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گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7349بردسير
موقعيت جغرافيايي و شرايط اقليمي

ﻮر

سرزمين مورد بررس ي که با طولـــهاي جغرافيايي ׳ 56º,30و  57º ،00شرقي و عرضهـــاي جغرافيائي ׳ 29º ، 30و
 30º ،00شمالي محدود ميگردد درجنوب باختري کرمان و اقع شده است .شهر بردسير در شمال باختري ا ين
چهارگوشه قرار ميگيرد .محدوده داراي دو رشته کوه ميباشد که يکي از آنها با روند شمال باختري-جنوب خاوري

ﮐﺸ

در شمال قرار دارد و ديگري با همان روند ،نيمه جنوبي را فراگر فته است .فاصله اين دو رشته کوه را دشت گسترده
نگار بردسير تشکيل ميدهد .رشته کوه شمالي با نام کله گاو داراي قلهاي به بلنداي  2640متر (محل آنتن تلويزيون ي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

شهيد باهنر) ميباشد ،رشته کوه جنوبي  ،خود شامل سه رشته است به نامهاي آهورک (جنوب خاوري چهارگوشه) با
بلندترين ارتفاع  3150متر واقع در  10کيلومتري جنوب خاوري سنگ صياد ،کوه بيدخوان با ارتفاعي نزديک به 3500
متر(که بلندترين قله محدوده را تشکيل ميدهد) در جنوب باختري آن و نيز بخشي از رشته کوه چهلتن

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

(واقع در محدوده چهار گنبد در غرب محدوده بردسير) که در بخش جنوب باتري چهارگوشه قرار ميگيرد.
پائين ترين نقطه در محدوده بردسير و نگار به ارتفاع حدود  200-متراز سطح دريا ميباشد.

مهمترين رودخانه جاري در اين ناحيه رودخانه آب اللهزار است که با روند شمال باختري -جنوب خاوري ،آب کوههاي
آهورک ،اللهزار بيدخوان و چهل تن را به دشت بردسير و سپس شمال باختري آن ميرساند .اين رودخانه در بيشتر
فصول سال غير از ماههاي آخر تابستان داراي آب است از دي گر رودخانه هاي مهم ناحيه ،رودخانه چاري است که با

و اﮐ

روندي شمالي جنوبي در بخش شمال خاوري چهارگوشه ،سرچشمه گرفته پس از گذر از بخشي از اين چهارگوشه به
دشت باغين سرازير ميگردد .از رودخانههاي ديگر ميتوان آهورک در جنوب خاوري و بيدخوان در جنوب باختر ي

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

محدوده و قلعه عسگر و مادون را نام برد.
راههاي ارتباط ي چهارگوشه ،جاده آسفالته کرمان-سيرجان است که پس از طي حدود  60کي لومتر در شمال چهارگوش ه
بردسي ر به دو جاده اسفالته تقسي م ميگردد .نخست جاده کرمان -بافت که پس از گذر از آبادي نگار با گردنه اي

ﯿﻦ

طوالني ،رشته کوه آهورک را از محل سنگ صياد مي شکافد و پس از عبور از کوهها به دشت قلعه عسگر ميرسد و با
روند کل ي شمالي جنوبي در بخش مياني چهارگوشه امتداد مييابد .دوم جاده کرمان به بردسير که پس از گذر از آن
به سوي باختر ادامه پيدا ميکند .جاده ارتباطي آبادي اللهزار و سرزه در جنوب خاوري چهارگوشه از جاده اسفالته

زﻣ

اصلي تا آبادي با غابر آسفالت ميباشد .راههاي نيمه اسفالته و شوسه و جيپ روي ديگر مانند جاده بهرا مجرد به قريته
العرب ،نگار به قريته العرب ،سرزه به نگار ،بردسير به بي دخون و چهارگنبد ،دسترسي به برونزدهاي موجود را مسير

ﺎزﻣ

ﺎن

ميسازد.
وجود دژ نظامي قديمي و ويران در بردسير ،برجهاي ديده باني برسرراهها و گذرگاههاي کهن در بلنديهاي کله گاوگذار
خون سرخ و جنوب غرب سنگ صياد) همچنين آثار تمدن  6هزار ساله در تل ابليس واقع در غرب نگار که به ظاهر

ﺳ

در اثر زمينلرزه ويران شدهاند همه ،نشان از وجود تمدني ديرين در اين دشت است .از آباديهاي ديگر ميتوان نگار،
الله زار ،قلعه عسگر ،باغابر ،نارپ ،بيدخوان و بهرا مجرد را نام برد.

هواي منطقه ،گرم و نيمه خشک (در دشتها ،کويري خشک) است و در مناطق کوهستاني و دامنه ارتفاعات حالت
ييالقي پيدا ميکند .کمبود آب سبب توجه به پوشش سطح جويها ،با سيمان براي جلوگيري از تلف شدن آب شده
است .وضع کشاورزي با حفر چاههاي عميق و پرآب در دشت بردسير ،نارپ و نگار رو به بهبودي است ،و مردم افزون
برکشاورزي به کار دامداري نيز مشغولند .در شهر بردسي ر کارخانه قند وجود دارد که درچند فصل از سال فعال است.
رودخانه مادون (شمال باختري آبادي قلعه عسگر) آب ولرمي دارد که مردم منطقه براي شستشو از آن استفاده ميکنند.
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زمين شناسي
کرتاسه
کهن ترين نهشته هاي قابل مشاهده در اين محدوده به کرتاسه پسي ن تعلق دارد که شامل رسوبهائي فليش گونه ( )k u
f

میباشند .اين نهشته ها در شمال باختري (شمال شهربردسير) و دو برونزد در جنوب خاوري محدوده ديده ميشوند.
در شمال بردسير اين نهشتهها شامل مارنهاي برنگ سبز روشن با گرايش به خاکستري با مياناليههائي از فرشنگ
(سيلتستون) با ضخامتهاي حداکثر  30سانتي متر برنگ خاکستري گراينده به قهوه اي روشن و مياناليههائي از

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگ ميکروکنگلومراتي ک با ضخامت حدود يک متر با آثار فسيلي مشاهده ميگردد.
در درون واحد باال ،ماسه سنگ و سيلتستون برنگ قهوه اي روشن (( )ksuضخامت اليههاي ماسهسنگي نسبت به
سيلتستون کمتر است) در اثر سختي و مقاومت زياد در مقابل فرسايش و هوازدگي نسبت به مارنها در حدود  20متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برجستگ ي يافتهاند .اي ن واحد سه بار با ضخامت حدود  50متر تکرار ميگردد .در اين رديف دايکهاي زيادي از جنس
بازالت بصورت فوجي (گله ،گله) و ديواره اي نفوذ کرده است .بنظر ميرسد اين دايکها متعلق به نئوژن باشد .بررس ي

تﻣ

ميکروفسيلهاي اين واحدها سن کرتاسه پسين را مشخص ميسازد.
بخش باالئي رديف را با ي ک ناهمسازي همشيب ،آهک پالژي ک ميکرايتي به رنگ کرم تا صورتي کمرنگ با اليههاي
منظم و با تناوبي از اليههاي متوسط و نازک مشاهده مينمائي م .اين آهکها در منطقه از دور مانند گنبدهاي نفوذي به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چشم
ميخورند در صورتيکه بررسي نزديک ،اختالف فاحش جنس اليهها را با اين پندار آشکار ميسازد.

و
اﮐﺘ

وجود جنبشهاي شاغولي ( )epeirogenicدر همبري اي ن واحد با نهشتههاي مارني زيرين کامالً مشخص است.
نمونههاي بررسي شده از اين آهک بدين صورت بوده است:
Clidiciclessp, Radidavia. Spongspiuls. Textularids. Rotalia.sp Globotruncana sp. G lt. Cf Lapparent.
Tricarinata

که نشاندهنده سن سانتونين -کامپاين براي اين واحد ميباشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته هاي کرتاسه بااليي در اين محل بصورت دگرشيب ( )angular unconformityتوسط کنگلومراي ائوسن زيرين
پوشيده ميشود .درجنوب باختري محدودۀ فيلش کرتاسه در راستاي هسته تاقديس برونزد دارد .رخساره آن اندکي با
رخساره شمال باختري تفاوت دارد و آن افزون بررخساره سنگي ،تا حد رخساره دگرگون شده فيليت است .اين برونزد
تناوبي از آهک کالکارناليتي با فرشنگ (سيلتستون) و شي ل آهک ي (اليه ها از  30تا  60سانتي متر) ميباشد که رنگ
سبز روشن دارد .اليه هاي کالک شي ستي گاهي ماسه اي بوده و رنگ آن گراينده به خاکستري شده و از شيلها متمايز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ائوسن

زﻣﯿ

ميباشد .ضخامت اليه هاي شيلي نسبت به آهک بي شتر است .وجود شيستوزيته که اليه بندي را قطع ميکند و همسو
با آن نمي باشد منظره جالبي به اين مجموعه داده است.
نهشته هاي متعلق به اين زمان در اين محدوده بيشتر رسوبات آتشفشاني -رسوبي ( )volcano- sedimentaryميباشند
که بخش زيادي از کوه آهورک و چهلتن را ميسازند.
کنگلومرا Ecl

اين کنگلومرا را که پي شروي رسوبات متعلق به ائوسن ميباشد در محل ميتوان ديد.
در جنوب و جنوب باختري آبادي نارپ اين کنگلومرا در هسته تاقديس ي با ضخامت چند ده متري مشاهده مينمائي م

(حدود  200متر) در شمال محدوده در سه راهه کرمان -بردسير -بافت نيز اين کنگلومرا که از آن در گزارش ناحي ه
کرمان با نام کنگلومراي پلنگي ياد شده است برونزد دارد .اين کنگلومرا برنگ قهوه اي روشن بوده و قطعات سازنده
آن در جنوب آبادي نارپ بيشتر ماسه سنگ خاکستري آهکي هستند که ورني هوازده تيره اي پيدا کردهاند.
سيمان آن سست و اليه بندي آن توده اي و ضخيم است .اندازه تکه ها از يک سانتي متر تا بي ست سانتي متر و گاهي
تا  50سانتي متر متفاوت است .گردشدگي دانه ها در ماسه سنگها و در قلوه هاي آهکي کرتاسه ضعيف است .جورشدگ ي
2
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خوب و سيمان آن ميکروکنگلومراتيک اينترا اسپارايتي ميباشد .رخساره اي ن کنگلومرا در سه راهه کرمان-بردسير -
بافت اندکي متفاوت است و آن فزاواني تکه هاي آهکي کرتاسه در آن است که شايد علت آن نزديک بودن منبع تغذيه
کننده بيشتر تکه ها از اين آهک باشد.
ماسه سنگ Esl

اين ماسه سنگ با همبري تدريجي بر روي کنگلومرا قرار مي گيرد .رنگ آن قرمز پريده تا قهوه اي روشن ،اليه بندي
منظم ،متوسط تا ضخي م اليه و برخي از الي ه ها به رنگ کرم و سبز روشن بوده و اندکي نيز آهکي هستند .فسيلهائ ي
از اين ماسه سنگ که توسط زمين شناسان يوگسالوي بررسي شده اند سن ائوسن زيرين ( )Lower Eoceneرا مشخص

ﮐﺸ
ﻮر

کرده اند.
نهشته هاي آتشفشاني-رسوبي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در سه راهه کرمان -بردسير -بافت در بخش شمال برروي کنگلومراي پي ،مجموعهاي که در گزارش ناحيه کرمان
(صفحه  )180بعنوان کمپلکس بهار -آسمان نام برده شده مشاهده ميکنيم اين مجموعه شامل تناوبي از گدازه و
سنگهاي آذرآواري است که در آنها گدازه هاي آندزيتي بيشتر رنگ سبز ،گراينده به خاکستري و سنگهاي آذر آواري

تﻣ

رنگ قرمز دارند .ضخامت الي ه هاي سبز نسبت به اليه هاي قرمز بيشتر و به شکل ديواره اند .سن اين اليه ها ائوسن
زيرين تا بخش زيرين ائوسن مياني ميباشد .مجموعه نهشته هاي آتشفشاني کوه آهورک را از محل سنگ صياد تا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

امامزاده سلطان حميد در ي ک يال ناودي س مشاهده مينمائيم که محور آن در نزديکي همين بقعه امامزاده ميباشد.
اين مجموعه را به چهار واحد عمده آتشفشاني و سه واحد عمده آتشفشان ي -رسوبي تقسيم بندي نموده ايم که با
تناوب تکرار ميشوند.

و
اﮐﺘ

 :Evlاين مجموعه شامل فراورده فعاليت آتشفشاني در چندين تناوب -گدازه اي و انفجاري است .در جنوب آبادي نارپ
اين مجموعه بر روي رديف کنگلومرا -ماسه سنگ قرار ميگيرد .فرآورده فعاليت آتشفشان بصورت انفجاري شامل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انبوهه (آگلومرا) ،برش ،توف و توفهاي آهکي است که بهمراه آن نوموليت ديده ميشود .اين مجموعه بيشتر با رنگ
سبز (وجود آهن دو ظرفيتي) و نداشتن اليه بندي و شکل توده اي و وجود بالشهاي گدازه اي در آن ،يک فعاليت
آتشفشاني زيردريائي را نشان ميدهد.
سنگهاي آذرآواري اين واحد بدون اليه بندي بوده و تکه هاي ولکانيکي در يک خميره (ماتري کس) از جنس خودش
که خرد شده و تجزيه گشته قرار گرفته است .رديف توف سبز ،برش آندزيتي ،توف سيليسي ،گدازه آندزيتي تجزي ه

زﻣﯿ

شده ،توف آندزيتي و سيليسي ،شي ل سيليسي ي کرو برش تجزيه شده و مي کروبرش شيشه آواري ( )hyaloclasticاين
مجموعه را در جنوب باختري آبادي نارپ تشکيل ميدهد -آندزيت داسيت پورفيري يک اليه کليدي در آخرين قسمت
واحد  Evlميباشد.
واحد آتش فشاني -رسوبي Esl

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد با اليه هاي سيليس ي توف بلوردار ( ،)Crystal ruffتوف سي لت و گدازه آندزيتي آغاز ميشود.رنگ اين واحد

قرمز ميباشد .رديف با تناوبي از سنگهاي آتشفشاني و رسوبي شامل سيلت ،ماسه سنگ ،کنگلومراي آتشفشاني و
گدازههاي برشي شده آندزيتي ادامه مييابد .دايکهاي تغذيه کننده گدازهها تجزيه شده و برنگ سبز در اليه ها ي
متفاوت تکرار ميگردد و ترکيب آندزيتي تا تراکيت دارند.
 :Ev2اين بخش شامل سنگهاي گدازه اي و برشي تراکي آندزيتي است که باتناوب تکرار ميگردند .در درون اين واحد
آهک (  )El2و گدازه هاي آندزيتي مگاپورفيري ( )l:ma2مشاهده ميگردد.
 :Es2اين واحد شامل توف ،توف ماسهاي  ،توف بلوردار ،گدازه آندزيتي تا ترکيتي ،سيلت ،ماسه سنگ و گاهي کنگلومرا
است .در درون اين واحد گدازههاي تجزيه شده به شکل عدسي مشاهده ميشود.
v
 :Ev3اين واحد آتشفشاني شامل گدازه و برش آتشفشاني است .گدازه حالت جري اني دارد و برخالف  E lمحيط کم
عمق و خشکي داشته است .ترکيب آن تراکي آندزيت تا آندزيتي داسيت ي ميباشد .در مسير گداز موجود ميان امامزاده
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عبدالحميد به نارپ و گدار پشيماني (شمال الله زار) گدازه هاي مگاپورفيري با ترکيب آندزيتي نيز در اين رديف وجود
دارند.
 :Es3اين واحد با نگ قرمز شامل توف هاي ماسه اي ،ماسه سنگي توفي ،توف بلوردار و سيلتستون ،شيل مدادي قرمز
( )pencil shaleبا مياناليه هايي از گدازه نيمه اسي دي پورفيري ميباشد -در اين واحد آهک بلوري همراه با چرت

ﮐﺸ
ﻮر

سفيد در باخترآّبادي بيدان باال (شمال الله زار) مشاهده ميگردد.
 :Ev4اين واحد آتشفشاني که در محل همبري با کوه چهلتن واقع در باختر کوه آهورک قرار دارد (محدوده غرب ي)
شامل گدازه آندزيتي و پيروکسن آندزيتي و تراکي آندزيتي همراه با توف است .بخش باالئي اين رديف شامل ايگنمبريت
گدازه و تراکي آندزيت است.
اليگوسن
سازند قرمز زيرين ))Ol( (LowerRed Formation

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته هاي اين سازند را در دو برونزد ،يکي واقع در شمال آبادي باغ سرخ (غرب ورقه) و ديگري واقع در شمال آّبادي
سرزه (جنوب خاوري محدوده) مشاهده مينمائيم .در نخستين برونزد ،نهشته هاي اين سازند با يک پي کنگلومرايي

تﻣ

که شامل تکه هائي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن و کوارتز سفي د رنگ کامالً گرد شده است بصورت ناهمساز و تقريب اً
هم شيب برروي نهشته هاي آتشفشاني ائوسن قرار دارند .اين سازند شامل ماسه سنگهاي سرخ تيره با ضخامت  3تا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 4متر ،ستبراليه ،داراي الميناسيون و چينه هاي موربي که در ميان آنها با تناوب  7تا  10متر سنگهاي سيلتستون و
مارن سرخ رنگ گچ دار پديدار مي گردد .از عمده ويژگيهاي نهشته هاي سازند قرمز زيرين در اين محل وجود شوره و
تناوب منظم ماسه ستبراليه قرمز با مارن و سيلتستون ميباشد .اي ن سازند از نظر رنگ ،همانندي زيادي را با ردي ف

و
اﮐﺘ

آتشفشان رسوبي  Es3ائوسن موجود در منطقه دارد.
در برونزدي که در جنوب خاوري چهارگوشه قرار دارد تشخيص مرز سازند قرمز زيرين و  Es3به دشواري امکان دارد و
تعيين مرز آنها در نقشه با تقريب صورت گرفته است.
نهشته هاي آتشفشاني رسوبي Olv

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين نهشته ها در باريکه اي واقع در جنوب باختري با روند شمال باختري جنوب خاوري از شمال آبادي اللهزار(جنوب
خاوري) آغاز شده و تا آبادي گزجرد (شمال باختري) امتداد پيدا ميکند و سپس درچهارگوشه غربي (چهارگنبدان)
ادامه مي يابد .اين نهشته ها در مقايسه با رسوبات متعلق به ائوسن داراي رنگ روشنتري بوده و شامل برشهاي داسيتي

زﻣﯿ

مي باشند که در تناوب با ماسه سنگ و کنگلومرائي قرار دارند که قطعات سازنده آنها را سنگهاي آتشفشاني قديميتر
(ائوسن) تشکيل ميدهند.
در گزارش زمين شناسان يوگسالوي اين نهشته ها به عنوان سازند گزگرد معرفي شده اند و پيشروي آنها را نيز در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محلي واقع در جنوب غرب سرک در محدوده چهارگنبدان دانسته اند .تشخيص سن اليگوسن براي اين نهشته ها
قطعي و با فسيل راهنما صورت نگرفته است و در گزارش ناحيه کرمان (نقشه  1:500000سن آنها را پليوسن دانسته

و به بخش پائيني نئوژن  Nglنسبت داده اند (صفحه  258گزارش ناحيه کرمان).
کنگلومرائي قرمز رنگ  Olcکه سيمان سست دارد در شمال آبادي سقرک در زير اين سازند قرار ميگيرد که به سمت
غرب در محدوده چهارگنبد پي پيش رونده آنرا با نا همسازي بر روي نهشته هاي ائوسن تشکيل ميدهد -ترکيب
اسيدي نهشته هاي آتشفشاني رسوبي اين سازند ميتواند نشانه از جوان بودن آن باشد.
در يک کيلومتري شرق جعفرآباد در درون رودخانه ،سنگهاي آتشفشاني با ترکيبي آندزيتي برنگ قرمز چرک با

هوازدگي پوست پيازي Olaو دگرسان شده را مشاهده مينمائيم که در بخشهاي زيرين قرار ميگيرد.
از اين رو تنها براي آنکه نهشته هاي اين سازند بصورت دگرشيب ،ائوسن را مي پوشاند و از طرف ديگر بصورت دگرشيب
توسط گدازه ها و برشهاي آتشفشاني مجموعه آتشفشان بيدخوان (پليوسن -پليوستوسن) پوشيده ميشود سن اليگوسن
به آن نسبت داده شده است .در صورتيکه ميتواند متعلق به نئوژن  Nglهمانطوريکه در گزارش  1:500000ناحيه
کرمان آورده شده است باشد.
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دکتر امامي در رو زمين با مشاهدات صحرائي اين مجموعه را با الي گوسن و نهشته هاي همتراز آن در جاهاي ديگر
مقايسه کرده و سن اليگوسن را براي اين سازند مناسبتر ميبيند .سازند گزگرد بعلت داشتن اليه هاي زئوليت  Olzو
بنتونيت در خور اهميت است .اليه هاي زئوليتي با رنگ کامالً سفيد در روي عکس هوائي مشخص است .بيشتري ن
برونزد آن در جنوب جعفرآباد و کيخسروي دي ده ميشود که به سمت شرق ادامه مييابد (گزارش مقدماتي درباره
زئوليت و حدود گسترش آن در اين محدوده بصورت مجزا نوشته شده است).
نئوژن

رسوبات متعلق به اين زمان را بدو صورت رسوبي و آتشفشاني مشاهده مينمائيم .رسوبات آتشفشاني کهنتر از

ﮐﺸ
ﻮر

نهشتههاي رسوبي بوده و بيشتر در شمال شرق چهارگوشه گسترش پيدا کرده اند.
مجموعه نهشته هاي کوه کله گاو

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش شمال خاوري محدوده ،رشته کوه که گاو با روند شمال باختري جنوب خاوري ،از نهشته هاي آتشفشاني با
ترکيب ريوليتي داسيتي تشکيل ي افته که بصورت دگرشيب ( )angular unconformityبر روي سنگهاي آتشفشان ي
ائوسن قرار ميگيرند .جايگاه اين دگر شيبي در بخش خاوري ،ابتداي ورود جاده آسفالته کرمان -بردسير به اين

تﻣ

محدوده ميباشد که گدازه هاي داسيتي ريوليتي با يک خاک نرم قرمز رنگ حدود  2متر بر روي سنگهاي آتشفشان ي
ائوسن قرار ميگيرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رديف آتشفشاني نئوژن را در حدود  15کي لومتري شمال نگار در شرق آنتن تلويزيوني شهيد با هنر بصورت زير مشاهده
مينمائيم.
 -برش آتشفشاني با ترکيب داسيتي -ريوليتي برنگ زرد گرايند به صورت ي

و
اﮐﺘ

 برش آتشفشاني برنگ صورتي با ضخامت  2متر ،اين حد گچ دار بوده و درزه ها و شکافها از کلسيت پر شده است. -برش آتشفشاني با بافت جري اني برنگ خاکستري روشن ،اندازه از  6سانتي متر تجاوز نمي کند .ضخامت اين واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حدود  25متر است.
 گدازه داسيتي صخره و ديوار ساز با شکستگيهاي ستوني حاصل از سردشدگي ،با ضخامت  20متر) خاکستري و تيرهتر از واحد پائين خود.
 گدازه داسيتي که فنوکريستها کوارتز در آن مشاهده ميگردد .بافت آن جريان ي و رنگ آن قرمز روشن گراينده بهصورتي است .ضخامت آن حدود  10متر.

زﻣﯿ

واحدهاي اخيرهر کدام يک بار ديگر بصورت متناوب تکرار ميشوند.
 برش آتشفشاني حدود  20متربطور کلي رديف آتشفشاني کوه کله گاو شامل واحدهاي آذرآواري و گدازه با ترکيب داسيتي ريوليتي است که در آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگهاي به رنگ سبز کمرنگ شامل توف و واحدهاي آذرآواري دي گر و سنگهاي به رنگ صورتي و خاکستري شامل
گدازه و برشهاي ريوليتي با بافت جرياني است که بصورت تناوب تکرار ميگردد .آخرين واحد اين رديف که بصورت

متناوب با واحد آذرآواري در بخش خاوري تکرار ميشود ،شامل گدازه تراکي آندزيتي ميباشد .در يک برونزد ،سنگ
آهک کامالً مرمري شده با ضخامتي حدود  4متر با رنگ کرم گراينده به صورتي کمرنگ ديده ميشود -گدازه آندزيت
بازالتي بصورت دايک هايي واحدهاي پيشين را بريده و در ميان آنها جاي گرفته است.
نهشته هاي رسوبي نئوژن

اين رسوبات را به سه قسمت تقسيم مينمائي م .گسترش عمده آنها در قسمت شرقي چهارگوشه در محل آباديها بهرا
مجرد و جنوب غبيرا ميباشد.
قسمت پائين Ng

در پايانه شمال شرقي محدو.ده ،اين رسوبات با يک پي کنگلومرائي که تکه هاي آن تماماً آتشفشاني ميباشد ،آغاز
ميگردد .ادامه رديف کنگلومرائي با مي اناليه هائي از ماسه سنگ کنگلومراتيک همراه است ،قطعات اين کنگلومرا از
سنگهاي آتشفشان ي ائوسن ،آهکهاي کرتاسه و ماسه سنگهاي کوارتزيت ي تشکيل ي افته است تکه هائي از آندزيت بازالت
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يا داسيت ريوداسيت نئوژن پائين (مجموعه کله گاو) نيز در آن ديده ميشود .گردشدگي و جورشدگي در آن خوب
است .ضخامت اليه ها از يک متر تجاوز نمي کند و اندازه قلوه ها از چند ميلي متر تا  20سانتي متر تغيي ميکند.
شکستگيهاي اين کنگلومرا با رگچه هاي گچ و کلسيت پر شده است در قسمت هاي باالئي مارن قرمز نيز به تناوب
ماسه سنگ و کنگلومرا اضافه ميگيرد.
قسمت مياني Ng

شامل تناوبي از کنگلومرا ماسه سنگ و مارن ميباشد .اين واحد رنگ روشنتر داشته و کنگلومراي آن سست تر است.
قسمت باالئي

ﮐﺸ
ﻮر

گسترش اين قسمت در شمال اللهزار بيشتر بوده شامل کنگلومرا با شيب کم است و بنظر م يرسد که با يک دگرشيب ي
بر روي واحدهاي پيشين قرار ميگيرد.
پليوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه آتشفشان بيدخوان )(Bid khan stratovolcan

تﻣ

در جنوب باخت ر محدوده مجموعه آتشفشان بي دخوان قرار گرفته است که نمونه جالب و کاملي از ي ک استراتوولکان
شبي ه کوه مزاحم واقع در چهارگوشه شهر بابک است .در اين چهارگوشه نيمي از ساختمان آتشفشاني را مشاهده
مينمائيم نيم دي گر آن که در امتداد شمالي جنوبي بريده شده در چهارگوشه باختري (چهارگنبدان) قرار ميگيرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شعاع عمل اين آتشفشان تا نزديکي آبادي با غابر يعني حدود  20کيلومتر ميرسد .دهانه آتشفشان ( )Calderaدر
محل آباديهاي بيدخوان و باب زي تون است و از داخل رودخانه بيدخوان توسط جاده جيپ رو قابل دسترسي ميباشد.
اين مجموعه آتشفشاني داراي ترکيبي داسيت ي و شامل سنگهاي آذرآواري و گدازه هاي داسيتي است .الهارهاي

و
اﮐﺘ

عظيمي نيز در دامنه هاي آن ديده ميشود .دهانۀ آتشفشان توسط گدازه هاي خميري مسدود ميشده ،لي کن وجود
گرما و بخار آب ،باعث انفجار و پيدايش قطعاتي اغلب به وزن چندين تن گرديده که فواصل چند کيلومتري پرتاب و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توسط جريان الهارهاي سي الب گونه حمل شده اند .در ديواره دهانه آتشفشان تناوبي از گدازه و برش مشاهده مينمائي م
ولي با گسترش شعاع عمل آن واحدهاي گدازه بصورت عدسي و گوه تمام مي شود .در دامنه ها شاهد توف برش و
الهار ميباشيم .سوزن هاي ريوداسيتي با بافت جرياني و شکستگي هاي استوانه اي به صورت ستيغ در بخش خاوري
آبادي بيدخوان قرا گرفته است.
دايکهاي شعاعي با ترکيب آندزيتي در دهانه تمرکز يافته اند .سنگهاي درون دهانه در اثر نفوذ فورمولها کامالً تجزي ه

زﻣﯿ

شده است .رديف زير در جنوب باختري آبادي فرهادي مشاهده ميگردد.
 الهار با ضخامتي حدود  30متر برنگ سبز و با قطعاتي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن و جوانتر که تقريباً نخستيناليه پوشش دهنده نهشته هاي کهن ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 الهار با قطعات آندزيتي بسيار بزرگ چندين تن ي و تکه هاي کوچکتر .اين واحد ضخامت ي بيش از  200متر دارد وتشخيص اليه بندي در آن دشوار ميباشد ولي از فاصله دور شيبي حدود  15درجه دارد.
 الهار و گدازه هاي آندزيتي با گل آتشفشاني ريز دانه .اين واحد به رنگ روشن و ضخامت حدود  200متر است.کنش آب و جنبشهاي لغزشي و سرخوردن ،اين قطعات را جابجا کرده و در هم فشرده است.
 -خاکستري آتشفشاني که آزمايش  X-Rayترکيب آنرا ( )Calcite – claymineral – feldsparمشخص کرده است ،با

رنگي کامالً سفيد و ضخامتي حدود 1 -تا  15متر.
 الهار باالئي که شامل قطعات گدازه آندزيتي و همچنين خميره گل آتشفشاني است. سوزنهاي گدازه اي ريوداسيتي که داراي بافت جرياني و گاه بشکل اي گنمبريتي ميباشد.کواترنر

رسوبهاي جوان در اين محدوده شامل تراس هاي کهن (تپه ماسه هاي موجود در غرب نگار) و رسوبات تراورتن ي
ميباشد .چشمه هاي آهکساز بيشتر پيرامون و در درازاي گسله الله زار با راستاي شمال باختري جنوب خاوري قرار
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دارند .قلوه سنگهاي دشت بردسير-نگار که ميان دو رشته کوه کله گاو و آهورک جاي گرفته است .کوير ،گستره ميان
دو رشته ارتفاعات شمالي و جنوبي را ميپوشاند.
ساخت ،تکتونيک و پالئوژئوگرافي

کهن ترين نهشته هاي برونزده در اين محدوده شامل نهشته هاي فليش کرتاسه بااليي است .بنابراي ن حوضه نسبت اً

ﮐﺸ
ﻮر

ژرفي که همواره در حال فرونشست در کرتاسه بااليي بوده در آغاز ائوسن بسته شده است و پي شروي درياي ائوسن
زيرين با کنگلومرا بصورت دگر شيب بر روي فليش کرتاسه باالئي مينماياند.
نهشته هاي ائوسن که بخش عمده از چهارگوشه را اشتغال کرده اند بطور کلي شامل نهشته هاي آتشفشاني و
آتشفشاني -رسوبي ميباشند که بصورت متناوب تکرار ميشوند .در کوه آهورک ،جنوب نارپ کنگلومراي پي ائوسن در
هسته تاقديسي قرار دارد که با ژرف شدن حوضه به صورت ماسه سنگ ريزدانه قرمز آهکي ديده ميشود .فرآورده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فعاليت آتشفشاني ائوسن که از شکافهاي زيردريا بيرون ميريخته با رسوباتي که از خشکي به حوضه وارد ميشده در
بخشهائي در هم آمي خته است .ضخامت اين ردي ف به حدود  7کيلومتر ميرسد .در جاده آسفالته کرمان -بافت که کوه
آهورک را قطع مينماي د از آغاز ارتفاعات (سنگ صياد) تا امامزاده عبدالحميد ،رديف کاملي را از نهشته هاي ائوسن

تﻣ

مشاهده مينمائي م .در محل امامزاده ،محور ناوديس قرار دراد .همبري ائوسن با نهشته هاي الي گوسن در جنوب هم ين
محل بصورت گسله است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گذر آخرين رسوبات آتشفشاني -رسوبي ائوسن به سازند قرمز زيرين که متعلق به اليگوسن ميباشد در بيشتر جاها با
همشيبي آنها همراه است .اين سازند را در دو برونزد جنوبغرب نارپ و شمالغرب سرزه مشاهده مينمائيم -درجنوب
غرب نارپ شروع اين سازند با کنگلومرائي است که قلوه هاي آن کامالً گرد شده و جنس آنها از سنگهاي آتشفشان ي

و
اﮐﺘ

ائوسن ميباشد .از اين رو وجود جنبشهائي کواهزايي در اين بين انکارناپذير است.
نهشته هاي آتشفشاني رسوبي الي گوسن در يک باريکه اي با حد گسله در قسمت جنوبي رشته کوه آهورک با روند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تقريب اً شرقي غربي قرار گرفته است .نهشته هاي پيشروي اين سازند که در گزارش زمين شناسان يوگسالوي سازند
گازجرد خوانده شده در بخش باختري محدوده بردسير ،در محدوده چهارگنبدان قرار ميگيرد .ترکيب برشهاي
آتشفشاني اين سازند آندزيت داسيت ميباشد.
رسوبات آتشفشاني متعلق به نئوژن با نا همسازي سازند گازجرد را ميپوشاند .رسوبات آتشفشاني متعلق به نئوژن را
در کوه کله گاو بصورت ناهمساز بر روي رسوبات آتشفشاني ائوسن مشاهده مينمائيم ،ترکيب اين سري ،ريوليتي تا
داسيتي ميباشد .فعاليت آتشفشاني در محيط خشکي بيد خوان ( )Strato Volcanoدر جنوب غربي محدوده همانند

زﻣﯿ

کوه مزاحم واقع در ورقه شهر باک بوده و متعلق به پليوسن ميباشد و شعاع فعاليت آن تا  20کي لومتر يعني نزديک ي
آبادي باغابر ميباشد .کالدراي اين آتشفشاني شعاعي حدود  5کيلومتر دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اي ن محدوده از دو رشته ارتفاعات کله گاو در شمال آهورک ،بي دخوان در جنوب و دشت گود افتاده ()Depression
بردسير نگار در ميان ايندو رشته تشکي ل ي افته است .اين گود افتادگي از رسوبات نئوژن پرشده .آخرين نهشته هاي
کواترنر تپه هاي ماسه اي و آبرفت دشت است که اخيراً با ايجاد چاههاي عميق در آنها از آب زيرزميني براي کشاورزي
بهره برداري ميکنند .گسلهاي عمده داراي امتداد شمالغرب جنوب شرق ميباشند .در دشت بردسير گسلهاي جوان ي
که حتي آبرفتهاي دشت را در جنوب بردسير و غرب آن نزديکي ترشاب تحت تأثير قرار داده اند ،زلزله زا و کاري

ميباشند.
پيشينه زمين لرزه در بردسير ،غي برا ،نگار و تل ابليس (که آثار تمدن  6هزار ساله در آن يافت شده است) وجود دارد.
اين موضوع نشان دهنده کاري بودن گسلهاي اين دشت است.
در نقشه  1:500000زمين شناسان يوگسالوي در دشت بردسير -نگار ،گسله اي را ترسيم کرده اند که در روي عکس
هوائي  1:500000دي ده نم ي شود .اثر اين گسله از بردسير -نگار و پائين غبيرا گذشته است .گسله ياد شده در راستاي
شمالغربي تا دشت رفسنجان ادامه داده شده است.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمين شناسي اقتصادي

کانه هائي که از ديدگاه اقتصادي در خور توجه ميباشند شامل موارد زير است:
مس

کانه مس در چندين برونزد (که آثار استخراج قديمي نيز بر روي آن وجود دارد) مشاهده ميگردد ،بويژه کوه آهورک
در جنوب غرب آبادي نارپ مس ،بيشتر بصورت کانيهاي ماالکيت و آزوريت دي ده ميشود.
سرب

زئوليت
z

ﮐﺸ
ﻮر

در ده کيلومتري شمال آبادي بيدان سرب بشکل کاني گالن بصورت ذرات پراکنده در توده آندزيتي داسيتي مشاهده
ميگردد که گسترش خوبي دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زئوليت بصورت گسترده در نهشته هاي آتشفشاني سازند گازجرد که در روي نقشه با عالمت  Olمعين شده است
بهمراه بتنونيت با ذخيره قابل توجهي مشاهده ميگردد.
باريت

تراورتن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با اينکه گستره زيادي را فرا گرفته است از ديدگاه اقتصادي ارزشي ندارد.

تﻣ

بصورت باريتين در رگه هائي در ميان سنگهاي آتشفشان ي ائوسن واقع در جنوب شرق محدوده در دامنه جنوب ي ماده
کوه قابل بررسي است.
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