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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7763اخلمد
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه حاضر بخشي از ارتفاعات رشته کوه هاي هزار مسجد و بينالود در شمال خاوري مشهد مرکز استان خراسان
رضوي را نشان ميدهد .منطقه اي واقع در طول هاي جغرافيائي ' 58º،30و ' 59º،00درجه و عرض هاي جغرافيائي
' 36º،30و ' 37º،00درجه.
روند عمومي رخنمون ها در آن شمال  -شمال باختري تا جنوب  -جنوب خاوري است و جايگيري اين رشته کوه ها
بين زمين هاي هموار دشت هاي مشهد و نيشابور باعث شده تا نزوالت جوي در زمين هاي مشهد و باختر نيشابور

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تقسيم شوند.
بلند ترين قله ها مربوط مي شود به کوه هاي تخت خوجه با ارتفاع  2800متر در نيمه جنوبي ورقه مورد بررسي.بارش
ساالنه بيشتر در فصل سرما انجام ميپذيرد و آب حاصل از آن در سنگ هاي آهكي کارستي وابسته به اواخر ژوراسيك

تﻣ

و اوايل کرتاسه ،ذخيره مي شود .زراعت اهالي در دشت ها و ميان دره ها است ،مزارع گندم ،يونجه و ذرت ،گوجه
فرنگي و نخود و باغ هائي چون گيالس ،سيب ،سنجد و توت حاصل کار مردم اين منطقه است .درخت ها بيشتر در

ويژگيهاي آب و هوائي )(Meteorology

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آبادي هاي دامنه ارتفاعات کاشته شده اند .دامداري و پرورش مرغ قسمتي از غذاي اهالي را تامين مي کند .آزاد راه
مشهد  -گلستان از ميان ناحيه ميگذرد و راه نيشابور به قوچان دسترسي به جنوب باختري ورقه را آسان نموده است.
بخش هاي ييالقي مردم قوچان را بخش چكنه ،و سر واليت ،و روستاهاي وابسته ،تشكيل داده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر پايه داده هاي ايستگاه هاي هواشناسي قوچان و چناران ،گستره ورقه در اقليم خشك و نيمه خشك قرار مي گيرد .
در اين باره از اطالعات زير استفاده شده است.
بارندگي

آمار گرفته شده در طي يك دوره  29ساله در ايستگاه قوچان حاکي است که ميزان بارندگي در فصول سال متغيير

زﻣﯿ

است و بيشينه آن در ماه هاي بهمن تا اواخر فروردين (ميانگين  57ميلي متر) و کمينه بارندگي مربوط به ماه هاي
خرداد تا اوايل مهر ماه (ميانگين  14ميلي متر) است .ميانگين ساليانه بارندگي در يك دوره آماري  29ساله در ايستگاه
قوچان  220ميلي متر اندازه گيري شده است .بيشينه و کمينه اندازه بارندگي در ايستگاه قوچان بترتيب مربوط به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سال هاي  1357بميزان  568ميلي متر و  1359بميزان  53ميلي متر است .مجموع ميانگين بارندگي در فصول
زمستان و بهار  172.3ميلي متر و در فصول تا بستان و پائيز  47.3ميلي متر است.
درجه حرارت

نتيجه بررسي آماري در ايستگاه قوچ ان نشان ميدهد که ميانگين نوسانات درجه حرارت در اين ناحيه ناچيز است بگونه
اي که بيشينه ميانگين درجه حرارت  16/2درجه سانتيگراد و مربوط به سال  1365و کمينه ميانگين آن  12/6درجه
سانتيگراد و مربوط به سال  1355است .ميانگين ساليانه درجه حرارت  15درجه سانتيگراد گزارش شده .بيشينه درجه
حرارت در ناحيه مربوط به ماه هاي تابستان (ميانگين  25درجه سانتيگراد) و کمينه درجه حرارت مربوط به ماه هاي

زمستان (ميانگين  5.3درجه سانتيگراد) است.

ميانگين اندازه تبخير ساليانه حدود  2700ميلي متر برآورد شده است .تغييرات ماهيانه متوسط ميزان تبخير در يك
دوره آماري  14ساله نشان ميدهد که بيشينه تبخير مربوط به ماه هاي تير ،مرداد و شهريور است (ميانگين  450ميلي
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متر) و کمينه آن مربوط به سه ماهه فصل زمستان (ميانگين  165ميلي متر) است .اين افزايش و کاهش تبخير به
تغييرات سرعت باد (شكل شماره  ،)4-4درجه حرارت و عدم پوشش گياهي در ورقه بستگي دارند.
با مراجعه به جدول آمار هواشناسي ايستگاه چناران همچنين مي توان ديد که در طي سال هاي  1951تا 1984
ميالدي ميانگين بيشينه درجه حرارت روزانه مربوط به تيرماه برابر  26.7درجه سانتيگراد و ميانگين کمينه درجه

جدول زير آمار هواشناسي ايستگاه چناران طي سال هاي  1951لغايت  1984را نشان مي دهد.

ماه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

معدل کمينه درجه
حرارت به سانتيگراد

معدل بيشينه درجه حرارت
به سانتيگراد

متوسط درجه حرارت روزانه
به سانتيگراد

ميزان بارندگي به ميلي
متر

ﮐﺸ
ﻮر

حرارت روزانه در ماه هاي دي و بهمن معادل  -7.3درجه سانتيگراد است .کميته اندازه ميانگين بارندگي ساالنه 273.7
ميلي متر و بيشينه مقدار بارندگي در ماه اسفند برابر  46.6ميلي متر است و کمينه بارندگي در مرداد ماه برابر 0.2
ميلي متر است.
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جغرافياي ديرينه و ژئومورفولوژي

زﻣﯿ

ورقه اخلمد در بخش جنوب خاوري شهرستان قوچان قرار گرفته است .بخشي از کوه هاي کپه داغ ،در بخش شمالي
ورقه قرار گرفته اند و تا جمهوري ترکمنستان ،سلسله کوه هاي هزارمسجد را مي سازند .سنگ هاي اين ورقه ،بر اثر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حرکت هاي کوهزائي پس از ترياس مياني پديدار شده اند .از زمان ژوراسيك مياني به اين سو اين حوضه توسط درياي
گسترده و کم ژرفاي کناره قاره پوشيده شده و نهشته هاي ضخيم (حدود  3کيلومتر) و به نسبت ممتد دريائي تا قاره
اي با ديرينه ژوراسيك تا کرتاسه را برجاي گذاشته اند .در اينجا ،حوضه اي به نسبت آرام وجود داشته ،و تكاپو هاي

آغازين آتشفشاني در اوايل کواترنر در بخش باختري ورقه ديده مي شود .از زمان ژوراسيك تا کرتاسه ،در اين ورقه،
يك دوره پسروي و پيشروي وجود داشته که حاصل آن در پسروي دريا نهشته هاي قرمز رنگ کرتاسه زيرين (سازند
شوريجه) در محيط قاره اي اند .و در شرايط پيشروي ،نهشته هاي دريائي بر روي نهشته هاي قاره اي برجاي گذاشته
شده است (سازند تيرگان).
شش سازند در سنگ هاي اين ناحيه قابل تشخيص است که بترتيب از قديم به جديد عبارتند از:

 کشف رود ،با دو رخساره ( شيل و ماسه سنگ) و مارن مزدوران که از سنگ آهك ،دلوميت  ،مارن و نهشته هاي تبخيري پديدار آمده و ديرينه آن به ژوراسيك مياني تازبرين مي رسد ،سازند هاي کرتاسه شامل
 شوريجه2
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 تيرگان سرچشمه سنگانه که از سنگ هاي سيليسي آواري  ،آهك ،مارن و مقاديري نهشته هاي تبخيري پديدار آمده اند .نهشته هاينئوژن در ورقه شامل کنگلومرا ،رس ،و شيله اي قرمز رنگ اند.

ﮐﺸ
ﻮر

از ميان سازند هاي ياد شده ،سازند مزدوران و تيرگان بدليل ليتولوژي خاص ،فراواني تخلخل و وجود درز ها و شكاف
هاي متعدد و پديده هاي کارستي از ديدگاه ذخاير آب و گاز ،از اهميت زيادي برخوردارند .سازند آهكي دلوميتي
مزدوران يكي از اصلي ترين واحد هاي سيماساز ورقه است .از ديد زمين شناختي ساختماني چين خوردگي ها ،گسل
ها و درزه هاي متعددي در ورقه وجود دارند .روند اصلي گسل هاي ورقه شمال خاوري  -جنوب باختري و روند فرعي
آن ها شمال باختري  -جنوب خاوري است .درزه هاي متعدد موجود در ورقه ،به سه دسته کششي ،برشي و زيگموئيدال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تقسيم شده اند .روند اصلي آنها همسو با راستاي گسل هاي اصلي ورقه است .سوي فشارش اصلي وارد بر ورقه شمال
خاوري  -جنوب باختري و ميانگين راستاي اين نيرو ) (N-30-Eاست  ،که باعث تشكيل تاقديس ها و ناوديس هاي ي در
ورقه با راستاي شمال باختري  -جنوب خاوري شده است .بلند ترين قله در اين رشته کوه با ارتفاع  2800متر از سطح

تﻣ

دريا از سازند مزدوران ساخته شده است .در بخش جنوبي ورقه ،تاقديس اخلمد ،وجود دارد که در بلنداي آن سازند
مزدوران با طول بيش از  80کيلومتر دشت جنوب قوچان را از دشت نيشابور جدا مي کند .بلند ترين قله اين تاقديس،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(کوه حيدري) با ارتفاع  2871متر از سطح دريا است.
نهشته هاي اين ناحيه از اواخر ميوسن زير تاثير فرايند هاي کوهزائي اواخر آلپ پديدار شده و در نتيجه آن چين
خورده اند .راستاي کلي چينه ها شمال باختري جنوب خاوري است .راستاي کلي گسل هاي اصلي نيز شمال باختري

و
اﮐﺘ

 جنوب خاوري است .رودخانه کهنسال کشف رود که بزرگترين زهكش اصلي حوضه دشت مشهد است ،از بلنديهاي اين ورقه سرچشمه مي گيرد و پس از گذر از  300کيلومتر  ،در محلي بنام پل خاتون وارد هرير رود (تجن) مي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شود .اين رودخانه از نوع مآندري است .سطح آب زير زميني ) (Groundwaterاين ورقه بسبب کمي نزوالت جوي ،
تبخير به نسبت باال و حفر چاه هاي عميق ،پائين افتاده و تنها در مواقع سيالبي شديد مقداري آب در بستر کشف رود
ديده مي شود و در ساير مواقع فقط در برخي نواحي بگونه برکه هاي پراکنده مختصري آب در خود دارد .سفره هاي
آب زيرزميني از بارش نزوالت جوي ورقه تغذيه ميكنند و نقش موثري در تامين آب قنوات ،چشمه ها و چاه هاي
عميق دارند .خطر کم آبي در آينده نزديك ورقه را تهديد مي نمايد.

زﻣﯿ

در اينجا چشمه هاي گسلي متعددي ديده ميشوند .آب آنها براي مصارف شرب و آبياري زمين هاي کشاورزي استفاده
مي شود .بدليل وجود آب و هواي خشك ،هوازدگي سنگ ها بيشتر از نوع فيزيكي است و واريزه هاي آنها بگونه بلوك
هاي درشت و ريز در قسمت هاي زيرين کوه ها ديده مي شوند عوامل تكتونيكي باعث ايجاد پرتگاه ها و بلندي ها در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين ناحيه شده است .بازبرنائي ) (rejeanissementدره هاي ناوديسي ،چينهاي تاقديسي و ناوديسي ،اشكال (سطوح)
مثلثي ) ،(Flatironطرح آبراهه ،انواع رودخانه ها ،حفرات انحاللي و غارچه هاي آهكي ،کارن و چشمه هاي گسلي

متعدد ،سنگ لغزه ،تالوس از ديگر ظواهر ژئومورفولوژيكي ورقه اند .سيستم زهكشي در اينجا از نوع دندريتي ،موازي
و نردباني است .چين خوردگيها بيشتر غير متقارن و پالنچ دارند .يكي از عوامل اصلي تشكيل و پيدايش عوارض
ژئومورفولوژيك در گستره ورقه تفاوت ليتولوژي است ،فرايند هاي فرسايشي مكانيكي و شيميائي در توسعه شكل هاي
ناحيه نقش اساسي دارند ،ولي نقش فرايند هاي فرسايش ي مكانيكي بيش از فرايند هاي شيميائي موثر است .سنگ
هاي سخت و پايدار مانند سنگ آهك و دولوميت ،در برابر اين نوع فرسايش پايداري زيادي نشان داده و توپوگرافي

برجسته در پهنه ورقه تشكيل داده اند ،در حاليكه سنگ هاي سست غير پايدار نظير مارن و شيل در برابر فرسايش
پايداري کمتري نشان ميدهند و توپوگرافي پستي را در ورقه بوجود آورده اند.
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زمين شناسي ناحيه در يك نگاه

از سازند هاي پالئوزوئيك چيزي در دست نيست ولي وجود آنها را در زير اليه هاي مزوزوئيك نمي توان انكار کرد.
زبرترين نهشته هاي ژوراسيك زيرين ،سنگ هاي شيل و ماسه سنگ بخش هايي از سازند کشف رود در ورقه را تشكيل
داده و سازند کربناته مزدوران را در پي دارند .سنگ هاي ژوراسيك زيرين ،بيشترشان ماسه سنگ و شيل هاي سبزتيره
اند .رسوبگذاري اين سنگ ها در شرايط کم ژرفاي دريائي انجام پذيرفته است .يكنواختي ستبرا در اين نهشته هاي
فليشوئيد را شايد بتوان به سازو کار جنبشهاي صفحات يا کوهزائي پس از ترياس مياني (کيمبرين پيشين) نسبت داد

ﮐﺸ
ﻮر

و بسته شدن درياي تتيس نيز در اين زمان کامل شده است .شواهد گوياي آن است که در زمان رسوبگذاري سازند
مزدوران نيز ،حوضه اي کم ژرفا وابسته به کناره قاره گستره ورقه را در بر گرفته و بتدريج ژرفاي اين حوضه افزايش
مييافته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در گستره ورقه ،پس از وقفه اي در رسوبگذاري (سازند شوريجه) ،پيشروي درياي کرتاسه از خود اليه هائي کربناته
باقي گزارده (سازند تيرگان) که بگونه هم شيب روي نهشته هاي کهن تر پديدار شده.

تﻣ

آعاز تكاپو هاي آتشفشاني در طول ترشير و پايان آن در آغاز کواترنر (و شايد پايان ترشير) در محيط خشكي صورت
گرفته.
بازپسين رخداد چين خوردگي در ناحيه نيز ،در فاصله زماني ميان پليوسن و پليستوسن روي داده است و حوضه هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبي پيش از اين زمان را بپايان رسانده و رسوب هاي آنها را چين داده است .اثرات اين رخداد ،بگونه خرد شدگي،
شكستگي ،خاك هاي رسي نابرجا و روراندگيهائي در نهشته هاي موجود قابل مشاهده اند.

و
اﮐﺘ

چينه شناسي
مقدمه

سنگ هاي رسوبي  -آواري اين ورقه که بيشتر وابسته به مزوزوئيك اند شيبي حدود  10تا  40درجه دارند .اين سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ها از گسترش بسيار باالئي برخوردارند و بطور کلي بيشترين فراواني را سنگ آهك مربوط به سازند مزدوران بخود
اختصاص داده و بگونه عمده شامل سنگ آهك ،دلوميت ،و مقدار کمي ماسه سنگ ،مارن و شيل هاي ميان اليه اي
هستند که کوه ها ي بلند تاقديس اخلمد را ساخته اند .در بخش باختري ورقه بر روي سنگ هاي مزوزوئيك سنگ
ها ي آذرآواري و گدازه هاي وابسته به آغاز کواترنر پديدار شده .و اثر حرارتي ناچيزي روي سنگ هاي کهن باقي گزارده
اند ،بگونه اي که از ديدگاه درجه دگرگوني شايسته بررسي نيستند .در مجموعه سنگ هاي آتشفشاني ،ريزش و لغزش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

زيادي ديده مي شود.
چين ها بيشتر از نوع مايل و برگشته اند و سوي برگشتگي آنها بسوي جنوب باختري است .بيشترين فشارش انقباضي
از سوي شمال خاوري  -جنوب باختري است.
سازند كشف رود

اين سازند که زيرين ترين بخش ژوراسيك مياني است ،بعنوان سنگ منشا گاز خانگيران سرخس بشمار مي آيد .از

هشت عضو شناخته شده در برش الگو عضو شيل و ماسه سنگ زبرين آن رخنمون ناچيزي در جنوب ورقه دارد.
همبري اين سنگ ها با اليه هاي کهن تر بر روي زمين ديده نشد .و همبري زبرين آن با عضو زيرين سازند چمن بيد
در بيشتر جاها گسله لغزيده است .ولي انتظار ميرود ،همبري سازن د چمن بيد و زبر ترين عضو سازند کشف رود بگونه
همشيب ديده ش ود .در اينجا عضو زبرين سازند کشف رود از تناوب شيل و ماسه سنگ هاي زيتوني تا خاکستري تيره
بهمراه اليه هاي فرعي مارن ماسه اي برنگ سبز تيره پديدار آمد.
در رديف رسوبي اين سازند بسوي باال ماسه سنگ ها نازك اليه ميشوند .در اصل ،در آغاز دوره ژوراسيك در پهناي
ورقه دريائي کم ژرف بوجود آمده که در آن نهشته هاي شيلي و ماسه سنگي و گاهي سنگ آهك نازك ميان اليه
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تشكيل ميشده .سنگ ها ي اين زمان بيشتر نازك اليه اند و رنگي سبز ،خاکستري تيره تا سياه دارند و عدسي هائي از
سنگ آهك در آنها ديده مي شود.
اين سازند در کوه دارمه شامل اليه هائي از ماسه سنگ درشت دانه برنگ فيلي و سبز روشن با سيماني سست و
تداخل هائي از اليه هاي کم ستبراي مارن است .از ويژگيهاي آن در اينجا وجود آثار گياهي و ذغالسنگ در ميان اليه

ﮐﺸ
ﻮر

هاي سنگي است .ستبراي اين مجموعه حدود  1000متر برآورد شده ،ولي در اين ورقه فقط چند ده متر از سنگ
هاي زبرين آن ديده مي شود .روي واحد مزبور ،مارن هاي فيلي ،قرمز و سبز وابسته به بخش زيرين سازند مزدوران
پوشانده .اين اليه ها در شمال نقشه رخنمون ندارند و بيرون زدگي آنها مختص به جنوبي ترين بخش ورقه است .آثار
گياهي نيز در اين واحد در کوه دارمه در شيل هاي خاکستري متمايل به سبز که در بين اليه هاي ماسه سنگ پديدار
شده ديده شد که بدون ساختارهاي تعيين ديرينه بود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در امتداد خاوري اين اليه ها ،در ناحيه فريزي ( ،خاور گلمكان ،خارج از محدوده خاوري اين نقشه) ،در باختر کالته
شاه مال اين سنگ ها سرشار از فسيل هاي درشت گياهي اند ،فسيل هاي گياهي توسط نگارنده در اين سنگ ها يافت
شده و هفت جنس مختلف در اين گياهان توسط خانم واعظ جوادي تعيين و مشخص شد .دو جنس از راسته سرخسها
بنامهاي کالدوفلبيس  Cladophlebisو کونيوپتريس  Coniopterisکه با گونه Coniopteris hymenophylloides

تﻣ

مشخص مي شود .افزون بر اين پنج جنس از رده بازدانگان ،شامل يك جنس از راسته چكانوسكيال ها بنام جنس

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چكانوسكيا  Czekanowskiaو دو جنس از راسته گينكوآل ها بنام هاي جنس بايرا  Baieraو جنس اسفنوبايرا
 Sphenobaierکه با گونه  Sphenobaier longifoliaمشخص مي شود ،يك جنس از سيكادال ها بنام نيلسونيا
 Nilssoniaو يك جنس از مخروتيان بنام االتيدايتس  Elatidaitesشناسائي شدند و با توجه به ارزش چينه نگاري

و
اﮐﺘ

نمونه هاي يادشده ،ديرينه توآرسين  -آالنين براي اين سنگ ها توسط بررسي کننده پيشنهاد شد.
آثار گياهي اين سازند همچنين توسط آقاي فخر ( 1977پايان نامه مقطع دکترا) .بررسي شده و بآنها ديرينه باژوسين
نسبت داده شده است.
در امتداد اين اليه ها در شمال فريمان ،آمونيت هاي گردآوري شده توسط ارژنگ بهروزي ( )1372بدين قرارند:

سازند چمن بيد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Parkinsonia parkinsoni, Perisphinctes, Cosmoceras
آقاي هراتي روي اين آمونيت ها بررسي و ديرينه اين نهشته ها را  Mid. Bajocian – Bathonianتعيين کرده است.

اين سازند شامل سنگ آهك هاي رسي ،شيل هاي آهكي و آهك هاي دانه ريز مارني سياه رنگ و مارن است و هم

زﻣﯿ

ارز بخش زيرين سازند مزدوران در نظر گرفته شده است.
در کوه قره گل سازند چمن بيد بگونه همساز روي سازند کشف رود و در کوه چاه گنجي در زير سازند مزدوران پديدار
شده .در اينجا از تناوبي از مارن ،شيل ،آهك مارني و آهك ماسه اي خاکستري رنگ ساخته شده است و در افق هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متعدد داراي آثار فسيل آمونيت است.
در شمال خاوري روستاي اخلمد ،اين واحد از سنگ هاي آهكي ،آهك ماسه اي و آثار آمونيت و فرامينيفرا و آهك

مارني خاکستري تيره تا روشن پديدار آمده .ستبراي اليه هاي کربناته در حدود  8متر است.
در کوه کمر سفيد سنگ آهك هاي مارني ،مارن و شيل با ستبرايي حدود  40متر سنگ هاي اين سازند را ساخته اند
که بگونه همشيب روي سازند کشف رود و در زيرين ترين قسمت سازند مزدوران واقع شده اند .ديرينه اين سازند در

منابع مختلف از باتونين  -کالوين تا باتونين  -آکسفوردين متغير است .از ديدگاه محيط رسوبي دريائي نيمه عميق با
رسوبگذاري به نسبت آرام براي آن در نظر گرفته مي شود.
سازند مزدوران

سازند مزدوران در حوضه کپه داغ از تنوع ستبرايي ويژه اي نسبت به ديگر سازند ها برخوردار است و بدليل تخلخل
زياد بعنوان سنگ مخزن گاز ،در ميدان خانگيران بشمار مي آيد .ستبراي اين سازند در کوه هاي هزارمسجد ،گاهي
در فاصله  30کيلومتر ،در حدود هزار متر تغيير نشان ميدهد .اين سازند از سنگ هاي کربناته ضخيم اليه آهك و
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دلوميت صخره ساز پديدار آمده است .در خاور رشته کوه هاي کپه داغ ستبراي واقعي اين سازند کمتر از  200متر و
بيشتر حاوي نهشته هاي تبخيري است و ويژگيهاي دريائي کمتري را دارا است .اين سنگ ها داراي اليه بندي متقاطع
و آثار گياهي با شيل هاي ماسه اي و مارني است (شبستري  )1369ستبراي و گسترش سازند مزدوران بگونه خطوط
ميزان هم ستبرا توسط (افشار حرب  )1373در امتداد کوه هاي هزار مسجد ارائه شده است .اليه هاي مارن و شيل

ﮐﺸ
ﻮر

بگونه ميان اليه هايي فرعي در اين سازند ديده ميشون د .ديرينه اين سازند در بيشتر نقاط مربوط به اکسفوردين -
کيمبريجين است ولي محدوده زماني زبرين و زيرين آن در نقاط مختلف کوه هاي هزار مسجد تغيير مي کند و گاهي
رخساره هاي کربناته مزدوران با ديرينه هاي جوانتر و يا کهن تر از اين ديرينه مي رسند .ديرينه هاي جوانتر را
) (Neocomianدر مقاطع کوه کورخود و ارداك ميتوان ديد و ديرينه کهن تر ( ) Callovianدر خاور تاقديس خور
گزارش شده است (مجيد نبويه  -پايان نامه ک ارشناسي ارشد) .مرز زبرين سازند مزدوران در نقاط مختلف بطور عموم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرسايشي است ولي بگونه استثنائي مانند گستره اين ورقه ،با سازند شوريجه تدريجي است .رخنمون آن در اين ناحيه
بگونه دو چين تاقديس با دامنه زياد ،است که در شمال و جنوب ورقه گسترده شده و بگونه همشيب توسط سازند
شوريجه پوشيده مي شود .از اين سازند آثار زيست زيراز سنگ هاي دلو  -بيو  -اسپارايت برداشت شد.

تﻣ

Cladocropsis sp., Bryozoa, Macroporella sp., Lithocodium sp., Brachiopoda, Crinoids, Echinoids,
Acicalarida sp., Pseodocyclammina sp., Salpingoporella sp., Pseodochrysalidina sp., Natiloculina sp.,
Natiloculina oolitica, Munieria sp., Tubiphytes sp., Argeozoa sp., Algal fragments.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بررسي اين فسيل ها توسط مريم بهره مند ،تعلق ديرينه ژوراسيك زبرين ،تا آغاز کرتاسه را بر اين سنگ ها نشان
ميدهد.
پيشروي درياي كرتاسه در ورقه

و
اﮐﺘ

يك ناپيوستگي هم شيب در قاعده سيستم کرتاسه در اين ورقه ديده مي شود .در اين ناحيه ،واحدي آهكي ،دولوميتي
برنگ فيلي ،صورتي تا کرم داراي دوکفه اي و ميكروفسيل (سازند تيرگان) وجود دارد که بر عكس سازند هاي هم ارز

سازند شوريجه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خود در ايران مرکزي ،هم شيبي آشكار و تدريجي در زير سنگ هاي آن ،ديده مي شود .ديرينه اين واحد قرمز رنگ
از کيمريجين تا نئوکومين برآورده شده است.
نام اين سازند از دهكده شوريجه در خاور کوه هاي کپه داغ گرفته شده است .در اواخر ژوراسيك و اوايل کرتاسه بر اثر
حرکت هاي خشكي زائي و پسروي دريا نهشته هاي قاره اي شامل ماسه سنگ هاي قرمز و سبز ،کنگلومراي قرمز

زﻣﯿ

رنگ با قلوه هاي گرد شده از کوارتز با طبقه بندي تدريجي و سنگ هاي رسي و ماسه سنگ ها ي شيلي سبز و قرمز
حاوي فسيل گياهي بطور متناوب با اليه هاي ا نيدريتي و چندين اليه نازك آهكي و سنگ آهك ماسه اي اين سازند
را شكل داده اند ،که در پهنه اين ورقه در بخش مرکزي ورقه بر روي سازند مزدوران بگونه همشيب گسترش دارند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در دره چهار باغ ستبراي اين اليه ها بالغ بر  50متر است و داراي سه باند آهكي بي فسيل با تجمعي از پوسته دو کفه
اي .در اينجا اين سازنداز ماسه سنگ م توسط تا درشت دانه قرمز تا قهوه اي و خاکستري گلوکونيت دار ،شيل خاکستري
تا قرمز و اليه هاي سنگ آهك ماسه اي االيتي و بيوکالستي پديدار آمده است  .رديف اين اليه ها بسوي باال ريز شونده
است .در حوالي روستاي ابراهيم آباد در رديف سنگ ها ي اين سازند دو اليه عدسي شكل گچي که از مارن قرمز تا
قهوه اي همراه با اليه هاي نازك از گرهك هاي گچ متبلور و اليه هاي نازك سيلتستون قرمز پديدار آمده اند ،وجود
دارد
ستبراي اين سازند در اين ورقه حدود  100متر است.

ديرينه اين سازند در کوه هاي کپه داغ از کيمريجين در ژوراسيك زبرين تا نئوکومين متغير است .در اين ورقه بدليل
نبود آثار زيست شايسته بررسي ،از جايگاه چينه اي آن براي نامگذاري استفاده شده است.
در فاصله روستاهاي آالتمان تا چهار باغ  ،اين سازند از ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز ،ماسه سنگ سبز ،شيل سبز و
قرمز ،اليه هاي گچي و چند ميان اليه آهكي و سنگ آهك ماسه اي پديدار آمده است .در اليه هاي ماسه سنگ آن
ساخت هاي رسوبي چون ريپل مارك ) - (Ripple markطبقه بندي تدريجي ) - (Graded beddingطبقه بندي
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مورب ) ، (Cross beddingآثار حفر شده و پرشده ديده مي شود .همبري زيرين اين سازند با آهك هاي ماسه اي
سازند مزدوران بگونه تدريجي است و همبري زبرين آن با سازند تيرگان بگونه همشيب و تدريجي است.
در زير خالصه اي از مطالعات سنگ شناسي برخي از ماسه سنگ هاي از اين سازند که توسط م .نبويه انجام شده
آمده:
 -بيشتر دانه ها ،از کوارتز هاي زاويه دار همراه با اکسيد آهن ،با زمينه رسي و آرايش بهم فشرده پديدار آمده (Loose

ﮐﺸ
ﻮر

) .packingدانه هاي فلدسپات و گاهي کلريت  ،سريسيت و مسكويت با جهت يافتگي در آن ديده مي شود جور شدگي
بد ) (Immatureدر نمونه هائي آهك دانه ريز ميكريتي همراه با ذرات رسي تيره رنگ و با حفرات پرشده از کلسيت
درشت بلور و مقداري اکسيد آهن وجود دارد.
بر پايه اين بررسي ،سنگ هاي اين واحد «ماسه سنگ  -آرکوز  -ميكرو اسپاريت ) »(microspariteنامگذاري شده اند .
سازند تيرگان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نام تيرگان از دره اي بهمين نام گرفته شده است .پس از سازند شوريجه نهشته هاي آهك االيتي متخلخل و آهك
هاي تخريبي تيرگان با فسيل اربيتولين و ديرينه بارمين  -آپسين گزارده شده است.

تﻣ

سازند تيرگان در اين ورقه ،پس از سازند مزدوران ،از تنوع ستبرايي ويژه اي نسبت به ديگر سازند ها برخوردار است.
ستبراي اين سازند در مقام هم ارزي با مقطع تيپ که حدود  700متر در نظر گرفته شده .در اين ورقه ،در حدود 150

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متر است .اين سازند بسوي شمال و باختر ورقه( ،رشته کوه هاي اهلل اکبر و نواحي شمالي قوچان ،شيروان تا بجنورد )
محدوده وسيعي را بخود اختصاص داده است و بعنوان خط تقسيم آب عمل مي کند.
از ديدگاه ريخت شناختي رخساره هاي پايدار اين سازند ستيغ سازند و بيشتر در محور دره هاي ناوديسي بر روي

و
اﮐﺘ

سازند شوريجه بگونه هم شيب ) (Conformپديدار شده و ارتباط زبرين آن نيز با سازند سرچشمه بگونه هم شيب
است.
فسيل هاي اين سازند در تاقديس برگشته سوهان ،عبارتند از دوکفه ايها از جنس فالدوميا ،و خارپوست )(Hemiaster

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و مرجان هاي هگزاکورال و جنسهائي از براکيوپود راسته تربراتوليدا .در ناوديس موچنان ،اين سازند از سنگ هاي
آهكي خاکستري تا قهوه اي شامل فاسيس هاي االبتي ،بيوکالستي و اينتراکالستي پديدار آمده است و نيز داراي اليه
هاي فرعي پراکنده از سنگ آهك مارني و شيل و مارن خاکستري رنگ در زبر ترين اليه ها است .سيستم شكستگي
و درز و شكاف در اين واحد از تراکم زبرين برخوردار است .اين ويژگي ،در حفظ و توسعه منابع آب شايسته بررسي

زﻣﯿ

است .همبري زيرين آن با سازند شوريجه بطور کامل تدريجي است و بخش زيرين سازند تيرگان با اليه هاي زبرين
سازند شوريجه از طريق جانبي بيكديگر تبديل مي شوند .بر پايه آثار حيات موجود در اين واحد ،بشرح زير ،سن آپسين
براي آن در نظر گرفته شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orbitolina sp., Boucina sp., Irayanasimpolea sp., Pseudolitounella sp., Pseudocyclammina sp.,
Acicularia sp., Pseudochofatella sp., Macroporella sp., Arabicodium sp., Permocalculas sp.,
Bryozoa, Iranells sp., Municria sp., Textularia sp., Lenticularia sp., Cylindroporella sp.,
Amobacylites sp., Halinda sp., Natilocolina oolitica, Fragments Bivalve, Orbitolina sp.,
Lenticulina sp., Miliolides, Chrrysalidina sp., everticyclammina cf. hensoni, Iranella sp.,
Anamocycloculina sp., Anamocycloculina cf. Erratica, Clypiena sp., Salpingoporella sp.,
Choffatella sp., Actinoporella sp., Iraquia sp., Iraquia cf. sinplex, Charintia sp., Throcolina sp.,
Gastropod, Bryozoa, Brachiopod, Ostracod

فرسايش در اين سازند به تقريب همسان با سازند مزدوران است و پديده انحالل در اين آهك ها اشكال مختلف کارست
را بوجود آورده است .بيشتر ريزش اليه هايي که در مناطق صخره اي قرار دارند بگونه واريزه هاي بلوکي ديده مي
شود.
سازند سرچشمه

مارن هاي خاکستري و خاکستري مايل به آبي شيل تيره رنگ و در بخش هاي زبرين شيل و شيل آهكي برنگ
خاکستري تيره و چند اليه سنگ آهك نازك اليه اربيتولين دار با ديرينه آپسين ،در زبرترين اليه هاي اين سازند.
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ميانگين ستبراي اين سازند حدود  150متر و بيشينه گسترش را در اين ورقه .بدليل پايداري کم آن در برابر عوامل
فرسايشي از مورفولوژي پست و دره ساز برخوردار است و در بيشتر مناطق در خط القعر ناوديس ها پديدار شده است.
بدليل کم بودن ضريب نفوذ پذيري سازند و پايداري ناچيز آن در برابر فرسايش اين سازند از رسوبزائي و ضريب هرز
آب به نسبت باالئي برخوردار است .همبري زيرين و زبرين آن با سازند هاي تيرگان و سنگانه همشيب است .تعيين
ديرينه اين سنگ ها در اين ورقه بر پايه جايگاه چينه اي است ولي در مراجع مختلف ،ديرينه اليه هاي سازند سرچشمه ،
آپسين تعيين شده .اين سازند در گستره اين ورقه از گسترش ناچيزي برخوردار است.
سازند سنگانه

ﮐﺸ
ﻮر

شيل هاي تيره رنگ حاوي گرهك هاي آهن دار و ميان اليه هاي سيلتي و ماسه سنگ گلوکونيتي با ديرينه آپسين
زبرين تا آلبين زيرين بشكل نوار کشيده و باريكي منطبق بر محور ناوديس که در محدوده شمالي ورقه توسعه دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرهك ها و قلوه هاي درشت بيضي شكل و گرد در داخل سنگ هاي اين سازند ديده ميشوند .نهشته هاي کانال هاي
پرشده توسط عناصر تخريبي نيز در جاي جاي اين سازند بچشم ميخورد .ستبراي آن در شمال پهنه ورقه افزايش مي
يابد .از ديدگاه ريخت شناختي اين سازند با اندکي اختالف نسبت به سازند سرچشمه از مورفولوژي به نسبت پست

تﻣ

برخوردار ،و سازندي دره ساز است .رنگ تيره آن بيانگر بارز تمايز از رخساره هاي سازند سرچشمه است .بگونه همشيب
بر روي سازند سرچشمه قرار مي گير د و بر پايه جايگاه چينه اي در اين ورقه که گسترش ناچيزي در شمالي ترين
قسمت ورقه دارد تعيين ديرينه شده ولي در مراجع مختلف ،بر پايه وجود آمونيت ها ديرينه آلبين بآن داده شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته هاي نئوژن

با تشكيل حوضه هاي تبخيري در نئوژن بر روي سطح ناهمواري در گستره ورقه ،کنگلومرائي انباشته شده که داراي

و
اﮐﺘ

قلوه هائي از سنگ هاي کهن است )  .(Ngrدر همه کوهپايه هاي گستره ورقه ،اين کنگلومرا با قلوه هائي از سنگ هاي
مزوزوئيك همراه است که بگونه ناهمساز و يا گسله درمجاورت سنگ هاي کهن تر (ژوراسيك و سنگ آهك کرتاسه)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پديدار شده است.
رنگ آن قهوه اي متمايل به قرمز و زبرترين اليه هاي آن برنگ پادگانه هاي آبرفتي وابسته به کواترنر با سيماني سست
و اليه بندي توده اي و ضخيم است .گرد شدگي قلوه ها در آن خوب ولي بي جور شدگي است .انديسهائي از گچ
بهمراه دارد ) (Gyجندين اليه رس ،مارن ،ماسه سنگ و نهشته هاي درياچه اي اين سنگ ها را همراهي مي کنند .در
فاصله ميان کالته زمان تا کالته احمد ،از اليه هاي سرخ رنگ مارن پديدار آمده که ميان اليه هائي از ماسه سنگ
بهمراه دارد .اين اليه ها ،زبرترين نهشته هاي نئوژن در اين ورقه بشمار مي آيند .انباشته هاي آواري نئوژن که گاهي
با کاني هاي تبخيري همراهند تا  200متر ستبراي دارند.

زﻣﯿ

انباشته هاي كواترنر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين نهشته ها پادگانه هاي آبرفتي را تشكيل داده اند و از کنگلومرا و نهشته هاي رودخانه اي سست پديدار آمده اند.
ساختمان هاي رسوبي همچون چينه بندي مورب و طبقه بندي تدريجي در آنها ديده مي شود .پادگانه هاي آبرفت ي

بيشتر بشكل افقي و ناهمساز روي سازندها يا روانه هاي آتشفشاني کهن جاي گرفته اند و از سختي کم ،سيمان سست
و جور شدگي ضعيف برخوردارند .گرد شدگي قطعات بعنوان تابعي از منشا و شرايط تشكيل ،در مناطق مختلف متفاوت
است.

نهشته هاي )  (Qt1آبرفتهاي پادگانه اي و کوهپايه اي بلند و پادگانه هاي رودخانه اي کهن هستند .بيشتر روي سنگ
ها ي کهن تر بگونه ناهمساز گسترش دارند.که شامل کنگلومرائي سست ،بي سيمان برنگ خاکستري روشن با عناصري
درهم و گرد شدگي متوسط و جورشدگي ضعيف و دانه بندي عادي است .دانه ها بطور معمول جهت يافتگي پيدا کرده
اند ) .(Fabric imbricationستبرايي در حدود  30متر دارند و بيشتر روي سنگ هاي کهن تر بگونه ناهمساز گسترش
دارند .ديرينه آغاز کواترنر بسبب جايگاه اين اليه ها برايشان پيش بيني شده.

) (Qt1نهشته هاي درياچه اي جوان ،و ) (Qt2آبرفتهاي کم ارتفاع و پادگانه هاي آبرفتي جوان و دشت آبرفتي هستند
که بستر کهن رودخانه با ارتفاع کم را نيز شامل مي شوند .اين نهشته ها تا دشتها ادامه دارند .آبرفت هاي جوانتر
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نواحي گسترده اي را شامل شده اند و خود شامل رسوب هاي سيالبي جوان ) (Qtalکه قلوه هائي از بستر رودخانه ها
و آبراهه ها در نواحي کم ارتفاع هستند.
سنگ هاي آتشفشاني پس از ترشير

سنگ ها ي آتشفشاني در اين ورقه در آغاز کواترنر ،بيشتر بگونه آذرآواري و گدازه هاي التيتي هستند که بهمراه آنها
ريوليت و توف هاي داسيتي نيز ديده مي شود .گرچه اين سنگ ها در باختر ورقه ،سطح بزرگي را اشغال نموده اند
ولي بدليل برون ريزي هاي نامنظم و بدور از زمان بندي در ستون چينه اي نمي توانند قرار گيرند و بي نام رسمي
هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

احتمال ميرود در آغاز کواترنر ،فاز کششي مهمي در ورقه حكمفرما بوده و نتيجه آن انفجار هاي آتشفشاني شديدي
بود که گسترش آن بيشتر بخش باختري ورقه ،را زير تاثير قرار داده است .زمان آغاز فوران آتشفشاني و مدت تكاپوي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آن بطور دقيق و بگونه کامل مشخص نيست و بجز اثرات وابسته به دگرساني گرمابي ،آثار دگرگوني بر روي سنگ هاي
کهن تر بر جاي گزارده نشده است .چون در کو ه قره چاي از سوي شمال بر روي نهشته هاي وابسته به نئوژن جريان
يافته اند .شايد بتوان گفت که آغاز تكاپوهاي آتشفشاني به احتمال از اواخر ترشير بوده .انفجار هاي بخار آب

تﻣ

) (Phereaticدر آينجا فراوان ديده مي شود و حاصل آن توده هاي الهار و آگلومرا است ،که در بيشتر نقاط ،سرانجام
با برون ريزي گدازه هاي التيتي تا ريوليتي همراه اند .اين پديده تا اوايل کواترنر ادامه داشته ،و قلوه هاي وابسته به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين تكاپوها در نهشته هاي پادگانه هاي آبرفتي  Qt1ديده ميشوند .برون ريزي ها در يك دوره زماني پيوسته انجام
پذيرفته بگونه اي که در ميان سنگ ها ي خارج شده از شكاف ها دوره هاي فرسايش محصوالت آتشفشاني و آتشفشان
هاي جوانتر را ميتوان تشخيص داد.

و
اﮐﺘ

شايد بتوان گفت ،آتشفشان قره چاي که ترکيب آذرآواري اسيدي دارد ،جوانتر از ديگر تكاپو هاي آتشفشاني است .با
تكيه بر نتايج تجزيه شيميائي نمونه هاي برگرفته شده در اين ورقه فوران هاي اين ناحيه ،ترکيب کالكوآلكالن دارند و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در خشكي برون ريزي داشته اند و با حجم هاي مختلف و بي سامان ،خارج شده اند .در بيشتر فوران ها گدازه ها
ويژگي هاي قاره اي را نمايان مي سازند و بيشتر شامل ريوليت ،داسيت ،تراکيت ،و آندزيت اند .تغيير و تحول در انتها
بسوي گدازه هاي اسيدي انجام پذيرفته ولي چنانكه ياد شد ،از نظم و ترتيب خاصي پيروي نمي کنند .بگونه خالصه
سنگ هاي آذرآواري بگونه الهار و تكه هاي بزرگ و کوچك آتشفشاني ،و گدازه هستند.
ويژگي هاي کلي سنگ هاي آتشفشاني در گستره اين ورقه بگونه زير است:

زﻣﯿ

 بيشتر سنگ هاي آتشفشاني از نوع اسيدي و حد واسط ( ريوليت ،داسيت ،آندزيت) با حالت هاي انفجاري هستند. مواد آتشفشاني ،کمتر با نهشته هاي تخريبي آميختگي دارند .اين بدان معني است که نهشته هاي راديوالريت وسنگ آهك فسيل دار وجود ندارد و همراهي فراورده هاي آتشفشاني بيشتر با پرتاب سنگ ها ي خرد شده از پيش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

موجود ،و مقدار کمي پاميس ،مبين تكاپوهائي از نوع انفجاري در خشكي است .گدازه هاي منشوري در گستره ورقه
ديده نشد ،ولي در باختر محدوده بررسي شده (منطقه فاروج) يافت مي شود.

– وجود عدسي هاي ژيپس که گاهي بگونه محلي در ميان سنگ هاي آتشفشاني ديده مي شود معرف آن است که در
کنار تكاپوهاي آتشفشاني حوضه هاي رسوبي آرام و جداگانه اي نيز وجود داشته اند.
– آغاز تكاپوهاي آتشفشاني پس از نئوژن و پايان فوران را تا اوايل کواترنر؟ ميتوان در نظر گرفت .گدازه هاي تشكيل

دهنده سنگ هاي آتشفشاني بر روي نهشته هاي وابسته به ژوراسيك و کرتاسه زيرين و نهشته هاي نئوژن جريان
يافته اند.

 -نهشته هاي تخريبي اوايل کواترنر داراي قلوه هاي آتشفشاني ،بر روي سنگ هاي يادشده قرار گرفته اند.
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زمين شناسي ساختماني
چين ،گسل و روند ها

چين ها در اين ورقه بيشتر از نوع مايل ،برگشته و خوابيده اند و سوي خوابيدن آنها بسوي جنوب ،جنوب باختري
است .اندازه آنها بسته به موقعيت و جايگاهشان متغير ا ست ،بگونه اي که در طول تكوين ساختاري اين ارتفاعات ،
همواره راستاي بيشترين کوتاه شدگي و بيشترين فشارش انقباضي در يك راستا قرار دارند (شمال خاوري  -جنوب
باختري) .اين چين ها موازي با امتداد محوري گسل رورانده پشته پر هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

در اين ورقه ،يك سيستم چيره گسله و همراه آن درز و شكاف هايي در امتداد اليه ها وجود دارد (با ميانگين مختصات
 .)N35Eآثار اين سيستم ،بشرح زير خالصه مي شوند:
 -وجود خطوط لغزشي سطح گسل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 شكستگي ها و درزه هاي فراوان درگستره ورقه .شكستگي هاي جوان که مربوط به تكاپو هاي اخير سيستم گسلهورقه هستند ،سيستم گذر آب را بر دوش دارند .در کنار اين سيستم شكستگي و در امتداد آن درزه و شكاف هائي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 جدايش و بريدگي اليه هاي سنگ آهك مربوط به سازند ها -ت غيير روند در امتداد اليه هاي آهكي سازند ها

تﻣ

ديده مي شوند که وابسته به تكاپو هاي کهن سيستم گسله اند و در حال حاضر بوسيله کلسيت پر شده اند .در بررسي
که از چند سيستم شكستگي کهن انجام شد ،دست کم ،سه اليه کلسيت تشخيص داده شد که نمايان مي سازد هر
بار پس از تكاپوي اين زون ،سنگ ها خرد و گسليده شده اند.

و
اﮐﺘ

شكستگي هاي زيگموئيدال که توسط سيليس و کلسيت پر شده اند. خرد شدگي و تخريب زياد در تعدادي از اليه هاي سازند مزدوران.عمده ترين گسل هاي ورقه شامل گسل رورانده پشته پر و گسل هاي امتداد لغز هستند .گسل راندگي ياد شده نيز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داراي روند شمال باختري  -جنوب خاوري است ،و موازي محور اصلي چين خوردگي در گستره ورقه پديدار شده
است .بردار فشارش در بيشتر گسل هاي امتداد لغز نيز ،از شمال ،شمال خاور تا جنوب ،جنوب باختر است
افزون بر گسل هاي پيش گفته ،بايد از گسل هائي نام برد که پي آمد حرکت هاي قائم پي سنگ ،ايجاد شده اند و در
خشكي زائي و ايجاد انباشته ها در گستره ورقه نقش داشته اند.
پس در نتيجه سازو کار چين ها ،راندگي ها ،و گسل هاي امتداد لغز ،گستره ورقه زير تاثير يك ميدان فشارش

زﻣﯿ

) (Compresiveقرار گرفته که منجر به کوتاه شدگي در راستاي شمال خاور ،جنوب باختر شده است و بدليل اختالف
در آستانه تحمل اين فشارش در سنگ هاي رسوبي ،شكستگي هاي زيادي بوجود آمده و گسل هاي راندگي و چين
هاي ورقه را بوجود آورده اند.
فازهاي كوهزائي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از زمان ژوراسيك تا عهد حاضر دو فاز کوهزائي درپهنه اين ورقه پديدار شده .اين دو فاز عبارتند از:

 کوهزائي پس از کرتاسه (به احتمال استيرين)  -بسبب آن نهشته هاي مزوزوئيك چين خورده اند. -کوهزائي پاسادنين  -چين خوردگي نهشته هاي نئوژن .

فازهاي خشكي زائي

حرکت هاي خشكي زائي در ورقه با فاز هاي عمده کوهزائي جهاني همزماني دارد گرچه بسياري از حرکت هاي خشكي
زائي دوره کرتاسه آشكارا منتج از حرکت هاي قائم بلوك هاي گسله است.

حرکت هاي خشكي زائي اصلي قابل تشخيص در ورقه بشرح زيراست:
 خشكي زائي ژوراسيك مياني (فاز کيمبرين مياني)( ،پي آمد هاي آنرا بيرون از گستره ورقه مي توان ديد). خشكي زائي ژوراسيك پاياني و آغاز کرتاسه (پسروي دريا و تشكيل سازند شوريجه پس از سازند مزدوران معرف فازکيمبرين پسين) .
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پتانسيل ذخاير غير فلزي در اين ورقه بر ذخاير فلزي فزوني دارد .سنگ هاي آتشفشاني در پهنه اين ورقه ذخايري از
پوزوالن نامرغوب بهمراه دارند .در حال حاضر از اين ماده در کارخانه سيمان استفاده مي شود.
سنگ هاي رسوبي مناسب براي مصارف ساختماني را سنگ هاي آهكي سازند مزدوران و سنگ آهك کرتاسه تشكيل
داده .اين سنگ ها که بيشتر از  90درصد کربنات در ترکيب دارند ،در تهيه آهك يا بگونه سنگ نما و مالون در پايه
ساختمان و يا الشه در پي ساختمان و تهيه بتون و غيره کاربرد دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ ها ي آهكي کارستي کرتاسه همچنين بعنوان بزرگترين عامل توسعه منابع آب نقشي حياتي در تجمع انساني
در گستره ورقه دارند.
شن و ماسه در بستر بيشتر آبراهه هايي که به دشت ميرسند ،شايسته بهره برداري هستند و بعنوان مواد اوليه در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مصارف ساختماني و جاده سازي شايسته بهره برداري اند.
گچ موجود در واحد نئوژن بگونه ژيپس شايسته بررسي است .اين گچ که بگونه توده هاي دانه ريز ) (Alabasterاست

تﻣ

و بعلت مخلوط بودن با رس نام ژيپسيت را بر خود برازنده تر نموده و تصور مي شود نتيجه تبخير سريع در منطقه اي
خشك و نيمه خشك باشد.
براي پژوهش هاي بيشتر و پيگردي مواد معدني در پهنه اين ورقه ،تهيه نقشه هاي زمين شناسي با مقياس بزرگتر و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بررسي هاي ژئوشيميائي پيشنهاد مي شود.
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