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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره -8153شمال بندان
سرآغاز

محدوده نقشه شمال بندان در پایانه جنوب خاوری استان خراسان قرار دارد و در فاصله  100کيلومتری شمال
باختری زابل و  250کيلومتری شمال زاهدان دارای مرز مشترک بين المللي با کشور افغانستان است .از نظر
فيزیوگرافي ،محدوده مورد بررسي ،بخشي از رشته کوههای خاوری ایران و در نزدیکي کناره باختری فر ورفتگي
سيستان واقع است .ميانگين بلندی محدوده نزدیک به  1000متر است اما قلههائي به بلندی  1500متر از سطح
دریا در آن نيز وجود دارد .ميانگين دمای تابستاني آن بيشتر از  30درجه سانتيگراد است .از آنجا که بارش ساليانه

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده کمتر از  15سانتيمتر و خاک آن نامساعد برای کشاورزی است هيچگونه آبادی دائمي در آنجا وجود ندارد،
با وجود این شمار در خور مالحظه ای از چوپانان چادرنشين در این محدوده زندگي ميکنند .در پایانه جنوب
باختری محدوده ،شهرکي در محل تاسيسات معدن پنبه سوز حاجات در دست ساختمان است .معدن حاجات با ی ک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

راه خاکي با بندان در جنوب خاوری و نهبندان در باختر در پيوند است .راه خاکي اتومبيل رو سه پاسگاه ژاندارمری
واقع در نوار مرز بين المللي و راه دیگری در راستای کناره باختری محدوده ،دسترسي به بيشتر بخشهای آن را

تﻣ

امکانپذیر ميسازند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نگاهی بر زمین شناسی

و
اﮐﺘ

در محدوده نقشه ،یک چينه شناسي در خور بررسي تشخيص داده شده است که به استثناء گوشه شمال خاوری
مناطق آمیزهی افیولیتی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همواره بر روی آميزهای از سنگ های افيوليتي جای دارد.

آميزه افيوليتي ،در نوارهایي با روند شمال باختری ،نزدیک هر یک از چهارگوشه محدوده مورد بررسي و همچنين در

زﻣﯿ

هسته گنبد ساختاری واقع در شمال کوه مکي نمایان شده است .هر تنه ( )Bodyاز این آميزه ،آمي خته درهمي از
سنگهای گوناگون است که نسبتهای آنها کار تقسيم بندی به واحدهای مشخص ولي بدون نظم چينهشناسي در

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

آنها آسان ميسازد .عالوه بر اینها ،تنه های بزرگي با ليتولوژی منفردی وجود دارد که آنها را اوفي کربنات (،)op
لکوگابرو ( ،)gblپالژیوگر انيت (توناليت-تروتجميت )tn ،و بازالت ( )baتشخيص داده اند.
آميزه افيوليتي خاور تمامده واقع در جنوب باختری کوه کوقر اساساً شامل بلوکهایي از شيست های آلبيتي و
آمفيبلي پرمایه از سدیم است که در خميره ای با ترکيب همانند قرار دارند (  .)msباستثناء آميزه افيوليتي بندان،
هيچ کمپلکس دیگری ،دارای واحدهای دگرگونه نيست .دست کم دو پهنهی برونزد دیگر از آميزه افيوليتي ممکن
است در سه بعد مجاورت داشته باشند که برگه چين خورده یا پي سنگ بزرگي را برای ردیف ( )Successionچينه
شناسي تشکيل مي دهند .واحد پایانه بخش جنوب باختری آميزه های افيوليتي «سياه» و «دربندان» آميزه ای است
مرکب از ميان الیه هایي از گری ویکهای چرتي ،آواری ،آتشفشاني و شيل با توفهای ثانوی ( )Secondaryو چرتهای
رادیولردار ( .)msدر آنها بلوکهایي بزرگ که نسبتاً تغيير شکل نيافتهاند از همان نوع سنگ ( )sوجود دارد .در
راستای شمال خاوری ،آميزه ناهمگنتری با خميرهی سرپانتينيتهای گسيخته و بریده شده ( )cmموجود است.
چرتهای هر دو نوار ،دارای  Marssonella sp, Oligostegina sp, Radiolaria sp.است که نشانگر سن سانتونيين -
کاميانيين ميباشند .در گوشه شمال خاوری ناحيه آميزه ی افيوليتي مهرود جای دارد که از بلوکهای اولترامافيکي و
گابرویي تشکيل شده که ادامه شمالي آن آشکارا یک اولسيتوستروم است ( .)1979 BRGMآميزه ی مهرود از راه
تکتونيک در کنار ردیف فليش مانندی که بشدت چين خورده ( ) kufcو دارای نسبت شایان توجهي از آهکهای
1
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توبيدیتي (آهکها آلوداپيک) اوربيتوئيددار است جای گرفته است .احتماالً باستثناء آميزه ی خاور تمامده ،همه
نوارهای آميزه ای پيش گفته بوسيله واحدهای سنگي زمان ماستریشيتين پوشيده شده اند ،و این نشان مي دهد که
زمان تشکيل آنها ماستریشتين و یا کامپانين پسين بوده است.
چینه شناسی

«سازند در بند باد» که انواعي از سنگهای گوناگون را در برميگيرد کهن ترین واحد رسوبي است که آميزه افيوليتي
محدوده را ميپوشاند .در برونزدهای جنوب باختری ،این سازند را مي توان به دو بخش آهکي اوربيتوئيدس دار پایين
(  )kuldو باالیي ( ) kuudتقسيم نمود که با یک دگرشيبي از یکدیگر جدا شدهاند .در نزدیک کوه در بند باد ،دگرشيبي
ناپدید شده و تفریق سازند ( )kudبدو بخش را ناممکن ميسازد.
در پایانه شمال خاوری ،کنگلومرای نارس (  )kcdاز قلوه و بلوکهای-چندآميز (پولي ميکت) در پایه ی سازند وجود

ﮐﺸ
ﻮر

دارد که بطور ناپيوسته فرورفتگيهای دیرین در سطح آميزههای افيوليتي را پر کرده است .در جائي ک ه سازند در بند
باد ،کمپلکسهای افيوليتي «در بندان» و « سياه» را ميپوشاند ،این سازند شامل آهکهای آواری ،کنگلومرای آهکي ،
و مارن و ميانالیههای کنگلومرایي همانند واحد  kucdاست .بسمت جنوب خاوری ،نسبت کنگلومرا افزایش مييابد .در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اینجا الیه هایي در ستبرای چندین متر که بيشتر شامل آواریهای چرت رسوبي زاویه دار هستند فراوانند .در این
سازند ميانالیه هایي نيز از سنگ آهکهای توده ای رودیست دار ( )kubdکه ستبرای آنها بطور موضعي تا  100متر هم

و
اﮐﺘ

ریزفسيل های ( )Microfossilژرفدریائي (پالژیک) از جمله:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ميرسد وجود دارند .همين سنگ آهک است که سنگریزه های آهکي کنگلومرا و گری ویکها را تشکيل ميدهد .این
سنگ آهک در پاره ای موارد مستقيماً بر روی آميزه افيوليتي جای ميگيرد .بر روی آميزه افيوليتي «سياه» ر خساره
دیگری از سازند در بند باد قرار دارد که شامل سنگ آهک های ميکریتي و سنگ آهم آواری است و دارای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana coronate, Globotruncana tricarinate, Globotruncaca lapparenti, Heterohelix sp.,
Hedbergella sp.,

مي باشند .در کوه دربند باد و کمي بسوی جنوب خاوری ،الیه های نزدیک به پایه سازند در بند باد دارای فسيلهای
 Oligostergina sp. Orbitoides media, Siderolides calcitrapoides, Dasycladacea sp.,است که نشان ميدهد

زﻣﯿ

این سازند دارای سن ماستریشتين است .ستبرای این سازند از کمي بيش از  200متر در خاور «گنبد سياه» تا بيش
از  700متر در کوه دربند باد متغير است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در بخش خاوری محدوده ،سازند در بند باد را ردیف ستبر فليش مانندی از ویکهای سنگي ميپوشاند که بخشي از
آن آواری -آتشفشاني و گ اهي بشدت آهکي و بصورت ميانالیه در مارن است .در جائيکه نسبت ماسه به شيل عموم اً
بيشتر از  0/3است این واحد با نشانهی  kufو در جائيکه این نسبت کمتر از  0/ 3است با نشانهي  kumrنمایش داده
ميشود .در شمال خاوری ناحيه ،ستبرای این واحد بيش از  3کيلومتر است اما بسمت جنوب باختر ،در ناحيهی واقع
در خاور «گنبد سياه» با نازک شدن و از ميان رفتن واحدهای ماسهای ،این ستبرا به کمتر از یک کيلومتر ميرسد.
در این جا است که این واحد بيشتر شامل گلسنگ آهکي (مارن) است .در این فليش ،گدازه هایي از آندزیتهای
بازالتي دارای پالژیوکالز-درشت و آذر آواریها همراه با آنها ( )kuaوجود دارد .در جنوب «گنبدسياه» کهن ترین
گدازهها ( ) kualپشته ای به ستبرای  500متر پدید آورده است که دارای پالژیو کالزهای درشتي ک ه قطرشان تا دو
سانتيمتر ميرسد .برخي از این گدازهها نمایانگر تفریق وزني ( )Gravity differenciationهستند .این گدازه ها
دارای ساخت بالشي با ميانروانه های ( )Interflowسنگ آهکهای اوربيتوئيددار ميباشند ميالنالیه های نازک از
کنگلومرای آواری-آتشفشاني در فليش های  kufرا مي توان با کنگلومرای دیگری ( )kucبا ترکيب همانند آن در
خاور شنداسد بر روی  kufcقرار مي گيرد ،پيوند داد.

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
واحدی از گری ویکهای اپي کالستيک و کمي توف ( )kufaکه دست کم خاستگاه بخشي از آن ،آندزیتهای بازالتي
است معموالً ردیف کرتاسه را تکميل مي کند ،این سازند به احتمال سازند سفيدابه واقع در جنوب محدوده در پيوند
است.
در پهلوی جنوبي گنبد سياه و نيز در کوه مکي« ،سازند پلنگ» شامل آهکهای بيوهرمال آلگي و کمرجاني با
ميالنالیه هایي از سنگ آهکهای فورامي نيفردار ميباشد که بر روی پشتههای ستبری از آندزیتهای بازالتي جای
گرفته است .در دیگر جاها ،سازند پلنگ دارای رخسارهی آبهای ژرف تر بوده که شامل سنگهای آهک های آلوداپيک،
مارن و کنگلومرا و گاهي بلوک های بزرگ آلوکتون از بونداستون استو در شمال شرق گنبد سياه ،سازند پلنگ دارای
فسيلهای Miscellanea sp. Rotalia sp., Globorotalia compressa, Globorotalia velascoensis, Globigerina

 sp,است که نشانه سن پالئوسن (پسين؟) مي باشد .با وجود این ،در پایانه شمال خاوری ناحيه ،سن این سازند
باحتمالي تا اوایل ائوسن هم ميرسد .وجود ردیفي از شيلهای آهکي سبز تيره با ميانالیههایي از گری ویکهای
اپيکالستيک ( )pesvسبب ميشود که بطور موضعي ،بتوان سازند پلمگ را به دو بخش پائيني ( )pelpو باالیي ( )peup
که دید سنگشناسي هماننداند تقسيم نمود.

ﮐﺸ
ﻮر

سازند پلنگ را واحدی بنام سازند دوکوهانه ( )pedميپوشاند .در شمال خاوری گنبدسياه ،سازند دوکوهانه شامل
ردیفي به ستبرای حدود  1300متر از توربيدیت نيمهگری واکي دانهریز با ميانالیه هایي از شيلهای آهکي است.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بسوی جنوب ،که سازند دوکوهانه به اندازه درخور توجهي نازک ميشود از نظر چينهشناسي ميان دو سنگ آهک با
سن مشخص پالئوسن (احتماالً پالئوسن باالیي) قرار ميگيرد .در شمال بخش مرکزی ناحيه ،وجود واحدهای جالب
توجه فروریخته ( )Slump Unitsهمرسوبي ( ،)Synsedimenteryیکنواختي سازند را از ميان برده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دوالیه بزرگترین تکههای فروریخته ،را در برگرفتهاند ( )peldهمرسوبي ( ،)Synsedimenteryیکنواختي سازند را از
ميان برده است .دوالیه بزرگترین تکه های فروریخته ،را در برگرفته اند ( )peldتکه درون الیه باالئي به ستبرای  20تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 30متر است و تکه پائيني واحدی بهم ریخته تر ولي از نظرهای دیگر همانند آن بوده و شامل رشته ای از چينهای
نامتقارن و اغلب از هم گسيخته بطول موج تا  40متر است .واحد پایيني را ميتوان دست کم تا  15کيلومتری در
راستا و دیرینه شيب ( )Paleslopeآن ردیابي نمود.

زﻣﯿ

دربخش جنوب خاوری محدوده مورد بررسي ،سازند دوکوهانه بوسيلهی چند صد متر مارن ( )pemrبا ميانالیه های
ماسه ای بسيار کميابي پوشيده شده است .بر روی این واحد ردیف «سازند چاه چوچو » به ستبرای  1550متر از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ميان الیه های آواری دریابي کم ژرفا و سنگهای آهکي جای دارد )pec ( .که بسوی باالی آن ،چرخه ها بتدریج دارای
رخساره های کم ژرفاتری ميشوند .بخش پایيني سازنده چاه چوچو دارای گذار تدریجي با مارنهای واحد زیرین
( ) pemrبوده و دارای درصد باالیي از سنگ آهکهای زیستاوآری و رو زنه داری است .این سنگهای آ هکي در جاهائي
که اغلب بصورت آلکي و مرجاني گسترش یافته اند با ( ) pelcنشان داده شده اند .ریزفسيل های سازند چاه چوچو
شامل  Micellanea, Anomalia sp., Ethelia albaهستند که بيانگر سن پالئوسن ميباشند.
بر روی سازند چاه چوچو سنگ آهکهای نو موليت دار و مارن های «سازند دبيل» (  )Edجای گرفته اند .در کناره
باختری محدوده مورد بررسي ،سازند دبيل به دو بخش آهکي تقسيم شده که بوسيله یک واحد مارني از یکدیگر جدا
شده اند .بخش آهکي باالیي ( ) Eudاز نوع بيوميکریت های فورامي نيفری ستبر الیه بوده و بخش آهک پایيني ( )Eld
دارای کمي سازنده آواری است.
بسوی خاور ،واحد  Eudبوسيله رخساره دریایي بارزتری از مارنها و آهکهای نازک الیه ( )E dجایگزین ميشود.
mr

آهکهای بيوهرم آلگي پشته ای ( ) Ebdنيز این دو بخش زیرین و زبرین را از یکدیگر جدا مي نماید .سازند دبيل دارای
ریز فسيلهای  Assilina Plaentula, Flosculina Pasticillata, Orbitolites Complanatusاست که نشانگر سن
ائوسن پيشين هستند .در نقشه نهبندان (برگ شماره  ،)8053واقع در همسایگي باختر محدوه ،سازند دبيل همچنان
دارای یک بخش آهک مياني است .اما در این محدوده انجام چنين تفکيکي دشوار چنانکه بخش آهک مياني،
بدلخواه ،جزئي از بخش آهک باالیي در نظر گرفته شده است.
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در خاور سنگهای آتشفشاني ترسي یر ،سازندهای چاه چوچو و دبيل دیده نشده و موقعيت چينه شناسي آنها را
حدود  2کيلومتر فليش اشغال کرده است .این فليش که با یک گذار هم ساز روی سازند دوکوهانه قرار دارد شامل
فليش های بشدت آهکي ( )Elدر زیر و گری ویکهائي که از آميزه افيوليتي نشأت گرفته ،با ميانالیه های پ اراکنگلومرا
در شيلهای آهکي و سنگ سيلتي ( ) Efدر باال است .خرده های فراوان روزنه داران موجود در بخش زیرین این
نهشتهها گویای سن ائوسن پيشين هستند .در حدود بخش باالیي واحد ، Efميانالیه هایي از سنگ آهکهای ائوسن
پيشين و سنگ آهکهای کنگلومرایي وجود دارد که احتماالً در پيوند با کنگلومراهای آهکي  Ecاست که با ناهمسازی،
سازندهای گوناگون موجود در شمال باختری آميزه افيوليتي سياه را ميپوشاند .مارنهای قرمز غيردریایي و ماسه
سنگهایي که احتماال با سازند باران از نقشه نهبندان در پيونداند ردیف رسوبي ائوسن را بپایان ميرساند .در شمال
بندان ،در پایهی الیه های قر مز رنگ سازند باران ،کنگلومرایي وجود دارد (  )Ecbکه منشا آن سنگهای افيوليتي بوده
و بطرف باال دانه ریز ميشود .در باختر آميزه افيوليتي سياه ،سازند دبيل بوسيله ی نوع دیگری از فليش ( )Efپوشيده
ميشود که بي شباهت به نهشته های فليشي موجود در شمال باختری ناحيه نيست .این فليش آشکارا ( )Efرخساره
ای از سازند باران در باختر این ناحيه است.

ﮐﺸ
ﻮر

بسمت شمال باختری ،سازند دبيل و چاه چوچو بوسيله ی رسوبهای جوان پوشيده شده اند و تغييرات رخساره ای
آنها آشکار نيست .در صورتيکه سازند دبيل با فليش های آهکي  Elکه دارای سن و ترکيب مشابه ه ستند در پيوند

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باشد در اینصورت سازند چاه چوچو و مارنهای موجود در زیر آن ( )Pemrباید هم ارز زماني بخش ب االیي سازند دو
کوهانه باشد.
در شمال بخش مرکزی ،ردیف ترسيیر ناحيه ،بوسيلهی سنگهای آتشفشاني قارهای و نفوذیهای همراه آنها کامل

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده اند .این سنگها تغيير شکل متوسطي یافته و با یک ناهمسازی شدید از سنگهای مجاور جدا شده اند .کهن ترین
واحد ،شامل جریانهای بازالتي متخلخل اوليوین دار و تفرا ( )OMbtاست که بوسيله ی سيلهایي با ترکيب مشابه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

( ) OMbبریده شده اند .بر روی واحد آتشفشاني یاد شده ،آندزیت ها و داسيت های هورنبلنددار دانه ریز برنگ
خاکستری ( )OMdوجود دارد که اکثرا با برشهای آذر آواری ( )OMpبا ترکيب سنگي مشابه ،جور نشده برنگ
نخودی پيوند کام و زبانه ای داشته و یا با یک ناهمسازی موضعي فرسایشي از آنها جدا شده است .در پشته

زﻣﯿ

آتشفشاني فوق ،همچنان کنگلومراهایي داسيتي ( ،)OMcdنارس ،وجود دارد .داسيت های پورفيری تا سنگهای
آندزیتي نيمه ژرف ( ) daبرنگ خاکستری سبز تا سفيد ،سنگهای آتشفشاني فوق را قطع کرده اند .عالوه بر آن،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نفوذیها یا سيلهایي از آنها همچنان در نهشته های ائوسن موجود در شمال و خاور ناحيه ترزریق شده است .در گذار
این نفوذیها و رسوبات ائوسن هاله باریکي از هورنفلس دیده ميشود.
توده ها و دایک هائي از داسيت های کوارتز-فلدسپات دار و ریوداسيت های پورفيری ( ،)drسنگها ی آتشفشاني و
بميزان کمتری پورفيریت های فلدسپاتيک اوليگوميوسن را قطع کرده اند .در باختر آميزه افيوليتي تمامده خاوری،
جریانهای گلي کنگلومرایي و بازالتهای ارتوپيروکسن دار ( )OMcdو همچنين آندزیت ها بوسيله ی کنگلومرای آواری
آتشفشاني ( )OMcvپوشيده شده اند.
سن یکي از توده های نفوذی نيمه عميق پورفيری هورنبلند دار که بروش پتاسيم-آرگون اندازه گ يری شده معادل
 23/8 ± 6/2ميليون سال است .اما بستگيها و سن آتشفشان های مشابه در سایر نواحي بيانگر آن ست که این سن
نميتواند از آن تمام رویدادهای آتشفشاني ناحيه باشد .در شمال محدوده ( )BRGM 1978با اندازه گ يری سن
آتشفشاني های کامال مشابه ،سن ميوسن بدست مي آید .بازالتهای وسيع افقي ( )Ngbموجود در امتداد مرز افغانستان
و خاور آميزه افيوليتي سياه ،با برونزدهای گسترده تر موجود در ناحيه ی بندان و افغانستان پيوند دارند .ا ین
آتشفشاني ها احتماال دارای سن ميوسن پسين و یا پليوسن پيشين هستند.
باستثناء مواردی چند ،بادزنهای آبرفتي کواترنر بریده شده اند .در نواحي که پادگانه های نسبتاً مرتفع وجود دارد،
این آبرفتها با نشانه ی  Qt1مشخص شده اند .آبرفتهای کم ارتفاع دشتها ( )Qt2نواحي بين بيرون زدگيها را تشکيل
ميدهند و در یک جا از سطوح پادگانه های بلند نزدیک خود بطور مشخصي ( ) Qt1جوانتر هستند .با وجود این،
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آبرفتهای اخير دارای بلندی های نسبي متفاوتي بوده و غالبا با سطوح آبرفتي دشت یکي ميشوند .بهمين ترتيب شن
های موجود در آبراهه های موقتي ( ،)Qalواریزه ها و زمين لغزها (  )Qtaو دغ ها ( )Qkهم ارز زماني چينه شناسي
یکدیگر نميباشند.
ساخت و تکتونیک

محدوده مورد مطالعه شامل بخشي از «کمربند فليش و آميزه ی رنگين (افيوليتي)» خاور ایران است که دگر شکلي
پيچيده ای یافته و درز بين دو توده نسبتا پایدار و فرو رفته بلوک لوت و بلوک سيستان (افغان) ر ا مشخص مي
نماید.
مهمترین مسئله زمين ساختي این منطقه مربوط به چگونگي تشکيل ،جایگ يری و پيچيدگي آميزه های افيوليتي
است .این آميزه ها ممکن است معرف یک کمپلکس پي سنگ فروراند؟ ( )Subductionباشد که در روی آن پشته

ﮐﺸ
ﻮر

ای ستبر از رسوبات انباشته گردیده است (تاالب پيشکمان )Forearc Basinبا وجود این امکان دارد که آميزه های
مورد بحث در اثر پدیده های ر اندگي و یا گران لغزه ( )Gravity slideبصورت برگه هایي در داخل ردیف
چينه شناسي منطقه جایگير شده باشند .مورد اخير به ویژه درباره آميزه ی افيوليتي مهرود (واقع در شمال منطقه)

ﻌﺪ
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صادق است زیرا معلوم شده است که آميزه ی مهرود در طي زمان ماستریشتين ( )1979،BRGMبداخل فليش
کرتاسه باال راه یافته است .راستای شمال -شمال باختری این کمپلکس ها و نيز منطقه بندی دروني آنها در زمان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ماستریشتين پدید آمده اما ،نحوه ی جایگيری آنها مورد تردید است .رابطه ی آميزه ی افيوليتي تمامده خاوری و
سنگهای پالئوسن در برگيرنده ی آن بدليل دگرشکلي های بعدی و وجود سنگهای پوششي جوانتر روشن نيست.
پس از جایگيری آميزه ی افيوليتي در طي زمان ماستریشتين ،رسوبگذاری در بيشتر بخشهای ناحيه تا زمان ائوسن

و
اﮐﺘ

پيشين ،همساز ،ادامه داشته است .وجود کنگلومراهای دانه درشتي که از افيوليتها نشئات گرفته اند و در درون
فليش ائوس ن پيشين قرار دارند نمایشگر نخستين حرکات مهم در ترسي یر بوده و همين حرکات است که تشکيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
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چين ها و گسله های ناهمگن ویژه محدوده را سبب گردیده است.
چين های یاد شده بطور مشخصي قائم ،فشرده و از نوع لغزشي-خمشي ( )Flexural-slipبوده و دامنه آنها غالبا
مستوی است .سطح محوری آنها در بيشتر موارد بوسيله ی واحدهای مارني سست جابجا گردیده است .چين

ﺳ
ﺎزﻣ
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زﻣﯿ

خوردگي ناهماهنگ منطقه در مقياس بزرگ مدیون همين الیه های نامقاوم است.
در این منطقه بخشهای ساختاری که دگر شکلي آنها همگن باشد کم است و روابط ساختي یک بخش الزاماً در
بخشهای دیگر پاید ار نيست  .گوشه جنوب خاوری محدوده مورد مطالعه بطور مشخصي دارای چين هایي است که
دارای روند خاور ،شمال خاوری بوده و زاویه فرود آنها کم است .یک ویژگي محدوده اینست که روی این چين ها
بطور موضعي ،چين خوردگي های دیگری پدید آمده که روند آنها شمال-شمال خاوری بوده و پيدایش آنها مدیون
عملکرد گسله های راستا لغز شمال خاوری -شمال باختری ميباشد .در چند کيلومتری شمال همين ناحيه چين
هائيکه روند شمال خاوری دارند چين های دیگری را که در راستای شمال باختر و شمال ،شمال باختری قرار دارند
تحت تاثير قرار داده اند و این ارتباط ميتواند همچنان حالت عکس داشته باشد .در سنگهای ائوسن واقع در باختر
گنبد سياه ،رابطه ی کامال مشابه ای بين چين های مجدد ( )Super posedدر مقياس بزرگتر وجود دارد .رخ های
متقاطع در جائيکه گستردگي داشته باشند ترتيب مطمئني را در چين خوردگي مجدد نشان نميدهند و همچنين
نمای شگر چين خوردگي مجدد همزمان نميباشد .با وجود پيچيدگيهائيکه ذکر گردید ظاهرا چينهائيکه از نظر
ساختاری جهت گيری طولي دارند جوانتر از چين هایي هستند که بسمت خاور روند دارند .حداکثر کوتاه شدگي
افقي حادث در اثر چين خوردگي ،در راستای خاور-شمال خاوری است و این ام ر بوسيله ی سنگهای آتشفشاني
چين خورده اوليگوسن -ميوسن و نيز جهت یابي چين هائي که آنها را ميپوشانند نشان داده ميشود .با در نظر گرفتن
تغيير شکل چرخشي ناحيه روندهای گسله های راستا لغز اصلي را مي توان مزدوج قلمداد نمود و این موضوع با
جهت حداکثر کوتاه شدگي ،سازگاری دارد .عدول از این الگو را نيز نبود یک پي سنگ پایدار و یا یک ناایزوتروپي
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مسطح فشرنده ناحيه ای در کنترل دارد .مثال تغيير رخساره سنگ آهک سازند دبيل به مارن در سمت خاوری با
افزایش مشخصي در پيچيدگي ساختاری مطابقت دارد .بهمين گونه ،سنگهای مقاوم موجود در کوه مکي و بخش
جنوبي گنبد سياه طبيعت و جهت یابي ساختهای ناحيه را کنترل نموده اند.
نشانه معدنی

ذخایر آسبست چاه حاجات در پریدوتيت های سرپانتيني شده موجود در نزدیکي پایانه شمال باختری نوار آميزه ی
افيوليتي بندان جای گرفته است.
الياف کوتاه و گسترده ی کریزوتيل در درون یک بلوک گسله کماني شکل با روند شمال قرار دارد که دارای پهنای
بيشتر در عمق است.
در خارج از گستره ی مورد بررسي ،ذخایر مشابه ولي کوچکتری از آسبست در سایر قسمتهای نوار آميزه ی افيوليتي

ﮐﺸ
ﻮر

وجود دارد.
در آميزه افيوليتي تمامد ه کاني سازی مس از نوع ماالکيت بهمراه پریدوتيت های سرپانتيني شده دیده ميشود .در
بخش شمال گنبد سياه گرهک های کوچکي از منيزیت ( )Mgco3و نيز هونتيت  Mg3 ca)co3 (4وجود دارد که دارای

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ
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و
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ﺸ
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ارزش اقتصادی نيستند.
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