وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000آورﺗﯿﻦ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

7643

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﺎراﮔﻮن

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1980
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 7643آورتين
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

لبه غربي ورقه در حدود  180کيلومتري بندر عباس قرار دارد .تمام ورقه پوشيده از سنگهاي بيرون زده ميباشد ،و به
منطقه کوهستاني شمالي و يك منطقه جنوبي ،با ارتفاعات هموار قابل تقسيم ميباشد .در گوشه شمال شرقي ،يك
مساحت کوچك از گراولهاي پليوسن ـ کواترنري که يك مقطع از حاشيه کوهپايهاي درياچه جازموريان را شكل
ميدهد :به عبارت ديگر نهشتههاي سطحي با درههاي رودخانهاي محدود شدهاند .در حاشيه درياچه جازموريان ،
سنگهاي ولكانيكي مجموعه گنج و مختارآباد برآمدگيهاي برخوردي ناپيوسته ،بريده و ناهموار را شكل ميدهد ،که در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جهت شمال شرق از ارتفاع  1056متري به  650متري در حاشيه درياچه سرازير ميشود .در جنوب غربي سنگهاي
آهكي ،دگرگوني و ولكانيكي مجموعه دورکان ،رشته کوههاي ناهموار سفيدکوه و کوه بوتيكان را شكل ميدهد ،که به
ترتيب به ارتفاع  1966و  2176متر مي رسند .اين دو بوسيله يك پهنه وسيعي از ارتفاعات پست پوشيده شده با

تﻣ

رسوبات واحد ماريچ از هم جدا ميگردند .جنوب کوه بوتيكان يك زون کماني از زمينهاي ناهموار و بريده شده به
صورت عمقي ميباشد ،که داراي حداکثر  1735متر ارتفاع و به طور متوسط  1000متر ارتفاع مي باشد .اين فضا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بوسيله روبات و سنگهاي ولكانيكي مجموعه کالر مالنژ و رسوبات واحد گورداك پوشيده ميشود .يك سوم جنوبي
ورقه ،با يك سري از کوههاي تقريباً موازي ،شيبدار و داراي قله مشخص و درههاي باريك عميق مشخص است ،که
بازتابي از ويژگي يكنواخت مقاوم و ناپايدار رسوبات اليگوسن ـ ميوسن و ميوسن ميباشد.

و
اﮐﺘ

زهكشي منطقه شامل يك شبكه از رودهائي با روند شمال غربي و امتدادهاي کنترل شده و سپس رودهائي با روند
شمال شرق داراي برخي روندهاي فرعي کنترل شده با خطوط شكستگي ميباشد .آبخوان اصلي در ميان زهكشي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داخلي مي باشد که از سمت شمال به درياچه جازموريان و زهكشي خارجي و از جنوب به خليج عمان ،در باالي بخش
باالئي گسل بشاگرد واقع شده است .جريان رودخانه د ائمي به رودخانه پاتوران در شمال و رودخانههاي جاقين و
گابريك در جنوب محدود ميشود.
پوشش گياهي در رشته کوههاي صخرهاي و افتادگي جازموريان به چمن زارهاي پراکنده و بوتههاي پست محدود
ميشود .آب درهها آب مزرعه غالت  ،گياهان  ،نخل خرما و مزرعه مرکبات را تأمين ميکند .مناطق مسكوني به دره ها
محدود ميشود؛ بزرگترين دهكدهها عبارتند از :آورتين ،سردر ،کهناب ،درکاه و مرز .آخري ،که با يك راه موتور رو به

زﻣﯿ

ميناب ميرسد ،يك پاسگاه دارد .بقيه تنها با راه پياده رو قابل دسترسي هستند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مروري بر واحدهاي سنگ شناسي
واحدهاي چينه شناسي

واحدهاي پالئوزوئيك ـ كرتاسه ـ پالئوسن

مجموعه دوركان :مجموعه يك سري سنگهاي چين خورده و گسل خورده کرتاسه ـ پالئوسن از رخساره اسلوپ و

شلف به همراه قطعاتي از پالئوزوئيك؛ و به مقدار کمتر از مجموعه سنگي آميزه رنگي که براي نشان دادن در نقشه
خيلي کوچك هستند .اين بيرون زدگي به صورت يك حاشيه خرد شده در شيب شمال غرب ناوديس مرکب دورکان/
کهور چاران ميباشد ،که يك سوم شمالي نقشه را اشغال ميکند .اين واحد با واحد ائوسن ماريش پوشيده ميشود:
کنتاکت دگرشيب به طور محلي تكتونيكي و گسل خورده است .در جنوب  ،کنتاکت با مجموعه آميزه رنگي و واحد
گورداك يك گسل کم شيب معكوس ،گسل بشاگرد ،است که به سمت شرق شاخه شاخه ميشود .قطعات کوچك

1
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تكتونيكي از مجموعه باجگان درگسل بشاگرد وجود دارد .در شمال ،مجموعه دورکان برخالف مجموعه گنج و واحد
پاتوران بر روي يك گسل معكوس شيبدار ،گسل دارانار ،گسل خورده است.
كربنيفر ـ پرمين :يك مرز گسلي از سنگ آهك دگرگون شده همراه با کمي فيليت ( )?pz/در مجموعه دورکان در
شمال ورقه وجود دارد .سنگ آهك به صورت تيره ،متبلور  ،دانه ريز  ،خرد شونده ،آرژيلي و سنگ آهك دگرگون شده

ﮐﺸ
ﻮر

و فيليت به صورت کربناته است .در جنوب ،اکتينوليت و کلريت شيست تكتونيكي همراه با کمي آمفيبوليت و مرمر
متمايز هستند (  ،)?pzschاين سنگهاي دگرگوني با مقايسه نسبت به سنگهاي دگرگوني مشابه در ساير جاهاي ايران به
پالئوزوئيك منسوب شده است ،اما در اينجا مدرکي براي اين سن وجود ندارد .ديگر بخشهاي تكتونيكي نا دگرگوني
در شمال غرب چهارگوش و مرکز ورقه به سن پرمين گزارش شده است .اينها شامل اليههاي ضخيم و خاکستري رنگ
سنگ آهك تخريبي کرينوئيد و فوزولينيددار ،خردههاي پبلي و ماسه سنگ کربناته و کنگلومراي پبلي ( )p lميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهك بيوکالستيك و ائوليتي داراي بريوزوآ ،اکينوئيد ،مرجانها ،خارهاي کرينوئيد،؟ خردههاي تريلوبيت و
گاستروپود؛ و جلبكهائي از  Mizziaميباشد .فرامينيفرها شامل ، Verbeekina sp. ،Neoschwagerina margarita
Paleotextularia ،Pseudovermiporella sp. ،Tuberitina sp.، Schwagerina، Endothyra sp.،Globivalvolina sp.

تﻣ

 Geinitzina sp. ،Ammudiscus sp. ،Staffella sp. ،sp.و  Hemigordius sp.و فوناي پرمين ميباشد .محيط براي
تشخيص حوضه ميكروفونا مشكل است ،اما با توجه تجمع مرجان  /بريوزوآ /کرينوئيد محيط شلف باز پيشنهاد ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مواد تكتونيكي نزديك از شيلهاي منگنزدار خاکستري تيره ،ماسه سنگ خردهاي و توف (? )Psedسن مشابه را پيشنهاد
ميدهد.
كرتاسه ـ پالئوسن ()KPed

و
اﮐﺘ

بخش عمده مجموعه شامل يك سري سنگ آهك ،که به طور پراکنده به فيليت و شيست تبديل شده ،متابازالت و متا
آندزيت (داراي بافت بالشي) ،ماسه سنگ دانه متوسط تا دانه ريز ،توف ،ماسههاي ولكانيكي و رسوبات دگرگون شده ؛

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و کمي سنگهاي نفوذي بازيك تا متوسط ،چرتهاي نازك اليه خاکستري روشن تا تيره ،سيلتستون و مادستون ميباشد.
سنگ آهكهاي آبهاي کم عمق کرتاسه پسين ـ پالئوسن ) ،)l1که در بخش بزرگي در سكانس قرار ميگيرد ،از سنگ
آهكهاي تفكيك نشده ) )l2جدا شده است :اين شامل سنگ آهكهاي آبهاي کم عمق خاکستري  ،توده اي ،برشي شده ،
رگههاي کلسيت و معموالً ري کريستاليزه شده؛ سنگ آهكهاي نازك اليه خاکستري تيره؛ سنگ آهكهاي قهوه اي
روشن ،کرم و نخودي رنگ؛ خردههاي قطعات فسيل (نرم تنان)؛ برش سنگ آهك و کنگلومرا؛ همراه با کمي رسوبات

زﻣﯿ

دگرگون شده  ،فيليت و شيست ميباشد .ديگر سنگ آهكهاي تودهاي تا ضخيم اليه و ري کريستاليزه ) ،(l3مشابه
ليتولوژي سنگ آهكهاي باال ،داراي ميكروفوناهاي آبهاي کم عمق کرتاسه پيشين تا ابتداي کرتاسه پسين ميباشد.
در جائيكه اين دو سنگ آهك با هم در تماس هستند احتماالً يك ناپيوستگي وجود دارد :سنگ آهك کرتاسه پيشين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تا ابتداي کرتاسه پسين به طور کلي کمي چين خورده است در حاليكه سنگ آهك کرتاسه پسين ـ پالئوسن خيلي
کم تغيير شكل داده است .در اينجا همچنين بر اساس شواهد ميكروفوناها يك نبود زماني بين سنومانين و کامپانين

وجود دارد .مناطق داراي فيليت و شيست ،از رسوبات و رسوبات دگرگون شده ،و از الواهاي بازيك دگون شده
وپيلوالواها در نقشه متمايز هستند .پكستون و وکستونهاي بيوکالستيك از سنگ آهكهاي قديمي تر ) (l3داراي پلت
و ائوليت ،گاستروپود ،خارهاي اکينوئيد و قطعات فسيل ميباشد .ميكروفسيلها شامل جلبك و فرامينيفرهاي

، Lithocodium aggreum ،Nummuloculina ،Pseudocyclammina littus ،Pseudochrysalidina sp.
 ?Globigerinelloides sp. ،Hedbergella sp. ،Valvulammina sp.ميباشد .سن اين ميكروفونا کرتاسه پيشين تا

ابتداي کرتاسه پسين ( نئوکومين تا سنومانين) ميباشد .محيط از نوع شلف درياي باز ،شامل محيط الگوني کم عمق ،
با وجود ائوليت ها مشخص ميشود .پكستون و وکستون فرامينيفردار همراه با اينتراميكرايت جلبكي کرتاسه ـ پالئوسن
) (l1داراي پلت و کمي خردههاي سنگي ،و يك فونا شامل قطعات صدف ،جلبك ،بريوزوآ ،مرجان ،و فرامينيفرهاي
 Sulcoperculina spp. ،O. spp. ،Orbitoides media ،S. spp. ،Siderolites cacitrapoidesو Omphalocyclus spp.

ميباشد .کالك آرنايتهاي همين سنگ آهك داراي فرامينيفرهاي پالنكتونيك شامل ، Globotroncana cf. calcarata
2
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 Pseudotextularia sp. ،G. cf conicaو  Rugoglobigerina sp.در ميان قطعات حمل شده ميباشد .سن اين فونا
کرتاسه پسين (کامپانين تا ماستريشتين) ميباشد .در ورقههاي مجاور  ،7544قلعه منوجان ،7543 ،درپهن ،اين سنگ
آهكها تا پالئوسن نيز سن ميدهند .در اين زمان محيط از نوع شلف و ريف ،همراه با تودههاي ريف آبهاي عميق تر
بوده است.
واحد پاتوران ()KP

ﮐﺸ
ﻮر

اين توالي تخريبي آبهاي کم عمق به صورت يك کمربند باريك در شمال ورقه بيرون زدگي دارد و يك نيمرخ صاف با
کمي بيرون زدگي دارد .کنتاکت آن در شمال با مجموعه گنج يك گسل معكوس ،گسل درانار  ،ميباشد؛ کنتاکت آن
در جنوب با واحد ماريچ و مجموعه دورکان به صورت گسل معكوس ميباشد .واحد به صورت توالي به شدت دگرشكل
شدهاي از ميان اليههاي شيل ،ماسه سنگ ،الواهاي پيلو غيرپيلوي بازيك تا متوسط و سنگ آهكهاي ري کريستاليزه
شده نازك اليه آبهاي کم عمق ) (lميباشد .زونهاي فيليتي در داخل رسوبات و سنگهاي آتشفشاني توسعه پيدا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کردهاند .سنگ آهك ها داراي فرامينيفرهاي Litocodium ،Dictyoconus sp. ،orbitolinids ،Pseudichrysalidina sp.

 miliolids ،aggregatumو  textularidsميباشد .اين ميكروفونا به سن کرتاسه (آپتين ـ سنومانين) مي باشد .در اينجا

تﻣ

محيط از نوع شلف آبهاسي کم عمق است .اين واحد در بخشهايي با بخش پائيني مجموعه دورکان همزمان است و از
محيط شلف يكسان با آن است .ولي موقعيت جغرافيايي  ،سيماي ژئومورفيك و طبيعت نازك اليه آن با اين مجموعه
متفاوت است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مجموعه آميزه رنگي ()KPecm

اين مجموعه شامل تولي درهم تكتونيكي کرتاسه پسين  -پالئوسن زيرين از رسوبات پالژيك و سنگهاي آذرين ،به
همراه کمي قطعات بيگانه مي با شد .اين بخش رخنمونها در زون منظم و سيعي در شرق ورقه و در يك بخش باريك

و
اﮐﺘ

در غرب ورقه رخنمون دارد .به ســمت شــمال در گســل بشــاگرد گســل خورده اســت که برخالف مجموعه دورکان ؛
جابجايي توسط نهشتههاي سطحي پوشيده و مبهم شده است .اما به نظر ميرسد گسل از نوع گسل معكوس با زاويه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيب کم باشد .به سمت شرق گسل بشاگرد طبيعت و بيرون زدگي زونهاي مجموعه آميزه رنگي و مجموعه دورکان
ناپديد ميگردد .به سمت جنوب مجموعه آميزه رنگي در مجاورت واحد گوره داك به وسيله يك گسل معكوس گسل
خورده اســت ،که شــيب آن از زاويه کم در شــرق تا زاويه زياد در غرب تغيير ميکند .مجموعه آميزه رنگي شــامل
 ،Globotruncanaسنگ آهك ،ولكانيكهاي بازيك تا متوسط ،رسوبات و کمي سنگهاي دگرگوني و نفوذي ميباشد.
دو مجموعه سنگي بر روي نق شه جدا شدهاند؛ يك مجموعه ر سوبي ( )cm1و يك مجموعه بازيك ( )cm2ميبا شد.

زﻣﯿ

اين دو مجموعه هيچ وابستگي چينهاي نسبت به يكديگر ندارند .مجموعه رسوبي شامل ماسه سنگ خاکي خيلي کم
تا متوسيط تكتونيكي ،شيلهاي سبزتيره تا گلي رنگ با اليه بندي منظم ،سيلتستون آهكي و راديوالري ،بايوميكرايت
نازك اليه شامل سنگ آهك گلوبوترونكانادار ،سنگ آهك ري کري ستاليزه سفيد،چرت خاک ستري ،سبز ،قرمز و زرد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

(شــامل چرت راديوالري) ،آرنايتهاي توفي ،فيليت ،شــيســت و کمي بازالت آميبدال ،ســرپانتين و کلينوپيروکســنيت
ميباشـد .مجموعه بازيك شـامل بازالتهاي بالشـي و حفرهاي و آندزيتهاي بازالتي ميباشـد که روي هم ضـخامتي
بيش از  70متر توده سنگ را مي سازند؛ و همچنين داراي کمي ماسه سنگ ،سيلتستون ،شيل ،سنگ آهك پالژيك ،
چرت راديوالري ،گابرو و سرپانتين ميباشد .رخنمون داخل واحد گوره داك همچنين داراي آندزيت ميباشد .مناطق
غالباً داراي سنگ آهك گلوبوترونكانادار ) ،(Kgسنگ آهكهاي ديگر ) ،(lچرت راديوالري و سيلتستون ( ،)rپيلوالواي
بازيك تا متوسط ( ،)bو سرپانتينيت و الترابازيكهاي سرپانتينيتي( ،)srدر نقشه از هم متمايز هستند .قطعات کم در
مجموعه شـــامل ريوليت ( ،)rhهيالوکالســـتيك ( ،)hگرانيت و پيروکســـنيت دگرگون شـــده ( ،)gلوکوگابرو و

پالژيوگرانيت( ،)gb1و گابرو و اليوين گابرو ( )gb2ميباشد .سرپانتينيت و سنگهاي آذرين ديگر ،با هم داخل بلوكهاي
کوچكي از آهك ريفي هستند ،از منشأ خارجي هستند .لبههاي تودههاي منفرد داخل مجموعه آميزه رنگي به شدت
تكتونيزه شدهاند .از نظر سنگ شنا سي ،سنگهاي آت شف شاني غالب ًا بازالت ه ستند .اينها ممكن ا ست آفيريك يا
پورفيريتيك با فنوکريســتهاي پالژيوکالز و پيروکســن باشــد و همچنين ممكن اســت فنوکريســتهاي اليوين دروغين
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باشد .شكل توده ممكن است اسفروليتيك هيالوکالستيك يا اينترسرتال باشد.کانيهاي ثانويه شامل رس ،کلسيت و
کمي کوارتز ا ست که ن شاندهنده آلترا سيون در جهت رخ ساره زئوليت ميبا شد .سنگهاي ديگر آت شف شاني شامل
پيكريت ،آندزيت بازالتي و دا سيت ميبا شد (همراه با فنوکري ستهاي پالژيوکالز م ستقر در تودههاي شي شهاي باند و
جرياني) .هردو ســنگهاي ولكانيك و پلوتونيك دگرگوني هيدروترمال درجا را تحمل کرده اند .ســرپانتينيت شــامل

ﮐﺸ
ﻮر

آنتيگوريت و با ستيت ميبا شد که ن شان مي دهد از هارزبورژيت من شأ گرفته ا ست .چرت راديوالري و سنگ آهك
(بيوميكرايت پالژيك و وکســـتون) دراي فســـيل هاي G. ،G. tricarinata ،G. lapparenti ،Globotruncana arca
 Heterohelix spp. ،G. elavata ،G. concavata ،G. contuse ،stuartiو  Oligosteginaميبا شد .اين فونا معرف سن
کرتاسه پسين ( سانتونين  -ماستريشتين) ميباشد .سنگ آهكهاي پالژيك معرف سن پالئوسن در بلوك مجموعه
آميزه رنگين پيدا شـــدهاند در مالنژ رســـوبي در بخش جنوبي ورقه يكي شـــدهاند که داراي جلبك  Erhelia albaو
 Acervulina sp.ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه گنج ()Kga

اين مجموعه آذرين تجمعي از سنگهاي ولكانيك و کمي رسوبي که توسط دايكهاي صفحهاي نفوذ کرده اند که به نظر

تﻣ

ميرسد باالترين شكستگيهاي سكانس افيوليتي را نشان مي دهد .اين بخش کمربند وسيعي از رخنمونهاي گوشه شمال
شرق ورقه ،در ميان لبه فروافتادگي جازموريان را شامل مي شود .مجموعه گنج به سمت شمال توسط نهشتههاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سطحي پوشيده ميشود و در مجاورت مجموعه دورکان ،واحد پاتوران و ماريچ در جنوب گسل خورده مي شود .وابستگي
با مجموعه مختارآباد به سمت شرق مبهم است .يك کاراکتر صفحه اي ،با دايكهاي غالباً بر روي سنگ هاي ولكانيكي ،
در جنوب باريكه بيرون زده گسترش يافته است .در اينجا ،دايكهاي غالباً با شيب به سمت شمال ،شامل الواهاي

و
اﮐﺘ

داسيتي ،آندزيتي و بازالتي به شدت آلتره شده و پورفيري پالژيوکالزدار ميباشد که به داخل چينهاي باز وارد شده
اند .باقيمانده زون بيرون زده به وسيله ولكانيكهاي کمي خميده با شيب کم غالباً جريان هايي با ترکيب داسيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پورفيري  ،اما همراه با پيلوالواهاي آندزيت بازالتي حفره اي ،بوجود آمده است .جريانهايهاي متوسط تودهاي بوده و
درزههاي ستوني را نشان ميدهند .ولكانيكها توسط فضاهاي وسيعي بريده شدهاند و به دايكهاي عمودي از
آندزيتهاي پورفيري با ماهيت فلدسپار پورفيري نوع اين مجموعه تبديل شده اند .برخي افقهاي ماسه سنگ توفي
دانه درشت تا دانه متوسط با جريانهاي ولكانيكي بين اليه هستند :اينها اليه بندي و دانه بندي تدريجي را نشان
مي دهند .در اينجا فسيلي براي شاهد سني وجود ندارد ولي با استنتاج بنا شده بر پايه اينكه در امتداد ورقه  7644دور
کان 7544 ،قلعه منوجان و  7545کهنوج سن اين مجموعه به کرتاسه پسين نسبت داده شده است.
مجموعه مختارآباد ()K ma

زﻣﯿ

اين مجموعه تجمعي از سنگهاي ولكانيك و رسوبي ميباشد که باالترين شكستگيهاي توالي افيوليتي را نشان ميدهد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين مجموعه فضاي کوچكي از برجستگيهاي کم را در حاشيه فرو افتادگي جازمورريان در گوشه شمال شرق نقشه
نشان مي دهد .کنتاکت اين مجموعه با مجموعه گنج در غرب و جنوب ناپيدا ميباشد :مجموعه مختارآباد توسط
نهشتههاي سطحي پوشيده شده است .مهمترين سنگ اين مجموعه پيلوالواي بازالتي ميباشد که با سنگ آهك
پالژيك و نازك اليه خاکستري تا سفيد رنگ و خردههاي کربناته ( )lو همچنين کمي شيلهاي مارلي نازك اليه ،
چرت قرمز و خردههاي توفي بين اليه ميباشد .الواها به طور وسيع توسط دايكهاي ديابازي ن فوذ کردهاند .اين
مجموعه در امتداد جنوب شرقي ـ شمال غربي به صورت طاقديس و ناوديس چين خورده است که توسط تعدادي
گسل کمي جابجا شده اند .بايوميكرايتها شامل ميكروفسيلهاي فراواني شامل راديوالريا و فرامينيفر هاي پالنكتونيك

 Globorotalia cf. pseudobulloidesو  G. trinidadensisو فوناي پالئوسن پيشين ميباشد .محدوده سني اين
مجموعه ،همانند مجموعههاي داراي فوناي کرتاسه پسين در برگه شماره  7743رمشك و  7844رماك در شرق ،از
کرتاسه پسين تا پالئوسن پيشين ميباشد.
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واحدهاي ائوسن ـ اليگوسن

واحد ماريچ :اين توالي تقريباً توربيد ايتي يك پهنه به سمت جنوب شرق را در مجموعه ناوديسهاي دورکان .کهور
چاران از برگه  7544قلعه منوجان شكل مي دهد .ابن واحد با ناپيوستگي برروي مجموعه دورکان قررا دارد و کنتاکت
آن به طور محلي تكتونيزه يا گسل خورده مي شود .در اينجا کشيدگي کوچكي به سمت شمال شرق زون اصلي وجود
دارد .در اينجا واحد ماريچ به طور ناپيوسته مجموعه دورکان را مي پوشاند و بنابراين به طور بخشي تكتونيزه است و
در مجاورت واحد پاتوران و مجموعه گنج در شمال گسل خورده است .ضخامت واحد ماريچ در اين برگه  3000متر
ميباشد .زير واحدهاي زير در واحد ماريچ شناسايي شدند:

ﮐﺸ
ﻮر

شيل گورت ))Eml

شامل شيلهاي هوازده قرمز تا گلي رنگ و ماسه سنگ دانه درشت تيره رنگ ،کنگلومرا به همراه کمي آهك پالژيك

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميباشد .ماسه سنگ يك رخساره مشخصي ( )srرا در شيل گورت در برگه شكل ميدهد (به طور محلي نوع آن در
برگه  7544قلعه منوجان شبيه هم نيستند) ولي به طور مشخص شيل قرمز تا گلي رنگ با آن بين اليه ميباشد.
ميكروفونا قابل تشخيصي در شيل گورت در اين برگه شناسايي نشد گرچه هنوز ميكروفوناي ائوسن پيشين در ماسه

تﻣ

سنگ کناشامير که بر روي شيل گورت قرار گرفته ثبت شده است بنابراين سن شيل گورت قبل از ائوسن پيشين
ميباشد.
ماسه سنگ كناشامير )(Em2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که به صورت متناوب از شيل و ماسه سنگ به همراه کمي گل سنگ ،سيلتستون ،سنگ آهك ،توف و کنگلومرا تشكيل
شده است .اين ماسه سنگ به رنگ خاکستري ـ سبز تيره  ،گلي ،قرمز  ،زرد ـ قهوه اي ،هوازده  ،خرده سنگي ،کربناته ،

و
اﮐﺘ

دانه ريز تا دانه درشت است و با اليه بندي منظم ميباشد .اين ماسه سنگ معموالً دانه بندي و فلوت کاست قاعده اي
را نشان ميدهد .ليتولوژيهاي دانه ريزتر (شيل ،گل سنگ و سيلتستون) اغلب به رنگ سبز هستند اما به طور محلي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رنگ ق هوهاي روشن ،صورتي يا گلي را نشان ميدهند .شيل به صورت نازك اليه ،سوراخ سوراخ و خم شده ميباشد.
جائيكه شيل و کنگلومرا در توالي غالب هستند در نقشه به نام رخساره شيلي ) (shlو رخساره کنگلومرايي ( )cناميده
شده اند .سنگ آهك ) (l1شامل وکستون فرامينيفري با فرامينيفرهاي بزرگ بنتيك همراه با سنگ آهك پالژيك
ميباشد .فسيلها شامل ) Assilina sp. ،D ، sp.)Alveolina Glomalveolinaو  Nummulites globulesميباشد که
يك تجمع آبهاي کم عمق مربوط به ائوسن پيشين تا مياني ميباشد .سنگ آهك پالژيك داراي Globigerina

زﻣﯿ

 G. corpulenta ،linapertaو  Globorotalia sp.به سن ائوسن ميباشد .يك ميكروفونا از سنگ آهك مشابه از منطقه
دورتر در شمال شرق داراي  Globorotalia cf. wicoxensis ،G. linaperta ،Globigerina primitiveو G. aff.
 Simulatilisبه سن ائوسن پيشين ميباشد.
شيل اركوران ()Em3

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين توالي از شيل و ماسه سنگ ميباشد .اليههاي شاخص از شيلهاي مشخص شده در نقشه ميباشند .به مقدار کم
اليههاي سيلتستون  ،توف ،گل سنگ و کنگلومرا با اين توالي بين اليه است .ماسه سنگ اغلب دانه ريز ،خرده سنگي ،

با جورشدگي خوب ،داراي کمي ميكا ،نازك اليه و داراي دانههاي گرد شده ميباشد .اين دانه بندي تدريجي ،اليه
بندي صفحه اي ،ريپل مارك و تركهاي گلي و خرده هاي گياهان را نشان مي دهد .شيل و گل سنگ به رنگ خاکستري
ـ سبز و گلي ،هوازده ،خردشونده و کربناته است .کنگلومرا از نوع پلي ميكتيك پبلي دانه پشتيبان حاوي خردههاي
ولكانيكي ميباشد .سنگ آهك ،ماسه سنگ و چرت در يك خميره آرژيلي قرار دارند .در اينجا کنگلومراي کابل و بولدر
نيز توسعه پيدا کرده است .ماسه سنگهاي درشت ولكانيكي داراي کرم ?Discocyclina sp. ،و  Nummulites sp.به

سن ائو سن ميباشد.
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ماسه سنگ گشميران ()Em4

غالباً يك توالي ماسهاي با کمي شيل ،کنگلومرا و سنگ آهك بيوکالستيك ( )l2است .ماسه سنگ عمدتاً نازك اليه ،
هوازده زرد ـ قهوهاي ،خاکستري و گلي و اغلب ليتيك آرنايت با جورشدگي خوب و سيمان کربناته مرکب از دانههاي
زاويهدار ميباشد .شيل نازك اليه ،خاکستري ،خرد شونده و معموالً سيلتي ميباشد .کنگلومرا قرمز هوازده ،پلي
ميكتيك و خميره پشتيبان داراي خردههاي در اندازه بولدر ميباشد .جائيكه ميزان شيل به طور مشخص در ماسه
سنگ افزايش مييابد رخساره شيلي ) (sh2در نقشه ميآيد .در شيل فرامينيفرهاي پالنكتونيك Globigerina

ﮐﺸ
ﻮر

 G. eocena ،linapertaو  Pseudohostigeina wilcoxesisبه سن ائوسن مياني ميباشد .سنگ آهك بيوکالستي
ميكروفوناي مشخصي ندارد .اين واحد در برگههاي مجاور در شمال غرب به سن ائوسن پسين شناخته شده است.
واحد ماريچ در اين برگه در محدوده سني ائوسن پيشين ـ پسين ميباشد .دو زير واحد بااليي اين واحد در برگه
احتماالً در طي فرسايش از بين رفتند و يا اينكه در زمان رسوبگذاري در نتيجه عدم رسوبگذاري زير واحد بااليي در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش جنوب غربي حوضه دورکان کهور چاران باال آمدند .اين واحد همچنين دياکرون ميباشد مثالً در برگه 7544
قلعه منوجان شيل گورت به سن ائوسن مياني و ماسه سنگ کناشامير ،شيل ارکوران و ماسه سنگ گشميران به سن

تﻣ

ائوسن مياني ـ پسين ميباشند .واحد ماريچ در يك محيط شلف همراه با رسوباتي که در يك شرايط تكتونيكي بي
ثبات انباشته شدهاند قرار دارد .اين واحد غالباً آلتراسيون ماسه سنگ و شيل همراه با تغييرات رخسارهاي سريع
ميباشد .سنگ آهك بيوکالستيك در زير واحدهاي کناشامير و گشميران وجود دارد به دليل اينكه داراي فرامينيفرهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بزرگ آبهاي کم عمق هستند محيط کم عمق را نشان مي دهد .ماسه سنگ توربيدايتي و رسوبات پالژيك کم و بيش
در يك زمان نهشته شدند و اين موضوع نشان مي دهد که تغييرات قابل توجهي از نظر عمق در حوضه رسوبي وجود
واحد گوره داك ()EOg

و
اﮐﺘ

داشته است.

اين توالي متناوب اليه اليه شيل ـ ماسه سنگ يك زون رخنمون را به وسعت  15کيلومتر که در تمام عرض نقشه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قرار مي گيرد .در امتداد کنتاکت شمالي خود از مجموعه دورکان و به طور محلي ،از مجموعه بيرجند ،بوسيله گسل
شمال شرقي بشاگرد جدا ميشود .در غرب و در نواحي کوچكي از شرق برگه ،حاشيه مجموعه آميزه رنگي با اين
مجموعه به صورت گسلي يا تكتونيزه تداخل پيدا مي کند .مرز جنوبي در مجاورت واحد جاقين و مجموعه مالنژ يك
سري گسلهاي معكوس با شيب شمال شرقي ميباشد .با توجه به دو اليه داخلي کوچك که به طور تكتونيكي در بخش
جنوبي برگه قرار گرفته اند به نظر ميرسد که واحد گوره داك در زير حوضه اليگوسن ـ ميوسن در جنوب قرار ميگيرد.

زﻣﯿ

واحد عمدتاً شامل توالي تفكيك نشده از اليههاي متناوب شيل و ماسه سنگ همراه با کمي سنگ آهك ،کنگلومرا ،
توف و سيلتستون ميباشد .رخساره شيلي ( )shبه شورت ناپيوستگي در بخشهاي غربي ،مرکزي و شرقي پهنه رخنون
بيرون زدگي دارد .سنگ آهك بيوکالستي ،همراه با کمي کالك آرنايت و کالك سيلتايت ( )lتوسعه وسيعي در بخش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جنوبي زون بيرون زده دارد و همچنين به صورت لنزهاي کوچك درون توالي تفكيك نشده وجود دارد .کل واحد تقريب اً
 3500متر ضخامت دارد .ماسه سنگ عمدتاً آرنايتي است ولي خرده سنگ نيز وجود دارد .شيل به رنگ خاکستري تا

گلي و سيلتي ميباشد .توالي تفكيك نشده قالبهاي گسلي فراوان و ديگر شاخصههاي ساختماني را از توالي توربيدايتي
نشان ميدهد .اليههاي داخلي بزرگتر در جنوب برگه شامل شيل خاکستري تا گلي ،اليههاي ماسه سنگي نازك ،توف
و سنگ آهك ميباشد .ميكروفوناهاي جابجا شده در پبلهاي کنگلومرا در توالي تفكيك نشده داراي Nummulites
 N.gizehensis ،globulesو  Discocyclina sp.ميباشد .ميكروفوناهاي ديگر شامل spp. ،Nummulites spp.

 Alveolinaو  Orbitoides sp.ميباشد .اين ميكروفوناها محدوده سني ائوسن پيشين تا مياني را تعيين ميکنند .سنگ
آهكهاي پالژيك کمي که در توالي تفكيك نشده وجود دارد شامل ميكروفوناي Globorotalia ،Globigerina spp.

،Globigeriatheka sp. ،G. cerroazolensis ،G. opimnana ،G. contrails ،G. spinulosa ،crassata
 Hantcerina sp. ،Pseudohatigerina micraميباشد که تعيين کننده سن ائوسن پيشين تا پسين ميباشد .شيل يكي
از اليه داخليهاي جنوبي داراي  cerroazolensis Globorotaliaبه سن ائوسن پ سين ميباشد .شيل رخساره شيلي
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داراي فرامينيفرهاي پالنكتونيك ، Globorotalia praecretacea ،G. venezuelana ،Globigerina tripartite
 Catapsydrax sp.و  Globoratalia suteriبه سن ائوسن پسين تا اليگوسن پيشين ميباشد .زون رخنمون آهكي بزرگ
در غرب برگه شامل سنگ آهك پالژيك دانه ريز داراي فرامينيفرهاي پالنكتونيك G. ، Globotroncana lehneri
 Globigerina spp. ،Globigeriatheka sp. ،G. cf. esnaensis ،G. aragonensis ،spinulosaو ?Truncorotaloides

ﮐﺸ
ﻮر

 ropilensisبه سن ائوسن مياني ميباشد .بهر حال فونايي از اليگوسن در توالي تفكيك نشده يافت نشده است و احتما ًال
رخساره شيلي باالترين رنج سني را دارد و سن اين واحد ائوسن پيشين تا اليگوسن پيشين ميباشد .واحد گوره داك
در يك محيط اسلوپ ( )slopeنهشته شده است و داراي ماسه سنگ و شيل توربيدايتي و جرياني ،همراه با شيل و
سنگ آهك پالژيك ميباشد .اين به نوعي توالي فليش ميباشد .اين واحد در همه جهات ولي بيشتر در جهت غربي
جابجا شده است .جابجايي اليههاي بزرگ با درهم ريختگي تكتونيكي طبقات همراه بوده است .توالي تفكيك نشده ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در جايي که جابجا شده ،داراي قطعات بيگانه و خرده هايي از جنس خود ميباشد :قطعات بيگانه نسبتاً بزرگ و داراي
ليتولوژي مجموعه آميزه رنگي ميباشد .قطعات همجنس ،بسيار کوچك و گرد شده هستند و توسط بوديناژ از اليههاي
خود در توالي جابجا شده جدا شده اند .ليتولوژي عمده تمام بلوكها معموالً بازالت ،چرت گلي تا قرمز (معمو الً
راديوالري) ،توف ،ماسه سنگ و سنگ آهك از نوع سنگ آهك گلوبوترونكانادار کرتاسه ميباشد.

تﻣ

واحدهاي اليگوسن و ميوسن
واحد انگوران ()OMa1 , OMa2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شيل ـ ماسه سنگ در درون بخش جنوب شرقي ناوديس مرکب بند چاکر رخنمون دارد و به صورت دگرشيب
در زير بخش دهيردان قرار مي گيرد .اين واحد به صورت گسلي يا تكتونيكي در مجاورت رسوبات در هم آميخته واحد

و
اﮐﺘ

گوره دوك قرار مگيرد .واحد شامل زير واحد شيلي زيرين  OMa1و زير واحد ماسهاي بااليي  OMa2ميباشد .ضخامت
اين واحد  5000متر ميباشد .زير واحد شيلي شامل شيل خاکستري با اليه بندي خوب تا اليه اليه ،سيلتي و به طور
بخشي شيل ميكايي هوازده با کمي ماسه سنگ ميباشد .اين واحد جابجا و دگرشكل شده و به طور خاصي با رسوبات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آميزه اي يكي شده است .زير واحد ماسهاي شامل توالي منظمي از ماسه سنگ و شيل ميباشد :تناوب ها نازك بوده و
توسط اليههاي ماسه سنگي سخت پوشيده ميشوند که يك سري فضاهاي بسته ،صخرههاي شيبدار و برجستگيهاي
شيبدار را ايجاد ميکند .افقهاي مگاريتميك شيلي در اين زير واحد مي تواند شناسايي شود .ماسه سنگ عمدت اً
آرنايت سنگي با منشأ غالب ولكانيكي همراه با کمي خردههاي سنگي ميباشد .در اينجا ماسه سنگ کربناته و شل
بدها ( )shell bedsنيز توسعه يافته اند .شيلها خاکستري و ريزريز بوده و اندازه آن تا حد سيلتستون ميرسد.

زﻣﯿ

ساختمانهاي رسوبي نظير دانه بندي تدريجي ،فلوت کست ،لود کستهاي کوچك ،دراگ مارك و مارکهاي خاص ديگر
در حد فاصل ماسه سنگ ـ شيل ايجاد شده اند .واحد به طور پراکنده فسيلي است و داراي اثرات فسيلي آبهاي عميق

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 Spirorhapheو  Paleodictyonميباشد .ميكروفونا زير واحد شيلي شامل ،G. siakensis ،Globoprotalia opimnana
 G. cf. angulisuturalis،G. binaiensis ،Globigerina sellii ،G. cf. obesaو  G.tripartitaبه سن اليگوسن پسين
ميباشد .فرامينيفرهاي پالنكتونيك شيل خاکستري از زير واحد ماسهاي داراي  Globigerina tripartitaو G. prasaepis
ميباشد .ماسه سنگ کربناته و شل بدها ( )shellbedsداراي فرامينيفرهاي بزرگ M. ،Miogypsina spp.

 Miogypsinoides spp. ،Archaias operculiniformis ،thecideaeformisو  Lepidocyclina sp.به سن ميوسن

پيشين مي باشد .بنابراين محدوده سني واحد انگوران اليگوسن پسين ـ ميوسن پيشين ميباشد .واحد در يك محيط
فليش نسبتاً عميق نهشته شده است ( بر اساس اثرات فسيلي آبهاي عميق) .ابتدا ،در طي رسوبگذاري زير واحد شيلي،
رسوبات تخريبي ،احتماالً در نتيجه دوري از منشأ  ،کم بود .زير واحد ماسهاي دو مكانيسم پيشروي يك رخساره ماسهاي
بيروني از پهنه توربيدايتي را بر ر وي زير واحد شيلي و يا باال آمدگي حوضه را نشان ميدهد .مكانيسم دومي ،حتي به
طور محلي ،ميبايست در طي نهشته شدن زير واحد ماسهاي وجود داشته باشد زيرا توسعه محلي از ليتولوژيهاي
درشتتر از شل بدها ( ،)shell bedsتجمع پوسته گاستروپودها و اوسترها وجود دارد.
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واحد دهيردان ()Md

اين يك توالي شيلي است که به طور وسيع در بخش جنوبي برگه ،در بخش جنوب شرقي ناوديس مرکب بند چاکر ،
وجود دارد .به طور دگرشيب بين واحد انگوران و واحد بند چاکر قرار ميگيرد ،همچنين در مجاورت واحد بند چاکر و
و احد شهر بوم کنتاکت گسلي دارد و با رسوبات آميزه اي کنتا کت گسلي يا تكتونيكي دارد .واحد زيري در باالي اين
واحد در يك محل خاص در منتهي اليه حاشيه غربي برگه قرار دارد .بيشترين ضخامت اين واحد تقريبا 1000متر
ميباشد .واحد دهيردان يك توالي از شيل ،معموالً کربناته و همراه با اليههاي نازك ماسه سنگ و سيلتستون ميباشد.
در اين برگه اين واحد عمدتاً ترکيبي از رخساره ماسهاي ()s؛ عمدتاً ماسه سنگهاي نازك اليه همراه با کمي شيلهاي

ﮐﺸ
ﻮر

هوازده سفيد و کربناته ميباشد .اين رخساره تنها در برگههاي سمت غربي و جنوب غربي ،جائيكه شيل کربناته غالب
است ،به طور محلي توسعه پيدا کرده است .اين واحد خيلي ناقص ،به شدت پيچيده و به طور محلي جابجا شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شيل داراي فرامينيفرهاي پالنكتونيك ،Globoprotalia siakensis ،G. sacculife ،Globigerinoides trilobus
 Globoquadrina dehiscensو  Globigerinita sp.ميباشد .اين ميكروفونا تعيين کننده سن ميوسن پيشين ميباشد.
فرامينيفرهاي بنتيك Miogypsina thecideaeformisو  Operculina complanataشاخص سن ميوسن يا جوانتر

تﻣ

ميباشد .واحد دهيردان شامل رخسارههاي پيشرونده کم عمق است ؛ بخش پائيني که از نوع فليش است از محيطهاي
آبهاي عميق و شلف ـ اسلوپ ،در مقابل بخش بااليي ،دقيقاً در زير آهك ريفي واحد وزيري ،از محيط شلف بسيار کم
عمق ميباشد.
v

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد وزيري( )M

در اين برگه تنها رخنمون بسيار کوچكي از اين واحد وجود دارد که به طور دگرشيب بر روي واحد دهيردان قرار

و
اﮐﺘ

ميگيرد .واحد در بخش شرقي ناوديسي که بخش عمده آن در برگه  ،7543درپهن  ،در غرب است قرار ميگيرد .اين
واحد شامل شيل و ماسه سنگ همراه با شل بد ( )shell bedو کالك آرنايت ( )l2ميباشد .آهكهاي ريفي مرجاني ـ
جلبكي که در برگههاي غربي گسترش يافتهاند در اينجا نمايان نيستند .لنز هاي واحد وزيري به سمت شرق کوچك
شده و با اين موقعيت چينه شناسي خود در جاهاي ديگر برگه وجود ندارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد شهر پوم ()Msp1, Msp2 , Msp3

اين اليههاي ريتميك توالي شيل ـ ماسه سنگ يك پهنه وسيع و ممتد با جهت شرقي در حدود  3تا  10کيلومتر
عرض کل برگه را اشغال ميکند .اين واحد از واحد گوره داك و آميزههاي رسوبي در شمال توسط گسلهاي معكوس
با شيب شمال شرق ،گسل پشگيرم ،جدا مي شود .همچنين کنتاکت جنوبي اين واحد با واحدهاي دهيردان ،بند چاکر

زﻣﯿ

و جاقين زون گسلي معكوس وسيع ،گسل جاقين ،ميباشد .اين کنتاکت در جنوب شرقي با گستردگي وسيع آميزه هاي
رسوبي پيچيده ميشود ،با اين وجود کنتاکتهاي واحد شهر پوم گسلي ميباشد .يك درون نهشته طاقديسي از واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دهيردان در جنوب شرقي برگه با واحد شهر پوم کنتاکت هاي گسلي دارد .واحد جاقين به طور محلي با دگرشيبي
واحد شهر پوم را ميپوشاند .اين واحد شامل سه زير واحد است :زير واحد ريتميك ماسهاي زيرين  ، Msp1يك زير واحد
مياني نازك اليه  Msp2و يك زير واحد ريتميك بااليي  .Msp3ضخامت کل واحد در اين برگه  6000متر است .زير واحد

ريتميك ماسهاي زيرين  Msp1تنها در مرکز تاقديس در جنوب شرق برگه رخنمون دارد ،در جاهاي ديگر احتماالً به
صورت تكتونيكي بريده مي شود .اين زير واحد يك توالي ريتميك از ماسه سنگ و شيل شامل اليههاي ماسه سنگ
کربناته ضخيم است .تناوبهاي اين توالي بسيار ضخيمتر از تناوبهاي داخل زير واحد ماسهاي واحد انگوران ميباشد و
توسط اليههاي ماسه سنگ ضخيم و توده اي پوشيده ميشوند.
ماسه سنگ عمدتاً آرنايتهاي سنگي با جورشدگي خوب ميباشد (با منشأ ولكانيك) که با کلسيت يا سيليس سيمان
شده اند :خره هاي سنگي نيز به مقدار کم وجود دارد .شيل نازك اليه ،خاکستري و ريزريز ميباشد .ساختمانهاي
رسوبي شامل الميناسيون صفحه اي ،اليه بندي متقاطع  ،ريپل مارك ،دانه بندي تدريجي ،فلوت کست ،اثرات کشيدگي ،
لود کست و ديگر ساختها مي باشد .ايكنوفسيل در اينجا معمول است .زير واحد مياني نازك اليه  Msp2در بخش پاييني
خود تناوب شيل و ماسه سنگ رادارد که تا ريتمهاي ضخيم شيلي در باالي زير واحد ميرسد .تناوبهاي بزرگ شيلي
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بر روي نقشه جدا شده اند .اين توالي ناقص است و از زير واحدهاي بااليي و پاييني خود آشفته تر است و در نزديكي
گسل جاقين جابجا شده است .ماسه سنگهاي ميكادار نازك اليه و گل سنگ خاکستري ،همراه با شيل ورقه اي
ليتولوژي خاص اينجا هستند .فلوت کست ،اثرات شياري ،پد کست و ديگر ساختمانها همانند باروهاي کرم بسيار
فراوانند  .يك سري اثرات گياهان در بخشهاي شرقي اين زير واحد وجود دارد .زير واحد ريتميك بااليي برجستگيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

کوچكي را ايجاد ميکند .اين زير واحد غالباً ماسهاي شامل اليههاي متناوبي با مقداري شيل است که در خود رخساره
شيلي ( )shو مگاريتميك هاي شيل را دار د .اين زير واحد از نظر ليتولوژي شبيه زير واحد ريتميك پاييني است ،اما به
طور مشخص يك سطح چينهاي بزرگتري را اشغال ميکند .شيل زير واحد مياني داراي ،Globigerinoides trilobus
 G.sacculiferو  Globigerina venezuelanaاست که يك ميكروفوناي ميوسن ميباشد .فون اي با سن مشخصي از زير
واحد بااليي يافت نشد .بر پايه شواهد ناچيز پالئونتولوژي از برگه  ،7543درپهن ،و شواهد بدست آمده از تطابق چينهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحدهاي دهيردان ،وزيري و جاقين  ،حدود سن واحد شهرپوم به اواخر ميوسن پيشين تا ميوسن مياني نسبت داده
ميشود .محيط نهشته شدن کل اين واحد يك محيط کامالً فليشي عميق ميباشد که بوسيله رسوبگذاري تخريبي
دانه درشت از يك فورلند باال آمده شكل همراه با فرونشست حوضه و جريانهاي بزرگ مقياس گرفته است .اين واحد
يك توالي توربيدايت ( آشفته) نزديك به منشأ ميباشد.

تﻣ

واحد بند چاكر ()Mbc

اين توالي ماسهاي در ناوديس جاقين در بخش غربي برگه وجود دارد .در اينجا به طور هم شيب بر روي واحد دهيردان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و در زير واحد جاقين قرار ميگيرد ،هر چند به طور محلي کنتاکتها گسلي مي شوند .اين واحد به طور جانبي معادل
واحد شهرپوم ميباشد ،با اين تفاوت که در شمال کنتاکتهاي گسلي ،گسل جاقين دارد .در يك منطقه اين واحد در

و
اﮐﺘ

مجاورت آميزه هاي رسوبي گسلي ميباشد .اين واحد تقريب اً  2500متر ضخامت دارد و شامل ماسه سنگهاي ضخيم
اليه و شيلهاي خاکستري تيره تا خاکستري سبز ،کمي کربناته و نازك اليه همراه با کنگ لومراي پبلي نازك اليه
ميباشد .سكانس يك آلتراسيون اليههاي ضخيم تا نازك ماسههاي و بيشر شيلي ميباشد .شاخص شيل )Shaly

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 )markerبر روي نقشه مشخص ميباشد .رنگ دياژنزي اليههاي شيل و ماسه سنگ ،قرمز ،زرد و خاکستري ،در باالي
سكانس ديده ميشود .ماسه سنگ عمدتاً از نوع آرنايت سنگي مي باشد که به مقدار فراوان قطعات ولكانيكي دارد و
ساختهاي لود کست و فلوت کست را نشان ميدهد .برخي اليهها داراي کفههاي جدا شده پلسي پود و گاستروپود
ميباشند .همچنين اليههاي نازك زغال (مردابي) و اثرات و ريشه گياهان بي برگ وجود دارد .شيل کربناته در اين
واحد داراي rework ،Globorotalia peripheroronda Globoquadrina dehiscens ،Globigerinoides sicanus

زﻣﯿ

 rotalids ،Operculina sp.و  nodosaridsمي باشد .اين ميكروفونا سن اواخر ميوسن پيشين را تعيين ميكند .به سمت
شرق در برگه  ،7543درپهن ،واحد سن ميوسن پيشين ـ مياني دارد ؛اين رنج سني براي واحد در اين برگه نيز پذيرفته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده است .محيط در اينجا خيلي کم عمق بوده است و ليتولوژي ماسه سنگ توده اي جابجا شده (  )reworkedبا فلور
همراه خود با باالي توالي دلتايي مطابقت ميکند .گرچه برخي شواهد از نهشتههاي توربيدايتي در اين واحد حكايت
ميکند .باالخره يك محيط نزديك به منشأ ،يك دلتاي پيشرونده به سمت مخروطههاي زير دريايي پذيرفته شده

است.

ja3

واحد جاقين ) , M

ja2

ja1

(M , M

اين توالي تخريبي به طور هم شيب بر روي واحد بندچاکر در در ناوديس جاقين در بخش غربي برگه قرار ميگيرد.
همچنين به طور هم شيب در دو ناوديس در جنوب گسل پشگيرم در بخش مرکزي برگه بر روي واحد شهرپوم قرار
مي گيرد .کنتاکت واحد جاقين در مجاورت واحد شهرپوم در شمال ناوديس جاقين و در مجاورت آميزه هاي رسوبي در

مرکز برگه ،گسلي مي شود .يك شاخه گسلي از واحد جاقين در مرز جنوبي واحد گوره داك ،بين اين واحد و آميزههاي
رسوبي وجود دارد .واحد جاقين  2000متر ضخامت دارد .بخش پاييني توالي  Mja1شامل ماسه سنگ سبز ،کنگلومرا
و کمي شيل همراه به ميزان کمي از اليههاي شاخص شيل ( )Shaly markerميباشد .در رخنمون شرقي اليههاي
ماسه سنگ و شيل از تناوبهاي منظم نازكتر با توالي ماسه سنگ و کنگلومراي پبلي تشكيل شده است .ماسه سنگ
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داراي جور شدگي ضعيف و از نوع آرنايت سنگي خاکستري ـ سبز و خرده سنگي ميباشد .به مقدار فراوان قطعات
ولكانيكي ،فلدسپار و ميكا دارد .ماسه سنگهاي دانه ريز تر در ريتمهاي شيلي الميناسيون صفحهاي ،چينه بنديهاي
ريز و ريپل ماركهاي نامتقارن را نشان مي دهند .کنگلومرا يك کنگلومراي پبلي پلي ميكتيك ماتريكس پشتيبان است
که داراي خردههاي بازالت و پورفيريهاي متوسط تا بازيك ميباشد .شيل خاکستري ـ سبز تيره ،اليه اليه و ريزريز

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشد .اين زير واحد پاييني توسط توالي ماسه سنگ کرم تا قرمز و کنگلومرا  Mja2پوشيده ميشود و اين نيز توسط
شيلهاي خاکستري ،به طور محلي کربناته با ميان اليههاي ماسه سنگ ،سيلتستون و کنگلومرا  Mja3پوشيده ميشود.
شل بدهاي ( )shell bedداراي استرا و گاستروپود در همه سطوح در واحد جاقين وجود دارد .اليه هاي ضخيم تر
کنگلومرا لنزي و کانالي هستند ،اما توالي ماسه سنگ تودهاي و بدون ساختمان است .شواهد پالئونتولوژيكي از واحد
جاقين در اين برگه يافت نشد  ،ولي در برگه  ، 7543درپهن ،اين واحد داراي حدود سني ميوسن مياني ـ بااليي ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

محدوده محيطي از درياي کم عمق ،با ورود متناوب ماسههاي ريز جورشده يك منشأ مخروطي يا حالت دلتايي ،تا
نزديك ساحل و خشكي ميباشد .يك فاز کنگلومرايي و موالسي دريايي در واحد جاقين خوب نمايان نيست  ،اما در
باالترين بخش واحد جاقين شروع فاز موالسي همراه با باال آمدگي بعد از کوه زايي ،نمايان است .به نظر ميرسد رسوب

تﻣ

گذاري واحد جاقين قبل از پر شدن حوضه بند چاکر آغاز شده باشد سپس به تدريج بر ر وي واحد شهرپوم پيشروي
کرد تا اينكه پر شد.
واحدهاي ساختماني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آميزههاي رسوبي ()sm

اين واحد در تعدادي از زونهاي باريك که از زون گسلي جنوب شرقي پيروي ميکنند و تعداد بيشتري نوارهاي

و
اﮐﺘ

نامنظم که در ادامه گسترش شيلي ناقص در واحدهاي پيچيده اليگو ـ ميوسن ميباشند وجود دارند .الگوي تداخل در
اين نظريهها که تأثيرات چين خوردگي آميزههاي رسوبي ميباشد ،بلوكهاي جهت برگشته را ايجاد ميکند .اعمال
کنترلي بوسيله گسلهاي مهم معكوس با شيب شمال شرق به ويژه ،به خوبي در اين برگه ديده ميشود ،زيرا آميزه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبي نوار خطي را به تبع دو گسل از سه گسل اصلي ،گسلهاي پشگيرم و جاقين ،شكل ميدهد .آميزه رسوبي کنتاکت
گسلي يا تكتونيكي را با واحدهاي گره دوك ،دهديران ،انگوران ،شهرپوم ،بندچاکر و چاقين دارد .اين آميزه يك آميزه
تكتونيكيات که از مجموعه آميزه رنگي جدا شده است ،در حاليكه ماهيت آميزهاي مجموعه آميزه رنگي واقعي قبل
از رسوبگذاري ائوسن شكل گرفت ( بر اساس شواهد برگههاي  7444،7443و بخشهاي ديگر ايران جنوبي) .از آنجائيكه
آميزه رسوبي اين ماهيت خود را در طي حوادث گسلي بعد از نئوژن بدست آورد ،و بلوکها و رفت ()raftها هر دو از

زﻣﯿ

ليتولوژي قديميتر مجموعه آميزه رنگي با هم يكي شدند ،به سمت زون جابجا شده فشار آورده ،و بلوکها و رفت
()raftها از رسوبات از ائوسن تا ميوسن ( در بيشتر حاالت از ليتولوژي خاص فليش) ميباشند .اين آميزه از واحد جابجا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده گوره داك جدا شد در حاليكه چينه شناسي قابل شناسايي در اينجا نمايان نيست .آميزه غالباً شامل ماسه سنگ
فليشي و شيل اسليتي ميباشد،که عمدتاً به سن ميوسن نسبت داده ميشوند ،يك خميره را دور بلوكهاي بهم ريخته
بيگانه شكل ميدهند ،و بقيه بلوك ها توسط بوديناژ از ليتولوژي ماسه سنگ جدا مي شوند .مواد شيلي در اين خميره
اغلب دگرشكل شده اند ،معموالً بريده ( )shearedو نيمه فيليتي شده اند ،و با بريدگي ( )shearingشديد دور بلوكهاي
بيگانه گسترش يافته اند ،که شامل سنگ اهك گلوبوترونكانادار صورتي ،سنگ آهك پالژيك ديگر( ،واحد گوره داك) ،

پيلو بازالت ،آندزيت ،متادياباز ،ريوليت ،چرت قرمز ـ سبز ،سيلتيتون راديوالري ،برش ،توف ،آرنايتهاي ولكانيكي و
شيست ميباشند .گستردگي اين آميزه تا حاشيه جنوبي اين برگه و حتي دورتر نشان ميدهد انشعابات مجموعه آميزه
رنگي کرتاسه ـ پالئوسن در زير ترافهاي فليش قرار ميگيرد.
واحدهاي دگرگوني

مجموعه باجگان ( :)Pzkbدرون نهشتههاي مختلفي از سنگهاي دگرگوني در سراسر گسل بشاگرد در بخش جنوبي
برگه وجود دارد .در اينجا کنتاکت هاي گسلي و تكتونيكي با مجموعههاي دورکان آميزه رنگي وجود دارد .اين سنگ ها
منطبق بر سنگهاي دگرگوني مجموعه باجگان ميباشند که در شمال غرب برگه  ،7443درپهن ،و  ،7544قلعه
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منوجان ،رخنمون دارند .سنگهاي دگرگوني تفكيك نشده  Pzkbشامل ميكاشيست ،مرمر ،اکتينوليت و کلريت شيست
ميباشد ،مناطق غالباً اکتينوليت و کلريت شيست تحت عنوان ( )b1جدا شده اند .اين سنگ ها که تا سن پالئوزوئيك
احتمال داده ميشود عمدتا در طي حوادث کيمرين دگرگون شده اند.
نهشتههاي سطحي
c

قديميترين نهشتههاي سطحي کنگلومراها و ماسه سنگهاي پليوسن پسين ـ کواترنري (  )PLQميباشند .اين ها
اليههاي رنگي را در گوشه شمال شرق برگه در داخل زون رخنمون مجموعه مختار آباد و مجموعه گنج شكل ميدهند.
اينها به باالآمدگي زهكشيهاي قديمي که در اثر فرو افتادگي جازموريان ايجاد شد وابسته هستند .تا حدودي

ﮐﺸ
ﻮر

نهشتههاي مشابه و کمي جوانتر تشريح شدند ،مخروطهاي رنگي سطح باال و تراسهاي گراولي درشت ( ،)Qt1معمو الً
در زير درههاي گسلهاي مهم هستند که به نظر ميرسد اخيراً فعال شده باشند .در لبه جنوبي فرو افتادگي جازموريان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مخروطهاي رود خانهاي سطح باال و نهشتههاي تراسي دره اي ( )Qtlaدر طي فرسايش تراسهاي ) (Qt1شكل گرفتند.
مخروطهاي رنگي سطح پايين و جوانتر و نهشتههاي تراسي دره اي ( )Qt2در سراسر حاشيه فرو افتادگي جازموريان و
به عنوان قطعه ايزوله در سراسر برگه ،به ويژه در طول درههاي گسلهاي مهم ،وجود دارد .کانالهاي موجود در نهرهاي

تﻣ

بزرگ داراي رسوبات رودخانهاي زيادي( )Qalهستند.
ساختمانها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين برگه داراي پنج عنصر ساختماني مهم از شمال شرق به جنوب غرب ميباشد :بلوك گنج ـ مختارآباد ،بلوك
دورکان ،بلوك آميزه رنگي ،بلوك گوره داك و بلوك انگوران .خصوصيات اصلي الگوي تكتونيكي منطقهاي نشان داده
شده در اين برگه حرکت بلوكها بر روي يكديگر در قالب گسلهاي معكوس از مكران داخلي در شمال به مكران

و
اﮐﺘ

خارجي درجنوب غرب ميباشد.
بلوك دورکان داراي توالي پالئوزوئيك ـ کرتاسه ـ پالئوسن شلف ـ اسلوپ از مجموعه دورکان ميباشد که بوسيله

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات توربيدايتي نزديك به منشأ واحد ماريچ پوشيده ميشود .اين شامل ،در سراسر لبه شمالي خود ،واحد پاتوران ،
معادل جانبي مجموعه دورکان مي باشد .اين بلوك بوسيله تعدادي گسل معكوس با شيب شمال شرق ،و کمي بعد ،
بوسيله يك سري مرکبي از گسلهاي با شيب زياد شمال شمال شرق تا شمال شرق و شرق شمال شرق تا شرق و
کمي گسلهاي معكوس قديمي با جابحايي اثرگذار تكه تكه شده است .بلوك دورکان بر روي بلوکهاي جنوب گسل
بشاگرد حمل شده است .يكي از جابجائيهاي مهم مكران در اين بخش عمدتاً يك گسل معكوس با شيب کم است که

زﻣﯿ

در شرق منطقه و داخل يك زون تكه تكه منشعب مي شود .در طول گسل بشاگرد اثرات کمي از مجموعه باجگان است
که يك بلوك بزرگي را بين بلوکهاي دورکان ،آميزه رنگي در شمال غرب تشيكل ميدهد.
بلوك آميزه رنگي ،که يك تجمع حاشيه گودال کرتاسه ـ پالئوسن را نشان ميدهد ،غرب و در بخش هاي شرقي برگه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جائيكه از زير بلوك دورکان پديدار ميشود ،نمايان مي شود .در جائيكه بلوك گره دوك در مجاورت بلوك دورکان قرار
ميگيرد ،بلوك آميزه رنگي به طور تكتونيكي بسته مي شود .مرز گسلي جنوبي که بلوك آميزه رنگي را از بلوك گره

دوك جدا ميکند ،يك گسل معكوس با شيب شمال شرق ديگر است.
بلوك گوره داك ،که غالباً با ترکيب فليش ائوسن ميباشد ،با گسل معكوس مهم ،گسل معكوس با شيب شمال شرق
پشگيرم ،ديگري بر روي بلوك انگوران قرار مي گيرد .يك زون وسيعي از آميزه رسوبي در طول اين گسل گسترش
يافته است.
تمام گسترش رسوبات اليگوسن ـ ميوسن و رسوبات ميوسن در جنوب گسل پشگيرم بلوك انگوران را در بر ميگيرد.
اين بلوك توسط يك سري گسلهاي معكوس شمال غرب پر شيب داخلي پيچيده شده است که مهمترين آن گسل
جاقين مي باشد و زون وسيعي از آميزه رسوبي در طول اين گسل گسترش يافته است .گسلهاي متقاطع جوانتر نيز
در اين بلوك با روند شمال شرق و شرق شمال شرق وجود دارند .در مقابل اينها گسلهاي شيبدار با جابجايي نرمال
هم چپ گرد و هم راست گرد ميباشند.
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انواع چين خوردگيهاي مهم در اين برگه:
 يك چين ماليمي از واحد ماريچ در ناوديس مرکب دورکان  /کهورچاران ميباشد .چينهاي کوچكتر ديگري در اينساختمان وسيع جمع فشرده شده اند؛
 -چين خوردگي فليش ائوسن در بلوك گره دوك .اين در بخش شرقي بلوك در چينهاي نامنظم کوچك مقياس

ﮐﺸ
ﻮر

پيچيده شده است که به طور واضح در شكل خطي قابل مشاهده است .محورها به آرامي در امتداد کشيدگي اين
بلوكها جابجا ميشوند؛
 مجموعه چين خوردگي از رسوبات اليگوسن ـ ميوسن و رسوبات ميوسن در بلوك انگوران .ساختمان هاي بزرگتر دراين بلوك شامل ناوديسهاي بندچاکر و جاقين و طاقديس دورينام ميباشد که چين هاي باز هستند .عالوه بر اين
پهلوهاي اين چينهاي بزرگ کمي شبيه چينهاي ايزوکالين است  ،شيب شمال شرق آن تا  30oميرسد ،معموالً از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نوع جناغي هستند ،با اينكه باز و خم شده هستند لوال چين نمايان است .زونهاي محوري اين چين ها معموالً در
زونهايي از چينهاي بشته بوسيله گسلهاي معكوس شيبدار جابجا شدند .به سمت جنوب غرب تغييرات کم ميشود
و صفحههاي محوري به موازات گسلهاي معكوس به سمت شمال شرق شيبدار ميشوند .واحد شهرپوم يك توالي با

تﻣ

شيب شمال شرق است که بوسيله چينهاي کوچك به طور محلي پيچيده مي شود و ممكن است برگشته شود .در
اينجا احتماالً چين خوردگي رسوبات اليگوسن ـ ميوسن ميتواند بخش کاملي را ،با گسل خوردگي معكوس ،که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شديدترين استرس آن با ميوسن پسين تا پليوسن پيشين مطابقت ميکند ،شكل دهد .اوج اين حوادث فشارشي
بوسيله اثرات گسلهاي معكوس نشان داده ميشود و ميزان قابل توجهي از ناوديسهاي ميوسن مياني ـ پسين واحد
جاقين در طول گسل پشگيرم بسته ميشود ،و از طرف ديگر تأثير چين خوردگي بر روي آميزههاي رسوبي شامل

زمين شناسي اقتصادي

و
اﮐﺘ

ليتولوژيهاي ميوسن ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ربع شمال شرقي داراي نواحي متعدد کاني زايي مس ميباشد .ماالکيت و آزوريت در تجمعات پايهاي مجموعه آميزه
رنگي ،در زونهاي بريده در سرپانتينيت ها ،يافت شده است .يك قطعه از بازالت حفرهاي داراي مس خالص نيز ميباشد
و سرپانتينيت نيز لكههاي سولفيد دارد .در مجموعه گنج ،اکسيد مس و کاني زايي آهن ثبت گرديد .مس در طول

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

يك کنتاکت رسوبي بين پيلو بازالت و فليشهاي جابجا شده واحد گره دوك در ربع جنوب شرقي يافت شده است.
فلوت کروميت نيز در امتداد رودخانه تنگ پاتوران يافت شد .زونهاي کانساري آهن و منگنز در مجموعه دورکان در
گوشه شمل غرب برگه ثبت شدهاند.
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