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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -7762نیشابور
موقعیت جغرافیایی و ریخت شناسی

محدوده مورد بررسي در شمال خاوری کشور ،استان خراسان ،در محدوده طولهای شمالي ˊ 58° ،30الي ˊ59°، 00
و عرض های شرقي ˊ 36°، 00الي ˊ 36°، 30قرار دارد .مهم ترین شهری که در این محدوده مي توان از آن نام برد،
شهر نيشابور است.
این شهر در کيلومتر  110جاده اصلي مشهد به سبزوار قرار دارد ،که بوسيله جاده آسفالته به دو شهر قوچان و
کاشمر در شمال و جنوب متصل مي شود .م حدوده این ورقه بخشي از سلسله جبال بينالود را در بر مي گيرد که در
واقع امتداد شرقي ارتفاعات البرز است .جهت کشيدگي ارتفاعات بينالود از شمال غرب به سمت جنوب شرق است.
بلندترین نقطه این محدوده قله بينالود با ارتفاع  3216متر است که در شمال غرب شهر نيشابور واقع شده است.
دشت نيشابور در جنوب این ارتفاعات قرار گرفته که این واحد را از مجموعه های افيوليتي تربت حيدریه و سبزوار و

ﮐﺸ

ﻮر

زون تکنار جدا مي سازد .بعلت وجود ارتفعات صعب العبور ،بيشتر راه ها فقط تا دامنه ارتفاعات ادامه دارند.
مرز بينالود با دشت های اطراف بوسيله خط توپوگرافي  2150متر مشخص ميشود ،دامنه های شمالي دارای شيب

تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

کمتر به طرف شمال شرق و دره هایي نسبتاً وسيع است ،در حاليکه دامنه های جنوبي شيب بيشتر و دره های
باریک و عميق تری دارند .بيشتر رودخانه ها در این محدوده دائمي هستند که هنگام رسيدن به د شت ،با تشکيل
پادگانه های آبرفتي ،به چند شاخه بادبزني شکل تقسيم مي شوند .از رودخانه های دائمي ميتوان رودخانه بوژان،

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

باغرود ،ميرآباد ،باغشن گچ ،درخت جوز و بار را نام برد.
از روستاهای مهم این ناحيه مي توان به بار ،باغرود ،صومعه ،ميرآباد ،باغشن گچ و فریزی اشاره کرد.

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

بينالود در به ار و تابستان دارای آب و هوایي معتدل و مناسب بوده و در زمستان با سرما و بارش برف زیادی همراه
است .ميزان بارندگي ساالنه در منطقه بين  250تا  400ميليمتر است که بيشتر مربوط به زمستان و بهار مي باشد.
ج هت بادهای غالب ،از جانب شمال -ش مال غرب بسمت جنوب شرق است .پوشش گياهي در منطقه بيشتر از یک

ﺳ
ﺎزﻣ

چینه شناسی

ﺎن

زﻣ

ﯿﻦ

پوشش جنگلي از نوع عرعر شکل گرفته و کشاورزی در شاخه های اصلي رودخانه ها و یا در قسمت ه ای انتهایي دره
ها صورت مي پذیرد.

منطقه مورد مطالعه ،دربرگيرنده واحدهای سنگي پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و سنوزوئيک است .تغيير ات شدید
ساختاری سبب گردیده تا بررسي ارتباط ميان واحدهای سنگي و تغييرات رخساره ای با دشواری صورت پذیرد.
پالئوزوئیک
سازند اللون ()Єl

قسمت عمده این سازند از سنگ ماسه های قرمز تيره با الیه بندی نامشخص نسبت اً ضخيم با ترکيب ساب آرکوز
تشکيل شده که در بعضي نقاط رنگ روشن تری دارند .در مناطق محدودی همراه آنها کوارتزیتي سفيد رنگ با الیه
بندی متوسط نيز دیده مي شود .رنگ تيره این واحد بعلت وجود مقادیر زیادی اکسيد آهن بصورت سيمان در سنگ
است.
سنگ ماسه های این مجموعه واجد ذرات کوارتز فراوان و مقادیر کمي فلدسپات در یک زمينه رسي مي باشند .در
بين دانه ها مقادیر کمي از زیرکن و مسکویت ،همچنين نوارهای سياهرنگي از اکسيدهای آهن دیده ميشود .در
سنگ ماسه های این واحد ساختهای رسوبي از قبيل ریپل مارک ،طبقه بندی مورب و ساختهای وزني دیده مي
شود .این سازند ،در نقاط مختلف ،توسط مجموعه ای از دایک ه ا ،که احتماالً همزمان با فعاليت های آتشفشاني

1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
اردوویسين -سيلورین شکل گرفته اند ،تحت نفوذ قرار گرفته است .نامگذاری این مجموعه تحت عنوان سازند اللون،
برپایه تشابه سنگ شناسي آن با سازند مزبور مي باشد.
سازند میال ()ЄOm

بطور کلي این واحد را مي توان بدو قسمت فوقان ي و تحتاني تقسيم کرد .قسمت تحتاني با ترکيب آهکي و تناوبي از
الیه های نازک شيلي در آن ،مشخص مي گردد .آهکها به رنگ روشن و الیه های نازک بين آن تيره رنگ هستند.
قسمت فوقاني سازند ،که در مقایسه با قسمت تحتاني ضخامت بيشتری دارد ،از سنگ آهک دولوميتي خاکستری با
الیه بندی متوسط تا نازک تشکيل شده است.
این واحد ،در بعضي نقاط ،بصورت تناوبي از الیه های سنگ آهک خاکستری و زرد رنگ دیده مي شود.
سطح تماس فوقاني و زیرین این واحد گسلي است و خود تشکيل یک ورقه رورانده را مي دهد .از فسيل های این
واحد مي توان قطعات تریلوبيتي و بارکيوپود نظير  Dalmanellaرا ذکر کرد .تطابق چينه شناسي ا ین مجموعه با
سازند ميال ،در کوه خلخال (واقع در شرق ورقه) ،یکسان بودن این دو واحد را با یکدیگر کامالً مشخص مي سازد.
سنگ آهک واحد زیرین از نوع بایو اسپارایت دانه ریز و حاوی فسيل های تریلوبيت است .فرآیند برش () shearing

ﮐﺸ
ﻮر

در این سنگ ،سبب تشکيل نوارهای نازک تيره رنگي شده که بيشتر شامل اکسيدهای آهن و ذرات رسي است و
نوارهای تيره رنگ سبب گشته تا این سنگ ظاهری همانند کالک فيليت پيدا کند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه آتشفشانی سیلورین-اردوویسین ()OSv

تﻣ

این مجموعه دارای ترکيبي تقریباً بازال تي است که بصورت گدازه ،آگلومرا و توف رخنمون دارد .درزه های ستوني به
خوبي در گدازه ها دیده مي شوند ،که نشانگر سرد شدن آن در محيط خشکي است .عالوه بر آن ،در این مجموعه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چند الیه کنگلومرا و سنگ ماسه با طبقه بندی تدریجي و نيز الیه های نازک حاوی فسيل براکيپود نظير Leptaena

و
اﮐﺘ

 depressaدیده مي شوند .بطور کلي مي توان چنين نتيجه گرفت که محيط تشکيل این مجموعه احتماالً محيطي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساحلي بوده که گاهي خشکي بر منطقه حاکم مي شده و گاه آب روی منطقه را مي پوشانده است .ولي در شرق این
محدوده ،واحد فوق با یک ناپيوستگي هم شيب بر روی سازن د ميال قرار مي گيرد .سطح فوقاني آن ،در دره باغرود ،با
یک واسط ه کوارتزیتي به سازند نيور تبدیل شده و در دره بوژان بوسيله سازند پاده ها پوشانده مي شود .با توجه به

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سازند نیور ()Sn

زﻣﯿ

موقعيت چينه شناسي و فسيل های موجود ،سن این مجموعه را مي توان اردوویسين فوقاني و سيلورین در نظر
گرفت.
در دره باغرود مجموعه ای برونزد دارد که بر روی سری آتشفشاني سيلورین-اردوویسين و در زیر سازند پاده ها قرار
مي گيرد .این مجموعه شامل دولوميت و آهک با ضخامت  25متر است .که حاوی فسيل براکيپود نظير
 Rhynchonellidesسفالپود مانند  Orthocerasو مرجان از نوع  Dinophyllum sp.مي باشد .این واحد تدریجاً به
دولوميت ماسه ای و شيل بنفش رنگ تبدیل مي شود ،که نشانگر انتقال تدریجي این مجموعه به وا حد سنگ ماسه
ای و کوارتزیتي پاده ها است.
سازند پادها )(Dp

سازند پادها ،دراین ورقه ،شامل  120متر سنگ ماسه خاکستری تا سفيد متوسط الیه ،با ذرات صورتي تا مایل به در
سطح تازه ،به همراه شيل است .سنگ ماسه هاس این واحد ،مطبق اند و برنگ های صورتي ،سفيد ارغواني ،که
آرکوزی و کوارتز آرنایتي دارند مشاهده مي شوند.
در بخش های پایين این واحد،طبقات دولوميتي سفيد تا خاکستری در بين الیه های سنگ ماسه ای به چشم مي
خورد .دراین سازند ،ساخت های رسوبي مانند ریپل مارک ،طبقه بندی مورب و ترکهای کششي ،به فراواني یافت مي
شوند.
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دولومیت سیبزار )(Dvs ، Ds

دولوميت سيبزار ،دراین منطقه ،ضخامت کمي دارد و از دولوميت های زرد رنگ ضخيم تا متوسط الیه تشکيل شده
در بين آن یک سيل دیابازی با ضخامت  50متر دیده مي شود .ضخامت دولوميت زیرین،که الیه بندی نازک تا
متوسط را نشان مي دهد ،در حدود  50متر است و دولوميت فوقاني  ،که بعد از سيل دیابازی دیده مي شود ،واجد
الیه بندی متوسط تا خيم است و حدود 12متر ضخامت دارد.
سيل دیابازی دیواره اطراف خود متأ ثر ساخته و تحت دگرگوني ضعيفي قرار داده است .دیاباز دارای بافت دولریتي
است و حدود  %20آن را کلسيت متبلور تشکيل مي دهد ،که کامالً نشان از تاثير متقابل سنگ نفوذی و سن گ
ميزبان کربناته روی یکدیگر دارد .رگه هایي از کلسيت نيز تمام مجموعه سنگي را قطع کرده است .این سازند ف اقد
فسيل است و سن آن اساس قرار داشتن آن در زیر سازند بهرام و بر روی سازند پادها ،مشخص مي شود.
آهک بهرام )(Dvb ، Db

سازند بهرام در بخش زیرین شامل آهک ضخيم الیه تا متوسط الیه ای با رنگ خاکستری تيره است .این مجموعه در
قسمتهای ف وقاني بصورت تناوبي از آهک و شيل و سنگ ماسه حاوی براکيوپود نظير Shizophoria sehnuri

ﮐﺸ
ﻮر

و Tentaculitesدیده مي شود که دارای رگچه های فراواني از کلسيت ثانویه مي باشد.
سازند بهرام در منطقه گسترش زیادی دارد و با ضخامت های متفاوت ،در بيشتر سطوح روراندگي بصورت ورقه هایي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دیده مي شود .در دره باغرود و بوژان سازند بهرام بصورت هم شيب بر روی سنگ های زیرین خود قرار مي گيرد،
ولي قسمتهای فوقاني آن در اثر گسل خوردگي و یا فرسایش از بين رفته و نمي توان ستون چينه شناسي آنرا بطور
کامل مشخص کرد.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در دره مير آباد ،در قسمت های زیرین آهک بهرام ،به مقدار زیاد پيریت و قالب های بازمانده از آن دیده مي شود که
نشانگر وجود محيطي احيائي در هنگام رسوبگذاری آهکها است .تایيد دیگر بر این موضوع رنگ سياه آهکها است ک ه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حاکي از وجود مواد ارگانيکي کربن دار مي باشد.
در قسمتهای فوقاني این مقطع تناوبي از آهک شيل دار و شيل های سياهرنگ دیده مي شود .ادامه شرقي افق
زیرین ،که حاوی ذرات پيریت است ،منجر به پيدایش افقهای کانه دار آهن در انتهای دره های باغرود و بوژان ش ده

زﻣﯿ

است .آهک بهرام در نقاط مختلف توسط دایک های دیابازی تحت نفوذ قرار گرفته که باعث پختگي آهکها گردیده
است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زمان نفوذ دایکها احتماالً دونين فوقاني تا کربونيفر است ،زیرا در کربونيفر فعاليت های آ تش فشاني بازیک به مقدار
زیاد در مناطق جنوبي تر ،مشاهده مي شود .فعاليت های آتش فشاني بازیک به مقدار زیاد در منطقه جنوبي تر،
مشاهده مي شود .این دایک ها ترکيب اليوین بازالت با بافت پورفيری دارند .فنوکریستها به مقدار زیاد از ال يوین و
کمتر پيروکسن اند که بوسيله کلسيت ،کلریت آهن دار واکسيد های آهن جایگزین شده اند .زمين ه دانه ریز سنگ را
کاني های پالژیوکالز  ،کلریت و شيشه تشکيل مي دهند.
رسوبات کربونیفر و تریاس دگرگون شده )(C-TRssh

قسمت بزرگي از رشته کوه بينالود را مجموعه ای شامل سنگ های اسليتي ،فيليتي و گریواکهای دگرگون شده
تشکيل مي دهد .در بسياری از نقاط ،درزه های موجود در سنگ ها بوسيله کاني های ثانویه کلسيت و کو ارتز پر
شده است .در بعضي از قسمتهای این واحد ،قطعاتي از کنگلومرا با برشي دگرگون شده دیده مي شودکه عناصر
تشکيل دهنده آن از اسليتهای همين واحد است .این برش عمدتاً در سطح گسلهای تراستي و در اثر حرکت آنها
ایجاد شده است .الیه بندی در سنگ های این مجموعه بخوبي مشخص است و در بسياری نقاط رخ اسليتي تقریبا
موازی آن است.
در قسمت خاوری ورقه ،آهک بهرام بطور عادی به واحدهای شامل تناوب شيل و سنگ ماسه دگرگون شده تبدیل
مي شود که واجد فسيل براکيوپود نظير Productusو Spiriferاست .در جنوب خاوری ورقه نيز فسيل های
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گياهي gigantopteridsو Taeniopterisگزارش (ونت )1997،شده است که این فسيل ها سن کربونيفر را مشخص
مي کنند.
در داخل مجموعه ،فسيل های گياهي نظير Benettilea sp.,و Dictyophyllumنيز دیده مي شود که سن تریاس
فوقاني-ژوراسيک زیرین را م عادل سازند شمشک ،نشان مي دهند.
چين خوردگي و گسل خوردگي ،دگرگوني و شباهت رخساره ای بسيار زیاد در این دو واحد باعث شده تا امکان
تعيين ضخامت و رسم ستون چينه شناسي در آنها عمال غير ممکن باشد .به همين علت آن را بصورت یک مجموعه
غير قابل تفکيک با سن کربونيفر و تریاس معرفي کرده ایم.
مزوزوئیک
شیل و سنگ ماسه ژوراسیک )(Jsh.s

این واحد شامل تناوبي از سنگ ماسه و شيل سياه رنگ است ،که شيل ها در بعضي نقاط واجد ذغال هستند.
فسيلهای گياهي که در شيل ها شناسایي شده اند عبارتند از  Ginbkgoitesبا سن لياس فوقاني تا ژوراسيک مياني و
 ،Kelokiaبا سن ژوراسيک مياني و Glodophlebis friziensisوCladophlebis .sohabii

ﮐﺸ
ﻮر

براساس این فسيل ها ،سن واحد مذکور انتهای ژوراسيک زیرین تا ژوراسيک مياني است .الزم به ذکر است که در
مجموعه فوق به هيچ وجه دگرگوني مشاهده نمي شود.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سطح زیرین این واحد اغلب گسله است و سطح فوقاني آن با یک کنتاکت تدریجي به سازند دليچای تبدیل م ي
شود .طبقه بندی نازک الیه سبب شده تا چين خوردگي متراکم و کوچک مقياس زیادی در آن تشکيل شود ،ک ه
چين های جناقي یکي از فراوانترین چين ها ی متداول در آنهاست.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند دلیچای )(Jd

و
اﮐﺘ

این واحد شامل مارن های خاکستری روشن با بين الیه هایي از آهک به ضخامت حدود  100متر است ،که حاصل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عميق تری و آرامتر شدن محيط رسوبگذاری در این زمان است .در این سازند فسيل های براکيوپود و آمونيت قابل
مشاهده است که سن ژوراسيک مياني تا ابتدای ژوراسيک ف وقاني را برای این واحد مشخص مي کنند .از آمونيتهای
یافت شده دراین مجموعه مي توان  Oppella subroliataو Parkinsonia sp.را نام برد .در بخش اعظم منطقه ،این

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سازند الر )(Jl

زﻣﯿ

سازند مستقيماً بر روی واحد کربونيفر-تریاس دگرگون شده قرار مي گيرد .در این حالت مي توان در سطح زیرین
آن برش گسلي را مشاهده کرد که حاصل رانده شدن آنها بر روی یکدیگر است.
مارنهای خاکستری رنگ سازند دليچای بطرف باال ،با یک سطح تماس تدریجي ،به آهک های نخودی رنگ الر
تبدیل مي شوند .این واحد خود شامل دو بخش است .قسمت زیرین از آهک های توده ای تا ضخيم الیه تشکيل
شده و قسمت فوقاني آن شامل آهک های الیه متوسط است که الیه بندی در آنها کامال مشخص مي باشد .ضخامت
این مجموعه حدود  260متر است.
مقاوم بودن زیاد این آهک ها و عدم مقاومت واحدهای سنگي قدیمي تر در مقابل فرسایش سبب شده تا این آهک
ها توپوگرافي بسيار مرتفع ي را ایجاد کنند .از آمونيتهای یافت شده در این سازند مي توان Lithacoceras sp.
و Ataxioceras sp.را نام برد که سن ژوراسيک فوقاني را به آن نسبت مي دهند.
سنوزوئیک
واحدهای ولکانیکی پالئوسن )(P v

این مجموعه قدیمي ترین سنگ های سنوزوئيک را شکل مي دهد که واجد داسيت ،داسيتيک آندزیت ،توف و
آگلومرا است و نشان دهنده یک فعاليت ولکانيک در ابتدای سنوزوئيک مي باشد .کنتاکت تحتاني این واحد در
منطقه مشخص نشد ،ولي مرز فوقاني آن با کنگلومرای پالئوسن-ائوسن تدریجي است.
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کنگلومرای پالئوسن-ائوسن )(PEc

این مجموعه ،که بصورت پيشرونده بر روی واحد ولکانيک پالئوسن قرار مي گيرد ،شامل کنگلومرایي ضخيم الیه تا
توده ای است .کنگلومرا دارای جورشدگي و گرد شدگي ضعيفي است و قطعات تشکيل دهنده آن بيشتر شامل
آهک ،کوارتزیت و سنگ های ولکانيکي مي باشد .ضخامت این واحد حدود  80متر است.
جدیدترین قطعات آهکي موجود در کنگلومرا ،سن کرتاسه فوقاني را نشان مي دهند که بر همين اساس مي توان
سن این مجموعه را پالئوسن تا ائوسن درنظر گرفت.
مجموعه آواری و کربناته ائوسن زیرین )(El , Esc

کنگلومرای پالئوسن-ائوسن ،بطور کامالً تدریجي به مجموعه ای شامل تناوبي از کوارتز آرنایت گلوکونيت دار،
کنگلومرای ریز دانه و سنگ آهک (ميکرواسپارایت) نازک الیه تبدیل مي شود .واحد فوق در حرکت به سمت شرق
منطقه به آهک های الیه متوسط (بایوميکرواسپارایت) ،واجد فسيل نوموليت و دیسکوسيکلين و Cuvillievina

 eoceniaاست ،مي پيوندد .این فسيل ها سن ائوسن زیرین را برای آن مشخص مي کنند .ضخامت این قسمت حدود
 50متراست .محيط رسوبگذاری این مجموعه در شرایط کم عمق بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعه آتش فشانی ائوسن )(Ev

این واحد شامل گدازه آندزیتي ،تراکي آندزیت ،بازالت  ،توف و آگلومرا است .گدازه در سطح هوازده  ،برنگ قرمز دیده

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي شود .در بعض ي نقاط سنگ های ولکانيک واجد حفراتي است که بوسيله کلسيت و یا کوارتز پر شده است .عناصر
تشکيل دهنده آگلومرا شامل قطعاتي از سنگ های ولکانيک و به مقدار کم سنگ های رسوبي است که بصورت
ضخيم الیه برونزد دارد .این مجموعه را براساس ارتباط چينه ای که با واحدهای زیرین و فوقاني خود دارد ،مي توان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مربوط به ائوسن مياني دانست.

و
اﮐﺘ

واحد شیلی و مارنی ائوسن )(Em

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد از شيل ومارن خاکستری روشن تشکيل شده که در تناوب با آنها ،الیه های کم ضخامت دولوميت سفيد تا
زرد رنگ دیده مي شود .ضخامت این مجموعه بسيار کم و در حدود  35متر است ،بنحوی که به سمت غرب وبه
طور کامل حذف مي شود.
واحد کنگلومرا و سنگ ماسه ای ائوسن )(Ecs

زﻣﯿ

شيلهای خاکستری روشن) (Emبا یک گذر تدریجي به شيل و سيليت سنگ قرمز رنگ تبدیل مي شوند .واحد اخير

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واجد الیه بندی نازک است و ضخامتي حدود  200متر دارد .در این مجموعه شيل ها به تناوبي از شيل و سنگ
ماسه قرمز رنگ منتهي مي گردند و در ادامه جای خود را به سنگ ماسه مس دهند .در قسمتهای فوقاني ،مجموعه
سنگ ماسه ای به یک واحد کنگلومرایي ،به رنگ قرمز تيره با جور شدگي ضعيف و گردشدگي مناسب ،تبدیل مي
شود .قطعات این کنگلومرا شامل سنگ های ولکانيکي ،گرانيت ،آهک و سنگ ماسه است .قطعات ولکانيکي عمدت اً از
واحد آتش فشاني ائوسن و سازنده های آهکي اکثرا از آهک الر تامين شده اند .ویژگي های رسوب شناسي این توال ي
موید رسوبگذاری در یک محيط مخروط آبرفتي است.
واحد آهکی و مارنی ائوسن )(Eml

بدنبال رسوبگذاری رسوبات آواری ائوسن ،محيط دریایي کم عمقي ایجاد شده که در این شرایط تناوبي از مارن سبز
رنگ واجد گچ ،سنگ ماسه و سنگ آه ک نازک الیه راسب مي شود .ضخامت این واحد حدود  250متر است.
براساس گونه هایي از فسيل های نوموليت مانند:
Nummulites striatus
Nummulites discorbinus
Nummulites atturicus

که در سنگ های آهکي واحد مزبور یافت شده اند ،مي توان سن ائوسن مياني تا ائوسن فوقاني را برای این واحد در
نظر گرفت.
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کنگلومرا و سنگ ماسه الیگوسن ) (Ocs

این واحد شامل کنگلومرایي ضخيم الیه با بين الیه هایي از سنگ ماسه (ليت ارنایت) و مارن به رنگ کلي قرمز
روشن است که ضخامتي حدود  30متر را نشان مي دهد .کنگلومرا دارای جورشدگي و گرد شدگي ضعيفي است.
قطعات تشکيل دهنده آن شامل سنگ ماسه و سنگ آهک است .جدیدترین قطعه آهکي ،که در کنگلومرا ی افت م ي
شود ،مربوط به واحد آهکي ومارني ائوسن است ،لذا مي توان سن این مجموعه را اليگوسن در نظر گرفت.
مجموعه آتش فشانی الیگوسن )(Ov

این مجموعه شامل آندزیت ،آندزیتيک بازالت و توف است که در بعضي نقاط بطور عادی بر روی واحد کنگلومرا و
سنگ ماسه ائوسن قرار مي گيرد ،ولي در اکثر نقاط دارای ارتباط گسله با دیگر واحد های همجوار خود است.
مجموعه فوق موید یک دوره فعاليت ولکانيکي در اليگوسن است.
مجموعه آذر آواری الیگوسن )(Oa

بر روی مجموعه آ تش فشاني اليگوسن ،در بعضي نقاط ،یک مجموعه شامل آگلومرا ،توف و الپيلي توف با رنگ کلي
صورتي و الیه بندی متوسط تا نازک الیه دیده مي شود که دارای ضخامتي غير یکنواخت است.

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعه مارن گچ دار میوسن )(Mg , Mm

این مجموعه بصورت تناوب مارن ،سيلت سنگ وشيل های قرمز رنگ واجد توده ها و نوارهایي از گچ مي باشد که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مستقيماً بر روی واحد آذر آواری یا آتش فشاني اليگوسن قرا ر مي گيرد .ضخامت آن حدود  200- 150متر است.
رسوبات فوق موید راسب شدن در یک حوضه کوالبي هستند

تﻣ

مجموعه کنگلومرا و سنگ ماسه میوسن )(Msc

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد شامل طبقات کنگلومرا ،سنگ ماسه ،سيلت سنگ و مارن ،به ضخامت حدود  250- 200متر است.
کنگلومرا شامل قطعاتي از آهک ،کوارتزیت و آندزیت است که با سيمان نسبتا ضعيفي بهم جوش خورده اند .این

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرا با جورشدگي ضعيف و قطعات گرد شده  ،مشخص مي شود.
مجموعه فوق ،چرخه های متعددی دارد ک ه هر چرخه با یک طبقه کنگلومرایي شروع وبه سمت باال به سنگ ماسه،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

رسوبات پلیوسن-کواترنر

زﻣﯿ

سيلت سنگ و در بعضي نقاط ،مارن تبدیل مي شود.اندزه دانه ها در هر چرخه به سمت باال کاهش مي یابد .بخش
فوقاني آن عمدتا از طبقات کنگلومرایي ضخيم الیه ،با بين الیه هایي از سنگ ماسه ،تشکيل شده است .مجموعه
فوق در یک محيط کوالبي و مخروط های آبرفتي راسب شده است.
این مجموعه که تقریبا بر روی اکثر واحدهای قدیمي تر راست شده ،از سه قسمت تشکيل شده است .گرچه در
بعضي نقاط هر سه قسمت آن را مي توان مشاهده کرد ،ولي در نقاطي نيز فقط از آن دیده مي شود.
واحد آذری آواری این مجموعه) (PlQaبطور کلي دارای ترکيبي اسيدی و واجد آگلومرا و توف است  .قطعات آگلومرا
عمدتاً شامل داسيت و توفهای اسيدی مي باشد که بطور عادی بر روی واحد های قدیمي تر قرار مي گيرد.
واحد مارني این مجموعه ) (PlQmشامل مارن و سيلت سنگ ،با بين الیه هایي از سنگ ماسه ،به رنگ کلي کرم تا
قرمز است که بر روی واحد آذر آواری نشسته است .این واحد به صورت تدریجي به واحد کنگلومرایي ) (PlQcتبدیل
مي شود.
کنگلومرا فاقد سيمان سخت است و جورشدگي ضعيفي دارد .ضمنا درون الیه هایي از سنگ ماسه و مارن در داخل
این واحد دیده مي شود.
واحدهای آذر آواری و مارني این مجموعه در بعضي نقاط دیده نمي شوند .در آن صورت کنگلومرا بطور مستقيم بر
روی واحدهای قدیمي تر قرار مي گيرد.
رسوبات کواترنر

نهشته های کواترنر ،جوانترین رسوبات در منطقه ،واحدهای مختلفي را شامل مي شوند .مخروط های آبرفتي
قدیمي) (Qt1عمدتا در ارتفاعات و برفراز برآمدگيها و مخروط افکنه) (Qtfدر پای ارتفاعات و در ابتدای دشت راسب
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شده اند .رسوبات تراورتن) (Qtrحاصل فعاليت چشمه های آب گرم هستند و خبر از پدیده زمين گرمایش در منطقه
مي دهند .پادگانه های آبرفتي جوان) (Qt2عمدتاً د ر نقاط کم ارتفاع تر ،نسبت به پادگانه های آبرفتي قدیمي ،در
پوشش کف دشتها و در حواشي آبراهه ها فرونشسته اند .رسوبات سيالبي جوان) (Qalدر مسير رودخانه و کانالهای
سيالبي راسب شده اند.
تپه های ماسه ای) (Qsدر کف دشت و در نقاطي که حرکت باد شدیدتر است ،ظاهر شده اند .پهنه های رسي) (Qcو
نمکزارها ) (Qsmدر پهنه دشت ودر مسير سيالبهای فصلي رسوب کرده اند.
سنگ های نفوذی )(md

این سنگ ها در منطقه بصورت توده نفوذی و دایک ،واحد های سنگي قدیمي تر را تحت تاثير قرار داده اند.
مجموعه مونزونيت و دیوریت ،بصورت یک توده نسبتاً حجيم در سطح زمين ظاهر گشته و و واحد آهک و مارن
ائوسن را قطع نموده است .دایکهای این توده ،با ترکيب گرانودیوریت ،واحدهای سنگي با سن پالئوسن و ائوسن ر ا
تحت تاثير قرار داده اند .در محلي که سنگ ميزبان با توده نفوذی در تماس است ،سنگ ميزبان در حدی بسيار
ضعيف حالت پختگي از خود نشان مي دهد.

ﮐﺸ
ﻮر

جدیدترین واحد سنگي ،که تحت نفوذ این مجموعه قرار گرفته ،واحد آهک ومارن ائوسن )(Emlاست .بنابراین سن
این مجموعه نفوذی را مي توان بعد از ائوسن در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تکامل تکتونیکی

تﻣ

قدیمي ترین برونزدی که در بينالود مشاهده مي شود ،متعلق به سازند اللون است .این رسوبات احتماالً حاصل
فرسایش سرزمين های گرانيتي ودگرگوني مرتفع ،در آب وهوای گرم وخشک است که در ایران و عربستان حاکم

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بوده است.
عميق ترشدن حوزه رسوبي و وسيع شدن فالت قاره ،که حاکي از آرام شدن محيط از نظر تکتونيکي است .سب ب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبگذاری کربناتهای سازند ميال شده است .منطقه بينالود دراردوویسين خارج از آب بوده و ر سوبگذاری در آن
صورت نگرفته است .بعد از این مرحله ،مجموعه آتش فشاني با سن احتمالي اردویسين تا اوایل سيلورین دیده مي
شود.

زﻣﯿ

وجود درزه های ستوني در مجموعه اخير نشانگر وجود محيط خشکي در هنگام سرد شدن این گدازه ها است .از
طرفي وجود طبقات نازکي از سنگ ماسه و کنگلومرا دراین مجموعه ،حاکي از محيط کم عمق دریایي است .پس مي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

توان یک محيط نيمه خشک را در زمان وقو ع فورانهای آتش فشاني ،برای این منطقه مي توان در نظر گرفت که
نشان دهنده تحت کشش قرار گرفتن ناحيه در آن دوران است .بدنبال آرام شدن فعاليت های آتش فشاني ،دریا به
تدریجا روی منطقه را مي پوشاند.
یک واحد کوارتزیتي ،به صورت دگرشيب ،روی مجموعه قبلي را مي پوشاند که قطعات تخریبي سنگ های آتش
فشاني را نيز در بر دارد .واحد مزبور در ادامه به دولوميت تبدیل مي شود و در نهایت به آه ک های ریفي سيلورین
منتهي مي گردد.
تمامي این مراحل نشان دهنده افزایش عمق دریا و قرار گرفتن منطقه در فالت قاره است .بدنبا ل این رسوبات،
رسوبات کوارتزیتي و سنگ ماسه ای (سازنده پاده ها) منطقه را مي پوشاند که حاکي از پسروی آب دریا است .در
ادامه دولوميتهای سيب زار و آهک های تيره رنگ بهرام راسب مي شوند که حکایت از افزایش تدریجي عمق دریا در
این زمان را دارند.
وجود آثار پيریت و الیه های رسوبي استراتابان د آهن دار ،در قسمت های پائين سازند بهرام ،موید رسوبگذاری این
واحد در محيطي آرام است.
حضور سيل دیابازی در دولوميت سيب زار و دایک های کوچک در سازند بهر ام ،حاکي از وجود فعاليت ولکانيکي در
منطقه است .ب ا توجه به این شواهد مي توان یک مرحله کشش و فعاليت های آتش فشاني مافيک را ،در ابتدای
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دونين فوقاني در بينالود ،قائل شد که بر خالف مجموعه سيلورین که در محيطي نيمه خشک فوران نموده بود ،در
محيط زیر دریایي تشکيل شده است.
رسوبات کربونيفر در بينالود بر جای گذاشته شده اند ولي اثری از رسوبات پرمين در منطقه دیده نمي شود .در
تریاس مياني دو صفحه ایران و توران به هم برخورد مي کنند و در نتيجه اقيانوس پالئوتتيس ب سته مي شود.
در همين زمان چين خوردگي و باال آمدگي ،منطقه بينالود را متاثر مي کند و باعث بر آمدن آن مي شود .بدنبال آن
فرایند فرسایش روی ارتفاعات اثر گذاشته که حاصل آن رسوبات آواری شمشک به سن تریاس فوقاني تا ژوراسيک
زیرین فشارهای تکتونيکي ،بين دو صفحه توران و ایران ،سبب رانده شدن قطعاتي از سازند شمشک از شمال شرق
به جنوب غرب و بر روی صفحه ایران شده است .نتيجه این حرکت دگرگون شدن رسوبات مي باشد ،که سنگ های
قدیمي تر را نيز در بر مي گيرد .این روراندگي را مي توان به ادامه حرکات کوهزایي سيميرین نسبت داد که تا اواخر
ژوراسيک زیرین ادامه داشته است ،ولي تدریجا از شدت آن کاسته شده و آب کم عمقي روی منطقه پيشروی نموده
است .در نتيجه بيشتر نقاط را کوالبها در بر گرفته اند.
در دامنه شمالي بينالود در این زمان ،رسوبات دلتایي تشکيل شده که تناوبي از سنگ ماسه ،کنگلومرا و مارن ذغالدار

ﮐﺸ
ﻮر

است .با آرامتر شدن محيط و فرونشست بيشتر منطقه ،مارنهای خاکستری روشن سازند دليچای راسب شده اند .در
ژوراسيک فوقاني دریای مزبور عميق تر و وسيع تر شده ،بطوری که رسوبات کربناته (سازند الر) بر جای گذاشته

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده اند.
در پایان ژوراسيک ،اقيانوس نئوتتيس شروع به بسته شدن مي کند که در نتيجه آن صفحه ایران ت حت فشار قرار مي
گيرد .ای ن حرکات ،که مربوط به کوهزایي سيمرین پسين است ،سبب باال آمدن و خروج قسمت زیادی از ایران از آب

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده است و در ابتدای کرتاسه ،برای مدتي دریا روی منطقه را مي پوشاند که احتماال فقط قسمتهای محدودی را در
بر مي گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات کرتاسه ،برای مدتي دریا روی منطقه را مي پوشاند که احتماال فقط قسمتهای محدودی را در بر مي گرفته
است.
رسوبات کرتاسه فوقاني در بينالود ،وجود ندارد و با شروع دوران سنوزوئيک ،رسوبات خشکي پالئوسن روی رسوبات

زﻣﯿ

قبلي را مي پوشانند.
فعاليت کوهزایي در سنوزوئيک ،هر از چند گاه یکبار ،شدت مي یافته و برای مدتي نيز دوران آرامش را داشته است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در پالئوسن تا ائوسن زیرین ،حوضه فرونشست کرده و رسوبات دریایي اپي کانتيننتال بر آن گذاشته شده است.
مجدداً در ائوسن مياني فشارهای تکتونيکي ،که از طرف شمال به جنوب وارد شده ،سبب تشکيل ورقه های رورانده
ای شده که بطرف جنوب شرق حرکت کرده اند .این مسئله نشانگر وجود حرکت فشارشي در ارتفاعات بينالود است.
فعاليت کوهزایي و روراندگي در بينالود ،تا عهد حاضر ادامه داشته بطوری که رسوبات قاره ای نئوژ ن و حتي ر سوبات
کواترنر ،در حوضه پيشاني) (forelandهمين تراسها تشکيل شده اند.
زمین شناسی ساختمانی

در منطقه بينالود ،ورقه های رورانده از ساختارهای اصلي بشمار مي آ یند .هر یک از این ورقه ها ،با یک گسل
تراستي در ارتباط است .امتداد تمامي گسلها شمال غرب-جنوب شرق است که از شمال به سمت جنوب سن آنها
جوانتر مي شود.
راندگي های جوان از نوع شک ننده و راندگي های قدیمي از نوع شکل پذیر هستند .بطور کلي سيستم راندگي ها در
منطقه از نوع  Antiforal stackمي باشد .عالوه بر گسلهای راندگي ،گسلهای امتداد لغز نيزدر این منطقه دیده م ي
شوند .اکثراً این گسل ها احتماال ابتدا بصورت یک درزه عمود بر جبهه تراستها و در رابطه با حرکت تراسها تشکيل
شده اند که در ادامه حرکت ورقه های رورانده سبب جابجایي مورب لغز در طول آنها شده است .گسلهای نرمال از
دیگر ساختمانهای تکتونيکي موجود در منطقه مي باشند.
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اکثر چين های موجود در منطقه ارتباط مستقيم با گسلش دارند .چينها عمدتاً از نوع مایل ،برگ شته و خوابيده
هستند و خوابيدگي و سوی رانش ،در اکثر آنها ،به سوی جنوب است.
نتيجه ای که از بررسي ساختمانهای موجود در منطقه بدست مي آید ،موید این است که راستای بيشترین کوتاه
شدگي و استرس انقباضي شمال ،شمال شرق-جنوب ،جنوب غرب مي باشد.
زمین شناسی اقتصادی

در منطقه مورد بررسي ،کاني سازی در حد بسيار کمي صورت گرفته است .شاید مطالعات اکتشافي به اندازه کافي،
در منطقه صورت نگرفته باشد .در هر حال برخي از کانسارهای تبخيری مانند نمک و گچ قابل ذکر هستند .این
رسوبات تبخيری در مارنهای نئوژن راسب شده اند و هم اکنون بصورت رو باز ،از آنها بهره بردار مي شود .بخش
زیرین بهرام نيز کانه دار است .همچنين وجود آثاری از زغال در شيل های ژوراسيک ،امکان دارد که در برخي مو اقع،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

ارزش اقتصادی داشته باشد ،شاید مجموعه رسوبي-آتش فشاني پالئوژن ،که تحت تاثير نفوذی قرار گرفته ،بصورت
بالقوه ،ارزش مطالعات شناسایي و اکتشافي را داشته باشد.
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