وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻨﻮان:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

و
اﮐﺘ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

7760

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

اﻟﻒ .ﺑﮭﺮوزی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﺳﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1366
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره -7760فيض آباد
موقعيت جغرافيایي منطقه

ﻮر

منطقه فيضآباد در استان خراسان و  185کيلومتری جنوب شهرستان مشهد بين ˚ 59و ˊ 58˚ ،30درجه طول
جغرافيائي ˚ 35و ˊ 35˚ ،30و واقع شده است .مهمترین راه های ارتباطي این ناحيه جاده آسفالته کاشمر به تربت
حيدریه ،تربت حيدریه به بيرجند و ایور به تربت حيدریه ميباشد .سيمای برجسته منطقه فيض آباد از کوههای شصت

ﮐﺸ

دره ،کزکز ،سرسفيدال در شمال و کوه فغان در جنوب ناحيه تشکيل شده که دارای روند شرقي غربي هستند .بلندترین
نقطه شمال در غرب ناحيه به ارتفاع  2335متر در کوه کزکز قرار گرفته است .بين این دو برجستگي شمالي و جنوبي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

دشت وسيعي قرار دارد که از غرب به جلگه کاشمر و از شرق به جلگه تربت حيدریه مربوط بوده و اکثرا از نهشتههای
مربوط به عهد حاضر تشکيل شده است.

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

چينه شناسي

کهنسالترین سنگهای ناحيه فيض آباد در کوه فغان واقع در جنوب غرب ناحيه برونزد دارند .این نهشتهها بيشتر از
آهک ،دولوميت ،شيل ،کوراتزیت و ماسه سنگ تشکيل شده که با توجه به فسيلهای مشخص یافت شده متعلق به
کامبرین وسط تا سيلورین ميباشند .در قسمت های شمالي و جنوبي کوه فغان تناوبي از ماسه سنگهای قرمز ،دولوميت

و اﮐ

و آهک های حاوی فسيل که سني معادل دونين پيشين تا مياني را دارند بر روی نهشتههای کامبرین-سيلورین قرار
ميگيرند .در کوه های شصت دره واقع در شمال شرقي ناحيه ،رخنمونها بيشتر از ماسه سنگ ،آهک و شيلهای سياه

ﺳﻰ

رنگ ژوراسيک تشکيل شده که با ناپيوستگي توسط سنگ های کرتاسه پایين و رسوبات دوره ترسير پوشيده ميشوند.
گسل درونه با امتداد شرقي غربي ناحيه فيضآباد را به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم ميکند .در بخش شمالي این
گسل سنگهای آتشفشاني پالئوژن همراه با ادخالهائي از آهک نوموليتدار گسترش دارند .نهشتههای زمان اليگوسن
کامبرین میانی:

ﺷﻨﺎ

و ميوسن را که شامل رسوبات تخریبي است در بخش جنوبي گسل درونه ميتوان مشاهده نمود.

زﻣ

ﯿﻦ

در جنوب افغانستان سنگ هایي که بشدت خرد شده است با رنگ ظاهری سفيد رخنون دارند که با همبری گسله در
زیر آهکهای دونين وسط قرار ميگيرند .این سنگها از آهکهای سياه خاکستری همراه با نودولهای چرت سياه،
گاهي برشي ،آهکهای آبي متمایل به سبز الیه نازک ،شيل های سبز و قرمز ميکادار ،دولوميت و باالخره مقادیر زیادی

ﺎن

از رسوبات تبخيری و سنگهای ولکانيکي بازیک ( ) Єkتشکيل شده است .حد زیرین و باالیي این سازند با واسطه گسل
در مجاورت آهک های دونين فرا گرفته است .در ناحيه مرکزی کوه فغان زیر نهشتههای کامبرین مياني-فوقاني ماسه

ﺳ

ﺎزﻣ

سنگ های کواتزیتي قرمز رنگ وجود دارد که خود روی دولوميت آهکهای سياه ،شيلهای سبز و قرمز و رسوبات
تبخيری قرار مي گيرند .ضخامت کلي این واحد حدود  35متر است .با توجه به رخساره سنگي و موقعيت چينهشناسي
این نهشتهها را مي توان با سازند کال شانه (از گروه ميال) که متعلق به کامبرین مياني است مقایسه نمود.
کامبرین میانی -فوقانی:

رسوبات کامبرین مياني -فوقاني در ناحيه کوه فغان شامل  121متر آهکهای الیه نازک ،آهک ماسهای ،سيلت،
شيل های سيلتي به رنگ سبز زیتوني ،دولوميت و آهک دولوميهایي با باندهای چرتي زرد متمایل به قهوهای ( )Єd
ميشود که ضخامت این الیهها از  50سانتيمتر تا  40سانتيمتر متغير است .الیههای آهکي همراه این رسوبات
قدیميترین فسيل های شناخته شده در ناحيه مورد بررسي است که وسط آقای ف-گلشني مطالعه گردیده است و با
توجه به فسيلهای  Billingsella sp., Qtusia sp., Eoorthis sp., Ocnerorthis sp.این رسوبات سني معادل کامبرین
1
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مياني-فوقاني را دارا هستند و با توجه به فسيلهای یافت شده و موقعيت چينهشناسي این تهشته را ميتوان با سازند
در ینچال برابر دانست.
ادویسین:

رسوبات مربوط به اوردویسين از سيليت ،شيلهای قهوهای رنگ باالیي از آهک ماسهای محتوی براکيوپدهای سيليسي
شده و شيلهای سبز زیتوني فسيل تربلوبيت ،آهکهای ماسهای چرتدار و آهک ماسهای نوتيلوئيدار و همچنين
کوراتزیتهای سياه رنگ که بصورت الیهای (  )Oshقرار گرفته اند تشکيل شده است .ضخامت کلي این سازند  90متر
اندازه گيری شده است و به طور تدریجي بر روی رسوبات کامبرین فوقاني قرار گرفته است .فسيلهای زیر توسط آقای

ﮐﺸ
ﻮر

ف -گلشني مطالعه گردیده که موید سن اوردویسين برای این سازند است.

Cf. flexicalvmene sp., Or Cf. Platycalymene sp., Cf. Cyrtonotella sp., Cf. Ogygiocaris sp., Pauorthis sp.,
Cf. Austinella sp., Resserella sp., Salopina sp., Cf. Vellame sp., Cf. Onniella, Dalmanella sp.

این واحد رسوبي را ميتوان با سازند شير گشت مقایسه نمود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اردویسین-سیلورین:

نهشته های مربوط به زمان اورودویسين با ماسه سنگهای کوراتزیتي دانهریز ميکادار ،شيلهای سيلتي آغاز و با یک
سری شيلهای صفحهای سبز ،ماسه سنگهای آهندار و شيلهای سيلتي با تناوبي از آهکهای ماسهای و ماسه

تﻣ

سنگ های الیه نازک با آثار ریپل مارک و فسيل گراپتوليت ،تربلوبيت براکيوپد و مرجان ( )Snادامه پيدا ميکند .براساس
فسيلهای زیر که توسط آقای ف-گلشني مطالعه گردیده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Monograptids., Orthotheratid nautiloids, Dinorthis sp., Cf. Austinetta sp., Delthyris sp., Dalmanella sp.,
Calymene Cf. Blumenbechi Brongiart.

سن این رسوبات را ميتوان به اوردویسين -سيلورین نسبت داده و با سازند نيور مقایسه نمود .ضخامت این نهشتهها

و
اﮐﺘ

 391متر و با جدی تدریجي روی نهشتههای اوردویسين (سازند شير گشت) قرار گرفته است .فوقاني این واحد سنگي
با واسطه گسلي در مجاورت آهکهای دونين قرار دارد.
دونین:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات در ناحيه فيض آباد از سه رخساره سنگي مختلف تشکيل شده است.
 قسمت پایين از ماسه سنگهای کوارتزیتي قرمز و خاکستری رنگ با آثار رپيل مارک و چينهبندی مورب و دولوميت( )Spتشکيل شده است .در قسمت فوقاني این ماسه سنگها افقي از گچ ( )Sgبه ضخامت  20متر دیده ميشود.
ضخامت کلي این رسوبات حدود  280متر است .چگونگي ارتباط آن با سازندهای زیرین بعلت تکتونيک شدید مشخص

زﻣﯿ

نيست و قسمت باالیي آن توسط دولوميت های خاکستری تيره پوشيده است .این سازند فاقد هرگونه فسيل است و
تنها با توجه به موقعيت چينهای و رخساره سنگي ميتوان با سازند پادها مقایسه نمود.
 -قسمت فوقاني سازند پادها بطور ناگهاني توسط دولوميت ه ای خاکستری تيره تا سياه ،کم و بيش متبلور ( )Dsپوشيده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميشود که با توجه به موقعيت چينهشناسي و تشابه سنگ شناسي قابل مقایسه با سازند سيبزار است.
 آهک های فسيل دار دونين فوقاني روی دولوميتهای سيبزار قرار گرفته است این رسوبات از آهک و گاهي دولوميت( )Dbتشکيل شده و براساس فسيلهای زیر:
Tentaculites sp., Umbella Ovata Bozorgnia, Styliotina sp., Eopleropoda sp., Trochiliscas sp.

و بزرگ سنگوارههای زیر:
Cyphoterorthynchus arpaensis Abramian. Cyphoterorthynchus Koraghensis, Interpositus Sartenaer,
Cyrtiopsis sp., Spinatrypina off chitratensis, Cyrtosprifer sp., Spinatrypina sp., Crurithyris sp., Adolfia
sp.
سني معادل دونين وسط تا باال را برای این نهشتهها مي توان در نظر گرفت این واحد سنگي با سازند بهرام قابل مقایسه

است.
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ژوراسیک:

رسوبات ژوراسيک ( )Jbgشامل  400متر آهک ،شيل ،مارنهای سياه رنگ و آهک ماسهای به رنگ قهوه ای و خاکستری
و گاهي ائوليتي است ميباشد .این رسوبات حاوی ميکروفسيلهای زیر است.
Nipponophyvcus Cf. Romosus. Boueina Cf. Hochestetteri, Polygonella Cf. Inrustata, Clypuna.
Jurassica. Thaumatoporella Cf. Paroresiculifea Cylandroporella Arabica, Clypina Cf. Parvula, Iberina
Cf. Iusitanica, Pseudocalmmina sp.

با توجه به فسيلهای فوق سن این رسوبات را مي توان به ژوراسيک باال نسبت داد .در شمال آبادی رزگ روی واحد
فوق آهک کرمي رنگي با باندهای چرت سفيد ( )Jeقرار ميگيرد که فاقد هرگونه فسيل است .قسمت فوقاني رسوبات

ﮐﺸ
ﻮر

ژوراسيک به طور دگر شيب با آهک و کنگلومرای کرتاسه پوشيده ميشود.
کرتاسه:
c

کنگلومرا قرار گرفته و حاوی فسيلهای زیر و سني معادل آپسين -آلبين دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در ناحيه فيض آباد با کنگلومرای قرمز ( )K lشروع مي شود .ضخامت این کنگلومرا کم و حدود  50متر و در بعضي
نقاط کامال حذف شده و آهک ماسهای قرمز رنگي جایگزین آن مي گردد .عناصر کنگلومر ا بيشتر از ماسه سنگهای
قدیمي و آهک های پالئوزوئيک و خود گرد شده تشکيل شده است .آهکهای اوربيتوليندار کرتاسه پائين ( )Kl1روی

تﻣ

Orbitolina sp., Pseudocyclaminina sp., Pseudo lituonella sp., Coskinolina sp., Orbitolinid Nautiloculina
so., Cunlolina sp., Cylindroporella sp.

سنگهای افیولیتی:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مجموعه سنگهای افيوليتي در شمال ناحيه در طول گسلي با امتداد شرقي -غربي رخنمون دارند و از ناحيه شرقي
با سنگ های افيوليتي ناحيه چهارگوش تربت حيدریه در ارتباط اند .عمده ترین سنگ هایي که رخنمون دارند عبارتند
از هارزبورژیت ،دیاباز ،سرپانتينيت همراه با آهک های پالژیک و رادیوالریت ( )Ubدر داخل این مجموعه آهکهای

و
اﮐﺘ

کریستاليزه ( )mنيز دیده ميشود .رادیوالریتها حاوی فسيلهای زیر که سن کامپانين را مشخص ميکنند ميباشند.
ترسیر:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Dictyomitra Cf. Multicostata Zittel, Dictvomitra sp., Amphipymdax sp., Lithostrobus sp., Novodia
Cantho Capsa Cf. Mamifesta, Holocrvpto Caspa: Sphaerica. Palellula sp.

از آنجایي که بخش وسيعي از منطقه را رسوبات آذر آواری مخصوصا ولکانيکي ترسير تشکيل داده است .از این نظر
سعي شده است که تا حد ممکن با توجه به رخساره سنگي آن ها را به چندین واحد تقسيم کرد .ترسير در ناحيه
فيضآباد با فعاليته ای آتشفشاني آغاز مي گردد و متناوباً گدازه اندزیتي و توف روی هم انباشته ميشود .این فعاليتها

زﻣﯿ

احتماالً مربوط به جنبشهای الرامي ميباشند ولي آیا دقيقاً فعاليتهای آتشفشاني از کي آغاز گردیده مشخص نيست.
در شيت مجاور چخماق ،ترسير با اندزیت پرفيری و کنگلومرای ضخيمي که بطور دگر شيب بر روی آهکهای کرتاسه
باال قرار ميگيرد شروع مي شود .در ناحيه مورد مطالعه فعاليت ولکانيکي با توفهای خاکستری تيره و گاه ایگنمبریتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شروع ميگردد که توسط گدازههای سياه رنگ با ترکيب اندزیتي همراه ميگردند ( ) Etvروی این واحد ضخامت زیادی
توفهای برشي سفيد رنگ ،برشهای ولکانيکي ،توف های ماسه ای خاکستری رنگ وایگنمبریت و توف الپلي ( )Ebtقرار

ميگيرد .همزمان با فعاليت توفي گدازههایي با ترکيب اندزیتي ( )Evوجود دارد که خود توسط همان واحد ()Ebt
پوشيده ميشود .این گدازه ها دارای بافت پرفيری و حاوی بلورهای پالژیوکالز بصورت ایدیومورف تاهيپ ایدیومورف با
ترکيب متوسط که گاهي به کلریت ،سریسيت و اپيدوت تجزیه شده است هستند .بلور پيروکسن در اثر موارد در این
سنگ ها شدیداً اپيدوتيزه و کلروتيتيزه شده است .زمينه این سنگها از بلورهای کوچک فلدسپات که سریسيتي شده اند
تشکيل شده است .مطالعه قسمت های زیرین این مجموعه ولکانيکي بعلت وجود گسلهای فراوان امکان پذیر نيست

معهذا ا ندکي به طرف شرق در شيت تربت حيدریه مجموعه فوق با کمي اختالف در رخساره سنگي توسط کنگلومرایي
بطور دگرشيبي زاویه دار روی رسوبات کرتاسه قرار گرفته است .در جنوب آبادی حصار کنگلومرا ( (Ec mبه طور هم
شيب روی مجموعه فوق قرار گرفته است .کنگلومرا به طرف شرق در امتداد جانبي به ماسه سنگ ،برش های ولکانيکي،
توفهای ماسهای همراه با گدازههای تراکي اندزیتي و اندزیتي (  )Etmتبدیل ميگردد .در پایينترین قسمت این سنگ ها
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الیه توفي حاوی فسيل  Nummulites Cf. Perforatusمشاهده شده که سني برابر ائوسن مياني (لوتسين) را برای این
قسمت مشخص مينماید .الیههای آهکي که ندرتاً در داخل این سنگها دیده ميشود محتوی ميکروفسيلهای
Nummulites Cf. Globulus, Nummulites sp., Discocylina sp., Operculina sp., Rotalia sp,. Amphistegina
sp., Ditrupa sp., Miliolid.
است که سني معادل ائوسن پایين تا مياني را دارند .در شمال شرقي کوه شيرعلي روی واحد توفي ( )Etmسنگهای

تراکي اندزیتي ( )Eamبا بافت پرفيری و فنوکریست های پالژیوکالژ با ترکيب متوسط و آمفيبول که عموماً به کلریت و
بيوتيت تجزیه شدهاند قرار گرفته است .زمينه این سنگها از پالژیوکالژ و کمي کوارتز و فلدسياتهای آلکان و کانيهای

ﮐﺸ
ﻮر

ثانویه مانند کلریت و اکسيدهای فلزی تشکيل یافته است .آخرین محصول فعاليتهای آتشفشاني مربوط به این زمان
پيروکسن اندزیت-آلکاني بازالت ،تراکي اندزیتهای شم ال آبادی خوشدره در شرق ناحيه ( )Eamميباشد .بافت این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ ها پرفيری و گلومر و پرفيری و دارای بلورهای پالژیوکالژ با ترکيب بازی ،ایدیوتاهيپ ایدومورف که به اپيدوت
تجزیه شدهاند است .کانيهای پيروکسن و اليوین در این سنگ مشاهده ميشود .زمينه این سنگ ميکروليتي متشکل
از پالژیوکالژ و فلدسپات های آلکالن است .رخساره ائوسن در شمال شرق در کوههای شصت دره با آنچه که ذکر گردید
تا اندازه ای متفاوت و با کنگلومرای خاکستری روشن ( )Ectبا عناصر آهکي عموماً آهک کرتاسه و گاهي اندزیتي شروع
ميگردد .این کنگلومرا توسط ضخامت زیادی از توفهای سبز ( ) Etبا ادخالهایي از الیههای آهکي و مارني ( )En

تﻣ

پوشيده ميشود .الیههای آهکي موجود در داخل توفهای سبز دارای فسيلهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Nummulites Cf. Perforatus, Mississipina sp., Distichplax sp., Sphacrogypsina sp., Rotalia sp.,
Anomatinid, Discorbis sp., Miliolids.
است که مربوط به زمان ائوسن مياني ميباشند.

الیگوسن:

و
اﮐﺘ

در مرکز ناحيه مورد مطالعه در امتداد گسل درونه ،سنگ های رسوبي مختلفي شامل رسوبات تبخيری ،سنگهای
کربناته و تخریبي دیده مي شود که در اکثر موارد بطور دگرشيب رسوبات قدیميتر را ميپوشاند و اغلب با واسطه گسل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در مجاورت واحدهای ولکانيکي ائوسن قرار مي گيرد .در این رسوبات فسيل مشخص یافت نشده ولي به علت تشابه
ليتولوژیکي با آنچه که در نواحي مجاور (رشتخوار ،خواف و چخماق) مشاهده مي گردد و با توجه به وجود چند نمونه
اسپروپولن متعلق به اليگوسن در نواحي رشتخوار مي توان سن اليگوسن را برای این رسوبات در نظر گرفت .واحد رسوبي
اليگوسن بطور جانبي و عمودی تغيير رخساره داده و به کنگلومرا ،ماسه سنگ و گاهي نيز به سيلت و مارن تبدیل
مي شود .قسمت زیرین رسوبات در شمال آبادی زرمهر کنگلومرائي پررنگ تيره ( ) Ocاست که عناصر این کنگلومرا

نئوژن:

زﻣﯿ

بيشتر از ولکانيکهای ائوسن تشکيل شده است .قسمت باالی کنگلومرا دانه ریزتر شده و به ماسه سنگهای سبز روشن
با آثار چينهبندی متقاطع و ریپل مارک ،مارن ،شيل و سيلت (  )Ocتبدیل ميگردد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های متعلق بيشتر در جنوب ناحيه گسترش داشته و با یک کنگلومرای قهوه ای رنگ ( ) Ngcشروع ميگردد.
عناصر آن از آهک های سياه دونين ،درلوميت و آهکهای سفيد به سن کرتاسه و ندرتاً سنگهای ولکانيکي تشکيل
شده است .ابعاد عناصر کنگلومرا از سانتي متر تا یک متر متغيير و از گودشدگي خوبي برخوردار هستند .این کنگلومرا
دارای س يماني آهکي است .در جنوب کوه گعبي واحد تخریبي دیگری دیده ميشود که از تناوب الیههای :مارن ،سيلت
و کنگلومرا (  ) Ngcmتشکيل شده است .روی واحد رسوبي مذکور ضخامت زیادی از ماسه سنگهای قرمز ،سيليت

مارنهای گچدار با ادخالهایي از کنگلومرا (  )Ngmstقرار مي گيرد که به طرف باال مقدار گچ و مارن آن کم شده و سيلت
و ماسه سنگهای قرمز و کم مارن ( )Ngstتبدیل ميگردد.
ماگماتیسم ترسیر:

ماگماتيسم بعد از ائوسن اکثراً با نفوذ گرائودیوریت و دیوریت در داخل سنگ های ولکانيکي و آذرآواری پالئوژن در
شمال و مرکز ناحيه فيضآباد مشخص ميشود .بزرگ ترین توده نفوذی در مرکزیترین قسمت ناحيه در شمال گسل
درونه رخنمون دارد .عالوه بر این تودههای کوچکتری نيز در شصت دره ( ) Tdکوه کرکز و شمالآبادی تتورچه ()Tgd
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رسوبات پائوژن را قطع نموده اند .در کوه کمرمرد و سفيدال ،حاشيه شمالي توده گرائودیوریتي دارای ترکيب گرانيتي
( )Tgاست .این سنگ ها به طور کلي درشت بلور با بافت پرفيزی و دانه ای و از بلورهای پالژ یوکالز ،فلدسياتهای
پتاسيک ،آمفييول و کوارتز تشکيل شده اند.
کواترنر:

گدازه های بازالتي پيروکسن و اليویندار :فعاليت آتشفشاني اواخر نئوژن و اوائل دوره کواترنر در فيض آباد با به جای
نهادن ضخامتي از الهار ( )Qplvcشروع و ناحيه نسبتاً وسيعي را اشغال مينماید .در ادامه این فعاليت ها مقادیر قابل
مالحظهای گدازههای بازالتي سياه رنگ ( )Qplvروی آنهای جریان پيدا ميکند .این سنگها دارای ساخت ستوني

ﮐﺸ
ﻮر

هستند .بافت آن ها هيالوپورفيری و گلومروپورفيری و از کاني های پالژیوکالز با ترکيب بازی پيروکسن و اليوین با
زمينهای شيشهای تشکيل شدهاند .تهشههای رسوبي دوره کوارترنر در شمال آبادی حصار و ثامن از یک کنگلومرای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نسبتا متراکم با عناصر آتشفشاني و آهک کرتاسه و ژوراسيک ) (Qplclتشکيل شده که با شيب مالیم واحدهای رسوبي
نئوژن را مي پوشانند .از رسوبات دیگر دوره کواترنر تراسهای قدیمي ( )Qt1دشتهای آبرفتي ( )Qt2و نهشته های
) (QCرسوبات سيالبي (  )Qalاست .گسترش فراوان دارند.

تﻣ

تکتونيک و تاریخچه زمينشناسي

ویژگيهای زمين شناسي ناحيه فيضآباد ميرساند که حرکت گسل ها در بوجود آمدن حوضههای رسوبي و تغييرات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخساره سنگ ها نقش مهمي را ایفا نموده اند و ناحيه را به چهار بخش مختلف با رخساره های سنگي مختلف و یا
ویژگيهای خاص تقسيم نمودهایم .گسل های موجود در ناحيه فيض آباد اکثر اً جه ت شرقي غربي دارند .گسل شمال
کوه های کمر استاد که در حقيقت گسل تکنار است جدا کننده زون افيوليتي از سنگهای غير افيوليتي است .این

و
اﮐﺘ

گسل به طرف غرب توسط نهسته های جوان پوشيده شده است و به طرف شرق به زون افيوليتي تربت حيدریه متصل
ميگردد .گسل درونه که گسلي است شرقي و غربي و چپ گرد از مرکز ناحيه عبور ميکند .حرکت این گسل را

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميتوان با مطالعه تغيير مسير رودخانه ها در شرق آبادی نای و غرب اوچ پلنگ مشخص نمود .گسل درونه گسلي است
فعال که اثر فعاليتهای جدید آن را ميتواند در نهشتههای جوان ( )Qt1مشاهده نمود .در ناحيه فيضآباد درونه از
مجموعه گسل های کم و بيش موازی تشکيل شده است .بخش شمالي این گسل باال آمده و عموماً از سنگ های
ولکانيکي و آذر آواری ترسير تشکيل شده است که روی نهشتههای ژوراسيک و کرتاسه قرار گرفتهاند .در بخش جنوبي
گسل درونه حوضه رسوبي اليگوسن و ميوسن گسترش داشته که بيشتر بين گسل درونه و گسل کوه فغان و گمبي

زﻣﯿ

در جنوب محصور شده اند .در آن زمان فرورفتگي کم عمقي در بين و گسل وجود داشته و پيوسته توسط این دو گسل
در کنترل بوده است و مواد تخریبي حاصل از فرسایش سنگهای قدیميتر بوسيله سيالبها حمل و در این حوضه
رسوب ن مودهاند .این نهشتهها دارای چين خوردگي مالیمي بوده و محور چينها در جهت جنوب شرقي -شمال غربي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

به وجود آمده اند .گسل بزرگ دیگي که به احتمال زیاد در اثر فعاليتهای گسلهای اصلي ایجاد شده اند سازندهای
مختلف موجود در ناحيه را گسليدهاند .در تمامي طول پالئوزوئيک هيچ گونه دگر شيبي زاویه ای که توام با چينخوردگي
باشد مشاهده نمي گردد و رسوبات مربوط یه سازند های مختلف با هم شيبي بر روی همدیگر قرار گرفتهاند .رسوبات
ژوراسيک در شمال شرق ناحيه از نهشتههای کربناته و شيلي تشکيل شده و فاز کوهزائي کمبرین پسين چينخورده
و قبل از رسوب گذاری کرتاسه پائين تحت تاثير فرسایش قرار گرفته است .این فاز کوه زائي یا یک دگر شيبي مشخص

بين نهشتههای ژوراسيک باال و کرتاسه پائين مشخص مي گردد .به طوریکه کرتاسه پائين با یک کنگلومرای قرمز رنگي
روی رسوبات ژوراسيک باال قرار گرفته است .با تغيير رژیم رسوب گذاری دریای کرتاسه آهک اوربيوتيليندار کرتاسه
پایين که نمایان گر عمق کم دریا در این زمانه است روی کنگلومرای فوق رسوب مينماید .در شمال ناحيه سنگهای
افيوليتي همراه با رادیو الریت و آهک پالژیک سني معادل کامپاتين را دارا هستند .این سنگها احتماالً نشانگر یک
بازشدگي در این زمان و گسل های شمالي کوه های کمراستاد خط جدایش در بلوک موجود در دو طرف این گسل
است .سنگ های افيوليتي شمال غرب فيض آباد پيسنگ سنگ های ائوسن وسط را نيز تشکيل دادهاند و در اکثر نقاط
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پيشروی دریای ائوسن را ميتوان بر روی این سنگها مش اهده نمود .رسوبات مزوزوئيک در فازالرامي چينخورده و
شکسته ميشوند و تحت تاثير هوازدگي قرار ميگيرد آثار و شواهد فاز کوهزایي الرامي در سنگهای پالئوژن به علت
تکتونيک شدید قابل مشاهده نيست ولي آنچه مسلم است در شمال گسل رونه همانند سایر نقاط ایران یک ناپيوستگي
وجود داشته که پيآمد آن فعاليتهای بسيار شدید آتشفشاني است در کوههای شصت دره سنگهای آذرآواری ائوسن

ﮐﺸ
ﻮر

با کنگلومرائي به طور دگر شيب روی سنگ های افيوليتي قرار ميگيرد .به نظر ميرسد که دخداد زمين ساختي که
موجب این ناپيوستگي گردیده ادامه فاز الرامي ميباشد .به دنبال فعاليت شدید ولکانيکي نفوذ تودههای عظيم
گرانودیوریتي و دیوریتي در سنگ های ائوسن بيانگر حرکات تکتونيکي در زمان ائوسن پسين یا اليگوسن پيشين است.
بعد از این حرکات در جنوب ناحيه حوزه کم عمقي به وجود آمده که نهشتههای تخریبي اليگوسن و همچنين ميوسن
در آن رسوبگذاری نموده است .این رسوبات در فاز چينخوردگي آلپي مياني چين خورده اند.
سرچشمههای معدنی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عموماً در ناحيه فيض آباد در مجاورت تودههای نفوذی کاني سازیهائي از مس ،آهن و همچنين زون های دگرسان
( )Talدر اثر نفوذ گرانودیوریت و گرانيت ترسير صورت پذیرفته است که جملگي به ماگماتيسم ائوسن پسين-اليگوسن

تﻣ

ارتباط دارند و نتيجه نفوذ محلول گرمایي مراکز ولکانيکي است .نتيجه نفوذ این محلولها دگرسائي سنگ های درونگير
است .بزرگ ترین زون دگرسان شده بر اثر این محلولها را مي توان در شمال غرب آبادی نای مشاهده نمود که در آن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کاني های جدیدی از نوع ایليت به وجود آمده و گاهي نيز نفوذ این محلولها باعث سيليسي شدن این سنگها گردیده
است .در تشکيل این زونها گسلها و درزها که جریانهای مواد سيال را هدایت نموده اند نقش عمده ای را داشتهاند
از نظر مواد غيرفلزی در جنوب غرب ناحيه افقهائي از گچ که به طرف چهارگوش کاشمر ضخامت زیادی پيدا ميکند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

در داخل مارن و ماسه سنگهای نئوژن مشاهده ميشود.
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