وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000ﺑﺠﻨﻮرد

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

7464

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

م.ب .ﺟﻌﻔﺮﯾﺎن ،ج .ﻃﺎﻫﺮي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7464بجنورد
کليات

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه بجنورد در موقعيت جغرافيايي '  57 º، 00تا '  57 º ، 30درجه طول خاوري و '  37 º ،00تا '  37 º ،30درجه
عرض شمالي جاي دارد .اين ناحيه بخش جنوب باختري چهارگوش بجنورد را دربرمي گيرد .شهر بجنورد در بخش
شمالي و اسفراين در جنوب خاوري آن جاي دارد .روستاهاي زيادي در اين محدوده وجود دارند ،که از روستاهاي
پرجمعيت و بزرگ آن ميتوان توي و چهار برج در جنوب و بي دک در شمال را نام برد.
بخش جنوبي ناحيه که دربرگيرنده دشت اسفراين و روستاهاي توي و چهاربرج است ،داراي زمستانهاي نسبتا معتدل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و تابستانهاي گرم است .دماي محيط در روزهاي تابستان غالبا به  40تا  45درجه سانتي گراد مي رسد ،ولي ديگر
جايهاي اين ورقه زمستانهاي سرد و طوالني و تابستانهاي معتدل دارد ،که گرماي هواي آنها در تابستان از 40
سانتي گراد بيشتر نمي شود ،کشاورزي منطقه عموما کشت ديم است و از درختان ميوه زردآلوي آن اهميت دارد.

تﻣ

بلنديهاي جنوبي بجنورد بطور پراکنده داراي درختان جنگلي است.
جاده مازندران به مشهد از شهر بج نورد (در شمال ناحيه) مي گذرد .جاده بجنورد به اسفراين نيز از شمال به جنوب

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تقريبا از همه ناحيه مي گذرد .با استفاده از جاده هاي شوسه اسفراين به چهاربرج و توي ،و نيز بجنورد به فيروزه و
حصار شاه ورديخان مي توان به آساني با اتومبيل به بيشتر نقاط اين ناحيه دسترسي پيدا کرد ،مگر بلنديهاي جنوبي
بجنورد يعني کوههاي سلوک ،که راه قابل دسترسي ندارد.

و
اﮐﺘ

نيمه شمالي ناحيه بخشي از حوضه آبگير رودخانه اترک ميباشد که به درياي خزر ميريزد و نيمه جنوبي آن حوضه
آبگير کال شور جاجرم است ،که سرانجام به کوير نمک مي ريزد .دشتهاي اسفراين ،توي و چهاربرج داراي شيب ماليمي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در حدود  1/5درصد بسمت جنوب باختري است.
از نگاه توپوگرافي بخش جنوبي ناحيه را دشت توي و چهاربرج تشکيل ميدهد ،که پست ترين نقطه آن حدودا 1000
متر از سطح دريا بلندي دارد .بخش شمال ورقه و نواحي پيرامون شهر بجنورد با بلندي کم و تپه ماهور است ،بنحوي
که بلندي شهر بجنورد از سطح دريا  1050متر است .کوههاي جنوب بجنورد از جمله کوه سلوک با بلنداي 2680
متر از سطح دريا از نواحي بلند اين ناحيه ميباشند .روند عمومي کوهها تقريبا خاوري – باختري است.

زﻣﯿ

از ديدگاه زمين ريخت شناسي ( :)Geomorphologyبخش شمالي منطقه داراي تاقديسها و ناوديس هايي با
دامنه هايي با شيب ماليم است .ولي بخش جنوبي بسيار چين خورده و بيشتر گسليده و به هم ريخته است .بلندترين
نقطه ها را آهکهاي سازند مزدوران پديدار ساخته است .سازندهاي ميال و تيرگان نيز از نظر بلندي پس از آن بشمار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي رود .نهشته هاي پالئوزوئيک در مجموع بلنديهاي متوسطي را ساخته اند .سازندهاي شمشک و چمن بيد بلندي
کم وشيب توپوگرافي ماليمي دارند و سازندهاي شوريچه ،سرچشمه ،سنگانه نيز دره ساز و زود فرساي ميباشند ،آن
سان که بيشتر روستاها بر روي اين سازندها ساخته شده اند.

تاريخچه بررسيها

از کارهاي پيش انجام شده در اين ناحيه ،مي توان نقشه زمين شناسي چهارگوش بجنورد در مقياس  1:250000را نام

برد ،که نيمه شمالي آن را افشار حرب ( )1355و بخش جنوبي آن را بلورچي و مهرپرتو ( )1359بررسي نموده اند.
مهرپرتو بخش جنوب باختري ناحيه بجنورد را نيز بعنوان پايان نامه کارشناسي ارشد خود در مقياس  1:50000ارائه
داده است)1359(.
در برداشتهاي صحرايي ،از نقشه هاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي با مقياس  1:50000و عکسهاي هوايي تقريبا با
همين مقياس و نيز در کارهاي دفتري از دستاورد بررسيهاي گروه فسيل شناسي و سنگ شناسي سازمان زمين
شناسي بهره گيري شده است.
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زمين شناسي و چينه شناسي ناحيه

در تقسيم بنديهاي ايران به زونهاي ساختاري مختلف ،ناحيه بجنورد در دو زون بينالود و کپه داغ جاي ميگيرد .بخش
شمالي ناحيه در محدوده کپه داغ و نيمه جنوبي آن در منطقه بينالود واقع شده است .منطقه بينالود نظر روند ساختاري
دنباله البرز خاوري است .واحدهاي رسوبي وابسته به پالئوزوئيک در بخش بينالود گاهي با ايران مرکزي و گاهي با
البرز همانند است ،آن سان که سازند باروت به البرز ،رسوبهاي اردويسين به ايران مرکزي ،ماسه سنگهاي دونين زيرين
و مياني با سازند پادها در ايران مرکزي ،دونين بااليي با سازند بهرام در ايران مرکزي و همچنين با سازند خوش ييالق

ﮐﺸ
ﻮر

و واحدهاي  A,B,Cسازند جيرود در البرز قابل مقايسه است.
در اين ناحيه رسوبات وابسته به کربونيفر تا ترياس ديده نمي شود .رسوبهاي ژوراسيک تمام منطقه را يکنواخت
مي پوشاند ،از اين رو تفاوت مشخصي ميان رسوبهاي اين دوره در کپه داغ و بينالود به چشم نمي خورد .رسوبهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دونين در همه جا توسط سازند شمشک پوشيده ميشود .در نئوکومين (هوتروين) منطقه کپه داغ با آغاز سازند
شوريجه بدرستي استقالل خود را بدست آورده است .کهنترين سازندي که در ناحيه برونزدگي دارد ،سازند باروت

تﻣ

است .از سازندهاي زايگون و اللون برونزدگي ديده نمي شود .بنظر ميرسد که در سيلورين نيز نبود رسوبگذاري بوده
است .در نيمه شمالي ناحيه (حوض ه کپه داغ) با آغاز سازند شمشک رسوبگذاري از ژوراسيک زيرين تا پايان کرتاسه
ادامه داشته است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چينه شناسي ناحيه

و
اﮐﺘ

براي آسان شدن واحدهاي سنگي نخست سازندهاي منطقه بينالود (پالئوزوئيک) ،سپس رسوبهاي ژوراسيک
(سازندهاي شمشک ،چمن بيد و مزدوران) که هر دو حوضه را ميپوشا نند و در پايان سازندهاي منطقه کپه داغ آورده
ميشود.
سازند باروت Єbt

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

كامبرين

کهنترين رسوبهايي که در ورقه بجنورد برونزد دارد ،مجموعه اي است از :دولوميتهاي ستبر اليه ،آهکهاي خاکستري
تيره چرت دار ،ماسه سنگهاي قرمز و سبز ميکائي ،ماسه سنگ کوارتزيني سفيد رنگ ،شيلهاي توفي رنگارنگ و
همچنين سنگهاي آتشفشاني در حد بازالت نيز در چند افق ديده ميشود .ستبراي اين مجموعه بيش از  1500متر
برآورد مي گردد .در بخشهاي آهکي جلبکهايي از نوع استرومانوليت و ريززياي پوسته دار مشاهده ميگردد .با نگرشي

زﻣﯿ

به همانندي ليتولوژي اين رسوبها ب ا سازند باروت در البرز و جلبکهاي موجود ميتوان آن را به کامبرين زيرين نسبت
داد مرز پائيني و بااليي اين سازند با واحدهاي مجاور خود گسليده شده است .در سازند باروت زيرواحدهايي در نقشه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هستند که ميتوان از بخشهاي ماسه سنگي قرمز کوارتزين ( ،)Sبخش سنگهاي کربناته آهکي و دولوميتي ()L+do
افقهايي از سنگهاي آتشفشاني با ترکيب بازالتي ( )Vنام برد.
سازند ميال Єm

اين سازند در ناحيه بجنورد از گسترش و ستبراي نسبت اً زيادي برخوردار است و اليه هاي ستبر آهکي تا آهک دولوميتي
(معادل عضو يک ميال در اثر) و ستبراي زيادي از آهکهاي ضخيم اليه تيره رنگ تا دولوميتي با ميان اليه هاي شيلي
و اليه هاي ماسه سنگي تا ماسه سنگ آهکي (احتماالً معادل عضوهاي  2و  3ميال در البرز) پديدار شده است هر چند
برآورد ستبراي اين سازند به علت گسله بودن منطقه دشوار است ،ولي آنچه که به چشم ميخورد داراي ستبراي بيش
از  1000متر ميباشد .در اين رسوبها فسيلهاي فراواني ارتوپلوبيتها ،پراکيوپودها و ....ديده ميشود .پراکيوپودهاي زير
به وسيله (ف -گلشن) بررسي گرديده ،که سن کامبرين مياني – بااليي را براي اين نهشته ها پيشنهاد نموده است:
Cf. Chuangia sp.,
Redlichin sp., Billingsella sp.,

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مرز پائيني اين سازند در ناحيه گسله بوده ،ولي مرز بااليي آن در شمال روستاي محمودي به صورت پيوسته و همشيب
با رسوبهاي اردوبسين زيرين پوشيده ميشود.
اردويسين

رسوبهاي وابسته به اردوبسين را ميتوان به  4واحد سنگي تقسيم نمود که از پائين به باال عبارتند از:
 Os.shواحد زيرين :اين واحد بيش از  800متر ستبرا دارد و داراي ماسه سنگ ،شيلهاي سبز زيتوني رديفهايي از آهک
و شيل و آهکهاي خاکستري تيره است و چند اليه نازک از سنگهاي آتشفشاني در حد بازالت و آندزي بازالت نيز در
آن ديده ميشود ،در اين واحد ماکروفسيلهاي فراواني مانند تريلوبيتها و پراکيوپودها يافت ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

پراکيوپودهاي بررسي شده عبارتند از:

cf. Onniella sp., Sowerbyella sp., Strophomena sp. Dalmanella sp.

اگر چه (ف – گلشني) از بررسي پراکيوپودهاي باال سن اردويسين را بطور کلي براي اين واحد پيشنهاد مينمايد ولي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سن بخشهاي زيرين اين واحد به واسطه داشتن کودونيتهاي زير (احمدزاده – هروي) از جنس  Cordylodusبا گونه
هاي مختلف اين جنس مانند

C.Preavus.C.Retundatus, Cangulatos, Cintermedius, C.Oklabonesis
به اردويسين زيرين ،اشکوب  Termadecianوابسته است و بخش مياني آن به علت داشتن کنودونتهايي

تﻣ

مانند  Drepanedus subacaulisو براکيپودهايي از جنس Terynelasma sp.به اردويسين مياني نسبت داده ميشود
(احمد زاده هروي).

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در شمال روستاي محمودي بصورت هم شيب سازند ميال را ميپوشاند و خود نيز در مقطع شيرويه توسط
واحد آتشفشاني اردويسين پوشيده ميشود.
 :Ovاين واحد با ستبرايي برابر با  198متر (در مقطع تيرويه) تماماً همه از سنگهاي آتشفشاني در حد آندزيت و آندزي
بازالت پديدار شده است .در بخش باختري ورقه در شمال روستاي قرچه رباط افزون بر سنگهاي آتشفشاني ،ميان اليه
هايي از شيلهاي خاکستري رنگ و ماسه سنگهاي آهکي نيز يافت ميگردد .اين سنگهاي آتشفشاني با بافت پورفيري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

(بطور جزئي) عمدتاً اينترسرتال ميباشد ،که از پالژيوکـالز (گاهي به شکل پورفيرهاي تجزيه شده به سريسيت و
کلريت) ،کاني فروسيرين ،کلريت که بصورت بلورهاي آنپدرال در فضاي ميان بلورهاي پالژيوکالز جاي دارد و نيز
کلسيت در البالي پالژيوکالزها پديدار گشته اند.
 :Osh,sاين واحد از شيلهاي ميکاسه با ميانه هايي از ماسه سنگ تشکيل شده است ،که در سطح هوازده با هوازدگي
به رنگ سبز زيتوني ديده ميشود .اين رسوبها در مقطع شيرويه  207متر ستبرا دارند ولي اين ستبرا در باختر ورقه

زﻣﯿ

افزايش يافته و نسبتاً زودفرساي و کم فسيل ميگردد اين رسوبها داراي تريلوبيتها ،براکيوپود ،مرجان و بريوزواست.
فسيلهاي زير به وسيله (ف – گلشني) بررسي شده.
براکيوپودها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orthoceras vagans. Dalmanella sp., Platystrophia sp.

و تريلوبيتهاي

Encrubys., Dalmantes sp., Proctus sp.

که سن اردويسين مياني – بااليي را براي اين واحد پيشنهاد مينمايد.
 :Ol,sh,sاين واحد که بخش بااليي رديف رسوبي اردويسين است ،در مقطع شيرويه  300متر ستبرا دارد .نهشته هاي
آن شامل ماسه سنگهاي نازک اليه ،آهکهاي ماسه اي ،آهکهاي مارني با ميان اليه هايي از شيل ميباشد .بخش بااليي
اين واحد اکثراً از آهکهاي گرهک دار با مياناليه هايي از شيل ساخته شده است .اين واحد سرشار از فسيل و داراي

گونه هايي از تريلوسيت ها ،براکيوپودها ،مرجان ها ،بريوزواها و باالخره الله و شان وکودونيت ها ميباشد ،که مجموعه
براکيوپودهاي زير در اين واحد (ف – گلشني و احمد زاده هروي) بررسي شده است:
Resserella corpolenta, Platystrophia sp., Diceromyonia tersa, Dolerorthis sp., PENTANICROUS SP.
Leptaena acqualis.
Hindella crassa incipiens, Leptaena cf. depressa, Salopina sp, Atrypa cf. reticalaris
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و کودونت هايي مانند:
Amorphognathus ordovicicus, Zygognatbus plebia, Panderodus gracilis

از اين واحد شناسايي شده است (احمد زاده هروي).
يادآوري مينمايد ،که برخي از براکيوپودهاي نام برده (به ويژه سه نمونه آخري) تا سيلورين نيز ادامه دارند ،ولي با
توجه به کنودونت هاي بررسي شده اين واحد متعلق به اردويسين بااليي ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

پيوند اين واحد رسوبي با واحد زيرين خود ( )Osh,sتدريجي ،ولي با نهشته هاي فوقاني (معادل سازند پادها) ناگهاني
( )sharpولي هم شيب است .ستبراي اين واحدها از باختر به سوي خاوري کاهش مييابد.
 دونين :نهشته هاي اين مقطع زماني از دو رخساره گوناگون تشکيل شده است ،و در نيمه جنوبي برونزدگي دارد.واحد زيرين Ds

اين واحد در مقطع شيرويه  217متر ستبرا دارد و ليتولوژي آن از پائين به باال داراي :اليه هاي ستبر ماسه سنگي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قر مز رنگ ميکادار ،ماسه سنگ کوارتزي سفيد رنگ با مياناليه هاي آهک ماسه اي و در بخشهاي بااليي رديفهايي از
ماسه سنگ ،شيل و شيلهاي مارني ميباشد .بر روي بيشتر ماسه سنگها اثرات موج نقش (ترنجيدگي) ( )Ripel marks
به جاي مانده است .در اين رسوبها در مقطع بازديد شده سه افق از سنگهاي آتشفشاني در حد بازالت و آْندزي بازالت

تﻣ

نيز ديده مي شود .اين نهشته ها از ديدگاه سنگ شناختي و موقعيت چينه اي تقريباً با سازند پادها هم ارز ميباشند،
مرز زيرين اين سازند با نهشته هاي اردويسين ناگهاني و مشخص ،ولي مرز بااليي آن با نهشته هاي بااليي برابر سازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خوش ييالق تدريجي است.
هر چند از اين واحد فسيلي بدست نيامده است ،ولي با نگرشي به ليتولوژي ،جايگاه چينه اي و پيوستگي آن با واحد
بااليي دونين ،ميتوان آن را به دونين زيرين – مياني نسبت داد.

و
اﮐﺘ

واحد بااليي Dl,sh

اين واحد در مقطع شيرويه  166متر ستبرا دارد ليتولوژي آن از پائين به باال عبارتست از :رديفهايي از اليه هاي شيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهکي و ماسه سنگي ،شيلهايي به رنگهاي گوناگون رديفهاي شيل و آهک ،سنگ آهک ستبر اليه با مياناليه شيلي ،در
باال آهک خاکستري تيره ،که باالترين بخش اليه هايي از دولوميت نيز آنها را همراهي مينمايند .اين واحد در سطح
هوازده خاکستري تيره – سبز زيتوني و گاهي کرم رنگ ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد مذکور بسيار پرفسيل است .آن سان که براکيوپودهاي زير به سن دونين بااليي از اين واحد گردآوري گرديده
و به وسيله (ف – گلشني و احمدزاده هروي) بررسي گرديده اند.
Diazoma cf. voihymia
Cyrtospirifer sp., Athyris cf. intermedia
Diehospirifer Piriformis. Croribyris sp.
Cleiothyridina sp. Athyris cf. Chitratenis
Productella sp.
Eleutherolomma sp., Spinatrypina sp.
Cytrospirifer cf. quadratus. Aulacerllar cf. interlincal
Cf. chantaginus, Gastrodotocehia dichotomian
Cyphoterorhyochus koraghensis.
Cytrospirifer cf. schelonicus
C.Cf. Archiaci.
Cyrihospirifer cf., multiphicata

افزون بر آن از اليه هاي آهکي اين واحد کنودونيتهاي زير که به سن دونين بااليي ميباشد ،به وسيله ( م  -احمدزاده
هروي) شناسايي و بررسي گرديده است:
)Icriodus oxpansus (Branson & Mehl 1937
)Icriodus brevis (Stauffer 1940
Bispathodus cf.costaluslc.B.Branson 1934
)Hindcodella subtilis (Alrich &Bassler
)Neoprioniodus cf. semiseparatus (Branson & mehl 1934
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گذر اين واحد با نهشته هاي زيري تدريجي است .اين واحد در سراسر منطقه مورد بررسي ،با سازند شمشک بصورت
ناپيوسته ( ) disconformityپوشيده شده است و از ديدگاه چينه اي با سازند بهرام در ايران مرکزي و با بخشهاي
 C,B,Aسازند جيرود يا سازند خوش ييالق در البرز قابل مقايسه ميباشد.
در شمال روستاي چهار برج در ميان اين نهشته هاي ستبرايي در حدود  50متر از اليه هاي ماسه سنگي پيدايش
يافته ،که دو افق سنگهاي آتشفشاني با ترکيب بازالتي در آن ديده ميشود (  )Dv+sکه در خور نماياندن در نقشه
ميباشد.
ژوراسيك
s

ﮐﺸ
ﻮر

سازند شمشك J s

اين سازند در ناحيه بجنورد بيش از  1000متر ستبرا دارد ،سازند نامبرده با چند متر کنگلومرا و ماسه سنگ به رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خاکستري تيره آغاز شده و اين توالي از شيلهاي خاکستري تيره ذغالدار و ماسه سنگ و گاهي شيلهاي مارني تشکيل
شده است در جنوب ناحيه (دره سازمران) ميزان ماسه سنگ و در شمال ناحيه ميزان شيل آن افزايش مييابد .در اين
نهشته ها رد گياهان اعم از برگ و ساقه به روشني ديده ميشود ،که بيشتر از گونه Nilssonia sp, Pedozamites sp.

تﻣ

ميباشد و گمان ميرود وابسته به  Sinemarianتا  Phensbachianباشند (دکتر فخر) در ناحيه بجنورد در همه جا
سازند شمشک با ناپيوستگي رسوبهاي دونين بااليي را پوشانيده و خود نيز با گذري تدريجي توسط سازند چمن بيد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پوشيده مي شود .با نگرشي به همانندي ليتولوژي و وجود فسيلهاي گياهي و نيز موقعيت چينه شناسي ،اين رسوبها به
ژوراسيک زيرين تا مياني وابسته هستند.
سازند چمن Jch

و
اﮐﺘ

سازند چمن بيد از مجموعه مارن ،آهک مارني و آهک به رنگ خاکستري روشن تشکيل شده است .ستبراي آن را
گاهي تا بيش از  800متر مي توان برآورد کرد با فسيلهاي زيادي از آمونيت ها ،دوکفهايها ،بلسنيت و براکيوپودهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مزوزوئيک همراه ميباشد .آمونيت هاي زير که به وسيله (ک  -سيد امامي) بررسي و سن آنها تعيين شده از اين سازند
گردآوري گرديده است :خانواده هاي
Phylloceradidae. Hechcoceratidae
Divers Perisphinetidae
Reinechia sp., Macrocephathes sp.

از اين رو سن اين سازند به استناد فسيلهاي نام برده از ژوراسيک مياني تا اوايل ژوراسيک بااليي تعيين ميگردد ،به

زﻣﯿ

ويژه که فراواني آمونيتهاي يادشده در اتاژ  Callovianميباشد .الزم به يادآوري است که با نگرشي به ميکروفسيلهاي
بررسي شده در شروع سازند مزدوران ممکن ا ست اين نهشته ها بخش زيرين ژوراسيک بااليي را نيز در بر بگيرند.
سازند چمن بيد در بخش زيرين با سازند شمشک گذر تدريجي دارد و در بخشهاي بااليي بتدريج به سازند مزدوران
تبديل گشته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند مزدوران J-K mz

اين سازند از گسترش زيادي برخوردار است و ستبراي آن شايد بيش از  2100متر باشد .و در مجموع از آهکهاي
روشن تا صورتي رنگ ديده ميشوند ،که داراي مياناليه هايي از مارن هستند .هر چند در اين سازند آمونيت کمياب

است ،ولي در بيشتر اليه هاي آن ميکروفسيل يافت مي شود ميکروفسيلهاي زير که وابسته به ژوراسيک بااليي هستند،
به وسيله (ف .کاشاني) بررسي شده است.
Calpionella cf. olliptica Cadisch
Nodophihalimidium sp.
Trecholina sp.
Globochala alpine Lombard
Neotocholina sp.
Haplophrogmoldes sp.
)Trocholina alpine (Leupeld
Cristellaria sp
Spirillina spp.
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Pseudochrysalidina sp.
Lenticulina sp.
Coskinolina sp.

از اليه هاي بااليي سازند مزدوران ،ميکروفسيلهاي زير وابسته به نئوکومين از آغاز کرتاسه تا اتازهوتروين شناسايي
Calpionella spp., Chofatella sp.
Pseudocyclamina aff. Lituus. Aeolisacous sp.
)Haplophragmoides cf. farsenris, Tintinopsella cf. longa (colom
Tintinopsella sp. Calpionellopsis sp.

ﮐﺸ
ﻮر

گذر سازند مزدوران با سازند زيري خود (چمن بيد) تدريجي و پيوسته است در نيمه شمالي (زون کپه داغ) اين سازند
به تدريج پيوسته و هم شيب به سازند شوريجه تبديل مي گردد ولي در نيمه جنوبي (بينالود) مرز بااليي آن مشخص
نيست.
آهکهاي سازند مزدوران در محدوده مورد بررسي وابسته به محيط رسوبگذاري ژرف يعني همي بالژيک يا مزوپالژيک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بوده که ژرفايي از  200تا  2000متر داشته است ،از نگاه ريخت شناسي آهکهاي مزدوران بلند و ستيغ ساز ميباشند.
در محدوده ورقه بجنورد در زون بينالود رسوبهاي وابسته به کرتاسه ديده نمي شود ،ولي طبق ديگر نقشه هاي تهيه
شده توسط سازمان زمين شناسي درگير نقاط اين زون رسوبهاي کرتاسه به طور دگر شيب بر روي آهکهاي سازند الر

تﻣ

جاي گرفته است.
سازند شوريجه Ksh

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همچنان که گفته شد ،اليه هاي آهکي ستبر با ميان اليه هاي مارني بخش بااليي سازند مزدوران بتدريج به سازند
شوريجه تبديل ميگردد .سازند شوريجه در محل روستاي ارکان  415متر ستبرا دارد و ليتولوژي آن شامل سه بخش

و
اﮐﺘ

عمده ميباشد.
بخش زيري شامل رديفهايي از ماسه سنگ صورتي رنگ زود فرسا و مارن.
بخش مياني شامل حدود  70متر مارن گچدار با خرده هاي صدف نرمتنان.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش بااليي شامل اليه هاي ستبر تا متوسط ماسه سنگ زود فرسا و مارن.
تاکنون از سازند شوريجه فسيلي بدست نيامده ولي با نگرشي به جاي گرفتن آن ميان سازندهاي مزدوران و تيرگان
سن آن را ميتوان با اشکوبهاي هوترين تا بارمين نسبت داد.
هر چ ند که سطح دريا هنگام به جا گذاشته شدن رسوبهاي سازند شوريجه نوسان داشته ،ولي در مجموع اين سازند
را مي توان دليل پسروي درياي مزدوران و همچنين نشانگر پيشروي درياي تيرگان دانست آنان که محيط رسوبي

زﻣﯿ

هيچگاه از آب بيرون نبوده است ،اين رسوبها بيانگر محيطي کم ژرفا از حد جزر تا نواحي کم ژرفاي محيط نريتيک
بوده ،ولي ژرفاي درياي آن در مقايسه با نواحي خاور کپه داغ بيشتر بوده است .اين سازند در بخش خاوري کپه داغ
از ماسه سنگ و کنگلومرا تشکيل شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند تيرگان Ktr

ستبراي اين سازند در ناحيه بجنورد به حدود  900متر ميرسد ولي با توجه به شيب کم ،و چين خوردگي ماليم از
گسترش زيادي برخوردار است .ليتولوژي آن شامل آهک ستبر اليه تا توده اي يکنواخت است ،که در سطح هوازدگي

به رنگ خاکستري روشن مي باشد .اين سازند سرشار از ميکروفسيل است ولي فسيل اربيتولينا تقريباً از نخستين اليه
ها آشکار مي گردد .ميکروفسيلهاي زير به وسيله (ف – کشاني و م – حسينيون) بررسي شده است .اين ميکروفسيلها
از کهن به دو عبارتند از:
Orbitolina spp., Cuneolina sp.
)Orbitolina discoidea, Dictyoconus off arabicus (Henson
Haploperagmoides sp. Nautiloculina sp. Pracobitolina comrmye, Iraqia simplex, Dictyoconus spp, Iraqia
sp. Trocholina sp., Psuedolituonella sp. Lenticulina sp., echinid debrics, Rotalia sp.
Orbitolina concave Salpingoporella sp.
Acilularia sp., Pseudochoffatella sp., Pseudocyclammina sp.
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فسيلهاي باال بيانگر سن پارمين – آپسين است ،اما با توجه به آمونيتهايي که از پائين ترين افق سازند سرچشمه
گردآوري شده است ،سن سازند تيرگان نهايتاً تا آپسين زيرين تعيين ميگردد.
آهکهاي ستبر اليه اين سازند در برخي بخشها به طور جانبي به سازند سرچشمه تبديل ميشود .مرز سازند تيرگان با
سازند شوريجه تدريجي و گذرش با سازند سرچشمه هم شيب و پيوسته است.
آهکهاي سازند تيرگان نيز همانند مزدوران معرف محيط رسوبگذاري همي پالژيک يا مزوزوئيک ميباشد.
سازند سرچشمه Ksr

ﮐﺸ
ﻮر

اين سازند شامل مجموعه اي از مارنهاي سبز تيره ،مارنهاي آهکي و آهک مارني کرم رنگ ميباشد .ستبراي آن حدود
 400متر است نهشته هاي اين سازند بسيار پرفسيل ميباشند چنانکه افزون بر فسيل اربيتولينا که معموالً در اليههاي
آهکي مارني آن به فراواني يافت ميشود ماکروفسيلهايي چون دوکفهايها به ويژه اگزوژيرا ،آمونيتها ،گاستروپودها و
خارپوستها نيز در آن ديده ميشود .ميکروفسيلهاي زير بوسيله (ف-ف -کشاني م -حسينيون) بررسي شده اند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Orbitolina spp., Dictyoconus sp., Pseudocyclammina sp.
Orbitolina sp. Lenticulina sp., Praeorbitolina sp.
Orbitolina concova, Psuedolituonella sp., Lithocodium aggregatum Eliot,
Dictyoconus aff. Arabicuss, crinoid debries
همچنين آمونيتهاي فراواني از گونه  Deshaysites spدر اين سازند ديده مي شود ،که ويژه آپسين زيرين است .توجه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به ميکروفسيلها و آمونيتهاي شناسايي شده در اين سازند سن آپسين زيرين تا مياني براي آن در نظر گرفته ميشود.
از ديدگاه ريخت شناسي اين سازند به جهت داشتن ليتولوژي نرم ،زودفرساي و پهنه ساز ميباشد .نوع رسوبها و صدف
دوکفه اي ها و ساير نرمتنان نشانه آن است ،که سازند نام برده در محيط رسوبگذاري نريتيک ته نشست شده است.
سازند سرچشمه در مرز زير ين خود هم شيب و پيوسته سازند ثيرگان را ميپوشاند و خود بتدريج به سازند سنگانه

و
اﮐﺘ

تبديل ميگردد.
سازند سنگانه Ksn

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند سنگانه در منطقه مورد بررسي گسترش کمي دارد سازند سرچشمه بتدريج به شيل و شيل مارني تيره رنگ با
مياناليه هاي آهکي سازند سنگانه تبديل ميشود .به علت فرسايش پذيري زياد بخشي از زمينهاي کشاورزي را تشکيل
داده است .گذر اين سازند با واحد زيري تدريجي ،اما مرز بااليي آن در اين محدوده گسليده است از اين رو نمي توان
ستبراي آن را برآورد نمود .ولي در شمال بجنورد در ناوديس شيخ ستبراي آن به بيش از  600متر ميرسد.
ميکروفسيلهاي شناسائي و بررسي شده از افقهاي آهکي آن بشرح زير است .که به وسيله (م -حسينيون) بررسي
شدهاند.

Orbitolina spp., Orbitolina concave, Lenticulina sp. Nautiloculina olitica

زﻣﯿ

آمونيت هايي که از اين سازند گردآوري گرديده عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Chelonicera sp.
Parahoplites sp.
Acantahoplites sp.
Hypaconthoplites sp.

که وابسته به آپسين بااليي ميباشند ،ولي با توجه به ميکروفسيلها و آمونيتهاي شناخته شده سن سازند سنگانه آپسين
مياني ،آلبين زيرين در نظر گرفته ميشود.

سازند آبداراز Kab

اين سازند در بخش شمال خاوري ور قه برونزد دارد .ليتولوژي آن شامل آهکهاي مارني و مارن سفيد رنگ است .بيشتر
ستبر اليه تا توده اي و ستبراي آن در حدود  400متر است .از ديدگاه ريخت شناسي از سازندهاي زيرين و زيرين
خود بلندتر است ،دو کفه اي هاي گروه اينوسراموس در آن فراوان است .ميکروفسيلهاي وابسته به اين سازند که (به
وسيله م .حسينيون) بررسي شده تعيين کننده سن سنوماتين – تورنين براي اين سازند است:
Calcisphaerula innominate, Pithonella ovalis, Hedbergella sp. Heterobelix sp.
Rotalipora sp. Lenticulina sp., Nodosaria sp., Textularia sp.
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رسوبهاي ترشيري

ائوسن :رسوبهاي ائوسن تنها در نيمه جنوبي محدوده مورد بررسي برونزد دارد .ستبراي اين نهشته ها حدود  80متر
برآورد مي شود و از آهکهاي ستبر اليه به رنگ خاکستري روشن تا سفيد ،ماسه سنگ آهکي و مارنهاي نوموليتدار
درست شده اند .در اين رسوبها صدف دوکفه ايهاي بزرگ از خانواده اوسترانيز يافت ميگردد ،ميکروفسيلهاي زير به
سن ائوسن مياني (لتاژ  )Lutetianاز اين نهشته ها شناسايي و به وسيله (ف .کشاني) بررسي گرديده است:
Nummulites cf. aturicus, Assilina sp., Discocylina sp.

مرز پائيني و بااليي اين واحد گسليده است.

ﮐﺸ
ﻮر

نئوژن :رسوبهاي وابسته به نئوژن (احتماالً پليوسن) تقريباً در بيشتر نقاط ورقه ديده ميشوند .اين نهشته ها را ميتوان
به دو واحد زير تقسيم نمود:
Ng1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در بلنديهاي جنوبي کالت حاج علي آقا برونزد دارد و شامل رديفهايي از مارن ،گچ ،کنگلومرا با قلوه هايي از
نهشته هاي کهنتر و اليه هايي از شيل توفي ميباشد .ستبراي اين واحد  150تا  170متر برآورد شده و بصورت

تﻣ

دگرشيب واحدهاي کهنتر را مي پوشانند از بخشهاي مارني واحدهاي وابسته به نئوژن نمونه هاي چندي براي بررسيهاي
 washingفراهم گرديده که متاسفانه همگي فاقد فسيل بوده اند ،اما با توجه به جايگاه چينه اي و نوع رسوبهاي سازنده
آنها به نئوژن تعلق دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Ng2

اين واحد از مارن و کنگلومرا تشکيل شده و در ناحيه گسترش زيادي دارد .در شمال اسفراين ستبراي آن به بيش از

نهشتههاي كواترنر

و
اﮐﺘ

 300متر ميرسد .در برخي از برونزدها ،بخشهاي مارني (  ،)Ngmکنگلومرائي ( )Ngcقابل جدايش از يکديگر ميباشند.
در اين نقاط واحد مارني در زير و بخش کنگلومرائي در رو جاي گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته هاي اين دوره شامل رسوبهاي کنگلومرائي پليستوسن ( )Qp lبا سيمان آهکي ماسه اي ،رسوبهاي آبرفتي
پادگانهاي ( )Q1که کنگلومراي بي سيمان هستند ،مخروط افکنه هاي دامنه اي ( )Qfکه آنها نيز از کنگلومراي بيسيمان
تشکيل يافته است ،رسوبهاي آبرفتي دشتها که عمدتاً زمينهاي کشاورزي را درست کرده اند ( )Q2و واريزه هاي دامنه
اي بلنديها ( )Qscو در پايان آبرفتهاي بستر رودخانهاي ( )Qalکه جديدترين رسوبها را تشکيل ميدهند.
آتشفشان جوان Qv

زﻣﯿ

در مجاور روستاي فيروزه برونزد کوچکي از سنگهاي آتشفشاني ديده مي شود .اين سنگهاي آتشفشاني کنگلومراي
نئوژن (  )Ngcرا تحت تاثير قرار داده اند .ترکيب آنها در حد آندزي بازالت اليوين پيروکسن دار ميباشد ،در چند نقطه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ديگر م انند نزديک روستاي حصار نيز برونزد کوچکي از اين آتشفشان جوان ديده ميشود ،که در رسوبهاي نئوژن جاي
گرفته و وابسته به فاز آتشفشاني کواترنر مي باشند ،بازالت يادشده در مقطع ميکروسکوپي بافت پورفيري با زمينه
فلوئيدال دارد و کانيهاي تشکيل دهنده آن عبارتند از :اليو ين که به کلريت ،کلسيت و کانيهاي اکسيد آهن تجزيه
شده ،پيروکسن (با حداکثر قطر  0/ 2تا  0/5ميليمتر) و زمينه سنگ از ميکروليتهاي پالژيوکالز با ترکيب بازيک تا
متوسط است .از کانيهاي ثانويه ميتوان از کلريت ،کلسيت و اکسيد آهن نام برد.
زمين شناسي ساختماني و تكتونيك منطقه

كليات

آن سان که پيشتر گفته شد و از جدول مقايسه واحدهاي سنگي ( )lithofacies correlation chartنيز بدست ميآيد،
موقعيت محدوده مورد بررسي از ديدگاه زمين شناسي ساختماني چنان است،که بخش شمالي آن جزو زون ساختاري
کپه داغ (اشتوکلين  )1968و بخش جنوبي آن وابسته به زون ساختاري بينالود (نبوي  )1355ميباشد .از سرگذشت
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زمين شناسي پيش از لباس در زون کپه داغ در محدوده نقشه بجنورد اطالعي در دست نيست ،شايد بتوان سکانس
رسوبي را که در ناحيه آق در بند گزارش
( روتنر  1983و افتخار نژاد – بهروزي  )1366پي سنگ سازندهاي کپه داغ در نظر گرفت.
سير تحوالت زمين شناسي را در بخش جنوبي مي توان از اوايل کامبرين پيگيري نمود .بدينسان که بخش مذکور

ﮐﺸ
ﻮر

دنباله پالتفرم ايران مرکزي بوده و دريايي کم ژرفا بر آن چيرگي داشته است نهشته هاي بجا مانده که بيشتر شامل
شيلهاي سيليتي تا ماسه اي ،دولوميت ،آهکهاي صدفدار و يا ماسه سنگ ميباشند بيانگر کم ژرفايي و شرايط آب و
هوايي نسبتاً گرم اين حوضه رسوبي است .رسوبهاي يادشده در پالئوزوئيک زيرين بجاي گذارده شده و هم ارز سازندهاي
باروت ،ميال و رسوبهاي اردوپسين ميباشند .درياي يادشده براي روزگاري دراز از اين پهنه رخت برمي بندد ،و اين
پسروي را با توجه به بودن سنگهاي آتشفشاني تيپ آندزيت تا بازالت به قدمت اردوپسين مياني ،شايد بتوان به پيامد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فاز کالدونين نسبت داد .بدينسان نيمه جنوبي به گمان قوي در سيلورين بااليي تا دونين زيرين از آب بيرون آمده،
ولي متحمل چين خوردگي ن مي گردد .زيرا نهشته هاي ماسه سنگي سازند پادها و به دنبال آن آهکها و شيلهاي معادل
سازند خوش ييالق يا بهرام بطور هم شيب نهشته هاي اردوپسين را ميپوشانند ،از سرنوشت اين منطقه در دوره هاي

تﻣ

کربونيفر ،پرمين و ترياس اطالعي در دست نيست.
در اوايل ژوراسيک دريايي واحد  ،هر دو منطقه را در برمي گيرد و رسوبهاي اين دريا در منطقه جنوبي بصورت ناپيوسته

ﺸ
ﺎﻓﺎ

( ) Disconformityو با پايه کنگلومرايي بر روي نهشته هاي کهنتر به ديرينگي دونين بااليي مينشيند .ولي از چگونگي
وابستگي نهشته هاي ژوراسيک با رسوبهاي کهنتر از خود در نيمه شمالي ورقه چون همبري آنها ديده نمي شود،
اطالعي در دست نيست گمان ميرود که پي سنگ منطقه کپه داغ را پليت توران تشکيل ميدهد و زون بينالود مانند

و
اﮐﺘ

منطقه ايران مرکزي داراي پي سنگ اپي بايکالين باشد؟
همانندي نهشته هاي ژوراسيک در هر دو منطقه ساختاري بيانگر آن است که هر دو منطقه حوضه رسوبي واحدي را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اين زمان تشکيل مي داده اند .از اين رو زمان اتصال دو پليت ايران مرکزي و توران پس از ترياس و پيش از ژوراسيک
بوده است .حوضه رسوبي درست شده همچنان تا اوايل کرتاسه (هوتروين) ادامه داشته است ،ولي از اين پس بخش
جنوبي اين حوضه که همان زون بينالود ياد شده ،کم کم از آب بيرون ميآيد و سازندهاي وابسته به کرتاسه با
دگرشيبي برروي سنگهاي کهنتر جاي مي گيرد ،که در اين نواحي برونزدي از آنها ديده نمي شود ،ولي بخش شمالي
آن تنها با نوسانهايي در عمق آب روبرو گشته که با بجا گذاشتن ستبرايي از نهشته هاي مارني و ماسه سنگي بيانگر

زﻣﯿ

ژرفاي کم آب ميباشد (سازند شوريچه) دوباره ژرفاي آب افزايش يافته و دريا کامالً بر آن چيره مي گردد .همزمان با
اين تغييرات است که حوضه کپه داغ شکل ميگيرد و استقالل واقعي خود را پيدا ميکند .در طول دوره کرتاسه شرايط
دريايي در آن منطقه حاکم بوده و رسوبگذاري انجام مي شده که به سوي شمال فرونشيني داشته است .آن سان که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازندهاي کرتاسه بااليي بيشتر در بخش شمالي زون کپهداغ بجا گذاشته شده و آنها (سازندهاي وابسته به کرتاسه و
کپه داغ) با ديگر نقاط کشورمان تقاوت مشخص دارند .در پالئوژن نيز در حوضه شمالي بيرون از محدوده نقشه
رسوبگذاري صورت مي گرفته و در جنوب نيز در اين دوره دوباره دريا پيشروي نموده که آهکهاي مارني نوموليتدار
لوئسين را بجاي گذاشته است.
از اين پس شرايط دريايي از حوضه رخت برمي بندد و منطقه باال آمده و از آب بيرون ميآيد در دوره نئوژن حوضه
هاي کم ژرفا و محدودي در هر دو بخش پديدار مي شود ،که بوسيله بلنديهاي پيرامون خود محصور و محدود ميگرديده
اند ،ژرفاي اين حوضه ها کم و نهشته هاي آنها بيشتر تخريبي و کم ژرفاست ،که از آن جمله ميتوان مارنهاي موجود
در دشت اسفراين و نهشته هاي کنگلومرايي را که در جنوب خاوري بجنورد برونزدگي دارند نام برد .در مجموع وضعيت
تکتونيکي بينالود با کپه داغ تفاوتهايي مشخص دارد .بخش بينالود داراي چين خوردگي ،گسلش و بهم ريختگي
شديدتري است و گسلها همگي تراستي يا معکوس بزرگ زاويه با روند خاوري – باختري و شيب سطوح آنها به سوي
شمال ميباشد.
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چين خوردگيها و فازهاي كوهزايي

از سرنوشت زمين شناسي شمال ورقه (زون ساختاري کپه داغ) در پالئوزوئيک و کهنتر از آن به علت پوشيده بودن
نهشته هاي اين روزگار آگاهي در دست نيست ،بخشي از کهنترين نهشته هاي موجود در نيمه جنوبي ورقه (زون
بينالود) نهشته هاي کربناتي چرت دار و تخريبي است ،که نشانگر محيط دريايي کم ژرفا و شرايط پالنفرمي ميباشد.
اين نهشته ها که هم ارز سازند باروت به ديرينگي کامبرين زيرين ميباشند ،همبري گسله اي با ديگر نهشته ها دارند،
دريا در کامبرين و اردوپسين بر منطقه ياد شده چيرگي داشته و نهشته هاي اين روزگار نيز دال بر هميشگي بودن
همان شرايط پالنفرمي ايجاد شده است .جنبشهاي زمين ساختي در اواخر اردويسين که به گمان هم ارز زماني فاز

ﮐﺸ
ﻮر

کوهزايي کالدنين مي باشند ،سبب گرديده که منطقه از آب بيرون آيد ،شايد بتوان بودن سنگهاي ولکانيکي بازالتي در
اردويس ين مياني را نيز بازتابي از اين جنبشها دانست؟ بهر حال دريا تا اواخر دونين دوباره پيشروي کرده و ماسه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهاي سازند پادها را بجا ميگذارد .رسوبگذاري در اين دريا تا پايانهاي دونين – آغازهاي کربونيفر همچنان ادامه
داشته است ،در کربونيفر دريا دوباره پسروي مينمايد و منطقه از آب بيرون ميآيد .اين جنبشها را ميتوان به فاز
هرسيسين نسبت داد ،که عملکرد آن را در ايران زمين معموالً بصورت خشکي زايي گزارش شده است .به علت نبودن

تﻣ

نهشته هايي کربونيفر تا ترياس در محدوده مورد بررسي نمي توان درباره سرگذشت زمين شناسي منطقه در اين
ر وزگار اظهار نظر نمود .اما از اينکه نهشته هاي ژوراسيک بيشتر بصورت همبري فرسايشي  disconformityبر روي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته هاي دونين بااليي مينشيند ،اگر منطقه در طول دوره هاي کربونيفر – پرمين و ترياس فاز کوهزاي مهمي را
تحمل نموده باشد ،اين فاز بصورت چين خوردگي نبوده است .زيرا در تاقديسهاي شمال سياه خانه و شمال توي

و
اﮐﺘ

رسوبهاي ژوراسيک (سازندهاي شمشک چمن بيد مزدوران) و رسوبهاي پالئوزوئيک با يکديگر (همسان چين خورده
اند ).
از اوايل ژوراسيک دو زون ساختاري موجود در منطقه ( بينالود و کپه داغ) بهم پيوسته شده و درياي ژوراسيک در
چنين حوضه واحدي آغاز به رسوبگذاري مينمايد ،که اين وضع تا کرتاسه آغازي (نئوکومين زيرين) ادامه داشته است،
در آغازهاي کرتاسه در پي ناآراميهايي که در کف حوضه رسوبي پيدا شده براي مدتي از ژرفاي حوضه کاسته شده و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اين زمان رسوبهاي اين کنتينال (سازند شورچه) به جاي گذارده مي شده است .هر چند پس از اين روزها ،بخش
جنوبي براي مدتي کوتاه از آب بيرون آمده اما بخش شمالي (کپه داغ) همچنان در زير آب بوده و بدينسان است ،که
حوضه کپه داغ استقالل واقعي پيدا کرده است .از سرگذشت زمين ساختي بخش جنوبي (زون بينالود) در دوره کرتاسه
به علت نبودن نهشته هاي اين زمان آگاهي نداريم ،ولي در منطقه کپه داغ در کرتاسه رسوبگذاري ادامه داشته و سطح
آب نوساناتي داشته است .رسوبهاي کربناتي مزدوران به رسوبهاي نواحي کم ژرفاي شورچه تبديل شده و دوباره با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

افزايش ژرفاي دريا دربارمين و آپسين نهشته هاي آهکي سازند تيرگان بجا گذاشته شده است .سپس سازند سرچشمه
که رسوبهاي آن از نوع محيط نريتيک گذاشته شده و به دنبال آن سازند سنگانه با رخساره شيلي و در پايان رسوبهاي
کربناتي و مارني سازند آبدار تشکيل شده است ،که همگي ويژه حوضه رسوبگذاري کپه داغ ميباشند.

چين خوردگي اصلي که ريخت امروزي را تشکيل داده وابسته به فاز پيرنه يا وابسته به فاز  Late alpineاست .که در
جنوب ناحيه چين خوردگي منجر به رانده شدگي و برگشته شدن يال جنوبي ساختارها گرديده است .ادامه فشار

سبب رانده شدن چينهاي خوابيده ( تاقديسهاي خوابيده در شمال سياه خانه و شمال توي) به سوي جنوب شده است.
اما در نيمه شمالي ورقه (زون کپه داغ) نيروهاي تکتونيکي شدت کمتري داشته و ساختهاي تاقديسي و ناوديسي
ماليمتري پديد آورده اند.

گسلهاي منطقه

روند عمومي گسلها تقريباً خاوري – باختري است .گسلهاي راستالغز روند شمال خاوري-جنوب باختري دارند .در
جنوب ورقه گسلش شدت بيشتري دارد و عموماً از گونه تراستي با معکوس بزرگ زاويه اند .اين گسله ها در جنوب
ورقه در سازندهاي شمشک چمن بيد و مزدوران بهتر ديده مي شوند .گسله هاي عادي در منطقه خيلي کم ديده
مي شوند .گسله هاي ناحيه را از نظر چگونگي عملکرد آنها ميتوان به چند دسته بخش نمود:
10

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
گسله هاي تراستي و واژگونه

اين گونه گسله ،در همه ورقه و به ويژه در بخش جنوبي آن بيشتر ديده ميشود ،که گاهي راندگيهاي بزرگي را سبب
شده است در دره شمال روستاي قرچه رباط سازند ميال بر روي رسوبهاي دونين رانده شده است .همچنين در همين
ناحيه رسوبهاي پالئوزوئيک بر روي سازندهاي وابسته به ژوراسيک رانده شده اند .در شمال توي و چهار برج سازند
باروت با گسله واژگونه بزرگ زاويه برروي سازند شمشک جاي ميگيرد.
راندگيها از شمال به جنوب صورت گرفته و شيب سطوح اين گونه گسله ها به سوي شمال است ،گسلههاي مهم
راندگي در اين ناحيه عبارتند از:

ﮐﺸ
ﻮر

گسله كوه سلوك

آهکهاي سازند ميال در سطح اين گسله بر روي رسوبهاي پالئوزوئيک رانده شده است که  12کيلومتر از درازاي اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسله با روند خاوري – باختري در ورقه بجنورد جاي دارد و شيب سطح گسله حدود  20درجه و به سوي شمال
ميباشد.
گسله قرچه رباط

تﻣ

اين گسله روند شمال خاوري – جنوب باختري دارد .رسوبهاي پالئوزوئيک در سطح اين گسل بر روي سازندهاي
وابسته به ژوراسيک رانده شده اند.
گسله شيرويه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در حدود  20کيلومتر درازا دارد .تاقديس سياه خانه پس از خوابيدن به سوي جنوب بر روي رسوبهاي جوانتر رانده
شده است.
گسله گردنه حصار

و
اﮐﺘ

گسله واژگونه بزرگ زاويه و بصورت دسته گسله هاي متعددي است .ساختارهاي بدست آمده از راندگي در رويه گسله
( )Fault Relative Foldبه زيبايي ديده مي شود .در اثر اين گسلش بخشي از آهکهاي سازند مزدوران تا بلنداي زيادي
باال آمده و برروي بخش ديگر جاي گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسله شمال سارمران

اين گسله نيز گسل واژگونه بزرگ زاويه است ،که سازند باروت در سطح اين گسله برروي سازند شمشک رانده شده
است.
گسله چهار خروار

اين ناحيه در مجموع از نظر تکتونيکي و گسلش پيچيده است .در محل چهارخروار سازند تيرگان ب رروي سازندهاي

زﻣﯿ

جوانتر رانده شده است.
با توجه به وابستگي واحدهاي رسوبي در اين ورقه به نظر ميرسد که زمان گسلش اين گسله ها پيش از نئوژن باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسلهاي عادي )(Normal

اين گسله به تعداد کمتري از ديگر گسله ها ديده مي شوند و بيشتر شکستگيها و گسلهاي کوچک ناحيه را تشکيل
ميدهند.

گسلههاي راستالغز

اين دسته از گسلها بيشتر روند شمال خاوري – جنوب باختري دارد ،که گاهي هم با روند شمال باختري – جنوب

خاوري ديده مي شود .گاهي نيز جابجايي هاي زيادي را سبب شده اند .از مهمترين آنها گسل کي کي است که يک
گسل راستگرد با درازايي حدود  15کيلومتر سبب جابجايي افقي حدود  3کيلومتر شده است .گسل راستا لغزي که از
روستاي شيرويه ميگذرد راستاي شمال باختري -جنوب خاوري دارد و از نوع چپگرد بوده و سبب جابجايي در حدود
 500متر شده است.
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زمين شناسي اقتصادي

درباره توان کنوني ناحيه که تاکنون شناخته شده ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
سنگ آهك :از سنگ آهک نسبتاً خالص سازندهاي مزدوران و تيرگان که گسترش و حجم زيادي دارند ميتوان براي
تامين مواد اوليه کارخانه هايي مانند سيمان ،همچنين پخت آهک و ديگر موارد در صنايع بهره مند گرديد.
سنگ نما :در سازند تيرگان د ر همسايگي روستاي چهارخروار در يک زون گسله ،آراگوتيي پديد آمده است ،که اکنون
به عنوان سنگ نما استخراج ميگردد و ذخيره شايان توجهي دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

آثاري از باريتين بصورت رگه هاي نازک (تا  )30 Cmدر سنگهاي آتشفشاني اردويسين در شمال خاوري روستاي
قرچه رباط ديده ميشود.
گچ :در بلنديهاي جنوبي روستاي کالت حاج علي آقا در رسوبهاي نئوژن ) (Ng1رديفهايي ستبر از مارن و گچ وجود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارد ،که حجم شايان مالحظه اي گچ دارد ،و مي توان از آن براي مصارف صنعتي و ساختماني استفاده نمود.
ماسه :براي مصارف ريخته گري ،از بخشهايي از ماسه سنگهاي سازند شوريجه ميتوان به عنوان ماسه هاي ريخته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

گري بهره گرفت ،در اين باره قبالً بررسيهائي هم توسط سازمان زمينشناسي صورت گرفته است.
زغال :در جنوب خاوري ورقه ( در جاده اسفراين) در شيلهاي سازند شمشک آثاري از رگههاي نازک زغالي نيز ديده
ميشود.
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