وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﺳﻔﻴﺪاﺑﻪ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

8151

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

P.N.Chance,H.M.Mexner,R.Tirrul

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

1990
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -8151سفیدابه
سرآغاز

ﻮر

محدوده نقشه سفيدابه در خاور ایران و در پایانه جنوب خاوری استان خراسان قرار دارد .مرز جنوبي آن تا زاهدان
 110کيلومتر و مرز خاوری آن تا زابل  50کيلومتر فاصله دارد.
این برگه ،دو ناحيه با فيزیوگرافي متفاوت را شامل ميشود .در بخش باختری آن ،کوهها و دره هایي با روند شمال

ﮐﺸ

باختری از رسته کوههای خاور ایران واقع است در صورتيکه بخش خاوری آن کناره حوضه زابل است .بلندترین نقطه
این محدوده در کوه پلنگ ( 2027متر) و پست ترین آن در باریکه دریاچه هامون ( 492متر) است .اختالف ارتفاع

ﻌﺪ

ﻧﻰ

مهم (تا  900متر حداکثر) منحصراًٌ در قسمت باختری محدوده ميان کوهها و دره ها وجود دارد .از دامنه خاوری
رشته کوهها ،شيب سطح زمين بطور مالیم ولي پيوسته تا کنارۀ خاوری محدوده ادامه مييابد.
شرایط آّب و هوای محدوده سخت است .ميزان بارش ساليانه کمتر از  20سانتيمتر است .در خرداد ماه درجه حرارت

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

از  25تا  50درجه سانتيگراد و در دیماه از  10تا  20درجه سانتيگراد متغير است بهمين دليل رستني و حيات
وحش در آن بسيار پراکنده است.
در مح دودۀ نقشه ،کشاورزی ،نگهداری و پرورش دام تنها بيشه اهالي است که بيشتر ،چوپانان چادرنشين هستند.
این چوپانان وگله های بز ،گوسفند و شتر آنها در سرتاسر ناحيه پراکنده اند .در سفيدابه و روستای کوچکي واقع
است تنها شهرک موجود در محدودۀ نقشه (با جمعيتي حدود  200نفر) است .سفيدابه دارای یک دبستان ،پاسگاه

و اﮐ

ژاندارمری و پمپ بنزین است.
محدوده بوسيلۀ وسایل نقليه کمک دار قابل دسترسي است .راه اصلي زاهدان  -بيرجند در راستای جنوب شرق به

ﺷﻨﺎ

نگاهی بر چینه شناسی

ﺳﻰ

شمال غرب طول ناحيه را مي پيماید و در چندین محل ،راههای ماشين رو بطرف شرق و غرب از آن منشعب
ميشوند.

زﻣ

ﯿﻦ

واحدهای چينه شناسي محدوده سفيدابه مشتمل بر ردیفي از سنگهای گوناگون کرتاسه باالیي تا ترسي یر پایيني
است .این رسوبها که بيشتر در محيط های دریائي نهشته شده اند .با ناهمسازی بوسيلۀ رسوبهای آواری  -قاره ای
اوليگوسن ،نئوژن و کواترنر پوش يده شده اند .کهن ترین واحدهای چينه شناسي محدوده ،رسوبهای آواری است که

ﺎن

در کناره خاوری بلندیها برونزد دارند .این واحد که با نشانۀ  Kumrمشخص شده در هسته تاقدیسي با روند شمال
باختری -جنوب خاوری ک ه از گوشه شمال باختری ورقه مورد بررسي در راستای جنوب خاوری تا گسله زاهدان

ﺳ

ﺎزﻣ

ادامه دارد .و همچنين در هسته تاقدیسي که ممکن است همان تاقدیس یاد شده باشد در باختر مک سرخ نمایان
مي شود Kumr .شامل گلسنگ های آهکي خاکستری رنگ همراه با ميانالیه های کمي از ماسه سنگهای نازک است.
ماسه ها دانه ریز بوده و معموالًٌ دانه بندی و جورشدگي خف يفي را نشان ميدهند .از نگاه سنگ شناسي ماسه ها از

گونه های آرنيت و گری وک هستند .در درون  Kumrواحدهای مشخصي از ماسه سنگ با الیه بندی متوسط تا ستبر
و کمي کنگلومرای چند آميز (پولي ميکت) نيز وجود دارد ( .) Kumrاین واحدها در چندین جا از  Kumrنمایان هستند.
در جن وب خاوری کوه پلنگ و شمال خاوری کوه گوری ،ناحيۀ گسترده ای بيشتر از کری وک های متوسط الیه با
دانه بندی ریز تا متوسط همراه با ماسه سنگهای آرنيتي وجود دارد (  .)Kufبسوی شمال مقدار ماسه کاهش مييابد و
در آنجاست که واحد  Kufتدریج اًٌ و بطور جانبي به  Kumrتبدیل ميشود .مرز بين دو واحد ،بطور قرار دادی در محلي

که الیه ها در محلي که الیه ها دارای تقریباًٌ  15درصد ماسه اند انتخاب شده است.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
ستبرای این واحدها بسيار متغير است .در برشي در پهلوی خاوری کوه پلنگ  815متر از واحد  Kumrدر زیر 680
متر از  Kufنمایان است .چند کيلومتر بسوی شمال 1500 ،متر رسوبات موجود تنها شامل  Kumrاست اما بسوی
جنوب  Kufستبرای بيشتری پيدا ميکند .پي این دو واحد سنگي نمایان نيست بنابراین کل ضخامت نامعلوم است.
در هستۀ تاقدیس واقع در جنوب باختری سفيدابه  Kucنازک شده و بشکل عدسي ،ضخامت آن از حداکثر  200متر

ﮐﺸ
ﻮر

به صفر ميرسد .در یک جا ،ناهمسازی ضعيفي در حد باالی واحد  Kumrقابل شناسائي است .اما ،در همه جا سازند
سفيدابه در باال همساز واحدهای  Kumrو  Kufرا مي پوشاند.
دو واحد  Kumrو  Kufدارای الیه های فسيل دار هستند .یک نمونه سنگي واحد  Kumrکه از دو کيلومتری باختر
مک سرخ گرفته شده دارای ریز فسيل های Orbitoides sp., Monolepidorbis sp., and Siderolites sp., ،است.
نمونه های سنگي برش اندازه گيری شده بر روی پهلوی شرقي کوه پلنگ دارای Orbitoides media, mphalocyclus

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 macroporus, Siderolites calcitrapideميباشند .این ریز فسيل ها نمایانگر سن ماستریشتين هستند.
سازند سفيدابه ( )KPsدر سرتا سر بخش باختری محدوده نقشه نمایان است .این سازنده اساساًٌ شامل رسوبات آواری
آتشفشاني گوناگون است اما همچنان دارای گدازه های آتشفشاني ،برشهای گدازه ای و برشهای رسوبي مهمي است.

تﻣ

پاره ای از این واحدهای سنگي کوچک قابل نمایش بر روی نقشه مي باشند .در بخش شمال باختری محدوده ی ک
جریاني بازالتي و برش های همراه آن ( ) KPbsدر پي سازند سفيدابه وجود دارد .در ناودیس واقع در کنار باختری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آبادی سفيدابه ،یک گدازه قليایي ( )KPasهم ارز جانبي با یک برش رسوبي ( )KPbsاست .و درست در جنوب
باختری مک سرخ ،یک جریان خاکستر کوارتز و فلدسپات دار جوش خورده ( )KPasهم ارز جانبي برش رسوبي
دیگری است.

و
اﮐﺘ

برشهای رسوبي در الیه های درونگير خود دارای بلوک هائي با ترکيب سنگي و اندازه های متفاوت هستند .بعضي از
بلوکهای بزرگ تر دارای چين های کوچک همزمان با رسوبگذاری ميباشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش باختری گسل گوری ،سازند سفيدابه به دو واحد کوچکتر تقسيم شده است .بخش زیرین ( )KP lsبيشتر
شامل توفهای با الیه بندی نازک تا متوسط ،توفهای بازنهشته ،جریانهای قليایي کم ضخامت و برشهای رسوبي است.
بخش باالیي سازند سفيدابه ( ) KPUSبيشتر شامل سنگهای آذر آواری با جزءهایي از توفهای باز نهشته ،کنگلومرای
آتشفشاني و گدازه های قليائي است .از ویژگيهای بارز بخش باالئي وجود آذرآواری های ستبر خرمائي رنگ است.
در قسمت خاوری کوه پلنگ ،سازند سفيدابه شامل  589متر از  KP lsو  203متر از  KPusاست .در پهلوی شمال

زﻣﯿ

خاوری کوه گوری واحد زیرین سازند سفيدابه ( 406 )KPlsمتر و بخش باالیي آن  141متر ضخامت دارد .در خاور
گسل زاهدان ،سازند سفيدابه بخش پذیر به واحدهای زیرین و زبرین نيست .در باختر مک سرخ ،کل ستبرای سازند
سفيدابه به  300متر است در حاليکه یک جریان خاکستر کوارتز و فلدسپار دار 90 ،متر از ستبر ای مجموعه را

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تشکيل ميدهد.
در نتيجۀ طبيعت آتشفشاني ،ریز فسيل های یافت شده درون سازند سفيدابه بسيار محدوداند این ف سيلها با داشتن

سن ماستریشتين و پالئوسن سازند سفيدابه را پيرامون مرز ماستریشتين پالئوسن نشان ميدهند.
سازند سفيدابه را ردیفي از نهشته های آواری ( )Pesبطور همساز مي پوشاند .واحد سنگي  Pesکه در سرتاسر بخش
باختر ناحيه نمایان است .بيشتر شامل گلسنگهای آهکي خاکستری رنگ با ماسه سنگهای نازک تا م توسط الیه است
که در برونزدهای جنوبي و در باالی واحد جای دارد .در داخل واحد  Pesدو جریان آتشفشاني قليائي جدا از هم
وجود دارد .یکي از گدازه ها در فاصلۀ کوه پلنگ و مرز باختری محدوده و گدازۀ دیگر درست در جنوب باختری مک

سرخ جای دارد .ضخامت  Pesمتغير است .در پهلوی باختری کوه پلنگ این واحد  791متر و در شمال خاوری کوه
گوری  420متر و در سه کيلومتری جنوب باختری مک سرخ  370متر ستبرا دارد .در این واحد ریز فسيل کمياب
است .فسيلهای موجود تنها در الیه های ما سه ای موجود در باالی واحد یافت ميشوند که گویای سن پال ئوسن اند
 Pesبا همسازی بوسيلۀ سازند پلنگ ( ) Pesو یا سازند گوری ( )Pegپوشيده مي شود.

2
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«سازند گوری» در بخش جنوب باختری نقشه جای دارد .این سازند شامل سنگهای آذر آواری کوارتز و فلدسپات
دار ،همراه توفهای باز آمده ( )Reworkedو کمي کنگلومرا است .در بيشتر نواحي ميتوان سازند گ وری را بدو واحد
جدا از هم تفکيک نمود .واحد پایيني( ) Peglبيشتر شامل سنگهای آذرآواری کوارتز و فلدسپات دا ر با زونهای جوش
خوردۀ فراوان است .واحد باالیي (  )Peguمتشکل از توفهای سبز تيره تا سياه با الیه بندی متوسط ،توفهای باز آمده و
کمي کنگلومرای آتشفشاني است .در روی پهلوی خاوری کوه گوری ،واحد زیرین سازند گوری ( 239 )Peglمتر و
واحد زبرین آن ( 245 )Peguمتر ستبرا دارد.
درست در جنوب محدوده مورد مطالعه ،و در خاور گسله گوری ،واحد پایيني این سازند ( 352 )Peglمتر و واحد

ﮐﺸ
ﻮر

باالیي آن (  )Peguفقط  19متر ستبرا دارد .در جهت جانبي ،سازند گوری هم ارز سازند پلنگ بوده و بتدریج نازک
شده و به این سازند تبدیل مي شود .معموالًٌ ،سازند پلنگ همچنان بطور همساز سازند گوری را ميپوشاند .اما در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسترۀ جنوبي منطقه مورد بررسي روی پهنه ای که از نظر ساختار از آتشفشانيهای پيچيده ای تش کيل شده و روی
نقشه با  Pegنشان داده شده است واحدهای آواری جوانتر ( )Pesscجای دارند.
«سازند پلنگ» واحدی است آهکي که در گسترۀ مرکزی و جنوب باختری محدوده چشمگيرترین نمودهای

تﻣ

توپوگرافي را تشکيل ميدهد .این سازند به سه واحد سنگ شناسي متفاوت تقسيم شده که عبارتند از Pemp :شامل
بيوميکریت ميکروفسيل دار با الیه بندی متوسط تا ستبر و ميان الیه هایي از گلسنگ های آهکي و سنگ آهکهای
مارني  Pebpشامل سنگهای آهکي بيوميکریت ریز فسيل دار ستبر الیه و بيوميکریت کمي شسته شده و بالخره Ped p

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متشکل از سنگ آهکهای ميکریتي مارني و ماسه ای با الیه بندی نازک تا متوسط .در چهارکيلومتری جنوب غرب
مک سرخ ،یک واحد که آنرا بسختي ميتوان بيوهرم ناميد در داخل واحد  Pebpوجود دارد Pedp .فقط در برونزدهای

و
اﮐﺘ

آهکي واقع در پایانه جنوب باختری Pemp ،در برونزدهای مرکزی و خاوری و  Pedpدر سرتاسر نماهای سازند پلنگ
موجود است Pebp .و  Pempدارای ریز فسيل های فراوان از جمله
Ethelia alba, Opercalinoides concavexa, Globorotalia, Globorotalia velascoensis, Lithophyllum

Mengaudi, Rotalia trochidi formis, Miscellanea miscella, Distichoplax biserialis,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هستند .این ریز فسيل ها سن پالئوسن را برای سازند پلنگ نشان ميدهند .ستبرای سازند پلنگ و واحدهای درون
آن بطور قابل مالحظه ای متغير است .در کوه پلنگ ،از این سازند  570متر نمایان است و ستبر ای نامعلومي هم از
آن فرسوده شده است .از مجموعه  570متر مذکور  178متر  Pempدر زیر و  392متر  Pebpدر باال است .در 5
کيلومتری جنوب باختری مک سرخ ،سازند پلنگ منحصر به واحد  Pempاست که  250متر ضخامت دارد .اما کمي
بطرف خاور ،سازند فقط متشکل از  Pedpاست .در سمت شمال خاوری کوه گوری 88 ،متر از واحد  Pempبر روی

زﻣﯿ

 384متر از سازند گوری قرار دارد که بطرف شمال با واحد  Pempو بسوی باختر با  Pebpپيوند کام و زبانه ای
( )Interfingeringدارند در پهلوی خاوری ممرکوه ،ضخامت  160 Pedpمتر است که بوسيله  162متر  Pedpپوشيده
ميشود .در پهلوی باختری ممرکوه ،تمام برش سازند پلنگ فقط  43متر ضخامت دارد که از این ستبرا  2متر پایه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متشکل از  Pedpو  41متر باقي مانده شامل  Pedpاست.
بطور معمول ،سازند پلنگ با همسازی بوسيله گلسنگ های آهکي و شيل ( ) Pemrهمراه با کمي ميالنالیه های
ماسه سنگ پوشيده ميشود .تنها استثناء در پهلوی باختری ممرکوه است که در آنجا سازند پلنگ بوسيله سازند
دو کوهانه ( ) Pedپوشيده شده است.
واحد سنگي  Pemrتنها در بخش جنوب باختری گستردۀ مورد بررسي برونزد دارد .در پایانه جنوب باختری ،بيشترین

ستبرا  704 Pemrمتر است اما ،بطرف باختر این ضخامت بشدت کاهش مييابد .در خاور گسله گوری ،در پایانه جنوب
محدودۀ مورد مطالعه ،واحد  Pemrفقط  63متر و در ناحيۀ کوه گوری حدود  200متر ستبرا دارد .این واحد فاقد هر
گونه فسيل شناساگر است اما موقعيت چينه شناسي آن در بين دو واحد پالئوسن نشان ميدهد که واحد  Pemrنيز
دارای سن پالئوسن است Pemr .با همسازی بوسيلۀ واحدهای متفاوتي از سازند چاه چوچو پوشيده ميشود و با سازند
دو کوهانه بطور جانبي بصورت کام و زبانه مي پيوندد.
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«سازند چاه چوچو» بيشتر شامل ماسه سنگهای آرنيتي با مقدار کمتری سنگ آهک ،گلسنگ و شيل است .این
سازند به چهار واحد ( Peeو Pelcو  Peucو  )Pesscتقسيم گردیده است .در لبۀ ناودیس بزرگ واقع در جنوب باختر
ناحيه واحد  Pelcدر پایۀ سازند چاه چوچو قرار داشته و شامل سنگ آهکهای بيوميکریتي با الیه بندی متوسط تا
ضخيم و مقدار کمي شيل و ماسه سنگ است.

ﮐﺸ
ﻮر

در اینجا ميکروفسيلها فراوانند بویژه  Distichoplax biserialisستبرای واحد در لبه باختری ناودیس  227متر بوده و
ضمن افزایش نسبت آواریها در آن به  55متر در پهلوی خاوری کاهش مييابد .بر روی این واحد و همساز با آن،
واحد  Pecقرار دارد که در ناودیس دو پرکوه و ناودیسي که از کوه گوری دارای روند شمال باختری است جای گرفته
است Pec .شامل آرنيت های سنگي (ليتيک) و نيمه سنگي (نيمه ليتيک) با الیه های متوسط تا ستبر و ميانالیه
هائي از شيل و نيز الیه های کم ولي مشخص از سنگ آهک فسيل دار است .در ناودیس دوپرکوه ،روی واحد  Pecبه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ستبرای  1286متر ،واحد  Peucاز بيوميکریت پراکنده و بيوميکریت فشرده با ستبرای  25متر همساز قرار دارد .این
تنها نمای  Peucدر محدوده است .بسوی خاور روی  Pemrواحد  Pesscجانشين  Pecميشود و در  Pesscفزوني با آرنيت
کواترنری و نيمه سنگي که رو به باال ریزدانه تر ميگردد بوده و همراه با آن ميانالیه های کمي از شيل وجود دارد .در

تﻣ

این جا وجود فسيلهای گياهي با الیه بندی ناموازی از نمودهای چشمگير است Pessc .دارای ستبر دست کم  590متر
است( .که در جنوب محدوده نقشه اندازه گيری شده است) ولي بخش باالی واحد هيچگاه نمایان نيست ،ریز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فسيلهائي که از الیه های آهکي در  Pec ، Pelcو  Peucگردآوری شده اند همه سن پالئوسن را نشان ميدهند .سن
 Pesscنيز با هم ارزی چينه شناسي آن با  Pelcو  Pecپالئوسن شناخته شده است.
در سمت باختر ممرکوه واحدی ( ) Pedاز گریوک با الیه های متوسط و با ميانالیه گلسنگ آهکي موقعيت چينه

و
اﮐﺘ

شناسي مانند سازند چاه چوچو را اشغال کرده است .ستبرای نمایان  Pedدر این گسترده کمتر از  300متر برآورد
شده است ولي رو به باختر و جنوب بسيار گسترده تر و ستبرتر ميباشد .این ردیف با سازند دو کوهانه که در سمت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمال و محدوده شمال بندان (نقشه  ) 8153بخوبي نمایان است در پيوند ميباشد .این سازند در محدوده کنوني
ظاهراًٌ دارای سن پالئوسن ولي کمي دور تر بسوی غرب بخشي از آن متعلق به ائوسن است.
در سمت خاوری سنگهای ماسترایشتين -پ الئوسن نواری از کنگلومراهای جوان ( )OMcبشکل زهوار با ناهمسازی
روی آنها قرار دارند .این کنگلومراهای چند آميز (پوليت ميکت) از شن و قلوه و شامل ميانالیه های پس رونده ای از
آرنيت سنگي (ليتيک) و فورش سنگ (سيلتستون) است .در برونزدهای پایانه جنوبي گسستگي کمي در این واحد

زﻣﯿ

آنرا به دو واحد پائين ( )CMclو باال ( )CMC2بخش ميکند )OMc1( ،در ستبرترین نمای خود واقع در نزدیکي مرز
جنوبي محدوده نقشه در حدود  650متر و  OMc2حدود  700متر ستبر دارد OMC .با واحد کنگلومرایي جوان تری
( ) Mcپوشيده شده است که تنها در بخش جنوبي محدوده نقشه نمایان است .نهشته های  Mcبا واحد کنگلومرائي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جوانتری (  )Mcپوشيده است که تنها در بخش جنوب ي محدوده نقشه نمایان است .نهشته های  Mcشامل
کنگلومراهائي چندآميز ( ) Polymictبا سخت شدگي خيلي ضعيف و آرنيت و سنگ سيلتي است .بيش ترین ستبرای

نمایان آن حدود  700متر است.
واحدهای جوان تر از  ، Mcبيشتر شامل تراسهای افقي یا با شيب مالیم از رسوبهای نئوژن و کواترنر  Pltو  Plsو  Plcو
 NQtsو  Qtlو  Qt2ا ست .عالوه بر آن ،دو نما از جریانهای آتشفشاني قليایي ( Plaو  ،)Nbgگستره ها یي از آبرفتهای

رودخانه ای ( )Qalنمک و رسوبات دانه ریز انباشته شده در دریاچه های ناپایدار ( )Qkو سرانجام رسوبهای دریاچه ای
نهشته شده در دریاچۀ هامون ( )Qlوجود دارد.

سن پرتوسنجي (روش پتاسيم  -آرگون) برونزد بازالتي واقع در یک کيلومتری گوشۀ شمال خاوری نقشه ( )Ngbبرابر
 ±7/3ميليون سال است و سرتخت های آندزی -ب ازالتي واقع در پهلوی خاوری کوه پلنگ ( ) plaبا آندزیت های
موجود در نقشه های نهبندان و خونيک (شمال خاور سفيدابه) که دارای سن پرتوسنجي ميوسن پایاني تا پليوسن
هستند در پيوند ميباشند.
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رسوبهای پادگانه ای در دو گروه جای دارند .رسوبهای دانه درشت ( )Qt2,Qt1,Plc,Pltنزدیک رشته ک وهها در باختر،
رسوبهای پادگانه ای ریزدانه  NQt2و  Plsنزدیکتر به حوضۀ دریاچه هامون در خاور Plt ،یک نهشته لغزه ای با
تخته سنگهای بزرگ است .چنين تصور شده که این نهشته حاصل فرو افتادن سازند پلنگ در شمال کوه پلنگ
است که در زمان پليوسن بوقوع پيوسته است )Qt2,Qtl, Plc( .نهشته های بادزنهای آّبرفتي هستند .سن نسبي آنها بر
پایه بلندی و سخت شدگي پادگانه ها استوار است Plc .را با پادگانه های کنگلومرایي همانندی که در ناحيۀ خونيک
(برگۀ شماره  ) 8052موجود است و بطور بخشي بوسيلۀ آندزیت های پليوسن پوشيده شده اند در پيوند دانسته اند.
 NQt2شامل نهشته های آبرفتي دانه ریز و رسوبهای دریاچه ای است .رسوبهای  plsدر همبری مستقي م با  Plcاند که

ﮐﺸ
ﻮر

بوسيلۀ آن پوشيده ميشود و احتماالًٌ هم ارز جانبي آن است و بر همين اساس است که  Plcاز  NQtsجدا شده است.
پادگانه های  NQtsبوسيلۀ گدازه های بازالتي نئوژن ( )Ngbپوشيده شده است .و در پایانه گوشه شمال خاوری

ﻌﺪ
ﻧﻰ

محدوده ،پادگانه های تازه  NQtsکه در ارتفاع باالتری از دریاچه هامون قرار دارند بصورت رسوبات دریاچه ای عهد
حاضر بریده شده اند .چنين تصور ميشود که این رسوبها هم ارزهای دور دست همه بادزنهای آّبرفتي نئوژن وکواترنر
هستند.
سنگهای نفوذی

تﻣ

سنگهای نفوذی ناحيه منحصر به پورفيرهای هورنبلنددار ( )miنيمه بازیک با هالۀ آشکار هورن فلسي هستند .این

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نفوذیها بصورت دایک هائي باریک با روند شمال باختر و همانند و نفوذیهای موجود در کوه سياسترگي (برگۀ شماره
 )8051هستند :که دارای سن پرتوسنجي برابر ميوسن پيشين اند.
ساخت و تکتونیک

و
اﮐﺘ

در محدودۀ نقشه سفيدابه واحدهای زمان ماستریشتين -پالئوسن حداکثر تغيير شکل را تحمل کرده اند .قدیمي
ترین ساخت این محدوده یک گسله رو رانده با خواب به سوی جنوب خاوری است که همچون نواری کوه گوری را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دور ميزند .در سرتاسر ناحيه ،این گسله و سنگهای زمان ماستریشتين -پالئوسن.در راستای محورهای شمالغرب
تغيير شکل یافته اند( .نگاه کنيد به برش ׳ .)BBگسله واژگون با سطح گسلش پرشيب که دارای روند شمال باختری
هستند بيشتر در هستۀ چينهای فشرده دیده ميشوند .روراندگي ،چين ها و گسله های واژگون با سطح گسلش
پرشيب که دارای روند شمال باخت ری هستند بيشتر در هستۀ چينهای فشرده دیده ميشوند .روراندگي چين ها و
گسله های واژگون بوسيله دسته ای از گسله های مزدوج راستالغزی بریده شده اند این دسته گسل ه های مزدوج،

زﻣﯿ

گسله هائي که دارای روند شمال ،راستگرد بوده و نسبت به گسله های دارای روند جنوب خاوری تا خاوری که
چپگرد هستند فزوني دارند .تمام این ساختارها پس از ائوسن پيشين و پيش از اوليگوسن پسين یا ميوسن پيشين
بوجود آمده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کنگلومراهای  OMcو  Mcنسبت به گسله های راستالغز مزدوج جوانتر بوده ولي خود دگر شکلي مالیمي یافته اند.
رسوبهای کنگلومرائي  OMcو  Mcبصورت چين های بسيار مالیم با روند محوری در جهت شمال تا شمال خاوری و
فرود مالیم به سوی شمال و جنوب نمایان شده اند.
جوانترین و آشکارترین نمود تکتونيکي این محدوده ،گسله راستالغز زاهدان است که دارای روند شمالي بوده و مقدار
جابجا شدگي آن به  9کيلومتر ميرسد .در محدودۀ مورد بررسي ،این گسله در طولي حدود  50کيلومتر نمایان بوده

و تا  120کيلومتری جنوب همچنان ادامه مييابد .سن زایش گسله زاهدان ناشناخته است .اما رون د آن بيانگر بستگي
آن با چين خوردگي کنگلومراهای اوليگوسن تا ميوسن است که سن زایش نئوژن را نشان ميدهد .این منطقه گسله
در زمانهای تاریخي همچنان کاری بوده است.
محدوده سفيدابه در راستای کناره خاوری «نوار فليشي و آميزه افيوليتي» خاور ایران قرار دارد .این نوار زون
تکتونيکي گسترده ای است که جایگاه یک تاالب ( )Basinیا حوضۀ اقيانوسي کرتاسه پسين -ائوسن را نشان
ميدهد .گ سترش این تاالب پيامد کافتي است که در اوایل کرتاسه پيشين در بلوک کراتونيک لوت و سيستان که
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زماني بهم چسبيده بوده اند بوجود آمده است .زندگي کوتاه نسبي این حوضه ،در نتيجۀ همگرائي در بلوک کراتونيک
لوت و سيستان که زماني بهم چسبيده بوده اند بوجود آمده است .زندگي کوتاه نسبي این حوضه ،در نتيجۀ همگرائي
دو بلوک در راستای شمال خاوری  -جنوب باختری بپایان ميرسد .بسته شدن کافت یاد شده عامل اساسي چين
خوردگي و گسستگي این گستره در طي زمان پيش از نئوژن است .در طول زمان ائوسن پسين تا اوليگوسن ،محدود
مورد بررسي همچنان در نتيجۀ ه مگرائي بلوکهای مجاور از آب خارج شده اند .گسله های تراگذر ()Transcurrent
تازه تر گواه بر ادامه فعاليت تکتونيکي در این زون پهناور پر از درز و ترک است.

ﮐﺸ
ﻮر

نشانه های معدنی

در این محدوده ،کاني در خور توجه شناخته شده ،ماالکيت است که در همبری سازند گوری و سازن د پلنگ به چشم
ميخورد .در سمت جنوبي کوه گوری ،در شکستگيهای موجود در زیر واحد  Pebpو روی  ،Peugماالکيت وجود دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در چهار کيلومتری جنوب باختری کوه گوری ،لکه های ماالکيتي در شکستگيهای موجود در پایۀ  Pebpدیده
ميشود.
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