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 چكیده

است. روی هم  آن شدهشدگي کوتاهسبب آلپین  سیمرین و هایزاییکوهو کوههای بینالود با تصادم خرد ورق ایران و توران در تریاس پسین تكوین یافته 

ه است. شمال خاوری ایـران کـه پـیز از ایـن یـک      را ایجاد کردبینالود و البرز  ،گسلیدهـ   ن خوردههای رورانده نوار چیقرارگرفتن نسلهای مختلف ورقه

 خمز لیتوسفر به یک حوضـه  فورلنـد دریـایي تبـدیه شـده اسـت. سـتون        و جنوبي اقیانوس پالئوتتیس بوده است، در نتیجه تصادم نهحاشیه واگرا در کرا

که هر یک از آنها معرف یک مرحله بارگذاری  شوندميشو تشكیه کم عمق شو وچند توالي رو به باال درشتهای فورلند معموالً از نگاری حوضه چینه

و همزمان  با رانده شدن ورقه رورانده مشهد )بقایای پالئوتتیس( بر روی طبقات رسوبي سازند شمشک ،نسه اول راندگیها. و برداشت بار از لیتوسفر است

 شـكه مقادیر بسیار زیادی از رسوبات آواری به حوضه فورلند در جنـو  حمـه و بـه     ،ده است. در نتیجه فرسایز ارتفاعاتآغاز ش زایي سیمرینبا کوه

شو بـا  شو و ضخیمبه سمت باال درشت هاتوالی . ایناندشده نهشتهفریزی به سن ژوراسیک میاني  و طبقات آواری طبقات کنگلومرایي و ماسه سنگي آغنج

 تشكیه رانـدگیهای نسـه دوم بینـالود، باالآمـدگي، فرسـایز و حمـه      سبب حرکات آلپ میاني در پایان کرتاسه،  .هستندجنو   جهت جریاني به سمت

گـذاری در بخشـهای مختلـف    ایـن تـوالي بیـانگر رسـو     شـده اسـت.   پـالئوژن  بـا سـن    )حوضه فورلند( شوشو و ضخیممواد آواری به سمت باال درشت

روی محیط دریایي به سمت جنـو   پس ،حرکات آلپ پسینهمراه با وی به سمت جنو  هستند. راندگیهای نسه سوم رپیزبا جهت مخروطهای افكنه 

ینـدی اسـت. باالآمـدگي    آرسوبات تبخیری در قاعده تـوالي آواری نئـوژن حا ـه چنـین فر     .نداو تشكیه محیط کوالبي در حوضه فورلند را سبب شده

 تـوالي رو  ایجادحمه مقادیر فراواني رسوبات آواری به سمت حوضه فورلند و سبب  آنهافرسایز و گیهای جدید راندوسیله ه بهای حوضه فورلند نهشته

 . تا عهد حاضر شده استشو نئوژن شو و ضخیمبه باال درشت
 

 راندگي ؛حوضه فورلند ؛بینالود ؛رسوبگذاری ؛تكتونیک هاي كلیدي:واژه
 

 مقدمه

جنـو  بـاختر،   ـ   ور، خاورکوههای بینالود با روند شمال خا

باختر سلسله جبالي را در جنو  شهر مشـهد و شـمال خـاور    

ایــن رشــته کــوه از خــط مفصــه   .دهنــدایــران تشــكیه مــي

سـبزوار  ـ    پالئوتتیس در شمال آغاز شده و به دشت نیشـابور 

ــي    ــي م ــو  منته ــد( در جن ــه فورلن ــو)حوض ــور نش د. حض

ــه ــوني مجموع ــای دگرگ ــالئوت ـ    ه ــای پ ــولیتي بقای  تیسافی

(Alavi, 1991 )     ــا ــانگر ارتب ــالود بی ــمالي بین ــه ش در دامن

تنگاتنگ میان تكـوین و تكامـه سـاختاری ایـن ارتفاعـات،      

زایـي سـیمرین   تحول زمین ساختي اقیانوس پالئوتتیس و کوه

بــه بررســي ســاختاری کلــي ایــن      Alavi (1992)اســت. 

ارتفاعات پرداخته است. وی کوههـای بینـالود را یـک نـوار     

 که طـي  1داندگسلیده از نوع نازک پوسته ميـ   ردهچین خو

                                                 
1- Thin skinned fold-thrust belt 

 هاي رسوبینشریه علمی ـ پژوهشی رخساره
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 سیمرین و آلپ تكامـه سـاختاری یافتـه اسـت.     هایزاییکوه

عمـده   گـروه ها در این نوار آنها را بـه دو  یاو با مطالعه راندگ

تقسیم کـرده و هندسـه رانـدگیها را از نـوع      نسیمرین و آلپی

 قـاممي و رحیمــي تعیــین نمـوده اســت.   2دوپلكـس طـاقگون  

بینـالود در چهـارگو    کوههای با مطالعه بخشي از  (1131)

گسلهای رورانده را به دو دسته  ،باغشن گچ )شمال نیشابور(

و هندسه رانـدگیها در آن را از   کردهتقسیم  نسیمرین و آلپی

 .معرفي نموده است 1پوششينوع دوپلكس هینترلند نیمه

 های فورلند در سمت کراتوني نوارهای چین خـورده حوضه

و در نتیجــه خمــز لیتوســفر در زیــر وزن آنهــا  4گســلیده ـــ

(. توالي چینـه نگـاری   Dickinson, 1974شوند )تشكیه مي

هـا اطععـات بـا ارزشـي را دربـاره چگـونگي       در این حوضه

تكامه ساختاری نوارهـای چـین خـورده و گسـلیده مجـاور      

آورد. عوامه مختلفي نظیـر رفتـار لیتوسـفر در    آنها فراهم مي

 و زایــيترس خمشــي، جــنس ســنگها در نــوار کــوهقبــال اســ

هـا  تغییرات سطح جهاني آبهـا در چینـه نگـاری ایـن حوضـه     

 (.Jordan et al., 1988مؤثرند )

انـد تـا بـا ارامـه     شناسان تاکنون سـعي نمـوده  بسیاری از زمین

هـا را در ارتبـا    های این حوضهنهشته ،مدلهای چینه نگاری

خورده ـ گسـلیده مجـاور     با تكامه ساختاری نوارهای چین 

حا ـه از ایـن پهوهشـها     یآنها بررسي نمایند. بر پایه مدلها

 & Cant؛ Tankard, 1986؛ Jordan, 1981به عنوان مثال: )

Stockmal, 1989 ؛Fleming & Jordan, 1990)  سـتون ،

های فورلند معموالً از چند تـوالي رو بـه   نگاری حوضه چینه

یه شـده اسـت کـه هـر     تشـك  5باال درشت شو وکم عمق شو

یک از آنها معرف یک مرحله بارگذاری و برداشـت بـار از   

 هاست.  لیتوسفر در زیر این حوضه

                                                 
2- Antiforal stack duplex 

3- Partially overlap hinterland dipping duplex  

4- Fold-Thrust Belt 

5- Coarsening and swallowing upwards sequences 

گسـلیده نـازک   ـ   با توجه به گستر  یک نوار چین خورده

گذاری وسیع در توان انتظار رسو ورق در ناحیه بینالود مي

یک حوضه فورلندی در این ناحیه را داشت. در این مطالعـه  

تدا به معرفي ساختارهای منطقه پرداخته و سـپس بـر همـین    اب

گیـری  گذاری در بینـالود از زمـان شـكه   اساس مدل رسو 

گسلیده نـازک ورق مـورد بررسـي قـرار     ـ   نوار چین خورده

 گرفته است.

 

 چینه نگاري منطقه مورد مطالعه

نگاری دربردارنـده سـنگهای   منطقه مورد مطالعه از دید چینه

؛ (1زوزومیــک و ســنوزومیک اســت )شــكه پالئوزومیــک، م

تــرین مجموعــه ســنگي بینــالود را رخنمــون قــدیمي هرچنــد

ــامه      ــلطانیه ش ــازند س ــردی از س ــه ف ــر ب ــک و منحص کوچ

ای رنـگ در  ای قهـوه دولومیتهای چرتي ضخیم الیه و تـوده 

الیه جنو  خاوری ارتفاعات بینـالود بـا سـن احتمـالي     منتهي

دهـد )طـاهری   تشكیه مي پرکامبرین پسین تا اوایه کامبرین

یــک در ایــن بخــز   یســنگهای پالئوزو(. 1135و قــاممي، 

ســنگهای کربناتــه، آواری و آتشفشــاني کــامبرین تــا دونــین 

سازندهای اللون، مـیع،  که در قالب  شوندپسین را شامه مي

 زار و بهـرام سنگهای ولكانوژنیـک سـیلورین، پادهـا، سـیب    

دارنـده طبقـات   یک دربری. واحدهای مزوزشوندمشاهده مي

سنگي دگرگون شـده سـازند شمشـک اسـت و     شیه و ماسه

ــارهیک بیشــتر شــامه نهشــته یســنگهای ســنوزو ای و هــای ق

ــه ــاني و   بـ ــنگهای آتشفشـ ــا سـ ــراه بـ ــایي همـ ــدرت دریـ نـ

ــي ــتیک م ــلز   ولكانوکعس ــه گس ــد مرحل ــوع چن ــود. وق ش

ــدگي و چــین ــدازه  ران ــا ان ــا آنه ــرتبط ب ــری خــوردگي م گی

هـا را دشـوار   ا  میـان رخسـاره  ضخامت و گاه بررسـي ارتبـ  

ای در این بخـز نیـز   های چینهساخته است. تعیین سن واحد

( و انطبـاق  1365، های ارامه شده توسط )آقانباتيبراساس سن

 Weddige توالیهای پالئوزومیک با توالیهای مرجعي است که

 برای پالئوزومیک بینالود ارامه کرده است.( 1983)
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 ساختار منطقه مورد مطالعه

های مهمترین ساختارهای زمین شناسي بینالود گسلها و ورقه

تمامي راندگیهای بینالود رونـد شـمال    رورانده هستند. تقریباً

شـمال  ـ    جنو  خاوری و سوی حرکت از شـمال ـ   باختری

(. گسـلهای  2جنـو  بـاختر دارنـد )شـكه    ـ   خاور به جنو 

مطالعه از نوع نازک ورقه و گسلز  راندگي در منطقه مورد

راندگي به  ورت متوالي بوده است. راندگیها از شـمال بـه   

سـه   خر سـني در أتر شده و با توجه به تقدم و تـ جنو  جوان

با توجه بـه  (. 1131)قاممي و رحیمي،  اندمرحله تشكیه شده

های رورانـده  ورقهتفاوت بسیار در سنگ شناسي هر یک از 

بـه همـراه   ا و هر به تو یف مهمترین راندگیدر زی ،در منطقه

 خواهیم پرداخت.واحدهای سنگي موجود در هر ورقه 

 (1131)قائمي و رحيمي، اي در ارتفاعات بينالود : واحدهاي چينه1شکل
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 هاي روراندهورقهواحدهاي سنگی در 
 واحدهاي سنگی ورقه رورانده مایانـ 1

در  Alavi (1992)ورقه رورانده مایان برای اولین بار توسط 

واحدهای سنگي عمـده تشـكیه   بینالود تو یف شده است. 

دگرگون شده و  کيگریواماسه سنگهای دهنده این ورقه را 

لیـاس  ـ   دهند. وجود فسیلهای گیاهي رتینفیلیت تشكیه مي

ــازند شمشــک   ــانگر س ــنگها بی ــن س  اســت کــه دچــار  در ای

است. مشـاهده  داده شكه  را و این مجموعه شده دگرگوني

دتر سبب شده تا فسیلهای گیاهي کربونیفر در مطالعات جدی

ای از واحدهای کربونیفر و ژوراسـیک  این ورق را مجموعه

شـناختي و دگرگـون شـدن    بدانیم که به دلیه شباهت سنگ

(. 1( )شـكه 1131قابه تفكیـک نیسـتند )قـاممي و رحیمـي،     

ای از ورقه مایان به سمت شمال خاور در زیر ورقـه رورانـده  

 (Alavi, 1992نوشــته  بقایــای پــالئوتتیس )ورقــه مشــهد در

 گیرد.  قرار مي

 

 .(1131)قائمي و رحيمي،  اندهاي رورانده مهم در این نقشه مشخص شدهنقشه ساختماني بينالود، راندگيها و ورقه: 2شکل
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 واحدهاي سنگی ورقه كوه سیاه ـ 2

تو ـیف   Alavi (1992)این ورقـه بـرای اولـین بـار توسـط      

شده است. ایـن گسـه رورانـده، تـوده عظیمـي از سـنگهای       

 6کامبرین تا دونین پسین را به فرم یک چین مرتبط با گسـه 

ای از بــا برگشــتگي بــه ســمت جنــو  بــاختر بــر روی ورقــه

ورقـه   .شمشک، رانـده اسـت  سازند سنگهای دگرگون شده 

سیاه در بخشهای خاوری بینالود مانند گرینه و بـوژان از  کوه

کعســتیک ســیلورین و طبقــات ســنگهای آتشفشــاني و اپــي

پادها تشـكیه شـده    سازند رنایتي معادلآدولومیتي و کوارتز

سـنگ  است. در این مكان رخنمونهای محدودی از طبقـات  

دولومیتي و میلونیتي شـده سـازند مـیع بـه  ـورت      ـ   هكيآ

 شوند.  محدود میان سنگهای آتشفشاني سیلورین دیده مي

سیاه به سـمت جنـو  خـاور بینـالود )دره دیزبـاد(      ورقه کوه

پادها، سازند رنایتي و دولومیتي آدربرگیرنده طبقات کوارتز

سـازند   آهكـي سـنگ  زار و طبقات سیبسازند دولومیتهای 

، ورقـه  (اما بـه سـمت شـمال بـاختر )دره دررود     ،رام استبه

سیاه سنگهای آتشفشاني سیلورین، طبقات میلونیتي شده کوه

رنـایتي و دولـومیتي   آمیع و بخشـي از طبقـات کوارتز  سازند 

شــود. بیشــترین ضــخامت ورقــه پادهــا را شــامه مــيســازند 

 رو دید و در همین مكان هستهتوان در دره خَسیاه را ميکوه

بخـز ایـن   تـرین  یک چین مـرتبط بـا گسـه شـامه قـدیمي     

                                                 
6- Fault related fold 

ضخامت به سمت باختر این ورق کم شده و  .مجموعه است

های سـازند بهـرام   آهكسنگ در دره میرآباد تنها متشكه از 

طبقات سازند اللون در زیر یـک   ،است. در انتهای دره خرو

دونـین  ـ    ورقه رورانده که دربرگیرنـده سـنگهای سـیلورین   

اند. یک گسه راندگي، جدا کننـده ورقـه   گرفته است، قرار

 از طبقات سازند اللون است.  باالیي

سـیاه  ورقه کـوه  ،(1131) بر اساس مطالعات قاممي و رحیمي

، باالیياز دو ورقه رورانده تشكیه شده است. ورقه رورانده 

دوپلكسي از سـنگهای سـیلورین و دونـین اسـت )دوپلكـس      

یــرین، دوپلكــس دیگــری از ســیاه( و ورقــه رورانـده ز  کـوه 

اللـون و مـیع(    هایاردویسـین )سـازند  ـ    سنگهای کـامبرین 

است )دوپلكس باغرود(. این دو ورقه توسط رانـدگي مـیع   

 شوند.  از یكدیگر جدا مي
 

 واحدهاي سنگی ورقه رورانده دررودـ 3

 ورقه دررود متشـكه از رسـوبات دگرگـون شـده شمشـک     

روی ورقــه بــوژان  وســیله رانــدگي دررود بــره بــاســت کــه 

 اسـت. ایـن   دونین رانده شـده ـ   متشكه از سنگهای سیلورین

و دربرگیرنـده  ( Alavi, 1992) ورقه بخشي از ورقـه دیزبـاد  

تشابه  .لیت استیماسه سنگهای گریواکي دگرگون شده و ف

شناسي ورقـه دررود و مایـان و نیـز وجـود ویهگیهـای      سنگ

این دو  این است کهمشابه در راندگي مایان و دررود بیانگر 

سـیاه ورقـه واحـدی را    ای کـوه هورق قبه از تشكیه رانـدگی 

اند. ورقـه دررود در انتهـای جنـو  خـاوری     دادهتشكیه مي

منطقه مـورد مطالعـه بـه  ـورت دگرشـیب در زیـر طبقـات        

گیرد. بنابراین، انتقال ایـن ورقـه قبـه    آواری پالئوژن قرار مي

 .(1131رحیمي، از پالئوژن روی داده است )قاممي و 
 

 واحدهاي سنگی ورقه رورانده بوژانـ 4

کعســتیک ورقــه بــوژان شــامه ســنگهای آتشفشــاني و اپــي 

ــومیتي و کــوارتزیتي   ــا، ســازند ســیلورین، طبقــات دول پاده

اي از ورقه مایان که بخش عمده ي: سنگهاي دگرگون شده فيليت1شکل

 دهند.را تشکيل مي
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سـازند  آهكـي  سـنگ  زار و طبقات سیبسازند دولومیتهای 

بهرام است کـه در زیـر ورقـه دررود قـرار دارد. چنـد سـیه       

ــا  ــک در طبق ــومیتي مافی ــازند ت دول ــیبس ــنگ زار و س س

دیگـر ایـن ورقـه رورانـده      یبهـرام از اجـزا  سازند آهكهای 

هـای بـاختری   هستند. بهترین رخنمونهـای ایـن ورقـه در دره   

در طبقـات رسـوبي دونـین    د. نشوخرو و باغرود مشاهده مي

ــنگهای     ــر روی س ــدیس ب ــک طاق ــرو در ی ــاختری خ دره ب

آهكـي  سـنگ  طبقـات  انـد.  آتشفشاني سیلورین رانـده شـده  

چـین خـورده و توسـط     بهـرام در ایـن بخـز شـدیداً    سازند 

راندگیهای فراوان با سوی حرکت بـه سـمت جنـو  بـاختر     

 اند. جا شدههبریده و جاب

بسیار بزرگي تشـكیه   "چین مرتبط با گسه"در دره باغرود 

شده است که تمام واحدهای سنگي اردوویسین تا دونین در 

ــه مشــاهده  ــاممي و رحیمــي،   هســته آن قاب ( 1131اســت )ق

 (.4)شكه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به دلیـه پوشـانده شـدن ورقـه رورانـده بـوژان توسـط ورقـه         

هـایي از ایـن ورقـه    رورانده دررود، در این مناطق تنها بخز

قابـه   در شرق روستای چناران ایهای رودخانهدرکناره دره

ــدر ایــن بخــز کــه در منتهــي (. 5مشــاهده است)شــكه ه الی

جنو  خاوری بینالود قرار گرفته است، سـازند نیـور کـامع    

تغییر یافته و آهكهـای دولـومیتي مرجـاني جـای خـود را بـه       

هـای  بین ورقـه  های سبز رنگ داده است.سنگ شیه و ماسه

های زیادی وجود دارد که احتمـاالً  سیاه شباهتبوژان و کوه

سیاه، کوهبیانگر این است که این دو قبه از تشكیه راندگي 

انـد. ورقـه بـوژان در نتیجـه     دادهورقه واحدی را تشكیه مـي 

های نسه سـوم  تشكیه راندگي شمال نیشابور که از راندگي

ن، بـه سـمت   ژهـای آواری پـالئو  منطقه است، بر روی نهشته

 (.1131جنو  باختر رانده شده است )قاممي و رحیمي، 

 

 واحدهاي سنگی دوپلكس باغرودـ 5

متشـكه از دو ورقـه رانـده اسـت. هـورس       دوپلكس باغرود

هـای کـوارتزیتي سـازند    نوار باریكي ازماسه سـنگ  ،شمالي

دولـومیتي سـازند    –اللون و هورس جنوبي طبقـات آهكـي   

 (.6)شكه شودمیع و کوارتزیتي اللون را شامه مي

سييلورین و  ي    که دربردارنده واحد ولکانيکي اردوویسيين  اي: واحدهاي سنگي در دره باغرود، شمال نيشابور بر روي تصویر ماهواره4شکل

 دره باغرود(.؛ سمت خاور نگاه به)زار و بهرام است سازندهاي نيور، پادها، سيب
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در جنــو  خــاوری منطقــه، کلیــپ منفــردی از یــک ورقــه  

ــد ــنگهای آتشفشــاني    روران ــات آواری و س ــر روی طبق ه ب

پالئوژن قرار گرفته است )کلیپ خلخـال( کـه در آن هـر دو    

شـود.  ورقه کـوچكي کـه در بـاال تو ـیف شـد، دیـده مـي       

شناسي این کلیـپ بیـانگر ایـن    ویهگیهای ساختماني و سنگ

اســت کــه کلیــپ مزبــور بخشــي از دوپلكــس بــاغرود را در 

اندگي قاعده کلیپ خلخال بـا  معرض دید قرار داده است. ر

یكـي از رانـدگیهای    ،به سـمت جنـو  دارد   که شیب کمي

نسه دوم بوده است و قبـه از وقـوع رانـدگیهای نسـه سـوم      

ــه   ــدن مجموع ــده ش ــبب ران ــده در  س ــفحات روران ای از  

کوههای بینالود بـر روی سـری آواری پـالئوژن شـده اسـت      

 (.1131)قاممي و رحیمي، 

  
 قه خوشنوواحدهاي سنگی ورـ 6

رخنمون این ورقه در دره میرآبـاد دربرگیرنـده گریواکهـا و    

لیتهای دگرگون شده سازند شمشک است. ورقـه خوشـنو   یف

سـیاه و در زیـر بـه رانـدگي     در باال بـه گسـه رانـدگي کـوه    

شـود کـه ایـن ورق را بـر روی دوپلكـس      خوشنو منتهي مي

ویــهه ســازندهای مــیع و اللــون و هم نــین ورق ه بـاغرود بــ 

ایـن ورقـه بـر     ،(. در سمت باختر3دررود رانده است )شكه

روی واحدهای رسوبي دلتـایي فاقـد دگرگـوني ژوراسـیک     

گز رانده شده است. وجود سـنگهای پـالئوژن   در ورقه چهه

سييلورین و  ي    اي کيه واحيد ولکيانيکي اردوویسيين    : واحدهاي سنگي در دره خاور چناران، خياور بينيالود بير روي تصيویر مياهواره     5شکل

 دره باغرود(.؛ نگاه به سمت خاور)شود سازندهاي نيور، پادها، سيبزار و بهرام در آن دیده مي

در دوپلکس باغرود که حاوي آهکهاي سازند ميال سنگ : 6شکل

 بقایاي تریلوبيتهاي کامبرین است.
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در بین این ورق نشانگر جوان بودن نسبي این راندگي اسـت  

 (. 1131)قاممي و رحیمي، 

 

 گزواحدهاي سنگی ورقه چهلـ 7

بیـد و مـزدوران   رود، چمنرقه شامه سازندهای کشفاین و

با سن ژوراسیک و فاقد دگرگوني است. این ورقـه بـر روی   

های مایان، خوشنو و واحدهای سنگي پالئوژن در ورقه ورقه

و تــوان جــزمیرآبــاد رانــده شــده اســت. بنــابراین، آن را مــي

   .(1131نسبتاً جوان ناحیه دانست )قاممي و رحیمي،  ایهگسل

 

 واحدهاي سنگی دوپلكس میرآبادـ 8

دو رانـدگي جـوان و مهـم     ،های معرفـي شـده  ععوه بر ورقه

ـ    منطقه شامه راندگي شمال نیشابور و راندگیهای بازحیـدر 

هـای جنـوبي   آباد )دوپلكس میرآباد( است که در دامنهفیض

 انـد. هـر دو آنهـا سـبب ایجـاد رانـدگي      بینالود شكه گرفتـه 

ویـهه طبقـات قرمـز    ه ي بسیار جوان ببر روی واحدهای سنگ

ای را نشـان  اند و زون گسلي بسیار شكنندهرنگ نئوژن شده

 (.3)شكه دهندمي

  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی هندسه گسلهاي راندگی

آلپین در پوشز رسوبي حاشـیه شـمالي    زایي سیمرین وکوه

تغییـر سـاختاری از نـوع    همـراه بـا   کوتاه شدگي سبب ایران 

های فرآیندی نسـل است. در نتیجه چنین  شدهتي گسلز تراس

ــم     ــكیه و از روی هـ ــدگي تشـ ــلهای رانـ ــي از گسـ مختلفـ

گسـلیده  ـ    های رورانده، نوار چـین خـورده  قرارگرفتن ورقه

بینالود و البرز تشكیه شده است. بـر اسـاس مطالعـات انجـام     

شــده ســه مرحلــه رانــدگي در بینــالود قابــه تفكیــک اســت  

 (.1131)قاممي و رحیمي، 

(، منطقه مـورد مطالعـه   8با توجه به برشهای ساختاری )شكه

گسـلیده از نـوع نـازک    ـ    بخشي از یک نوار چـین خـورده  

خر سني و أورقه است که راندگیها در آن بر اساس تقدم و ت

با هندسه متفـاوت ولـي بـا سـوی      3سایر ویهگیها به سه توالي

 مشابه قابه تقسیم هستند.   8حرکت

به مـوازات سـطوط طبقـه بنـدی      مدتاًراندگیهای نسه اول ع

وضـوط  ه مـیع بـ  سـازند  طبقات  اند. میلونیت درتشكیه شده

مشخص کننده یكـي ازگسـلهای رانـدگي نسـه اول اسـت.      

ــدتاً   ــه اول عم ــدگیهای نس ــي در ران ــای برش ــاری زونه  رفت

های مایان، میع و دررود در ایـن  یاند. راندگپذیر داشتهشكه

قـرار   نـدگیهای نسـه دوم و  سیستم جای دارند. بـا حـذف را  

هــای مشــابه در کنـار یكــدیگر سیســتم گســلهای  دادن ورقـه 
                                                 
7- Thrust sequence 

8- Thrust vergence 

 (نگاه به سمت شمال) شده مختلف در آن قابل مشاهده استهاي رانده : نمایي از دره ميرآباد که ورقه7شکل
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ــوار     ــد. ن ــد ش ــكار خواه ــدی آش ــا ح ــه اول ت ــدگي نس  ران

منطقه مورد مطالعه قبه از تشـكیه   گسلیده درـ   چین خورده

راندگیهای نسه دوم فقط متشكه از سه ورقه رورانـده بـوده   

ه متشكه از طبقـات  است. در این زمان باالترین ورقه روراند

مایـان و   هـای شمشـک )ورقـه  سازند رسوبي دگرگون شده 

 هایدونین )ورقهـ   ورقه میاني از سنگهای سیلورین ،دررود(

ـ    بوژان و کوه سـیاه( و ورقـه زیـرین از سـنگهای کـامبرین     

اردویسین )دوپلكس باغرود( بوده است.  شـیب رانـدگیهای   

ــه ســمت شــمال در    ــه ب بخشــهای نســه اول در شــمال منطق

مرکزی افقي و در بخشهای جنوبي اندکي به سـمت جنـو    

باختر است. برای مثال راندگي مایان در شـمال خـاور شـیبي    

درجه به سـمت شـمال خـاور در بخشـهای      54تا  44 حدوداً

مرکزی افقـي و در بخشـهای جنـوبي )گسـه دررود( شـیب      

اندکي به سمت جنو  باختر دارد. با توجه بـه مطالـب فـوق    

ــي ــوام ــاختاری در    ت ــبک س ــه س ــت ک ــه گرف ــین نتیج ن چن

 ها دربندی هندسه رانـدگی راندگیهای نسه اول بر اساس رده

(Boyer & Elliot, 1982 )است  3نوع دوپلكس طاقگون از

 (.3 )شكه

نسه دوم راندگیها، راندگیهای نسه اول را چین داده و قطـع  

(. برای مثال ورقه مایـان توسـط   3 )شكه اندجا نمودههو جاب

ســیاه قطــع و بخشــهایي از آن در زیــر  ــفحه رانــدگي کــوه

یـک اسـت   یرورانده جدید کـه دربردارنـده سـنگهای پالئوز   

شـیبي بـه    اند. گسلهای راندگي نسـه دوم عمـدتاً  قرار گرفته

ســمت شــمال خــاور داشــته و ســوی حرکــت آنهــا جنــو   

بــاختری اســت. ایــن رانــدگیها از شــمال بــه ســمت جنــو   

 یابـد. هندسـه رانـدگیها   کاهز مـي  شده و شیب آنها جوانتر

 & Boyer) 14در این نسـه بـا هندسـه دوپلكـس هینترلنـدی     

Elliot, 1982(.3) شكه ( انطباق دارد 

                                                 
9- Antiforal stack duplex 

10- Hinterland dipping duplex 

ــا    ــلهای جــوان ب ــدگي را گس ــلهای ران ســومین نســه از گس

ــالود تشــكیه    ــوبي بین ــه جن زونهــای برشــي شــكننده در دامن

 دهند. دوپلكس میرآباد در این مرحله تشكیه شده است.مي

جنـو    ـ   روند گسلهای راندگي در این نسـه شـمال بـاختر   

خاور و شیب آنها به سمت شمال خـاور اسـت. ایـن گسـلها     

شیب زیادتری نسبت بـه گسـلهای نسـه اول و دوم داشـته و     

(. 3سوی حرکت در آنها به سمت جنو  باختر است )شكه

ترین ایـن گسـلهای   ترین و مهمراندگي شمال نیشابور طویه

. سیستم گسلهای راندگي در این نسه با توجـه  رورانده است

 در رده بنـدی  11روزن پـیز باز نـوع بـاد   به ویهگـي احتمـاالً  

Boyer & Elliot (1982.است ) 

 

 گذاري مرتبط با تكامل ساختاري در گذر زمانرسوب

های فشارشي از سمت زون تصادم، فعالیت مجدد تنشاعمال 

هـایي  لحاق ورقهزایي، تشكیه راندگیهای جدید و انوار کوه

های حوضه فورلند به نوار چین خورده ـ گسـلیده را  از نهشته

بـا باالآمـدگي در نـوار، تجدیـد      فرآینـد شود. ایـن  سبب مي

هجـوم   روی دریـا از حوضـه فورلنـد،   حیات فرسایز، پـس 

توالیهـای رو بــه بــاال   شــكهمـواد آواری و رســو  آنهـا بــه   

ه اسـت. ایـن   شو در حوضه فورلند همراضخیم و دانه درشت

ــادل      ــه تع ــیدن ب ــا رس ــوار ت ــاختاری در ن ــرات س ــوه تغیی نح

زایـي در  هـای کـوه  دینامیكي )بر پایه مكانیكي که برای نوار

 یابـد. ( آمده اسـت( ادامـه مـي   1984) .Dahlen et alنوشته 

از این زمان به بعد با کـاهز شـدت تغییـرات سـاختاری در     

در زیـر بـار    نوار چین خورده و گسلیده، فرونشـیني لیتوسـفر  

ــوار چــین خــورده  ــا   ـ   حا ــه از وزن ن گســلیده آغــاز و ت

یابـد. همگـام بـا ایـن     برقراری تعـادل ایزوسـتازی ادامـه مـي    

هــای فرونشــیني، شــدت فرســایز کــاهز یافتــه و رخســاره

 هـای دریـایي و یـا پعیـا( بـه سـمت      مرکز حوضه )رخسـاره 

ــوار ــوه ن ــیز ک ــي پ ــيزای ــای آواری روی م ــد.  توالیه  نماین
                                                 
11- Leading imbricate fan 
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 ،چـه در بـاال بیـان شـد     ه باال درشت شو با توجـه بـه آن  رو ب

 معرفهــای خــوبي بــرای شناســایي و تعیــین زمــان وقــوع      

 مراحه گسـلز رانـدگي و تكامـه ساختــاری در نوارهـای     

چین خورده ـ گسلیـده هستـند. زمیــن شناســان بسـیاری بـا      

هــای آواری در توالیهــای فورلنــدی نوارهــای مطالعــه نهشــته

یا و پیرینه به تحلیه روند تحـوالت سـاختاری   زایي هیمالکوه

ــه ــا پرداخت ــددر آنه ؛ Puigdefabergas et al., 1986) ان

Decelles et al., 1987 ؛Meigs, 1997 ؛Decelles et al., 

1998a,b.) 

ــهای     ــر روی بخش ــده ب ــام ش ــات انج ــر و مطالع ــي اخی بررس

 یــد آن اســت کــه ایــن رشــته کــوه یــکؤمختلــف بینــالود م

 گسـلیده از نـوع نـازک ورقـه اسـت کـه       ـ  دهنوار چین خور

 در ســه مرحلــه گســلز رانــدگي و چــین خــوردگي مــرتبط

با آن تكامه ساختاری خود یافته است. تعیـین زمـان مراحـه    

 هـــای آواری درتكامـــه ســـاختاری بـــا مطالعـــه مجموعـــه

ــوار    ســتون ــن ن ــا ای ــرتبط ب ــد م ــه نگــاری حوضــه فورلن  چین

 امكان پذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1131يمي، مراجعه نمایيد( )قائمي و رح 3منطقه مورد مطالعه )براي موقعيت و راهنما به شکل  برشهاي ساختماني از :8شکل 

 (1131)قائمي و رحيمي،  لهاي رورانده در منطقه مورد مطالعهسالگوي پيشنهادي براي هندسه سيستم گ :3شکل



 فرزین قائمی، بهنام رحیمی     882

 

ـ    کوههـای بینــالود بــه عنــوان بخشـي از نــوار شــمالي آلــپ  

هیمالیا، با تصادم خرد ورق ایران و تـوران در تریـاس پسـین    

زایـي  ثیر کـوه أساختار کنوني آن محصـول تـ   تكوین یافته و

 آلــپ بــوده اســت. بــا وقــوع ایــن رویــداد تصــادمي، حاشــیه

شمال خاوری ایران که پیز از ایـن یـک حاشـیه واگـرا در     

 ۀجنوبي اقیانوس پالئوتتیس بوده است، به یـک حوضـ   ۀکران

ای فورلند دریایي تبدیه شده اسـت. از ایـن رو تـوالي چینـه    

هایي اسـت  تریاس تا عهد حاضر در بینالود دربردارنده نهشته

ــي دوره  ــه ط ــوار   ک ــونیكي ن ــز تكت ــت و آرام ــای فعالی  ه

انـد  گسلیده بینالود در این حوضه نهشـته شـده  ـ   چین خورده

ای گیـری از تـوالي چینـه   در ایـن بخـز بـا بهـره     (.14)شكه

ــه مختلــف      ــریح مراح ــه تش ــود ب ــدلهای موج ــالود و م  بین

تكامـه سـاختاری ایـن ارتفاعـات      گذاری مـرتبط بـا  رسو 

 پردازیم.مي

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زایي )بخشهاي آواري تييره رنيگ( و نييز تواليهياي     نگاري تریاس تا عهد حاضر بينالود. در این شکل، تواليهاي رسوبي همزمان با کوهستون مرکب چينه :11شکل 

 (.1131قائمي و رحيمي، ؛ 1171رحيمي،) اندمراحل آرامش )بخشهاي کربناته به رنگ سفيد( و ارتباط آنها با مراحل مختلف گسلش راندگي مشخص شدهرسوبي 
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 زایی سیمیرینگذاري مرتبط با كوهرسوبـ 1

یگزیني مجموعـه فـرورانز   ای و جـا با تكمیه تصـادم قـاره  

)مجموعه دگرگوني افیولیتي مشهد( بـر روی حاشـیه شـمال    

ــو  تــوده     Sهــای گرانیتومیــدی نــوع   خــاوری ایــران و نف

ثیر أزایـي، بـاال آمـدگي و تـ    (، کوه1131)کریمپور و الرج، 

یندهای فرسایشي بر بلندیهای ایجاد شده تشكیه مقـادیر  آفر

ا بـه سـمت حوضـه    رسوبات آواری و حمـه آنهـ   فراواني از

فورلند در جنو  را سبب شـده اسـت. ایـن مـواد آواری بـه      

دلتـایي سـازند شمشـک کـه     ـ    ای ورت طبقات رودخانـه 

درحاشیه  ،اندبعدها در نتیجه گسلز راندگي دگرگون شده

اند. قاعده سازند شمشک در شده نهشتهشمال خاوری ایران 

دی از جنو  مشهد را طبقات کنگلومرایي حاوی مقادیر زیا

ــنگهای    ــت، سـ ــت، گرانودیوریـ ــت، تونالیـ ــات گرانیـ قطعـ

قطعاتي از مجموعه افیـولیتي   ،آتشفشاني اسیدی و حدواسط

دهند. این طبقـات رسـوبي   و سنگهای دگرگوني تشكیه مي

دگرشیب بر روی مجموعه دگرگوني ناپیوستگي به  ورت 

 (.11)شكه اندمشهد قرار گرفته

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

زایـي سـیمیرین در ژوراسـیک    وهوقوع آخرین حرکـات کـ  

ــه فر  ــاني تكمی ــران و    آمی ــمال خــاور ای ــاق در ش ــد الح  ین

کوتاه شدگي بیشتر پوشز رسوبي این حاشیه را سبب شـده  

است. در این زمان اولین مرحله از فعالیت رانـدگیهای نسـه   

اول با رانده شدن ورقه رورانده مشهد )بقایای پالئوتتیس( بر 

 شــک آغــاز شــده اســت. روی طبقــات رســوبي ســازند شم

تشكیه راندگیهای جدید باالآمدگي و فرسـایز بلنـدیها را   

به همراه داشته است. در نتیجـه فرسـایز ارتفاعـات مقـادیر     

بسیار زیادی از رسوبات آواری به حوضه فورلند در جنـو   

 حمه و به فـرم طبقـات کنگلـومرایي و ماسـه سـنگي آغـنج      

نیـز طبقـات    )جنو  خاور مشهد( به سن ژوراسیک میـاني و 

اند. طبقات کنگلومرایي فریزی راسب شده ترریزدانه آواری

و ماسه سنگي حاوی مقادیر فراواني کوارتز و فلدسپار و نیـز  

قطعاتي از سنگهای دگرگوني بـوده و تـوالي بـه سـمت بـاال      

ــه ســمت شــو و ضــخیمدرشــت ــاني ب ــا جهــت جری  شــو را ب

ط ایـن رسـوبات در محـی    .(12)شـكه  دهنـد جنو  نشان مي

نشـین  های بریده بریده تـه ها و توسط رودخانهمخرو  افكنه

 (.1185ي و همكاران، حرم موسویاند )شده

 

 زایی آلپ میانیگذاري مرتبط با كوهرسوبـ 2

شروع حرکات آلپ میاني در پایان کرتاسه، کوتـاه شـدگي   

ــكیه       ــران، تش ــاوری ای ــمال خ ــیه ش ــوبي حاش ــز رس پوش

گسـلیده  ـ    ر چـین خـورده  راندگیهای نسه دوم، فعالیت نـوا 

 بینالود، باالآمدگي، فرسایز و حمه مواد آواری به سمت 

 (نگاه به سمت باختر) در جنوب مشهدروستاي گلستان  ،بر روي مجموعه دگرگوني مشهدو قاعده سازند شمشک  دردگرشيب : ناپيوستگي 11شکل
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جنو  )حوضه فورلنـد( و رسـو  آنهـا بـه  ـورت تـوالي       

شو پالئوژن را سـبب  شو و ضخیمآواری به سمت باال درشت

ــه  ــالئوژن در دامن ــوالي آواری پ ــوبي شــده اســت. ت هــای جن

بـا  و شـیه   سـنگ گ، سـیلت نیشابور از کنگلومرا، ماسـه سـن  

ــاال را     ــمت ب ــه س ــوندگي ب ــت ش ــي درش ــكیه م ــد. تش دهن

گــذاری در هــای رســوبي ایــن تــوالي بیــانگر رســو  ویهگی

بخشهای مختلف مخروطهای افكنه هستند. این مخروطها در 

 انـد داشـته  رویگذاری به سمت جنـو  پـیز  هنگام رسو 

 (.1131 )رحیمي،

 و آ  هـای چرخه و های اموسن زیرین، تكتونیکدر نهشته

 در رسـوبي  بـار  مینأت در مهمي نقز أمنش منطقه در هوایي

 ایفـا  آواری هـای نهشـته  جملـه  از و فورلنـدی  هـای حوضـه 

 ایگـروه رخسـاره   سه در زیرین اموسن هاینهشته .کنندمي

 باشـــد.ریزدانـــه مـــي  و متوســـط دانـــه، درشـــت دانـــه

 محــیط ســه  ــحرایي شــواهد و موجــود ســاختاری عنا ــر

 بار با بریده بریدهرودخانه  ای،افكنه مخرو  ذاریگرسو 

 مشـاهده  قابـه  ایماسـه  بـار  بـا  مئانـدری رودخانه  و گراولي

 از نشان آن قرمز رنگ و سیمان به فرم هماتیت وجود. است

 در غالبـاً  شـرایط  ایـن  و داشـته  اکسـیدان  شرایط در تشكیه

)جعفریـان و   باشدمي فراهم خشک نیمه و ایقاره محیطهای

 .(11)شكه( 1183مكاران، ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات کنگلومرایي حاوی قطعات فراواني از کوارتزیتهـای  

 هــایســازند پادهــا، ســنگهای آتشفشــاني ســیلورین، دولومیت

بهـرام و قطعـاتي از   های سازند آهكسنگ زار و سیبسازند 

یـک  یفیلیت مشهد هستند. ظهور قطعاتي از سـنگهای پالئوزو 

و فعالیت راندگیهای نسه دوم در ایـن مرحلـه    بیانگر تشكیه

قطعـات سـنگي    نبـود از فعالیت نوار گسـلیده بینـالود اسـت.    

ــوه   یپالئوزو ــا ک ــان ب ــای آواری همزم ــک در توالیه ــي ی زای

سیمرین و حضور آنها در تـوالي اخیـر بیـانگر آن اسـت کـه      

 آغاز تشكیه راندگیهای نسه دوم پایان کرتاسه بوده است.
 

 مرتبط با كوهزایی آلپ پسین گذاريرسوبـ 3

با شروع حرکات آلپ پسین حاشیه شمال خاوری ایران نیـز  

 خو   ـرز دستــزی و البـرکـران مـر نقا  در ایـمانند سایـه

موجود در رسوبات دلتيایي  ژوراسيک مياني : طبقات ماسه سنگي 12شکل

فریزي )سازند کشف رود( کيه بير روي سينگهاي دگرگيون شيده سيازند       

 اند.شمشک قرار گرفته

 بيا  در شيکل   در مسيير روسيتاي بيار؛    زیيرین  ائوسن هاينهشته: 11شکل
که  گونه شود. هماندرشت شوندگي تدریجي رسوبات به سمت با  دیده مي

ها همان ریيز  بندي تدریجي در هر یک از  یهتوان دید، دانهمي پایيندر شکل 
 (.نگاه به سمت خاور) دهندشوندگي عادي به سمت با  را نشان مي
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تغییرات ساختاری شده است. ایـن حرکـات کوتـاه شـدگي     

بیشتر حاشیه شمال خاوری ایران و تشكیه رانـدگیهای نسـه   

روی ینـد پـس  آایـن فر  .انـد سوم در این بخز را سبب شـده 

محیط دریایي به سمت جنو  و تشكیه محـیط کـوالبي در   

رسـوبات تبخیــری در   .حوضـه فورلنـد را ســبب شـده اســت   

ینـدی اسـت.   آقاعده تـوالي آواری نئـوژن حا ـه چنـین فر    

باالآمـدگي بخشـهای دیگـری از     ،فعالیت راندگیهای جدید

ـ    ین خوردههای حوضه فورلند و الحاق آنها به نوار چنهشته

گسلیده را سـبب شـده اسـت. در نتیجـه فرسـایز بلنـدیهای       

رســوبات آواری بــه ســمت از ر فراوانــي امقــد ،ایجــاد شــده

 شو  حوضه فورلند حمه و به  ورت توالي روبه باال درشت

 اند. شده نهشتهشو نئوژن و ضخیم

های جنـوبي بینـالود ویهگیهـای    توالي آواری نئوژن در دامنه

 اسـاس ر ر مخروطهای افكنه را داراسـت. بـ  گذاری درسو 

 ایهســاختمان فرسایشــي، هــایقاعــده هم ــون شــواهدی

رسـوبات   بـاال،  به ریزشونده هایچرخه و جهته یک رسوبي

 ایرودخانــــه سیســــتم در بــــر  ایــــن آواری سیلیســــي

انـد )بلـوکي و   شـده  نهشـته  گراولـي(  بسـتر  بـا  بریـده  )بریده

ــه  .(1183همكــاران،  ــر اســت ک ــه  ک ــوندگي الزم ب  ریزش

کـه   شود در حاليدیده مي چرخهبه سمت باال در داخه هر 

 در مجمــوع کــه ســازند، بــه ســمت بــاال درشــت شــوندگي

 .(14 )شكهرخ داده است 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل مشياهده اسيت. ایين    در آن قابي  شيو شو و ضيخيم توالي روبه با  درشت که به خوبي هاي جنوبي بينالودتوالي آواري نئوژن در دامنه: در هر سه شکل 14شکل

شود. شکل با  در دره آبقوي با نگاه به سمت خاور گرقته شده اسيت. دو شيکل   واحد از رسوبات مارني )رنگ روشن( آغاز و به کنگلومراي درشت دانه ختم مي

 پایين در باختر کال غار با نگاه به سمت شمال باختر تهيه شده است.
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سوی حمـه مـواد بـا توجـه بـا ایمبریكاسـیون و المیناسـیون        

مــور  در طبقــات کنگلــومرایي و ماســه ســنگي بــه ســمت  

ســت. ایــن مخروطهــای افكنــه در جبهــه     جنــو  بــوده ا 

 (.1131اند )رحیمي، راندگیهای نسه سوم تشكیه شده

گذاری در حوضه فورلند پس از ایـن زمـان تـا عهـد     رسو 

حاضر هم نان ادامه دارد. واحدهای سنگي پلیوسن درشـت  

(. 15دهند )شكهشوندگي به سمت باال را به خوبي نشان مي

ماسـه سـنگ کـرم رنـگ     و  سـنگ این واحد از مارن، سیلت

ویـهه در بخشـهای بـاالیي دارای    ه تشكیه شده اسـت کـه بـ   

 های کنگلومرایي است.عدسی

گـذاری در  فرسایز در جبهـه گسـلهای رانـدگي و رسـو     

حوضه فورلند امروزه در پای گسلهای جوان و فعـال منطقـه   

 ـورت مخروطهـای افكنـه و    ه این رسـوبات بـ   تداوم دارد.

 (.16ند )شكهاهدهتراسهای آبرفتي قابه مشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرينتیجه

ورق ایران و ورق توران  رشته کوه بینالود نتیجه تصادم خرد

زایـي سـیمرین و آلـپ و بـا     در تریاس پسین و در نتیجه کوه

بیشترین کوتاه شـدگي از تریـاس پسـین تـا عهـد حاضـر در       

 جنــو  بــاخترـ    شــمال خــاور و جنــو ـ    راســتای شــمال

 بوده است.

هـای رورانـده بـا سـوی حرکـت بـه سـمت        ها و ورقهراندگی

جنو  باختر ساختار کلي این رشته کوه را تشـكیه  ـ   جنو 

دهند. راندگیها در ارتفاعـات بینـالود از سـه نسـه عمـده      مي

گـذاری  اند که هر نسه حوضه فورلند و رسو تشكیه شده

 زایـي، انـد. کـوه  مرتبط بـا آن را در بینـالود برجـای گذاشـته    

یندهای فرسایشي بر بلندیهای ایجـاد  آثیر فرأگي و تباال آمد

رسوبات آواری و حمه آنها  تشكیه مقادیر فراواني از ،شده

 بــه ســمت حوضــه فورلنــد در جنــو  را ســبب شــده اســت.

های فورلند معموالً از چنـد تـوالي   ستون چینه نگاری حوضه

شو تشكیه شده است که هـر  شو وکم عمقرو به باال درشت

معرف یک مرحله بارگذاری و برداشـت بـار از    یک از آنها

 هاست.لیتوسفر در زیر این حوضه

 مــوازی نســه اول گســلهای رورانــده شــكه پــذیر و عمــدتاً

زایـي سـیمرین تشـكیه    کـوه  همزمـان بـا  طبقه بندی بـوده و  

ـ    ایاند. رسوبات آواری بـه  ـورت طبقـات رودخانـه    شده

 نهشــته دلتــایي قاعــده ســازند شمشــک در اثــر ایــن فعالیــت 

شـود کـه   گسلهای راندگي را شـامه مـي   ،اند. نسه دومشده

 انــد.جــا نمــودههعنا ــر ســاختاری نســه اول را قطــع و جابــ

 زایـي آلـپ میـاني   ثیر کـوه أاین نسه از راندگیها که نتیجه تـ 

تشـكیه مجموعـه آواری    ،انـد بر حاشیه شـمالي ایـران بـوده   

رو بـه بـاال   اند. توالي پالئوژن را در حوضه فورلند سبب شده

 شــو از طبقــات کنگلــومرا، ماســه ســنگ، درشــت و ضــخیم

رنييگ پليوسيين حيياوي  و ماسييه سينگ کييرم  سيينگ: مييارن، سيييلت15شيکل 
 (نگاه به سمت شمال ؛دره بار)هاي کنگلومرایي در بخشهاي با یي عدسي

: مخروطهاي افکنيه و تراسيهاي آبرفتيي در حيال تشيکيل در حوضيه       16 شکل
 (اي، نگاه به سمت شمال خاورتصویر ماهواره)فورلند گسل شمال نيشابور 
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 دهنـد. ویهگیهـای رسـوبي   و شـیه تشـكیه مـي    سنگسیلت

ــانگر رســو   ــوالي بی ــن ت ــف  ای گــذاری در بخشــهای مختل

ــام   ــا در هنگـ ــتند. ایـــن مخروطهـ ــه هسـ ــای افكنـ  مخروطهـ

ــیز  رســو  ــو  پ ــه ســمت جن ــتهگــذاری ب ــد.روی داش  ان

ه شـدگي در حاشـیه شـمال    نسه سوم رانـدگیها نتیجـه کوتـا   

اند. فعالیـت ایـن   زایي آلپ پشین بودهخاوری ایران طي کوه

نسه با نهشته شدن رسوبات آواری نئوژن در حوضه فورلنـد  

ــت و ویهگی  ــوده اسـ ــراه بـ ــهمـ ــو هـ ــذاری در ای رسـ گـ

مخروطهای افكنه را داراسـت و بـا رسـوبات تبخیـری آغـاز      

 شده است.
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Abstract 
Binaloud Mountains formed during collision of Iran and Turan plate in the Late Triassic time and 

caused shortening of the sedimentary cover because of Cimmerian and Alpine orogeny. The thrust 

sheets with different generations formed as a results of the Binalood and Alborz fold- thrust belts. 

Northeast of Iran that was already south coast of the divergent margin of the Paleothetys Ocean at 

this time, has become a marine foreland basin as a result of this colliding and bending of 

lithosphere. Stratigraphical column of foreland basin usually is made up of a few upward 

coarsening and shallowing sequences that each of them represents a step loading and removal times 

of the lithosphere beneath the basin. The first generation of thrust faults began with thrusting of 

Mashhad sheet (Paleothetys remnants) over the Shemshak Formation that is syn-orogenic with 

Cimmerian orogeny. As a result of erosion of mountains, large amounts of siliciclastic deposits 

transported to foreland basin in southern parts and the Middle Jurassic conglomerate and sandstone 

layers of Aghonj formation and siliciclastic beds of Ferizee are deposited. These sequences show 

upward coarsening and thickening with flow direction to the south. Alpine movements began during 

the Mid-Cretaceous time, and caused the formation of the second generation thrusts of Binalud 

fold-thrust belt, uplift, erosion and transport of siliciclastic material with upward coarsening and 

thickening (Foreland basin) of Paleogene. These sequences represent depositions in different parts 

of the alluvial fans with movement towards the south. Third generation thrusting related to Late 

Alpine movements caused regression of sea water to the south and creation of lagoon in foreland 

basin. Evaporate sediments at the base of Neogene clastic sequence is the result of such a process. 

Uplift of the foreland basin deposits due to new thrusting activity and erosion of them caused 

transportation of large amounts of siliciclastic sediments into the foreland basin and creating 

upward coarsening and thickening sequence of Neogene to the present. 
 

Keywords: Tectonic and sedimentation; Binalud; foreland basin; thrust. 

 


