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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7963کالت نادری
جغرافيا

ﻮر

ورقه زمين شناسي  1:100.000کالت نادری قطعه ای از زون ساختاری کپه داغ است که در ميان نصف النهارهای':30
 59ºو'  60 º:00و مدارهای'  36 º :30و' 37 º:00جای گرفته است .شهر کالت نادری در  77کيلومتری شمال مشهد
واقع است .جاده آسفالته مشهد  -کالت از بخش جنوبي و خاوری محدوده این نقشه ميگذرد .جاده آسفالته مشهد کادره،

ﮐﺸ

بصورت شمالي -جنوبي ،از بخش جنوب غربي منطقه ميگذرد .دیگر راههای ارتباطي شني و خاکي اند ،پرفرازترین کوه
(قوری قت) نام دارد که در حدود  5کيلومتری شمال روستای حرکت جای دارد و پست ترین نقطه در حاشيه خاوری

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ورقه و در  7کيلومتری شمال شرق روستای قلعه نو است.
بر پایه داده های بدست آمده توسط ایستگاههای هواشناسي مشهد و بزنگان ،منطقه مورد بررسي در اقليم خشک و
نيمه خشک جای ميگيرد .در این باره از منابع زیر استفاده شده است:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

آمار برداشت شده در روند یک دوره  ۲9ساله در ایستگاه بزنگان نشان از آن دارد که ميزان بارندگي در فصول سال متغير
است و بيشينه آن در ماههای بهمن تا اواخر فروردین (ميانگين  47ميليمتر) و کمترین بارندگي در ماههای خرداد تا
اوایل مهرماه (ميانگين  4ميليمتر) است .نتيجه بررسي آماری در ایستگاه بزنگان نشان ميدهد که ميانگين نوسانهای
درجه حرارت در این ناحيه ناچيز است ،بدینسان که ميانگين ساليانه درجه حرارت  15درجه سانتيگراد گزارش شده .
بيشترین درجه حرارت در ناحيه مربوط به ماههای تابستان (ميانگين  ۲5درجه سانتيگراد) و کمترین درجه حرات

و اﮐ

مربوط به ماههای زمستان (ميانگين  5 / 3درجه سانتيگراد) است .

ميانگين اندازه تبخير ساليانه نزدیک به  ۲700ميليمتر برآورد شده است .تغييرات ماهيانه ميانگين اندازه تبخير در یک

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

دوره آماری  14ساله نشان داده است که بيشترین تبخير مربوط به ماههای تير ،مرداد و شهریور است (ميانگين 450
ميليمتر) و کمترین آن مربوط به سه ماهه فصل زمستان (ميانگين  165ميليمتر) است .این افزایش و کاهش تبخير به
تغييرات سرعت باد ،درجه حرارت و پوشش گياهي در منطقه بستگي دارد.

ﯿﻦ

با مراجعه به جدول آمار هواشناسي ایستگاه چناران ،همچنين دیده ميشود در طي سالهای  1951تا  19۸4ميالدی
ميانگين بيشترین درجه حرارت روزانه مربوط به تيرماه برابر  ۲6/7درجه سانتيگراد و ميانگين کمترین درجه حرارت
روزانه در ماههای دی و بهمن معادل  - 7 /3درجه سانتيگراد است .مقدار متوسط بارندگي ساالنه  ۲73/7ميليمتر و

زﻣ

حداکثر مقدار بارندگي در ماه اسفند برابر  46/6ميليمتر است و حداقل بارندگي در مرداد ماه برابر  0/۲ميليمتر ميباشد.
محدوده مورد بررسي دارای چند رودخانه دائمي است که بدین شرح اند :رودخانه کارده که دنباله کال بلغور است .

ﺎزﻣ

ﺎن

رودخانه خور ،رودخانه کالت ،رودخانه حرکت در مسير روستاهای خرکن  -مارشک ،جنگ .بقيه رودخانه ها فصلي اند
و در ماههائي از سال آب روان ندارند.
رشته کوههای این ناحيه روندی شمال باختری  -جنوب خاوری دارند و از شمال به جنوب چنين اند :کوه کالت ،کوههای

ﺳ

بهم پيوسته سرچاه  -گنده چاه  -سه چنگپه  -قرن زو – رشته کوههای قره داغ  -آق چشمه  -قوری قت ،رشته کوههای
صندوق شكن  -هزار مسجد و در رشته کوه در شمال و جنوب دره کارده  -گوش.

منطقه کوهستاني کالت نادری در آغاز فصل بهار ،از نظر سياحتي حائز اهميت است .فرآورده های کشاورزی آن شامل
گندم ،جو ،چغند ،صيفي جات و شلغم که بيشتر بصورت کشت دیم کاشته ميشوند و درختان گردو ،سيب ،گالبي،
زردآلو ،هلو ،گيالس و آلبالو که در باغهای حاشيه رودخانه های دائمي کاشته ميشوند.
کلیات رشته کوههای کپه داغ

یكي از پيامدهای مهم چين خوردگي کيمری پيشين در شمال خاوری ایران پيدایش حوضه رسوبي کم ژرفایي است
که به گمان از لياس مياني آغاز شده است و از آن زمان تا اواخر دوران سنوزوئيک (نوزیستي) وجود داشته است.
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رخنمون عمومي در رشته کوههای کپه داغ دارای روند شمال باختری  -جنوب خاوری است .از دیدگاه جغرافيایي
گسترش این ارتفاعات در سراسر شمال خراسان است .وجود برخي همساني های رخساره ای این کوهها با واحدهای
همزمان و همرخساره در کوههای البرز و دیگر نقاط در زمانهای پيش از کرتاسه ،مانند سازندهای شمشک ،دليچای و
الر باعث شده استقالل واقعي این حوضه ،از دوره کرتاسه به بعد ،در نظر گرفته شود( .نبوی)1355 ،

ﮐﺸ
ﻮر

در این حوضه رسوبي نخست الیه های شيلي ،همراه با الیه های نازک آهكي ،دنبال شده است و سپس آهک ضخيم
الیه پدیدار شده است ،در اواخر دوره ژوراسيک ،نهشته های آواری قرمز رنگ پدید آمده اند گاهي با الیه های گچي
همراه اند و نشانه آنست که در آن زمان ژرفای دریای کپه داغ کاستي بسيار گرفته است دوره ژوراسيک در این زمان
پایان گرفته است.
نام هایي چند برای نمایش چينه شناسي سنگي پيشنهاد شده است که همگان غير رسمي اند ،ماننده کشف رود (بيش

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از  ۲000متر شيل و ماسه سنگ و مارن) ،چمن بيد (صفر تا  ۲000متر تناوب شيل و مارن و سنگ آهک) ،مزدوران
( 500تا  1400متر سنگ آهک ضخيم الیه که بر روی کشف رود یا چمن بيد نهشته است).
سازند آهكي دولوميتي مزدوران یكي از اصلي ترین واحدهای سيما ساز منطقه است که در رشته کوههای هزار مسجد

تﻣ

نقش اصلي را بازی ميكند .سازند شوریجه ( ۲50تا  900متر الیه های قرمز ماسه سنگ ،کنگلومرا و گاهي گچ) را قاعده
کرتاسه منظور نموده اند .سنگهای رسوبي زیادی بدنبال این سازند آمده اند که کل ستبرای آنها در زمان کرتاسه بزرگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به حدود  5000متر است و از سنگ آهک ،ماسه سنگ ،مارن و شيل پدید آمده است .واحدهای چينه شناسي غير
رسمي در این زمان عبارتند از تيرگان( 700-50متر سنگ آهک) ،سرچشمه ( 100تا  500متر مارن و شيل خاکستری
و مقداری الیه های آهكي) ،سنگانه ( 700تا  ۲000متر شيل سيلتستون سياهرنگ) ،اتامير ( ۲00تا  700متر شيل و

و
اﮐﺘ

ماسه سنگ که دارای کلوکونيت ميباشد) .آبدراز ( 500تا  1500متر مارن و شل روشن) ،آب تلخ ( 700تا  1000متر
شيل و سيلتستون خاکستری سبز) ،نيزار ( 100تا  ۲50متر ماسه سنگ) .کالت ( 100متر آهک و کمي ماسه سنگ) .

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همه این واحدها با پيوستگي و هم شيبي کامل بدنبال هم جای گرفته اند و هيچگونه سنگ آتشفشاني نيز در درون آنها
دیده نميشود.
در دوران سوم زمين شناسي بر روی سنگهای کرتاسه ،ماسه سنگ و سيلتستون همراه با الیه های گچي جای گرفته
که رنگ عمومي آنها قرمز است و بنام سازند پستليق نامبردار شده است (300متر) .بدنبال آن سنگ آهک چاکي آمده
که دارای فسيلهای ائوسن پيشين است و ستبرای آن نزدیک به  350متر برآورد شده است (سازند چهل کمان) .شيلهای

زﻣﯿ

خاکستری متمایل به سبز ،بازپسين واحد چينه شناسي سنگي زبر سيستم پالئوژن است که در محيط دریایي کم ژرفای
کپه داغ پدیده آمده است (حدود  ۲000متر) و در محدوده این نقشه واقع نشده است .کل ستبرای الیه های مربوط به
پالئوژن در کوههای کپه داغ نزدیک به  ۲400 - 1500متر است .سن بخش باالی شيلهای خانگيران به اليگوسن پيشين
نسبت داده شده و از اليگوسن مباني و باالئي اثری گزارش نشده است .

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از دید زمين شناسي ساختماني چين خوردگيها ،گسلها و درزه های متعددی در منطقه وجود دارد .روند اصلي گسلهای
منطقه شمال باختری  -جنوب خاوری و روند فرعي آنها شمال غرب  -جنوب شرق است .جوینت های چند در منطقه
وجود دارند که به سه دسته کششي ،برشي و زیگموئيدال بخش شده اند .روند اصلي آنها همسو با روند اصلي منطقه
است .جهت فشار اصلي وارد بر منطقه شمال خاوری  -جنوب باختری و ميانگين روند این نيرو ( )N-30-Eاست که باعث

پيدایش تاقدیسها و ناودیسهای پالنچ دار منطقه با راستای شمال باختری  -جنوب خاوری شده است.
شرح رخساره های چینه ای
سازند کشف رود )(Jk

کهن ترین واحد سنگي یافت شده در منطقه کالت نادری است و از  ۸عضو شناخته شده در برش الگو تنها عضو شيل و
ماسه سنگ باالیي آن با ستبرای تقریبي  100متر دیده ميشود .از این رو مرز زیرین این سازند در هيچ نقطه ای رخنمون
ندارد و حد باالیي آن با عضو زیرین سازند مزدوران بگونه ای لغزیده دیده ميشود .در نزدیكي کالته عربها ،همبری سازند
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چمن بيد و باالترین عضو سازند کشف رود بگونه ای همشيب و قاطع بيرون زدگي دارد .در این نقطه سازند کشف رود
از تناوبهائي از شيل و ماسه سنگ زیتوني تا خاکستری تيره بهمراه الیه هائي از مارن ماسه ای سبز تيره پدید آمده است .
در ردیف چينه ای این سازند بسمت باال ماسه سنگها نازک الیه ميشوند .در چند کيلومتری باختری روستای اورتاکند
و در جنوب روستای گوش سازند کشف رود از  30متر سيلتستون و ماسه سنگهای متوسط الیه پدید آمده و چنين

در این سازند یافته و گزارش کرده است:

ﮐﺸ
ﻮر

گمان ميرود که وابسته به اوایل عضو باالئي این سازند باشد .در این سازند نشاني از بر جای مانده های زیستي دیده نشد
و تنها بر پایه هم ارزی چينهای و جای داشتن در زیر سازند چمن بيد ،به ژوراسيک مياني نسبت داده شده.
ولي م.مدني در پایان نامه دکترای خود آمونيت های زیر را که از بخشهای تحتاني و فوقاني در گروه های آهكي موجود
Parkinsonia sp. Partschiceras sp.; Calliphylloceras sp.; Lytoceras sp.

بر پایه این آمونيت سن سازند کشف رود با ژورسين باالیي تا باتونين پائيني اعالم کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند چمن بید) (Jch

بر روی هم ستبرای این سازند در کپه داغ از سوی باختر بسمت خاور کاهش ميیابد آنچنان که در گستره این نقشه
ستبرای آن نزدیک به  ۸0تا  100متر است.

این آمونيتها توسط ک .سيد امامي ( )1376تشخيص داده شده:

تﻣ

این سازند از مارن و سنگ آهک ميكریتي نازک تا متوسط الیه با ميان الیه هائي از آهک شيلي پدید آمده است .وجود
آمونيت فراوان در الیه های سنگ آهک ميكریتي از ویژگيهای آشكار این سازند در منطقه است و نمونه های زیر از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Macrocephalites sp.: perisphincted ammoniod, peltoceras sp.

نامبرده سن کالوین پائيني و کالوین باال ر ا برای الیه های موجود در این سازند پيشنهاد کرده است.
از بررسي های روزنداران زیر توسط امير رضوی تعلق سن آکسفوردین به این الیه ها پيشنهاد شد:

و
اﮐﺘ

Trocholina sp.; Nautiliculina sp.; Valmulina sp.; Natilocullina sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در این منطقه سازند چمن بيد بدليل شرایط رسوبي ویژه و همچنين جای گرفتن در زیر دیگر واحد های ستبر الیه و
صخره ساز ژوراسيک و قاني رخنمون کمي را از خود نشان ميدهد .در جنوب خاوری روستای کالته عربها این سنگها
در ميان سازند های کشف رود و عضو زیرین سازند مزدوران بكنهای همشيب با ستبرایي نزدیک به  ۸0متر جای
گرفته است .در این منطقه سازند چمن بيد از سنگ آهک ميكریتي متوسط تا نازک الیه در بر دارنده آمونيت یاد شده
پدید آمده است .بررسي پتروگرافي این سنگ ها گاهي عناصر آلوکمي نابرجا مانند پلتاینتراکالست و بيوکالست را
نشان داده است.
سازند مزدوران )

mz

1...3

(J

زﻣﯿ

این سازند در مح دوده بررسي شده دارای سه عضو با شرایط رسوبي ناهمسان است .عضو ) (J2mzکه در ميانه ردیف

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ های سازند مزدوران جای گرفته از سنگ آهک ميكریتي و شيل وابسته به محيط دریای ژرف کربناته مزدوران
یكي ازسازند های صخره ساز در محدوده نقشه است و نقشي موثر در پيدایش ریخت کن وني از تاقدیسها و یا ناودیسهای
منطقه دارد.

عضو )(J1mz

این عضو از سنگ آهک دولوميتي خوب الیه بندی شده ) (Well beddedبرنگ قهوه ای پدید آمده است و بدليل

ویژگي شكنندگي شكستگي هایي فراوان بر آن اثر کرده است ولي در هسته تاقدیسها و کناره برخي از ناودیسها
بگونه ای سالم و کامل دیده ميشود .بيشترین گسترش آن در حوضه کپه داغ در محدوده این نقشه نمایان شده است.
ستبرایي متغير و نزدی ک به  ۲00تا  400متر دارد .مرز زیرین این عضو با سازند چمن بين تنها در جنوب خاوری کالته
عبها در کنار معدن دولوميت دیده مي شود .روزن داران زیر توسط امير رضوی از این عضو مطالعه شده است:
Nautiloculina sp.; pseudocyclammina sp.; Valvulammina sp.; Tintinipsella sp.; Faverina sp.

نامبرده سن آکسفوردین – کيمریجين را بر آثار حيات یاد شده پيشنهاد کرده است .گون های جلبكي زیر نيز همين
سن را برای این عضو نشان داد:
Caldocropsis sp.; Tubiphytes sp.; Cayeuzia moldavica, Girvanella sp.
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همچنين سنگواره هياآمونيت و دو کفه ای زیر از این واحد که بوسيله ک .سيد امامي مطالعه شده موید سن یاد
شده است.
Perisphinctes (Virgatophictes) supinus; Perisphinctes (Dichotomoceras) sp.
Punctaptychus sp. Sowerbycreras ps. Ataxioceras sp.; Lithacoceras sp.

در جنوب ناودیس خور مطالعه بيشتری از این عضو توسط نگارنده انجام گرفته است (رساله کارشناسي ارشد) .در این
نقطه این سنگ ها در بر گيرنده دو زیر عضوند ) (sub memberزیر عضو زیرین را دولوميت ستبر الیه و سنگ آهک
دولوميتي خوب الیه بندی شده پدید آورده است آنچنانكه در پائين ترین بخش خود الیه هائي با رخساره االيت

ﮐﺸ
ﻮر

آنكوليت و اینتراکالست را در بر گرقته اند .زیر عضو باالئي دولوميت نازک تا متوسط الیه با رنگ خاکستری روشن را
در بر ميگيرد و در بخش زیرین آن تكه های فسيل و اینتراکالست و چرت دانه ریز بافت ميشوند.
عضو)(J2mz

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این عضو از سنگ آهک ميكریتي کم فسيل نازک تا متوس ط الیه سنگ آهک شيلي و شيل بویژه مناطق ژرف پدید
آمده است .رنگ نمادین این واحد خاکستری تيره است و از سوی جنوب تا نزدیک به  ۸0 – 70کيلومتری بيرون از
محدوده نقشه دنباله دارد و از سوی خاور و جنوب خاوری نيز به تندی کاهش ميیابد و به رخساره های کم ژرفای
کربناته تبدیل مي شود .در محدوده این نقشه ستبرایي نزدیک به  550متر دارد .گاهي ميان الیه هائي از سنگ آهک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ميكریتي همراه با قطعات فسيل حمل شده در جریانهای توربيدایتي در آن دیده ميشود گمان ميرود این قطعات از
بخشهای پائين شيب پالتفرم حوضه به بخشهای ژرف دریا آورده شده ب اشند .ستبرای الیه های فسيل دارد حداکثر به
چند سانتي متر ميرسد .امير رضوی براساس بررسي روزنداران زیر:
Radiolaria sp.; Sacocoma sp.; Calpinonella sp., Pseudocurnobia sp., Ammobaculites sp., Cyclamina sp.

و جلبكهای یاد شده در زیر:

و
اﮐﺘ

Microproblemotica sp., Actinoporella sp., Cladocropsis sp.

سن آکسفورین – کيمریجين را بر این واحد تعيين کرده است.
عضو )(J3mz

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنتاکت این عضو با عضو زیرین ) (J1mzهمشيب و برنده و با عضو باالیي ) (J3mzتدریجي است.
سنگ آهک وابسته به مناطق کم ژرفای دریا همراه با رخساره های گوناگون اینتراکالستي – االيتي – بيوکالستي و
آنكوليتي است وتنوع فسيلهای دریای کهن محيط پيدایش در آن بسيار فراوان است.
در نقاطي نيز ردیف سنگي این عضو را شيل و آهک شيلي همراهي مي کند .همبری زیرین و زبرین آن تدریجي است

زﻣﯿ

و در محدوده این نهشته به بخشهای باالیي – طبقات سن آهک ماسه ای نيز افزوده ميشود که شاید نشانه ای باشد
از آغاز پسروی دریا و نهشته شدن نهشته های قاره ای سازند شوریجه.
ستبرای این عضو نزدیک به  ۲00تا  3۲0متر است و از سمت شمال به جنوب از ميزان رخساره های ریفي و بيوکالستي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این بخش کاسته ميشود و بر رخساره های االيتي – آنكوليتي و اینتراکالستي آن افزوده ميشود .در نمونه های
جمع آوری شده از این مجموعه فسيلهای زیر بوسيله امير رضوی تشخيص داده شده
Nautiloculina sp., Trocholina sp., Capionella sp., Tintinopsella sp.

همچنين مجموعه جلبكهای زیر:
Salpingoporella sp., Triploporella sp., Solenopora sp., Cayeuxia
Molarica, Teutloporella gallaeformis, Bouenia sp., Tubiphytes sp., Nipponophycus sp.,
Cylindroporella sp., Cladocropsis., Actinoporella sp.,

نامبرده سن آکسفوردین – کيمرجين را برای این عضو پيشنهاد کرده است.
سازند قاره ای شوریجه )(Ksh

این سازند از ماسه سنگ متوسط تا درشت دانه قرمز تا قهوه ای و خاکستری گلوکونيت دار – شيل خاکستری تا قرمز
و ميان الیه های آهک ماسه ای االيتي و بيوکالستي پدید آمده است .ردیف رسوبي این الیه ها بسوی باال ریز شونده
است این سازند را دو عضو کوچک در یک سوم باالیي آن همراهي ميکند که بشكل عدسي از دو سوی جانبي بسته
ميشوند.
4

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
عضو گچی )(Kgysh

بگونه ای معمول از مارن قرمز تا قهوه ای به همراه طبقات نازک و گرهكهای گچ متبلور و الیه های نازک سيلتستون
قرمز رنگ پدید آمده است .در دره زاوین نزدیک به  ۲00متر – در دره حمام قلعه کمتر از  ۲0متر و در غرب روستای
ده سررود ستبرایي نزدیک به  50تا  70متر دارد.
بطو ر معمول بر روی این عضو تناوبهایي از سنگ آهک ماسه ای – االيتي – اینتراکالستي و کوارتز کریكي فسيل دار
به همراه الیه های نازک سيلتستون و شيل جای ميگيرد که عضو ) (Klmshناميده شده است .این عضو بگونه ای آشكار
در بریخ نقاط مانند باختر روستای سررود وجنوب حمام قلعه نمایان ميشود و نزدیک  ۸0تا  1۲0متر ستبرا دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

همبری های زبرین و زیرین این سازند با سازند های تيرگان و مزدوران تدریجي است .فسيلهای روزاندار زیر از این
سازند توسط امير رضوی مطالعه شده است:

Favrina sp., Pseudocyclammina sp., Nautiloculina sp., Cyclaminide sp., Neotrocholina sp.,

مطالعه آثار یاد شده و همچنين مجموعه جلبكهای زیر سن اید سازند را کيمریجين – آلبين مشخص کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Boueina sp., Cayeuxia moldorica, Solenopora sp., Cylindroporella sp., Cladocropsis sp., Permocalculus.

سازند تیرگان)(Kt

این سازند از سنگ آهک خاکستری تا قهوه ای رنگ دارای رخساره های االيتي – بيوکالستي و اینتراکالستي پدید

تﻣ

آمده است و دارای ميان الیه هایي از سنگ آهک مارني و شيل مارني خاکستری است .ستبرای آن از سوی باختر
بسوی خاور کاسته ميگردد آن چنان که از  400متر به  100متر ميرسد .همبری زیرین این سازند با سازند شوریجه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تدریجي است بدین سان که بخش زیرین سازند تيرگان با الیه های باالیي سازند شوریجه از طریق جانبي به یكدیگر
تبدیل ميشوند .نمونه وار از دره روستای حمام قلعه تا دره روستای زاوین باال ستبرای سازند تيرگان از  4۲0متر به
95متر کاهش ميیابد و این اختالف به سازند شوریجه افزوده مي شود .به ردیف رسوبي این سازند در دره قلعه الیههای

و
اﮐﺘ

ماسه سنگ گریوکي فسيل دار افزوده ميشود که بگونهای متناوب با الیه های سنگ آهک جای گرفته است .همبری
زیرین این سازند با سازند سرچشمه همساز و قاطع است .بررسي بقایای فسيلي روزندار زیر بوسيله امير رضوی
اختصاص سن آپتين را بر این سازند هموار کرده است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Trocholina sp., Orbitolina sp., Nautiloculina oolithica, Pseudochoffatella sp., Bavulammina sp.,
Dicyclina sp., Pseudocyclammina lituus, Lenticulina beirmanni.

همچنين جلبک زیر توسط نامبرده مطالعه شده و موید همين سن است:
Baueina bochstetteri

سازند سرچشمه )(Ksr

زﻣﯿ

بخش زیرین این سازند از مارن سبز تا خاکستری روشن و بخش زیرین آن از شيل و شيل آهكي به رنگ خاکستری
تيره تا خاکستری مایل به آبي پدید آمده است .در گستره نقشه چند الیه نازک سنگ آهک قهوه ای رنگ فسيل دار
در باالترین الیه های این سازند در چهره الیه نشانه ) (Key bedیافت مي شود که در محدوده ميان سازند های

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سرچشمه و سنگانه دیده ميشود.
کنتاکت ز یرین این سازند با سازند تيرگان همساز و تيز است و در ستبرای آن (نزدیک به  ۲70متر) در محدوده نقشه
تغيير چنداني به چشم نمي آید.
بر پایه وجود روزنداران زیر سن الیه های این سازند) (Aptianتعيين شده است:
Orbitolina discoidea, Ammobaculites reophacoides, Brotzenia sp.,

سازند سنگانه )(Ksn

این سازند از شيل های خاکستری تيره تا سياه یكنواخت و در بخش های زیرین از سيلتستون و ماسه سنگ گلوکونيتي
پدید آمده است .گرهک ها) (Concretionو قلوه های درشت بيضوی و گرد در الیه های آن دیده ميشود .نهشته های
آبراهه های پر شده از عناصر تخریبي نيز در جای این سازند وجود دارد .ساختمان های سپتارین ) (Septarianو
مخروط در مخروط ) (Con–in–conدر آن فراوان دیده مي شود .این سازند دره ساز است و در گستره منطقه نزدیک
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به  600تا  700متر ستبرا دارد .کنتاکت زبرین و زیرین آن همساز و قاطع است .برپایه وجود آمونيت های نامبرده در
زیر و جایگاه چينه ای سن این سازند آلبين تعيين شده است:
Turrilites sp., Mantelliceras sp., Parahoplites sp.,

سازند اتامیر )(K1-2at

این سازند از دو عضو اصلي پدید آمده است .عضو زیرین ماسه سنگ و عضو زیرین از شيل پدید آمده است.

ﮐﺸ
ﻮر

عضو ماسه سنگ گلوکونيتي ) (K1 atاز ماسه سنگ گلوکونيتي به رنگ زیتوني پدید آمده است .ميان الیه ها یي از
سنگ آهک نودوالر در درون این عضو یافت مي شود .در شمال تاقدیس خور در مزرعه قره توه در این واحد ماسه
سنگي ماکروفسيلها و آمونيت هایي دیده ميشود مانند:

Mantelliceras sp., Acanthohoplites sp., Turrilites sp.,

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سن سنومانين آغازین توسط ک .سيد امامي برای این آمونيتها در نظر گرفته شده .در این نقطه گاهي الیه ماسه
سنگي تا  90درصد گلوکونيت و مقاطع نازک در بررسيهای ميكروسكوپي زیبایي ویژه ای دارند .بودن گلوکونيت فراوان
در سازند اتامير مي تواند نشانه کم ژرفا شدگي دریا در این زمان باشد .در بسياری از نواحي کپه داغ مرز زیرین این
سازند را ناهمساز موازی دانسته اند .این واحد از سمت شمال باختر به سوی جنوب خاور نازک تر مي شود و از 150
متر به  ۲0متر تغيير ستبرا ميدهد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

عضو شيلي ) (K2 atاز شيل و شيل ماسه ای گلوکونيت برنگ سبز زیتوني پدید آمده است .این واحد به سوی باالی
ستون سنگي خود از دیدگاه شرایط محيطي ژرف تر مي شود آنچنان که برجای مانده های جانوران دریای ژرف در آنها
بيشتر مي شود و از سوی شمال باختر بسوی خاور نازکتر ميشود بگونه ای که از  500متر به  300متر تغيير ضخامت
ميدهد.
سازند آبدراز )

ad

1-3

(K

و
اﮐﺘ

این سازند در اینجا از سه عضو تشكيل گردیده:
عضو گچدار زیرین ) – (K1 adاز سنگ آهک گچدار برنگ سفيد مایل به زرد با ميان الیه های شيل آهكي خاکستری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روشن در پایين ترین بخش پدید آمده است .ستبرای این عضو از  60تا  100متر متغير است.
عضو شیل میانی ) - (K2adاز شيل آهكي برنگ خاکستری روشن مایل به آبي و سنگ آهک شيلي سفيد رنگ پدید
آمده است .ستبرای این عضو از  40تا  ۸0متر تغيير ميکند.
عضو گچ زبرین ) - (K3adاز سنگ آهک گچدار سفيد رنگ نازک الیه و سنگ آهک مارني سفيد رنگ پدید آمده است
و در بردارنده سنگواره های دریای ژرف و مقادیری آثار جانوران کف زی مانند اینوسراموس )(Labiatus Inoceramus

زﻣﯿ

و اکينوئيد است .این عضو از  60تا  100متر ستبرا دارد.
کنتاکت زیرین سازند آبدراز با شيل ها ی سازند اتامير همساز و قاطع است و مرز زبرین این سازند با سازند آب تلخ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تدریجي است .سازند آبدراز در بر دارنده آثار سنگواره ای روزنداران دریای باز از آن شمار فسيل های زیر نشان دهنده
سن تورونين – کویناسين ) (Coinacian – Turonianاست:
Globotruncana culverenis., Glovorotalites sp., Globotruncana helvetica., glovotruncana linneiformis.

سازند آب تلخ )(K1-2ab

در جنوب رشته کوه کالت و در شمال منطقه این سازند به دو عضو زیرین و زبرین بخش شده و نزدیک به  900متر
ستبرا دارد.
عضو زیرین ) –(K 1abاز شيل آهكي به رنگ خاکستری مایل به آبي پدید آمده است .همبری زیرین آن آهک گچي
سازند آبدراز هم شيب و تيز است و با تغيير رنگ سفيد به خاکستری در روی زمين تفكيک پذیر است.
عضو زبرین ) – (K 2abاز تناوب شيل سيلتي و سنگ آهک مارني – سيلتي برنگ خاکستری تا خاکستری مایل به
آبي پدید آمده است .از دیدگاه محيط رسوبي گمان مي رود در این زمان حوضه ژرف دریای پيش از ماستریشتين
بتدریج به دریای کم ژرفا تبدیل مي شود .مرز زبرین سازند باسازند کم ژرفای نيزار تدریجي است و افزایش درصد
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دانه های تخریبي در ستون سنگي ميان دو سازند بخوبي قابل مشاهده است .سازند آب تلخ در عضو زیرین دارای بر
جای مانده های فونای دریا و از آن شمار موارد زیر است که نشان دهنده سن کامپانين و اوایل ماستریشتين ميباشد:
Globotruncana globigerinoides. , Glovotruncana bulloides. , Globutruncana fornicata.
Orbitoides sp. , Siderolites sp. , Globorotalites subconicus. , Pithonella ovalis.

سازند نیزار )(Kny

این سازند که ساختار اصلي کوه کالت را پي ریزی ميکند در برابر عوامل هوازدگي بسيار پایدار ميباشد .در هسته

ﮐﺸ
ﻮر

تاقدیسي بزرگ در شمال خاوری روستای قلعه زو نيز برونزد دارد .دارای سه عضو است که بدليل ستبرای کم آنها در
مقياس این نقشه قابل تفكيک نيست .این اعضا از پایين به باال عبارتند از:
– ماسه سنگ سست با سيمان اندک برنگ خاکستری تيره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

– سنگ آهک ماسه ای و سيلتي ضخيم الیه که در الیه های مياني خود دارای فسيل پلسي پودا و براکيوپودا است.
– ماسه سنگ خاکستری متوسط تا درشت دانه که الیه بندی مورب دارد و تيغه ای و صخره ساز است .باالترین
الیه های این عضو ماسه سنگ آهكي در بردارنده گونه شاخص اگزوژیرا به اندازه نزدیک به  5سانتي متر است که بگونه
جدامانده دیده ميشود.
گلوکونيت در الیه های گوناگون این سازند بگونه ای پراکنده دیده مي شود .همبری زیرین و زبرین این سازند تدریجي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

است .ستبرای سازند نيزار در ناحيه ناودیس کالت بگونه ای استثنایي افزایش ميیابد و نسبت به نواحي پيرامون
الیههای کربناته در آن دیده مي شود و در ته دره های ژرف جایي که تاقدیس شمال خاوری روستای قلعه زو را
ميشكافد به حدود  300 – ۲50متر کاهش ميیابد و در اینجا الیه های کربناته را در خود به همراه ندارد و یا ميزان

و
اﮐﺘ

آنها ناچيز است.
سنگواره های روزندار شاخصي دراین سازند دیده نشده ولي گونه ای دو کفه ای بنام اگزوژیرا در باالترین الیه های این
سازند در باختر روستای قلعه زو یافت شده که معرف سن ماستریشتين است.
سازند کالت )(Kk

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در محدوده نقشه کالت نادری سازند کالت نسبت به برش الگو و برش مرجع آن دارای ليتولوژی متفاوتي ميباشد .در
این گستره سازند کالت از تناوب سنگ آهک فسيل دار ماسه ای به رنگ قهوه ای روشن ستبر الیه – مارن و شيل
دربخش پایيني و سنگ آهک مارني و مارن سست به رنگ خاکستری با بين الیه های مارن شيلي در بخش باالیي
پدید آمده است.
بخش باالیي سازند کالت در خاور روستای قلعه زو گسترده شده است .همبری زیرین سازند کالت تدریجي است و
همبری زیرین آن با س ازند پستليق نا پيوسته و هم شيب است .ستبرای این سازند در ناودیس کالت نزدیک به 170

زﻣﯿ

–  150متر است که در نمونه های برداشت شده دارای فونای زیر است:
Orbitoides sp., Balvulammina sp., Siderolites calcitrapoides., Sulcorbitoides sp., Nonion sp.,
Quinqueloculina sp., Hedbergella sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با نگرش به مجموعه فسيلي یاد شده سن این سازند در ناودیس کال ت ماستریشتين است.

سازند پستلیق )(Pcp

تناوب ماسه سنگ شيلي قهوه ای تا قرمز – شيل مارني قرمز رنگ با الیه ها ی فرعي کنگلومرا با قطعات گرد شده.
دربخش های زبرین این سازند الیه های نازک گچ به طبقات رسوبي افزوده مي شود .این مسئله در مرز شمالي نقشه

در باالی ناودیس کالت دیده ميشود.
همبری زیرین این سازند با سازند کالت از نوع نا پيوسته هم شيب و همبری زبرین آن با سازند چهل کمان تدریجي

است .ستبرای آن در ناودیس کالت نزدیک به  100تا  150متر است.
سنگ های نهشته های قاره ای پستليق در محدوده ورقه کالت نادری بر جای مانده های سنگواره ای ندارد و از دیدگاه
سني بدليل جای گرفتن این سازند در ميان سازند ک الت با سن ماستریشتين و سازند چهل کمان با سن پالئوسن
ميتوان نتيجه گرفت که سازند پستليق در پالئوسن زیرین نهشته شده است.
7

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سازند چهل کمان )(Pcch

این سازند در ناودیس کالت در پيكر صخره هایي بلند بر روی نهشته های قرمز رنگ پستليق جای ميگيرد و از تناوب
سنگ آهک دولوميتي سفيد تا زرد نخودی فسيل دار – مارن قهوه ای و قرمز و ماسه سنگ پدید آمده است .سنگ
آهک مارني و مارن نيز بگونه ای فرعي در ردیف رسوبي این سازند دیده ميشود.
همبری زیرین این سازند با سازند پستليق تدریجي است ولي در گستره نقشه کالت نادری همبری زبرین آن با سازند
خانگيران دیده نمي شود .ستبرای سازند چهل کمان در اینجا نزدیک به  1۲0متر است .سنگواره ها ی شاخص موجود
در نمونه های برداشت شده از این سازند چنين اند:

ﮐﺸ
ﻮر

Globorotalia pseudomenardi., Laffitteina compressa., Globigerina triloculinoides., Ammobaculites sp.

بر پایه این مجموعه فسيلي سن این سازند پالئوسن است.
کنگلومرای آغاز نئوژن )(Ngc

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ نهشته های پالئوژن پس از یک دوره فرسایشي و خشكي زایي جای خود را به نهشته های تخریبي نئوژن دادهاند
وبا کنگلومرای قهوه ای تا قرمز رنگ جانشين مي شوند و با قلوه هایي از جنس سازند های قدیمي تر) (Polymicticبا
دانه بندی تدریجي ریز شونده که بتدریج در بخش زبرین آن الیه های مادستون و مارن قرمز افزوده ميشود .ستبرای

تﻣ

این واحد سنگي در بخش های خاوری نقشه کالت نادری تا  1۸0متر نيز ميرسد و در بخش های باختری ستبرای
کمتری دارد و گاهي نزدیک به  40متر مي رسد .این واحد بطور معمول بگونه ای دگر شيب بر روی دیگر سازندهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قدیمي تر از خود جای مي گيرد .همبری زبرین آن با نهشته های قرمز و نئوژن به گونه ای تدریجي است وسن این
واحد به گمان احتمالي آغاز نئوژن تعيين شده است.
رسوبات قرمز رنگ نئوژن )(Ngr

و
اﮐﺘ

از مادستون قهوه ای تا قرمز تيره تا ميان الیه های کنگلومرا و ماسه سنگي دانه ریز و نازک الیه پدید آمده است.
ترادف ریز شونده و بسوی باال دارد و گاهي در بخش ه ای باالیي آن رگه ها و الیه های نازک گچ دیده ميشود این

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد بر روی کنگلومرای)  (Ngcبه گونه ای تدریجي جای گرفته است .در نقاطي از منطقه بر روی این واحد سست
واحد کنگلومرایي دیگری با دانه بندی عادی و بدون سيمان ) (PlQجای گرفته و در بيشتر نقاط نهشته های کواترنر
آنرا پوشانده است.
کنگلومرای پلیوکواترنر )(PlQ

از کنگلومرای سست بي سيمان به رنگ خاکستری روشن با عناصری در هم ) (Polymicticو گرد شدگي متوسط

است.

زﻣﯿ

) (Medium roundedجور شدگي ضعيف ) )Poorly sortedو دانه بندی عادی پدید آمده است .دانه ها بطور معمول
جهت یافتگي پيدا کرده اند ).(Imbrication fabric
ستبرای نزدیک به  40متر دارد و سن پليوسن تا کواترنر به سبب موقعيت و شيب الیه ها برایشان پيش بيني شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کواترنر

t1

تراسهای قدیمی ) (Q

در دامنه بلندی های جایي که دره ها به دشت ميپيوندند در پيكر توده های با نهشته های سخت نشده گراول دانه
درشت تا دانه ریز با ماتریكس کم قرار مي گيرند .جنس و رنگ آنها بسته به سنگ های منشا متغير است.

تراسهای جدید )(Qt2

در سطح پائين تری نسبت به تراسهای قدیمي جای گرفته اند آبراهه های فراوان در درون خود دارند و تراسهای
قدیمي تر از خود را مي پوشانند .اندازه ذرات آن از گراول تا سيلت در تغيير است و رنگ خاکستری تا قهوه ای و قرمز
آن وابسته به سنگ های منشا است.
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نهشته های بادی– آبرفتی )(Ql

این نهشته ها که مناطقي از بخشهای شمال نقشه را پوشانده خاستگاه آنها خاک ترکمنستان است و از کویر های
پوشيده از لس آن نواحي بوسيله باد به این منطقه منتقل شده اند .در زمان شكل گيری چون در دامنه کوهها نشسته اند.
با رسوبات آبرفتي در آميخته اند .اندازه ذرات لس در حد ليمون است و گاهي ستبرای آن حدود  ۲0متر ميرسد.
نهشته های رودخانه ای)(Qal

این نهشته ها در کف دریاچه ها و مناطق پيرامون آن در پيكره تراسهای رودخانه ای دیده ميشوند .دارای جور شدگي
بسيار بد و گرد شدگي متوسط تا خوب اند .جنس قلوه های آن وابسته به جنس سنگ های حوضه آبریز رودخانه

ﮐﺸ
ﻮر

است .ستبرای این نهشته ها در رودخانه های دائمي گاهي به  ۲0متر ميرسد.
ردیف رسوبي این نهشته ها دارای فابریک جهت یافته ) (Imbrication fabricاست.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمين شناسي ساختماني

چین ها و گسل ها :محدوده این نقشه تكه ای از زون ساختاری کپه داغ و بخشي از سيستم آلپ – هيماليا را پدید

تﻣ

مي آورد .شكل گيری آنها حاصل همگرایي پهنه های قاره های اورازیا – هند و عربستان است.
حرکت پيوسته پهنه های هند و عربستان به سوی پهنه پایدار اورازیا که تا به امروز با باز شدن دریای سرخ دنباله پيدا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کرده است موجب بسته شدن اقيانوس تتيس و برخورد خرد قاره هایي مانند بلوک لوت و ایران مرکزی به صفحه
اورازیا و پي آمد آن پيدایش تنش در این منطقه شده است .جابجایي پهنه افغانستان راستای گسل امتداد لغز هرات
نيز به همين سان توجيه و تفسير مي شود .عمده ترین ساختمانهای زمين شناسي منطقه را گسلهای رورانده با روند

و
اﮐﺘ

شمال باختری – جنوب خاوری گسلهای امتداد لغز و چين خوردگي هایي موازی با امتداد محوری گسل های رورانده
پدید آورده اند .تكاپوی گسلهای راندگي از پالئوژن آغاز شده و تا عهد حاضر دنباله دارند که فرایند فشارش پليت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توران بر بلوک ایران است .در پي عملكرد نيروهای وارد ش ده همه گسلهای راندگي و چين خوردگي های منطقه روندی
شمال باختری – جنوب خاوری پيدا کرده اند و بردار فشارش در همگان از شمال – شمال خاوری به سوی جنوب –
جنوب باختر است .این مجموعه در پيكر راندگي های فلسي ) (Imbricateاند که رفتاری شكننده) (Brittleدارند و در
سطح آنها مي توان برشهای گسلي را دید .در نتيجه این راندگي ها زیر تاثير یک ميدان فشار) (Compressiveجای
گرفته که به کوتاه شدگي در راستای فشارش (شمال خاور – جنوب باختر) انجاميده است و به دليل اختالف در آستانه

زﻣﯿ

تحمل این فشارش درسنگ های رسوبي منطقه گسل های امتداد لغز فراوان در راستای شمال خاوری – جنوب
باختری پدیدار شد که گسل های راندگي و چين های منطقه را به زیر تاثير خود برده اند.
چين خوردگي توالي های موجود بيشتر در وابستگي با تكاپوی های گسل های رانده شده اند .چين ها بطورعمده از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نوع موازی و نامتقارن اند و زیر تاثير سي ستم لغزشي ) (Folding fledtual slipپدیدار شده اند.
شيب چين خوردگي ها بطور ميانگين زیاد است .در اینجا تاقدیس هایي بزرگ یافت ميشوند مانند تاقدیس های ژرف

و سر رود که نامتقارن اند و دامنه جنوبي شان گسله است و بسوی خاور دماغه (پالنچ) دارند.
ناودیس ها در بيشتر موارد متقارن اند با شيب یالي تند بسوی باختر پالنچ دارند .همه ساختمانهای موجود زمين
شناسي بوسيله گسله های امتداد لغز جابجا شده اند و در پيكر بلوک های جدا از هم در آمده اند.

خشکی زایی

گمان ميرود حرکت های خشكي زایي و کم ژرفا شدن حوضه در دوره کرتاسه منتج از حرکات قائم بلوک های گسله
مقارن با فاز های کوهزایي شناخته شده در جهان باشند .این حرکت ها بشرح زیر خالصه ميكند:
خشکی زایی در ژوراسیک پایانی و آغاز کرتاسه

پسروی دریا در این زمان محسوس است و سنگ های محيط خشكي در نئوکومين پدید آمده اند .تغيير رخساره از
سنگ های کربناته مزدوران به شيل و ماسه سنگ در سازند شوریجه نشان دهنده باال آمدن نهشته گذاری است .این
فاز خشكي زایي همزمان با فاز کوهزایي کيميرین پسين است.
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خشکی زایی در آغاز کرتاسه پسین

در نتيجه این خشكي زایي دریا پس از مدت زماني کم ژرفا شدن پسروی کرده است .از اواخر سنومانين تا اواخر
تورونين نبود نهشته گذاری رخ مي دهد که ميان سازند های اتامير و آب دراز نمایان است .وجود گلوکونيت فراوان
درسازند اتامير مي تواند نشانه کم ژرفا شدگي دریا در این زمان باشد .در بسياری از نواحي کپه داغ مرز زیرین این
سازند را ناهمساز موازی دانس ته اند .این فاز خشكي زایي همزمان با فاز کوه زایي هر سينين زیرین است.
خشکی زایی در آغاز دوره ترسیر

را ممكن ساخته است .این حرکات خشكي زایي همزمان با فاز کوهزایي الراميد است.
زمين شناسي اقتصادی

ﮐﺸ
ﻮر

در آغاز دوره ترسير حرکتهای مهم خشكي زایي سبب پسروی دریا به سوی شمال شده و پيدایش نهشته های قاره ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در محدوده این نقشه کاني سازی مشاهده نشد .کانسارهای غير فلزی منحصر به سنگ های تزئيني و سنگ الشه
ساختماني است .از این شمار مي توان به معادل فعال سنگ مرمریت کالته عربها در شمال و جنوب خاوری روستایي
با همين نام اشاره کرد که در آن از سنگ آهک سازند مزدوران بهره برداری ميشود.

تﻣ

از بين سازند های یاد شده سازند مزدوران – تيرگان و کالت به دليل ليتولوژی ویژه – فراواني حفره ها و داشتن
درزه ها و شكلهای متعدد و پدیده های کارستي در ارتباط با منابع گاز طبيعي و آب زیرزميني ) (Groundwaterاز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اهميت زیادی برخوردارند .ذکر این نكته ضروری است که هيچ یک از سازندهای دوران سوم از نظر وجود منابع آب
اهميت ندارد .سازند مزدوران را به عنوان سنگ های آهک ميكریتي عضو مياني ژوراسيک سرخس معرفي کرده اند.
هم اکنون از سنگ های آهک ميكریتي عضومياني ژوراسيک باالیي ) (J2,1mzپس از خردایش به عنوان خوراک کارخانه

و
اﮐﺘ

سيمان مشهد استفاده ميشود .از کنگلومراهای  PlQو  Ngکه با ستبرای به نسبت باال ميتوان برای تهيه شن و ماسه
سود جست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از طبقات گچ و مارن گچي موجود در ستون سنگي سازند شوریجه) (Kgyshنيز در مناطقي ميتوان استفاده کرد.
کوره های قدیمي پخت این گچ در جای گستره در پيرامون این سازند دیده ميشود.
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