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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7941بنديني و بير
پيشگفتار

ﮐﺸ
ﻮر

تا کنون در اين منطقه بررسيهاي سيستماتيک زمين شناسي صورت نگرفته و از آن نقشه و گزارش زمين شناسي
منتشر نشده است .تنها نقشه در دسترس ،نقشه زمين شناسي  1:100000منتشر شده شرکت ملي ايران است .بهرحال
نقشه که متکي به نقشه ها و گزارشهاي منتشر نشده اي است که بر پايه عکس هاي هوايي و بازيدهاي کوتاه صحرائي
فراهم شده است .به حال نقشه و گزارش حاضر از کليه ديدگاههاي گوناگون زمين شناسي با نقشه نام برده در باال
تفاوتهايي اساسي و چشمگير دارد ،بخي از نقشه مورد بحث در مدارد  26°در مرز شمالي خود با نقشه زمين شناسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 1:250000نيک شهر نيز مرز مشترک دارد.
با توجه به کمبود آگاهيهاي سيستماتيک زمين شناسي در منطق همکران ساحلي ايران و نياز ميرمي که به رفع اين
کمبود احساس مي گرديد و نيز به منظور امکان يابي و اجراي پروژه هاي گوناگون عمراني در منطقه ،سازمان زمين

تﻣ

شناسي کشور در چارچوب پروژه پژوهش هاي زمين شناسي – تکتونيک مکران بيروني ايران ،مبادرت به انجام مطالعات
سيستماتيک زمين شناسي در بخش ساحلي (بيروني) مکران نموده است ،که نقشه وگزارش حاضر نيز که بخشي از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه مطالعاتي را در بر ميگيرد در چارچوب پروژه مذکور فراهم گرديده است.
مطالعات انجام شده با استفاده از عکس هاي هوايي با مقياس  165000و نقشه هاي توپوگرافي با مقي اس 1:50000
انجام پذيرفته و در طي برداشت هاي صحرايي (زمستان سال  )1369حدود  250نمونه براي انجام بررسي هاي فسيل

و
اﮐﺘ

شناسي و سنگ شناسي برداشت شده و توسط کارشناسان سازمان زمين شناسي کشور به شر ح زير مورد بررسي قرار
گرفته است.

کليات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مطالعه نانو فسيل خانم دکتر فاطمه هادوي ،مطالعه فسيل شناسي فرم هاي ايزوله (واشينگ) خانم دکتر طيبه محتاط ،
آقاي حسين پرتو آذر ،مطالعه فسيل شناسي مقاطع نازک آقاي دکتر فتح اهلل بزرگ نيا ،خانم عبرت کيهاني مطالعه
سنگ شناسي خانم فريبا عزتيان.

زون ساختاري مکران که در جنوبي ترين بخش ايران قرار گرفته ،داراي روند کلي تقريبا خاوري – باختري است ،که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

از شمال به فرورفتگي تکتونيکي جازموريان واز جنوب به درياي عمان محدود ميگردد .اين زون از سوي خاور ،با حفظ
کليه ويژگيهاي خود ،از مرز ايران گذشته و در پاکستان ادامه مييابد .ولي به سوي باختر به وسيله سيستم گسل زندان
(ميناب) در کنار زون ساختاري زاگرس (کمربند ميناب -جاسک ،صمديان گفته شفاهي) قرار گرفته است در زون
تکتونيکي مکران سنگهاي کهن تر از کرتاسه برونزد ندارد و سنگهاي سازنده آن عموما شامل مجموعه هاي افيوليتي
يا آميزه هاي رنگين ( ) colored mélangeو نهشته هاي تيپ فليش و موالس است ،که دو گروه اول قديمي ترين

سنگهاي منطقه را تشکيل ميدهند ،ضمن اينکه به سوي جنوب سنگهاي سازنده زون مورد بحث به طور کلي از نظر
سني جوان تر مي شوند .زون ساختاري مکران خود بر پايه بيرون زدگي سنگهاي متشکله و شدت دگر شکلي به دو
بخش مکران بيروني (ساحلي) و دروني قابلي جدايش است در بخش مکران بيروني شدت چين خوردگي وگسلش
کمتر و گسله هاي رانده و واژگون کمياب ميباشند .افزون بر اين در اين بخش مجموعه هاي افيوليتي و آميزه هاي
رنگين بيرون زدگي ندارند و نهشته هاي جوانتر شامل فيليش و موالس که از نهشته هاي هم تيپ خود در مکران
دروني جوانتر ميباشند بيرونزدگي محدود آن را تشکيل داده اند .منطقه بنديني در بخشي از قسمت مرکزي مکران
بيروني قرار دارد و از کليه ويژگيهاي ساختاري – رسوبي مکران بيروني پيروي ميکند.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
منطقه مطالعاتي عمدتا از نهشته هاي تخريبي تشکيلي گرديده و تنوع سنگ شناسي موجود در آن اندک است و
محدود به شيل ،مارن  ،ماسه سنگ وکنگلومرا ميباشد .ولي آنچه که مي تواند ويژگي بارز اين منطقه باشد ،تغييرات
رخساره اي شديد در راستاي افقي و قائم ميان همين واحدهاي سنگي است ،وبه ويژه تغييرات رخساره اي جانبي
حتي در فاصله هاي کوتاه نيز در آن به روشني قابل ديدن است .افزون بر اين جنس ها و گونه هاي ف سيلي موجود در

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي سنگي نيز همانند بوده و گوناگوني و تغييرات درخور توجهي را مگر در موارد استثنايي نشان نمي دهند .اين
مورد همواره با تنوع سنگ شناسي محدود و تغييرات رخساره اي شديد ،شناسائي جايگاه نسبي چينه شناسي تفکيک ،
نمايش و معرفي واحدهاي سنگي را دشوار نموده است .به هر حال مبناي جدايش واحدهاي گوناگون در منطقه
مطالعاتي اساسا ويژگيهاي سنگ شناسي و جايگاه چينه شناسي و در مواردي نتيايج فسيل شناسي بوده است .به طور
کلي از ديدگاه سنگ شناسي ،چينه شناسي ،قديمي ترين واحد منطقه فليش بلوک دار به سن ميوسن زيرين است ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که پي آن در منطقه بيرونزدگي ندارد .به روي اين واحد بلوک دارد و با همبري عادي ،رسوبگذاري با ستبرائي بيش از
هزار متر شيل ،مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا از تيپ موالس و به سن ميوسن – پليوسن بدون گ سستگي رسوب گذاري
انجام گرفته است ،تنها واحدهاي جوانتر پليوسن هستند که به صورت دگرشيب بر روي واحدهاي کهن تر قرار گرفته

تﻣ

اند.
از سوي ديگر نهشته هاي منطقه مطالعاتي در بخشهايي ودر اندازه هاي بزرگ گوناگوني و تفاوت رخساره اي بارزي را

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با يکديگر انجام ميدهند .که با توجه به اين مورد واحدهاي موجود در منطقه به صورت مستقل جدا گرديده اند اين
واحدها اگرچه از نظر ويژگيهاي ليتولوژيکي مانند رنگ ،سختي  ،اليه بندي تاحد محسوسي با يکديگر متقاوت ميباشند ،
ولي نتايج بدست آمده از تشخيص موقيعت چينه شناسي واحدها و ويژگيهاي فسيل شناسي آنها نيز هم عرضي و

و
اﮐﺘ

پيوستگي جانبي ميان واحدهاي جدا شده را نشان مي دهند از اين رو واحدها اگرچه از نظر برخي ويژگيهاي سنگ
شناسي و غيره با يکديگر متفاوت به نظر ميرسند ،ولي از نظر زماني و موقعيت چينه شناسي برابر همديگر ميباشند.
جغرافيا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه مورد بررسي در پهناي جغرافيايي 25°-20' - 26°و درازاي  59°-30'-60°جاي گرفته و بزرگترين روستاي
آن بنديني است که به فاصله  150کيلومتري چابهار واقع شده است .جمعيت اين منطقه در کپر نشينهاي پراکنده و
محدود اسکان دارند .پوشش گياهي در سطح منطقه کم و منحصر به کناره هاي رودخانه ها و سيالبروها ست و کشاورزي
نيز گسترش چنداني در اين منطقه ندارد ،آب و هواي اين منطقه در زمستان معتدل و در بقيه مدت سال گرم است ،

زﻣﯿ

اندازه بارندگي نيز طي ماههاي زمستان افزايش مي يابد .تنها راه اسفالته موجود در منطقه که در جنوب پان قرار
ميگيرد ،جاده اسفالته چابهار – جاسک است بقيه راهها شامل راههاي فرعي درجه  2و مالرو ميباشد که در سرتاسر
منطقه گسترش دارد و دستيابي به نقاط منطقه را تا حدودي ممکن مي سازد .البته در هنگام برندگيهاي شديد و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

طغيان رودخانه ها استفاده از اين جاده ها در مواقعي ناممکن ميگردد.
از رودخانه هاي اصلي منطقه مي توان رودخانه هاي بيروبنت و بنديني را نام برد ،که عموما در زمستان به علت

بارندگيهاي شديد ،سيالب هاي را با خود مي آورند ،که زمينهاي دشت آبرفتي و غالبا حاصلخيز جنوب منطقه نيز از
همين راه پديد آمده است .اين رنودخانه ها در تابستان خشکند و آب در زير آبرفت بستر آنها موجود است .با توجه به
کاهش شيب توپوگرافي منطقه و همچنين شيب بستر رودخانه ها که از شمال به سوي جنوب است ،آب نيز در همين
مسير روان است ،که درپايان آب اين رودخانه به سوي جنوب به درياي عمان مي ريزد منطقه مورد بررسي را از نظر
توپوگرافي مي توان به دو بخش کوهستاني ونسبتا بلند و بخش جلگه اي و پست تقسيم نمود.
بخش کوهستان يکه درشمال منطقه گسترش دارد ،بيش از بيش از دوسوم سطح منطقه را زير پوشش دارد ،و بلند
ترين ارتفاعات آن به نامهاي برک و پدم گيش با بلنداي تقريبي  900متر از سطح درياست ،پست ترين نقاط نيز در
جنوب جاي دارد ،بنابراين در صد شيب توپوگرافي زمين از شمال به کاهش مييابد .بخش کوتاه ،پست و جلگه اي که

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
نواري در حدود  50کيلو متر را در کرانه دريا تشکيل مي دهند وبخشي از آن در جنوب منطقه مورد بررسي جاي گرفته
– پس از يک بخش نسبتا کوتاه و تپه ماهوري ،در کنار بخش بلند و کوهستاني واقع شده است.
زمين ريخت شناسي

با توجه به اينکه جنس سازندهاي موجود در منطقه مورد بررسي عموما از شيل ،مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا ميباشد ،

ﮐﺸ
ﻮر

هرجا که اندازه شيل و مارن افزايش مييابد ،به علت فرسايش پذيري سطح زمين ،شيب توپوگرافي کمتر و ريخت
زمين تپه ماهوري و کم شيب است ولي با افزايش ماسه سنگ کنگلومرا به عنوان سازندهاي سخت منطقه ارتفاع زمين
افزايش يافته و زمين ريخت خشن تر و چکادساز مييابد ،رشته کوههاي موجود درمنطقه نيز از واحدهايي تشکيل
شده ا ند که اين سنگها سازنده هاي اصلي انهاست .همچنين در بخشهايي که فليش بلوک دئار برونزد دارد نيزبه علت
اختالف جنس ميان بلوک هاي بيگانه – که عموما از گونه سنهاي آذرين و سنگهاي رسوبي سخت مانند آهک و ماسه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ است – با واحد در برگيرنده ،که از شيل و مارن درست شده و فرسايش پذير است بر اثر اختالف فرسايش به
روي اين واحدها ،منظره ويژه اي در سطح زمين پديدار گرديده است ،به آن گونه که بلوکها به شکل مخروطهاي

تﻣ

برخسته در زمين هايي پست و تپه ماهوري قرار گرفته است .شکل ويژه آبراهه ها بر روي واحدهاي بي شتر مارني
منطقه ريخت ( Bad landبد بوم) را در سطح زمين بوجود آورده است همچنين اثر فرسايش باد وباران weathering
در زمينهاي نرم مارني که از کنگلومراي نسبتا سخت  Qt1پوشيده شده ،اشکالي از دودکش جن را به نم ايش ميگذارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در واحد  Qt1که ذرات غبار و سيلت ميان قلوها توسط باد فرسوده و بدره شده و تنها قلوه هاي درشت بر جاي مانده
نيز پديده زمين ريخت  Regقابل ديدن است .چون در ريختار موجود در منطقه با توچه به ساختار آن ليتولوژي

و
اﮐﺘ

وفرسايش شديد نيز دخالت داشته است ،ناوديسها نقاط برخسته و بلند (ناديس معلق  )Relief inverseو تاقديسها
غالبا نيستب به زمنينها پيرامون  ،نقاط فرورفته و پست را پديد آورده اند .وضعيت آبراهه ها و رودخانه هاي منطقه ،
وابستگي نزديک با وضعيت ويژه منطقه از نشر توپوگرافي ،ساختار وليتولوژي واحدهاي موجود در آن دارد ،بدينگونه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که مسير رودخانه هاي اصلي و بسياري از شاخه هاي فرعي آنها بوسيله ساخارهاي چين خنورده ،گسله ها ،اليه بندي
و نيز ترکيب سنگهاي سازنده آنها کنترل شده است.پس از اينرو رودخانه هاي اصلي را (روبه جنوب) بطور بسيار کلي
ميتوان ميانرود ( ) Subsequent streamقلمداد نمود و جريانهاي فرعي را که سويي به خالف سوي عمومي رودخانه
رو دخانه هاي اصلي داشته و به آنها ميپيوندد ميتوان وارود ( )obsequent streamدر نظر گرفت.
چينه شناسي

زﻣﯿ

نهشته هاي موجود در منطقه را ميتوان به دو قسمت به شرح زير تقسيم نمود الف – ميوسن و پليوسن ب -کواترنري
واحدهاي ميوسن و پليوسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين نهشته ها گسترش فراواني در منطقه مورد مطالعه دارد و شامل مجموعه اي با ستبراي زياد از نهشته هاي شيلي،
مارني ،ماسه سنگي ،کنگلومرايي به شرح ذيل ميباشند
فيليش بلوک دار Mfb

اين واحد به طور کلي در بخش شمالي و باختري منطقه مورد بحث بيرونزدگي داشته و هسته تاقديس هاي برگ ،
تنگار ،سيدرون و پدم پيس را تشکيل مي دهد و عموما شامل زمينه اي از نهشته هاي تيپ فيليش است ،که داراي

بلوکهاي بيگانه بيشمار با اندازه و گونه هاي بسيار سنگ ميباشد .زمينه فيليشي فرسايشي تپه ماننده داشته و چندان
بلندايي ندارد ،ولي بلوکهاي بيگانه که عموما پايدار و سخت ميباشند  ،به صورت برجستگي هايي مشخص با اشکال
گوناگون و با ديواره هاي پر شيب در زمينه ديده ميشوند ،پراگندگي و گوناگوني سنگهاي اين بلوکهاي بيگانه در
زمينه فيليشي آرايش ،روند و يا گرد آمدن ويژه اي را نشان نمي دهد .واحد زمينه عموما شامل رديف هايي نازک اليه
از شيل ،مارن و ماسه سنگ ونيز به ندرت اليه هاي آهکي است .ستبراي اليه هاي ماسه سنگي ميان  25 -2سانتيمتر
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متغير ميباشد .رنگ شيل ها عموما سبز مايل به زيتوني ودر بخشهايي که کمي مارني ميشوند ،خاکستري روشن
مايل به سبز است ،که در برخي اليه هاي درشت دانه و ميکرو کنگلو مرايي تيره تر ميشود .در سطح اليه هاي ماسه
سنگي اثر ريپل مارک به خوبي بر جاي مانده است .چين خوردگي ،گسلش و جابجايي نيز در اين واحد شديد است و
در برخي نقاط مانند تاقديس سيدرون  ،به علت شدت نيروهاي وارده ساختار نخستين بروشني آشکار نيست .همچنين

ﮐﺸ
ﻮر

در تاقديس تنگار اين شدت به هم ريختگي در رديف رسوبي به همراه فراواني بلوک ها ،رخساره آميزه رسوبي را به ياد
ميآورد .مرز زيرين واحد در اين منطقه برونزد ندارد و همبري بااليي آن با واحدهاي  Ms,sh,c ،Ms,sh,m،Mm,sبه گونه اي
تدريجي است .ستبراي اين واحد را با تو جه به ناپيدايي سطح زيرين آن نمي توان برآورد کرد ولي ستبرايي که در
منطقه برونزد دارد ،بيش از  500متر بر آورد ميشود.
براي تعيين سن اين واحد نمونه هاي بسياري برداشت گرديده ،که در مقاطع نازک ،فرم ايزوله و همچ نين از ديدگاه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نانوفسيل مورد بررسي قرار گرفته اند ،که سن ارائه شده زماني را از ميوسن زيرين تا پليوسن تعي ين نموده که در نتيجه
با در نظر گرفتن نتايج آماري فسيل شناسي از نمونه هاي بسيار برداشت شده  ،سن اين واحد ميوسن مياني – پسين
در نظر گرفته ميشود .سن ارائه شده براي اين واحد به تفکيک نوع مطالعه نيز به عبارت زير است

تﻣ

بر اساس مطالعه فرم فسيلي ايزوله ميوسن مياني – پسين (نام فسيلها در پيوست شماره  )1Aبر اساس مطالعه مقاطع
نازک ميوسن زيرين (نام فسيلها در پيوست شماره  )1Bو بر اساس مطالعه نانو فسيل ميوسن پسين پليوسن آغازين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(نام فسيلها در پيوست شماره  ) 1Cودر يک مورد مطالعه مقاطع نازک از نمونه هاي برداشت شده از ميان اليه هاي
آهکي موجود در اين واحد از شمال خاوري تراتي سن اليگوسن پاياني – ميوسن آغازين را ارائه نموده است (نام فسيلها
در پيوست شماره  )1Dدر صورتي که مارن هاي همراه با اين اليه ها در مطالعه فرم ايزوله و بنا به نظر مطالعه کننده
سن ميوسن مياني دارد.

و
اﮐﺘ

بلوکهاي بيگانه

اين بلوک ها در جنوب در بلنديهاي پدم پيس و برگ برونزد دارند .جنس اين بلوکها بيشتر از سنگهاي آذرين و
کربناتي است که با رنگهاي گوناگون در زمينه فيليش به رنگ سبز مايل به زيتوني ديده ميشوند .اين سنگها تکه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هايي کامال خرد شده هستند به ابعادي از  50سانتي متر تا تکه هايي بسيار بزرگ با ابعاد چندين ده متر دارند .نتايج
فسيل شناسي بلوک هاي رسوبي سني از کرتاسه تا ائوسن را تعيين کرده است مشخصات بلوک هاي موجود در زمينه
فليش به قرار زير ميباشد
بلوکهاي ليستوينيتي

اين سنگهاي کربناتي که تحت تاثير فعاليت شديد تکتونيکي قرار گرفته و سيليسي و اکسيده شده اند ،به صورت

زﻣﯿ

بلوکهائي به رنگ کرم مايل به قهوه اي در سطح زيرين ديده مي شود و تقريبا هرجا که بلوک هاي بيگانه در فيليش
ها وجود دارند بلوک هاي ليستوينيتي نيز به صورت تکه هايي بزرگ وکوچک و خرد شده ديده ميشوند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بلوک اسپيليتي

بلوک هايي به رنگ سياه مايل به قهوه اي رنگ هستند  ،که در جنوب بلندي هاي پدم پيس ديده مي شوند و ساخت
بالشي دارند کاوکهاي سنگ از کلسيت ثانوي پر شده و کاني هاي ديگر سازنده آن پالژيوکالز ،پيروکسن به ميزان کم
و کوارتز و کلوريت و اپيدوت است.

بلوک هاي ديابازي

در جنوب بلندي هاي پدم پيس بلوک هاي کوچک به رنگ سبز مايل به سياه با زمينه اي دانه متوسط وجود دارند
که اثرات دگرگوني نيز بر آنها ديده ميشود .در مطالعه ميکروسکوپي اين نمونه پيروکسن هاي موجود به امفيبول
تبديل شده و کاني هاي تيره نيز به اندازه اي زياد در زمينه قابل ديدن است.
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بلوک هاي کراکوفيري

سنگي پالژيوکالز دار با رخساره ي زير دريايي است  ،که به رنگ سبز تيره در جنوب باختري کوه برگ ديده ميشود.
کاوک هاي اين سنگ به وسيله کوارتز ثانويه پر شده است .پالژيوکالز ها سديک هستند و به سريسيت و مسکويت
دگرگون شده اند .در مقطع ميکروسکوپي ،پالژيوکالز ها جهت دار و به صورت ستوني ديده ميشوند .رنگ سبز اين
سنگ به علت بودن کلريت است.
بلوک هاي آندزيتي

اين بلوک ها که در جنوب بلنديهاي پدم پيس و به رنگ قهوه اي تيره ديده ميشوند ،داراي کوارتز و درشت بلورهاي

ﮐﺸ
ﻮر

پالژيوکالز آرژيلي ميباشند .اين بلوک ها احتماال داراي کاني هاي مافيکي نيز هستند ،که به ندرت به وسيليه کلريت
جايگزين شده است .زمينه اين سنگ ريز دانه ميباشد.
بلوک هاي توفي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

معموال به رنگهاي آبي و سبز روشن و گاهي سفيد مايل به صورتي در جنوب پدم پيس ديده ميشوند ،آنها دانه ريز و
بسيار سخت ميباشند .در نمون هايي از آنها در زير ميکروسکوپ بلور هاي کوارتز ،پالژيوکالز و گاهي فلدسپار آلکالن
نيز ديده مي شود که در زمينه اين ساخته شده است سريسيت ،مسکويت ،کربنات و اکسيد آهن قرار ميگيرند.

تﻣ

بلوک هاي کوارتزيتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به صورت بلوک هايي بسيار سخت و نسبتا بزرگ به رنگ قهوه اي روشن در جنوب بلندي هاي برگ برونزد دارد .در
مقطع ميکروسکوپي اين بلوک ها کوارتز به صورت دانه ريز و دانه درشت و با کشيدگي ديده ميشود اين سنگ دراراي
کمي فل دسپار سريسيتيزه شده و رگه هايي از کربنات ،کلريت ،اکسيد آهن و کوارتز نيز ميباشد.
بلوک داسيتي کائولينيزه

و
اﮐﺘ

به صورت بلوک بزرگي به نام کوه اسپتيک در باختر بلندي هاي برک بيرون زدگي دارد.
بلوک هاي آهکي

افزون بر بلوک هاي بيگانه نام برده در باال اين واحد فيليشي همچنين داراي بلوک هاي گوناگون آهکي نيز ميباشد،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که با مشخصات زير ديده ميشوند
بلوک هاي آهکي بلورين شده

بلوک هاي آهک بلورين شده به رنگ سفيد مايل به خاکستري و به صورت بلوک هاي کوچک که در جنوب بلندي
هاي پدم پيس و برگ بيرون زدگي دارند.
بلوک هاي آهکي اربيتولين دار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

بلوک هاي آهکي کوچک و متوسط به رنگ خاکستري روشن که در چند نقطه در جنوب بلندي هاي پدم پيس بيرون
زدگي دارد و بر پايه بررسي هاي فسيل شناسي در مقاطع ميکروسکوپي سن ،سن آنها آپسين – آلبين ارائه شده است
(اسامي فسيلها در پيوست شمره  2ضميمه گرديده است ).
بلوک هاي آهکي مايستريشتين

بلوک هاي آهکي کوچک و متوسط به رنگ خاکستري روشن که در چند نقطه در بلندي هاي پدم پيس بيرون زدگي

دارد و بر پايه بررسي هاي فسيل شناسي در مقاطع ميکروسکوپي ،سن آنها ماستريشتين ارائه شده است (اسامي
فسيلها در پيوست شماره 3ضميمه شده گرديده است ).
بلوک هاي آهکي به سن ائوسن

در تاقديس تنگار بلوک هايي از آهک هاي الئولينا دار به سن آئوسن نيز يافت گرديده است.
واحد Mm,s

اين واحد که در جنوب بلندي هاي پدم پيس و برگ و جنوب روستاي تراتي ،پيرامون کوه تنگارو نيز دو سوي رودخانه
هاي براکه اي و کنيت ل به صورت واحدي تپه ساز و با توپو گرافي آرام برونزد گسترده اي دارد ،مجموعه اي بيشتر
مارني با رنگ خاکستري روشن است ،که ميان اليه هاي نازک ماسه سنگي آهکي با ستبراي  2تا  10سانتيمتر و به
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رنگ قهوه اي روشن دارد .از ويژگيهاي بارز اين واحد وجود سيليتوستون هاي نارنجي رنگي است که هم به صورت
اليه هاي نازک با ستبراي حدود  2سانتي متر و هم به صورت کنکرسيون هاي نارنجي رنگ و گاه اشکال درهم پيچيده
مانند شاخه هاي درخت ديده ميشود .پراکندگي اين سيلتستون ها بر اثر فرسايش بر روي تپه هاي مارني ،منظره
رنگين مشخصي را به وجود آورده است همچنين در همبري اين واحد با واحد فيليش بلوک دار نيز رگه هاي کلسيتي

ﮐﺸ
ﻮر

زيادي ديده ميشود که معموال بر اثر فرسايش ،بلورهاي کلسيتي فراواني بر روي سطح زمين پراکنده و منظره مشخصي
را پديدار کرده است .چين خوردگي در اين واحد نسبتا شديد است .واحد مورد بح ث که يالهاي تاقديس پدم و تاقديس
برگ را تشکيل داده  ،سرتاسر به وسيله گسله زير دان بريده شده و در برابر واحد  Plm,sقرار گرفته است .همبري زيرين
اين واحد با واحد فيليش بلوک دار تدريجي است و با بخشهاي بااليي فيليش بلوک دار به گونه اي جانبي وابستگي
دارد ولي همبري بااليي آن با واحد  Ms,sh,mعادي و تدريجي ميباشد .ستبراي اين واحد در حدود  500متر برآورد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده است سن ارائه شده براي اين واحد بر پايه بررسي هاي فرم ايزوله و نانو فسيل هاي موجود در نمونه هاي ميوسن
پسين است (نام فسيل هاي در پيوست شماره  4Aو  4Bضميمه است ).
واحد Ms

تﻣ

در حاشيه شمال باختري محدوده نقشه مقدار ماسه سنگ در واحد  Mm,sرو به فزوني ميگذارد به نحوي که ميتوان
يک بخش ماسه سنگي در آن تشخيص داد که با عالمت  Msدر متن نقشه نموده شده است.
واحد Ms,sh,m

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روي واحد مارن و ماسه سنگ Mm,sرديف رسوبي ديگري قرار ميگيرد که پيدايي بخش عمده نهشته هاي آن از
ماسه سنگ هاي متوسط اليه اي است ،که در سطح هوازده و عموما به رنگ سبز روشن ديده ميشوند .همراه اين

و
اﮐﺘ

ماسه سنگ ها ميان اليه هايي از شيل هاي ماسه اي و گاهي مارن هايي به همان رنگ هستند .اين واحد به علت رنگ
هوازده اش از ديگر نهشته ها کامال متمايز است .بيشترين برونزد اين واحد را ميتوان در کوه بارشک ،تاقديس تنگار و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باختر رودخانه و شنام ديد.
در کوه بارشک که در شمال محدوده نقشه واقع است ،ستبراي اين واحد حدود  400تا  500متر برآورد ميشود .در
اينجا نهشته بيشتر شيلي بوده و همبري زيرينشان گسليده شده است .گذر اين واحد با نهشته هاي جو انتر تدريجي و
عادي است .در سطوح اليه بندي ماسه سنگ ها گاهي ساختار هايي رسوبي (ريپل مارک  )Riplemarkو به ندرت آثار
گياهي و (اثر فسيلي  )Tracefossilsبه جاي مانده است .سن اين واحد با توجه به ميکروفسيلهاي شناسائي شده

زﻣﯿ

(فهرست آنها درپيوست شماره  5Aضميمه ميباشد) ميوسن مياني تعيين شده است .ولي نتايج به دست آمده از
بررسي نانو فسيل هاي  Nanofossilsآنها (فهرست آنها در پيوست شماره 5Bضميمه ميباشد) ديرينگي اين ر سوبات
را به ميوسن باالئي نسبت ميدهد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در تاقديس تنگار ،اين ماسه سنگ ها با ستبرايي در حدود  500متر خود واحد سنگ چينه اي مستقلي را ساخته اند.
در اين جا نيز رنگ هوازده آنها سبز روشن و دراراي ميان اليه هايي از شيل هاي ماسه اي گاهي مارن هاي ماسه اي

به همان رنگ ميباشند .سن اين رسوبات با توجه به فسيلهاي مطالعه شده از آنها (فهرست آنها در پيوست شماره
5Cضميمه ميباشد) ميوسن مياني – باالئي تعيين شده است .در باختر محدوده نقشه ،در باختر رودخانه و شنوم
رديف رسوبي ياد شده کمي تغيير رخساره ميدهد ،به گونه اي که ميتوان آنرا به دو بخش زيرين و زبرين تقسيم

نمود .بخشي زيرين بيشتر شيلي است " اين بخش را ميتوان تغيير رخساره اي از واحد  Mm,sبه شماره آورد " ولي در
بخش زيرين اکثريت بااليه هاي ماسه سنگي است .ماسه سنگها گاه تغيير رخساره داده و به کنگلومراهايي تبديل
ميگردند که در نقشه با عالمت  Mcمعرفي شده اند .ستبراي اين واحد زياد است و به سوي باختر (بيرون از محدوده
نقشه) ايجاد يک ناوديس مينمايد در اين نهشته ها ميان اليه هايي از آهک هاي تخريبي پرفسيلي نيز يافت ميگردد.
سن اين رسوبات با توجه به مجموعه فسيلي مطالعه شده از آنها (فهرست پيوست شماره  5Dضميمه ميباشد) ميوسن
زيرين تعيين شده است.
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M1

در باختر محدوده نقشه تقريبا بر روي ماسه سنگهاي سبز روشن واحد Ms,sh,mپهنه هاي کوچکي از آهک ريفي به رنگ
کرم تا خاکستري روشن برونزد دارند ،که در نقشه با عالمت  M1معرفي شده اند .وابستگي اين آهک ها با ماسه
سنگهاي ياد شده روشن نيست  ،هرچند که همواره در باالي آنها جاي گرفته اند ،ولي در اکثر برونزد ها پايه آنها به
وسيله گسل بريده شده است .بزرگترين آنها که در محل پيوند رودخانه براکه اي و بنت چاي دارد حد ود 150تا 200
متر ستبرا و حدود  1000درازا و  500پهنا دارد .سن اين آهک ها با توجه به مطالعه ميکروفسيلهاي موجود در آنها
)پيوست شماره  )6ميوسن زيرين اشکوب  Aquitanianتعيين شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

اين آهک ها را به داليل زير نمي توان جزء بلوک هاي بيگانه پنداشت
نزديکي و همسني آنها با ماسه سنگهاي سبز روشن واحد Ms,sh,m
ابعاد و شکل قرار گيري آنها با ماسه سنگ ها (موازي بودن اليه بندي آنها با ماسه سنگ هر چند ه مبري آنها بهم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ريخته و در هم است ).
fb

همراه نداشتن بلوک هايي از ديگر سنگهاي بيگانه مانند آنچه که در واحد (  )Mديده ميشود.
واحد Ms,sh,c

تﻣ

برونزد هاي اين واحد که در بلندي هاي پدم پيس و برگ است  ،رشته کوههاي بلند منطقه را پديدار کرده است.به
سوي جنوب در بخشهايي که اين واحد به تدريج به مواد فرسايش پذيرتر تغيير مييابد ،از دامنه بلندي ها نيز کاسته

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي شود و توپوگرافي آرام تري با ايجاد کوههاي کوتاهتر بوجود ميآي .سازند هاي اصلي اين واحد عم دتا ماسه سنگ
و شيل است ،ولي در کنار آنها ،اليه هاي مارني و کنگلومرايي نيز در آن ديده ميشود .رنگ شيل ها سبز زيتوني و

و
اﮐﺘ

ماسه سنگها در سطح هوازده قهوه اي و در سطح تازه خاکستري رنگ ميباشد .رخساره اين واحد به سوي شمال به
تدريج بيش تر ماسه سنگي و حتي کنگلو مرائي شده و افزون بر آن به سوي اليه هاي جوانتر نيز بيشتر ماسه سنگي
ميشود ،که به سوي باال اين اليه هاي ماسه سنگي فوقاني نيز ستبراي بيشتر با اليه بندي منظم پيدا ميکنند اثر کرم

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و جانواران حفار و همچنين ريپل مارک را نيز در سطح اليه هاي ماسه سنگ يمي توان ديد چين خوردگي اين واحد
ناوديس هاي بزرگ و نامتقارن پدم ژيس و برگ را پديد آورده بر سر گسليدگي بر اين واحد نيز ميان اين دو ناوديس
به چشم ميخورد ،اين واحد با همبري عادي بر روي  Ms,sh,mو واحد  Mfbجاي ميگيرد و به همين سان به وسيله
واحد  Ms,shپوشيده ميشود .ستبراي اين واحد در حدود  1000 – 700متر است .نتايج به دست آمده از بررسي هاي
فسيل شناسي فرم ايزوله ،سن ميوسن مياني – پسين را براي اين واحد ارائه داده است (نام فسيلها در در پيوست
شماره  7ضميمه است ).

زﻣﯿ

اين واحد به استناد موقعيت چينه اي و نتايج فسيل شناسي با واحد  Mmو بخشهاي زيرين واحد  Ms,mهم ارز تشخيص
داده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Ms,sh

برونزد عمده اين واحد در پدم پيس و برگ به عنوان پديدار کننده دو ناوديس بهمين نام است .در بخشهايي که واحد
مورد بحث عمدتا ماسه سنگي است ،صخره ساز و تيغه مانند و در بخش هايي که بيشتر شيل و سيلتي مارني است ،تپه
ماهورها را تشکيل ميدهد .رنگ اين ماسه سنگهاي متوسط و منظم اليه بيشتر قهوه اي و خاکستري مايل به سبز
است و رنگ بخش مارني آنها خاکستري روشن است .در سطوح ماسه سنگهاي اثر ساختارهاي رسوبي مانند ريپل
مارک ،flutecast ،اثر جا نوران حفار و کرم را نيز مي توان ديد .واحد مورد بحث به سوي جنوب بتدريج به شيل ،مارن
و ماسه سنگ تغيير رخساره ميدهد .اثر چين خوردگي در اين واحد به عنوان واحد تشکيل دهنده ناوديسهاي پدم
پيس و برگ ديده مي شود .همبري زيرين و زبرين اين واحد عادي است .ستبراي تقريبي اين واحد ميان 500-800
متر مي باشد و در برخي افقهاي ماسه سنگي آن فسيل فراوان تورتيال يافت مي شود ،آن سان که مي توان اين اليه
ها را لوماشل ناميد .داده هاي فسيل شناسي بر پايه بررسيهاي فرم ايزوله ،سن ميوسن پسين تا پليوسن را براي اين
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واحد تعيين کرده است (نام فسيلها در پيوست شماره  8ضميمه است) .اين واحد باستناد موقعيت چينه شناسي و
نتايج فسيل شناسي با واحد  Ms,mهم ارز تشخيص داده شده.
واحد MPlm

اين واحد در پدم پيس بيرون زدگي داشته و بعلت فرسايش پذير بودن توپوگرافي آرام و تپه ماهوري را در سطح زمين
ايجاد نموده است .سازندهاي اصلي آن مارن و ماسه سنگ است .رنگ مارنها خاکستري روشن و داراي رگه هاي ژيپس
بودهکه با کلفتي چند ميلي متر اليه بند را نيز قطع ميکند .در اين مارنها ،ميان اليه هاي نازک ماسه سنگي که اندازه
آنها چندان زياد هم نيست به کلفتي حدود  2سانتي متر وجود دارند .اين اليه هاي ماسه سنگي سست و برنگ قهوه اي

ﮐﺸ
ﻮر

و خاکستري روشن ديده مي شوندو در سطح آنها اثر جانوران حفار نيز ميخص است .برخي از اليه هاي ماسه سنگي
موجود در نهشته هاي مارني برنگ آجري مايل بهنارنجي هستندو هم چنين اندازه کمي سيلتستونهاي نارنجي رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيز در اين واحد ديده ميشود.
چين خوردگي اين واحد که هسته ناوديس پدم پيس را پديدار ساخته ،بسيار آرام است .شيب اليه هاي آن بسيار کم
و تنها در باالئي ترين اليه ها نزيک به افق ميباشد از تغييرات جانبي در اين واحد افزايش اليه هاي ماسه سنگي در

تﻣ

سوي شمال ميباشد .او واحد با همبري عادي بر روي واحد قديمي تر جاي گرفته و به وسيله نهشته هاي آبرفتي و
بادي کواترنري پوشيده شده است .ستبراي اين واحد بيش از  500متر برآورد ميشود .و در برخي اليه هاي ماسه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگي درون اين واحد و به فراواني فسيل توريتال يافت ميشود آنسان که ميتوان اين اليه ها را لوماشل ناميد .در
بخشهاي باالئي تر نيز به فراواني بيشتر گاستروپودهاي درشت ديده ميشود .سن تعيين شده براي اين واحد بر پايه
بررسي هاي فرم ايزوله ميوسن پسين و بر پايه بررسي هاي نانو فسيل هاي موجود در نمونه ها ميوسن پسين –
پليوسن است( .نام فسيلها در پيوست هاي شماره 9Aو 9Bضميمه است).
اين واحد به استناد موقعيت چينه شناسي و نتايج فسيل شناسي با واحد  MPlو بخش زيرين واحد

و
اﮐﺘ

s

داده شده است.
واحد Mm

m, s

 Plتشخيص

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيشترين برونزد اين واحد در جنوبي ترين بخش منطقه ،که تانزديکي کرانه نيز ادامه مييابد و به علت اينکه به اساني
فرسوده ميشود ،تپه ماهور هايي را پديدار ساخته که برخي نوک تيز با ديواره هايي پر شيب و نامنظم است .سازنده
عمده اين واحد مارن هايي با رگه هايي ژيپس است ،که رنگ خاکستري روشن دارند.

زﻣﯿ

رگه هاي ژيپس در اين واحد مارني چليپائي است ،که با ستبراي چند ميلي متري اليه بندي را قطع ميکنند .در اين
مارن ها ،به ندرت ميان اليه هاي نازک ماسه سنگ آهکي نيز وجود دارد که گاهي ستبراي آنها تا  2سانتي متر
ميرسد .اين اليه هاي ماسه سنگي بسيار سخت و به رنگ خاکستري مايل به زيتوني ديده ميشوند ،که در سطح آنها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اثر جانواران حفار بر ريپل مارک نيز قابل تشخيص است .در بخشهايي که اليه هايي ماسه سنگي نازک ترند ،خردشدگي
و فرسايش اليه نيز بيشتر است .از ويژگيهاي بارز اين واحد که تقريبا در همه منطقه عموميت دارد بودن اليه هاي

ماسه سنگي به رنگ آجري مايل به نارنجي و سيلتستون هاي نارنجي رنگ با اشکال درهم پيچيده ماننده شاخه هاي
درخت است ،که بر اثر فرسايش و پراکنده شدن آنها بر روي تپه هاي مارني ،چشم انداز رنگيني را بر سطح زمين
پديدار کرده است .اين سيلتستون هاي نارنجي در بخش هاي زيرين اين واحد به اندازه بيشتري است چين خوردگي
اين واحد بسيار آرام و شيب اليه ها بسيار کم و نزديک به افق به نظر ميرسد .اين واحد در جنوب م نطقه هسته يک
تاقديس باز با اليه هاي بسيار کم شيب را پديد آورده است .همبري زيرين واحد در اين منطقه برونزد ندارد ،ولي در

بخش باالئي با همبري تدريجي و با افزايش اليه هاي ماسه سنگي متوسط اليه به واحد  Ms,mتبديل ميگردد .ستبراي
اين واحد بيش از  500است و نتايج بررسي هاي فسيل شناسي از فرم ايزوله و نانو فسيل هاي موجود براي ان سن
ميوسن پسين را مشخص نموده است.
(نام فسيل ها در پيوست شماره 10 Aو 10Bضميمه است) .اين واحد به استناد موقعيت چينه اي و نتايج بررسي هاي
فسيل شناسي با واحد  Msh,s,cهم ارز تشخيص داده شده است.
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واحد Ms,m

اين واحد در شمال رويدرود ودر راستاي رودخانه بير برونزدگي مشخصي دارد به لحاظ داشتن اليه هاي نسبتا سخت
ماسه سنگي ،تپه هايي بلند را پديد آورده که در همان راستاي اليه ها کشيده شده است .در بخشهايي که شيب کم
اليه هاي ماسه سنگي با شيب توپوگرافي برابر مي گردنداختالف فرسايش شکي نامنظم ويژه اي را پديد آوزده است.
سازنده اصلي اين واحد اليه هاي ماسه سنگي است ،که ميان اليه هاي مارني درخود دارد رنگ ماسه سنگها عموما
کرم ودر سطح تازه قهوه اي و قهوه اي سوخته و اليه بندي آنها نيز متوسط تا توده اي است .رنگ مارناه خاکستري و
کرم است و رگه هاي جند ميلي متري ژيگس نيز همراستاي اليه بندي در آنها وجود دارد که قطر بزرگ آنها در

ﮐﺸ
ﻮر

راستاي اليه بندي قرار ميگيرد در اين واحد اثر چين خوردگي نيز محسوس است و ناوديس چستگوني بر اثر چين
خوردگي اين واحد به همراه واحدهاي ديگر پديدار گشته است.همبري اين واحد باواحد مارني نيز خود تدريجي و با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد بااليي خود عادي است و زير واحد ماسه سنگي ستبر اليه ميوپليوسن ( )MPLجاي گرفته است ستبر اي تقريبي
اين واحد در حدود  800-500متر است و در بخشهاي بااليي آن اليه هاي لوماشلي اين واحد وجود دارند .نتايج فسيل
شناسي اين واحد بر پايه بررسيهاي فرم ا يزوله و تيغه نازک سن ميوسن پسين را براي آن تعيين کرده است (نام فسيل
ها در پيوست شماره 11Aو 11Bضميمه است ).
شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد MPls

 Mو بخش بااليي

 Mهم ارز تشخيص داده

تﻣ

اين واحد به استناد موقعيت چينه اي و ناتيج فسي شناسي با واحد

s,sh

sh,s,c

و
اﮐﺘ

اين واحد که در جنوب ريزدان و هم چنين در راستاي رودخانه بير برونزد دارد ،غالبا کوههاي بلند نيمه جنوبي را با
دامنه هاي پرشيب پديدار مي کند و تغيير شديد ارتفاع توپوگرافي نيز با پديدار شدن اين واحد در سطح زمين ايجاد
مي شود ،اين واحد بيشتر اليه هاي ماسه سنگي ستبر و توده اي درست شده ،که در خود ميان اليه هاي ي از کنگلومراي
دانه ريز ودرشت دانه و نيزن مارن دارد .رنگ اين ماسه سنگها قهوه اي روشن و کرم متمايل به نارنجي است ولي مارنها
برنگ خاکستري روشن ديده مي شوند .در سطح اليه هاي ماسه سنگس اثرات ريپل مارک و هم چنين چينه بندي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چليپائي را به فراواني مي توان ديد اثر چين خوردگي در اين واحد بشکل ساختهاي تاقديسي و ناوديسي در خاور منطقه
و هم چنين ناوديس بزرگ جستگوني است .افزون بر اين گسنه هاي نرمال نيز بر اين واحد تاثير گداشته است .اين
واحد با همبري عادي بر روي واحد  Ms,mجاي گرفته ودر بخش بااليي با همبري تدريجي با نهشته هاي پليوسن
پوشيده ميشود .ستبراي اين واحد ماسه سنگي بيش از هزار متر بر آورد ميشود که در برخي اليه هاي آن کفه هاي
بزرگ استرآ با پراکندگي و انباشتگي يافت ميشوند .نتايج فرم ايزوله درباره اين واحد سن ميوسن پ سين – پليوسن را

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

MPls,m

زﻣﯿ

براي آن تعيين کرده است (نام فسيلها در پيوست شماره  12Aضميمه است ).
به استناد موقعيت چينه شناسي ونتايج فسيل شناسي اين واحد باربر واحد  MPlmتشخيص داده شده است.
در شمل گسل بير واقع در ميانه باختري محدوده نقشه دريفي رسوبي از ماسه سنگ و مارن بروتن زد دارد ،اين ماسه
سنگ ها اغلب آهکي است که در سطح هوازده به رنگ قهوه اي روشن ودر سطح تازه شکسته خاکستري رنگ است.
گاه در برخي اليه ها به فراواني صدف گاستروپودا (نورتيال) و به ندرت پلسي پود يافت ميگردد .مارنها نسبت به ماسه
سنگها حجم کمتري دارند رنگ مارنها در سطح هو ازده بيشتر خاکستري روشن تا آبي مايل به سفيد است .در اين
رسوبها گرهک هائي از سيلت سنگهاي نارنجي رنگ به اشکال متفاوت يافت ميشود ،که بر اثر هوازدگي خرد شده و

بر روي سطوح توپوگرافي پراکنده شده اند .در برخي از اليه هاي ماسه سنگي بفراواني گاستروپود و کمي پلسي پود
يافت ميشود.
مرز زيرين اين رسوبها ديده نميشود وبخش بااليي آنها نيز به وسيله گسل بريده شده است.بخش برونزداز نظر رخساره
درخورسنجش با بخش بالئي واحد  Ms,shو بخش زيرين واحد  MPlmاست ،که در نيمه جنوبي ورقه برون زد دارد.
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بررسي ميکروفسيلها موجود در اين رسوبها ( 0به ضميمه 13مراجعه شود )نيز اين هم ارزي را تاييد مينمايد به نحوي
که سن آنها را ميوسن باالئي – پليوسن زيرين تعيين نموده است.
واحد MPlm,s

اين واحد شامل نهشته هايي از مارن و ماسه سنگ است .بخش زيرين آن بيشتر از اليه هاي ماسه سنگي نستبا ستبر
اليه د رسته شده است که ازنظر دانه بندي درشت دانه بوده و گاه تات حد ماسه سنگ قلوه دار نيز پيش ميرود در
اين ماسه سنگها گرهک هائي از اکسيد آهن و کمي گوسته هاي ايستروگاهي صدف خارپوست وپلي سي پوديافت
ميگردد .همراه اين ماسه سنگها مارن نيز وجود دارد در مارنها به طور ثانويه ژيپس نيز گديد آمده است .بخش باالئي

ﮐﺸ
ﻮر

که مستقيما بر روي ماسه سنگها جاي ميگيرد بيشتر از مارن و ماسه سنگ درست شده است در اين مارنها بويژه در
ميان دو بخش ياد شده چند افق لوماشل ديده ميشود که بخش بزرگ آن از صدف اويستر تشکيل شده است ،هم

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چنين مارنهاي نارنجي رنگ ژيپس دار نيز همراه اين افق هاي لوماشلي ديده ميشوند به سوي شمال در جهت جوانتر
شدن اليه ها ،مارنها بيشتر ماسه اي ميگردد به نحوي که به ماسه سنگهاي سست وبي سيماني تبديل ميگردند که
به اساني با فشار دست گرد شود ،مرز باالئي اين رسوبها با واحد کنگلومرائي  Plc2به طور هم شيب پوشيده ميشوند.
مرز زيرين اين نهشتهها بوسيله گسل گسسته شده است.

m,s

s

تﻣ

اين رسوبات از نظر رخساره درخور سنجش با بخش هائي از واحد هاي  MPlو  Plاست که در نيمه جنوبي ورق ه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزد دارد سن اين نهشته ها بر پايه بررسيهاي ميکروفسيلهاي موجود در آنها پليوسن زيرين تعيين شده است (به
ضميمه  14مراجعه شود)
واحد Plm,s

و
اﮐﺘ

اتين واحد در بخش مياني منطقه و هم چنين شمال زير دارن برونزد دارد نهشته هاي اين واحد عموما تپه ساز است
و زمينناي کم شيب و پست را در منطقه پديد آورده است .سازده اين واحد مارن ژيپس دار به رنگهاي خاکستري
روشن و کرم است که در درون آن ميان اليه هاي ماسه سنگي دانه درشت نيز وجود دارد .وجود مارن اخرائي رنگ به
ستبراي در حدود دو متر و هم چنين چند اليه محدوداز جنس ماسه سنگ سيليسي به رنگ سفيد متمايل به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستري با شکستگي سطحي به رنگ خاکستري روشن به ستبراي حدود  5سانتي متر در بخش بااليي اين واحد ،
يکي از ويژگيهاي بارز آن است .اليه هاي ماسه سنگي متوسط نيز در بخشهاي بااليي اين واحد وجود دارد .که سست
و خاکستري رنگ است.
در اليه هاي مارني سست بااليي اين واحد نيز تجمع فراوان کفه هاي بزرگي از استراميان اليه هاي اوماشلي را در آنها
پديدار کرده که آزاد شده اين کفه ها بر اثر فرسايش انباشتگي مشخصي را بوجود آورده است .بودن اين اليه هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اوماشلي نشانگر مراحل پاياني دوره رسوبگذري واحد  Plm,sميباشد ،گسله هاي اصلي و نرمال چپان وزيردان بر اين
واحد تاثير گذاشته و شيب کم اليه هاي آن و پيدايي ساختارهاي ناوديسي ماليم نيز بيانگر چين خوردگي آرام اين
واحد است بخشهاي ماسه سنگي واحد  Plm,sدر برخي جايها به ساختارهاي ناوديسي ماليم نيز بيانگر چين خوردگي

آرام اين واحد است .بخشهاي ماسه سنگي واحد  Plm,sدر برخي جايها به طور جانبي به اليه هاي کنگلومرايي دانه
متوسط ،نيمه سست ،باقلوه هاي گرد شده نا همگن تغيير رخساره ميدهد ( )Plc1که مشخص ترين بيرون زدگي آنها
در بخش مياني منطقه و کوه جستگوني و شمال زردان است ،واحد مورد بحث ( )Plm,sستبرائي در حدود  500متر

دارد با نهشته هاي کنگلومرايي وحد  Plc2همبري دگر شيب دارد ،ولي خود با همبري عاد يو تدريجي بر روي واحد

 MPlsجاي مي گيرد با توجه به بررسي نتايج فسيل شناسي فرم ايزوله و نانوفسيلهاي موجود سن اين و احد پليوسن
تشخيص داده شده است (نام فسيلها در پيوست شماره 15Aو  15Bضميمه است) باستناد موقعيت چينه شناسي و
بررسي نتايج فسيل شناسي اين واحد برابر بخش بااليي واحد  MPlm,sتشخيص داده شده است.
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واحد Plc2

اين واحد کنگلومرايي در منطقه مورد بررسي کوههاي نيمه بلند گونز ،مه لنج و چرپان را پديد آورده که به علت سست
بود اين کنگلومرا ،کوهها دامنه هايي کم شيب دارند واحد مورد بحث از کنگلومراي ستبر اليه و متوسط دانه در زمينه
اي کم سيماي شده پيدايش يافته است ،که عدسيهايي از جنس ماسه سنگ سست برنگ قهوه اي روشن نيز دارد.
قلوه هاي گرد شده اين واحد ناهمگن و شامل ماسه سنگ ،آهک و سنگهاي آذريني بازيک است .اليه هاي کنگلومرايي
اين واحد در ادامه جاني نيز به اليه هاي ماسه سنگي سست و به رنگ قهوه اي روشن تبديل ميگردد ،که برخي از
آنها داراي کفه هاي بزرگ و فراوان ايستر است .چين خوردگي در اين واحد بسيارآرام و معموال به صورت ناوديس با

ﮐﺸ
ﻮر

يالهاي بسيار کم شيب ديده ميشود .گسلش نرمال در اين واحد در کوه چوپان و هم چنين کوه گونز ديده ميشود
ستبراي واحد  Plc2متغير و بيش از صد متر برآورد ميشود اين واحد در بخشهاي شمالي غالبا با همبري عادي و به طور

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پسرونده روي واحدهاي قديمي تر بويژه واحد  Plm,sجاي ميگيرد ولي در نواحي جنوبي با ناپيوستگي بر روي واحدهاي
قديمي تر به ويژه واحد  Plm,sقرار دارد ،در سطح زيرين اين واحد در باختر منطقه مورد بررسي نيز همبري دگر سيب
ديده شده است .سن واحد مورد بحث براساس جايگاه چينه شناسي و مقايسه باسن نهشته هاي قديمي ترپليوسن در

تﻣ

نظر گرفته مي شود .وبا توجه به موقعيت اين واحد و هم چنين رخساره آن  ،شرايط پيدايش آنرا ميتوان محيطي حد
واسط در مراحل پايان يافتن رسوبگذاري محيط دريايي در منطقه مورد بررسي پنداشت.
واحد Plc3

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد برونزد محدود و جداگانه اي دارد که کوه بوجارا مانند کالهکي با دامنه اي پرشيب پديد آورده است .در خاور
منطقه مورد بررسي (منطقه کهير) اين واحد برونزد گسترده تري دارد .واحد مورد بحث از کنگلومرايي سبر اليه و

و
اﮐﺘ

متسط دانه در زمينه اي نيمه سيمان شده برنگ قهوه اي روشن ،همراه با عدسيهايي نازک از ماسه سن گدرشت دانه
فرسايش پذير درست شده است .دانه ها داراي گردشدگي خود و ناهمگن است و عمدتا شامل آهکهاي نوموليت دار ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ماسه سنگهاي واحد  Ms,mو سنگهاي آذرين بازيک ميباشد .خاستگاه اين واحد خشکي است و چين خوردگي آن
بسيار آرام وشيب بيشتر برونزدهاي آن کمتر از  15درجه است .ستبراي اين واحد متغير و ميان  40تا  60متر است.
اين واحد کنگلومرايي بادگرشيبي بر روي واحدهاي کهنتر جاي گرفته است .کنگلومراي مورد بحث خودجابجا با
همبري ناپيوسته بوسيله کواترنري پوشيده شده اند .در بخشهايي از باختر منطقه ساحلي اين واحد ب ه طور پراکنده
بوسيله نهشته هاي بادي قديمي ( )fossil duneکه نسبتا سخت بوده واليه بندي چليپائي بسيار بارزي دارند در پستي

زﻣﯿ

ها پوشيده شده اند .نهشته هاي اخير به علت گسترش کمي که دارند در نقشه قابل نمايش نيستند.
بر اساس جايگاه چينه شناسي و سنجش با نواحي ديگر منطقه مکران ساحلي (بيروني) سن توده اصلي اين
کنگلومراپليوسن در نظر گرفته مي شود و با نگرشي به وابستگي چينه شناسي و همبري زيرين آن به نظر ميرسد که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدمورد بحث را ميتوان کنگلومرايي پس از کوهزائي پنداشت ،که خود در مرحله اي پس از آن تحت ت اثير دگر شکلي
قرار گرفته است.
واحدهاي کواترنري

ن هشته هاي کواترنري که درسرتاسر منطقه پراکنده ميباشند از رسوبهاي آبرفتي ،رودخانه اي  ،سيالبي و بادي پيدايش
يافته ودر راستاي افقي و يا به پيروي از شيب توپوگرافي با شيب اندک و به صورت دگر شيب بر روي واحدهاي کهنتر
جاي گرفته اند .با توجه به وضعيت نهشته هاي مخت لف کواترنري منطقه از نظرليتولوژي و يا جايگاه آن در توپوگرافي
منطقه تقسيم بندي چندي دي اين رسوبها به شرح زير انجام پذيرفته است

واحد Qmt

اين واحد شامل نهشته هاي ساحلي قديمي است که به صورت پادگانه هائي برون زدي مشخص در حاشيه کر انه دريا
دارند .مواد سازنده اين واحد عموما شامل کنگلومراي سخت داراي قلوه هاي گرد شده با جنسهاي متفاوت و پوسته ها
صدف است چينه بندي چليپائي نيز در اين نهشته ها به صورت بارز وجود دارد .عملکرد فرسايش بر روي اين واحد و
واحدهاي زيرين آن اشکال Mesaرا در آنها تشکيل داده است.
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واحد Qt1

اين نهشته ها که در سرتاسر منطقه و بويژه در جنوب گسترش زيادي دارند ،مخروط افکنه هاي بلند و کناره کوهها ،
همچنين پادگانه هاي آبرفتي اليه اليه را پديد آورده اند .اين نهشته ها شامل کنگلومرايي با د انه هاي گرد شده در
زمينه اي سست و داراي عدسيهاي سيلتي مارني با سيمان شدگي کم است .قلوه هاي آن جالي بياباني ()Polidisert

واحد Qt2

ﮐﺸ
ﻮر

با ظاهري چرب و سطحي سياه رنگ (به علت وجود نمکهاي منگنز و آهن) دارد.
ستبراي اين نهشته ها که به صورت پهنه هائي هموار و با دگرشيبي بر روي واحدهاي کهنتر زيرين خود جاي ميگيرد ،
تا حدود  10متر نيز ميرسد.
اين واحد نهشته هاي مخروط افکنه اي کم بلندايي است ،که دانه بندي آن از رسوبهاي  Qt1ريزتر است و در جلگه
جنوب منطقه گستردگي بيشتري دارد .اين نهشته ها با رسوبهاي  Qmوابستگي جانبي دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Qm

اين واحد شامل پهنه هاي هموار و گسترده اي در بخش جنوبي منطقه است ،که محدوده آن به سوي بخشهاي بلندتر

تﻣ

در جاي بهم پيوستن مخروط افکنه هاست .پيد ايش نهشته هاي اين پهنه گي از رسوبهاي دانه ريز سيل تي شسته شده
و آورده شده از واحدهاي مارني ،سيلتي مارني و ماسه سنگ نرم موجود در منطقه است ،که عموما به رنگ خاکستري
روشن و کرم ميباشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Qs1

بيشترين گسترش اين واحد در بخش جنوبي منطقه است وشامل تلماسه هاي بادي قديم است ،که سيمان شدگي

و
اﮐﺘ

ضعيفي دارد .اين درختچه ها و گياهان منطقه ين نهشته را در ميان خود گرفته واستوار کرده و تپه ماهورهاي کوتاهي
پديد آورده اند اين تلماسه ها کرم رنگ و نيز داراي ساختار چينه بندي چليپائي پرشيب مشخصي ميب اشند.
واحد Qs2

اين واحد نهشته هاي ماسه بادي آزاد و سستي است که تپه هاي کوتاه ماسه اي را در منطقه پديدار کرده است .رنگ

واحد Qal1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين ماسه ها کم رنگتر از ماسه هاي سازنده تپه هاي ماسه اي قديم است .از مشخصه هاي بارز اين تپه ها ،قابليت
جابجا شدن وروان بودن آنها در بادهاي شديد و طوفاني است.
اين واحد نهشته هاي رودخانه اي پيرامون رودخانه هاي نسبتا بزرگ بيراست کهيا سيل در روزگاران گذشته آورده
است و يا هر ساله بر اثر طغيان رودخانه برجاي گذاشته شده و تا مرز بستر بزرگ رودخانه گسترش يافته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سازندهاين آبرفتها دانه آزاد و ناپيوسته بوده و تکه هاي درشت و ريز آن همراه با خميره اي بدون سيمان گرد هم
آمده است .جنس قلوه هاي درشت موجوددر اين آبرفتها معموال ماسه سنگ ،کوارتزيت وآهک است ،در اين آبرفتها
ساختارهاي ح فر و پرشدگي نيز ديده ميشود.
واحد Qal2

اين واحد نهشته هاي رودخانه اي در حال حمل و رسوبگذري هميشگي بستر کوچک رودخانه هاي منطقه هستند که

به ويژه در زمان طغيان ميزان آنها افزايش مييابد .عناصر اين آبرفتها آزاد و بي سيمان هستند و دانه هاي درشت آنها
در بستر اين رودخانه ها در کناريکديگر جاي ميگيرند.

واحد Qbs

نهشته هاي تلماسه اي ونم داري هستند که به موازات ساحل و در نزديکي آن تشکيل شده اند .و به صورت تپه هاي
کم ارتفاع و گسترش در جنوب منطقه مشاهده مي شوند .مواد سازنده اين واحد در حد ماسه درشت بوده وداراي خرده
هاي صدف نيز مي باشد .رنگ عمومي اين تلماسه ها نسبت به ماسه باديهاي ديگر موجود در منطقه روشن تر است.
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واحد Qsd

نهشته هاي ماسه اي دانه ريز و گل والي برجاي مانده ناشي از رسوبگذاري زبانه ها از آب دريا طي جزر و مد در داخل
خشکي ميباشند که به خصوص در شرق بندر تنگ گسترش بيشتري مييابند .شسته شدگي اين نهشته ها اندک
است.
واحد Qid

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد شامل نهشته هاي حد جزر و مد در امتداد کرانه دريا ميباشد .و مواد سازند اين واحد آزاد بوده و شامل
ماسه تا قلوه هاي درشت همراه با پوسته هاي صدف ميباشد.شسته شدگي اين نهشته ها بسيار خوب است.
زمين شناسي ساختماني و تکتونيک

منطقه مورد بررسي که تقريبا در بخش مياني مکران بيروني (ساحلي )جاي گرفته است از نظر ساختاري گونه و روند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دگرشکلي در منطوقه مورد بررسي شدت دگرشکلي تغييرات نسبتا زيادي دارد ،که چگونگي آن در پايان اين بخش
مورد بحث قرار ميگيرد.
چين خوردگي

تﻣ

يکي از پديده هاي بارز دگرشکلي منطقه مورد بررسي چين خوردگي است چينها معموال کشيده و روندي ت قريبا
خاوري – باختري دارد ،که در ريختار کنوني تاقديس ها در سطوح پائين تري قرار دارند شدت جين خوردگي در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش مشالي منطقه بيشتر و به طور بسيار کلي از شمال به جنوب کاهش مييابد آن سان که در بخشهاي جنوبي
منطقه چينهايي بازو آرام ديده ميشود ،که همگن و نامتقارن است .در شمال منطقه ناوديسهاي بزرگ پرم پيس و
برگ وجود دارند که شدت چين خوردگي آنها متوسط و چين خوردگي آنها نيز به گونه نامتقارن است .چنان که شيب

و
اﮐﺘ

پهلوي شمالي آنها بيشتر مي باشد .از سوي ديگر شدت دگر شکلي در منطقه وابستگي بسيار نزديکي با ويژگيهاي
مکانيکي و سنگ سناختي اليه هاي دگر شکل يافته دارد .شت دگر شکلي در سنگهاي پايداربيشتر و مشخص تر است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هرچند که آنها کمتر جابجايي داشته اند ولي دردگر شکلي در اليه هاي ناپايدار کمتر است .به لحاظ رويداد جابجايي،
دگر شکليهاي جرياني نامشخص تر ميباشد .ديگر اينکه اليه هاي جوانتر چين خوردگي آرامتري را نسبت به اليه هاي
کهنتر نشان ميدهند ،اين امر مي تواند بستگي به افت نسبي شدت نيروهاي موثر نسبت به زمان و يابستگي به تاخير
دسترسي نيروهاي موثر به اليه هاي جوانتر داشته باشد .چين هاي منطقه مطالعاتي بوسيله گسله هايي بريده ميشوند ،
که مهمترين آنها در راستاي محور چين ها کشيده شده است .مهمترين ساختراهاي منطقه عبارتند از
ناوديس پدم پيس

زﻣﯿ

ساختار نسبتا منظم و کشيده اي است ،که تمايلي دوسويه دارد ،چين خوردگي در آن متوسط است ف اين ساختار
نامتقارن و شيب اليه هاي شمالي آن بيشتر است ،که مي تواند ناشي از تفاوت جنس نگ و تغيير رخساره واحدهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازنده يالهاي شمالي و جنوبي آن باشد.

ناوديس برگ

ويژگيهاي هندسي اين ساختار تقريبا همانند ساختار پيشين است ،که بوسيله گسله ازآن جدا افتاده و جابجا شده
است.
ناوديس بنديني

اين ناوديس که در ميانه نقشه قرار دارد در واحد  Plc2اينجا شده و محورش موج دار و با راستاي ت قريبا خاوري –
باختري است که به سوي باختر ميل دارد .بخشي از يال شمالي اين ناوديس به وسيله گسل بير بريده شده است .شيب
يالهايش کم و در حدود 5تا  10درجه ميباشد.
ناوديس چکه

اين ناوديس در غرب منطقه در نهشته هايي  Plmsو  Plc2ايجاد شده ،يال شمالي آن به وسيله گسل چرپان بريده شده
است .محور اين ناوديس تقريبا خاوري – باختري است و شي يالهايش ماليم و در حدود 5تا  10درجه ميباشد.
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ناوديس گزيدر

اين ساختار در ته نشستهاي کنگلومرائي ،ماسه سنگي پليوسن واحد  Plc2پديدار شده است .محور اين ناوديس روندي
شمال باختري – جنوب خاوري دارد .شيب يالهايش در حدود 5تا  10درجه است.
ناوديس جستگوني

اين ناوديس با ساختاري متقارن و بزرگ در نيمه جنوبي منطقه جاي گرفته است .چين خوردگي آن آرام و شيب اليه
ها به سوي هسته ناوديس کمتر و تا نزديک به افق نيز ميباشد .يال شمالي اين ناوديس توسط گسل چرپان بريده

ﮐﺸ
ﻮر

شده است.
در منطقه مورد بررسي شماري تاقديس و ناوديس ديده شده .که همگي نيز متقارن و نسبتا کوچک است و اهميت
چنداني ندارد ولي در نقشه زمين شناسي اين ساختها نمايانده شده اند.
تاقديس زيردان

بيشمار ي دارد و يال شمالي ويال جنوبي آن غالبا توسط گسله بريده شده است.
تاقديس برگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساختراري کشيده و تقريبا متقارن است که هسته آنرا فيليش بلوک دار تشکيل ميدهد اين تاقديس چينهاي فرعي

تﻣ

اين تاقديس در شمال منطقه ودر جنوب ناوديس برگ جاي دارد راستاي محور آن تقريبا خاوري باختري بوده و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرورفتگي دوبرابر دارد .هسته اين تاقديس را نهشته هاي واحد  Mfbميسازند .شيب دويال آن در نيمه باختري تقريبا
برابر و در حدود  40د رجه است ولي نيمه خاوري اين تاقديس به علت عمل کرد گسله زيردان کمي بهم ريخت و
حالت تقارن خودرا از دست داده است.
تاقديس تنگار

و
اﮐﺘ

اين تاقديس در شمال باختري نقشه قرار دارد .تاقديس ياد شده متقارن و شيب دويال يال آن در حدود  40تا 50

تاقديس سيدرون

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درجه است .راستاي محور آن تقريبا شمال باختري – جنوب خاوري است .وفرورفتگي آن دوبرابر ميباشد .اين ساختار
را واحد  Mfbتشکيل داده است.
اين ساختار در واحد  Mfbپديدار شده است ولي چون واحد ياد شده در اين جا تغيير رخساره داده و مارني ميگردد از
اينرو ساختار حاصله خوب نمانده است .ديگر اينکه گسل خوردگي هاي پس از چين خوردگي نيز ،در بهم ريختن اين
ساختار موثر بوده اند ،با اينهمه با توجه به موقعيت چينه اي واحدها و برونزدهاي آنها ،تاقديس ياد شده نمايان است.
تاقديس بنديني

زﻣﯿ

اين تاقديس در جنوب منطقه پديد آمده و راستاي محورش تقريبا خاوري – باختري است .فرورفتگي آن به سوي
باختري ميباشد .شي يالهايش در حدود 7تا  10درجه است .تاقديسي است باز و گسترده قديمترين نهشته هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزده در اين ساختار واحد  Mmمیباشد.

گسلش

همگي گسله هاي مهم منطقه مطالعاتي از نظر هندسي و سازوکار در طي برداشتهاي صحرائي مورد بازديد و بررسي
قرار گرفته اند .شدت گسلش در منطقه مطالعاتي تقريبا متوسط و متمرکز با پراکندگي مشخصي را نشان نمي دهد
ولي گسلش در سنگهاي نسبتا پايدار و داراي اليه بندي مشخصتر مي باشد .گسله هاي اصلي و کشيده منطقه روندي

تقريبا خاوري -باختري دارن د و با توجه به ساختار کلي ناحيه ،مي توان آنها را گسله هاي افقي و طولي ناميد.
در منطقه مطالعاتي گسله واژگون يا رانده سهمي ديده نشده و ميزان جابجائي در راستاي گسله ها چندان زياد نيست
عموما شيب گسله هاي نسبتا زياد و به سوي جنوب است .در زير گسله هاي مشخص و مهم منطقه مورد بررسي قرار
مي گيرند:
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گسله زير دان

اين گسله در درازاي بيش از دهها کيلومتر در منطه مطالعاتي و منطقه خاوري قابل درگيري است ،شيب متوسط آن
 40درجه به سوي جنوب و سازوکاري نرماي دارد .اليه هاي Plm,sو Mm,s ،Mfbبه ترتيب فرا ديواره وفروديواره هاي آنرا
درست کرده اند.
ميزان جابجايي آن در راستاي قايم  500متر است .با توجه به رژيم تکتونيکي چيره بر منطقه مطالعاتي ،ساز و کار و
اندازه جابجائي در راستاي گسله مذکور ونيز وجود تغييرات رخساره اي نهشته هاي موالس در دو سوي اين گسله

ﮐﺸ
ﻮر

ميبايست تغييرهاي زايش مناسبي را ميداشته است .به نظر ميرسد گسله اي است قديمي که در طي فرون شيني
حوزه رسوبي همزمان يا پيش از رسوبگذاري فيليشهاي بلوک دار تشکيل گرديده است .و گمان بسيار ميرود که به
صورت واژگون در طي فاز کوهزايي ميوسن پسين – پليوسن دوباره فعال شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازو کار نرمال اين گسله وابسته به آخرين فعاليت آن است از آنجا که رد گسله زير دان را درنهشته هاي کواترنري و
به صورت خطواره هايي مي توان ديد و از سوي ديگر اين گسله به طول مشخص واحد کنگلومرايي  Plc3در خاور منطقه
مطالعاتي را بريده است .سن آخرين فعاليت گسله کواترنري در نظر گرفته شده است.
گسله بير

تﻣ

برداشتهاي صحرايي نشان ميدهد که گسله بير ساز و کاري نرمال داشته و شيب متوسط  45تا  50درجه به سوي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب دارد .اندازه جابجايي آن در راستاي قايم در کنار کوه چرپان بيش از  50متر است .با توجه به اينکه اين گسله
به سوي خاور در منطقه کهير ودر کنار رودخانه کهير در حدد  5تا  8متر جابجايي قائم را نشان ميدهد ،از اينرو اين
گسله را ميتوان از گونه لواليي ( )Hinge F.به شمار آورد .اين گسله به سوي باختر نيز قابل ردگيري است ونيز
عملکردي اصلي دارد.

و
اﮐﺘ

گسله پدم پيس

اين گسله در بررسيهاي صحرائي داده هاي درخور توجهي بدست نمي دهد ولي به صورت خطواره مشخصي در
تعکسهاي هوايي قابل ردگيري ست .گسله مورد بحث از نوع واژگون باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پيدائي گسله هاي نرمال منطقه مطالعاتي را تحت يک رژيم فشرده ساز نبايستي غير عادي انگاشت زير ا در تحت رژيم
ياد شده افزون بر ساختهاي فاشرشي ،ساختهاي کششي نيز همچنان ميتوانند پديد آيند افزون بر اين رابطه هندسي
گسله ها با چين ها و نيز ساز و کار و جايگاه گسله ها نسبت به چينها نشان ميدهد ،که پيدايش اک ثريت قريب به
اتفاق گسله هاي موجود در منطقه مطالعاتي ،ناشي از جين خوردگي اليه ها بود ،از نيرو گسلش با چين خوردگي
همزماني دارد و هر دو اين ساختارها در طي يک فاز کوهزايي بوجود آمده اند .البته برخي از گسله هاي منطقه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مطالعاتي مانند گ سله زيردان را بايستي گسله هايي مستقل از چين خوردگي قلمداد نمود.
وجود نهشته هاي تيپ فليش به سن ميوسن نشان ميدهد ،که به هنگام تشکيل اين نهشته ها جنبش تکتونيکي
شديدي نيز به حوزه رسوبگذاري اعمال ميگرديده وحرکات شديد ناحيه اي همچنان موجب ورود بلوکهاي بيگانه در
نهشته هاي فليش شده است .جاي گيري پيوسته نهشته هاي تيپ موالس به روي نهشته هاي فيليش نشان دهنده
آرايش نسبي جنبشهاي تکتونيکي در طي ميوسن پسين – پليوسن(مياني ؟) ميباشد .وابستگي چينه اي ،ترکيب

سنگ ونيز شدت دگر شکلي نهشته ه اي منطقه مطالعاتي نيز نشان ميدهد ،که دگر شکلي اصلي ناحيه در طي يک
فاز کوهزايي در پليوسن صورت گرفته و به نظر ميرسد اوج کارسازي نيروهاي موثر ترجيحا پليوسن مي اني بوده است
ودگر شکلي شديد نهشته هاي منطقه مطالعاتي در طي اين فاز کوهزايي منجر به باال آمدگي ناحيه و پ يدايش شرايط
محيط خشکي بوده است.
واپسين مراحل اين باالآمدگي با نهشته هاي پسرونده واحدهاي  Plm,sو  Plc2مشخص مي گردد وابستگي چينه اي واحد

 Plc3و دگر شکلي اين وحد نيز نشان مي دهد که از کواترنر پيشين يک فاز کوهزايي فرعي – که ميتوان آنرا بعضي از
فاز کوهزايي پليوسن در نظر گرفت – موجب دگر شکلي نهشته هاي مزبور گرديده است.
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بدين ترتيب کليه فازهاي تکتونيکي ياد شده را مي توان به سيکل کوهزايي آلپي پسين نسبت داد و بطور کلي روش و
گونه دگر شکلي وابسته با ساختهاي تکتونيکي گوناگون منطقه مطالعاتي نيز نشان دهنده آن است .که دگر شکلي
سنگهاي برونزده با تاثير نيروهاي فشرده ساز شمالي – جنوبي تحقق يافته و کوتاه شدگي منطقه مطالعاتي در همين
سو ،با چين خوردگي ،گسلش و جابجايي تامين گرديده است.
پالئوژئوگرافي

نهشته هاي تيپ فيليش همراه با بلوکهاي بيگانه نشان ميدهد ،که اين نهشته ها در حوزه رسوبي نسبتا ژرف و فعالي
که به گمان در حال فرونشيني بوده است ،پيدايش يافته اند .افزون بر اينکه کاهش نسبتا تدريجي و بعدي ژرفاي حوزه

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبي (نريتيک) با نهشته هاي تيپ موالس بيان ميگردد .به طور کلي در قاعده مارني هستند و به سوي اليه هاي
جوانتر دانه درشت تر و باالخره کنگلومرايي ميگردند .تغييرات جزئي و محلي حوزه رسوبي طي اين دوره ،چه در
راستاي قايم (رخس اره هموتاکس  )Hemotaxوچه در راستاي افقي (رخساره هتروپيک  )Heteropicبا تغييرات رخساره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اي محلي مشخص ميگردد .افزون بر اين رنگهاي زرد ،نارنجي و همچنين وجود ساختهاي گوناگون رسوبي در نهشته

تﻣ

هاي مورد بحث شناسائي کم ژرفايي حوزه روسبي و محيط اکسيدان ميباشند.
شايد بتوان بودن فسيلهاي فراوان گاستروپود در افقهاي گوناگون نهشته هاي تيپ موالس را نيز نشانه اي بر حکمفرمائي
درجه حرارت نسبتا باال به هنگام رسوبگذاري اين نهشته ها در نظر گرفت .کاهش تدريجي ودر عين حال نهايي حوزه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبي وايجاد شرايط محيط حد واسط در اواسط پليوسن با نهشته هاي پسرونده واحد  Plm,sمشخص ميگردد و اليه
هاي استرادار وکنگلومرايي بخش بااليي اين واحد ،شناساگر مراحل پاياني شرايط دريايي محيط رسوب ي است.

زمين شناسي اقتصادي

و
اﮐﺘ

از آن پس شرايط محيط خشکي بر منطقه چيرگي دارد که نشانه اين پيشروي خشکي ()Continental tarsgressive
وجود نهشته هاي گوناگون آبرفتي و غيره ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انجام بررسيها و جستجو براي بدست آوردن اطالعات مورد نياز براي فراهم کردن نقشه ،طبيعاتا با پي جوئي و جستجو
براي شناسائي مواد معدني نيز همراه بوده است .با اين مالحظه ميتوان بيان داشت که منطقه مورد مطالعه از نظر
توان معدني بسيارمحدود و فاقد ذخائر فلزي و غير فلزي ولي به ميزان اندک ميباشد ولي آنچه که از آن ميتوان براي
مصالح ساختماني از اين منطقه مطالعاتي بهره برداري نمود عبارت است از
واحد کنگلومرايي  Qt1تراسهاي آبرفتي و هم چنين اليه هاي کنگلومرائي درون واحد  Plm,sو واحد  Plc2که به علت

زﻣﯿ

داشن قلوه هاي مناسب و آساني استخراج به شرط انکه به سفره هاي آب منطقه آسيب نزند براي فراهم کردن شن و
ماسه دانه بندي شده براي عمليات ساختماني مناسب ميباشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

1A- sphaeroidinella subdehiscens Blow orbulina cf, suturalis , catapsydrax sp , Globigerinoides
cf.coglobatus , Globigerinoides extremus , cibicides sp.
1B- Operculina ammonoides. Operculina cf. cookie. Operculina cf-brotsch, Opercolinoides cf venosus.
Amphisteqina leesoni. Heterostegina sp., Lepidocylina sp. Miogypsinoides cf banthamensis. Archaias
sp.(V.r) rotalia, Miogypsinoides sp. Rotalia viennoti. Textularia sp. Kuphus arenarias, Lepidocyclina
(Nephrolepidina). Amphistegina cf Lessoni, Spiroclypeus sp. Planorblina sp. Asterigerina sp.
1C- Amearelith Tricorniculatus., A.Amplificas.
1D- Miogypsina sp. Nephrolepidina. Lepidocyclina sp., Miogypsinoides sp. Tournoueri, Asterigerina
votuca, operculina sp. Victoriella sp. Ditrupa sp. Eulepidinadilatata Nummulites fichteli. Spiroclypeus
blankennarni, spiroclypeussp., Heterostegina.sp coral, Olgalfragment, 2 Orbitolina spp., Textularids,
Echinoderma, 3 Orbitoides sp., siderolites sp , Lepidorbitoides?sp., Suleoperculinas, Ecnioid spuim
4A- Textularia gramen. Spiroplectamimina sp. Ostracoden. Cibicides. Haidingeri Ammomia beccarii.
Elphidium crispum cibides cf (ungeianusd'Orb) Globigerina. Orbulinauniversa Globigerinoies
extrema c.colyculus,. Discoaster variabilis,. D.Quingueram. Reticulofenestra pseudoum bilic
5A- Textularia gramen. spiroplectammina sp. Qunquelculina Cibicides haidingeri Trilocalina.
5B- Discoastear sp. Ameaurelithus sp Lithostromation Derdrum Ameaurelithus Iriconniculatus.
A.amplifics sphinolithus abies.
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5C- Operculina spiroclypeus,sp. Cibicides haidingeri Ammonia cf perlucida Textularia
5D- Lepidocyclina cf somatrensis Lepidocyclina cf parta Lepidocyclina cf spp Lepidocyclina cf sp
valrulina sp operculina complanata opereulindinds Eulepidina dialatata. Planorbulina. Myogypsina sp.
Miogypsinoides sp.
6- Miogypsina sp Miogypsinoides Lepidocyclina sp. Amphistegins sp., Asterigrina sp. Victoriella sp
Globigerina sp. Bryozoa Echinoid spine.
7- Cibicides cf haidingeri, quinqueloculina. Textularia cf, foeda Planulina sp. Spiropleclammina
carinata
8- spioplectamnina cf carinata, Ammonia beccarii Elphidium sp. Rotalia sp,.Textularia sp,. Miliolia sp
9A- Ammonia Parkinsoniana Rorma Parkinsonian %40 Ammoniabeccarii, Bivalia, Pullenia sp.
Textularia affdeperdita, ostracoden
9B- Amaurolithus tricorniculatus, Lithostromation perdrum, Eu-discosster sp, Eu-discoaster triradiatus
10A- Ioungstadium van ammonia becarii linnei, Pyrisiert formen vangastropoden, Globimmata.
Nonion sp. Orbulina,. Pararota Liaserrata.
10B- discoaster neorectus.D.Variabilis; D.sp.A.Amplificus. Ameaurelithus primus;A.sp
11A- ammonia beccarii,Globigerina cf bulloides, Nonion sp. Globigerinoides sp., Textularids, Rotalia
spp, cibicides?sp.
11B- cibicides?sp.
12- Ammonia beccarii 9Linne0, Ammonia Parkinsoniana forma parkinsoniana, Nonion sp.
Rhizammina sp. Echinoidea spine.
13- Ammonia beccarii ostra coden, Textularia maiae. Textularia gramen.Joung stadium
Adutt stadium. Textularia cf foeda. Cibicides sp., Glogigerinoide Trilobus. Globigerina bulloides.
Orbullina billobata
14- Ostracoden., Ammonia beccarii, Textularia cf.foeda, Echinoidea spine.
15- mollusca Echinoidea spine. Ammoniabeccarii Dentalina
15B- Ceratolithus sp.C. sepratus
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