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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6258آران
جغرافيا و سيماشناسي

ﻮر

ناحيه مورد بررسي با مختصات جغرافيایي ' 51º،00' - 51º،30طول شرقي و ' 34º،30' - 34º،30عرض شمالي در استان
اصفهان و تهران قرار دارد .بلندترین نقطه با بلندی  2695متر از سطح دریا در غرب ناحيه و حوالي روستاهای ون
( )vanو یحيي آّباد ( )Yahya abadو پستترین نقطه با بلندی  786متر از سطح دریا در شمال شرقي ناحيه و حوالي

ﮐﺸ

دریاچه نمک جای دارد.
بخش جنوب غربي و غرب ناحيه کوهستاني است و از آب و هوای نيمه خشک برخوردار است ،در صورتيکه بخش

ﻌﺪ

ﻧﻰ

شمال شرقي و شرق آن آب و هوای گرم و خشک کویری دارد .این محدوده بخشي از حوضه آبریز دریاچه نمک (کویر
نمک) را تشکيل داده است و رودخانه هائي که بيشتر فصلي هستند بسمت کویر جریان یافته و پس از پيمودن مسافتي،
در آبرفتهای بستر خود فرو مي روند .بدليل بارندگي کم و عوامل دیگری مانند شوری خاک و آب و هوای خشک،

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

مناطق کشاورزی گسترش کمي دارند و اغلب با آب قنات و یا چاه آبياری ميشوند.
از مهمترین نقاط مسکوني ناحيه ميتوان شهرکهای آران بيدگل و راوند را نام برد که در نزدیکي شهرستان کاشان
واقع گردیده اند .دیگر نقاط مسکوني مهم مشکان ( ،)Mashkanسن سن ( ،)sensenآب شيرین ،حسين آباد ميش
مست و باری کرفس هستند .زیارتگاه مشهد اردهال واقع در  30کيلومتری شمال غربي کاشان و در مسير راه کاشان
 -دليجان بسياری از اهالي را بخود جذب ميکند.

و اﮐ

راه آسفالته و راهآهن قم  -کاشان و راه اصلي کاشان  -دليجان مهمترین راههای ارتباطي محدوده مورد مطالعه هستند
که دسترسي به روستاهای مختلف و شهرستانهای اطراف را امکانپذیر مينماید.

ﺳﻰ

چينه شناسي

ﺷﻨﺎ

در محدوده مورد مطالعه سنگهای آذری ،رسوبي و آذرآواری سنوز وئيک از ائوسن مياني تا عهد حاضر برونزد دارد و
در این ميان سنگهای آتشفشاني ائوسن پسين از گستردگي چشمگيری برخوردار است .نهشتههای ائوسن در محدوده
نقشه آران قابل مقایسه با سازند کرج در کوههای البرز است.

ﯿﻦ

ائوسن میانی  -پسین (واحدهای  Est1تا )Esmt1

زﻣ

در جنوب غربي ناحيه و حوالي روستاهای باری کرفس ،حسناورد و کرمه رخنمون دارد و در حدود  5درصد مساحت

ﺎن

برگه را دربرگرفته و شامل توفيت ،توف سبز ،سيلتستون ،شيل ،سنگ آهک ،کنگلومرا همراه با سنگهای آتش فشاني
با ترکيب بازالتي  -آندزیتي است و در مجموع حدود  1300متر ضخامت دارند .دایکها ی متعدد بازالتي  -آندزیتي

ﺳ

ﺎزﻣ

آنها را قطع کرده است .ميزان فعاليت آتشفشاني کمتر از واحدهای ائوسن پسين است و نهشتههای این بخش با رنگ
های سبز ،یا کرم و خاکستری ،الیهبندی ،منظم قابل تشخيص ميباشند .قدیميترین واحد این بخش  Est1است که
رابطهاش با نهشته های قدیمي تر در محدوده این برگه ،مشخص نيست .جوانترین واحد این بخش  Esmt1است که مرز
پيوسته ای با سنگهای آتشفشاني ائوسن پسين نشان مي دهد .شرح هر یک از واحدها از پائين به باال به قرار زیر است.
 -واحد Est1

این واحد شامل سيلتستون توفي و آهکي برنگ خاکستری متمایل به سبز ،توفيت و تا حدودی شيل برنگ خاکستری
روشن  -سبز روشن همراه با جریانهای گدازه آندزیتي حفرهدار است که بخشهای آتشفشاني بصورت واحد  Ea1جدا
شده است ،ضخامت نهشتههای این واحد بحدود  250متر ميرسد.
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واحد  Ea1شامل سنگهای آتشفشاني آندزیتي اغلب حفرهدار است .حفرات بوسيله کلسيت ،کلریت و اپيدون پر شده
است .یافت ميکروسکوپي آنها پورفيری با زمينه ميکروليتي است .این واحد بشکل عدسي کشيده در داخل واحد Est1
جای دارد و ضخامتش حداکثر بحدود  120متر ميرسد.
واحد  Ets1شامل توفيت ،سيلتستون توفي و آهکي برنگ خاکستری متمایل به سبز روشن است و با بخشهای باالئي
واحد  Est1هم ارز است و ضخامت آن حداکثر بحدود  110متر ميرسد .این واحد با رنگ روشن خود در عکس هوائي
مشخص است.
واحد  Etsh1شامل توفيت و توف ليتيکدار سبز رنگ و شيل خاکست ری تيره است که ضخامت آن حداکثر بحدود 100

ﮐﺸ
ﻮر

متر ميرسد و با رنگ تيره خود در عکس هوائي مشخص است .این واحد را ميتوان هم ارز بخشهای باالئي واحد Ets1

در نظر گرفت.
 -واحد Els1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل سنگهای آهکي نوموليت دار ،سيلتستون آهکي و توفي همراه با ميان الیههای سنگ آهک و ماسهسنگ
به رنگ کرم  -خاکستری روشن بوده که در برخي نقاط بخش های باالئي آن حاوی ميکروکنگلومرا است .ضخامت

تﻣ

نهشتههای این واحد به سمت شمال غربي افزایش ميیابد و حداکثر بحدود  420متر ميرسد .رسوبات این واحد
الیهبندی خوبي نشان ميدهند .یک نمونه از سنگهای آهکي حوالي روستای علي آباد حاوی فسيلهایي بشرح زیر
است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Alveolina cf. munieri elongata, Alveolina spp., Bigenerina sp.,
Chapamanina sp., Rhapydionina sp., Valvulina sp., Miliolids
Age: Middle Eocene
یک نمونه از حوالي روستای از ناوه ( )Aznavehفسيل های ي بشرح زیر در بردارد و تنها سن  Eoceneرا نشان داده

و
اﮐﺘ

است

Nummulite sp., Rotalia sp., Sponge,s spicule

 -واحد Es1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  El1شامل بخش آهکي واحد  Els1است که نوموليتدار و برنگ قهوه ای روشن و کرم است .ضخامت آن حداکثر
بحدود  30متر ميرسد و با بخشهای زیرین واحد  Els1هم ارز است.
این واحد شامل سيلتستون آهکي و توفي همراه با ميان الیههای سنگ آهک و ماسهسنگ و در برخي نقاط همراه با
شيلهای تيرهرنگ است که در مجموع الیهبندی خوبي دارند .نهشتههای این واحد در حوالي روستای از ناوه و حسنارود

زﻣﯿ

رخنمون دارد و ضخامت آنها حداکثر بحدود  600متر ميرسد .نمونه ای از الیههای آهکي این واحد در حوالي روستای
از ناوه فسيلهای زیر را در بردارد ولي سن مشخصي را نشان نداده است.
Sponge,s spicule & Echinoid,s spine

واحد  Et1شامل کریستال ليتيک توف با ترکيب ریوداسيتي و سبزرنگ است که با الیه بندی متوسط و خوب در حوالي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

روستای رحق رخنمون دارد و ضخامت آن بحدود  20متر ميرسد که با بخشهای زیرین واحد  Es1هم ارز است.
سنگهای این واحد حاوی فنوکلست هائي از نوع فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز و کوارتز بوده و خميره سنگ دوباره

بلورین ( )Devitrifiedگشته است.
 -واحد Esmt1

این واحد شامل سيلتستون توفي و آهکي ،شيل ،مارن و توف سبز است که برنگ سبز روشن تا کرم رنگ با الیهبندی

خوب مشخص است و دایکهای متعدد آندزیتي  -بازالتي آنها را قطع کرده است .دایکها با راستای عمومي شمال
غربي  -جنوب شرقي سنگ های آتشفشاني ائوسن پس ين را تغذیه کردهاند .بر روی نهشتههای این واحد ،جریانهای
گدازه بازالتي ائوسن پسين جای گرفته است .ضخامت ته نشستهای این واحد حداکثر بحدود  800متر ميرسد.
واحد  Evs1شامل جریانهای گدازه آندزیتي  -بازالتي همراه با ماسهسنگ و توف سبز رنگ است که با ضخامتي در
حدود  350متر در شمال روستای ارمک ( )Ormakگسترش دارد .گدازه های این واحد در برخي نقاط بافت بادامکي
نشان داده و حفرات با کانيهای ثانوی مانند کلسيت ،کلریت و اپيدوت پر شده است.
2
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یک نمونه از سنگ های آتشفشاني این واحد ،بافت پرفيری با زمينه ميکروليتي و درشت بلورهائي از نوع پالژیوکالز و
اوژیت داشته و برخي از کانيهای مافيک بشدت به کلریت و کلسيت تجزیه شدهاند .زمينه سنگ شامل ميکروليتهای
پالژیوکالز ،آلکالي فلدسپات ،پيروکسن و کلریت است ،این واحد با بخشهای زیرین واحد  Esmt1هم ارز است.
واحد  Ev1شامل جریانهای گدازه ،دایک و سيلهائي با ترکيب آندزیتي  -بازالتي برنگ سبز تيره است که بخشي از

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  Evsمحسوب گشته و در حوالي روستای ارمک و ازناوه گسترش دارد .در جنوب و جنوب غربي روستای ازناوه
دایکهای داسيتي و رگههای سيليسي سنگهای این واحد را قطع و تا حدودی دگرسان کرده است .یک نمونه از
سنگهای این واحد از نوع بازالت با بافت پو رفيری است که تحت تاثير محلولهای گرمابي قرار گرفته و تا حدودی
دگرسان شده است.
 -واحد Etl1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل توفهای سبز رنگ نواری ،سنگ آهک ماسهای و سنگهای آهکي نوموليتدار است که برنگ سبز -
خاکستری ،الیهبندی ضخيم تا توده ای و اغلب صخرهساز و پرشيب مشاهده ميشود .دایکها و توده هائي با ترکيب
ميکرودیوریتي ،دیوریتيگابروئي برنگ سبز تيره آنها را قطع کرده است .سنگهای آهکي در حوالي تودههای نفوذی تا

تﻣ

حدودی کریستاليزه شدهاند ولي در بخشهائي که تاثير تودهها کاهش ميیابد فسيلها حفظ شده اند .نمونهای از
سنگهای این واحد حاوی فسيلهائي بشرح زیر است.
Nummulites fabiani, Nummulites striatus, Nummulite spp., Operculina, peneroplids
Age: Late Eocene

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ضخامت نهشتههای این واحد بحدود  1000متر ميرسد و در امتداد گسل راندگي که از حوالي روستای کرمه ميگذرد

و
اﮐﺘ

بسمت شمال شرق و یا شمال و بر روی سنگهای آتشفشاني ميوسن و یا سنگ های آهکي سازند قم رانده شدهاند.
ارتباط چينهای نهشته های این واحد با دیگر واحدهای ائوسن نامشخص است ولي از آنجائي که بخش ائوسن مياني -
پسين در محدوده این برگه بيشتر حاوی توف و سنگهای آهکي است با آنها هم ارز در نظر گرفته شده است .در
شمال کوه السنجار نيز سنگهای رسوبي مشابه این واحد دیده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -واحد Elm1

در شمال روستای باری کرفس و شمال کوه السنجار سنگهای آهکي نوموليت دار با ضخامتي در حدود  100متر و
رنگ روشن رخنمون دارد که فسيلهای زیر در سنگهای آهکي این واحد دیده شده است:
Nummulites fabiani, Nummulites aturicas (rework), Spherogypsina sp., Miliolids, Algal debris,
Echinoid,s spine
Age: Late Eocene

زﻣﯿ

در شمال کوه السنجار ،در باال و پائين این بخش آهکي ،توف سبز همراه با ميان الیههای آهکي قرار دارد که در مجموع
تشابه زیادی با نهشتههای حوالي روستای کرمه نشان مي دهد و در واقع این واحد آهکي بخشي از واحد  Elt1محسوب
ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ائوسن پسین

شامل سنگهای آتشفشاني بازیک  -ميانه و اسيدی همراه با سنگهای آذر آواری ،سنگ آهک و رسوبات تخریبي از

نوع ماسه سنگ و کنگلومرا است و حجم و وسعت بخشهای آتشفشاني بمراتب بيشتر از بخشهای رسوبي است.
نهشتههای آتشفشاني  -رسوبي ائوسن پسين در حدود  25-30درصد مساحت برگه آران را در بر ميگيرد و بطور
پيوسته بر روی مجموع رسوبي  -آتشفشاني ائوسن مياني  -پسين قرار گرفته است .ضخامت کلي آنها محدود 1500
مترميرسد .واحدهای مختلف از پائين به باال بشرح زیر است.
 -واحد Eba2

این واحد شامل جریانهای گدازه بازالتي  -آندزیتي همراه با گدازههای برشي برنگ خاکستری تيره متمایل به بنفش
است که اغلب آفانتيک ا ست و بر روی نهشتههای روشن رنگ واحد  Esmt1قرار دارد .بخشهای زیرین این واحد شامل
جریانهای گدازه بازالتي تيره رنگ با الیهبندی مشخص است.
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مطالعه سنگشناسي یک نمونه از این سنگ ها که از حوالي روستای ارمک تهيه شده ،نشان داده است که سنگ از نوع
بازالت با بافت جریاني است ،کاني اوژیت که تا حدودی به کلریت دگرسان شده در سنگ فراوان است .ضخامت این
واحد بحدود  300 -400متر ميرسد.
 -واحد Evs2

این واحد شامل جریانهای گدازه آندزیتي ،گدازه و سنگهای آذر آواری اسيدی همراه با تناوب ماسه سنگ و کنگلومرا
و توفيت است .در جنوب روستای سار این واحد با گدازههای آندزیتي با بافت ميکروليتيک و در برخي موارد پرفيری،
رنگ عمومي خاکستری متمایل به سبز و ضخامت  200متر آغاز مي گردد و در بخش زیرین واحد آهکي  El2.1را در بر

ﮐﺸ
ﻮر

ميگيرد .بخشهای جوانتر که حاوی مقادیر بيشتر از سنگهای رسوبي و سنگها ی آتشفشاني اسيدی است واحدهای
فرعي  Edat2و  Ec2را در بر مي گيرد .ضخامت کلي این واحد در مجموع بحدود  450متر ميرسد که دایکهای آندزیتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تيره رنگ و آنها را قطع کرده است.
واحد  Elشامل سنگهای آهکي نوموليت دار برنگ صورتي به ضخامت حدود  30متر است ،این واحد با بخشهای
زیرین واحد  Evsهم ارز است .نتيجه بررسي فسيلشناسي یک نمونه از سنگهای این واحد که از شمال روستای برزو
تهيه شده بشرح زیر است.

تﻣ

Nummulite cf. striatus, Nummulites off. fabiani, Astrigerina sp.,
Beculogypsinoides sp., Nummulite spp., Milioids, Textularids, Bryozoa,
)Age: Late Eocene (Priabonian

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -واحد Edat2

این واحد شامل گدازههای ليتيک دار و برشي شده با ترکيب داسيتي  -آندزیتي همراه با توف برش برنگ خاکستری

و
اﮐﺘ

روشن و بحالت توده ای است .در  3کيلومتری شمال شرقي روستای ون ( )Vanسنگهای این واحد برنگ خاکستری
روشن با ساخت تودهای و ضخامت حدود  30متر دیده ميشود .سنگها از نوع داسيت  -آندزیت برشي شده با بافت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پروفيرکلستيک هستند .فنوکلست ها از نوع پالژیوکالز تجزیه شده است .وجود آلکالي فلدسپات مشکوک است .خميره
سنگ شامل شيشه دوباره بلورین شده و در برخي موارد جهت یافته است و ترکيب آن کوارتز  -فلدسپات ميباشد .در
شمال شرقي روستای قه ( )Ghehو بفاصله حدود  3500متر از آن رخنمون بزرگي از این واحد با رنگ خاکستری
روشن دیده ميشود .ضخامت آنها حداکثر بحدود  250متر ميرسد و دایکهای تغذیه کننده این واحد ،گدازههای
باریک تا ميانه بخش زیرین را قطع کرده است.

زﻣﯿ

واحد  Eig2با بخشهای زیرین واحد  Edat2هم ارز و شامل ایگنيمبریت و توف برش جوش خورده جریاني با ترکيب
ریوليت است .ضخامت این واحد بحدود  20-30متر ميرسد .قطعاتي از گدازههای شيشهای بصورت زبانههای موج دار
و جهت یافته به سنگ ساخت جریاني داده است .یک نمونه از سنگهای این واحد که از حوالي یحيي آباد باال بدست

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آمده از نوع ریوليت با بافت ویتروکلستيک و جریاني بوده است.
واحد  Ed2شامل جریانهای گدازه داسيتي  -ریوليتي است که با ضخامت حدود  20-30متر در غرب نقشه برونزد
دارد .این واحد با بخشهای جوانتر واحد  Edat2هم ارز است.

 -واحد Ec2

این واحد شامل کنگلومرا با قطعات سنگهای آتشفشاني در حد بازالت و یا آندزیت برنگ سبز تيره با ضخامتي حدود

 25متر است .در داخل کنگلومرا بخشهائي از سنگهای بازالتي برنگ سبز تيره و بحالت عدسي مانند وجود دارد .این
واحد بر روی واحد  Edat2قرار گرفته و با بخشهای جوانتر واحد  Evs2هم ارز است.

 -واحد Evs2

این واحد شامل جریانهای گدازه و گدازههای برشي شده با ترکيب آندزیتي  -بازالتي است که اغلب دگرسان شده بود
و برنگ خاکستری متمایل به سبز یا بنفش مشاهده ميشود .دایکهای متعدد با ترکيب بازالتي و آندزیتي سنگهای
این واحد را قطع کرده است .عدسي و الیههای متعدد آهکي در داخل سنگهای آتشفشاني این واحد وجود دارد که
بصورت واحد فرعي  El2.2مشخص شدهاند .ضخامت این واحد بحدود  300-400متر ميرسد .در بررسي سنگشناسي
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یک نمونه از سنگهای آتشفشاني این واحد نام سنگ آندزیت و با بافت پرفيری تا گلومروفيریک مشخص شده است.
کانيها ی این سنگ شامل پالژیوکالز ،کلریت ،آمفيبول (ترموليت  -اکتينوليت) ،کلسيت و کانيهای تيره است .این
واحد با بخشهای زیرین واحد  Ev2هم ارز است.
واحد  El2.2شامل سنگهای آهکي نوموليتدار بصورت عدسي و الیههای برنگ کرم  -قهوهای است که با ضخامتهای
متفاوت از  1تا  40متر در داخل واحد  Eva2جای گرفتهاند .دو نمونه از سنگهای آهکي این واحد حاوی فسيلهائي
بشرح زیرند.

ﮐﺸ
ﻮر

Lepidocyclina sp., Nummulites fabiania,
Lithotamnium sp., Astrigerina
Amphistigina sp., Baccology Psinoides sp.,
Milioids, Chapmanian sp., Rotallia sp., sponges spicule, Gastropods
)Age: Late Eocene (priabonian

 -واحد Eab2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل جریانهای گدازه آندزیتي  -بازالتي همراه با عدسيهای آهکي (واحد  ،)EL2.2توف برش و گدازههای
داسيتي -آندزیتي (واحد  )Edt2و توف سبز رنگ و گدازههای آندزیتي (واحد  )Etv2است که بر روی واحد  Evs2و یا Ev2
جای دارد .در جنوب غربي روستای مشکان این واحد با جریانهای گدازه بازالتي با بافت ميکروسکوپي تراکيتي آغاز

تﻣ

ميگردد .پالژیوکالزها کلسيک و در حد بيتونيت  -البرادور است .کلينوپيروکسن نيز در سنگ فراوان است و برخي از
آنها اوراليتي شده اند .در گدازه های این بخش ساختمان منشوری عمود بر سطح سرد شدگي بشکل جالبي دیده ميشود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و هچنين عدهای از شکستگيها بموازات سطح سردشدگي بوده حالت الیهای به گدازهها داده است .رنگ عمومي آنها
قهوه ای سوخته است .این گدازهها را دایکها ئي برنگ سبز تيره قطع کرده است .بر روی آنها بخش روشن رنگ با
ترکيب اسيدی جای مي گيرد که بعنوان واحد  Edt2جدا شده است .بر روی آنه ا گدازههای آندزیتي با گسترش فراوان

و
اﮐﺘ

قرار گرفته است ،این گدازهها از نوع آندزیت با بافت اینترگرانولر پرفيری بوده و کانيهای پالژیوکالز ،کلریت ،اپيدوت،
کوارتز و کانيهای تيره را در بر دارند .ضخامت آنها مجموعاً بحدود  400متر ميرسد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای آتشفشاني این واحد در مجموع ترکيب ميانه تا بازیک داشته و بسيار متنوع هستند .در حوالي یحيي آباد
باال ارتباط جریانهای گدازه عادی و از پائين به باال بشرح زیر است.
 گدازههای آندزیتي  -بازالتي با بافت پرفيری مشخص همراه با گدازههای برشي شده و عدسيهای آهکيفسيلدار گدازههای آندزیتي  -بازالتي با بافت تراکيت حفرهدار با کانيهای پالژیوکالز ،اوژیت ،آمفيبول نوع اوراليت و
کانيهای ثانوی کلریت ،سریسيت و کلسيت.
جریانهای گدازه و گدازههای برشي شده با ترکيب تراکي آندزیتي.

زﻣﯿ

گدازه بازالتي تا حدودی دگرسان شده با با فت تراکيتي و برنگ خاکستری متمایل به صورتي روشن رنگ.
بخشهای زیرین این واحد در حوالي یحييآباد باال بر اثر عملکرد گسل قه گسسته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد  El2.3شامل عدسي و الیههای آهکي حداکثر با ضخامت  20متر است که در داخل واحد  Eab2جای دارد .یک
نمونه از سنگهای آهکي برنگ کرم -قهوه ای حاوی فسيلهائي بشرح زیر است:
Nummulite cf. striatus, Beculoagy psinoides sp., Rotallia sp.,
)Age: Late Eocene (priabonian

واحد  Edt2شامل توف برش و گدازههای داسيتي  -آندزیتي برشي شده است که دایکهای آندزیتي آنها قطع کرده
است ،این واحد بشکل عدسي مانند در داخل واحد  Eab2جای دارد و ضخامت آن حداکثر بحدود  70متر ميرسد.
واحد  Etv2شامل توف سبز رنگ و گدازههای آندزیتي است که با ضخامت حدود  50متر در حوالي روستای قه برونزد
دارد و با بخشهای جوانتر واحد  Eab2هم ارز است.

 -واحد Evb2

شامل جریانهای گدازه و گدازههای برشي شده بازالتي  -آندزیتي و در بخشهای باالئي حاوی عدسي و یا الیههای
آهکي فسيلدار است .بخشهای آهکي بصورت واحد  El2.4جدا شده است.
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
این واحد نهشتههای واحد  Evs2جای گرفته است ،یک نمونه از سنگهای این واحد که در زیر کنگلومرای واحد Ec2

قرا ر دارد از نوع بازالت با بافت گلومروپرفيری با زمينه افيتيک است و کانيها ی پالژیوکالز ،اوژیت ،اليوین با حاشيه
ایدنگسيتي شده بهمراه کانيهای اوپاک و کلریت را در بردارد .کانيها ی اوژیت بافت گلومروپرفيری را در سنگ ایجاد
کردهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای آتشفشاني این واحد در حوالي مزارع طوطيزار و روشوران گسترش فراواني دارد .سنگهای نفوذی واحد
 OMgrسنگهای آتشفشاني بازیک این واحد را قطع کرده و در برخي نقاط آنها را به متاولکانيت تبدیل کرده است.
محلول های گرمابي که بعد از عملکرد توده نفوذی خارج شده است در برخي نقاط موجب دگرساني اینگونه سنگ ها
شده است .ضخامت کلي این واحد بحدود  800متر ميرسد .در حوالي روستای رضاآباد نهشتههای پيروکلستيک واحد
 Et2بصورت عدسي مانند در داخل این واحد جای دارد .نمونهای از سنگهای این واحد از حوالي مزرعه طوطيزار از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نوع بازالت با بافت اینترگرانوالر پرفيری کانيهای پالژیوکالز ،اوژیت؟ ( در برخي موارد به اوراليت و یا کلریت تجزیه
شده است) ،کلریت و کانيهای تيره را در بر دارد.
واحد  Eb2شامل جریانهای گدازه و گدازه های برشي شده بازالتي است که با ضخامت حداکثر حدود  150متر در زیر

تﻣ

سنگهای آهکي واحد  Elقرار گرفته و با بخشهای جوانتر واحد  Evb2هم ارز است.
واحد  El2.1شامل سنگهای آهکي نوموليت دار است که بصورت عدسي و یا الیه مانند در داخل بخشهای باالئي و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Eab2جای دارد .ضخامت رسوبات آهکي این واحد متغير و حداکثر بحدود  50متر ميرسد .نمونههائي از سنگهای
این واحد بشرح زیر است.
نمونه شماره  1از حوالي روستای کيخسرو

نمونه شماره  2از حوالي مزرعه طوطيزار

و
اﮐﺘ

Astrigerina sp., Milioids, Assilina sp., corallia sp.,
Nummulites fabiani, Lithophylum sp., Discocyclina sp.,
Gastropods, Sponge,s spicule, corallia sp.,
)Age: Late Eocene (priabonian

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Nummulite globutus, Discocyclina sp., Nummulite cf. fabiani Operculina sp., Astrigerina sp.,
Amphistigina sp., Nummulite sp., Echinoid,s spine, Ostracods, Sponge spicule
)Age: Late Eocene (priabonian

نمونه ای از عدسي آهکي روشن رنگ حوالي مزرعه روشوران

Nummulites striatus, Nummulites fabiani, Nummulite spp., Rotallia sp., Cibicides sp., Algal debris
Age: Late Eocene

 -واحد Et2

زﻣﯿ

این واحد شامل توف و توف ورقه ای برنگ زرد و سبز همراه با شيل و کنگلومرا است که با ضخامت حداکثر  100متر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بصورت عدسي کشيده در حوالي روشوران ،رضاآباد و شرق طوطي زار برونزد دارد .این واحد در دو افق مجزا در داخل
واحد  Evb2جای گرفته است.
ائوالیگوسن

 -واحد EOms

این واحد شامل تناوب مارن ماسهای و آهکي سبز روشن با ماسه سنگ ،سيلتستون و رس برنگ قرمز متمایل به بنفش
همراه با ميان الیههای کنگلومرا است که با ضخامتي حدود  200متر بطور ناپيوسته در زیر نهشتههای واحد  Osmجای
گرفته است .در زیر این واحد سنگهای آتشفشاني واحد  Eovقرار دارد ،این واحد در حوالي مزرعه باغ شاه رخنمون
محدودی نشان ميدهد و ارتباط ان با نهشتههای ائوسن باالیي نيز ناپيوسته است.
واحد  Eocبا بخشهای زیرین واحد  EOmsهم ارز و شامل جریانهای گدازه و گدازههای برشي شده تراکي آندزیتي -
بازالتي است که برنگ خاکستری تيره متمایل به بنفش است .ارتباط سنگهای آتشفشاني این واحد با نهشتههای
واحدهای ائوسن گسل ميباشد.
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واحد  EOcشامل کنگلومرا برنگ سبز تا قرمز تيره است که حاوی قطعات سنگهای آندزیتي  -بازالتي ،توفيت ،توف،
ماسه سنگ توفي ائوسن مياني -پسين در ابعاد متفاوت و حداکثر  50سانتيمتر است که با ضخامت حداکثر  70متر
در ناحيه ساختاری باری کرفس ( )Barikarafs Structural zoneبرونزد دارد .نهشتههای این واحد با گذر ناپيوسته و
دگرشيبي زاویه دار بر روی سنگهای آتشفشاني و رسوبي ائوسن مياني  -پسين قرار گرفته و اغلب در زیر سنگهای

ﮐﺸ
ﻮر

آهکي سازند قم جای دارد .گذر باالیي نهشتههای این واحد به سنگهای آهکي قم نيز ناپيوسته ميباشد زیرا تبدیل
کنگلومرای این واحد به سنگهای آهکي قم بسيار ناگهاني است و از طرف دیگر ضخامت نهشتههای این واحد بشدت
تغيير کرده و به صفر ميرسد و در برخي نقاط سنگهای آهکي قم بطور مستقيم و ناپيوسته بر روی نهشتههای ائوسن
قرار مي گيرد .در حوالي مهرآباد (شمال ناحيه ساختاری باری کرفس) نيز برونزد بسيار محدودی از این واحد دیده
ميشود.
الیگوسن
sm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -واحد ( Oسازند قرمز زیرین)

این واحد شامل شيلهای رسي ،مارین گچدار همراه با ماسه سنگ و سنگ آهک ،سنگ گچ و نمک مجموعاً برنگ قرمز

تﻣ

و سبز بطورکلي الوان است .دایکها و گدازه های بازالتي برنگ سبز تيره یا این واحد را قطع کرده و یا در داخل
نهشتههای رسوبي جای گرفتهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ گچ بصورت الیه و یا عدسي های متعدد در این واحد وجود دارد و در محدوده نقشه با عالمت  Ogمشخص شده
است .سنگ نمک بصورت روانه نمکي ( ) glacierحالت جریاني بخود گرفته است .بخش نمکي این واحد که معادن
نمک ناحيه را تشکيل ميدهد با عالمت  Osمشخص شده است .نهشتههای این واحد بطور ناپيوسته بر روی سطح

و
اﮐﺘ

فرسایشي نهشتههای واحد  EOmsجای گرفته و نهشتههای سازند قم ،مخصوصاً واحد  OMsبطور ناپيوسته بر روی
سطح فرسایشي این واحد قرار گرفته است.

الیگومیوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  Ovشامل جریانهای گدازه و دایکهای بازالتي است که با بخشهای جوانتر واحد  Osmهم ارز است .این گدازهها
از نوع ب ازالت با بافت افيتيک بوده ،حاوی کانيها ی پالژیوکالز کلسيک ،اوژیت ،اليوین بشدت ایدنگسيتي ،آمفيبول و
کانيهای ثانوی مانند کلریت ،سریسيت و پرهنيت است.
 -واحد ( OMlسازند قم)

زﻣﯿ

این واحد شامل سنگهای آهکي برنگ کرم  -خاکستری روشن با الیه بندی ضخيم همراه با مارن است که حاوی
پوستههای دوکفهای ،مرجان ،خارپوست ،شکم پایان با ضخامت حداکثر  200متر است .این واحد در بخشهای جنوبي
نقشه گسترش بيشتری دارد و بطور پيوسته و همساز بر روی کنگلومرای واحد  OMCو یا بطور نا پيوسته بر روی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشتههای سازند قرمز زیرین و ی ا ائوسن پسين جای دارد که بطور جانبي به نهشتههای واحد  OMmlgتبدیل ميشود.
نمونه ای از سنگهای آهکي این واحد ما بين روستای ارمک و قه حاوی فسيلهائي بشرح زیر است.
Eulepididna dilatata, Rotalia viennoti, Lepidocylina sp.,
Cibicides sp, Operculina sp.,
Astrigerina sp., sponge,s spicule,
Age: Late Oligocene

در این نقطه دایکهای آندزیتي سنگهای آهکي این واحد را قطع کرده است.

نمونه دیگر از حاوی فسيل هائي بشرح زیر است.
Rotalia sp., Cibicides sp., Miliolids, Lithophyllum sp., Bryozoa
Operculina sp., Textularia sp., Eulepidina sp., Shell fragments, Bryozoa, Gastropodas, Echinoid,s spine,
Age:Late Oligocene

نمونه ای از سنگهای آهکي این واحد در حوالي روستای جوشق بشرح زیر است.
Rotalia viennoti, Rotalia sp., Miliolids Archeolithothamnium sp., Lithophyllum sp.,
Age:Early Miocene
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واحد  OMcشامل کنگلومرای قرمز و یا سبز تيره متشکل از سنگ های آتشفشاني ،آذر آواری و یا رسوبي ائوسن است.
ارتباط این واحد با واحدهای زیرین ناهمساز و اغلب همراه با دگر شيبي زاویه دار است.
 -واحد OMsl

این واحد شامل سنگ آهک ماسهای فسيل دار و م اسه سنگ آهکي است که بطور ناپيوسته و ناهمساز بر روی
نهشتههای واحد  Osmجای گرفته و گذر باالئي آن به نهشتههای واحد  OMmlgپيوسته و همساز است .ضخامت
نهشتههای این واحد حداکثر بحدود  500متر ميرسد .دو نمونه از سنگهای آهک ماسهای این واحد از جنوب شرقي
روستای مهرآباد ،حاوی فسيل هائي بشرح زیر است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Operculina sp.,Rotalia viennoti, Astrigerina.
Textularia sp., Bryozoa, Echinoid, Tubucellaria sp.,
Age:Early Miocene
Archaiac cf. hensoni, Miliolids,Bryozoa, Echinoids,
Gastropods, Tubucellaria sp., Archeolithothamnium sp., Lithophyllum sp.,
)Age:Early Miocene(Aquitanian

 -واحد OMmlg

تﻣ

این واحد شامل تناوب مارن ،سنگ آهک همراه با ماسه سنگ ،کنگلومرا و سنگ گچ ميباشد و در مجموع برنگ سبز
روشن و قرمز است که الیه بندی خوبي نشان داده است .بطور جانبي به سنگهای آهکي و تا حدودی مارني واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 OMlتبدیل مي شود .این واحد در شمال و جنوب نقشه رخنمون دارد و بخشهائي که شامل سنگ گچ و مارن گچدار
است بصورت واحد فرعي  OM gجدا شده است .این واحد بطور پيوسته و عادی بر روی واحد  OMslجای گرفته است
و از باال بطور تدریجي به سنگهای آهکي واحد  OMlتبدیل مي شود .ضخامت این واحد در شمال نقشه بيشتر است
و حداکثر بحدود 1000متر ميرسد.

و
اﮐﺘ

میوسن
v

 -واحد M

این واحد شامل جریانهای گدازه آندزیتي  -داسيتي با بافت جریاني و رنگ قهوهای سوخته متمایل به سبز است که

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر روی سنگ های آهکي و مارني واحد  OMlجای گرفته و رخنمون آنها در جنوب برگه آران قابل مشاهده است.
ضخامت سنگ های آتشفشاني این واحد حداکثر به  100متر ميرسد .سنگهای این واحد نام آندزیت و بافت جریاني
(تراکيتي) داشته و کانيها شامل پالژیوکالز ،کلينوپيروکسن ،کانيها ی تيره و کلریت است و در متن سنگ شيشه
وجود دارد .گدازه ها در بخش زیرین داسيتي است که در باال تدریجاً بازیکتر شده و به حدود آندزیت ميرسد.
واحد  Mvsشامل جریانهای گدازه و گدازههای برشي شده آندزیتي همراه با ماسه سنگ است که مجموعاً برنگ

زﻣﯿ

خاکستری متمایل به سبز بوده و با بخشهای زیرین واحد  Mvهم ارز است .ضخامت نهشتههای این واحد حداکثر به
حدود  60متر مي رسد و در جنوب برگه آران و حوالي روستای جوشقان استرک قابل مشاهده است .نهشتههای این
واحد بطور هم شيب بر روی سنگهای آهکي سازند قم قرار گرفته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -واحد ( M sسازند قرمز باالیی)

این واحد شامل نهشته های رسوبي قرمز رنگ از نوع ماسه سنگ ،سيلت و رس همراه با مارنهای گچدار است که با

ضخامتي در حدود  300- 600متر در شمال برگه آران گسترش دارد .در هسته تاقدیس سراجه نيز این واحد گسترش
فراواني دارد .رگههای متعدد سنگ گچ (حداکثر با ضخامت  20سانتيمتر) نهشتههای قرمز رنگ این واحد را قطع کرده
است .گذر پائيني نهشتههای این واحد در برخورد با سازند قم پيوسته و عادی است .گذر باالئي نهشتهها به کنگلومرای
سازند هزار دره ناپيوسته و همراه با دگر شيبي زاویهدار است.
پلیوسن
cs

 -واحد Pl

این واحد شامل کنگلومرا همراه با ميان الیه های کنگلومرا و رس است که معادل با سازند هزار دره ميباشد .ضخامت
این واحد متغير و حداکثر به  500متر مي رسد و در شمال ،شرق و جنوب برگه آران برونزد دارد .بخش زیرین این
8
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واحد بصورت واحد فرعي  Plmجدا شده است .این واحد در مجموع با دگر شيبي زاویهدار بر روی سازند قرمز باالئي و
یا واحدهای قدیم تر قرار گرفته ،چين خوردگي مالیمي را نشان ميدهد .آبرفتهای کواترنری نيز با دگر شيبي زاویهدار
بر روی نهشتههای این واحد جای گرفتهاند .واحد  Plmشامل مارن و رس روشن رنگ است که در جنوب برگه برونزد
دارد و به نظر ميرسد با بخشهای زیرین نهشتههای سازند هزار دره هم ارز ميباشد .ضخامت این واحد نامشخص
است.
کواترنری
پادگانههای آبرفتی

بصورت دگرشيب بر روی نهشتههای سازند هزار دره و یا واحدهای قدیميتر قرار گرفته است.

ﮐﺸ
ﻮر

شامل نهشتههای آبرفتي و تراورتن بشرح زیر است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مخروطهایافکنه بر اثر فعاليت سيالب ها در دامنه ارتفاعات بشکل بادبزن ایجاد شده است .اندازه دانه ها از باال دست
بسمت دشتهای کم ارتفاع کوچکتر ميشود .این واحد در نقشه با عالمت  Qfمشخص گردیده و با پادگانههای آبرفتي
هم ارز است.

تﻣ

آبرفتهای بستر رودخانه که با عالمت  Qalمشخص شده حاوی قطعه سنگهای گرد شده تا نيمه گرد شده در ابعاد
مختلف است .اندازه قطعات بسمت دشت و کویر ریزتر مي شود بطوری که در باال دست رودخانه ابعاد قطعات حتي به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چند متر نيز ميرسد در صورتي که در پائين ترین دست رودخانه و مناطق کویری درحد ماسه و رس بوده که در پاره ای
موارد همراه با آنها نمک نيز دیده ميشود.
رسوبهای بادی در شرق برگه آران برونزد قابل مالحظهای دارد و شامل ماسه ،لس ،رس و تا حدودی گچ و نمک

و
اﮐﺘ

است که بر اثر فعاليت باد تشکيل یافته و اشکال هاللي (برخان) و یا رشتههای موج مانند ایجاد کرده که به تپههای
ماسهای مشهود است .با توجه به شکل تپههای ماسهای مي توان دریافت جهت وزش بادها از جنوب شرق به شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

غرب است .از ماسههای موجود در تپههای ماسهای ميتوان آجرهای ماسهای جهت نقاط مسکوني کویری ،تهيه نمود،
اینگونه تپهها در نقشه با عالمت  Qsdو یا  Qssمشخص شده است.
کفههای رسي دشت های تا حدودی مسطح را که بيشتر شامل رس ميباشند تشکيل داده و در شرق و شمال شرقي
برگه آران رخنمون وسيعي دارد.
کفههای نمکي شامل نمک و رس است که آبرفتهای نمکدار حوالي آبراهههای منتهي به کویر نمک را تشکيل داده

زﻣﯿ

و در نقشه ،با عالمت  Qsaمشخص شدهاند.
نهشته های آهکي تراورتن تراورتن در جنوب نقشه و حوالي روستای جوشقان استرک برونزد قابل مالحظهای دارد،
اغلب در مسير گسلهای اصلي بر اثر فعاليت چشمههای آهکساز تشکيل یافته و هم ارز پادگانههای آبرفتي است.
تودههای نفوذی و دایک ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توده های نفوذی ژرف و نيمه ژرف در بخش غربي و جنوب غربي تمرکز بيشتری دارد و بشرح زیر است:
 -واحد OMgr

این واحد در غرب و شمال غربي ناحيه و حوالي مزرعه اناربنه و گئين ( ) Geinدو توده نفوذی مجزا از یکدیگر با رنگ
روشن و برجسته نمایان است .این تودهها سنگهای آتشفشاني و رسوبي ائوسن پسين را قطع کردهاند .از طرف دیگر

توده نفوذی نهشته های سازند قرمز باالئي را قطع نکرده ،و بدین علت سن آنرا ميتوان اليگو-ميوسن در نظر گرفت.
تودههای کوچکتر دیگری در بخش مرکزی برگه آران وجود دارد که ترکيب سنگ شناسي مشابهي با تودههای اصلي

نشان مي دهند .در حوالي روستای قه برونزدهای محدودی از این توده دیده ميشود که جوانترین بخشهای ائوسن
پسين (واحد  )Etv2را قطع کرده است .بر اثر محلولهای گرمابي در قاعده سنگهای آهکي سازند قم آثار کانيزائي
فلزی بوجود آمده است که بي ارتباط با توده نفوذی است ،زیرا در برخي موارد سنگ های توده نيز دگرسان شدهاند.
سنگهای توده نفوذی برنگ کرم  -صورتي روشن نمایان است .رگه و دایکهای آپليتي ،ریوليتي و یا سيليسي
سنگهای توده نفوذی و یا سنگهای مجاور توده را قطع کرده است .در برخي موارد بر اثر فعاليت محلولهای
9
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هيدروترمال سنگها بشدت دگرسان شده اند .قطعات سنگي بيگانه ( )Xenolitesاز نوع سنگهای آتشفشاني بازیک
ائوسن در سنگهای توده و مخصوصاً در حواشي آن وجود دارد و اغلب برنگ خاکستری تيره متمایل به سبز دیده
ميشوند .ا ین واحد شامل سنگ هائي در حد گرانودیوریت ،توناليت ،گرانيت و در برخي موارد کوارتز دیوریت است که
اغلب درشت بلورنميباشند.یک نمونه از انواع توناليت بافت پرفيری و زمينه گرانوالر داشته و کانيها شامل پالژیوکالز

ﮐﺸ
ﻮر

( 45-50درصد) تا حدودی تجزیه شده به سریسيت ،کانيه ای رسي و اوراليت ،آمفيبول ( 10-5درصد) تا حدودی
تجزیه شده به بيوتيت ،کوارتز ( 25-20درصد) کمي فلدسپات آلکالن و کانيهای فرعي است.
 توده نفوذی گرانودیوریتي  -ميکروگرانودیوریتي حوالي روستای قه این توده در حد ژرف تا نيمه ژرف است وجریانهای گدازه با ترکيب مي انه تا بازیک بهمراه توف سبز ائوسن پسين را قطع کرده است.
توده نفوذی نيمه ژرف ميکرودیوریتي(واحد  )diکه در جنوب غربي روستای قه واقع گردیده ،سنگ های ائوسن پسين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

را قطع کرده است و بدین جهت سن پس از ائوسن را برای آن برگزیدهایم.
 توده نفوذی نيمه ژرف تا ژرف جنوب روستای کرمه با ترکيب ميکرودیوریت  -ميکروگابرو تا دیوریت  -گابرو اینتوده سنگها ائوسن مياني  -پسين را قطع کرده که در برخي موارد بصورت سيل مانند البالی نهشتههای توفي -

تﻣ

آهکي جای گرفته است و بدین دليل سن پس از ائوسن خواهد داشت سنگهای این توده از نوع ميکرودیوریت با بافت
پرفيری و زمينه ميکروگرانوالر بوده و کانيها ی اصلي شامل پالژیوکالز تا حدودی تجزیه شده به سریسيت و اپيدوت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و آمفيبول است .کانيها ی ثانوی سنگ اپيدوت پيستاسيت ،زوئيزیزیت و سریسيت است .در بخشهای مرکزی توده
اندازه دانههای سنگ درشت تر است.
سنگهایاندزیتي واحد  anکه بصورت گنبد و گدازه سنگهای آهکي قم را قطع کرده است ،سن ميوسن و یا پليوسن

و
اﮐﺘ

را خواهند داشت .این واحد عموماً برنگ سبز تيره نمایان است .دایکهای متعدد با ترکيباندزیتي  -بازالتي واحدهای
مختلف ائوسن مياني  -پسين را قطع کرده و روند شمال غربي  -جنوب شرقي عموميت بيشتری دارند .دایکهای
اسيدی با ترکيب داسيتي  -ریوليتي نيز در برخي نقاط واحدهای ائوسن مياني-پسين را قطع کرده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين شناسي ساختماني

محدوده مورد مطالعه از دیدگاه ساختماني به سه ناحيه ( )zoneبشرح زیر تقسيم گردیده است.
 -ناحیه ساختمانی باری کرفس () Barikarafs structural zone

این ناحيه از سمت شرق به گسل راوند ،شمال شرقي گسل دهنار و شمال گسل معکوس مهرآباد محدود ميشود و بنام

زﻣﯿ

بزرگترین نقطه مسکوني ناحيه یعني روستای باری کرفس خوانده شده است.
در این ناحيه نهشتههای ائوسن مياني  -پسين همراه با سنگهای آتشفشاني و تودههای نفوذی گسترش وسيعي دارد
و در مجموع بخشي از کمربند اروميه  -دختر محسوب ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسل راوند با راستای شمالي  -جنوبي تا شمال غربي ،جنوب شرقي قسمتي از گسل اصلي قم  -زفره را تشکيل
ميدهد این گسل از کوههای جنوب قم تا جنوب زفره امتداد د ارد و حرکت آن راستگرد مشخص شده و نهشتههای

ائوسن را در کنار سازند قم قرار داده است .مهمترین سيستم گسل داخل این ناحيه راستای شمال غربي  -جنوب
شرقي دارد که با امتداد گسل معکوس مهرآباد یکي است .حرکت گسلهای این سيستم اغلب چپ گرد است ،سيستم
گسل دیگری با راستای شمال شرقي  -جنوب غربي وجود دارد که فرعي و ضعيفتر است و با سيستم قبلي محدود

مي شود .گسلي که از کنار روستای قه عبور مينماید راستای شمال غربي  -جنوب شرقي دارد و نهشتههای ائوسن
پسين را جابجا کرده و یکي از گسلهای مهم این ناحيه ساختماني بشمار ميرود.
گسل معکوس کرمه واقع در جنوب غربي ناحيه سنگهای آتشفشاني ،توفهای سبز و در برخي نقاط سنگهای آهکي
ائوسن مياني  -پسين را در کنار سنگهای آتشفشاني ميوسن و یا سنگهای آهکي سازند قم (اليگوميوسن) قرار داده
است.
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نهشتههای ائوسن مياني  -پسين بيشتر چين خورده است و امتداد محور آن شمال غربي  -جنوب شرقي است،
نهشتههای ائواليگوسن و اليگوسن آغازی در شمال شرقي این ناحيه رخنمون دارد.
طي فازهای زمين ساختي آلپين مياني  -پسين تظاهر تودههای نفوذی گرانودیوریتي  -گرانيتي واحد  OMgrو چين
خوردگي نهشتههای ائوسن مياني  -پسين در منطقه تحقق پيدا کرده است.

ﮐﺸ
ﻮر

بواسطه این جنبشهای زمين ساختي نهشته های سازند قم با قاعده کنگلومرایي بصورت ناپيوسته و دگرشيبي زاویهدار
بر روی سنگهای رسوبي  -آتشفشاني ائوسن قرار گرفته است .پيشروی دریا و تشکيل سنگهای آهکي و مارني سازند
قم بيشتر در بخش جنوبي این ناحيه ساختماني دیده مي شود .پس از رسوبگذاری سازند قم دراليگوسن  -ميوسن
زیرین سنگهای آتشفشاني با ترکيب ميانه همراه با ماسه سنگ ماسه سنگ توفي در این محدوده ساختماني تظاهر
یافته که ميتوانند با جنبشهای آليبين پسين در ارتباط باشند.
ناحیه ساختمانی شوراب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این ناحيه از جنوب به گسل ده نار و گسل معکوس مهر آباد و از سمت شمال شرقي به گسل آب شيرین منتهي
مي شود .گسل آب شيرین که اغلب بوسيله آبرفتهای رودخانهای پوشيده شده است ،شاخهای از گسل اصلي قم -

تﻣ

زفره محسوب مي شود .در محدوده این ناحيه سازند قرمز زیرین ،سازند قم و سازند قرمز باالیي و تا حدودی سازند
هزاره دره برونزد دارد .رسوبات اغلب چين خورده بوده و ناودیس بزرگي را در شمال گسل مهرآباد بوجود آوردهاند .در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قاعده این ساختمان ناودیسي ،نهشته های سازند قرمز زیرین برونزد دارد و در امتداد سطح گسل مهرآباد گدازههای
ائوسن پسين آمده و در کنار نهشتههای سازند قرمز زیرین قرار گرفته است.
گسل شوراب با امتداد شمال غربي  -جنوب شرقي حرکت راستگرد مشخصي داشته و با گسل راوند هم راستا است.

و
اﮐﺘ

این گسل جابجائي قابل مالحظهای در روند رسوبات این ناحيه بوجود آورده است .گسلهای فرعي دیگری با حرکت
راستگرد و بموازات گسل شوراب نهشتههای این ناحيه را جابجا کرده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش شمالي غربي این ناحيه برخورد نهشته های سازند قم و سازند قرمز باالئي بنظر عادی و پيوسته ميرسد ولي
نهشته های کنگلومرائي و ماسه سنگي سازند هزاردره با نهشتههای سازند قرمز باالئي ناپيوسته و همراه با دگرشيبي
زاویه دار است که در این فاصله فاز کوهزایي ميوسن باالئي عمل کرده است.
ناحیه ساختمانی آران بیدگل

این ناحيه بخش جنوب شرقي تا شمال محدوده مورد مطالعه را در برگرفته و قسمتي از فرونشست ( )Depressionقم،

زﻣﯿ

نوگل و همکاران ( ،)1993را تشکيل ميدهد ،در این ناحيه آبرفتهای رودخانهای و تپههای ماسهای برونزد وسيعي
دارد .قدیمي ترین واحد شامل سازند قرمز زیرین است که در شمال ناحيه واقع است .تاقدیس نسبتاً بزرگي بنام تاقدیس
سراجه در شمال این ناحيه دیده ميشود که با محوری در راستای شمال غربي  -جنوب شرقي و شيب بسمت جنوب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شرقي حاوی برونزدهایي از سازندهای قرمز باالئي و هزاردره است .جنبشهای زمين ساختي آلپين پسين موجب
چينخوردگي ته نشستهای سازند قرمز باالئي و تظاهر دگر شيبي زاویه دار در قاعده کنگلومرای سازند هزار دره گشته

است.

زمين شناسي اقتصادی

در محدوده این ب رگه آران آثار مواد معدني مختلفي رخنمون دارد .با توجه به کمبود اطالعات موجود ،توضيحات

مختصر زیر ارائه ميگردد.
 -آثار مواد معدنی فلزی

سنگهای آذر آواری ،توفهای سبز و سنگهای آهکي متعلق به ائوسن مياني  -پسين و یا سنگ آهکهای جوانتر
تحت تاثير محلولهای گرمابي حاصل از تودههای آذرین نفوذی قرار گرفته و آثار معدني فلزی ایجاد گردیده است .در
برخي نقاط جهت اکتشاف و بهره برداری سنگهای معدني صورت گرفته ولي در حال حاضر تعطيل ميباشد.
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معدن غیر فعال قه

این معدن در  2300متری شمال خاوری روستای قم قرار گرفته است .در این نقطه در قاعده سنگ های آهکي سازند
قم مواد معدني بصورت عدسيهای مجزا و یا الیه مانند با مجموع ضخامت حدود  25متر تجمع یافته است .تونلهائي
جهت استخراج مواد معدني در سنگهای آهکي حفر شده است.
کانه حاوی مگنتيت ،هماتيت ،کالکوپيریت و پيریت بوده و همراه آنها اپيدوت پيستاتيت با رنگ مغز پستهای دیده
ميشود .در اثر دگرساني سطحي ،کانيهای ماالکيت و کات کبود (سولفات مس) ایجاد گردیده است.

ﮐﺸ
ﻮر

کالکوپیریت :بصورت دانههای درشت و ریز در تمام قسمتهای سنگ دیده ميشود که با چشم غير مسلح نيز قابل
تشخيص است و در بين کاني ماگنتيت دیده ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هماتیت :ب صورت تيغههای عرض  5تا  72ميکرون و طول  100تا  1000ميکرون ظاهر گ شته و بر اثر دگر ساني آن
اکسيدهای ثانویه آهن بوجود آمده است.
پیریت :بصورت دانههای نيمه شکلدار در ابعاد حدود  40ميکرون در داخل مگنتيت جای گرفته و برخي از فضاهای
خالي بين آنها را پر کرده و مقدارش بسيار کم است .با توجه به قرارگيری مواد معدني در سنگهای آهکي سازند قم
سن کانيزائي در این معدن پس از اليگوميوسن خواهد بود.

تﻣ

معدن غیرفعال شمال غربی مزرعه نیق

ﺸ
ﺎﻓﺎ

معدن در  3800متری شمال غربي مزرعه نيق قرار دارد .در این ناحيه سنگ های درونگير ،گدازههائي با ترکيب اندزیتي
 بازالتي است که بشدت اپيدوتي شده اند .کانه دارای کالکوپيریت ،پيریت و گالن است .در این نقطه تونلي جهتاستخراج مواد معدني حفر گردیده است .سنگ های آتشفشاني در این ناحيه معدني متعلق به ائوسن پسين واحد Eab2

بوده و تحت تاثير محلولهای گرمابي بشدت دگرسان شده اند .مطالعات آزمایشگاهي کانيها ی کوارتز ،فلدسپات ،ایليت،
آثار معدنی جنوب و جنوب غربی کرمه

و
اﮐﺘ

کلسيت و جاروسيت را در سنگ های دگرسان شده روشن رنگ نشان ميدهد.

این آثار در فاصله  1500متری جنوب غربي کرمه قرار گرفته است .سنگ درونگير این منطقه توف های سبز رنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سيليسي شده و یا گدازههائي همراه با قطعات سنگياند زیت متعلق به ائوسن مياني  -پسين است کانه حاوی هماتيت،
مگنتيت و کالکوپيریت است که در آن کالکوپيریت ب دون شکل هندسي بوده ،بيشترین کاني را تشکيل داده و در
تمامي سطح سنگ پراکنده است .با چشم غير مسلح قابل تشخيص بوده و براثر دگرساني آن اکسيدهای آهن بوجود
آمده است.
مگنتیت :این کاني در صد کمتری از کالکوپيریت داشته و در تمامي سنگ پراکندگي دارد .اغلب دارای شکل هندسي

زﻣﯿ

است و ابعاد آن در حد  5تا  40ميکرون است .در اثر دگرساني تبدیل به سایر اکسيدهای آهن گردیده است.
هماتیت :بصوورت دانههای فاقد شوکل هندسوي در برخي نقاط به چشوم ميخورد و اندازه آنها به حدود  20ميکرون

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميرسد .مقدارش از مگنتيت نيز کمتر است.
روتیل :در متن سنگ پراکنده است .اندازه آن در حدود  10ميکرون و نسبتاً فراوان ميباشد .بررسي با ميکروسوند در
صد باالئي از  Ti , Feو عنا صر  Ru, W, S, Cuم شخص کرده ا ست .شاید بتوان گفت که مگنتيتها و هماتيتهای
سنگ دارای تيتان ميباشند.

آثار معدنی حوالی نشلج

این آثار در  2/5کيلوم تری جنوب شرقي روستای کرمه قرار دارد .در این نقطه گدازههای اندزیتي  -بازالتي و نيز در
توفهای سبز و سنگهای آهکي نوموليت دار متعلق به ائوسن مياني  -پسين تحت تاثير محلولهای گرمابي قرار
گرفته و بخصوص در سنگ های آهکي مقادیر قابل توجهي اپيدوت پيستاسيت همراه با کانيها ی مگنتيت ،کالکوپيریت
و پيریت تشکيل گردیده است .به نظر ميرسد توده های نفوذی گابروئي  -دیوریتي نيز در تشکيل آنها بي تاثير نبودهاند.
یک نمونه از کانه مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه بشرح زیر است:
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مگنتیت :مقدار این کاني زیاد و با چشم غير مسلح در نمونه قابل تشخيص است .این کاني در حال تبدیل به هماتيت
است.
کالکوپیریت :با ابعادی حدود  8ميکرون در متن سنگ پراکنده است.
پیریت :بسيار دانهریز و در متن سنگ پراکنده ميباشد .باالخره اکسيدهای ثانوی آهن نيز در نمونه دیده ميشوند.
اثر دیگری نيز از کانههای مس و آهن در  3800متری غرب روستای کرمه دیده شده است.
معدن غیر فعال و شنوه

در غرب برگه اران و حوالي روستای و شنوه (خارج از محدوده نقشه) رگههای معدني سرب به صورت گالن در داخل

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای اندزیتي حفرهدار وجود دارد.
(ج.قلمقاش ،)1373ضخامت رگه ها  4-3متر و طول آنها  500متر است.
 -آثار مواد معدنی غیر فلزی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باریت :سه رخنمون از باریت در ناحيه مورد مطالعه دیده ميشود.
 -معدن غير فعال نبق

تﻣ

در حوالي مزرعه نبق رگههای متعددی از باریت در داخل سنگهای آذرین خروجي با ترکيب ميانه  -بازیک متعلق به
ميوسن دیده مي شود .یکي از رگه ها که تا حدودی مورد استخراج قرار گرفته دارای امتداد  N48Wبوده و با ضخامتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

حدود یک متر و بطول  800متر در سطح زمين قابل تشخيص است .همراه با باریت مقدار کمي ماالکيت نيز وجود
دارد .دو رگه دیگر در  500متری شرق این رگه با ضخامت  40تا  100سانتيمتر دیده ميشود که سطوح آنها به ترتيب
دارای امتداد  N42E,N42Eميباشد .سن جایگيری مواد معدني پس از ميوسن است.

و
اﮐﺘ

 اثر معدني دیگری از باریت در  4کيلومتری شمال غربي روستای ون در سنگهای متعلق به ائوسن پسين وجوددارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ نمک در اشکال گنبد مانند ( )Diapirو یا عدسي شکل در سازند قرمز زیرین بفراواني یافت ميشود .یک نمونه
گنبدی را ميتوان در معدن الخ ( ) Lakhواقع در کنار جاده قم  -کاشان مشاهده کرد .محصوالت نمک این معدن
مصرف صنعتي دارد.
سنگ گچ :ب صورت عد سي و یا الیه در نه شتههای سازند قم و سازند قرمز زیرین وجود دارد که در بي شتر مواد قابل
استخراج است یک نمونه از سنگ معدن گچ را ميتوان در شمال غربي شوراب مشاهده نمود.

زﻣﯿ

گاز طبیعی :در شووومال برگه و حوالي محور تاقدیس سوووراجه ذخایر قابل توجهي از گاز کشوووف و مورد بهرهبرداری
قرارگرفته است.
سنگ نما :سنگهای آهکي سازند قم (واحد  )OM lدر این مورد بسيار مناسب بوده و در جنوب شرقي و شمال شرقي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

علي آباد استخراج ميشود .در برخي موارد سنگ های آهکي ائوسن مياني  -پسين که در ميان سنگ های آتشفشاني
ميانه  -بازیک جای دارد برنگ کرم  -صورتي بوده و مورد استخراج قرار ميگيرند .سنگهای توده نفوذی جنوب غربي
برگه (جنوب و جنوب غربي کرمه) که ترکيب گابرو  -دیوریت دارند و یا سنگهای توده نفوذی واحد  OMgrدر حوالي
اناربنه از جهت سنگ ساختماني مرغوب بنظر ميرسند.
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