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نقشه زمين شناسي ايران 1 :100000
برگه شماره  8056ـ آهنگران
پيشگفتار

ﮐﺸ
ﻮر

اين ورقه منطقه اي واقع در استان خراسان ،در حدود  100کيلومتري بيرجند ،را مي پوشاند .برجستگيها عمدتاً توسط
رشته کوههاي بزرگ با روند  NNW – SSEکنترل مي شوند که از گوشه شمال غربي به بخش جنوب ـ مرکزي ورقه
ادامه مي يابد و با روند شمال غربي و جنوبي به داخل مناطق مجاور راه مي يابد .بلندترين ارتفاعات شامل  2532متر
در کوه آردکول 2315 ،متر در کوه آهنگران و  2836متر در کوه سپستان مي باشند ،اين کوهها براي پيمودن بسيار
ناهموار و مشكل است .رود آهنگران يكي از راههاي دستيابي و رسيدن به سازند هاي بيرون زده در رشته کوهها را

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فراهم مي کند .به سمت شمال شرق رشته کوه ،يك فضاي بياباني هموار ،پوشيده از دونهاي ماسه اي ،به سمت شرق،
به داخل افغانستان کشيده شده است .به سمت غرب ،برجستگيهاي صفحه اي ،شكل گرفته از جريانهاي الوا و کنگلومرا،
به  1738متر در کوه عرب کوزپر مي رسند .در کوه کافري ،به سمت جنوب غربي ارتفاعات تا اندازه اي کمتر مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

منطقه جمعيت پراکنده و منابع کمي دارد .دهكده هاي اصلي شامل گزيك ،در حاشيه جنوبي ورقه و آهنگران و
آردکول در شمال ورقه مي باشند.
مروري بر سازندها

و
اﮐﺘ

از شمال شرقي به جنوب غربي منطقه ممكن است به سه واحد ساختاري تقسيم شود
بلوك کوه آهنگران ،به طور عمده با يك تشكيالت ضخيم از سنگ آهك کرتاسه که ب ه طور دگرشيب پي سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پروتروزوئيك را مي پوشاند ،تشكيل شده است ،که همچنين به سمت شرق در داخل افغانستان « بلوك گسل فرح »
ناميده مي شود.
کمربند مرکزي که شامل سازندهاي به شدت چين خورده کرتاسه باالئي و پالئوسن ـ ائوسن مي باشد.
زون افيوليتي ،متشكل از همه سنگهائي که در محلهاي افيوليتي يافت مي شوند ،و به طور تكتونيكي با سازند هاي
فليشي کرتاسه باال همراه هستند.
در بخش جنوب غربي منطقه ،افيوليتها توسط جريانهاي الوا و کنگلومراهاي ترشياري پسين پوشيده مي شوند.
پروتروزوئيك

زﻣﯿ

پي سنگهاي نسبت داده شده به قديمي ترين سنگها در نهشته هاي دروني نسبتأ بزرگي ،در شمال منطقه ،در جنوب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کازگون بيرون زدگي دارند .آنها شامل سه واحد تشكيالتي از سنگهاي دگرگوني با فولياسون با امتداد E - Wمي باشد،
که به طور شيب دار به سمت شمال عميق مي شوند .در نتيجه اين ساختمان ،قديمي ترين و بيشترين واحد دگرگوني

در جنوب واقع شده اند .اين واحد از آمف يبوليت پيروکسن دار تشكيل شده که نشان دهنده الواهاي بازيك دگرگون
شده ،گابروها و ديوريت ها مي باشد ) . (metgواحد پوششي شامل حاشيه برجسته از سنگ آهك بلوري سفيد )، (mb
با  200تا  300متر ضخامت ،که به طور بخشي به داخل هردو لبه شمالي و جنوبي خود منتقل شده است .واحد باالئي
از آمفيبول شيست تشكيل شده است که از توف آندزيتي ،داسيتي منشأ گرفته است ) .(metvاين تجمعات با يك توده
دانه اي درشت از ترکيبات ناهمگن ،گرانوديوريت تا مونزونيت ،با هوربلند به عنوان کاني اصلي مافيك نفوذ کرده اند

) .(gdبه علت دگرگوني درجه باالي آنها ،ا ين سنگها به طور تجربي به پروتروزوئيك نسبت داده شود .درون نهشته
هاي ديگري از پي سنگ در کوه سپستان بيرون زدگي دارد .اين يك سري ولكانوسديمنتر را نشان مي دهد ،که يك
مجموعه قابل دسترسي متشكل از شيل ،ماسه سنگ فلدسپاتي ،توف ،و جريان الواي اسيدي و سيلها نشان دهنده
شاخص دگرگوني اوليه مي باشد ) . (stاين سريها ،که با يك زون شاخص دولوميت باندي شكل سيليسي تيره رنگ به
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دو بخش مجزا تقسيم شده است ،هيچ فسيلي را ارائه نمي دهند .به علت اينكه اين سريها شبيه سري ريزو هستند به
طور تجربي به پروتروزوئيك پسين نسبت داده شده اند.
كرتاسه زيرين

توالي کرتاسه زيرين به طور واضح پي سنگ را مي پوشاند .اين توالي به طور وسيع در بلوك کوه آهنگران بيرون زدگي
دارد .تشكيالت قاعده اي ناپيوسته است و شامل کنگلومرا ،ماسه سنگ قرمز و آرکوز سبز کمرنگ دانه درشت مي باشد
) .(kclبراي اين توالي به طور محلي  135متر ضخامت اندازه گيري شده است .اين تشكيالت با شيلهاي سبز متناوب
با اليه هايي از ائواسپارايت ماسه اي و آهن دار و گلوکونيتي ) (k ls lپوشيده مي شود .هر يك از سازند هاي  kc lو kls l

ﮐﺸ
ﻮر

ممكن است که با جريانهاي بازالت دلريتي تيره رنگ که در نقشه با توجه به رخنمونهاي محدودشان مشخص نيستند
يكي شوند .اليه هاي حاوي خرده پوسته ها يك فونا از  oysterها و  terebratulidها داراي ، Loriolithyris sp., cf.
 Musculina biennensis Muir –Woodو  Sellithyris sp.,و  pectinaceaها داراي Neithea cf. striatocostata

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 (Goldf.),و Chalamys sp.

را نشان مي دهند که شاخص سن نئوکومين تا آپتين مي باشند .اليه هاي ائوليتي داراي ميكروفلور غني از جلبكهاي

تﻣ

 dacycladaceanشامل  Acicularia sp. ،Cylindroporella gr. sudgeni Elliott ، Neomeris pfenderae Elliottو
 Clypenia sp.و  Salpingoporella sp.,و  udoteaceaشامل  Bouenia cf. hochstetteri Toulaو Marinella logeoni
Pfenderو  melobesiaeشامل Lithophyllum shebae Elliotو  gymnocodiaceaeشامل Permocalculus cf.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 inopinatus Elliottمي باشد .ميكروفونا شامل Pseudochoffatella ،Dictyoconus cf. pachymarginalis Schroeder

 ،Orbitolina sp. ،Nautoloculina sp. ،Pseudocyclommina sp. ،Nummoloculina sp. ،cuvillier Delloffreو

و
اﮐﺘ

 Iraqia spمي باشد که شاخص سن آپتين مي باشند.
تشكيالت پوششي با  1250متر از سنگ آهك توده اي روشن در ضخامتهاي مختلف نشان داده شده است

)(k ll

 .اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهك ها گاهي اوقات دولوميتي هستند .رخساره هاي معمولي بيوميكرايتهاي خاکستري ميليوليددار،
بيواينتراسپارايت هاي اوربيتولين دار و بيوليتهاي روديست دار هستند .اين رخساره ها خاص محيط رسوبي فالت
داخلي درياي کم عمق هستند .ميكروفونا شامل " Valvulammina " picardi ، Cuneolina gropavonia d,Orbigny
Pseudocyclammina cf. ،Subaudia minata (Hofker) ،Simplorbitolina cf. moulladeri Saint – Marc ،Henson

)،Chrysalidina sp. ،Orbitolinopsis sp. ،Orbitolina sp. ،Bacinella irregularis Radoicic ،rugosa (d,Orbigny

زﻣﯿ

 Nezzazata sp. ،Nauliloculina sp. ،Dictyonus sp.و  Nummoloculina sp.مي باشد .اينها شاخص سن آپتين ـ
آلبين مي باشند.
بعد از مرز شمالي ورقه ،در کوه بامرود ،اليه هاي شبيه توالي سنگ آهك به سن بارمين ـ آپتين پائيني مي باشد.
افقهاي باالي توالي سنگ آهك ،بيش از  165متر ضخامت دارند .اين اليه ها يك ميكروفونا وراکونين شامل Orbitolina

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

)H. Hedbergella washitensis (Carsey) ، Cuneolina gr. Pavonia (d,Orbigny) ،cf concave (Lamark
)Giroidinoides ،Gaveolinella cf. schloenbachi (Reuss) ،Tritaxia tricarinata Reuss ،planispira (Tappan

) gracillima (Ten Damو  Astacolus sp.مي باشد .اين افقها به صورت تدريجي به داخل تشكيالت مارلهاي سبز و
ماسه سنگ ) ،(km lبه ضخامت  60متر ،با قالبهاي بار و ميكروکانال ،ژيپس ،مواد آهكي و پيريت وارد مي شوند ،که
نشان دهنده محيط پهنه جزر و مدي مي باشند.
اين تشكيالت تدريجاً از باال وارد شيلهاي سبز فليش مانند و گاهي ارغواني ) (k lمتناوب با توربيدايتهاي داراي نشانه
f

هاي منحصر به فرد نظير شكلهاي هاللي و شياري ،هم چنين همراه با اثرات زيستي نوع دنداني و کرمي شكل ،مي
شود .لنزهاي نامنظمي از شيل و کنگلومرا ها داراي خرده هاي سنگ آهك اوربيتولين دار با اين سازند به ضخامت
حداکثر  300متر تداخل اليه اي هستند .سازندهاي  kflو  km lهردو داراي خرده هاي اينوسراموس و ميكروفونا زير مي
باشد
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)Gaveolinella cf. ،H.planispira (Tappan) .،H. delrioensis (Carsey) ،Hedbergella washitensis (Carsey
)E. cretosa ،Epitomina limbata Tappan ،Gaveolinella cf. schloenbachi (Reuss) ،cenomanica (Broyzen
Gyroidonoides cf. gracillima ،Globorotalites brotzen (Hofker) ،Marsonella oxycona (Reuss) ،Ten Dom

) ، Pleurostomella sp. ،(Ten Domکه شاخص سن وراکونين ـ سنومانين هستند.
كرتاسه باالئي

در بخش جنوبي کمربند مرکزي بيرون زدگي وسيعي از واحدهاي ولكانيكي وجود دارد ،به سمت شرق در خالف جهت
پي سنگ گسل خورده و کرتاسه زيرين را پوشانده است به سمت غرب اينها با يك مرز گسلي يا دگرشيبي توسط

ﮐﺸ
ﻮر

تشكيالت مائيستريشتين و ترشياري پوشيده مي شوند .اين واحد از آندزيتها و بازالتهاي ولكانيكي ) ،(kab12با بافت سرد
شده ،با دگرگوني ساکن درجه پائين از نوع کف دريا ،مشخص مي شود .اين با پوشش حفره ها و نئومورفيسم برخي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کانيها نظير پومپلئيت ،پرهنيت ،آلبيت ،اپيدوت و کلريت مشخص مي شود .توف اسيدي تا بازيك ،گري وك و برشها
) (k2tکه داراي پومپلئيت ،پرهنيت و آنالسيم مي باشند ،به صورت اينتر اليه با الواها هستند .در مجاورت پائينترين
بخش قابل دسترسي ،اين واحد توسط ميكروگابروها ) (k2mgپوشيده مي شود .سن اين واحد که با سيماي افيوليتي

تﻣ

مشخص است نامعين است .شبيه به واحدهاي موجود در چهارگوش گزيك ،سن اين واحدها به بخش پائيني کرتاسه
باالئي نسبت داده مي شود .به داخل اين واحد ،به همراه سنگ آهك کرتاسه پائيني و پي سنگ آنها ،يك توده نفوذي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با ترکيبي از گرانيت هوازده صورتي دانه متوسط ) ،)k2 gتا توناليت ) )k2 gdنفوذ مي کند .يك از اين قبيل نفوذيهاي
توناليتي ،نزديك معين آباد ،سن مطلق  83 / 6 _+ 2/ 6ميليون سال را نشان مي دهد K/Ar( .در همه سنگها) ،که
شاخص سانتونين مي باشد.

و
اﮐﺘ

زون افيوليتي همانطوريكه بايد ،سيماهاي مختلفي را نشان مي دهد.اين ترکيبي از توده هاي افيوليتي مجزا است که
کم و بيش مجموعه کاملي از سنگهاي الترابازيك تا ولكانيكهاي بازيك را نشان مي دهد ،و از يك مجموعه تكتونيكي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همراه با رسوبات شبه فليش تشكيل شده است .مشابه اين نوع بهم ريختگي تكتونيكي در بسياري از بخشهاي ايران
«آميزه رنگي» ) (Coloured Mélangeناميده مي شود .بزرگترين توده افيوليتي کوه دوشاخ را مي سازد .بخش پائيني
آن از لرزوليت و هارزبورژيت با بيش از  250متر ضخامت قابل دسترسي ساخته شده است .اين سنگها ) (uvدر داخل
ليستوليت ) (lvدر زون تكتونيكي دگرسان شده اند .آنها از باال به گابرو روشن) ،(gbبه طور محلي اليه اليه ،با 100
متر ضخامت ،مي رسند ،که به سمت باالتر با يك ميكروگابرو سبز تيره و دياباز ) (dبا  150ضخامت متر ادامه مي يابد.

زﻣﯿ

اين سنگها متعلق به باالترين بخش سوئيتهاي افيوليتي ،در يك ناو شكل در کوه کرگسا بيرون زدگي دارند .آنها شامل
بازالت ،توفهاي بازيك ،برش ،راديوالريت ،ژاسپر و ماسه سنگ قرمز ) ، (rمي باشند .در بشتر حاالت توده هاي افيوليتي
به صورت تكتونيكي در رسوبات شبه فليش روشن که شامل فيليت و ماسه سنگهاي فلدسپاتي توفي ) )k 2fمي باشند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محصور شده اند .معموالً سخت است که افيوليتها را از قطعات تكتونيكي و اليستوليتها تشخيص بدهيم .به همين دليل،
و براي دوري از پيچيدگي نقشه ،مرزهاي دو طرف به عنوان مرز سازندها برداشت شده اند .رسوبات شامل توربيدايتها

و برشهاي نا هم اندازه چند منشأ مي باشد .در نزديكي گومنج ،يك اليه از ميكرايت صفحه اي ميكروفونا به سن
تورونين ـ سانتونين زيرين شامل  G. gr laparenti Bolli ،Globotruncana coronata Bolliو Calcisfaerula
) innominata (Bonetمي باشد .در جنوبي تر ،در منطقه گزيك ،گلوبوترونكاناهاي مائيستريشتين در اين نوع از رسوبات
يافت شده اند.
افيوليتها و مجموعه فليشي در معرض دگرگوني ناحيه اي ،به صورت غير يكنواخت پراکندگي دارند .رخساره هاي
دگرگوني درجه باالتر با پراسينيتها ،گلوکوفان ـ آلبيت و آمفيبوليتها مشخص هستند که همراه با کانيهاي گارنت و
استيپلومالن نشانه فشار باال و حرارت پائين هستند .به طور مكرر فليش تنها نتيجه يك دگرگوني ابتدائي درجه پائين
است .برخي از سنگهاي دگرگوني درجه باالتر که سرانجام دگرگوني ساکن قهقرائي را در رخساره شيست سبز طي
کرده اند ،با بلورهاي درشت اپيدوت ،کلريت ،منيتيت و اکتينوليت مشخص مي شوند .بخش جنوبي سازندهاي دگرگون
نشده کمربند مرکزي (منطقه پاتينگ) به سن مائيستريشتين به صورت دگرش يب بر روي واحد ولكانيكي  K2ab1قرار
3
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مي گيرد .در بخش شمالي کوه گزيك همچنين آنها واحد افيوليتي و مجموعه فليشي را در زون افيوليتي به صورت
دگرشيب مي پوشاند .به واسطه گسلش شديد و رخساره هاي تداخل زبانه اي ،تمام توالي بيرون زدگي ندارد .تواليهاي
نمونه نيز نتيجه بير ون زگيهاي شمال غرب و جنوب پاتينگ است که با بيرون زدگيهاي چهار گوش گزيك درجنوب
اين ورقه ترکيب شده است .سازندهاي قاعده اي شامل کنگلومرا و ماسه سنگ (  )K2rsمي باشد .به طور محلي اين
سازند به داخل کنگلومرائي که غالباً ترکيبات ولكانيكي دارد ،وارد مي شود ( .)K2cvا ين کنگلومراها و ماسه سنگها در
جنوب به وسيله يك افق ضخيم  40متري آندزيت بازالتي با فنوکريستهاي درشت پالژيوکالز (  )K2ab2پوشيده مي شود
يا با آن به صورت بين انگشتي قرار مي گيرد 20 .متر ماسه سنگ در باالي ولكانيكها و زير 10متر مارل سبز و  45متر

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ آهك هيپوريت دار قرار مي گيرد ( .)K21hمجموعه شرح داده شده در باال در مورد رسوبات از ميكروفوناهاي زير
ب دست آمده که مشخصه ماستريشتين مي باشند:

)،O. apiculata (Schlumberger) ، Orbitoides media (d,Archiac
Nummofallutia cretacea ،Lepidorbi socialis (Lyemerie)،Lamarck Siderolites calcitrapoides،Lamarck
) . Guapillaodina sp ، (Schlumbergerماکرو فونا نيز با انواع کلوني هيپوريتس ،اگزوژيرا و پكتن هاي شامل Neihtea

ﻌﺪ
ﻧﻰ

macroporus

Amphalucyclus

تﻣ

 spظاهر مي شود .به طور محلي سنگ آهك به وسيله  10تا  15متر افق مارلي ( )Km2که به صورت دگرشيب در زير
پالئو سن قرار دارد پوشيده مي شود .به سمت شمال غرب کوه گزيك ،مائيستريشتين بيرون زدگيهاي محدودي را

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نشان مي دهد .اليه هاي ناپيوسته قاعده اي ،با ضخامت  5تا  30متر ،شامل کنگلومرا و برش ( )K2cبا ترکيبات سنگهاي
دگرگون شده افيوليتي و سنگ آهك اربيتولين دار مي باشد .اين اليه با شيلها و ماسه سنگها همراه با کمي رسوبات
طوفاني (  ، )K2sو گاهي اوقات ساختمانهاي واريزه اي قديمي و افقهاي بيوهرم هيپوريتي پوشيده مي شود .بيرون

و
اﮐﺘ

زدگيهاي شمالي داراي بلوکهاي افيوليتي در اندازه هاي مختلف است که به صورت محلي به آنها مالنژ (آميزه) گفته
مي شود.
پالئوسن ـ ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بسته به منطقه رسوبگذاري ،رسوبات به طور محلي هم شيب هستند ،اما بيشتر مواقع ناپيوستگي فرسايشي از دگرشيبي
در تمام ماستريشتين است .و ممكن است که وارد رسوبات قديمي تر شوند ،در نزديكي کالت باني در کوه سرگي،
قاعده آنها با يك کنگلومراي قرمز مشخص( )Pecاست که با يك دگرشيبي مشخص روي اليه هاي مائيستريشتين قرار
مي گيرد .به استثناي اين کنگلومرا ،که به توالي پالئوسن اختصاص يافته است ،اين ممكن نيست که يك مرز واضح

زﻣﯿ

قابل برداشت بين پالئوسن و ائوسن زيرين در قاعده اين ليتوفاسيس برقرار کرد ،بنابراين از نشانه  PEبراي سازندهاي
مربوط به اينها استفاده شده است.
در منطقه پاتينگ يك بايواسپارايت با اليه بندي خوب ) (PElبه ضخامت  110متر برروي مارلهاي مائيستريشتين قرار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد .در کوه گزيك پالئوسن شامل سنگ آهك جلبكي برشي شده سفيد با رخساره ريفي به ضخامت  130متر مي
باشد .بلوکهاي افيوليتي در قاعده اين سازند ظاهر مي شوند که با تجمعي از انواع مختلف جلبكها مشخص مي
شوند squamariaceaبا ) solenoporea ،Ethelia alba (Pfenderبا melobesiae ،Solenomeris o,gormani Douville

با )dasicladacea ،Distichoplax biserilis (Dietrichبا ) .(Cymopolia sp.اين سازند همچنين نتيجه ميكروفوناهاي
شامل، Glomalveolina cf.primaera (Reichel) ،Beroeckinella arabica Henson ،seunsi Discocyclin Douville
است که مشخصه پالئوسن هستند .به سمت شمال و شرق کوه گزيك ،اين واحد سنگ آهك به تدريج به صورت جانبي
و قائم وارد وارد يك توالي ماسه سنگ اليه اي و مارل با ميان اليه هايي از سنگ آهك مارلي ،اينتراسپارايت و

اينتراسپارودايت حاوي نوموليت مي شود ) .(PEmsبه سمت شمال سبز کوه ،پالئوسن به طور مشخص به صورت
دگرشيب بر روي سنگ آهك اربيتولين دار کوه سارگي و پ ي سنگ زردالوکوه قرار دارد .اين( ،پالئوسن) ،با  5متر
کنگلومراي قرمز ) (Pecشروع مي شود ،و با  55متر سنگ آهك ماسه اي دولوميتي با ميان اليه هائي از مارل دنبال
مي شود ) .(PElباالي اين توالي يك افق ناپيوسته به ضخامت  35متر متشكل از ماسه سنگ ،کنگلومراي قرمز و مار ل
مي آيد ) . (PEcاين اليه با مجموعه اي از بايواسپارايت ماسه اي اينتراسپارايت و بايوميكرايت به ضخامت  65متر که
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به صورت پيشرونده به مارلها و ماسه هاي اليه اليه با ميان اليه هائي از سنگهاي کربناته مشابه تبديل ميشوند پوشيده
مي شود .اين گذر بوسيله يك ميكرو فونا از پالئوسن باال مشخص است که داراي
،pseudomanardii Bolli, Globorotalia cf. aequa cush. and renz,
) G.pusilla Bolli, G.occlusa Leolich and Tappan, G.stimolatilis (Schwagerو Globigena velascoensis

ﮐﺸ
ﻮر

) (Cushمي باشد .بخش باالئي ماسه سنگها و مارلها ) (PEmsداراي داراي ميكروفوناي نوموليتي شبيه آنچه در کوه
گزيك يافت شد مي باشد ،داراي ، A. leymeie d,Archiac and Haime ،Assilina ga. dandotica Davies
Globorotalia sp.، .Globigerina sp ،Alveolina sp. ،Discocyclina sp.ِ ،Nummulites praecursor de la Harpe
مي باشد که مش خصه ائوسن پائيني مي باشد .در کمربند مرکزي رسوبات به رنگ قرمز به صورت دگرشيب بر روي
ولكانيكهاي کرتاسه باالئي و تشكيالت پالئوسن ـ ائوسن زيرين قرار مي گيرد که شامل ماسه سنگهاي قرمز ژيپسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه اليه ) ، (Ersسيلتهاي قهوه اي و کنگلومراي ارغواني تيره )  (Ercمي باشد .اليه هاي قرمز مشابه به طور وسيعي در
مناطق مجاور جنوب بيرون زده هستند (ورقه مهرود) .در اينجا (مهرود) قاعده اين اليه ها به ائوسن مياني نسبت داده
شده است .تجمع سنگهاي ولكانيكي و قطعه اي بيرون زدگيهاي نسبتاً وسيعي را در گوشه شرقي بلوك کوه آهنگران

تﻣ

نشان مي دهد .در مقايسه با سريهاي مشخص شده موجور در مناطق شمالي ،اين ممكن است به ائوسن باالئي نسبت
داد ه شود .در زونهاي محمدآباد و آرد کول ،اين مجموعه با با  350متر از برشهاي مونوژنيك ( تك منشأ) حاوي قطعات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زاويه داري از سنگ آهك اوربيتولين دار )  (Ebrشروع مي شود .کارستي ش دن سنگ آهكهاي کرتاسه زيرين ممكن
است در قاعده اين تشكيالت زيرسطحي ديده شود که به سمت باال دانه ها به کنگلومراي پلي ژنيك تبديل مي شود.
اين مجموعه بوسيله ماسه سنگهاي ژيپسي و توفي سبز) (Estداراي ادخالهائي از سنگ آهك چرتي با اليه بندي ضعيف،

و
اﮐﺘ

پوشيده مي شود .در جنوب آردکول ،يك اليه از آندزيت داراي سالدونيت ) (Eaدر اين سازند اخير وارد شده است .در
منطقه لوناك ،اليه برشي قاعده اي بسيار کم ضخامت و ناپيوسته است .اين ،بوسيله کنگلومراي ولكانيكي تيره رنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داراي پبلهاي آندزيتي ) (Ecبا  10متر ضخامت پوشيده يا جانشين شده است .يك جريان الوائي ريوليتي ) ،(Erبه رنگ
صورتي تيره و به ضخامت بر روي کنگلومرا ها قرار مي گيرد که فنوکريستهائي از سانيدين و شكافهاي ستوني را نشان
مي دهد.
اليگوسن ـ ميوسن

يك مجموعه جريانهاي الوائي نيمه صفحه اي جنوب منطقه را اشغال مي کند .اين ولكانيكها بيرون زدگيهاي وسيعي

زﻣﯿ

را در مناطق مجاور جنوب و غرب نشان مي دهد ،که داده هاي راديومتري اين امكان را مي دهد که اينها را به رنج
سني اليگوسن باال تا ميوسن زيرين نسبت دهيم .اينها شامل سري نسبتاً يكنواختي از آندزيت و آندزيت ـ بازالت داراي
اوژيت و هيپرستن ) (OMabميباشند .که اينها تنوع رنگي نشان مي دهند (صورتي ،آبي ،سفيد و رنگارنگ) که در نتيجه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرساني و متبلور شدن زمينه آنها مي باشد .يك مجموعه وابسته از توده کوارتز ميكروديوريت نفوذي سنگهاي
افيوليتي و مجموعه فليشي را در جنوب ورقه از ميان قطع مي کند .يك توده نفوذي مشابه کرتاسه باالئي کمربند

مرکزي را قطع ميكند .سنگهاي اين مجموعه در چهار گوش گزيك به ميوسن نسبت داده شده است .اينها شامل
سيلهاي شاخه شاخه ،دايك و توده هاي نامنظم داراي پالژيوکالز ،آمفيبول و به مقدار کمتر کوارتز ريوليتي مي باش د
) .(OMdqيك توده ديوريتي همسان دانه در نقشه ديده مي شود ).(OMd
ميوسن ـ پليوسن (نئوژن) و پليوسن ـ كواترنري
c

شمال کوه عرب کوزپار ،الواهاي اليگوسن ـ ميوسن توسط يك کنگلومراي قرمز و خاکستري )  (Ngپوشيده مي شود،
که با يك سري ضخيم ماسه سنگ کنگلومرائي خاکستري مايل به قهوه اي ،رسهاي ژيپسي قرمز و سنگ آهك قاره
اي سفيد با خرده هاي پيروکالستي ( (Ngclادامه مي يابد .در مناطق مشابه ،اين تشكيالت توسط سري ضخيمي از
کنگلومراي با سخت شدگي ضعيف و گراول که داراي لنز هاي ماسه اي رودخانه اي ) (QPLcgاست ،پوشيده مي شود.
جريانهاي بازالت آلكالي ) (QPLbدر قاعده اين کنگلومراها ديده مي شوند .اينها توسعه نسبتاً وسيع و ضخامت قابل
توجهي را در جنوب غربي نشان مي دهند (کوه کافري)  ،جائي که سنگهاي پيروکالستيك ،توفهاي بازالتي اوليه
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) ، (QPL1در قاعده اين جريانها وجود دارد .بيرون زدگيهاي محدودي از جريانهاي بازالتي همچنين در کوه کرگسا
نمايان هستندکه به طور واضح بر روي افيوليتها قرار دارند.
كواترنري

رسوبات کواترنري بوسيله تراسهاي قديمي نمايان هستند ) ، (Qtlکه دراينجا و پاي کوهها حفظ شده اند .اينها بوسيه
آبرفتهاي عهد حاضر ) (Qalتشريح شده اند ،و با تراسهاي عهد حاضر ) (Qt2يكي شده اند .در کوه آهنگران ،کم شيب
بودن رليف ها (برجستگيها) در نتيجه فروريختن ها و سنگ ريزشهاي حاوي تخته سنگها و اليه هاي سنگ آهك
اوربيتولين دار مي باشد .مواد آرژيلي توليد شد ه در اثر دگرساني سنگهاي دگرگوني يا افيوليتها دليل لنداساليدهاي

ﮐﺸ
ﻮر

بزرگ مقياس در مكانهاي متعدد در گوشه شرقي کوه گزيك و گوشه غربي کوه دوشاخ مي باشد .دونهاي ماسه اي
وسيع بخشهاي بزرگي از گوشه شمالغرب ورقه را مي پوشاند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تاريخ تكتونيكي و ساختماني

بشتر سيماهاي ساختم اني برجسته کنتاکت واضح تكتونيكي ،در گوشه غربي رشته کوههاي اصلي ،بين دو واحد بنيادي
متفاوت است .در بخش شرقي مرز ،پي سنگ پروتروزوئيك و پوشش کرتاسه زيرين آن به بلوك کراتوني که در

تﻣ

افغانستان « بلوك گسلي فرح» و در اينجا «بلوك کوه آهنگران» ناميده مي شود مربوط است .در بخش غربي ،سازندها
امتداد شمالي آنها هستند که واحدهاي تشكيالتي و تكتونيكي را که به عنوان «رشته کوههاي هاي ايراني مرکزي »

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شناخته مي شوند ايجاد مي کنند .در مناطق جنوبي چهارگوش گزيك اين واحد دو زون مشخص را ايجاد مي کند:
زون شرقي (همان که کمربند مرکزي ناميده شد) بدون « آميزه » افيوليتي.
زون افيوليتي کمربند مرکزي عمدتاً توسط ولكانيكهاي قاعده اي کمي دگرگون شده شكل گرفته و سيماهاي افيوليتي

و
اﮐﺘ

نسبت اً مشخصي را نشان مي دهند و تنها به صورت محدودي توسط فازهاي تكتونيكي قبل از ترشياري جابجا شده اند.
در بخشهاي جنوبي و مرکزي ورقه ،مجموعه سيستم گسلي با امتداد  NW - SEاين واحد را از بلوك کوه آهنگران جدا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرده است .در شمال غرب (جنوب کازگون) کمربند مرکزي نازك شده وبه تدريج از بين مي رود ) (pinches outو پي
سنگهاي بلوك کوه آهنگران ،همپوشاني شده با تشكيالت پالئوسن ـ ائوسن در تماس مستقيم گسلي با زون افيوليتي
قرار مي گيرند .دراين منطقه باريك شده ) (pinch outاليه هاي قرمز ائوسن در کمربند مرکزي به شدت چين خورده
اند.
سيستم گسلي ديگري ،ظاهراً مجموعه غيرفعال ،کمربند مرکزي را از زون افيوليتي جدا مي کند .در شمالغرب ،در

زﻣﯿ

منطقه باريك شده ) (pinch outکمربند مرکزي ( جنوب کازگون)  ،اين سيستم گسلي با سيتم ذکر شده در باال يكي
مي شود .تمام انواع سنگهاي افيوليتي در زون افيوليتي وجود دارد ،و در مقاسيه با ولكانيكهاي بهم ريخته نسبتاً کوچك
کمربند مرکزي ،قطعات ) (slabتكتونيكي سست و (يا) اليستوليتهائي را در تشكيالت شبه فليش کرتاسه باال شكل مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دهند .قطعات و فليشهاي افيوليتي به شدت تحت تاثير دگرگوني ناحيه اي قرار گرفته و دگر شكل ) (deformedشده
اند ،به طور محلي از رخساره شيست آبي ).(blueschist

در هر دو زون کمربند مرکزي و زون افيوليتي تشكيالت دگرگون نشده مائيستريشتين «باال» که به طور واضح با
دگرشيبي بر روي تشكيالت قديمي تر قرار دارند ،داراي فليشهائي با رنج سني تورونين باال تا مائيستريشتين «پائين »
هستند ،اين تشكيالت مائيستريشتين «باال» در بلوك کوه آهنگران بيرون زدگي ندارند .تشكيالت پالئوسن ـ ائوسن
ممكن است آنها را به طور هم شيب بپوشاند .اما با اين تفاوت نسبت به آنها که ،اين تشكيالت با دگرشيبي در بلوك
کوه آهنگران مشاهده مي شوند.
نفوذيهاي توناليتي جوش خورده " "weldedبه سن سانتونين بلوك کوه آهنگران و ولكانيكهاي افيوليتي کمربند مرکزي
در مرحله مشخصي از تحوالت تكتونيكي هستند .سنگهاي دگرگون نشده در زون افيوليتي وجود ندارد( .نبود سنگهاي
دگرگون نشده شناخته نشده که در زون افيوليتي موجود باشد شناخته نشده است).
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ولكانيكهاي نسبتاً ضخيم اليگوسن و رسوبات ميوسن ـ پليوسن منحصراً در زون افيوليتي بيرون زده هستند .رسوبات
در طول کنتاکت گسلي بين اين زون و کمربند مرکزي چين خورده هستند .بازالتهاي پليوسن ـ کواترنري محدود به
زون افيوليتي هستند ،اما کنگلومراهاي پليوسن ـ کواترنري در بلوك کوه آهنگران ،در هر دو پهلوي رشته کوه اصلي،
همانند زون افيوليتي ،بيرون زده هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

سيستم شكستگيهاي شاخه شاخه (فرعي) که مرزهاي بين واحدهاي ساختماني را نشان مي دهند ،ظاهراً از گسلهاي
شيب دار  steeply – dipping faultبوجود آمده اند .در اينجا دليل واضحي براي روراندگيهاي وسيع وجود ندارد .گرچه
از ارائه کنار هم گذاشتن تفاوتهاي واحدهاي معرفي شده از قبيل تفاوتهاي قابل توجه در ترکيبات ،ساختمان و
متامورفيك بي گمان مي توان عملكرد جانشيني هاي افقي پلي فاز را توضيح داد .بعدها ،سطوح ناپيوستگي مربوطه
ممكن است توسط گسلهاي عهد حاضر که اغلب قائم هستند به شدت دگر شكل ) (deformedشده و به اعماق دور از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دسترس برده ش وند .شكل خيلي ساده شده ،تاريخ ساختماني بعد از آسنتيك) (post – Assynticبه طور آزمايشي
ممكن است چنانكه در ادامه مي آيد خالصه شود .رسوبات پروتروزوئيك تا نئوکومين ممكن است در بلوك کوه آهنگران
نهشته شده باشند شبيه حالتي که در آن بخشهائي از بلوك کوه فرح در مناطق نزديك به شمال مشخص شده است.

تﻣ

گرچه اين رسوبات ممكن است بوسيله فرسايش قبل از پيشروي دوباره دريا ،احتماالً در زمان بارمين ،از بين رفته باشد
(به استثناي سري کوه سپستان)  .از بارمين به جلو رسوبات کم عمق نهشته شدند تا اينكه شرايط دريائي باز بيشتري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در زمان سنومانين غالب شد .تحوالت رسوبي کرتاسه بعد از سنومانين ) (post-Cenomanianدر بلوك کوه آهنگران
در مرزهاي ورقه شناخته شده نيست.
احتماالً در تورونين پيشين يا سنومانين (يا حتي زودتر در مزوزوئيك) يك ريفت در غرب بلوك کوه فرح شكل گرفت

و
اﮐﺘ

و با گسترش کف اقيانوس توسعه پيدا کرد .از تورونين (يا زودتر) به جلو رسوبات شبه فليش بر روي يك سراشيبي
واقع شده بين بلوك و اقيانوس باز نهشته شدند .احتماالً در يك مرحله قبل از تحوالت ريفت يك واحد حاشيه اي از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ولكانيكهاي افيوليتي به صورت تكتونيكي در بلوك آميخته شدند.
در يك زمان مشخص از کرتاسه باالئي (احتماالً قبل از سانتونين) گسترش کف اقيانوس متوقف شد و يك فرآيند
فرورانش آغاز شد ،پوسته اقيانوسي به همراه پوشش رسوبي خود فرورانش به زير بلوك فرح را آغاز کردند .احتماالً در
ارتباط با فرورانش ،توناليتها به داخل بلوك و در ولكانيكهاي افيوليتي حاشيه اي که قب الً با آن جوش خورده بود نفوذ
کرده بودند .رسوبات نهشته شده در ريفت به طور پيشرونده چين خورده بودند ،و به طور تكتونيكي با رسوبات جديدي

زﻣﯿ

که در ادامه نهشته شدند و با سنگهاي کف اقيانوس مخلوط شدند ،و دگرگون شده بودند.
شكل گيري اين آميزه ها ) (mélangesدر طي کرتاس ه مياني متوقف شد .در بلوك کوه آهنگران ،ولكانيكهاي حاشيه
اي و نفوذيهاي توناليتي ظاهراً از از چين خوردگي و دگرگوني تأثير نگرفتند ،اما ممكن است در اين زمان بر روي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

«آميزه» ) (mélangeرانده شده باشد .زون افيوليتي قبل از نهشته شدن رسوبات مائيستريشتين «باالئي» موقتاً بيرون
بود .در طي اين رسوبگذاري بلوك کوه آهنگران احتما الً مثل يك برجستگي عمل کرده و بيرون بوده است .حرکات
محدود و محلي تكتونيكي در اواخر مائيستريشتين اتفاق افتاد ،درپالئوسن توسط يك پيشروي دريا ادامه يافت که به
بخشهاي حاشيه اي بلوك کوه آهنگران رسيد .در م رز بين ائوسن زيرين ـ مياني حرکات جديد همه منطقه را تحت
تأثير قرار داد .اليه هاي قرمز غير دريائي ائوسن مياني به طور متوالي در کمربند مرکزي ،به صورت فرسايشي از
ناپيوستگي بر روي رسوبات قديمي ،نهشته شدند .در حاليكه بلوك کوه آهنگران در اين زمان در معرض آلتراسيو ن
قاره اي قرار داشت .يك فاز بزرگ چين خوردگي نهشته هاي ائوسن مياني يا قبل از آن را تحت تأثير قرار داد .در طي

ائوسن باالئي يك فعاليت ولكانيكي تنها در بلوك کوه آهنگران اتفاق افتاد .چين هاي مهم از  N 120oتا  N 150oکه
رسوبات کرتاسه را تحت تأثير قرار دادند ،تا اندازه اي از رسوبات ائوسن باالئي قديمي تر هستند ،بر اساس مطالب ذکر
شده پيشنهاد ميشود فازهاي مهم چين خوردگي قبل از ائوسن باالئي هستند .گرچه نهشته هاي ائوسن باالئي نيز به
طور محدود چين خورده و کج شده هستند.
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به طور خالصه ولكانيكهاي اليگوسن باالئي تا ميوسن مياني تنها در زون افيوليتي وجود دارد .آنها به طور محدود اما
مشخص قبل از رسوبگذاري کنگلومراها و رسهاي ميوسن ـ پليوسن بر روي آنها چين خورده اند .اين آخري چين
خوردگيهاي به طور بخشي ناهماهنگ و نسبتاً شديد را در منطقه نشان مي دهد ،جائيكه کمربند مرکزي در کنتاکت
با زون افيوليتي مي آيد.
کنگلومراي پليوسن ـ کواترنري تحت تأثير فازهاي تكتونيكي بعدي هستند که سيستم گسلي عمده با امتداد – NW

 SEرا شكل داده يا فعال مي کنند .سيستم  ،که مرز شرقي کمربند مرکزي را تعيين مي کند ،مجموعه اي از دو سري
گسل است که هر دو جدايش افقي و جابجائي قائم را نشان مي دهد يك سري گسلهاي امتداد لغز راست گرد با روند

ﮐﺸ
ﻮر

 N 130oتا  ،N 150oو يك سري ديگر گسلهاي امتدادلغز چپ گرد با روند  N 120oتا  N 110oسري اخير بويژه در
بلوك کوه آهنگران نمايان است ،و به نظر مي رسد که از گسلهاي با روند  N 130oتا  N 150oکمي قديمي تر باشد با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسلهاي کوچكتر قديمي با روند  N 35 oتا  N 50 oبخصوص در بلوك کوه آهنگران همراه بوده باشد.
منابع معدني

سولفيد مس ،اکسيداسيون سطحي ،به همراه منيتيت ،در هر دو پهلوي افق سنگ آهك کريستالين پروتروزوئيك در

تﻣ

جنوب کازگون وجود دارد .برخي معادن قديمي مشهود است .اين تجمعات ،که در ارتباط با اسكارن گارنت در کنتاکت
آمفيبوليتها هستند ،به تيپ پيرومتاسوماتيك متعلق هستند .تجمع مسهاي کوچك ديگر به بازالتهاي افيوليتي در کوه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

در نزديكي علي آباد و گومنج مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کرگسا نسبت داده مي شود.
وجود باريت ،از منشأ سين ژنتيك ،در افق دولوميتي پروتروزوئيك پسين بيرون زده در کوه سپستان محدود مي شود.
تجمعات معدني مربوط به سنگهاي فوق بازيك شامل کروميت کوچكي در کوه دوشاخ ،و نهشته هاي منيزيم و هونتيت
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