وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﻃﺮﻗﺒﻪ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

7862

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

اﻟﻒ.ﭘﻮرﻟﻄ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

2001
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7862طرقبه
خالصه

ﮐﺸ
ﻮر

در محدوده این ورقه طبقاتي با ضخامت بيش از  2000متر وجود دارد که از کامبرین زیرین تا عهد حاضر را شامل
شدهاند .سن نسبي طبقات از اصل روی هم قرار گرفتن و آثار حيات در ناحيه مورد مطالعه تعيين شده است .پلوتونيسم
طرقبه ،مشهد ترکيب ماگماتيسم حاشيه فعال قاره را دارد و خود از اختالط دو ماگمای اسيدی و کوارتزیدوریتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حاصل شده .برای بررسي سنگ های آذرین منطقه روش مطالعه ميکرسکوپي و تجزیه اسپکترومتری بکار گرفته شده
و به منظور تعيين موقعيت ژئودیناميکي سنگها از نمودارهای  Bowdenو همکاران « »1984استفاده شده است.
جغرافيا

تﻣ

طرقبه شهر کوچکي که این برگ نام خود را از آن گرفته ،در فاصله  10کيلومتری باخترشهر مشهد جای دارد .عالوه
بر این شهر ،بخشهای یيالق ي مشهد مانند شاندیز ،زشک ،ابرده و گلستان نيز در این ناحيه قرار دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نقشه حاضر بخشي از ارتفاعات رشته کوه های بينالود در جنوب باختری مشهد ،مرکز استان خراسان را نشان ميدهد.
منطقهای واقع در طولهای شرقي ˊ 59˚ :00و ˊ 59˚:00درجه و عرضهای شمالي ˊ 36˚ :00و ˊ 36˚ :30درجه.
روند عمومي بيرونزدگي ها در آن شمال باختری تا جنوب خاوری بوده که تقریباً هم جهت با روند آسه چينها و روند

و
اﮐﺘ

گسلههای اصلي به ویژه راندگيها است و ادامه رشته کوههای البرز را به بلندیهای ایران مرکزی پيوند ميدهد .این
رشته کوه ها آب مرز بين دشت خاوری نيشابور و دشت مشهد-قوچان ميباشند .به دليل ارتفاع نسبت اً زیاد این کوه ها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش عمده ای از بارش ساالنه به صورت برف است .به همين جهت رودها نسبتاً پرآب و هميشگي از هر دو سوی آب
مرز در جهات شمالي و جنوبي روانند .بلندترین قلهها مربوط ميشود به کوههای زنبورگاه با ارتفاع  3211متر و
سياهخواني با ارتفاع  3302متر در باختر مورد مطالعه.
ریختهای حاکم بر این رشته کوهها در این محدوده متأثر از سنگهای هر ناحيه ميباشد .مناطقي که زیر پوشش
سنگهای نرم فرسا به ویژه فيليت دارای ریختها پشته ای با بام های هموار و درهه ای  Vشکل ژرف ميباشند و در

زﻣﯿ

اغلب مناطق ریزش و لغزش زیادی در آنها مشاهده ميشود .ولي در قسمتهائي که سنگهای کربناته حاکميت دارند
(یال جنوبي بينالود) بلندیهای پرتگاهي ،صخره ای با درههای تنگ و باریک  Uشکل دارند.
بارش ساالنه اغلب در فصل زمستان انجام ميپذیرد ،دما در این فصل از  -10تا  18درجه سانتيگراد تغيير ميکند .در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فصل تابستان ميانگين دما به  30تا  35درجه ميرسد .زراعت اهالي محدود به دشت و کف درهها است ،مزارع گندم
و جو و چغندر و باغ هایي چون سيب و گيالس و هلو حاصل کار مردم این منطقه ميباشند .راه اصلي نيشابور به مشهد
از کناره جنوبي ناحيه مي گذرد و راه مشهد به قوچان دسترسي به شمال منطقه را آسان ميسازد.
جایگاه محدوده مورد بررسی در زونهای ساختاری

رخنمون عمومي در رشته کوههای بينالود دارای روند شمال غرب-جنوب شرق ميباشد .از نظر جغرافيائي این ارتفاعات
ادامه رشته کوههای البرز به شمار مي آید ولي وجود برخي شباهتهای رخسارهای و تأثير چين خوردگيها باعث
گردیده تا بينالود را زوني تدریجي بين ایران مرکزی و البرز در نظر بگيرند (نبوی .)1355
این ناحيه با سایر زون های ساختاری ایران مرکزی و البرز در دوران پالئوزوئيک حوضه رسوبي واحدی را تشکيل
مي داده جملگي در پالتفرم ایران مرکزی قرار داشته اند .حد جنوبي زون بينالود ،گسل ميامي یا گسل شاهرود ميباشد
و مرز شمالغربي آن را گسل عطاری در نظر گرفته اند .از سوی جنوب و جنوب غرب ،دشت نيشابور ،رشته کوههای

بينالود را از مجموعهه ای افيوليتي تربت حيدریه و سبزوار و زون تکنار جدا ميکند .گسترش اصلي این زون بين نواحي
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سبزوار و نيشابور تا مشهد است ولي با توجه به اینکه سنگ های دگرگون شده و آذرین متعلق به این منطقه در آن
سوی مرز (افغانستان) نيز قابل تعقيب ميب اشند ،بنابراین حد شرقي بينالو د را به ادامه هندوکش غربي در افغانستان
محدود ميکنند.
مجموعه سنگ های دگرگون شده این ناحيه به صورت چينهای ایزوکلينال چين خورده اند و حاوی شيستوزیته و رخ
اسليتي ميباشند.

ﮐﺸ
ﻮر

چينه شناسي

محدوده چهارگوش طرقبه در بخشي از زون تدریجي بينالود جای گرفته که به دليل موقعيت ویژه زمينشناسي آن
توالي نسبتاً ستبری از سنگ های رسوبي ،دگرگونه و آتشفشاني در آن وجود دارند .کهن ترین آنها به کامبرین تعلق
داشته و جوانترین آنها نهشتههای آبرفتي و پادگانههای جوان ميباشند .این سنگها از گسترش بسيار وسيعي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برخوردارند و به طور کلي بيشترین فراواني را فيليت های موسوم به فيليت مشهد به خود اختصاص دادهاند و به طور
عمده شامل فيليت ،کالک فيليت ،اسليت ،ماسه سنگ ،کواتزیت و آهکهای ميان الیه نازک ميباشند که کوههای بلند
بينالود را ساخته اند .این واحدها بر حسب قدمت به شرح زیر ميباشند:

تﻣ

دلومیت سلطانیه ( -)Єsتنها رخنمون این سازند در کوه خلخال در شمال روستای موشان همراه با سازندهای اللون
و ميال وجود دارد .در مقایسه با مقطع نمونه درکوههای سلطانيه تنها ردیفي از کربناتهای خاکستری ضخيم الیه و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متراکم دانه ریز و متبلور روشن مایل به زرد و همراه ب ا چرت و فاقد فسيل ،به ضخامت تقریبي  10م تر در اینجا دیده
ميشود .که به دليل موقعيت چينه ای با قسمتي از دلوميت فوقاني سازند سلطانيه  dolomite member Upperمقایسه
شده است.

و
اﮐﺘ

در محدوده نقشه  1:100.000طرقبه سازندهای باروت و زاگون به علت حرکات خشکيزائي در زمان پالئوزوئيک زیرین
و یا حذف تکتونيکي ،برونزد ندارند و سازند اللون به طور هم شيب مستقيماً بر روی دلوميت سلطانيه قرار گرفته.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند اللون ()Єl

سازند اللون در اینجا ماسه سنگي کوارتزیتي ،آرکوزی قرمز رنگ با الیههائي آغشته به کربنات و کنگلومراز ریز نقش
و متراکم ا ست که در جنوب شرقي منطقه در کوه خلخال برونزدهای آن را ميتوان روی سازند سلطانيه مشاهده نمود.
الیهبندی آن متوسط تا ضخيم و اغلب همراه با الیهبندی چليپائي ( )Cross beddedميباشد .موقعيت چينهای این
سازند که در کوه خلخال ،به وسيله کوارتزیت قاعده ای سازند ميال دارای فسيل تریلوبيت به طور هم شيب پوشيده

زﻣﯿ

شده .تعلق سن کامبرین پيشين را بر آن هموار نموده است .نزدیک روستای ده سرخ رخنمونهایي پراکنده دارد و به
وسيله دگرگونه های فيليتي ،ماسه سنگي متعلق به تریاس فوقاني-ژوراسيک زیری ن (سری مایان) به طور دگر شيب
پوشيده شد ه .فاقد فسيل بوده و اکسيدآهن در جای جای آن به صورت الیههایي نوار مانند با ضخامت حداکثر چند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سانتيمتر دیده ميشود و رگه ها و ژئودهای هماتيت و اليژیست موجود در آن منبعي برای تغذیه آهن کارخانه توليد
سيمان مشهد ميباشد.
سازند میال()Єm

پس از تشکيل سازند اللون شرایط تسلط دریایي کم ژرف به وجود آمده که در آن رسوبات دلوميتي ،شيلي و آهکي
تشکيل مي شده .فقط در بخش جنوبي منطقه در کوه خلخال ،برونزد کوچکي از سنگهای کربناته نازک الیه و بشدت

چينخورده این سازند دیده مي شود که به سبب وجود آثار تریلوبيت و براکيوپود و موقعيت چينهای و رخساره سنگي،
هم ارز قسمت زیرین گروه ميال در ناحيه شيرگشت شناخته شده است .این سنگها که نازک الیه بوده و همراه با
خردههای براکيوپود ميباشند ،ضخامتي حدود  50متر داشته و به شدت چينخوردهاند و به وسيله یک طبقه کوارتزیت
سفيدرنگ قاعدهای  Basal quartzlteبر روی ماسه سنگهای سازند اللون به طور هم شيب و در محور ناودیس خلخال
قرار گرفتهاند.

2
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رنگ آنها خاکستری تيره تا سياه ميباشد و عدسيهایي از آهک گلوکني دار با خود به همراه دارند .روی این واحد
کربناته تناوبي از شيل ،سنگ آهک اسپاریتي و مارن به رنگ قرمز وجود دارد که ستبرای بيش از  150متر دارد .در
این واحد که به نظر ميرسد مجموعه ای از واحدهای دو ،سه و چهار ميال باشد آثار سنگوارههایي چون تریلوبيت و
براکيوپود ( )Blllingsella sp.و بریوزوآ و مرجان به وسيله شهرابي گزارش شده.
مجموع سازندهای سلطانيه ،اللون و ميال تشکيل ناودیس محلي را دادهاند که آسه ( )Axisآن دارای روند شمال
باختری ،جنوب خاوری است .در یال شمالي این ناودیس فقط سازند مهال و بخشي از سازند اللون حضور دارند و بقيه
به وسط گسله ای با روند تقریباً خاوری ،باختری با شيب زیاد (حدود 80درجه) از ميان رفتهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

الیههای سیلورین-دونین ()S-D

برونزدهای کم و بيش پراکندهای از سنگهای سيلورین-دونين در محد وده پيوه ژن تا خرو در نيمه جنوبي منطقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مورد مطالعه وجود دارد که رخساره کربناته-ماسه سنگي دا شته و شامل کوارتزیت ،سنگ آهک و مقدار کمي شيل
ميباشند .قسمت زیرین این رسوبات ميان الیههایي نازک از جنس آهک به همراه داشته و در قسمت فوقاني سنگهای
ولکانيکي با ترکيب التيت بازالت (در تقسيمبندی « )Streckeisen »1967به همراه توف و ایگنيمبریت آنها را همراهي
ميکنند .بر اساس دیاگرام  Streckeisen 1979این سنگها در محدوده  Basalt-Latiteو در دیاگرام Middlemost

تﻣ

) (1980در منطقه آلکالي بازالت تا تراکي بازالت واقع شدهاند .دیاگرام ) Rittman (1969نشان داد که این سنگ ها در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه  Subakalineو مرز  Alkalineو  Subalkalineقرار گرفتهاند .مقایسه این نمودار با دیاگرام ) (AFMنشان داد
که غنای آهن و آلکالن در این سنگ ها به یک اندازه بوده و محدوده کالک آلکالن به آنها اختصاص دارد .به دليل
اینکه در اکثر نمونهها مقدار  TIO2بيشتر از  2/ 5درصد بوده و غير اشباع از  SIO2ميباشند و به دل يل غني شدگي

و
اﮐﺘ

 K2Oبه سبب متاسوماتوز و نسبت  K2O/TIO2و غنيشدگي مقدار آهن و به دليل همراهي آنها با الیههای حاوی
مرجان در عين حال فوران خاکستر آتشفشان ،به نظر ميرسد این سنگها متعلق به ریفتهای پالتفرمي حاشيه و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قاره باشند .عدم همراهي آنها با سنگ های اسيدی ناشي از ذوب بخشي پوسته زیرین تحت نفوذ ماگمای بازیک و
عدم تقارن در ترکيب شيميایي در رخنمون آنها و در محور طولي از دیگر خصوصيات این سنگها ميباشد .بنابراین
در زمان سيلورین-دونين این سنگها در ناحيه کم عمق آب قرار داشتهاند.
فراواني مرجان در پاره ای از الیههای آهکي و وجود آثار حيات زیر نشان دهنده پائين ترین بخش دون ين زیرین در بخش
مياني این رسوبات است.

زﻣﯿ

Bryozoans, poorly preserved Brachiopods
Occasional Crinoids & small dendrold Corals
)Indosprifer maoerhchuanesis (Grabbau
 Indospriferکه توسط ) WEDIGE (1983به  Asiatic-chinese faunalن سبت داده شده با Novakia barrandei

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مقایسه شده ( )Tentaculite zone & older zoneکنودونتها نيز با  Dehiscens conodont zoneکه نشان دهنده مرز
پراگين به امزین ميباشد مقایسه شده است.
از خصوصيات سنگهای سيلورین-دونين تناوبهای مکرر سنگ آهک نازک الیه دارای مرجان و کوارتزیت سفيد رنگ
و در عين حال جریان گدازههای آتشفشاني یا توف است.
سازند بهرام ()Db

روی رسوبات سيلورین-د ونين ،واحدی آهکي به رنگ قهوه ای تا سياه به صورت هم شيب قرار گرفته که با سازند بهرام
مقایسه شده و شامل ردیفهایي از سنگ آهک نازک الیه مطبق و سنگ آهک مارني خاکستری تيره است .مطالعاتي
در این سازند در دامنه جنوبي کوه پونه زار واقع در خاور دره دیزباد در الیههایي سرشار از ،Gastropods Crinolds
 Brachiopodsو  Coralsتوسط ) Wedige (1983انجام شده.
از پایين ترین بخش الیه کنودونتدار این سازند در  10متر باالتر از قاعده رخنمون زون کنودونت ز یر توسط Weige

) (1983مطالعه شده:
Age from upper ensensis to varcus limorensis zone
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به عبارت دیگر سن  Post-Eifelianبرای این واحد در نظر گرفته شده.
همچنين تریلوبيتهایي توسط ) W.Struve (1980از  20متر باالتر از قاعده رخنمون در این کوه مطالعه شده:
Trilobite Neocalmonia (Bradocryphaeus) afghanica Hass & Mensink
Neocalmonia (Bradocryphaeus) afghanica

نيز به همين سن اشاره دارد.
باالترین بخش الیه کنودونت دار در این کوه متعلق به ا Varcus-ansaltus conodont zoneميباشد که تقریباً معادل
 FranianميباشدWedige (1983) .

ﮐﺸ
ﻮر

ارتباط این سنگ ها با رسوبات جوانتر اغلب به صورت راندگي ميباشد .در محل همبری گسليده آن در کوه غار کهنه
واقع در دره پيوه ژن آهن و مس تجمع کرده است .در شمال روستای خرو ضخامت الیهبندی در این واحد به شدت
کم بوده و اغلب سنگآهکها نازک الیه ميباشند.
سری دگرگونه رسوبی -اولترابازیک پرمین ()Ps

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ های آتشفشاني زیر دریایي زیادی در باالترین قسمت یک سری سنگهای دگرگونه دیده ميشود که در شمال
و شمال خاوری نقشه گسترده شدهاند .سنگهای دگرگونه را اغلب اسليت ،فيليت ،مرمر ،کوارتزیت ،کالک شيست،
ماسه سنگ دگرگون شده و تالک شيست توف و الپيلي توف دگرگونه تشکيل دادهاند .الیههای باالیي این دگرگونهها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

دارای درصد بيشتری از کاني تالک ميباشند و اغلب چين خوردگي موضعي زیادی را تحمل کردهاند .درصد پراکندگي
اکسي دآهن در این طبقات متفاوت بوده و درجه دگرگوني در آنها از شيست سبز تا آناتکسي در مجاورت گرانودیوریت
تغيير ميکند.

و
اﮐﺘ

سنگهای آتشفشاني که به صورت جریانهای زیر دریایي همراه با گدازههای بالشي یا دایک ميباشند ( )Ubدر ميان
باالترین قسمت دگرگونههای ذکر شده واقع شده اند .ترکيب اغلب آنها اولترابازیک یا بازالت با بافت  Polkillitlcاز نوع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوماتئيت است .اليوین در این سنگ ها اغلب سرپنتينيزه شده ،کلينوپيروکسن و پالژیوکالز کانيهای اصلي را در آن ها
تشکيل ميدهند .در این سنگ ها جز آثار حرکت جانوران دریازی فسيلي مشاهده نشد .سن دقيقي را نميتوان به آن ها
نسبت داد .مجيدی ( )1983آن ها را متعلق به ابتدای کربنيفر دانسته و با گدازههای کف اقيانوسي ( Mid. Oceanic
 )ridgesمتعلق به دریای تتيس مقایسه کرده .این واحد دارای مرمر و سنگ آهکهای کریستاليزه با الیهبندی ضخيم
ميباشد ( .)Mbاز ادامه این کربنات ها در ورقه مشهد در شمال باختری مزرعه مينوش سنگوارههای زیر به وسيله
طاهری و قائمي ( )1375گزارش شده:

Staffella sp. Parafusulina sp. Schubertella sp. Textularia sp.

زﻣﯿ

بر این اساس سن پرمين باالیي به آن ها داده شده که ميتوان آن را به مجموعه سنگهای یاد شده باال نيز نسبت داد.
دایکهای دیابازی به رنگ سبز تيره با کانيهای اوژیت و پالژیوکالز و درصد ناچيزی کوارتز این سری سنگها را قطع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نموده اند .ضخامت مجموعه دگرگون شده همراه با سنگهای اولترابازیک بيشتر از  500متر ميباشد .از سمت شمال
به وسيله آبرفت های جوان و از سوی جنوب در مجاورت الیه های دگرگونه سری مایان متعلق به تریاس فوقاني -
ژوراسيک زیرین به صورت لغزیده؟ قرار گرفتهاند.
این سنگها در دیاگرام ) Streckisen (1979محدوده دقيقي را نشان نميدهند ولي نمودار )Middlemost (1989
آنها را در مطنقه  Meimechiteو  Plcriteقرار داده .در مقام مقایسه شاید بتوان آنها را تولئيت قبول کرد .ولي فراواني

پتاسيم آنها را باید به نحوی توجيه نمود .در این مورد مجيدی ( )1983اثبات دقيق تری دارد.
رسوبات تریاس فوقانی-ژوراسیک زیرین ()TR3.J1

این سنگها با همبری دگرشيب و در پارهای موارد تکتونيزه سنگهای قدیميتر را پوشانده اند .در قسمتهای جنوبي
بينالود این رسوبات بيشتر از ماسه سنگ های دگرگونه تيره در شمال این رشته کوه ،شيل و ماسه سنگ های دگرگون
شده فيليتي دارای مقدار فراواني از کاني سریسيت همراه با تداخلهایي از ماسه سنگ ،تشکيل شدهاند .ستبرای این
مجموعه حدود  2000متر است .سن دقيق این الیه ها به طور واضح مشخص نيست .آثار گياهي زیر این رسوبات در
جنوب ازغند ،زیر دکل تلویزیون برداشته شد:
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Cf. Taeniopteris, Glglanttopterids

مطالعه این آثار توسط  Wendt, Jobstسن کربنيفر پایاني را بر این رسوبات هموار نمود .در همين نقطه و بر روی
همين سنگ ها واعظ جوادی بر روی دوجنس سرخس از خانواده دیپتریداسه  Dipterisaceae Familyبه نام جسن های
کالتروپتریس  Genus Clathropterlsو توماتوپتریس  Thaumatopterisو یک جنس از رده بازدانگان ،راسته بنتيتالها
 Bennettitales Orderبه نام جنس پتروفيلوم  Pterophllum Genusسن رتين لياس زیرین را پيشنهاد نمود.

ﮐﺸ
ﻮر

از شمال خاوری روستای گرینه نيز نمونههای گياهي جمعآوری و توسط واعظ جوادی مطالعه شد :یک جنس سرخس
به نام تنيوپتریس  Taeniopteris Genusو دو جنس از رده بازدانگان ،راسته بنتيتالها  Bennettitales Orderبه نام
جنسهای اتوزاميت  Otozamites Genusو پتروفيلوم  Pterophyllum Genusتوسط یاد شده تعيين گردید .گونههای
متعددی از جنس پتروفيلوم در این منطقه توسط مطالعه کننده نام برده شد از جمله Pterophyllum longifolium

که شاخص تریاس باالیي ميباشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این سنگها در ناحيه جنوب غربي گلمکان به الیههای حاوی فسيلهای گياهي ژوراسيک تبدیل ميگردند (مطالعه
فخر روی این رسوبات) .برای آثار گياهي جمع آوری شده از دره گرینه نيز سن ژوراسيک تعيين شد فسيلهای یاد
شده و شباهت ليتولوژی این رسوبات با سنگها نایبند-شمشک باعث شد به مجموعه این سنگ ها سن تریاس فوقاني -

تﻣ

ژوراسيک زیرین نسبت داده شود .در کوه غاز کهنه این الیهها با سنگ آهک دونين فوقاني «سازند بهرام» ارتباط
گسليده تراستي دارند .باالترین بخش این سازند در جنوب و باختر گلمکان واقع شده در این ناحيه به وسيله سنگهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شيل و ماسه سنگ رسوبات باژوسين به طور دگرشيب پوشيده شده اند .در خاور روستای حصار واقع در شمال نقشه
رسوبات  Psدر مجاورت این طبقات قرار گرفتهاند .کوه «سياه منصور» از شيل و ماسه سنگهای دگرگونه و رگههای
متعدد کوارتز شيری تشکيل ش ده ( .) qsنقطه قابل ذکر در این واحد وجود کلریت در امتداد راندگيهای گسليده
رسوبات ژوراسیک میانی ()J1-J2

و
اﮐﺘ

تکتونيکي در ميان اغلب فيليتها ميباشد .اهالي منطقه در اطراف این گسلها در جستجوی آب ميباشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این سازند به طور دگر شيب سنگهای تریاس فوقاني-ژوراسيک زرین را ميپوشاند .شامل الیههایي از کنگلومرا با
قلوههایي از سنگهای دگرگونه تریاس فوقاني-ژوراسيک زیرین (  )J1shو یا کوارتز ( )J1qو گرانيت است .رنگ آن قهوه ای
متمایل به قرمز تا فيلي با سيماني سخت و الیهبندی تودهای و ضخيم گردشگری قلوهها در آن خوب ولي فاق د
جورشدگي ميباشد .از ویژگيهای این واحد آثار چشمههای آهک ساز (تراورتن) در شمال جاده طرقبه به نقندر
مي باشد .در کوه کالته دوشاخ در محل کنتاکت بين این سازند و فيليتهای چين خورده تریاس فوقاني-ژوراسيک

زﻣﯿ

زیرین اکثر قلوههای کنگلومرا را کوارتز تشکيل داده ،در کوه اخترشاه قلوههای گرانيت با قطر چندین متر در این سازند
دیده مي شود .سيمان کنگلومرا نيز در اینجا از کانيهای متشکله گرانيت تشکيل گردیده است.
این سنگها در بخش باختری منطقه به الیه هایي از ماسه سنگ درشت دانه به رنگ فيلي و سبز و روشن با سيماني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سست و تداخلهایي از الیههای کم ضخامت مارن تبدیل ميگردد )J2( .و ( )J2mکه از ویژگيهای آن وجود آثار گياهي
فراوان و ذغال سنگ در باختر روستای گلمکان است.

حوالي کالته شاه مال در باختر روستای یاد شده که غني از فسيلهای درشت گياهي ميباشد .هفت جنس مختلف در
این گياهان توسط واعظ جوادی شناسایي شد .دو جنس از راسته سرخسها به نامهای کالدوفلبيس Genus-
 Cladophlebisو کونيوپتریس  Genus-Coniopterisکه با گونه  Coniopteris hymenophylloidesمشخص ميگردد.

به عالوه پنج جنس از رده بازدانگان شامل یک جنس از راسته چکانوسکيالها به نام جنس چکانوسکيا Czekanowskia

 Genusو دو جنس از راسته گينکوآلها به نامهای جنس بایرا  Balera Genusو جنس اسفنوبایرا Sphenobaier Genus
که با گونه  Longifolia Sphenobaierمشخص ميگردد .یک جنس از سيکادالها به نام نيلسونيا Nilssonia Genus

و یک جنس از مخروتيان به نام االتيدایتس  Elatidaites Genusمورد شناسایي قرار گرفت .و با توجه به ارزش چينه
شناسي نمونههای یاد شده ،سن توآرسين-آلنين برای این سنگها توسط مطالعه کننده پيشنهاد شد.
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این الیهها در جنوب نقشه رخنموني ندارند و بيرونزدگي آنها مختص شمال بينالود است .رخنمون ظاهری آنها به
شکل تپههایي با تناوب نوار مانند از ماسه سنگ درشت دانه ،کنگلومرا و مارني ميباشد .ضخامت مجموعه رسوبات فوق
در حدود  400متر است و در کوه تخت چهارباغ به طور دگرشيب بر روی شيلهای فيليتي واحد تریاس فوقاني -
ژوراسيک زیرین قرار گرفتهاند .روی واحد مزبور را مارنهای قرمز و سبز متعلق به نئوژن با رابطهای گسليده از جانب
شمال پوشانده .آثار گياهي این سازند همچنين توسط فخر ( 1977پایان نامه دکترا) ،مطالعه شده و به آنها سن
باژوسين نسبت داده شده است .در امتداد الیه ها در شمال فریمان ،نتيجه مطالعه هراتي روی آمونيت های گردآوری
شده توسط ا.بهروزی ( )1372بدین قرار است:

ﮐﺸ
ﻮر

Parkinsonia parkinsoni, perisphimctes, cosmoceras

بر این اساس سن این رسوبات  Mid. Bajocian-Bathonianتعيين شده.
رسوبات کرتاسه زیرین ()Kl

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به علت رخداد زمين ساختي کيمرین پسين که در اواخر ژوراسيک به وقع پيوسته دریای کرتاسه ایران مرکزی که
پيشروی آن از نئوکومين آغاز شده بود به بسياری از نقاط دیرتر رسيده است .یک ناپيوستگي دگرشيب در قاعده
سيستم کرتاسه دیده مي شود .در جنوب خاوری منطقه ،واحدی آهکي به رنگ فيلي ،صورتي تا سياه سرشار از دو

تﻣ

کفهای و ميکروفسيل وجود داد که در پائين ترین قسمت آن الیههای نازک و مطبق ماسه سنگ و کنگلومرای قرمز
رنگ با ضخامت  15تا  40متر قرار گرفته است.
()Ks

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همچون دیگر نقاط ،دگر شيبي آشکار در زیر سنگ های کرتاسه زیرین و وجود این واحد قرمز رنگ که از ماسه سنگ
و کنگلومرا تشکيل شده ،مقایسه این سنگها را با واحد کربناته متعلق به کرتاسه شيرکوه و بيشتر کوه های بلند ایران

و
اﮐﺘ

مرکزی هموار نموده .سن این واحد قرمز رنگ در نواحي کاشمر ،بيارجمند ،بزمان و اقليد نئوکومين ب رآورده شده .شيب
آن حدود  40درجه به طرف غرب ميباشد و چنان که گفته شد همبری آن با سنگهای تریاس فوقاني-ژوراسيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زیرین به صورت دگر شيب زاویهای است .بر روی سنگهای کربناته ،واحدی قرار نگرفته است .آثار حيات در این واحد
که به وسيله م.بهرهمند ( )1374مطالعه شده به قرار زیر است:
Orbitolina sp., Iraqia sp., Actinoporella sp., Psedocrysalidina sp., Dictioconus sp.
سن کرتاسه زیرین ( ) Aptianتوسط نامبرده برای این واحد در نظر گرفته شد.

سنگهای دوران نوزیستی ()Cenozoic
کنگلومرای پالئوسن ()Pc

زﻣﯿ

از سنگ های پالئوسن جز کنگلومرائي کم ضخامت آثاری در دست نيست .این کنگلومرا پائين ترین بخش سنگهای
متعلق به دوران سوم ميباشد به طور دگر شيب کنگلومرای واحد ( )J1shرا در کوه های شمالي بينالود ميباشند .شامل
الیههائي از کنگلومرا با قلوههایي از سنگهای دگرگونه تریاس فوقاني-ژوراسيک زیرین فاقد گردشگری و یا کوارتز گرد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده متعلق به واحد ( ) Jq1و گرانيت است .رنگ آن قهوهای متمایل به قرمز تا فيلي با سيماني نسبتاً سست تر از
کنگلومراهای قدیميتر و الیهبندی تودهای و ضخيم.
کنگلومرای ائوسن Ec

با پيشروی دریای ائوسن روی سطح ناهمواری در جنوب ناحيه ،کنگلومرائي رسوب کرده که دارای قلوههایي از
سنگهای آتشفشاني بوده و خود نيز الیههایي از گدازه آتشفشاني به همراه دارند .در قسمت جنوب باختری ناحيه،

این کنگلومرا با قلوههایي از کوارتزیت و سنگهای پالئوزوئيک و مزوزوئيک همراه ميباشد که به طور دگرشيب و یا
گسل تراستي در مجاورت سنگهای کربناته سازند بهرام و رسوبات تریاس فوقاني-ژوراسيک زیرین ،قرار گرفته است.
رنگ آن قهوه ای متمایل به قرمز با سيماني سخت و الیهبندی تودهای و ضخيم ،گردشدگي قلوهها در آن خوب ولي
فاقد جورشدگي ميباشند .چندین الیه نازک مارن این رسوبات را همراهي مي کنند .این واحد با کنگلومرای ائوسن هم
ارز دانسته شده است .واحد ( )Elشامل چندین الیه نازک سنگ آهک نوموليتدار ميباشد ،خاکستری تا زرد رنگ که
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همراه مقداری گدازه آندزیتي به رنگ حنا تا سياه ( )Evبرونزد کوچکي در جنوب بينالود دارد ،آثار حيات به شرح زیر
در سنگ آهکهای یاد شده توسط م.بهرهمند ( ) 1347با تایيد ا.آریائي مطالعه شده:
Nummulite Globulus, Nummulite Aturicus, Nummulite sp., Halklardla
Operculina sp., Assilina sp., Discocyclina sp., Algal
Fragments

بر این اساس سن  Middle Eoceneبرای این واحد در نظر گرفته شد.
رسوبات نئوژن

رسوبهای آواری قرمز رنگ نئوژن که گاهي با کانيهای تبخيری همراهند تا  200متر ضخامت دارند .این رسوب ها

ﮐﺸ
ﻮر

در حوضه جنوبي کوه های بينالود گسترش بيشتری نسبت به شمال این رشته کوه دارند و در این ناحيه(جنوبي) تحت
تاثير گسلش و روراندگيهای متعدد واقع شدهاند به طوری که گاهي زیر سنگهای قدیميتر متعلق به کوههای بينالود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قرار گرفتهاند .واحد  Ngrبخش زیرین این رسوبات را تشکيل داده که از ماسه سنگ و کنگلومرائي قرمز ،قهوه ای تا
سبز با قلوه های گرد شده از سنگهای آتشفشاني و فيليتهای متعلق فوقاني-ژوراسيک زیرین و ميان الیههای مارن
ميباشد .فاقد فسيل بوده و با توجه به جایگاه چينه ای و وجود قطعات ولکانيکي با کنگلومرای نئوژن هم تراز دانسته

تﻣ

شده است .این واحد در جنوب خاوری روستای ده سرخ ،دارای طبقاتي از ماسه سنگ قرمز رنگ با ميان الیه های
کنگلومرایي و مارن ماسهای و اندک آغشتگي گچ ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد  Ngmاز الیههای سبز و سرخ رنگ مارن تشکيل شده که ميان الیههایي از ماسه سنگ و مارن ماسهای به همراه
دارند .گسترش آنها در شمال و جنوب منطقه ميباشد .در قسمت جنوبي ذخایری از گچ به همراه دارند ( )gو چندین
الیه سنگ آهک فاقد فسيل مشخص آنها را همراهي ميکنند (.)I

و دارای مقداری ناچيز گچ است.
کواترنر

و
اﮐﺘ

واحد  Ngfکه در جنوب منطقه با گذری ت دریجي روی رسوبات مارني واحد  Ngmقرار گرفته ،از الیههای مارن سبز تا
خاکستری رنگ ،با ميان الیههایي از ماسه سنگ تا آهک ماسهای تشکيل شده .در آن خردشدگي شدیدی دیده ميشود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این رسوبات تراسهای آبرفتي را تشکيل دادهاند که از کنگلومرا و رسوبات رودخانهای سست تشکيل گر دیده با
ساختمانهای رسوبي همچون چينه بندی مورب و طبقهبندی تدریجي ،تراسهای آبرفتي اکثراً به صورت افقي و
دگرشيب روی تشکيالت قدیمي منطقه قرار گرفته اند و از سختي کم ،سيمان سست و جورشدگي ضعيف برخوردارند.

زﻣﯿ

گردشدگي قطعا ت به عنوان تابعي از منشا و شرایط تشکيل ،در مناطق مختلف ،متفاوت ميباشند.
رسوبات ( )PI-Qآبرفت های جواني در جنوب منطقه را تشکيل دادهاند که کنگلومرایي سست فاقد سيمان به رنگ
خاکستری روشن با عناصری درهم و گردشگدگي متوسط و جورشدگي ضعيف و دانهبندی عادی ميباشند .دانه ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

معموالً جهت یافتگي پيدا کرده اند ()fabric Imbrication
ضخامتي در حدود  30متر داشته و سن پليوسن تا کواترنر به سبب موقعيت و شيب این الیهها برایشان پيشبيني
شده .رسوبات  Qt1آبرفتهای پادگانه ای و کوهپایهای بلند و تراسهای رودخانهای قدیمي ميباشند .بيشتر در بخشهای
شمالي و جنوبي روی نهشتههای قدیمي به طور دگر شيب گسترش دارند.
رسوبات  Qt2آبرفتهای کم ارتفاع و پادگانههای آبرفتي جوان و دشت آبرفتي ميباشند که شامل بستر قدیمي رودخانه
با ارتفاع کم نيز بوده و تا دشت ها ادامه دارند .آبرفتهای جوانتر نواحي گسترده ای را شامل شدهاند و خود به رسوبهای
سيالبي جوان ( )Qalکه قلوههایي بر بستر رودخانهها و آبراههها در نواحي کم ارتفاع و خاکهای رسي ( )Qcتقسيم
شدهاند.
سنگهای آذرین درونی Plutonism

در شمال منطقه توده های گرانيتوئيدی دگرانودیوریتي وجود دارد که شواهد نشان مي دهد متعلق به حاشيه قاره بوده
و حاصل ذوب بخشي پوسته ميباشند .سن این سنگها با روش پتاسيم-آرگون بر روی بيوتيتهای آن توسط مجيدی
( )1983اندازهگيری شده و رقم  256ميليون سال به دست آمده .نامبرده سنگهای مزبور را به فاز هرسينين مربوط
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ميداند ولي خط یا روندی شمالي -جنوبي که حاکي از کوهزائي « هرسينين» در این ناحيه باشد قابل تعقيب نيست و
روند بيرونزدگيها شمال باختری-جنوب خاوری ميباشد .سن رادیومتریک به روش پتاسيم-آرگن توسط( .آلبرتي -
همکاران )1973رقم  146-125ميليون سال را نشان داده وجود قلوههایي از این توده در سنگهای کنگلومرائي واحد
 J1shموید این است که نفوذ آنها قبل از ژوراسيک مياني انجام شده و متأثر شدن سنگهای متعلق به تریاس فوقاني -

ﮐﺸ
ﻮر

ژوراسيک زیرین از این گرانيتوئيد به وجود آمدن آن را در ژوراسيک آغازین محدود ميکند .برای بررسي پترولوژی
این سنگ ها  200نمونه به روش اسپکترومتری مورد تجزیه قرار گرفته و از نتایج آنها در نمودارهای مختلف استفاده
شده .خالصه آن به شرح زیر مي باشد:
بر اساس دیاگرام ) Streckeisen (1979محدوده گرانودیوریت به این سنگها اختصاص داده شد .این محدوده در
دیاگرام متعلق به )) (Middlemost(1980نيز تجربه و تایيد شد .رگههای ریوليتي و آپليتي منتج از پلوتونيسم اسيدی،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این تودهها را در شمال وکيلآباد قطع کرده اند .با فيليت های متعلق به تریاس فوقاني -ژوراسيک زیرین همبری تدریجي
دارند و دارای آنکالوهای کوارتزدیوریتي با بافت ميکروکریستالين ميباشند .به نظر مي رسد کاهش درصدی وزني Sio2
در آن ها به سبب وجود این آنکالوها باشد .بافت ميکروپگماتيت در شمال وکيل آباد نشان ميدهد که این سنگها در

تﻣ

عمق زیاد سرد نشده اند و وجود پالژیوکالز زونه و دارای ماکل و اسفن لوکوکسن که بيانگر وجود اسفن در سنگ است.
به دليل پلوتونيتي بودن گرانودیوریت است ولي به دليل تورمالين در سنگ ها با بافت ميکروپگماتيت به نظر Pichavant
) (1984افزایش عناصر  Bو  Fدرسيستم ) (Q-Ab-Orباعث افزایش حالليت  H2Oشده و نسبت  Sl/Alkaliو Al/Alkali

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کاهش پيدا ميکند .این واکنش سبب ليچينگ  Kو  Naميشود .نامبرده عقيده دارد این سنگها ممکن است ح اصل
ذوب بخشي پوسته باشند .به عالوه ) Didler (1984عقيده دارد آنکالوهای ریز بلور مافيک دارای بيوتيت و آمفيبول و

و
اﮐﺘ

پيروکسن فراوان نشان دهنده مشارکت گوشته و پوسته در تشکيل سنگهای پلوتونيک است .با توجه به شواهد مذکور،
به نظر ميرسد این توده ها منشا دوگانه داشته باشند و حاصل آلودگي و اختالط دوگمای دیوریتي و اسيدی باشند .بر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اساس نمودار ) Ritman (1960این سنگها در منطقه  Subalkalineقرار ميگيرند .این سنگها از آهن غني نميباشند.
و از قطب ) (Fفاصله گرفته و به سمت قطب ) (Aکشيده ميشوند و در منطقه کالک آلکالن قرار دارند ،ا ما طبق نمودار
) Kuno (1959تعدادی از نمونهها در محدوده تولئيتي و مرز تولئيت-کالک آلکالن قرار مي گيرند .مقایسه تجمع نقاط
در این نمودار با نمودار  AFMو دیاگرام ) Tilley & Muir (1967نشان داد که تولئيت بودن این سنگها به دليل
ليچينگ پتاسيم در اثر متاسوماتوز عنصر چنان که گذشت ميباشد .این سنگها به طور عمده در سری پتاسيک باال

زﻣﯿ

قرار دارند و رند آنها سدیک ميباشد.
بدین ترتيب ميتوان نتيجه گرفت که سنگهای گرانودیورتي طرقبه در سری کالک آلکالن پتاسيک باال قرار گرفتهاند.
در مقایسه نمودارهای مطالعه شده با نمودار ) Bowden (1984که جهت سنگهای پلوتونيک محيط های تکتونيکي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مختلف بنا شده ،محدودههای پلوتونيسم حاشيه فعال قارهای و ماگماتيسم بعد از کوهزائي در مورد گرانودیوریتهای
طرقبه صادق بود.

به عبارت دیگر گراتودیوریتهای این منطقه را مي توان در دو گروه پلوتونيک فعال قاره و بعد از کوه زائي قرار داد ،اما
به دليل آن که مقياس تشکيل گرانودیوریت وسعت کمربندهای بين قارهای (پلوتونيسم بعد از کوه زائي) را ندارد و از
طرفي در حواشي فعال قاره ها ترکيب توده های پلوتونيک بيشتر توناليت و آدامليت و گرانودیوریت است )Hall (1987
بنابراین احتمال تشکيل این سنگها در محيط حاشيه قاره ای تقویت ميشود .به عالوه از نظر کاني شناسي هم عقيده
جاکس و وایت ( )1972بر این گرانودیوریتهای منطبق است و آن هم فراواني هورنبلند در گرانيتهای حاشيه فعال

قارهها است.
زمين شناسي ساختماني و جغرافيای دیرینه منطقه

چینها ،گسلها و روندها -روند اصلي الیه های سنگي و سازندهای موجود در ورقه طرقبه شمال-باختری-جنوب
خاوری است که منطبق بر روند آلپي ایران زمين ميباشد .روند گسلهها و راندگيهای اصلي نيز بر روند یاد شده انطباق
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دارد .ساختارهای فرعي و کوچک و همچنين گسلههای فرعي دارای روندهای متغير هستند .چين ها در این منطقه
اغلب از نوع مایل ،برگشته و خوابيده بوده و جهت خوابيدن آن ها به سمت جنوب ،جنوب باختری (سوی شهر نيشابور)
است .اندازه آن ها بسته به موقعيت و جایگاهشان متغير بوده به گونه ای ميباشد که در طول تکوین ساختاری این
ارتفاعات همواره راستای بيشتری کوتاه شدگي و بيشترین استرس انقباضي (شمال خاوری -جنوب باختری) بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

این چين ها موازی با امتداد محوری گسلهای رورانده ميباشند .یکي از ساختارهای اصلي منطقه ناودیس کوه خلخال
در بخش جنوبي منطقه است که آسه آن دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری است .در دو یال این ناودیس
سازندهائي مانند سلطانيه ،اللون و ميال رخنمون دارند.
عمدهترین گسلهای منطقه شامل گسلهای رورانده و گسلهای امتداد لغز ميباشند .گسلهای راندگي نيز دارای
روندی برابر شمال باختری-جنوب خاوری ميباشند و موازی محور اصلي چين خوردگي در منطقه قرار گرفتهاند .بردار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فشارش در تمامي آن ها از شمال ،شمال شرق تا جنوب ،جنوب غرب ميباشد .مهمترین گسلههای موجود در منطقه
عبارتند از :گسل طرقبه -آغنج که سبب همبری فيليتهای مشهد و دگرگونههای همساز با گرانودیوریت از نوع گارنت
شيست ،آندالوزیت ،بيوتيت شيست شده است .طول آن بيش از  50کيلومتر بوده و جابجائي آن بيشتر از  2000متر

تﻣ

است و بين شاخه های شمالي و جنوبي این گسله رسوبات معادل سازند شمشک قرار گرفته.
گسل رورانده -دیزباد -خرو ادامه این گسل از دو سوی خاوری -باختری به خ ارج از محدوده ورقه کشيده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شيب آن به سمت شمال خاوری بوده و در جایجای مختلف از  25درجه تا  55درجه متغير است .این گسله سبب
رانده شدن سنگ های پالئوزوئيک باالیي بر ریو فيليتهای مشهد شده است و در طول مسير بوسيله گسلههای امتداد
لغز جابجا شده.

و
اﮐﺘ

گسل رورانده بينالود طول آن در حدود  100کيلومتر در یال جنوبي بينالود قابل پيگيری است .این گسله سبب
همبری فيليت های مشهد با نهشته های جوان ائوسن و نئوژن گشته .شيب آن متغير و از  40تا  60درجه ميباشد .و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گاهي به صورت معکوس با زاویه بلن ( .)High angle reverse faultجهت راندگي در آن از شمال به جنوب ميباشد.
گسل رورانده کوه خلخال گرچه ساز و کار این گسل دقيقا مشخص نيست ولي از آنجا که سبب رخنمون سازندهائي
چون سلطانيه ،اللون و ميال در این منطقه شده حائز اهميت ميباش د .روند این گسله به گونهای است که مجموعه
سنگ های فوقاني آن تشکيل ناودیسي نامتقارن دادهاند .شيب آن در یال جنوبي  25تا  30درجه و در یال شمالي
حدود  70درجه است.

زﻣﯿ

در نتيجه عملکرد چينها و راندگيها ،منطقه تحت تاثير یک ميدان فشارش ( )Compreslveقرار گرفته که منجر به
کوتاه شدگي در راستای این فشارش شده است و به دليل اختالف در آستانه نحمل این فشارش در سنگهای رسوبي،
گسل های امتداد لغز زیادی در راستای شمال خاوری -جنوب باختری به وجود آمده و گسلهای راندگي و چينهای
منطقه را تحت تاثير خود قرار دادهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تکوین ساختاری

رسوبات پالئوزوئيک زیرین با سنگهای کربناته بخش های باالئي سازند سلطانيه آغاز و رسوبات اللون را که ماسه
سنگ های آرکوزی قرمز رنگ بوده و وسعتي از عربستان ،در جنوب ایران و پاکستان و افغانستان و ترکيه تا این منطقه
را داشتهاند به دنبال دارد .رسوبگذاری این سنگ ها در شرایط کم عمق دریائي انجام پذیرفته است .از سازند ميال
اندک آهکي در دست ميباشد.
شاید بتوان گفت نبود نهشتههای باروت و زاگون ،حکایت از چرخههای فرسایشي پي در پي در بين سنگهای

پالئوزوئيک زیرین (جنبش هائي از نوع خشکيزائي) و اعمال حرکات تکتونيکي در منطقه ميباشد.
آغاز فعاليت ولکانيکي در سنگهای سيلورین -دونين در محيط دریایي کم عمق (فسيل مرجان در آنها فراوان بوده و
چنان که گذشت ترکيب گدازههای آتشفشاني آنها متعلق به محيط کم عمق آب ميباشد) صورت گرفته و شاید
بتواند حاصل مراحل آغازین فرورانش پوست ه اقيانوسي دریای تتيس به زیر حاشيه شمالي ایران زمين باشد.
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شواهد نشان مي دهد که تا اواخر پالئوزوئيک فوقاني حوضه ای کم عمق متعلق به حاشيه قاره منطقه مورد مطالعه را
در برگرفته و به تدریج عمق این حوضه افزایش ميیافته است .فراوردههای آتشفشاني با ترکيب کوناتئيت در انتهای
پالئوزوئيک در شمال حوضه و در ژرفای دریا گذارده شده.
یکنواختي ضخامت در رسوبات فليشوئيد تریاس تا ژوراسيک زیرین را شاید بتوان به عملکرد جنبشهای کوهزائي پس
از تریاس مياني (کيمبرین پيشين) نسبت داد و بسته شدن دریای تتيس نيز در این زمان کامل شده است .این رویداد
با دگرگوني دیناميکي و ماگماتيسم کالکو آلکالن همراه بود و به علت روراندگيهای متعدد ميتوان به حرکات
کمپرسيوني در این فاز پلوتونيسم مربوط به آن ها اشاره نمود.

ﮐﺸ
ﻮر

در منطقه بررسي شده به ویژه در غرب گلمکان واحد کنگلومرائي -ماسه سنگي متعلق به ژوراسيک مياني بر روی
رسوبات قدیمي تر به طور دگر شيب قرار گرفته است .به نظر ميرسد و جوداین کنگلومرا نشان دهنده رویداد تکتونيکي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کيمبرین مياني باشد .پس از وقفهای در رسوبگذاری پيشروی دریای کرتاسه همراه با فاز کيمبرین پس ين از خود
الیههایي کربناته باقي گزارده که به طور دگر شيب روی رسوبات قدیميتر قرار گرفته .آثار چينخوردگي الرامي در
ائوسن به صورت کنگلومرا و از جانب جنوب همراه با فعاليت آتشفشاني و نهشتههای رسوبي -تخریبي به صورت متناوب

تﻣ

و دگرشيب دیده ميشود .آخرین رخداد چين خوردگي در ناحيه ،در فاصله زماني بين پيلوسن و پليستوسن بوقوع
پيوسته و حوضه های رسوبي قبل از این زمان را به پایان رسانده و رسوبهای آنها را چين داده است .نتيجه این

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رویداد دگر شيبي در سنگهای آواری پليوسن-پ ليستوسن است .ولي به نظر ميرسد این پایان کار نباشد ،چرا که
سنگهای منطقه هنوز تحت فشار قرار دارن د .اثرات این نيرو به صورت خردشدگي ،شکستگي ،خاکهای رسي نابرجا
و رورواندگي هایي در رسوبات موجود قابل مشاهده است .باال آمدن الیههای سنگي که آبرفت های جوان را در بلندای

و
اﮐﺘ

کوه ها قرار داده و حرکت کوه های بينالود به طرف جنوب غربي منطقه (شهر نيشابور) ،حاکي از اعمال دو نيروی باال
برنده و افقي به صورت توام ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منابع اقتصادی

پتانسيل ذخایر غيرفلزی در این منطقه بر ذخایر فلزی فزوني دارد .از کانسارهای فلزی ميتوان به کانسار آهن اشاره
نمود که بيشتر به شکل هماتيت و ژئودهای اليژیست در محل گسلهای رورانده در جنوب روستای ده سرخ و انتهای
دره پيوه ژن دیده ميشود .سنگهای الترابازیک واحد ( ) Psبه صورت مجموعه سنگي ،به نوعي پتانسيل مصرف در
صنایع مختلف را از خود نشان مي دهند .به عنوان مثال تالک به صورت رگهای و سنگ صابون که به توده تالک سنگ
گفته ميشود در سرپنتينيتها دیده ميشوند و حاصل دگرساني سنگ های غني از آهن و منيزیم در مراحل بعد از

زﻣﯿ

تبلور و انجماد ميباشند .از سنگ های هرکاره مشهد که از گونههای ناخالص سنگ صابون ميباشند برای تهيه
دیگ سنگي ،ميز آرایشگاه ،قاب و ادوات دیگر استفاده ميشود و از نمونههای مرغوب تر (سرپانتينها) انواع چوب سيگار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و تسبيح ساخته ميشود.
کوارتز سفيد شيری که به صورت رگههای جانشيني در واحد  Tr3.J1وجود دارد قابل بررسي ميباشد .ماسه سنگها
و کوارتزیت های سازند اللون و سری مایان در محدوده روستاهای ابرش تا بزوشک واقع در جنوب خاوری منطقه وجود

دارند پتانسيل مناسبي برای تامين سيليس محسوب ميگردند.
سنگهای رسوبي مناسب برای مصارف ساختماني را سنگ های آهکي سازند بهرام و سنگ آهک کرتاسه و سنگ آهک

مسير طرقبه -نقندر تشکيل داده این سنگها که بيشتر از  90درصد کربنات را شامل ميگردند در تهيه آهک یا به
صورت نما و مالو ن در پایه ساختمان و یا الشه در پي ساختمان و تهيه بتون و غيره کاربرد دارند.
شن و ماسه در بستر اکثر رودخانههایي که به دشت ميرسند قابل بهرهبرداری ميباشند و به عنوان مواد اوليه در
مصارف ساختماني و جاده سازی قابل بهرهبرداری اند.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
گچ موجود در واحد  Ngmبه صورت ژیپس همراه با تبخيرهای دیگر و مارن در جنوب منطقه (شمال خاوری روستای
قدمگاه) دیده ميشود ،به صورت تودهای دانه ریز ( )Alabasterمي باشد و به علت مخلوط بودن با رس نام ژیپسيت را
بر خود برازنده تر نموده و تصور ميشود نتيجه تبخير سریع در منطقهای خشک و نيمه خشک باشد.
فيليتها و اسليتهای سری مایان به خصوص به خاطر دسترسي آسان به آنها و مخارج حمل و نقل کم همانند انواع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

دیگر سنگ های دگرگونه ساختماني نظير مرمر ،کوارتزیت و گنایس از نظر استحکام و برش نمونههای مناسبي برای
روکار و پوشش بام ساختمانها و یا مصالح ف انتزی محسوب ميشوند.
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