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گزارش زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7261ابريشم رود
مقدمه

گستره نقشه زمين شناسي ابريشم رود ،در شمال کوير بزرگ ايران و در محدوده بخش مياني شمال چهارگوش
1:250،000زمين شناسي خارتوران ،ميان عرض هاي شمالي' 35º،30تا ' 36º،00و طول هاي خاوري ' 56º،00تا
' 56º،30جاي گرفته است .ورقه 1:100،000زمين شناسي ابريشم رود ،از ديدگاه زمين شناسي ،در پهنه ايران مرکزي
جاي دارد و در برگيرنده واحدهاي سنگي گوناگون از دوران ميان زيستي ) (Mesozoicو نوزيستي ) (Cenozoicاست.
جغرافيا و راههاي ارتباطي

اين منطقه داراي آب و هواي خشك و کويري است و زمستان هاي سرد و تابستان هاي گرم دارد .دق ها و رودخانههاي
آن (کال ها) شامل شق اسب انداز و کال شور در بخش مياني ورقه ،رودخانه کل موره در شمال باختري ،کال شور آب
و کال پن ج چاهي و کال زقدي در خاور و کال غريبه و کال تجور در جنوب خاور منطقه است .در همه طول سال ،تنها
در کال شور ،آب جاري است و ديگر کال ها در بيشتر درازناي سال بي آب اند و يا آبي اندك در آن ها روان است.
بلندترين نقطه ارتفاعي هاي کوه قلعه باال به بلنداي  1685متر و پائين ترين نقطه آن در شوره زار کال شور از
بخشهاي جنوب باختري منطقه با بلنداي  711متر از سطح دريا است .ميانگين بارش ساالنه ابريشم رود  50تا 100
ميليمتر است .پوشش گياهي به دليل ميزان کم بارندگي  ،بسيار اندك تا اندك است و در برگيرنده ،بوته ها و
درختچههايي مانند گز ،تاق و گون و در بخش جنوب باختري بدون پوشش گياهي است .اين منطقه ،به دليل کمبود
منابع آب از نظر کشاورزي توسعه نيافته است و تنها در اطراف کالته هاي خالي از سكنه عنابو ،دلبر و هوژده در شمال
باختري و تجور در باختر ورقه باغ هاي کشاورزي محدودي وجود دارند .دامپروري رونق بيشتري در اين منطقه دارد
و در نواحي مرکزي و شمالي ورقه پرورش شتر ،گوسفند و بز رواج دارد .ورقه ابريشم رود بخشي از منطقه1470640
هكتاري از پارك ملي پناهگاه حيات وحش خارتوران است که زير نظارت سازمان حفاظت از محيط زيست است و
مجموعه اي گرد آمد ه به تقريب همه گونه هاي جانداران صحرايي ايران از جمله جبير ،آهو ،قوچ و ميش وحشي ،کل
و بز وحشي ،کفتار ،گرگ ،پلنگ و يوز پلنگ را پناه داده است و يكي از دو پناهگاه باقي مانده براي گور (گور خر
آسيايي) است .شمار گورها در اين پارك ملي  250تا  300راس و جمعيت ي وزپلنگ در حدود  10-14قالده بر آورد
مي شود .جاده اسفالته بيارجمند  -بردسكن مهم ترين راه ارتباطي اين منطقه با ديگر مناطق است .براي دسترسي به
رخنمونهاي زمين شناختي از جاده هاي خاکي دلبر -ماجراد و کال شور -کال زقدي و راه هاي جيب رو جدا شده از
آن ها استفاده شده است.
زمين ريخت شناسي

از نگاه زمين ريخت شناختي ،گستره نقشه ابريشم رود سر زميني است که بيشتر آن را زمين هاي پست ،هموار و
کويري مي پوشاند .اين منطقه به شدت زير تاثير پديده هاي زمين ساختي و فعاليت هاي آتشفشاني قرار گرفته است .
بخش کوهستاني مرکز و شمال باختر ورقه با روند تقريبي خاوري باختري ) (ENE_WSWاين ناحيه را به دو نيم مي
کند و بخش هاي کم ارتفاع و پست کوير نمك در شمال ورقه و بيرون از آن را از دشت کوير در جنوب منطقه جدا مي
سازد .ريختار کوه ها بستگي به واحدهاي پديد آورنده و حرکت هاي زمين ساختي دارد ،آن چنان که بلندترين نقاط
ارتفاعي در بخش شمال باختر (کوه قلعه باال) و جنوب خاور (کوه غريبه) ورقه از سنگ هاي آهك توده اي کرتاسه
پيشين با قاعده گسله پديد آمده است .بخش کوهستاني باختر ورقه ،در رشته کوه هاي جن بد و ماجراد ،از سنگ هاي
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دگرگوني اوايل مزوزوئيك است و در برگيرنده سنگهاي گرانيت ميلونيتي و آهك کريستالين است که به علت سخت
فرسا بودن آن ها نسبت به سنگ هاي شيستي پيرامون خود ،بلند و سرکشيده ترند و در جاهايي توسط گسله راندگي
بر روي واحد هاي سخت فرساي آذرين بيروني ائوسن مياني – مياني پسين قرار گرفته اند .بخش مياني کوهستان
هاي مرکز ورقه ،کم ارتفاع تر و تپه ماهوري است و در برگيرنده سنگ هاي نرم فرساي رسوبي ،از جنس مارن و شيل
هاي آهكي کرتاسه پسين ،و سنگ هاي نرم فرسا تا سخت فرسا ،رسوبي ،رسوبي  -آتشفشاني و آتشفشاني ائوسن
مياني و مياني پسين است .بخش هايي از خاور کوهستان هاي مرکز ورقه و بيرون از آن مرتفع و ستيغ ساز است و
کوه غريبه به بلنداي  1525متر  ،کوه تنگه تنگ به بلنداي  1225متر و کوه الكوم به بلنداي  1325متر از سطح دريا
از مهمترين کوه هاي اين منطقه است که به علت سخت فرساي واحدهاي سنگي آن ها و همچنين تاثير حرکت هاي
زمين ساخت مرتفع تر از نواحي مجاور خود هستند .بخش هاي کم ارتفاع و پست ،در شمال و جنوب منطقه ،در
برگيرنده انباشته هاي کنگلومرايي نئوژن ،پادگانه هاي آبرفتي بلند پليو کواترنري ،پادگانه هاي پست و کم ارتفاع
کواترنري ،شن هاي روان و نهشته هاي رسي و نمكي است .در شمال و جنوب منطقه گسله هاي جوان کواترنري در
شكل گيري واحدهاي ريخت شناسي عمده منطقه مانند نهشته هاي مخروط افكنه هاي قديم و در حال پيدايش در
محل برخورد دره ها به دشت ها ،واريزه هاي موجود در پاي ارتفاعات بلند ،نقش آفريني مي کنند.
چينه نگاري
واحد هاي سنگي ميان زيستي

سنگ هاي رسوبي و آتشفشاني مزوزئيك در گستره نقشه ،دربرگيرنده ترادف رسوبي نواحي دلتايي ،رودخانه اي هم
ارز سازند شمشك با ديرينه ژوراسيك پيشين ،نهشته هاي ژرف و کم ژرفاي ژوراسيك مياني و ژوراسيك مياني -
پسين است که در پاره اي از نقاط زير تاثير دگرگوني ديناميكي قرار گرفته است و در درجه پائين رخساره شيست
سبز دگرگون شده اند .نهشته هاي کم ژرف کرتاسه پيشين در پيكر سنگ هاي آهكي است و نهشته هاي ژرف و نيمه
ژرف کرتاسه پسين در پيكر واحد مارني و آهكي مي باشد .حوضه کرتاسه به دليل تكاپوي گوناگون و چند گانه رسوبي
در گستره نقش ه داراي ويژگي خاصي است ،به گونه اي که در بخش مرکزي و شمال خاوري منطقه ،واحدهاي سيلت
شيلي و مارني با ميان اليه هاي آهك نازك اليه و در بخش هاي شمال باختري و خاوري منطقه ،سنگ آهك هاي
توده اي و ستبر اليه جاي گرفته اند که شرايط متفاوت رسوبگذاري حوضه در طي زمان کرتاسه را نشان مي دهند.
ژوراسيك پيشين
واحد Jsl

اين واحد در شمال باختري ورقه در هسته تاقديس جهت دارکوه يزد و رخنمون دارد و با سازند شمشك در البرز قابل
مقايسه است ،اين واحد در پارهاي از نقاط داراي برگوارگي خفيفي هستند .اين واحد در برگيرنده تناوبي از ماسه سنگ،
سيلت شيلي و سيلتستون همراه با ميان اليه هاي سنگ هاي آتشفشاني (توف برش) بطورعمده با ترکيب آندزيتي
(واحد  )Jvlاست .کنگلومرا هاي با رنگ خاکستري تيره ،همراه واحد  Js lنيز ديده مي شوند که قطعه سنگ هاي پديد
آورنده آن بيشتر از سنگ هاي گرانيت ميلونيتي شده ،گنيس و شيست است و داراي جور شدگي ضعيف و گرد شدگي
به نسبت خوب است .از ديدگاه چينه نگاشتي و با توجه به گزارش وجود آمونيت و فسيل هاي گياهي در ميان اليه
هاي شيلي هم ارز اين واحد در شمال باختري ورقه دره دايي و جنوب خاوري ورقه بسطام ،سن اين واحد ژوراسيك
پيشين در نظر گرفته شده است .اين واحد ريختاري کم افراز و رنگ نمادين خاکستري دارد .مرز زيرين اين واحد ديده
نشده است و در بخش هاي بااليي اين واحد يك سري آهك هاي خاکستري جاي دارد که به طور جانبي به
ميكروکنگلومراي آهكي تبديل مي شوند که اين مورد شاهدي بر وجود رويداد زمين ساختي سيمرين مياني در اين
ناحيه است (م .مجيدي فرد  -گفتار شفاهي) و مرز زبرين اين واحد با ناپيوستگي هم شيب در زير واحد  Jml2جاي
گرفته است.
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ژوراسيك مياني -پسين

در شمال باختري ورقه ،واحدهاي سنگي ژوراسيك بر اساس تغيير رخساره هاي سنگي به سه واحد  Jlm2 ، Jml2و  Jl2در
بخش هاي مرکزي به دو واحد و jsh,s2و  je2قابل مقايسه با سازندهاي بغمشاه و اسفنديار بخش شده است.
واحد Jml2

بيشترين گسترش و رخنمون اين واحد در شمال کوه دلبر و جنوب کوه کالته عالء الدين است .اين واحد دربرگيرنده
مارن و سنگ آهك مارني داراي رگه هاي کلسيتي فراوان و خاکستري رنگ است .مرز زيرين آن با يك ناپيوستگي هم
شيب در يال هاي شمالي و جنوبي تاقديس جهت دار کوه يزدو ،بر روي واحد  Jsجاي گرفته است و در پاره اي از نقاط
ديگر مانند جنوب کوه کالته عالء الدين با همبري گسله در کنار واحدهاي  TRsch,mو  gnجاي دارد .مرز زبرين اين
واحد در زير واحد  J lm2است و بيشينه ستبراي آن در حدود  600برآورد مي شود.
واحد Jlm2

اين واحد در شمال باختري منطقه گسترش و رخنمون دارد و در بر گيرنده سنگ آهك نازك اليه ،بيش و کم متبلور
و سنگ آهك مارني نازك اليه تيغه اي و خاکستري رنگ است که به سوي بخش هاي بااليي بر حجم سنگ آهك
افزوده مي شود .اين واحد به شدت چين خورده است و در پاره اي از جاها در فرايند دگرگوني ديناميك به شدت
داراي برگواره اي ) (foliationو نوار شكنجي ) (kink bandاست و در پيكر کالك شيست ظاهر شده است و داراي رگه
هاي کلسيتي فراواني است که اغلب در جهت برگوارگي جاي گرفته اند .نوار شكنجي ها درمنطقه مورد بررسي به
نسبت داراي شيب زيادي مي باشند و به صورت دسته هاي هم يوغ ) (conjugateديده مي شوند .مرز زيرين اين واحد
بر روي واحد  Jml2و مرز زبرين آن با همبري گسله راندگي ،در زير واحد اربيتولين دار واحد  Kl1کوه ملحدو و يا واحد
هاي دگرگون شده ترياس (؟) قرار دارد و به اين دليل برآورد صحيح ستبراي اين واحد ناممكن است .بر اساس مطالعه
هاگ و گرده هاي به دست آمده زير ،محدوده سني واحد  Jlm2ژوراسيك پسين(؟) تا کرتاسه پيشين(؟) در نظر گرفته
شده است (ك .توکلي.)1382 ،
هاگ هاي به نسبت بد حفظ شده )??( Contignisporites sp.
گرده هاي
)?( Exesipollenits sp. , Pityosporites sp. (?), Spheripollenites aff. scabratus, Tsugaepollenites sp.
اما با نگرش ب ه ميكروفسيل هاي زير و داده ها و شواهد چينه شناختي سر زمين ،سن واحد هاي  Jml2و  Jlm2ژوراسيك

پسين در نظر گرفته شده است (م .مجيدي فرد.)1382 ،
Nautiloculina sp. , Cristellaria sp. , Textularidae. , Lituolids. , Valvulinidae. , Echinoids. , Bryozoa. ,
Ostracod. , Gastropod. , Crinoids. , shell's fragment

واحد Jl2

اين واحد در کوه ”يال زرد“ در شمال باختري ورقه بيشترين گسترش و رخنمون را دارد .اين واحد در برگيرنده سنگ
آهك متبلور ضخيم اليه تا توده اي کرم روشن تا قهوه اي رنگ است که در بخش هاي زيرين داراي نوارهاي چرت
است .مرزهاي زيرين و زبرين آن در کوه يال زرد گسله است و به اين دليل برآورد ستبراي اين واحد ناممكن است .با
نگرش به ميكروفسيل هاي زير و داده ها و شواهد چينه نگاشتي ،ديرينه اين واحد ،ژوراسيك پسين در نظر گرفته
شده است (م .مجيدي فرد.)1382 ،
Oolithica. , Trocholina sp. , Meandraspira sp. , pseudocyclammina sp. , Acicularia sp. , Nautiloculina
sp. , Cristellaria sp. , Textularidae. , Valvulinidae. , Echinoids. , Bryozoa. , Ostracod. , Gastropod. ,
Crinoids. , shell's fragment

كرتاسه پيشين
واحد Kl1

بيشترين گسترش و رخنمون اين واحد در شمال باختري ورقه ،در ارتفاعات قلعه باال و در جنوب خاوري ورقه در
ارتفاعات کوه غريبه و ارتفاعات شمال کال غريبه ديده مي شود .اين واحد در برگيرنده سنگ آهك هاي ستبر اليه
اربيتولين دار خاکستري تا کرم متمايل به قهوه اي رنگ است .در شمال باختري ورقه اين واحد با همبري گسله بر
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روي واحد هاي کهن تر  J lm2 ،Jml2جاي دارد و در جنوب خاوري ورقه با همبري گسله بر روي واحد هاي  Eblm.uو Pec

رانده شده است و ريخت شناختي ستيغ ساز و بلند دارد و واحدهاي چينه اي جوان تر روي آن را نمي پوشانند .با
نگرش به ميكروفسيل هاي زير
Orbitolina conoidea, Orbitolina lenticularis, Orbitolina discoidea, Iraqia simplex, Valvulammina cf.
picardi, Dictyoconus affarabicus, Pseudolituonella cf. reicheli, Cuneolina sp. , Pseudocyclammina sp. ,
Lenticulina sp. , Dictyoconus sp. , Pseudochrysalidina sp. , Ammobaculites sp. , Orbitolina sp. , Rotalia
sp. , Textularia sp. , Lituolidae, Valvulinid, Miliolids, Echinoid,s spine, Echinoid,s frag. , Bryozoa,
Plecypoda shell's frag.

ديرينه اين واحد کرتاسه پيشين (آپتين  -آلبين) در نظر گرفته شده است و با وجود همبري هاي گسله اين واحد در
منطقه مورد مطالعه ،ستبراي آن فزون تر از  ، 1000با توجه به برونزدهاي آن در خارج ورقه ،برآورد مي شود.
كرتاسه پسين
واحد Kml2

اين واحد به شدت چين خورده است و در هسته تاقديس گرماب و بخش هاي مياني و شمال خاوري ورقه ،بيشترين
گسترش و ستبرا را دارد .واحد  Kml2دربرگيرنده مارن هاي خاکستري روشن متمايل به سبز رنگ همراه با اليههاي
آهك ماسه اي نازك اليه با رگچه هاي کلسيتي است که اليه هاي آهك ماسه اي به دليل پايدارتر بودن ،به صورت
برجسته در ميان واحد مارني ديده مي شوند .ريختار اين واحد ،تپه ماهوري هاي کم افراز و گنبدي شكل است که با
آبراهههاي متعددي جدا مي شوند .بخش هايي بااليي اين واحد در پاره اي از نقاط مانند جنوب کال شور آب با واحد
آهك و مارن که واجد فسيل هاي شاخص پالئوسن است در هم مي آميزد که تفكيك آن ها را از يكديگر دشوار مي
نمايد ولي با اين وجود در پاره اي از موارد و تا حد امكان ،با توجه به مقياس نقشه ،اين بخش ها نشان داده شده اند.
ارتباط واحد نرم فرساي  Kml2با واحد سخت فرساي  Eblm.uدر بيشتر نقاط به دليل تفاوت جنس اين دو واحد ،گسله
است و گسله الكوم در چگونگي رخنمون اين واحد نقش موثري داشته است .با نگرش به ميكروفسيل هاي بدست آمده
زير:
Globotrunana arca. , G. Stuartiformis. , G. lapparenti. , Gavelinella sp. , Guadrna sp. , Dorothia sp. ,
Marssonella sp. , Lenticulina sp. , Trochammina sp. , Marginotruncana sp. , Cibicides sp. , Acarinnina
sp. , Buliminella carseyae.
سن اين واحد کرتاسه پسين ) (Campanian-Maestrichtianدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ط .محتاط، 1379 ،

ف .وکيل 1380 ،و ز .سهرابي  .)1381ستبراي اين واحد به دليل همبري گسله اين واحد با واحدهاي کهن تر و جوان
تر و نيز به دليل چين خوردگي شديد آن قابل اندازه گيري نيست.
واحد Kls2

اين واحد تنها در گوشه شمال خاوري ورقه رخنمون دارد و گسترش آن در نقشه مجاور نيز ادامه مي يابد .اين واحد
در برگيرنده تناوب سنگ آهك نازك اليه ،سنگ آهك مارني و ماسه اي همراه با سيلت شيلي کربناته قهوه اي تا
خاکستري رنگ است که بر روي واحد  Jml2جاي مي گيرد.
واحد Kl2

اين واحد به گونه اي محدود و پراکنده بر روي واحد  Kml2و يا با همبري گسله در کنار واحدهاي  gnو  TRsch,mدر
شمال خاوري ورقه رخنمون دارد و در بر گيرنده سنگ آهك ستبر اليه تا توده اي (بايوميكريت  -بايو اسپاريت)
خاکستري رنگ با رگچه هاي فراوان کلسيتي است .با نگرش به ميكروفسيل هاي به دست آمده زير و داده ها و شواهد
چينه نگاشتي سن آن کرتاسه پسين ) (Maestrichtianدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ق .عسگري 1379 ،و پ.
رضايي و ق .عسگري.)1380 ،
Orbitoides apiculata, Orbitoides media, Calcisphaerula innominata lata, Calcispaerula innominata,
Pithonella ovalis, Stomioshaera sphaerica, Hedberglla sp., Stomioshaera conoidea, Textularia sp.,
Rotalia sp., Miliolidae, Cibicididae, Ostracod, Red Algae's fragments.
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واحد هاي سنگي نوزيستي )(Cenozoic

در گستره ورقه ابريشم رود رخنمونهايي از واحدهاي رسوبي پالئوسن ،واحدهاي رسوبي  -آتشفشاني و آتشفشاني،
ائوسن مياني و ائوسن مياني  -پسين ،واحدهاي رسوبي اليگوميوسن و پليوسن و نهشته هاي کواترنري ديده ميشوند.
واحدهاي سنگي پالئوسن
c

l

اين واحدها کهن ترين واحد سنگ هاي نوزيستي را شامل مي شود و در منطقه مورد مطالعه به دو واحد  Peو Pe

جدا شده اند.
واحد Pec

اين واحد تنها در جنوب کوه غريبه رخنمون دارد و در برگيرنده کنگلومراي قرمز تا قهوه اي رنگ ستبر تا متوسط اليه
است و قطعات تشكيل دهن ده آن بيشتر از سنگ آهك هاي خاکستري رنگ اوربيتولين دار کرتاسه است که داراي
گرد شدگي متوسط تا خوب و جور شدگي ضعيف است .سن اين واحد بر اساس مجموعه ميكروفسيل هاي به دست
آمده از سيمان و بخش آهكي کنگلومرا در محدوده ورقه  1:100000احمد آباد ،به زمان پالئوسن پيشين نسبت داده
شده است ) .(Salamati, 1999مرز زيرين اين واحد با واحد کرتاسه در جنوب کوه غريبه دگرشيب و مرز زبرين آن با
واحد  Pelدر کوه سيب در ورقه مجاور (ورقه  1:100000احمد آباد) به گونه اي هم شيب نشان داده شده است و
بيشينه ضخامت آن در اين ورقه حدود  80متر برآورد مي شود.
واحد Pel

اين واحد در جنوب جاده اسفالته خانخودي به احمد آباد ،جنوب کال شور آب و شمال کال زقدي رخنمون دارد و در
برگيرنده سنگ آهك بيو ميكريتي گلوکونيت دار ماسه اي متوسط تا ضخيم اليه به رنگ کرم تا خاکستري روشن
است و در پاره ا ي نقاط مانند جنوب کال شور آب اين واحد همراه با مارن است که تفكيك آن را از بخش بااليي واحد
 Kml2دشوار مي سازد .با نگرش به ميكروفسيل هاي به دست آمده زير
Discocyclina sp. , Globigerina sp. , Globorotalia sp. , Operculina sp. , Rotalia sp. , Textularia sp. ,
Vavulina sp. , Hadonia sp. , Spirolina sp. , Cibicides sp. ,
Quinqueloculina sp. , Pyrgo sp. , Textularidae, Miliolids.
سن اين واحد پالئوسن پسين) (Thanetianدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ق .عسگري 1379 ،و ز .سهرابي . )1381

مرز زيرين اين واحد با نهشته هاي کرتاسه پسين در جنوب کال شور آب به گونه اي پيوسته و هم شيب است و در
پاره اي از نقاط ديگر مانند بخش شمال خاوري ورقه در شمال جاده اسفالته گسله است .مرز زبرين آن با واحد رسوبي
 Ecmو Eshtmدر شمال جاده اسفالته ،به گونه ي ناپيوسته و از نوع دگرشيب و در جنوب کال شور آب با واحد آتشفشاني
 Evm.uگسله است .بيشينه َضخامت آن در حدود  50-100متر برآورد مي شود.
واحدهاي سنگي ائوسن

نهشته هاي ائوسن در برگيرنده سنگ هاي رسوبي -اتشفشاني (ائوسن مياني) و سنگ هاي اتشفشاني ( ائوسن مياني -
پسين) است .اين تقسيم بندي بر اساس ويژگي هاي ديرينه شناختي ،چينه نگاري و سنگ شناسي انجام گرفته است
و به دليل تكتونيك شديد در واحدهاي سنگي نامبرده ،برآورد دقيق ضخامت حقيقي آن ها ناشدني است.
واحدهاي سنگي ائوسن مياني
واحد Emsm

اين واحد در برگيرنده کنگلومرايي قاعده اي ،مارن آرژيليتي سبز رنگ و ماسه سنگ نوموليت دار با ميان اليه هاي
کنگلومرايي است که در شمال جاده اسفالته خانخودي به احمد آباد رخنمون دارد .کنگلومرا ي درون اليه اي اين واحد
داراي جور شدگي ضعيف و گرد شدگي به نسبت خوب تا متوسط است .قطعه هاي آن شامل گرانيت ميلونيتي شده
) ،(gnميكا شيست  TRsch,mو سنگ آهك خاکستري رنگ کرتاسه است .مرز زيرين آن به گونه ناپيوسته موازي
) (Paraconformityبر روي واحد  Pelو يا به گونه دگرشيب از نوع زاويه دار ) (angular unconformityبر روي واحدهاي
دگرگونه کهن تر  TRsch,mو  gnجاي دارد و مرز زبرين آن به صورت هم شيب در زير واحد کنگلومرايي  Ecmجاي
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ميگيرد و ضخامت آن در حدود  180متر برآورد ،مي شود .از ديدگاه چينه شناختي و با نگرش به ميكروفسيلهاي
به دست آمده زير:
Cibicides sp., Acarinina spinuloinflata., Acarinina cf. matthewsae., Acarinina cf. bullbrooki.,
Truncorotaloides aff. libyaensis., Tuborotalia sp., Radiolarien.
سن آن آئوسن مياني) (Middle Eoceneدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ت .محتاط.)1379 ،

واحد Ecm

اين واحد بيشترين گسترش را در بخش هاي مياني و باختري ورقه دارد .رخنمون آن در جنوب جاده اسفالته خانخودي
به احمد آباد ،جنوب کال گرماب ،شمال خاوري گسله غريبه ،باختر گسله الكوم و شمال کال چاه معدن ديده ميشود.
اين واحد در برگيرنده تناوب کنگلومرا  -ميكروکنگلومرا و ماسه سنگ قرمز تا قهوه اي روشن است که قطعه هاي آن
در بردارنده آهك هاي خاکستري رنگ اربيتولين دار کرتاسه ،ميكا شيست  ، TRsch,mگرانيت ميلونيتي شده ) (gnو به
ندرت ماسه سنگ هاي واحد  Emsmاست .از ويژگي هاي اين واحد جورشدگي ضعيف و گرد شدگي خوب قطعه هاي
آن است که در زمينه ماسه اي تا قلوه اي قرار دارند .مرز زيرين اين واحد به گونه اي هم شيب بر روي واحد  Emsmو
مرز زبرين آن به گونه هم شيب در زير واحد  Eblm.uدر جنوب جاده اسفالته جاي گرفته است.
واحد Eshtm

بيشترين گسترش اين واحد در خاور کال شور است و به گونه محدود و پراکنده در امتداد باختر کال گرماب نيز
رخنمون دارد .اين واحد شامل تناوب گلسنگ ،سيلتي شيل مدادي خاکستري تا سبز کم رنگ ،توف ماسه اي سبز
رنگ و سنگ آهك ماسه اي و سنگ آهك نوموليت دار کرم رنگ (محيط دريايي) همراه با ميان اليه هاي مارن،
ميكروکنگلومرا و کنگلومرا است .مرز زيرين آن به گونه دگر شيب بر روي واحد  Kml2و مرز زبرين آن به گونه هم شيب
در زير واحد  Etsmجاي گرفته است .بيشينه ضخامت اين واحد که تحت تاثير چين خوردگي و گسلش قرار گرفته است
در حدود  500-600متر برآورد مي شود .از ديدگاه چينه شناختي و ب ا نگرش به ميكروفسيل هاي به دست آمده از
اليه هاي سنگ بيو ميكريت و بيو اسپاريت زير
Nummulites aturicus, Nummulites sp. , Discocyclina sp. , Operculina sp. , Nummulites millicaput,
Actinocyclina sp. , Goloborotalia sp. , Globigerina sp. , Eovigerina sp. , Cibicides sp. , Anomalina sp. ,
Rotalia sp. , Textularia sp. , Miliolid, Crinoid's frag. , Echinoid's spine, Bryozoa, Algae, shell's
fragments.
سن آن ائوسن مياني ) (Middel Eoceneدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ق .عسگري.)1379 ،

واحد Etsm

اين واحد در بخش مياني و باختري ورقه بيشترين گسترش را دارد .شامل تناوب سيلتي شيل مدادي ارغواني تا سبز
کم رنگ ،توف ماسه اي ،آهك نوموليت دار ،توف قطعه سنگي ،توف بلورين ،توف برش .برش ولكانوکالستيك  -آگلومرا
است و در پاره اي از نقاط با مارن و کنگلومرا همراه است .آثار قالب هاي شياري) ،(flute castsطبقه بندي تدريجي
) (graded beddingهمراه با رسوبات توربيديتي ،در پاره اي از نقاط مانند چشمه شيرين ديده مي شود .بهترين
رخنمون اين واحد در مسير کال چشمه شيرين ،ناوديس گذر کال گرماب و بخش خاوري کال کل موره ديده مي
شود .مرز زيرين آن در شمال کال پنج چاهي به گونه هم شيب بر روي واحد  Eshtmو در ديگر نقاط با همبري تكتونيكي
جاي گرفته است و مرز زبرين آن در خاور کال شور به گونه هم شيب در زير واحد  Evm.uو در ديگر نقاط به گونه
پوشيده است .تعيين ضخامت اين واحد با توجه به چگونگي جاي گيري آن و تكتونيزه بودن منطقه دشوار است و
بيشينه ضخامت اين واحد که زير تاثير چين خوردگي و گسلش قرار گرفته است نزديك به  1000متر برآورد مي شود.
واحد  Etsmداراي ريختار به نسبت مرتفع تا نيمه مرتفع است و در پاره اي نقاط فرسايش يافته است .از ديدگاه چينه
نگاشتي و ب ا نگرش به ميكروفسيل هاي به دست آمده از اليههاي سنگ بيو ميكريت و بيو اسپاريت زير:
Goloborotalia centralia, Discocyclina sp. , Rotalia sp. , Proticulosphaera, Astrocyclina sp. ,
Trancorotaloides sp. , Nummulites millicaput, Pseudolituonella reicheli, Textularia sp. , Operculina sp.
, Miliolids, Bryozoa, shell 's fragments.
سن آن ائوسن مياني ) (Lutetianدر نظر گرفته شده است (طبق نظر ح .پرتو آذر.)1382 ،
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واحدهاي سنگي ائوسن مياني-پسين

اين واحدها بيشترين گسترش را در گستره نقشه دارند و مجموعه هايي را شامل مي شوند که در برگيرنده سنگهاي
پيروکالستيك (برش ولكانيكي  -آگلومرا و توف) ،گدازه هايي با ترکيب بيشتر متوسط و نيز بازيك و اسيدي و سرانجام
سنگ هاي آذر آواري  -رسوبي است .دنباله روند باالآمدگي تدريجي کف حوضه رسوبي در گستره نقشه از ائوسن
مياني به ائوسن مياني  -پسين با فعاليت هاي آتشفشاني در محيط هاي نيمه خشكي  -نيمه دريايي در پيكر انفجاري
) (pyroclasticو يا گدازه اي ) (lavaبوده است که در مراحل آرامش فعاليت آتشفشاني ،انباشته هاي واحدهاي رسوبي
 آتشفشاني مانند سنگ هاي توف ماسه اي ،ماسه سنگ توفي و توفيت برجاي گداشته شده است (محمد هاشم امامي گفتار شفاهي).واحد Evm.u

اين واحد در باختر گسله الكوم در حد فاصل کال شور آب و کال پنج چاهي رخنمون دارد و در برگيرنده گدازههاي
نيمه خشكي تراکي آندزيت (التيت) ،آندزيت هاي خاکستري تيره تا سبز و نيز اليه هايي از برش ولكانيك  -آگلومرا
سبز تيره رنگ با قطعاتي از گدازه هاي آندزيتي به شكل گرد و مدور با قطري در حدود  5تا  25سانتيمتر است ،اين
قطعات در زمينه اي از جنس خود قطعات قرار گرفته اند و به گونه ستبر اليه رخنمون دارند .مرز زيرين اين واحد
 Evm.uبر روي واحدهاي  Eshtmو  Etsmجاي گرفته است و مرز زبرين آن به گونه گسله در زير واحد  Eblm.uاست ( شمال
کال پنج چاهي) .برآورد ضخامت اين واحد با توجه چگونگي جاي گيريش و تكتونيزه بودن منطقه دشوار مي نمايد ،با
اين وجود ،بيشينه ضخامت آن در حدود  800متر برآورد مي شود .اين واحد ريخت شناسي مرتفعي در گستره نقشه
دارد .درون اين واحد ،در شمال کال پنج چاهي ،زير واحد  ، Espm.uشامل گدازه هاي زير دريايي اسپيليت  -کراتوفير
خاکستري تيره تا سياه رنگ با ويژگي هاي ميكروسكوپي زير جاي دارند .اين سري از سنگ ها داراي بافت پورفيريتيك
با زمينه اينترسرتال ،گاه شيشه اي و باز بلورين هستند .پورفيرها در برگيرنده پالژيوکالز با ترکيبي در حد آلبيت -
اوليگوکالز است که به کاني هاي فيلوسيليكاته رس  -کلريت ،کربنات ،اپيدوت و گاه پومپله ايت تجزيه و جانشين شده
است .از ديگر پورفيرهاي موجود ،کلينوپيروکسن به مقدار کم و نيز اوليوين با جانشيني به طور کامل توسط کوارتز و
مقاديري کاني هاي اکسيد آهن هستند .در زمينه اين سنگ ها فلدسپات ها به شكل چوبك ) (lathو يا ميكروليتهاي
ظريف و گاه با رخساره دم پرستويي نمايان شده اند .شيشه موجود در زمينه گاه کلريتي شده است ولي اغلب اين
شيشه ها به کاني هاي اکسيد آهن آغشتگي فراوان نشان مي دهند .پيروکسن به صورت سوزن هاي ظريف و بلند و
نيز لوکوکسن  -اسفن در زمينه موجودند .انبوهه هاي کروي شكل کوارتز به همراه کلريت و پومپله ايت نيز گاهي در
اين سري از سنگ ها ديده مي شوند.
واحد Eblm.u

اين واحد در بخش هاي خاوري و مياني گستره نقشه ،در حد فاصل گسله هاي الكوم و گسله غريبه و در شمال و
جنوب محور تاقديس گرماب بيشترين گسترش و رخنمون را دارد .بيشتر حجم اين واحد ،دربرگيرنده سنگ هاي
پيروکالستيك (برش آتشفشاني  -آگلومرا) است که همراه با گدازه هايي با ترکيب حد واسط تا بازيك ظاهر شده است.
قطعه هاي آتشفشاني در برش هاي آتشفشاني زاويه دار تا نيمه زاويه دار ودر آگلومراها نيمه زاويه دار تا نيمه گرد شده
با قطري از  2تا  30سانتي متر و با جورشدگي ضعيف هستند و جنس زمينه اين سنگ ها همسان با قطعه هاي موجود
در آن ها است .بر اساس ترکيب قطعه هاي گدازه اي اين واحد چنين به نظر مي رسد که فوران گدازه در محيطي کم
ژرفا بوده است که در پاره اي از موارد حمل شدگي آن ها در حوضه انجام شده است .اين واحد داراي ريخت شناختي
کم افراز است که در پاره اي از نقاط مانند کال زقدي و کال کل موره داراي اليه بندي محسوسي است .رنگ اين واحد
از خاکستري مايل به سبز تا قرمز مايل به قهو اي است .مرز زيرين واحد  Eblm.uدر خاور ورقه ،در جنوب جاده اسفالته،
به گونه هم شيب بر روي واحد  Ecmاست و بخش زبرين آن به گونه هم شيب و پيوسته در زير واحد  Elbm.uجاي گرفته
است و ستبراي آن افزون بر  1000متر برآورد مي شود .در پاره اي از نقاط ،مانند شمال تنگه تنگ اين واحدها را
دايك هاي تغذيه کننده ) (feeder dykesمتعددي با ترکيب تراکي آندزيت قطع مي کنند که حاشيه آن ها برشي
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شده است .اين دايك ها همساني کاني شناختي قابل مالحظه اي با واحد هاي در برگيرنده دارند .از ويژگي هاي
ميكروسكوپي قطعه هاي برش آتشفشاني -آگلومرا اين واحد مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت ميكروسكوپي
اين دسته از سنگ ها پورفيريتيك با زمينه ميكروليتي  -نهان بلور و گاه شيشه اي اکسيد شده است .شايان ذکر است
که بافت اين سنگ ها بيشتر به علت تراکم ناهمگن کاني هاي اکسيد آهن به رنگ هاي قرمز قهوه اي و نيز سياه رنگ
حالت قطعه قطعه يا توفي را تداعي مي کند .پورفيرها شامل پالژيوکالزها ،گاه با حواشي سديك تر و در برخي موارد
نيز با حواشي کلسيك تر ديده مي شوند .تجزيه و جانشيني اين پالژيوکالزها توسط سوداليت  -انالسيم قابل توجه
است .از ساير پورفيرها مي توان به آمفيبول و نيز کلينوپيروکسن اشاره کرد .در زمينه اين سري از سنگ ها،شيشه
(گاه اکسيد شده) ،ميكروليت هاي پالژيوکالز ،انبوهه هاي کاني هاي فيلوسيليكاته (ميكا-کلريت) ،گاه سيليس با رشد
توام و کربنات مالحظه مي شود .نكته شايان يادآوري در مورد اين دسته از سنگ ها آن است که آمفيبول هاي سالم
در کنار آمفيبول هاي تا حد زيادي اکسيد شده و نيز پالژيوکالزهاي سالم در کنار پالژيوکالزهاي بسيار تجزيه شده
ديده مي شوند .شايان ذکر است که اين سنگ ها بيشتر با ترکيب تراکي آندزيت هستند و مطابق نمودار SiO2/Na2O
 LeMaitre (1989) ،+K2Oدر دسته آندزيت هاي با پتاسيم باال جاي مي گيرند (پ .عروج نيا.)1382 ،
واحد Elbm.u

اين واحد در خاور کوه شكسته سنگ بو الكوم ،جنوب خاوري کوه الكوم و در بخش هاي مياني ورقه بيشترين گسترش
پس از واحد  Eblm.uدر منطقه مورد مطالعه دارد .بيشتر حجم اين واحد دربرگيرنده سنگ هاي گدازه ايي حد واسط تا
بازيك است که همراه با سنگ هاي پيروکالستيك (برش آتشفشاني  -آگلومرا) ديده مي شود و در پاره اي از نقاط
مانند بخش هاي جنوبي کال شور اين همراهي به شكل تناوب ديده مي شود .ترکيب بيشتر گدازه ها حد واسط است
که با سنگ هاي بازيك همراه و يا به آن پايان مي پذيرد .از گدازه هاي اين واحد مي توان به سنگ هاي آندزيت -
تراکي آندزيت ،آلكالي بازالت و بازالتيك تراکي آندزيت اشاره نمود .مرز زيرين آن با واحد  Eblm.uهم شيب است و مرز
زبرين آن در باختر ورقه به گونه پيوسته در زير واحد  Emm.uجاي گرفته است و در ديگر نقاط نيز در زير نهشته هاي
کواترنري پوشيده شده است .بيشينه ستبراي اين واحد در حدود  600تا  800متر در منطقه مورد مطالعه برآورد شده
است .سنگ هاي آندزيتي -تراکي آندزيتي بيشترين فراواني را در ميان سنگ هاي ائوسن مياني  -پسين دارند .از
ويژگيهاي ميكروسكوپي آن ها مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد اين دسته از سنگ ها بر حسب نسبت درصد
حجمي بلورهاي کلينو پيروکسن و آمفيبول به دو دسته پيروکسن دار و آمفيبول دار قابل تقسيم بندي هستند .بافت
اين دسته از سنگ ها پورفيرتيك با زمينه ميكروليتي  -جرياني و گاه پيلو تاکسي تيك ) (pilotaxiticو در پاره اي از
موارد با زمينه نهان بلورين و هيالوميكروليتيك است .پورفيرهاي در برگيرنده آن به ترتيب درصد فراواني شامل
پالژيوکالزهاي شكل دار تا نيمه شكل دار با ترکيب آندزين به شايد تا الابرادوريت و اغلب داراي ساختمان منطقه اي
و نيزغربالي هستند؛ بلورهاي کلينو پ يروکسن نيمه شكل دار تا شكل دار با ترکيب اوژيت هستند .بلورهاي آمفيبول
اغلب داراي کناره ها و گاه به طور کامل اکسيد شده هستند .بندرت اوليوين هاي که اغلب با کاني هاي اکسيد آهن و
مقاديري کوارتز جانشين شده است ،ديده مي شوند .زمينه اين سنگ ها بيشتر شامل ميكروليت پالژيوکالز ،بلورهاي
فاقد شكل آلكالي فلدسپار و ريز بلورهاي تيره است .نكته شايان توجه ،فراواني ريز بلورها و نيز ميكروليت هاي بسيار
ظريف از کلينوپيروکسن است که در زمينه برخي از اين سنگ ها (آندزيت هاي پيروکسن دار) ديده مي شود .کانيهاي
ثانوي بيشتر شامل کاني هاي فيلوسيليكاته (رس-ميكا -کلريت) و گاه سوداليت ـآنالسيم هستند و کاني هاي فرعي
شامل کاني هاي تيره و آپاتيت هستند که آپاتيت ها بيشتر در ابعاد درشت و به رنگ هاي قهوه اي تا دودي ظاهر شده
اند .شايان ذکر است که ” سنگ هاي حد واسط منطقه مطابق نمودار Irvine and Baragare ،SiO2/Na2O +K2O

) (1971در محدوده سنگ هاي ساب آلكالن قرار دارند و مطابق نمودار  Le Maitre (1989) ،SiO2/ K2Oدر دسته
آندزيت هاي پتاسيم باال مي باشند“ (پ .عروج نيا .)1382 ،سنگ هاي آلكالي بازالت و تراکي آندزي بازالت به ميزان
کمتري نسبت به سنگ هاي تراکي آندزيتي در منطقه مورد بررسي رخنمون دارند .از ويژگي هاي صحرايي اين دسته
از سنگ ها مي توان به رنگ سبز خاکستري تا تيره آن ها اشاره کرد که گاه بلور هاي اوليوين بطور کامل اکسيده در
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آن ها نمايان هستند و در پاره اي از موارد ساختمان هاي دايره اي متحد المرکز از اکسيد آ هن در آن ها ديده مي
شود .از ويژگي هاي ميكروسكوپي آن ها مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت اين دسته از سنگ ها به دو
صورت در زير ميكروسكوپ ديده شده است ،يكي بافت پورفيرتيك با زمينه ميكروليتي  -جرياني و گاه ميكروليتي و
اينترسرتال و ديگري بافت تراکيتوئيدي و تا اندازه اي زياد هلوکريستالين .بازالتهاي داراي بافت پورفيريتيك ،شامل
پورفيرهاي پالژيوکالز به شكل تخته اي ) (bladedو با ترکيب آندزين  -البرادوريت هستند که تجزيه جزئي به کاني
هاي فيلوسيليكاته ميكا  -کلريت ،نشان مي دهند .از ساير پورفيرهاي موجود کلينوپيروکسن نيمه شكل دار تا شكل
دار با ترکيب اوژيت  -اوژيت اژيرين و بلورهاي اوليوين نيمه شكل دار تا شكل دار و اغلب ايدينگسيتي شده هستند.
زمينه اين دسته از سنگ ها ،شامل ميكروليت هاي پالژيوکالز،ريز بلورهاي کلينوپيروکسن ،ميكروفنوکريستهايي از
اوليوين اکسيد شده و نيز ريز بلورهاي کاني هاي تيره است .آلكالي فلدسپار به صورت بلورهاي فاقد شكل هندسي در
زمينه بازالت ها موجود است .از ساير کاني هاي موجود در زمينه ،سوداليت  -آنالسيم به پيكر بلورهاي فاقد شكل
است .در بازالت هاي با بافت تراکيتوئيدي ،بلورهاي چوبك مانند ) (lathپالژيوکالز به همراه اوليوين و
ميكروفنوکريستهاي کلينوپيروکسن دار اوژيت  -اژيرين ،و گاه نيز پورفيرهاي کلينوپيروکسن و ميكروفنوکريست هاي
اوليوين به همراه بلورهاي چوبك مانند پالژيوکالز نمايان شده اند .شيشه و نيز آلكالي فلدسپار در زمينه جزيي اين
سنگ ها ديده مي شود .کاني هاي فيلوسيليكاته ميكا  -کلريت ،گاه کربنات و اپيدوت از کاني هاي ثانويه و آپاتيت و
کاني هاي يتره از کاني هاي فرعي موجود در اين دسته از سنگ هايند .شايان يادآوري است که سري سنگ هاي
بازيك منطقه ،مطابق نمودار  Irvine and Barragare (1971) ،SiO2/Na2O +K2Oبيشتر در محدوده سنگ هاي آلكالن
قرار دارند و مطابق نمودار  LeMaitre (1989) ،SiO2/ K2Oدر دسته سنگ هاي بازيك داراي پتاسيم باال مي باشند
(پ .عروج نيا.)1382 ،
واحد Eabm.u

اين واحد در جنوب پيچ تند کال غريبه و جنوب خاوري کوه مهرانو به صورت گدازه و با حجم به مراتب کمتري ،در
مقايسه با واحد  ، Etam.uبر روي واحدهاي آتشفشاني ائوسن مياني  -پسين جاي گرفته است و گاه با قطع آن ها در
پيكر دايك رخنمون دارد .واحد  Eabm.uدر برگيرنده سنگ ه اي خاکستري تيره رنگ آلكالي بازالت و در پاره اي از نقاط
آلكالي دلريت است .سن اين واحد از ديدگاه چينه نگاشتي اواخر ائوسن مياني  -پسين در نظر گرفته شده است .از
ويژگي هاي ميكروسكوپي اين واحد در پيكر گدازه مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت اين دسته از سنگ ها
در حالت گدازه اي ،بيشتر ميكروليتي  -جرياني و در حالت دايك مانند آن پورفيريتيك با زمينه ميكروليتي بسيار
ظريف است .پورفيرهاي موجود در گدازه هاي بازالتي گاه اوليوين و در مواردي نيز کلينوپيروکسن اوژيت  -اژيرين،
هستند .اوليوين ها به طور کامل توسط کاني هاي اکسيد آهن ،گاه کربنات و مقاديري کانيهاي کلريت  -سرپانتين
تجزيه و جانشين شده اند .کلينو پيروکسن ها تا حد زيادي سالم و گاه به کربنات تجزيه شده اند .زمينه اين سري از
سنگ ها ي بازيك ،شامل ميكروليت هاي بهم فشرده و جرياني پالژيوکالز ،ريز بلورهاي کلينوپيروکسن و
ميكروفنوکريست هاي بطور کامل اکسيده اوليوين است .نكته شايان توجه ،وجود بلورهاي بي شكل فلدسپات در البالي
ميكروليت هاي بهم فشرده و جرياني پالژيوکالز ها است .از ساير کاني هاي موجود در زمينه ،ريز بلورهاي کاني هاي
تيره ،گاه ريز بلورهاي بيوتيت و نيز بلورهاي بي شكل سوداليت  -آنالسيم را مي توان نام برد .کاني هاي ثانويه شامل
کاني هاي فيلوسيليكاته ميكا  -کلريت ،کربنات و اپيدوت هستند و کاني هاي تيره و آپاتيت نيز از کاني هاي فرعي
موجود هستند .سنگ هاي بازالتي در چهره دايك داراي پورفيرهاي پالژيوکالز با ترکيب آندزين  -البرادوريت با حواشي
خورده شده و داراي بافت غربال هستند .از ساير پورفيرهاي موجود ،کلينوپيروکسن اوژيت  -اوژيت اژرين ،و اوليوين
گاه با تجزيه و جانشيني بطور کامل از کلريت  -سرپانتين هستند .در زمينه اين سنگ ها ،ميكروليت هاي پالژيوکالز،
ريز بلورها و ميكروليت هاي بسيار ظريف از کلينوپيروکسن  -هم ترکيب با پورفيرهاي آن و به مقدار فراوان و نيز
ميكروفنوکريست هاي بطور کامل اکسيده اوليوين ديده مي شوند از ساير کاني هاي موجود در زمينه ،ريز بلورهاي
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کاني هاي تيره و گاه بيوتيت هستند .کاني هاي فيلوسيليكاته ميكا  -کلريت ،کربنات و اپيدوت از کاني هاي ثانويه به
شمار مي روند و از کاني هاي فرعي مي توان کاني هاي تيره و آپاتيت را بر شمرد.
واحد Etam.u

اين واحد به صورت پراکنده در خاور کوه الكوم و در ارتفاعات جنوب کال زقدي بيشترين گسترش و رخنمون دارد.
واحد  Etam.uدر برگيرنده گدازه هاي ت راکي آندزيتي خاکستري روشن مايل به سبز رنگ است که بر روي واحدهاي
ائوسن مياني -پسين  Eblm.uو  Elbm.uجاي گرفته است .در پاره اي از نقاط مانند خاور محل پيچ تند کال شور آب
” حواشي اين دايك هاي تغذيه کننده به دليل تاثير سياالت ناشي از نفوذ آب دريا حالت برشي شده دارند و بخش
هاي مياني آن ها که از نفوذ سياالت بيشتر در امان بوده به صورت دماغه اي و متراکم تر ظاهر شده است“ (هاشم
امامي  -گفتار شفاهي) .سن اين واحد از ديدگاه چينه نگاشتي اواخر ائوسن مياني  -پسين در نظر گرفته شده است.
واحد Emm.u

اين واحد در بخش خاوري ورقه در جنوب جاده خاکي کال شور آب به احمد آباد و هيزمي گسترش دارد .اين واحد
دربرگيرنده مارن هاي بسيار نرم فرسا است .واحد  Emm.uاز ديدگاه چينه نگاشتي بر روي واحد  Elb m.uجاي گرفته است
که بر اساس مطالعه يكي از نمونه هاي فسيل دار آن ،سن سنوزوئيك براي اين واحد در نظر گرفته شده است.
نئوژن

نهشته هاي نئوژن بيشترين گسترش را در شمال باختري ورقه و به گونه محدودتر در جنوب خاور کوه مهرانو و جنوب
کال شور رخنمون دارند .اين نهشته هاي آواري پيشرونده ،از آخرين مرحله پيشروي دريا در حوضه ايران مرکزي پديد
آمده است و بر روي واحدهاي سن گي کهن تر از نئوژن ،به گونه ناپپوسته جاي گرفته است .واحدهاي نئوژن به دليل
در بر نداشتن فسيل ،از روي شواهد چينه نگاشتي در منطقه مورد بررسي ،تقسيم بندي شده است.
واحد Ngc

اين واحد کنگلومرايي به گونه محدود و تنها در شمال خاوري ورقه رخنمون دارد .اين واحد سنگي با رنگ نمادين
خاکستري در برگيرنده قطعه سنگ هاي با جنس و اندازه هاي گوناگون است که جور شدگي ضعيف تا متوسط و گرد
شدگي ضعيف دارند .بيشتر قطعه سنگ ها از گدازه هاي تراکي آندزيتي و يا مواد آذر آواري (توف  -برش) با ترکيب
آندزيتي است .مرز زيرين آن با واحدهاي کهن تر پنهان است و مرز زبرين آن به گونه پيوسته و هم شيب در زير واحد
 Ngmsجاي دارد.
واحدهاي  Ngmsو Ngcs

واحد  Ngmsدر برگيرنده تناوب مارن ،ماسه سنگ و ميكروکنگلومرا است که با ريخت شناسي تپه ماهورهاي کم ارتفاع
در گوشه شمال خاوري ورقه رخنمون دارند .مرز زيرين آن به گونه پيوسته و هم شيب بر روي واحد  Ngcو مرز زبرين
آن در زير واحد  Ngcsجاي دارد .واحد  Ngcsد ربرگيرنده تناوب کنگلومراي نازك اليه ،ماسه سنگ ،مارن و ژيپس با
رنگ نمادين قرمز تا کرم رنگ است .ميزان مارن اين از واحد  Ngmsکمتر است و در پاره اي از نقا ط مانند جنوب
خاوري کوه مهرانو و يا جنوب کال شور داراي اليه بندي خوب است.
واحدPLQC

اين واحد کنگلومرايي چند زادي خاکستري تا کرم رنگ در برگيرنده واحدهاي تخريبي-آواري است که نسبت به
پادگانه هاي کهن  Qt1مرتفع تر است .بيشترين گسترش اين واحد در بخش هاي مياني و جنوب ورقه است .قطعه
سنگ هاي اين واحد کنگلومرايي با جنس همسان و اندازه هاي گوناگون از قلوه سنگ ) (pebbleتا قطعه سنگ
) ، (cobbleباجور شدگي ضعيف ،گرد شدگي ضعيف تا متوسط و داراي زمينه سست مي باشد که در حوضه هاي محلي
درون قاره ايي پديد آمده است .شيب عمومي اين واحد ماليم و بيشينه آن  20-25درجه است.
واحد PLQm

اين واحد مارني کرم تا صورتي رنگ با سيمان سست در بخش هاي مياني و جنوبي ورقه گسترش دارند .از ويژگي اين
واحد توپژگرافي نرم فرسا و کم ارتفاع است که به تقريب هم زمان با واحد  PLQCبر جاي مانده است.
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واحدQb

اين واحد در شمال باختري ورقه در کوه شكسته سنگ و شمال چاه خري و در جنوب خاوري ورقه در شمال جاده
خاکي کال زقدي به احمد آباد بيشترين گسترش و رخنمون را دارد .اين واحد در برگيرنده گدازه هايي با ترکيب
آلكالي بازالت و با رنگ نمادين سياه است که به گونه ناپيوسته ) (nonconformityبر روي واحد مارن ،ماسه سنگ و
کنگلومرايي ائوسن  Ngmsو واحد هاي ائوسن مياني  -پسين  Em m.uو  Elbm.uجاي گرفته است .سن اين واحد کواترنري
در نظر گرفته شده است .از ويژگي هاي صحرايي اين واحد مي توان به صخره ساز و مرتفع بودن بخش هاي مياني
آن ،شيب کم تا ا فقي اين واحد و همچنين وجود ساخت هاي بالشي و گاه منشوري در پاره اي از رخنمون هاي آن
اشاره کرد .از ويژگي هاي ميكروسكوپي اين واحد مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت اين دسته از سنگ ها
پورفيرتيك با زمينه اينترگرانولر تا ميكروليتي  -جرياني است .از پورفيرهاي موجود ،کلينوپيروکسن هاي نيمه شكل
دار تا شكل دار ،با ترکيب اوژيت  -اژيرين ،بيشتر سالم و تجزيه نشده هستند .از ساير پورفيرهاي موجود ،اوليوين،
شكل دار و تجزيه نشده است که گاه در امتداد رگچه هايي به کلريت  -سرپانتين تجزيه شده است .زمينه اين سنگ
ها شامل ميكرول يت هاي بيشتر جهت يافته پالژيوکالز با ترکيب آندزين  -الابرادوريت ،ريز بلورها و نيز ميكروليت هاي
بسيار ظريف کلينوپيروکسن و ريز بلورهاي کاني هاي تيره است .از ساير کاني هاي موجود در زمينه ،زئوليت با تبلور
شعاعي و گاه سوداليت  -آنالسيم هستند .کاني هاي فيلوسيليكاته و کربنات از کاني هاي ثانويه به شمار مي روند .کاني
هاي فرعي شامل کاني هاي تيره و آپاتيت است.
سنگ نهشته هاي كواترنري
واحد Qt1

اين واحد در برگيرنده پادگانه هاي آبرفتي بلند است .اين نهشته ها از کنگلومراي نيمه سخت شده همراه با ميان اليه
هاي سنگري زه است که داراي جور شدگي ضعيف و گرد شدگي متوسط هستند .اين واحد در بيشتر نقاط افقي است
و بطور محلي شيب کمي نشان مي دهد.
واحد Qt2

اين واحد ،در برگيرنده پادگانه هاي آبرفتي جوان در دشت است .اين انباشته ها در برگيرنده مواد تخريبي -آواري
سخت نشده و يا کمي سخت شده است که از فرسايش واحد هاي سنگي قديمي تر و آبرفت هاي قديمي تر پديد آمده
است.
واحد Qf1

اين واحد ،مخروط افكنه کهن در پاي کوه ها و در افرازي بلندتر نسبت به مخروط افكنه هاي جوان  Qf2جاي دارند.
اين نهشته ها از قطعه سنگ هاي ارتفاعات مشرف به دشت است که داراي جور شدگي بد و گرد شدگي ضعيف با ابعاد
درشت و ريز است.
واحد Qf2

اين واحد ،مخروط افكنه هاي جوان دشت است که نهشته هاي آن از مواد تخريبي  -آواري سخت نشده و يا کم سخت
شده پديد آمده است و در افرازي پائين تر نسبت به مخروط افكنه هاي کهن  Qf1جاي دارند.
واحد Qal

اين واحد از نهشته هاي آبرفتي جوان در بستر کال ها و آبراهه ها است و انواع قطعه سنگ هاي آواري با اندازههاي
گوناگون در آن يافت مي شود.
واحد Qmf

اين واحد در برگيرنده کفه هايي با نهشته هاي رس و سيلت است که در پايان مسير آبراهه ها و دشت هاي سيالبي
جنوب خاوري ورقه رخنمون دارد.
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واحد Qcp

اين واحد در برگيرنده کفه هايي با نهشته هاي رس و سيلت است که در حوضه هاي جوان و کم افراز گسترده اند و
بخش سطحي آن ها سخت شده است .اين واحد در شق اسب انداز و به گونه پراکنده در جنوب کال چاه وکيل و
جنوب خاوري ورقه رخنمون دارد.
واحد Qc

اين واحد در برگيرنده پهنه هاي رسي خشك شده و مسطح با سطحي سخت است که با ترك هاي فراوان بريده شده
اند .اين واحد در شمال ورقه -کال شور خارتوران -رخنمون دارد.
واحد Qmc

اين واحد در برگيرنده پهنه هاي رسي نم دار و مسطح است که در پاره اي از نقاط بخش هاي سطحي آن پف کرده
است و با کانال هاي فراوان بريده شده است .اين واحد به گونه اي محدود در شمال خاوري کال شور رخنمون دارد.
واحد Qcs

اين واحد در برگيرنده پهنه هاي رسي همراه با سفره هاي نمكي روي آن ها است که در دو سوي شما کال شور
گسترده اند.
واحد Qsd

اين واحد در برگيرنده تپه هاي شني هاللي شكل کم افراز است که در شمال باختر کال شور گسترده اند و در جهت
وزش عمومي باد از شمال به جنوب پديد آمده اند.
پهنه دگرسان شده )(al

اين پهنه شامل چهره دگرسان شده از سنگ هاي آتشفشاني حد واسط تا بازيك به رنگ هاي کرم ،سفيد و زرد مايل
به قهوه اي روشن است .گسترش اين پهنه در شمال توده نفوذي واحد ) (mdدر تنگه تنگ و نيز در جنوب تاقديس
گرماب در داخل واحد  Eblm.uاست .اين سنگ ها طي فرايند دگرساني ،هماتيتي ،ليمونيتي ،سريسيتي ،ژيپسي ،کربناته
و اکسيده شده اند .بافت اوليه اين سنگ ها تا اندازه اي بر جاي مانده است و در برگيرنده بافت پورفيريتيك با زمينه
ميكروليتي است .بقاياي بلورهاي درشت پالژيوکالز و زمينه ميكروليتي آن ها به کاني هاي سريسيت ،کلريت ،کربنات،
کاني هاي رسي و سوداليت  -آنالسيم دگرسان شده اند و آغشته به اکسيد آهن نيز مي باشند .کاني هاي مافيك آن
به طور کامل به کلريت و سرپانتين و ايدنگسيت تجزيه شده اند.
سنگ هاي نفوذي
واحد da

اين واحد در کوه الكوم با ساختمان گنبدي زيبايي که از دور دست نمايان است ،بيرون زده است و رخنمون آن در
شمال کال غريبه و کوه چاه زردو به صورت سنگ هاي نفوذي نيمه عميق دايك و يا سيل به صورت پراکنده است.
اين واحد در برگيرنده سنگ هاي آندزيتيك داسيت ،داسيت و کوارتز تراکي آندزيت است که در مشاهدات صحرايي
گاه بطور مشخص واحد هاي سنگي ائوسن مياني -پسين ،در ورقه ابريشم رود و نيز واحد هاي نئوژن ،در ورقه مجاور
 ورقه  1:100000احمدآباد -را قطع کرده است (ر .سالمتي .)1999 ،سن اين واحد پس از پليوسن در نظر گرفتهشده است .در پاره اي از نقاط مانند شمال کال غريبه توده نيمه ژرفاي واحد  daداراي ساخت فرسايشي پوست پيازي
زيبايي است .رنگ نمادين اين واحد خاکستري روشن تا تيره است .از ويژگي هاي ميكروسكوپي آن ها مي توان به
جمع بندي زير اشاره کرد
بافت اين دسته از سنگ ها پورفيرتيك با زمينه کريپتو تا ميكروکريستالين و گاهي شيشه اي و باز بلورين است.
پورفيرها شامل پالژيوکالزهاي با ترکيب سديك آلبيت  -اليگوکالز ،و گاه با ترکيب سديك-پتاسيك آلبيت  -اورتوکالز،
است .اين بلورها شكل دار و داراي ساختمان منطقه اي هستند که به طور عمده از حواشي و گاه در امتداد منطقه ها
به کربنات تجزيه و يا جانشين شده اند؛ بلورهاي کلينو پيروکسن به صورت نيمه شكل دار تا شكل دار و اغلب با
حواشي خورده شده و اکسيده ،ديده مي شوند؛ بلورهاي آمفيبو ل به صورت فنوکريست و يا ميكروفنوکريست است که
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اغلب با کربنات و مقاديري کاني هاي اکسيد آهن جانشين شده اند؛ کاني هاي زمينه شامل رشد توام کوارتز و فلدسپات
 حاصل تبلور دوباره شيشه  -گاه ميكروليت هاي فلدسپات و نيز کربنات به صورت شفاف و يا آغشته با کاني هاياکسيد آهن هستند .از کاني هاي ثانويه مي توان کاني هاي فيلوسيليكاته (رس  -ميكا  -کلريت) ،گاه زئوليت و کربنات
را بر شمرد .کاني هاي تيره و آپاتيت هاي درشت از کاني هاي فرعي هستند.
واحد المپروفير )(lm

اين واحد در منطقه مورد بررسي با قطع واحدهاي آتشفشاني ائوسن مياني  -پسين در پيكر دايك و گاه به صورت
گدازه هاي خاکستري تيره مايل به سبز رنگ با ساختمان فرسايشي گلوله مانند رخنمون دارد که تنها برخي از
رخنمونهاي مشاهده شده از اين واحد بر روي نقشه نشان داده شده است .بر اساس داده ها و جايگاه چينه نگاشتي،
سن اين واحد پس از ائو سن در نظر گرفته شده است .از ويژگي هاي ميكروسكوپي آن ها مي توان به جمع بندي زير
اشاره کرد
اين دسته از سنگ ها داراي بافت پورفيريتيك هستند .المپروفيرها در منطقه ابريشم رود بر پايه وجود کاني هاي
آمفيبول و کلينوپيروکسن به دو دسته يكي المپروفيرهاي آمفيبول دار و ديگري المپروفيرهاي پيروکسن دار تقسيم
بندي ميشوند در المپروفيرهاي نوع اول ،پورفيرهاي آمفيبول قهوه اي با تجزيه جزيي به کربينات و کلريت به همراه
مقاديري کم از کلينوپيروکسن ظاهر شده اند .در زمينه اين دسته از سنگ ها بلورهاي تخته اي ) (bladedو يا چوبك
مانند ) (lathاز فلدسپات سديك (آلبيت) و نيز بلورهاي فاقد شكل (اورتوز  -آنورتوکالز) به همراه بلورهاي شكل دار
آمفيبول و نيز ريز بلورهاي کلينوپيروکسن ديده مي شوند .از ساير کاني هاي موجود در زمينه شيشه ،سوداليتـآنالسيم
و گاه بيوتيت است .آپاتيت هاي درشت و کاني هاي تيره از کاني هاي فرعي موجود هستند .در المپروفيرهاي نوع دوم،
کلينوپيروکسن (اوژيت اژيرين) به همراه اوليوين ،گاه بيوتيت و نيز کاني هاي شكل دار سوداليت  -آنالسيم به شكل
پورفير ظاهر شده اند .زمينه اين سري از سنگ ها ،در بردارنده شيشه ميكروليت و چوبك هاي فلدسپات (آلبيت)،
زئوليت با تبلور شعاعي ،بلور سانيدين ،ريز بلورهاي کلينوپيروکسن و بلورهاي سوداليت  -آنالسيم است .کاني هاي تيره
و آپاتيت هاي درشت از کاني هاي فرعي موجود در آن هستند.
واحد md

اين واحد در خاور گسله غريبه در تنگه تنگ و شمال آن و همچنين در شمال شوره زار کال شور در پيكر تودههاي
نفوذي بزرگ که واحد  Elbm.uرا قطع کرده اند ،رخنمون دارند و در پاره اي از نقاط ديگر مانند جنوب کال شور آب،
آپوفيزهايي از آن ،واحد هاي ائوسن مياني را قطع کرده اند .واحد  mdبا رنگ خاکستري روشن تا تيره در برگيرنده
سنگ هاي مونزوديوريت -مونزوگابرو است و در پاره اي از نقاط داراي قطعه هاي بيگانه ) (xenolithو نيز حفره هاي
پرشده از انبوهه کاني هاي سوزني شكل آمفيبول با رنگ سبز تيره است .بر اساس جايگاه چينه نگاشتي ،سن اين واحد
پس از ائوسن در نظر گرفته شده است .از نظر ريخت شناختي رخنمونهاي اين واحد مرتفع است و اغلب در پيرامون
آن هاله دگرساني سنگ هاي آتشفشاني تراکي آندزيت و بازالتيك تراکي آندزيت واحدهاي ائوسن مياني -پسين ديده
مي شود که کم فرسا نيز هستند .از ويژگي هاي ميكروسكوپي آن ها مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد
بافت اين دسته از سنگ ها هتروگرانولر است .کاني هاي اصلي شامل پالژيوکالزهاي شكل دار با ترکيب آندزين -
البرادوريت و اغلب داراي بافت غربالي است که به کاني هاي فيلو سيليكاته ميكا  -کلريت ،کربنات و گاه به مقدار
فراوان به سريسيت-مسكويت تجزيه شده اند .کلينو پيروکسن ها (اوژيت) بيشتر با تجزيه گسترده به کربنات ،کلريت
و سيليس ديده ميشوند .کاني هاي اوليوين نيز به طور کامل از کاني هاي اکسيد آهن و مقاديري کلريت جانشين
شده است .از ساير کاني هاي موجود ،فلدسپات ها با ترکيب سديك (آلبيت) تا سديك  -پتاسيك  -با تجزيه به کاني
هاي رسي  -به صورت بلورهاي فاقد شكل هس تند که در حواشي بلورهاي پالژيوکالز و يا در فضاي بين بلورهاي ديگر
ديده مي شوند .بلورهاي فاقد شكل لوکوکسن ،اسفن و گاه کربنات و اپيدوت نيز در اين دسته از سنگ ها موجود است.
کاني هاي ثانويه شامل کاني هاي فيلوسيليكاته (رس ،ميكا و کلريت) و کرينات هستند و از کاني هاي فرعي مي توان
آپاتيت و کاني هاي تيره را نام برد.
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واحد fd

در پاره اي از نقاط مانند شمال باختر تنگه تنگ دايك هاي تغذيه کننده ) (feeder dykesفراواني با ترکيب آندزيت -
تراکي آندزيت واحد  Eblm.uرا قطع کرده اند که حاشيه آن ها به شدت خرد و برشي شده است .بيشينه ستبراي اين
دايك ها حدود  1-2متر است .اين دايك ها داراي بافت ميكروسكوپي پورفيريتيك با زمينه ميكروليتي  -جرياني
هستند و همساني کاني شناختي قابل توجهي با سنگ هاي واحد در برگيرنده خود دارند .بر اساس داده ها و جايگاه
چينه نگاشتي سن اين واحد ائوسن مياني  -پسين در نظر گرفته شده است.
واحد gd

اين واحد در پيكر دايك در جنوب کوه عالءالدين ،کوه دلبر ،کوه جن بد ،کوه کرکس و کوه مهرانو رخنمون دارد .اين
دايك ها اغلب به موازات هم در راستاي شمال خاوري واحدهاي  gn ،TRsch,mو grرا قطع کرده اند .اين واحد دربرگيرنده
سنگ دياباز است .بر اساس داده ها و جايگاه چينه نگاشتي ،سن اين واحد پس از ژوراسيك مياني در نظر گرفته شده
است .ستبراي اين واحد در اغلب موارد  1-2متر است .پاره اي از دايك هاي اين واحد به صورت بودين شدگي در
واحدهاي دگرگون شده ،ديده مي شوند .از ويژگي هاي ميكروسكوپي دايك هاي واحد ) (gdمي توان به جمع بندي
زير اشاره کرد بافت اين سنگ ها گرانوالر  -گاه افيتيك و اغلب داراي بلورهاي تخته اي ) (bladedو متقاطع از
پالژيوکالز هستند .گاه به دليل وجود بلورهاي درشت تر از پالژيوکالز در اين دسته از سنگ ها ،بطور جزئي بافت
پورفيريتيك ديده مي شود .پالژيوکالزها داراي ترکيبي در حد اوليگوکالز  -آندزين هستند و تا اندازه اي به کاني هاي
فيلوسيليكاته (رس  -ميكا  -کلريت) و نيز اپيدوت تجزيه و جانشيني نشان مي دهند ،در حواشي اين پالژيوکالزها،
اغلب آلكالي فلدسپار موجود است .در برخي از اين سنگ ها ،کلينوپيروکسن ها ( ديوپسيد  -اوژيت) به صورت بقايايي
ديده مي شوند که به گستردگي و گاه بطور کامل به آمفيبول ها (ترموليت  -اکتينوليت) تجزيه و جانشين شده اند،
در اين حالت آمفيبول ها ،اغلب در فضاي ميان پالژيوکالزهايي متقاطع ديده مي شوند .آمفيبول قهوه اي به مقدار کم
گاهي موجود است که به آمفيبول (ترموليت  -اکتينوليت) تجزيه و جانشيني نشان مي دهد .کاني هاي ثانويه شامل
کاني هاي فيلوسيليكاته رس  -ميكا  -کلريت ،اپيدوت و کربنات هستند و از کاني هاي فرعي مي توان اسفن ،ايلمنيت
و آپاتيت را نام برد .اين ديابازهاي اکتينوليتي شده به دليل وجود آلكالي فلدسپار ها در حواشي پالژيوکالزها ،چنين
مي نمايد که آلبيتي نيز شده باشند .شايان يادآوري است که پيدايش و باز بلورين آمفيبول (ترموليت  -اکتينوليت)
در اين سنگ ها مي تواند در شرايط دگرساني و دگرگوني حاکم بر منطقه انجام گرفته باشد.
واحد gr

اين واحد با گستره اي در حدود  4/ 32کيلومتر مربع ،در کوه مهرانو برونزد دارد .اين واحد دربرگيرنده گرانيتهاي دانه
درشت به رنگ روشن است که واحد دگرگون شده  TRsch,mرا قطع کرده است و در پاره اي از نقاط قطعه هاي بيگانه
) (xenoliteواحد دگرگون شده  TRsch,mو نيز رگه هاي سيليسي و دولوميت آهن دار ) (ankeriteسفيد تا قرمز رنگ
ويا مايل به سبز در اين واحد ديده مي شود .از ديگر ويژگي هاي صحرايي اين واحد گرانيتي ،مي توان به وجود بلورهاي
درشت کوارتز و پالژيوکالزهاي صورتي رنگ در آن اشاره کرد که در مقايسه با گرانيت  -گر انيت گنيس هاي شمال
باختري ورقه سيليسي تر ،ميلونيتي نشده و سالم تر هستند .قطعه هاي اين واحد گرانيتي در واحد کنگلومرايي JC2
ديده مي شود .واحد  JC2به صورت دگرشيب از نوع آذرين پي بر روي واحد  grدر جنوب خاوري کوه مهرانو جاي
گرفته است .دايك هاي تيره رنگ واحد ) (ddبا روند همگاني شمال خاوري ،واحدهاي  grو  TRsch,mرا قطع کرده اند
که ضخامت اين دايك ها در پاره اي از نقاط  10-15متر است .بر اساس جايگاه چينه نگاشتي ،اين واحد گرانيتي با
گرانيت شير کوه در يزد ،گرانيت آيراگان در جنوب دشت کوير و شمال خور  -بيابانك و گرانيت ميامي در خاور شاهرود
قابل مقايسه است و سن ژوراسيك مياني (باژوسين مياني ؟) براي آن در نظر گرفته شده است (ع .آقانباتي  ،1975ع.
آقانباتي و ع .سعيدي  ،1360ك .سيد امامي  1990و ع .آقانباتي  .)1371از ويژگي هاي ميكروسكوپي اين واحد مي
توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت اين سنگ ها گرانوالر است .کاني هاي اصلي شامل بلورهاي آلكالي فلدسپار
است که به گستردگي به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه شده اند .بلورهاي پالژيوکالز در حد آلبيت  -اليگوکالز
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همراه با بلورهاي بي شكل کوارتز با خاموشي موجي و حواشي مضرس از ساير کاني ها موجودند .کاني هاي ثانويه
شامل کاني هاي فيلوسيليكاته ميكا  -کلريت ،و کاني هاي فرعي شامل زيرکن ،اسفن ،کاني هاي تيره و اکسيد آهن
هستند.
سنگ هاي دگرگوني
واحد TRsch,m

اين واحد در شمال باختري و شمال خاوري منطقه مورد مطالعه رخنمون دارد .اين واحد دربرگيرنده انواع شيست و
گنيس با درون اليه هاي مرمر دولوميتي چرت دار به رنگ زرد مايل به قهوه اي ،آمفيبول (ترموليت  -اکتينوليت)
شيست سبز تيره رنگ و کوارتزيت هاي سفيد رنگ است که با رگه هاي سيليسي فراواني با ستبراي معمول 1-50
سانتي متر قطع شده اند و گاه وسعت و گسترش اين رگه ها به ان دازه اي است که بر روي نقشه با واحد ) (siجدا و
نشان داده شده اند (خاور دلبر) .در اين واحد رخنمونهاي تخته اي شكل گنيس با بيشينه ستبراي چند متر اغلب
ديده مي شود که موازي با برگوارگي غالب سنگ هاي در برگيرنده آن است و اين برگوارگي در گنيس ها ) (gnنيز
حاکم است .در پاره اي از نقاط مانند شمال خاور دلبر شواهدي از تفريق دگرگوني به صورت نوارهاي تيره و روشن از
کاني هاي کوارتز ،فلدسپات و کاني هاي تيره رنگ (ميكا) ديده مي شود و در پاره اي ديگر از نقاط ،آثاري از ذوب
بخشي در آن ها هويدا است .در بخش هاي بااليي اين واحد بر ميزان مرمرهاي دولوميتي و سنگ هاي کربناته افزوده
مي شود و تناوب ميكا شيست ،آمفيبول (ترموليت  -اکتينوليت) شيست و مرمر به مرمر هاي ستبر اليه پايان مي يابد.
از ديگر ويژگي هاي صحرايي اين واحد مي توان به ساختمان هاي بودينه در دايك هاي ديابازي واحد ) (gdو درون
اليه هاي مرمر دولوميتي در پاره اي از نقاط مانند شمال دلبر اشاره کرد .در اين واحد همچنين برگوارگي)(foliation
و پورفير هاي درشت با دنباله هاي سيگما ) (sو دلتا ) (dدر گنيس ها قابل مشاهده و اندازه گيري است .بخش هاي
شيستي داراي برگوارگي مشخصي است که در پاره اي از نقاط واحد  gnدر آن ها تزريق و ميلونيتي شده است و به
گونه متناوب همراه با بخش هاي شيستي به صورت چين هاي موازي ديده مي شوند .بلورهاي فلدسپات در واحد gn
با پايداري در برابر نيروي هاي برشي ساده ) (Simple shearدوکي شكل شده اند در حاليكه بلورهاي کوارتز خرد و
ريزتر شده اند .بخش هاي شيستي در برگيرنده سنگ هاي ميكا شيست ،اپيدوت شيست ،اپيدوت  -گارنت شيست
است و از ويژگي ميكروسكوپي آن ها مي توان به بافت شيستوز در اثر جهت يافتگي کاني هاي فيلوسيليكاته اشاره
کرد .بخش هاي گنيسي در برگيرنده سنگ هاي گنيس چشمي و گرانيت ميلونيتي است .از ويژگي هاي ميكروسكوپي
اين بخش مي توان به بافت پورفيروبالستيك با زمينه شيستوز ،گاه کاتاکالستيك اشاره کرد .بلورهاي کوارتز ،فلدسپات،
بيوتيت ،مسكويت ،اپيدوت و گارنت کاني هاي اصلي سنگ هستند .سنگ مادر واحد  TRsch,mبه احتمال ترادفي از
ماسه سنگ ،شيل با ميا ن اليه هاي سنگ کربناته و کوارتزيت به همراه سنگ هاي آذرين گرانيتي و گرانوديوريتي
بوده اند که سن آن ها پيش از ترياس پسين در نظر گرفته مي شود که در اثر رويداد سيمرين پيشين (Early

) Cimmerianدر ترياس پسين (نورين) ،به احتمال دگرگون شده اند.
واحد gn

اين واحد در شمال باختري ورقه در جنوب خاوري کوه عالءالدين ،کوه جن بد ،کوه ماجراد و در شمال خاوري ورقه
در جنوب چاه خري رخنمون دارد .اين واحد در برگيرنده گرانيت هاي ميلونيتي شده تا گنيس هاي چشمي و سر
انجام ميكا ،فلدسپات ،کوارتز شيست است .برگوارگي واحد رسوبي دگرگونه  TRsch,mدر اين واحد نيز حاکم است.
احتمال داده مي شود ،سنگ اوليه اين واحد ) ،(gnنخست در سنگ اوليه (پروتوليت) واحد  TRsch,mتزريق شده است
و سپس با رويداد تغيير شكل منجر به پيدايش برگوارگي غالب در منطقه ،بطور همزمان و با هم دچار دگرگوني شده
اند .واحد گرانيتي ) (grبا سن ژوراسيك مياني فاقد برگوارگي است ،بنابر اين سن دگرگون شدن واحد ) (gnپيش از
آن است و به احتمال در اثر رويداد سيمرين پيشين ) (Early Cimmerianدر ترياس پسين (نورين) ،دگرگون شده اند.
از ويژگي هاي ميكروسكوپي سنگ هاي گرانيت ميلونيتي يا متا گرانيت مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بافت
اين سنگ ها به طور جزيي پورفيروکالستيك با تبلور مجدد (ميلونيتي) است .پورفيروکالست ها شامل پالژيوکالز با
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ترکيب اوليگوکالز با حواشي باز بلورين است که به کاني هاي فيلوسيليكاته ميكا -کلريت ،تجزيه شده است .از ديگر
پورفيروکالست ها فلدسپات (ميكروکلين) با حواشي باز بلورين و نيز کوارتز به صورت تجمع هاي نواري و جهت يافته
و گاه با رشد توام با آلكالي فلدسپار نيز ظاهر شده است مسكويت و بيوتيت به صورت تيغك هاي بسيار ظريف و کوتاه
و گاه به صورت تجمع هاي نواري شكل همراه با تاب خوردگي ديده مي شوند .از ديگر کاني هاي جهت يافته بلورهاي
شكل دار اپيدوت است .کاني هاي تيره ،آپاتيت هاي درشت و زيرکن از کاني هاي فرعي موجودند.
واحد TRm

اين واحد بيشترين گسترش و رخنمون را در کوه ماجراد دارد .واحد  TRmدر برگيرنده مرمرهاي دولوميتي نخودي تا
قهوه اي رنگ است .در بخش هاي بااليي واحد  TRsch,mتناوب ميكا شيست ،آمفيبول شيست و مرمر به مرمرهاي ستبر
اليه تا توده اي خاتمه مي يابد که مطالعات ميكروسكوپي ارتباطي ميان آمفيبول شيست ها و مرمرها نشان نمي دهد.
بيشينه ستبراي واحد  TRmدر کوه ماجراد در حدود  1000متر برآورد مي شود .از ويژگي هاي ميكروسكوپي اين
واحد مي توان به جمع بندي زير اشاره کرد بلورهاي کربنات ) ، (sparyداراي ماکل هاي فشاري ،اساس سنگ را تشكيل
داده است که در بيشتر نقاط داراي کشيدگي و جهت يافتگي مي باشند؛ مسكويت به صورت تراشه هاي )(slices
ظريف ،کوتاه و جهت يافته و به ميزان کم موجود است .کوارتز به صورت ناخالصي و پراکنده و گاه به شكل باز بلورين
ديده مي شود.
واحد Jc2

اين واحد کنگلومرايي کمي دگرگونه ،در جنوب خاوري کوه مهرانو رخنمون دارد و با واحدهاي هم ارز خود با سن
ژوراسيك مياني -پسين در ايران مرکزي قابل مقايسه است .اين واحد به رنگ نمادين خاکستري روشن است .مرز
زيرين آن با دگرشيبي فرسايشي و آذرين پي ) (nonconformityبر روي واحد  grجاي دارد و مرز زبرين آن در زير
واحد اسليتي و شيلي زغال دار کمي دگرگونه  Jsh,s2جاي گرفته است .بيشتر قطعه هاي سنگي واحد  Jc2از گرانيت
هاي کوه مهرانو (واحد  )grاست که جورشدگي متوسط و گرد شدگي به نسبت خوب دارد و بيشينه ستبراي اين واحد
در حدود  176متر برآورد مي شود.
واحد Jsh,s2

بيشترين گسترش اين واحد در جنوب خاوري کوه مهرانو است و تراشه هايي از اين واحد با گسله راندگي در هسته
تاقديس گرماب در خاور کال شور رخنمون دارد .واحد  Jsh,s2دربرگيرنده مجموعه الواني از سيلت شيلي سبز روشن تا
زرد ليمويي رنگ ،شيل هاي زغالي کمي دگرگونه تيره رنگ با جالي چرب ،اسليت هاي خاکستري تيره رنگ و ماسه
سنگ دگرگون شده همراه با ميان اليه هاي سنگ آهك متبلور واحد  Jm2است .از ديدگاه چينه نگاشتي اين واحد هم
ارز با سازند بغمشاه در نظر گرفته شده است .در جنوب خاوري کوه مهرانو مرز زيرين آن بر روي واحد  Jc 2و مرز زبرين
آن در اين نقطه پوشيده و يا گسله است و برآورد ستبراي آن در محدوده نقشه به دليل چين خوردگي شديد و گسله
بودن آن امكان پذير نيست.
واحد Je2

اين واحد در باختر کال گرماب رخنمون دارد و هم ارز با سازند آهك اسفنديار در نظر گرفته شده است .اين واحد در
برگيرنده سنگ آهك متبلور ضخيم اليه تا توده اي با رنگ خاکستري روشن است و افزون بر  300متر ستبرا براي آن
در نظر گرفته شده است .اين واحد دار اي فسيل هاي باز بلوري و ماکل هاي فشاري است .در بخش هاي پائيني اين
واحد تناوبي از شيل هاي سبز رنگ تيره و سنگ آهك نازك اليه به ستبراي حدودي  3-4متر جاي گرفته است که
عليرغم رخنمون تراشه اي آن در پاره اي از نقاط ،هم شيب با واحد  Jsh,s2است.
تكتونيك
گستره نقشه ابريشم رود در شمال کوير بزرگ ايران واقع است ،بر طبق تقسيم بندي هاي Stocklin, J. , 1968

و  Alavi, M. , 1991به ترتيب در پهنه ساختاري ايران مرکزي و پهنه ساختاري سبزوار است .اين گستره از جنوب
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خاور به گسله درونه و از شمال باختر به ادامه گسله ترود محدود است .پيدايش تحول حوضه هاي رسوبي و ساختمان
هاي پيچيده زمين شناسي اين منطقه زير تاثير کنش اين دو گسله واقع شده است .کهن واحدهاي سنگي منطقه در
شمال ورقه که آن را به عنوان پي سنگ منطقه مي توان در نظر گرفت ،در برگيرنده گرانيت ميلونيتي شده ،گرانيت
گنيس ،گنيس چشمي و گ ارنت ،ميكا ،فلدسپات ،کوارتز شيست است ،که دايك هاي ديابازي متعددي آن ها را قطع
مي کند .با نگرش به شواهد زمين شناختي منطقه ،مهمترين رويداد ساختاري را که باعث تغيير شكل و دگرگوني
ناحيه اي سنگ هاي کهن ،در حد باالي رخساره شيست سبز و برگوارگي غالب آن ها در منطقه شده است ،مي توان
به رويداد کوهزايي سيمرين پيشين ) ،(Early Cimmerianدر ترياس پسين (نورين) نسبت داد .نهشته هاي ژوراسيك
پيشين  -مياني در شمال ورقه در تاقديس کوه يزدو ،به طور جانبي به ميكروکنگلومراهاي آهكي تبديل مي شود که
آن را مي توان شاهدي بر وجود رويداد زمين ساختي سيمرين مياني ) (Middle Cimmerianدر اين ناحيه دانست.
توده نفوذي واحد  grدر کوه مهرانو ،قابل مقايسه با نفوذي هاي ژوراسيك مياني در ايران مرکزي است که هم زمان با
رويداد تكتونيكي سيمرين مياني جايگزين شده است .نهشته شدن ترادف هاي رسوبي ژوراسيك مياني  -پسين و
سپس چين خوردگي و تحمل دگرگوني پويا ) (Dynamic metamorphismآن ها را مي توان به رويداد کوهزايي
سيمرين پسين ) ( late Cimmerianنسبت داد .پس از يك گامه فرسايشي ،در زمان کرتاسه پيشين (آپتين  -آلبين)
دريا پيش روي کرده و نهشته هاي کم ژرفاي ستبر اليه کربناته اربيتولين دار واحد  K11را بر جاي گذاشته است و سر
انجام در کرتاسه پسين حوضه رسوبي کرتاسه پسين (کمپانين  -ماستريشين) به گونه فزاينده ژرف تر شده و نهشته
هاي مارني و آهكي واحد  Kml2بر جاي گذاشته شده اند و در اواخر کرتاسه پسين (ماستريشين) از ژرفاي حوضه تا
اندازه اي کاسته مي شود و نهشته هاي کربناته فسيل دار واحد  K12تشكيل مي شوند .در گامه هاي پاياني کرتاسه و
آغاز سنوزوئيك جنبش کوهزايي الراميد در چهره يك فاز فشارشي سبب چين خوردگي و بيرون آمدن منطقه از آب
مي شود .پس از فاز فشارشي و چين خوردگي شديد اواخر کرتاسه ،با پيش روي دريا ،نهشته هاي کنگلومرايي و ماسه
سنگ و آهكي پالئوسن بر جاي گذاشته مي شوند .با انبساط پوسته زمين در آغاز ائوسن ،هم زمان با تكاپوي حوضه و
پيشروي دريا ،با ايجاد شكستگي هاي کششي در منطقه ،ماگمايي بازيك با منشا گوشته اي به سوي سطوح باال صعود
مي کند” .مطالعه و مقايسه بازالت هاي منطقه ابريشم رود با نمودارهاي عنكبوتي بازالت هاي مناطق مختلف کششي
و فشارشي ،شباهت زيادي را با بازالت هاي محيط کششي ريفت ريوگراند نشان مي دهند (پ .عروج نيا .)1382 ،به
نظر مي رسد به دليل پائين بودن نرخ کشش در آغاز ائوسن ،ماگماي بازالتي در ائوسن مياني  -بااليي در پوسته متوقف
مي شود و زير تاثير آلودگي و فرايندهايي مانند تاثيرآب ،تبلور بخشي ،هضم ،انتقال گازها و غيره قرار مي گيرد و بدين
سان ،ماگمايي با ترکيب حد واسط و وزن مخصوص کمتر ،کالكو آلكالن با پتاس متوسط تا باال در سطوح بااليي مخازن
ماگمايي تشكيل مي شود .هم خواني نمودارهاي عنكبوتي بازالت هاي منطقه ابريشم رود با قله هاي منفي  Ta ،Nbو
 Tiبا نمودارهاي عنكبوتي بازالت هاي داراي حداکثر آلودگي ريفت ريوگراند ،در راستاي تائيد آلودگي بازالت هاي
منطقه مورد مطالعه است ،زيرا يكي از عوامل کاهش اين عناصر ،گذر ماگماي گوشته اي از پوسته و آلودگي با آن مي
تواند باشد) .(Wilson, M. , 1989ماگماي بازالتي به عنوان موتور حرارتي نيز سبب گرم شدن سنگ هاي پوسته اطراف،
ذوب آن ها و پيدايش ماگمايي اسيدي تر و در نتيجه ظهور سنگ هاي آندزيت داسيتي ،توف اسيدي و ايگنيمبريت
شده است .ماگماي حجيم با وزن مخصوص کمتر با ترکيب حد واسط تا اسيدي ،در سطوح باالي مخازن ماگمايي ،به
تدريج باعث آماس و باالآمدگي تاقديسگون پوسته زمين در مقياس ناحيه اي مي شود که سر انجام شكستگي هايي
بر تارك آن ايجاد شده است که از طريق آن ها بيشتر ماگماهاي حد واسط و گاه بازيك و اسيدي در محيط هاي نيمه
خشكي  -نيمه دريايي در شرايط قاره اي تا کم ژرفا و در چهره سنگ هاي آذرآواري و گداره نمايان شده اند .با افزايش
نيروهاي کششي در اواخر ائوسن و توسعه شكستگي ها در يك باالآمدگي ناحيه اي ،خروج ماگماي بازالتي و آلكاليك
بدون توقف به سطح زمين امكان پذير شده است و بدين سان گواه بر رخنمون آن ها بر روي سنگ هاي حد واسط
منطقه ايم“ (پ .عروج نيا .)1382 ،در روند آرامش تكاپو هاي آتشفشاني،انباشته هاي واحد هاي رسوبي نوموليت دار
و رسوبي  -آتشفشاني (لوتسين) بر جاي گذاشته شده است .اين مجموعه رسوبي  -آتشفشاني به گونه محلي با
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کنگلومراهاي قرمز رنگ و به گونه دگرشيب زاويه دار روي نهشته هاي مزوزوئ يك و کهن تر را پوشانده است .در پايان
ائوسن (ائوسن پسين  -اليگوسن) با رويداد کوهزايي پيرنه جنبش هاي خشكي زايي باعث باال آمدگي ناحيه و پس
روي دريا و تغيير شرايط محيط رسوبگذاري شده است .پس از اين رويداد کوهزايي ،پيش روي دريا در اوايل نئوژن
(اوليگوسن پسين  -نئ وژن آغازي) باعث نهشته شدن کنگلومرا ،سنگ آهك و مارن شده است که به گونه ناپيوسته بر
روي نهشته هاي کهن تر قرار گرفته اند .پي آمد جنبش هاي پاياني در اواخر پليوسن و اوايل کواترنري (جنبش
کوهزايي پاسادنين) ،سبب بيرون آمدن کامل منطقه از آب شده و منطقه شكل کنوني خو د را بدست آورده است و
سپس يك فاز فرسايشي بر آن حاکم مي شود و انباشتگي هاي آبرفتي کهن واحدهاي  PLQcو  PLQmتشكيل شده اند
و آتشفشان هاي پليو  -کواترنري واحد  Qbنيز فعال شده اند .پس از اين تكاپو ،فازهاي برخاست و فرسايش در
پلئيستوسن و هولوسن سبب پيدايش پادگانه ه اي مرتفع قديمي Qt1و کم ارتفاع جوان عهد حاضر  Qt2شده اند.
عناصر ساختاري

در ورقه ابريشم رود ،شكستگي ها به سه گروه اصلي بخش شده اند .دسته يكم ،گسله هاي راندگي است که تاثيري به
سزا در ريخت شناختي منطقه داشته است ،که روند همگاني آن ها شمال خاور  -جنوب باختر است .دسته دوم ،گسله
هاي راستالغز مايل است که بيشتر داراي مولفه فشارشي هستند .دسته سوم ،گسله هاي راستالغز هستند .در اين
منطقه چين خوردگي هاي فراوان به صورت تاقديس و ناوديس ديده مي شوند که در پاره اي از موارد ،چين هاي
وابسته به گسله هستند .محور چين ها داراي روند شمال خاور  -جنوب باختر و يا خاوري  -باختري است.
گسله هاي راندگي )(thrust fault
گسله يزدو

در شمال باختري ورقه و بيرون از آن در جنوب يزدو ،واحد  kl1به گونه راندگي بر روي واحدهاي سنگ چينهاي کهن
تر )  (J l2, J lm2, Jml2جاي گرفته است و چين هاي خوابيده زيبايي در واحد  kl1پديدآورده است.
گسله تنگه

اين گسله در امتداد شمال خاور  -جنوب باختر کشيده شده است و آن را ادامه گسله ترود مي توان در نظر گرفت که
داراي شيب تند با مولفه راستالغز چپ بر است که با گسله درونه در جنوب باختري ورقه موازي است.
گسله ماجراد

اين گسله با روند همسان و سازوکار مشابه با گسله جن بد ،واحدهاي دگرگونه ترياس و ژوراسيك را بريده است و در
کمر بااليش ،بر اثر حرکت راندگي آن ،چين خوردگي ديده مي شود .شيب تند اين گسله به سوي شمال است و اين
گسله در ورقه مجاور (ورقه 1:100000دره دايي) ادامه دارد.
گسله كال غريبه

اين گسله داراي راستاي خاوري  -باختري و شيبي به سوي جنوب است .اين گسله سبب رانده شدن واحد کرتاسه
پيشين  Kl1بر روي واحد ائوسن مياني  -پسين  Eblm.uشده است درازاي اين گسله در محدوه ورقه  5کيلومتر است و
ادامه اين گسله به خارج از ورقه نيز ادامه دارد.
گسله هاي راستالغز مايل )(oblique slip fault
گسله غريبه

اين گسله داراي راستاي شمال باختري  -جنوب خاوري و شيبي تند به سوي شمال و همچنين عمل کرد راست بر با
مولفه فشارشي است .درازاي اين گسله در محدوده ورقه نزديك به  53کيلومتر است و ادامه جنوب خاوري آن در ورقه
مجاور (ورقه  1:100000احمد آباد) قابل دنبال کردن است .اين گسله در نزديكي کال گرماب به دو شاخه اصلي بخش
مي شود ،يك شاخه آن با همان راستاي پيشين و شاخه ديگر آن با راستاي شمال خاور  -جنوب باختر دنباله مي يابد
و گسله الكوم را مي سازد .شاخه هاي فرعي گسله غريبه با راستاي نزديك به شمالي  -جنوبي در بخش هاي جنوبي
تر کال گرماب ديده مي شوند.
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گسله الكوم

نام اين گسله از نام قله الكوم گرفته شده است .اين گسله داراي راستاي شمال خاور  -جنوب باختر و شيبي تند به
سوي خاور است و داراي عمل کرد فعلي راست بر با مولفه فشارشي بر اسا س جابجاي هاي آبراهه تغذيه کننده مخروط
افكنه هاي عهد حاضر است ولي بر اساس شواهد سطح آينه گسلي بر روي واحدهاي سنگي ائوسن ،عمل کرد پيشين
آن چپ بر با مولفه فشارشي است .اين گسله در نزديكي دره چاه خري به دو شاخه اصلي تقسيم مي شود ،يك شاخه
آن با همان راستاي قبلي و شاخه ديگر آن با راستاي تقريبا شمال  -جنوب ادامه مي يابد.
گسله شمال كوير

اين گسله در تصوير ماهواره ايي منطقه داراي راستاي شمال باختر  -جنوب خاور است .اين گسله واحد هاي کواترنري
را بريده است و مخروط افكنه هاي پياپي در راستاي اين گسله نيز تشكيل شده اند .ب ا توجه به جابجايي مخروط افكنه
ها در سوي جنوب باختري گسله عالوه بر مولفه فشارشي بتوان مولفه راست بر را براي آن در نظر گرفت.
گسله هاي راستالغز )(strike slip fault

گسله هاي راستالغز داراي نسل هاي متفاوت مي باشند و بيشتر آن ها از گسله هاي اصلي با زواياي متفاوت منشعب
شده اند .دسته گسله هاي با روند شمال باختر  -جنوب خاور است بيشتر داراي عملكرد راست بر هستند و دسته
گسله هاي با روند شمال خاور  -جنوب باختر بيشتر داراي عملكرد چپ برند.
چين ها

در اين منطقه چين خوردگي هاي فراوان به صورت تاقديس و ناوديس ديده مي شوند ک ه در پاره اي از موارد ،چين
هاي وابسته به گسله هستند .محور چين ها داراي روند شمال خاور  -جنوب باختر و يا خاوري  -باختري و گاه شمال
باختر  -جنوب خاور است که مهم ترين آن ها به شرح زيرند
تاقديس گرماب

نام آن از کال گرماب در بخش مياني ورقه گرفته شده است .روند همگاني محور اين تاقديس شمال خاوري  -جنوب
باختري و با درازاي بيش از  15کيلومتر است .اين چين خوردگي ها در واحد هاي  Kml2و  Eblm.uو  Elbm.uاثر کرده
است و به علت اختالف جنس و چگونگي وارد شدن نيروها بر منطقه ،همبري واحد  Kml2با واحدهاي ائوسن در بيشتر
نقاط گسله و از نوع راندگي است که شيب آن ها در دو سوي يال شمالي و جنوبي تاقديس از اليه بندي آن پيروي
مي کند و بنابر اين از نوع راندگي موازي با اليه بندي است.
تاقديس چاه خري

نام آن از محلي در شمال خاوري ورقه گرفته شده است .اين تاقديس ،از نوع برگشته و از چين هاي وابسته به گسله
است که يال هاي آن به سوي جنوب خاوري شيب دارند .روند همگاني محور اين تاقديس خاور ،شمال خاور  -باختر،
جنوب باختر است و طول آن در محدوده ورقه تقريبا  4کيلومتر است .اين چين خوردگي ها در واحد هاي، TRsch,m
 pel ،Kl2 ، Kml2 ،gnو واحدهاي ائوسن اثر کرده است.
تاقديس شق اسب انداز

نام آن از جايي به اين نام در نزديكي تاقديس گرفته شده است .روند همگاني محور اين تاقديس شمال خاور  -جنوب
باختر است و طول آن بيش از  1/ 5کيلومتر است و اين چين خوردگي در واحد ائوسن مياني  -پسين  Elbm.uاثر کرده
است.
ناوديس كال گذر گرماب

نام آن از جايي در باختر کال شور گرفته شده است .روند عمومي محور اين ناوديس خاور ،شمال خاور  -باختر ،جنوب
باختر و طول آن در حدود  7/5کيلومتر است و اين چين خوردگي در واحد ائوسن مياني  Etsmاثر کرده است.
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ناوديس كال وكيل

نام آن از جايي به اين نام در نزديكي ناوديس گرفته شده است .روند عمومي محور اين ناوديس باختر ،شمال باختر -
خاور ،جنوب خاور و طول آن بيش از  5کيلومتر است و اين چين خوردگي در واحد ائوسن مياني  -پسين  Elbm.uاثر
کرده است.
زمين شناسي اقتصادي

از ديدگاه اقتصادي در گستره نقشه ،شواهد و آثاري از سرب و روي ،مس و آهن ،سنگ گرانيت ،سنگ آهك ،سنگ
مرمر ،سيليس و پهنه هاي دگرساني ديده مي شوند که به لحاظ اقتصادي ارزشمندند اما يادآوري مي شود که اين
منطقه جز مناطق حفاظت شده و زير نظارت سازمان حفاظت از محيط زيست کشور است و در حال حاضر هر گونه
بهره برداري معدني در آن ممنوع است.
سرب و روي

تنها آثار معدنكاري در ورقه ابريشم رود مربوط به کانسار سرب و روي عنابو است که در شمال باختري ورقه ،در محلي
به همين نام واقع شده است .اين معدن در سال  1339به مدت  3سال فعال و مورد بهره برداري قرار گرفته است اما
به دليل اقتصادي نبودن ،ک ار معدن تعطيل شد و در همين زمان ،کار در معدن گلستاني آغاز شده است که در فاصله
 8کيلومتري باختر تا جنوب باختري اين معدن (واقع در ورقه 1:100،000دره دايي) است .معدن عنابو در سطح افق
داراي گسترش قابل مالحظه اي بود اما از نظر عمق ،وسعت چنداني نداشت و پس از حدود پنج کار معدني به صورت
حفر تونل و ترانشه در راستا و عمود بر پهنه کاني زايي (گسله) کار در آن متوقف شد .وضعيت زمين شناسي منطقه
معدن عنابو ،در واحد ژوراسيك پسين و در نزديكي همبري آن ها با واحد  Kl1است.
مس

آثار و شواهد فراوان مس (ماالکيت  -آزوريت) در راستاي پ هنه هاي گسله در بخش هاي گدازه اي و در مواردي در
بخش هاي آذر آواري واحدهاي ائوسن مياني  -پسين ديده مي شود .اين منطقه به احتمال از لحاظ داشتن مس
پورفيري ارزشمند و قابل پيگيري دقيق تري مي باشد.
سنگ آهك

بخش سالم سنگ آهك ضخيم تا توده اي ملحدو و همچنين سنگ کربنا ته مرمري شده ماجراد ،مي تواند به عنوان
سنگ تزئيني مورد بهره برداري قرار گيرد و همچنين از بخش هاي خرد و شكسته شده آن ها مي توان به عنوان
سنگ الشه استفاده کرد .از بخش هاي مارني و آهكي که گسترش قابل توجهي نيز در منطقه دارند ،مي توان براي
تهيه مواد اوليه صنعت سيمان بهره برداري کرد.
گرانيت و گرانيت گنايس

بخش هاي سالم اين سنگ ها براي سنگ نما داراي ارزش اقتصادي هستند و از بخش هاي ديگر آن مي توان به عنوان
سنگ الشه و مصالح زير سازي جاده استفاده کرد.
سيليس

سيليس به شكل رگه اي و دايك و گاه به صورت اليه ايي در درون و احدهاي دگرگون ترياس ديده مي شود و مي
تواند ارزش اقتصادي داشته باشد.
شن و ماسه

از واحدهاي آبرفتي در منطقه مي توان براي تامين شن و ماسه استفاده کرد.
پهنه هاي دگرساني

اين پهنه ها از نظر کائولن و آلونيت داراي اهميت اقتصادي فراوان هستند و براي اکتشافات ژئوشيميايي قابل ارزيابي
است.
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