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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره -8062بزنگان
مقدمه
موقعيت جغرافيایي و ریخت شناسي
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منطقه زیر پوشش ورقه بزنگان در محدوده طول جغرافيایي  60.00تا  60 ،30و عرض جغرافيایي 30،36 ،...است.
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مهمترین آبادی این ورقه ،روستای بزنگان ،در فاصله تقریبي  120کيلومتری خاور مشهد ،و جزو بخش مرزداران
(مزدوران سابق) از توابع شهرستان سرخس است .این روستا به دليل وجود دریاچه بزنگان (بي بي گل) از شهرتي
بسزا برخوردار است و در فصل تابستان پذیرای گردشگران فرا وان .از دیگر روستاهای مهم این محدوده آبادی ميامي

تﻣ

است که به علت داشتن امامزاده یحيي رونق زیارتي باال یافته است و همواره پذیرای زائران فراوان مي باشد.
مهمترین راه های ارتباطي این ورقه عبارتند از:
 -راه آسفالته مشهد سرخس ،با روند خاوری باختری ،در ضلع جنوبي محدوده کشيده شده است.

ﺸ
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 راه آسفالته م شهد ميامي ،که بخش هایي از باختر محدوده را بهم مي پيوندد. -ر اه خاکي بزنگان چهچه ،که ضلع شمال خاوری محدوده را بهم مي پيوندد .این راه خاکي راه های آسفالته مشه د

و
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سرخس و مشهد کالت را به یکدیگر متصل مي نماید.
 راه آهن مشهد سرخس ،نيز از ضلع جنوبي ورقه مي گذرد.مهمترین فعاليت اقتصادی ساکنين این محدوده ،کشاورزی و دامپروری است.

عمده فعاليت کشاورزی در پيرامون سرشاخه های کشف رود متمرکز است و مهمترین را انواع صيفي ،گندم ،خربزه
و گوجه فرنگي تشکيل مي دهد و کشت گندم در بخش های شمالي محدو ده بيشتر بصورت دیم است که تکافوی
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نياز ساکنين را نمي کند و این موضوع ،باعث کوچ اهالي به شهرهای پيرامون ،بویژه مشهد شده است و بيشتر
شهرستان های شمال منطقه را از سکنه خالي نموده است .کشف رود که در ضلع جنوبي محدوده از سمت باختری
به سمت خاوری روان است از نوع رو دخانه های مآندری است و گستره دشت سيالبي آن در نقاط مختلف به علت
وجود رشته کوه ها و بيرون زدگي ها ،متغير است .تغيير مسير رودخانه و مآندرهای کهنه و نو ش در جای جای
گسترش آن به راحتي دیده مي شود .پوشش گياهي منطقه را بطور عمده بوته زارهای کوتاه پوشانده و تنها در
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زﻣﯿ

نقاط بلند محدوده رشته کوه بزنگان ،درختان سرو کوهي گسترش یافته اند ،گونه های حيواني که در این محدوده
زیست مي کنند شامل گرگ ،روباه ،شغال ،آهو ،خرگوش ،گراز و ...است.
از دیدگاه تقسيم بندی آب و هوایي ،ضلع جنوبي محدوده در ناحيه نيمه بياباني خاوری و ضلع شمالي آن در ناحيه
معتدل کوهستاني شمال خاوری ایران جای دارد .آب و هوای نيمه بياباني باعث فرسایش مکانيکي در سازندهای
منطقه شده و فرسایش مکانيکي کمتر دیده مي شود .این منطقه به دليل تغييرات زیاد ارتفاعي دارای آب و هوای

بسيار متغير است .ميانگين درجه حرارت ساليانه از  12تا  15درجه و اندازه ميانگين بارندگي آن  250ميلي متر در
بخش های جنوبي و تا نزدیک به  300ميلي متر برای نقاط شمالي و شمال باختری در نوسان است .بطور کلي این
منطقه در زمستان سرد و بارندگي در رشته کوه های بزنگان بصورت ریزش برف بوده و در تابستا ن به نسبت گرم

است .کمينه دمای مطلق ساليانه  -14و حداکثر + 42درجه سانتيگراد است.
از دیدگاه ریخت شناسي ،منطقه را مي توان به سه بخش ریختای تقسيم کرد.
 بخش مرتفع مرکزی -شامل رشته کوه بزنگان ،با روند شمال باختری جنوب خاوری ،مهمترین عارضه ریخت اریمنطقه است که باعث تقسيم آن به دو بخش شمال خاوری و جنوب باختری شده و ارتباط این دو بخش را ب سيار
دشوار نموده است.
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این رشته کوه ،حوزه آبریز منطقه را نيز به دو حوزه ناهمسان ،با روند وارونه آبریزشان ،ب خش مي کند آنچنان که در
ضلع جنوب باختری همه آبریزها به کشف رود مي پيوندد و حوزه شمال خاوری به سوی کشور همسایه،
ترکمنستان ،سرازیر مي شوند.
بلندترین نقطه منطقه ،با بلندی  1969متر ،در این بخش و در جنوب باختری روستاهای خواجه روشنایي جا دارد.
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ای ن رشته کوه ،بدليل آهک های صخره ساز سازند مزدوران که در برابر فرسایش پایندارند ،پرتگاه ها و ارتفاعات
بلند منطقه را پدید آورده است.
 بخش شمال خاوری -به دليل گسترش شيل های نرم و فرسایش پذیری باالی شيل ها ،دارای شبکه آبراهه ایپرشمار و فراوان است و بلندی های موجود در آن را سازندهای صخره ساز کالت و چهل کمان ،در ضلع شما ل
خاوری ،پدید مي آورند.
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 بخش جنوب باختری -بخش های کم بلندای منطقه را مي سازد و کشف رود جایگاه آبریز همه آبراهه های کندهشده در آن است .بلندای ،پست ترین نقطه موجود در این محدوده ،بلندای  658متر ،در نزدیکي روستای قلعه
سنگي رحمت آباد واقع در خاور منطقه است بلنداهای این بخش به پيکر تپه ماهورهایي نمود پيدا کرده اند که

تﻣ

بيشتر ،به دليل فرسایش پذیری مارنهای نئوژن و شيل های نرم سازند کشف رود است.
بطور کلي اختالف ليتولوژیکي سازندها ،بيشتر شامل آهک دولوميت ،شيل ،ماسه سنگ و مارن ،باعث فرس ایش
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ناهمسان و در نتيجه پيدایش توپوگرافي ناهمسان شده است .آن چنان که آهک ها و دولوميت ها به دليل پایداری
بيشتر ،برجسته و شيل ها و مارن ها به علت فرسایش بيشتر و ریزدانه بودن و داشتن سيمان سست ،نقاط پست تر
منطقه را پدید آورده اند .سرانجام ،چنين مي توان نتيجه گيری کرد که در این منطقه سازندهای مزدوران ،تيرگان،

و
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کالت و چهل کمان مناطق برجسته و چهره ساز و سازندهای شوریجه ،سرچشمه و ایتامير برجستگي های متوسط و
سازندهای سنگانه ،آب دراز ،آب تلخ و خانگيران مناطق پست و فرسایش یافته تر منطقه را پدید آ ورده اند.
جایگاه ساختاری
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همه محدوده این ورقه از دیدگاه تقسيمات ساختاری ایران زمين در زون کپه داغ جای گرفته و انباشته های رسوبي
که در محيط اپي کانتيننال بر جای گذاشته شده اند همه بيرون زدگي های آن را مي سازند .شکل گيری ریختاری
این زون بر اثر بازپسين فازهای چين خوردگي آلپ پدید آمده است.
زمين شناسي

لیتولوژی واحدهای سنگی
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کهن ترین واحدهای سنگي گسترده در این محدوده شيل ها و ماسه سنگ های سازند کشف رود است .ن ام ای ن
سازند کشف رود ،برای نخستين بار توسط  K.T.Goldsschmidبکار گرفته شده است که مقطع تيپ آن دارای

ضخامتي نزدیک به  1800متر است و از هشت بخش گوناگون پدیده آمده است.
در محد وده بزنگان واحدهای گوناگون این سازند بطور عمده از شيل و ماسه سنگ پدیده آمده است که بدليل عمده
عملکرد گسل های امتداد لغز و معکوس ساماني ویژه ندارند.
 واحد  Jskشامل تناوبي از ماسه سنگ و شيل های خاکستری و سبز زیتوني است که بيشترین گسترش آن را ماسهسنگ پدید مي آورد.
 واحد  Jb.shkبطور عمده از شيل های سياهرنگ پدید آمده و گرهک های آهکي در بردارنده ،فسيل آمونيت در آندیده مي شوند ،فسيل های بدست آمده بدین شرحاند:
Adabofoloceras sp.
)Calliphylloceras disputabile (ZITTEL
Calliphylloceras sp.
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Lissoceras sp.
)Oppeliidae (oppeliinae
Lytoceras sp.Indet
)Nannolytoceras triparitum (RASPAIL
Garantiana sp.
Cadomites sp. Indet.
Parkinsonia sp.
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این آثار زیستي ،سن باژوسين باالیي و باتونين پایيني را نشان مي دهند.
 واحد  Jshkشامل تناوبي از شيل های سياهرنگ و ماسه سنگ است و شيل های سبز زیتوني ن يز در آن از گسترشکمي برخوردار است.
 واحد  Js.skاز تناوب ماسه سنگ و شيل های سبز زیتوني روشن پدید آمده است. -واحد  Jfkکه بيشتر فليشي است شامل شيل ،ماسه سنگ ،کنگلومرا با برتری ماسه سنگ مي باشد .رنگ ماسه

ﻌﺪ
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سنگ های این واحد بيشتر به رنگ زرد متمایل است .در این واحد ساختمان های رسوبي متنوعي از قبيل ریپل
مارک ،چينه بندی متقاطع ،فلوت کست و دانه بندی تدریجي را مي توان دید.
 -واحد  Jsh.skباالترین واحد سازند کشف رود است که شيب های سبز و خاکستری رنگ به همراه کمي ماسه سنگ

تﻣ

که گاهي بصورت تناوب در ميان شيل ها دیده مي شود پدید آمده است .الیه های ماسه سنگ در بخش های باالئي
این واحد از گسترش بيشتری برخوردارند.
سازند چمن بید Jch

ﺸ
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در این منطقه ،این سازند از آهک های ميکریتي و بيوميکریتي رسي ،ماسه ای و آرژیلي به رنگ خاکستری تيره و
آمونيت دار به همراه ماسه سنگ و مارن خاکستری پدید آمده است .بيشترین ضخامت (33متر) آن در منطقه ميامي

و
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است و در بردارنده فسيل های آمونيت با گونه های مختلف است .کمترین ضخامت آن نيز در ضلع خاوری ورقه،
نزدیک به چند متر است .این سازند بگونه ای ه مشيب بر روی سازند کشف رود جای مي گيرد و سطح تماس آن نيز
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در بعضي مناطق تدریجي و در بيشتر مناطق ناگهاني و مشخص است .شماری فراوان فسيل آمونيت از این سازند
گرفته و مطالعه شده که بطور عمده ردیف سني باژوسين باالیي تا تيتونين پائيني را نشان مي دهند مهمترین آنها
عبارتند از:
Phylloceras sp.
)Calliphylloceras disputabile (indent
)Holcophyloceras zignodianum (D, ORBIGNY
)Ptychophylloceras flabellatum (NEUMAYR
)Oxycerites yeovilensis (ROLIER
)Sowerbyceras sp. (Parona & Bonarelli
Oecotraustes sp.
Hecticoceras sp.
Reineckeia sp, Reinekites) duplex
Collotia sp.
Proplanulites koenigi
Unipeltoceras sp.
Choffatia sp.
Subgrossouvria sp.
Homoeoplanulites sop., Macrocephalites sp.
Procerites sp.
)Procerites (phaulozigzag) phaulonorphus (BUCKMAN
Properisphinctes sp.
Indosphinctes sp.
Discosphinctes sp.
Richterrella richteri

سازند مزدوران شامل واحد های JmI.d2 ،JmI.m2 ،JmI1 ،JmI.s1

این سازند به دو عضو مزدوران  1و مزدوران  2گروه بندی شده که هر عضو نيز از دو واحد با ل يتولوژی گوناگون پدید
آمده است.
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واحد JmI.s1

شامل تناوبي از سنگ آهک-دولوميت  -شيل  -ماسه سنگ -سنگ آهک رسي و سنگ آهک چرت دار است .این
واحد در سمت جنوب خاوری و شمال باختری محدوده گسترش ندارد و تنها در بخش مرکزی محدوده قابل مشاهده
است .در منطقه ميامي نيز این واحد گسترش ندارد.
واحد JmI1

این واحد از آهکهای ضخيم الیه تا توده ای به رنگ روشن و بيوميکریتي ،بيواسپارایتي ،اواوليتي ،ماسه ای ،آهک
دولوميتي متخلخل ،دولوميتهای خاکستری تا نخودی رنگ پدید آمده است .ضخامت آن بسيار زیاد ا ست و بلندترین

ﮐﺸ
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ارتفاعات منطقه را ساخته است.
ميکروفسيل های بدست آمده این واحد عبارتند از:

تﻣ
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Chrysalidina sp.
Textularia sp.
Ammobaculites sp.
Lenticullina sp.
Tubiphytes sp.
Cladocoropsis sp.
Lithocodium sp.

که سن ژوراسيک باالیي برای آن پيشنهاد شده است.

Everticyclammina virguliana
Pseudocyclammina sp.
Everticyclammina sp.
Trocholina sp.
Choffatella sp.
Pseudochrysalidin sp.

و
اﮐﺘ
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همچنين ميکروفسيل های

نيز دیده شده اند که سن ژوراسيک باالیي را نشان مي دهند.
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واحد JmI.m2

در برگيرنده تناوب سنگ آهک های ميکریتي ،بيوميکریتي و ميکرواسپارایتي با الیه بندی متوسط است که معرف
رخساره تيتونين در منطقه مي باشد .فسيل های دو کفه ای و براکيوپود به فراواني در این واحد یافت مي شود.
ميکروفسيل های بدست آمده این واحد عبارتند از:

زﻣﯿ

واحد JmI.d2

Calpionella sp.
Saccocoma
Radiolaria
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این واحد در برگيرنده آهک های ميکریتي ،دولوميتي ،ميکرواسپارایتي ضخيم الیه است و باالترین واحد مزدوران را
پدید مي آورد.
سازند شوریجه JKs

انباشته های قاره ای سازند شوریجه در این محدوده در برگيرنده شيل ها و ماسه سنگ های قهوه ای گرائيده به

قرمز ،کنگلومرای قرمز ،سنگ گچ و کمي سنگ های کربناتي است .در بعضي جاهای گسترش این سازند سه واحد
عمده دیده مي شود که عبارتند از بخش آواری زیرین ،بيشتر از ماسه سنگ و کنگلومرا ،بخش مياني در برگيرنده
واحدهای کربناته و شيل های قرمز رنگ و جنس شيل های قهوه ای رنگ گرائيده به قرمز و الیه های زبرین آن از

تناوب ماسه سنگ های روشن ،صورتي و خاکستری و کنگلومرا پدید آمده است .ضخامت این سازند از سمت شمال
با ختری به جنوب خاوری کم مي شود و با آنکه واحدهای آن قابل تفکيک در مقياس نقشه نيستند ولي ردیابي
شدني اند .از نمونه های گرفته شده از این سازند فسيل های شاخص بدست نيامد ولي ا .رهقي در کپه داغ باختری
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سن تيتونين-نئوکومين و ا.کالنتری ( )1969در کپه داغ خاوری سن آنرا کيميریجين-نئوکومين بر پایه سنگواره
های بدست آمده تشخيص داده اند که مالک سني در این نقشه نيز قرار گرفته است.
سازند تیرگان Kt

این سازند شامل سنگ آهک های اواوليتي ،آهک مارني ،سنگ آهک اوربيتولين دار و آهک های بيوميکرواسپارایتي
است .سطح تماس زیرین و باالیي ای ن سازند با تغيير رخساره سریع همراه است و فرسایشي هم شيب است در نمونه
های مطالعه شده از این سازند ميکروفسيل های زیر دیده شده است که سن بارمين-آپسين را بدان نسبت مي دهد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitolina kurdica
Orbitolina sp.
Valserina broenimanni SCHROEDER and CONRAD
Charenita sp.
Nautiloculina oolitica
Textularia sp.
Bouenina sp.
Cylindroporella sp.
Arabicodium sp.
Acicularia
Permocalculus sp.

تﻣ

بيشتر ضخامت آن در این محدوده نزدیک به  170تا  180متر است که در منطقه خواجه روشنایي واقع در ضلع
شمال باختری محدوده است و به سوی جنوب خاوری از ضخامت آن به گونه ای چشمگير کاسته مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند سرچشمه Ksr

سازند سرچشمه از دو بخش پدید آمده است بخش زیرین شامل مارن های خاکستری و خاکستری گرائيده به سبز
است که در سطح فرسایش به چهره مدادی دیده مي شود .بخش باالیي آن از شيل های تيره رنگ ،سنگ آهک های

و
اﮐﺘ

نازک الیه فسيل دار که بصورت متناوب قرار گرفته اند ،پدید آمده است این سازند با سازندهای باالی و پایيني خود
به گونه هم شيب و پيوسته جای گرفته است .همبری زیرین آن را شيل های سازند سنگانه تامين کرده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ضخامت این سازند در مناطق گوناگون گسترش ورقه متغير است .در من طقه جغرتين شمال باختر ورق ه ،ضخامت آن
نزدیک به  250تا  300متر مي رسد و به سوی جنوب خاوری از ضخامت آن به گونه ای چشمگير کاسته مي شود.
نمونه هایي که از واحد سنگ آهکي این سازند برداشته شده ليتولوژی آهن دار بيوميکریتي دارد و واجد فسيل ه ای
Orbitolina lenticularis
Orbitolina discoidea
Orbitolina sp.
Charentia sp.
Nodosaria sp.

زﻣﯿ

است که سن آپسين را برای آنها پيشنهاد مي کند.
سازند سنگانه Ks

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سازند از شيل های یکنواخت خاکستری رنگ و تيره گرائيده به سبز همراه با ماسه سنگ های نازک الیه و

ریزدانه پدید آمده است .همبری باالیي و پایيني آن با سازندهای مجاور بصورت هم شيب است و فزون آن همبری
باالیي آن فرسایشي است .محيط رسوبگذاری آن محيط کرانه کم عمق بوده که با دریای باز نيز ارتباط داشته است.
درون شيل های این سازند کنکرسيونهای کوچک و بزرگ به فراواني یافت مي شود .این سازند به علت نرم بودن
شيل ها موفولوژی به نسبت همواری در منطقه ساخته است .سن این سازند توسط ک ،سيدامای ( ،)1971با توجه
به آمونيتهای بدست آمده آپسين پسين  -آلبين پيشنه اد شده است .ضخامت آن از  300متر در منطقه غرغره واقع
در شرق محدوده تا  800متر در منطقه نيشابورک واقع شمال محدوده در تغيير است.
سازند آیتامیر Ksh.sa ،Ksa

سازند آیتامير از دو بخش پدید آمده است ،بخش زیرین آن  Ksaدربرگيرنده ماسه سنگ های سبز رنگ در بردارنده
گلوکونيت و اکسيد آهن فراوان و بخش باالی آن  ، Ksh.saدربرگيرنده شيل های سبز زیتوني گلوکونيتي است که الیه
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های ماسه سنگ با ضخامت کم نيز در آن دیده مي شود .همبری زیرین آن با سازند سنگانه فرسایشي و هم شيب و
زبرین آن با سازند آب دراز بصورت فرسایشي و ناهمساز است .بيشترین گسترش این سازند در یال شمال باختری
ورقه در تاقدیس نيشابورک به ضخامت حدود  600متر دیده مي شود و کم ترین گسترش آن در منطقه غرغره واقع
در خاور محدوده حدود  350متر ضخامت دارد .بخش زیرین آن به علت وجود ماسه سنگ ها که در برابر فرسایش
پایدارترند ،برجسته و بخش شيلي آن به علت فرسایش پذیری بيشتر ،نقاط پست تر منطقه را پدید آورده است .از
این سازند ،فسيل مشخصي ب دست نيامد ولي ا.رهقي از بخش شيل زبرین روزن داراني با سن سنومانين شناسایي
کرده است.

ﮐﺸ
ﻮر

سازند آب دراز Kab

این سازند از شيل های خاکستری روشن و آهک های گل سفيد خاکستری گرائيده به آبي اینوسراموس دار و در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شش بخش تشکيل شده که سه بخش آن آهکي و سه بخش آن شيلي است .بخش های آهکي یک در ميان در
داخل شيل های بخش زیرین و باالیي گسترش دارند .بخش مياني آن را شيل های خاکستری روشن گرائيده ب ه آبي
تشکيل مي دهد .سطح همبری آن با سازند آیتامير هم شيب و فرسایشي و با سازند آب تلخ به گونه پيوسته است.

Globotruncana coronate
Stomiosphaera sphaerica
Pithonella ovalis
Hedbergella sp.
Hetrohelix sp.
Valvulammina sp.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميکروفسيل های بدست آمده از بخش های آهکي این سازند عبارتند از:

تﻣ

در منطقه بزنگان این سازند توسط آبرفت های منطقه ،پوشيده شده و تنها در جاهای بریدگي آبراهه های عميق ،برون
زدهای آن قابل مشاهده اند .بيشترین گسترش آن در منطقه درخت بيد باال و پایين است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که سن سانتونين پائيني کونياسين را نشان مي دهد.
همچنين ماکروفسيل های بدست آمده از بخش های آهکي آن عبارتند از

Micraster sp.
)Micraster cortestudinarium (Goldfuss
Inoceramus sp.
Inoceranus clippsi
Inoceranus labiatus

که محدوده سني تورونين-کونياسين برای آن پيشنهاد شده است .با نگرش به آنچه در باال گفته شد ،محدوده سني
سازند آبدراز را مي توان از تورونين تا سانتونين زیرین در نظر گرفت.

زﻣﯿ

سازند آب تلخ Kat

سازند آب تلخ از شيل های آهکي خاکستری رنگ گرائيده به آبي همراه با مارن و در بعضي نقاط الیه های نازک

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ماسه سنگ پدیدار شده است .رنگ آن در سطح هوازده ،خاکستری مایل به سبز روشن دیده مي شود .بيشترین
گسترش آن در محل روستای آب تلخ ،واقع در ضلع شمالي ورقه است که نزدیک به  800متر ضخامت دارد .همبری

این سازند آب دراز پيوسته و هم شيب و با سازند نيزار تدریجي و هم شيب است .سن این سازند را ف .بزرگ
نيا 1972،سانتونين-ک امپانين تا ماستریشتين زیرین معرفي کرده است.
سازند نیزار Knz

این سازند بطور عمده از ماسه سنگ و شيل های گلوکونيتي خاکستری مایل به سبز که در بردارنده اکسيد آهن
فراوان است ،تشکيل شده و در بخش های باالیي آن الیه های آهک ماسه ای نيز دیده مي شود .همبری آ ن با
واحدهای زیرین و باالیي بصورت هم شيب و تدریجي است .از نمونه های گرفته شده این سازند فسيل مشخصي
بدست نيامد ولي با توجه به موقعيت آن و سن بدست آمده از سازند رویي مي بایست سن ماستریشتين را داشته
باشد.
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سازند کالت Kk

این سازند در منطقه چهل کمان ،واقع در ضلع شمال خاوری از پنج بخش پدید آمده است:
 بخش آهک زیرین -در بر گيرنده آهک های بيواسپارایتي ،بيوميکرایتي به همراه کمي ماسه سنگ. بخش شيل زیرین -در برگيرنده شيل های آهکي خاکستری به همراه چندین الیه آهک بيواسپارایتي و اااسپاراتي. بخش سنگ آهک مياني -دربردارنده ماسه سنگ و شيل خاکستری و سنگ آهک ،بيوميکریتي و بيواسپارایتي. بخش شيل زبرین -دربرگيرنده شيل های خاکستری مایل به سبز. -بخش آهک زبرین -در برگيرنده آهک ای رو دیست دار و شيل های آهکي که به گ ونه ای تناوبي گسترش دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

سطح همبری این سازند با سازند نيزار هم شيب و همساز و با سازند پستليق نيز هم شيب است .از آنجا که سازن د
پستليق قاره ای است امکان نبود چينه نگاری ميان آن و سازند کالت وجود دارد.
ميکرو فسيل های بدست آمده از این سازند در برگيرنده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Siderolites calcitrapoides
Laffittenia mengaudi
Sulcoperculina sp.
Permocalculus sp.
Lithophyllum sp.

سنوزوئیک

Otostoma tchiatchefi
Hipporites

و
اﮐﺘ

است که سن آنها نيز ماستریشتين در نظر گرفته شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

است که سن ماستریشتين را بخود اختصاص داده اند .همچنين ماکروفسيل های بدست آمده از این سازند
دربرگيرنده

واحد های سنگي سنوزوئيک در این گستره دربرگيرنده سازندهای پستليق ،چهل کمان ،خانگيران و انباشت ه های
آواری نئوژن و کواترنر است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند پستلیق Pep

این سازند دربرگيرنده شيل های قهوه ای و قرمز رنگ ،ماسه سنگ ریزدانه با جورشدگي خوب و گر دشگری ضعيف،
کنگلومرا و تبخيریهای گوناگون است .ضخامت آن در این منطقه دست پر ،به  200متر مي رسد .سطح همبری باال و
پایين این سازند ناهمساز و هم شيب است .از این سازند هيچگونه فسيلي بدست نيامده و سن آن با توجه به
موقعيتش که بر روی سازند کالت جای دارد ،پالئوسن زیرین پيشنهاد شده است.
سازند چهل کمان Pec

زﻣﯿ

این سازند از تناوب سنگ آهک بيوميکریتي سفيد تا کرم رنگ و آهک دولوميتي ،پدید آمده است ک ه در برخي نقاط

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نيز همراه آن ماسه سنگ ،شيل ،مارن و گچ نيز گسترش دارد.
سطح همبری این سازند با سا زند زیرین ناهمساز ولي هم شيب و با سازند باالیي همشيب و همساز است .در بررسي
های فسيل شناسي انجام شده در این سازند ماکروفسيل های زیر دیده شده اند.
Miscellanea sp.
Ranikothalia sp.
Calcarina sp.
Laffittetina sp.
Rotalia sp.
Acicularia sp.
Permocalculus sp.

که سن پالئوسن باالئي برازنده آن است.
سازند خانگیران Ekh

این سازند دربرگيرنده شيل های آهکي به رنگ سبز و خاکستری ،سنگ آهک ماسه ای خاکستری ،ماسه سنگ
خاکستری مایل به سبز ،شيل و سيلتستون است و از فرسایش پذیری زیادی برخوردار است .گسترش این سازند تنها
7
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در ضلع شمال خاوری محدوده و در مرکز ناودیس چهل کمان دیده مي شود و همبری آن با سازند چهل کمان هم
شيب و همساز است .سن این سازند بنا به گزارش ف.همرنگ ،پالئوسن باالئي تا اواخر ائوسن است و به احتمال
اليگوسن زیرین در نظر گرفته شده است .طي مطالعاتي که از پایين ترین مرز سازند خانگيران در منطقه چهل
کمان ،شمال خاور ،محدوده توسط آ-مافي ( )1380انجام پذیرفته ،نانو فسيل های
Discoaster lodoensis, Tribrachiatus arthostylus

شاخص ائوسن پائيني ،بدست آمده است.
الیه های قرمز میوسن Mc ،Mm

ﮐﺸ
ﻮر

این نهشته ها در برگيرنده سنگ های آواری ماسه سنگي ،کنگلومرائي و مارن های قرمز است که به گونه دگر شيب

الیه های سازندهای کهن منطقه را پوشانده است .این انباشته های قاره ای سرخ رنگ پس از فازهای کوهزائي
پدیدار شده و در مناطق رحمت آباد ،اسماعيل آباد و شمال ميامي بر روی سازند کشف رود جای گرفته اند و از د و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش مارني  Mmو کنگلومرائي  Mcساخته شده اند .واحد کنگلومرائي از قلوه های آهکي گرد شده کوارتز گرانيت ،
ماسه سنگ ،قلوه سنگ های ولکانيک و دگرگونه با جورشدگي ضعيف پدید آمده است که سيمان آهکي بهم جو ش
خورده و الیه های ضخي مي را پدید آورده است .نمونه های برداشت شده از واحد مارني در مطالعات دیرینه شناس ي

تﻣ

نانوفسيل های آن

Amaurolithus amplificus, Amaurolithus primus

سني برابر ) Miocene (Messinianرا نشان مي دهد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومرای پلیوسن-پلئیستوسن PLQc

این نهشته ها شامل سيلت ،مارن ،گلسنگ های صورتي رنگ در همبری زیرین و کنگلومرا با سيمان کم و
جورشدگي ضعيف در بخش زبرین است .این واحد با ریخت شناسي تپه ماهوری در ضلع باختری منطقه با امتداد
t1

و
اﮐﺘ

جنوب خاوری تا منطقه چاهک و خارزار گسترش دارد و گستره ای گسترده را در برگرفته است.
t2

al

پادگانه های آبرفتی قدیمی ) (Qپادگانه های آبرفتی جدید ) ،(Qرسوبات بستر رودخانه )(Q

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کهن ترین انباشته های کواترنر را پس از انباشته های  ، PLQcتراس ها و مخروط افکنه های کهن  Q t1پدید
مي آورند .این تراس ها که به گونه دگر شيب واحدهای کهن را پوشانده اند .گسترشي به نسبت وسيع در منطقه دارد
و بيشتر بر فراز واحدهای کهن جای گرفته و رویاروی با فرسایش شدیدند .پس از آن آبرفت های  Q t2مهمترین
نهشته های آواری این محدوده را پدید مي آورد که در برگيرنده انباشته های پادگانه های آبرفتي مسطح و افقي
است ،و بيشتر ،در حاشيه رودخانه کشف رود گسترش دارند .و دست کم در سه افق ،رسوبگذاری شده است.

زﻣﯿ

جوانترین نهشته های کواترنر را نهشته های بستر رودخانه ها  Q alتشکيل مي دهد که عمده ترین آنها انباشته های
بستر رودخانه کشف رود است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تحوالت ساختاری و تکتونيک منطقه
حرکات زمین ساختی در محدوده نقشه بزنگان

با توجه به تغييرات ليتولوژیکي سازندهای گوناگون و تغييرات رخساره و وضعيت ناپيوستگيها و دگر شيبي ها در
ستون چينه نگاری منطقه ،دو گونه حرکت های زمين ساختي ،خشکي زائي و کوهزائي ،قابل شناسایي اند .حرکت

های خشکي زایي خود شامل دو رده از حرکت های نوساني اند ،یکي آنهایي که سبب تغييرات پي در پي ليتولوژیکي
داخل سازندی اند و دیگری آنهایي که مسبب تغييرات رخساره طي عهدها و دوره های پشت سر هم اند .تمام این

حرکتها جزو سيکل آلپاین است و بخش جوان آنها در گروه حرکتهای نوزمين ساختي قرار مي گيرند .کاهش
ضخامت و ناپدید شدن سازند چمن بيد به سوی خاور منطقه و بودن ناپيوستگي موازی (؟) ميان الیه های سازند
کشف رود و مزدوران در نيمه خاوری نخستين نشانه حرکت های زمين شناختي گونه خشکي زایي در زمان
ژوراسيک مياني ا ست که سبب پسروی دریای چمن بيد به سوی باختر شده است .این حرکت ها را به تقریب مي
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توان هم ارز با گامه های پایاني فاز کوهزایي کيمریجين آغازین در نظر گرفت .سازند شوریجه با ویژگي های رسوبي
ویژه خود مي تواند نشانگر حرکت خشکي زایي دیگری در زمان کرتاسه آغازین باشد که این حرکت را مي توان
همزمان با محدوده ساز و کار فاز کوهزائي کيمریجين پسين دانست.
در دنباله حرکت های نوساني با باال و پائين رفتن کف حوضه در محيطي دریایي دو روند دو گامه دنباله مي یابد به

ﮐﺸ
ﻮر

گونه ای که تواليهای رسوبي تيرگان ،سرچشمه ،سنگانه ،آیتامير معرف نخست ين گامه از حرکت عم يق شدن پشت
سرهم حوضه اند (سازند آیتامير از دیدگاه زماني هم ارز با گانه های تکاپوی فاز کوهزایي آسترین ا ست) .گامه دوم
حرکت رو به پائين کف حوزه با پيدایي سازندهای آب دراز ،آب تلخ مشخص است که دوباره با کم ژرفا شدن دریا
(تشکيل سازندهای نيزار و کالت) دنباله مي یابد و سرانجام رخساره قاره ای سازند پستليق در پالئوسن زیرین شکل
مي گيرد .وجود شرایط قاره ای در پالئوسن زیرین را مي توان از دیدگاه زماني هم ارز با حرکت های کوهزائي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه پسين (مرحله فاز کوهزائي الراميد) در نظر گرفت .تکرار این حرکت های نوساني قائم بار دیگر با تغيير
رخساره به دریایي خانگيران و سپس بر جای گذاری انباشته های قاره ای ميوسن همراه اند ،که نشان دهنده تاثير
حرکت های زمين ساختي ساوین ( ،)Savianاستيرین ( )Styrianهستند.

تﻣ

سرانجام ،وجود ناپيوستگي فرسایشي ميان دو بخش الیه های قرمز ميوسن و کنگلومرای پليوسن عملکرد ف از
کوهزائي آتيکن را نشان مي دهد که چين خوردگي این نهشته های جوان دليل بر ادامه حرکت های زمين ساختي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آلپاین پسين در زمان پليو-پلئيستوسن اس ت .شواهدی همچون گسلش راندگي کواترنر و پادگانه های رودخانه ای
کشف رود در سه تراز ارتفاعي مشخص بيا نگر دنباله یافتن طبيعت نوساني حرکت ها در چهارچوب حرکت ه ای نو
زمين ساختي هستند .شکل ماندری کنوني رودخانه کشف رود که به پيدایش بستر تغار شکل در ميان رسوب ات کهن

و
اﮐﺘ

تر خود شده است مي تواند بازتاب فرمانروائي دوره ای از آرامش زمين ساختي و یا هم سطح شدگي موقت با سطح
اساس باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با نگاهي کلي به روند تغيير و تحوالت یاد شده مي توان دریافت که حرکت های خشکيزائي از آشکارترین حرکت ه ا
در تاریخ گذشته زمين شناختي منطقه اند حرکت های کوهزائي که مسبب چين خوردگي و گسلش الیه ها هستند
بسيار جوانند و تنها در زمان پليوپلئيستوسن قابل شناسایي هستند و طبيعت نوساني حرکات حتي در زمين ساخت
جوان منطقه قابل ردیابي است.
ساختارهای اصلی

زﻣﯿ

ساختمانهای زمين شناسي در مقياس نقشه که وضعيت زمين شناسي منطقه را تحت تاثير قرار داده اند شامل
تاقدیس ها ،ناودیس ها و گسل های اصلي مي باشد روند عمومي این ساختارها در نقشه ،شمال باختری-جنوب
خاوری هستند و وضعيت انها به شرح زیر مي باشد.
چین خوردگی (تاقدیس ها و ناودیس ها)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تاقدیس ها و ناودیس ها بيشتر در نيمه شمالي و شمال خاوری منطقه گسترش دارند .در نيمه جنوبي این ساختاره ا

تنها محدود به چين های بسيار مالیم و گاهي تک شيب موجود در انباشته های نئوژن و محورهای ماکروسکپي
چين خوردگي سازند کشف رود در مجاورت رشته ارتفاعات بزنگان هستند.
بطور کلي چين خوردگي ها در محدوده نقشه بزنگان در برگيرنده بخشي از خاور زون زمين ساختي کپه داغ،

همسان با ایالت زمين ساختي زاگرس چين خورده ،به دليل و جود تناوب واحدهای پایدار (سنگ آهک و ماسه
سنگ) و ناپایدار (شيل و مارن) دارای ساز و کار خمش و لغزش ( )Flextural slipهستند .به دليل تغييرات موجود

در جنس توالي رسوبي ،در این نقشه ،وضعيت فضائي و پيکربندی چين خوردگي دارای ناهمساني هایي در ب خش
های گوناگون نقشه اس ت .از این رو با تقسيم منطقه به بخش های :الف) جنوب باختری ،ارتفاعات بزنگان در سازند
کشف رود ب) ارتفاعات بزنگان ج) شمال خاوری ارتفاعات بزنگان ،ناهمساني های ساختارهای اصلي را به تفکيک ب ه
صورت زیر مي توان توصيف کرد:
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در بخش  -در سازند کشف رود چين خوردگي تنگ تری را گواه مي توان بود که ناشي از تکرار بخش های نازک
الیه و کم ضخامت ماسه سنگي و شيلي در این سازند است بگونه ای که ميانگين طول موج چين ها در حدود سه
کيلومتر است .روند همگاني چين ها در این بخش ،بين  N130تا  N150متغير است و ميانگين درازای اثر محوری
آنها هفت کي لومتر است .بطور معمول هر دو دماغه چين ها از روی اثر الیه بندی در عکس های هوایي ق ابل

ﮐﺸ
ﻮر

تشخيص هستند.
در بخش  -که توالي به نسبت ضخيم سازند شکل پذیر کشف رود به سنگهای کربناته ضخيم و پایدار سازند مزدوران
تبدیل ميشود ،دگرشکلي سطح محوری تک تاقدیس موجود در سازند مزد وران با انحراف به سوی شمال خاوری
دارای شيبي به سوی جنوب باختری بوده و سبب شده است تا پهلوی شمال خاوری این تاقدیس (رشته ارتفاعات
بزنگان) بسيار پرشيب و گاهي قائم باشند و حتي در برخي جاها مانند مقطع خواجه روشنائي ،سبب برگشتگي در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

الیه های باالیي خود یعني سازند های شوریجه ،تيرگان و سرچشمه گردیده است .این تاقدیس که در سرتاسر رشته
ارتفاعات بزنگان تنها پهلوی شمال خاوری آن در سازندهای چمن بيد و باالتر قابل رویت است و پهلوی جنوب
باختری آن بدليل فرسایش سازندهای یاد شده با چين خوردگي های سازند کشف رود هم آهنگ شده است در

تﻣ

محدوده نقشه به درازای  55کيلومتر امتداد دارد و از دو سوی شمال باختر و جنوب خاور از محدوده نقشه خارج مي
شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پایاني ترین بخش شمال باختری این تاقدیس ،به پيکر رلندگي بر روی نهشته های نئوژن ،به سوی جنوب باختر
گسليده است.
در بخش  -بدليل ستبرای بيشتر تناوب سازن دهای پایدار و ناپایدار ،شيوه و رفتار چين خوردگي خمشي لغزشي از

و
اﮐﺘ

شکل ساده و مالیم با سطح محوری به تقریب قائم و پهلوهای کم شيب تا متوسط برخوردار است .طول موج چين ها
در این بخش از نقشه ،بگونه ای ميانگين ،نزدیک به  6تا  8کيلومتر است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روند همگاني چين ها در این با ،با کمي انحراف نسبت به بخش اول ،از  N110تا  N120متغير است .در ازای محور
چين ها در این بخش از نقشه  15تا  20کيلومتر متغير است و گاهي فراتر از محدوده نقشه دنباله مي یابد .یکي از
ویژگي های چين خوردگي این بخش ،در منطقه باغک ،شاخه شاخه شدن آن ها است بطوری که تعداد محور چين
ها به سوی خاور با انشعاب از محور باختری تر افزایش مي یابد و آشکارترین محل های این ویژگي یکي محل
روستای درخت بيد پایين و دیگری روستای آب تلخ مي باشد.
گسل ها

گسل ها را در محدوده این ورقه به سه دسته می توان بخش کرد:

زﻣﯿ

دسته اول گسل های فرعي و کوت اه با ميانگين درازای نزدیک به  2کيلومتر که بصورت عرضي و در پهنای تاقدیس

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ها و ناودیس ها چهره نموده اند .این گسل ها دارای روند  N50تا  N60هستند و به گونه کم پشت در پهنای چين
خوردگي های موجود ،در شمال خاور ارتفاعات بزنگان و نيز در چين خوردگيهای موجود در سازند کشف رود در

جنوب باختری این ارتفاعات ،دیده مي شوند .این گسل ها بطور عمده دارای شيب تند و قائم اند و گاه جابجایي های
امتدادی چپ در آنها دیده مي شود.
دسته دوم گسل های بسيار پراکنده ای که با روند شمال شمال باختری ،بيشتر در الیه های سازند مزدوران در

ناحيه شمال چشمه شعبان یافت مي شوند .این گسل ها دارای درازاهای از بين  5تا  7کيلومتر هستند و گسل هایي
به تقریب قائم هستند .در مقایسه با گسل های دسته نخست چنين مي نماید که این گسل ها از دیدگاه مکانيکي
عضو ترجيحي شکستگي های مزدوج در پهنای ناودیس شمال چشمه شعبان در سازند مزدوران باشند.
دسته سوم آشکارترین گسل های موجود در این منطقه گسل های طولي هستند که به موازات محور چين هایند.
این گسل ها از دیدگاه موقعيت مکاني در نقشه ،محدود به دامنه های جنوبي ارتفاعات بزنگان و در کل نيمه جنوبي

منطقه هستند و روندهای  N130دارند که با اف زایش فاصله از ارتفاعات ،کمي به سوی جنوب منحرف مي شوند و
روندهای  N150و  N160بخود مي گيرند .در رخنمون های سازند کشف رود ،این گسل ها دارای صفحه هایي با
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شيب سمت شمال خاورند و مولفه جابجایي وارونه دارند .در ازای آنها از  7تا  25کيلومتر متغير است و ته آنها عمدت ا
به یکدیگر مي رسند.
راندگي اصلي نيز در شمال گسل های دسته سوم هستند که دارای روند همگاني شمال باختری جنوب خاوری
هستند .ویژگي هر یک از این راندگي ها به شرح زیر است
 -گسل خيرآباد (کشف رود)  -گسل راندگي خيرآباد (کشف رود) با دارزایي نزدیک به  21کيلومتر و با روندی N150

ﮐﺸ
ﻮر

در پایاني ترین منطقخ جنوب باختری نقشه از حدود  2کيلومتری شمال خاور روستای حسن آباد گذر مي کند با
توجه به رخنمون های سازند کشف رود در ميان نهشته های نئوژن و کواترنر در سوی شمال خاوری آن ،چنين مي
نماید که حرکت وارونه شيب در صفحه این گسل ،سبب رانده شدن الیه های سازند کشف رود و رسوبات نئوژن بر
روی آبرفتهای کواترنر شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بنابر گزارش بربریان و همکاران ( )1378که در گزارش شماره  72آمده است گسله کشف رود گسله ای بنيادین
است که به روشني رسوبات آبرفتي کواترنر دشت را مي برد و نزدیک به  120کيلومتر و با راستای خمدار شمال
باختری-جنوب خاوری د رازا دارد و شيب آن به سوی شمال باختر است .این گسل ،گسله ای لرزه زا است و به گمان

تﻣ

دو زمين لرزه  1673/ 7/30مشهد ( )Ms=6/6و آوریل  1678مشهد به سبب جنبش دوباره این گسل روی داده اند
(بربریان .)1981،جای گرفتن مرکز زمين لرزه  1988/9/ 28ميالدی در نزدیکي این گسل مي تواند گویای جنبش
این گسل در سده بيست باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسل های راندگی انتهای شمال باختر ارتفاعات بزنگان

دو گسل راندگي به موازات یکدیگر از جمله گسل های دامنه های جنوب باختری ارتفاعات بزنگان هستند ک ه

و
اﮐﺘ

درازایي برابر با حدود  12تا  13کيلومتر از آنها در انتهای شمال باختری این ارتفاعات با روند  N130درون نقشه
جای مي گيرد .راندگي شمالي تر سبب راندگي بخش های گوناگون سازند مزدوران بر روی یکدیگر شده و گسل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنوبي تر سبب راندگي بليه های سازند مزدوران بر روی نهشته های نئوژن شده است .سوی صفحه هر دو گسل به
سوی شمال خاور است.
این دو گسل راندگي نيز در حقيقت دو شاخه از دنباله گسل گوجگي هستند .گسل گوجگي با راستای خمدار شمال
باختری جنوب خاوری و درازای  55/5کيلومتر در راستای خود ميان سنگ آهک و دولوميت های سازند مزدوران و
الیه های قرمز رنگ نئوژن و انباشته های کواترنر جای گرفته است و هيچگونه داده دقيق سني و یا لرزه خيزی از آن
در دست نيست (بربریان و همکاران)1378 ،
ساختارهای محلی

زﻣﯿ

ساختمان های زمين شناسي در مقياس محلي در محدوده نقشه بزنگان عبارتند از :چين ها و گسل های مزوسکپي،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

درزه ها و ساختارای مدادی که در مقياس نقشه قابل ارائه نيستند .توصيف هر کدام از این ساختارها که هر یک نيز
شامل مواردی چند مي باشد به شرح زیر است.

چین های مزوسکوپی  -این چين ها در مقياس محلي قابل مشاهده اند و در اثر پيامدهای درجه دوم و به فرعي
ساختارهای اصلي و بزرگتر تشکيل شده اند و شامل موارد زیرند:
 چين های جناغي در سازند کشف رود  -این چين ها تغييرات زیادی در جهت شيب الیه بندی ب خش های نازکالیه شيلي ماسه سنگي سازند کشف رود در نقاط گوناگون به نمایش مي گذارند .برداشتهای صحرایي از موقعيت این
چين ها نسبت به روند چين خوردگي همگاني و بزرگ مقياس سازند کشف رو د و با توجه به موقعيت الیه ه ای

پایدارتر و ستبرتر ماسه سنگي و توالي این سازند ،چنين مي نماید که شاید این چين ها جناغي نشان دهنده جهات
حرکات برشي لغزشي ميان الیه ای ،همگام با مراحل چين خوردگي باشند.
چين های کشان در سازند کشف رود  -این چين ها تنها در یک محل (گردنه برج قليچ خاني) دیده شده اند و ناشي
از دگرشکلي الیه های شکل پذیر در تماس زون گسله اند .این چين ها که در اثر نيروهای اصطکاکي در زون پدید
مي آیند ،نشانگر جهات حرکات نسبي در زون گسله اند و بسياری از چالش ها و تاریکي های پيرامون رانش زمين
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ساختي بوسيله تح ليل این ساختارها حل شدني اند .در محل گردنه برج قليچ خاني ،مشخصات فضایي این چين ها
راندگي الیه های سازند کشف رود را بر روی الیه های نئوژن ،بواسطه عملکرد گسل نشان مي دهند.
 چين های گرانشي سازند مزدوران -یکي از این ساختمان ها به آشکارا در محل جنوب کالته عوض ،در سمت خاوررشته کوه های بزنگان (پهلوی شمال خاوری تاقدیس) در الیه های کربناته بخش های باالیي سازن د مزدوران ،دیده
مي شود .شکل گيری این ساختار در این محل موجب پوشانيده شدن بخش هایي از سازند شوریجه شده است.
 -گسلهای مزوسکپی -این گسل ها که در اثر فرآیندهای گوناگون پدید آمده اند در برگيرنده موارد زیرند:

ﮐﺸ
ﻮر

 گسل راندگي در هسته تاقدیس  -ا ین گسل در محل باختر بام چنار در الیه های سازند تيرگان دیده مي شود.امتداد این راندگي هم روند با چين خوردگي الیه ها در جهت شمال باختر-جنوب خاور است و شيب سطح آن به
سوی جنوب باختر .نکته شایان توجه درباره این راندگي ناگسليدگي در سازند باالیي (سازند سرچشمه) است،
آنچنان که کوتاه شدگي ناشي از جابجایي گسلش (دگرشکلي شکننده) با چين خوردگي در الیه های باالیي (دگر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شکلي شکل پذیر) جبران شده است.
گسلش معکوس موازی الیه بندی

تﻣ

حرکت معکوس موازی الیه بندی بيشتر در دامنه های جنوب باختری رشته کوه های بزنگان و در الیه های نازکتر و
حبس شده بخش های پایيني سازند مزدوران ،در ميان الیه های ستبرتر همين سازند ،قابل تشخيص است و در
برخي موارد نيز در محل کنتاکت ميان الیه های مزدوران و کشف رود ،قابل ردیابي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلهای گرانشي  -این گسلها که به موجب وجود سطوح ضعف و زیرتأثير نيروی گرانش زمين ،در ی الهای ستيغها

و
اﮐﺘ

تشکيل مي شود ،بگونه ای بسيار پراکنده در دامنه های پر شيب دو سوی رشته کوه بزنگان و بيشتر در سنگ های
مزدوران دیده مي شوند .شکل گيری آنها در دامنه های جنوب باختری بواسطه وجود سطوح درز و شکستگي هم
جهت با شيب توپوگرافي و در خالف راستای الیه بندی است و در سوی شمال خاوری هم جهت بودن سطوح الیه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بندی با شيب توپوگرافي ،لغزش های گرانشي را در پي داشته است .یکي از این لغزش ها مسبب تشکيل چين
گرانشي در محل جنوب کالته عوض است (سمت شمال خاور رشته کوه) و دیگری در مجاورت خط فشار قوی
بزنگان در سوی جنوب باختر رشته کوه به شکل یک گسل نرمال به چشم مي خورد.
درزه ها و شکستگی ها  -در محدوده این ورقه هر سه نوع درزه طولي ،عرضي و برش مزدوج همراه ب ا چين در الیه
های رسوبي توسعه یافته اند ولي بندرت مي توان هر سه نوع درزه یاد شده را با فراواني یکسان در یک الیه رسوبي
خاص برداشت نمود .این بدان معني است که هر کدام از این سری ها درزه ای ،بسته به خواص ژئو مکانيکي متفاوت

زﻣﯿ

سنگ ها ،در الیه های خاصي از توسعه بيشتری برخوردارند .نمونه این مثال ،تشکيل دو سری درزه کششي طولي و
عرضي در سازند ماسه سنگي اتامير و وجود جفت درزه های برشي مزدوج ،در سازند کربناته چهل کمان است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مطالعه دقيق این سيستم های درزه ای در این منطقه مي تواند اطالعات بسيار ارزشمندی را پيرامون وابستگي دو
سه ميان پيدایش درزه های همراه با چين ،با خواص ژئومکانيکي الیه های رسوبي گوناگون ،در چين خوردگي های
تيپ ژورا در اختيار قرار دهد.
ساختار مدادی -این ساختارها را که پي آمدی از تقاطع فشرده درزه ها در حالت ویژه اند ،مي توان در دو محيط
زمين شناختي در محدوده نقشه گواه بود .یکي از این محيط ها ،جای گيری الیه های نازک سازند سرچشمه در
محل لوالی ناودیس برگشته محل جنوب خواجه روشنائي است و دیگری جایگيری بخش های نازک الیه پایين
مزدوران ،در زون برشي ناشي از گسلش معکوس ميان الیه ای ،در مسير خط انتقال فشار قوی بزنگان.

زمين شناسي اقتصادی

در منطقه چشمه چنارک واقع در ضلع جنوب ب اختری ورقه بيرونزدگي های آراگونيتي وجود دارد که بر اثر عملکرد
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گسلهای با امتداد خاوری باختری پدید آمده است .نفوذ محلولهای سرشار از کربنات کلسيم از درون شکستگيها ب ه
بيرون ،ذخيره های به نسبت خوب برجای گذاشته که در حال حاضر استخراج مي شوند .رنگ این ماده معدني کرم
روشن است و جهت سنگ ساختماني و تزئيني از آن استفاده مي شود .الیه های ژیپس درون واحد پستليق ب ه
ضخامت های کمتر از  20سانتي متر در بعضي نقاط گسترش دیده مي شود که برای بهره برداری منا سب نمي باشد.
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و
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ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ
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