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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -8061سفید سنگ
موقعیت جغرافیایی و ژئومورفولوژی
محدوده نقشه زمين شناسي سفيد سنگ در شمال خاور ایران و در حد فاصل طولهای جغرافيایي 'º 00' - 60º 36

ﮐﺸ
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 60و عرضهای جغرافيای ' 35º 30' - 36º 00قرار دارد .بزرگترین آبادی منطقه ،روست ای سفيد سنگ است که در
حدود  100کيلومتری خاور شهر مشهد واقع شده است.
ساکنان این منطقه بيشتر به کشاورزی و دامداری مشغول هستند .دمای هوا در ماههای مختلف سال متفاوت بوده و
از حدود  +39در تابستان تا  -10در زمستان ت غيير مي کند .بيشترین ميزان بارندگي حدود  39ميليمتر در ماهه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اردیبهشت و بهمن مي باشد و در ماههای خرداد ،تير ،مرداد و شهریور ميزان بارندگي به صفر مي رسد.
راه اصلي دستيابي به منطقه ،جاده آسفالته مشهد -تربت جام است که از باختر به خاور محدوده امتداد دارد و
راههای شوسه از این جاده اصلي منشعب مي شوند .راههای درجه سه و مالرو در منطقه فراوان هستند که دسترسي

تﻣ

به نقاط مختلف را در محدوده امکان پذیر مي سازند ،البته در هنگام بارندگيهای شدید این راهها غ يرقابل اس تفاده
مي گردند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه مورد بررسي را از نظر توپوگرافي مي توان به دو بخش مرتفع و کم ارتفاع تقسيم نمود .بخش مرتفع و
کوهستاني دارای راستای تقریبي  WNW- ESEاست که قسمت مياني محدوده را شامل مي شود ،مجموعه سنگهای
افيوليتي و رسوبهای همراه آنها بيشتر تشکيل دهنده این رشته بلندیها هستند ،که در اغلب موارد ،در دامنه آنها

و
اﮐﺘ

شيب مالیمي را ایجاد نموده اند ،ولي در فراز این بلندیها واحدهای آهکي متعلق به پالئوزوئ يک ،پرتگاههای بزرگي را
پدید آورده اند .دشت تربت جام  -فریمان در جنوب و دشت مشهد در شمال توسط این کوهها از یکدیگر جدا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميشوند .دشت شمالي غالبا از نهشته های مزوزوئيک (بيشتر شيل و سنگ ماسه های ژوراسيک) و سنوزوئيک
(بيشتر مارن و سيلت استون و کنگلومرا) تشکيل شده که فرسایش آنها باعث پيدایش تپه ها و کوههای تک و کم
ارتفاع و مناطقي نسبتا هموار گشته است .دشت جنوبي غالبا از نهشته های پالئوژن و کواترنر تشکيل شده و شامل
بخشهای نسبتا کم ارتفاع و هموار و تپه ماهورهایي در کناره های دشت است.
بلندترین نقطه در محدوده نقشه ،کوه دال با  3218متر و پست ترین نقطه روستای نریماني با  911متر ارتفاع است.
رودخانه ها و آبراهه های واقع در دامنه جنوبي ارتفاعات آبهای حاصل از بارندگيها را به دشت تربت جام در جنوب و

زﻣﯿ

رودخانه های دامنه شمالي ارتفاعات آب بارندگيها را به دشت مشهد در شمال مي ریزند.
بزرگترین رودخانه دائمي منطقه ،رود برشک است که از جنوب به شمال جریان دارد و درنهایت به رودخانه کشف

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رود ،که در دشت مشهد جاری است ،مي پيوندد .اغلب ر ودخانه های دیگر ،فصلي هستند و آب فقط به هنگ ام
بارندگي در آنها جریان دارد .نوع سيستم یا طرح آبگيری رودخانه های این محدوده از نوع شعاعي ( Radialبصورت
طولي) است.
موقعیت منطقه در زمین شناسی ایران

گستره نقشه سفيد رنگ در شمال شرق ليتوسفری ایران و در ادامه شرقي بلندیهای البرز و بينالود قر ار گرفته است.
این محدوده محل برخورد قطعه ليتوسفری توران در شمال و قطعه ليتوسفری ایران در جنوب است ک ه با بسته
شدن اقيانوس پالئوتتيس ،این دو قطعه بهم برخورده ومتصل شده اند .بنابراین مرز بين بزرگ ق اره گندوانا و لورازیا را

مي توان در این منطقه یافت .محدوده مفصلي را که با مجموعه افيوليتي و سنگهای دگرگوني واب سته آن مشخص
مي شود ،در این محدوده مي توان متمایز ساخت .سازندهای گوناگوني از حوضه رسوبي کپه داغ نيز در این محدوده
وجود دارند.
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واحدهای سنگی
پالئوزوئیک

مجموعه افيوليتي و سنگهای دگرگوني وابسته به آن (مجيدی ،داوودزاده و دیگران -اشتوکلين ،روتنر ،بهروزی و
علوی) که قبال بصورت بقایای پالئوتتيس در نظر گرفته شده بر پایه ویژگيهای سنگ شناسي به چند بخش تقسيم
شده است .بخش  P-TRubکه ماهيت افيوليتي داشته و شامل ورليت ،دونيت ،گابرو ،ميکروگابرو ،اسپليت ،باز الت است
که در آنها زیر تاثير دگرساني (آلتراسيون) کانيهای جدیدی چون سریسيت ،کلریت ،اپيدوت ،اکسيدآهن ،سرپانتين و

ﮐﺸ
ﻮر

کربنات شکل گرفته اند .این مجموعه افيوليتي بقایای پوسته اقيانوسي پالئوتتيس است که بعنو ان جزئي از منشور
فزایند ه پس از برخورد قطعه ليتوسفری توران بر روی لبه ایران رانده شده اند و به همين دليل بيشتر سطوح تماس
این واحدها بصورت راندگي است.

ﻌﺪ
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فرورانش پوسته اقيانوسي پالئوتتيس به زیر قطعه ليتوسفری توران باعث ایجاد کمان آتشفشاني بر روی قطعه
ليتوسفری توران شده است که در تریا س مياني (عبداهلل سعيدی  ،)1977همزمان با اتمام برخورد دو قطعه

تﻣ

ليتوسفری ایران و توران ،تشکيل آن نيز متوقف شده است .واحد باال  P- TRmزیر تاثير د گرگوني با رخساره شيست
سبز تا اپيدوت آمفيبوليت قرار گرفته و سطوح تماس آن با سایر واحدهای مجاور ،بصورت راندگي مي باشد.
برای دو مجموعه یاد شده  P-TRubو  P-TRmسن دقيقي نمي توان بيان کرد ولي محدوده سني که برای آنها مي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توان ارائه داد ،پيش از تریاس مياني (یعني زمان پایان برخورد دو پوسته قاره ای) مي باشد (Per- Middle

و
اﮐﺘ

).Triassic
بخش  Pchواجد رسوبات مختلفي است که در مناطق ژرف بستر اقيانوسي و بر روی پوسته اقيانوسي تشکيل شده
اند .اسليت ها و فيليت ها خاکستری رنگ بوده و طبقه بندی اوليه خود را نشان مي دهند .این سنگها دارای زمين ه
ای دانه ریز از کوارتز ،فلدسپات و کانيهای رسي هستند و رشته های ظریف کانيهای ميکایي و اکسيدآهن در آنه ا
مشاه ده مي شوند .توفها حاصل فعاليتهای انفجاری بوده و گدازه با ترکيب مافيک حاصل فوران آتشفشانهای

ﻦ
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زیردریایي است که کاوکهای موجود در آنها توسط سيليس و فلدسپات پر شده است .وجود سنگ آهکهای الیه نازک
که در نواحي ژرف (پالژیک) تشکيل مي شوند و تناوب چرت و شيلهای رادیوالریت دار موید تشکيل واحد باال در
نواحي ژرف دریا و بر روی بستر اقيانوسي مي باشد .طبقه بندی مدرج در اسليتها و فيليتها و الیه بن دی دانه بندی
شده تيغه های قليائي در سنگ ماسه های بخشهای  Pphو  Pqموید توربيدایت بودن رسوبهای نخستين این سنگها
است جریانهای آشفته رسو بهای یاد شده را در سرازیری قاره ای و مغاک اقيانوسي برجای گذاشته اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

بخش  PSIدر قسمتهای جلویي سکوی قاره ای و در آغاز سرازیری قاره ای برجای گذاشته شده است .سنگهای
مجموعه افيوليتي و سنگهای دگرگوني همراه آن زیر تاثير دگرگوني ناحيه ای دارای رخساره شيست سبز تا اپيدوت
آمفيبوليت شده اند .اکثر سطوح تماس در این مجموعه به صورت راندگي است.
رسوبات پالئوزوئیک در محدوده البرز

این مجموعه با تناوبي از شيل قرمز تيره و سنگ ماسه گریوکي با آژند کربناتي آغاز شده و با گذری تدریجي ب ه

سنگ آهک با الیه های متوسط تا ضخيم تبدیل مي شود ) (p llکه سنگ ماسه با دانه بندی تدریجي است .این واحد
نيز به سنگ آهک متوسط الیه خاکستری رنگ ب ه کرینوئيد و براکيوپود تبدیل مي شود که دارای فسيل فوزولين
متعلق به پرمين باال است )  (pl2نمونه های بررسي شده از این مجموعه شامل فسيلهای زیر هستند:
Fusulina sp.
Afghanella sp.
Parafusulina sp.
Codonofusiella sp.
Tuberitina sp.

این دو واحد در پادگانه قاره ای و در لبه محدوده ایران تشکيل شده و پس از برخورد دو ورق ایران و توران به صورت
راندگي ،بر روی مجموعه افيوليتي و سنگهای دگرگوني به سمت جنوب باختر رانده شده اند.
2
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رسوبات ژوراسیک و کرتاسه در حوضه کپه داغ

در اواخر تریاس پسين و اوایل ژوراسيک مجموعه کوهزاد فرسایش یافته و رسوبهای موالس کشف رود را در باژوسين
ایجاد مي کند .در ژوراسيک بر اثر فرونشست لبه توران یک حوضه دریایي کم ژرفای اپيکانتيننتال شکل مي گيرد و
رسوبهای دریای ي کشف رود در آن تشکيل مي شود این رسوبات که ضخامتي حدود  2000متر را دارا هستند .با
بخش کنگلومرایي  Jckکه با ناهمسازی زاویه دار بر روی مجموعه پالئوزوئيک قرار مي گيرد آغاز مي شوند .البته در
برخي مناطق سازند کشف رود با پاره سازند کنگلومرایي آهکي  Jclkآغاز ميشود ،الزم به ذکر است که پاره سازند Jck
بصورت تدریجي نيز به پاره سازند  Jclkتبدیل مي گردد .رسوبهای باال ،در ادامه بتدریج به رسوبات دریایي کم ژرفا

ﮐﺸ
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مانند شيل ،سنگ ماسه ،مارن و شيل مارني تبدیل مي شوند که پاره سازند مختلف سازند کشف رود را ایجاد مي
کنند .بدليل گست رده بودن حوضه کشف رود در نقاط مختلف ،ضخامت سازند متغير است و با جنبش جانبي در

ﻌﺪ
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حوضه رسوبي ،جنس سنگها به یکدیگر در حال تبدیل است .ساختمانهای رسوبي مانند ریپل مارک ،فلوت ک ست
چينه بندی و دانه بندی تدریجي در درون رسوبات دیده مي شود.
در ژوراسيک باال با افزایش ژرفای حوضه رسوبي کپه داغ ،رسوبات دریایي سازند مزدوران  Jmzشامل رسوبات کربناتي

تﻣ

بر جای گذاشته شده اند .این رسوبات در نقاطي چند بر اثر کم عمق شدن حوضه رسوبي به سنگ ماسه و کنگلومرا
تبدیل مي شوند.
فسيلهایي که در این سازند یافت مي شود عبارتند از:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Kurnubia palastinicnsis
Trocholina elongata
Paleogandrigina maghaaronensis

و
اﮐﺘ

که سن ژوراسيک باال را برای سازند مزدوران تایيد مي کنند.
در اواخر ژوراسيک در مناطقي خاص ،حوضه های کم عمق منطقه ای شکل گرفته اند که رسوباتي شامل گچ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
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فورشيسنگ و آهک ) (J gsدر آنها تشکيل شده اند .این مجموعه بصورت هم شيب بر روی رسوبات سازند کشف رود
قرار گرفته است و ضخامت آن حدود  100متر است .این واحد از نظر سني هم ارز قسمتهای باالی رسوبات دریایي
سازند مزدوران است که در نواحي ژرف تر حوضه رسوبي کپه داغ تشکيل یافته اند.
در نواحي جنوبي حوضه کپه داغ و در شمال روستای سفيد سنگ ،واحد یاد شده دیده نمي شود نمون ه های برداشت
شده از این واحد سنگي دارای فسيلهای زیر است.
Faverina salevensis
Saccocoma sp.
Cyclammina sp.

زﻣﯿ

این مجموعه فسيلي سن ژوراسيک باال و اشکوب  Portiandianرا نشان مي دهند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
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و احد سنگي سيلت گچ دار ،در ادامه بتدریج به سازند شوریجه  Kshکه تناوبي از کنگلومرا و سنگ ماسه قرمز رنگ
است تبدیل مي شود .سازند شوریجه را مي توان آغاز رسوبگذاری در کرتاسه دانست که ضخامت آن در این منطقه
حدود  250متر است در قسمتهای جنوبي ورقه سازند شوریجه بطور مستقيم بر روی سازند کشف رود قرار ميگيرد.
بر اساس شواهد چينه شناسي و مشخص بودن سن سازندهای زیرین و زبرین سازند شوریجه ،سن آن کرتاسه پائين
است.
تناوب کنگلومرا و سنگ ماسه کرتاسه با گذری تدریجي به ردیفي از آهکهای خاکي  ooliticبا فسيلهای اوربي تولين
تبدیل مي شود .این واحد بنام سازند تيرگان  Ktrدر کپه داغ شناخته مي شود و ضخامت آن در قسمتهای شمالي

محدوده سفيد سنگ حدود  30متر و در مناطق جنوبي حدود  10متر است وجود فسيلهای زیر نشان دهنده ،سن
اوایل  Aptianبرای سازند تيرگان در این ناحيه است:
Iraqia sp.
Orbitolina sp.
Dictyoconus sp.
Pseudochoffatella sp.
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آهکهای خاکي ،در ادامه به تناوبي از شيل مارني و آهک فسيل دار با ضخامتي حدود  200متر ،تبدیل مي شود که
سازند سرچشمه  Ksrرا شامل مي شود .نمونه های این سازند دارای فسيلهای زیر است که سن  Aptianباال را بر این
آن مشخص مي کنند.
Pseudocyuclammina lithus Orbitollina sp.
از واحدهای دیگر کرتاسه در حوضه رسوبي کپه داغ ،مجموعه ای شامل آهک ،مارن و گل سفيد (سازند آبدراز )Kad

و مجموعه ای دیگر شامل آهک ،شيل و مارن (سازند آب تلخ  )Kadاست.
فسيلهائي که از سازند آب دراز بدست آمده سن کرتاسه باال ) (Turonian- Coniacianرا برای آن معرفي مي کند.

ﮐﺸ
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Globotruncana culverensis
Globotruncana Helvetica
سازند آب تلخ بطور مستقيم بر روی سازند آب دراز قرار مي گيرد و متعلق به کرتاسه باال ) (Santonianاست.

سنوزوئیک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر اثر برخورد ورق های عربستان و ایران در طي کوهزایي آلپي (در پایان کرتاسه) تدریجا حوضه کپه داغ از آب
خارج شده و شروع به فرسایش مي کند همچنين در جنوب بلندیهای حاصل از برخورد ورق های ایران و توران،

تﻣ

حوضه رسوبي پيش بوم تشکيل مي شود که رسوبات حاصل از فرسایش ارتفاعات البرز و نوار افيوليتي در آن تشکي ل
مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نتيجه کل این عوامل ،تشکيل رخساره های آواری در منطقه است.
نخستين واحدی که بر روی رسوبات کرتاسه با ناهمسازی زاویه ای قرار مي گيرد واحد  Ecاست که شامل ضخامتي
حدود  250متر از کنگلومرای ستبر الیه است که قطعات سازنده آن بيشتر از واحدهای رسوبي کپه داغ تشکيل شده
است .این واحد در ادامه به مجموعه ای شامل تناوبي از شيل و سنگ ماسه ،دارای Alveolina sp., Nummulites

و
اﮐﺘ

تبدیل مي شود که ضخامتي حدود  220متر دارد ) (Esh.sو نشانگر رسوبگذاری در محيط کم ژرفای دریایي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فسيلهای یاد شده ،این مجموعه رسوبي را به زمان ائوسن پائين تا باال نسبت مي دهند این مجموعه با گذری
تدریجي به تناوبي از کنگلومرا و سنگ ماسه ستبر الیه (دارای فسيل نوموليت و خارپوست) تبدی ل مي شود که
ضخامت آن را حدود  200متر مي توان برآورد کرد.
واحد باال ) (EOc2نشاندهنده رسوبگذاری در نواحي کرانه دریا است .به دنبال آن مجموعه ای )  (EOc1با ضخامتي
حدود  350متر ،شامل تناوبي از کنگلومرا و سنگ ماسه و فورشسنگ دیده مي شود .قطعات کنگلومرا بيشتر ،از

زﻣﯿ

سنگهای ولکانيک ت شکيل یافته است .پس از این واحد ،واحد کنگلومرایي  Mclدیده مي شود که ضخامت آن حدود
 50متر است و در ادامه به تناوبي از سنگ ماسه و آهک ) (Mslتبدیل مي شود.
فسيلهای بدست آمده از این مجموعه سنگي سن ميوسن پائين ) (Aquitanian- burdigationرا برای آن مشخص
مي کنند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Miogypsina sp.
Lepidocyclina sp.
Amphistegina sp.
Meandrospira Iranica

ضخامت این واحد حدود  130متر است و شواهد حاکي از تشکيل آن در محيط دریایي کم عمق است .بطور کلي
واحدهای رسوبي که تا کنون در این منطقه بررسي شده اند نمایانگر رسوبگذاری در مناطق کم ژرفا هستند .به طور
کلي واحدهای رسوبي همراه با پيشروی و پسروی آب هستند که باعث ایجاد یک سيکل ترکيبي در واحدهای سنگي
شده اند .این سيکل نشان دهنده یک سری فعاليتهای تکتونيکي است که در پيوند با فاز آلپي مي باشد .در ادام ه

رسوبات ماهيت محيط دریایي خود را از دست داده و شو اهد نشان مي دهند که رسوبگذاری آنها در محيط رودخانه
ای و دلتایي رویداده است.
در آغاز مجموعه ای شامل تناوب از کنگلومرا و سنگ ماسه ) (Mcsبا ضخامتي حدود  100متر به چشم مي خورد که
به طور تدریجي به واحدهای شامل فورشسنگ با ميان الیه هایي از سنگ ماسه ،مارن و کنگلو مرا با ضخامتي حدود
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 260متر ) (Mcsتبدیل مي شود .در ادامه واحد  Msmکه شامل تناوبي از فورشسنگ و سنگ ماسه آجری رنگ با سن
ميوسن است دیده مي شود که ضخات آن حدود  350متر مي باشد .در جنبش به سمت باال (در واحد  )Msmبر
مقدار سنگ ماسه افزوده مي شود و در پایان به واحد کنگلومرای ریزدانه ميوسن  Mc2با ضخامتي حدود  300متر
تبدیل مي شود .این واحد نيز در ادامه به واحد مارن گچ دار ميوسن  Mmکه ضخامتي حدود  400متر را داراست،
تبدیل مي شود .پس از مجموعه های فوق رسوبات مخروط های آبرفتي پليوسن  PlQcکه با ناهمسازی زاویه ای بر
روی رسوبات ميوسن برجای گذاشته شده اند ،به چشم مي خورند که ضخامت آنها حدود  250متر است.
رسوبات کواترنر

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته های کواترنری در سرتاسر منطقه گسترش دارند و بصورت ناهمساز بر روی واحدهای قدیمتر جای گرفته اند.
این رسوبات جوانترین رسوبات در منطقه بوده و شامل واحدهای لس ) ، (Qlرسوبهای تراسهای رودخانه ای شامل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگریزه ،ماسه و رس ) ، (Qt1مخروطهای افکنه و رسوبهای آبرفتي شامل رس و ماسه ) ،(Qtfتراورتن و رسوبات
کربناتي چشمه های آهک ساز )  ،(Qtrتپه های ماسه ای ) ، (Qsرسوبات آبرفتي جوان شامل رس و ماسه ) (Qt2و
رسوبات ماسه ای شني و قلو ه سنگهای رودخانه ای است این رسوبات بر فراز برآمدگيها ،در مسير رودخانه ها و

تﻣ

آبراهه ها ،در پوشش کف دشتها ،در جلوی ارتفاعات و در سایر نقاط دیگر دیده مي شوند و تقریبا فاقد هر گون ه
چينه بندی مشخصي هستند .رسوبات تراورتن حاصل فعاليت چشمه های آب گرم در منطقه است ک ه نشان دهنده
پدیده زمين گرمایش هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهای نفوذی

این سنگها در منطقه به صورت توده نفوذی و سيل ،واحدهای سنگي قدیمي را زیر تاثير قرار داده اند .مجموعه

و
اﮐﺘ

کوارتزمونزودیوریت به صورت یک توده بزرگ در سطح زمين نمایان گشته و واحدهای سنگي شيل و سنگ ماسه ای
سازند کشف رود و کنگلومرا و سنگ ماسه سازند شوریجه را زیر تاثير قرار داده است .بنابراین سن این دو مجموعه را

تکتونیک منطقه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي توان بعد از کرتاسه باال در نظر گرفت .همچنين رسوبات با سن ميوسن نيز بر روی آنها تشکيل یافته اند .بنابراین
مي توان سن آنها را حدودا پالئوژن در نظر گرفت .هاله نفوذی این مجموعه بر روی سنگهای ميزبان خود ،بسيار
ضعيف بوده و اثر آنها را حداکثر تا شعاع یک متری از توده یا سيل ،مي توان مشاهده کرد.

محدوده نقشه سفيد سنگ در مرز برخورد قطعه ليتوسفری ایران و قطعه ليتوسفری توران و محلي که طي دوران

زﻣﯿ

پالئوزوئيک ،اقيانوس پالئوتتيس قرار داشته واقع شده است .در این محدوده گسلهای راندگي در سه مرحله عمل
کرده و رسوبها را زیر تاثير قرار داده است .نخستين و کهن ترین گسلهای راندگي ،همزمان با فروران ش پوسته
اقيانوسي پالئوتتيس که باعث تشکيل منشور فزاینده ای در شمال پوسته اقيانوسي و جنوب قطعه ليتوسفری توران

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده ایجاد شده اند .فرورانش احتماال در پرمين و در طي کوهزایي سيمرین آغاز شده است .هر چند که شواهد
کاملي از زمان دقيق آن در دست نيست .ولي با توجه به یافت شدن فسيل فوزولين با سن پرمين باالئي در رسوبات

توربيدیتي ،مي توان به رویداد فرورانش در پرمين پي برد.
برگه های راندگي که در منشور فزاینده شکل گرفته اند ،قطعاتي از پوسته اقيانوسي (افيوليتها) را به همراه رسوبات
توربيدیتي و رسوبات نواحي ژرف دریا حمل مي کنند .گسترش این گسلهای راندگي قسمتهایي از کم ان آتشفشاني و

رسوبات فالت قاره پرمين را نيز دربرمي گيرد.
در تریاس مياني و پس زا برخورد قطعه ليتوسفری ایران و قطعه ليتوسفری توران ،مجموعه فزاینده بر روی لبه قطعه
ليتوسفری ایران جایگزین گشته و فعاليت گسلهای راندگي ادامه پيدا مي کند.
تشکيل گسلهای راندگي در منشور فزاینده همراه با دگرگوني شيست سبز تا اپيد وت آمفيبوليت در سنگها بوده
است .این گسلها فاقد برش گسلي بوده و همزمان با پيدایش آنها ،چين های ایزوکلينال بر اثر راندگي در سنگها
ایجاد مي شود .تمامي این شواهد نشان دهنده شکل پذیر ) (Ductileبودن گسلها است .در شمال منطقه شيب سطح
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گسلهای راندگي به سمت شما ل و در جنوب شيب سطح گسلهای به سمت جنوب است ولي با توجه به شواهد
موجود ،جهت جنبش در تمامي گسلها از شمال به سمت جنوب مي باشد ،بنابراین گسلهای راندگي دارای سيستم
آنتي فرمال استک هستند .فعاليت این گسلهای راندگي در ميانه های تریاس به پایان مي رسد .بنابراین واحدهای
سنگي پرمين تا تریاس را زیر تاثير قرار مي دهند.

ﮐﺸ
ﻮر

همزمان با آغاز برخورد رسوبات کربناته تریاس تدریجا به رسوبات آواری تریاس باال تبدیل و بعد از اتمام برخورد،
منطقه کوه زاد فرسایش یافته و رسوبات موالس سازند کشف رود را پدید مي آورند .با توقف نسبي جنبشها و
فعا ليتهای تکتونيکي و با فرونشست (سوبسيدانس) منطقه ،حوضه اپي کانتيننتال کپه داغ بوجود آ مده و رسوبات
فالت قاره بخصوص در طي کرتاسه در این ناحيه تشکيل مي شوند .احتماال در اثر برخورد و بسته شدن اقيانوس
نئوتتيس در طي کوهزایي آلپي (پالئوسن تا ائوسن) و در محل کنوني ک وههای زاگرس ،منطقه مورد نظر بار دیگر از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

لحاظ تکتونيکي فعال شده و دومين مرحله گسلهای راندگي تشکيل مي شوند فعاليت دومين مرحله گسلهای
راندگي از پالئوسن آغاز شده و تا عهد حاضر ادامه دارد .شيب سطح این گسلها به طرف شمال بوده و جهت جنبش
در آنها به سمت جنوب است .گ سلهای راندگي یاد شده ،گسلهای راندگي مرحله نخست را قطع کرده است و سن

تﻣ

آنها از شمال به جنوب جوانتر مي شود این گسلهای راندگي غالبا بصورت شکننده ) (Brittleعمل کرده و در سطح
آنها مي توان برشها گسلي را مشاهده کرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همزمان با شروع فعاليت این گسلها ،بستر منطقه نيز از آب خارج شده و رسوبات آواری و قاره ای به فراواني و در
طي فرسایش سنگهای کهن تر تشکيل شده اند .عمل گسلها و فرسایش واحدهای سنگي هم اکنون نيز ادامه دارد.
همزمان با بسته شدن دریا نئوتتيس در جنوب و نيز زیر فشار قرار گرفتن بلوک افغانستان در خاور ،خرد قاره ایران

و
اﮐﺘ

شروع به چرخش مي کند ،این عمل با پيدایش گسلهای راستالغز در اطراف آن همراه است .گسلهای راستالغز در
قسمتهای انتهایي و خميده خود به گسلهای راندگي تبدیل شده اند که شيب سطح گسل و جهت حرکت در آنها،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خالف جهت گسلهایي است که در باال ذکر شد .یعني جهت شيب سطح گسل در آنها به سمت جنوب و جه ت
جنبش به سمت شمال است این گسلها نيز تقریبا شکننده ) (Brittleعمل کرده اند.
فعاليت این گسلها از ائوسن آغاز شده و در عهد حاضر نيز دیده مي شود .دومين و سومين مرحله گسلهای راندگي
فاقد چين خوردگي در سطح گسل بوده و در بسياری موارد به صورت  out of sequenceروی نخستين مرحله
گسلهای راندگي نمایان مي شوند و در حال حاضر نيز فعاليت آنها مي توان مشاهده کرد.
ذخائر معدنی (زمین شناسی اقتصادی)

زﻣﯿ

در کوه معدن واقع در جنوب خاوری محدوده سفيد سنگ ذخيره کوچکي از آنتيموان وجود دارد که ماده معدني در
آن بصورت کانه اس تيبنيت بوده و در کنتاکت راندگي مجموعه توربيدایتي ) (pphو آهکهای کریستال ) (pllتمرکز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

یافته است کانه سازیهای همانندی از این ماده معدني در نقاط دیگری از همين کوه سفيد کوه ،و در کنتاکت گسلي
واحد سنگ آهک کریستاليزه پرمين ) (p llو شيلهای ژوراسيک ) (J sh.skاندیسي از فلورین وجود دارد که فاقد ارزش
اقتصادی است.

مجموعه سنگهای کمربند افيوليتي کروم و نيکل دارای ارزش اقتصادی هستند بر اساس آناليز شيميایي انجام گرفت ه
بر روی آنها از نظر  Ba,Sr,Ni,Crناهنجاری مشخصي را نشان مي دهند.
چندین معدن سنگ ساختماني در سنگ آهک کریستاليزه پرمين ) (p llوجود دارد که دارای ارزش اقتصادی باالیي
بوده و مورد بهره برداری هستند .البته الزم به ذکر است که تعداد زیادی معدن سنگ ساختماني رها شده در منطقه
وجود دارد که بعلت کم بودن مقدار ذخيره برداشت آنها متوقف شده است.
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