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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -7755خوسف
ناحيه مطالعه شده در این نقشه در شرق ایران ،استان خراسان و عرب شهرستان بيرجند واقع شده است و نقشه های
مجاور آن عبارتند از قائن ،بيرجند ،سرچاه شور و سه چنگي بترتيب در شمال ،شرق ،جنوب و غرب .این منطقه ب ه

ﮐﺸ
ﻮر

لحاظ قرارگيری در بخش شمالي لوت مرکزی شرایط خاص آب و هوائي خشک و کویری آن ناحيه را به ارث برده
است.

در این منطقه رخنمونهای گسترده ی سنگهای رسوبي از کرتاسه پسين تا اوائل ترشيری و نيز سنگهای آتشفشاني
سنوزوئيک وجود دارد که برای جزئيات آنها به گزارش زمين شناسي منتشر نشده خوسف  ، ۱۳۶۳ -در کتابخانه
سازمان زمين شناسي مراجعه گردد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دهکده خوسف (مرکز بخش و دارای بيشترین جمعيت) در حدود  ۳۵کيلومتری غرب شهرستان بيرجند واقع شده و
راه وصول به آن از طریق بزرگراه های تهران  -مشهد و مشهد  -بيرجند است .بقيه نقاط منطقه دارای جمعيتي پراکنده

تﻣ

در معدودی روستا و دهکده ی کوچک است .پرورش شتر ،بز و کشاورزی کوچک مقياس ،عمده اشتغال منطقه به
شمار مي آیند .خشکي زیاد و تغييرات شدید درجه حرارت در شبانه روز و فصول مختلف سال از مشخصات آب و
هوائي منطقه است .نواحي مرتفع و رشته کوهها در بخش شمالي و شمال شرقي قرار گرفته است و در دیگر نقاط ،تپه و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماهورهای نامنظم و دشتهای آبرفتي محصور شده بين آنها ،پستي و بلندیهای منطقه را تشکيل داده اند که در ميان
آنها مقادیری سنگهای آتشفشاني منفرد ،پراکنده و مرتفع تر ممکن است دیده شوند .ارتفاع منطقه مابين  ۲۲۳۵متر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خالصه واحدهای سنگی

و
اﮐﺘ

در بلندترین قله کوه کرونک تا  ۱۰۴۲متر در دشتهای جنوب غربي متغير است .رودهائي نظير رودخانه بيرجند،
شاهرود ،رود شور و رودخانه گاریجگان که غالبا " شور هستند تنها در مسافات کوتاهي از طول مسيرشان دارای
مختصری آب دائمي در سرتاسر سال هستند.
قدیمي ترین سنگهای رخنموده در این منطقه به سن پالئوزوئيک باالئي ميباشد و منحصر به تکه های خرد شده و
گسله ای از پالتفرم موجود در نواحي مرکزی ایران است که بشکل یک تاقدیس در مرز شمال غربي نقشه بشرح ذیل
ظاهر شده است:
 Csسازند سر در (کربونيفر)

زﻣﯿ

ضخامتي در حدود  ۴۰ - ۳۰متر از شيلهای آهکي قرمز  -خاکستری با درون الیه های نازک سنگ آهک ماسه ای در
شمال غرب ناحيه شناخته شده است که با سازند سر در (کربونيفر) در رشته کوههای شتری مطابقت داده شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد بادگرشيبي فرسایشي و توسط سازند جمال (پرمين) پوشيده شده است .همچنين معدودی بازهای
(براکيوپود) تغيير شکل یافته غير قابل تشخيص در طبقات آهکي مربوطه دیده شده اند.

 Pjسازند جمال (پرمين)

در شمال غرب نقشه رخنموني از سنگهای شبيه به این سازند وجود دارد که به سازند جمال نسبت داده شده اند.
ضخامت این واحد  ۱۵۰تا  ۲۰۰متر بوده و مشتمل بر سنگ آهکهای برنگ خاکستری تيره ،سنگ آهکهای رسي و
مختصری درون الیه های آهک شيلي ميباشد و  ۶۰تا  ۷۰متر فوقاني روشن تر و دولوميتي هستند.
بعضي افقها حاوی فوزوليئيد ،مرجان و معدودی تکه های صدف بازوها هستند .گرچه بر حسب نمونه های مربوطه و
براساس جنسهای فراوان موجود در آنها سن مسکوین (منتسب به بخش باالئي سازند سر در) توسط پرتو آذر تشخيص

داده شده است و ليکن رخساره سنگ شناسي آنها هيچ گونه شباهتي با سازند سر در ،موجود در دیگر نقاط ایران نشان
نميدهد.
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 - TRsسازند سرخ شيل (تریاس پيشين)

در شرق توالي سنگهای پالئوزوئيک ،شيلهای خيلي نازک آهکي و مختصری سنگ آهک رسي نازک الیه به ضخامت
 ۱۰۰تا  ۱۲۰متر یافت شده است که شبيه به سازند سرخ شيل در رشته کوههای شتری بوده و در اینجا نيز بطور هم
شيب توسط دولوميت شتری پوشيده شده اند.
 - TRshسازند شتری (تریاس ميانی)

در شمال غرب ناحيه ضخامتي در حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰متر از دولوميتهای قهوه ای  -قرمز ضخيم الیه تا توده ای شکل
منتسب به این سازند بشکل یک ساختمان مرتفع و مشخص ظاهر شده است که بر روی سازند سرخ شيل قرار گرفته و

ﮐﺸ
ﻮر

بسمت شمال تا نواحي جنوبي نقشه قائن گسترش دارند.
تاکنون در سرتاسر منطقه رسوبات جوانتر از تریاس مياني تا کرتاسه پسين و نهشته های شبيه فليش آن که در ذیل
شرح داده ميشوند ،مشاهده نشده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 - Kfl2رسوبات شبيه فليش

تواليهائي از رخساره شبيه فليش مشتمل بر تناوب مارنهای سفيد و سبز  -خاکستری با ماسه سنگهای آهکي دارای

تﻣ

ساختهای رسوبي اوليه ناشي از جریان آب ( سوله مارک) و شيلها و ماسه سنگهای ورقهای مربوطه در بخش شمال
غربي نقشه ظاهر ميگردد و گرچه کمربند باریکي از آنها در شمال شرق نقشه نيز برخورد شده است وليکن رخنمون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

های گسترده این سنگها به سمت شمال و در قسمتهای جنوبي نقشه ى قائن واقع شده است.
نمونه های جمع آوری شده از نقاطي چند ،دارای گونه هایي از گلوبوترونکانا و اربيتوئيدس و سيدروالیتس و غيره بوده
اند که داللت بر سن کامپانين  -ماستریشتين دارند .
 - K2Psماسه سنگ

و
اﮐﺘ

ضخامتي در حدود چند ده متر تا حداکثر  ۱۰۰ – ۸۰متر از طبقات ماسه سنگهای آهکي غالبا " قرمز و گاهي مواقع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سبز  -خاکستری ممکنست در نقاط متعددی در قسمت باالئي واحد  Kfl2دیده شود .این طبقات در بعضي افقها گراول
دار و یا ميکروکنگلومرائي هستند .ضخامت این واحد متغير بوده و بطور جانبي ممکن است تبدیل به واحد  K2Plگردد.
ظاهر" سني جوانتر از کرتاسه برای قسمتهای باالئي این واحد محتمل است.
 -K2Plسنگ آهک

این واحد ممکن است نتيجه تغييرات جانبي قسمتهای باالئي  Kfl2بوده و از سنگ آهک نازک الیه تشکيل شده است.
به لحاظ وجود تکه هائي از آلگ در یک نمونه از آنها که از شش کيلومتر شمال غرب بوکي تهيه گردیده ،حدس زده
شده است که قسمت های فوقاني این واحد سنگي به سن پالئوسن باشد.

زﻣﯿ

 - pcکنگلومرا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در هسته تاقدیس کوه کمر چارچينگ در حدود  ۱۸متر از این کنگلومرا دیده ميشود که دارای عناصر آتشفشاني
ناچيزی بوده و بادگر شيبي فرسایشي بر روی ماسه سنگهای واحد  K2Psقرار گرفته است .مارن ها و سنگ آهک های
به سن پالئوسن ( )pm1این کنگلومرا را ميپوشانند .

 - Pm1مارن تحتانی

استثنائا" در هسته تاقدیس کوه کمر چارچينگ ضخامتي در حدود  ۱۲۰متر از این مارنها ،به ندرت همراه با درون
الیه های آهکي ،در زیر سنگ آهک های پالئوسن ) (Plتشخيص داده شده است که به روش دیرینه شناسي تعيين
سن گردیده است.

 - Plسنگ آهک ریفی

سنگ آهک های تا حدودی ریفي برنگ روشن ضخيم الیه یا توده ای شکل بسن پالئوسن در نواحي شرقي دهک ده
های قيصار تا مرقوک مضاعف بر چند ساختمان گنبدی شکل ریفي مشخص ،ظاهر گردیده اند .بعالوه ،رخنمون های
پراکنده و منفردی از سنگ آهک های مزبور نيز در چند نقطه دیگر با ضخامتي در حدود  9۰ – ۷۰م تر قابل
مشاهده است.
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 - Pm2مارن فوقانی

ضخامتي در حدود  ۳۰متر از مارن های سبز بر روی سنگ آهک های بسن پالئوسن ( )Plدر دو کيلومتری شرق تا
جنوب شرق دهکده کرونک مشاهده شده است.
نمونه های فراوان جمع آوری شده در نقاط متعددی از رسوبات مربوط به واحد های  Pm1و  P lدارای مجموعه های
فسیلی خوب و گونه های شاخص به سن پالئوسن از قبیل دیستی کوپالکس ،میکالنه آ،گلوبوروتالیا ،داسی کالداسه آ و غیره
بوده است.
 - Ec1کنگلومرا

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد به ضخامت تا  ۳۰متر دیده شده و مشتمل است بر کنگلومرای قرمز هتروژن و پلي ژن که ا ستثنائا در چند
ص د متر غرب برایمان به ضخامت تا  ۱۵۰متر نيز مي رسد .این واحد با دگر شيبي فرسایشي ،واحد های سنگي
گوناگون از قبيل PEfl ،Pl ،Pm1و  Esرا مي پوشاند(به شکل تطابقات واحد های سنگي مراجعه شود).

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 - Esماسه سنگ

ضخامتي در حدود چند ده متر ازطبقات ماسه سنگ های آهکي سبز – خاکستری مربوط به این واحد مشاهده ش ده
است .این واحد در بعضي نقاط ممکن است با واحد حدودا مشابه  K2Psاشتباه گردد.

تﻣ

 - Emمارن

در یال شمالي تاقدیس کوه کمر چارچينگ رخنموني از این مارن ها ظاهر گردیده است .ضخامت آن در حدود ۱۱۰
متر بوده و درون الیه های فرعي سنگ آهک آلوئولينا نوموليت دار در بخش های مياني و باالئي آن وجود دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 - PE flرسوبات شبه فليش

و
اﮐﺘ

رخساره عمومي این رسوبات مشتمل بر تناوبي از مارن های سيلتي سبز -خاکستری با الیه های ماسه سنگ آهکي
قرمز است .در واقع در برخي نقاط تمایز و جداسازی آنها از سنگ های مشابه قدیمي تر ) (Kf l2مشکل است .این
واحد تغييرات جانبي افقي و عمودی زیادی در مقابل سنگ آهک های آلوئولينا – نوموليت دار) (Elو همچنين در
مقابل واحد های  Es ،Emو  Ec1نشان ميدهد ضمن اینکه همگي این واحد ها ممکن است جایگزین هم شده و یا به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یکدیگر تبدیل گردند .ضخامتي در حدود  ۲۰۰تا  ۳۰۰متر برای آنها تخمين زده شده است که ممکن است بيشتر
هم باشد.
نمونه های تهيه شده از یک طبقه سنگ آهک ماسه ای موجود در البالی فليشهای جنوب دهکده برایمان حاوی
ميکروفسيل های فراواني از قبيل گونه های مختلف نوموليت ،آسيلينا ،روتاليد ،دیسکوسيکلينا ،اوپرکولينا و آلوئولينا
بوده است که سن ائوسن پيشين را مشخص مي سازند.

زﻣﯿ

 - Elسنگ آهک الوئولينا – نوموليت دار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگ آهک ها بصورت یک واحد پابرجا ،گسترش وسيعي در ميانه شمالي نقشه داشته و معموال در آن نواحي
کوه ها و ارتفاعات را تشکيل مي دهند و مضاعف بر آنها رخنمون های کم اهميت تری در شمال شرقي و نواحي
مرکزی نقشه دیده ميشوند .ارقامي ما بين چند متر تا  ۱۶۰متر از این سنگ آهک ها با تغييرات عمودی و افقي زیاد
بر روی دیگر واحد های سنگي گوناگون ته نشست گردیده است .نمونه های تهيه شده از بعضي طبقات این واحد
حاوی تعداد قابل توجهي از گونه های شاخص از قبيل فابيانا ،آسيلينا ،اوپرکولينا ،آلوئولينا ،دیستي کوپالکس،
نوموليت ،گلوبورتاليا و غيره بوده است که داللت بر سن ائوسن پيشين دارن د.

 - Em,lمارن ،سنگ آهک

در معدودی نقاط ،بعنوان مثال یک تا دو کيلومتر شمال دهکده کالت رود ،در هسته یک ناودیس که از طبقات
سنگ آهک نوموليت دار ( ) Elساخته شده است ،ابتدا طبقات به سمت باال ندوالر شده و سپس چندین متر از مار ن
های ندوالر نوموليت دار قابل مشاهده است که بوسيله  ۴۰تا  ۶۰متر مارنهای الیه الوان و قرمز و آبي پوشيده شده
اند .احتماال بخش هائي از این طبقات به لوتسين تعلق دارد.
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 -نهشته های غير آتش فشانی ائوسن ميانی  -لوتسين

سنگ های با سن محرز لوتسين در شمال غرب و گوشه جنوب غربي نقشه شناخته شده اند .رخنمون های شما ل
غربي که در حال حاضر شبيه ناودیسي با محور تقریبا شمالي – جنوبي هستند در حدود یک کيلومتر غرب مرقوک
ظاهر شده و بسمت شمال و ماورای مرز شمالي نقشه گسترش دارند .براساس مطالعه نقاطي که تطابقات چينه
شناسي بهتری را نشان مي دهند این طبقات به سه واحد زیر تقسيم شده اند:
یک بخش کنگلومرائي در قاعده ( ، (Ec2ماسه سنگ های قرمز در قسمت مياني ) (Ersو مارن با درون الیه های آهکي
در باال ()Em,l2

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرای زیرین اکثرا از قلوه های آتش فشاني در حد پيل و کوبل تشکيل شده و گاه گاهي معدودی قلوه سنگ
های از آهک های آلوئولينا  -نوموليت دار قدیمي تر ممکن است در آنها دیده شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش ماسه سنگي ( ) Ersمختصری آهکي بوده و حاوی تناوب هائي از درون الیه های سيليتي یا ميکروکنگلومرائي
مي باشد .گاهي مواقع الیه های خيلي نازک سيليتي – شيلي ،بخصوص در قسمتهای فوقاني و همچنين سوله مارک
در سطح زیرین بعضي از الیه ها ممکن است مشاهده گردند که تاکيدی بر شيب طبيعي توالي طبقات مي باشد،

تﻣ

بعکس یال شرقي ناودیس که در آنجا طبقات برگشته است .مطالعه برش های عرضي نوموليت های آزاد موجود در
مارن های فوقاني ( )Em,l2توسط لساني ،سن لوتسين باالئي را مشخص نموده است.
 -رخساره رسوبی – آتش فشانی ائوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هيچ رخنموني از سنگ های آتش فشاني قدیمي تر از ائوسن مياني (باستثنای رخساره فليش -ولکانيک =  )fl.vدر
ناحيه مورد مطالعه دیده نشده است .گرچه وجود قلوه های فراوان از سنگ های آتش فشاني در کنگلومراهای

و
اﮐﺘ

پالئوسن تحتاني و یا افق های جوانتر از آن ،شواهدی از فعاليت های آتش فشاني قدیمي تری هستند که امروزه
تظاهرهای سنگ های مربوط به آنها در سطح منطقه قابل مشاهده نيستند.
 - Em,tمارن ،توف

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ابتدای زمان لوتسين ،اکثرا حوضه های رسوبي ائوسن پيشين بسته شده و باالتر از سطح دریا قرار گرفته ان د در
حاليکه در حوضه های حاشيه ای و مجاور آنها نظير شمال مرقوک ،مارن وسنگ آهک های نوموليت دار (ائوسن
مياني) هنوز در حال ته نشست بوده اند ضمن آنکه در برخي حوضه ها و فرونشستگي ها دیگر بر حسب شر ائط
محلي ،بطور همزمان فعاليت های اوليه آتش فشاني های ائوسن مياني در قالب نهشته های آذر – آواری و انواع

زﻣﯿ

مختلف سنگ های وابسته به آنها همراه با تغييرات جانبي افقي و عمودی فراوان نسبت به مارنها و غ يره صورت
گرفته که به همراه یکد یگر ته نشست مي شده اند و امروزه بشکل توالي های مختصری چين خورده در زیر سری
سنگهای آتش فشاني فوقاني قابل مشاهده هستند .تعيين ضخامت حقيقي این واحد مشکل بوده و ارقامي در حدود

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 ۳۰۰تا  ۴۰۰متر برای آنها متصور است ضمن آنکه بخشي از این توالي احتماال مشتمل بر سنگ هائي جوانتر از
ائوسن مياني نيز مي باشند .دشتهای گسترده غربي و جنوب غربي نقشه غالبا از این سنگ ها تشکيل شده است که
بعد ها تحت تاثير فرسایش بوده و نهشته های آبرفتي تقریبا افقي کواترنری مستقيما بر روی آنها قرار گرفته اند.

 - Etتوف ،ایگنمبریت

توالي هائي مشتمل بر توف ،توف ایگنمبریتي و گاهي کمي مارن ،ماسه سنگ توفي و غيره در جنوب شرق ناحيه
مشاهده شده است که در واقع معادل های زماني و یا بين انگشتي های جانبي واحد  Em,tهستند که در روی نقشه
هر جا که امکان پذیر بوده جداگانه نشان داده شده اند و بقيه سنگ های ائوسن که قابل تفکيک نبوده اند با عالمت

 Eunمشخص گردیده اند.
 - Pcgکنگلومرا

کنگلومراهائي پلي ژن و هتروژن برنگ قرمز تيره هستند که در چند محل ظاهر شده و گاهي مواقع ممکن است
دارای درون الیه هائي از طبقات ماسه ای ،توف ،توف – برش و یا سيلتستون و شيل های سيلتي باشند .ضخامت
آنها از صفر تا  ۵۰۰ – ۴۰۰متر بر حسب نقاط مختلف متغيير است .در برخي نقاط این واحد توسط توف – برش و
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آذر – آواری هائي ) ) Pt,bgپوشيده شده اند که قسمتهای تحتاني آنها ممکن است معادل های جانبي همين واحد
باشد.
 - Pi,tgایگنمبریت ،توف

به این رخساره در جنوب شرق نقشه در حوالي کوه گاریجگان برخورد شده است و مشتمل بر ایگنمبریت ها و
توفهای جوش خورده ای هستند که با ضخامتي از چند تا  ۱۰۰متر در حد فاصل آذر – آواری های ز یرین و روانهای
گدازه ای فوقاني واقع شده اند .بسمت باال بلور های کاني های تيره (مافيک) بيشتر مي گردد و بعبارت دیگر بسمت
باال بعلت افزایش سنگ شدگي ،مرز مشخصي را نمي توان بين ایگنمبریت ها و توف های جوش خورده و گدازه های

ﮐﺸ
ﻮر

حقيقي روی آنها تشخيص داد.
 - Pa,igاگلومرا ،ایگنمبریت
 - Plgسنگ آهک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این دو رخساره منحصرا در کوه فدشک قابل مشاهده هستند که بر روی آذر – آواریهای زیرین که در یک طبقه
مارني آنها آلگ ،آستراکود و قطعات صدف غير قابل تشخيص وجود داشته قرار گرفته اند .در این محل ابتدا حدود

تﻣ

 ۵۰تا  ۷۰متر رخساره اگلومرائي صورتي تا بنفش مشتمل بر ایگنمبریت و توف ( )Pa,igقابل مشاهده است که بر روی
آن  ۲۰تا  ۲۵متر سنگ آهک صورتي رنگ حاوی معدودی ميکروفسيل های غير قابل تشخيص ( )P lgقرار گرفته
است که معرف آخرین شرائط رسوب گذاری دریائي ؟ یا دریاچه ای در زمان پالئوژن هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -سنگ های آتش فشانی ائوسن – اوليگوسن

سنگ های آتش فشاني گسترده و متنوعي را مي توان به این دوره ها نسبت داد که در بعضي نقاط ارتباطات چينه

 - a ,tآندزیت ،توف

و
اﮐﺘ

شناسي آنها به مقدار زیاد در هم ریخته است .تقسم بندی کلي و رخنمون های این سنگ ها به شرح زیر خالصه
شده است:
این واحد مشتمل است بر مخلوطي از تن اوب های توف با ترکيب متوسط ،ایگنمبریت و روانهای گدازه ای که به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سمت شمال شرق گسترش دارند .گرچه این رخساره ها تشابهاتي با انواع توف – ایگنمبریتي قدیمي تر نشان مي
دهند و ليکن به لحاظ داشتن سنگ های آتش فشاني و تناوب های گدازه ای ،بخصوص در بخش های مياني و
فوقاني از آنها مجزا و تشخيص داده مي شوند.
ترکيب شيميائي سنگ های تشکيل دهنده این کمپلکس در بيشتر از  9۰درصد رخنمون ها متوسط (اکثرا آندزیت ي
– بندرت بازالتي) است .بعالوه بطور فرعي روانهای گدازه ای آندزیت داسيتي نيز در معدودی نقاط مم کن است دی ده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

شود ( )a ,tو  ۱۰درصد بقيه رخنمون ها از رخساره ای مشابه وليکن با ترکيب اسيدی و یا کمي م توسط تشکيل
شده است (da,t) .و تصور براین است که دومي ها قدیمي تر ا ز واحد های بازیک بوده و یا حداکثر معادلهای جانبي و
بين انگشتي بهم ریخته آنها باشند .این زیر واحد ها هر جا که امکان داشته بصورت جداگانه نشان د اده شده اند و
ارقامي ما بين  ۳۰۰تا  ۵۰۰متر برای کل ضخامت آنها متصور است که ممکن بيشتر هم باشد.

 - :da,aآندزیت داسيتی

در بعضي نقاط دو واحد مذکور در فوق مستقيما توسط کالهکها و اشکالي کيک مانند از توده های آندزیت داسيتي
پوشيده شده اند که نشانگر یک فعاليت جدید هستند که ممکن است در ارتباط و منتسب به ماگمائي مشابه قبلي
ها بوده باشد که در شرایطي متفاوت و با یک وقفه زماني باال آمده اند .لذا این واحد بطور جداگان ه در روی نقشه

نمایش داده شده است.
 - anآندزیت

این آندزیت ها قابل مقایسه با واحد های مشابه قبلي هستند و ليکن ممکن است مشتمل بر سنگ هائي با سن
قدیمي تر نيز بشوند و بخصوص تناوب های سه گانه آندزیتي که هر کجا که امکان داشته بطور مجزا نشان داده شده
اند .انواع گوناگون آندزیت های گاهي چين خورده و بندرت دارای ساخت ستوني ضعيف و درون الیه های بازالتي
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تشخيص داده شده است .گرچه در بعضي نقاط نيز شباهتهایي با پيروکسن آندزیت های نواحي مرکزی – جنوبي
نقشه نشان مي دهند.
 - panآندزیت های پورفيری

این سنگها با رخساره های متنوع از شمال غرب تا نواحي مرکزی منطقه گسترش دارند .در نمونه های دستي،
چوبکهای (ميکروليت) پالژیوکالز با اندازه های متغير و تا چندین ميلي متر ممکن است دیده شوند و در برخي نقاط
توسط پهنه های پراکنده گدازه ای پيروکسن آندزیتي تقریبا" افقي جوانتر پوشيده شده اند .در بعضي مناطق به
لحاظ بافت ریز دانه و خردشدگي و گسل شدگيهای فراوان و تجزیه ی پيشرفته ،سنگ های این واحد ممکن است

ﮐﺸ
ﻮر

در ظاهر با ماسه سنگ ها و فليش های فرسایش یافته اشتباه گردد .ضخامت هائي در حدود چند متر تا 9۰ – ۸۰
متر ممکن است بر ای این واحد تخمين زده شود .کم و بيش مقادیری کوارتز ممکن است در اسالید های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميکروسکپي تشخيص داده شده و لذا گاهي مواقع این سنگها را آندزیت داسيتي نيز ناميده اند .سنگ های این واح د
برنگ های سبز – خاکستری و گاهي بنفش ،صورتي و قهوه ای -ص ورتي دیده مي شوند .گاه گاه ي مقداری موا د
آتش فشاني از قبيل شن و ماسه پرتابي آتش فشاني (الپيلي) و سرباره (اسکوری) نيز ممکن است دیده شود .بعنوان
مثال در نقطه ای واقع در چند صد متر شمال قيصار.

تﻣ

 - EO daداسيت ائوسن – اوليگوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این سنگ ها در کوه گاریجگان و جند رخنمون پراکنده دیگر شناخته شده اند و معموال بر روی کنگلومراها و آذر –
آواری های زیرین و غيره قرار گرفته اند .رخنمون های گنبدی شکل و همزمان آنها بطور جداگانه نشان داده شده
اند که حاشيه آنها غالبا آندزیتي و آندزیت داسيتي تشخي ص داده شده اند که بر عکس مورد آندزیتهای پورفيری

و
اﮐﺘ

) (panميتواند بعلت اشکال در برآورد حقيقي نسبت کوارتز در بخش ریز تبلور این سنگ های داسيتي باشد .در
بعضي نقاط تعدادی از دایک های تغذیه کننده که به دفعات فليش های پالئوسن – ائوسن را قطع مي نمایند ،که
این گنبد ها ختم مي گردند و همچنين گاهي مختصری اثرات حرارتي نيز در حاشيه آنها دیده مي شود.
 - Oapپيروکسن آندزیت های اوليگوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخنمون های خيلي زیاد و پراکنده ای از گدازه های تيره رنگ اکثرا متوسط (بندرت بازیک) بشکل پهنه ها و
کالهکهای بر جای مانده ای به ضخامت چند سانتي م تر تا  ۱۵ – ۱۰متر بر روی رسوبات و سنگ های گوناگون
زیرین ،از شمال غرب تا جنوب شرق ناحيه قرار گرفته است و سيستم های متقاطع بي شماری از گسل ها و

زﻣﯿ

شکستگي ها ،جهت هدایت و خروج گدازه ها وجود داشته است .در هر صورت شاید تعداد خيلي معدودی از گسل
های اصلي را بتوان منحصرا" عامل چنين فعاليت هایي دانست .توف ،الپيلي ،اسکوری ،توف – برش و غيره ممکن
است در قاعده و یا در البالی افق های باالتر روانهای گدازه ای دیده شوند و در بعضي نقاط سطح رخ نمون ها ممکن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است فقط از چنين مواردی پوشيده شده و اساسا" هيچ گونه گدازه ای هم خارج نشده باشد.
ظاهرا" در طي زمانهای مربوطه بعلت سترسهای اصالتا" کششي و یا بعنوان معلولي از سترسهای فشاری
(کمپرسيوني) نا متقارن که باعث چرخش مي شوند و معکوس شدن آنها در طي بعضي از دوره ها تما مي شبکه های
ضعيف شده منطقه از قبيل گسل ها ،شکستگي ها و درزه ها باز گردیده و فرصتهائي برای صعود آن دسته از ماگما
های آندزیتي بوجود آمده باشد که ممکن است همگي از یک منشاء و ناشي از یک تفریق بوده ،منتهي در دفعات
متعدد و شرائطي متفاوت فوران نموده باشند:
در هر صورت نتایج تعيين سن مطلق براساس نسبت  K /Arدر کل سنگ ،سنها در محدوده زماني اوليگوسن

( ۳۴-۳۷/ ۵ميليون سال) برای چند نمونه از پيروکس ن آندزیت های مشابه که در چهار گوشهای زمين شناسي
متصل به این نقشه گسترش زیادی دارند بدست آمده است (گزارشهای منتشر شده سازمان زمين شناسي با شماره
های  J9و )J8
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 - O svسنگ های آتش فشانی سيليسی

رخنمون های کوچکي از سنگ های آتش فشاني برنگ قرمز تيره در شمال غرب کوه گاریجگان و همچنين بسمت
شمال بصورت چند دایک مشاهده شده است که سرشار از سيليس بوده و احتماال" ممکن است تفاله ها و شيره های
باقي مانده و نهائي مرتبط و مشتق شده از همان ماگماها ی متوسط بوده باشند .در هر حال در اسالید های
ميکروسکوپي مربوطه تبلور دوباره زمينه شيشه ای آنها قابل مشاهده است.
 - OM r,dریوليت ها و داسيت های اوليگو – ميوسن

در برخي نقاط ،تو ده های گنبدی شکل ریوليتي و داسيتي بشکل ساختمانهائي برجسته و نيمه ولکانيکي ظاهر مي

ﮐﺸ
ﻮر

گردند به نحوی که سنگ های آتش فشاني پالئوژن منطقه را قطع نموده و باال آمده اند .در منتهي اليه گوشه شمال
شرقي نقشه ،چنين سنگ هائي توسط کنگلومراهای تيره رنگ پلي ژن و هتروژني که به سن بوردیکالين فرض

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گردیده ،پوشيده شده اند و لذا احتماال" سن اوليگوسن تا ميوسن تحتاني ممکن است برای آنها قابل قبول باشد
بنظر مي رسد که گسل ها و شکستگيهای با امتداد شمال شرق – جنوب غرب در جایگزیني چنين سنگ هایي موثر
بوده اند و اضافه بر آنها دایک های اسيدی با امتداد های مشابه و موجود در شمال نواحي مرکزی نقشه و توده ی

تﻣ

کوچک نفوذی گرانيت آلکالن شناخته شده در چند صد متر دورتر از مرز شمال شرقي نقشه نيز ممکن است معادل
های عميق تر آنها باشند.
 - Mcکنگلومرا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بعضي مناطق شمال شرقي منطقه ،رخنمون های پراکنده ای از کنگلومراهای قرمز رنگ قابل مشاهده است که در
قاعده منوژنتيک و بسمت باال پلي ژن و هتروژن هستند و از عناصر فراوان آتش فشاني – اوفيوليتي در ز مينه ای

و
اﮐﺘ

توفي – ماسه ای تشکيل شده اند .این کنگلومراها با ضخامتي از  ۱۲۰تا  ۱۵۰متر بر روی سری س نگهای توف –
آتش فشاني و یا گنبدهای داسيتي اوليگو – ميوسن قرار گرفته اند و سني جوانتر از بوردیکالين برای آنها در نظر
گرفته شده است و همچنين این کنگلومراها از مارن ها و کنگلو مراهای نئوژن قدیمي تر هستند.
 – Ngm1ماره های نئوژن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نيمه راه تقاب به گلگون و در شمال رخنمون گرانيت های پالژیوکالز دار ،مارن های رنگارنگ منتسب به نئوژن
مشاهده شده اند که به صورت نا هم شيب بر روی واحد های قدیمي تر قرار گرفته اند .ضخامت آنها مابين  ۸۰تا
 ۱۰۰متر بوده و بندرت درون الیه هائي از ماسه سنگ های کراول دار در آنها دیده مي شود .عدم وجود افقهای

زﻣﯿ

کنگلومرائي ) (Mcفيمابين دو گروه از مارن های نئوژن و پالئوژن ،اشکاالت زیادی در جدا سازی آنها از یکدیگر
بوجود مي آورد و به عالوه سن مارن های این واحد براساس موقعيت چينه شناسي و مشابهت با دیگر نواحي بدست
آمده است و شواهد دیرینه شناسي در دسترس نبوده است.
 - Ngm,cمارن و کنگلومرا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -طبقات تدریجی

در برخي نقاط کنگلومراهای جوانتر و به سن نئوژن پسين ( ) Ngc2بصورتي ناپيوسته بر روی مارن های قدیمي تر
نئوژن ته نشست گردیده است و لذا در این گونه نقاط وقفه ای در رسوب گذاری قابل مشاهده است ب ه خالف بعضي

مناطق عميق تر حوضه رسوبي که در آنها طبقات تدریجي مشتمل بر تناوبي از مارن و کنگلومرا قابل تشخيص است
که معرف کاهش تدریجي عمق آب و یا پر شدن و باال آمدگي حوضه مي باشد و باریک شدگي و ناپدید شدن
طبقات تدریجي در مسافات کوتاه نيز شاهدی بر این مدعاست.

 - Ngc2کنگلومراهای نئوژن
ضخامتي در حدود  ۵۰تا  ۶۰متر از کنگلومرا های پلي ژن و هتروژن برنگ قهوه ای روشن ،واحد های قبلي ( Ngm1

یا  ) Ngm,cرا بدون اختالف شيب محسوس در طبقات مي پوشاند .این کنگلومراها غالبا در دامنه های جنوب ي
رخنمون های شمال شرقي واقع شده اند و مضاعف بر آنها چند رخنمون نازک ،کوچک و کم ارتفاع در بخش های
مرکزی و غربي نقشه نيز دیده مي شود.
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کواترنری

نهشته های گسترده و چين نخورده مربوط به اوائل دوران چهارم تاعهد حاضر اکثرا در قالب رسوبات آبرفتي و ب شکل
پادگانه ها ،مخروط افکنه ها و آبرفتهای سست و سيمان نشده بستر رودخانه ها با دگر شيبي بر روی چينه های
گوناگون قدیمي تر قرار گرفته اند و به چهار گروه عمده  Q3 ،Q2 ،Q1و  Qalتقسيم شده اند.
تجمعات کوچک و خيلي نازک از نهشته های نمکي پالیا ( )Qsaدر یک فرورفتگي محلي در شمال شرق دهکده
خوسف رسوب نموده است که بعد ها و بسمت زمان حاضر احتماال بعلت تاثيرات حرکات زمين ساختي ،در معرض
فرسایش و شسته شدن قرار گرفته اند .همچنين اجتماعات کوچکي از ماسه های بادی (  (Qsدر غرب دهکده قریان

ﮐﺸ
ﻮر

قابل مشاهده است.
 سنگ های آذرین - abبازالت ،بازالت آندزیتی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توده های بازیک کوچک و منفردی از بازالت های اوليوین دار در حومه سياه کوه مضاعف بر دو رخنمون کوچک واقع
در  ۱۶کيلومتری جنوب دهکده خوسف شناخته شده اند که ممکن است تفریق بخشي همان گدازه های آندزیتي

تﻣ

پيروکسن دار باشند .معهذا آنها مي توانند دارای سن جوانتری نيز بو ده و یا از نواحي عميق تری منشاء گرفته باشند.
بخصوص که چنين توده هائي در ارتباط با گسل ها و شکستگي های با امتداد شمال غرب – جنوب شرق و علي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

الخصوص امتدادها یشمال .شمال غرب – جنوب .جنوب شرق (به موازات گسل نای بند) هستند لذا سن احتمالي
اواخر نئوژن – اوائل کوات رنری ممکن است برای فوران چنين گدازه هائي به ذهن خطور نماید.
 - daداسيت نئوژن (؟)

و
اﮐﺘ

رخساره خاصي از سنگ های داسيتي بشکل رخنمونهای طویل خطي و یا گنبد های آتش فشاني برجسته از قبي ل
کوه برنده و کنگره ها و غيره .زمينهای نواحي شرقي و غربي ناحيه را قطع نموده اند .حاشيه ساختمانهای گنب دی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شکل اغلب بازی هستند (آندزیت داسييت و یا آندزیتي) در حاليکه نواحي مرکزی آنها از سنگ های ریو -داسيتي و
داسيتي تشکيل شده است و رخنمون های خطي واقع در حومه ی این گنبد ها آندزیت داسيتي تشخيص داده ش ده
اند.
در بعضي نقاط در زیر این سنگ ها و یا در اطراف گنبدهای مربوطه ،مجموعه ای از توف های اسيد ،ایگنمبریت و
گدازه های داسيتي متخلخل قابل مشاهده است که مي توانند قدیمي تر از گنبد های داسيتي باشند و بعلت

زﻣﯿ

فرسایش شدیدتر معموال" شبيه به تپه و ماهورهائي پست و فرسوده و قابل اشتباه با مارن ها و توف های ائوسن
بنظر مي آیند ضمن آنکه در بعضي نقاط دیگر ،به سمت باال بطور تدریجي ،متراکم تر شده و تبدیل به سنگ های
داسيتي مي گردند و این رخساره ها نيز در روی نقشه ،هر جا که امکان داشته جداگانه نمایش داده ش ده اند.
 -سنگ های نفوذی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 - gbگابروها و ميکروگابروی آلکالن (نئوژن؟)

سياه کوه که از توده های گابروئي آلکالن تشکيل گردیده در غرب ناحيه واقع شده است .بلورهای تا چند سانتي متر
طول در قسمتهای مرکزی آنها قابل مشاهده است در حاليکه به سمت حاشيه ميکروگابروئي آن ،اندازه ی آنها به

مقدار زیاد کاهش مي یابد و به لحاظ وجود آلکاليها احتماال" این سنگ ها ممکن است قسمتهای عميق تر و مرتبط
با همان گدازه های بازالتي مذکور در فوق باشند.

 - gdگرانودیوریت (اوليگو – ميوسن)

دو توده ی خيلي کوچک از گرانودیوریتهای تورمالين دار در حدود  ۶کيلومتر جنوب کالت شيخ یا فت شده است که
احتماال" ممکن است رخساره عميق تر همان ریوليت ها و داسيتها اوليگو – ميوسن باشند و نکته جالب توجه آنکه
بعضي از دایکها اسيدی در آن ناحيه به این توده ها ختم مي گردند.
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 - mdمونزودیوریت (نئوژن؟)

توده های خيلي کوچکي از این سنگ ها در غرب نقشه ،مورد توجه قرار گرفته است که به مقدار زیاد شبيه به
داسيتهای نئوژن ) (daهستند و ليکن به لحاظ داشتن بافت ميکروسکپي متفاوت ،از آنها متمایز گشته اند و ظهور
آنها در آن فاصله دور ميتواند مبين آن باشد که مقادیر عظيمي از ماگما های مرتبط با آنها در اعما ق منطقه وجود
داشته است.
 - dqکوارتزدیوریت (ائوسن)

چنين سنگ هایي در شمال شرق نقشه شناخته شده اند و ممکن است تغذیه کننده های اصلي و عميق تر همان

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ های آتشفشاني پالئوژن و به خصوص ائوسن بوده باشند که متعاقبا" در شرائط عميق تر ،متبلور شده و بعدها
در اثر فرسایش قسمتهای فوقاني ظاهر شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همچنين دایکهای متقاطع اسيدی و متوسط فراواني ،بخشهائي از منطقه را قطع مي نماید که فعال يت های آتش
فشاني دوران سوم را مدلل مي سازد.
 سنگ های دگرگونی - K2Pphفيليت و اسليت

تﻣ

رخنم ون های گسترده ی فيليت ها و اسليت های سریسيت و آلبيت دار شرق خوسف بيانگر آن هستند که منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تحت تاثير دگرگوني با شدت کم قرار گرفته است و نيز به سمت غرب از شدت آن کاسته مي گردد .گرچه مجموعه
شواهد ناحيه ای به نتيجه سني کرتاسه پسين برای سنگ های دگرگوني رسيده است و ليکن در غرب آنها مقداری
از سنگ ها ممکن است جوانتر و به سن پالئوسن هم باشند .غالبا سطح رخنمون ها از دانه ها و قطعات کوارتز سفي د

و
اﮐﺘ

شيری رنگ پوشيده شده است که از فرسایش رگه های بي شمار کوارتزی ریمبليزه شده منشاء گرفته اند.
احتماال" تحت تاثير گسل های فشاری ( کمپرسيوني) ،معدودی برشهای زمين ساختي (تکتونيکي) از سنگ های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرگوني ) (metممکن است مشاهده گردند که با بررسي ها ی ميکروسکپي انواع زیر در آنها تشخيص داده شده
است :آمفيبول شيست (آمفيبوالیت) ،کوارتز – بيوتيت شيست ،کوارتز ،بيوتيت ،گارنت فلس ،کوار تز ميکاشيست و
باندهای نازکي از سنگ های مرمری شده.
 -سنگ های افيوليتی و وابستگان

دنباله های باریک شمال غربي کمربند اوفيوليتي مياني شرق ایران ،بشکل باقي مانده ها و برشهای ز مين ساختي از
بيرجند تا نواحي شمال شرق نقشه خوسف امتداد یافته و از این ناحيه بسمت غرب به کلي ناپدید مي گردند .در
ميان سنگ های افيوليتي ،پالژیوکالز گرانيت ها ) (grpبزرگترین رخنمون ها را نشان مي دهند که حد شمال غربي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

آنها گنایسي نيز شده است که مي تواند در نتيجه ی نزدیک شدن نسبتا سریع بلوک های گسلي بوده باشد که بعلت
نزدیکي با « زون فليش » طبيعي و معقول بنظر مي رسد .ليستونيتهای قرمز و قهوه ای رنگ (افي کلسيت =  )Lvو
توه ها ی پراکنده ای از سنگ های فوق بازیک (غالبا پریدوتيت و گابروی سرپانتيني شده =  )Ubدر نواحي شمال
شرقي مشاهده شده است که غالبا" بعلت گسل شدگيها بهم ریخته و جابجا شده هستند.
یک رخنمون منفرد از فليش های مختصری دگرگون شده ) (m.flدر کوه اشکسته پدیدار شده است که در اطراف
آن پند رخنمون کوچک از فليش – ولکانيک های حاوی باند های نازک مرمری شده ) (fl.vوجود دارد .این دو گروه
از سنگ ها دارای ارتباطات چينه شناسي مشخصي با دیگر سنگ های منطقه نيستند و ليکن عموما" با نواحي
مجاور مقایسه گردیده و تصور بر این است که از وابستگان اوفيوليت ها باشند.

ساختمان ها و زمین ساخت (تکتونیک)

به لحاظ قرار گيری در شمال غرب صحرات لوت مرکزی ،این منطقه اشکال ساختماني خاص آن ناحيه را نشان مي
دهد .مروری خالصه و کلي از تاریخچه ساختماني منطقه مورد مطالعه در ذیل ارائه شده است.
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چين خوردگی

چين خوردگي های مالیم تا متوسط ،صفت مشخص این ناحيه است .شيب های طبقات معموال" کم هستند.
باستثنای طبقات نزدیک به خط گسل ها که شيب بيشتری نشان مي دهند و تنها یک مورد از سنگ های چين
خورده ی برگشته در رسوبات بسن کرتاسه پسين تا ائوسن مياني در شمال غرب نقشه مشاهده شده ا ست.
چند رخنمون کوچک و جالب از توالي های طبقات قدیمي تر از کيميرین پيشين در شمال غرب منطقه قابل
مشاهده است و در آنجا نيز به مانند بسياری از نقاط دیگر منطقه ،گسل شدگي ها و شکستگي ها بيشتر از
ساختمانهای مختصری چين خورده و کج شده به چشم مي آیند .امتداد محوری مشخص ناودیس دولوميت شتری

ﮐﺸ
ﻮر

در حال حاضر داللت بر جهت شرق .جنوب شرق – غرب .شمال غرب برای کرهزایي کيميرین پيشين (و یا پسين ؟ )
و سترسهای فشاری آن (بدون در نظر گرفتن چرخشهای بعدی) دارد که مشابه دیگر نقاط ایران است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در مناطق شمال شرق ناحيه مورد مطالعه ،به لحاظ تحرک و ناهمواری کف حوضه های رسوبگذاری ،ته نشستهای از
نوع فليش د رطي زمان های کرتاسه پسين ،پالئوسن و ائوسن پيشين بر جای گذاشته مي شده اند.
مشخص ترین چين خوردگي های ناحيه در سنگ آهک های نوموليتي بسن ائوسن پيشين قابل مشاهده است که

تﻣ

غالبا" صخره ها و ارتفاعات را تشکيل مي دهند و اغلب در شمال و شمال شرق ظاهر شده اند .معموال امتداد فعلي
محورهای انها داللت بر جهت شرق .شمال شرق – غرب .جنوب غرب برای سترسهای بوجود آورنده آنه ا دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بسمت انتهای ائوسن پيشين و زمانهای جوانتر از آن به تدریج شدت فعاليت های زمين ساختي افزایش ی افته به
نحوی که باعث باال آمدگي رسوبات بسن کرتاسه پسين تا ائوسن پيشين گردیده و به مقدار زیاد در بوجود آمدن و
کنترل شکل شناسي (مورفولوژی) ناحيه تاثير گذاشته است .از طرف دیگر در مناطق مجاور آنها فرورفتگي های

و
اﮐﺘ

جدیدی تشکيل شده که اکثرا" آنها با رسوبات غالبا" آتش فشاني – رسوبي پر شده اند بجز چند حوضه ی کوچک
که در آنها نهشته های نوم وليت دار لوتسين بصورت پيشرونده بر روی واحد های سنگي قدیمي تر در حال رسوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گذاری بوده است و در انواع قبلي ،درون الیه ها و گدازه های فوقاني نيز قابل مشاهده هستند که در طي فاصل ه
زماني ائوسن پسين – اوليگوسن خارج شده اند .تمامي این طبقات تحت تاثير سترسهای بعضي از اشکوب های
زمين ساختي آلپي مياني ،درجاتي از چين خوردگي را تحمل نموده اند.
جنوب غرب دهکده بوکي ،یک ناودیس در مارنهای نئوژن دیده مي شود که پالنج محور آن بسمت شرق بوده و
جهت شمال – جنوب و گاهي مواقع مختصری چرخيده بسمت شمال غرب را برای محور اصلي سترسهای فشاری

زﻣﯿ

بوجود آورنده آنها پيشنهاد مي نماید .چند امتداد محور غير طبيعي و موارد نادری از چين – خوردگي های تکراری ،
دالئلي بر تغيير محل سترسهای فشاری از نئوژن پسين تا اوائل کواترنری در سرتا سر منطقه به مانند دیگر نقاط ایران
هستند.
گسل ها و شکستگی ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در این ناحيه گسل شدگي ها و شکستگي های پيچيده ،بيشتر از چين خورده گي ها مشاهده مي گردند .تاثيرات و

نقشهای چند گانه آنها در جابجائي و جایگزیني ماگماها ،فوران مواد خروجي و بعنوان فاکتورهای کنترل کننده
شرائط رسوبي و صور ساختماني قابل انکار نيست .تداخل و چندگانگي فعاليت های زمين ساختي ،در قالب پدیده
هائي نظير حرکات چرخشي و برشي ،مقداری حرکات قائم بلوکي و یا باز شدن شکافها و سيستمهای متقاطع درزه

ها و شکستگي ها قابل مشاهده است که فرصتهائي جهت فوران گداز ه های آتش فشاني بوجود آورده اند و مضاعف
بر آنها مختصری دگرگوني در سنگها نزدیک بعضي از گسل ها ،به هنگام نزدیک شدن سریع بلوکهای گسلي به

یکدیگر صورت گرفته است.
بر خالف نظر مطالعه کنندگان قبلي در این نواحي ،گسل ها و شکستگي ها ی منطقه چندان هم نامنظم نيست و
اکث ر آنها قابل مقایسه و تطبيق با امتداد ها و صور خطي (الینامنتهای) ظاهر شده در دیگر نقاط ایرا ن هستند .به
عالوه این ناحيه به علت نزدیکي به مرکز حرکات چرخشي ،ویژه گي های خاصي را نيز نشان ميدهد .از قرار معلوم،
مضاعف بر سترسهای اصالتا" کششي ،معکوس شدن جهت چرخش به همراه عوامل متعدد دیگر از عمده دالئل بهم
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ریختگي و باز شدن شکستگي ها منطقه به شمار مي آیند که موقعيتهائي برای صعود ،جایگزیني و یا به تله افتادن
ماگما های قبال" تشکيل شده ،بشکل سنگ های آذرین ،اعم از نفوذی ها و یا خروجيها بوجود آورده اند.
بطور آزمایشي ،گسل ها و شکستگي های این ناحيه مورد پس از معدل گيری در هشت گروه اصلي تقسيم بندی
شده اند(وحدتي –  ، ۱۳۶۲گزارش منتشر نشده سازمان زمين شناسي کشور) و تعداد گروه های مزبور بستگي به
طبيعت منطقه دارد که تقریبا ب طور کامل از نهشته های جوانتر از کوهزائي کيمرین پيشين پوشيده شده است و
مختصری جهت های ناهماهنگ هم مي تواند بعلت حضور الینامنت ها و گسل های پي سنگ قدیمي منطقه باشند
که گاهي مواقع بر روی طرحها و امتدادهای جوانتر تاثير مي گذارده است .در ميان گروه های فوق الذکر ،گسل ه ای

ﮐﺸ
ﻮر

بحث انگيز دارای امتداد شمال شرق – جنوب غرب نيز دیده مي شوند که در این ناحيه به موازات آن دسته از گسل
هائي هستند که دنباله غربي « زون فليش» را کنترل مي نمایند .همچنين بندرت امتداد ها ی خط ي کمياب شمال.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شمال شرق – جنوب .جنوب غرب که به موازات گسلهای نه و کهورک جنوب شرق ایران هستند نيز گاهي در این
منطقه دیده مي شود.
زمین شناسی اقتصادی

تﻣ

توده های کم اهميتي از گچ ممکن است در باالترین قسمت تواليهای مارني – توفي ائوسن دیده شود .رخنمون های
دولوميت منحصر به شمال غرب منطقه هستند که در آنجا سازند شتری دیده مي شود .برخالف گسترش فراوان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ آهک های ماسه ای نوموليت دار و ناخالص ،رخنمون های کوچک سنگ های آهکي ریفي پالئوسن ک يفيت
بهتری را نشان مي دهند .اثراتي از ماالکيت در دیواره و مرتبط با دایکها آندزیتي سيليسي در غرب جاده خوسف –
ماژان دیده شده است .مقادیر کمي آلونيت ناخالص قبال" از سنگ های آتش فشاني مشابه در نواحي مجاور گزارش

و
اﮐﺘ

شده است .از داسيت های دوکوهه و غيره مي توان سنگ های تزئيني جهت نمای ساختمانها تهيه نمود .یک افق از
اسمکتيت نسبتا خالص (نوعي مونت موریونيت) در شرق و شمال غرب دهکده شوررود شناخته شد .به اثراتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ازالن تانيوم و دیگر عناصر خاکهای نادر در سنگ های داسيتي نئوژن (؟) نيز برخورد گردید.
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