وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﮐﺸ
ﻮر

ﻋﻨﻮان:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﻧﻬﺒﻨﺪان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

8053

زﻣﯿ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

R.Tirrul, j. w. johns, N. O. Willoughby,V. E. Camp, R. J. Griffis, I.
R. Bell, H. M. Meixner
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:
1989
TR236

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -8053نهبندان
سرآغاز

محدوده نقشه نهبندان بخشي از کوهستان خاوری ایران است که در جنوب خاوری استان خراسان جای دارد .فاصله
تقریبي آن تا بيرجند  150کيلومتر و تا زاهدان  250کيلومتر است .کوههای با بلندی کم واقع در محدوده را درههای
آبرفتي تقریبا افقي از یکدیگر جدا مي سازد .ميانگين بلندی محدوده در حدود  1500متر است و قله هائي چند در
بخش شمالي آن بيش از  2300متر از سطح دریا ارتفاع دارند.
نهبندان با حدود  5000تن ساکنان خود پرجمعيت ترین آبادی محدوده است .دهکده هایي مانند خوشاره ،حسين

ﻮر

آباد و شوسف هر یک دارای جمعيتي حدود  300نفر ميباشند .آبادی های کوچکتر عبارتند از زهو ،تمام ده ،امين
آباد ،بيدکرد قم و افضل آباد .افزون بر آن در این ناحيه شمار درخور توجهي چوپان چادرنشين بلوچ نيز زندگ ي
ميکنند.

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ميانگين بارش ساالنه کمتر از  30سانتيمتر است .بارندگي ،بيشتر در ماههای زمستان است که دما به  -10تا 20
درجه سانتيگراد ميرسد .ميانگين دما درتابستان بيشتر از  30درجه سانتيگراد است .آب قناتها برای آبياری در

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

کشتزارهای گندم ،رازک ،پنبه و همچنين باغهای ميوه بکار ميرود .رستنيها بيشتر محدود به آبادی هاست اما ،در
بخش شمالي ناحيه که ارتفاع آن نسبتا زیاد است درختان کوچک نيز ميرویند .در نواحي پست تر بوته های کوچک و
علف ميروید که از آنها برای خوراک دام استفاده ميشود .بسبب زیادی نسبي جمعيت ،زندگي وحش در محدوده
بسيار کم است.
امکان دسترسي به ناحيه روی هم رفته خوب است .راه اصلي زاهدان -بيرجند از ن هبندان و چندین آبادی بزرگ

زﻣ

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

دیگر ميگذرد در بخش جنوبي یک راه خاکي خاوری -باختری وجود دارد .دومين راه خاوری -باختری ،آبادیهای
زهو و تمامده را به یکدیگر مي پيوندد .افزون بر آنها ،تمام آبادیهای عمده بوسيلهی شبکهای از راههای خاکي قابل
دسترس ميباشند.

ﺎن

نگاهی بر زمین شناسی

ﺳ
ﺎزﻣ

در خاور گسله «نه خاوری» یک ردیف چينه شناسي ،همانند ردیف موجود در محدوده شمال بندان شناخته شده
است .در باختر این مهگسله ،واحدهایي با خصوصيات ) (Characterگوناگون و سن مشکوک خودنمائي ميکنند.
تفاوتهای موجود در دو سوی گسله «نه خاوری» بيانگر آن است که این گسله ساختار عمدهی ناحيه است.
کمپلکس آمیزه افیولیتی

در ناحيهی نهبندان سه کمپلکس آميزه افيوليتي شناخته شده است .این آميزهها عبارتند از:
 نوار افيوليتي تمامده در شمال خاوری دنباله شمالي نوار افيوليتي بندان در جنوب خاوری و پهنههای افيوليتي مجاور گسله «نه خاوری»در یک برش از باختر به خاور واحدهای سنگي زیر را ميتوان در آميزه ی افيوليتي تمامده تشخيص داد .در پایانه
باختری این نوار یک آميزه افيوليتي با خميره سرپانتينيتي ) (cmو بلوکهائي ) (bبا خصوصيات افيوليتي وجود دارد.
به سمت خاور ،هارزبورژیتهای آسبستدار ) (pdوجود دارد که بوسيلهی آميزهی شيست آمفيبولدار ) (msaبا
بلوکهای برجا ) (saپوشيده ميشود .بلوکها و خميرهی آميزه ،هر دو ،دارای فازهای کلریت و اکتينوت برگوار
) (foliateو بلورهای هرمي شکل مانيتيت هستند .این آميزه افيوليتي از خاور محدود است به پریدوتيت ) ،(pdگابرو
1
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) ، (gbبازالت با پورفيرهای پالژیوکالز ) (baو یا به یک آميزه پليتي ) (msrکه دارای مقدار درخور مالحظهای بازالت،
سنگ سيلتي ،وی کها و کنگلومرائي با خاستگاه آميزه افيوليتي ميباشد .یک سنگ آهک بيوميکریت نازک الیه به
رنگ صورتي تا قهوه ای روشن با سن سانتونين  -کامپانين ،همساز بر روی بازالت قرار دارد و یا بلوک های بزرگي را
در قسمت باالیي آميزه افيوليتي تشکيل ميدهند .این آهک دارای ریز فسيلهائي چون
Globotruncana coronata, Globotruncana lapparenti, Globotruncana ventricosa Calcisphaerula
innominata, Stomiosphaera
است .بر روی این سنگ آهک کنگلومرایي چند آميزه (پلي ميکت) با جورشدگي کم ) (kuCوجود دارد که خاستگاه

آن از واحدهای افيوليتي است .واریزههای افيوليتي نيز بصورت توربيدیتهائي بچشم ميخورد که بشکل ميان الیه در
مارنهای  kumrجای گرفتهاند .بسوی خاور آميزه ،مقدار ،ستبرا واندازه دانههای این توربيدیتها کاهش مي یابد.
مارنها همچنين دارای دایکها و گدازههایاندزیتي ) (kuaهستند .آميزه دیگری ) ،(mSaشامل بلوکهای شيستهای
آمفيبوليت دار ) (saدر یک خميرهای همانند ،بطور تکتونيکي ،خاور آميزهی افيوليتي تمامده را محدود ميکند.
آميزهی افيوليتي بندان (گوشهی جنوب خاوری نقشه) شامل بلوک هایي از پریدوتيت ) ،(pdگابرو ) ،(gbبازالت )، (ba

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبيهای پالژیک ) (psو نهشتههای آواری آتشفشاني ) (psاست که بوسيله خميره درهم گسيخته سرپانتينيتي
) (cmدربرگرفته شدهاند .بطور بومي ،این آميزه ممکن است دارای خميرهای از شيست آمفيبول دار ) (mSaهمانند

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خميره آميزه تمامده باشد.
در همسایگي و بخش پهناوری از باختر گسله «نه خاوری» کمپلکس آميزه را بيشتر بلوکهای بزرگي با مرز
تکتونيکي از پریدوتيت ) ،(pdگابرو ) ،(gbبازالت ) ،(baدیاباز ) (dbو یک توده بزرگ توناليت ) (tnتشکيل ميدهد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بهمراه این بلوکها ،نهشتههای فيليتي بشدت بریده و گسسته ) (phبا سن نامشخص ،رسوبيهای پالژیک ) (Psبا سن
کرتاسه باالیي و زونهای بهم ریخته از رسوبيها و سنگهای آتشفشاني قليائي ) ، (msrکمي رودینگيتهای گرونا -

چینه شناسی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

پيروکسن دار و بندرت گرانوليت وجود دارد .سازندههای کمپلکس ،نمایشگر افيوليتهای کاملتر و ک هن تری هستند
که با گسلههای راستالغز ،گسيخته و خرد شده اند.

زﻣﯿ

کهن ترین نهشته ه ائيکه ،با یک همبری مشکوک ،آميزههای افيوليتي بندان و تمامده را مي پوشان ند دارای سن
ماستریشتين ميباشند  ،هر چند که در مورد آميزه اخير ،چن ين همبری در محدوده نقشه نمایان ني ست .افزون بر آن ،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در تاقدیس چين دار محدود ميان گسله «نه خاوری» و گسله بندان ،دست کم  3000متر رسوبيهای فليشي
کرتاسه پسين ) (kufنمایان است .اگرچه در پي این فليشها هيچگونه آميزه افيوليتي دیده نميشود اما در بخش
باالی این رسوبيها با داشتن فسيل  Orbitoides.با نهشته هایي در پيوند است که در سایر جاها بر روی آميزه
افيوليتي قرار دارند .این ردیف شامل واحدهایي از وی کهای پرمایه (غني) از کوارتز با ستبر ای حدود  100متر
است که با واحدهای ستبرتری از گلسنگهای آهکي (مارن) تناوب دارند.
آندزیتهای بازالتي که از پهلو ناهمسازاند ) (kuaو همچنين نهشتههای فرسایشي آواری  -آتشفشاني ) (kufaروی
فليش کرتاسه را ميپوشانند .بدنبال آن نيز بطور همساز سازند پلنگ جای ميگيرد که نخستين واحد آن دارای سن
پالئوسن است .در محدوده مورد بررسي ،سازند پلنگ شامل وی کهای بشدت آهکي و سنگ آهک آواری است .این
سازند دارای یک بخش زیرین )  (pe1Pاست که بوسيله آبنهشت ) (Waterlain depositsهای آذر آواری و آواری -
آتشفشاني ) (peSVو شيل آهکي ) (peSاز بخش باالیي )  (peUPجدا شده است .بسوی باختر شيلها ستبرتر شده و
الیههای ماسهای بشمار فزاینده ای را در برميگيرد .سازند پلنگ را بطور همساز سازند دوکوهانه ) (pedميپوشاند .از
نگاه سنگ شناسي ،سازند دوکوهانه همانند واحد ( (kufاست با این تفاوت که دارای نسبت مساوی از مارن و
توربيدیتهای نيمه گری واکي بوده و ستبرای آن کمتر از  500متر است .رفته رفته در فاصله کوتاهي ،واحدهای
ماسهای سازند دوکوهانه به حدود  500متر مارن )  (pemrبا کمي واحدهای ماسهای تبدیل ميشوند .در باختر گسله
2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
«نه خاوری» ،برونزد ) (exposureچندی از فليش یکنواخت ) (kpfبا سن نامشخص وجود دارد .ستبرای برش واقع
در خاور حسين آباد در حدود سه کيلومتر است .این فليشها نه سيمای سنگي متمایز و نه فسيلهای مشخص دارند
تا امکان پيوند دادن آنها موجود باشد .به استثنا این فليشها سایر واحدهای موجود در باختر گسله بندان دارای
برونزد با پهنه محدودی ميباشند و پيوند آنها با واحدهای موجود در نقشههای خونيک (برگ شماره  )8052و شمال
بندان (برگ  ) 8153تایيد شده است.
برونزد گسترده تر و کامل ترین ردیف پالئوسن از آن سازند چاه چوچو ) (peCاست که با همسازی ،مارنهای  pemrرا
ميپوشاند .این واحد شامل آواریهای دریایي کم ژرفائي است که بسوی باال ،درشتدانهتر شده و بطور نمونهوار
) (typicallyبوسيلهی سنگهای آهکي زیستاواری ) (Bioclasticدارای روزنه داران پوشيده مي شود .از جمله
فسيلهائي که در این جا یافت شده
Miscellacea sp., Glomoalveolina sp., Discocyclina sp., Anomalia sp., Dasycladacea sp., Ethelia alba
است که نشانگر سن پالئوسن ميباشند .بطور بومي ،الیههای مهمي از سنگ آهک ) (pe1Cدر پایهی سازند وجود

ﮐﺸ
ﻮر

دارد .واحد دیگری از سنگ آهکي دارای روزنه داران به ستبرای  30تا  50متر )  (peUcدر  500متری مرز باالیي
سازند قرار دارد .ستبر ای مجموع سازند چاه چوچو نسبتا ثابت بوده و در بخش مرکزی محدوده ،به بيش از 2000

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متر ميرسد.
سازندی که همساز بر روی سازند چاه چوچو جای دارد سازند زیبرو ) (EZناميده شده است .سازند زیبرو شامل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

الیههائي از گچ ،مارن قرمز و سبز و سنگ آهک های نازک فرامي نيفردار است .در شمال آبادی زی برو واقع در کنار ه
شمالي نقشه .ستبرای بيش از سازند  600متر است .بسمت جنوب خاور و ستبرای الیههای آهکي افزا یش و در برابر
آن شمار و ستبرای مارن و گچ کاهش مييابد .در خاور چاه بوک بر روی سازند چاه چوچو ،بطور ناگهاني سازند دبيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

) (Edشامل بيوميک ریت و بيواسپاریت ،با الیههای ستبر قرار دارد .وجود چند پيشرفتگي از سازن د زیبرو سبب گردیده
که سازند دبيل به سه بخش همانند ،زیرین ،مياني و باالیي تقسيم گردد .در قسمت شمالي محدوده تنها بخش
باالیي وجود دارد .بيواسپاریتهای سازند دبيل بيشتر دارای چينه بندی ناموازی بوده و اغلب دولوميت ي شده هستند.
الیههای آهکي دو سازند دبيل و زیبرو دارای ریز فسيلهای گوناگوني از ائوسن پيشين هستند از آنجمله است

زﻣﯿ

Flasculina posticillata, Alveolina oblonga, Orbitolites Complanatus Nummulites sp., Assilina
placentula
در نقشه برگ  8153که همسایه شمالي منطقه بندان مي باشد یک بخش مياني بطور دلخواه در بخش ائوسن Eud

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

تقسيم بندی شده است.
سازند دبيل بطور همساز ول ي معموال با یک همبری تند بوسيله ی سازند باران ) (Ebپوشيده شده ا ست .سازند باران
همانند سازند زیبرو است با این تفاوت که دارای آواریهای فراوان واندکي گچ است .بهترین برونزد سازند باران در
ناودیس از هم گسيختهای واقع در کنار شمالي محدوده است .در این جا سازند یاد شده شامل  600متر مارن و
ماسه سنگ است ،همچنان دارای دو افق سنگ آهک محتوی روزنه داران نيز ميباشد .ریز فسيلهای این سنگ
آهکها شامل:
Glomoalveolina sp., Opertorbitolites sp., Nummulites globules Orbitolites Complanatus, Flosculina
Pasticillata.

است که نشان دهنده سن ائوسن پيشين هستند .کمي بسمت جنوب باختری بخشهای زیرین سازند باران دارای
رخساره ی مارني سبز و ماسه سنگ بوده و در راست ای نزدیک به سه کيلومتر به سختي نمایانند.
در باختر گسله (نه خاوری) نهشتههای دیگری بصورت بلوکهای گسلهای و با سن ائوسن ) (Esوجود دارد هر چند
که برش منظم و نا آشفتهای از این واحد وجود ندارد ولي پيوندها را بدرستي نشان ميدهند که با ناهمسازی بر
روی واحدهای کهن تر قرار ميگيرد .این واحد شامل مارنهای سبز ،توربيدیت های گری و یکي سنگي ،ماسه
سنگهای دانه درشت دارای روزنه داران و کنگلومرا ،سنگ آهک و کمي مارن است .ميانالیههای آهکي قابل نمایش
در نقشه با نشانهی  Elمشخص شده اند  .این آهکها معموال ناخالص و آواری و دارای مجموعههای ریز فسيلي ائوسن
پيشين هستند از آنجمله است  .Orbitolites companatus, Flosculina pasticillataدر سنجش با دیگر نهشتههای
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
ائوسن رسوبيهای واحد  Esبيشتر همانند بخش پایيني سازند باران هستند .اما ،با توجه باینکه همه نهشتههای دیگر
دارای سن ائوسن پيشين هستند نميتوان یک پيوند اطمينان بخش با آنها برقرار کرد .نزدیکي این رسوبات به
برونزدهای چاه چوچو از راه سازند باران سبب گمراهي ميشود زیرا اگر جابجا شدگي گسله (نه خاوری) بحال
نخستين بازگردان شود برونزدهای  Esنزدیک همپاسخهای خود که در جنوب محدوده نقشه یافت شدهاند جای
ميگيرد.
در شمال نهبندان یک محدوده جدا از فليش فيليتي ) (pEphوجود دارد .در این واحد هيچگونه ریز فسيل
شناسانندهای پيدا نشده ولي بر پایه بررسيهائي که در دنباله شمال باختری آن در نقشه چهار فرسخ (برگه شماره
 )7953و دنباله جابجا شده جنوبي آن در نقشه خونيک (برگ شماره  )8052انجام شده این نهشتهها احتماال دارای
سن ائوسن هستند.
در ناحيه مورد مطالعه دو فرورفتگي انباشته شده از سنگهای آتشفشاني و نهشتههای متعلق به زمان پس از ائوسن
مياني وجود دارد که بوسيلهی محدودهای از سنگهای باال آمده در راستای سيستم گسله (نه خاوری) از یکدیگر
جدا شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای آتشفشاني موجود در گوشهی شمال خاوری ناحيه (آتشفشاني کوثر) بخشي از نوار آتشفشاني است که از
ناحيه شمال بندان (برگه شماره  )8153تا  70کيلومتری شمال باختر آبادی تمامده ادامه دارد .سن سنجي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رادیومتری بر روی آتشفشانيهای موجود در شمال این ناحيه نشانگر سن اوليگوسن پسين تا ميوسن پيشين است
) .) 1979 BRGMدر پهلوی خاوری این نوار آتشفشاني کوثر ،پایه کپه ( )Pileشامل جریانهایاند زیتي و داسيتي
( )OMtاست که با ناهمسازی آشکاری بر روی واحدهای کهن تر جای دارد .در پهلوی باختری ،کهن ترین واحد

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آتشفشانيهای کوثر شامل توفهای کوارتز و فلدسپات دار سفيد رنگ و آذر آواریهای باز آمده ()OMt ()rework
است که ممکن است نشان دهنده همان آتشفشان باشند .توفها بوسيلهی جریانهای بازالتي اورتوپيروکسن دار و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تفرا ( )OMbپوشيده شدهاند .بسمت جنوب ،واحد ( ) OMbدارای پيوند کام و زبانهای ( ) Interfingeredبا جریانهای
گلي ( )Laharبازالتي ( )OMcbاست .بر روی بازالتها و جریانهای گلي همراه با آن و در یک قسمت با پيوند کام و
زبانهای با این روانههای آتشفشاني ،ردیف ستبری از جریانهای گلي داسيتي ،برشهای آذر آواری ،توفها و کمي
گدازه ( )OMpوجود دارد که بسوی خاور ال به الی داسيتهای ستبر جای گرفتهاند .پشتههای کنگلومرای آواری -

زﻣﯿ

آتشفشاني ( ) OMcvبا برونزد کم و در بخشي با ناهمسازی بر روی واحدهای گوناگون کهن تر قرار دارد هيچ بخشي از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

کپه سنگهای آتشفشاني واقع در باختر گسله (نه خاوری) را ظاهرا با واحدهای موجود در خاور آن گسله نميتوان
در پيوند دانست .این موضوع ،با توجه به تغيير ناگهاني رخسارهها و مقدار پيوند زبانهای برونزدها در دو طرف گسله
(نه خاوری) شگفت آور نبوده و شامل واحدهای رسوبي همراه با آن نيز ميشود .بویژه رسوبات ناودیس زهو به
ضخامت  3کيلومتر ظاهرا در جای دیگری از محدوده مورد مطالعه هم ارز مستقيمي ندارد .این نهشتهها دارای یک
کنگلومرای پي  -چند آميز ( )Polymictبا قلوهها و ریگهای فراوان از ميکاشيست است که در روی آن الیه
بندیهائي از کنگلومرای آواری آشتفشاني ،ماسه سنگ قرمز ،سنگ سيلتي و گلسنگهای آهکي قرار دارد .واحدهای
کنگلومرائي این نهشتهها با نشانهی  OMcو سایر واحدها با نشانهی  OMsمشخص شدهاند .اینها ممکن است یک
انباشت بومي باشد که در نتيجه فرونشست یک ق طعه گسلي از گروه گسله (نه خاوری) پدید آمده باشد .در سایر
نواحي؛ کنگلومرای پي  -دارای ستبرای کم و ترکيب گوناگون است ،برای مثال کنگلومرای قرمز چند آميزی که
بطور ناهمساز بر روی فيليتهای پالئوژن قرار دارد معموال به ستبرای کمتر  30متر و دارای آواریهائي از سنگهای
بومي است :بر روی این کنگلومرا کنگلومرای تقریبا تک آميزی ( )Monomictاز قلوه سنگهای آهک نوموليت دار
( )OMncوجود دارد و گاهي ميان این دو ،الیههائي از واحدهای آتشفشاني و رسوبي وجود دارد .در جنوب آبادی زهو
کنگلومرای چند آميزی با جورشدگي ضعيف بدون داشت ن دگر شيبي ظاهری بر روی نهشتههای ائوسن قرار دارد که
بر روی آن مارنهای قرمز ( )OMsو با نهشتههای آواری  -آتشفشاني غير دریایي ( ) OMcکه رو بباال رفته رفته
ریزدانهتر ميشود وجود دارد.
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کنگلومراهای خاور و شمال نهبندان را پشتهای از سنگهای رسوبي آتشفشاني (آتشفشانيهای نه) ميپوشاند ک ه
ویژگي آن وجود ميانالیههائي از جریان های آتشفشاني ،توفهای رنگارنگ و رسوبات آواری است .اندازه آواری ها از
کنگلومرا تا ماسه سنگ دانه درشت ،ماسه سنگ دانه ریز و گلسنگ متغير بوده و همه آنها دارای اجزاء آتشفشان ي
فراوانند .واحدهای آتشفشاني تفکيک شده عبارتند از بازالت های اوليوین دار ( ،)OMbaجریان های اندزیتي ( )OMaو
برشهای آذرآواری  -توف ( ،)OMtpاین آتشفانيها مجموعهای از سنگهای آتشفشاني سدیم و پتاسيم دار هستند
که بيشتر دارای ترکيب قليائي تا متوسط ميباشد .و قليائي ترین گدازههای بسيار اشباع نشده ) )undersaturatedدر
کنار خاور نهبندان پيدا شده است.
در راستای مرز باختری محدوده مورد مطالعه ،واحدهای آتشفشاني  -رسوبي اوليگو  -ميوسن و فيليتهای زیرین
آنها بوسيلهی تودههای نفوذی داسيتي ( )OMdو اندزیتي ( ) OManبریده شدهاند  .در راستای مرز باختری نوار اصلي
برونزدهای واقع در خاور نهبندان ،از اینگونه تودههای کوچک ،دایکها و همچنين تودههای المپروفيری پراکنده اند.
بر روی واحدهای بسختي چين خورده و گسسته ،کنگومرای چند آميز با سخت شدگي و جورشدگي ضعيف ( ،)Mcبا
ناهمسازی قرار دارد .این کنگلومرا کمي دگر شکلي یافته اما گاهي شيب آن زیاد است .ميانالیههای موجود در این

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرا شامل جریانهای کمياب بازالتي ( )Mbاست که ممکن است با کالهکهای بازالت اوليوین دار نزدیک آبادی
تمامده در پيوند باشد .بطور جانبي ،کنگومرای ( )Mcبوسيلهی مارنهای خرمائي رنگ (  )Msجانشين و یا پوشيده

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشود .نهشتههای  Mcو  Msبطور ناهمساز بوسيلهی جریانهایاندزیتي هورنبلند دار( )Plaپوشيده مي شود .تعيين
سن مطلق یک نمونه سنگي از گدازههای ( )Plaدر نسفنده کوه ،به روش پتاسيم  -آرگون ،سني برابر 3/ 8 ± 0/2
ميليون سال (پليوسن) را نشان ميدهد.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيشتر درههای محدوده دارای پوشش پهناوری از بادزنهای آبرفتي با شيب مالیم (  )Qt2هستند .در جاهائيکه
فرسایش ،پادگانههای نسبتا بلندی را ایجاد نموده است این آبرفتها بصورت )  (Qt1مشخص شده اند .آبرفتهای ( (Qt1

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ساخت و تکتونیک

زﻣﯿ

همچنان باز شناخته شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هميشه کهنتر از Qt2نبوده گاهي هم در هم مي آميزند .در بخش مرکزی محدوده ،بریدگي ژرفي یک کوهپایه
( )Pedimentگستردهای را نمایان ساخته که نشان ميدهد ستبرای الیه شن عموما کمتر از  10متر ا ست .وجود
واریزهها ( ،)Qtaنهشتههای نمکي و گلي داغ ( ،)Qpميدانهای ماسهای گسترده (  )Qsو آبراهههای فصلي ()Qal

محدوده نهبندان بخشي از (نوار فليشي -آميزهی افيوليتي) خاور ایران است که دگر شکلي پيچيدهای یافته و جایگ اه
پيشين یک تاالب یا حوضه اقيانوسي را نشان ميدهد که دو بلوک سيستان ولوت را از یکدیگر جدا ميکرده است .در
این ناحيه ساختها بویژه ناهمگن هستند.
محدوده مورد بررسي در جای برخورد دو گسلهی مهم راستا لغز قرار دارد که یکي از آنها گسلهی چپ گردبندان و
دیگری گسلهی راستگرد (نه خاوری) است .گرچه هم اکنون زاویهی برخورد این دو گسله در ربع ف شاری ،منفرجه
است اما آنها را مزدوج و بخشي از تنجه ( )Strainناحيهای مي دانند .این دو گسله در زمان کواترنر ،فعال بودهاند .در
جنوب محدوده نقشه ،جابجا شدگي کلي گسله (نه خاوری) دست کم  85کيلومتر است اما چون این گسله به سمت
شمال از ميان ميرود نسبت فزایندهای از جنبش را خرد گسله ها ،Splays ،راندگيها و چينهای فشرده ميگيرند.
چنانکه بخش فعال گسلهی مورد نظر تنها سبب جابجا شدگي گسله بندان به اندازه  25کيلومتر شده است .در
جنوب باختری محدوده ،بازسازی خرد گسلههای خاوری گسله بندان نشان ميدهد که جابجا شدگي کلي گسله
بندان دست کم  20کيلومتر است .گسلهی کناره کوه سفيد دارای جابجا شدگي راستگرد به ميزان حدود  5کيلومتر
است .چند تائي از گسلههای مهم در باختر گسلهی (نه خاوری) را مي توان بدینگونه بازسازی کرد .پارهای از آنها به
احتمال خرد گسلههای گسل (نه) است .برخي دیگر از گسلههای مزدوج چپگرد و شماری دیگر نمودهای بسيار
کهن تری هستند ،بيشتر آنها نيز بسوی صفحهی ماکزیمم کشش چرخيدهاند.
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
تودههای پریدوتيتي طرحهای پيچيده ای را نشان مي دهند که در مواردی بسياری بظاهر مفهوم چنداني ندارد .این
موضوع ناشي از طبيعت نفوذ کنن ده و فابریک در هم ریخته آنها که پيش از برقرار شدن نظام راستا لغزش در آنها
وجود داشته و همچنين ویژگيهای ذاتي سرپانتينيت که سبب تغيير شکل پالستيکي ميشود ميباشد .راندگيهائي
که پریدونيت را ظاهر کرده اند شاخههائي هستند که از گسلههای قائم ریشه گرفتهاند.
چينها دارای پهلوی مستوی ،قائم ،فشرده و طبيعتي لغزشي  -خمشي ( )Flexural-slipدارند .چين خوردگي
ناهماهنگ در آنها متداول است .در فليشهای کرتاسه و در مقياس بزرگتر ،در سازنده دبيل  Edواقع در خاور چاه
بوک چين های مجدد ( )Super posadوجود دارد .رخ سنگي و چينهای کوچک ،گسترش کمي داشته و بستگيهای
چينهای مجدد را نشان نمي دهند .اما ریخت شناسي بزرگ مقياس گواه بر آنستکه بر روی چينهای نخستين ب ا
روند خاور تا شمال خاوری چين خوردگيهای جوانتری که دارای روند شمال تا شمال باختری هستند اثر کرده
است .در فليش موجود در ج نوب ناسفند کوه دیده مي شود که این چينهای جوانتر (بار روند شمال  -شمال باختر)
عموما از دید بنيادی و زماني با سيستمهای راستا لغز ناحيه همراه هستند .این ساختارها که در زیر آتشفشانيها
مدفون شدهاند نشان مي دهند که الگوی دگر شکلي ،با بيشترین کوتاه شدگي خاور  -شمال خاوری ت ا زمان پيش از

ﮐﺸ
ﻮر

ميوسن همچنان ادامه داشته است.
ردیف سنگي واقع در خاور گسله (نه خاوری) را ميتوان دگر شکلي حوضه یا تاالب پيشکماني دانست که پ ي آمد

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فروراند ( ) Subductبخشي پوسته اقيانوسي به زیر کراتون افغان (بلوک سيستان) بوده که دست کم از زمان
ما ستریشتين آغاز گردیده است .چنين بنظر ميرسد که در زیر محدوده مورد بررسي کنوني (ردیف س نگي فوق) یک
کمپلکس فرورانده شده با روند شمالي  -باختری وجود دارد که قسمتهایي از آن در نوارهای آميزه افيوليتي بندان

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و تمامده نمایانند .همچنين ،در نتيجهی عملکرد گسله (نه خاوری) ،کمپلکس افيوليتي عموما جوانتری ،پهلو به
پهلوی سنگهای حوضه پيشکمان ( )Forearcقرار گرفته است .در زمان پيش از اوليگوسن با برخورد مایل دو بلوک

نشانههای معدنی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

لوت و افغان ظاهرا عمل فروراند پایان گرفته و تاالب اقيانوسي بسته شده و زون پهن درز ( )Stureآنها دگر شکلي
یافته است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در نواحي افضل آباد ،کوه دبيل ،اله کوه گرمه و خونيک در داخل تنههای پریدوتيتي موجود در درون و یا کنار
زونهای گسله (نه خاوری) کانسارهای مهمي از منيزیت وجود دارد .در ناحيهی افضل آباد ،رگه های باریک و
ناپيوستهای به درازای  2600متر از منيزیت دانه ریز با عيار نسبتا خوب نمایانند .در کوه دبيل کانسار منيزیتي با
اندازه  500 * 50متر و بقطر  1تا  30متر بطور ناهمساز نهشتههای آورری پالئوسن کنار گسله را ميپوشاند.
مينزیت خالص است اما بطور بومي ( ،)locallyآلودگي بوسيلهی سنگهای فراگير ( )Countryrock-zoneدر آن
صورت گرفته است.
در اله کوه گرمه نيز منيزیت بصورت کالهک همواری جای گرفته است نشانههای منيزیتي خونيک بصورت تکههائي
از رگههای ناپيوسته به درازای  11کيلومتر در پریدوتيت سرپانتيني واقع در درازای منطقه گسله قابل ردیابي
هستند .کاني سازی از درجه خلوص نسبتا باالیي برخوردار است اما در همه جا آلودگيهای سطحي زیادی از آهن و
سيليس وجود دارد.
منيزیتهای رگه ای کم اهميت تری در دو کيلومتری گسله کوه سفيد موجود است.
در آميزههای سرپانتيني ،هونتيت  Mg3ca)co3(4گسترش زیاد دارد .هونتيت بصورت گرهکهایي باندازه انگشت
دست و یا رگههای سانتيمتری ،تا ژرفای  2متر وجود دارد .بيشتر نواحي کانه دار بصورت گودالهای رو باز کنده
شدهاند که نشانگر کار صنعتي گذشته است .هونتيت بوسيله اهالي بومي برای سفيد کاری مصرف مي شود .در پاره ای
از پهنههای آميزه اولترامافيکي نشانه هایي از پنبه نسوز وجود دارد .مهمترین این نشانهها پنبه چاه رستم است .در
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این ناحيه الياف کریزوتيل در پهنه چند صد متر مربعي گسترش یافته است .ميانگين ستبرای رگهها  3تا  5ميليمتر
است اما ،این پهنا ممکن است به  10ميليمتر نيز برسد .این ناحيه در  8کيلومتری شمال باختری معدن نسوز
حاجات در محدوده شمال بندان است باین ترتيب در صورتيکه معدن حاجات دارای ارزش اقتصادی باشد این
نشانهها نيز با ارزش خواهند بود .چندین نشانه مس بصورت لکههای ماالکيتي در دیابازوگابرو وجود دارد .این
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نشانهها دارای ارزش اقتصادی نيستند.
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