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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7860تربت حيدریه
جغرافيا و ریختشناسي ()Geography and Geomorphology

ناحيه مورد بررسي ،در استان خراسان جای دارد .نقشه زمينشناسي تربت حيدریه به شماره  ،7860ميان طولهای
جغرافيایي ˊ 59˚ ،00وˊ 59˚،30خاوری و عرضهای جغرافيایي ˊ 35˚،00وˊ 35˚ ،30شمالي جای گرفته است .مهمترین
شهر آن تربت حيدریه است که در جنوب باختر مشهد به فاصله  142کيلومتری آن قرار گرفته است .راه های آسفالتي
مشهد ،کاشمر ،گناباد ،خواف و دولت آباد به تربت حيدریه از راههای ارتباطي این منطقه است.
کوه شصت دره ،در شمال باختری با قلهای به بلندی  2795متر و پهنههای رسي در جنوب باختر منطقه مورد بررسي

ﻮر

با بلندی  1015متر از سطح دریا ،به ترتيب بلندترین و پستترین نقاط موجود در این ناحيه ميباشد.
کال ساالر یکي از مهم ترین رودهای ناحيه است که از شمال آن سرچشمه گرفته پس از گذشتن از بخش مرکزی ،در
جنوب منطقه آب آن به مصرف کشاورزی ميرسد .سد شهيد یعقوبي (جعفر مشهدی) در  27کيلومتری جنوب خاور

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

شهرستان تربت حيدریه و در شمال خاوری آبادی ملک آباد ،روی این رودخانه ساخته ميشود (مشخصات سد :طول
تاج  887متر ،ارتفاع  61متر ،عرض تاج  10متر ،ارتفاع تاج از سطح دریا  1255\75متر) .کال صبي یکي از رودهای

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

ناحيه است که آب آن از خاور ناحيه سرچشمه گرفته و به کال ساالر ميپيوندد .کال شصت دره یکي دیگر از رودهای
منطقه است که از ش مال باختری ناحيه سرچشمه گرفته آب آن در شمال باختر شهرستان تربت حيدریه به مصرف
کشاورزی ميرسد.
آب و هوای شمال منطقه مورد بررسي تقریباً سرد تا معتدل است .در فصل تابستان نقاط کوهستاني و بخش شمالي
کوه های جام و شصت دره نسبتاً خنک و نقاط کم ارتفاع گرم و خشک است .حداقل درجه حرارت حدود اً  -21/8درجه

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

سانتيگراد ،حداکثر درجه حرارت در جنوب وزن گسله درونه 49 ،درجه سانتيگراد و ارتفاع متوسط بارندگي ساالنه
 287/5ميليمتر است.
در این گستره ،رشته کوههای جام و کوه کافردوغ-کوه تربت و پهنه بين آنها جای گرفتهاند .ریخت این کوه ها ،بستگي

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

به واحدهای سنگي تشکيل دهنده آنها دارد .با توجه به اینکه الیههای کوههای نامبرده از کنگلومرا ،ماسه سنگ،
شيل ،مارن و واحدهای سنگي تشکيل دهنده آن ها دارد .هرجه که ميزان شيل و مارن کمتر است بعلت مقاومت بيشتر
سنگها در مقابل فرسایش ،سطح زمين بلندای بيشتر را به وجود ميآورد .در جنوب منطقه مورد بررسي ،ميزان شيل
و مارن افزایش ميیابد و سطح زمين پستتر و ریخت زمين تپه ماهوری و کمشيب ميگردد .در بخش هایي از آن ،به
علت افزایش ماسه سنگ و کنگلومرای ائوسن -اليگوسن به عنوان سازندهای پایدار منطقه ،بلندای زمين نيز افزایش
یافته و زمين ،ریخت خشن و چکاد ساز ميیابد و کوه شکسته را تشکيل مي دهد .در بخش مرکزی ناحيه مورد بررسي،
به علت وجود نهشتههای آتش فشاني ائوسن ،ریخت خشن تر شده و بلندیهای بيشتر را به وجود آورده است.
چينه شناسي ()Stratigraphy

منطقه مورد بررسي ،در زون ساختاری ایران مرکزی واقع است .زیر تأثير گسل هایي ،از جمله گسل درونه با راستای
باختر شمال -باختری -خاور جنوب خاوری برونزدهای آميزه های افيوليتي در نيمه شمالي ناحيه پدید آمده است.
کهن ترین رسوبات با سن پرمين در بخش مرکزی برونزد یافته است .رسوبهای نئوژن نيز در منطقه گسترش زیادی
داشته و سنگهای قدیمي را ميپوشانند.
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پرمین ()Permain

کهن ترین رسوب های مورد بررسي ،در شمال بخش مرکزی ،در شمال کوه اسفيوخ برونزد دارد .این نهشتهها ،توسط
سنگ آهکهای تيره رنگ تا خاکستری روشن ،متوسط تا ستبر الیه ،با رگههای کلسيت آغاز و با دولوميتهای آهکي
و دولوميت ادامه ميیابد که هم ارز رسوبهای سازند جمال ميباشند ( .)pjرسوبهای زیر و پي این نهشتهها ،در زیر
زمين نهفته و توسط رسوبات تریاس و جوانتر از آن پوشيده شدهاند .در بخشهای آهکي افزون بر کرینوئيد ،بلروفون،
دوکفهای ،فوزولينيد و بریوزوا فسيل های زیر وجود دارد که سن پرمين پيشين تا مياني را برای این بخشها تعيين
ميکنند:
Parafusulina sp., Schwagerina sp., Globivalvulina sp., Pseudofusuilna sp., Vermiporella sp., Tetrataxis
sp., Tubertina sp., Tubiphytes obscures, Dunbarula sp., Polydiexodina sp., Tuberlina sp., Umbellina sp.,
?Ostracoda, Shell fragments, Algal fragments, Echinoids, Ostracoda. Trilobites debris
.

تریاس ()Triassic

ﮐﺸ
ﻮر

در خاور کوه اسفيوخ ،واقع در شمال بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،ردیفي از دولوميتهای زرد رنگ ،ستبر الیه،
تودهای بر روی نهشته های پرمين برونزد دارد که به علت ستبرای کم آن قابل جدا کردن در این مقياس نقشه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمينشناسي نيست (هم ارز دولوميتهای شتری) .این دولوميتهای زرد رنگ با دولوميت و سنگ آهکهای اُاُليتي،
بيوميکریت ،ميکرواسپاریت ،متوسط تا ستبر الیه ،خاکستری تا خاکستری روشن ادامه ميیابد (هم ارز آهکهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اسپهک) و توسط رسوبات کرتاسه پوشيده مي شود .این مجموعه به صورت یک واحد تفکيک نشده و با هم نشان داده
شده است ) .(TRدر رسوبهای هم ارز این نهشتهها ،در کوه های سنگ نقره و سلطان سليمان در نقشه دولتآباد،
فسيلهای زیر یافت شده که سن رتو -لياس را نشان ميدهند.

و
اﮐﺘ

Involutina sp., Involutina farinaccia, Nodosarid., Haplophragmella sp., Frondicularia sp., Agathammina
sp., Aulotortus sp., Textularia sp., Lithocodium sp., Echinoid debris, Bryozoa, Bryozoa, Ostracods,
Echinids, Corals.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ژوراسیک ()Jurassic
سازند شمشک () Shemshak Formation

رسوب های سازند شمشک در خاور منطقه مورد بررسي ،در شمال و شمال خاوری آبادی فارسي برونزد دارد .این

زﻣﯿ

رسوبات از ماسه سنگهایي به رنگ خاکستری مایل به سبز و شيلهای زیتوني است ( .)Jsای ن رسوبات ،در خاور ناحيه
(نقشه دولت آباد) ،گسترش دارد و ميان الیههایي از سنگ آهکهای ماسهای با آثار گياهي و فسيل دو کفه وجود

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

دارد .رسوب های زیر و پي این سازند زیر زمين نهفته بوده و توسط کنگلومرای کوارتزیتي ( )Jcو سنگ های ائوسن با
ناپيوستگي پوشيده ميشود .رسوبهای این سازند بر اثر مجاورت با تودههای گرانو -دیوریتي در حد رخساره
«شيستهای سبز» دگرگون شده اند که در نتيجه آن ها را به صورت شيستهای لکهدار ( )spotted schistدر سطح
زمين ميتوان دید.
سازند بغمشاه ()Baghamshah Formation

در شمال باختری منطقه مورد بررس ي ،در شمال و شمال باختری آبادی بسگ ،ردیفي از شيل ،ماسه ،مارن و سنگ
آهکهای اُاُليتي برونزد دارد .رسوبهای زیر و پي این نهشتهها در زیرزمين پنهان بوده و توسط آهکهای اسفندیار یا
بدون آنها ،توسط رسوبات کرتاسه پائين پوشيده شدهاند .در بخشهایي از سنگ آهکها ،فسيلهای زیر یافت شده
که سن ژوراسيک باال-کرتاسه پائين برای آنها تعيين ميکنند.
Nautiloculina sp., Pseudocyclammina (?) sp., Quinquglocalina sp., Microgastropod., Echinoid frag.,
Milliolid

با توجه به ليتولوژی و سن تعيين شده ،به نظر ميرسد این رسوبها هم ا رز سازند بغمشاه در زون ایران مرکزی باشد.
سازند اسفندیار () Esfandiar Formation

در شمال باختری منطقه مورد بررسي ،در شمال و شمال باختری آبادی بسگ ،سنگ آهک های اُاُليتي روی رسوبها
سازند بغمشاه گسترش شایان توجهي داشته و قابل تفکيک است .این سنگ آهکها ،در بخشهایي دولوميتي گشته
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و به رنگ زرد مایل به خاکستری با نوارهای چرتي است و توسط رسوب های کرتاسه پائين پوشيده ميشوند .در
بخشهایي از سنگ آهکها ،فسيلهای زیر یافت شده و سن ژوراسيک برای آنها تعيين ميکنند.
Nautiloculina oolithica, Algal fragments, Echinoid spine.

با توجه به سن تعيين شده ،ليتولوژی و جایگاه چينه نگاری ،احتمال ميرود این رسوبهای کربناتي هم ارزی
نهشتههای سازند اسفندیار باشند.
کنگلومرای کوارتزیتی()Jc

در خاور منطقه مورد بررسي ،در شمال کوه کافر دوغ ،کنگلومرایي با راستای خاوری-باختری ،خاکستری تيره تا سياه،
که بيشتر عناصر سازنده آن سيليس های سفيد ،صورتي ،خاکستری رنگ با آژند سيليسي و جور شدگي متوسط و
گردشدگي خوب ميباشند برونزد دارد .این رسوبها به صورت ناهمساز بر روی رسوبهای سازند شمشک واقع است
و با ناهمسازی زاویهای توسط رسوبهای کرتاسه پائين و ائوسن پوشيده ميشود .به نظر ميرسد این واحد کنگلومرائي

ﮐﺸ
ﻮر

از دید جایگاه چينه نگاری سنگي هم ارز و برابر سازند کشف رود در زون ساختاری کپه داغ هم چنين برابر با افقهای
کنگلومرایي پي سازند دليچای در زون ساختاری البرز باشد .ستبرای این رسوبهای کنگلومرایي حدود  300متر ا ست
و به سمت خاور ناحيه گسترش زیاد دارد.
کرتاسه پیشین ()Early Cretaceous

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دریای پيشين بيشتر در بخش مرکزی ناحيه مورد بررسي ،با روند باختر شمال باختری-خاور جنوب خاوری گسترش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

داشته موجب برجای ماندن رسوبهای آواری-قاره ای و دریایي شده است که با ناهمسازی زاویهای بر روی سنگهای
کهن تر از خود و نيز به همان صورت زیر رسوبهای کرتاسه باال یا جوانتر از آنجای گرفته است .این رسوبها به
صورت واحدهای زیر معرفي ميگردند:
کنگلومرا ()Kcl

و
اﮐﺘ

در خاور ناحيه مورد بررسي ،در شمال خاور آبادی کاریز باال ،در پایه آهکهای اوربيتوليندار ،کنگلومرایي با ستبرای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حدود  20متر برونزد دارد که ناحيه دانههای سازنده آن از  2ميليمتر تا حدود  5سانتيمتر است .این کنگلومرا به
رنگ قرمز آجری با آژند آهکي ،جورشدگي متوسط ،فشردگي و گردشدگي خوب است .این رسوبها در خاور ناحيه
(نقشه دولت آباد) ،با ناهمسازی زاویهدار بر روی سنگ های پرمين جای گرفته ،به تدریج و همشيب با آهکهای
ماسه سنگ ()Ksl

زﻣﯿ

اوربيتواليندار پوشيده ميشود .نهشتههای این واحد هم ارز و برابر سنگهای واحد ( )Ks lاست.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در شمال باختری منطقه مورد بررسي ،در شمال باختری آبادی بسگ ،در پایه و پي آهکهای اوربيتوليندار ،ماسه
سنگ و سنگ آهکهای ماسه ای ،به رنگ قرمز آجری تا زرد مایل به کرم ،متوسط الیه برونزد دارد .این ماسه سنگها
با ناهمسازی زاویهدار بر روی نهشتههای ژوراسيک جای گرفته و به تدریج و همشيب با آهکهای اوربيتوليندار پوشيده
ميشود .ستبرای این رسوبها در کوه شصت دره حدود  30متر است که با بزرگنمایي بيشتر نشانه داده شده و هم
ارز نهشتههای واحد ( )Kc lاست.
سنگهای آهکهای اوربیتولیندار ()Kll

در شمال بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،سنگ آهکهای اوربيتولين دار ،با روند باختر شمال باختری -خاور جنوب
خاوری ،ستبر الیه ،توده ای ،خاکستری تيره تا خاکستری مایل به سبز برونزد دارد .این سنگ آهک ها ،در شمال
باخترآبادی کاریز باال (خاور ناحيه مورد مطالعه) توسط کنگلومرای قرمز مایل به قهوه ای ( ) Kc lیا در جنوب کوه شصت
دره واقع در شمال آبادی بسگ (باختر منطقه مورد بررسي) توسط ماسه سنگ های قرمز آجری تا زرد مایل به کرم
( )Ks lبر روی رسوبهای ژوراسيک یا کهن تر از آن با ناهمسازی زاویه دار جای گرفته و به همان سان با رسوبهای
کرتاسه پسين یا جوانتر از آن پوشيده ميشود .وجود فسيلهای زیر ،سن آپسين-آلبين را برای آن تعيين ميکند:
Orbitolina sp., Orbitolina kurdica, Pseudolituonella sp., Nummoloculina., Textularid, Miliolids,
Wormtube, Cuneolina sp, Dicyclina (?) sp., Gastropoda, Algae dasycladacea, Algal fragments.

همچنين فسيل های زیر ،نشان دهنده سن آلبين-سنومانين برای آنهاست.
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Orbitolina sp., Crysalidina sp., Nezzazata sp., Lenticulina sp., Miliolids, Algae dasycladacea

ليکن وجود فسيلهای زیر ،سن سنومانين را معين ميکند:
Orbitolina concava, Orbitolina sp., Nummoloculina., Cuneolina sp., Nezzazata cf. convexa. Nezzazata
sp., Rabanitina (?) sp., Natiloculina sp., Pseudolituonella sp., Ovalveolina sp., Valvulammina cf. picardi,
Crysalidina cf. decorate, Pseudocrysalidina sp., Vidalina sp., Bolivinopsis, Lituolids, Barkerinidae,
Gastropoda, Miliolids, Algae dasycladacea.
به علت غيرقابل تفک يک بودن واحدهای باال ،همگي با نشانه ( )Kllنشان داده شده است.

کرتاسه پسین ()Late Cretaceous

در منطقه مورد بررسي  ،رسوبات کرتاسه پسين برونزد کم دارد .برونزدهای آن بيشتر در خاور ناحيه (نقشه دولت آباد)
گسترش دارد و شامل رسوب های آواری-قاره ای و دریایي است .در خاور ناحيه مورد بررسي ،در شمال خاوری فارسي،
ردیفي از آهک های مارني نازک تا متوسط الیه زرد مایل به خاکستری برونزد دارد ( )Klmuکه به صورت ناهمساز
زاویه دار بر روی رسوبات سازند شمشک واقع شده و به همان سان توسط سنگهای ائوسن پوشيده ميشود .در
نهشتههای هم ارز این رسوبها در نقشه دولت آباد ،در  3/5کيلومتری شمال آبادی کاهيجه (جنوب کشتزار کولي
سفلي) ،فسيلهای کرتاسه پسين مشاهده شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

ائوسن ()Eocene

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته های زمان ائوسن ،بيشتر در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي گسترش دارد .این رسوبات شامل ردیفي از
رسوبهای آواری-قارهای ،دریایي و سنگ های آتشفشاني است که واحدهای جدا شده آن به صورت زیر معرفي ميگردد:

تﻣ

کنگلومرا ()Ec1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در غرب کوه کافر دوغ و شمال آبادی فارسي واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از کنگلومرای خاکستری تا
قهوه ای کمرنگ ،به صورت بلوکهای بزر گ و کوچک برونزد دارد .دانههای سازنده این کنگلومرا ،از  2ميليمتر تا 35

و
اﮐﺘ

سانتي متر و گاهي بزرگتر از قطعات کنگلومرای کهن ،آهکهای کرتاسه و قدیميتر از آن است .ویژگي های دیگر آن
فشردگي متوسط ،جورشدگي بدو آژند آهکي است .این کنگلومرا با ناهمسازی زاویهدار بر روی نهشته های ژوراسيک
آندزیت-آندزیت داسیتی ()Ead

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جای گرفته و توسط سنگهای آتشفشاني واحد ( )Eaپوشيده است.
در شمال آبادی فارسي واقع در خاور مورد بررسي ،ردیفي از سنگ های آتشفشاني از گونه آندزیت تا داسيتيک آندزیت

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

پیروکسن آندزیت ()Ea

زﻣﯿ

برونزد دارد که بر روی رسوبات سازند شمشک جای گرفته و با سنگهای آتشفشاني جوان تر ائوسن پوشيده شده است.
در شمال آبادی فارسي واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگهای آتشفشاني شامل آندزیت پورفيری،
آندزیت تا پيروکسن آندزیت ،توف بلورین ،ليتيک توف و جزء آن برونزد دارد .این ردیفهای دارای ميان الیههایي از
آهکهای بلورین به رنگ زرد مایل به قهوهای ،خاکستری -خاکستری تيره ،متوسط تا ستبر الیه است .این ميان الیههای
آهکي از چند متر تا  40متر ضخامت داشته به سمت خاور ناحيه گسترش ميیابد و در بخشهایي از منطقه  5بار
تکرار ميشود .سنگهای آتشفشاني این واحد بر روی کنگلومرای ( )Ec1یا نهشتههای کهنتر از آن جای گرفته و با
کنگلومرای (  )Ec2پوشيده شده است.
کنگلومرای ()Ec2

در کوه کافردوغ واقع منطقه مورد بررسي ،کنگلومرایي با راستای خاوری -باختری برونزد دارد .ویژگي این کنگلومرا
داشتن رنگ سياه تا خاکستری تيره -خاکستری ،الیههای ستبر ،تودهای است .اندازه دانههای تشکيل دهنده آن از 2
ميليمتر تا  60سانتيمتر و گاهي بزرگتر است .جنس دانههای این کنگلومرا ،به اندازه بيشتری از سنگ های آتشفشاني
ائوسن و به اندازه کمتری از سنگ رسوبي ائوسن و کهن تر از آن است .دانههای آن با فشردگي و گردشدگي خوب،
جورشدگي بد و آژندی از مواد آتشفشاني و در بخشهایي آهک ماسهای است .این کنگلومرا بر روی سنگهای
آتشفشاني ائوسن پيشين ( )Eaو کهن تر از آن جای گرفته و توسط سنگ های آتشفشاني واحدهای ( )Ep1و () Etk
پوشيده مي شود .هم ارز و برابر این واحد ،کنگلومرایي در کوه کمر زرد واقع در شمال -شمال باختری منطقه مورد
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بررسي برونزد دارد که مقدار مواد آتشفشاني آژند و دانههای سازای آن کمتر است و بر روی سنگ های آميزههای
افيوليتي و توفهای سبز ( )Etkجای گرفته است.
سازند کرج ()Karaj formation

در کوه شصت دره واقع در شمال باختر منطقه مورد بررسي ،ردیفي از توف های سبز ،ماسه سنگهای توفي و شيل با
راستای شمال باختری-جنوب خاوری برونزد دارد ( )Etkدر این ردیفها ،ميان الیههایي از سنگ آهکهای ماسهای
زرد کمرنگ تا خاکستری کمرنگ ،متوسط تا ستبر الیه برونزد دارد ( .)Elرسوبهای زیر و پي این واحد در باختر کوه
کمر زرد بر روی کنگلومرای (  )Ec2واقع شده و توسط رسوبهای ائوسن-اليگوسن پوشيده ميشود.
سنگ آهکهای نومولیتدارد ()El

در کوه شصت دره و شمال آبادی عباس آباد (در مسير جاده سابق حيدریه -مشهد) واقع در شمال باختر منطقه مورد
بررسي ،ميان الیههایي از آهک های بيوميکریت و بيوکالستيک ،زرد کمرنگ تا خاکستری کمرنگ در بين نهشتههای
سازند کرج برونزد دارد .وجود فسيلهای زیر برای آن سن ائوسن مياني ( )Ypresain-Lutetianرا تعيين ميکند:

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites globules, N. cf. aturicus, Nummulites sp., Discocyclina sp., Operculina sp., Sphaerogypsina
sp., Austrogerina rotula, Cuvillierina sp., Gypsina sp., Actinocyclina sp., Rotalia sp., Amphistegina sp.,
Assilina sp.,Algae Bryozoa.

پیروکسن آندزیت-آندزیت ()Ep1

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در کوه مندل واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگ های آتشفشاني از گونه پيروکسن آندزیت تا آندیزت
برونزد دارد .این ردیفها بر روی کنگلومرای ( )Ec2و زیر سنگهای آتشفشاني واحدهای ( )Edو (  )Eitجای گرفته است.
در این سنگ ها ،فنوکریست هایي از نوع پالژیوکالز و پيروکسن دیده ميشود .پالژیوکالزها شکلدار با قطر 1 -2/5

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميلي متر از گونه آندزین با ماکل پلي سنتتيک و خاموشي منطقهای است که به کانيهای رسي ،سریست و کربنات
تجزیه شده اند .پيروکسنها ،شکل دار با مقاطع هشت گوش هستند و به کربنات و اکسيد آهن تجزیه شدهاند .زمينه
سنگ از پالژیوکالز با قطر  0/ 1-0/15ميليمتر ،اکسيدآهن و کانيهای کدر تشکيل شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آندزیت داسیتی ()Ed

زﻣﯿ

در باختر کوه مندل واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگهای آتشفشاني به رنگ روشن تا خاکستری
روشن ،با ستبرای حدود  100متر از گونه آندزیت داسيتي برونزد دارد .در این سنگها ،فنوکریستهایي از نوع
پالژیوکالز و فلدسپات آلکالن دیده ميشود .پالژیوکالزها شکل دار با ترکيب اسيدی از گونه آلبيت-اليگوکالز با قطر

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

حدود  1/5ميليمتر با ماکل تکراری است که به کانيهای رسي ،سریست و کربنات تجزیه شدهاند .فلدسپاتهای آلکالن
کمي شکلدار با قطر حدود  0/ 5ميليمتر هستند که به سریست و کانيهای رسي تجزیه شدهاند .زمينه از کوارتز و
فلدسپاتهای بي شکل با قطر  0/ 1-0/5ميليمتر تشکيل شده است .این نهشتهها ،بر روی سنگهای واحد ( )Ep1و زیر
سنگهای واحد ( )Eapواقع شدهاند.
آندزیت-پیروکسن آندزیت ()Eap

در باختر کوه مندل ،واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگهای آتشفشاني از گونه آندزیت-پيروکسن
آندزیت برونزد دارد که بر روی سنگهای ( )Edو زیرسنگهای واحد ( )Edaواقع است .در این سنگها ،فنوکریستهایي
از نوع پالژیوکالز و کانيهای تيره دیده ميشود .پالژیوکالزها شکلدار با قطر  0/ 7-3ميليمتر دارای ماکل تکراری،
ترکيب متوسط هستند که به کربنات ،سریست و کانيهای رسي و کمي کلریت تجزیه شدهاند .کانيهای تيره با قطر
حدود یک ميليمتر ،شکل دار که توسط اکسيد آهن ،سيليس تشکيل شده است.
داسیت-آندزیت داسیتی()Eda

در باختر کوه مندل واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از توفهای بلورین با ترکيب داسيتي تا آندزیت داسيتي
با ميالن الیههایي از آندزیت برونزد دارد که بر روی سنگهای آتشفشاني واحد (  )Eapواقع شده و توسط سنگهای
آتشفشاني واحدهای (  )Ep2و (  )Etaپوشيده ميشود.
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پیروکسن آندیزت -بازالت آندزیتی ()Ep2

در بخش مرکزی ناحيه مورد بررسي ،ردیفي از سنگهای آتشفشاني ،از گونه پيروکست آندزیت-بازالت آندزیتي ،به
رنگ سياه تا تيره ،با راستای تقریبي خاوری -باختری برونزد دارد .گستره سطح این واحد سنگي نشان ميدهد که
فعاليت آتشفشاني در این زمان از دوره ائوسن در ناحيه گستردهتر بوده است .این نهشتهها بر روی سنگ های آتشفشاني
( )Edaو زیر سنگهای واحدهای ( )Etaو ( )Eitجای گرفته و با آنها پوشيده ميشود.
توف متبلور ،آندزیت ()Eta

در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،بر روی سنگهای واحد ( ،)Ep2ردیفي از توفهای متبلور با ترکيب داسيتي-
داسيت آندزیتي با ميان الیههایي از آندزیت برونزد دارد و توسط سنگهای آتشفشاني (  )Eitو نهشتههای جوانتر از
ائوسن پوشيده ميشود.
ایگنمبریت ()Eit

در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگهای آتشفشاني شامل ایگنمبریت ،توفهای آندزیتي ،آندزیت
پورفيری ،ليتيک توف و جز آن به رنگ تيره تا سياه بر جای مانده است که نشان ميدهد فعاليتهای آتشفشاني در

ﮐﺸ
ﻮر

زمان ائوسن پسين در این بخش از ناحيه گستردهتر بوده است .این نهشتهها بر روی واحدهای مختلف نهشتههای
ائوسن هم چنين در خاور ناحيه روی رسوبات کهنتر از ائوسن جای گرفته و توسط نهشتههای پالئوسن و کواترنری

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پوشيده است.
تراورتن ()Ef

تﻣ

در جنوب آبادی نورآباد واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،بر روی سنگهای واحدهای ( )Eitو (  ،)Etaردیفي از سنگ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهک های متخلخل ،سنگ جوش و برش ،سنگ آهکهای متوسط الیه ،خاکستری مایل به سبز ،با شيب حدود 27
درجه به سمت جنوب برونزد دارد ،روی آنها برهنه بوده و رسوبي بر جای نمانده است .وجود فسيلهای زیر در سنگ
آهکهای متوسط الیه ،سن ائوسن را برای آن تعيين ميکند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Discocyclina sp., Assilina sp., Operculina sp., Textularid., Lithophyllum sp., Bryozoa.

ائوسن-الیگوسن ()Eocene-Oligocene

در شمال منطقه مورد بررسي ،ردیفي از رسوبهای آواری-قاره ای و دریایي کم ژرفا بر جای مانده است که فسيل

کنگلومرا ()EOlc

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مشخصي در آنها دیده نشده و چنين پنداشته ميشود که از دیدگاه چينهنگاری سنگي به سن ائوسن-اليگوسن باشد.
واحدهای جدا شده به شرح زیر معرفي ميگردد:
در شمال منطقه مورد بررسي ،کنگلومرایي ستبرالیه ،توده ای ،به رنگ خاکستری تا خاکستری مایل به سبز ،در بخش
باال با ميان الیههایي از ماسه سنگ برونزد دارد .دانههای این کنگلومرا از  2ميليمتر تا  40سانتيمتر و گاهي بزرگتر ،
فشردگي و گردشدگي خوب ،جورشدگي خفيف و آژند آهک ماسه ای است .در خاور منطقه مورد بررسي ،این کنگلومرا
به صورت ناهمساز بر روی آميزههای افيوليتي و به تدریج و همشيب زیر رسوبهای واحد ( )EOlscجای گرفته است.
ماسه سنگ ،کنگلومرا ()EOlsc

در شمال آبادی کالته سرخي واقع در شمال خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از ماسه سنگهای متوسط الیه،
خاکستری رنگ ،با ميان الیه هایي از کنگلومرا در بخش زیرین آن برونزد دارد .این رسوب ها به صورت همساز و به
تدریج بر روی کنگلومرای ( )EOlcو به همان سان زیر ماسه سنگهای واحد ( )EOlsجای گرفته است.
ماسه سنگ ،کنگلومرا ()EOlsc

در شمال آبادی کالته سرخي واقع در شمال خاور منطقه مورد بررسي ،ردیفي از ماسه سنگهای متوسط الیه،
خاکستری رنگ ،با ميان الیه هایي از کنگلومرا در بخش زیرین آن برونزد دارد .این رسوب ها به صورت همساز و به
تدریج بر روی کنگلومرای ( )EOlcو به همان سان زیر ماسه سنگهای واحد ( )EOlsجای گرفته است.
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ماسه سنگ ()EOls

در شمال منطقه مورد بررسي ،ردیفي از ماسه سنگ ،فرشسنگ (سيلتستون) با ميان الیههایي از مارن ،به رنگ
خاکستری روشن برونزد دارد .این رسوبها به صورت همساز و به تدریج با نهشتههای ( )EOlscیا بي آنها بر روی
کنگلومرای ( )EOIcجای گرفته و به همان سان توسط مارنهای واحد ( )EOlmپوشيده است.
مارن ()EOlm

در شمال منطقه مورد بررسي ،ردیفي از مارن ،فرشسنگ (سيلتستون) ،گچ با ميان الیههایي از ماسه سنگهای
متوسط تا نازک الیه ،شيل های سيلتي ،به رنگ خاکستری روشن تا سفيد برونزد دارد که در بررسيهای نانوپالئونتولوژی
فسيل مشخصي در آن دیده نشد .این رسوب ها با ستبریا چند متر تا  120متر به صورت همساز و به تدریج بر روی
نهشتههای واحد ( )EOlsو به همان سان زیر رسوبهای واحد ( )EOlsmجای گرفته است.
ماسه سنگ ،مارن ()EOlsm

در شمال منطقه مورد بررسي ،بخش باالیي نهشتههای ائوسن -اليگوسن ،ردیفي از ماسه سنگ متوسط تا نازک الیه به
ندرت ستبر الیه ،مارن ،به رنگ خاکستری و قهوه ای مایل به قرمز تشکيل شده است .این رسوب ها به صورت همساز

ﮐﺸ
ﻮر

و به تدریج بر روی مارنهای واحد ( ) EOlmجای گرفته و در شمال باختر ناحيه به صورت ناهمساز با رسوبات اليگوسن
پوشيده ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

الیگوسن ()Oligocene

تﻣ

پس از رسوبگذاری نهشتههای ائوسن-اليگوسن و پس از یک نبود رسوبگذاری ،ردیفي از رسوبهای آواری (کنگلومرا،
ماسه سنگ ،شيل و مارن) ،به رنگ قهوه ای تا سرخ ،خاکستری ،صورتي روشن بر روی رسوبهای ائوسن و کهنتر از

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن بر جای مانده است .در این رسوبات فسيل مشخصي دیده نشده ولي از دیدگاه چينهنگاری سنگي ،به نظر ميرسد
هم ارز و برابر رسوب های اليگوسن باشد .واحدهای جدا شده به شرح زیر معرفي ميگردد:
کنگلومرا ()Olc

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش مرکزی ناحيه مورد بررسي ،هم چنين در شمال باختر آن (باختر آبادی بکاول) ،ردیفي از کنگلومرا با راستای

زﻣﯿ

باختر شمال باختری -خاور جنوب خاوری همسو با گسل درونه برونزد دارد .ویژگي این کنگلومرا داشتن رنگ قهوه ای
تا قرمز ،دانههایي از  2ميليمتر تا  30سانتي متر و گاهي بزرگتر ،گردشدگي ،و سخت شدگي خوب ،جورشدگي متوسط
و تکه هایي زیاد از توف سبز ائوسن است .این کنگلومرا با ميان الیههایي از ماسه سنگهای قهوه ای تا قرمز و خاکستری

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

مایل به سبز با ناهمسازی زاویهدار بر روی نهشتههای کهنتر از خود جای گرفته و به تدریج و همساز توسط ماسه
سنگ و شيلهای (  )Olsپوشيده مي شود .ستبرای این واحد از چند متر تا  450متر است .در بخش هایي از ناحيه،
نهشته های این واحد بر اثر کنش گسل درونه ،به صورت برگشته یا رانده در آمده اند.
ماسه سنگ ()Ols

در بخش مرکزی ناحيه مورد بررسي ،رد یفي از ماسه سنگ های متوسط تا ستبر الیه ،به رنگ خاکستری مایل به سبز
با ميان الیههایي از شيل و مارنهای سفيد ،خاکستری ،قهوه ای در راستای باختر شمال باختری-خاور جنوب خاوری
همسو با گسل درونه برونزد دارد .نهشته های این واحد همساز و به تدریج بر روی کنگلومرای ( )Olcجای گرفته و به
صورت ناهمساز با رسوبهای نئوژن یا کواترنری پوشيده است .در بخش هایي از ناحيه نهشتههای این واحد بر اثر کنش
گسل درونه به صورت خرد شده یا برگشته در آمده است .ستبرای رسوبهای این واحد تا  750متر ميرسد.
در شمال -شمال باختری منطقه مورد بررسي ،نهشته هایي هم ارز و برابر این واحد برونزد دارد که از ماسه سنگهای
متوسط تا ستبر الیه با سخت شدگي خفيف تشکيل شده ،رنگ آنها خاکستری مایل به سبز و در تناوب با مارن های
خاکستری تا قهوهای روشن و شيل ميباشند .این ماسه سنگ ها ،در باختر آبادی بکاول به تدریج و همساز بر روی
کنگلومرایي ( )Olcو به صورت ناهمساز در زیر رسوبهای کواترنری جای گرفته است .الیههای پدیدار ،کم شيب و
دارای چينهای مالیم ميباشند .در بخشهایي مارن ها بر اثر فرسایش به صورت خاک کشاورزی در آمده است.
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میوسن ()Miocene

پس از رسوبگذاری نهشتههای اليگوسن ،ناحيه مورد بررسي ،در زمان ميوسن پائين از آب بيرون بوده یا رسوبهای
بر جای مانده پيش از پوشيده شدن فرسایش یافته است .از این رو رسوب های بر جای مانده پيش از پوشيده شدن
فرسایش یافته است .از این رو رسوب های وابسته به ميوسن پائين (هم ارز و برابر آهکها قم) در ناحيه دیده نشده
آنچه که به ميوسن باال نسبت داده شده به شرح زیر معرفي ميگردد:
مارن ،گچ ()Mmg

در باختر آبادی ملک آباد تا شمال آبادی شادمهر (بخش مرکزی) و در جنوب باختر آبادی آلي (بخش جنوب باختری)
منطقه مورد بررسي ،ردیفي از مارن و گچ با ميان الیههایي از ماسه سنگهای نازک تا متوسط الیه و شيل برونزد دارد
که در جنوب باختر آبادی آلي در مرکز تاقدیس کوه کوچه پدیدار است .نهشتههای زیر و پي آن با رسوبهای نئوژن

فسيلهای زیر ،سن ميوسن باال-پليوسن زیرین برای آن معين گشته است:

ﮐﺸ
ﻮر

پوشيده شده و در منطقه دیده نميشود .در بخش مرکزی با نهشتههای اليگوسن همبری گسله دارد .در بررسيهای
پالئونتولوژی به روش شستشو ( )washingاز مارن این واحد فسيل های  charophytesو  ostracodsشناسایي شده و
سن پایان ميوسن زیرین تا ميوسن مياني برای آن تعيين شده است .هم چنين در بررسيهای نانوفسيل ،وجود
Cartatolithus sp., Coccolithus pelagicus, Amaurolithus sp., A. trivorniculatus

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهک ()Ml

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

در کوه کوچه واقع در جنوب باختر منطقه مورد بررسي ،برونزدی از آهک های ميکریتي ،گرهکدار ،سفيد تا خاکستری
ر وشن پدیدار است که به صورت همشيب روی رسوبهای واحد ( )Mmgو به صورت ناهمسازی زاویه دار زیر کنگلومرای
(  )Ngcجایگزین شده است .ستبرای این سنگ آهکها از  3متر تا  20متر است که اب بزرگ نمایيد بيشتر نشان داده

و
اﮐﺘ

شده است .در این سنگ آهکها به غير از  shell frag.و  Alga frag.فسيل دیگری مشاهده نشده است از این رو با
توجه به موقعيت چينه نگاری سنگي به نظر مي رسد وابسته به ميوسن پایاني باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرا ()Ngc

در کوه کوچه واقع در جنوب باختر منطقه مورد بررسي ،ردیفي از کنگلومرا برونزد دارد .ویژگي این کنگلومرا ،داشتن
رنگ قهوه ای تا قرمز ،اندازه دانهها از  2ميليمتر تا  30سانتي متر و گاهي بزرگتر ،گردشدگي و سخت شدگي خوب و

کنگلومرا ()Ngc1

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

جورشدگي متوسط است .این کنگلومرا با ناهمسازی زاویهدار بر روی سنگ آهک های ( )M lجای گرفته و با ناهمسازی
توسط رسوبهای واحدهای ( )Ngc1و ( )Ngcsپوشيده ميشود .ستبرای این کنگلومرا از چند متر تا  350متر است.
در کوه کوچه (جنوب باختر) و جنوب خاور آبادی امين آباد (جنوب خاور) منطقه مورد بررسي ،ردیفي از کنگلومرا
برونزد دارد .ویژگي این کنگلومرا ،داشتن رنگ خاکستری ،دانههایي از  2ميليمتر تا  10سانتيمتر و گاهي بزرگتر،
گردشدگي خوب ،سخت شدگي خفيف ،جورشدگي متوسط است .این کنگلومرا با ناهمسازی بر روی رسوبهای واحد
(  ) Ngcجای گرفته و به صورت تدریجي توسط ماسه سنگ و مارن های واحد (  )Ngsmو رسوبات مارني ،ماسه سنگي
واحد ( )Ngmپوشيده ميشود .در قسمتهایي از منطقه ،از پهلو به کنگلومرا و ماسه سنگهای واحد (  )Ngcsتبدیل
ميگردد.
کنگلومرا ،ماسه سنگ ()Ngcs

در جنوب خاور آبادی امين آباد واقع در جنوب خاور مورد بررسي ،کنگلومرای ( )Ngc1از پهلو به تناوبي از کنگلومرا و
ماسه تبدیل ميشود .بخشهایي کنگلومرایي این واحد همانند کنگلومرای (  )Ngc1ولي با دانه ریزتر از آن است .الیههای
ماسه سنگي به رنگ خاکستری ،دانه متوسط ،ستبر با آژند آهکي است .رسوبهای این واحد به تدریج و همساز توسط
ماسه سنگ و مارنهای (  )Ngsmپوشيده ميشود.
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ماسه سنگ ،مارن ()Ngsm

در کوه کوچه (جنوب باختر) و جنوب خاور آبادی امين آباد (جنوب خاور) منطقه مورد بررسي ،رسوبهای واحد
(  ) Ngcsبه تدریج و همساز به تناوبي از ماسه سنگ و مارن تبدیل ميشود ( .) Ngsmاین ماسه سنگ و مارن نيز به
صورت همساز و به تدریج به ردیفي از مارن و کنگلومرا ( )Ngmcتغيير ميکند .ستبرای این واحد گاهي تا  800متر
ميرسد .در بخش هایي از ناحيه بين رسوبهای واحدهای ( )Ngsmو ( )Ngmcواحد کنگلومرایي (  )Ngc2جای گرفته
است.
پلیوسن ()Pliocene

در پایان دوره ميوسن و طي دوره پليوسن ،ردیفي از آواری -قاره ای بر جای مانده است .در این رسوبها ،فسيل
مشخصي دیده نشده ولي از دیدگاه چينهنگاری سنگي چنين پنداشته مي شود که وابسته به مراحل پایاني نئوژن یا
پليوسن باشد .واحدهای جدا شده به شرح زیر معرفي ميگردد:
کنگلومرا ()Ngc2

در بخش جنوبي کوه کوچه واقع در جنوب باختر منطقه مورد بررسي ،ردیفي از کنگلومرا بورنزد دارد .ویژگي این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد ( )Ngsmو به همان سان زیر نهشتههای واحد ( )Ngmcجای گرفته است.

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرا ،داشتن رنگ خاکستری ،دانههایي از  2ميليمتر تا  20سانتي متر و گاهي بزرگتر ،گردشدگي خوب،
سخت شدگي خفيف ،جورشدگي متوسط ،ستبرالیه ،تودهای است .این کنگلومرا به تدریج و همشيب بر روی رسوبات
مارن ،کنگلومرا ()Ngmc

تﻣ

در کوه کوچه (جنوب باختر) و جنوب خاور آبادی امين آباد (جنوب خاور) منطقه مورد بررسي ،تناوبي از مارن و

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومرا با سفت شدگي و جورشدگي خفيف و گردشدگي خوب برونزد دارد .این رسوبها درجنوب باختر به صورت
همساز و به تدریج بر روی کنگلومرای ( )Ngc2و ماسه سنگ و مارنهای ( ،)Ngsmدر جنوب خاور فقط بر روی ماسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ و مارنهای ( ،)Ngsmدر جنوب خاور فقط بر روی ماسه سنگ و مارن های ( )Ngsmواقع شده و در هر دو منطقه
به همان سان توسط رسوبهای واحد (  )Ngmپوشيده است.
مارن ()Ngm

زﻣﯿ

در بخش جنوبي منطقه مورد بررسي ،ردیفي از مارن ،گچ ،با ميان الیههایي از ماسه سنگهای سست و شيلهای
سيلتي برونزد دارد که در آن چينهای کوچک پدیدار شده است .این رسوب ها ،با گذر تدریجي و همساز بر روی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نهشتههای واحد (  )Ngmcواقع شده و به همان سان توسط رسوبهای واحد ( )Ngsپوشيده ميشود.
سیلت ،ماسه سنگ ()Ngs

در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،ردیفي از فرشسنگ (سيلتستون) ،ماسه سنگهای نازک الیه ،ميان الیههای
کنگلومرایي ،مارنهای گچدار به رنگ قرمز ،قهوهای ،خاکستری با شيب حدود  20درجه برونزد دارد .این رسوبها با
گذر تدریجي و همساز بر روی نهشتههای ( )Ngmو به همان سان زیر کنگلومرای ( )Ngc3جای گرفته است.
پیروکسن آندزیت ،بازالت آندزیتی ،بازالت ()Ngab

در پيرامون آبادی بایگ واقع در باختر شمال باختری منطقه مورد بررسي ،ردیفي از سنگ های آتشفشاني برونزد دارد.
این سنگ ها از گونه پيروکسن آندزیت ،بازالت آندزیتي و بازالت است که نهشتههای آتشفشاني واحد ( )Eitرا بریده و
در شمال خاور آبادی بایگ توسط رسوبهای کنگلومرایي واحد (  )Ngc3پوشيده ميشود .این سنگهای آتشفشاني
دارای ساخت منشوری و یا نزدیک به آن هستند که مصارف ساختماني دارند.
کنگلومرا ،مارن ()Ngc3

در بخش مرکزی و شمال منطقه مورد بررسي ،ردیفي از کنگلومرا با ميان الیههایي از ماسه سنگهای نازک تا متوسط
الیه ،مارن به رنگ خاکستری ،با نزدیک  25درجه شيب برونزد دارد .اندازه دانههای سازنده این کنگلومرا از  2ميليمار
تا  30سانتي متر و گاهي بزرگتر ،جورشدگي و سختشدگي خفيف ،گردشدگي متوسط و آژند آهک ماسهای است .این
نهشتهها با گذر تدریجي و همساز بر روی رسوبهای واحد ( ) Ngsو با ناهمسازی زیر رسوب های کواترنری جای گرفته
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است .این رسوب ها ،زیر تأثير جنبش گسل درونه واقع شده است آن چنان که شيب آنها در کنار گسل نامبرده نزدیک
 45درجه است.
پلئیستوسن-هولوسن ()Pleistocene-Holocene

رسوبهایي که از زمان پلئيستوسن-هولوسن بر جای مانده ،ردیفي از رسوب های برجای مانده ،ردیفي از رسوبهای
بادی ،آبرفتي و سيالبي عهد حاضر است که به شرح زیر معرفي ميگردد:
پادگانههای قدیم ()Qt1

این واحد شامل نهشتهها و پادگانههای کهن به صورت پادگانه های آبرفتي و مخروط افکنه به صورت افقي است که
رخداد تکتونيکي موثری را تحمل نکرده است .این نهشته ها که به علت توپوگرافي ویژه ناحيه مورد بررسي ،در سطح
منطقه پيدایش یافته شامل ،رس ،مارن ،تکههای ماسه سنگي و عناصر درشت است.
پادگانههای جوان ()Qt2

این نهشتهها ،در سطح پست تر و با دانه بندی ریزتری نسبت به واحد ( )Qt1پيدایش یافته است ولي خود در سطوح
گوناگون توپوگرافي قرار گرفتهاند .این نهشتهها ،شامل نهشتههای مخروط افکنهای کوتاه و ته نشستهای سخت نشده

ﮐﺸ
ﻮر

قلوه دار است که بخشي از دشتهای ناحيه مورد بررسي را ميپوشاند .ستبرای این نهشتهها متغير به چندین متر
ميرسد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مخروط آبرفتی ()Qt2s

تﻣ

در جنوب ناحيه مورد بررسي ،نهشتههای پادگانه ای جوان ،از کنار به ردیفي از رس ،مارن ،دانههای گرد شده از 2
ميليمتر تا 15سانتيمتر و گاهي بزرگتر -به صورت مخروط افکنه و ته نشستهای سخت نشده -تبدیل ميشود که

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از دیدگاه توپوگرافي ،این ها نيز هم سطح پادگانههای جوان ( )Qt2هستند .این رسوبهای پادگانههای کهن و زیر
نهشتههای واحدهای ( )Qsو ( )Qmجای گرفتهاند.
ماسههای بادی مرتفع ()Qs1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این نهشتهها ،در جنوب آبادی محمد آباد واقع در جنوب خاور منطقه مورد بررسي برونزد دارد که شامل ماسههای

پهنههای ماسه بادی ()Qs2

زﻣﯿ

خوب جور شده ،فرش (سيلت) و رس است که در بخشهایي از آنها ،مسير باد بر روی آنها به صورت تپههای کم
ارتفاع باقي مانده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این نهشتهها ،در جنوب آبادی محمد آباد واقع در جنوب خاور منطقه مورد بررسي برونزد دارد و شامل ماسه و رس
است که در سطح پست تری نسبت به واحد (  )Qs1پيدایش یافته است.
آبرفتهای عهد حاضر ()Qal

این نهشتهها را بيشتر به صورت ریگ ،ماسه های ریزدانه و عناصر درشت در بستر رودخانههای منطقه مورد بررسي
ميتوان دید که در سال های گذشته توسط سيل یا در طغيان رود در بارندگي های شدید بر جای مانده است .این
آبرفتها ساختار گسستهای دارند عناصر سازنده آن ها همراه آژند یا دون آن فراهم آمده است .در ساختار این آبرفت ها
گودشگي و پرشدگي نيز دیده ميشود.
پهنههای رسی ()Qm

بخشهایي از دشت های منطقه مورد بررسي ،از رس ،مارن ،فرض (سيلت) و گچ به رنگ روشن تا سفيد با ستبرای تا
 3متر پوشيده شده است .این پهنهها بر روی زمين و عکس هایي کامالً از دیگر جایها متمایز است.
واریزه ()Qs

واریزهها در دامنههای پرشيب و در پای بلندیها جای گرفته است .در مواردی به صورت واریزههای کهن کمي دورتر
از بلندیها نيز باقي مانده است.
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آمیزههای افیولیتی ()Ophiolitic Melange

در ناحيه مورد بررسي ،مجموعهای از سنگهای رسوبي و آذرین که بخش عمده آنها از سنگهای نفوذی از گونه
اولترابازیک ساخته شده است هم چنين قطعاتي با خاستگاه بيگانه وجود دارد که بر اثر کنش رخدادهای تکتونيکي و
پدیدههای وابسته به آنها با یکدیگر آميختهاند.
چون در ناحيه مورد بررسي برش زمينشناسي سالمي را نميتوان یافت از این رو واحدهای پدیدار کننده سری افيوليتي
کاملي را نميتوان دید .آميزه های افيوليتي ،به صورت مجموعه درهمي است که در آن سنگهای رسوبي کرتاسه
پسين ،پالئوسن ،ائوسن ،سنگ های آذرین دروني اولترابازیکي (پریدوتيت ،دونيت ،هارزبورگيت ،سرپانتينيت) ،گابرو،
دیاباز ،ليستونيت ،رادیوالریت ،گدازههای بالشي و غيره (  )KEcmپيدایش یافت ه است و تنها برخي از واحدهای آن از
لحاظ بزرگي و وسعت در خور جدایش است .واحدهای جدا شده به شرح زیر معرفي ميگردد:
دونیت ،هارزبورگیت ()dh

در شمال باختر آبادی کالته سرخي واقع در شمال خاور منطقه مورد بررسي ،تودهای از سنگهای آذرین نفوذی و
اولترابازیک از گونه پریدوتيت برونزد دارد که بيشتر ،از اورتوپيروکسن ،اوليوین و مقدار کمي نيز کلریت تشکيل یافته

ﮐﺸ
ﻮر

است ولي ميزان اورتوپيروکسن آن بيشتر از اوليوین است.
هارزبورگیت ،پریدوتیت ()pr

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در برونزدهای آميزههای افيوليتي ،چندین توده از سنگهای آذرین نفوذی بزرگ و کوچک اولترابازیک دیده ميشود
که از کاني های اوليوین و اورتوپيروکسن تشکيل یافته است ولي ميزان اوليوین بيشتر از اورتوپيروکسن است.

تﻣ

آهکهای پالژیک ()Kl

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

افزون بر سنگ آهک های کریستاليزه ،در مجموعه افيوليتي ،برونزدهایي از سنگ آهکهای پالژیک بيوميکریت ،دلو -
بيوميکریت ،سنگ آهکهای گلوکونيت و رادیوالریت دار به صورت پراکنده بر جای مانده است .رنگ این سنگ آهکها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از سفيد دانه شکری ،سفيد مایل به خاکستری ،صورتي ،قرمز تا خاکستری مایل به قهوه ای تغيير ميکند .وجود
فسيلهای زیر:

زﻣﯿ

Globotruncana sp., G. cf. arca, G. cf, lapparenti. G. cf. stuarti, G. cf. contusa, G. cf. conica, G. cf.
coronate, G. cf. ventricosa, Pseudotextularia sp., Heterohellix sp., Hedbergella sp., Globigerina sp.,
radiolaria (Nassellariina, Spumellariina).
سنکامپانين -مائستریشتين ( )Campanian-Maestrichtianرا برای آن تعيين کرده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

آمیزههای افیولیت ،رسوبهای الیگو-میوسن ()OlMsm

در شمال و شمال خاور آبادی ملک اباد واقع در جنوب خاور منطقه مورد بررسي ،در جنوب گسله درونه ،مجموعه ای
از نهشتههای آميزههای افيوليتي (سنگ های آذرین اولترابازیکي از گونه پریدوتيت ،دونيت ،هارزبورگيت ،سرپانتينيت،
دیاباز ،ليستونيت ،رادیوالریت ،تکههایي از سنگهای دگرگون شده و غيره) و سنگهای رسوبي اليگو-ميوسن برونزد
دارد .برای تعيين سن این نهشتهها ،دالیل فسيلشناسي نداریم ولي رسوبهای اليگو-ميوسن در اینجا از لحاظ
ليتولوژی و رخسارهای ،شبيه رسوبهای اليگو -ميوسن در شمال گسل درونه است .چنين پنداشته ميشود که این
سنگها ،از جنبش های گسل درونه متأثر گشته و به صورت خرد شده و به ندرت رانده شده پدیدار شدهاند.
سنگ های نفوذی و نیمه آتشفشانی ()intrusive and subvolcanic Rocks

در منطقه مورد بررسي ،دوگونه سنگ آذرین نفوذی ،یکي از گونه گرانودیوریت -گرانيت (بعد از ژوراسيک مياني) و
دیگری از نوع دیوریت (بعد از ائوسن) و سنگ های نيمه آتشفشاني از نوع ریوليت ،تراکيت و داسيت (بعد از کرتاسه)
برونزد دارد که به شرح زیر معرفي ميگردد.
گرانودیوریت-گرانیت ()gd

در کوه کافر دوغ (شمال خاور آبادی ملک آباد) واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،سنگهای آذرین نفوذی از گونه
گرانودیوریت تا گرانيت به رنگ خاکستری روشن برونزد دارد .این سنگها همه بلورین ،با بافت دانهای (گرانولر)،
متوسط تا درشت دانه است که با درشت بلورهای بيوتيت ،پالژیوکالز  ،آلکاني فلدسپات و کوارتز همراه است .گستره
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این توده در کوه کافردوغ چند کيلومتر مربع است که در سمت خاور ناحيه در نقشه دولت آباد گستردهتر است .این
توده ،نهشته های سازند شمشک (لياس) را بریده و آنها را در حد رخساره «شيت های سبز » دگرگون کرده است.
تکههای فرسایش یافته این سنگهای آذرین ،درون کنگلومرای ائوسن ( )Ec1دیده ميشود .چنين پنداشته ميشود که
سن سنگ های نفوذی گرانودیوریت تا گرانيت پس از ژوراسيک تا گرانيت پس از ژوراسيک مياني باشد .باید به یاد
داشت که در این سنگها تعيين سن مطلق بعمل نيامده است.
داسیت ()da

در شمال آبادی کالته سرخي واقع در شمال خاور منطقه مورد بررسي ،برونزدی از سنگ های آتشفشاني از گونه داسيت
با بافت پورفيتریتيک -ميکروليت و ميکروگرانولر در زمينه وجود دارد که به علت سفيد تا روشن و پهنه در خور مالحظه
آن از فاصله دور قابل تشخيص است.
ریولیت ،تراکی آندزیت ()rt

در شمال و باختر آبادی آق دره در شمال منطقه مورد بررسي ،سنگهای آتشفشاني از گونه ریوليت -تراکي آندزیت،
با بافت پورفيریتيک -ميکروليت با زمينه جریاني برونزد دارد که بيشتر ،از پالژیوکالز (آلبيت -اليگوکالز) و بيوتيت

ﮐﺸ
ﻮر

تشکيل یافته است.
دیوریت ()dr

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در کوه شصت دره واقع در شمال باختر منطقه مورد بررسي ،سنگهای آذرین نفوذی از گونه دیوریت برونزد دارد که
به سمت کناره توده به گرانودیوریت تبدیل ميشود .این سنگها ،همه بلورین ،با بافت دانهای (گرانولر) ،متوسط دانه
است که با درشت بلورهای پالژیوکالز و آمفيبول و کمي ه م کوارتز همراه است .گستره این توده نزدیک  6کيلومتر

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مربع است .دیوریتها ،سنگهای آتشفشاني ائوسن و مجموعه آميزههای افيوليتي را بریده که در محل همبری،
سنگهای ميزبان باز بلورین و سيليسي شده اند .چنين پنداشته ميشود که سن سنگهای آذرین نفوذی دیوریتي بعد
از ائوسن ( )post Eoceneباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای دگرگونی همبری ()Contact Metamorphism Rocks

در منطقه مورد بررسي ،همبری سنگ های آذرین از گونه گرانودیوریت و دیوریت و تأثير آنها در سنگهای ميزبان،

زﻣﯿ

سبب دگرگوني این سنگها در حد رخساره «شيستهای سبز» گشته و ردیفي از کانيهای دگرگونه بر حسب گونه
سنگهای ميزبان به وجود آمده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در کوه کافر دوغ واقع در خاور منطقه مورد بررسي ،تأثير نفوذ تودههای گرانودیوریتي تا گرانيتي و همبری آن ها با
شيل و ماسه سنگهای هم ارز سازند شمشک ،این سنگها را به اسليت و شيستهای لکهدار ( )spotted schistتبدیل
کرده است .این لکهها که قطرشان  1-3ميليمتر ،شکلدار و گاهي بي شکل است اساساً سریسيت است که با مقداری
کوارتز ،فلدسپات و کاني کدر همراه است .در مناطقي که سنگ ميزبان بدون کاني رسي باشد ،آثار دگرگوني در حد
باز بلورین و سيليسي شدن است.
در کوههای شصت دره ،توده دیوریتي در سنگ های آتشفشاني ائوسن نفوذ کرده و آثار دگرگوني به صورت باز بلورین
و سيليسي شدن در محل همبری بر جای مانده است.
تکتونيک ،پالئوژئوگرافي ()Tectonic, Paleogeography

در منطقه مورد بررسي ،رسوبهای کهن تر از پرمين بوده و آگاهي از آنها در دست نيست .پس از تشکيل رسوب های
پرمين ،در منطقه مورد بررسي مراحل پایاني رخداد هر سينين ( )Palatineموثر گشته و موجب بيرون آمدن ناحيه از
آب گردیده است .پس از زماني نبود رسوبگذاری ،نهشتهها ی تریاس بر جای مانده است.
رخداد کيميرین پيشين (  )Early Kimmerianدر رسوب های تریاس منطقه مورد بررسي ،موثر گشته و موجب بيرون
آمدن آنها از آب گردیده است .پس از زماني نبود رسوبگذاری ،دریای تریاس باالیي-ژوراسيک پائين پيشروی کرده
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است و در نتيجه رسوبهای آواری و کم ژرفای تریاس باالیي-ژوراسيک پائين در بخشهایي از منطقه بر جای مانده
است.
رخداد کيميرین مياني (  )Middle Kimmerianپس از رسوب و تشکيل نهشتههای سازند شمشک (لياس) در منطقه
مورد بررسي موثر گشته و موجب بيرون آمدن ناحيه از آب گردیده است .پس از زماني نبود رسوب گذاری ،دریای
ژوراسيک مياني-باالیي پيشروی کرده در نتيجه ،کنگلومر ای کوارتزیتي و رسوبات سازند بغمشاه  ،اسفندیار بر جای
مانده است.
رخداد کيمرین پسين (  )Late Kimmerianموجب بيرون آمدن نهشتههای سازندهای بغمشاه ،اسفندیار و کنگلومرای
کوارتزیتي از آب گردیده است ،پس از زماني نبود رسوبگذاری ،دریای کرتاسه پيشين پيشروی نموده ،در نتيجه،
آهکهای اوربيتولين دار کرتاسه پيشين با واسطه کنگلومرا یا ماسه سنگ با ناپيوستگي زاویهدار بر روی رسوبهای
کهن تر بر جای مانده است.
پيش از رسوبگذاری نهشتههای کرتاسه پسين (کامپاین -مائستریشتين) ،رخداد اوسترین ( )Austrianیا ساب
هرسينين (  )sub-Hercynianروی داده و سبب پسروی دریای کرتاسه پيشين شده است .پس از زماني نبود

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبگذاری ،دریای کرتاسه پسين پيشروی نموده رسوبهای کامپانين-مائستریشتين بر روی رسوب های کهنتر در
بخشهایي از ناحيه جایگزین شده است.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در پایان کرتاسه پسين رخداد الراميد ( )Laramideروی داده و سبب بيرون آمدن نهشتههای کرتاسه پسين از آب
گردیده است .پس از زماني نبود رسوبگذاری ،دریای پالئوژن پيشروی کرده و موجب شروع رسوب گذاری ائوسن پائين
به صورت کنگلومرای ( )Ec1گشته است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در زمان ائوسن حوضه رسوبگذاری ناآرام بوده و فازهایي از آلپين مياني ( )Middle Alpineدر منطقه موثر گشته و
موجب جایگزیني کنگلومرایي ( ) Ec2شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخداد پيرنين ( )Pyreneeanو ساوین (  )Savianدر منطقه موثر گشته به ترتيب سبب رسوب کنگلومراهای ( )EOlcو
( )Olcشده است.
چون رسوبهای ميوسن با ناپيوستگي بر ریو نهشتههای کهن تر از خود جای گرفته ،از این رو گمان ميرود مراحل

چين خوردگي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

 )Alpineمتأثر گشته باشد.

زﻣﯿ

پایاني آلپين مياني ( )Middle Alpineبر آنها تأثير گذارده باشد.
کنگلومرای پليو-پلئيستوسن با شيب حدود  10درجه جایگزین شده ،گمان ميرود از رخداد آلپين پسين ( Late

چينخوردگيهای منطقه مورد بررسي بيشتر از درجه متوسط بوده و شيب الیهها نيز متوسط تا کم است مگر الیههای
نزدیک گسل ،که شيب بيشتری دارند.
در کوه تيغ پائين و بخش جنوبي کوه شصت دره واقع در شمال باختری منطقه مورد بررسي ،برونزدی از رسوبهای
ژوراسيک و کرتاسه پائين دیده ميشود که چينخوردگي متوسط دارد و ناودیسي را پدید آورده که جوان ترین رسوبات
آن آهکهای اوربيتوليندار و کهن ترین آن ها ،نهشته های سازند بغمشاه است .با توجه به ناهمسازی موجود بين این
رسوبها با نهشتههای نئوژن ،این چين خوردگي متأثر از رخداد الراميد ( )Laramideبوده است .بر اثر گسل و
شکستگيها ،الیهها در بخشهایي کج شدهاند .در بخش شمالي کوه شصت دره ،توفهای سبز کرج با راستای تقریبي-
خاوری -باختری یال جنوبي ناودیسي را تشکيل ميدهند که شيب عمومي آنها به سمت شمال است و نيز ناودیس
و تاقدیسهای کوچک محلي در آن آشکار است.
در شم ال منطقه مورد بررسي و جنوب گسل معکوس (واژگون) قوریجه ،رسوبهای ائوسن -اليگوسن ناودیس بزرگي
را پدیده آورده اند که شيب الیه های آن متوسط تا مالیم است مگر در نزدیکي گسل باال که دارای شيب بيشتری
مي شوند بطوری که در شمال گسل قوریجه ،الیهها برگشته است .در شمال آبادی کامه پائين ،در رسوبهای ائوسن -
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اليگوسن ناودیس و تاقدیس های کوچکي به چشم ميخورد و در بخشهایي الیهها برگشته است این چينخوردگيها،
بر اثر رخداد کوهزایي پيرنين (  )Pyreneeanبه وجود آمده اند .در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،در راستای گسل
درونه ،ناودیسي با محور یکسویه نمایان است که کهن ترین رسوب های آن ،کنگلومرای اليگوسن و جوانترین آن ،در
شيل و ماسه سنگهای اليگوسن است .افزون بر آن ،شيل و ماسه سنگهای واحد ( )Olsناودیس و تاقدیسهای کوچک
محلي با همان راستا پدیدار است .در شمال و شمال خاور آبادی دهنه غار ،درون شيل و ماسه سنگ های اليگوسن،
ناودیس هایي با شيب مالیم آشکار است این چين خوردگيها بر اثر رخداد ساوین (  )savianروی دادهاند.
در کوه کوچه واقع در جنوب باختر منطقه مورد بررسي ،تاقدیسي با محور دوسویه آشکار است که کهن ترین رسوبهای
آن ،مارنهای ميوسن و جوان ترین آن رسوب های آواری نئوژن پدیدار شده است .در بين مارن و ماسه سنگهای واحد
(  )Ngmتاقدیس و ناودیس های کوچکي آشکار است این چين خوردگي ها ،بر اثر رخدادهای پایاني آلپين مياني ( Middle
 )Alpineبه وجود آمدهاند.
گسلها ،شکستگیها

ناحيه مورد بررسي گسلش و شکستگيهای پيچيده ای دارد .اثر جابجا شدگيها ،جایگزیني ماگما ،فوران های آتشفشاني

ﮐﺸ
ﻮر

از فاکتورهای کنترل کننده شرایط رسوبگذاری منطقه هستند .در همشدگي و چندگانگي فعاليتهای زمين ساختي
در چهارچوب پدیدههائي چون جنبش های چرخشي ،برشي و به احتمال جنبشهای قائم بلوکها ،سبب پيدایش

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسلهای وارونه ،نرمال ،سيستمهای متقاطع و تغيير شکلهای ناشي از آنها شده و فرصت های مناسب برای نفوذ یا
فوران ماگما و گدازههای آتشفشاني به وجود آورده است.
گسل درونه ،از مهم ترین گسل های ناحيه است که در بخش مرکزی منطقه با روند باختر شمال باختری-خاور جنوب

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خاوری به دارازای بيش از  45کيلومتر در نقشه تربت حيدریه قابل ردگيری است .شيب این گسل پيش از  45درجه
به سوی شمال خاوری و از گونه گسل واژگون است .کنش آن ،موجب رانده شدن و برگشتگي نهشتهها هم چنين در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همریختگي آميزههای رنگين شده است.
گسل قوریجه یکي دیگر از گسل های منطقه است که در شمال ناحيه مورد بررسي آشکار گشته و به طول  33کيلومتر
قابل ردگيری است و تقریباً با گسل درونه همسو است .شيب این گسل نيز به سمت شمال بوده و از گونه گسل واژگون

زﻣﯿ

ميباشد که سبب برگشته و رانده شدن نهشتههای شمال خود گشته است .تأثيرات این گسل در رسوبهای ائوسن -
اليگوسن بوده به نظر ميرسد و در اثر کنش رخداد پيرنئن به وجود آمده باشد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

گسل سریشا یکي از گسل های واژگون ناحيه است که در شمال منطقه مورد بررسي به طول  19کيلومتر پدیدار گشته
سبب رانده شدن رسوبات ائوسن-اليگوسن روی آميزههای افيوليتي شده است .احتمال ميرود با گسل قوریجه هم
سن بوده و در اثر کنش رخداد بوجود آمده باشد.
در بخش مرکزی ،افزون بر گسلهای همسو با گسل درونه و سيستم های متقاطع نيز وجود دارد که فرصت هایي
مناسب برای فوران گدازه های آتش فشاني ائوسن ایجاد کرده است .به نظر ميرسد این گسل ها در مراحل پایاني آلپين
مياني ( )Middle Alpineبه وجود آمده باشند.
در شمال باختری منطقه مورد بررسي ،در سنگ آهک های کرتاسه گسل های همسو با گس درونه و سيستم های
متقاطع آشکار است که سبب کج شدن الیههای آن گشته است.
زمين شناسي اقتصادی ()Economic Geology

از اندیسهای معدني شناخته شده ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
در شمال آبادی گوجي واقع در شمال خاور منطقه مورد بررسي ،آثار کروميت مشاهده مي گردد که کارهي اکتشافي
نيز بر روی آن انجام گرفته است .این کاني در پيوند با آميزههای افيوليتي بوده و محلي است .اندازه برونزد آن در سطح
زمين  8×35متر ميباشد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
در شمال خاور آبادی عباس آباد (شرق جاده تربت حيدریه -مشهد) واقع در شمال منطقه مورد بررسي ،آثاری از تالک
وجود دارد که کارهای اکتشافي بر روی آن انجام گرفته است .این کاني نيز در پيوند با آميزههای افيوليتي بوده و
محلي است.
در جنوب کوه اسفيوخ واقع در بخش مرکزی منطقه مورد بررسي ،آهکهای کرتاسه برای مصارف ساختماني و تزئيني

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

استفاده قرار ميگيرد.
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