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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 7460درونه
موقعیت جغرافیايى

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

گستره ورقه زمين شناسى  1:100.000درونه در بخش هاى ميانى استان خراسان رضوى و در محدوده طولهاى خاوري
ˊ 57°،30و ˊ 57°،00و عرض هاى شمالى ˊ 35°،30و ˊ 35°،00قرار دارد .بزرگترين آبادي در منطقه ،درونه نام دارد
که در قسمت جنوب خاور نقشه واقع شده است .درونه از خاور با جاده آسفالته به شهرهاي بردسكن و کاشمر و از
باختر و جنوب باختري به عشق آباد و شهر طبس متصل مى شود .در محدوده گستره نقشه شماري معدود روستا بنام
هاي رسن ،چشمه معدن ،اسماعيل آباد و صالحيه وجود دارند .کوه هاي شاداب ،زرد ،گور مصطفى ،لخر محمد حسن
و طبق سر ،ارتفاعات اصلى را در ناحيه مى سازند .بيشينه بلنداى اين منطقه  1780متر در کوه شاداب و کمينه بلنداى
اين منطقه با  787متر در جنوب باختر نقشه واقع شده اند .تابستان ها در منطقه طوالنى و هوا گرم و سوزان است.
فصل زمستان کوتاه و هوا در آن معتدل و سرد است .اندازه ميانگين بارندگى ساليانه  96ميليمتر است .چشمه ها
بسيار کم و محدودند و رودخانه ها بطور عمده از نوع فصلى هستند .کشاورزي در دشت جنوبى و در حاشيه نمكزار
جنوب درونه و کال شور گسترده است .آب مورد نياز کشاورزى به طور عمده از چاه هاي عميق تأمين مى شود .عالوه
بر کشاورزى ،دامدارى در مناطق شمالى و ميانى منطقه رونق دارد.

و
اﮐﺘ

زمین ريخت شناسى

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين ريخت منطقه رابطه اى مستقيم با جنس واحدهاى سنگى و ساختمان هاى زمين شناسى آن دارد .عمده ترين
ساختار در ناحيه مورد مطالعه ،گسل درونه با روند باختري -خاوري است .در جنوب گسل درونه ،دشت و نمكزار درونه
قرار گرفته است .گسل ياد شده به عنوان گسلى فعال شناخته شده که تغييرات ريختارى را در مجاورت خود سبب
شده است .در شمال گسل درونه که همراه با باال آمدگى بوده است ،به دليل وجود سنگ ماسه و کنگلومراي سنوزوئيك
به عنوان سازند سخت فرسا ،بلنداى زمين افزايش يافته و زمين ريخت خشن پديدار شده است.
در جنوب گسل درونه که با فرو افتادگى همراه بوده است ،مخروط افكنه هايى در پاى ارتفاعات ايجاد شده اند.
فعاليتهاى جوان اين گسل سبب گسترش مخروط افكنه ها به سوى دشت جنوبى شده است .در گستره دشت فرو
افتاده جنوبى ،کفه هاى رسى -نمكى و تپه هاي ماسه اى در بلندايى پست ديده مى شوند.
گسلهاى ديگرى که به موازات گسل درونه قرار دارند با فعاليت خود پستى و بلنديهايى را در راستاى باخترى -خاورى
ايجاد نموده اند و همچنين سبب بوجود آمدن انحنا در مسير آبراهه هايى که عمود بر راستاي گسل ها جريان دارند،
شده اند.
به دليل پويا بودن منطقه از ديدگاه زمين ساختى ،که عمده آن را ميتوان حاصل فعاليت گسل درونه و گسل هاى
موازي آن در نظر گرفت ،اندازه باال آمدگى در اين ناحيه به نسبت زياد است .به همين روى نيمرخ بيشتر آبراهه ها V
مانندند که نشان دهنده زمان کم براى حفر بستر آبراهه ،توسط جريانهاى فصلى و دائمى است.
سنگ آهك کرتاسه صخره ساز است و برجستگيهاي تندى را پديد آورده است .واحدهاى مارنى و سنگ ماسه اى
کرتاسه دامنه هايى کم شيب ( )Low landsرا در حاشيه اين آهكها ايجاد نموده اند.
مجموعه هاى سنگى با ديرينه پالئوزوئيك ،توپوگرافى يكدست و خشن با آبراهه هاي عميق را در ناحيه پديد آورده
اند.
در بخش ميانى و شمالى منطقه که ميزان مارن و سيلت استون در سنگ نهشته هاي سنوزوئيك افزايش مى يابد،
سطح زمين پست تر ،سطوح فرسايشى هموار و ريخت زمين تپه ماهوري و کم شيب مى شود.
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سنگهاى آميزه رنگين که در مجاورت رسوبات سخت سنوزوئيك قرار گرفته اند ،بلندايى کم را در ناحيه بوجود آورده
اند .سنگهاى ولكانيك ارتفاعاتى به نسبت پست با شيبى ماليم را به جوانب خود ايجاد کرده و حتى در بعضى نقاط
اشكال تپه ماهورى را پديد آورده اند.
به طور کلي به دليل جوان و فعال بودن فعاليتهاي زمين ساختي در ناحيه ،منطقه از ديدگاه ريخت شناختي در مراحل
جواني قرار دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

چینه نگارى

گستره ورقه درونه با قرار گرفتن در حاشيه شمالى ايران مرکزي و جنوب زون سبزوار و با وجود فعاليتهاى ماگمايى
شديد در سنوزوئيك و هم چنين گسل فعال درونه در جنوب آن ،از جايگاه ويژه اى برخوردار است .واحدهاي سنگى
متنوعى از پرکامبرين تا عهد حاضر در محدوده ورقه رخنمون دارند که به ترتيب از قديم به جديد به شرح زيرند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند تكنار PЄt

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين سازند شامل توالى ضخيمى از توف ،الپيلى توف ،دياباز ،سيلت استون و سنگ ماسه با درون اليه هايى از دولوميت
با رنگ کلى سبز تيره است .اين مجموعه زير تأثير دگرگونى ،در حد رخساره شيست سبز قرار گرفته است.
سازند تكنار در اين ناحيه ،داراى چين خوردگى هاى مكرر فراوانى است که تعيين توالى و ستبرا را در آنها دشوار مى
سازد .با توجه به نبود شواهد فسيلى و همبرى گسله با واحدهاى همجوار ،به صرف همسانى آن با مجموعه تكنار ،واقع
در شمال باخترى کاشمر ،اين واحد را نيز تكنار ناميديم .رخنمون اين سازند در شمال خاور درونه ديده مي شود که
به سمت خاور گسترده مى شود.
دولوميت سلطانيه PЄ-Єs

سازند اللون Єl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
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و
اﮐﺘ

در شمال خاورى درونه و در جنوب خاورى کوه چكو ،در مرکز تاقديسى کوچك ،در زير سازند اللون ضخامتى در
حدود  60-50متر از دولوميت خاکسترى تيره ،داراى نوارهاى چرتى و ساخت استروماتوليت ديده مى شود .با توجه
به ويژگيهاى سنگ شناختى ،اين واحد هم ارز سازند دولوميت سلطانيه در نظر گرفته شده است.

زﻣﯿ

اين واحد شامل سنگ ماسه کوارتزيتى نازك تا متوسط اليه به رنگ قرمز تا ارغوانى است .سازند اللون در سطح زيرين
داراى همبرى عادى با دولوميت سلطانيه است .همبرى آن با ساير واحدهاى سنگى گسله است .به همين روى سطح
زبرين آن نامشخص است.
ويژگيهاى سنگ شناختى و همسانى آن به سازند اللون در نقاط ديگر ،سبب شد تا اين واحد را سازند اللون بناميم.
تنها رخنمون سازند اللون در جنوب خاورى کوه چكو است که ستبرايى در حدود  100-150از آن در اين نقطه ديده
مىشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيل و سنگ ماسه ژوراسيك Jsh.s

اين واحد شامل شيل و سنگ ماسه به رنگ سياه تا سبز تيره به همراه ميان اليه هايى از سنگ آهك به رنگ خاکسترى
است .در داخل واحد شيلى ،رگه هايى از زغال به ضخامت  1تا  2.5متر ديده مى شود .ارتباط اين واحد با مجموعه
هاي همجوار ،گسله است .وجود چين خوردگى هاي مكرر و خردشدگى شديد سبب شده است تا نتوان به درستى
ستبرا و توالى واحد ياد شده را تعيين نمود ولى ضخامتى در حدود  110-90متر از آن را ميتوان در محل رخنمون
مشاهده نمود.
رخنمون اين مجموعه در جنوب کوه شاداب و شمال گسل درونه واقع است .فسيلهاى گرفته شده از واحد سنگ آهكى،
ديرينه ژوراسيك بااليى را براى آن مشخص مى سازد .شمارى از اين فسيلها به شرح زيرند:
Radiolaria.- Saccocoma sp.-Calpionella sp.

اين واحد را شايد بتوان هم ارز بخش شيل ميانى سازند قلعه دختر دانست.

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ آهك ژوراسيك Jl

اين واحد شامل سنگ آهك نازك اليه تا متوسط اليه به رنگ خاکسترى روشن تا قهوهاى است .اين مجموعه با
سنگهاى همجوار خود ارتباطى گسله دارد و به همين روي مشخص کردن نحوه ارتباط چينه اي آن دشوار مى نمايد.
در بخشهاي زبرين واحد شيل و سنگ ماسه اى ژوراسيك  ،Jsh.sميان اليه هايى از سنگ آهك ديده مى شود که شايد
بتوان اين واحد ( )Jlرا در ادامه واحد پيشين در نظر گرفت .بر پايه فسيلهاى يافت شده از اين مجموعه ،ديرينه آن
ژوراسيك بااليى تا کرتاسه پايينى است .تعدادي از اين فسيلها به شرح زير است:
Trocholina sp.-Pseudocyclammina sp. -Chrysaldina sp. -Nautilocolina sp.

ﮐﺸ
ﻮر

بر همين پايه واحد ياد شده را شايد بتوان هم ارز بخش آهكى بااليى سازند قلعه دختر در نظر گرفت ،ستبراى اندازه
گيرى شده براى اين واحد در حدود  50-40متر است.
سنگ آهك و سنگ ماسه كرتاسه زيرين Ksl

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل سنگ ماسه به رنگ خاکستري تا سبز با ميان اليه هايى از سنگ آهك متوسط اليه به رنگ خاکسترى
روشن است .ارتباط آن با مجموعه زيرين گسله است .اين واحد در سطح زبرين به گونه تدريجى به مجموعه اي شامل
تناوب مارن و ماسه سنگ (واحد  )Kmsتبديل مى شود .رخنمون اين واحد ،تنها ،در کوه شاداب ديده مى شود .ستبراي
اين واحد در حدود  250-200متر برآورد مى شود.
بر پايه فسيلهاى يافت شده ،ديرينه آن کرتاسه پايينى ( )Neocomianتعيين شده است .شماري از اين فسيل ها به
شرح زير است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Pseudocyclammina litous- Pseudocyclammina sp. -Lithocodium aggrgeatumBoueina sp. -Nautilocolina oolithica.

مارن و سنگ ماسه كرتاسه زيرين Kms

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

شامل مارن به رنگ خاکسترى تيره همراه با سنگ ماسه اى است که در بخش زبرين ،سنگ آهك ضخيم اليه اى به
رنگ خاکسترى نيز در آن نمايان مى شود .همبرى زيرين آن با واحد  Kslبه گونه تدريـجى است و در سطح زبرين،
سنگ ماسه با درون اليه هايى از کنگلومرا به گونه هم شيب بر فراز آن نهشته مى شود .ستبراى اين واحد در حدود
 150 -100متر تعيين شده است .رخنمون اين واحد در کوه شاداب ديده مى شود.
فسيلهاى گرفته شده از بخش آهكى ،سن کرتاسه پايينى ،نئوکومين ( )Neocomianرا براى آن مشخص ساخته است.
پاره اى از فسيل ها به شرح زيرند:
Pseudocyclammina litous –Anomastraea (Pseudosiderea)-Lenticulina sp.
Lithocodium aggergatum- Cylindroporella sp.

سنگ ماسه و كنگلومراى Ksc

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد شامل سگ ماسه به رنگ قرمز است که در پاره اى نقاط درون اليه هايي از کنگلومرا نيز در آن ديده مى
شود.
واحد ياد شده بر روى مجموعه  Kmsجاى مى گيرد .در سطح زبرين نيز مجموعه اى شامل مارن با درون اليه هاى
سنگ آهك به گونه هم شيب بر روى آن نهشته ميشود .قطعات تشكيل دهنده کنگلومرا به طور عمده از کوارتز تشكيل
شده که گرد شده اند و با جورشدگى بد در کنار يكديگر قرار گرفته اند .رخنمون اين واحد در کوه شاداب قرار دارد
که ستبراى آن در حدود  150 -180متر تعيين شده است.
مارن كرتاسه زيرين Km

اين مجموعه شامل ستبرايى از مارن به رنگ سبز روشن با درون اليه هايى از سنگ آهك نازك اليه به رنگ قهوه اى
روشن است .همبرى زبرين آن با آهكهاى توده اى به گونه هم شيب است .البته به دليل اختالف ليتولوژيك اين دو
واحد ،در بسياري از نقاط همبرى دو واحد ياد شده به صورت گسله ديده مى شود .رخنمون اين واحد در کوه شاداب
و جنوب خاورى کوه چكو قرار دارد .ستبراى آن در حدود  80 -100متر بر آورد شده است .فسيل هاى موجود در
بخش آهكى اين واحد ،ديرينه آپسين ( )Aptianرا براى آن پيشنهاد کرده است .شمارى از اين فسيل ها به شرح زيرند:
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Orbitolina sp. -Orbitolina lenticularis -Pseudocyclammina sp.
Lithocodium aggergatum.

سنگ آهك توده اى كرتاسه زيرين -فوقانى Kl1

ﮐﺸ
ﻮر

شامل سنگ آهك ضخيم اليه تا توده اى به رنگ خاکسترى روشن است .اين واحد به گونه هم شيب بر روى مارن
هاى سبز رنگ قرار دارد و در سطح زيرين به گونه هم شيب در زير آهكهاي نازك اليه جاى مي گيرد .سنگ آهك به
دليل مقاوم بودن ،ديواره و پرتگاه به نسبت مرتفعى را در کوه شاداب ايجاد نموده است .ستبراى اين واحد در حدود
 200 -350متر تعيين شده است.
نمونه هاى برگرفته از اين واحد دربر دارنده فسيل هايى است که ديرينه آپسين ( -)Aptianسنومانين ()Cenomanian
را براى آن مشخص مى سازد .پاره اى از فسيلها به قرار زيرند:

Orbitolina sp.-Parealveolina sp.- Lenticulina sp.- Conicorbitolina conica.

سنگ آهك كرتاسه فوقانى Kl2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل سنگ آهك نازك اليه به رنگ زرد تا قهوه اى روشن است .واحد ياد شده به گونه هم شيب بر روى
سنگ آهك توده اى ( )Kl1جاى مى گيرد .در سطح زبرين نيز مجموعه اى شامل آهك مارنى و مارن به گونه هم شيب
بر روي آن قرار مي گيرند .اين واحد در کوه شاداب و در جنوب محمد آباد رخنمون دارد .ستبراى واحد ياد شده در
حدود  180 -250متر برآورد مى شود.
ml
l
با وجود پي جوييها ،فسيل شاخصى در آن يافت نشد ولى بر پايه همجوارى با واحدهاى سنگى  K 1و  Kمي توان
ديرينه سنومانين را براى آن در نظر گرفت.
سنگ آهك مارنى كرتاسه فوقانى Kml

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

شامل سنگ آهك مارني و سنگ آهك ماسه اى نازك اليه به رنگ سبز تا خاکسترى روشن است .اين واحد به گونه
هم شيب بر روى واحد  ،Kl2جاى مى گيرد .همبرى زبرين آن با واحدهاى سنگى مجاور ،بطور عمده گسله است.
رخنصون اين واحد در کوه شاداب و در جنوب محمدآباد قرار دارد و ستبراى آن در حدود  150 -200متر برآورد مى
شود.
فسيلهاي يافت شده در اين مجموعه ،ديرينه سنومانين ) -(Cenomanianکونياسين ) (Coniacianرا براي آن مشخص
مي سازند.
پاره اي از اين فسيل ها به شرح زيرند:
Stomiosphera sp. –Calcisphorella sp. –Stomiosphera conoidea- Calcisphorella ovalis.

آميزه افيوليتي Kcm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد مجموعه اي درهم ريخته شامل اسپيليت ،بازالت ،آندزيت بازالت ،گابرو ،هارزبورگيت و سرپنتينيت است.
قطعاتي از راديوالريت و آهك هاي پالژيك به رنگ صورتي با همبري گسله نيز در داخل اين مجموعه ديده مي شوند.
رخنمونهاي اين واحد در کوه چكو ،جنوب کوه چشمه زاغ و خاور کال الغري قرار دارند.
مجموعه ياد شده را مي توان بخشي از پوسته اقيانوسي ) (Oceanic crustسري افيوليتي زون سبزوار در نظر گرفت که
توسط گسل هاي راندگى و راستالغز ،در اين مكان ،جايگزين شده اند.
ارتباط اين مجموعه با واحدهاي همجوار بطور کامل گسله است و به همين روى چگونگى جايگزينى آن در اين جا
نامشخص است .فسيلهاى موجود در بخش آهكى اين واحد ديرينه کرتاسه زبرين را براى آن مشخص مى سازند.
پاره اى از اين فسيل ها به شرح زيرند:
Globotruncana sp. -Hedbergella washitansis -Globotruncana gansseri -Radiolaria.

سنگ هاى اولترابازيك ub

در مجموعه آميزه افيوليتي در پاره اى نقاط مي توان سنگهاى اولترابازيك مانند هارزبورگيت و سرپنتينيت را تفكيك
نمود که زير عنوان واحد  ubآورده شده است .رنگ آنها سبز تيره است و واجد خردشدگى بسيار شديدى هستند.
رخنمون اين واحد در جنوب باخترى کوه چكو واقع شده است.
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واحد Kv

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعه اى از سنگهاي آذر آوارى شامل تناوبى از توف ،الپيلى توف ،آگلومرا و سنگ ماسه توفى به رنگ سبز با درون
اليه هايى از راديوالريت به رنگ قرمز و سنگ آهك پالژيك به رنگ صورتى به همراه سنگهاى ولكانيك شامل ريوليت،
کوارتز تراکي آندزيت و آندزيت است همبرى اين مجموعه نيز با سنگهاى مجارر گسله است .وجود اليه بندى از
مشخصات اين مجموعه به شمار مي آيد .رخنمونهاى اين واحد در کوه چكو ،شمال محمود آباد ،کوه کلون و خاور کال
الغرى قرار دارد.
فسيل هاى مطالعه شده در سنگ هاي آهكى ،ديرينه کامپانين ( -)Campanianماستريشتين ( )Maastrichtianرا
براى آن مشخص کرده است.
شماري از اين فسيل ها به قرار زيرند:

Globotruncana stuarti-Globotruncana conica-Globotruncana falsostuarti-Globotruncana stuartiformisGlobotruncana bulloides- Globotruncana helvetica- Globotruncana coronata - Globotruncana sigali

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهك گلوبوترونكانادار Kgl

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين واحد شامل سنگ آهك پالژيك نازك اليه به رنگ صورتى تا کرم رنگ است که واجد گلوبوترونكانا است .در بيشتر
نقاط ،ارتباط آن با واحدهاى مجاور گسله و از نوع راندگى است .در نقاطى محدود نيز به گونه هم شيب بر روى واحد
 Kvنهشته شده است .رخنمونهاى اين واحد در باختر و جنوب کوه چكو قرار دارند .ستبرايي از اين واحد که در سطح
زمين ديده مى شود در حدود  40 -50متر است.
در بررسى هاى ديرينه شناختى ،سن اين واحد با توجه به فسيلهاى زير کامپانين ( -)Companianماستريشتين
( )Maastrichtianدر نظر گرفته شده است:
سنگ هاى آذرآواري كرتاسه بااليى Kt

و
اﮐﺘ

Globotruncana bulloides -Globotruncana stuarti -Hedbergella sp. -Gumbolina sp. Rugo globegerean sp.Globotruncana sp. Globotruncana lapparenti, Globotruncana falsostuarti.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين مجموعه از سنگهاى آذرآوارى مانند توف ،الپيلى توف ،و آگلومرا به رنگ سبز تا خاکسترى روشن تشكيل شده
است که در کوه کلن رخنمون دارد .بر روي اين واحد ،در پاره اي نقاط سنگهاى ولكانيك مانند آندزيت جاى مى گيرند
و در نقاطى نيز سنگ آهك مارن کرتاسه پسين  ،Klmبه گونه هم شيب روى اين واحد نهشته مى شود .رخنمونهاى
اين واحد در جنوب کوه چشمه زاغ و جنوب کوه کلون جاى دارد .ستبرايى از اين واحد که در سطح زمين ديده مى
شود در حدود  100 -150متر است.
اين واحد در حقيقت مى تواند بخشى قابل تفكيك از واحد  ،Kvدر نظر گرفته شود که در شمال باختر نقشه قابل
جدايش از ساير واحدهاست.

زﻣﯿ

سنگهاى ولكانيك كرتاسه بااليى Ka

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شامل آندزيت ،تراکى آندزيت و کوارتز تراکيت به رنگ سبز تا صورتي است .اين واحد بر روى واحد  Ktقرار مى گيرد
و تناوبى از سنگ آهك و مارن با سن کرتاسه پسين به گونه هم شيب بر روى اين مجموعه گذاشته مي شود .اين واحد
نيز همانند  Ktبخشى قابل تفكيك از واحد  Kvبه شمار مى آيد که در جنوب کوه کلن و کوه چشمه زاغ رخنمون دارد.
 سنگ آهك و مارن كرتاسه فوقانى :Klmاين واحد شامل تناوبى از سنگ آهك نازك اليه و مارن به رنگ خاکسترى روشن تا صورتى است .اين مجموعه به
صورت هم شيب بر روي واحدهاى  Kaو  Ktقرار گرفته و سنگهاي با ديرينه ائوسن به گونه دگرشيب بر روى آن نهشته
شده اند.
رخنمونهاى اين واحد در حبنوب کوه چشمه زاغ و جنوب کوه کلون جاى دارند .ستبرايي در حدود  100 -150متر از
اين واحد در سطح زمين ديده مى شود.
فسيلهاى زير ديرينه ماستريشتين ( )Maastrichtianرا براى آن مشخص کرده اند:
Globotruncana arca -Globotruncana ventricosa -Globotruncana lapparenti - Missisipina sp.
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سنگ ماسه و كنگلومراى پالئوسن -ائوسن PEcs

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد با کنگلومراى قرمز رنگ آغاز مى شود .قطعات اين کنگلومرا بيشتر شامل سنگ آهكهاى کرتاسه و سنگهاى
باند افيوليتى است که زاويه دارند و اندازه آنها از  10سانتيمتر تا  40سانتيمتر متغير است .بر روى کنگلومرا ،تناوبى
از سنگ ماسه و کنگلومراى دانه ريز به رنگ سبز تا خاکسترى تيره تا قرمز با ميان اليه هايى از سنگ آهك زرد رنگ
قرار مى گيرد .در کوه هفت چاه ،اين واحد به گونه دگرشيب بر روي سنگ آهك کرتاسه پسين نهشته شده است.
در جنوب کوه چشمه زاغ و خاور کال الغرى ،واحد ياد شده ،به گونه دگرشيب بر روى مجموعه سنگهاى منسوب به
مجموعه آميزه افيوليتى کرتاسه نهشته شده اند .در راستاى کال فرح و در شمال باختر درونه ،مجموعه ياد شده با
گسل راندگى ،بر روى آميزه افيوليتي کرتاسه رانده شده است .در اين نقطه به دليل همبرى گسله واحدهاى سنگى به
شدت خرد شده است و بدين سان تفكيك بخش هاى گوناگون در آن دشوار است ولى بخش آهكى در آن ضخامت
بيشترى را نشان مى دهد.
ستبراى اين واحد آوارى در حدود  100 -250متر برآورد مى شود.
بر اساس فسيل هاى يافت شده از بخش آهكى ،ديرينه آن پالئوسن پسين -ائوسن پيشين در نظر گرفته مى شود.
شمارى از فسيل هاى موجود به شرح زير است:

تﻣ

Missellania sp. -Lokhartia sp. -Saksaria sp. -Globigerina sp. -Nummulites sp. -Globorotalia angulata

با توجه به شباهتهاى سنگ شناختي و موقعيت چينه اى ،اين واحد را مى توان هم ارز سازند کنگلومراى کرمان در
نظر گرفت.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مجموعه سنگى ائوسن ميانى Est

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

سنگهاى اين مجموعه شامل تناوبي از سنگ ماسه ،سنگ ماسه توفى ،مارن ،سنگ سيلت با درون اليه هايى از سنگ
آهك است .رخنمون هاى آن در جنوب کوه هفت چاه ،کوه طبق سر و کال سبز ديده مى شوند .اين رسوبات در کوه
هفت چاه به گونه هم شيب بر روى سنگ نهشته هاى پالئوسن -ائوسن جاي مى گيرند .در قسمت هاى مياني اين
واحد سنگى ،مجموعه اى از سنگهاى ولكانيك و آذر آوارى جاى دارند که نشان از فعاليت هاى ماگمايى در ائوسن
ميانى است .واحد ولكانيك به سوى باختر و بيرون از محدوده نقشه ،بتدريج حذف مى شود .سنگ نهشته هاى ياد
شده به سوى خاور ديده نمى شوند .بر روى اين واحد مجموعه  Eslبه گونه هم شيب قرار مي گيرد .ستبراى اين واحد
در حدود  200 -300متر برآورد مى شود.
فسيلهاى موجود در بخش آهكى ،ديرينه ائوسن ميانى را براى آن مشخص مى کنند .شمارى از فسيل ها به شرح
زيرند:

زﻣﯿ

Amphostegina sp. -Assilina sp. -Nummulites globules_Nummulites aturieus- Discocyclina sp.
Anomatia sp. Orbitoides complanutus- Globigerapsis kugleri

سنگ هاى آتشفشانى و آذر آوارى ائوسن ميانى  Eatو Ean

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در گستره وسيعي از قسمت هاى مبانى نقشه و در ميان رسوبات ائوسن ميانى ،مجموعه اى از سنگهاى آتشفشانى و
آذرآوارى رخنمون دارند .اين مجموعه با سنگهاى ولكانيك شامل آندزيت ،پيروکسن آندزيت ،آندزيت بازالت و بازالت
با رنگ سياه تا سبز تيره آغاز مى شود .در بيشتر رخنمون ها ،اين واحد داراى اليه بندى است .در پاره اى نقاط نيز
درون اليه هايى از آگلومرا به رنگ سبز تا قرمز در اين مجموعه ديده مى شود ( .)Eanدر جنوب باخترى روستاى سيناب
و شمال کال فرح ،در امتداد شكستگى هاى موجود در آندزيت ها ،کانى سازى مس به صورت ماالکيت ديده مى شود.
رخنمونهاى اين واحد سنگى در کوه طبق سر ،جنوب کوه چكو ،شمال و جنوب باخترى روستاى چشمه نى و روستاى
شمس آباد ديده مي شوند .ستبراى آن در اين نقاط در حدود  100 -200متر برآورد شده است.
بر روي مجموعه آتشفشانى ،سنگهاى آذر آوارى شامل تناوبى از آگلومرا ،توف ،الپيلى توف و توف آندزيتى به رنگ
قرمز تا سبز جاى مى گيرد ( .)Eatدر پاره اى نقاط ،درون آگلومرا ،عدسى هاى کوچكى از کنگلومرا و سنگ ماسه به
رنگ سبز ديده مى شوند .قطعات تشكيل دهنده آگلومرا شامل آندزيت ،پيروکسن آندزيت و آندزيت بازالت مي ياشد.
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رخنمونهاى واحد  Eatدر کوه چشمه اسب ،شمال کوه چكو و شمال و باختر کوه الغرى قرار دارند .ستبراى آن در
حدود  200 -300متر برآورد شده است که در پاره اى نقاط به حدود  500متر نيز مى رسد.
در شمال و شمال باختر کوه چكو ،در درون اليه هاى آگلومرايى ،ضخامتي اندك از سنگ آهك و سنگ آهك ماسه
اى کرم رنگ حاوى نوموليت و آلوئولين جاى دارد .اين واحد آهكى ( )Elکه ستبرايي در حدود  30 -50متر را دارا
است ،در حرکت به سوي باختر به تدريج پايان مي پذيرد .نمونه هاي برگرفته از آن ديرينه ائوسن مياني ،لوتسين
) -(Lutetianبارتونين ) (Bartonianرا براي آن مشخص ساخته است.
پاره اي از فسيل ها به شرح زير است:

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites globolus -Nunimulites striatus -Eorupertia sp._Nummulites lucasi
-Nummulites atricus -Numinulites melicaput -Discocyclina sp. -Fabiani sp.
-Globogenna senni -Morozovella sp. -Aragonella dumblei -Actinocyclina sp.
-Globogerina corpalenta -Globorotalia crussata- Nummolites lucasi
Acarinina buibrooki

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسوبات ائوسن فوقانى :ESI

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين مجموعه شامل تناوبى از سنگ ماسه ،سنگ سيلت ،مارن سيلتى و سنگ آهك نازك اليه به رنگ سبز روشن تا
کرم است .اين واحد در جنوب و جنوب خاورى کوه هفت چاه و شمال روستاي شمس آباد رخنمون دارد .در اين نقاط
مجموعه ياد شده با يك اليه کم ضخامت از سنگ ماسه درشت دانه به صورت هم شيب بر روى واحد  Estجاى مى
گيرد.
چين هاى مكرر ايجاد شده در آن سبب شده تا اين واحد گسترش سطحى زيادى را نشان دهد .ستبراى آن در حدود
 200 -400متر برآورد مى شود.
فسيلهاى يافت شده از بخش آهكى ،ديرينه ائوسن بااليى ،پريابونين ( )Priabonianرا براى آن مشخص مى سازند.
پاره اى از اين فسيل ها به قرار زيرند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 Nnummulites fabiani -Solenomens sp -Planorblina sp. -Fabiania sp. -Cibicides sp. Globigerina sp. Edelia alba Turborotalia increbescens -platispira sp. -Globigerapsis kugleri -Globorotalia centeralisBaculogypsinoides sp.

بر روى اين واحد سنگى ،مجموعه آتشفشانى و آذرآوارى جاى مى گيرد.
سنگ هاى ولكانيك و آذر آوارى ائوسن بااليى Eta, Eb, Ea, Epa

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در بخش مرکزى و خاور نقشه و در حد فاصل روستاهاى محمد زوراب و شمس آباد ،يك سرى از سنگهاى آتشفشانى
و آذر آوارى رخنمون دارند که بر روى سنگهاى کهن تر جاى گرفته اند.
اين مجموعه در حد امكان به چهار واحد مجزا تفكيك شده است .اولين واحد سنگى در اين مجموعه شامل سنگهاى
آتشفشانى از نوع آندزيت ،آندزيت پورفيرى و پيروکسن آندزيت به رنگ سبز تا بنفش تيره است ( )Epaکه ستبرايى در
حدود  200متر از آن در سطح زمين رخنمون دارد .به سبب از ميان رفتن پورفيروبالست هاى درون آندزيت ها ،در
بخشهاى زيادى بافت آميگدالوئيدال در آنها ايجاد شده است .حفره هاى موجود توسط کانى هاى ثانويه مانند کلسيت،
پرشدگى نشان مى دهند.
در درون اين مجموعه ،عدسي هايي محدود از آگلومرا به رنگ قهوه اى تا قرمز نيز ديده مى شود که گسترش جانبى
ندارند ) .(Eaستبراى اين بخش در حدود  50 -100متر برآورد شده است.
بر روى اين واحدهاى سنگى ،مجموعه اى آتشفشانى شامل بازالت و آندزيت بازالت به رنگ سياه با ستبرايى در حدود
 80 -100متر ،قرار مى گيرد ) .(Ebاين واحد گسترش زيادى در منطقه ندارد و بصورت محدود بر روى واحد  Epaجاى
دارد .بر فراز اين واحد و به موازات آن مجموعه آتشفشانى ديگرى شامل آندزيت ،تراکى آندزيت و آندزيت بازالت به
رنگ قرمز تيره تا سبز با ستبرايى در حدود  80 -120متر ديده ميشود ( .)Etaدر جنوب باختري روستاى محمد زوراب
در امتداد شكستگى هاى موجود در اين واحد سنگى کانى سازى مس به صورت ماالکيت نمايان شده است.
بر فراز اين مجموعه آتشفشانى و آذر آوارى ،سنگ نهشته هاى اليگو -ميوسن جاى دارند .از اين روى ،مجموعه ياد
شده را مى توان باز پسين تكاپوي آتشفشاني در ائوسن بااليى در نظر گرفت.
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سنگ ماسه و كنگلومراى اليگوسن -ائوسن EOLsc

اين مجموعه شامل تناوبى از سنگ ماسه و کنگلومواي ريزدانه به رنگ قهوه اى روشن تا زرد با ستبرايى در حدود
 200 -300متر است .قطعات تشكيل دهنده کنگلومرا از سنگهاى کهن تر از آن است که به نسبت گرد شده اند و
جورشدگى بدى را نشان مى دهند .اين واحد به صورت دگرشيب در شمال کوه زرد بر روى مجموعه هاى سنگى
کرتاسه تا ائوسن نهشته ميشود .در شمال لخر محمد حسن ،همبرى زيرين اين واحد گسله است ،ولى بر فراز آن
تناوبى از سنگ آهك ،سنگ ماسه و سيلت استون با سن اليگوسن پيشين جاى مى گيرد .بر اين پايه واحد يادشده را
مى توان مشخص کننده مرز اليگوسن -ائوسن در نظر گرفت.

ﮐﺸ
ﻮر

تناوب سنگ آهك ،سيلت استون و سنگ ماسه اليگوسن -ائوسن EOLls

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل تناوبى از سنگ آهك ضخيم اليه به رنگ کرم تا صورتى با سيلت استون و سنگ ماسه سبز رنگ است.
در شمال لخر محمد حسن ،مجموعه ياد شده به گونه هم شيب بر روي واحد  EOLscگذاشته شده است .بر روى آن
تناوبى از کنگلومرا و سنگ ماسه واحد  EOLcsقرار گرفته است .در سمت باختر ،اين واحد بتدريج از ميان مى رود.
بيشينه ستبراى آن در حدود  150متر است.
بر پايه فسيلهاى يافت شده از سنگ آهكهاى مزبور ،ديرينه اليگوسن زيرين -ائوسن بااليى ،براي آن مشخص مى شود.
تعدادى از اين فسيل ها به قرار زيرند:

Spiroclipius sp.- Globigerina zone - Nummulites vascus - Elphidium sp.

تناوب كنگلومرا و سنگ ماسه اليگوسن -ائوسن EOLcs

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين مجموعه شامل تناوبى از کنگلومراى توده اى و سنگ ماسه ضخيم اليه با درون اليه هايي از مارن به رنگ قرمز تا
سبز است .واحد ياد شده با روندى خاورى -باخترى تقريباً تمام ارتفاعات شمال گسل درونه را در بر مي گيرد .رخنمون
کوچكى از آن نيز در شمال باخترى کوه هفت چاه و لخر محمد ديده مى شود .کنگلومرا داراى قطعاتى به بزرگى  5تا
 15سانتى متر است .اين قطعات به نسبت گرد شده هستند و با سيمانى کربناته در کنار هم قرار گرفته اند .کنگلومرا
توده اى و با سنگ ماسه ضخيم اليه در تناوب است .در پاره اى نقاط نيز بطور محدود مارن سبز رنگ در بين اين
مجموعه هاى سنگى قرار مى گيرد .در شمال لخر محمد ارتباط زيرين آن با واحد  EOLlsبه گونه هم شيب است .در
همين راستا ،واحد ياد شده به گونه دگرشيب بر روى واحد  Eatجاى مى گيرد .در خاور کال سبز نيز همبرى زبرين
آن با واحد  OLMslاست که بصورت ناپيوستگى هم شيب در کنار هم قرار دارند.
ستبراى واحد  EOLcsدر حدود  200 -300متر برآورد شده است.
رسوبات اليگو -ميوسن OLMsl

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد شامل تناوبى از سنگ آهك نازك اليه به رنگ کرم ،سنگ ماسه و مارن به رنگ سبز روشن است .رخنمونهاى
آن به طور عمده در شمال خاورى نقشه و در اطراف روستاهاى سيناب و محمد زوراب و شمال کال بارانداز قرار دارند.
در اين نقاط ستبراى واحد سنگى در حدود  250 -300متر تخمين زده مى شود .در جنوب باخترى نقشه و در باختر
لخر محمد حسن و در کناره کال سبز ،ستبراي آن کاهش مى يابد و به حدود  100 -150متر مى رسد .در پاره اي
نقاط ،دو افق گچى ،يكى در بخش زيرين و ديگرى در بخش ميانى مجموعه ديده مى شود که بصورت واحدهاي gy1,
 gy2تفكيك شده اند .افق هاى گچى بصورت عدسى هايى کوچك اند که به سوى کناره حذف مى شوند .در شمال
سيناب و محمد زوراب ،ميان اليه هايي از سنگ ماسه توفى نيز در آن جاي ميگيرد.
فسيل هاى يافت شده در بخش آهكى اين مجموعه ،ديرينه اليگوسن -ميوسن را براى آن مشخص مي کند.
پاره اى از فسيل ها به قرار زيرند:
Acervulina sp. -Miogypsina sp. -Amphystegina sp. -Bigenerina sp. -Solenomeris sp.
-Rotalia sp. -Pseudotabierina sp. -Asteratritillina sp. -Archaias sp. -Meandropsina sp.
-Archaias kirkukensis. -Notaliaviennti sp. -Victovella sp. -Penropelis evalutus.

8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ آهك اليگوميوسن OLM1

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد شامل سنگ آهك متوسط تا نازك اليه به رنگ کرم است که واجد فسيل دوکفه اى است .واحد ياد شده در
حقيقت بخشى قابل تفكيك از واحد  OLMSIاست که در پاره اي نقاط که امكان تفكيك مجموعه سنگ آهك بوده،
اين جدايش صورت گرفته است .در ساير مناطقى که رخنمون واحد  OLMSIديده مى شود نيز اين اليه سنگ آهكى
وجود دارد.
بر پايه فسيلهايى که پيش تر از آنها ياد شده ،ديرينه اين مجموعه نيز اليگوسن -ميوسن در نظر گرفته مى شود .با
توجه به همسانى هاى سنگ شناختى و موقعيت چينه اى ،اين واحد را شايد بتوان هم ارز سنگ آهك قم در نظر
گرفت.
كنگلومراى ميوسن زيرين MC1

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل کنگلومراى قرمز رنگ با درون اليه هايى از سنگ ماسه است .کنگلومرا داراى قطعاتى در اندازه يك تا
 5سانتى متر است که به نسبت زاويه دارند و با سيمانى کربناته در کنار هم قرار گرفته اند .در شمال روستاى روداب
و شمال کوه هفت چاه اين واحد به گونه ناپيوستگى هم شيب بر روى واحد  OLMSIجاى مى گيرد و بر روى آن نيز
واحد  Mmsنهشته مى شود .ستبراى اين واحد در حدود  200 -250متر است .در حاشيه کال سبز ،ستبراى آن افزايش
مى يابد و بر روى آن تناوبى از سنگ ماسه ،کنگلومرا و مارن (واحد  )Mscmمي نشيند.
تناوب سنگ ماسه ،كنگلومرا و مارن ميوسن پيشين Mscm

مارن و سنگ ماسه ميوسن پيشين Mms

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد ،در شمال گسل درونه و در مجاورت کال سبز ،بر روى واحد  ،Mc1مجموعه اى است که با تناوب کنگلومراي
ضخيم اليه و سنگ ماسه به رنگ قرمز آغاز مى شود .در ادامه درون اليه هايى از مارن سبز نيز در آن ديده مى شود.
قسمت زبرين آن بطور عمده شامل تناوب سنگ ماسه و مارن به رنگ سبز است که با درون اليه هايى از کنگلومرا
مشخص مي شود.
ستبراى اين واحد سنگى در حدود  150 -250متر بر آورد مى شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد شامل تناوب مارن ،مارن سيلت دار ،سنگ ماسه و سيلت استون آهكى به رنگ قرمز تا خاکسترى روشن با
ستبرايى در حدود  100 -150متر است ،افق هايى از گچ نيز به پيكر عدسى هاى کوچك در داخل تناوب جاى دارند
که گسترش آن چنان ندارند و بتدريج ناپديد مى شوند .در شمال کوه هفت چاه ،اين مجموعه به گونه هم شيب بر
روى  Mc1جاى مى گيرد .در پيرامون کال سبز اين واحد به صورت هم شيب بر روى واحد  Mscmنهشته مى شود.
تعدادى از فسيل هاي يافت شده در اين واحد سنگى به شرح زير است:

زﻣﯿ

Pseudotabierina sp. -Asteratritillina sp. -Archaias sp -Archaias kirkukensis- Solenomens. -Neoalveolina
sp. -Miogypsina sp. -Rotalia viennti -Meandropsina sp- Denderitina sp. -Kuphus
Arenarius -Pseudotaberina sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين فسيل ها ديرينه ميوسن پيشين را براى اين واحد مشخص کرده است.
كنگلومراي ميوسن پسين MC2

اين واحد شامل کنگلومراي توده اي با درون اليه هايي از سنگ ماسه به رنگ قرمز با ستبرايي در حدود 200 -300
متر است .قطعات تشكيل دهنده کنگلومرا از چند سانتي متر تا يك متر متغير است .اين قطعات به نسبت گرد شده
هستند و از سنگ هاي آتشفشاني و سنگ آهك تشكيل شده اند که با سيمان ماسه اي در کنار هم جاي گرفته اند.
اين کنگلومرا در باختر روداب و شمال کال بارانداز ،به گونه ناپيوستگي هم شيب بر روي واحد  Mmsجاي مي گيرد.

سنگ ماسه و كنگلومراي ميوسن پسين Msc

اين واحد با سنگ ماسه به رنگ خاکستري روشن با درون اليه هاي محدودي از کنگلومرا آغاز مي شود .در ادامه به
تناوب سنگ ماسه ،سنگ ماسه سيلتي و سيلت استون به رنگ قرمز روشن تبديل مي شود.
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رخنمون هاي آن در شمال کال بارانداز و کال روداب و خاور و جنوب خاوري کال شاه شن قرار دارند .در شمال و
باختر روداب واحد  MC2با گذر تدريجي به تناوب مارن سيلتي و مارن  Msmتبديل مي شود .ستبراي واحد  Mscدر
حدود  280 -300متر برآورد مي شود.
سنگ سيلت و مارن ميوسن پسين Msm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد شامل تناوبي از سيلت ،مارن سيلتي ،مارن با درون اليه هايي از سنگ ماسه به رنگ قرمز روشن است .اين
مجموعه به گونه اي تدريجي و هم شيب بر روي واحد  Mscجاي مي گيرد .بر روي اين واحد در محدوده نقشه درونه،
کنگلومراي پليوکواترنر و رسوبات کواترنر به گونه دگرشيب نهشته مي شوند.
رخنمون هاي اين واحد سنگي در شمال کال بارانداز و خاور و جنوب خاوري کال شاه شن قرار دارند .ستبراي آن در
حدود  100 -200متر برآورد شده است.
فسيل هاي يافت شده از اين مجموعه ،ديرينه ميوسن پسين را براي آن مشخص مي سازد .شماري از اين فسيل ها به
شرح زيرند:

Globorotalia margaritae-Globigerina nepenthes-Globorotalia pseudomiocenica.

كنگلومرا و سنگ ماسه پليوسن -كواترنري PLQc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين واحد شامل کنگلومراي توده اي با رنگ قرمز روشن تا خاکستري است که درون اليه هايي از سنگ ماسه نيز به
همراه دارد .قطعات تشكيل دهنده کنگلومرا نيمه گرد شده هستند و با سيماني سست و جورشدگي بد در کنار يكديگر
مي گيرند .رخنمون هاي اين واحد در شمال نقشه گسترش دارند که به صورت دگرشيب بر روي واحدهاي کهن تر
جاي مي گيرند.

و
اﮐﺘ

نهشته هاي كواترنر
Qt1

اين واحد شامل آبرفت هاي پادگانهاي سخت نشده و کهن با ترکيب ماسه و کنگلومراي سست و سخت نشده است.
اين انباشته ها در ارتفاعات و کناره هاي دشت برجاي نهاده شده اند.
Qtf

Qt2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد شامل انباشته هاي مخروط افكنهاي است .رسوبات حاصل از فرسايش نواحي مرتفع ،توسط جريان آب و
سيالب حمل شده و در پاي ارتفاعات با کم شدن شدت سيالب ،نهشته شده اند.
اين واحد شامل انباشته پادگانه هاي آبرفتي جوان است که سخت نشده است و بر فراز نقاط پست و کناره دشت و
رودخانه ها بر جاي گذاشته شده اند .انباشته هاي ياد شده شامل ذرات در حد سيلت ،ماسه و پبل هستند.
Qcs

زﻣﯿ

اين واحد شامل جلگه و پهنه هاي رسي -نمكي است .اين پهنه که در پالياي جنوب درونه گسترش دارد ،انباشته هاي
نمك است که با رس آغشتگي پيدا کرده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Qc

اين واحد شامل پهنه هاي گلي و رس است .در بخش هايي که ارتفاع کمي دارند ،آبهاي سطحي حاصل از نزوالت
جوي زهكشي شده و در سطح زمين جاري مي شوند .اين آب سبب ايجاد باتالق و پهنه هاي گلي مي شوند.

Qs

اين انباشته ها شامل دا نه هايي در اندازه ماسه است که بر اثر وزش باد به حرکت در آمده و در نقاطي تپه هاي ماسه
اي را ايجاد مي کنند.

Qal

انباشته هاي آواري که توسط رودخانه هاي فصلي و سيالب ها حمل شده و در طول مسير کانال ها و مجاري عبور آب
نهشته مي شوند .اندازه ذرات اين انباشته ها ،از حد ماسه تا پيل متفاوت است.
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توده هاي نفوذي

در اين منطقه توده هاي نفوذي گسترش زيادي ندارند و تنها محدود به دو واحدند ،يك سري به صورت توده و يك
سري نيز به شكل دايك ديده مي شوند که به شرح زيرند:
واحد mn

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد شامل مونزونيت ،ميكرومونزونيت و گرانوديوريت است که به صورت توده هاي نفوذي کوچك در داخل آميزه
افيوليتي نفوذ نموده اند .رنگ آنها در سطح زمين صورتي تيره است.
کانيهاي اصلي تشكيل دهنده سنگها بيشتر شامل پالژيوکالز ،ارتوکالز و کوارتز است که کانيهاي آپاتيت ،پيروکسن
(اوژيت و اژرين) ،تورمالين ،زيرکن و کانيهاي تيره (اوپك) آنها را همراهي مي کنند .به دليل دگرساني کانيهاي اوليه،
کلريت و سرسيت نيز در آنها ديده مي شود .ديرينه دقيق براي اين واحد نمي توان معرفي نمود.
دايك

و
اﮐﺘ

ساختمان هاي زمین شناسی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دايكهايي از جنس دياباز با درازا و پهناي ناچيز ،در منطقه ديده مي شوند .کانيهاي اصلي موجود در آن شامل پالژيوکالز
کلسيم دار ،پيروکسن و هورنبلند است .کانيهايي مانند آپاتيت ،اسفن ،زيرکن و کانيهاي تيره (اوپك) نيز در آنها يافت
مي شوند .به سبب دگرساني کانيهاي سنگ اوليه ،کانيهايي مانند سرسيت ،کلريت ،لوکوکسن و کربنات نيز در آنها
ايجاد شده است.
اين دايكها در واحدهاي سنگي کرتاسه و ولكانيك هاي ائوسن بااليي نفوذ نموده اند .نفوذ آنها بطور عمده در راستاي
شكستگي هاي موجود در سنگها است.
بر اساس نفوذ آنها درسنگهايي با ديرينه ائوسن شايد بتوان سن نفوذ دايكها را ائوسن بااليي -اليگوسن در نظر گرفت.
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ساختمان هاي زمين شناسي در ورقه درونه شامل انواع گسل هاست .اين گسلها را مي توان به دو رده اصلي تقسيم
کرد که شامل گسل هاي راندگي و گسل هاي راستالغز مي شود.
 گسلهاي راندگي:اين رده کهن ترين شكستگي هاي منطقه را تشكيل مي دهد که به صورت متمرکز و متعدد در بخش جنوب خاوري
منطقه مورد مطالعه با امتداد شمال خاور -جنوب باختر گسترش دارند .جهت حرکت روي اين گسلها يه سمت جنوب
خاور است .اين ناحيه را مي توان پايانه باختري پنجره تكتونيكي تكنار دانست .يعني محلي که زون گسلي ريوش به
گسل درونه رسيده و سبب درهم ريختگي تكتونيكي شديدي در اين منطقه مي شود ،آن چنان که واحدهاي سنگي
پالئوزوئيك ،کرتاسه و مجموعه افيوليتي با مرزهاي گسله در محدوده اي کوچك در مجاورت هم قرار گرفته اند.
افزون بر آن در بخش شمال باختري منطقه مورد مطالعه نيز مجموعه اي از افيوليت ديده مي شود که مرزهاي گسله
بين واحدهاي آن بيشتر از نوع راندگي است .اين مجموعه راندگي نيز با امتداد شمال خاور -جنوب باختر نشان دهنده
يك مجموعه راندگي و کوتاه شدگي به سمت جنوب خاور است.
بيشترين فعاليت راندگي ها مربوط به مزوزوئيك است و تأثير حرکت اين گسلها روي واحدهاي سنگي سنوزوئيك
بسيار کم است .ب نابراين مي توان نتيجه گرفت که فعاليت اين گسل ها در اوايل سنوزوئيك متوقف شده و جاي خود
را به گسلش راستالغز داده است.
 گسلهاي راستالغز:اين گسلها به فراواني در واحدهاي سنگي پالئوسن و جوانتر ديده مى شوند و گستردگى فعاليت آنها به سمت جنوب
با نزديكتر شدن به زون گسلى درونه بيشتر مى شود .بنابراين مى توان آنها را شكستگى هاى فرعى دانست که تحت
تأثير حرکت راستالغز گسلى درونه تشكيل شده و به فعاليت ادامه داده اند.
فراوانترين رده گسل هاى راستالغز داراى امتداد شمال باختر -جنوب خاور هستند که گاه با رسيدن به يكديگر يك
الگوى گل سرخى را ايجاد مى کنند.
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دومين رده گسل هاى راستالغز که از فراوانى به نسبت کمى برخوردارند ،امتداد شمال -جنوب تا شمال خاور -جنوب
باختر دارند که بصورت مزدوج ( )conjugateنسبت به رده پيشين قرار مى گيرند.
در واحدهاى سنوزوئيك ،چين خوردگى بصورت باز و با طول موج بلند تشكيل شده است که شكل گيرى آنها به دليل
فعاليت گسل هاى جوان راستالغز در منطقه است .با توجه به اينكه بيشتر فعاليت هاى تكتونيكى اين منطقه را بايد
زير تاثير زون گسلى درونه دانست ،در اينجا به ويژگى هاى آن اشاره مى شود:
گسل درونه:

و
اﮐﺘ

زمین شناسی اقتصادي:

ﺸ
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تﻣ
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اين گسل که از مرز خاکى ايران تا کوير مرکزى ادامه دارد ،بطول  700کيلومتر يكى از بزرگترين گسل هاى ايران
است.
در خاور روستاى درونه گسل مزبور داراى روند باخترى -خاورى است که به طرف جنوب تقعر دارد و در جنوب
ارتفاعات کوه سرخ قرار گرفته است.
در باختر روستاى درونه گسل ياد شده داراى روند شمال خاوري -جنوب باخترى است که انتهاى آن در دشت کوير
مرکزى ايران پوشيده مى شود .قطع شدن پديده هاى کواترنر مانند مخروط افكنه ها و ماسه هاي بادى از مهمترين
نشانه هاى حرکت هاى جديد آن است .اين گسل را مى توان مرز شمالى بلوك لوت دانست (بربريان.)1976 ،
پهنه گسلى از چند گسل به نسبت موازى به عرض تقريبى  2کيلومتر تشكيل شده است .بخش فعال اين گسل که
لرزه زايي در سده بيستم نشان مي دهدع در حد فاصل بين کاشمر و تربت حيدريه است .چالنكو و همكاران ()1973
در بخش باختري گسل حرکت چپ لغز ،در بخش مرکزي حرکت نرمال و معكوس و در بخش خاوري حرکت معكوس
و چپ لغز را براي اين گسل پيشنهاد کرده اند( .بربريان.)1976 ،
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همانگونه که در نقشه زمين شناسي مشخص است ،سنگهايي با سن هاي متفاوت در سطح منطقه گسترش دارند.
سنگهاي مجموعه پالئوزوئيك رخنمون بسيار کوچكي را در حاشيه جنوب خاوري نقشه در بر مي گيرند که از جنبه
توان معدني ،در اين محدوده موردي در آنها گزارش نشد.
سنگهاى مجموعه مزوزوئيك بطور عمده شامل سنگهاى رسوبى کربناته است .در اين مجموعه سنگ آهكهاى توده اى
کرتاسه ،در پاره اى نقاط که شكستگى در آنها کم باشد ،زمينه مناسبى براى سنگ تزئينى را ايجاد مى کنند .مجموعه
نوار افيوليتى کرتاسه نيز نياز به تحقيق و نمونه بردارى بيشترى دارد .هرچند نياز به ياد آورى در منطقه است که کانى
سازى از نوع باريت در اين سنگها ديده شد که در امتداد شكستگى هاى موجود در سنگها و به صورت ثانويه ايجاد
شده است .اين کانى سازى در امتداد رگه هايى کم ضخامت ايجاد شده که گسترش و وسعت زيادى ندارند.
سنگهاى مجموعه سنوزوئيك که بيشترين حجم نقشه را نيز در بر مى گيرند ،شامل دو سرى سنگهاى رسوبى و
آتشفشانى هستند .عمده ترين کانى سازى که در سنگهاى آتشفشانى ديده مى شود ،کانى سازى مس است .اين کانى
سازى به صورت ماالکيت در سطح سنگ نمايان است .تعدادى معدن متروکه مس نيز بر روى قسمتهايى از آنها ديده
مى شود.
وجود عدسى ها و اليه هايى از گچ نيز زمينه مناسبى براى فعاليت هاى اقتصادى در منطقه است.
در پاره اى نقاط ضخامت گچ کم بوده و به صورت درون اليه هايي با سنگهاى مجاور ديده مى شود ولى در نقاطى نيز
اين ستبرا بيشتر شده و حجم مناسبى را ايجاد مى نمايند.
كتابنگاري

 افتخارنژاد ،آقانباتى ،حمزه پور ،1976 ،نقشه زمين شناسى کاشمر مقياس  1:250.000سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشور.
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 وحدتى ،دانشمند ،نديم ،1377 ،نقشه زمين شناسى دارين مقياس  ،1:100.000سازمان زمين شناسى و اکتشافاتمعدنى کشور.
 سيدعلى آقانباتى ،1383 ،کتاب زمين شناسى ايران ،سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور. پروژه ژئوديناميك (زمين پيمايش) در ايران ،گزارش شماره  ،1362 ،51سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنىکشور.
 -بربريان ،مانوئل ،1976 ،گسل هاى کواترنرى در ايران.
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