وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000اردﮐﺎن

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

6854

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

م .ﯾﻮﺳﻔﯽ  ،ك .ﺣﺴﯿﻨﯽ  ،م .ﻧﺒﻮﯾﻪ  ،ح .ﺗﺮﺷﯿﺰﯾﺎن

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1384
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6854اردکان
موقعيت جغرافيايي و راههاي ارتباطي

ﻮر

منطقه مورد بررسي در محدودهاي ميان َ 54ْ 00تا َ 54ْ 30طول خاوري و َ 32ْ 00تا َ 32ْ 30عرض شمالي جاي دارد.
ارتفاعات منطقه :بلندترين بخش منطقه بلندايي برابر با  2680متر (در کوه چر) و پست ترين بخش آن ارتفاعي نزديك
به  970متر (در شمال غرب کوه هريش) دارد .بزرگترين مناطق مسكوني آن عبارتند از :شهرهاي اردکان و ميبد و

ﻧﻰ

ﮐﺸ

روستاي انجراوند .راههاي ارتباطي منطقه عبارتند از :جاده اردکان  -ميبد  -يزد و جاده يزد  -طبس که از ميانه جاده
ميبد  -يزد جدا شده و بطرف خرانق و سپس ساغند ميرود.

ﻌﺪ

زمين ريخت شناسي

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

عوامل کنترل کننده زمين ريخت شناسي در منطقه را ميتوان عوامل ساختاري ،ليتولوژيكي و آب و هوايي برشمرد.
سنگهاي سازندهاي پالئوزوئيك و سنگهاي با سن کرتاسه ارتفاعات منطقه را پديد آورده است .فعاليت هاي کوهزايي
و در نتيجه آن ايجاد گسلها ،تراستها ،راندگيها و چين خورگيها تاثير زيادي بر ساختمان زمين شناسي منطقه و
به تبع آن تاثير زيادي بر شكلگيري توپوگرافي منطقه داشته است .ليتولوژي نيز در شكلگيري توپوگرافي و ارتفاعات
منطقه نقش بسزايي داشته است .بطوريكه آهكهاي کرتاسه اغلب ارتفاعات ديواره ساز را تشكيل داده است و يا

و اﮐ

سازندهاي پالئوزوئيك مثل دزو ،اللون ،پادها و شتري که حاوي سنگهاي سخت دولوميتي و ماسه سنگي  -کوارتزيتي
هستند ،اغلب ارتفاعات و قلهها را تشكيل داده اند و يا واحدهاي نئوژن بعلت سست و فرسايش پذير بودن تپه ماهورهاي

ﺷﻨﺎ

ماسهاي در دشت شده است.

ﯿﻦ

چينه شناسي
سازند ريزو

ﺳﻰ

کم ارتفاعي را تشكيل داده است .شرايط آب و هوايي نيز نقش بسزايي در شكلگيري مورفولوژي منطقه داشته است.
بطوريكه فرسايش توسط باد و سيالبهاي فصلي سبب فرسايش واحدهاي سست تر همچون واحدهاي نئوژن و ائوسن
شده و همچنين سبب رسوب آبرفتها در دشت و تسطيح منطقه شده است .فرسايش بادي نيز سبب تشكيل تپههاي

زﻣ

اين سازند در محدوده شمال نقشه رخنمون دارد .قاعده اين سازند مشخص نيست و سازند دزو بطور همشيب روي آن
قرار ميگيرد .ليتولوژي آن شامل سنگهاي تخريبي ،ولكانيكي و ولكانوکالستيك است .فسيلي در آن مشاهده نگرديد

ﺎزﻣ

ﺎن

ولي با توجه به موقعيت چينه شناسي و مقايسه آن با رخنمونهاي اين سازند در مناطق ديگر ،سن اين سازند
پرکامبرين پسين در نظر گرفته شده است .اين سازند در محدوده نقشه به دو بخش تفكيك گرديده که عبار تند از:

ﺳ

بخش  PЄ1rشامل مجموعه دگرگون شده سنگهاي ولكانيكي و ولكانوکالستيك در حد ريوليت و توف ريوليتي است.
اين واحد به دليل همجواري با گرانيت کهرنگ دگرگوني باالتري را نسبت به واحد ديگر اين سازند تحمل نموده است.
بخش  PЄ2rشامل مجموعه سيلتي ،ولكانيكي و ول كانوکالستيك سياه رنگ است که در متن خود گاهاً داراي کربنات
ميباشد .مطالعه پتروگرافي سنگهاي اين واحد را از انواع ريوليت ،توف و توف ريوليتي تعيين ميکند.
سازند دزو

اين سازند در محدوده شمال نقشه رخنمون دارد .با توجه به اينكه در زير اين سازند ،سازند ريزو با سن پرکامبرين
پسين بطور همشيب قرار دارد و ميتوان قسمت باالي سازند ريزو را معادل واحد شيلي بااليي ) (u.sh.mسازند سلطانيه
دانست و با توجه به اينكه در باالي اين سازند شيلهاي قرمز تا ارغواني بطور همشيب قرار گرفته است که ميتوان آنرا
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معادل زايگون در نظر گرفت ،لذا اين سازند را مي بايستي معادل يا هم ارز جانبي بخش دولوميت بااليي )(u.D.m

سازند سلطانيه و سازند باروت دانست .بنابراين سن اين سازند کامبرين زيرين است .اين سازند در منطقه به دو واحد
تقسيم گرديده است که بترتيب عبارتند از:
واحد  Є1dzاين واحد با طبقات سنگهاي کربناته تا خاکستري تيره ،قهوهاي و قرمز بطور تدريجي آغاز ميشود و از
تناوب سنگ هاي کربناته (معمو الً دولوميتي دگرگون شده) ،توف ،توف ريوليتي و ديگر سنگهاي ولكانوکالستيكي
تشكيل شده است که گاهاً داراي طبقات شيل و ماسهسنگ نيز ميباشد .در بخشهاي بااليي اين واحد بتدريج
سنگهاي کربناته بر سنگهاي ولكانيكي و ولكانوکالستيكي غالب ميشوند و تا جائيكه بتدريج با افزايش تبخير اين

ﮐﺸ
ﻮر

حوضه در زمان کامبرين در بخشهاي ي از منطقه طبقات ضخيم گچ افزوده ميشود .واحد  Є2dzاين واحد شامل اليههاي
ضخيم گچ و اليههاي نازك دولوميت است و نيز در بخشهاي ي در اثر تكتونيك از جمله در محور چينها ضخامت گچ ها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زياد شده و بهم خوردگيهايي مشاهده ميشود .سازند دزو در باالترين بخش خود از حدود 100متر آهك
استرومتوليتدار و چرتدار دولوميتي تشكيل مي شود .Є3dz
سازند باروت

تﻣ

اين سازند در ميانه شرقي محدوده نقشه رخنمون دارد .همبري زيرين و بااليي آن مشخص نيست و بصورت قطعات
پراکنده مشاهده ميشود که ميتوان آن را اجزاء باقيمانده  Nappeدانست .اين واحد شامل دولوميتهاي سياه و قهوه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است که در آن آثار استروماتوليت ،باندها و نودولهاي چرت سياه ديده ميشود .استروماتوليتها از نوع المينار و موجي
شكل است .در بين اليههاي دولوميتي اليههاي شيل قرمز تا ارغواني موجود است .اين واحد هم ارز جانبي بخش بااليي
سازند دزو است و بر اساس توالي چينه شناسي به پائينترين قسمت کامبرين تعلق دارد.
كامبرين زيرين

و
اﮐﺘ

اين سازند در محدوده شمال نقشه رخنمون دارد .کنتاکت پائيني آن بطور همشيب بر روي سازند دزو قرار گرفته است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و در محل دالمه سازند دزو بصورت بين انگشتي به شيلهاي قرمز تا ارغواني قاعده اين سازند تبديل ميشود .کنتاکت
بااليي آن بطور همشيب در زير سازند کوهبنان قرار دارد .اين واحد را ميبايستي هم ارز جانبي سازندهاي زاگون و
اللون دانست .سن اين واحد کامبرين آغازين است .در محدوده اين نقشه اين سازند به سه بخش تقسيم شده است که
از پائين به باال عبارتند از:
بخش  Є1اين واحد که با  3متر تناوب شيل ماسه اي ،دولوميت نازك اليه ،رگههاي چرتي و کوارتزيت نازك اليه شروع

زﻣﯿ

ميشود ،از حدود  265متر شيل گچدار و شيل کالستيك ،اسليت و فيليت همراه چند اليه دولوميت نازك اليه و چند
اليه گدازه ريوليتي و توف ريوليتي تشكيل گرديده است .در اين واحد از پائين به باال دانه بندي ريزتر ميشود و ماسه
سنگهاي ليتوکالستدار و پبلدار جاي خود را به شيل ماسهاي و ماسه سنگهاي دانه ريز ميدهد .بهترين رخنمون

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد در شرق کوه پيرزن و در انتهاي مقطع دالمه ديده ميشود.
بخش  Є2اين واحد با کم شدن ماسه سنگها و افزايش مقدار گچ در سنگها شروع ميشود .اين وا حد داراي ماسه
سنگهاي شيلي گچدار و بين اليههاي ماسه سنگي متاگريوکي است .ضخامت اين واحد حدود  85متر ميباشد.
بهترين رخنمون اين واحد در انتهاي مقطع دالمه در شرق کوه پيرزن و جنوب کوه چهر است.
بخش  Є3متن اصلي اين واحد ماسه سنگهاي دانه درشت متوسط تا ضخيم اليه است .رنگ سطح هوازده آن سياه و
خاکستري تيره است .رنگ سطح تازه سنگهاي آن قهوه اي و خاکستري روشن است .ليتوکالستها و ولكانوکالست ها
نيز در اليههاي اين واحد ديده ميشوند .در روي اين ماسه سنگها حدود  15تا  20متر شيل و ماسهسنگ خاکستري
و قهوه اي دگرگون شده ميكادار ديده ميشود .ضخامت اليههاي اين بخش خيلي کم (حدود  2تا  3سانتيمتر) بوده و
حجم بيشتر را شيل تشكيل ميدهد .اين واحد در شمال شرق ورقه اردکان در کوه چهر ،جنوب رنجقو و شمال کوه
دربيد بخوبي رخنمون دارد و هر چه به سمت غرب برويم از ضخامت اين واحد کاسته ميشود .بطور کلي ضخامت اين
عضو حدود  400متر است.
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سازند كوهبنان Єk

اين سازند در محدوده شمال نقشه رخنمون دارد .ضخامت اين سازند حدود  80-120متر است .کنتاکت پائيني اين
سازند بطور همشيب و منقطع بر روي واحد  Є2قرار دارد و در حد بااليي خود بطور دگرشيب توسط سازند پادها
پوشيده ميشود.
سن اين سازند بخش باالي کامبرين آغازين تا کامبرين مياني است.
اين سازند در منطقه مورد مطالعه از پنج بخش تشكيل شده است که عبارتند از:
کوارتزيت زيرين ) :(Base Quartziteضخامت اين بخش در کوه پيرزن حدود  41متر است .که در داخل خود تناوبي

ﮐﺸ
ﻮر

سفيد و کمي قرمز رنگ دارد در آن اليههاي قرمز دانه درشت تر است و در محيطي با درجه اکسيداسيون باالتر گذاشته
شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دولوميت زيرين :اين بخش شامل دولوميت و دولوميت چرتدار قهوهاي تا خاکستري رنگ است که در باالترين اليهها
شيل ارغواني به آن اضافه ميشود .اين بخش حدود  12-13متر ضخامت دارد.
شيل مياني :اين بخش شامل تناوبي از شيلهاي ارغواني و دولوميت چرتدار است .ندوالر ) (Nedularبوده و حاوي

تﻣ

ساختمان کانالهاي پرشده ) (channel fillاست .ضخامت اين بخش  22-23متر است.
دولوميت بااليي :اين بخش شامل دولوميت ماسيو است که در بخش بااليي آن آثار استروماتوليت و بقاياي فسيلهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کف زي نامشخص ديده ميشود .ضخامت اين بخش حدود  21-22متر است.
شيل بااليي :اين بخش با شيلهاي ارغواني و يك اليه دولوميت قهوهاي شروع ميشود و با شيلهاي ارغواني پايان
مييابد .ضخامت اين بخش حدود  40متر است.
سازند پادها

و
اﮐﺘ

اين سازند در محدوده شمالي نقشه و در شمال و جنوب ميانه شرقي رخنمون دارد .ضخامت آن در کوه پيرزن حدود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هاي سفيدرنگ ،ماسهسنگ و شيل هاي بصورت بين اليهاي و  438متر است .غالب سنگهاي اين سازند را کوارتزيت
ميان اليهاي دولوميتي زيتوني رنگ تشكيل ميدهد .کنتاکت پائيني اين سازند با دگرشيبي بر روي سازند کوهبنان
رخنمون کوه باشي (جنوب قرار دارد و کنتاکت بااليي آن بطور همشيب توسط سازند بهرام پوشيده شده است .در
شرق کوه چك چك) کنتاکت پائين اين سازند چنانكه گفته شد مشاهده نميشود .پائينترين افقهاي قابل مشاهده
کوارتزيتهاي شيري رنگ است .کمي باالتر يك اليه  3-4متري آهك دولوميتي سياهرنگ ديده ميشود .در روي اين

زﻣﯿ

اليه مجدداً کوارتزيتهاي شيري رنگ مشاهده ميشود که در بين آن ميان اليههاي نازك سيلتي  -شيلي خاکستري
تيره و افقهاي دولوميت نخودي رنگ با ضخامت  1-3متر و حاوي باندهاي چرتي سياه مشاهده ميگردد .افقهاي
پائيني قدري ماسهاي و رنگ آن متمايل به قرمز است .در حد بااليي خود بطور همشيب توسط سازند بهرام پوشيده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميشود .در قسمتهاي بااليي اين سازند يك اليه يك تا دومتري نخودي رنگ ديده ميشود که حاوي پلتهاي
سياهرنگ فسفاته است و سيمان آن کربناته است .در اين افق در نقشه خرانق و در نزديكي نيوك قطعات سياهرنگ

فسفاته بقاياي پوسته ماهيهاي زره د ارو همچنين قطعات فسفاته خاکستري رنگ حفرهدار که معموالً قطعهاي از
سراين ماهي است يافت گرديد که شاخص سن دونين است .در مقطع شمال نقشه اردکان نشاني از يك سطح فرسايشي
بين دو سازند کوهبنان و پادها مشاهده ميگردد .سن اين سازند با توجه به قطعات فسيل ماهيهاي زره دار و همچنين

فسيلهاي پالينومورف که در قاعده سازند بهرام يافت گرديد و با توجه به فسيلهاي پالينومورف دونين زيرين ميباشد.

سازند بهرام

اين سازند در محدوده شمالي نقشه رخنمون دارد .سكانس کامل آن در محدوده شمالي نقشه در کوه پيرزن و در
م حدوده شمال ميانه شرقي نقشه در کوه باشي قابل مشاهده است و قدري با يكديگر متفاوت است که به شرح آنها
ميپردازيم .در محدوده شمالي در کوه پيرزن اين سازند عمدت اً از سنگهاي آهكي با رنگ هوازده سياه تا زرد نخودي
تشكيل شده است .ضخامت آن در حدود  110متر است و با آهك مرجاندار شروع ميشود .پس از اين واحد مرجاني
(که در بخش غربي اين مقطع داراي دو رديف بزرگ زيبا ميباشد) .آهكهاي فسيلدار و شيل و آهك دولوميتي قرار
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ميگيرد و در فاصله  21متري از قاعده يك افق ماسهسنگ آهندار به ضخامت  0/ 5متر ديده ميشود .در فاصله 70
متري از قاعده اين سازند چند متر توف و الپيلي توفي سبز رنگ و سپس تناوب اليههاي بازالتي و شيل توفي ديده
ميشود .در ادامه آهكهاي دولوميتي با سطح هوازده سياهرنگ و نخودي رنگ قرار ميگيرد .کنتاکت بااليي اين سازند
با يك افق التريتي حاوي پيزوليتهاي درشت ديده ميشود .اين کنتاکت داراي دگرشيبي خيلي ضعيف است و در

ﮐﺸ
ﻮر

واقع يك سطح خشكي زايي است .در محدوده شمال ميانه شرقي در کوه باشي رخنمون اين سازند با يك اليه آهكي
قرمز (نخودي  -مايل به قرمز) حاوي خردههاي فسيل آغاز ميگردد .بر روي اين اليه شيلهاي سياهرنگ به ضخامت
 2-3متر ديده ميشود .بر روي اين شيلها آهكهاي نازك اليه سياهرنگ ورميكوله به ضخامت  2-3متر موجود است

( TRs,ltواحد ماسه سنگي  -التريتي معادل سرخ شيل پوشيده شده است.
فسيلهاي مرجان يافت شده در اين سازند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و بر روي آن آهكهاي ضخيم اليه با سطح هوازده سياهرنگ که در قسمتهاي نخودي رنگ ميشود قرار دارد .در اين
اليه فسيلهاي براکيوپود از نوع اسپريفر مشاهده ميشود .سازند بهرام در حد بااليي خود با دگرشيبي توسط واحد

]Thammophyllum sp., Tabullophyum sp., Favosites cf styriacus

 peneke, Disphyllum Lazutkini.که بيانگر فرازنين تا فامنين ) (Frasnian – Famennianهستند .در مقاطع نازك

تﻣ

تهيه شده از سنگهاي اين سازند آثار فسيلهايي ديده شده که بدينقرارند:

Archaesphaera sp., Tentaculites sp., Cryptophyllus sp.

و همچنين فسيلهاي براکيو پود يافت شده در اين سازند در کوه دختر بدينقرارند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Cryrtospirifer verneuili., Cyrotospirifer archiaci. Cyrtospirifer chataginicus.

که نشانگر فرازنين تا فامنين ميباشند.
پالينومورفهاي يافت شده در اين سازند بدينقرارند:

و
اﮐﺘ

(Acritarchs: Deltotosumaintonsum, Chomotriletes vedogensis, Solisphaeridium spinoglobusum,
Saharidia sp.,
)(Spores: Samariporites triangulates, Ancyrospora sp., Hystricoporites sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که مجموعه آکريتاركها و اسپورهاي فوق نيز معرف فرازنين هستند.
لذا مجموعه فسيلهاي مرجان ،براکيوپود و پالينومورفها بيانگر سن دونين بااليي فرازمين تا فامنين – (Frasnian
) Famenianهستند.

واحد ( TRs,ltسازند ماسه سنگي  -التريتي معادل سرخ شيل)

زﻣﯿ

اين سازند در محدوده شمالي نقشه رخنمون دارد .در حد بااليي خود بطور همشيب در زير سازند شتري قرار گرفته
است .رخساره دو رخنمون اين سازند با يكديگر متفاوت است که اينك به شرح آنها ميپردازيم:
رخنمون محدوده شمالي نقشه در نزديكي روستاي دالمه شامل يك افق التريتي سبز تا خاکستري است که دانههاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پيزوليتي بخوبي در آن مشخص است و اندازه و تراکم اين دانهها در جهت ضخامت و گسترش اليه متغير است.
رخنمون کوه باشي شامل سيلتستون و ماسهسنگ قرمز است که در قسمتهاي فوقاني تبديل به التريت ميشود.
ماسه سنگها در قسمتهاي فوقاني به ماسه سنگهاي الوان تبديل ميشود که در اين قسمتها رنگ ماسه سنگها
سفيد و رگههاي قرمز حاوي هماتيت در آن ديده ميشود .ماسه سنگها در بخشهايي به ماسهسنگ سفيد تبديل
ميشود .همچنين اليههاي ميكروکنگلومرايي در ميان ماسه سنگهاي قرمز ديده ميشود که شامل خردههاي سنگي

بقطر  2تا  5ميليمتر است .چند پوسته دو کفهاي نامشخص نيز در اين واحد يافت شد .ضخامت و نسبت التريت
اليههاي التريتي در جهت عرضي متفاوت است .اين اليههاي التريتي در نقشه خرانق (نزديكي دشت دره و دربيد)
ضخامت بيشتري داشته و حتي در شكستگيهاي ماسه سنگهاي زيرين نيز ديده ميشود .اگرچه دو رخساره مذکور
از لحاظ ضخامت ،جنس و رنگ متفاوت است ،ولي هر دو آنها را ميتوان به يك فاز فرسايشي قاره اي و سپس پيشروي
تدريجي دريا (فاز کوهزايي اپبروژني) مربوط دانست .بنابراين اختالف رخساره مذکور بخاطر اختالف شرايط رسوبي در
دو محيط فوق بوده است .در جاهايي که اين واحد مشاهده نميشود (در محدوده نقشه  1:250000اردکان) ،سازند
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شتري با دگرشيبي بر روي سازندهاي بهرام و يا پادها قرار ميگيرد .آثاري از دوکفهايهاي ظريف پسودومنوتيس ديده
ميشود که نشانگر ترياس زيرين ميباشد.
سازند شتري TRsh

اين سازند در محدوده شمالي نقشه رخنمون دارد .دو مقطع کامل آن يكي در محدوده شمالي نقشه در کوه پيرزن و
در نزديكي روستاي دالمه و ديگري در محدوده شمال ميانه شرقي نقشه در کوه باشي مشاهده ميشود .در محدوده
شمالي نقشه (در کوه پيرزن و در نزديكي روستاي دالمه) کنتاکت زيرين اين سازند بطور همشيب بر روي واحد TRs,lt
قرار دارد و کنتاکت بااليي نيز بطور همشيب در زير واحد ( TReآهك اسپهك) و در جاهايي که آهك اسپهك مشاهده

ﮐﺸ
ﻮر

نميگردد بطور دگرشيب در زير واحد  TRjقرار دارد .در اينجا اين سازند با آهكهاي خاکستري که در بين آنها يك
افق توف و الپيلي توف اکسيده شده مشاهده ميشود ،شروع ميشود .در اين آهكها آثار فسيلي نامشخص يافت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشود .سپس اين آهكها بطور تدريجي به دولوميتها و آهكهاي دولوميتي با تبلور مجدد و فاقد فسيل مشخص
تبديل ميشود .اين دولوميتها در سطح هوازده نخودي رنگ و در سطح تازه برنگ خاکستري تا خاکستري مايل به
قرمز است و اليه بندي خوبي در آن مشاهده ميشود .در اين دولوميتها چرت بصورت ندول و گاهي بصورت المينه

تﻣ

و همچنين آثار استيلوليت مشاهده ميگردد .رگههاي اقتصادي باريت بصورت تقريب اً عمود بر اليه بندي تزريق گرديده
است که هم اکنون از آنها بعنوان معادن فعال استفاده ميشود .بر روي اين دولوميتها واحد ( TReآهك اسپهك) قرار
دارد .در محدوده شمال ميانهشرقي نقشه (در کوه باشي) کنتاکت زيرين اين سازند بطور همشيب بر روي واحد TRs,lt

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(سازند ماسه سنگي  -التريتي معادل سرخ شيل) قرار دارد و کنتاکت بااليي آن بطور دگرشيب در زير واحد TRbx

(افق عدسي شكل بوکسيتي) و يا سازند نايبند  TRnbقرار دارد .اين سازند شامل دولوميت و آهك دولوميتي ريزدانه اي

و
اﮐﺘ

است که سطح هوازده آن نخودي رنگ است .سطح تازه آن برنگ خاکستري مايل به قرمز است .اليه بندي خوبي نشان
ميدهد و ضخامت اليهها نازك تا متوسط است .با توجه به اينكه در محدوده اين نقشه فسيلي يافت نگرديد ولي با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توجه به موقعيت و تطابق چينه شناسي و همچنين اينكه ادامه اين سازند در نقشه خرانق و در نزديكي نيوك توسط
کونودونت بوسيله دکتر حمدي تعيين سن گرديد و سن ترياس مياني بدست آمد؛ بنابر اين ميتوان اين سن را به
محدوده اين نقشه نيز تعميم داد( .م.يوسفي  -ورقه زرين).
واحد ( TRbxافق عدسي شكل بوكسيتي)

اين واحد در محدود شمال ورقه (در کوه باشي) رخنمون دارد .بطور ناپيوسته بر روي سازند شتري قرار دارد و
گودي هاي حاصل از فرسايش سازند مذکور را به صورت عدسي شكل پرکرده است .در محدوده نقشه 1:250000
اردکان اين واحد در جائيكه آهك اسپهك فرسايش نيافته و موجود است بصورت قطعات کوچك پراکنده و يا عدسيهاي

زﻣﯿ

کم ضخامت و کم عيار ديده ميشود .در حاليكه در جاهايي که (آهك اسپهك) کامالً فرسايش يافته و خود سازند
شتري نيز به مقدار زيادي فرسايش يافته است ،اين واحد به صورت عدسيهاي ضخيمتر و پرعيار ديده ميشود که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حتي ممكن است اين عدسيها به هم متصل شده و افق پيوستهاي را تشكيل دهند .اين واحد بطور همشيب در زير
سازند نايبند  TRnbقرار دارد .رنگ عمومي آن قرمز است .در بخشهاي ي از اين افق مقدار قابل مالحظهاي پيزوليت
ديده ميشود .اين افق از نوع بوکسيتهاي با بستر کربناته و منشاء کارستي است و بيانگر وجود يك فاز فرسايش

قاره اي است.

واحد ( TRjشيل و ماسه سنگهاي ترياس  -ژوراسيك)

اين واحد در محدوده ميانه شمالي و محدوده شرقي نقشه رخنمون دارد .در نزديكي روستاي دالمه ،بطور دگرشيب بر
روي سازند شتري و يا واحد ( TReآهك اسپهك) قرار گرفته است .کنتاکت بااليي آن چنانكه در کوه دختر مشاهده
ميشود بطور همشيب توسط واحد ( Jshشيلهاي آهكي ژوراسيك) پوشيده ميشود .اين واحد شامل تناوبي از شيل و
ماسهسنگ و سيلتستون قرمز و خاکستري با ميان اليههاي آهكي است .بخشهاي پائيني اين واحد عمدتاً شيلي است
که در آن ميان اليههاي آهكي مشاهده ميشود .اليههاي آهكي حاوي پوستههاي فسيلي است و مطالعه پتروگرافي
سنگهاي اين اليهها را از نوع بيواسپارايت ،سندي اسپارايت و اسپارايت تعيين ميکند .در بخشهاي شيلي پائين
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اليههاي نازك ذغالي مشاهده ميشود .بخش هاي بااليي اين واحد بيشتر ماسه سنگي است و در بخش فوقاني در زير
واحد  jshشامل تناوبي از شيل و ماسهسنگ است که در بين آن يك اليه کوارتزيت سفيد و چند اليه آهك دولوميتي
و آهك حاوي پوستههاي فسيلي ديده ميشود .در اليههاي ماسه سنگي آثار متعدد ريپل مارك و چينه بندي متقاطع
ديده ميشود .در شرق کوه هريش در آن يك رگه نازك باريت مشاهده شد .آثار فسيلهاي گياهي متعدد در اليههاي
سيلتي و ماسهاي مشاهده ميشود .از لحاظ سني اين واحد از ترياس فوقاني تا اواخر ژوراسيك زيرين امتداد مييابد.
سكانس نسبتاً کاملي از اين افق زماني در کوه باشي ديده ميشود.
فسيلهاي زير از اين واحد شناسايي شده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Involution sp., Lenticulina cf., Cuttata, Rotalia sp., L. Sp., Lagenan sp. Pseudocyclammina sp.,
Glomospira, Sprillina sp., Quinquelocelina sp., Nodosaria sp., Dentalina sp.,

که در مجموع بيانگر ترياس باال  -ژوراسيك پيشين ميباشد.
سازند نايبند TRnb

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين سازند در محدوده شرقي در کوه باشي رخنمون دارد .در حد زيرين خود بطور همشيب بر روي واحد ( TRbxافق
عدسي شكل بوکسيتي) و يا بطور ناپيوسته بر روي سازند شتري قرار دارد .در حد بااليي خود بطور همشيب توسط

تﻣ

واحد ( jlbaآهك بادامو) پوشيده ميشود .ضخامت اين سازند  323متر است که با يك اليه ماسهسنگ درشت تا
ميكروکنگلومرايي شروع ميشود و سپس با تناوب شيل ،ماسهسنگ و سيلتستون ادامه مييابد .حجم اليههاي شيلي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در اين سازند از اليههاي ماسه سنگي بيشتر است و در آن ميان اليههاي آهكي نخودي رنگ حاوي پوسته فسيلي (دو
کفهاي و غيره) نيز ديده ميشود .شيلها از نوع شيلهاي مدادي و ورقهاي است و ماسه سنگ ها اغلب نازك اليه است

و
اﮐﺘ

و در آنها ريپل مارك و اليه بندي مورب (چليپايي) مشاهده ميشود .رنگ سنگهاي اين سازند عمدتاً خاکستري است
که در بعضي اليهها متمايل به سبز ،آبي و قهوهاي ميشود .يك افق ذغالدار حدوداً  60سانتيمتري در اين واحد ديده
ميشود .يكل اليه  2متري آهك اووليتي با سطح تازه خاکستر تيره و سطح هوازده نخودي رنگ نيز در آن ديده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميشود که بيانگر تبديل تدريجي اين سازند به واحد ( J Lbdآهك بادامو) است .از اولين اليه شيلي اين سازند نمونههاي
پالينومورف زير شناسايي گرديد.
Converrucosisporites cammeroni, Concavisporites cf. Cermanense, Cordaitina major, Cycandopites cf.
)granulatus, Concavisporites sp., Granulatisporites sp., Cycadopites spp.
که مجموعه اين فسيلها بيانگر سن ترياس بااليي ) (Norian - Rhaetianاست .همچنين فسيل گياهي Scytophyllum

زﻣﯿ

 persicum kilpperبا سن ترياس بااليي ) (Rhaetianدر اين سازند يافت گرديد .بنابراين شروع تشكيل اين سازند
ميبايستي اواخر نورين بوده و ادامه يافته و تمام رتين ) (Rhaetianرا در بر گرفته است .همچنين با توجه به محتواي
ساير فسيلها مانند:
Quinqueloccolina sp.,
Globochaete sp.,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سن سازند نايبند ترياس بااليي ميباشد.

افق ذغالدار

اين افق در سازند نايبند و در بخشهاي مياني تا بااليي آن واقع است و بين دو اليه ماسه سنگي درشت دانه قرار دارد

و از فاصله  252متري قاعده سازند نايبند شروع شده و در فاصله  277متري (ضخامت حقيقي) خاتمه مييابد .شامل
اليههاي نازك شيل و ماسهسنگ است که چند اليه نازك و يك اليه حدوداً  60سانتيمتري ذغالسنگ را در بر ميگيرد.
واحد ( J1bdآهك بادامو)

اين واحد در محدوده شرقي نقشه در کوه باشي رخنمون دارد و در آنجا سكانس کامل آن مشاهده ميگردد .کنتاکت
زيرين آن بطور همشيب بر روي سازند نايبند قرار دارد .کنتاکت بااليي آن نيز بطور همشيب در زير واحد ( Js,shمعادل
سازند هجدك و بغمشاه) قرار دارد .اين واحد  162متر ضخامت دارد و شامل آهكهاي اووليتي با سطح هوازده نخودي
تا قهوه اي رنگ و سطح تازه خاکستري تيره است .حجم اليههاي شيلي در نيمه ابتدايي اين واحد بيشتر است .در اين
واحد يك اليه  3متري ماسه سنگي در فاصله  106متري از ابتداي اين واحد مشاهده ميشود که سطح هوازده آن
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قهوه اي رنگ و سطح تازه آن خاکستري تيره است و داراي الميناسيون ظريف بوده (ضخامت اليهها حدود  20سانتيمتر)
و در آن اليههاي نازك آهك نخودي رنگ حاوي پوستههاي فسيلي ديده ميشود .چنانكه ذکر گرديد آهكهاي اين
واحد همگي اووليتي است و در آن اليههاي حاوي پوستههاي دو کفهاي و فسيل بلمنيت مشاهده مي شود .سن اين
واحد ژوراسيك پائيني تا مياني است .فسيلهاي زير از اين واحد شناسايي شده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Nodosaria sp.,
Involutina sp.,
Sprillina sp.,
Nummoloculina sp.,
Dentalina sp.,
Crystellaria sp.,

که به ژوراسيك تعلق دارند.
واحد ( Js,shمعادل سازند هجدك و بغمشاه)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين سازند در محدوده شرقي در کوه باشي رخنمون دارد .کنتاکت زيرين اين سازند بطور همشيب بر روي واحد J1bd

(آهك بادامو) قرار دارد .کنتاکت بااليي با دگرشيبي توسط کنگلومرا و آهكهاي کرتاسه پوشيده شده است .اين واحد

تﻣ

شامل ماسه سنگ ،شيل و سيلتستون است و حجم ماسه سنگها از شيلها بيشتر است .شيلها از نوع شيل مدادي
و ورقهاي و به رنگ خاکستري تيره (در سطح تازه و هوازده) است .ماسه سنگها در سطح هوازده خاکستري است که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بعضي از اليهها قدري به رنگ سبز و قهوه اي متمايل ميشود و در سطح تازه خاکستري است .چند اليه
ميكروکنگلومرا با اندازه دانههاي در حد گردو تا نخود در اين واحد مشاهده ميشود .در اليههاي ماسه سنگي اين واحد
ريپل مارك و اليه بندي متقاطع (چليپايي) ديده ميشود .در اين سازند فسيلي يافت نگرديد اما با توجه به موقعيت
واحد ( Jshشيلهاي آهكي ژوراسيك)

و
اﮐﺘ

چينه شناسي سن آن مي بايست ژوراسيك مياني تا بااليي و معادل سازندهاي هجدك و بغمشاه باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد در محدوده شمالي نقشه در کوه دختر و کوه چك چك رخنمون دارد .کنتاکت زيرين آن بطور همشيب بر
روي واحد  TRjقرار دارد .کنتاکت بااليي آن بطور دگرشيب در زير کنگلومرا و آهكهاي کرتاسه قرار دارد .ضخامت
اين واحد حدود  200-300متر است و شامل شيلهاي آهكي خاکستري رنگ کاغذي است که در سطح تازه برنگ
خاکستري تيره تا سياه است و مقدار کمي بيتومينه است .در اين واحد اليههاي نازك آهكي مشاهده ميشود .فسيل
شاخصي در آن يافت نگرديد .اما با توجه به موقعيت چينه شناسي سن آن را ميتوان ژوراسيك بااليي در نظر گرفت.
واحد ( Kcكنگلومراي قاعده كرتاسه)

زﻣﯿ

اين واحد در پهنه وسيعي از نقشه از شمال غرب تا جنوب شرق نقشه رخنمون دارد .در حد زيرين خود بطور دگرشيب
بر روي واحدهاي شيلي و ماسه سنگي ژوراسيك ) (Js,sh, Jsh, TRjقرار دارد .کنتاکت بااليي آن بطور همشيب در زير

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهاي آهكي کرتاسه ) (K,K1, Kl1قرار ميگيرد .در محل مذکور اين واحد شامل اليههاي ماسه سنگ ،ميكروکنگلومرا
و کنگلومرا است که گاهي در بعضي رخنمونها فقط از ماسهسنگ تشكيل شده و گاهي نيز همراه اليههاي
ميكروکنگلومرايي و کنگلومرايي است .ماسه سنگها اغلب به رنگ قرمز تا قهوهاي و گاهي نخودي رنگ است و بندرت
به رنگ سبز ديده ميشود .ميكروکنگلومرا و ماسهسنگ به رنگ هاي نخودي و قرمز مشاهده ميشود .اندازه قلوههاي
ميكروکنگلومرا به اندازه نخود و يا گردو نيز ميرسد و اندازه قطعات کنگلومرا به چند سانتيمتر ميرسد .قطعات کنگلومرا
و ميكروکنگلومرا از سنگهاي سيليسي و دولوميتي پالئوزوئيك است که نسبت اين قطعات تعيين کننده رنگ اليه
است .بطوريكه ميتوان گفت دانههاي سيليسي قرمز ميبايستي مربوط به سازند اللون و قطعات دولوميتي قهوه اي تا

کرم ميبايستي مربوط به سازند دزو و باروت باشد .ضخامت اليههاي اين واحد از  20-30سانتيمتر تا  60-70سانتيمتر
در رخنمون هاي مختلف تغيير ميکند .ضخامت اين واحد در رخنمونهاي مختلف متغير است ولي در اغلب رخنمونها
کرتاسه با اين واحد شروع ميشود .از اليههاي ماسهسنگ آهكي آنها فسيلهاي زير شناسايي شده است:
Pseudocyclammina cf lituus
Lenticulina sp.,
Bivalve filament
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که بنظر ميرسد به ژوراسيك بااليي  -کرتاسه زيرين تعلق دارد .کنگلومراي قاعده کرتاسه را در برخي نقاط (مانند کوه
هريش) ميتوان به دو بخش تقسيم کرد که بخش زيرين  Kc1از کنگلومراي برنگ عمومي قرمز و بخش بااليي )(Kc2
کنگلومراي برنگ عمومي قهوهاي رنگ ميباشد که در نقشه قابل نشان دادن ميباشند.
واحد ( Kآهكهاي كرتاسه تفكيك نشده)

اين واحد شامل آهكهاي کرتاسه است که قابل تفكيك نميباشد .گسترش آن در امتداد نواري از شمال غرب تا جنوب
شرق نقشه است .کنتاکت زيرين آن بطور همشيب بر روي واحد ( KCکنگلومراي قاعده کرتاسه) قرار دارد .کنتاکت

ﮐﺸ
ﻮر

بااليي آن مشاهده نميشود .اگرچه اين واحد بعنوان کرتاسه تفكيك نشده در نظر گرفته شده است ،ولي در اغلب
مناطق ميتوان در آن روند تغييرات مشخصي را از پائين به باال مشاهده کرد .اين واحد شامل آهكهاي متوسط تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخيم اليه است که ضخامت اليهها از  60-70سانتيمتر تا  2-3متر و گاهي بيشتر تغيير ميکند .در اغلب رخنمونها
اليههاي نازکتر در پائين و اليههاي ضخيمتر در باال قرار دارد و اين تغيير ضخامت بطور تد ريجي است .در اکثر
رخنمونها رنگ هوازده اليههاي بخشهاي پائين خاکستري و رنگ هوازده بخشهاي بااليي قهوهاي است که بطور
تدريجي و متناوب بهم تبديل ميشود .رنگ سطح تازه آهكها اغلب خاکستري است که در بخشهاي بااليي قدري
روشنتر است .بجز رخنمون کوه حوض سفيد در اغلب رخنمونهاي قاعده اين واحد و کنگلومراي قاعده کرتاسه مشاهده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

نمي شود .در اين آهكها در دو نقطه در کوه حوض سفيد و کوه دختر کاني زايي سرب و روي مشاهده ميشود .در
اين واحد فسيلهاي روديست و اوربيتولين مشاهده ميشود .در برخي نقاط (مانند کوه حوض سفيد) بخشهاي
دولوميتي نخودي رنگي را ميتوان متمايز نمود و در نقشه نشان داد ).(d
واحد Kl1

اين واحد در ناحيه شرقي نقشه واقع است .در حد زيرين خود بطور همشيب و تدريجي بر روي واحد ( KCماسه

و
اﮐﺘ

سنگهاي قاعده کرتاسه) قرار دارد .کنتاکت بااليي اين واحد بطور همشيب و تدريجي توسط واحد ( K1شيلها و
آهكهاي نازك اليه کرتاسه) پوشيده ميشود .اين واحد شامل تناوب اليههاي ماسهسنگ و شيلهاي آهكي است که
شيلهاي قاعده اين تناوب قرمز رنگ و شيلهاي بااليي اين تن اوب خاکستري روشن است .اين واحد در واقع گذر
واحد K1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تدريجي شيل آهكي و آهكهاي نازك اليه است و بيانگر فرونشست حوضه رسوبي بطور نوساني است.
اين واحد در پهنه وسيعي که بشكل نوار عريضي از شمال غرب تا جنوب شرق نقشه امتداد مييابد رخنمون دارد .در
حد زيرين بطور همشيب بر روي واحد ( KCکنگلومراي قاعده کرتاسه) و در شرق نقشه بطور همشيب و تدريجي بر
روي واحد  Kl1قرار دارد .در حد بااليي خود بطور همشيب توسط واحد ( K2آهكهاي تودهاي و ريفي کرتاسه) پوشيده

زﻣﯿ

ميشود .اين واحد از آهكهاي نازك تا متوسط اليه و گاهي کمي ضخيم و همچنين شيلهاي آهكي ورقهاي تا کاغذي
تشكيل يافته است .ضخامت اليههاي آهكي بين  30تا  60سانتيمتر است .در اغلب مناطق در بخشهاي پائين واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشتر آهكي و در بخشهايي بااليي بيشتر شيلي ميشود .اما اين قاعده کلي نيست و گاهي معكوس آن است از جمله
در شرق نقشه که واحد  k1lتفكيك گرديده است .گاهي نيز بخشهاي مياني واحد بيشتر به شيل آهكي تبديل ميشود.
رنگ سطح هوازده آهكها اغلب خاکستري و گاهي نخودي رنگ است و رنگ سطح تازه آنها عمدتاً خاکستري است.
شيلها نيز مورفولوژي مارني داشته و رنگ سطح هوازده آنها خاکستري روشن رنگ و سطح تازه نيز خاکستري است.
اغلب اوقات شيلها به سمت باالي واحد بيتومينه و تيره رنگ ميگردد .همچنين در اين واحد فسيلهاي اوربيتولين
و به مقدار کمتر فسيلهاي روديست مشاهده ميشود .فسيلهاي زير از اين واحد شناسايي شده است:
Orbitolina concave Gaudryina sp.,
Dictyocounus sp., Natiloculina oolithica
Salpingoporella sp., N. sp.,
Iraqion simplex Hensonella cylindrical
Lithocodium aggregatum
Pseoudochrysalidina sp.,

که در مجموع فسيلهاي فوق به آپسين تعلق دارند
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Pseoudolituonella sp.,
Pseudocyclamina sp.,
Cuneolina sp.,

واحد ( K2آهكهاي تودهاي و ريفي كرتاسه)

اين واحد در پهنه وسيعي که از شمال غرب تا جنوب شرق نقشه امتداد مييابد ،رخنمون دارد .در حد زيرين خود
بطور همشيب بر روي واحد  K1قرار دارد .حد بااليي آن در قسمت مياني نقشه بطور همشيب توسط واحد  Kl1پوشيده
ميشود و در شمال شرق نقشه در کوه دختر بطور همشيب در زير واحد  K2fقرار ميگيرد  .ولي در بقيه نواحي که K2
رخنمون دارد بر روي آن واحدي مشاهده نميگردد  .اين واحد شامل آهكهاي ريفي ضخيم اليه تا تودهاي (ماسيو)

ﮐﺸ
ﻮر

صخره ساز است که در بخشهاي پائين ضخيم اليه و به سمت باالي واحد تودهاي ميشود و در برخي نواحي از ابتدا
بصورت تودهاي است .رنگ سطح هوازده اين واحد عمدتاً کرم رنگ است که در برخي نواحي تا کرم مايل به قهوه اي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

يا خاکستري مايل به سفيد تغيير مي کند .رنگ سطح تازه آن خاکستري روشن ،صورتي و کرم رنگ است .رگههاي
کلسيتي فراواني در اين واحد وجود دارد .فسيلهاي روديست به فراواني در اين واحد مشاهده مي شود .فسيلهاي
اوربيتولين و آلگ نيز بطور پراکنده در اين واحد موجود اند .در مح دوده شمال شرق نقشه در کوه چك چك و کوه

تﻣ

دختر ،در قسمتهاي فوقاني اين واحد سنگها از حالت تودهاي به اليه نازك تغيير ميکند و فسيل هاي شكمپايان
کوچك بفراواني در آن ديده ميشود که اين بخش در کوه دختر بعنوان واحد مجزاي  K2fتفكيك گرديده است .در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

محدوده مياني نقشه در جائيكه واحد محلي  K2uبر روي اين واحد مشاهده ميشود ،رنگ سطح تازه اين واحد
خاکستري روشن تا کرم رنگ است و در اين واحد لنزهاي نازك آهكي خاکستري تيره مشاهده ميگردد که حاوي
فسيل هاي نسبتاً زياد اوربيتولين است .اين واحد در واقع محل ريفها و آتولهاي زمان کرتاسه را مشخص ميکند .با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

توجه به مساعد بودن شرايط آب و هوايي آن زمان ،تشكيل جزاير مرجاني را داده بوده اند.
فسيلهاي زير از اين واحد شناسايي شده اند:

Valvulammina Picardi
Orbitolina sp.,
Trocholina sp.,
Lenticulina sp.,
Vaginulina sp.,
Marginella sp.,
Cuneolina cf. Primitiva

که بيانگر کرتاسه زيرين (بارمين  -آپسين) ميباشد.
واحد K2f

زﻣﯿ

اين واحد در محدوده شمال شرقي نقشه در کوه دختر رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  K2قرار ميگيرد .در
حد فوقاني خود چيزي آنرا نمي پوشاند .اين واحد شامل آهكهاي نازك اليه با رنگ سطح هوازده و سطح تازه خاکستري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .در واقع بخش بااليي واحد  K2در محدوده شمالشرق نقشه است که در کوه چك چك قابل تفكيك نبود ولي در
کوه دختر بعنوان واحد مجزا تفكيك گرديد .در اين واحد فسيلهاي شكمپايان کوچك به فراواني ديده ميشود و

فسيلهاي روديست نيز بميزان کمتري در آن مشاهده ميشود.
واحد K2u

اين واحد در محدوده مياني نقشه رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  K2قرار ميگيرد .کنتاکت بااليي آن

مشاهده نمي گردد .اين واحد شامل آهك هاي ورقهاي است که ضخامت آنها در حد سانتيمتر و کمتر است .در اين
واحد دو اليه آهكي ضخيم اليه در حدود  1-1/ 5متر ديده ميشود .آهكهاي متورق آن به سمت غرب بر ضخامتش

افزوده ميگردد  .در سطح هوازده برنگ خاکستري تيره است و در سطح تازه برنگ خاکستري تيره تا سياه است .در
اين واحد فسيل اوربيتولين مشاهده ميشود.

9

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
واحد Kl

اين واحد در محدوده شمال و شمال غرب نقشه در کوه هريش ،کوه گدار شور و جنوب شرق کوه معدن حوض سفيد
رخنمون دارد .در کوه هريش بطور همشيب بر روي کنگلومراي قاعده کرتاسه (واحد  )Kc2قرار گرفته و همچنين در
سمت شرق توسط يك کنتاکت گسله بر روي واحد ( TRjشيل و ماسه سنگهاي ترياس -ژوراسيك) قرار گرفته است.
در دو منطقه کوه گدار شور و جنوب شرق کوه معدن حوض سفيد کنتاکت زيرين آن مشاهده نمي شود .در حد فوقاني
بطور همشيب توسط واحد  Kmپوشيده ميشود .اين واحد شامل آهك هاي ضخيم اليه است که سطح هوازده آن
خاکستري تا خاکستري مايل به سفيد است و سطح تازه آن خاکستري است .ضخامت اين واحد متغير است بطوريكه

ﮐﺸ
ﻮر

در کوه گدار شور ضخامت آن خيلي زياد و در کوه هريش ضخامت آن نسبتاً کم است .اين واحد را در جنوب شرق
کوه معدن حوض سفيد ميتوان به سه بخش تقسيم کرد که در بخش پائيني و بااليي آن ضخامت اليه ها کمتر و رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آن تيرهتر (خاکستري تيره) است و در بخش مياني ضخيم اليه تا تودهاي و رنگ آن خاکستري روشن است .در اين
واحد فسيلهاي روديست و به مقدار کمتر فسيلهاي اوربيتولين مشاهده ميشود .در اين واحد نيز فسيلهاي فراواني
شناسايي شده که به آپسين  -آلبين تعلق دارند.
واحد Km

تﻣ

اين واحد در محدوده شمال و شمال غرب نقشه در کوه هريش ،کوه گدار شور و جنوب شرق کوه معدن حوض سفيد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  Klقرار گرفته است .کنتاکت بااليي آن بطور همشيب در کوه هريش توسط
واحد  K1 lو در جنوب شرق کوه معدن حوض سفيد توسط واحد  K2پوشيده ميشود .اين واحد از اليههاي شيل آهكي
تشكيل شده که اليههاي آهكي نيز در آن موجود است .در کوه هريش اين واحد شامل اليههاي شيل مدادي است که

و
اﮐﺘ

در آن ميان اليههاي آهكي  40-50سانتيمتري مشاهده ميشود .اليههاي شيل و ميان اليههاي آهك در سطح هوازده
زردرنگ و در سطح تازه خاکستري است .در ميان اليههاي آهي فسيل اوربيتولين به فراواني ديده ميشود .در کوه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گدار شور نيز اين واحد شبيه کوه هريش است ،با اين تفاوت که ضخامت اليههاي آهكي در پائين و باالي واحد بيشتر
(حدود  60-70سانتيمتر) و ضخامت اليههاي شيلي کمتر است و در ميانه واحد ضخامت اليههاي شيلي زياد شده و
ضخامت اليههاي آهكي کم ميشود .همچنين رنگ سطح هوازده اليههاي شيلي در پائين خاکست ري و به سمت باال
زرد رنگ ميشود .در جنوب شرق کوه معدن حوض سفيد ،در پائين اين واحد آهكهاي سياهرنگ متوسط اليه رگهدار
و همچنين بابوي فتيد مشاهده ميشود .در روي آن شيل هاي نازك اليه با ضخامت اليه حدود  10سانتيمتر و با رنگ

زﻣﯿ

سطح هوازده و تازه خاکستري ر وشن قرار گرفته است که حاوي اوربيتولين است و همچنين ماکروفسيل هاي دو کفهاي
و شكمپا در آن مشاهده ميگردد .در روي اين بخش شيلهاي ورقه ورقه ) (Fissileخاکستري روشن را ميتوان ديد
که ضخامت ورقهها در حد سانتيمتر است .اين واحد نيز با توجه به محتواي فسيلي مانند گونههاي مختلف اربيتولين
و ساير ميكروفسيلها به آپسين  -آلبين تعلق دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Kl1

اين واحد در محدوده شمال غرب نقشه در کوه هريش رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  Kmقرار دارد.
کنتاکت بااليي آن بطور همشيب در زير واحد  Kl2قرار دارد .اين واحد شامل آهك هاي ضخيم اليه با ضخامت اليه
 50-60سانتيمتر تا  1متر است .سطح هوازده و سطح تازه اين آهكها خاکستري تيره است و رگههاي کلسيت نسبت اً

فراوان در آن مشاهده ميگردد .اين واحد حاوي فسيلهاي روديست و اوربيتولين نسبتاً فراوان و با اندازه نسبتاً کوچك
است .با توجه به محتواي فسيلي آن از قبيل:
Nautiloculina cf oolithica
Cuncolina cf. Primitiva
Orbitolina discoidea
O.Conoidea
Pseudolituonella sp.,
Pdeudotextulariella sp.

نشانگر کرتاسه (آپسين  -آلبين) ميباشد.
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واحد Kl2

اين واحد در محدوده شمال غرب نقشه در کوه هريش رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  Kl1قرار دارد .در
حد بااليي خود بطور همشيب توسط واحد  Kl3پوشيده شده است .اين واحد شامل آهكهاي نازك اليه با ضخامت
اليه حدود  10 -20سانتيمتر است .رنگ سطح هوازده آن خاکستري خيلي تيره و رنگ سطح تازه آن خاکستري تيره
تا سياه و خيلي ريز دانه و با بوي فتيد است .اين آهكها خيلي کم فسيل است اما بطور محلي در آن تجمعات پراکنده
فسيل اوربيتولين ديده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Kl3

ا ين واحد در محدوده شمال غرب نقشه درکوه هريش رخنمون دارد .بطور همشيب بر روي واحد  Kl2قرار دارد .کنتاکت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بااليي آن مشاهده نمي گردد .اين واحد شامل آهكهاي ضخيم اليه با ضخامت اليه حدود  40-50سانتيمتر است.
سطح تازه اين آهكها خاکستري تيره همراه با رگههاي کلسيت است و سطح هوازده آن نخودي رنگ است .اين واحد
حاوي فسيلهاي نسبتاً درشت روديست و اوربيتولين است .عالوه بر آنها حاوي

تﻣ

Cuneolina sp.,
Valvulammina picardi
Pseudolituonella sp.,
Pseudochoffatella sp.,
Lenticulina sp.,

که در مجموع به آپسين -آلبين تعلق دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Es,m

اين واحد بصورت يك نوار در محدوده جنوب نقشه رخنمون دارد .کنتاکت زيرين اين واحد در محدوده نقشه قابل

و
اﮐﺘ

مشاهده نيست و بطور گسله بر روي واحد  Egmکه جوانتر است قرار گرفته است .کنتاکت بااليي آن نيز عادي نيست
و بطور گسله در زير واحد  Egmقرار گرفته است .بنابراين در محدوده نقشه سكانس اين واحد کامل نيست .اين واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل ماسه سنگهاي ريز تا درشت دانه و سيلتستون است که بخش عمده اين واحد را تشكيل داده است .همچنين
در اين واحد اليههاي نازك آهك ،شيلهاي رسي (مدستون) ،توف خاکستري مايل به آبي و توف کرم رنگ حاوي
بلورهاي اليژيست موجود است که اليههاي توفي مقداري آلتره شده است .اليههاي نازك گچ و بلورهاي ژيپس ديده
ميشود .رنگ سطح هوازده اليههاي ماسه سنگي خاکستري مايل به سبز و گاهي قهوه اي است و رنگ سطح تازه آنها
خاکستري است.
واحد Es

زﻣﯿ

اين واحد در محدوده جنوب نقشه رخنون دارد .شامل گنبدهاي نمكي است که در امتداد گسلي با روند شمالغرب -
جنوب شرق برونزد دارد .اين گنبدها عمدتاً شامل نمكهاي سفيد تا خاکستري مايل به سبز است که در آنها مقداري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نيز گچ مشاهده ميشود .منشاء اين گنبدها از بخش پائين واحد  Es,mاست .افقهاي پائين اين واحد که در نقشه زرين
رخنمون دارد ،شامل اليههاي ضخيم نمك است .بنابراين با توجه به اينكه سنگهاي سازندهاي قديميتر از ائوسن در
اين گنبدها مشاهده نميشود ،لذا احتما الً منشاء اين گنبدهاي نمكي از بخش پائين واحد  Es,mاست که در صعود خود
به سطح زمين مقداري گچ متعلق به واحدهاي جوانتر را نيز با خود به سطح آورده است.

واحد Egm

اين واحد بصورت يك نوار از غرب تا جنوب شرق نقشه رخنمون دارد .کنتاکت زيرين اين واحد قابل مشاهده نيست و
بطور گسله بر روي واحد  Es,mقرار گرفته است .کنتاکت بااليي آن بطور دگرشيب توسط واحد  Ngc,sپوشيده شده
است .اين واحد شامل اليههاي شيل رسي (ماداستون) آجري رنگ است که بين اليههاي رسي قرمز تا قهوه اي و
همچنين ميان اليههاي نازك ژيپس در بخشهايي از آن مشاهده ميشود .در اين واحد اليههاي کنگلومرايي  -ماسه
سنگي قرمز تا قهوه اي ديده ميشوند که برجستگي اين اليهها روند اليهها را نشان ميدهد .حجم عمده اين واحد در
محدوده اين نقشه شيلي است و اليههاي کنگلومرايي در آن بصورت ميان اليه ديده ميشود که بيانگر تغييرات متوالي
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انرژي و عمق حوضه در زمان تشكيل اين واحد است .با توجه به اينكه در اين واحد در محدوده نقشه زرين فسيلهاي
 Sphaerogysina sp., Nummulites globulusشناسايي شده است .لذا به ائوسن مياني ) (Lutetianتعلق دارد.
واحد Ngc,s

اين واحد در محدوده جنوبي نقشه رخنمون دارد و بطور دگرشيب بر روي واحد  Egmقرار گرفته است .اين واحد شامل
کنگلومراي نخودي تا آجري رنگ است .سيمان آن سست است و ماتريكس آن سيلت رس و ماسه است .قطعات به
قطر  20سانتيمتر و بزرگتر در آن ديده ميشود .اين قطعات شامل کنگلومراي کرتاسه ،سنگهاي آهكي کرتاسه ،توف
و سنگهاي آذرين ،ماسه سنگهاي ژوراسيك و سنگهاي ماسه سنگي و دولوميتي سازندهاي پالئوزوئيك است .شيب

ﮐﺸ
ﻮر

کمي در اليهها مشاهده ميشود .سن اين واحد با توجه به تطابق چينه شناسي احتماالً پليوسن و معادل هزار دره
ميباشد.
واحد Qt1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد رسوبات آبرفتي قديمي است که رخنمونهاي آن اغلب در مرز بين سازندهاي سخت قديمي و دشتهاي
آبرفتي جديد مشاهده ميشود .اين واحد حاوي قطعات سنگهاي سازندهاي با سن نئوژن و قدي ميتر است .قطعات به

تﻣ

قطر  20سانتي متر و بزرگتر در اين واحد مشاهده ميشود .ماتريكس آن شامل رس ،سيلت و ماسه است و سيمان
ضعيفي در آن مشاهده ميشود .اين واحد تراسها و دشتهاي قديمي را تشكيل داده است مرتفعتر از واحد Qt2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(آبرفتهاي عهد حاضر) قرار گرفته است .اين واحد داراي شيب اليه بندي کمي (در حدود  5الي  10درجه) است که
احتماالً مربوط به شيب توپوگرافي ميباشد .سن اين واحد احتماالً پليوستوسن است.
واحد Qt2

و
اﮐﺘ

اين واحد رسوبات آبرفتي جديد است که بيشتر دشتهاي مسطح سست را تشكيل ميدهد .شامل قطعات سنگهاي
سازندهاي با سن قديميتر از کواترنري و قطعات فرسايش يافته از واحد ( Qt1با سن پليوستوسن) است .ماتريكس آن

واحد Qsd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل رس ،سيلت و ماسه است و فاقد سيمان ميباشد  .اين واحد در نزديكي ارتفاعات شامل قطعات درشتتر است و
به سمت ميانه دشتها با دورشدن از ارتفاعات قطعات درشتتر و به سمت رس ،سيلت و ماسه آن افزوده ميشود .شيب
اليه بندي اين واحد افقي است .سن اين واحد هولوسن ) (Holoceneيا عهد حاضر است.
اين واحد تپههاي ماسهاي بادي است .رخنمونهاي آن در شمال و جنوب نقشه مشاهده ميشود .اين واحد شامل
ذرات ماسه و سيلت است که بر جاي گذاشته شده است.
واحد Qal

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد رسوبات سيالبي موجود در بستر آبراههها و مسيلها را تشكيل ميدهد و رخنمونهاي آن در اين قبيل
نواحي مشاهده ميشود .اين واحد شامل قطعات سنگهاي سازندهاي قديميتر از کواترنري و قطعات فرسايش يافته از
واحد  Qt1است .قطعات به قطر  20سانتي متر و بزرگتر در اين واحد مشاهده ميشود .ماتريكس آن ماسه و سيلت
است و رس معموالً موجود نيست و يا خيلي کم است .اين واحد در مناطق پرشيب تر حاوي قطعات درشتتري است.

واحد Qs

اين واحد کفههاي نمكي است .رخنمونهاي اين واحد در نواحي جنوبي نقشه موجود است .در واقع هم ارز واحد Qt2

است که بدليل دوري از ارتفاعات ذرات دانه درشت کاهش يافته و خيلي کم شده است همچنين نفوذ آب زيرزميني
و تجمع سيالبها در اين مناطق و سپس تبخير آن موجب بر جاي گذاشته شدن نمك شده است.

واحد Qc

اين واحد کفههاي رسي است .رخنمونهاي آن در شمال غرب و جنوب غرب نقشه ديده ميشود که رخنمونهاي
جنوبي وسيعتر است .اين واحد در واقع هم ارز واحد  Qt2است که بدليل دوري از ارتفاعات ذرات دانه درشت کاهش
يافته است و حجم عمده را ذرات رس و سيلت تشكيل ميدهد .اين واحد کفههاي مسطح و محكمي را تشكيل ميدهد.
زمينه اي کشاورزي اغلب در نزديكي اين واحد است.
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واحد Qcu

اين واحد زمين هاي کشاورزي است که پراکندگي آنها در نيمه غربي نقشه است .در واقع بخشهايي از واحد  Qt2است
که قابل کشاورزي است .مناطقي از واحد  Qt2بدين منظور اختيار گرديده که به دليل دوري از ارتفاعات قطعات دان ه
درشت کاهش يافته و حجم ذرات ماسه ،سيلت و بخصوص رس بيشتر است .چنانكه مشاهده ميشود اين زمينها
اغلب در نزديكي واحد  Qcاست.
واحد ( grگرانيت)

اين واحد در شمال نقشه رخنمون دارد .گرانيت شيري تا خاکستري کمرنگ است که در سازند ريز و نفوذ کرده است.

ﮐﺸ
ﻮر

در نقشه  1:250000اردکان اين گرانيت با گرانيت زريگان در يك گروه قرار داده شده است .در سطح تازه شامل
دانههاي شيشه اي کوارتز برنگ زردکمرنگ و زمينه غني از فلدسپات سفيدرنگ است .رخساره آن گرانيت تيپيك تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرانيت پورفيري شبيه به ريوليت در مناطق مختلف متغير است .در نمونههاي پورفيري کوارتز و فلدسپات در يك
زمينه کوارتز فلدسپاتي آفانتيك ديده ميشود .بنابراين بعنوان يك پلوتون فلسيك کم عمق که در داخل بخشهاي
بااليي پوسته جايگزين شده است ،تفسير ميشود .مشخصات ميكروسكپي آن به قرار زير است.

تﻣ

بافت :گرانولر تا پورفيري و اغلب ميان رشد گرانوفيري کوارتز و فلدسپات در آن ديده ميشود.
کانيهاي اصلي:

و
اﮐﺘ

ميشود.
پالژيوکالز با ترکيب آلبيت تا اليگوکالز و با حجم نسبتاٌ زياد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کوارتز بصورت دانههاي بلور تشكيل دهنده زمينه گرانولر و فنوکريست در نمونههاي پورفيريك ديده ميشود.
گردشدگي و بريدگيهاي خليجي شكل در دانههاي کوارتز ديده ميشود که بيانگر جذب مجدد بلورهاي کوارتز است.
فلدسپات آلكالي که گاهي در آن ماکل دوقلو ديده ميشود .انكلوزيونهاي کاني اوپاك (اکسيدآهن) در بلورها ديده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کانيهاي فرعي:
آپاتيت ،تيتانيت ،زيرکن ،مسكويت ،کانيهاي اوپاك
کانيهاي ثانويه:

اپيدوت ،سريسيت ،کاني رسي
با استفاده از زيرکنهاي ماگمايي موجود در سنگ سن جايگزيني اين توده گرانيتي زريگان حدود  526 ±3ميليون

زﻣﯿ

سال (کامبرين مياني) تعيين شده است (ج.رمضاني  1992رسال دکتري) .با توجه به اينكه گرانيت زريگان با گرانيت
مذکور از لحاظ مشخصات ليتولوژي در يك گروه قرار ميگيرد .لذا ميتوان باحتمال زياد همين سن را براي اين گرانيت
(گرانيت کهرنگ) در نظر گرفت.
واحد  ( dدايكهاي ديابازي تا متاديابازي)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين دايك ها در شمال نقشه رخنمون دارد و در سازندهاي پالئوزوئيك نفوذ کرده است و شامل دايك هاي تيره رنگ
ديابازي تا متاديابازي است .رنگ آنها قهوه اي تا قهوه اي تيره است .گاهي در برخي مناطق اندازه دانه ها در حد يك
دياباز دانه درشت و يا گابرو ريزدانه است.
مشخصات ميكروسكپي آن به قرار زير است:

بافت :اينترگرانولر تا افيتيك
کانيهاي اصلي:
بلورهاي پالژيوکالز تختهاي شكل و بشدت اپيدوتيزه که تا  2ميلي متر درازا دارد و حدود  %50از حجم سنگ را شامل
ميشود.
آمفيبول داراي پلئوکروئيسم ضعيف که ظاهراً حاصل دگرساني پيروکسن ماگمايي ابتدايي است.
کانيهاي فرعي:
بيوتيت ،تيتانيت و زيرکن
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کانيهاي ثانويه:
اپيدوت ثانويه ،کلريت و زئوليت
با توجه به داليلي از جمله مرزهاي تدريجي با گرانيت که دايكها در زماني تزريق شده که گرانيت هنوز کامالً سرد
نشده بوده است و بنابراين ميبايستي سني حدوداً معادل گرانيت زريگان براي آن در نظر گرفت (ج.رمضاني) .از طرفي

همسن دايكها ي موجود در گرانيت زرين است .يعني بعد از ژوراسيك احتماالً ائوسن مياني است.
تكامل ساختاري  -رسوبي

ﮐﺸ
ﻮر

دايكهاي متاديابازي با مشخصات تقريباً مشابه در گرانيت هاي کوه زرين موجود است که سن آن بعد از ژوراسيك و
احتماالً ائوسن مياني است .بنابراين اگرچه دايكهاي واحد  dاغلب در نزديكي گرانيت کهرنگ است ،اما با توجه به
اينكه واحدهاي با سن دونين را قطع کرده است نميتوان د سني معادل گرانيت مذکور داشته باشد و احتماالً اين دايكها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قديم يترين سازند قابل مشاهده نقشه اردکان سازند ريزو است .اين سازند يك واحد تخريبي است که از سنگهاي
آذرآواري و ولكانيكي تشكيل شده است .بنابراين بيانگر وجود محيط کم عمق مناسب رسوبات تخريبي است که با
فعاليتهاي آتشفشاني همراه بوده است .سن اين واحد پرکامبرين پس ين است .بر روي سازند فوق الذکر سازند دزو

تﻣ

قرار ميگيرد که در آن سنگهاي کربناته غالب است .در نقشه خرانق بجاي سازندهاي مذکور ،سازندهاي سلطانيه و
باروت موجود است .با مقايسه اين دو رخساره چنين نتيجه ميشود که ميبايستي سازند ريزو را معادل سازند سلطانيه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به استثناي بخش دولوميت بااليي آن دانست و سازند دزو را ميبايستي معادل بخش دولوميت بااليي سلطانيه و سازند
باروت دانست .اين تغييرات رخساره و تشكيل سازندهاي متفاوت نتيجه اختالف شرايط محيطي حوضه در مناطق
مختلف است .اختالف سازند ريزو با سازند سلطانيه عمدت اً به خاطر وجود سنگهاي آذرآواري و ولكانيكي در سازند

و
اﮐﺘ

ريزو است .در پائينترين بخش کامبرين شرايط تشكيل سازند دزو در محيط کم عمق و کم انرژي صورت گرفته که
ورود رسوبات تخريبي در آن کم است و رسوبات کربناته غلبه يافته است .در نيز شرايط تبخيري در محيط حاکم گشته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و سبب تشكيل گچ شده است .اما در مناطقي که بجاي سازند دزو دولوميت بااليي سلطانيه و باروت تشكيل گرديده
است ،در هنگام تشكيل سازند باروت واردات مواد تخريبي ريزدانه افزايش يافته و اليههاي شيل قرمز (ارغواني) در بين
دولوميتها ي باروت بجا گذاشته شده است .همچنين ا ختالف شرايط اکسيداسيون و احيا و ورود عناصر مختلف در
اين دو محيط سبب تغيير رنگ دولوميتهاي دزو با دولوميتهاي سلطانيه و باروت شده است .بر روي اين سازندهاي
کربناته ،سازندهاي تخريبي موجود است که در اين زمان نيز دو رخساره متفاوت ديده ميشود .در جائيكه سازند دزو
مشاهده ميشود (در شمال نقشه اردکان و ديگر نواحي) ،با يك کنتاکت همشيب منقطع بر روي آن سازند زاگون-

زﻣﯿ

اللون قرار دارد .در قسمت پائين اين ترادف شيلهاي ارغواني مشاهده ميشود که بتدريج و بطور متناوب به ماسهسنگ
سبز و ماسه سنگهاي توفي سبز با جالي لوستري (سطح تيره و براق) تبديل ميشود .ضخامت اين بخش شيلي در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پائين نسبتاً کم است .سازند باروت بتدريج و بطور متناوب به سازند شيلي قرمز رنگ زاگون و سپس به سازند ماسه
سنگي قرمز رنگ اللون تبديل ميشود که ضخامت سازند زاگون نسبتاً زياد است .با توجه ب ه اينكه در اين ناحيه نزديك
روستاي دالمه در قسمت فوقاني سازند زاگون -اللون تناوب شيل و ماسه سنگهاي نازك اليه و سپس در روي آن
اليه کوارتزيتي ضخيم سفيد رنگ مشاهده ميشود .بنابراين مي توان بخش شيلهاي ارغواني زيرين را معادل سازند
زاگون و بخش ماسه سنگي سبزرنگ با جالي لوستري را معادل سازند اللون و اليه ضخيم ماسهسنگ کوارتزيتي

سفيدرنگ را معادل کوارتزيت سفيد فوقاني سازند اللون دانست .بنابراين از پرکامبرين تا اواخر کامبرين آغازين دو
رخساره و محيط متفاوت در م نطقه (در محدوده نقشه  1:250000اردکان) برقرار بوده است .با توجه به اينكه موقعيت
فعلي سازندهاي ريزو ،دزو در مناطق شماليتر برونزد دارند ،احتماالً محيط تشكيل سازندهاي مذکور در مناطق
شماليتر قرار بوده است .در محدوده اين نقشه و نقشه خرانق بر روي کوارتزيت ف وقاني سازند اللون (يا کوارتزيت قاعده
سازند ميال) واحد کربناته اي قرار دارد که در آن چند اليه شيل ارغواني مشاهده ميشود .سنگهاي کربناته اين واحد
شامل آهك و دولوميت با رنگ سطح هوازده نخودي و يا سياهرنگ و رنگ سطح تازه خاکستري تا سياه است و در آن
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فسيلهاي هيلوليتس و تريلوبيت مشاهده ميشود .اين واحد را ميتوان معادل سازند غيررسمي کوهبنان و يا سازند
ميال دانست .رخساره اين واحد در کل گستره چهارگوش اردکان تقريباً يكسان است اما ضخامت آن در نقاط مختلف
بر اثر فرسايش بسيار متفاوت است بگونه اي که در محدوده نقشه زرين کامالً فرسايش يافته و موجود نيست .بر روي
آن ،سازند پادها با همبري دگرشيب قرار ميگيرد .زاويه اين دگرشيبي در اغلب مناطق کم است .ولي در نقشه خرانق
اين زاويه دگرشيبي قابل توجه است.
فاز كوهزايي كالدونين

چنانكه ذکر گرديد کنتاکت سازند کوهبنان و ساز ند پادها در اين نواحي يك کنتاکت دگرشيب و با سطح فرسايشي

ﮐﺸ
ﻮر

است که سبب فرسايش سازند کوهبنان شده است .گاهي اين دگرشيبي در اغلب مقاطع بسيار کم است بنابراين شايد
بتوان اين فاز را يك فاز اپيروژني دانست .در مناطقي که سطح فرسايش دامنه چين را قطع کرده است اين دگرشيبي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيز نسبتاً قابل توجه گشته است و در مناطق نزديك محور چينها اين دگرشيبي کم است .در مناطقي که کمتر دچار
فرسايش شده است (مانند مقطع دوربيد در نقشه خرانق) ضخامت سازند کوهبنان بيش از  600يا  700متر است .ولي
در مناطقي اين ضخامت به  20يا  30متر ميرسد (مانند مقطع نيوك در نقشه خرانق) .حتي در مناطقي از جمله در

تﻣ

نزديكي نفيس آباد در نقشه زرين تمام سازند کوهبنان و کوارتزيت قاعده ميال و شيل و ماسه سنگ هاي نازك اليه
معادل بخش کروزيانادار اللون و بخش بااليي ماسه سنگي و توفي و ماسه سنگهاي قرمز اللون فرسايش يافته و سازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کوارتزيتي پادها و مستقيم اً بر روي اين بخش ماسه سنگي توفي قرار گرفته است .در اين ناحيه سازند کوهبنان در
شمال نقشه برونزد دارد و ضخامت آن  80-120متر است .پس از فاز کوهزايي کالدونين محيط رسوبي تخريبي منطقه
برقرار شده است .بطوري كه سبب تشكيل سازند کوارتزيتي پادها در تمامي منطقه گشته است .در طول تشكيل اين

و
اﮐﺘ

سازند در زمان هايي به سبب کاهش رسوبات تخريبي و يا تغييرات عمق حوضه شرايط تشكيل رسوبات کربناته فراهم
شده است که در اثر اين شرايط ميان اليههاي دولوميتي نيز در اين سازند تشكيل شده است .همچنين تغييرات عمق

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حوضه در مقاطع کوتاه زماني سبب تشكيل ميان اليههاي نازك شيلي در اين واحد گشته است.
بر روي اين واحد سازند بهرام بطور همشيب قرار ميگيرد .وقفه اي بين تشكيل سازند پادها و سازند بهرام نبوده است
و فقط شرايط محيطي تغيير کرده است .بطوريكه با تغيير عمق و يا کاهش مواد تخريبي شرايط براي تشكيل رسوبات
کربناته آهكي فراهم گشته است .بر روي سازند بهرام در مقطع کوه باشي واقع در شمال نقشه يك واحد ماسه سنگي
 -التريت ي قرار دارد .کنتاکت واحد مذکور با سازند بهرام ناپيوسته ميباشد .اين واحد را ميبايستي معادل سازند سرخ

زﻣﯿ

شيل دانست .دگرشيبي کم و ترکيب تخريبي اين واحد و وجود التريت در بخشهاي فوقاني آن گوياي اين است که
تشكيل اين واحد )  (TRs,ltدر يك فاز فرسايش قاره اي و با مورفولوژي دشت و آب و هوايي گرم انجام شده است .شايد
بخش قاعده که کمتر التريتي و بيشتر ماسهاي است ،تا حد محيط کم عمق ساحلي نيز امتداد داشته است .بر روي
اين واحد سازند شتري بطور همشيب قرار دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فاز كوهزايي هرسينين

s,lt

همانطور که گفته شد يك دگرشيبي ضعيف بين سازن د بهرام و واحد ماسه سنگي  -التريتي  TRدر اين ناحيه
مشاهده ميشود و يك فاصله زماني نسبتاً طوالني بين اين دو واحد نيز ديده ميشود که اين نبود چينه شناسي در
اين فاصله زماني را ميتوان به عدم رسوبگذاري و همچنين فرسايش قارهاي در اثر فازکوهزايي هرسينين مربوط دانست.
با توجه به دگرشيبي خفيف و عدم چين خوردگي شديد اليه ها ،اين فاز را ميتوان يك فاز اپيروژني دانست .اين فاز
با وجود اينكه چين خوردگي شديدي ايجاد نكرده است .اما فرسايش شديدي را موجب شده است .چنانكه اين فاز را

خشكي زايي بزرگ ناميده اند .بطوريكه مالحظه ميشود ،در بسياري از مقاطع از جمله مقطع نيوك در ورقه خرانق
تمامي سازند بهرام فرسوده شده و نهشتههاي ترياس با ناپيوستگي بر روي سازند پادها قرار گرفته است و افق التريتي
و سازند سرخ شيل در اثر پيشروي درياي ترياس بر روي خشكي در گوديهاي منطقه بر جاي گذاشته شده است .با
توجه به اينكه اين پيشروي احتماالً با پسرويهاي موقتي و با فاصله زماني کوتاه همراه بوده است .بنابراين در فاصله
زماني اين پسرويها در گوديهايي که واحد  TRs,ltگذاشته شده است ،مورفولوژي دشت حاکم گرديده است .با توجه
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به شرايط آب و هوايي گرم و مورفولوژي دشت ،شرايط تشكيل افق التريتي  -بوکستي فراهم گرديده است .همچنين
عدم وجود واحد ماسه سنگي  -التريتي  TRs,ltدر برخي مناطق (از جمله مقطع نيوك در ورقه خرانق) را ميتوان دليل
برآن دانست که اين مناطق مرتفعتر بوده و ا ين واحد در آنجا تشكيل نشده است .پس از فاز کوهزايي هرسينين و
پيشروي کامل درياي ترياس محيط تشكيل رسوبات کربناته فراهم گشته و سازند شتري بر جاي گذاشته شده است و

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره آن نيز تقريباً در همه جا يكسان است .بنابراين درياي ترياس نه تنها در کل منطقه فراگير بوده ،بلكه شرايط
محيطي اين دريا در تمام اين دوره زماني تقريباً ثابت باقي مانده است .بر روي سازند شتري ،سازند نايبند و يا واحد
( TRjشيل و ماسه سنگهاي ترياس -ژوراسيك) بطور ناپيوسته قرار ميگيرد و در گوديهاي سازند شتري لنزهاي
بوکسيتي در فضاي همبري دگرشيب فوق الذکر قرار ميگيرد.
فاز كوهزايي كيمرين آغازين )(Early Kimmerian

اين فاز نيز يك فاز اپيروژني است .ناپيوستگي فرسايشي ضعيفي بين سازند شتري و سازند نايبند و يا واحد TRj

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مشاهده ميشود و همچنين يك سطح فرسايشي بر روي سازند شتري وجود دارد که در گوديهاي آن لنزهاي
بوکسيتي تشكيل شده است .بنابراين فاز اپيروژني مذکور سبب خارج شدن منطقه از آب و فرسايش قاره اي شده است

تﻣ

بطوريكه سازند شتري در کوه باشي در اين ورقه چند صدمتر ضخامت دارد .در حاليكه در نزديكي نيوك در نقشه
خرانق بيش از  15تا  20متر آن باقي نمانده است .عالوه بر آن وجود بوکسيت با بستر کربناته نه تنها فرسايش قاره اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

را تائيد ميکند  ،بلكه اختالف شرايط محيطي را نيز با شرايط تشكيل بوکسيت يا التريت با بستر غير کربناته نشان
ميدهد .براي تشكيل بوکسيت با بستر غيرکربناته در شرايط قارهاي موجود ميبايستي آب و هواي قارهاي (گرم و
مرطوب) و مورفولوژي دشت (سطح آب زيرزميني باال در دشت و جريان آرام آن) برقرار باشد و همچنين سنگهاي با

و
اﮐﺘ

منشاء ماگمايي (ولكانيك يا پلوتونيك) موجود باشد .در حاليكه براي تشكيل بوکسيت با بستر کربناته ،سنگهاي با
منشاء ماگمايي نياز نيست و منشاء تشكيل بوکسيت کانيهاي رسي است که بعنوان ناخالصي در سنگهاي آهكي و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مارني است .همچنين ميبايستي شرايط تشكيل کارست در سنگهاي آهكي بستر فراهم باشد تا سبب جريان آرام آب
در سنگهاي آهكي بستر شده و باعث انحالل آهك و ليچينگ کانيهاي رسي شود .بنابراين الزمه تشكيل کارست
شرايط تكتونيكي مساعد (که سبب تشكيل درزهها در سنگ شود) و همچنين آب و هوايي مرطوب و خنك (که سبب
انحالل بيشتر  CO2در آب و در نتيجه انحالل آهك شود) است .چنانكه مالحظه شد اگرچه وجود بوکسيت بيانگر فاز
فرسايش قارهاي است ،اما برحسب نوع بوکسيت (با بستر کربناته و يا غير کربناته) شرايط محيطي (مورفولوژي و آب

زﻣﯿ

و هوا) تشكيل آن متفاوت است که ميبايستي در نظر گرفته شود .بطوريكه مالحظه ميشود التريتها و بوکسيتهاي
تشكيل شده در فاز کوهزايي هرسينين با بستر غير کربناته است .در حاليكه بوکسيتهاي تشكيل شده در فاز کوهزايي
کيمرين آغازين ) (Early Kimmerianبا بستر کربناته است .در ضمن اين افق تشكيل ذخاير بوکسيت را در محدوده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نقشه  1:250000اردکان داده است .پس از فاز کوهزايي کيمرين آغازين ) (Early Kimmerianشرايط يك محيط
کوالبي وسيع در سطح وسيعي از منطقه برقرار گشته است و ورود مواد تخريبي به مقدار زياد به اين حوضه کوالبي
انجام شده است .کم و زياد شدن عمق اين حوضه کوالبي و يا کم و زياد شدن سرعت فرسايش در حوزه آبريز رودخانه
هايي که به اين حوضه کوالبي ختم ميشده اند ،سبب ريز و درشت شدن دانه بندي رسوبات شده و تناوبي از اليههاي
شيل و ماسهسنگ پديد آمده است .همچنين در زمان هايي با کاهش ورود مواد تخريبي و ارتباط بيشتر اين حوضه و

کوالبي با دريا ،اليههاي آهكي برجاي گذاشته شده است .بطوريكه اليههاي نازك موجود در سازند نايبند را بايد مربوط
به اين زمانهاي کوتاه دانست .همچنين تشكيل اليههاي ضخيم آهك با دامورا بايد مربوط به فاصله زماني نسبت اً
طوالني دانست که نه تنها ارتباط با دريا بيشتر شده و ورود مواد تخريبي کاهش يافته بلكه انرژي حوضه زياد بوده،
بطوريكه سبب تشكيل اووليتها شده است .عالوه بر آن در فاصله زماني تشكيل اين رسوبات کوالبي شرايط آب و
هوايي گرم و طبيعتاٌ مرطوب برقرار بوده است .بطوريكه در زمان هايي رشد وسيع گياهان را در محيط کوالبي سبب
شده است و بقاياي اين گياهان اليههاي ذغالدار را تشكيل داده است .حتي در زمانهايي ارتباط با دريا بيشتر شده و
محيط دريايي برقرار شده است و آب و هوايي گرم برقرار بوده است .بطوريكه اليههاي نسبتاً ضخيم آهكي حاوي
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مرجانهاي فراوان و دو کفهايهاي بزرگ از نوع مگالودون در نزديكي نيوك در ناحيه خرانق ديده ميشود که اين
آهكها متعلق به ترياس است و ميتوان آنها را با آهكهاي حوض خان مقايسه کرد .چنانكه معلوم است مرجانها در
نواحي گرم رشد مي کنند و بنابراين اين شرايط آب و هوايي از ترياس فوقاني تا ژوراسيك فوقاني تقريباً ثابت بوده
است .بر روي واحد ( TRjشيل و ماسه سنگهاي ترياس  -ژوراسيك) کنگلومراي قاعده کرتاسه با دگرشيبي زياد قرار
ميگيرد.
فاز كوهزايي كيمرين پسين )(Late Kimmerian

اين فاز يك فاز کوهزايي اوروژنيك است .چنانكه مشاهده ميشود ،دگرشيبي بين واحد ( TRjشيل و ماسه سنگهاي

ﮐﺸ
ﻮر

ترياس -ژوراسيك) و کنگلومراي قاعده کرتاسه يك دگرشيبي زاويهدار با زاويه زياد و گاهي تا نزديك قائم است.
بنابراين فعاليت کوهزايي بسيار شديد بوده است .اما پديدهها و وقايع ديگري که بر اهميت و شدت فعاليت اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فازکوهزايي ميافزايد ،وجود تراستها و راندگيهاي شديدي است که در اين زمان روي دا ده است .ادامه حرکات اين
فاز و در هنگام پيشروي درياي کرتاسه سبب تشكيل کنگلومراي ضخيم و در مناطقي (نزديك ارتفاعات و يا مسيلها)
درشت دانه کرتاسه شده است .بطوريكه اين کنگلومرا در چهارگوش يزد داراي ضخامت قابل مالحظه اي شده بعنوان

تﻣ

سازند سنگستان معرفي شده است (م.ح.نبوي) .اما نكته ديگري که قابل ذکر است ،اينكه امتداد اليههاي چين خورده
و رانده شده شرقي  -غربي است .همچنين در اثر حرکت اين راندگيها در اليههاي واحد  ،TRjدرگ فولدهايي (Drag

ﺸ
ﺎﻓﺎ

) foldsايجاد شده است که امتداد اين اليههاي چين خورده نيز حدوداً شرقي  -غربي است .بنابراين با توجه به امتداد
اليههاي چين خورده شيب محور اين درگ فولدها و همچنين امتداد اليههاي موجود راندگيها ميتوان نتيجه گرفت
که اين حرکت حدوداً از شمال  -شمالغرب بسمت جنوب جنوب شرقي بوده است که اين روند حرکت و همچنين

و
اﮐﺘ

امتد اد نيروهاي تكتونيكي با روند حرکت و امتداد نيروهاي تكتونيكي امروزين تطابق ندارد و چنين بدست ميآيد اين
امتداد نيروها و حرکت در زمان تشكيل راندگيهاي مذکور ميبايستي متفاوت از آنچه امروز مشاهده ميشود ،بوده

كرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باشد و اين خود دليل ديگري بر چرخش خرده قاره (يا خرد قارههاي) ايران مرکزي است که مطالعه تفصيلي آن
ميتواند نتايج دقيقتري بدست دهد.
با شروع کرتاسه دريا شروع به پيشروي کرده و در نتيجه کنگلومراي کرتاسه بر جاي گذاشته شده است که با توجه به
ادامه حرکات در انتهاي اين فاز و بسته به عمق حوضه و کانالهاي جريان (مسيلها) و يا ارتفاعات در جلوي پيشروي

زﻣﯿ

درياي کرتاسه ضخامت اين کنگلومرا کم و زياد و جنس قطعات آن متغير و همچنين اندازه دانه بندي آن متفاوت
شده است .بطوريكه دانه بندي آن از کنگلومراي درشت دانه تا ماسهسنگ تغيير ميکند .قطعات سنگي شامل سنگهاي
با سن ژوراسيك و قبل از ژوراسيك است .اما اغلب از سنگهاي سازندهاي پالئوزوئيك تشكيل شده است .در ضمن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در اثز فاز کوهزايي کيمرين پسين که سبب دگرشيبي زياد بين اليههاي با سن ژوراسيك و کرتاسه شده است،
گسلها يي پديد آمده که حوزه را در نواحي مختلف شكسته و سپس تغيير عمق کف حوزه در نواحي مختلف در اثر
عملكرد اين گسلها سبب تغيير ضخامت کنگلومرا و تغيير دانه بندي آن در نواحي مختلف شده است .حتي فعاليت
اين گسلها سبب تغيير شرايط رسوبگذاري و تشكيل نمك و گچ در کنگلومراي شمال شرق نقشه  1:100000زرين
شده است .بعد از پيشرو ي درياي کرتاسه و تشكيل کنگلومرا نيز اين گسلها تغيير عمق و محيط رسوبگذاري را کنترل
مي کرده است .بطوريكه سبب تغيير قاطع و يا تدريجي کنگلومرا به آهك در نواحي مختلف شده است و نيز تبديل
اليههاي نازك آهكي به اليههاي شيل آهكي و يا برعكس در طول زمان و در امتداد سكانس رسوبگذاري (چينه

شناسي) و تغيير ضخامت اين اليهها را در نواحي مختلف ميتوان به فعاليت اين گسلها مربوط دانست .اين فعاليت
گسلها سبب تغيير رخساره و ضخامت اليههاي بين واحد کنگلومرا  K cو واحد  K2شده است و سبب تنوع و تفكيك
واحدهاي مختلف بين اين دو افق زماني و ليتولوژيكي شده است .بگونهاي که شيلهاي بيابانك موجود در ناحيه زرين
را ميتوان معادل واحد  K1در نظر گرفت و يا اينكه عملكرد اين گسلها حتي سبب تغيير رخساره و ضخامت در
شيلهاي بيابانك شمال شرق نقشه مذکور شده است و يا اينكه ضخامت  K1در جنوب شرق اين ورقه خيلي زياد شده
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است .همچنين سبب تفكيك واحدهاي معادل  K1مثل  Km ، K1و  K1 lدر اين نقشه شده است .پس از فاصله زماني که
سبب تشكيل واحد  K1شده است ،اين گسلها کم کم از تحرك افتاده اند .بطوريكه در فاصله زماني تشكيل  K2اين
تنوع و تغييرات ليتولوژيكي و ضخامت کمتر مشاهده ميشود و مي توان گفت که گسلها قفل شده است و ناهمواري
هاي بجاي مانده از عملكرد آنها سبب تشكيل ريفها (مثل شمال شرق زرين) و آتولها (مثل جنوب غرب کوه چك

ﮐﺸ
ﻮر

چك و غرب کوه باشي در ناحيه اردکان) در نقاطي برجسته شده است و نقاطي بين اينها توسط واريزه ها و خردههاي
اينها (آتولها و ريفها) و رسوبات پرشده است و مجموعه اينها تشكيل واحد  K2را داده است که البته تغيير رخساره
کمي هنوز در اين زمان (فاصله زماني تشكيل  (K2وجود دارد که سبب تفكيك واحدهاي در اين نقشه شده است .اين
تغيير رخسارهها نسبت به زمان تشكيل  K1خيلي کمتر است و آن را ميتوان به فعاليت کم تعدادي از گسلهايي که
هنوز کامالً از فعاليت باز نيايستاده است مربوط دانست .با توجه به نمونههاي بدست آمده سن سنگ هاي واحدهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه عمدتاً آپسين و آلبين است که در برخي نواح ي سن بارمين و سنومانين نيز مشاهده ميشود .بنابراين تشكيل
واحدهاي کرتاسه از اواخر بارمين شروع شده و تا اوايل سنومانين ادامه يافته است.
فاز كوهزايي الراميد )(Laramide

تﻣ

با توجه به اينكه کنتاکت بين سازندهاي کرتاسه و سازندهاي دوران سوم در گستره اين نقشه اردکان) رخنمون ندارد،
لذا چگونگي تاثير اين حرکت را ميبايست از نواحي مجاور بررسي کرد و فقط به توصيف عمومي عملكرد اين فاز در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ايران مرکزي و همچنين توضيح مختصري راجع به عملكرد آن در محدوده اين نقشه با توجه به شواهد موجود
ميپردازيم .سن سازند کنگلومراي کرمان که بر روي آهك هاي هيپوريتدار کرتاسه قرار ميگيرد ،پالئوسن تا ائوسن
آغازين تعيين گرديده است و احتماالً در مناطق مختلف ايران مرکزي اين سن قدري تغيير ميکند  .همبري اين سازند

و
اﮐﺘ

با آهكهاي کرتاسه در مقطع تيپ واقع در شمال کرمان بصورت همشيب و تدريجي است .در شرق لوت کنگلومرايي
معادل کنگلومراي کرمان در نظر گرفته شده است که اين کنگلومراها بطور دگرشيب بر روي آهكهاي کرتاسه با سن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مايستريشتين ) (Maestrichtianقرار گرفته است .همچنين ماسه سنگها و آ هكهاي ماسهاي با سن پالئوسن در
منطقه يزد -کرمان توسط بزرگ نيا ) (1964گزارش شده و معادل کنگلومراي کرمان در نظر گرفته شده است .چنانكه
مالحظه گرديد کنتاکت اين کنگلومرا با آهك هاي کرتاسه زيرين گاهي همشيب و تدريجي و گاهي دگرشيب است.
لذا ميتوان نتيجه گرفت که در اثر فاز کوهزايي الراميد دريا پسروي کرده و سپس دوباره پيشروي نموده است .بنابراين
در مناطقي که دريا از آنجا بكلي عقب رفته و خشكي پديدار شده است ،در هنگام پيشروي مجدد کنگلومرا با دگرشيبي

زﻣﯿ

بر جاي گذاشته شده و در مناطقي که دريا آنجا را کامالً ترك نكرده و به دريايي کم عمق تبديل شده و رسوبات
تخريبي در اثر فعاليت کوهزايي افزايش يافته است ،کنگلومرا بصورت همشيب بر روي آهكهاي کرتاسه برجاي گذاشته
شده است که البته تناوب فعاليت کوهزايي و رسوبات وارده و تناوب باال و پائين رفتن سطح آب در حين فعاليتهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کوهزايي سبب ت دريجي شدن کنتاکت مذکور شده است .اما نكته اي که در اينجا مشاهده ميشود ،وجود کنتاکت
همشيب و دگرشيب در فواصل نزديك در برخي مناطق از جمله منطقه طبس است .اين پديده را ميتوان توسط
تشكيل هورست و گرابنها در اثر فاز کوهزايي الرامي توجيه نمود بطوريكه با کم شدن عمق دريا هورستها از آب خارج
بوده و فرسايش يافته در حاليكه گرابنها در آب قرار داشته و رسوبگذاري در آنها انجام شده است .اين پديده يعني
تشكيل هورست و گرابنها در چهارگوش اردکان نيز بخوبي مشاهده ميگردد .مهمترين پديده و اثر مشهود مربوط به

اين فاز تشكيل هورست و گرابنها يا تشديد تشكيل آنها ميباشد .کنگلومراي کرمان و نتيجتاً همبري اين کنگلومرا با
آهكهاي کرتاسه در ناحيه اردکان در ناحيه خرانق در کوه اليه مبيني و مين کوه مشاهده ميشود که بطور دگرشيب

بر روي اليههاي شيلي و ماسه سنگي با سن ژورا سيك قرار گرفته است .اين منطقه در چهارگوش اردکان تشكيل يك
هورست را داده است .در نقشه مهدي آباد کنگلومراي کرمان در زير اليههاي ماسهسنگ و نمك ائوسن مشاهده
ميگردد .اما قاعده اين کنگلومرا در نقشه مذکور مشاهده نميشود .اين منطقه در نقشه  1:250000اردکان تشكيل
يك گرابن را داده است .با توجه به عدم رخنمون کنگلومراي کرمان و کنتاکت آن با آهكهاي کرتاسه در محدوده
ورقه اردکان از اظهار نظر قاطعانه در محدوده اين نقشه خودداري کرده و بهمين مختصر کفايت ميشود.
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پالئوسن  -ائوسن

در پي فاز کوهزايي الرامي ) (Laramideدرياي پالئوسن شروع به پيشروي کرده و در نتيجه آن کنگلومراي کرمان
تشكيل شده است پس از کنگلومراي مذکور اليههاي تخريبي ائوسن بر روي اين کنگلومرا تشكيل شده است .در ناحيه
مهدي آباد اليههاي تخريبي ائوسن بطور همشيب بر روي کنگلومراي کرمان قرار گرفته است .اليههاي تخريبي ائوسن
در ورقه اردکان با واحد  Es,mمشخص گرديده است .قاعده واحد  Es,mنقشه ( 1:100000اردکان) برونزد دارند و کنتاکت
بااليي آن نيز گسله است .اين واحد عمدتاً از ماسهسنگ و سيلتستون نازك اليه سبز تا خاکستري تشكيل شده است
که در آن ميان اليههاي نازك شيل ،ژيپس و توف موجود است و در بخش پائين آن چندين اليه ضخيم نمكي در

ﮐﺸ
ﻮر

تناوب با مارنهاي سيلتي مشاهده ميشود .بنابراين محيط تشكيل آن محيطي ساحلي با انرژي متوسط بوده است که
گاهي عمق بيشتر و انرژي کمتر ميشده و يا گاهي بخصوص در بخشهاي پائين واحد به محيط بسته تبخيري تبديل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشده و همچنين فورانهاي آتشفشاني به مقدار کم و در زمانهاي متوالي رخ داده است .بر روي اين واحد در ورقه
زرين واحد  Emgبطور همشيب قرار ميگيرد .واحد  Emgعمدتاً شامل شيلهاي رسي است که ميان اليههاي سيلتي و
ماسهاي در آن موجود است و در بخش هاي پائين آن اليههاي ضخيم گچ مشاهده ميشود و ميان اليههاي توف در آن

تﻣ

موجود است .بنابر اين محيط تشكيل آن محيطي ساحلي با عمقي بيشتر و انرژي کمتر نسبت به واحد  Es,mاست.
همچنين فورانهاي بخصوص در بخشهاي پائين واحد به محيط بسته تبخيري تبديل ميشده است .همچنين فورانهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آتشفشاني به مقدار کم و در زمانهاي متوالي بخصوص در قسمتهاي پائين واحد در بين اليههاي گچي رخ داده
است .در اين واحد فسيلي بدست نيامده است .در اينجا چند نكته قابل ذکر است:
شيلها در واحدهاي  Emg , Es,mبرخ الف کرتاسه از نوع رسي و ماداستون است و همچنين اليههاي توفي در اين واحدها

و
اﮐﺘ

مشاهده ميشود که بيانگر فعاليت آتشفشاني در زمان تشكيل اين واحدها است بگونه اي که فورانهايي که در نزديكي
منطقه بوده و سبب تشكيل اليههاي توفي شده است .اما شيلها حاصل هوازدگي و فرسايش سنگ هاي آذرين و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آذرآواري نيز حاصل فعاليتهاي آتشفشاني مناطق دورتر و سپس حمل آن توسط جريان آب به اين منطقه تشكيل
شده است و يا باحتمال کمتر بصورت خاکستر سردشده از مناطق دورتر به اين منطقه ريزش کرده و به سبب فراهم
بودن شرايط هوازدگي به شيلهاي رسي ) (Mudstoneتبديل شده است.
رنگ اليههاي واحدهاي  Emg,Es,mخاکستري تا سبز است که اين موضوع بيانگر شرايط احياء در محيط تشكيل اين
واحدهاست .بنابراين احتماالً محيط آبي و ساکن در منطقه برقرار بوده و رسوبات کمتر در معرض هوا قرار ميگرفته

زﻣﯿ

است.
با توجه به وجود اليههاي ضخيم نمك در قاعده واحد  Es,mو اليههاي ضخيم گچ در قاعده واحد  Emgو عدم وجود
سنگهاي سازندهاي قديميتر از ائوسن در گنبد نمكي  Esو گنبدهاي گچي موجود در ناحيه زرين ميتوان نتيجه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گرفت که اين گنبدها از اليههاي قاعده واحدهاي  Emg , Es,mمنشاء گرفته است و حرکت عمودي زيادي نداشته است.
احتماالً شروع حرکت اين گنبدها توسط حرکات محلي و حرکت اصلي آنها در اثر فازهاي کوهزايي پيرنه )، (Pyrenean

ساوين ) ،(Savianاستيرين ) (Styrianو آتيكان ) (Atticanانجام شده است.
با توجه به اينكه بين واحد  EC , Emgدر ناحيه زرين يك سطح دگرشيبي ديده ميشود و سن هر دو واحد ائوسن مياني
است ،ميتوان گفت که در اين مقطع زماني (ائوسن مياني) حرکات توام با رسوبگذاري بوده که سطح ناپيوسته و يا

حتي سطح دگرشيب در بين اين نهشتهها ديده ميشود.
با توجه به زاويه کم دگرشيبي ميتوان اين حرکات را يك فاز اپيروژني محسوب داشت که در نتيجه آن واحدهاي
تشكيل شده از حالت افقي خارج شده و نهشتههاي جديدتر بطور دگرشيب آنرا مي پوشاند بطوريكه واحد  Emgدر
منطقه کوير کلوت به سمت غرب از ضخامتش کاسته شده و سپس حذف ميشود و همچنين اين واحد در منطقه
غرب کوير کور در نواحي خرانق و منطقه دشت اردکان در اين ورقه در سطح رخنمون ندارد که دليل بر وجود حرکات
در حين رسوبگذاري است .در ائوسن با بجا گذاشته شدن واحد کنگلومرائي شيلي  Ecپيشروي دريا مجدداً آغاز گرديده .
با توجه به تناوب اليههاي شيل و کنگلومرا و عدم وجود کنگلومرايي يكپارچه و همچنين وجود توف در آن ميتوان
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گفت که اين پيشروي بصورت مرحلهاي و ريتميك انجام شده و با تغيير عمق و انرژي محيط همراه بوده است .همچنين
فعاليتهاي ولكانيكي به مقدار کم انجام ميشده است.
واحد  Egmخود شامل اليههاي شيل رسي است و در ميان آن اليههاي کنگلومرايي و آهكي ديده ميشود که ميتوان
گفت کف حوضه دچار نوسانات متعدد بوده بطوريكه با افزايش عمق و يا کاهش رسوبات تخريبي آهك برجاي گذاشته

ﮐﺸ
ﻮر

شده و با کاهش عمق و افزايش انرژي محيط رسوبات ماسهاي و کنگلومرايي تشكيل شده است .بطوريكه لنزهاي
کنگلومرايي در ناحيه زرين معرف اين دورههاي زماني است .ولي بطور کلي در واحد  Egmشيلها حجم عمده را تشكيل
ميدهند و بنابراين در بيشتر فاصله زماني رسوبگذاري اين واحد محيط آرام و عمق متوسط حاکم بوده است .در اين
واحد در ناحيه زرين و در شمالغرب روستاي زرين يك اليه نازك آهكي با مجموعه فسيلي با سن ائوسن مياني مشاهده
ميشود .تحوالت در ائوسن بطور خالصه عبارتند از:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 شيلها در مجموع از نوع رسي و ماداستون است .همچنين اليههاي توفي نيز مشاهده ميشود که بيانگر فعاليتآتشفشاني در اين زمان بوده است.
 -رنگ اليههاي واحدهاي  Egm ,Ecقرمز تا قهوه اي است که اين موضوع بيانگر شرايط اکسيداسيون در محيط تشكيل

تﻣ

اين واحدها است و بنابراين مي بايستي شرايط آب و هوايي گرم و خشك در منطقه برقرار بوده و عمق آب و انرژي
محيط بگونهاي بوده که امكان مجاورت اکسيژن را با رسوبات در حال تشكيل فراهم ميکرده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد ( Egmائوسن) با دگرشيبي زاويهدار قابل مالحظه توسط واحد کنگلومرايي نئوژن ) (Ngc,sپوشيده ميشود که با
توجه به زاويه دگرشيبي قابل مالحظه بين دو واحد فوق الذکر چنين بنظر ميرسد که در اين فاصله حرکات اوروژنيك
رخ داده است.

و
اﮐﺘ

با مشاهده منطقه و نقشه بدست آمده مالحظه ميشود که در اثر عملكرد حرکات آلپ مياني روند غالب چينها در اين
ناحيه شمالغرب  -جنوب شرق بوده است و گسلهايي به موازات محور اين چينها تشكيل شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ناحيه زرين گسلهاي تراستي با امتداد شرقي  -غربي و با زاويه کم و حرکت شمال به جنوب تشكيل شده است
که در اثر اين گسلها سازند  TRjبا زاويه کم بر روي سازند بيابانك شيل حرکت کرده است که در شمال شرق نقشه
مذکور قابل مشاهده است و همچنين سبب حرکت کنگلومراي قاعده کرتاسه بر روي شيل و ماسه سنگهاي  TRjدر
همان منطقه شده است.
بنظر ميرسد که بعضي از گسلها در اثر فازهاي کوهزايي قبلي ايجاد شده بود (از جمله کيمرين پسين) ،مجدداً فعال

زﻣﯿ

شده که از اين جمله ميتوان گسل تراستي شمال کوه چك چك در اين ناحيه را نام برد.
در اثر چين خوردگي ناشي از اين حرکات اليههاي نمك و گچ جريان يافته و از مجاري سست به شكل گنبد به سطح
رسيده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 وجود گسلهاي تراستي با امتداد شرقي  -غربي و چين خوردگي با امتداد شرقي  -غربي در ناحيه زرين و حضورواحد  Egmدر اين چين خوردگي دليل بر آن است که امتداد نيروها تا فاز کوهزايي پيرنه شمالي  -جنوبي بوده است
اما مشاهده چين خوردگي محور اين چين ها در شمال ناحيه زرين و همچنين وجود چين خوردگيهاي با امتداد شمال
غرب  -جنوب شرق در ناحيه ار دکان بيانگر اين مطلب است که امتداد نيروها بعد از فاز کوهزايي پيرنه و در طي
حرکات بعدي تغيير کرده و تقريباً عمود بر امتداد نيروها در طي فاز پيرنه شده است .بطوريكه سبب چين خوردن
محور چينهاي شكل گرفته در فاز پيرنه شده است.

پليوسن

در اثر فرسايش ارتفاعات موجود کنگلومراي پليوسن (واحد  (Ngc,sبرجاي گذاشته شده است .اين کنگلومرا که بطور
دگرشيب بر روي واحد  Egmو سازندهاي قديميتر قرار گرفته است .يك کنگلومراي قاره اي است و بيانگر سرعت فعاليت
کوهزايي است .در فاصله زماني بين تشكيل واحد  Egmو اين کنگلومرا واحد  Ngcsچندين تغييرات و نوسانات رخ داده
است.
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حركات بعد از پليوسن

در اثر اين حرکات رسوبات کنگلومرايي پليوسن چين خورده و باال آمده و تپه ماهورهاي کم ارتفاعي را تشكيل داده
است .اين حرکات را ميبايستي يك فاز اوروژني ضعيف و يا اپيروژني محسوب داشت که در اثر آن اگرچه رسوبات چين
خورده اند اما مقدار اين چين خوردگي شديد نيست.
زمين شناسي اقتصادي

ﮐﺸ
ﻮر

مواد معدني فلزي

آلومينيوم :عنصر آلومينيوم در قالب کانيهاي بوکسيت و التريت در محدوده اين ورقه ديده ميشود .اين کانيها در
دو افق زماني تشكيل شده است.
در سطح فرسايشي حاصل از فاز کوهزايي هرسينين قرار دارد و بنابر اين در زير سازند شتري و روي سازند بهرام و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جاهايي که سازند بهرام فرسوده شده بر روي سازند پادها قرار ميگيرد که اين حالت اخير بيشتر در ورقه خرانق و در
سمت جنوبي شرقي نقشه ديده ميشود .اين افق در محدوده شمال نقشه در سمت شمال معدن باريت اردکان عيار
بهتري پيدا مي کند بطوريكه خاکستري رنگ ميشود و حاوي پيزوليت ميباشد  .اما ضخامت آن کم و حدود يك متر

تﻣ

است .در مجموع اين افق پتانسيل مناسبي را تشكيل نداده است.
در سطح فرسايشي حاصل از فاز کوهزايي کي مرين پيشين تشكيل شده است و بر روي سازند شتري و در زير شيل و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماسه سنگهاي سازند نايبند و يا واحد  TRjقرار ميگيرد .در اينجا بصورت لنزهايي با ضخامت متغير ديده ميشود.
اين افق پتانسيل بهتري را تشكيل داده است ولي با اين وجود هنوز عيار آن نسبتاً پائين است .بطوريكه نمونهاي که از
اين افق در کوه باشي برداشته شد ،حاوي  23/99درصد آلومينيوم 21/ 86 ،درصد آهن و  1/94درصد سيليسيم بود

و
اﮐﺘ

که البته پائين بودن سيليسيم آن نوعي مزيت است.
سرب و روي :اين عناصر در قالب کانيهاي کربناته سرب و روي بصورت رگه هايي در جنوب کوه دختر و همچنين در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوه حوض سفيد مشاهده ميشود .اين کانيها در شكستگيها و حفرات سنگهاي کرتاسه تجمع يافته است .چيزي
که در مورد کوه حوض سفيد مشاهده ميشود اين است که اين کانهها در حفرات و شكستگيهاي موجود در سنگهاي
آهكي و دولوميتي و به موازات گسل شرقي  -غربي که از اين کوه عبور ميکند ديده ميشود .نكته قابل توجه اينكه
در سمت دامنه شرقي اين کوه رگهها و تودههاي معدني سرب بهمراه مقدار زيادي هماتيت در درز و شكاف و حفرات
آهكهاي زير دولوميتها ت جمع يافته است .در صورتيكه در دامنه غربي اين کوه رگههاي نازك و ضخيم روي در

زﻣﯿ

شكستگيها و حفرات موجود درسنگهاي دولوميتي کرتاسه تشكيل گرديده است .يعني در دامنه شرقي سرب و آهن
هماتيتي در آهكها و در دامنه غربي روي در دولوميتها مشاهده ميشود .که بنابر اين بيانگر يك روند تفريق
هيدروترمال است .نمونهاي که از دامنه شرقي برداشته شد ،حاوي کانيهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

)(Aragonite CaCo3) +(Goetite Feo.OH) + (Hematite Fe2O3) +(Mimetite Pb5(AsO4) 3 cl) (Cerussite Pbco3

است و نمونهاي که از دامنه غربي برداشته شد حاوي کاني هاي
+

)(Hydrozinicte Zn5 (CO3) 2 (OH) 6 (Hemimorphite Zn4 (Si2O7) (OH) 2.H2O) + (Calcite) + (Chlorite

است .محلولهاي هيدروترمال از طريق گسل باال آمده و در واکنش با سنگهاي کربناته کرتاسه مواد معدني آن برجاي
گذاشته شده است .همچنين با توجه به اينكه در کل منطقه در سنگهاي کرتاسه دولوميت مشاهده نميشود و تنها
در اين نقطه دولوميت ديده ميشود ميتوان گفت که اين دولوميتها احتماالً در نتيجه واکنش آهك با محلولهاي

هيدروترمال تشكيل گرديده است .در ضمن شايد در افقهاي پائين تر کانيهاي سولفوره سرب و روي موجود باشد؟
سن تشكيل اين رگهها با توجه به اينكه آهكهاي کرتاسه را قطع ميکند  ،بعد از کرتاسه است و احتماالً همزمان با
ماگماتيسم منطقه يعني ائوسن مياني است .محلولهاي کانه ساز اين رگهها ميبايستي از تودههاي نفوذي که در عمق
است و در سطح رخنمون ندارد منشاءگرفته باشد.
منگنز :تعداد کمي رگههاي منگنز در جنوب کوه چهر در آهكهاي کرتاسه ديده ميشود.
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مواد معدني غير فلزي

باريت :رگههاي نازك باريت در شرق کوه هريش ديده مي شود که قابل مالحظه ني ست .اما رگههاي ضخيمتر باريت
در شمال ناحيه در نزديكي روستاي دالمه ديده مي شود که در حال حاضر مورد بهره برداري قرار ميگيرد .اين رگهها
در سازند شتري و تقريباً عمود بر امتداد اليه بندي آن ا ست .با توجه باينكه سازند شتري در اين منطقه پي شاني
راندگي انجيراوند استتت و اين راندگي در فاز کوهزايي کيمرين پستتين تشتتكيل گرديده استتت و نيز با توجه به اينكه
رگههاي باريت نازك در نقشه زرين در کنگلومرا و ماسه سنگ قاعده کرتاسه (سازند نقره) ديده مي شود .سن تزريق
آن بعد از کرتاسه و احتماالً همزمان با ماگماتيسم اصلي منطقه يعني ائوسن مياني است.

ﮐﺸ
ﻮر

ذغالسنگ :يك اليه ذغالسنگ در کوه باشي در سازند نايبند مشاهده ميشود .ضخامت اين اليه نسبت اً قابل مالحظه
است و بطول چند کيلومتر بطور پيوسته ديده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فسفات :يك اليه تيره و نودوالر درون سازند پادها ديده ميشود که نودولها پلتهاي فسفاته است و در اين اليه
همچنين قطعات فسفاته پوسته ماهيهاي رزهدار ديده ميشود .عيار فسفات در اين اليه حدوداً بين  1/ 26تا 1/ 28
درصد است.
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