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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7462ب اشتي ن
موقعيت جغرافيايي

ﻮر

ورقه باشتين در غرب شهرستان سبزوار قرار دارد و داراي مختصات '  57 º ،30 ' - 57 º ،00طول شرقي و' 36 º ،00
–'  36 º ،30عرض شمالي است .راه اصلي دسترسي به ناحيه مورد مطالعه يکي جاده سبزوار – شاهرود در جنوب و
ديگري راه آهن تهران – مشهد در شمال ناحيه است.

ﮐﺸ

فقدان راههاي فرعي مناسب و کوهستاني بودن ناحيه موجب شده تا دسترسي به ناحيه به دشواري انجام شود .از اين
رو ،بررسي واحدها و پديده هاي زمين شناسي تنها با کوه نوردي و پيمايش صحرايي امکان پذير است.

ﻌﺪ

ﻧﻰ

بطور کلي توزيع جمعيت در ناحيه محدود بوده و تنها درکوهپاي ه ها و دشت ها صورت گرفته است .از نظر آب و هوا،
ناحيه سبزوار بطور کلي گرم و خشک بوده و بارش ساالنه آن کم و بطور ميانگين  150 – 200مي لي متر در سال

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

است .تامين آب براي شرب و آبياري در ناحيه از کاريزها و چاههاي عميق تا نيمه عميق است .در کو هستانهاي ناحي ه
آب مورد نياز از طريق چشمه ها که داراي کيفيت نسبتا خوبي ميباشند ،تامين ميگردد .پوشش گياهي ناحيه تنها
به بوته ها و درختچه هاي کوتاه محدود است .کشاورزي در ناحيه شمالي ورقه باشتي ن از گسترش کمي برخوردار
است ،اما دامپروري اهميت بيشتري دارد .در زمين هاي نواحي کوهستاني بيشتر کاشت گندم ،جو و انگور صورت
ميگيرد .در دشتهاي جنوبي کشاورزي از گسترش خوبي برخوردار بوده و بصورت مکانيزه است.

و اﮐ

زمين ريخت شناسي :بلندترين نقطه ارتفاعي در ناحيه مورد بررسي چکاد  2860متري از سطح دري ا است ک ه در رشته
کوه جغتاي قرار دارد .در حاليکه پست ترين نقطه در فرازاي  822متري از سطح درياست که در جنوب باختري ناحي ه
درکف کال شور واقع شده است و سيالبهاي ناحيه از بلنديهاي مزبور به سوي کوير مرکزي ايران روان ميشوند .متوسط

ﺳﻰ

ارتفاع ناحيه در حدود  1800متر بوده و اختالف ارتفاع بين بلندترين نقطه و پست ترين ،بيش از  2000متر است.
تغييرات توپوگرافي در نواحي جنوبي اندک بوده و در بخشهاي شمالي بسيار شديد است و کامال تحت کنترل عوامل

ﺷﻨﺎ

ساختماني حاکم بر منطقه ميباشد.
بطور کلي ،نواحي کوهستاني در شمال توسط مجموعه افيوليتي و سنگهاي مقاوم آتشفشاني ائوسن چهره س ازي شده
است .در حاليکه در سرزمين هاي کم ارتفاع ،دشتهاي جنوبي ،مارنهاي نئوژن ونهشته هاي جوان ،پدي د آورنده زمين

زﻣ

ﯿﻦ

ري خت ها هستند .شور زارها و باتالق ها در بخشهاي جنوبي و تل ماسه ها در جنوب غربي ورقه گسترش دارند .رشته
کوهها و مناطق پست ،روند شمال باختري – باختر دارند ،اما در عوض آبراهه هاي اصلي و رودها عموم ا از روند شمال ي

ﺎزﻣ

ﺎن

– جنوبي تا شمال خاوري – جنوب باختري تبعيت کرده اند .بخش جنوب خاوري ناحيه بعلت وجود گسلش و تغيير
روند ،از اين قاعده مستثني است.
رسوبات مخروط افکنه و نيز ضخامت کنگلومراهاي جوان نشان ميدهد که در عهد حاضر نيز فرآيند فرونشست حوضه
فعال بوده است.

ﺳ

شرح واحدهاي سنگ شناختي

مجموعه افيوليتي سبزوار ،که در کوهستان جغتاي (بخش شمالي ناحيه) آشکار شده اند از ديدگاه زمين شناسي و نيز
ارزش اقتصادي داراي اهميت است .در کنار و روي اين افيوليت هاي متعلق به مزوزوئيک که در پيرامون خرده قاره
ايران مرکزي جاگير شده اند ،ردي ف هاي آتشفشاني و رسوبي دوره ترس ي ير ،بويژه ائوسن نيز از گسترش خوب ي
برخوردارند ،در بخش جنوبي ناحي ه ،حوضه جوان سبزوار قرار دارد که دربرگيرنده رديف ضخيمي از نهش ته هاي ترسي ر
و کواترنر است.
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بطور کلي در اين ناحيه پنج گروه اصلي از ردي ف هاي ليتولوژي وجود دارد که از قديم به جديد عبارتند از:
مجموعه سنگهاي اولترامافيک افيوليت
رديف آتشفشاني – رسوبي کرتاسه
نهشته هاي آواري نئوژن
نهشته هاي کواترنر
مجموعه سنگهاي اولترامافيک افيوليت – مافيک يا افيوليتي سبزوار

اين مجموعه ،قديمي ترين سنگهاي ناحيه را تشکي ل ميدهد که مربوط به پوسته اقيانوسي کرتاسه خصوصا کرتاسه

ﮐﺸ
ﻮر

پسين است .در قاعده اين مجموعه همانند بسياري از رديف هاي افيوليتي شناخته شده ،يک واحد هازبورژيت ي ظاهر
شده است.
واحد هازبورژتي () hz

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد بعد از سرپانتينيت ها از بي شترين گسترش برخوردار است .بلندترين ارتفاعات موجود در ناحي ه نيز متعلق به

تﻣ

اين واحد است .بنظر ميرسد که بيشترين تمرکز سنگهاي هازبورژيتي در کوه سياه بوده و اين نام گذاري نيز بر اساس
رنگ هوازده هازبورژيت مبتني است .کوه سياه بعنوان يک توده مرتفع و مقاوم در بخش مياني کمربند افيوليتي سبزوار
نقش ساختاري مهمي دارد که در اين مورد در بخش زمين شناسي ساختماني بحث خواهد شد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مرز اين واحد با ساير سنگها کامال گسله و شدي دا خرد شده است و قاعده آن ديده نمي شود .اين واحد ،در اثر دگرسان ي
تا حدودي به سرپانتينيت تبدي ل شده است .اي ن سنگها در مقطع تازه داراي رنگ تيره بوده و بافت درشت بلور دارند.

و
اﮐﺘ

در متن سنگ صفحات براق و طالئي رنگ برونزيت ،کامال شاخص است .عالوه بر آن در اين سنگ مي توان بلورهاي
اوليوين را نيز مشاهده کرد .اين سنگها عمدتا دچار دگرشکلي شده و بافت پرفيروکالستيک نشانه تاثير چنين فرآيندي
است.
دونيت () Du

اين واحد ،در مقايسه با سنگهاي هازبورژيتي ،از گسترش کمتري برخوردار است .رخنمونهاي مربوط به اين واحد را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميتوان در شمال روستاي کميز مشاهده کرد .درمرز بين اين واحد و سنگهاي هازبورژيتي و سرپانتينيتي رگه ها و
عدسي هاي معدني از کانه کروميت به فراوان ي شناسايي شده است .معدن متروکه اولنگ سي ر در شمال روستاي کميز،
بيان گر اين تمرکز است .بر اساس تصاوير ماهواره اي ،بنظر ميرسد که در بخشهاي جنوبي سياه کوه نيز رخنمونهايي
از اين واحد وجود داشته باشد .دونيت ها داراي ظاهر هوازده قهوه اي روشن تا زرد رنگ بوده و در مقايسه با سنگهاي
هازبورژيتي از توپوگرافي پست و نرمتري برخوردارند .در اين سنگها نيز ميتوان بلورهاي اوليوين را به فراواني مالحظه

زﻣﯿ

کرد .در اين واحد آثار خردشدگي فراوان است و کمتر ميتوان جهت گيري ترجيحي را مشاهده کرد.
سرپانتينيت () Sr

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد ،در واقع ،محصول دگرسان ي انواع سنگهاي اولترامافي ک و مافيک از هازبورژيت و دونيت و تا حدودي
ميکروگابرو و ديا باز است و پس از سنگهاي هازبورژيتي ،از گسترش زيادي برخوردار است.
اين سنگها به ويژه در طول صفحات گسلي ،به فراواني ديده مي شوند .رنگ هوازده اين سنگها بسيار متغير است ،از

سبز تيره تا کامالً روشن نوسان دارد .تشکيل سرپانتينيت ،که حاصل دگرساني سنگهاي اولترامافيک پريدوتيتي
ميباشد ،از همان مراحل آغازين تشکيل سنگ مادر آغاز ميگردد .بنابراين ،از نظر سني ارتباط نزديک و تنگاتنگي با
سنگهاي اوليه دارد .از سوي ديگر در ميان سرپانتينيت ها ميتوان سايز انواع اولترامافيکها را بصورت رخنمونهاي
محدود و مخلوط مالحظه کرد .براساس تصاوير ماهوارهاي ،بيشترين تمرکز سنگهاي سرپانتينتي را ميتوان در بخش
شمالي غربي ورقه مشاهده کرد که شواهد صحرائي نيز مويد آن است .بهر حال اين سنگها عموماً بشدت خرد شده و
تکتونيزه هستند و در ميان آنها مي توان دايکهاي ميکروگابرويي ،دياباز ،پيروکسنيت و گاه سنگهاي آتشفشاني متعلق
به کرتاسه را مشاهده کرد .در بخش شمال غربي و در شمال روستاي مهر و در طول امتداد کنگلومراهاي پليوسن ،نيز
سنگهاي سرپانتينتي بصورت رورانده بر روي کنگلومراهاي پليوسن مشاهده مي شوند .اما بيشترين گسترش آنها در
2
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همراهي با سنگهاي اولترامافيکها زب ورژيتي و دونيتي است .اين سنگها ،در بسياري موارد کامالً خرد شده و برشي
شده اند ولي گاهي اوقات مي توان ساخت هاي شيستوز را در آنها ديد.
گابرو () gb

بهترين رخنمون اين واحد در شمال غرب ورقه و در مجاورت با سنگهاي سرپانتينيتي ديده مي شود .در ميان
سرپانتينيتي نيز مي توان رخنمونهاي محدود از گابرو را مشاهده کرد ،که به نظر ميرسد ميان آنها يک ارتباط اوليه و
زايشي وجود داشته باشد .به نظر مي رسد مرز بين گابرو و سنگهاي سرپانتينيتي و پريدونيتي حالتي گذرا و تدريجي
باشد .در مرز واحدها ،گابروهاي درشت بلور ظاهر شده اند واحدهاي گابرويي رنگ کامالً روشن و ساخت توده اي دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگها از مقاومت بااليي برخوردارند و به سختي ميتوان از انها نمونه برداري کرد .اين واحد در شمال و جنوب توسط
سنگهاي سرپانتينيتي در بر گرفته شده است .رگه هاي درشت بلور از اين واحد ،در سنگهاي سرپانتينيتي –

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هازبورژ يتي ،دچار چين خوردگي شده اند .اين رگه ها بصورت متقاطع نيز ديده ميشوند .در مقياس ميکروسکوپي،
اين سنگها بافت گرانوالر تا پوئي کليتيک دارند و در آنها پالژيوکالز بصورت شکلدار و نيمه شکلدار ديده ميشود.
عالوه بر آن پيروکسن از کانيهاي اصلي است که در اثر پديده اوراليتي شدن به آمفيبول تبديل شده است .در اين

تﻣ

سنگها ترموليت – اکتينوليت ،و پرهنيت ديده ميشود .بدين ترتيب به نظر ميرسد اين مجموعه دو مرحله دگرگوني
را پشت سرگذرانده ،که آخرين آن بصورت دگرگوني بازگشتي بوده است.
دياباز () db

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهاي نفوذي و ريز بلور ديابازي ،در بسياري موارد رخنمونهايي از سنگهاي اولترامافيک را قطع کردهاند .در اين

و
اﮐﺘ

سنگها اندازه دانه ها متغير است ،ولي بهر حال طبيعت قطع کننده آنها بگونه اي است که نشان دهنده يک ارتباط
اوليه از نظر زايشي ميباشد .در شمال روستاي شاره ،در شمال شرق ورقه ميتوان تمرکز بسيار زيادي از اين بخشهاي
قطع کننده را مشاهده کرد که در جهتهاي مختلف آرايش يافته اند در ميان شبکه اي که توسط دايک ها بوجود آمده،
سنگهاي سرپانتينيتي هازبورزيتي شديداً خرد شده و دگرسان شده ديده ميشوند .اين مجموعه که در ورقه سبزوار
نيز توسط ( )F.Baroz, et, al, 1983معرفي شده اند ،در شمال روستاي شاره بصورت مجموعهاي از سنگهاي دياباز تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آندزيتي پيروکسن دار برونزد دارند و در نمونه هاي برداشت شده ،به علت دگرساني ،مشکل ميتوان کانيهاي اصلي
آنها را معين کرد .رنگ هوازده اين سنگها در نمونه دستي خاکستري تا قهوه اي کرم و در مقطع تازه سبز خاکستري
است .اين سنگها هلوکريستالين و ريزبلورند و حاوي بلورهاي مافيک و فلسيک فراوان هستند .ضخامت اين بخشها
قطع کننده از چند دسي متر تا چند متر متغير ميباشد .در اين دايکها ميتوان آثار چين خوردگي و دگرشکلي را نيز
مشاهده کرد .اين سنگها بيشتر خرد شده و دگرسان شده اند و گاه بافت پورفيري دارند.

زﻣﯿ

مجموعه دايکهاي صفحهاي ()C.S

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد ،در حقيقت بيانگر مجموعه درهم از دايکهاي صفحه اي ،ميکروگابرو و سنگهاي سرپانتينيتي هازبورژيتي
ميباشد به طوري که در فضاي ميان دايکهاي صفحه اي متقاطع زمينه اولترامافيک بصورت اوليه حضور داشته است.
رديف آتشفشاني – رسوبي كرتاسه

اين رديف سنگي ،که به کرتاسه بااليي نسبت داده ميشود ،به عنوان بخش فوقاني همراه با مجموعه افيوليتي در نظر
گرفته شده است .امکان تعيين دقيق روابط زماني و چينه نگاري به علت بهم ريختگي تکتونيکي و حضور گسلش –
متعدد وجود ندارد .در اين رديف حجم قابل توجهي از مواد متعلق به گدازه هاي زيردريايي ،پيروکال سيک و آگلومرا
است .عالوه بر اين ،آهکهاي عميق صورتي رنگ ،شيلها و نهشته هاي آتشفشاني همراه آنها نيز بصورت درهم ريخته

ديده ميشود .بهر حال بخشي از بهم ريختگي مت علق به شرايط محيط اوليه است و به فرايند برشي و گسلش مربوط
نمي گردد با توجه به مراتب فوق ،شايد بتوان از نظر زماني ،براي رديف آتشفشاني – رسوبي کرتاسه ب االئي در ناحيه،
ترتيب زير را ذکر نمود:
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گدازه هاي بالشي زيردريايي )(K plo

اين واحد مجموعه اي است از گدازه هاي تيره سياه تا قهوه اي تيره که ترکيب آندزيت تا آندزي بازالت دارد .اين
سنگها عمدتاً در جنوب و جنوب روستاي جلمبادان و نيز شمال ورقه رخنمون دارند .از طرف ديگر رخن مونهايي از آنها
در جنوب شرق ورقه نيز ديده مي شود .مشخصه اصلي اين گدازه ها ،وجود ساخت بالشي در آنها ميباشد .ابعاد اين
ساختها از چند دسي متر تا حدود متر است .بالشهاي داراي سطوح کامالً مدور و بيشتر بيضوي شکل هستند .در اين
واحد بخشهايي با بافت حفره اي نيز هست که حفرات بوسيله کانيهاي ثانويه پر شده اند .گاهي اوقات مشاهده ميشود
که توسط دايکهاي ديابازي قط ع شده اند .بر روي اين واحد و همراه با آن ،بخشهاي ولکانيکي برشي و آگلومرائي با

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ تيره برونزد دارند .گدازه هاي بالشي ،گهگاه بوسيله آهکهاي پالژيک در برگرفته شده اند .حضور رگه – رگچههاي
کلسيتي در اين واحد ،امري عادي است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گدازه هاي بالشي ،در بررسيهاي ميکروسکوپي ،بافت پورفيري با زمينه ميکروليتي ،و گاه بافت اينترسرتال تا بادامکي
دارند .کاني اصلي در اين سنگها ،پالژيوکالز با ترکيب حدواسط است ،و زمينه نيز از ميکروليت هاي سوزني تشکيل
شده است.
آميزه آتشفشاني دگرگوني )(Kvl

تﻣ

اين واحد صخره ساز بصورت آميزه اي از سنگهاي آتشفشاني زيردريايي ،برش ،آگلومرا به همراه ميان اليه هايي از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهک ميباشد ،که عموماً با ورقه هاي متعددي از سرپانيتينت همراه است.
ترکيب گدازه هاي اين واحد ،بازالت تا آندزي بازالت بوده است که امروزه بصورت متابازيت و اسپليت ديده ميشود.

و
اﮐﺘ

همچنين در ميان آن ،سنگهاي دگرگوني در حد آمفيبول شيست ،سريسيت – کوارتز شيست و ميکاشيست نيز وجود
دارند .در اين سنگها کانيهاي چون اپيدوت و کلسيت ثانويه نيز به فراواني ديده ميشود ،همچنان که در نقشه
زمينشناسي مشاهده مي شود ،اين مجموعه در امتدادي به موازات ساختار اصلي منطقه توزيع شده است .در غرب
روستاي شاره و در نزديک کالنه گرگيبر رخنمونهاي گسترده اي از اين مجموعه ديده ميشود که بصورت رديف
دگرگونه اي از آمفيبول شيست سبز ،مرمر تا آمفيبوليت ميباشد .در اين مجموعه ظهور پديده هاي چين خوردگي و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسلش فراوان است و بطور محلي ،در شيستها و مرمرها چينهاي خوابيده مالحظه ميشود.
در داخل مجموعه دگرگوني ،دايکهاي ديابازي نفوذ کرده اند ،ارتباط اين مجموعه با ساير سنگهاي م وجود در منطقه
کامالً نابرجا و گسله است ،به نحوي که در مقاطع زمين شناسي نيز مالحظه ميشود .امروزه از آهکهاي روشن رنگ
اين واحد به عنوان سنگ ساختماني استفاده ميشود.
آمفيبوليت ()Am

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در شمال شرق ورقه و در غرب روستاي شاره مجموعه اي از سنگها آمفيبوليتي وجود دارد که در ارتباط تنگاتنگ با
واحد آميزه آتشفشاني کرتاسه است .اين سنگها ،در مقايسه با مجموعه ولکانيکي ،رنگ خاکستري تيره و مورفولوژي
نرم دارند و در جنوب سياه کوه به علت نفوذ بخشهاي داسيتي متحمل دگرساني شده اند ،اين سنگها در مقطع
ميکروسکوپي بافت نمانوپالستيک و مقادير قابل توجهي کاني آمفيبول شکل دار دارند .عالوه بر آمفيبول ،پالژيوکالز و
اپيدوت نيز در متن سنگ ديده ميشوند.

مجموعه آتشفشاني و شيل ارغواني )(Ksh

اين واحد ،در شمال ورقه گسترش محدود و موروفولوژي نرم و يکنواخت دارد و بصورت مجموعه درهم از رسوبات
شيلي و آهکي با سنگهاي آتشفشاني درياي برونزد يافته است .آهکها رنگ صورتي تا قرمز دارند و شد يداً خرد شده و

ريزدانه هستند و سنگهاي ولکانيک کامالً خرد شده و دگرسان شده اند .به نظر ميرسد که اين سنگها دچار يک
دگرگوني خفيف و دگرگوني بازگشتي شده باشند .در البالي اين مجموعه ميتوان رخنمونهايي از راديوالريت را نيز
مشاهده کرد.
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آهک پالژيک )(Kl

اين واحد از پراکندگي بيشتري برخوردار است .از نظر سنگ شناسي ،اين آهکها بصورت ريزدانه و متبلورند و شديد اً
خرد شده هستند .اين آهکها حاوي رگه هاي فراواني از کلسيت ميباشند و غالباً بصورت برونزدهايي نابرجا و ناپيوسته،
بر روي واحدهاي آتشفشاني زيردريايي و يا شيلها ديده ميشوند گاه بخشهايي با رنگ سبز روشن و يا ترکيب توف با
توف ماسه اي ،آهکها را همراهي ميکنند .علت اين قطعه قطعه شدن ميتواند به واسطه دگر شکلي تکتونيکي و چين
خوردگي و تشکيل بودين باشد.
اين واحد در مقايسه با سنگهاي پيرامون عموماً حالت مقاومتري دارد و به همين علت در اثر فرايندهاي برشي ،زمينه

بر اين اساس ميتوان سن آن را به کرتاسه بااليي (کامپانين -ماستريشتين) نسبت داد:

ﮐﺸ
ﻮر

نرم و سست به راحتي تشکيل قطعات و بوديناژهايي را مي دهد .به علت تبلور مجدد و خردشدگي فراوان ،به سختي
مي توان فسيلهايي را در آن بصورت سالم يافت .بهر حال اين آهکها داراي فسيلهاي متعددي از گلوبوتر و نکا است و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globotfuncana sp. Heterohelix sp.
Globotfuncaca arca. Hedbergella sp.
Globotruncana falsostuari
Radiolaria spicules.

تﻣ

سنگهاي واحد فسيلهاي فوق از انواع ميکرايتي حاوي ماسه و سيلت تغيير ميکنند.
مجموعه پيروكالستيک – رسوبات دريايي )(KPvb

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در شمال ورقه از گسترش قابل مالحظه اي برخوردار است و پيرامون جنوب سياه کوه را در برميگيرد .در
داخل اين واحد مي توان مواد آتشفشاني زيردريايي ،برش ولکانيک ،آگلومرا و نيز شيلهايي را بصورت ميان اليه مالحظه
کرد .اين واحد توپوگرافي تقريباً يکنواختي دارد و ارتباط آن با اولترامافيکهاي سياه کوه کامالً بريده و خرد شده است.

و
اﮐﺘ

منطقه خرد شده ضخامت زيادي دارد .سنگهاي هازبورژيتي – دونيتي نيز در اين مرز ،دچار دگرساني و سرپانتينيتي
شده شديد شده است .ترکيب گدازهها در اين واحد ،در حد آندزيت تا بازالت ميباشد .در اين سنگها ميتوان مناطق

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرساني متعددي را مشاهده کرد که در آنها کانه هاي آهن نظير منيتيت ،ليمونيت فراوان هستند ،به طوري که
ضخامت منطقه دگرساني بين  5-2متر و طول گ سترش آن در حد چند ده متر است .عالوه بر اين در مرز واحدهاي
مذکور مي توان ورقه هاي نابرجائي از آهکهاي پالژيک را مشاهده کرد .در واحد مورد بحث ،رخنمونها يي از شيلهاي
ارغواني تا قهوهاي رنگ نيز ديده ميشود ،در البالي اين واحد ميتوان بلوکهايي از آهکهاي تخريبي را مشاهده کرد که
حاوي قطعات فسيلي و دو کفهايهايي چون اوسترا ميباشند .در گدازه هاي اين واحد ،به طور محلي ،ساختهاي

زﻣﯿ

کوچک بالشي ديده مي شود .سنگهاي آتشفشاني برشي در بخشهاي شمالي ،داراي ريخت صخره ساز و برجسته هستند.
به نظر مي رسد ارتباط اين واحد با واحدهاي آتشفشاني پالئوسن ،به طرف شرق يک ارتباط بين انگشتي باشد ،به
همين علت ،اين امکان وجود دارد که سن اين مجوعه با پالئوسن هم برسد.
آگلومرا )(Kag

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در واحد ) (KPvbيک افق نسبتاً مشخص و برجسته از آگلومرا با رنگ کامالً تيره برونزد دارد .ابعاد قطعات سازنده آن

از چند سانتيمتر تا دسي متر تغيير کرده و ترکيب آنها آندزيت تا تراکي آندزيتي ميباشد .اين واحد به سمت شمال
 35-30درجه شيب دارد و به طرف شرق از ضخامت آن کاسته ميشود.
رديف آتشفشاني – رسوبي ائوسن

اين رديف آتشفشاني ،پس از فرايند تشکيل و جايگزيني افيوليت ،در شمال نوار افيوليتي و بر روي آ ن توزيع شده و
عموماً به ائوسن نسبت داده ميشود .بر اساس بررسيهاي انجام شده ( )O. Spies, et al, 1983اين مجموعه آتشفشاني
داراي مشخصه کالک آلکالن است و با ولکانيسم جزاير کماني در اقيانوس آرام قابل مقايسه ميباشد .در اين گروه
آندزيت از اهميت ويژه برخوردار است.
اين رديف عموماً بصورت مجموعه اي از توف سنگهاي اليه اليه ،توف برش ،آگلومرا و گدازه ميباشد .ضخامت اين

رديف بيش از  2هزار متر است ،اگر چه در يک روند شرقي – غربي ،تغييراتي را در عرض نشان ميدهد.
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ارتباط اين رديف با سنگهاي افيوليتي و مجموعه رسوبات همراه آنها عموماً گسله و غيرعادي است .گاهي اوقات ميتوان
در البالي بخشهاي ولکانيک اليه هاي آهکي حاوي فسيل را مشاهده کرد .در بخش مياني اين رديف ،مجموعه اي از
نهشته هاي رسوبي نازک اليه به رنگ سبز زيتوني هست که داراي رخساره فليشي است .اين رخساره در بخشهاي
شمالي و جنوبي مجموعه افيوليتي رخنمون دارد ،گرچه در بخش جنوبي ،فاسيس رسوبي چيرگي و ضخامت بيشتري
دارد.
بر روي اين مجموع ه فليشي ،در بخش شمالي ناحيه (ارتفاعات اصلي منطقه) ،رديفي از سنگهاي آتشفشاني برش و
گدازه قرار ميگيرد.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد برش آتشفشاني )(PEv

در جنوب غرب روستاي جلمبادان و در بخش شمال شرقي سياه کوه ،مجموعه اي گسترده از سنگهاي برش آتشفشاني،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومرا و کريستال – ليتيک توف رخنمون دارد .که به طور محلي به وسيله گدازه همراهي ميشود .ارتباط اين
مجموعه با سنگهاي اولترامافيک هازبورژيت – دونيت بصورت گسل و شديداً خرد شده است .در حالي که در قسمت

تﻣ

غرب به نظر ميرسد که اين ارتباط با واحد بيره کالستيک – رسوبي کرتاسه پالئوسن بصورت تبديلي و تدريجي باشد.
ارتباط اين واحد در شمال با سنگهاي سرپانتينتي و مجموعه در هم آتشفشاني کرتاسه و نيز فليشهاي ائوسن بصورت
گسله راندگي است .واحد مورد بحث به طرف شرق بصورت بين انگشتي به انواع ديگري از سنگهاي آتشفشاني تبديل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميگردد .به نظر ميرسد که اين واحد به طرف جنوب شرق از گسترش بيشتري برخوردار باشد و تا بخشهاي شرقي
سياه کوه ادامه يابد .به طور کلي اين مجموعه ريخت يکنواخت و برجسته و خشن دارد و حجم گدازه و توف به طرف
غرب افزايش مييابد .رنگ اين سنگها سبز روشن و در مقطع نازه – خاکستري است .در اين سنگها غالباً خردشدگي
و دگرساني و تزريق دايکهاي ديابازي ديده ميشود.

و
اﮐﺘ

در بخش مياني اين واحد آثاري از دگرساني و نيز آپوفيزهاي مربوط به يک توده نفوذي باريک در جنوب جمبادان
ظاهر شده ،که متاسفانه به علت کوچک بودن آپوفيزها در نقشه منعکس نگرديده است .بررسيهاي ميکروسکوپي بر
روي نمونهها نشان ميدهد که سنگهاي کريستال  -ليتيک توف داراي بلورهايي از پالژيوکالز کلسوپيروکسن و قطعات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگي با ترکيب آندزيت ،تراکيت ،تراکي آندزيت تا آندزيت داسيت ميباشند .اين سنگ حفرات و رگچه هاي فراوان
دارند که اغلب آنها توسط کلريت ،اکسيدهاي آهن و يا کلسيت پر شده اند .زمينه سنگ از کانيهاي کريپتو تا
ميکروکرسيتالين فلشک تشکيل شده و به خوبي يافت جرياني را نشان ميدهد.
گدازه هاي موجود در اين واحد نيز داراي بافت پرفيري با زمينه کريپتوکريستالين و حاوي بلورهاي پالژيوکالز (با
ترکيب آندزيتي) و آمفيبول با حا شيه سوخته و ترکيب کلي آنها آمفيبول ،آندزيت تا آمفيبول تراکي آندزيت ميباشد.

زﻣﯿ

واحد گدازه – برش آتشفشاني )(Ela

در شمال شرق ورقه و در جنوب روستاي جلمبادان ،مجموعه اي يکنواخت از گدازه ،آگلومرا و توف به همراه برش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آتشفشاني وجود دارد که در نقاط مختلف توسط بخشهاي ديابازي قطع شده است ،اين واحد حدود  35تا  40درجه
به سمت شمال شيب دارد.
در اين واحد مي توان چين خوردگي و گسلش را به فراواني مشاهده کرد ،اما با علت شکست بوده واحد ،مشکل ميتوان

مقدار جابجايي ها را معين کرد ،به طور کلي گدازه هاي موجود در اين واحد داراي ترکيب آندزيت تا آندزي بازالتي را
نشان مي دهد .اين گدازه ها در بررسي ميکروسکوپي داراي بافت پورفيري با زمينه ميکروليتي هستند و پورفيرها
عبارتند از بلورهاي پالژيوکالز شکلدار و نيمه شکل دار که بشدت به سريسيت ،کلسيت تجزيه شده اند .کانيهاي مافيک
اين سنگها عموماً توسط اکسيد آهن و يا کلريت جانشين شده اند .زمينه ميکروليتي از پالژيوکالز ،ترکيب بازيک است.
ترکيب گل سنگ آندزيت است و با توجه به حضور گسترده کلريت در متن سنگ و کلسيت پراکنده و فراوان و کانيهاي
پالژيوکالز بصورت عدسيهاي باريک و شباهت اين مجموعه به رخساره اسپيليتي ،ميتوان آن را در محدوده اسپيليت ها
نامگذاري کرد.
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به هر حال ارتباط اين واحد با سنگهاي قديمي تر در جنوب ،بصورت گسله است ،و در امتداد خط مجاورت آن با
بخشهاي قديمي مي توان بخشهاي سرپانتينيتي و نيز سنگهاي کربناته ليسنوپسيت را مشاهده کرد.
واحد آذر آواري )(Ep

اين واحد در مجاورت جنوبي روستاي جمبادان قرار دارد و بصورت يک مجموعه از سنگهاي آذرآواري ،توف برش،
کريستال – ليتيک توف و ميان اليه هايي از گدازه هاي آندزيتي برونزد يافته است .رنگ هوازده اين سنگها بيشتر
خاکستري مايل به قهوه اي تيره و متن تاره آنها سبز تيره ميباشد .ارتباط اين واحد در شمال ،با سنگهاي سرپانتينيتي
و نيز آتشفشاني – رسوبي جوانتر ائوسن گسله است ولي در بخشهاي شرقي و غربي بنظر ميرسد نحوه ارتباط آن با

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهاي گدازه اي و برض آتشفشاني بصورت مجاورت تبديلي و بين انگشتي باشد .در جنوب جنمبادان ،در محل اين
وا حد يک منطقه گسله از نوع راندگي وجود دارد که در امتداد آن ميتوان ليستوسيت و سرپانسيت را مشاهده کرد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بررسيهاي ميکروسکوپي نشان مي دهد که اين سنگها از نظر بافت بصورت کالستيک (ليتو کرسيتالو کالستيک) هستند
و در متن آنها بلورهاي چندي از پالژيوکالز و کانيهاي تيره که توسط کانيهاي فيلوسيليکاته جانش ين شده اند و آمفيبول

تﻣ

ديده مي شود .قطعات سنگي موجود در اين سنگها ،ترکيب آندزيت— داسيت ،ميکروکوارتز مونزوديوريت ،آندزيت و
تراکيت دارند و به نظر مي رسد که بخشي از اين قطعات سنگي متعلق به واحدهاي دگرگونه باشند .زمينه اين سنگها
عمدتاً از ميکروليت هاي فلدسپات و بافت جرياني تشکيل شده و بلورهاي کوارتز اغلب تبلوري مجدد يافته اند .ترکيب
اين گروه از سنگها با اسيدي تا متوسط بوده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد شيل و ماسه سنگ با رخساره فليشي )(Ef

و
اﮐﺘ

در غرب روستاي جلمبادان ،مجموعه اي از شيل ،ماسه سنگ و سيليت به رنگ سبز روشن و رخساره فليشي برونزد
دارد که آن ضخامت اليه ها بندرت در جند سانتيمتر تا چند دسي متر تجاوز ميکند .اين واحد  20تا  25درجه به
طرف شمال شيب دارد ،مرز اين واحد در شمال با واحدهاي آتشفشاني ائوسن ظاهراً بصورت عادي است ،ولي گذر اين
واحد و مجموعه سنگه اي آتشفشاني و آذرآواري ائوسن در جنوب گسله بوده ،در اين مجاورت مخلوطي از سرپانتينيت،
سنگهاي آتشفشاني کرتاسه و آهک پالژيک ديده مي شود ،معادل اين واحد فليشي در بخش جنوبي رشته کوههاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

افيوليتي و در حوضه سبزوار يک رديف فليشي ديگري وجود دارد که منشا سنگهاي تشکيل دهنده آن کامالً متفاوت
به نظر ميرسد.
حوضه جبهه خشكي سبزوار

در طول دامنه جنوبي ارتفاعات شمالي ورقه ،حوضه رسوبي نسبتاً جواني وجود دارد که امروزه نيز در حال فرونشست
مي باشد .اين حوضه عموماً توسط نهشته هائي از شيل ،ماسه سنگ ،کنگلومرا و مارن پر شده است .به نظر ميرسد که

زﻣﯿ

قديمي ترين واحد اين حوضه متعلق به مجموعه کنگلومرايي و ماسه سنگي باشد که از نظر سني مي توان آن را به
ائوسن زيرين نسبت داد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد كنگلومراي ائوسن زيرين )(Ec

در جنوب روستاي کميز و شمال جاده سبزوار – شاهرود ،مجموعه اي ضخيم تا متوسط اليه از واحد کنگلومرايي و
ماسه سنگ وجود دارد که شيبي بين  35تا  50درجه به سمت جنوب دارد قطعات تشکيل دهنده اين واحد از سنگهاي
آتشفشاني ائوسن با ترکيب آندزيت ،پيروکسن آندزيت تا آندزيت داسيت است .قطعات توفي نيز در ميان اين مجموعه
وجود دارد قطعات سنگي مزبور در يک زمينه ماسه اي بهم پيوند خورده اند و رنگ قرمز کنگلومرا بخاطر آغشتگي به

اکسيد آهن در منطقه گسله است.در اين واحد هيچ گونه قطعه اي از سنگهاي پريدونيتي و سرپانتينيتي مشاهده
نميگردد .ضخامت اليههاي کنگلومرايي در حد دسي متر ت ا متر است و ارتباط آن با سنگها جوانتر کامالً گسله به
نظرميرسد.
واحد ماسه سنگ و شيل ائوسن مياني )(Efsh

در جنوب روستاي کميز و در پاي کوهستانهاي شمال ورقه مجموعه اي از ماسه سنگ ،شيل و مارن ائوسن به رنگ
قرمز با صورتي رخنمون دارد .اين واحد شديداَ چين خورده و گسله است .ارتباط اين واحد با کنگلومراي پليوسن ،در
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بسياري از بخشها ،بصورت گسله راندگي ديده مي شود .واحد مزبور از نظر توپوگرافي ،مورفولوژي پست دارد و در
مقايسه با واحدهاي تخريبي نئوژن ،که آن را در برمي گيرد ،کامالً فرو افتاده است .رخساره اين سنگها را ميتوان با
انواع فليشي مقايسه کرد .اين واحد به واسطه دگرشکلي داراي چين خوردگي هاي فراوان کوچک مقياس است و به
همين علت نيز به نظر مي رسد که ضخامت اين واحد در مقايسه با مقدار بيرون زدگي ،ميبايستي به مراتب کمتر
باشد .بخشهاي مارني اين واحد داراي ژيپس بوده در بعضي قس متها دچار چين خوردگي و گسلش نيز شده است .در
بخشهايي از اين واحد سنگهاي نفوذي ديابازي يا بازالتي بصورت شيل و دايک ديده ميشوند ،ارتباط اين واحد با
سنگهاي جوانتر نئوژن بصورت گسله و غيرعادي است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد ماسه سنگي ائوسن )(Ess

در ميان مجموعه فليشي ائوسن ،بخشهاي قابل برداشت از ماسه سنگهاي قرمز رنگ وجود دارد که بصورت بين اليه اي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در مجموعه يکنواخت فليشي تبديل مي گردد و در بعضي از بخشها واحد ماسه سنگي بصورت توفي با قطعات آتشفشاني
تبديل مي شود .گاهي اوقات ،در ميان اين واحد ،بخشهاي ميکروکنگلومرايي مشاهده ميشود که داراي قطعات
آتشفشاني ولي فاقد قطعات اولترامافيک است.
آهک زيستي – تخريبي )(El

تﻣ

در ميان واحد ماسه سنگي ائوسن ،يک بخش آهکي کرم رنگ بصورت برجسته و کامالً صخره ساز وجود دارد که داراي

واحد كنگلومرا و ماسه سنگ )(Esc

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شيب بسيار زيادي به طرف شمال است و حاوي فسيلهاي فراوان به ويژه نوموليت ميباشد .بر اساس بررسيهاي
فسيل شناسي ،سن اين واحد ائوسن زيرين – مياني است .گروهي از اين فسيلها به شرح ذيل ميباشند.
Nummultes sp.
Nummultes globolus, Assilina.,
Discocyclina sp. Asterocyclina cf.
Algal fragment Stellata
Nummulites oturicus Bryozoa
Rotalia sp., Kuphus sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ميان مجموعه فليشي ائوسن در يال جنوبي رشته ارتفاعات افيوليتي ،بخشهاي محدودي از واحد کنگلومرا و ماسه
سنگ وجود دارد که با رخنمونهاي مشابه در ناحيه اخير قابل مقايسه است ،ولي نظر به اين که اين س نگها در جنوب
شرق ورقه ،زير پوششي از سنگهاي تخريبي کنگلومرايي پليو-کواترنري قرار ميگيرند ،توصيف دقيق و کامل آن دشوار
است ،ضمن اين که در بخش ياد شده گسترش محدودي دارند.
واحد برش آتشفشاني باالئي )(Evbr

زﻣﯿ

در بخش شمال شرق ورقه و شمال روستاي جلمبادان ،مجموعه اي گسترده و اليه اليه از برش سنگهاي آتشفشاني،
با اليه بندي مشخص برونزد يافته که  20تا  25درجه به سمت شمال شيب دارد .در اين واحد ،بخشهاي توفي،
ميکروکنگومرايي و گدازه هم ديده مي شود ،جورشدگي قطعات برشي ضعيف است و زمينه نيز احتما الً از يک گدازه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ريزدانه قهواه اي رنگ ،در حد آندزيت – بازالت تشکيل شده است .ارتباط اين واحد ،در جنوب با مجموعه ولکانيک و
آذرآواري گسله است ولي خود بصورت عادي بر روي واحد  Efقرار ميگيرد .ارتباط اين واحد با گدازه ه اي روي آن نيز

عادي است.

واحد گدازه آندزيت – بازالت ) (E
ab

اين واحد مجموعه اي تيره رنگ از گدازه هاي بازيک تا متوسط است که بصورت هماهنگ بر روي مجموعه برش
آتشفشاني قرار مي گيرد .اين سنگ داراي بافت پورفيري با زمينه ميکروليتي است و از بلورهاي کلينوپيروکسن (اوژيت
– ديوسيد) شکل دار تا کمي نيمه شکل دار ترکيب يافته است .زمينه سنگ از ميکروليت هاي فلدسپات بازيک بصورت
د سته هاي جرياني تشکيل شده است ،کانيهاي ثانويه در مس سنگ عمدتاً کلريت ميباشند .از نظر سنگ شناسي اين
واحد در حد تراکي آندزيت-بازالت پيروک سن دار است .ضخامت اين واحد  100متر و ارتباط آن با واحدهاي زيرين و
زبرين عادي است.
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واحد برش آتشفشاني و گدازه باالئي )(Evb

اين واحد در شمال روستاي جلمبادان ظاهري کنگلومرايي دارد و متشکل از برش آتشفشاني خاکستري تا قرمز تيره
است .زمينه اين برش آتشفشاني ترکيب آندزيتي تا داسيت دارد و به نظر ميرسد در يک محيط خشک و کامالً قاره اي
جريان يافته است .ارتباط اين واحد با بخشهاي جنوبي و قديميتر ،بصورت پيوسته و هماهنگ است و خود بصورت
ناپيوسته و با مرز گسله در زير واحدهاي مارني نئوژن قرار ميگيرد ،ضخامت اين واحد بيش از يکصد متر برآورد
ميشود که در البالي آن بخشهاي گدازهاي نيز رخنمون دارند.
رسوبات قارهاي نئوژن و كواترنري

ﮐﺸ
ﻮر

اين رديف رسوبي ،در جنوب ارتفاعات سبزوار و بخش شمالي آن از گسترش قابل مالحظه اي برخوردار است ،.که
عمدتاً بصورت مجموعه اي از مارن ،گل سنگ ،سيلت سنگ به رنگهاي کرم ،سفيد تا صورتي قرمز برونزد دارد .ولي در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخشهاي جوانتر بيشتر شکل از کنگلومرا و ماسه سنگ است.
رديف مذکور بصورت ناپيو سته بر روي واحدهاي قديميتر ،به ويژه مجموعه آتشفشاني – رسوبي ائوسن قرار ميگيرد.
واحد مارني ميوسن )(Mm

تﻣ

بر اساس شواهد صحرائي ،به نظر ميرسد که قديمي ترين واحد در اين مجموعه مارنهاي صورتي تا قرمز رنگ ميوسن
باشد که ضخامت آن به چند صدمتر ميرسد .اين واحد شديد اً دگرشکل در امتداد رشته ارتفاعات و در مسير سبزوار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

– شاهرود گسترش دارد و به استثناي – بخش جنوبي روستاي کميز ،حالت برگشته دارد و بخش بريده شده و مياني
يک ساختمان تاقديس گون را تشکيل مي دهد .ارتباط اين واحد با کنگلومراي پليوسن بصورت تدريجي و پيوسته

و
اﮐﺘ

است .اين ويژگي را مي توان در جنوب غرب روستاي کميز ،در هسته تاقديس گون بخوبي مشاهده کرد .از نظر زمين
ريخت شناسي بخشي از بدلند ( )Bad landرا در امتداد رشته ارتفاعات ايجاد مينمايد.
رنگ اين مارنها ،در طول گسترش از سفيد کرم تا قرمز صورتي رنگ تغيير ميکند .از نظر ترکيب و رخسارهاي نيز در
عرض ،به ويژه در شمال روستاي بهنگر ،تغييراتي را از انواع ژيپس دار تا مارنهاي حامل قطعات سنگي ،نشان ميدهد.
شيب اين واحد نيز با تغييراتي عموماً به سمت شمال است ،اما بهر حال بطور متوسط  35-40درجه شيب دارد .عالوه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر مارن ،در اين مجموعه ميتوا ن اليه هاي سيلتستون و بخشهاي تبخيري را نيز مالحظه کرد .در شمال کالت با دامنه
در داخل اين واحد نيز در کنگلومراي پليوسن تعدادي شيل و دايک تزريق شده اند.
واحد كنگلومرايي پليوسن )(Plc

در طول يال جنوبي ارتفاعات شمالي ورقه ،ميتوان بخش نسبتاً گسترده و ضخيم از کنگلومرا را مشاهده نمود که
بصورت پيوسته و هماهنگ بر روي واحدهاي مارني ميوسن قرار گرفته است .اين مرز تدريجي در جنوب غرب روستاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کميز و نيز روستاي بهنگر به خوبي ديده ميشود ،ارتباط اين نهشتههاي تخريبي جوانتر نيز بصورت هماهنگ ،ولي
ناپيوسته است .بطور کلي اين واحد از کنگلومراي ستبري با جورشدگي متوسط تا ضعيف تشکيل شده است .قطعات
اصلي تشکيل دهنده کنگلومرا از سنگهاي قديمي تر ،چون مواد پيروکالستيک و گدازه هاي ائوسن و قطعات فراواني از
سنگهاي اولترامافيک و رسوبات همراه آنها ميباشد.
حالت زاويه دار تا تقريباً مدور اين عناصر نشان دهنده آن است که از محل منشا مسافت زيادي را طي نکرده اند .لذا

يک کنگلومراي نارني با زمينه اي ماسه اي محسوب مي شود .ابعاد دانه ها نيز از چند ميليمتر تا چند سانتيمتر تغيير
مي کند .واحد کنگلومرايي مزبور به رنگهاي خاکستري ،کرم تا قرمز رنگ برونزد دارد .ضخامت اين واحد بيش از 500
متر است و بيشترين ضخامت ظاهري آن در جنوب روستاي کميز مشاهده ميشود .در اين محدوده کنگلومراي پليوسن
در يک ناوديس ظاهر شده و به همين جهت بيرون زدگي بيشتري را نمايش داده است.
اين واحد ،در پاي کوهستان از طريق گسلش راندگي کم شيب ( 30-40درجه) به زير سنگهاي افيوليتي و سرپانتينيتي

رانده شده است .سن اين راندگي بسيار جوان است .واحد مذکور در طول راندگي تحت تاثير يک گنبد داسيتي و
رگههاي وابسته قرار گرفته است.
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واحد مارن پليوسن )(Plm

در البالي کنگلومراي پليوسن بخشهاي ماسه سنگي و مارني قرمز رنگ حاوي ژيپس برونزد دارد .اين واحد در بخش
شمالي کالنه سادات و نيز در پاي کوهستان ،از گسترش محدودي برخوردار است.
واحد تخريبي و آواري پليو – كواترنر )(PlQc

در شمال شرق ورقه مورد بررسي و جنوب غرب روستاي شاره ،مجموعه اي از واحدهاي تخريبي و آواري گسترش
دارد که در مقايسه با واحدهاي  Qt 1ريخت برجسته اي را آشکار ساخته است .واحد تخريبي مزبور ،يک کنگلومراي
سست با جورشدگي ضعيف است و شيب بسيار ماليمي در حدود  5تا  10درجه ،به سمت شمال شرق دارد که به

ﮐﺸ
ﻮر

علت واريزه فراوان و سست بودن ،به راحتي رخنمون واضحي را در مقطع بدست نمي دهد .اين واحد بصورت دگرشيب
و ناهماهنگ بر روي کنگلومراهاي نسبتاً مقاوم تر پليوسن قرار گرفته است و اين گذر به ويژه در شمال روستاي کيف

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و کوه وجهه ،تظاهري روشن دارد.
در بخشهاي مياني ورقه ،در شمال روستاي باشتين و نامن نيز ميتوان رخنمونهاي محدودي از اين واحد را مشاهده
کرد.
واحد مارني روشن رنگ پليو – كواترنري )(PlQm

تﻣ

در شمال روستاي نامن و باشتين ،رخنمونهايي از واحد مارني به رنگهاي قرمز روشن ،کرم و سفيد وجود دارد که از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسترش خوبي برخوردار ميباشد و از نظر زمين ريخت شناسي تشکيل زمينهاي بدلند( )Bad landsرا ميدهد .به نظر
ميرسد که يک گسلش جوان باعث ظاهر شدن آن از زير آبرفتهاي جوان گرديده است.
واحد مارني – ماسهاي پليو – كواترنر )(PlQms

و
اﮐﺘ

اين واحد بصورت مجموعه اي کامالً سست از مارن ،ماسه و قطعات سنگي ،بر روي واحد مارني-پليو-کواترنر قرار
گرفته ،و از توپوگرافي نرم و کم ارتفاع برخوردار است.
واحد بازالتي و آندزيت – بازالتي كواترنر )(Qb

در ميان نهشته هاي فليشي ائوسن و کنگلومرا و مارنهاي پليوسن رخنمونهايي از دايک و سيل و احتماالً گدازه ،به سن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کواترنري وجود دارد که از جنوب روستاي کميز تا جنوب روستاي کيف قابل رديابي است ،بر روي نهشته هاي ائوسن
و در روي سطح زمين ريختي حاصل از فرايندهاي تخريب کواترنر واحد مذکور رخنمونهاي افقي و محدودي را آشکار
ساخته است.
اين سنگها ظاهري تيره و سياه دارند و ضخامت آن در بخشهاي مرکزي به چند ده متر ميرسد .بر اساس مطالعات
سنگ شناسي ،ترکيب اين سنگه ا از اوليوين بازالت فوئيددار ،پيروکسن بازالت ،تراکي آندزي بازالت تا تراکي آندزيت و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کوارنز النيت آندزيت تغيير ميکند .بافت اين سنگها عموماً پورفيري است و زمينه سنگ از ميکروليتهاي پالژيوکالز،
فلدسپات ،اوژيت ،اوليوين ،ايديگزيت ،سوداليت و آناليسم تشکيل شده است .در بعضي از رخنمونها ميتوان ساخت
منشوري را مشاهده کرد ،اين واحد در جنوب روستاي کميز ،در سنگهاي کنگلومرايي ائوسن نفوذ کرده و در پي آن
شبکه اي از رگه-رگچههاي کلسيتي و کوارتزي در سنگها شکل گرفته است.
واحد مخروط افكنه و پادگانه هاي قديمي و مرتفع كواترنر )(Qt1

اين نهشته هاي جوان عمدتاً از رسوبات مخروط افکنه پاي کوهستان تشکيل شده و با توجه به فعال بودن منطقه از
نظر ساختماني و فرونشست حوضه سبزوار اين رسوبات از ضخامت قابل مالحظه اي برخوردار بوده و داراي ارتفاع
نسبتاً زيادي به ساير نهشته هاي جوان کواترنري هستند .در بخش شرقي ورقه مورد بررسي اين واحدها توسط گسلش
جوان کواترنري باالئي دچار جابجايي گرديده و بريده شدهاند.
واحد مخروط افكنه و پادگانه هاي جوان و كم ارتفاع )(Qt2

اين واحد ،مجموعه اي از نهشته هاي آبرفتي سست و تحکيم نيافته را در فرودست ارتفاعات ،تشکيل ميدهد.
مو رفولوژي پست و همواري دارد و با دور شدن از برونزدهاي متشابه گسترش بيشتري مييابد؛ گرچه از نظر ترکيب،
بافت و دانه بندي ،تفاوتهايي خواهد داشت.
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واحد آبرفتهاي جوان )(Qal

اين نهشته ها ،عمدتاً در مسير رودها و آبراهه هاي اصلي توزيع شده اند و بيانگر مسير رودها ،مسيلها و آبراهه هاي
هستند.
cf

كفه هاي رسي و سيلشي حاوي نمک ) (Q

بخش فرودست حوضه جوان بصورت کفه ها يا بالياهايي متشکل از رس و سيلت حاوي نمک ،ظاهر شده است .عالوه
بر اين ،در ناحيه حوضه سبزوار نهشته هاي نيز مشاهده مي شود .بر اساس بررسيهاي انجام شده () در اين بخش به
ويژه نواحي جنوبي ورقه شاهدي از رسوبگذاري و تعادل مثبت در آن وجود نداشته و ميتوان در آن بقاياي جزيره

ﮐﺸ
ﻮر

مانندي را همانند رخنمونهاي سنگي که در قسمت مياني ورقه وجود دارد ،مشاهده کرده و آن را به عنوان شاهدي بر
اين مدعا در نظر گرفت .بدين ترتيب واحدهاي ب ازالتي ،داسيتي و گرانيتي در بخش مياني ورقه را ميتوان بصورت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رگهاي در نظر گرفت که در رسوبات جوان حوضه نفوذ کرده و از آن عبور کرده و در سطح ظاهر شده ان د .در ميان اين
واحد نيز مي توان يک فرايند فرسايشي خطي را مشاهده کرد که توسط رودکال تور صورت گرفت و با يک روند شمال
شرق – جنوب غرب از بخش جنوبي عبور ميکند.
كفههاي ماسهاي )(Qsf

تﻣ

در جنوب غرب ورقه ،در مرز بين حوضه جابجا و ماسه هاي بادي بخشهاي محدودي از کفه هاي ماسهاي کامالً صاف
وجود دارد که در فصول گرم سال ،توسط باد و به صورت گرد و غبار ،جابجا و ته نشين شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تپههاي ماسهاي )(Qsd

و
اﮐﺘ

در بخش جنوب غربي ورقه ،قسمتهايي از تپه هاي ماسهاي جوان وجود دارد که به نظر ميرسد و بر اساس ويژگيهاي
رسوب شناسي و زمين ريختي ،از دو نوع متفاوت باشند( .) H.Vossmerbasurner,1963بررسي و تجربه و تحليل اليه
بندي چليپايي نشان ميدهد که جهت حمل رسوبات به طرف غرب و جنوب غرب بوده است.
اندازه دانه ها مسين آن است که تپه هاي ماسه اي جوان و حاضر ريزدانه ترند و جورشدگي بهتري دارند.
زمين شناسي ساختماني و تكتونيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر اساس مطالعات انجام شده به طور کلي سه کمربند اصلي افيوليتي در ايران قابل شناسايي است ( Lensch. Et. Al

 .)1991اين کمربندها عبارتند از:
کمربند افيوليتي پالئوزوئيک که در قسمت شمالي کشور وجود دارد.
کمربند موازي زاگرس – عمان –بلوچستان که از سوي انتوکلين ( )1977به عنوان کمربند بيروني ياد شده است.
کمربند افيوليتي پيرامون خرده قاره ايران مرکزي ،اين کمربند به مزوزوئيک تعلق دارند و سن آنها به کرتاسه باالئي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

نسبت داده ميشود  .افيوليتهاي سبزوار نيز از انواع متعلق به مزوزوئيک ميباشند .در زمان کرتاسه ،در اين ناحيه يک
حوضه محدود کافني تشکيل شده که ظاهراً در اواخر کرتاسه شروع به بسته شدن کرده است .افيوليت هاي سبزوار
روند شرقي -غربي دارند و از نظر ساختاري ،از چندين ورقه راندگي تشکيل شده اند .اگر چه در اين سيستم پديده
فشارش نقش اصلي را بازي مينمايد ،ولي مشاهده برخي از سطوح گسلي ،در بخشهاي مختلف نشان ميدهد که يک
مولفه امتداد لغز نيز وجود داشته است.

در ورقه ب اشتين ،سيستم راندگي مورد بحث بصورت يک سيستم فليشي ( )imbricateعمل کرده که در مقاطع زمين
شناسي نيز بازتاب دارد .شيب گسلهاي راندگي متغير است ولي بنظر ميآيد ،بسياري از آنها داراي شيب کم تا متوسط
( 25تا  50درجه) باشند .فاصله بين سطوح راندگي نيز تا حدودي متغير است ،اما بنظر ميرسد که فواصل آنها ،در
جنوب سياه کوه ،کمتر شده و با دور شدن از توده عظيم هازبورژيتي – دونيتي بر فواصل صفحات راندگي افزوده
ميگردد .چنين به نظر ميرسد که توده هازبورژيتي – رونيتي سياه کوه بصورت يک بلوک مقاوم عمل کرده ،به نحوي
که موحد غير يک نواختي در دگرشکلي واحدهاي پيرامون شده است .همين امر سبب تغيير روند سنگهاي افيوليتي و
آتشفشاني – رسوبي کرتاسه در دوسوي اين بلوک گرديده است.
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اين اعوجاج در بخش غربي آن بيشتر ديده مي شود .روند گسلها و توزيع واحدهاي سنگي ،در جنوب سياه کوه ،شرقي
– غربي است؛ در حاليکه در بخش غربي آن بيشتر ديده مي شود .روند گسلهاي و توزيع واحدهاي سنگي ،شمال غرب
– جنوب شرق ميباشد .عليرغم آن ،در بخش شرقي ،روند گسلها و واحدهاي سنگي ،شمال شرق -جنوب غرب است.
به نظر مي رسد که در جنوب سياه کوه ،توزيع توده هاي نيمه عميق داسيتي در مقايسه با بخشهاي پيرامون ،بيشتر
باشد.
به طور کلي مي توان عناصر عمده ساختماني را در ورقه مورد بررسي به دو گروه اصلي تقسيم کرد:

ﮐﺸ
ﻮر

شکستگيها
چينهاي وابسته به گسلها
شكستگيها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين عناصر از طريق ظهور انفصال مکانيکي در سنگها نمايان ميشوند و در دو سيستم قابل بررسي هستند:
گسلها

تﻣ

خط واژهها و شکستگيهاي اصلي
گسلهاي موجود در ناحيه را مي توان به دو گروه اصلي تقسيم نمود .گسلهاي فشاري و گسلهاي امتداد لغز ،که گروه
اخير گسترش محدودي دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلهاي راندگي از مهمترين عناصر ساختماني در ناحيه هستند و ساختمان اصلي ورقه نيز از طريق اين گسلهاي قابل
توضيح ميباشد .روند گسلهاي راندگي عمدتاً  NWWW.SEEو شيب آنها متوسط تا کم است .بررسيهاي صحرائ ي

و
اﮐﺘ

نشان مي دهد که جوانترين گسلش راندگي ،متعلق به کواترنر است ،که احتما الً از نظر زمين ساختي و لرزه زمين
ساختي در عهد حاضر نيز فعال بوده است .يکي از جوانترين راندگي موجود در ناحيه ،متعلق به گسل ر اندگي مهر در
شمال روستاي مهر ،مي باشد .اين راندگي باعث راندن واحدهاي مارني پليوسن بر روي نهشتههاي جوان و کواترنر
گرديده است .در بخش شرقي اين راندگي ،ميتوان مشاهده کرد که واحدهاي مخروط افکنه ) (Qt1سر قطع گرديده و
در امتداد آن يک پرتگاه گسلي با ارتفاعي در حدود  2تا  3متر ،ايجاد شده است .در شمال راندگي مهر ،صفحه راندگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ديگري وجود دارد که باعث رانده شدن واحدهاي فليشي ائوسن بر روي کنگلومراهاي نئوژن گرديده است .شيب اين
گسل بين  45-50درجه به طرف شمال ميباشد .اين راندگي ،به طرف شرق به نظر ميرسد که داراي مولفه شيب لغز
بيشتري باشد که در امتداد آن مقدار قابل مالحظه اي از کنگلومراهاي نئوژن حذف و زير رانده شده اند .اين راندگي
ظاهراً در بخش انتهايي به چند شاخه کوچک تحليل رفته و در مارنهاي ميوسن ناپديد مي گردد .راندگي مذکور در
طول خود توسط انواع گسلهاي عرضي دچار جابجايي و انقطاع شده است .در ورقه باشتين اين راندگي ،به عنوان گسل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

راندگي کميز معرفي ميشود.
در شمال راندگي کميز ،صفحه راندگي ديگري وجود دارد که به نظر ميرسد کنگلومراهاي پليوسن را بر روي واحد
فليشي ائوسن رانده است .ر اندگي مزبور نيز  35-40درجه به س مت شمال شيب دارد و به طرف شرق به گسله راندگي

کميز متصل مي گردد .در بخشي از راندگي شمال کميز ،که در اينجا گسل راندگي ساروق ناميده ميشود ،ميتوان
مشاهده کرد که سنگهاي سرپانتينيتي بر روي فليش هاي ائوسن رانده شده اند .بنابراين کنگلومراهاي پليوسن نيز
بصورت کامل به زير رفته اند.
در شمال راندگي ساروق ،راندگي بسيار مهم وجو دارد؛ به طوري که در طول اين صفحه سنگهاي سرپانتينيتي و
هارزبورژيتي بر روي کنگلومراهاي پليوسن رانده شده اند .راندگي مزبور حدود  30-35درجه به س وي شمال شيب
دارد و در ا ين نوشتار ،از آن به عنوان راندگي کوه سفيد ،ياد ميشود .در طول اين گسله راندگي ،مقادير قابل توجهي
از توده هاي نفوذي نيمه عميق داسيتي جايگير شده اند .به نظر ميرسد که اين پيکره هاي آذرين گنبدي شکل
همانند گنبدهاي نمکي جنوب کشور بصورت دياپير در طول گسل باال آ مده اند .گسل کوه سفيد با بخشهاي شرقي
ورقه ادامه دارد و تا جنوب روستاي توده صرصره نيز ديده ميشود.
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در شمال راندگي کوه سفيد ،صفحه راندگي ديگري وجود دارد که در اينجا آن را گسل راندگي ذوالقرار ميناميم .اين
گسل باعث قرار گرفتن واحدهاي کرتاسه بر روي سنگهاي سرپانتينيتي گرديده است .در طول اين راندگي سنگهاي
دگرگونه کرتاسه نيز مشاهده مي شود ،اين گسل شيب نسبتاً تندي به سمت شمال دارد.
در شمال راندگي ذوالقرار ،راندگي سياه کوه قرار دارد .اين راندگي نيز نقش بسيار مهمي در شکل گيري ساختار ناحيه

ﮐﺸ
ﻮر

داشته و با جايگزين کردن قطعه عظيمي از سنگهاي هازبورژيتي – دونيتي ،به عنوان يک بلوک صلب و مقاوم ،در
توزيع حوزه دگرشکلي و تغييرات آن سهم به سزايي داشته است .در طول اين صفحه سنگهاي نفوذي گابرويي نيز
بيرون زدگي دارند .اين گسله راندگي نيز شيب تندي به سمت شمال دارد و بسياري از نقاط مرتفع ن احيه در امتداد
آن توزيع شده است .اين گسله به طرف شرق ،مجموعه دايکهاي صفحه اي را نيز به سطح آورده است که ميتوان آن
را در پيرامون روستاي شاره مشاهده کرد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسل راندگي فتح آباد در شمال راندگي سياه کوه قرار ميگيرد .اين گسل در پيرامون دامنه جنوبي سياه کوه تظاهر
دارد و واحدهاي آتشفشاني – رسوبي کرتاسه را حمل مينمايد .در طول اين صفحه راندگي ،به نظر ميرسد که مجموعه

تﻣ

مذکور به واحدها آتشفشاني – رسوبي ائوسن (احتماالً پالئوسن) تبديل مي گردد .آخرين و مهمترين صفحه راندگي
يعني گسل راندگي جلمبادان در شمال گسل راندگي فتح آباد واقع شده است .اين صفحه مجموعه پيروکالستيک و
گدازه هاي ائوسن را به همراه مجموعه فليشهاي سبز زيتوني  Efحمل کرده و بر روي صفحه راندگي فتح آباد رانده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است.
عالوه بر صفحات راندگي عنوان ساده ،در بخش مياني ورقه مورد بررسي ،در شمال روستاي ناسيس ،رخنمونهاي

و
اﮐﺘ

محد ودي از واحدهاي مارني و تخريبي پليو – کواترنري برونزد دارند که احتماالً توسط يک صفحه راندگي کوچک
حمل و در سطح ظاهر شده اند .اين صفحه به علت پوشش رسوبي جوان و سست بودن واحدهاي حمل شده به راحتي
قابل شناسايي نمي باشد.
عالوه بر صفحات راندگي ،در قسمتهاي مختلف چند ين گسل امتداد لغز وجود دارد که جهت گيري آنها بصوت عمود،
يا تقريب اً عمود بر گسله هاي راندگي است .شايد بتوان آنها را به عنوان پلکانهاي جانبي صفحات راندگي در نظر گرفت.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين گسلهاي شيب تند تا قائم دارند و مولفه امتداد لغز در آنها از اهميت اول برخوردار است.
عالو ه بر گسلها ،شکستگي هاي متعددي نيز در منطقه وجود دارد که امکان تعيين جابجايي و روند حرکتي در آنها
ميسر نيست و يا اين که اصوالً بصورت شکستگي مطرح ميشوند .و مقدار جابجايي در آنها اهميت چنداني ندارد .روند
اين گروه از شکستگيها بيشتر شمالي – جنوبي تا شمال شرقي – جنوب غرب است ولي شکستگيهاي با روند شمال
غرب – جنوب شرق نيز ديده شده اند.

زﻣﯿ

يکي ديگر از عناصر ساختماني قابل توجه در منطقه به ويژه در بخش غربي ورقه ،حضور چين خوردگي ها است .اين
چينها عموم اً بصورت نامتقارن و از نوع چينهاي وابسته به گسل ميباشند .در مرز کوه و دشت تاقديس صدخرور قرار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد که بصورت يک تاقديس برگشته است و يال جنوبي و برگشته آن توسط راندگي مهر بريده شده است .در شمال
اين تاقديس ،ساختماني ناوديسي از نهشته هاي کنگلومرايي پليوسن وجود دارد که بصورت يک چين متقارن به نظر
ميرسد .در شمال ناوديس مذکور تاقديس  ،ديگري هست که در هسته آن نهشته هاي فليش ائوسن برونزد دارند .اين

تاقديس به وسيله دو گسل راندگي کميز و راندگي ساروق محدود شده و به طرف شرق ،با همگرايي دو گسل مزبور
به تدريج محو ميگردد.
ماگماتيسم

فعاليت ماگمايي در سرتاسر اين ورقه را ميتوان در دو دسته کلي تقسيم بندي نمود ،دسته اول سنگهاي ماگمايي
متعلق به رديف افيوليتي و دوم گروهي که از نظر خاستگاه يا با افليوليتها ارتباطي ندارد و يا تنها در نتيجه فعاليتهاي
ژئوديناميکي وابسته به آنها ظاهر ظاهر شده اند.
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سنگهاي اين گروه ،گسترش و وسعت فراواني در منطقه دارند .سنگهاي اولترامافيک ،که عمده آن را ه ارزبورژيتها و
دونيتها تشکيل ميدهند ،به دو صورت  -1پيکره هاي يک دست و عظيم (همانن د هارزبوژيتهاي سياه کوه) - 2
بخشهاي سرپانتيني ،خرد شده و يا دگرسان شده قابل مشاهده اند .رودنگيت و گابروهاي رودنگيتي شده نيز بصورت
عدسيهايي در پريدونيتها به ويژه در سرپانتينتها به فراواني يافت ميشوند .هارزبورژيتها به رنگ زيتوني و سبز تيره
دونيتها با رنگ هوازده قهوه اي تا قهوه اي مايل به زرد مشاهده ميگردند .در مقاطع ميکروسکوپي ،کاني اليوين اکثريت
کاني سازنده آن را تشکيل مي دهد .اندازه اين بلورها از بسيار درشت تا ريز تغيير ميکند و گاه ميتوان آنها را در حال

ﮐﺸ
ﻮر

تبديل به سرپانتين مشاهده نمود .اين پديده از محل درز و شکافها آغاز شده و منظره اي مشبک به سنگ بخشيده
است .ارتوپيروکسن جز دوم کانيها را تشکيل ميدهد که عمدتاً بصورت بيشکل تا نيمه شکل دار هستند .درزه هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

موجود در اين کاني اکثراً توسط آهن و کربنات کلسيم پر شده است.
همراه با اين دسته و بطور فرعي لرزوليت نيز وجود دارد که کامالً مشابه هارزبورژيتهاست و تنها از نظر ترکيب
کاني شناسي با آنها متفاوت است .در اين سنگ ،عالوه بر اليوين ،مجموعه اي از ارتوپيروکسن و کلي نوپيروکسين را

تﻣ

مي توان مشاهده نمود .مجموعه اين سنگهاي الترامافيکي ،گاه بطور محلي و گاه در پهنه هاي وسيع که عمدتاً با
خطواره ها و ساختهاي بزرگ تکتونيکي است ،به سرپانتينت تبديل شده اند .رنگ روشن اين دسته سنگها ،که خاکستري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و گاه با قهوه اي است ان را از ساير سنگها متمايز مي سازد .مطالعات ميکروسکوپي سرپانتينيتها نشانگر آن است که
سنگ منشا آنها عمدتاً هازبورژيت و دونيت بوده است .بخش مهم رودنگيتي غني از گارنت نيز بصورت بلوک ،و
عدسيهاي کوچک به رنگ روشن ،در درون اين سنگها قابل مشاهده است.

و
اﮐﺘ

گابرو به عنوان سنگي با منشا کامالً ماگمايي ،که محصول بخشي پريدونستهاست را ميتوان در ناحيه تشخيص داد.
رخنمون اين سنگها در مياه پيکره افيوليتي و عمدتاً در امتداد خط وارههاست .وسيعترين رخنمونهاي آن در شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باختري ناحيه و کمي ني ز در لبه جنوبي سياه کوه وجود دارد ولي در اکثر مناطق اين مجموعه بصورت رخنمونهاي
کوچک نيز مي توان يافت ،رنگ صحرايي آن عمدتاً روشن و اکثراً به علت دگرساني به رنگ خاکستري تا خاکستري
مايل به سبز گرائيده است .از نظر ريخت شناسي برجسته تر از سنگهاي پريدونيتي يا سرپانتيني در برگيرنده آنهاست
و براحتي مي توان آنها را شناسايي نمود .بافت آن از ريزدانه تا متوسط دانه و بندرت درشت دانه است و ترکيب آن را
گابرو تا مونوگابرو و بندرت بطور محلي تا مالتوديوريت تغيير مي کند .در يک نمونه بلورهاي شکلدار و نيمه شکلدار

زﻣﯿ

پالژيوکالز ،ماکل بلي سينتيک و در حد البرادور ،اغلب در حد وسيعي پرهينتي شده اند که نشان از يک دگرگوني
ضعيف است .بلورهاي درشت پيروکسن بصورت شکل دار و نيمه شکل دار دارد و گاه ماکله در سنگ قابل مشاهده
هستند ،هم رشدي ارتوپيروکسن در داخل بلورهاي کلينوپيروکسن گاه مشاهده ميشود .به نظر مي رسد دگرساني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

وسيع و گسترش کانيهاي دگرگوني ناشي از فشارهاي وارده ،در زمان جايگيري اين سنگهاست.
بخشهاي ديابازي ،گروه ديگري از سنگهاي بازيک مرتبط با افيوليتها هستند که عموماً در خاور ورقه و شمال روستاي

دلير رخنمون دارند .اکثراً به رنگ سياه و بافت شاخص ديابازي قابل مشاهده اند .اين دسته با گروهي که بيشتر ماهيت
ناب ولکانيک دارند ،روي هم رفته کمپلکس دايکهاي صفحه اي را تشکيل مي دهيد .ريخت شناسي ،رنگ و موقعيت
زمين شناسي دسته اخير (که البالي پريدونيتها واقعند) آنها را بخوبي از ولکانيکهاي ائوسن ،که بطور عمده در شمال

ورقه برونزد دارند ،متمايز مي سازد .اين کمپلکس قبالً نيز طي مطالعات انجام شده در ناحيه سبزوار ،توسط باروز و
همکاران ( )1983معرفي گرديده است .رخنمون وسيع اين مجموعه در شمال روستاي شاره اتفاق افتاده و از لحاظ
سنگ شناسي عمدتاً شامل تراکي آندزيت ،ال تيت آندزيت و سنگهاي نيمه عميق با ترکيب متوسط هستند .در مقاطع
ميکروسکوپي بافت پورفيري را مي توان مشاهده نمود که اکثر بلورهاي پالژيوکالز شکل دار تا نيمه شکل دار آن در
حد وسيعي به سريسيت و کربنات تجزيه شده و بلورهاي کوارتز بصورت اوليه و نيز ثانويه در آن قابل مشاهده است.
زمينه سنگ نيز متشکل از بلورهاي ريز فلدسپات دگرسان شده و گاه ترکيبي از کوارتز فلدسپات است.
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در اين دسته چهار گروه از سنگهاي ماگمايي قرار ميگيرند ،سنگهاي آتشفشاني ائوسن که تنها در لبه شمالي رديف
افيوليتي رخنمون دارند .توده هاي داسيتي که عمدتاً در لبه جنوبي گسترش دارند ،سنگهاي بازيک آلکالن با سن
پليستوسن که در لبه جنوبي و نيز در دشت ،در خاور روستاي باشتين برونزد يافته اند و در آخر سنگهاي نفوذي که
عمدتاً در ناحيه اخير ظاهر شده اند .سنگهاي آتشفشاني ائوسن ترکيب وسيعي از آندزيت ،تراکي آندزيت ،آندزيت-
بازالت ،پيروکسن آندزيت ،توف و سنگهاي آتشفشاني – رسوبي را همانند همه ولکانيکهاي ائوسن در ديگر مناطق،
شامل مي شود و بصورت راندگي بر روي افيوليتها قرار ميگيرند .گروه سنگهاي داسيتي با طول زماني از اليگوسن

ﮐﺸ
ﻮر

(اسپيتر و همکاران )1983،تا پليستوين ،که در رديف افيوليتي و ساير سنگهاي غير افيوليتي نفوذ يافته اند ،از لحاظ
ترکيب سنگ شناسي شامل کوارتز تراکي آندزيت و داسيت آندزيتي ميگردد و ماهيت اين سنگها نيز ،همانند سنگهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آتشفشاني ائوسن ،از لحاظ ژئوشيميايي ،کالک آلکان است (اسپيتير و همکاران .) 1983 ،گروه سوم ،سنگهاي آتشفشاني
آلکالن با ترکيب بازالت و سنگهاي شوشونيتي هستند که گسترش بسيار کمي در منطقه دارند .بازالته اي آلکان عمدت اً
در جنوب رديف افيوليتي و بخشي نيز به دور از اين رديف در دشت رخنمون يافته اند .در مجاور روس تاي جلمبادان

تﻣ

نيز برونزدي از آندزيت سوداليت ،آناليسمدار وجود دارد که بنظر مي رسد متعلق به اين دسته است ،به علت فقدان داده
هاي ژئوشيميايي ،در اينجا تنها به گزارش اسپيتر و همکاران ( )1983بسنده ميشود ،طبق مطالعات اين محققين،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماگماي کالک آلکالن نتيجه تفريق از ماگماي آلکا لن هستند و آندزيتها و داسيتها يک ارتباط پيوسته را از آندزيت
– بازالت به سمت آندزيت ،داسيت و ريوليت نشان مي دهند .روند ژئوشيميايي آنها متشابه سنگهاي کالک آلکالن

و
اﮐﺘ

منطقه اروميه – دختر است ،ولکانيک هاي بعد از افيوليتي زون سبزوار ،عمدتاً يک روند تفريقي يکنواخت را نشان
مي دهند ،که مشابه روند قوس جزايره اي اقيانوسي است .در نتيجه برخورد قوسهاي جزيره اي و افيوليتها با قاره
افزايش ضخامت پوسته و پائين رفتن ناپيوستگي موهو را به دنبال داشته است ،به عالوه در همان زم ان ،پائين رفتن
اطاقکهاي ماگمايي در درون مانتو اتفاق اف تاده که خود منجر به ايجاد ماگمايي آلکالن گرديده است.
گسترش فراوان توده هاي داسيتي در جنوب ناحيه سياه کوه ،با روندي موازي با لبه رديف افيوليتي ،اين فرض را مسلم

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي سازد که شرايط ژئوديناميکي برخورد و باال آمدگي پوسته اقيانوسي ،که همراه با راندگي بر روي پوسته قاره اي
است ،نقش مهمي را در تکوين و جايگيري اين توده ها بازي کرده است .بوضوح ميتوان بخش کشيده داسيتي را
مشاهده نمود که در امتداد راندگي ها جاي گرفته اند و برعکس توده هاي کامالً مخروطي را ميتوان يافت ،نظير آنچه
در نزديکي روستاي ساروق ديده ميشود ،که بنظر ميرسد نوع اخير جوانترين آنها باشد.
دسته آخر از سنگهاي ماگمايي شامل توده هاي نفوذي مي گردند که عمدتاً در بخشهاي جنوبي و در دشت رخنمون

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

دارند ،اين دسته شامل گرانيت به رنگ کامالً روشن و گرانوديوريت ،که ترکيب آن تا کوارتز ديوريت تغيير ميکند،
ميگردد .نوع اخير در مقاطع ميکروسکوپي حامل بلورهاي شکل دار و کشيده پالژيوکالز در حد متوسط (آندزين –
که اکثراً به کانيهاي رسي ،سريسيت ،کربنات کلسيم و کلريت دگرسان شده اند) .هورنبلند نيمه شکلدار و نيز کوارتز

و آلکالي فلدسپات است .بلورهاي اسفن نيز به فراواني يافت ميشوند.
يک بخش ميکرومونزوديوريتي ،در حد فاصل بين روستاي شاره و جلمبادان ،وجود دارد که ترکيب آنگاه تا گابرو تغيير
مي کند .در يک نمونه بافت آن اينترسرتال تا افيتيک است و در آن بلورهاي شکلدار تا نيمه شکلدار کشيده ،اغلب
نسبت به همديگر به حالت متقاطع هستند ،اکثريت را تشکيل مي دهند ،آلکالي فلدسپات که بطور وسيعي به کانيهاي
رسي و سريسيت تجزيه شده و بعد از آن کلينوپيروکسن در آن مشاهده ميشود ،سن اين توده نيز جوان است ،بطوريکه
در اين منطقه ولکانيکهاي ائوسن را قطع کرده و به نظر ميرسد که با توده هاي داسيتي قرابتي دارد چرا که بخشهاي
بسيار کوچک داسيتي در حوالي اين توده مشاهده مي شود ،بعالوه آثار دگرساني هيدرونرمال ناشي از اين توده
ميکرومونزوديوريتي در سنگهاي دربرگيرنده آن در مناطقي که هنوز رخنمون نيافته است ،نشانگر وجو د آن در اعماق
است.
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دگرگوني

بطور کلي به نظر ميرسد که رديفهاي دگرگوني ،در ناحيه مورد مطالعه عمدتاً مربوط به مجموعه افيوليتي و رسوبات
وابسته بدانهاست .و در سنگهاي پس از مزوزوئيک ،نمي توان دگرگوني را به صورت گسترده و ناحيهاي مشاهده کرد،
سنگهاي دگرگوني در ناحيه روند تقريباً شمال غرب – جنوب شرق دارند و در بخشهاي شمالي ورقه در رشته ارتفاعات
مربوط به افيوليتهاي ديده مي شوند نمونه اي گسترده و بارز از رخنمونهاي دگرگونه را ميتوان در غرب روستاي شاره
در کالنه گرگيبر ،مشاهده کرد که از اين محل به طرف شمال غرب ورقه ادامه مييابند .در اين بخش ،سنگهاي
دگرگونه بصورت مجموعه ا ي از گدازه هاي بالشي و سنگهاي آذرآواري دگرگونه وابسته بدانها ،پريدوتيتهاي دگرگونه

ﮐﺸ
ﻮر

و سرپانتينيتي شده برونزد دارند به نظر ميرسد که دگرگوني در مجموعه افيوليتي و رسوبات همراه ،داراي طيفي از
درجه دگرگوني خفيف تا حدود رخساره آمفيبوليت است .اين موضوع در مطالعات علوي تهراني ( )1976نيز اشاره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده است .در حقيقت سنگهاي مذکور يک دگرگوني ناحيه اي درجه پائين را تحمل کرده اند ،اما در بعضي از قسمتها
مي توان تبديل شدن پيشرونده اي را در دگرگوني ،بطرف درجات باالتر ،مشاهده کرد .تقريباً تمامي مجموعه افيوليتي
و واحدهاي مختلف آنها بصورت نابرجا و گوه هايي هستند که از طريق گسلش فشاري در کنار يکديگر جاگير شده اند.

تﻣ

بنابراين ،بر اساس رديف افيوليتي که در دهه  1970تعريف شد ،علوي تهراني ( )1976رديف سنگ شناسي زير را
يادآوري نموده است .در پائين ترين قسمت ،هارزبورژيت و دونيت قرار گرفته اند و بر روي آن به ت رتيب گابرو ،دايکهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

صفحه اي ،گدازه هاي بالشي و باالخره رديفهاي غير دگرگونه قرار ميگيرند .رخنمونهايي از پريدوت يت هاي دگرگونه،
گدازه هاي بالشي و دايکهاي دگرگونه را مي توان در فاصله بين کالنه گرگيبر و روستاي شاره مشاهده کرد .عالوه بر
اين ،رخ نمون قابل توجهي از گابروهاي دگرگونه در بخش شمال غربي ورقه تظاهر يافته است .اين واحد براي نخستين

و
اﮐﺘ

بار معرفي ميگردد .همچنين در شمال امامزاده شملق نيز ميتوان بخشهايي از اين گابروها را ديد .ب ر اساس بررسيهاي
فسيل شناسي ،که بر روي آهکهاي موجود در بين مجموعه افي وليتي انجام شده ،به نظر ميرسد که سن آنها کرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باشد .در سنگهاي دگرگونه ،از جمله در آمفيبول شيستها و ديگر شيستهاي موجود در ناحيه ،ميتوان درجه
دگرگوني باالتري را مشاهده کرد .در اين سنگها فولياسيون ثانويه به خوبي رشد يافته و گاه عناص ر صفحه اي اوليه،
نظير اليه بندي ،ديده ميشوند.
در سنگهاي با دگرگوني درجه پائين نيز مي توان فولياسيون ثانويه ضعيفي را مشاهده کرد .اين سنگها عموماً چين
خورده و دگرشکل يافته اند .در اين سنگها مي توان چين خوردگيهاي شديدي و برگشتگي و يا خوابيدگي سطح محوري
را مالحظه کرد .عالوه بر ا ين ،وجود پديده گسلش از ديگر ويژگيهاي ساختاري در اين سنگها است .همانگونه که قب الً
توسط علوي تهراني ( )1976عنوان شده ،مجموعه افيوليتي و سنگهاي آتشفشاني – رسوبي همراه آنها ،داراي دو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مرحله دگرگوني هستند که در مطالعات اخير و سنگ شناسي سنگهاي دگرگونه نيز اين امر تاييد شده است ،يکي
دگرگوني کف اقيانوس و ديگري دگرگوني ناحيه اي مربوط به چرخه کوهزايي آلپ ،که باعث جاگيري و دگرشکلي
افيوليتهاي سبزوار و رديف آتشفاني – رسوبي گرديده است.
زمين شناسي اقتصادي

در ورقه مورد بررسي ،رخنمونهاي گسترده اي از سنگهاي هارزبورژيتي – دونيتي سرپانتينتي وجود دارد .اين سنگها

عموماً بستر اصلي و مناسب کانسارهاي کروميت ميباشند .در ورقه باشتين و بطور کلي کمربند افيوليتي سبزوار،
مي توان معادل فعال و غيرفعال و نيز انديسهاي کروميتي متعددي را يافت ،که مورد بهره برداري قرار گرفته اند و يا
در حال به ره برداري هستند .در اين منطقه ،کروميت هاي عموماً به اشکال عدسيهاي کوچک و بزرگ و الباني شکل

( )Fodiformهستند .چنين به نظر ميرسد که اکثر کانسارهاي موجود با سيستمهاي شکستگي اصلي ،به ويژه گسلهاي
راندگي در ارتباط باشند .توزيع فضاي کانسارها نيز تا حدود زيادي با عناصر اصلي ساختاري ناحيه هماهنگ است ،به
طور کلي کانسارهاي موجود در ورقه را ميتوان به دو گروه متمرکز و پراکنده تقسيم کرد.
کانسارهاي گروه متمرکز شامل موارد زير است:
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
کانسار کال کادو – بورت افغان
کانسار کال چناري
کانسار نيستاني
کانسار کوه ارباب

ﮐﺸ
ﻮر

کانسارهاي پراکنده نيز عبارتند از
کانسار ذوالقراز
کانسار اولنگ سير
کانسار اولنگ بيد
کانسار امامزاده شملق – ساروق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کانسار کوه سفيد کمر
ويژگيهاي عمده کانسارها متمرکز ،به ترتيب به شرح ذيل است:
كانسار كال كادو – بورت افغان

تﻣ

اين کانسار در بخش شمالي – مياني ورقه قرار دارد و شامل  8عدسي کوچک و متوسط کروميت به ضخامت 50
سانتيمتر تا  2متر و طول بين  2تا  15متر است .روند کانسار تقريباً شرقي – غربي ميباشد و بر اساس مطالعات انجام
شده ،ميزان  40 Cr2O3تا  42درصد 10 Fe2O3 ،تا  12درصد و  SO2بين  6تا  16درصد متغير است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

كانسار كال چناري

شامل  14عدسي کوچک و متوسط  Cr2O3است که عدسيهاي 40سانتيمتر تا  5متر ضخامت و  1/5تا  20متر طو ل
دارند امتداد آنها شمال غرب – جنوب شرق تا شمال شرق – جنوب غرب است .بافت کانسنگ پوست پلنگي ي ا توده

و
اﮐﺘ

اي است ،ميزان کروميت در آنها  27تا  48درصد 11 Fe2O3 ،تا  15درصد و  SO2بين  3تا  9درصد است.
كانسار نيستاني

اين کانسار در شرق رشته ارتفاعات افيوليتي قرار دارد و شامل  10عدسي کوچک و متوسط و انديسهاي زيادي از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کروميت است .اين عدسيها داراي ضخامت  50سانتيمتر تا  1/5متر بوده و طول  2تا  20متر هستند ،ميزان Cr2O3

در اين کانسار  28تا  48درصد 10 Fe2O3 ،تا  14درصد و  SO2بين  3تا  7درصد است.
كانسار كوه ارباب

اين کانسار در جنوب روستاي زرقان و فتح آباد واقع شده و شامل  17عدسي و چند انديس کوچک کروميت است
عدسيها  50سانتيمتر تا  3متر ضخامت  1تا  10متر طول دارند ،ميزان  Cr2O3در اين عدسيها بين  32تا  60درصد،

زﻣﯿ

 12 Fe2O3تا  17درصد و  4 SO2تا  14درصد متغير است.
عالوه بر کانسارهاي متمرکز ،همانطوري که اشاره شد ،تعدادي کانسار و آثار معدني بصورت پراکنده وجود دارند .اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانسارها شامل  10عدسي به ضخامت  50سانتيمتر تا  2متر و طول تا  10متر ميباشند .در يک نمونه ،ميزان Cr2O3

برابر  44/ 13درصد 14/6 Fe2O3 ،درصد و  SO2برابر  7/8درصد بوده است.
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