ﻮر
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره - 7962مشهد
موقعیت جغرافیایی:

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده ورقه زمين شناسي مشهد ،در مقياس  1:100000در شمال خاوری ایران زمين و در حد فاصل طول و
عرضهای جغرافيایي ' 59 º،30' - 60 º،00و' 36 º،30' - 36 º،00قرار دارد.
شهرستان مشهد ،مرکز استان خراسان و دومين کانون تراکم جمعيتي کشور ميباشد که توسط راههای ارتباطي زیادی
به سایر نقاط کشور متصل ميشود .دشت مشهد در حد فاصل کوههای بينالود و هزار مسجد ،با امتداد شمال غرب -
جنوب شرق واقع است .در گستره نقشه مشهد پر فرازترین نقطه  1۷30متر کم فرازترین نقطه  ۸00متر از سطح دری ا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ارتفاع دارد .رودخانههای حوضه آبریز مشهد ،عالوه بر کشفرود ،شامل رودخانه های طرف ،عارفي و اردکان است.
چهارچوب ساختاری  -چینه ای:

گستره ورقه مشهد به سه محدوده متفاوت از هم تقسيم مي شود که به ترتيب از شمال به جنوب شامل محدوده کپه

تﻣ

داغ ،محدوده مفصلي ( )Suture Zoneو محدوده بينالود است.
 -ارتفاعات بينالود ،سلسله جبالي خميده با راستای تقریبأ شرقي  -غربي و تحدبي به سمت شمال است و در برگيرنده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگها و رسوبات پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و سنوزوئي ک بوده که از دی د ژئوتکتونيکي در لبه شمال شرقي قطعه
ليتوسفری ایران قرار گرفته است .این سلسله جبال ،یک نوار چين خورده و گسلي ده از نوع نازک پوسته ای Thin
 skinned told and thrust beltاست که بدنبال تصادم ميان قطعات ليتوسفری ایران و توران در حاشي ه شمال شرق ي

و
اﮐﺘ

ایران تشکيل شده است.
 -محدوده مفصلي بين محدوده بينالود و کپه داغ واقع شده و شامل سنگهای دگرگوني و مجموعه افيوليتي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مجموعه افيوليتي و سنگهای دگرگون مرتبط با آن ،نوارهائي بطول دهها کيلومتر با روند شمال غرب  -جنوب شرق را
در دامنه شمالي ارتفاعات بينالود تشکيل ميدهند .این محدوده ،محل برخورد قطعه ليتوسفری ایران در جنوب و قطعه
ليتوسفری توران در شمال است که با بسته شدن اقيانوس پالئوتتيس (  )Paleotethysهمراه بوده است( .علوی ، 19۷9
 .) 1911خط مفصل ( )Sutureپالئوتتيس در جنوب مشهد و شمال ارتفاعات بينالود قرار ميگيرد فسيلهای بدست
آمده از سنگ آهکهای نازک الیه رسوبات توربيدایتي مربوط به کمپلکس افيوليتي ،سن پرمين باال را برای این

زﻣﯿ

مجموعه نشان ميدهد.
 محدوده کپه داغ از سازندهای گوناگوني تشکيل شده که خاص حوضه رسوبي و زون ساختاری کپه داغ بوده و محي طرسوبگذاری آنها عمدتا اپي کانتيننتال است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در گستره ورقه مشهد تمامي ردیف رسوبي ،حوضه رسوبي کپه داغ ،برون زد ندارند و تنها بخشهایي از ردیف رسوب ي
که مربوط به سازند های کشف رود ،چمن بيد ،مزدوران و شوریچه و رسوبات نئوژن مي باشد ،رخنمون دارند .راستای

ساختمانهای موجود در این محدوده شمال غرب  -جنوب شرق است ،در همين راستا راندگيهای مهمي وجود دارد
که بازتابي از تکتوني ک حاکم بر منطقه است .با ذکر کلياتي از چهار چوب ساختاری  -چينه ای ورق ه مشهد حال به
بررسي واحد های سنگي این گستره از قدیم به جدید مي پردازیم:
پالئوزوئیک

دولوميت سلطانيه ( :)PЄ - ЄSاین واحد شامل دولوميتهای قهوهای تا سياهرنگ است که فاقد طبقه بندی متمایز و
بصورت حجيم ( )massiveاست که اکسيدهای آهن بصورت ثانویه در آنها جایگزین شدهاند .این واحد فقط در جنوب
غرب گستره ورقه مشهد و در شمال آبادی استاج برونزد دارد .در این واحد فسيل پيدانشده است و نامگذاری آن صرف اً
براساس شباهتهای رخساره سنگ  Lithofaciesبوده است .
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کوارتزارنایت معادل کوارتزیت راسي  :)Topquartzite( TQاین واحد شامل کوارتزارنایتهای سفي د تا خاکستری
دودی رنگ و بسي ار سخت است .در بعضي نقاط از جمله غرب روستای ده سرخ و روستای شری ف آباد این واحد به
صورت برش جلوهگر ميشود ول ي در غرب روستای استاج ،الیهبندی در آن تا حدودی قابل تشخي ص است .تعيين
موقعيت چينه شناسي این واحد بر اساس شباهت رخساره سنگي و مقایسه با شواهد خارج ورقه (غرب روستای چنار)
و استناد به برداشتهای ورقه زمين شناسي مشهد در مقياس  1:250000بوده است .در ناحيه کمر آهن (غرب روستای
استاج) همبری این واحد با دی گر رخنمونهای سنگي ،گس له بوده و رسوبات قرمز رنگ مارن و ماسه سنگ ميوسن ،
بطور عادی بر روی آن رسوب مي کنند.

ﮐﺸ
ﻮر

نهشتههای معادل نیورو پادها :DP,Sn

این مجموعه در کنار جادهای که از ناحيه کمرباغ بند به روستای عارفي منتهي ميگردد برونزد دارد .مجموعه فوق،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شامل شيل سنگ ،آهک نازک الی ه ،سنگ ماسه قرمز و سنگ ماسه دگرگونه است.
سنگ ماسه های این واحد دارای ساختمانهای رسوبي ،ریپل مارکت و طبقه بندی مورب ميباشند و در درون آنها
یک الیه سيل حفره دار ( )Vesicular lavaبا ترکيب غني از آهن و منيزیم ( )maticبه ضخامت حدود  15متر دیده
ميشود با توجه به موقعيت چينه شناسي ،این مجموعه را ميتوان معادل سازندهای نيور و پادهها در نظر گرفت.

تﻣ

سنگ آهک بهرام:Db

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد شامل سنگ آهک و سنگ آهک دولوميت ي خاکستری تا سياهرنگ است که در بعضي نقاط دارای گرینوئي د
فراوان ميباشد .این واحد در جنوب غرب منطقه ،جنوب روستای عارفي و غرب روستای آغنج برونزد دارد .در کليه این
نواحي ،سطع تماس این واحد با دیگر واحدها گسله و عمدتاً راندگي است .در محدوده ورقه مشهد ،تنها فسيل یافت

و
اﮐﺘ

شده ،خردههایي از کرینوئيد است و موقعيت چينه شناسي آن صرفاً بر اساس شواهد رخساره سنگي و فسيلهایي که
در نواحي مجاور ورقه مشهد یافت شده تعيين شده است (نقشه زمينشناسي  1:250000مشهد).
مجموعه پرمین

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهای به سن پرمين که در اینجا توصيف ميشود در محدوده مفصلي با  Suture Zoneبرونزد دارند.
 :Pubدر این واحد سنگهای دگرگونه اولترامافيک و مافيک تشکيلدهنده اصلي بوده و بيشتر از متاپریدوتيت ،
هارژبورگيت ،سرپانتينيت ،متالرزوليت و متاگابرو تشکيل شدهاند .پریدوتيتها ،بيشتر از نوع ورليت و لرزوليت بوده که
تا حدود زیادی اوراليتيزه ( )uralitizationو سرپنتينيزه ( )serpentinizationشدهاند .متابازالتها در این مجموعه ساخت
بالشي ( )pillowlavaنشان ميدهند.

زﻣﯿ

 :PSPاین واحد شامل بازالتهای حفرهدار ( )vesicularو اسپليت ( )Spiliteاست که در بعضي نقاط ساختمان گدازه
بالشي را از خود نشان ميدهند ،در محدوده مفصلي این واحد عمدتاً دارای سطوح تماس راندگي با واحدهای دی گر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است.
 :pmاین واحد شامل سنگ آهک کریستالين ضخيم الیه است که بصورت یک باند با سطوح تماس گسله (راندگ ي)،
در مجاورت واحدهای دیگر قرار ميگيرد .این واحد در جنوب غرب شهر مشهد (خلج) رخنمون دارد و در شمال غرب
مزرعه مينوش واحد فسيلهای زیر است:
Stafella sp. parafusulina sp. schubertella sp. tentularia sp.

فسيلهای فوق سن پرمين باال را برای این واحد مشخص ميکنند:
 :Pqاین واحد شامل سنگ ماسههای ساب ارنایت ( )Subareniteدگرگون شده است .این سنگ ماسه ها ،واحد کوارتز
فراواني هستند که با همان کلسيتي همراه با اکسي د آهن در کنار هم قرار ميگيرند ،در زمينه این سنگماسه ها،
بلورهای ميکا دیده ميشود .ساختمانهای رسوبي ریپل مارک به فراواني در آنها قابل مشاهده است .این واحد در
جنوب غرب و غرب مزرعه مينوش گسترش دارد.
 :Ptuاین مجموعه شامل اسليت افيليت ،مرمریت ،کنگلومرای دگرگون شده کربناته ،اوليستوليت توف و الیپلي توف
دگرگون شده و مقادیر اندکي چرت و کوارتزیت و گدازه ولکانيکي حفرهدار است.
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اسليتها و فيليتها و شيستها بخوبي طبقهبندی اوليه خود را نشان ميدهند .طبقات کوارتزیتي بصورت بين الیه ای
با متاآرژليتها (شيلها دگرگون شده) دیده مي شوند .وجود بلوکهای بيگانه کربناته و آرژليتي در اسليتها و فيليتها،
بيانگر نقل مکان آنها از محل رسوبگذاری اوليه و ته نشين ي در محي ط جدید است که این نوع نهشته ها در تواليهای
فليش دیده مي شوند .واحدهای مرمر که الی هبندی ظریفي را دارا هستند ،دارای ميان الیههای آرژليتي و چرت ي

ﮐﺸ
ﻮر

دگرگون شده هستند .یکنواختي الیهها و وجود ميان الیههای چرتي در این واحد بيانگر پالژیک بودن این واحد رسوب ي
و رسوبگذاری در پهنههای کف اقي انوس ( )Abyssalاست .متاکنگلومراهای کربناته گسترش کمي داشته و عدسي
شکل و تودهای هستند که کمتر از ده متر ضخامت و چند ده متر طول دارند .در این سنگها شن و قلوه سنگها ی
کربناته در زمينه دانه ریز کربناته جای گرفتهاند .اوليستوسترومها ،عدسيهای نازکي را در این ب خش تشکيل ميدهند
که ضخامت آنها در حدود  5متر و طول آنها بين  200تا  300متر متغير است .مرز تحتاني و فوقاني آنها با اسليتها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و فيليتها تدریجي است در این عدسيها اوليستوليتهای کربناته در زمينه ای از آرژليت (در حال حاضر اسليت) قرار
گرفتهاند .اوليستوليتها به موازات سطح رخ کشيده شدهاند و در تعدادی از آنها قطعات کرینوئيد دیده ميشود که
بيانگر محيط دریایي کم عمق برای رسوبگذاری اوليه است .توف و الپيلي توفهای دگرگون شده گسترش کمي دارند

تﻣ

و حاصل فعاليت انفجاری در محي طهای خشکي و کم عمق دریایي هستند همراهي این واحد با بقيه مجموعه ،بيانگر
وجود فعاليت آتشفشاني بوده و احتماالً حاصل فوران در قوس آتشفشاني است (علوی .)1111

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 :Pm.u.sدر گستره افيوليتي و در نقاطي که رخنموني از واحدهای سنگي مختلف ،اسليت ،فيليت ،مرمر کالک شيست،
سنگهای مافيکي و اولترامافيکي ،کنگلومرای دگرگونه ،اوليستوليت  ،توف ،برشهای نازک الیه ،کوار تزیت ،گدازهها ی
غني از آهن و منيزیم ،سنگ ماسههای دگرگون شده دیده مي شوند که بعلت در هم ریختگي و تکتونيک بسي ار

مزوزوئیک
شیل و ماسههای تریاس

sh.s

TR

و
اﮐﺘ

پيچيده منطقه ،تفکي ک آنها در مقياس نقشه امکانپذیر نبوده است ،این مجموعه بصورت مخلوط ي از چند یا تمام
واحدهای فوق الذکر در نقشه متمایز شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شامل شيلهای تيرهرنگ بهمراه الیههای سنگ ماسه به رنگ سبز تيره است که دگرگوني خفيفي در آنها
مشاهده ميشود ،شيلهای این واحد ،واحد آثار فسيلهای گياهي هستند که شاخص نبوده و تعيين سن نش دهاند .بر
روی این مجموعه ،کنگلومرای کشفرود با دگرشيبي قرار ميگيرد .این واحد از نظر رخساره سنگ ي مشابه سازند
ميانکوهي است که توسط رونتر ()93 - 1991در منطقه آقدربند معرفي شده است و تنها رخنمون آن در شمال آبادی
متروک چوبونک واقع در شمال شرق شهر مشهد است.

زﻣﯿ

فیلیت مشهد TR-jph

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه فوق شامل اسليت ،فيليت و گریوکهایي با درجه دگرگوني ضعيف با رنگ خاکستری تا سياه مي باشد .ا ین
مجموعه در جنوب غربي شهر مشهد و در جبال بينالود برونزد دارد .آثار فسيلهای گياهي که در منطقه کمر آهن و

جنوب غرب روستای گلمکان یافت شده بعلت شاخص نبودن ،تعيين سن نگردی د.

ژوراسیک و کرتاسه

رسوبات رسوبات ژوراسيک و کرتاسه در محدودههای بينالود و کپه داغ دیده ميشوند که جداگانه به بررسي هر ی ک
ميپردازیم.

رسوبات ژوراسیک و کرتاسه در محدوده بینالود
عضو کنگلومراني ژوراس يک JC

کنگلومرای قاعده ای که با ویژگيهایي چون عدم جورشدگي و گردشدگ ي و نيز دارا بودن زمينهای از جنس رس که
شنهای تشکي ل دهنده آن اغلب از خردههای گرانيتوئيدی و سنگهای اولترافيک و مافيک ،سنگ ماسه ،فيليت و به
مقدار کم آهک شخص ميشود .این واحد بطور تدریجي به تناوبي از شيل ماسه سنگ ( )Jsh.sتبدیل ميشود .واحد
فوق در بخش غربي منطقه رخنمون دارد.
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عضو شيل و سنگ ماسهای ژوراسيک Jsh.s

این عضو شامل تناوب شي ل و سنگ ماسه تيره رنگ ي است که در بعضي نقاط ميان الیههای کنگلومرایي در آن دیده
ميشود و بطور تدریجي به تناوب کنگلومرا ،شيل و سنگ ماسه تبدیل ميشود .این واحد واجد رگه های زغالي نسبت اً
فراوان و آثار فسيلهای گياهي است .واحد فوق در غرب و جنوب غرب منطقه رخنمون دارد.
عضو شيل و کنگلومرایي ژوراسيک Jc.sh

ﮐﺸ
ﻮر

این عضو شامل تناوب شيل تيره و کنگلومرای کوارتزدار است که گاهي اوقات ميان الیههای سنگ ماسهای در آن
دیده بشود و بطور تدریجي به کنگلومرای کوارتز دار آغنج تبدیل مي شود .این واحد در غرب و جنوب غرب منطقه
گسترش دارد.
کنگلومرای آغنج Jac
c

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومرای کوارتزدار سفيد که بيش از  90%شنهای تشکيل دهنده آن را دانه های کوارتز با گردشدگي خوب تا
متوسط تشکيل م ي دهد و  %10آن نيز از خرده سنگهای دگرگوني و چرت تشکيل ميشود  ،سيمان آن سيليسي است
و طبقه بندی آن متوسط تا ضخيم است این واحد در جنوب غرب نقشه دی ده ميشود.
کنگلومرای کرتاسه Kc

تﻣ

این واحد شامل تناوب کنگلومرا و سنگ ماسه با رنگ قهوه ای روشن تا خاکستری روشن است که بصورت دگر شيب

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روی ع ضو کنگلومرایي ژوراسيک ( )Jcو واحد ( )ptuقرار ميگيرد .شنهای موجود در کنگلومرا و دانههای تشکي ل
دهنده سنگ ماسه اغلب منشأ متاگرانيتوئيدی دارند .واحد فوق واجد فسيلهای دو کفه ای فراواني است .گسترش آن
در جنوب و جنوب غرب منطقه و در حاشيه جاده مشهد به نيشابور (در فاصله  30کيلومتری مشهد) است.
سنگ آهک کرتاسه Kl

و
اﮐﺘ

بخشهای تحتاني این واحد شامل سنگ آهک نازک الیه تا متوسط الیه است و بخشهای مياني آن سنگ آهک نازک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الیه زرد رنگي است که به سمت باال به سنگ آهک ضخي م الی ه ای با رنگ صورتي تبدی ل ميشود .افقهای فوقاني آن
آهک متوسط الیه تا نازک الی ه است ،سن این واحد سنگي بر اساس فسيلهای فراوان اوربيتولين ،کرتاسه زیرین
( )Aptianتعيين شده است که بصورت تدریجي بر روی واحد کنگلومرایي کرتاسه قرار گرفته است .واحد سنگي فوق
در جنوب شهر مشهد در شمال روستای امان آباد رخنمون دارد.
رسوبات ژوراسیک کرتاسه در محدوده کپه داغ

زﻣﯿ

سازند کشف رود :سازند کشف رود در این ناحيه به چهار عضو تقسيم مي شود:
عضو کنگلومرایي  :Jkcکنگلومرای قاعده کشفرود در این ناحيه ،از جور شدگي و گردشدگي نسبتاً خوبي برخوردار است،
شنهای آن اغلب از سنگ آهک و اسليت تشکيل ميگردد و سيمان آن نيز بيشتر آهکي است .این واحد در شرق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

منطقه و در شمال آبادی چوپونک برونزد دارد که بصورت دگرشيب بر روی شيل و ماسهسنگهای تریاس قرار ميگيرد .
عضو شيل و سنگ ماسهای : Jksh.sاین عضو شامل شيل تيره و ميان الیههائي از سنگ ماسه تيره رنگ است.

عضو سنگ ماسه و شيلي : Jks.shاین عضو از سنگ ماسه تيره رنگ تا قرمز که ميان الیههای شيلي نيز در آ ن دیده ميشود
تشکيل ميگردد.
s.m
عضو سنگ ماسه ،مارني  : Jkاین عضو شامل سنگ ماسه قهوه ای روشن ،کنگلومرای دانه ریز و مارن خاکستری است.

سازند چمن بيد  :Jchاین سازند شامل مارنهای خاکستری و سنگ آهکهای آرژیلي خاکستری تا قهوه ای خاکي است
ضخامت این واحد در شمال شرق منطقه ،در ارتفاعات نرپلنگي واژ در کوه بسيار کم بوده (حدود  10م تر) و به سمت

جنوب ضخامت آن بتدریج کمتر ميشود ،سازند چمن بيد بطور هم شيب بر روی سازند کشفرود قرار دارد.
رسوبات ژوراسيک کرتاسه در محدوده کپه داغ
سازند مزدوران :سازند مزدوران به دو عضو جداگانه تقسيم ميشود:
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عضو مزدوران یک  :Jmz1این عضو شامل سنگ آهکهای ميکریتي تا اسپاری و در بخشهایي اینتراکال ستي است ،رنگ
آنها نخودی تا خاکستری است و دارای طبقه بندی ماسيو تا ضخيم الیه هستند این واحد بصورت تدری جي و هم شيب
بر روی سازند چمن بيد قرار ميگيرد.
عضو مزدورا ن دو  :Jmz2این واحد به ترتيب شامل ( از قدیم به جدی د)تناوبي از مارن و سنگ آهک آرژیل يتي نازک الیه

ژوراسيک (مالم)تا اوایل کرتاسه زیرین را (اوایل نئوکرمين) برای آن گواهي ميدهد.
بهترین برونزد این واحد در شمال روستای متروکه مانس ار است.

ﮐﺸ
ﻮر

و سنگ آهک فسيل دار الیه متوسط و مارن خاکستری ،سنگ ماسه قهوه ای روشن تا قرمز با ميان الیههای سنگ
آهک اووليتي ،مارن خاکستری و سنگ ماسه قهوه ای روشن و در نهایت آهک ماسهای با رنگ قهوهای روشن است.
عضو فوق با یک  disconformityبه سازنده شوریجه تبدیل ميشود ف سيلهای بدست آمده از این واحد سن اواخر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند شوریجه  :kshاین سازند شامل سنگ ما سههای قرمز و زرد رنگ ،کنگلومرای دانهریز و ميانالیههای مارن
خاکستتتری استتت .این مجموعه ضتتخامتي حدود  150متر دارد کنتاکت فوقاني در این ناحيه با رستتوبات نئوژن به
صورت دگرشيب و کنتاکت تحتاني با رسوبات ممبر دو مزدوران به صورت  disconformityميباشد.
سنوزوئیک
M

تﻣ

مارن میوسن

r.m

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد شامل مارن و مارنهای قرمز تا قهوه ای روشن است که در آن تودههای گچ و سنگ سيلت و عدسيهای
کوچک کنگلومرایي نيز دیده ميشود .بيشترین برونزد این واحد در شرق و شمال شرق منطقه است.
مارن و کنگلومرای ميوسن  :Mr.m.cاین مجموعه شامل تناوب مارن قرمز ،کنگلومرا ،سنگ سي لت ،سنگ ماسه با

و
اﮐﺘ

عدسيهایي از سنگ آهک نخودی رنگ است .توالي این مجموعه بصورت چرخهای است هرچرخه با یک سطح
فرسایشي شروع مي شود و اندازه دانهها در آن به سمت باال کاهش ميیابد .ولي ضخامت چرخهها به سمت بخش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فوقاني افزایش ميیابد .سنگماسه ها دارای ساختهای از سویي :طبقهبندی مورب و قاشقى ( )flute castsوالميناسيون
افقي هستند ،کنگلومرا دارای جورشدگي ضعيف ،گردشدگ ي متوسط و کرویت ضعيف است .این مجموعه در جنوب
غرب و شمال شرق منطقه گسترش دارد و بر روی واحد مارني ميوسن قرار ميگيرد.
کنگلومرای ميوسن  :Mr.cاین واحد شامل کنگلومرای قرمز تا قهوهای با ميان الیههای سنگ ماسه درشت دانه است که
بر روی مجموعه مارن و کنگلومرایي ميوسن قرار ميگيرد.

زﻣﯿ

نهشتههای :Qplcاین واحد شامل تناوب کنگلومرای س ست با رنگ صورتي و سنگ سيلت و مارن صورتي رنگ است و
با دگرشيبي زاویه ای بسي ار خفيفي بر روی رسوبات ميوسن قرار ميگيرد .سن این رسوبات از پليوسن تا کوارترنر ادامه
ميیابد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبات کوارترنر :این رسوبات جوانترین رسوبات در منطقه بوده و شامل واحدهای  Qal ،Qt2،Qt1هستند .رسوبات فوق
بر فراز برآمدگيها ،پوشش کف دشت و در مسير رودخانهها و سایر نقاط دی ده ميشوند و تقریبأ فاقد هر گونه طبقهبندی
هستند ،رسوبات مرتبط با بادزنهای آبرفتي ،رسوبات کف دشتها و پادگانههای آبرفتي و رسوبات آبرفتي جدید جز ا ین
واحد به شمار ميآیند.
متامورفيسم :جایگاه تکتونيکي و وجود توده نفوذی در گستره ورقه سبب شده تا در این ناحيه هم دگرگوني ناحيه ای

و هم دگرگوني مجاورتي را مشاهده کنيم.
بر طبق نظر  Myron.G.Bمتامورفيسم نتيجهای از جریان انرژی و مواد است که این پدی ده غالب اً (اما نه هميشه) به
نواحي نزدیک مرزهای صفحات محدود ميگردد .از این انگاره مجموعه افيوليتي جنوب مشهد ،بقای ای پالئو تتيس و
محل برخورد صفحه ایران و توران ميباشد ،کمربند دگرگوني با روند شمال باختری  -جنوب خاوری ،این مرزبندیها
را نشان ميدهد .نفوذ توده گرانيتوئيدی در این گ ستره سبب شده است تا دگرگوني ناحيهای درجه بسيار پائين ،تا
درجه دگرگوني پاتين تا متوسط و رخساره گارنت  -استاروليت شيست افزایش یابد.
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از طرف دی گر از آنجا که پهنای زونهای هر کدام از درجات دگرگوني به عواملي چند از جمله عمق جای گزیني ،ترکيب
شيميایي ماگما و بزرگي توده نفوذی بستگي دارد ،فقدان زون هورنفلزی قابل توجه در اطراف توده ن فوذی را مي توان
به عمق جایگزیني کم و دمای اوليه پائين ماگما مربوط دانست ،هرچند که توده از حجم باالیي برخوردار است و در
ناحيه روستای تقيآباد ،مجموعه متامورف ،حرارت بيشتری دریافت کرده و هورنفلز در مقياس محدود و در نمونه

ﮐﺸ
ﻮر

دستي قابل تشخيص است که این مهم در نواحي باختری کمتر دیده ميشود.
عالوه بر موارد فوق دگرگوني کاتاکال ستيکي در زونهای گسلي بویژه در محل ر اندگيها قابل مطالعه است و سبب
شده تا در اثر افزایش فشار و درجه حرارت تالک شي ست ،برش توليد شود .تالک ثبت بویژه در منطقه ن ه دره در محل
گسلها دیده ميشود.
در بعضي مناطق بلوکهایي از سنگهای متامورف درون توده گرانيتي محبوس شده اند در نتيجه درجه دگرگون ي تا حد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اپيدوت  -آمفيبوليت افزایش ميیابد.
تکتونیک

همانگونه که در تقسيم بندی محدودههای تکتونيکي و راهنمای نقشه مشاهده ميشود ،منطقه ای که نقشه زمين -

تﻣ

شناسي آن تهيه شده ،شامل محدودههای تکتونيک ي که داغ ،محدوده مفصلي ( ) Suture Zoneو محدوده بينالود
ميباشد .تکتونيک حاکم بر منطقه نيز ،بازتاب نحوه ارتباط ،این محدوده ها با یکدیگر است .بطور کلي گسلهای راندگ ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و صفحات رورانده ،عمده ترین ساختمانهای زمين شناسي در منطقه هستند (خصوصاً ارتفاعات بينالود)تقریباً تمام ي
گسلهای راندگي ،روندی شمال غربي  -جنوب شرقي داشته و سوی حرکت در تمامي آنها از شمال ،شمال شرق به
سمت جنوب و جنوب غرب است (علوی  )11۷2-1911این راندگيها بيانگر کوتاه شدگي در راستای شمال شرق -

و
اﮐﺘ

جنوب غرب هستند که تحت تأثير ی ک ميدان استرس انقباضي ( )Compre siveایجاد شده و منجر به ایجاد گسلهای
امتداد لغز و شکستگيهای کششي نيز شده است .عامل این استرس انقباضي را ميتوان بسته شدن اقيانوس پالئوتتيس،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تصادم قطعات ليتوسفری نوران و ایران دانست که باعث فرورانش قطعه ليتوسفری ایران به زیر قطعه ليتوسفری نوران
ميگردد (علوی  )1991-19۷2چينها تقریباً در تمامي انواع سنگها مشاهده ميشوند ،چينهای موجود در جنوب
مشهد عمدتاً از نوع برگشته ( )Over turnedو خوابيده ( )Recumbentهستند و وجودشان با فعاليت گ سلهای تراست ي
و حرکات صفحات رورانده در ارتباط بوده است .برگشتگي تمامي آنها به سمت جنوب  -جنوب غرب و شيب سطح
محوری آنها به سمت شمال  -شمال شرق است (علوی  )1991-19۷2چينهای موجود در حوضه کپه داغ اکثراً از
نوع چينهای موازی هستند که تحت سي ستم لغزش خمشي ( )Flextural slip foldingایجاد شده اند.

زﻣﯿ

درزهها یکي از ساختهای متداول موجود در کليه سنگهای رسوبي ،آذرین و دگرگوني موجود در منطقه هستند که
حاصل رفتار شکننده ( )Brittleسنگ در قبال نيروهای وارده بر آنها است مطالعه گسلهای راندگي و صفحات رورانده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در منطقه مورد مطالعه بيانگر این امر است که راندگيها از سه نسل عمده تشکي ل شدهاند :نسل اول گ سلهای راندگ ي
شکل پذیری ( )ductileهستند که وضعيت فضائي آنها به موازات طبقه بندی بوده است این نسل ،در سه مرحله تریاس
پسين  -ژوراسي ک زیرین (مانند گسلهای تراستي موجود در مجموعه بقایای پالئونتيس)ژوراسيک مي اني (مانند گس ل
تراستي کنگلومرای ژوراسيک و بقایای پالئوتتيس)و کرتاسه زیرین (مانند گسهای تراستي بين واحد های مختلف
رسوبات ژوراسيک)دی ده مي شود .سبک ساختاری رانندگيها در این نسل از نوع  antiformal stackاست .نسل دوم

گسلهای راندگي را شامل مي شود که عناصر ساختماني نسل اول را قطع کرده اند .ر اندگيها در این نسل از نوع شکل
پذیر شکنشده ()Brittle- ductileهستند ( )Ram sey 1980و سبک ساختاری در آنها از نوع دوبلکس است که گ س ل
های آن به سمت پس بوم شيب دارند .فعاليت این نسل با تشکيل مجموعه آواری پالئو سن همزمان است نسل سوم
در برگيرنده راندگيهای فلسي ( )imbricatoاست که رفتاری شکننده ( )Brittleداشته و عناصر ساختاری ر اندگيهای
نسل دوم را قطع کردهاند (مانند تراستهای موجود در حوضه کپه داغ و جنوب بينالود).
گسلهای سراسری مهمي که در محدوده این نقشه بازشناسي شده اند از شمال شرق به جنوب غربه عبارتند از:
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 گسل جغری ( :)Joghri F.این گسل واحدهای سنگ ي مزوزوئيک را بر روی واحد های مزوزوئي ک و سنوزوئي کميراند.
گسل مزبور واحد مارني ميوسن ( )Mrmرا قطع ميکند ول ي تاثيری بر روی واحد مارن کنگلومرایي ميوسن ()Mr.m.c
نميگذارد .بنابراین از لحاظ سني پس از رسوبگذاری واحد مارني ميوسن ( )Mrmو قبل از تشکيل واحد مارن کنگلو مرایي
ميوسن ( )Mr.m.cقرار ميگيرد.
 گسل احمد آباد ( )Ahmadabadجوانترین واحدی را که این گسل قطع ميکند ،واحد مارني کنگلومرایي ميوسن( )Mrmاست .بنابراین از لحاظ سني از گسل جغری جوانتر بوده و پس از رسوبگذاری واحد مارني و کنگلومرایي ميوسن

ﮐﺸ
ﻮر

( )Mr.m.cو قبل از تشکيل واحد  Opleایجاد شده است.
 -گسل خير آباد ( :)Kheyra bad F.این گسل جوانترین گسل موجود در زون کپه داغ (در محدوده ورق ه مشهد) است،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیرا بر روی رسوبات کواترنر نيز تأثير ميگذارد .امتداد این گسل حتي بر روی عکسهای ماهواره ای  100000:1نيز
بخوبي دیده ميشود.
 -گسل مانسار ( / )Manesar F.گسل مزبور شاخهای فرعي از گسل اصلي خير آباد است.

تﻣ

گسهای جغری ،احمد آباد ،خير آباد و مانسار در زون کپه داغ واقع شده اند و جهت راندگي در تمامي آنها از شمال و
شمال شرق به جنوب ،جنوب غرب مي باشد .یک ساختاری تمامي این گلها بصورت فلسى ( )imbricateبوده و رفتاری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شکننده ( )Brittleدارند و با خردشدگي شدید در واحد های سنگي سخت همراه مي باشند.
 گل شاندیز  -سنگ بست ( :)Sha ndiz- sang bast Fگس ل مزبور یکي از عمدهترین گسلهای موجود در قسمتشمالي ارتفاعات بينالود است که بقایای پالئوتتيس و مجموعه توریيدایي همراه آن با محدوده متصلى ()Suture Zone

و
اﮐﺘ

را از زون بينالود جدا ميکند .این گل تراستي بوده و جهت راندگ ي در آن از شمال و شمال شرق به جنوب و جنوب
غرب ميباشد ،در محدوده آبادی درخت توت رسوبات کنگلومرایي کرتاسه پایين روی گسل فوق را مي پوشاند در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حالي که در نقاط دی گر این گسل بقای ای پالئوتتيس را بر روی رسوبات کنگلومرایي ژوراسيک ميراند .بنابراین سن
تشکيل گسل شاندیز  -سنگ بست را ميتوان پس از رسوبگذاری ژوراسي ک و قبل از تشکي ل رسوبات کنگلومران ي
کرتاسه در نظر گرفت.
 گسل استاج ( :)Ostaj Fگل استاج یکي از جوانترین گسلهای موجود در محدوده بينالود است و تأثير آن را ،حتي درواحد  Qplcنيز ميتوان مشاهده نمود .این گسل تراستي بود و جهت راندگي در آن از شمال و شمال شرق به جنوب

زﻣﯿ

و جنوب غرب است .رویش گياهي در امتداد زون گسلي و چشمه های آهک ساز ( تراورتن)از ویژگيهای خاص ا ین
گسل است
ماگماتيسم :مهمترین جلوه فعاليتهای ماگماتيکي در پهنه ورقه  1:100000مشهد توده گرانيتوئيدی با روند عموم ي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمال غرب  -جنوب شرق و وسعتي حدود  200کي لومتر مربع ميباشد از نقطه نظر فازهای ماگماني سه فاز اصلي در
این پلوتون تشخيص داده مي شود فاز نخست بي شتر گرانودیوریتي ( )g1است و در نواحي جنوب شرق گستر ش دارد

و آنکالوهای آن درون تورمالين مسکویت گرانيت ( )g2دی ده ميشود .در فاز پنومانوليتي رگه های پگمانيتي و آپليت ي
همه این مجموعه را قطع ميکند ،رخنمون جالب این مجموعه بن حو بارزی در کوه خواجه مراد تجلي پيدا کرده است.
رگههای پگماتيتي ضخامتي بين  0.5تا  1متر دارند مينرالوژی رگه های پگماتيتي شامل فلدسپات پتاسيم کوارتر ،
مسکویت های درشت بلور و پالژیوکالزو در پاره ای نقاط بریل مي باشد در بعضي مناطق ميزان فلدسپات بنحوی
افزایش مي یابد که بهره برداری آنرا اقتصادی مي نماید.

گرانيتوئيد مشهد توسط ضرغام معزز ( )19۷4کریمپور ( ،)1992ميژنژاد مطالعه شده است .براساس آناليزهای انجام
شده  %۸5نتایج در دی اگرام پس از کوهزایي  Post orogenicقرار ميگيرد (مانيار  -پيکولي .)19۸6
کری م پور  -محمد حسن ( ) 1992گرانيتوئيد مشهد را نوع برخورد  Collision Typeميداند و با توجه به مطالعه برخ ي
شواهد بویژه در ناحي ه خلج ،که شيستوزیته توده گرانيتي را قطع ميکند .این مسئله دو از نظر ني ست که احتما الً
گرانيت مشهد شامل هر دو تيپ گرانيت برخورد و پس از کوهزایي باشد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
ضرغام معرز و آلبرتي ( )19۷4سن جایگزیني توده گرانيتي را بروش پتاسيم  -آرگن ژوراسيک باال کرتاسه زیری ن
ميداند ولي با توجه به وجود پيلهای گرانيتي در قاعده سازند کشف رود (باژوسين) از یک طرف و عنایت به این مطلب
که توده نفوذی مجموعه افيوليتي مشهد و رسوبات توربيدایتي با سن تریاسي را قطع ميکند سن تریاس باالیي -
ژوراسيک زیرین قابل قبولتر مي باشد.

ﮐﺸ
ﻮر

جوانترین رخداد ماگمانيکي فوران گدازههای آندزیتي و آندزیت بازالتي با سن ائوسن ميباشد ،هر چند برونزد گستره
آنها بيشتر در ورقه نيشابور ميباشد ول ي رخنمونهای از این واحد در ناحيه کمر باغ بن د (غرب باز حوض) و شمال
امان آباد دیده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد نفوذی جوان غرب استاج با ليتولوژی دیوریتي ک گابرو و گابرو که واحد پالئوزوئي ک ( )LPبا سن تا مشخص را
قطع ميکنند ،هم ارز این فاز ولکانيکي در نظر گرفته شده است.
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