداد کوهزايي پس از ائوسن و پيرنئن و بوجود آمده اند .از مهمترين اين چين ها مي توان به تاقديس هاي کوه
آهني ،کوه کلوت و نا وديس هاي کوه شكسته ،جنوب کالته آخوند و کوه پشت شار اشاره نمود.
ناحيه جنوب باختري دشت اسفدن جزء حوضه فليشي خاور ايران در نظر گرفته مي شود .برخي از زمين شناسان بر
اين باورند که حوضه ياد شده در هنگام جدايش بلوك افغان (هيلمند) از بلوك لوت در زمان سنومانين و رخداد ساب

هرسي نين  -بوجود آمده و با ايجاد پوسته اقيانوسي باريك و انباشت رسوبات فليشي همراه بوده است .در ناحيه جنوب
باختري بقاياي پوسته اقيانوسي و سنگ هاي فليشي با مرزهاي گسله راستالغز (همچون گسل هاي افين و اشتاغول)
با روند خاوري ،جنوب خاوري و باختري ،شمال باختري و ديگر گسل هاي موازي آن ها ديده مي شوند .سازوک ار اين
گسل ها در بعضي جاها با مؤلفه معكوس همراه است.
تكاپوهاي آتشفشاني و نيمه عميق در اوليگوميوسن  -رخداد ساوين  -نتيجه ذوب گوشته بااليي مي باشند ،که با
ترکيب حدواسط تا اسيدي (آندزيت ،داسيت ،ميكروگرانوديوريت) درون مجموعه افيوليتي و فليشي نفوذ کرده اند.
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سرانجام رخداد کوهزايي پاساد انين موجب فعال شدن مجدد بعضي گسل ها شده و چين خوردگي واحدهاي جوان تر
را به دنبال داشته است .وضعيت ريخت شناسي کنوني منطقه نيز نتيجه عملكرد اين فاز است.
زمين شناسي اقتصادي

تنوع به نسبت زياد در واحدهاي سنگي ورقه آبيز موجب شده که محدوده مورد مطالعه از نقطه نظر زمين شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

اقتصادي اهميت ويژه اي داشته باشد.
در برونزدهاي سنگ هاي افيوليتي به دليل دگرساني به نسبت گسترده ،کاني سازي منيزيت ديده مي شود .وجود
چند معدن فعال منيزيت در محدوده ورقه و مناطق پيرامون گواه بر قابليت منطقه براي اين ماده معدني است.

لي ستونيت هاي مرتبط با اين افيوليت مالنژها گسترش خوبي دارند ،اما مقدار طال در آنها بين  1تا  ppb 5اندازه گيري
شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کاني زايي مس تنها به صورت محدود در سنگ هاي آتشفشاني ائوسن ديده مي شود .کانيزايي ياد شده به صورت
کر بنات مس بوده و مقدار مس بين  30تا ppm 90مي باشد .در بخش توف ي سنگهاي آتشفشاني ائوسن کوه پشت شار
دو نشانه معدني بنتونيت وجود دارد ،که تجزيه  XRDبر روي آنها حضور کاني هاي مونتموريونيت ،فلدسپات و

تﻣ

کريستوباليت را تأييد مي کند.
از ن ظر سنگ هاي تزئيني و نما مي توان به رخنمون هاي سنگ آهك کرتاسه و پالئوسن توجه نمود .اگر چه دو معدن

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

غير فعال در اين سنگها يكي در پره هندوستان و ديگري در کهنه کوه در نقاط نامناسب و نزديك محل گسل انتخاب
شد ند ،اما با مطالعه دقيق مي توان مكان هاي مناسب پيدا کرد و از قابليت معدني اين واحدها براي توسعه و رشد
منطقه سود جست.
منابع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ
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