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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 7560بردسكن
جغرافیا ،اقلیم و راه هاي دسترسی
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چهارگوش بردسكن با مقياس  1:100.000يكي از برگه هاي چهارگوش کاشمر ،مقياس  1:250.000است که
مختصات جغرافيايي طول هاي شرقي ' 57° 00تا ' 57°30و عرض هاي شمالي ' 35° 00تا ' 35° 30مي باشد.
موقعیت جغرافیايى
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گستره برگه بردسكن در تقسيم بندى هاي جغرافيايى جديد از شهرهاى استان خراسان رضوي است که در فاصله
حدود  45کيلومترى باختر شهرستان کاشمر جاى دارد .راه ارتباطى آن از طريق جاده مشهد -تربت حيدريه -کاشمر
از يك سو و طبس -فردوس -درونه ،از سوى ديگر است .راه شوسه اى که در  30کيلومترى کاشمر به درونه به
سمت شمال وجود دارد ارتباط منطقه را با شهرستان سبزوار برقرار مى سازد ضمن آنكه از طريق راههاى فرعى
منشعب از آن مى توان به روستاهاى اين منطقه راه يافت.
آب و هواي اين منطقه به دليل قرار گيرى در حاشيه کوير بزرگ گرم و خشك است و اندازه بارندگى در آن بطور
معمول کمتر از  200ميليمتر در سال است .هواى آن در زمستان معتدل و بقيه فصول سال ،به ويژه اواسط بهار و
تابستان ،گرم است .بيشينه دماى اين ناحيه در تابستان بيش از  40درجه و کمترين آن در زمستان  -10درجه
است .مردم اين منطقه بيشتر به کارهاي کشاورزي و دامدارى اشتغال دارند و مهمترين محصوالت آن گندم ،جو ،به
ويژه زعفران است که در نوع خود از مرغوب ترين زعفران هاى توليدى کشور است.
شهر بردسكن به عنوان مرکز چهارگوش جمعيتى در حدود  50هزار نفر دارد ولى با توجه به شرايط اقليمى منطقه
پراکنش جمعيت در روستاهاي معدود اين منطقه بسيار کم است.
زمین ريخت شناسى

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

از ديدگاه زمين ريخت شناختى ،منطقه بردسكن را مى توان در دو بخش جداي از يكديگر بررسى کرد .آن بخش از
منطقه که باالى گسل درونه قرار گرفته ،کوهستانى با ريخت هاى متنوع است ولى بخش جنوبى گسل ياد شده به
جز تپه ماهورهاى جنوب خاورى آن که ادامه رخنمون هاي منطقه ازبك کوه اند ،فرونشستى است با بلنداي ميانگين
 850متر از سطح دريا ،که در سطوحى گسترده انباشته هاى کواترنر ريخت هايى چون پادگانه هاى آبرفتى ،مخروط
هاى افكنه ،کفه هاى رسى و نمكى را تشكيل داده اند.
چهره برجسته ژئوتكتونيكى اين منطقه ،گسلى درونه با روند خاورى باختري است که عامل جدايى دو بخش
ريختارى است .بيشينه بلندا در بخش شمالى گسل درونه حدود  2100متر از سطح دريا در چكاد کوه تك حوض
جاي دارد؛ در حاليكه در نقطه اي در شمال کال شور پست ترين نقطه  820متر از سطح دريا بلندى دارد که ميان
بلندترين و پست ترين نقطه منطقه ،حدود  1250متر اختالف ارتفاع وجود دارد.
روند چيره کوه هايى که در بخش شمالى اين چهارگوش قرار دارند شمال خاورى -جنوب باخترى است و آسه چيين
ها و گسله هاي اصلى نيز در همين روند ديده مى شوند.
سنگهاى دگرگونه سازند تكنار ( )Taknar Formationبا ليتولوژي شيست و فيليتهاي توفى ،ريوليت ،و ريوداسيت
ريختار تپه ماهوري با پشته هاي کوتاه را به نمايش گذاشته اند ،در حالى که همين مجموعه در بعضى نقاط بر اثر
نفوذ گرانيت ترسير ) (grيكنواختى ريختارى خود را از دست داده و ريخت هاي گنبدي شكل را که سطوح فرسوده
اى دارند ،پديد آورده اند.
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بخشى عمده از اين قسمت زير پوشش سنگهاى افيوليتى ،آتشفشانى و آذرآوارى هاي مربوط به زمان هاى کرتاسه و
ائوسن قرار دارند که ريخت شناسى تپه ماهورى همراه سطوح فرسايش يافته اي دارند ،ولى در بعضى نقاط سنگ
هاي آتشفشانى با ريخت هاى گنبد مانند ارتفاعاتى در نقاطى مانند جنگل کاسف ،،جنگل هدك ،کوه مرو به ويژه
کوه تك حوض تشكيل داده اند.
مجموعه هاى آميزه رنگين ( )Coloured Melangeبا مجموعه از سنگهاي قليايى ،ابرقليايى ،آهكهاى پالژيك ،شيل و
سنگهاى آذرين نيمه عمق؛ مانند دياباز ،و عميق ،توده هاى اسيدى ريخت هاى ويژه اين نوع سنگها را که به طور
معمول تپه ماهورى هستند به نمايش گذاشته اند.
از ميان سنگهاي رسوبى نهشته هاى کربناته و آواري ها نيز ريخت هاى صخره اى با پرتگاههاى بلند و دره هاى
عميق  Uشكل را به ويژه در نقاطى مانند کوه زرد و يا قرچماق به وجود آورده اند ضمن آنكه در دامنه همين کوه ها
سازندهاي ژوراسيك پايانى ،کرتاسه پائينى ( )J3-K1که داراى ليتولوژى نرم فرسا هستند ،تپه ماهورهاي با پشته هاى
کوتاه را تشكيل داده اند که اغلب بر اثر فرسايش پشته هاى فرسوده اي دارند:
در اين چهارگوش رودخانه دائمى وجود ندارد و رودهاى فصلى که اغلب زير نام "کال " از آنها در نقشه ها ياد شده،
در بخش شمالى ،همگى داراى جهت جريان شمالى -جنوبى هستند که نشان مى دهند مرز آب آنها با حوضه کاشمر
در نقاط شمالى تر و بيرون از چهارگوش بردسكن قرار دارد ،کال هاى خالدار و دهن قلعه و کال قبرستان از
مهمترين آنهايند که سدى نيز در نزديكى روستاي دهن قلعه در محل تالقي کال هاي خالدار و دهن قلعه در دست
ساخت است .آب اين کالها (شمالي) و رودك هاي فصلي جنوب منطقه با جهت حرکت جنوبي -شمالي سرانجام پس
از پيوند با رود کال شور به شوره زار محل تجمع آنها در جنوب منطقه مي رسند .که در فصل هاي بارش درياچه
فصلي ) (Playa lakeکال شور را به وجود مي آورند.
چینه نگاري
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اين بخش در جنوب گسل اصلي تكنار قرار دارد R. Muller, R. Walter (1983) .آن قسمت گوه اي شكل از اين
بخش را که ميان گسل هاي درونه و تكنار قرار دارد ،با تكيه بر وجود رخنمون هايي از سازند تكنار -پرکامبرين -و
پوشش سنگ ها و سازندهاي پالئوزوئيك ،مزوزوئيك آن ،آنرا پنجره فرسايشي ) (Inlierبرشمرده اند که نشانگر باال
آمدگي پي سنگ پرکامبرين -پالئوزوئيك ايران مرکزى است که در عصر ترشيرى شكل گرفته است .نگارنده بر تكيه
به شواهدى از جمله وجود رخنمون هايى از سازند تكنار در جنوب گسل درونه (کوه هاى آغل کفتار) و همچنين
وجود دگرشيبى ميان نهشته هاى پالئوزوئيك زيرين -ميانى و دگرگونه هاى سازند تكنار و پنجره فرسايشى -بر اين
باور است که سازند تكنار در پالئوزوئيك نيز برونزد داشته و درياى پالئوزوئيك زيرين و مياني روى آن پيشروى
نموده است .در اين بخش (جنوبى) سنگهايي به ديرينه پرکامبرين تا عهد حاضر وجود دارند که چينه نگاري آنها به
شرح زير است:
سازند تكنار PЄt

سازند تكنار شامل توالى ضخيمى از سنگهاى شيستى ،توقى ،شيست هاى سبز و ماسه سنگهاى کوارتزيتى است که
دگرگونى خفيفى در رخساره زير شيست سبز ( )Lower Greenschist Fadesرا تحمل نموده اند .در اين توالي
ريوداسيت ها و ريوليتهاى دگرگون شده بصورت توده اي وجود دارند .در محدوده چهارگوش بردسكن رخنمون هاى
پر شمارى از سازند تكنار ديده مى شوند که از آن جمله کوه تكنار ،کوه قله توت ،سياه کوه ،کوه زرد ،روستاهاى
سرنخواب پائين و باال و کوه بيرآباد را مي توان نام برد و همچنين در منتهى اليه جنوب محدوده نقشه در کوه آغل
کفتار ،نيز برونزدهايي از اين سازند وجود دارد.
از ويژگى هاى مهم اين سازند همبرى آن با دو توده نفوذى است؛ يكي توده نفوذى ديرينه پرکامبرين؛ از جنس
گرانيت ،گرانوفير و گرانيتوئيد هم ارز گرانيت دوران ،و ديگر ى گرانيتى که زمان نفوذ آن ائوسن -اليگوسن تعيين
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شده است .برونزدهاى توده نفوذى هم ارز گرانيت دوران که در ظاهر دگرگونى مجاورتى در اين مجموعه ايجاد نكرده
است را ،مى توان در نقاطى ،مانند سياه کوه؛ شمال و شمال باخترى بردسكن ،جتوب روستاي کاسف ديد .از گرانيت
ترسيري بايد به عنوان توده نفوذى گرم که با کاني سازى همراه بوده ياد کرد کانسارهايي مانند معدن مس و طالى
تكنار را مى توان حاصل دگرسانى ايجاد شده توسط اين توده گرانيتى دانست .از ديدگاه ليتولوژى سازند تكنار
شباهت نزديكى به سازندهاى کهر (البرز) ،کلمرد (طبس) و سرى مراد (کرمان) دارد که سن آنها را نيز پرکامبرين

ﮐﺸ
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تعيين نموده اند .اين سازند در محدوده ورقه بردسكن در بعضى نقاط (مانند جنوب کوههاى کالغ پر ،کوه زرد و
قرچماق) داراى همبرى دگرشيب با واحدهاي پالئوزوئيك (دولوميت هاى چرت دار منسوب به معادل سازند سلطانيه
و سازندهاى پادها ،بهرام ،سيبزار) مي باشد که تأييدى بر سن (پرکامبرين) آن در اين منطقه است .ضخامت سازند
تكنار حدود  1600 -1800متر برآورد مى شود.
ديرينه زيستى
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سازند سلطانيه pЄ-Єs
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رخنمون هاي سازند سلطانيه در منطقه بردسكن چندان گسترده نيستند و محدود به چند برونزد در جنوب کوه
هاى کالغ پر ،کوه زرد ،قرچماق ،کوه برجك و شمال روستاى برجك ،هستند .در اين برون زدها ضخامتي در حدود
 200 -300متر از دولوميت هايى با رنگ هوازده خاکسترى سياه و رنگ اصلى زرد خاکسترى ،به صورت توده اى به
شدت متبلور اين سازند را تشكيل داده اند که اليه ها و گرهك هاى سيليسي ) (Chertبا ستبراى تا  5سانتى متر به
رنگ آبي سياه در آن به فراواني يافت مى شود که از ويژگى هاى شباهت آن به دولوميت سلطانيه در نقاط ديگر
است .اين واحد سنگ چينه اى با واسطه دگرشيبى زاويه دار روى سازند تكنار قرار مى گيرد که در بيشتر جاها به
ويژه کوه هاى قرچماق ،کوه زرد و شمال روستاى سرنخواب پائين به صورت پوشش هاى ناپيوسته اى روى سازند ياد
شده جاى گرفته است .ادامه رخنمون هاى اين سازند در برگه کاشمر ،به ويژه کوه آهوبام ،گسترش بيشترى دارد.
ديرينه سازند سلطانيه با توجه به يافته هاي حمدى و ديگر ان ( )1985پرکامبرين پسين -کامبرين پيشين تعيين
شده است.
سازند شيرگشت Osh
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سازند شيرگشت ،يا هم ارز آن ،در کوه زرد جنوبى ،رشته کوه هاى باختر کال دهن قلعه و در ادامه به سمت خاوري
در باختري کالته معصوم آباد و دهن قلعه رخنمون دارد که با توجه به همبري هاي گسله آن با سازندهاي تكنار و
سلطانيه به نظر مي رسد ضخامت واقعي آن را در بر نگيرد .آنچه که از اين سازند در اين جا و کوه زرد جنوبي برونزد
دارد از نظر ليتولوژي شامل سنگ آهكهاي ماسه دار قرمز -قهوه اي رنگ و مارن هاي سبز -خاکستري است که در
بخش آهكي آن فسيل هاي خوب حفظ نشده اي از تريلوبيت (غالباً پيژيديوم آنها) و به ويژه فسيل بازوپاياني چون
 Billingsellaرا مى توان يافت .ستبراى سازند شيرگشت در اين منطقه حدود  500 -600متر برآورد مى شود.
سيلورين

سازند نيور Sn

در محدوده برگه بردسكن ،سازند نيور داراى رخنمون هاى ،محدودى در کوه کالغ پر و شمال روستاهاى سرنخواب
پايين و ياال است که همبرى آن با سازندهاى مجاور اغلب گسله است و در نمونه هاى جمع آورى شده از آن آثارى
از فسيل هاى خوب حفظ نشده ديده شده است .اما اين سازند (نيور) در برگه کاشمر (طاهرى و همكاران)1380 ،
در نقاطى مانند کوه باغو و کوه کمربلند ،رخنمون هاى گسترده اى دارد که در آن ها فسيل هاى مشخص کننده اين
سازند يافت شده اند .ليتولوژى اين سازند برابر با شرح نقشه ياد شده تناوبى از شيل و ماسه سنگ همراه با ميان اليه
 روي نقشه هاي توپوگرافي نام يكي از کوههاي شمال خاوري درونه نامربوط است .لذا به جاي کلمه مزبور ((کالغ پر
را براي نقشه و گزارش برگزيده ايم.

))
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هايى از آهكهاى قرمز رنگ فسيل دار است .در منطقه بردسكن (شمال روستاى سرنخواب پايين) ضخامتى در حدود
 200متر از تناوب شيل و ماسه سنگ وجود دارد که با واسطه گسلى در مجاورت دگرگونه هاى سازند تكنار قرار
گرفته اند و در آنها آثار سنگواره هاى بازوپايان و بريرزوآ که خوب حفظ نشده اند؛ وجود دارند که همسائي چشمگير
با آنها که زير نام سازند نيور در جنوب کاشمر معرفى شده دارد ،از آنجا که سازندهاى شناخته شده منطقه ازبك کوه
در بخش جنوبى منطقه کاشمر (جنوب گسل تكنار) ،از جمله کوههاى کالغ پر ،زردکوه و قرچماق نيز ادامه دارند.
مجموعه ليتولوژى ياد شده در باال را در اين منطقه به سازند نيور نسبت داده ايم.
دونين

ﮐﺸ
ﻮر

سازند پادها Dp

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همانگونه که اشاره شد در گستره نقشه بردسكن بدليل نبود توالى کامل سازندهاى پالئوزوئيك ،سنگها و سازندهاي
موجود اين زمان اغلب يا با واسطه گسل و يا با دگرشيبى روى سازند تكنار جاى دارند .در رشته کوه هاى زرد کوه،
قرچماق و کالغ پر رخنمونهاى پراکنده اي از اين سازند يا به صورت تنها( ،شمال روستاى سرنخواب پايين و باال) و
يا همراه با سازندهاى سيبزار وجود دارند .در کوه زرد جنوبى (خاور روستاى سرنخواب پايين) از جمله اين سازندها
که با واسطه دگرشيبى با سازند تكنار همبرى دارند سازند پادها است .اين سازند با همبرى دگرشيبى روى سازند
تكنار قرار دارد که خود نيز با واسطه همبرى دگرشيبى زاويه دار توسط کنگلومراى واحد پيشرونده ژوراسيك بااليى-
کرتاسه پائين ( )J3-K1پوشانده مى شود .در برگه بردسكن رخنمونهاى اين سازند از جنس کوارتزيت سفيد رنگ است
که داراى اليه بندى هاى متوسط يا ضخيم بوده و در قسمتهاى زبرين توده اى است .ضخامت اين سازند در محل
ياد شده (کوه زرد -خاور روستاى سرنخواب پايين) حدود  150 -200متر برآورد مى شود.
سازند سيبزار (دولوميت سيبزار) Ds

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

سازند (دولوميت) سيبزار در ازبك کوه توسط آ  -روتنر و همكاران ( )1968شناسايى و اندازه گيرى شد .و شامل
حدود  100متر دولوميت سياه رنگ متمايل به خاکسترى است که در آن از فسيل هاى مرجان و بازوپايان غير قابل
تشخيص نام برده شده است .با توجه به فاصله به نسبت کم در ازبك کوه و در منطقه بردسكن ،رخنمون دولوميت
سيبزار کم و بيش شبيه مقطع نمونه آن در ازبكوه است .در کوه هاى کالغ پر ،زرد کوه و قرچماق برونزدهاى
متعددى از اين دولوميت ديده مى شوند که به دليل مقاوم بودن در مقابل فرسايش ،کمتر زير اثر فرسايش قرار
گرفته اند به همين جهت اغلب به تنهايى روي سازندهاى کهن تر به ويژه سازند تكنار جاي گرفته اند بنابراين که در
بسياري موارد تشخيص آنها بسيار دشوار است .اما همين دولوميت ها به طرف خاور اين رشته کوه در جاهايى با
سازندهاى پادها و بهرام داراى همبرى هستند که با مقايسه ويژگى هاى فيزيكى آنها با توده هاى دولوميتى تنها مى
توان پى به وجود آنها برد -ضخامت اين سازند در منطقه بردسكن حدود  100 -120متر است.
سازند بهرام Db

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين سازند که نام آن از آهكهاى سرتخت بهرام در ازبك کوه گرفته شده ،شامل آهكهاى ضخيم اليه تا توده اي است
که ضخامتى بيش از  300متر دارد و تناوبي از آهك و دولوميت است که فسيل هاى فراوانى از بازوپايان ،کنودونت
ها  ،Spatho natodus bipennatus Bischoffمرجانها و ) )Helioliles sp.و غيره در آن يافت شده و بر همين پايه
سن فرازنين ( )Frasnianرا براى آن تعيين نموده اند .در منطقه بردسكن نيز اين سازند با همبرى هم شيب روى
سازند سيبزار قرار گرفته و از آهكهاى با رنگ هوازده زرد قهوه اى تا کمى تيره و رنگ نمونه تازه خاکسترى تيره با
اليه بندى متوسط است که در آن ميان اليه هايي از دولوميت نيز وجود دارد .روى سطوح هوازده اين آهكها آثار
فسيل به ويژه بازوپائيان ،تنتاکوليتس ) (Tentaculitesو مرجان يافت مى شوند .در نمونه هاى جمع آوري شده از
اين سازند فسيلهاى زير را مشخص نموده اند.
Productella cf. baltalensis, Tentaculitids., Dictiosprifer sp., Cryptospraifer qudedratus.

در برونزدهاى کوه زرد و جنوب کالغ پر ضخامت سازند بهرام حدود  150 -200متر مى باشد و بر پايه فسيل هاي
موجود در آن سن فرازنين -فامنين ) (Frasnian-Famenianبراى آن تعيين شده است.
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كربنيفر
سازند سردر CS

ﮐﺸ
ﻮر

اين سازند در کوه برجك واقع در شمال باخترى بردسكن ،برونزد دارد ولي به طرف چهارگوش  1:100.000کاشمر
(در کوههاى آهو بام) رخنمون هاى ضخيم ترى از آن گزارش شده اند (نقشه چهارگوش کاشمر 1:250.000
افتخارنژاد و همكاران  ،1967طاهرى و همكاران  .)2001اما با توجه به گسله بودن همبرى هاى آن با سازندهاى
مجاور ضخامت واقعي آنها مشخص نشده است .در برونزدهاى دامنه کوه برجك اين سازند از تناوب اليه هاى شيلى و
رس سيلت دار به رنگ سبز زيتوني کم رنگ همراه با ميان اليه هايى از ماسه سنگهاي کوارتزيتى و بندرت اليه هاي
کنگلومرايي تشكيل شده و تاقديس به نسبت متقارنى را در دامنه جنويى کوه برجك تشكيل داده است که از سمت
شمال زير آهكهاى سازند جمال و از سمت جنوب با دگرشيبى زير آهكهاى کرتاسه باال قرار مى گيرند.
پرمين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند جمال Pj

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

رخنمون هاى سازند جمال ،همانند سازند سردر در منطقه بردسكن ،محدود به برونزدهاى کوه برجك و کوه سفيد
است و ادامه آن ها را به سمت خاور و باختر اين رشته کوه ،مى توان رديابي نمود .به سمت خاور در کوههاى آهو
بام ،رخنمون هاى بيشتر با ضخامت هاي زيادتري از اين سازند وجود دارند .در کوه برجك روي شيل و ماسه
سنگهاى سازند سردر با همبرى عادي و هم شيب ولى با تغيير ناگهانى ليتولوژى -شيل و ماسه سنگ به آهك-
ضخامتى در حدود  300 -350متر آهكهاى با رنگ هوازده خاکسترى و رنگ نمونه تازه خاکسترى تيره ،توده اى تا
ضخيم اليه و در بعضى قسمتها نوع ريفي ) (Reef Typeهستند ،تشكيل شده اند .در اين سازند فسيل هاى مرجان،
بازوپائيان ،کرينوئيد و ريز فسيل هاى روزن داران وجود دارند که از نمونه هاى جمع آورى شده در منطقه بردسكن
فسيل هاى زير در آهكهاى اسپارى و ميكرايتى مشخص شده اند؛
Dolobiomicrosparite, Biomicrite, Biomicrosparite .Verbeekiella gerthi, Petrophyllum weberi Gerth,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Verbeekina verbeeki Globivalvulina bulloids, Agathammina sp., Schwagerina sp., Neocondot/iyra sp.,
Pseudoschwagerina sp., Globovalvidina biserialis, Hemigordiopsis sp., Pseudoverimiporella sp.,
Verbeekna cf paravula, Paleotextolartia sp., Macroporella sp., Globovalvulina sp.

با در نظر گرفتن مجموعه فسيل هاى باال و فسيل هاى مقطع نمونه کوه جمال ،جنوب کوههاى شترى -سن پرمين
(باالئى) براى اين سازند تعيين مى شود.
ميانه زيستي
ژوراسيك

زﻣﯿ

سازند شمشك Js

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته هاى ژوراسيك زيرين که هم ارز سازند شمشك در ايران مرکزى هستند در برگه بردسكن توسعه چنداني
ندارند و فقط در بخش جنوب خاورى منطقه -کوههاى آغل کفتار و دلكن -رخنمون هاى به نسبت محدودى از آنها
ديده مى شود .رخنمون هاى کوچكى از شيل و ماسه سنگ در شمال بردسكن (جنوب روستاى کبودان) وجود دارند
که ادامه آنها به سمت خاور و شمال خاورى سطوح به نسبت گسترده اى را زير پوشش ،دارند که در نقشه
چهارگوش کاشمر (افتخارنژاد و همكاران  )1976به ژوراسيك زيرين -هم ارز سازند شمشك -نسبت داده اند ولى
 H.C.Lindenbergو  ،)1981( V.Jacobshagenبا اشاره به رخساره عميق از نوع بنتيك ( )Benthicو وجود چرتهاى
راديولر دار و ساختهاى توربيديتى در اين سازند آنرا در شمار نهشته هاى فليشى محيط دريايي ژرف قرار داده اند.
آنها اين مجموعه را به دو بخش زيرين و زبرين تقسيم نموده اند .بخش زيرين آنرا شيل هاى مدادى با ميان اليه
هايى از آهك و ماسه سنگ و بخش بااللى را تناوبى از شيل ،ماسه سنگ از نوع فليش و اليه شيلى که در بردارنده
ريز فسيل هاى نواحى عميق چون Radiolaria, Anchispirocyclina sp., Calpionella sp. :و  Saccoma sp.هستند.
مشخص نموده اند .در جنوب کوه کالغ پر و کوه زرد همين رخساره با کنگلومراى قاعده اى يا همبرى دگرشيب
زاويه دار روى سازند پادها قرار گرفته است ،که رخساره فليشى داشته و با رخساره مردابى -خشكى سازند شمشك
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ﮐﺸ
ﻮر

تفاوت دارد ،بنابراين بنظر مى رسد اطالق نام سازند شمشك يا هم ارز آن براى اين سازند برازنده نيست و مى توان
"سازند بردسكن" را به طور غير رسمى براى آن پيشنهاد نمود .آنچه را که به عنوان سازند شمشك يا هم ارز آن در
اين برگه مى توان ياد نمود .رخنمون هاى کوه هاي دلكن و آغل کفتار هستند که ادامه رخنمون هاى اين سازند از
منطقه ازبك کوه اند .در اينجا تناوبى از اليه هاى شيل و ماسه سنگ کوارتزيتي ،تشكيل ساختارهاى تاقديسى-
ناوديسي را داده است که مقياس محلى ،که در آنها آثار فسيل هاى گياهي و عدسى هايى از رس هاى ذغالى وجود
دارند ،نمودهايي از سازند شمشك را به نمايش گذاشته اند.
از مهمترين ويژگى هاى سازند شمشك در اين ناحيه وجود رگه هاى فراوان کوارتز است که اليه هاى مختلف اين
سازند را در جهات مختلف قطع نموده اند.
اليه هاى سرخ گردو Jg

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه هاى قرمز رنگ گردو نيز همسان با سازند شمشك در پاياني ترين نقطه جنوب خاوري منطقه ،دنباله سازندهاي
برگه ازبك کوه به سوى شمال برونزد دارند .ليتولوژى آن به تقريب همسان مقطع نمونه از تناوب ماسه سنگ،
کنگلومرا و شيل هاى قرمز رنگ همراه با ميان اليه هاى نازکى از آهك و آهك دولوميتى تشكيل شده است و در
اينجا ضخامتى بيش از  500متر دارد .ريز فسيل هاى روزن بران موجود در آن ديرينه اى هم ارز کيمريجين-
تيتونين را براى آن در مقطع نمونه مشخص نموده است (بزرگ نيا.)1968 ،
در اين جا اين سازند تشكيل ساختار اصلى تاقديس را مى دهد که آسه محورى آن داراى روند شمال خاورى-
جنوب باخترى است.
سازند ژوراسيك بااليي -كرتاسه پيشين J3-K1

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

همانگونه که اشاره شد ،در بخش شمال باخترى گستره برگه بردسكن و در کوههاى کالغ پر -کوه زرد توالى رسوبى
از نوع رخساره هاى عميق دريايي وجود دارد که به عنوان سازند شمشك (هم ارز آن) معرفى شده است و شامل
کنگلومراى قاعده ،حدود  10متر ،به رنگ قرمز است که داراى سنگ واره هايي از سازندهاى کهن تر چون کوارتزيت
هاى سازند پادها ،آهكهاى بهرام و دولوميتهاى سازند سيبزار و غيره ،که با همبرى دگرشيب روي سازندهاى قديمى
تر از خود قرار گرفته که به وسيله تناوبى از اليه هاى شيلى سياه رنگ با اليه بندى هاى نازك ،همراه با ميان اليه
هايي از آهكهاى پالژيك حاوى ميكروفسيل هاى نواحى عميق دنبال مى شود .بر پايه وجود ريز فسيلهايي چون
 Radiolariaو  Calpionella spديرينه ژوراسيك بااليي -کرتاسه زيرين به آنها داده شده است .اين اليه ها بيش از
 200متر ضخامت دارند و به وسيله اليه کنگلومرايي قرمز رنگى پوشيده مى شوند که بر پايه دانسته هاى حاصل از
مطالعات افتخار نژاد و همكاران ( )1976از آنها به عنوان نهشته هاى اتاژ واالنژنين ،کرتاسه زيرين ،ياد شده است .با
توجه به نبود همسانى با سازند شمشك؛ چه از نظر سنى و چه از نظر ليتولوژى و نيز دارا بودن ويژگى هاي کامل
يك سازند ،پيشنهاد مى شود که اين سازند تا تكميل مطالعات و تصويب کمته ملى چينه نگارى با عنوان "سازند
بردسكن" به طور غير رسمى نامگذارى گردد .گفته مى شود فسيل هاى يافت شده در اليه هاى آهكى آن شام
 Chrysaldina sp., Pseudocyclamina sp., Trocholina spو  Natrolcolinaمى باشند که با توجه به وجود آنها سن
ژوراسيك بااليي -کرتاسه زيرين براى اين واحد تعيين شده است.
كرتاسه

كرتاسه پيشين

واحد كنگلومرا -ماسه سنگ Kcs1

اين واحد با ناپيوستگى هم شيب ) (Discordanceروى واحد ژوراسيك بااليى -کرتاسه پايينى قرار گرفته و از
کنگلومراى قرمز رنگ و اليه ها ى ماسه سنگى دانه درشت با اليه بندى هاى متوسط تا ضخيم تشكيل شده است.
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واحد آهكى kl1

رخنمون واحد آهكى کرتاسه زيرين ( )kl1در منطقه بردسكن را در کوههاى برجك و برونزدهاى پراکنده آن را در دو

ﮐﺸ
ﻮر

سوى اين کوه ،کوه بيجورد ،شمال بردسكن در نزديكى روستاى بيجورد ،و به ويژه کوههاى کالغ پر و ادامه آن در
کوههاى شاداب ،کوه زرد ،تا شمال درونه مى توان پى جويى نمود .اين واحد که از توده هاي آهكى ضخيم اليه تا
توده اي تشكيل شده ،داراى رنگ هوازده خاکسترى و رنگ نمونه تازه خاکسترى روشن است و از ديدگاه ريخت
شناختى صخره اى بلند و پرتگاه هاى مرتفعى را در مناطق ياد شده به وجود آورده است .اين آهكها به گونه
تدريجى ،تبديل مارن و آهكهاى مارنى به آهك ،و با همبرى عادى و هم شيب روى مارن و آهكهاى مارني واحد
زيرين (کنگلومرا -ماسه سنگ) قرار دارند .در نمونه هاى بررسى شده از ديدگاه ديرينه شناختى ،ميكروفسيل هاى
زير در آن تشخيص داده شده اند که با وجود آنها ديرينه آپتين -سنومانين ) (Aptian – Cenomanianبراى اين
واحد تعيين شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Lenticulina sp., Parealveolina sp., Orbitolina sp., Conicorbitolina conica, Pseudocyclamina lituus,
Lithocodium aggregatum Eliolt, Orbitolina lenticularis, Dictyocones ex gr.

كرتاسه پسين
آميزه افيوليتى cm

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

همانگونه که اشاره شد ،بخش گسترده اي از منطقه بردسكن در شمال گسله تكنار زير پوشش سنگهاى افيوليتى و
آتش فشاني و آذر آواري هاى کرتاسه پسين قرار دارد که در حقيقت بخشى از حلقه افيوليتى سبزوار ،به طرف
جنوب ،و افيوليت هاى تربت حيدريه ،فريمان ،تربت جام (از سوى خاور) هستند .واحدهايى که در قالب آميزه رنگين
با سن کرتاسه پسين در اين محدوده يده مى شوند عبارتند از:

و
اﮐﺘ

سنگهاى فوق بازيك ()ub

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهاى ياد شده بازيك در مجموعه آميزه رنگين در بسيارى نقاط ديده مى شوند که بيشترشان قابل نمايش در
مقياس نقشه نيستند ولى در بعضى نقاط گسترش به نسب گسترده اي دارند که از آن جمله رخنمون هاى کوه
بيجورد به طرف روستاى کاسف را مى توان نام برد .سنگهاى بازيك ياد شده در اين ناحيه شامل هارزبورگيت،
سرپانتينيت ،پيروکسينيت و پريدوتيت ها هستند که پريدوتيت ها اغلب به سرپانتينيت تجزيه شده و ديگر سنگها
نيز به شدت خرد و برشى ) (Shearedشده هستند و اغلب داراى رنگهاى سبز تيره ،تا زيتوني مى باشند ترکيب کاني
شناختى آنها بيشتر اوليوين ،اورتوپيروکسن و کانى هاى فرعى چون آمفيبول و بيوتيت است که بيشتر جاها تجزيه
شده اند.
دياباز و توفهاى ديابازى ()db

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سنگهاى ديابازى و توفهاى وابسته به آن ،واحدى از مجموعه آميزه رنگين اين منطقه هستند که در گستره ورقه
بردسكن در جنگل کاسف رخنمون آنها ديده شده است .اين سنگها داراى ترکيب گابرويى و از سنگهاى نيمه عمق
اين واحد هستند .از ديدگاه کاني شناختى اين سنگها به طور عمده از فلدسپات پالژيوکالز (البرادور -بيتونيت) و
پيروکسن تشكيل شده اند که کانى هاى فرعي چون بيوتيت و کلريت نيز در آنها يافت مى شوند.

سنگ هاي آتشفشانى ) (K2vو آذرآوارى )(K2tv

در پهنه اى گسترده در شمال بردسكن ميان گسله هاى تكنار و مارو ،سنگهاى آتشفشانى و آذرآوارى مربوط به
کرتاسه پسين در مناطقى چون جنگل کاسف ،کوه تك حوض ،جنگل هدك و کالته القيايى ،گسترش دارند که به
طرف شمال و شمال خاوري در چهارگوش هاى مجاور نيز اين گسترش ادامه دارد و شامل تناوبهايى از سنگهاى
آتشفشانى مانند ريوليت ،ريوداسيت ،آندزيت ،تراکى آندزيت ،و سنگهاى آذرآوارى مانند توف ،المپلى توف ،ماسه
سنگهاى توفى ،توف هاى آندزيتي -و آندزيت بازالتى همراه با آهكهاى پالژيك صورتى رنگ هستند .اين مجموعه،
داراى رنگ هوازده سبز تيره خاکسترى و گاهى سياه رنگ است و تشكيل تپه ماهورهاى نه چندان بلندى را در اين
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مناطق داده است .در آهك هاى پالژيك موجود در اين مجموعه ريز فسيل هايى وجود دارند که ديرينه کامپانين-
ماستريشتيين ) (Campanian-Maastrichtianرا نشان داده اند تعدادى از اين ريز فسيل ها به قرار زيرند:
Globotruncana helvetica, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana conica, Globotruncana stuarti,
Globotruncana bulloides, Globotruncana falsostuarti, Globotruncana sigali, Globotrancana Coronata,
Globotrurcana concavata, Abathomphalus mayaroensis, Hedbergela sp., Gumbelina sp.

آهك هاى پالژيك )(K21

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

افزون بر نقاطى که آهكهاي پالژيك در همبرى سنگهاى آتشفشاني هستند و بيشترشان در مقياس اين نقشه قابل
نمايش نيستند ،در بعضى جاها اين آهك ها توده هاى به نسبت بزرگى هستند که روى نقشه با حرف  K21نشان
داده شده اند .اين آهك ها به رنگ صورتي تا کرم و خاکسترى روشن ،ريز دانه( ،ميكريت) و بسيار متراکم هستند.
در اين واحد نيز افزون بر ريزفسيلهاى ياد شده در باال ،بعضى گونه هاى ديگر مانند Gumbelina sp.
 Rugoglobigerna sp,و Globotruncana laparant Gboborotalia sp.نيز يافت شده اند که در هر حال سن معادل
کامپانين -ماستريشتين ) (Campanian – Maastrichtianرا نشان داده اند.
آميزه رنگين cm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

واحد آميزه رنگين که در نقاط همكف نقشه  1:100.000برونزدهاي آن نمايش داده شده است ،مجموعه اى است در
هم از سنگهاى اولترابازيك ،بازيك ،دايكهاي ورقه اى ) ،(Sheeted dykesگدازه هاي بالشي )،(Pillow Lava
راديوالريت ،سنگهاى آذرين اسيدى تا بازيك (گرانيت ،ديوريت ،ميكروگابرو) ،سنگهاى آتشفشانى اسيدى تا بازيك
(ريوليت ،ريوداسيت ،داسيت ،تراکيت ،تراکى آندزيت و بازالت) به همراه سنگهاى رسوبى دگرگون شده مانند؛ فيليت،
اسليت ،شيلهاى فيلتيك ،شيست هاى سبز هستند که به دليل اثر تكتونيك شديد حاکم بر سرزمين هاى افيوليتي،
قابـل تفكيك به واحدهاى موجود در آنها نيستند و به اين روي زير نام آميزه رنگين ) (Coloured Melangeبررسى
شده است .رخنمون هاى اين واحد را در شمال و شمال خاوري و باخترى گسل تكنار در کوههاى بيجورد ،کوه قلعه
توت ،کوه قرتيجو ،شمال تكنار ،کوه زنگالو ر بسيارى جاهاى ديگر مى توان ديد که در هر حال همبرى آن با
واحدهاي ديگر گسله است و در بعضى نقاط هم زير پوشش نهشته هاى شبه فليشى و سنگهاى آتشفشاني ائوسن يا
جوانتر قرار دارند .در اين مجموعه هم توده هاي کوچك و بزرگ آهكهاى پالژيك صورتي رنگ فروان يافت مى شوند
که نمونه هايي از آن جهت مطالعات فسيل شناسى جمع آوري شده که سنگواره هاى ذره بينى زير در آنها تشخيص
داده شده اند.
Globotruncana sp., Hedbergella washitensis., Globotuncana gansseri, Globigerina washitensis carsey
Rotalia sp., Gbobotruncana Lapparanti, Gbobotruncana stuarti.
ديرينه کامپانين -ماستريشتين ) (Campanian-Maastrichtianبراى آن واحد پيشنهاد شده است.

ترسيرى

زﻣﯿ

نوزيستى

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

كنگلومراى كرمان Pgk

کنگلومراى کرمان در پهنه هاي گسترده از حوضچه هاي ايران مرکزى با ضخامت هاى متفاوت حضور دارد .در
منطقه بردسكن نيز اين واحد سنگ چينه اى در رخنمون هاي متعددى ديده مى شود .در کوه مارو (شمال کالت
نوکاريز) و گرماب و همچنين کالت ابرى ،شكسته ميان و جنوب کوه کزيزگى به ويژه کالت کاريزنو (گرماب) سطوح
به نسبت گسترده اى زير پوشش اين واحد قرار دارند .از نظر ليتولوژى واحد ياد شده در ورقه بردسكن از کنگلومراى
ضخيم اليه با قلوه هايي که بيشتر از جنس واحدهاى افيوليتي و سنگ هاى آتشفشانى کرتاسه پسين هستند
تشكيل شده و همراه آن اليه هايي از ماسه سنگهاى دانه درشت قرمز رنگ وجود دارند .قلوه هاي متن اين کنگلومرا
که به خوبى گرد شده هستند و جورشدگى متوسطى دارنده در اندازه هاى يك تخم مرغ تا  40 -50سانتى متر قطر
ديده مى شوند .کنگلومراى کرمان در بيشتر رخنمون ها ،با همبرى دگرشيبى زاويه دار روى سازندهاى کهن تر از
خود قرار مى گيرد.
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نهشته هاى حوضه فليشي ائوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

همانگونه که اشاره شد پس از تشكيل و جايگيرى افيوليت ها در اين منطقه ،شرايط جهت رسوبگذارى نهشته هاى
شبه فليشى و توربيديتى مهيا شد که همراه و همزمان با آنها سنگهاى آتشفشانى و آذرآوارى نيز تشكيل مى شده
است .در نتيجه اين رويدادهاى همزمان با کوهزايي ( )Syntectonicستبراي بيش از  6000متر از نهشته هاى
گوناگون فليشى در اين حوزه بر جاى گذاشته شده است .واحدهاي سنگ چينه اي ،آتشفشانى و آذر آوارى که در
اين حوضه برونزد دارند عبارتند از:
csm
 واحد كنگلومرا ،ماسه سنگ -مارني (  :)Eکه روى واحدهاى کهن تر ،به ويژه کنگلومراى کرمان ،با همبرىناپيوسته قرار دارد و از تناوب سامان يافته کنگلومراى ضخيم اليه ماسه سنگ و مارن سبز تشكيل شده است.
 واحد مارنى زيرين ( :)Emlبه رنگ سبز و خاکسترى تيره با اليه بندى نامنظم. واحد مارنى ماسه سنگي ( :)Em.sکه از ماسه سنگ ،ماسه سنگ توفى و مارن که در آن ميان اليه هاى غيرممتدى از آهكهاى نوموليت دار وجود دارد تشكيل شده است .در اين آهكها فسيل هاى زير با ديرينه ائوسن ميانى،
يافت شده اند.

Nummulites aturieos. Discocyclina sp, Numulites glolulus, Assilina sp, Orbitoides complanatus
Amphistegina.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 واحد مارن بااليى ( :)Em2که به رنگ خاکسترى روشن تا سبز روشن با اليه بندى هاى منظم مى باشد .در اينواحد در پاره اى نقاط عدسى هاى به نسبت ضخيمى از گچ ) (gوجود دارد که در بعضى جاها مورد استفاده قرار مى
گيرند.
 واحد آتشفشانى -آذر آوارى ) :(Evtاين واحد در کوه هاي زنگالو و شكسته محمد زوراب همراه با ساير واحدهاتشكيل ساختارهاى متعدد را داده است .سنگهاى آتشفشانى آن شامل آندزيت ،تراکى آندزيت و آندزيت بازالت به
رنگهاى سبز تيره مى باشد که در بعضى نقاط ميان اليه هايى از آگلومرا نيز به همراه دارند .سنگهاى آذر آوارى آن
شامل توف ،الپيلى توف و توف هاى آندزيتى به رنگهاى قرمز و سبز مى باشند .در سنگهاى آتشفشانى اين واحد
تجزيه شدگى شديدى ديده مى شود .در ميان بعضى اليه هاى آتشفشانى ،ستبراي به نسبت کمى از آهكهاى فسيل
دار مربوط ائوسن مياني ( )Lutetianوجود دارند .تعدادى از فسيل هاى يافت شده در اين آهك ها عبارتند از:
Nummulites melicaput, Nunmulites articus, Nummulites globolus, Discocyclina sp., Globigerina senni,
Nummulites striatus Aragonella dumbliei, Actinocyclina sp., Globorotalia cussata, Nummulites lucasi,
Acarinina buibrooki.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

 واحد آتشفشانى ( :)Evaرخنمون هاى اين واحد که ضخامت زيادى نيز دارند در شمال باخترى برگه بردسكن ودر کوه هاى زنگالو و شكسته محمد زورآب ديده مى شود.
با توجه به تنوع سنگ شناسى ،اين واحد به زير واحدهاى چندى تقسيم شده که عبارتند از:
 زير واحد آندزيت پورفيرى و آندزيتى ) :(Evaاين واحد به رنگ سبز تيره تا بنفش تيره است .در اين سنگها بافتهاى آميگدالوئيدى به دليل تجزيه پورفيرها ،حاکم شده که حفرات آن توسط کلسيت و کوارتز ثانوى پر شده است.
 زير واحد مارنى ) :(Emدر قسمت هاى زيرين واحد آندزيتى -آندزيت پورفيرى واحد مارنى با رنگ هوازده روشن ورنگ اصلى خاکسترى سفيد وجود دارد که پيوسته نيست و به طور جانبى به سمت باختر کـم ضخامت تر مى شود.
 زير واحد پيروكسن آندزيتى ) :(Epاين زير واحد مجموعه ضخيمى از پيروکسن آندزيت با رنگ سبز تيره است،که در آن ضخامت نه چندان زيادى از مارن ،توف و آوارى توف (ماسه سنگ توفى) ،با دانه بندى متوسط نيز وجود
دارد که به سمت خاور از ضخامت آن کم مى شود.
 زير واحد آندزيت پورفيرى ) :(Ev.mدر قسمت هاى مياني اين واحد (آتشفشانى) آندزيت پورفيرى ،آندزيت وآندزيت -بازالتى که به خوبى تجزيه شده اند ،همراه با کمى مارن گچ دار و عدسيهاى نازکي از گچ وجود دارند.
 زير واحد توفى ) :(tدر قسمت هاى بااليي واحد اصلى ) ،(Evaتوف هاى ) (tتجزيه شده به رنگ خاکسترى سبز تاسبز روشن نيز وجود دارد.
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ﮐﺸ
ﻮر

 واحد ماسه سنگى -مارنى ) :(Es.mدر کوههاى زنگالو و شكست محمد زوراب رخنمون هاى اين واحد که محلگسترش نهشته هاى ائوسن است ،روي واحد آتشفشانى آندزيتى -آندزيت پورفيرى و پيروکسن آندزيتى قرار مى
گيرد که رنگ عمومى آنها سبز است و در آن اليه هاى گچ و مارن هاى گچدار ديده مى شوند.
 واحد شبه فليشى ( :)Enهمه واحدهاى ياد شده در باال ،در حوضه اى فليشى ،يا شبه فليشى ،در شمال گسلدرونه و در زمان ائوسن نهشته شده اند که بر حسب مكان جغرافيايى و موقعيت زمين شناختى با واحدهاى ياد شده
به گونه اى عادى يا گسله همبرى دارند .از نظر ليتولوژى اين واحد با تناوبى از مارن هاى سبز ،ماسه سنگEft ،
کنگلومرا ( )cهمراه با توف است .برون زدهاى ابن واحد را به تقريب در همه نقاط حوضه فليشى شمال گسله درونه
مى توان ديد و پراکنش آن در منطقه زير پوشش برگه بردسكن نيز گسترش به نسبت وسيعى دارند که در کوههاى
شكسته موش و خالدار و مؤمنى از اين چهارگوش مى توان آن را پي گيرى نمود.
كنگلومراى ائوسن -اليگوسن )(E-OLc

كنگلومراى نئوژن )(Ng

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل تناوبى از کنگلومرا و ماسه سنگهاى دانه درشت ،به رنگ قهوه اى روشن تا زرد قهوه اى است و با
اليه بندى هاى ضخيم و همبرى دگر شيب زاويه دار روي واحدهاى کهن تر جاى مى گيرد .در محدوده برگه
بردسكن اين واحد در دامنه جنوبى کوه پيرآباد و باالى گسله درونه با همبرى دگرشيبى و بر حسب موقعيت
جغرافيايي آن روى بخش هاى مختلفى از سازند تكنار (بيشتر بخش فيليتى ،سليتى و ماسه سنگهاى توفى-
کوارتزيتى) قرار دارد و ادامه آن به سمت باختر درونه تا انتهاى چهارگوش کاشمر ديده مى شود .قلوه هاى موجود
در اين کنگلومرا از سنگهاى کهن تر (بيشتر قلوه هاى کوارتزيتي سازند تكنار) است که گردشدگى خوب و
جورشدگى متوسط تا بدى دارند .در برونزدهاى ياد شده در بعضى نقاط با واسطه گسل در مجاورت سازندهاى همبر،
مانند فليشوئيدهاى ائوسن ،قرار گرفته ،در صورتيكه در بخش شمالى کوههاى مرو کالت گرماب اين واحد روى
سنگهاى کهن تر با همبرى دگرشيب زاويه دار جاى گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در پايانى ترين نقطه جنوب خاوري برگه بردسكن در کوههاى آغل کفتار برونزرهايي از نهشته هاى قرمز رنگ شامل
مارن هاى قرمز گچ دار همراه با اليه ها نازك گچ و ميان اليه هايي از ماسه سنگهاى دانه ريز و سيلتستون وجود
دارند که بخشى از نهشته هاى نئوژن اين منطقه اند و ادامه آنها در جنوب خاورى برگه کاشمر ،مانند مهدى آباد و
چاه سبز ،همراه با کنگلومراهاى قرمز رنگ است که ضخامت زيادى را نيز تشكيل داده اند.
پليوسن -پليوستوسن )(Plc , Plm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در پايانى ترين گوشه شمال باخترى منطقه بردسكن و در يك ناوديس محلى مجموعه اى از مارن هاى قرمز رنگ
که به تدريج به کنگلومرا تبديل مى شوند به صورت دو واحد سنگ چينه اى در نقشه معرفي شده اند که بر مبناى
موقعيت هاى چينه نگارى متعلق به زمان ميوسن ،تا پليستوسن هستند .مارن ها به طور معمول داراى اليه بندى
هاى نسبتاً منظم همراه با سيلتستون هستند .در بعضي اليه هاي واحد مارنى اليه هاي نازك گچ نيز ديده مى شود.
اين واحد با واسطه هم شيبى و تدريجى به واحد کنگلومرايى باالى آن تبديل مي شود که قلوه هاى آن از واحدهاى
کهن ترند و داراى گرد شدگى خوب و جورشدگى متوسطى هستند و اليه يندى هاى ضخيم تا توده اى دارند.
رخنمون هاى متعددى از واحد کنگلومرايي که به دليل مقاوم بودن در مقابل فرسايش ،فرسودگي کمترى را تحمل
کرده اند ،در محدوده برگه بردسكن مى توان ديد که از آن جمله در شمال جاده بردسكن -درونه ،شمال روستاى
انابند و باب الحكم ،و همچنين شمال کوه قرتيجو نزديكى روستاهاى شالقه و باالجوق نيز واحد کنگلومرايى
برونزدهاى به نسبت گسترده اي تشكيل داده اند.
كواترنرى ()Quaternary

سنگها و سازندهاى کواترنر در منطقه بردسكن گستردگى زيادي دارند و بخش بزرگى از گستره برگه 1:100.000
زير پوشش اين نهشته ها هستند که بر حسب نوع نهشته هاى آن تقسيماتي در آنها صورت گرفته و بر پايه سن به
ترتيب زيرند؛
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پادگانه هاى آبرفتى كهن )(Qt1

اين پادگانه ها از کنگلومراى سخت نشده يا نيمه سخت و ماسه سنگهاى دانه درشت تشكيل شده اند که در سيمانى
نيمه سخت از جنس ماسه و رس قرار گرفته و به طور افقى روي سازندهاى کهن تر جاى دارند .اين پادگانه ها،
بيشتر ،داراى لبه هاى بريده و پرتگاهى هستند و بام هموارى دارند و بيشتر در کوهپايه هايي مانند جنوب کوه زرد،
و همچنين جنوب گسل درونه در جاده بردسكن -درونه ،کوهپايه هاى کوههاى آغل کفتار و غيره رخنمون دارند.
تپه هاي ماسه اى و پوشش هاى شنى )(Qs , Qsd

ﮐﺸ
ﻮر

بخش محدورى از گستره بردسكن (جنوب خاوري روستاهاى شريف آباد و زمان آباد و يحيى آباد) زير پوشش تپه
هاى شنى و ماسه اى است که ريختهاى ويژه برخانى نيز در آنها ديده مى شود .تپه هاى شن و ماسه اى که نتيجه
عملكرد بادرفت ها است ساختارهاى رسوبى از نوع اليه بندى هاى متقاطع ) (Cross beddingرا به نمايش گذاشته
اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

كفه هاى رسى Qc

تﻣ

پهنه هاى به نسبت وسيعى از بخش هاى جنوبى -جنوب باخترى منطقه بردسكن زير پوشش نهشته هاى ريز دانه
رسى است که آورد رسوبى حاصل از فرسايش رشته کوههاى شمالى اين منطقه اند .اين نهشته ها در پهنه هاى با
شيب بسيار ماليم به سمت جنوب (کال شور) به تدريج دانه ريزتر شده و دانه هاى معلق آن به داخل پهنه هاى
گلى -نمكى رانده شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آبرفت هاى قديمى تر Qt2

پهنه هاى گلى -نمكى Qsf, Qsfb

و
اﮐﺘ

اين انباشته ها مخلوطى از قلوه هاى درشت و ريز آبرفتى دامنه کوهها تا دشت را تشكيل داده اند که در دو سوى-
شمالى و جنوبي -کال شور توسعه دارند .در بخش جنوبى ،اين آبرفت ها داراى شيب ماليم به سوى شمال -به طرف
(کال شور) و بخش شمالى با شيب توپوگرافى ماليم به سمت جنوب توسعه دارند .نقاطى از اين آبرفتها نيز زير
پوشش کشت و کار ( )Qctو زمين هاى زراعى هستند که در مجموعه آبرفتى قرار مى گيرند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با توجه به شرايط اقليمى -کويرى -و وجود رودك ها و نهرهاى فصلى در فصل بارش ،و حمل رسوب هاى نمكدار و
رس هاى ريز معلق در اين منطقه ،بخشى از نهشته هاى کواترنر را پهنه هاى گلى -نمكى ) (Qsfتشكيل مى دهند
که در فرونشست کال شور نهشته شده اند .قسمتى از اين پهنه زير پوشش بوته زار و جنگلى ) (Qsbاست.
آبرفت هاى جوان و مخروط هاى افكنه Qal, Qf

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين آبرفت ها که اغلب همراه مخروط افكنه ها هستند از مصالح دانه درشت تري نسبت به آبرفت هاي کهن
برخوردارند و بيشتر از قلوه سنگ ،ريگ و شن و ماسه و سيلت و رس تشكيل شده اند .آبرفت هاى جوان در حاشيه
رودخانه دهن قلعه در دو افق ديده مى شوند.
همانگونه که اشاره شد مجموعه نهشته هاى کواترنرى به ويژه در جنوب منطقه بردسكن گسترش فراوان دارند و
حدود نيمي از سطح زير پوشش اين چهارگوش را تشكيل داده اند.
گسل هاى ناحيه

گسل درونه ( )Doruneh Faultيا گسل كوير بزرگ ()Great Kavir Fault

گسل درونه يكى از گسل هاي اصلى و سراسرى ايران زمين است که گسل کوير بزرگ نيز ناميده شده است .اين
گسل در آغاز و در نزديكى دهشير داراى روند تقريبى شمال باخترى -جنوب خاورى ،در مرکز ايران ،است که اين
روند تا نائين ادامه دارد و از نائين تا نزديكى درونه شمال خاوري -جنوب باخترى (روند کالدوني) و در منطقه درونه-
بردسكن -کاشمر روند خاورى -باخترى دارد و در مرز افغانستان در اثر عملكرد گسل هريرود روند شمال باخترى-
جنوب خاوري پيدا مى نمايد .از گسل درونه هر دو حرکت راستگرد و چپگرد گزارش شده است (نبوى  .)1355اين
گسل در بسيارى نقاط ،به ويژه در منطقه درونه -کاشمر آبراهه هاى جوان را جابجا نموده (حرکت راستگرد) که
نشان از جنبايى زمان کواترنر آن دارد و بعضى زمين لرزه هاى تاريخى اين ناحيه را به پويايي اين گسل نسبت داده
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اند ،اندازه جابجايي عمودى آن بيش از  2000متر است .در منطقه بردسكن همبرى کنگلومراى پليوسن ( )Plcو شبه
فليش هاى ائوسن ) (Eftاز نمودهاى اين جابجايى است .آيا حرکات اين گسل سبب رخنمونى سنگهاى پي سنگ
دگرگون شده (سازند تكنار) -که در بعضى نوشتارها به عنوان پنجره فرسايشي تكنار معرفى گرديده است.
گسل تكنار ()Taknar Fault

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

اين گسل داراى روند شمال خاوري -جنوب باخترى است و از نظر جغرافيايي و زمين شناختى به گونه اى است که
مرز بين رخنمون هاى پنجره فرسايشى تكنار و مجموعه افيوليتى -آتشفشاني حلقه افيوليتى سبزوار ،تربت حيدريه
فريمان ،را تعيين مي نمايد .گسل تكنار در حقيقت يك گسل معكوس با زاويه بلند (تا  80درجه) است که سبب
قرارگيرى سنگهاى افيوليتي کرتاسه بااليى روي واحدهاى سنگى کهن تر (برحسب موقعيت جغرافيايى و زمين
شناختى) شده است .اين گسل در ادامه باخترى خود در شمال باخترى درونه با گسل درونه يكي مى شود و در
جهت خاورى گرچه در بعضى نقاط زير پوشش نهشته هاى کواترنر (منطقه راش -شمال کاشمر) قرار مى گيرد ولى
در رخنمون هاى سنگى و سازندها مرز ميان مجموعه هاى افيوليتى حلقه نائين -فريمان -تربت جام را رقم زده
است .يك جنبش راستگرد و افقى را در طول گسل تكنار مى توان تشخيص داد.
گسل مارو ()Maro Fault

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

گسل مارو مرز ميان سنگهاى آتشفشاني کرتاسه باال را ،که بخشى از مجموعه افيوليتى اين ناحيه است ،با حوزه
فليشى ائوسن آن تعيين نموده است .اين گسل در ادامه خاورى با روندى شمال خاوري -جنوب باخترى مرز ياد
شده را با فليش هاى شمال کاشمر نيز حفظ نموده و به سوى باختر در گستره برگه درونه تا پيوند با گسل درونه
ادامه دارد و بر حسب موقعيت جغرافيايى با نام هاى محلى چون گسل دهن قلعه نيز روى نقشه از آن ياد شده است.
گسل كال شور ()Kal-e-Sbur Fault

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

نشانه هاى گسل کال شور را روى زمين نمى توان ديد .به همين روى ،در نقشه به صورت خط چين نمايش داده
شده است .اين گسل که هم روند گسل درونه است ،بيشتر از آن جهت اهميت دارد که به احتمال زياد فعاليت آن
سبب فرونشست کفه کال شور شده است به گونه اى که با فرونشينى تدريجى آبريز هر دو سوى شمالى و جنوبى را
به سوى اين فرونشست هدايت نموده است و در واقع عملكرد اين گسل جايگاه جمع آوري آبهاى شمالى -جنوبى را
به وجود آورده که نتيجه آن جدايش يك درياچه بزرگ فصلى ( )Playaدر جنوب اين منطقه است که تا باختر درونه
نيز ادامه دارد.
ويژگى هاى سنگهاي دگرگونى و آذرين

زﻣﯿ

در محدوده چهارگوش بردسكن فعاليتهاى دگرگوني و ماگماتيسم مربوط به زمان هاى گوناگون وجود داشته که به
شرح زيرند:
دگرگونى

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگونى ناحيه اي

برونزدهاى سازند تكنار که شامل شيست هاى توفى ،شيست هاى سبز .ماسه سنگهاى کوارتزيتى همراه با فيليت و
اسليت هستند نشان از تحمل يك دگرگوني ناحيه اي درجه پايين دارند .اين مجموعه در رخساره زير شيست سبز
) (Lower Green Schist Faciesو يا به عبارت ديگر رخساره بين پرهنيت -پومپليت ) (Prehnite-Pumpellyiteو
شيست سبز دگرگون شده و زمان دگرگوني آن مربوط به فاز کاتانگايي -ايراني -و شايد بخشي نيز مربوط به فاز
تاکونين ) (Taconianرخداد مرز بين سيلورين -دونين باشد .مولر( )1983به لحاظ يكساني رخساره و درجه
دگرگوني ميان سنگهاي پرکامبرين و پرمين دگرگوني را به سن ترياس پسين و در نتيجه کيمرين پيشين مي داند.
زيرا نهشته هاي دگرگون نشده پالئوزوئيك مياني مانند پادها ،سيبزار ،بهرام و ...روي اين مجموعه قرار مي گيرند .از
سوي ديگر با توجه به عملكرد فازهاي کوهزايي کيمرين پيشين و مياني وتا اندازه اي کيمرين پسين در زون بيجورد
و کالغ پر)را به فاز اتريشي و يا الراميد نسبت داد.
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ﮐﺸ
ﻮر

 دگرگوني ناحيه اي ديگري را که در اين منطقه مي توان از آن ياد کرد از نوع دينامومتامرفسيم و مربوط به سنگهاي موجود در مجموعه آميزه رنگين است که در اثر رخداد تكتونيكي گذشته بر آن(فاز الراميد)پديدار شده است.
اين دگرگوني از نوع فشار باال و دماي کم است ،زيرا در بعضي رخنمون هاي اين مجموعه گلوکوفان شيست که
معرف اين نوع دگرگوني است پديدار مي شود ،ضمن آنكه در ديگر سنگها از جمله شيست هاى سريسيت ،آلبيت و
اپيدوت دار موجود در آن آثار شيستوزيته به خوبى قابل تشخيص هستند .رخنمون هايي از سنگ هاى آميزه رنگين
که در کوه تك حوض جنگل هوك جنوب جنگل کاسف و شمال کوه زرد وجود دارند مي توانند گواهى بر اين نوع
دگرگونى باشند.
دگرگونى مجاورتى

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در گستره چهارگوش کاشمر (از کاشمر تا درونه) و فراتر از آن ،شمارى توده هاى نفوذى برونزد دارند که دگرگوني
هاى به نسبت ضعيفى در سنگهاى کهن تر ايجاد نموده اند.
در گستره برگه بردسكن توده اي نفوذى از جنس گرانيت ) (grبه سن ترسيري درون سنگهاى کهن تر (مانند سازند
تكنار و گرانيت -گرانوديوريت زمان پرکامبرين) نفوذ کرده که حاشيه اي در حدود  8تا  10متر از سنگهاى در
برگيرنده را تحت تأثير قرار دارد و دگرگون نموده است .اين دگرگوني خفيف در رخساره آلبيت ،اپيدوت هورنفلس
قابل بررسى است .از ويژگى هاى اين حاشيه دگرگون و دگرسان شده ،کانى زايى فلزى است که عامل آن ،همراه
بودن محلول هاى گرمابى کانه دار با گرانيت مورد بحث است و کانى هايى نظير مس ،طال و آهن را که برخى از آنها
نيز اقتصادى اند در اين دگرسانى برجاى گذاشته است .در کوه تكنار که سابقه معدن کارى براى طال دارد ،اين
دگرسانى ديده مى شود.
ماگماتيسم

و
اﮐﺘ

ماگماتيسم و سنگهاى درونى و بيرونى حاصل از آن در گستره چهارگوش کاشمر بسيار گسترده و متنوع اند .توده
هاى نفوذى و خروجى با زمان هاى مختلف مجموعه اى از سنگهاى ماگمايي را به نمايش گذاشته اند و آنچه که از
اين مجموعه در گستره ورقه بردسكن (موضوع اين نوشتار) ديده مى شود به قرار زير است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 ريوليت ها و توف هاى ريوليتى  :Pєrسازند تكنار که بيشتر از جنس شيست هاى توفى ،فيليت و اسليت است،با گدازه هاى ريوليت و توف هاى ريوليتي با ضخامت قابل توجه همراهى مى شود که در جاهاى مختلف اين محدوده
به ويژه سياه کوه و کوه قلعه توت و جنوب کوه بيجورد روستاهاى کالته عالءالدين ،برناباد ،کبودان و برج آباد
رخنمون هاى آن ديده مى شوند.
 -گرانيت آلكالى (نوع گرانيت دوران) ()gd

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در مناطقى چون تكنار و سياه کوه -شمال بردسكن -توده هاى گرانيتى دانه درشت با ترکيب کوارتز ،فلدسپات و
کمى ميكا وجود دارند که در نقاط متعدد با سازند تكنار همبرى دارد و در بعضي نقاط هم در مجاورت گرانيت و
گرانوديوريت نفوذ کرده در زمان ترسيرى است .اين گرانيت همسائى هاى نزديكى با گرانيت دوران دارد که در کوه
هاى سلطانيه زنجان شناسايى و نامگذارى شده است .اين گرانيت از سازند تكنار جوانتر است زيرا شاخه هايى از آن
در بين اليه هاى سازند ياد شده ديده مى شوند .در جنوب روستاى کاسف برونزدهاى اين گرانيت و همبرى هاى آن
با سازند تكنار نيز از نقاط قابل توجه است.
-گرانيتوئيد كاشمر ) :(grنام گرانيتوئيد کاشمر توسط ا.سلطاني ( )2000به توده عظيم گرانيتوئيدى اين منطقه

داده شده که نامبرده آنرا بين گسلهاى درونه و ريوش جاى داده است .اين گرانيتوئيد در مكان هاى جغرافيايي
مختلف داخل سازندهاى کهن تر نفوذ کرده و در بعضى جاها توسط نهشته هاى جوانتر پوشيده شده است ،ديرينه
اين گرانيتوئيد که نامبرده آنرا پلوتونهاى متعدد شامل توناليت گرانوديوريت ،گرانيت و آلكالى گرانيت توصيف و به
روش راديومترى (روبيديوم -استرانسيوم  )Rb/Srتعيين سن نموده و عددى برابر  43/5تا  42/4±0/4 Maبدست
آورده است ،زمان ائوسن -اليگوسن را مشخص مى نمايد .اين توده نفوذى در گستره برگه بردسكن فقط در شمال
باخترى آن (سياه کوه) برونزد دارد ( )grکه در راخل سازند تكنار (دگرگونه ها و ريوليت داخل آن) و گرانيت نوع
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

دوران ) (gdنفوذ نموده است .اين گرانيت داراى هاله دگرگونى به نسبت کم ضخامتى (حدود  8 -10متر) است و در
آن بدليل پايين بودن اندازه کانيهاى پر مايه از آلومين و پايين بودن دما و ميزان  Rbدرجه تفريق ماگما کم بوده
است که با تغيير ناچيز ايزوتوپهاى  Rb, Srتأييد شده است.
از ديدگاه جايگاه تكتونيكى ا .سلطاني ( )2000مكانيسم تشكيل گرانيتوئيد کاشمر را در ارتباط با تكاپوهاى
ماگماتيسم در زون فرورانش و جايگزيني آن در يك کمان ماگمايي در حاشيه صفحه قاره اى مى داند و داليل زير را
در اين رابطه برشمرده است.
 گسترش وسيع سنگلهاى آذرين دروني و بيروني از نوع کالك آلكالن که به صورت يك کمان ماگمايي در شمالگسل درونه با ديرينه ائوسن مياني -پايانى رخنمون دارند و جنس بيشتر سنگهاى پلوتونيك آن گرانيت و
گرانوديوريت است.
 سنگهاى آتشفشانى اين کمان ماگمايى بر روى هم از نوع داسيت آندزيت و ريوليت است .ويژگيهاى شيميايى اينسنگهاى ولكانيك و نيز گرانيتهاى  I-Typeدر آن بسيار همسان ماگماهاى همين نوع در کمربند دراز Cordilleran
در آمريكا است.
 با توجه به دياگرام تفكيك محيط تكتونيكى به علت پايين بودن مقادير  Nbو  ،Yسنگهاى آذرين مختلف واقع درشمال گسل درونه در محدوده کمان آتشفشاني همزمان با برخورد ترسيم مي شوند.
 -آميزه افيوليتى ) :(cmآميزه هاى افيوليتى موجود در منطقه بردسكن در حقيقت بخشى از حلقه آميزه افيوليت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب سبزوار هستند که سنگهاى اولترابازيك و بازيك با تنوع فراوان را در خود جاى داده و اغلب تجزيه به
سرپانتين شده اند .در اين مجموعه افيوليتى نهشته هاى پالژيك از جنس آهكهاى صورتى رنگ به شدت دگرشكل
شده و حاوى ريز فسيل گلوبوترونكانا و سنگهاى آتشفشانى اسيدى تا بازيك است .افزون بر آهكهاى پالژيك
رسوبهاى ديگرى از انواع مختلف آن مانند فليشوئيدهاى داراى ماسه سنگهاى گروالي که داراي ويژگي هاي
توربيديت (مانند دانه بندي تدريجي ،قالبهاي وزني و غيره) هستند و همچنين مارن هاي سيلتي و چرت هاي
راديوالريتي نيز در اين مجموعه حضور دارند .از سنگهاي آتشفشاني و آذرآواري مي توان آندزيت و آندزيت -بازالت و
آگلومرا و توف هاي آندزيتي ،توف هاي داسيتي و ايگنمبريت را نام برد که همراه مجموعه فليشوئيد هستند.
 -سرى هاى آتشفشانى -پالژيك :سريهاى ولكانو -پالژيك از تناوب سنگهاى آتشفشاني و نهشته هاى دريايي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

عميق تشكيل شده اند.
سنگهاى آتشفشانى اين سرى شامل سنگهاى دانه ريز تا درشت آذرآوارى به رنگ سبز تا سبز تيره و سنگهاى
آتشفشانى از اسيدى تا بازيك و آگلومراها آتشفشانى هستند .سنگهاى رسوبى اين سرى را چرت هاى رنگارنگ که
بيشتر آنها از جنس راديوالريت هستند همراه با آهكهاى چرت دار و آهكهاى پالژيك و بندرت مارن تشكيل داده اند.
نهشته هاي رسوبى بطور معمول ،داراى اليه بندى هاى نازك هستند و اثر تكتونيك شديد در آنها ديده مى شود .در
آهكهاى صورتي ،قرمز و گاهى سبز رنگ ،ريز فسيلهاى فراوانى از جنس گلوبوترونكانا با سن تورنين تا ماستريشتين
(گاهى سنومانين) وجود دارند .براى مجموعه هاى افيوليتى و سرى هاى آتشفشانى -پالژيك ياد شده در باال ديرينه
کرتاسه بااليى ،تورنين -ماستريشتين -پالئوسن ،پيشنهاد شده است.
 -سنگهاى آتشفشانى حوزه فليشى

سنگهاى آتشفشاني حوزه فليشى با ديرينه ائوسن ميانى در بخش شمال باخترى برگه بردسكن گسترش دارند.
سنگهاى آتشفشانى و آذرآوارى شامل سرى هاى آندزيتى ،تراکي آندزيتى پورفيرى ،توفهاى داسيتى ،آندريتى به
رنگهاى هوازده سياه تا قهوه اى سياه و سبز تيره ديده مى شوند .اين سنگها ،بيشتر ،در زمينه انباشته هاى شبه
فليشى قرار مى گيرند که شامل تناوب مارن ،ماسه سنگ همراه با اليه هاى نازك آهكى و کنگلومرا هستند .در اين
واحدهاى ضخيم آتشفشانى -آذرآوارى ميان اليه هايي از توف هاى آندزيتى ،مارنهاى توفى ،پيروکسن آندزيت و
آندزيت هاى با بافت اميگدالوئيدى به همراه توف يافت مى شوند.
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 -دايكهاى ديابازى

دايكهاى ديابازى در محدوده ورقه تكنار گسترش چندانى ندارند و به نظر مى رسد واحدى از مجموعه مالنژ باشند.
رخنمون اين واحد را در مجموعه آتشفشانى کرتاسه باال ) (K2vدر جنوب کالته گرماب( ،بخش جنوبى کوه بيجورد)،
مى توان ديد که واحدهاى آتشفشانى را به صورت دايكهاى مورب قطع نموده است.
تكامل ساختمانى و زمین ساخت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

رويه زير پوشش برگه بردسكن به عنوان بخشى از چهارگوش کاشمر از ديدگاه تكامل ساختارى و جغرافياى ديرين
ويژگى هاى خاصى دارد که عبارتند از:
 سنگهايى به قدمت پرکامبرين با عنوان "سازند تكنار" برونزدهايى در کوه هاى پيرآباد ،کوه زرد ،کوه قلعه توت،سياه کوه و روستاهايي چون برناباد ،کالته معصوم آباد ،سرنخواب پائين و باال ،دارند که در رخساره زير شيست سبز
دگرگون شده و مجموعه اى از سنگهاي آوارى و آذرآوارى با دگرگونى خفيف را به نمايش گذاشته اند .چين
خوردگى شديد و تشكيل ساختارهاى فرعى متعدد همراه با گسلش ،گوياى اثر تكتونيك شديد بر اين کهن پشته ها
است .اين سازند با سازندهايى چون کهر در البرز و سري مراد در ايران مرکزى (کرمان) قابل هم ارزى است و مى
توان فاز کوهزايي کاتانگايي (ايرانى) را به عنوان رخداد اصلى دگر شكلى و دگرگونى اين مجموعه نام برد .ضمن آنكه
رخداد کالدونى نيز در اين دگرگوني مى تواند نقش داشته باشد.
 نهشته هاى پالئوزوئيك گرچه مانند منطقه شيرگشت و ازبك کوه داراى توالى هاى کاملى نيستند ،ولى در جنوبگسل تكنار که مى توان آنرا مرز سنگها و سازندهاى دوران ديرينه زيستى ايران مرکزى و حلقه افيوليتي شمال آن
منظور نمود ،شمارى از سازندهاى پالئوزئيك را در خود جاى داده است .سازندهايى مانند شيرگشت ،پادها ،سيبزار و
بهرام و سردر و همچنين جمال نشان از همساني جغرافياى ديرين زمان پالئوزوئيك اين منطقه (کاشمر -بردسكن،
درونه) با ازبك کوه و مناطق ديگر ايران مرکزى دارد .آنچه که در اين زمينه اهميت ويژه اى دارد قرارگيرى
سازندهايي چون پادها ،سيبزار و بهرام با دگرشيبى زاويه دار روي سازند تكنار است که نشان از اثر فازکوهزايى
تاکونين و وجود سرزمين تاکونيد ( )Taconid Landدر ايران است که وجود آن در گذشته توسط م -ح.نبوى
( )1356و م.شهرابى ( )1363در نقاطى مانند سمنان و شمال خاوري شاهرود عنوان شده است .گرچه آثار دگرگونى
قابل توجهى از اين رخداد (تاکونين) در منطقه ديده نمى شود ولى شايد بخشى از تكامل دگرگوني مجموعه تكنار را
بتوان به آن نسبت داد و همانگونه که اشاره شد بخشى ديگر از اين رخداد مى تواند مربوط به فاز کاتانگايي نيز باشد.
رخنمون هاى پراکنده اى از سازندهاى سردر ،کربنيفر ،و جمال ،پرمين ،در نقاطى مانند کوه برجك در ورقه
بردسكن و کوههاى آهوبام و بوق در دشت برگه کاشمر که همگى در جنوب گسل تكنار جاى دارند ،با وجود
ناهمسانى هاى ليتولوژيكى و ضخامت سازندها نسبت به مقاطع نمونه ،به شباهت هاى جغرافيايى ديرين اين منطقه
با ايران مرکزى گواهى مى دهد.
سازندهاى دوره ترياس -سرخ شبل و شترى و نايبند  -و ژوراسيك ميانى -باغمشاه و قلعه دختر -و بااليي-
اسفنديار -موجود در ايران مرکزى در اين منطقه ديده نشده است که بتواند گواه بر اين باشد که رخداد کيمرين
پيشين و ميانى در اين منطقه کارساز بوده و سبب شده که بخش عمده اي از سازندهاى ميانه زيستى بر اثر عملكرد
اين فاز و فرسايش پس از آن تشكيل شده باشند .از سوى ديگر رخداد کيمرين پسين که از شاخصه مهم تكتونيكى
ايران مرکزى است و سبب قرارگيرى سنگهاى کرتاسه اربيتولين دار با همبرى دگرشيبى روى سازندهاى کهن تر
شده است نيز در منطقه کوه سفيد ،در جنوب برجك ،ديده مى شود .گفته مى شود که در باختر بردسكن در رشته
کوههاى کالغ پر ،زرد کوه ،کوه پيرآباد تا شمال خاورى درونه ستبراي بيش از  300متر تناوب شيل ،ماسه سنگ و
مارن وجود دارد که در آن فزون بر ريز فسيل هاى محيط هاى دريايى عميق (مانند راديوالريا ،کالپيونال)،
ساختارهاى توربيديتى چون دانه بندى تدريجى ساختهاى تيغه هاى موازى و خميده ديده مى شود .اين مجموعه در
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نوشتار بزرگ نيا و همكاران ( )1976با معرفى نهشته هاى واالنژنين آمده ولى از قرارگيرى اين رسوب ها با
دگرشيبى زاويه دار روي سازند پادها سخنى به ميان نيامده است .نگارنده بر اين باور است که از پي آمدهاى مهم
رخداد کوهزايى کيمرين ميانى در اين منطقه به وجود آمدن دريايى ژرف در آغاز ژوراسيك بااليى -کرتاسه بوده که
به تدريح از ژرفاى آن کاسته شده تا جايى که در نهشته هاى واالنژنين ،سنگواره هاى آموفيت و سپس آهكهاى
اربيتولين دار در توالى هاى بعدى نمايان شده اند .جايگيرى سنگهاى افيوليتى و پيدايش آميزه رنگين آن در کرتاسه
بااليى در سطوح وسيعى از منطقه کاشمر -درونه از رويدادهاي مهم ديگرى است که در آن از بازشدگى کافتى
) ،(Riftمنطقه سخن به ميان است .اين پديده کم و بيش در بيشتر جاهايي که سخن از افيوليتها و آميزه رنگين
است نيز حاکميت دارد.
کنگلومراى کرمان که در بسيارى جاهاى ايران مرکزى ،از جمله منطقه کاشمر -بردسكن و درونه ،که با همبرى
دگرشيبى روى سازندهاى کهن تر قرار گرفته ،نشان از رخداد کوهزايى الراميد در اين منطقه است.
فاز پايانى چرخه آلپي در يليوسن -پاسادنين -سبب چين خوردگى ها و دگرشكلى وسيعى در اين منطقه شده که
ريخت شناسى کنونى حاصل آن است.

تﻣ

زمین شناسى اقتصادى
كانسارهاى فلزى

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در اين بخش به بررسى آثار معدني فلزى که در آنها آثار معدنكارى شدادى و جديد ديده مى شود پرداخته و سپس
نتيجه بررسيهاى آثار کاني سازى فلزى اکتشاف شده در حين اجراى پروژه بازگو مى شود:
معدن متروكه مس تكنار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

کانسار مس تكنار در  33کيلومترى شمال باختر بردسكن قرار گرفته است .معدن مس تكتار از جمله معادن مس
غيرفعال به شمار مى آيد.
مطالعات پيشين در اين منطقه توسط واله و بازن ،رزاق منش ( )1968و بازن و هوبنر ( )1969صورت گرفته است.
بر مبناى مطالعات فوق سنگهاى منطقه معدنى متشكل از کلريت شيست و سنگهاى دگرگون شده داسيتى و التيتى
است .مرز شرقى سنگهاى دگرگون شده مذکور به گرانيت منتهى شده و بطور محلى با سنگهاى آهكى ريفى دونين
و دولوميت هاى تيپ سلطانيه به صورت دگرشيب زاويه دار پوشيده مى شود.
بنظر مى رسد کاني سازى به طور عمده در ارتباط با شيست ها است و از اليه بندى آنها متابعت مى کند .اين کانى
سازى جابجا به وسيله گسيختگى هايي قطع مى شود .شيست کلريتى که حاوى پيريت و مگنتيت است به طرف
کانسار داراى تغييرات تدريجى است.
دو افق کانى سازى تكنار با حالت چينه کران ( )Strataboundتحت تأثير فعاليت هاى تكتونيكي ،قرار گرفته اند .افق
کانى سازى شده در تكنار 230 ،Iمتر طول و  9متر ضخامت دارد .کانسار ساختار رسوبى دارد و حاوى باريت و
ژاسپليت مگنتيت دار است.
کانى هاى اصلى ذخيره عبارتند از :کالكوپيريت ،اسفالريت ،گالن به عالوه مقدار کمى کاني هاى طال ،انارژيت و
تتراهدريت.کانيهاى گانگ شامل پيريت ،مگنتيت .کلريت ،کوارتز ،فلدسپات .سريسيت ،گراماتيت .کلسيت و باريت
است .به اعتقاد رزاق منش ( )1968کانسار تكنار از نوع انباشته هاى رسوبى سولفيدى با منشاء آتشفشاني مى باشند.
با توجه به حالت اليه ريخت کانسار و وجود سنگهاي آتشفشانى شايد کانسار تكنار داراى منشاء ماسيوسولفايد باشد.
معدن متروكه مس زنگالو

معدن متروکه مس زنگالو در حدود  40کيلومترى شمال باختر بردسكن و فاصله حدود  29کيلومترى شمال -شمال
باخترى سه راهى بردسكن -سبزوار در مسير بردسكن -درونه واقع شده است.
سنگ ميزبان اصلى آندزيت پورفيرى و کاني سازى در اين واحد و در مرز با واحدهاى فليش ائوسن انجام گرفته
است.
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ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

در بخش هايى از محدوده آثار دگرسانى آرژيليت در سنگ ميزبان ديده مى شود .کانسنگ اصلى مشتمل بر
مگنتيت ،پيريت و کالكوپيريت همراه با ماالکيت و آزوريت است .يكى از نمونه ها به شماره  83.H-S-28که جهت
بررسى هاى کانه نگارى از کانسنگ تهيه شده است که نتيجه آن در جدول زير آمده است:
فراوانى کالكوپيريت حدود  %5است .به صورت لكه ها و دانه هاى بى شكل هم داخل گانگ هم داخل دانه هاى
پيريت و مگنتيت استقرار يافته اند .کالكوپيريت ها نيز سالم هستند .توالى کانى سازى در اين نمونه را مى توان به
شرح زير نگاشت:
خرد شدگي و شكستگي به صورت بافت کاتاکالستيك در مگنتيت و پيريت ديده مي شود .نتيجه تعدادي از عناصر
مهم در اين نمونه ها در جدول زير آمده است:

جدول :نتايج تعدادي از عناصر مهم در نمونه هاي تهيه شده از معدن متروکه مس زنگالو

83-H.S.29
83-H.S.30
83-H.S.31

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Fe
Mn
)(ppm
)(ppm
446000
3750
600000
1700
44100
1020
معدن متروكه چشمه گز

As
)(ppm
342
93.5
3.2

Zn
)(ppm
10100
870
88.1

Pb
)(ppm
1920
239
23.5

Cu
)(ppm
3150
16800
30700

Ag
)(ppm
19
16.9
2.22

Au
)(ppb
2150
927
5
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ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

معدن متروکه چشمه گز در فاصله  40کيلومتر باختر -شمال باختري بردسكن و حدود 20کيلومتري شمال غرب
سه راهي سبزوار در مسير جاده بردسكن  -درونه واقع شده است.
معدنكاري در يك روند عمومي  N60Eو در ازاي حدود يك کيلومتر و پهناي ميانگين20متر ديده مي شود .ژرفاي
کند وکاو که به طور عمده به صورت گودال است بين  4تا  5متر است.
سنگ ميزبان کاني سازي ،آندزيت پورفيري است که به وسيله سنگ اهك سليسي شده و ماسه سنگ آهكي
نوموليت دار با س فلوسن پوشيده است .کاني سازي مس در سطح به طور عمده به صورت کانه هاي اکسيدي مس
چون ماالکيت و با عيار  0/5تا 1/5درصد مس است.اين کاني سازي در ميان شكاف هاي سنگ ميزبان و در نزديكي
همبري با سنگهاي رسوبي روي آن و با ضخامت متغير  3تا  6متر صورت گرفته است .نتيجه تجزيه تعدادي از
عناصر مهم در اين نمونه ها در جدول زير آمده است:
جدول :نتيجه تجزيه تعدادي از عناصر مهم در نمونه هاي تهيه شده از معدن متروکه مس چشمه گز
Mn
)(ppm
149

Fe
)(ppm
28700

1320

16700

As
)(ppm
1.2

Zn
)(ppm
39.1

Pb
)(ppm
8.1

Cu
)(ppm
31400

Ag
)(ppm
6.05

Au
)(ppb
2

83-H.S.32

0.6

32.9

19.2

38600

5.62

3

83-H.S.33

17

شماره نمونه

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
نشانه معدنى مس برجك

در سنگهاى دگرگونه شمال خاورى و شمال روستاى برجك و حدرد  12.5کيلومترى شمال باخترى برد سكن؛ پديد
آمده از کاراگنيس ،کلريت شيست و کوارتزيت ،تونلهايى در اليه هايى شيستى حفر شده است .عيار مس ماالکيتى
در يك نمونه  0.6درصد است که کم اهميت مى باشد .اين عيار به قدرى پائين است که ارزش کار ندارد.
نشانه هاى معدنى مس خالدار  1و 2

ﮐﺸ
ﻮر

در مسير دسترسى به معدن متروکه مس زنگالو ،در دو منطقه در حنوب و جنوب باخترى روستاى خالدار ،آثار کانى
سازى محدودى از کانى سازي به صورت کانه هاى اکسيدى مس و ماالکيت در واحدهاى سنگى آتشفشانى آندزيت
پورفيريك ديده مي شود.
نشانه معدني مس كاسف

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شمارى نشانه هاى مس در جنوب کاسف وجود دارند که بنظر مى رسد به صورت رگه ،گسله هاى موجود در گرانيت
اين محل را پر کرده اند .در سمت خاور اين محل ،شمارى نشانه هاى حفارى ديده مى شود .همچنين در اين محل
گدازه هاى آندزيتى که گسترش زيادى دارند داراى آثارى از مس هستند.
نشانه معدني آهن برناباد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

در شمال خاوري ،باختر آبادى برجك و در همبرى ميان گرانيت دوران با شيستهاى تكنار ،آثارى از کاني سازى آهن
ديده مى شود .کانى سازى در محل ،به صورت رگه هاى آهن دار به صورت مگنتيت و همراه با پيريت است ،ضخامت
رگه ها کم و در حد چند ده سانتي متر و طول قابل مشاهده حدود  10متر است .در فاصله حدود  200مترى جنوب
نقطه اول در سطحى حدود  2متر مربع دوباره آثار کانى سازى آهن قابل مشاهده است.
نشانه معدني آهن كوه دل كن

اثر كانى سازى مس كالته آقا

و
اﮐﺘ

اين اثر کاني سازى در فاصله حدود  28کيلومترى جنوب باخترى بردسكن جاى گرفته است .در اين محل چندين
رگه آهن با ضخاهت هاى بين  15تا  25سانتى متر و در طول حدود  1010متر قابل مشاهده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين اثر کانى سازى در فاصله حدود  50مترى جنوب مزرعه کالته آقا واقع شده است .کاني سازى به صورت لكه هاى
ماالکيت در يك رگه سيليسى ديده مى شود .طول رگه سيليسى حدود  5متر و عرض آن در حد نيم متر و امتداد
آن  N10Eمى باشد .سنگ ميزبان واحدهاى آتشفشاني آندزيتي است.
معدن متروكه سنگ ساختمانى (اونيكس) كالته جمعه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

معدن متروکه سنگ ساختمانى کالته جمعه در مسير جاده دسترسي به روستاى کالته جمعه و معدن متروکه مس
تكنار قرار گرفته است .اين معدن در فاصله حدود  16کيلومترى شمال باخترى بردسكن قرار گرفته است .عمليات
معدنكارى براى استخراج بخشهاى آراگونيتى (اونيكس) موجود در آهك ها و دولوميتهاى سازند جمال با سن پرمين
انجام شده است.
ضخامت ماده معدنى که در ميان شكاف ها و حفره هاى بزرگ تشكيل شده حداکثر به يك متر مى رسد و گسترش
آن نيز محدوده بوده است.
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