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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6357نطنز
موقعیت جغرافیایی و ریخت شناسی

منطقه مورد بررسي در مختصات طول جغرافيایي ׳ 51º30تا ׳ 52º00و عرض جغرافيائي ׳ 33º30تا ׳ 34º00واقع
شده است .شهرستان نطنز و روستاهای پيرامون آن بزرگترین مجتمع مسکوني محدوده این نقشه را تشکيل
مي دهند .روستاهای ابيانه در باختر و چيمه و هنجن در جنوب و تتماج و زنجانبر و شجاع آباد در مرکز نقشه از
جمله روستاهای مهم آن ميباشند .بخش جنوب و جنوب باختری منطقه دارای آب و هوای سرد و کوه ستاني و
بخش مرکزی و شمالي دارای آب و هوای خشک مي باشد .ميانگين بيشترین دمای ساالنه  22/ 1درجه سانتيگراد و

ﮐﺸ
ﻮر

ميانگين کمترین آن  11/4درجه سانتيگراد است و مقدار ميانگين بارندگي  51/ 8ميليمتر در سال مي باشد.
رودخانههای عمده این محدو ده شامل رود طامه در باختر نطنز ،هنجن در جنوب و برز رود در دره ابيانه
ميباشد .در این رودخانه ها آب در مدتي کوتاه از سال در فصل بهار و اوایل تابستان (در صورت بارش برف و باران در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فصل زمستان) جریان دارد .در امتداد رودخانه های برزرود ،چپمه و طامه نيز باغهای متعددی وجود دارد و گذرا ن
زندگي مردم ساکن در روستاهای آن از راه کشاورزی (شامل پنبه ،غالت ،چغندرقند ،سبزی ،انار و در نواحي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

کوهستاني باغهای آلو و گردو) و صنایع دستي (از جمله قالي بافي) و کشت کرم ابریشم است.
جاده آسفالته تهران -بندرعباس ،مهمترین راه ارتباطي این منطقه با سایر مناطق ایران است و برای دسترسي به
برونزدهای زمين شناسي از جاده قدیمي نطنز -کاشان و نطنز  -بادرود و جا ده های فرعي منتهي به روستاهای طامه،

و
اﮐﺘ

ابيانه ،هنجن ،چيمه ،زنجانبر و تتماج و راههای جيپ رو منشعب از آنها استفاده شده است.
بلندیهای عمده منطقه در باختر شهرستان نطنز ،در شمال دره ابيانه و جنوب روستای ابيانه واقع شده اند و بيشتر از

زﻣﯿ

چینه شناسی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنس سنگهای آذرین دروني و بيروني و دولوميت شتری ميباشند .بخش شمالي بيشتر ،از تپههای م اسه ای و بادی
و بخش مرکزی بيشتر ،از پادگانه های آبرفتي کواترنری تشکيل شده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در منطقه مورد بررسي سنگهای رسوبي تا سنگهای آذرین با سن پرکامبرین -کواترنری برونزد دارد که بترتيب سن
عبارتند از:
واحدهای سنگی پرکامبرین و پالئوزوئیک

مشخصات واحدهای این زمانهای زمين شناسي بترتيب سن عبارتند از:
واحد PЄshm

این واحد هم ارز سری مراد است که توسط ( Huckriede et al., )1962در شمال باختری کرمان پيشنهاد شده
است .این واحد در شمال و جنوب روستای فریزهند برونزد داشته و شامل تناوبي از شيلهای خاکستری تيره اسليت ي
شده و ماسه سنگ کم و بيش دگرگون شده همراه با ميانالیه هائي از گدازه آندزیتي اسپيلتي و دگر سان شده است
که دچار چين خوردگي و فرسایش گردیده و مورفولوژی کم ارتفاعي دارد .ميانالیههای آندزیتي ،دارای بافت دیابازی
بوده و پالژیوکالز ،کلينوپيروکسن (نوع اوژیت) کانيهای اصلي آن هستند که شدیداً به کلریت ،کلسيت ،اپيدوت
دگرسان شدهاند .به دليل چينخوردگي زیاد و تکتونيزه بودن این برونزد ،اندازهگيری دقيق ميسر نيست ولي ميتوان
ضخامت تقریبي آنرا  200متر برآورد کرد.
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واحد PЄdr

این واحد قابل مقایسه با بخشهای پائين سری ریزو است که توسط ( Huckriede et al. )1962در پيرامون روستای
ریز در استان کرمان معرفي شده است .این واحد در شمال روستای فریزهند برونزد دارد و شامل تناوبي از دلومي ت
چرت دار قهوه ای رنگ و سيلهای دیاباری همراه با شيل ماسهای و سنگ آهک ماسهای است .بخشهای دیابازی،
دارای بافت افتيک تا اینترسرتال بوده و پالژیوکالز و آمفيبول (نوع هورنبالند) از کانيهای اصلي آ ن هستند .این واحد
بصورت تدریجي به واحد  Єdتبدیل شده است .ضخامت این واحد حدود  120متر ميباشد.
واحد Єd
این واحد مي تواند قابل مقایسه با سری دزو باشد که در دهکده دزو درخاور زرند کرمان توسط (Huckriede )1962

 et al.,معرفي شده است .این واحد در پيرامون روستای فریزهند برونزد دارد و شامل دلوميت توده ای شکل
( ) massiveو چرت دار و به شدت سيليسي شده مي باشد ولي کمي گچ دارد ،برنگ قهوه ای تيره تا خاکستری تيره
بوده و مورفولوژی زمختي را تشکيل داده است .فسيل مشخصي در آن پيدا نشده و بسمت باالی واحد نازک الیه
شده و واحد  Єsبا دگر شيبي زاویه ای بر روی آن قرار گرفته است .الزم به ذکر است که نبود چينه شناسي بين

ﮐﺸ
ﻮر

سری های دزو و داهو در نواحي کرمان (ناحيه شب جره ( Huckriede et al., )1962و علوی نائيني و حامدی
( )1367گزارش شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Єs

تﻣ

این واحد قابل مقایسه با سری داهو در ایران مرکزی است ( )Huckriede et al.1962که در البرز ه م ارز آن تحت
عنوان سازند اللون ( )Assereto et al., 1962معرفي شده است .این واحد بصورت در خور توجهي در محدوده جنوب

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

محدوده در پيرامون کوههای هشاش و رایزنده گسترده است و شامل ماسهسنگ آرکوزی و شيل ميکاسه قرمز رنگ
بوده و بخش شيلي گاه به رنگهای ارغواني و ارغواني تيره مشاهده مي شود .بخش پائين نازک الیه بوده و بطرف باال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميانه تا ستبر الیه مي شود .ضخامت این واحد به حدود  600متر ميرسد و بدليل ویژگيهای ليتولوژی ،مورفولوژی
سخت فرسایش دارد .آثار ریپل مارک و گریدد بدینگ در آن قابل مشاهده است .بصورت محلي قسمت فوقاني این
واحد به چندین متر شيل ارغواني تيره تبدیل مي شود که دارای ساختمای رسوبي یاد شده در باال ست و دارای آث ار
واحد Єq

زﻣﯿ

فسيلي غير قابل تشخيص است .واحد  Єqبصورت هم شيب بر روی سطح فرسایشي این واحد قرار گرفته است.

واحد Єdl

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این واحد بيشتر در جنوب و جنوب باختری محدوده و شمال باختری و جنوب خاوری روستای چيمه برونزد دارد.
شامل کوارتز آرنایت تا کوارتزیت بوده و ستبر الیه است .ضخامت آن از  50- 30متر متغير مي باشد .این واحد در پي
واحد  Єdlواقع شده است.
این واحد بصورت گسترده در جنوب و جنوب باختری محدوده نقشه و بصورت برونزدهای ناچيز در هسته تاقدیس
جهق (باختر نقشه) برونزد دارد .شامل دلوميت تا سنگ آهک دلوميتي نازک -ميان الیه و در مواردی همراه با ماسه
سنگ است .در هسته تاقدیس جهق شامل شيل های ماسه ای سبز  -تيره ،آهک تا دلوميت نازک الیه مي باشد
بخشهای دلوميتي گاهي دارای رگچه های فراوان سيليسي و کلسيتي مي باشند .نودول های چرت ،بلورهای خود
شکل هماتيت و در مواردی کاوکهای پر شده از ترموليت نيز در اینها دیده مي شود که مي تواند ناشي از اثرات
گرمائي توده های نفوذی منطقه باشد .ستبرای این واحد به حدود  400متر مي رسد و مورفولوژی زمختي را تشکيل
داده است .خرده های فسيلي و تریلوبيت از آثار زیستي در این واحد مي باشند .واحد  Sbnبر روی بخشهای فرسایش
یافته این واحد ریخته شده است.
واحد Sbn

این واحد در جنوب باختر ی و باختر نقشه (تاقدیس جهق) گسترش دارد ،شامل متاآندزیت -متابازالت ،متاآندزیتيک
بازالت ،متاتراکي آندزیت ،برش ،توف و شيست (بصورت محلي) است .شدیداً اسپيليتزه و بصورت محلي کاوکدار است
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که از کانيهای ثانوی پرشده است .این واحد برنگ تيره بوده و ضخامت آن در حدود  500متر مي رسد .بافت
ميکروسکوپي این سنگها هيالوميکروليتيک پورفيریک ،پورفيریک و دیابازی مي باشد و کانيهای تشکيل دهنده آنها
شدیداً به کانيهای ثانوی تبدیل شده اند .این واحد با دگر شيبي بر روی بخشهای فرسایش یافته واحد  Єdlجای
گرفته و احد  Ssnبصورت پيشرونده بر روی آنها نهشته شده است.
واحد Ssn

با آنکه در بسياری از نقاط ایران سيلورین با واسطه ته نشست های کربناتي مشخص مي شود ،سيلورین در این
منطقه با تناوبي از ماسه سنگ و شيل قرمز رنگ همراه با ميانالیه های کوارتزیت سفيد رنگ همراه ا ست و در جنوب
و جنوب باختری نقشه (تاقدی س جهق) برونزد دارد ،ضخامت تقریبي آن به  80متر مي رسد اما در تاقدیس جهق
ضخامت آن از چند متر تجاوز نمي کند .این واحد بصورت تدریجي به واحد  Dspتبدیل شده است.
واحد Dsp

این واحد قابل مقایسه با سازند پادها است که توسط ( Ruttner et al., )1968در جنوب خاوری از ی ک کوه در خاور
ایران معرفي شده است .در جنوب و جنوب باختری نقشه برونزد دارد و شامل تناوبي از ماسه سنگ و سيلتستون

ﮐﺸ
ﻮر

خاکستری رنگ و دو لوميت روشن رنگ مي باشد و بسمت باالی واحد بر مقدار دلوميت افزوده شده است .ن ازک تا
ميان الیه بوده و ستبرای آن  200-300م تر ميباشد .در بخش باالیي این واحد در همبری با واحد  D.Clbبه

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخامت چند متر ،شيل زیتوني -خاکستری همراه با ميانالیه های دلوميت وجود دارد که قابل مقایسه ب ا سازند
سيبزار است .بدليل برونزد ناچيز و پوشيده شدن توسط واریزه های واحد  D.Cblدر مقياس  1:100000قابل برداشت
نبوده اند .این واحد بصورت تدریجي به واحد  D.Clbتبدیل شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد D.Clb

و
اﮐﺘ

این واحد بيشتر  yدر جنوب باختری محدوده نقشه بصورت برونزدهای ناچيز در پيرامون روستای جهق باال و شمال

است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باختری روستای چيمه دیده مي شود .شامل تناوبي از سنگ آهک ،سنگ آهک دلوميتي برنگ خاکستری تيره و
ميانالیه های شيلي تيره رنگ مي باشد .ميانه تا نازک الیه بوده و ضخامت آن به حداکثر  130متر ميرسد .بخشهایي
از این واحد دارای فسيلهای برکيوپودا مي باشند که ف .گلشني در آنها جنس ها و گونه های زیر را تشخيص داده

زﻣﯿ

Cyphoterorhynchus arpaensis., Cyphoterorhynchus cf. koraghensis spiriferfer cf. rhukensis.,
spinatrypina cf. chitralensis.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بنا به توضيحات نامبرده سن این پراکيوپوداها دونين (فرازنين) مي باشد.
بر اساس بررسي کنودونت ها توسط دکتر لساني ،انواع زیر تشخيص داده شده و سن بخشهایي از این واحد که دارای
برا کيوپوداهای درشت هستند در بين باال تعيين شده است این کنودونت ها عبارتند از:
lcriodus sp., Polygnathus sp., Ozarodina sp.,

بسمت باالی واحد از اندازه براکيوپودها کاسته شده و بر مقدار ميانالیه های شيلي اضافه شده است.
بر اساس نتایج بررسيهای ميکروفسيل ها سن بخشه ای باالیي کربنيفر پائين تعيين شده است .ميکروفسيلهای
شناخته شده در این واحد به شرح زیر است.
Archaesphaera cf. minima, T etratexis sp., Septabrunsiina sp., Howchina? sp., Trochiiscus sp., Umbella
sp., Eopteropoda (styilolina sp.,) Bisphaera sp., shell debris of ostracod (cryptophyllus sp.) ,
Tentarulites sp., Bryozoa Echinoid,s spine. Gastropod, ostracod, Trilobite fragments, shell fragments,
lamelilbranchia, Blue Algaes., Girvanella sp., Dasycladacea Algaes (Green Algaes)., koninc kopora
sp.,

واحد Pdj

این واحد بيشتر در جنوب باختری محدوده نقشه و بصورت برونزدهای ناچيزی در باختر روستای هنجن و شمال
باختری روستای چيمه برونزد دارد .شامل دلوميت تا سنگ آهک دلوميتي کامالً تيره و به شدت سيليسي شده
ميباشد ،به حالت توده ای بوده و ضخامت آن به حدود  300متر مي رسد .با توجه به ميکروفسيلهای
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 Cribrogenerina sp., Deckerella sp.,سن این واحد پرمين باالئي تعيين شده است .این واحد بصورت ناهمسازی
فرسایشي ( )disconformityبر روی واحد  D-Clbقرار گرفته است.
واحدهای سنگی مزوزوئیک

واحدهای سنگ چينه ای مزوزوئيک هم ارز سازندهای سرخ شيل ،شتری ،نای بند ،شمشک و آهکهایکرتاسه پائين
و باال است.
واحدهای سنگی تریاس :شامل واحدهای رسوبي زیر است.
واحد TRss

این واحد در جنوب باختری نقشه و بصورت برونزدهای ناچيزی در شمال روستای ابيانه و باختر روستای هنجن و
باختر روستای ولو گرد دیده مي شود .شامل تناوبي از شيل و ماسه سنگ قرمز رنگ و بصورت محلي ميانالیه های
کوارتزیت است .نازک  -ميان الیه بوده و ضخامت آن به حداکثر  50متر مي رسد .این واحد بصورت ناهمسازی
فرسایشي بر روی واحد  Pdjقرار گرفته است .این واحد قابل مقایسه با سازند سرخ شيل در کوههای شتری است.
واحد TRds

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد قابل مقایسه با سازند شتری است که توسط ) Stocklin et al., (1965در گدار سرخ در رشته کوه های
معروف شده است .بيشتر در جنوب برونزدهای پراکنده باختری نقش ه و بصورت در خاور و جنوب خاوری روست ای

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جهق پایين و شمال و شمال شرق روستای جهق باال ،جنوب روستای یارند ،خاور و جنوب باختری روستای هنجن
دیده مي شود .شامل دلوميت ميانه  -ستبر الیه خاکستری تا زرد مایل به قهوه ای بوده و در مواردی به شدت
سيليسي شده و چرت دار است .با توجه به ميکروفسيل های:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Glomospirella sp., Ivolutina sp., Spirorbis sp., Ostracod, shell fragments

زمان تریاس مياني را نشان مي دهند.

و
اﮐﺘ

واحد TRshs

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد در منتهي اليه جنوب باختری نقشه برونزد دارد و شامل شيل خاکستری -تيره زغال س نگ دار ه مراه با
ميانالیه های ماسه سنگ و در مواردی دلوميت مي باشد نازک الیه بوده و مورفولوژی نرمي دارد .فسيل مشخص در
آن پيدا نشده اما ج .رادفر ( )1372براکيوپوداهایي را در نفشه  1:100000کاشان گزارش نموده که بر اساس

زﻣﯿ

تشخيص ف .گلشني از نوع  Terebratula cf. gegaria Aulacothyrisبوده و سن تریاس باالئي را مشخص مي سازد،
این واحد با ناهمسازی فرسایشي ( )disconforyityبر روی واحد  TRdsقرار گرفته و بطور تدریجي به واحد  Jsssتبدیل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

شده است .با توجه به موقعيت چينه شناسي و همانندیهایي سنگ چينه ای با سازند نای بند قابل مقایسه است.
واحدهای ژوراسیک

این واحدها قابل مقایسه با سازند شمشک بوده و شرح آنها به قرار زیر است:
واحد Jsss

این واحد بيشتر در بخشهای جنوب و باختر محدوده گسترده است .شامل تناوبي از ماسه سنگ و شي ل خاکستری تا
تيره است که بخشهای شيلي دارای خرده های فسيل گياهي و زغال سنگ به مقدار ناچيز است .بصورت محلي ميان
الیه های کوارتزیرت و سيلتستون ،سنگ آهک و گدازه و توف آندزیتي زیر دریائي نيز وجود دارد .در خاور روستای
ولوگرد در بخشهای باالئي این واحد یک الیه آهکي برنگ خاکستری به صخامت حدود  15متر وجود دارد که توسط
یک افق ميکروکنگلومرا که دارای قلوه های سيليسي گرد شده است پوشيده مي شود .ميکروفسيل های زیر در این
الیه شناسائي شدهاند که سن لياس را مشخص مي سازند.
Involutina liassica. , Trocholina aff. alpina., lenticalina sp., ophtalmidium? sp.,

این ميکروفسيل ها مشخص کننده بخش پائين سازند شمشک مي باشند.
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واحد Jc

این واحد بيشتر در شمال روستای یارند و باختر روستای یارند و باختر روستای جهق پایين برونزد دارد و شامل
کنگلومرا با جورشدگي خوب و ماسه سنگ است .قلوه های کنگلومرا بيشتر سيليسي و گرد شده مي باشد .در بخش
پي این واحد آثاری از زغال سنگ دیده مي شود .این واحد در بخشهای باالئي واحد  Jsssدیده مي شود.
واحد Jg

در شمال خاوری روستای هنجن برونزد دارد و شامل عدسي هایي از سنگ گچ همراه با دیاباز ميباشد و در آنها آثار
متعددی از کندو کاوهای قدیمي که گویای بهره برداری از آنها در گذشته است دیده مي شود .این واحد در بخشه ای
پایين واحد  Jsssدیده مي شود.
واحدهای کرتاسه

شامل ردیفي از سنگهای کربناتي و آواری است که بصورت ناهمساز یا گسله بر روی رسوبهای سازن د شمشک قرار
گرفته اند .مشخصات این واحدها به قرار زیر است:
واحد Ks

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد در خاور روستای هنجن رخنمون دارد و بصورت برونزدهای ناچيزی در جنوب خاوری روستای جهق باال و
باختر روستای کمجان دیده مي شود .شامل تناوبي از کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل قرمز رنگ بوده و نازک تا ميان

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

الیه است و ستبرای آن از چند متر بيشتر نيست .این واحد بصورت ناهمسازی زاویه دار بر روی واحد  Jsssقرار گرفته
و بصورت تدریجي به واحد  Kl1تبدیل شده است و بنظر مي رسد در مناطق دیگر توسط واریزه های واحد Kl1
پوشيده شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Kl1

و
اﮐﺘ

این واحد بيشتر در خاور روستای ولوگرد ،جنوب روستای کمجان (کوه کش قبله) و باختر روستای ابيانه برونزد دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از نوع سنگ آهک ماسه ای (در پي) تا سنگ آهک خاکستری تيره بوده و دارای اربيتولين های مشخصي است .ستبر
الیه تا توده ای است و مورفولوژی زمختي دارد .سن این واحد کرتاسه پائين (آپسين -آلبين) تعيين شده و
ميکروفسيلهای زیر در آنها تشخيص داده شده است.
واحد Ksh

زﻣﯿ

Orbitolina sp., Nautiloculina oolithica, pseudocyclamina sp. lraqia sp,, cuneolina sp., miliolids,
Textularids, Echinoids spine, Algal fragment

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این واحد در خاور روستای ولوگرد و بصورت برونزدهای کوچک در پيرامون روستاهای بزر ،طره و ابيانه دیده ميشود.
شامل شيل تيره رنگ همراه با ميان الیه های سنگ آهک اگزوژیرادار مي باشد .بدليل فرسایش و نوع لي تولوژی،
مورفولوژی پستي را پدید آورده است .سن این واحد کرتاسه تشخيص داده شده و ميکروفسيلهای زیر در آنها
شناسائي شده اند.
Ammobaculites sp., Valvulina sp., Miliolides, Textularids, Discorbis sp., coral, Algal debris, Bryozoa ,
Echinoid,s spine
این واحد بصورت هم شيب برروی سطح فرسایش واحد  Kl1نهشته و بصورت تدریجي به واحد  Kl2تبدیل شده است.

واحد Kl2

این واحد در باختر شهرستان نطنز و در امتداد جاده قدیم نطنز  -ک اشان برونزد قابل توجهي را تشکيل داده است.
شامل سنگ آهک ميکرایتي ورقه ای برنگ کرم تا سبز زیتوني و ميانالیه های شيلي برنگ زیتوني است که بسمت
باال از مقدار ميانالیه های شيلي کاسته شده است .دایکهای دیابازی کم ضخامت متعلق به ائوسن این واحد را قطع
نموده اند .بر اساس بررسيهای ميکروفسيل ها سن این واحد کرتاسه باال بوده و ميکروفسيل های زیر در آنها
تشخيص داده شده است.
Globotruncana aff. Helvetica., Hedbergella sp., calciphaerala innominata.
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واحدهای سنگی سنوزوئیک

بيشتر شامل واحدهای آتشفشاني و آتشفشاني  -ر سوبي ائوسن ،واحدهای رسوبي هم ارز سازندهای قرمز پائين ،قم و
قرمز باالئي مي باشد.
واحدهای ائوسن:

شرح واحدهای ائوسن به قرار زیر است:
واحد Ec1

این واحد در پيرامون روستای ابيانه برونزد دارد و شامل کنگلومرای قرمز با جورشدگي ضعيف و گردشدگي ميانه
مي باشد .قلوه های آن بيشتر از واحدهای رسوبي پالئوزوئيک و مزوزئيک تشکيل شده است و ضخامت آن به حدود
 40متر مي رسد .این واحد با ناهمسازی زاویه دار بر روی واحد  Kshقرار گرفته و بطور تدریجي به واحد  Esh1تبدیل
شده است.
واحد Esh l

ﮐﺸ
ﻮر

بصورت برونزدهای ناچيزی در پيرامون روستای ابيانه نمایان شده است .و شامل تناوبي از ماسه سنگ و شيل قرمز
رنگ مي باشد .ضخامت آن به حدود  100متر مي رسد .بر روی واحد  Eclقرار گرفته و در واقع مي توان بعنوان واحد
کوچکي از  E1محسوب نمود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد E1

تﻣ

این واحد با گسترش قابل توجه ،بيشتر ،از شمال روستای یارند به سوی باختر روستای ابيانه ،جنوب خاوری چيمه و
سپس بيرون منطقه بيرونزدگي داشت ه و به سمت باختر بر مقدار آن افزوده شده است .شامل تناوبي از کنگلومرا،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دار شناسایي شده اند:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماسه سنگ و شيل قرمز رنگ همراه با ميانالیه های سنگهای آهکي نوموليت دار و گدازه های داسيتي -ریوداسيتي
در بخش باالیي است .دایکهای تغذیه کننده ( )Fidder dikesکه بيشتر به این واحد و شماری از آن ها به واحد E2
تعلق دارند ،آن را قطع نموده اند .سن این واحد ائوسن آغازین تعيين شده و ميکروفسيلهای زیر در آهکهای نوموليت
Operculina sp., Discocyclina sp., Assilina? sp., Nummulites globules, Archaeolithamunium sp., Algal
debris. Bryozoa.

واحد Eba2

زﻣﯿ

این واحد بصورت گسترده در شمال دره ابيانه و همچنين در خاور روستای چيمه برونزد دارد .شامل بازالت ،تراکي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

آندزیت ،آندزیت و توف در باال و ماسه سنگ خاکستری رنگ ،شيل نوموليت دار در پي مي باشد .بخشهای گدازه ای
در مواردی خصوصيات کم عمق زیر دریایي را نشان مي دهند و کاوکهای انها توسط کوارتز ،کلریت ،کلسيت و
اپيدوت پر شده است .ضخامت این واحد حدود  400متر است و ارتفاعات قابل توجهي را تشکيل داد ه اند .سنگهای
آهکي نوموليت دار این واحد بر اساس ميکروفسيل های زیر ائوسن مياني تشخيص داده شده است:
Operculina sp., Discocyclina sp., Assilina sp., Nummalites sp., Nummalites globules,
Archaeolithamnium sp., Algal debris, Bryozoa.
این واحد بصورت هم شيب بر روی واحد  E1قرار گرفته و واحد  Eig2بر روی آن واقع شده است.

واحد Eig2

این واحد در شمال دره ابيانه ،ارتفاعات کوه پنجه علي را تشکيل داده است .شامل ایگنمبریت  -برش ،ایگنمبریت -
توف در پي و ایگنمبریت  -گ دازه در بخشهای باال است .ایگنمبریت گدازه دارای بافت تراکيتي بوده و ميکروليته ای
پالژیوکالز سدیک و ارتوکالز در زمينه ای کریپتو کریستالين جهت یافته اند .بر اساس نتایج تجزیه های شيميای ي
این سنگها در محدوده تراکيتي -تراکي آندزیتي و در سری ماگمائي آلکالن قرار گرفته اند.
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واحد Ec3

این واحد در دره شمال غرب روستای هنجن برونزد دارد ،شامل کنگلومرا با جور شدگي ضعيف و گر دشدگي ميانه و
دارای قلوه های واحدهای زیرین ،بخصوص  Eba2و  E1مي باشد .ضخامت آن از  150- 200متر متغير است .این واحد
با همبری تکتونيکي در کنار واحدهای E4 ،Jc ،Jsss ،TRdsقرار گرفته و بطور تدریجي به واحد  Ets3تبدیل شده است.
واحد Ets3

در ابتدای دره شمال باختر هنجن برونزد دارد و شامل توف شيلي خاکستری تا قرمز رنگ ،شيل و ماسه سنگ همراه
با سنگ آهک نوموليت دار برگه ای شکل مي باشد .نازک الیه بوده و ضخامت آن از  80تا  100متر متغير است.
بصورت محلي ،این واحد به سنگ آهک نوموليت دار به ضخامت حدود  10متر تبدیل مي شود .سن آن ائوسن مياني
تعيين شده و ميکروفسيلهای زیر در آن شناسایي شده اند.
Alveolina sp., Nummulites cf. globules, Nummulites cf. aturicus, Assilina sp., Amphistegina sp.,
Rotallia sp., Nummulites sp.,
این واحد بطور تدریجي به واحد  E4تبدیل شده است.

واحدE4

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد در ابتدای دره شمال باختر روستای هنجن برونزد دارد .شامل داسيت آندزیت و ایگنمبریت با ترکيب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

داسيتي -ریوليتي است  .داسيت آندزیت دارای بافت پورفيریک و زمينه اینترگرانوالر مي باشد .فنوکریست های
پالژیوکالز به سریسيت ،کلریت ،کوارتز و لوکوکسن دگرسان شده است .بخش ایگنمبریتي دارای بافت

تﻣ

ميکروکریستالين جریاني  -ف لستيک بوده و بيشتر از کوارتز و پالژیوکالز و اورتوز تشکيل شده است .این واحد به
شدت دگرسان شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Ecs5

و
اﮐﺘ

این واحد در جنوب و جنوب خاور روستای زنجانبر برونزد دارد .شامل کنگلومرا برنگ خاکستری ،ماسه سنگ صورتي
و شيل خاکستری تيره و سيلتستون همراه با توف آهکي مي باشد .ميانه  -نازک الیه بوده و ضخامت ان به حدود

زﻣﯿ

واحدEba5

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 150متر مي رسد .بر اساس بررسي تقاطع ميکروسکوپي ،بخشهای آهکي شدیداً تبلور یافته ولي اشکال فسيلي
شبيه  Nummulites sp. Operculina spدر آنها دیده مي شود .در جنوب خاور روستای زنجانبر این واحد با
ناهمسازی زاویه ای بر روی واحد  TRdsقرار گرفته و بصورت همساز روزی واحد  Eba5واقع شده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این واحد از خاور تا روستای تتماج و از باختر بسمت خارج منطقه گسترده است .شامل گدازه های بازالتي ،تراک ي
آندزیتي و سنگهای آذرآواری وابسته است که بصورت جزئي داسيت و آندزیت نيز دیده مي شود .بر پایه نتایج تجزیه
های شيميایي این سنگها در محدوده سنگهای بازالتي ،تراکي بازالتي و در سری های ماگمایي آلکان و کالکو آلکان
واقع شده اند.
این واحد بسمت شمال توسط گسل نطنز (بحالت واژگون) در کنار واحد

Ets5

و

sm

 Oقرار گرفته و از سمت جنوب

توسط توده نفوذی وش بریده شده است.
واحد Ets5

شامل توف و توف  -ب رش با ترکيب داسيتي تا داسيتيک آندزیتي ،سيلتستون و شيل قرمز رنگ مي باشد .سنگ
آهک به شدت سيليسي شده بصورت جزئي دیده مي شود .بر پایه بررسيهای ميکروفسيل هاسن این واحد ائوسن (به
احتمال ،مياني -باالئي) تعيين شده و انواع زیر در آنها شناخته شده است.
Nummulites sp., Nummulites cf. Fabiani? Amphistegina sp.,
این واحد بيشتر بصورت تدریجي به واحد  Etb6ولي در پيرامون مزرعه بند نه با واسطه واحد  Eb5به واحد  Etb6تبدیل

شده است.
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واحد Eb5

این واحد در اطرا ف مزرعه بند نه برونزد دارد و شامل گدازه بازالتي تا آندزیتي حفره دار مي باشد .بر اساس نتایج
تجزیه های شيميائي این سنگها تراکي بازالت  -تراکي آندزی ت بوده و در سری ماگمائي آلکالن واقع شده اند.
واحد Evs6

این واحد در شمال شهرستان نطنز و شمال استخر پری برونزد دارد و شامل مجموع آتشفشاني  -ر سوبي از توف و
برش همراه با آهک ماسه ای و ماسه سنگ مي باشد .بخشهای باالیي از گدازه ها و برشهای آندزیتي تشکيل شده
است .گدازه های آندزیتي دارای بافت پورفيریک و کاوکدار بوده و شامل پرشدگي های کلسيت ،سریسيت ،کوارتز و
کانيهای کدر است .بخشهای توفي بيشتر از نوع کریستال  -ليتيک توف بوده و بر پایه نتایج تجزیه شيميایي بک
نمونه ،در محدوده سنگهای ساب آلکالي بازالت و در سری ماگمائي کالکاالکالن قرار گرفته اند .این واحد دارای توف
های اهکي نازک الیه نيز هست و ميکروفسيل های زیر در آنها شناخته شدهاند:
Nummulites aluoicus., Discocyclina sp., Operculina sp., Amphistegina sp.

ﮐﺸ
ﻮر

که زماني معادل ائوسن را نشان مي دهند.
این واحد بصورت عادی در زیر واحد  Eba6قرار گرفته است.
واحد Eba6

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد در شمال شهرستان نطنز در کوه محمو د ساربان برونزد دارد و شامل گدازه و توف با ترکيب سنگ شناسي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

آندزیتي ،تراکي آندزیتي ،داسيتيک آندزیتي و بصورت محلي داسيتي همراه با سنگ آهک ماسه ای مي باشد .این
سنگها دارای بافت پورفيریک با زمينه های متغير شيشه ای با ميکرو کریستالين مي باشد .پالژیوکالز فنوکریست
اصلي بوده و در مواردی پدیده ( ) Resorbtionو بافت غربالي در آنها دیده مي شود کانيهای زمينه در مواردی به

و
اﮐﺘ

کلریت ،سریسيت و کلسيت تجزیه شده اما پالژیوکالز و اوژیت کانيهای اصلي زمينه را تشکيل داده اند .از لحاظ
ترکيب شيميایي نيز ،این واحد دارای ترکيب گوناگون مي باشد .بطوریکه نتایج تجزیه های شيميای ي بک نمونه از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمال شهرستان نطنز در محدوده تراکي بازالت -ترا کي آندزیت و سری ماگمائي آلکالن ،دو نمونه از کوه محمود
ساربان در محدوده بازالتيک آندزیت و سری ماگمای کالکوآلکالن و یک نمونه از کوه محمود ساربان در محدوده
ساب آلکالي بازالت و سری ماگمایي تولئيتي قرار گرفته است .این واحد در شمال شهرستان نطنز به و احد  Ean6و در

زﻣﯿ

کوه محمود ساربان به واحد  Ess6تبدیل شده است .واحد  Es6نيز در درون این واحد وجود دارد .ميکروفسيل های زیر
در سنگ اهک ماسه ای این واحد شناخته شده اند.
واحد Ess6

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

 nummulites sp., nummulites cf. Fabian ?. , Amphistegina sp.که زماني معادل ائوسن را نشان مي دهند.
شامل ماسه سنگ و شيل هماتيتيزه و فروژن برنگ قرمز متمایل به تيره ،توف و ميانالیه های سنگهای آهکي نازک
الیه است .گدازه های آندزیتي به ميزان ناچيز در آن وجود دارد .ضخامت این واحد حدود  40متر است و بر پایه
بررسي ميکروفسيل ها سن این واحد ائوسن تا اليگوسن بوده و ميکروفسيلهای زیر در آن شناخته شده اند.
Lepidocyclina (Eulepidina dilatata) , Rotalia sp. Lepidocyclina (Nephrolepldina) sp., Amphistegina
sp., Heterostegina sp., operculina complanata, Nummulites spp., Gypsina sp., Miliolids, Volvulina.,
cibicids, Red Algaes (algal debris), shell fragments.
این واحد بصورت تدریجي به واحد  Ean6تبدیل شده است.

واحد Ean6

بيشتر در شمال و خاور شهرستان نطنز و بصورت ناچيز در باختر کوه محمود ساربان برونزد دارد .شامل گدازه ب ا
ترکيب آندزیتي و کاوکدار مي باشد که توسط کلسيت و کلریت و زئوليت پرشده است .در بعضي جاها بصورت
ساخت برشي و بالشي بوده و برنگ سبز مایل به قرمز تا سبز مایل به بنفش دیده مي شود و مشخصات سنگهای
آتشفشاني با خاستگاه هيالوکالسيتيک را نشان مي دهند.
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واحد Eig6

این واحد در خاور شهرستان نطنز و شمال کوه محمود ساربان برونزد دارد شامل انواع ایگنمبریت (توف ،برش،
گدازه) با ترکيب سنگ شناسي ریوليتي تا ریوداسيتي است .در ایگنمبریت -گدازه ،پسودوفالمهها توسط کوارتز و
فلدسپات پر شده است و اینگمبریت-برش دارای ميکرپيلوهای بازیک م ي باشد .نتایج تجزیه شيميائي یک نمونه از
این سنگها ،در محدوده ریوليت و در سری ماگمائي کالکوآلکالن قرار گرفته است در حاليکه نتایج تجزیه شيميائي دو
نمونه در خاور شهرستان نطنز در محدوده ریوليت و در سری ماگمائي تولئيتي واقع شده اند.
واحد Eb6

این واحد در شمال ن قشه ،در هسته تاقدیس نواب بيرون زدگي دارد و شامل گدازه های بازالتي ،تراکي بازالتي،
اليوین بازالتي همراه با توف ماسه ای سبز رنگ و توف آهکي -سنگ آهک نازک الیه مي باشد .بر اساس نتایج تجزیه
شيميائي یک نمونه ،در محدود بازالت ترانزیشنال و در سری ماگمائي آلکالن واقع شده اند .بر اساس گزارش
مهرنوش و حاجيان ( ،)1348بخشهای آهکي نازک الیه این واحد دارای  iepidocyclinaاست و نامبردگان معتقدند
که سن قسمتي از این سنگها اليگوسن مي باشد .واحد  Osmبصورت ناهمسازی زاویه دار بر روی این واحد قرار گرفته

ﮐﺸ
ﻮر

است.
واحدهای سنگی الیگوسن و الیگومیوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Osm

تﻣ

این واحد در دو یال تاقدیس نواب و شمال روستاهای چاله قره و زنجانبر برونزد دارد .شامل تناوبي از ماسه سنگ و
شيل قرمز رنگ ،مارن ژیپس دار و کنگلومرا (بصورت محلي و در پي) مي باشد .در دو یال تاقدیس نواب ،این واح د

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بصورت تدریجي به واحد  Omgتبدیل شده است ،در حاليکه در شمال روستای زنجانبر ،واحدهای OM lبصورت همساز
و  Mpcو  PLcبا ناهمسازی زاویه ای بر روی آن قرار گرفته اند.
واحد Omg

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل مارن ژیپس دار و ژیپس همراه با آهک مارني ریز دانه و مارن ماسهای است .نازک الیه بوده و برنگ قرمز دیده

زﻣﯿ

ميشود .ضخ امت این واحد از چند متر تجاوز نمي کند و در دو یال تاقدیس نواب متغير است .فسيل مشخصي در این
واحد پيدا نشده اما براساس گزارش دکتر مهرنوش و دکتر حاجيان ( )1348بخشهای باالی سنگهای معادل سازند
قرمز پائين (که در واقع با واحد  Omgمنطبق است) دارای ميکروفسيل های Rotalia viennoti , Operculina
واحد OMl

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

 complanataبوده و بکمک آنها ،نامبردگان سن این طبقات را به اليگوسن نسبت داده اند.
این واحد بيشتر در خاور شهرستان نطنز ،منتهي اليه شمال شرق نقشه و شمال کوه محمود ساربان و بصورت
برونزدهای ناچيز در مسير جاده قدیم نطنز -کاشا ن و شمال شمال روستای زنجانبر برونزد دارد .شامل سنگ آهک
ماسه ای ،سنگ آهک مارني ،مارن گچ دار و شيل بوده و ميانه  -نازک الیه است .در خاور شهرستان نطنز بلندیهای
قابل توجه کوه چرخه را تشکيل داده اند در حاليکه در سایر مناطق مورفولوژی کم ارتفاعي دارند .بر اساس نتایج
بررسي ميکروفسيل ها سن این واحد اليگوسن -ميوسن پائين است و ميکروفسيل های زیر در آنها شناخته شده
است.
Eulepidina sp., Rotalia riennoti, Operculina sp., Heterostegina Xostata, Rotalia sp., Miliolids,
Lithothamnium sp., Archae Olithothamnium sp., Lithophylium sp., Bryozoa.

در شمال کوه محمود ساربان ،در اثر راندگي های متعدد ،واحدهای ائوسن باال بر روی این واحد رانده شده و این
واحد بنوبه خود بر روی واحد  Eig6رانده شده است بطوریکه در نگاه نخست بنظر ميرسد که آهکهای این واحد
ميانالیه های واحدهای معادل ائوسن باال باشند.
در شمال نقشه ،در مسير جاده قدیم نطنز -کاشان ،تاقدیس زیبائي برونزد دارد که بنام تاقدیس نواب شهرت یافته
است .عمده واحدهای دو یال این تاقدیس از سازند قم تشکيل یافته است اما یال جنوبي با ضخامت حدود  430متر
کامل تر بوده و یال شمالي بيشتر فرسایش یافته است.
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بر اساس بررسي ميکروفسيل ها بخشهای پائين سن اليگوسن و بخشهای باال سن ميوسن پائين را دارا هستند ،با
اینهمه ،مرز بين اليگوسن و ميوسن در این تاقدیس ناشناخته است براساس بررسيهای ليتولوژی و احدهای ،OMa
 OMf ،OMe ،OMd ،OMC ،OMbشناخته شده اند و مشخصه هر یک عبارتند از:
واحد OMa

شامل کنگلومرا در پي ،سنگ آهک ماسه ای و ماسه سنگ است .قطعات کنلگومرا گردشدگي متوسطي داشته و
توسط سيماني کربناتي به یکدیگر وصل شده اند.ميانه – نازک الیه هستند و آثار و بقایایي از انواع دوکفه ای ها و
خارپوستان در آنها دیده مي شود ،بطوریکه حالت لوماشل به سنگ داده است براساس نتایج ميکروفسيل ها ،سن
سنگ آهک ماسه ای این واحد اليگوسن پایاني است و ميکروفسيل های زیر در آنها مشخص شده است.
Eulepidina sp., Rotalia riennoti, Operculina sp., Heterostegina Costata, Rotalia sp., Lithothamnium sp.,
Archae Olithothamnium sp., Lithohyllum sp., Bryozoa

بر اساس گزارش حاجيان ( ،) 1348کنگلومرای پي سازند قم و رسوبهای ماسه سنگي و مارني روی آن حدود  90متر
ضخامت داشته و ميکروفسيل های آن سن اليگوسن مياني -پ ایاني را نشان مي دهند که البته سن پيشنهادی با
واقعيات روی زمين بيشتر منطبق است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد OMb

شامل تناوبي از سنگ آهک و مارن همراه با ماسه سنگ و شيل بوده و نازک الیه است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد OMC

تﻣ

شامل مارن همراه با ميانالیه های سنگ آهک ،سنگ آهک مارني ،سنگ آهک ماسه ای مي باشد .بدليل نوع
ليتولوژی مورفولوژی نرمي دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد OMd

و
اﮐﺘ

بيشتر شامل سن گ گچ مي باشد .ضخامت ان حدود  40متر است اما بدليل چين خوردگي ،ضخامت در همه جا
یکسان نيست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد OMe

شامل مارن و مارن آهکي بوده و نازک الیه است.
واحد OMf

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سنگ آهک ریفي بوده و طول مرجانها گاهي به چندین سانتي متر مي رسد .ضخامت این واحد از چند متر بيشتر
نيست .ميانه -نازک الیه بوده و بر ا ساس بررسي ميکروفسيل هاسن آن ميوسن پائين است و انواع ميکروفسيل های
زیر شناخته شده اند:

Miogypsinoids sp., Operculina sp., Rotalia sp., Miliolids., Nummulites sp (rework), Lithothamnium
sp., Algal debris, Echinoid,s spine, crinoid,s stem.
در شمال تاقدیس نواب با دگرشيبي توسط واحد  Plcو در جنوب این تاقدیس توسط  MPcپوشيده شده است.

واحدهای سنگی میوسن و پلیوسن
واحد MPc

در پيرامون تاقدیس نواب و شمال روستای زنجانبر برونزد دارد و شامل مارن ،ژیپس ،ماسه سنگ و کنگلومرا ميباشد
قطعات کنگلومرا از آهکهای سازند قم و سنگهای آتشفشاني ائوسن تشکيل شده است .این واحد را مي توان معادل
سازند قرمز باال در نظرگرفت.
واحد Plc

بيشتر در شمال روستای شجاع آباد و بصورت ناچيز در شمال روستای زنجانبر برونزد دارد .شامل کنگلومرا و ماسه
سنگ با خميره ای از مواد رسي است.
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واحدهای سنگی کواترنری
واحدQtr

شامل نهشته های تراورتن حاصل از چشمه های آب گرم آهک ساز و بصورت برونزدهای ناچيز  -قابل توجه در دره
ابيانه و جنوب آن دیده مي شود .جنس بخشهایي از این واحد به علت وجود سوراخهای زیاد مرغوب نيست اما برای
مصارف ساختماني مي توان از آنها استفاده نمود.
واحد Qtl

شامل نهشته هایي در دامنه کوهها و بصورت پادگانه های آبرفتي بلند و مخروط افکنه مي باشد و بيشتر در بخشهای
مياني نقشه گسترده است .این واحد پادگانه های آبرفتي بلند و مخروط افکنه مي باشد و بيشتر در بخشهای مياني
نقشه گسترده است .این وا حد پادگانهای آبرفتي و رودخانه ای قدیمي است.
واحد Qt2

شامل نهشته های سخت نشده قلوه دار است و بيشتر در بخشهای شمالي و مياني محدوده نقشه گسترده است و
معموالً در سطوح مختلف توپوگرافي جای گرفته است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Qe2

این واحد از باختر روستای محمد آباد و از شرق تا پيرامون مزرعه متين آباد گسترده است .شامل تلماسه های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قدیمي است که بصورت تپه ماهورهای پست دیده مي شود .سيمان شدگي کمي در آنها صورت گرفته و چينه بندی
چليپائي کم و بيش در آنها دیده ميشود.

تﻣ

واحد Qe1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد از باختر تا روستای محمد آباد گسترده است .بصورت تلماسه های بادی با ارتفاع ميانه نسبت به  Qe1و Qe3

و
اﮐﺘ

مي باشد شکل برخانهای بادی گاهي سالم و گاهي از بين رفته است .ذرات حاصل از جریانهای سيالبي نيز به ميزان
کم در این واحد وجود دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Qe3

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد Qc

زﻣﯿ

بصورت گسترده در شمال نقشه دیده مي شود .شامل تلماسه های با ارتفاع نسبتاً کوتاه است که اشکال برخان در
آنها بخوبي دیده مي شود و معموالً فاقد سيمان هستند .چينه بندی چليپایي بفراواني در آنها وجود دارد .ویژگي
عمده این واحد قابليت جابجاشدن در مواقع توفاني است.
شامل پهنه های تا اندازه ای گسترده از نهشته های رسي و سيلتي است.
واحد Qcs

شامل پهنه های رسي -نمکي است.
واحد Qal

بصورت ریگ و ماسه است و بيشتر در امتداد رودخانه ها و آبراهه های اصلي نهشته شده است.
واحدهای نفوذی

شامل توده های نفوذی آذرین دروني و گنبد داسيتي پليوسن مي باشد.
توده های نفوذی :این توده ها بيشتر بصورت باتوليت هایي هستند که بيشترین بيرونزدگي و گسترش آنها در باختر
شهرستان نطنز و در محدوده بين باختر روستای هنجن تا پيرامون روستای قمصر (بيرون محدوده) مي باشد .واحد
 Sbnقدیمي ترین واحدی است که در جنوب روستای جهق پایين توسط توده نفوذی وش قطع شده و دگرگوني در
حد رخساره هورنلبند هورنفلس در آنها ایجاد شده است .در دره شمال غرب روستای هنجن نيز آهکهای کرتاسه
پائين به اسکارن تبدیل شده اند .سنگهای آتشفشاني و آتشفشاني رسوبي ائوسن جوانترین واحدهایي هستند که
توسط این توده ها قطع شده و دگرگوني همبری در حد رخساره های آلبيت  -اپيدوت هورنفلس و هورنبالند
هورنفلس را متحمل شده اند.
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با توجه به تعيين سن  17تا  19ميليون سال برای سنگهای گرانودیوریتي کوههای کرکس (عميدی  )1975و سن
 25ميليون سال برای گرانيت و  33ميليون سال برای گابروی همين منطقه (پورحسيني  )1980سن این توده ها با
اليگوسن تا اليگوسن  -ميوسن منطبق است .این توده ها خاستگاه دوگانه دا رند ،بطوریکه تجمع نقاط مربوط به
نمودارهای اکسيدهای اصلي و عناصر فرعي نسبت به ضریب تفریق در بخشهای بازیک ميانه و اسيدی در د و
محدوده جداگانه جای گرفته اند .بنابراین بنظر مي رسد بخشهای بازیک از گوشته و بخشهای اسيدی از ذوب بخشي
پوسته بوجود آمده اند که البته تائيد یا تکذیب این قضيه نياز به بررسيهای بيشتری دارد.
واحد g-m

این واحد شامل گابرو ،گابرو دیوریت ،کوارتز دیوریت ،کوارتز مونزودیوریت و کوارتز مونزونيت بوده و دارای بافت های
متغير ميکروسکوپي گرا نوالر و دیابازی مي باشد .پالژیوکالز کلسيک (انورتيت -آندزین) و کلينوپيروکسن (اوژیت)
کانيهای اصلي است و بسمت قطب ميانه بر مقدار کوارتز اضافه شده است.
واحد g1

بيشتر شامل گرانودیوریت و گرانيت و به مقدار کمتر توناليت بوده و قسمت عمده توده نفوذی وش را تشکيل داده

ﮐﺸ
ﻮر

است .دارای بافت گرانوالر و گرانوپورفيریتيک مي باشد از کوارتز ،پالژیوکالز (آندزین-اليگوکالز)،بيوتيت و آمفيبول و
کانيهای فرعي اسفن و آپاتيت و کانيهای کلریت و اپيدوت تشکيل شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد g2

تﻣ

بيشتر شامل گرانيت و به مقدار کمتر گرانودیوریت است .دارای بافت گرانوالر و در مواردی بافت ميکروپگماتيت
گرافيک مي باشد .از دید کاني شناسي ،شامل بلورهيا پالژیوکالز (آندزین -اليگوکالز) ،کوارتز ،ارتوز ،آمفيبول،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيوتيت ،اسفن ،کلریت و کاني اپاک است .از واحد  g1جوانتر و آنرا قطع نموده است.

و
اﮐﺘ

دگرگونی مجاورتی و اسکارن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همانگونه که گفته ش د توده نفوذی وش واحدهای  Jsss , TRds , Dsp , Sbnو واحدهای آتشفشاني ائوسن و توده های
نفوذی اطراف نطنز نيز واحدهای  Jsssو  E2را قطع نموده و متامورفيسم همبری و اسکارن در ضخامت چند صد متر
ایجاد نموده اند .رخساره دگرگوني های همبری در حد آلبيت -اپيدوت هورنفلس و هورنبلند هورنفلس بوده و در

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زونهای دگرسانی

زﻣﯿ

اسکارنها گرونا (نوع آنداردیت -گروسولر) ،ف لوگوپيت و دیوپسيد ایجاد نموده است .در فاصله دورتری نسبت به توده
نفوذی رگه -رگچه هایي از اپيدوت نيز سنگهای در برگيرنده را قطع نموده اند.
در شمال کوه سرسخت و در امتداد گسل نطن ز در باختر روستای حسن آباد تا پيرامون روستای تتماج ،سنگها به
شدت دگرساز شده و وجود گسل باال در ایجاد این دگرساني بي تاثير نبوده است .بر اساس بررسيهای کاني شناسي
بروش  ،XRDاین مناطق بيشتر از پاراژنزهای کوارتز  +آلبيت  +کاني های رسي و همچنين کوارتز  +آراگونيت
تشکيل شده است .کاني معدني مشخصي در این مناطق پيدا نشده است.
واحد da

این واحد در شمال روستای جزن برونزد دارد و واحدهای

Ean6

l

و  OMرا قطع نموده است .بافت سنگ پورفيری بوده

و از کانيهای کوارتز ،پالژیوکالز (آلبيت -اليگوکالز) و کانيهای سریسيت ،کلسيت و کانيهای رسي تشکيل شده است.
دارای ساخت گنبدی بوده و مشخصات فعاليتهای ماگمایي اسيد بصورت آتشفش اني -نفوذی نيمه عميق را نشان
ميدهند.
زمین شناسی اقتصادی

شاخص های اقتصادی منطقه ،بيشتر شامل اندیسهایي است که مي توان آنها را به انواع فلزی و غ ير فلزی تقسيم
نمود .کاني های فلزی در منطقه شامل انواع  Cu ،Pb ،Feمي باشد.
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Fe

در پيرامون توده نفوذی وش و بيشتر در خاور و جنوب روستای جهق پایين ،رگه -رگچه های متعددی از منيتيت،
واحدهای  TRdsو  Dspرا قطع نموده اند .خاستگاه این رگه -رگچه ها سيالهای وابسته به توده نفوذی مي باشند.
بصورت بل ورهای ایدیومورف با بافت افشان بوده و هماتيت بصورت لکه های کوچک در سطح و یا در درز و شکاف ها
جایگزین شده است.
در خاور روستای ولوگرد (واحد  ) TRdsو در شمال روستای فریزهند (در بخش های دلوميتي و احد  )Єp -Єdrرگه -

رگچه هایي که با اليژیست پر شده اند دیده مي شود .خاستگاه آنها ،سيالهایي هستند که به احتمال ،هنگام تشکيل
تراورتن ،این واحدها را تحت تاثير قرار داده اند و اليژیست بر جا نهاده اند.
Cu

در خاور روستای تتماج و در درون واحد گابرویي  g-mو در جنوب روستای جهق پایين در بخشهای دلوميتي واحد
 Dspبصورت اندیس های پراکنده دیده مي شوند ،از نوع پيریت همراه با پيروتيت و کالکوپيروتيت و در مواردی
کولين ،روتيل ،منيتيت و تيتانومنيتيت مي باشند بافت کاني سازی ،پراکنده بوده و در مواردی  Open spaceو افشان
مي باشد .این کانيها در اثر فع اليت های هيدروترمال و هنگام دگرگوني همبری این واحدها بوجود آمده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

pb

سرب بصورت پراکنده در جنوب باختری روستای کمجان دیده مي شود ،کنده کاریهای پراکنده معدني نيز در انها به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چشم مي خورد .سنگ ميزبان آن بيشتر تراورتن است و به نظر ميرسد خاستگاه هيدروترمالي دارند.
کانیهای غیرفلزی

تﻣ

Gy

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ژیپس در دو یال تاقدیس نواب و در واحد  OMdدیده مي شوند .این کانسار در حال حاضر برای مصرف کارخانه

B.S

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  Jsssو همراه با مالفير دیده مي شود.

و
اﮐﺘ

سيمان استخراج مي شود و ذخيره قابل توجهي را تشکيل داده است .معدن رها شده نيز در سنگ آهکهای
اليگوميوسن شمال جزن و معدن رها شده دیگری در خاور روستای هنجن وجود دارد ،معدن اخير در بخشهای پائين

شامل سنگ ساختماني و مرمر واقع در جنوب روستای جهق پایين است .این سنگها در واقع دلوميت های واحد
 TRdSو  Dspمي باشند که در اثر نفوذ توده وش متحمل دگرگون همبری ش ده اند .از این سنگ در حال حاضر

Ph

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

استخراج مي شود .معدن دیگری در شمال روستای جزن در درون واحد  daوجود دارد که آن نيز برای سنگهای
ساختماني مورد بهره برداری است.
فلوگوپيت بصورت پولکهایي در حد چند سانتي متر در دلوميت واحد  TRdsدر خاور روستای جهق پایين دیده
مي شود که همراه با کانيهای دیوپسيد ،اپيدوت و گرونا (گروسولر -آنداردیت) بوده و خاستگاه آنها ناشي از سيا الت
گرمابي در حين دگرگوني همبری این واحدهاست.
Ga

در ابتدای دره شمال باختر هنجن در درون بخشهای آهکي دگرگون شده کرتاسه و توفهای ائوسن با ال تشکيل شده
اند و از نوع گروسولر -آندرادیت مي باشند.
زمين شناسي ساختماني :نقشه  1:100000نطنز ،محدوده ای به گسترش تقریبي  2500کيلومتر مربع را در
برميگيرد که بخش عمده آن کمربند آتشفشاني اروميه -دختر ( )Stocklin 1968و بخش کوچکي از آن در حاشيه
جنوب باختری زون ساختاری ایران مرکزی واق ع شده است به همين علت سنگهای رسوبي پرکامبرین و پالئوزوئيک
در این محدوده دارای ویژگي سنگهای ایران مرکزی بوده و در حقيقت ادامه جنوب باختری از آن مي باشند .این
محدوده توسط گسل نطنز به دو منطقه باال آمده ابيانه ( )Abyaneh upliftو فرو افتادگي نطنز ( Natanz
 )depressionقابل تفکيک است.
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قدیمي ترین واحد سنگي شناخته شده در محدوده شامل رسوبهای سازند مراد است که احتماالً در پيوند با جنبش
های زمين ساختي کاتانگایي ميباشد و در ارتباط با آن رسوبهای کربناتي آواری سری ریز و تبدیل شده است .وقفه
رسوبي و ناهمسازی بين دلوميت های سازند ميال و ترادف های آتشفشاني -آواری سازند نيورو خروج ترادف ستبر
گدازه های بازیک را شاید بتوان نمودی از عملکرد جنبشهای زمين ساختي کالدونين به حساب آور د .تداوم
رسوبگذاری کربناتي (سازند بهرام) از دونين باالئي تا کربنيفر پائين را مي توان نشانه یکنواختي در رسوبگذاری به
حساب آورد .نبود رسوبگذاری در کربونيفر باالیي و پرمين پائين و جایگيری رسوبهای آهکي -دلوميتي سازند جمال
با پي پيشرونده بر روی رسوبهای سازند بهرام به احتمال نمودهایي از عملکرد جنبش های زمين ساختي هرسي نين
است .دگرشيبي بين رسوبات کربناتي سازند شتری و رسوبهای آواری سازند نای بند را مي توان به عملکرد جنبش
کوهزائي سيمرین پيشين نسبت داد .جایگيری رسوبهای کربناتي کرتاسه پائين که با پيای از رسوبهای آواری قرمز
رنگ و با ناهمسازی زاویه ای بر روی رسوبهای سازند شمشک قرارگرفته اند را مي توان در پيوند با جنبش های
زمين ساختي سيمرین پسين دانست .جایگيری مجموعه آتشفشاني  -رسوبي ائوسن که با ناهمسازی بر روی رسوبات
دوران مزوزوئيک قرار گرفته اند را مي توان وابسته به جنبش های زمين ساختي الراميد و پي آمدهای آن به حس اب

ﮐﺸ
ﻮر

آورد .جنبش های زمينساختي پيرنه سبب تغيير در رژیم رسوبگذ اری شده و نهشته های معادل سازند قرمز پائين ب ا
ناهمسازی زاویه ای بر روی واحدهای ائوسن قرار گرفته اند .را مي توان وابسته به جنبش های زمينساختي الراميد و

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پي آمدهای آن به حساب آورد .جنبشهای زمين ساختي پيرنه سبب تغيير در رژیم رسوبگذاری شده و نهشت ه های
معادل سا زند قرمز پائين با ناهمسازی زاویه ای بر روی واحدهای ائوسن قرار گرفتهاند .جنبش های با ال در اليگوسن -
ميوسن مياني سبب پلوتونيسم بازیک -اسيدی و در اليگوسن پایاني -ميوسن آغازی سبب ایجاد حوضه های

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبگذاری کم عمق و کربناتي و نهشته شدن رسوبهای سازند قم گردیده است .جنبش های سازند قم گردی ده
است .جنبش های زمين ساختي آپي پایاني در ميوسن -پليوسن سبب ت غيير در رژیم رسوبگذاری و نهشته شدن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبهای آواری و قاره ای (سازند قرمز باال) و چين خوردگي و گسلش و نفوذ توده های نيمه آت شفشاني داسيتي
شده است.
چين خوردگي نهشته های آواری ا واخر پليوسن (سازند هزار دره) و فعاليت چشمه های آبگرم و تراورتن ساز در

زﻣﯿ

ناحيه را شاید بتوان پي آمد رخدادهای زمين ساختي اوایل کواترنری (پاسادنين) دانست.
بخش جنوبي -ج نوب باختری نقشه در حقيقت فرازميني ( )upliftبا روند شمال باختری -جنوب خاوری را به

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نمایش مي گذار د که با گسل نطنز از بخش فرو رفته مياني و شمالي جدا شده است .گسل نطنز با امتداد شمال
باختری -جنوب خاوری م همترین عنصر ساختماني منطقه است که افزون بر عملکرد راستا لغز راست گرد (بيشتر در
بخش شمال باختری که باعث جابجا شدن سنگهای آتشفشاني و توده دیوریتي -گابروئي شده و بدليل خردشدگي
شدید در مقياس 1:100000قابل برداشت نبود) ،عملکرد فشاری نيز داشته و در بخش جنوب خاوری سبب راندگي
رسوبهای کرتاسه بر روی سنگهای آتشفشاني شده است .این گسل در مواردی دارای شيبي حدود  80-85درجه
بطرف جنوب باختری ميباشد .از دیگر عناصر ساختاری منطقه مي توان به راندگيهایي اشاره ن مود که به چهار
دسته قابل تقسيم اند:
 راندگي های بيش از کرتاسه که در امتداد دره چيمه و شمال فریز هند سبب راندگي واحدهای قدیمي تر بر رویواحدهای جدید شده و بنظر مي رسد طي دوره های بعدی نيز مجدداً فعال شده اند .محتمل است که شکستگي
های جنوب باختری نقشه نيز از این نوع باشند.
 راندگي های پس از کرتاسه و پيش از ائوسن که سبب راندگي واحدهای سنگي ژوراسيک بر روی کرتاسه وهمچنين واحدهای سنگي کامبرین -اردوویسين بر روی کرتاسه گردیده است (مثالً راندگي جنوب روستای ابيانه)
روند شمال باختری -جنوب خاوری و خاوری -ب اختری داشته و شيب آنها بسمت شمال یا جنوب است.
 راندگي ها و شکستگي های پس از ميوسن که سبب راندگي واحدهای سنگي ائوسن بر روی واحدهای سنگياليگوميوسن گردیده است .این راندگي ها عموماً روند خاوری -باختری و شيب رو به جنوب را دارای هستند .بنظر
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مي رسد که یک سيستم گسلي راستالغز (هم سن این راندگي ها) سبب جابجا شدن یال شمالي تاقدیس نواب
بسمت پائين شده است که نياز به بررسي های بيشتری دارد.
شمار در خور توجهي از گسل های عرضي با جابجا شدگي راستالغز نيز سنگهای منطقه را تحت تاثير قرار داده ان د
که در واقع شکستگي های بعدی در ارتباط با عملکرد گسل نطنز ميباشند.
جوانترین شکستگي های منطقه روند متمایل به شمال  -جنوب داشته و اهميت کمتری در ساختار منطقه داشته اند
محور چين خوردگيهای منطقه بيشتر به موازات گسل های اصلي منطقه است و یا زاویه کمي با آنها مي سازند (حز
در یک مورد در خاور شهرستان نطنز درکوه چرخه که راستای چين خوردگي عمود بر محور گسل نطنز است).

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

چين خوردگيهای بسياری نيز در منطقه باال زده ابيانه وجود دارند که محور آنها زاویه نسبتاً کمي با گسلها ميسازند
و مي توانند از نوع  Drag fldsباشند.
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