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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 8140چابهار
موقعيت جغرافيايي

ناحيه مورد بررسي جنوب خاوري ايران ،در منتهي اليه جنوب منطقه مكران ساحلي واقع شده و بخشي از محدوده
شهرستان چابهار را در بر ميگيرد .شهر ساحلي چاه بهار با وسعتي حدود  14کيلومتر مربع در ايرن ورقه قرار دارد،
چابهار با جمعيت بيش از دويست هزار نفر بزرگترين و فعالترين شهر مكران ساحلي است که به وسيله راه آسفالته به
مسافت  360کيلومتر به ايرانشهر و به وسيله راههاي آسفالته و شني ،از سمت باختر با کنارك و جاسك ارتباط دارد.
کشاورزي و دامداري در ناحيه رونق چنداني ندارد ولي صيادي و بازرگاني شغل عمده مردم ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

روستاهاي ناحيه طبس ،رمين ،گوران کش ،کمبل ،دمبدب ،گمزي ،و وشنام است .در منطقه مورد مطالعه ،تنها درههاي
عريض و دشتها (بخش هاي پست) به دليل باال بودن رطوبت ،زير پوشش گياهي قرار دارند .آب و هواي ناحيه نيمه
بياباني ،گرم و مرطوب است .بارندگي هاي ساليانه کم و نامنظم بوده و ميزان تبخير در سال به مراتب بيشتر از نزوالت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جوي مي باشد ،بارندگي عموما در فصل زمستان و اوايل بهار روي ميدهد و ميانگين آن به حدود  150ميليمتر در
سال ميرسد که در بيشتر موارد باعث جاري شدن سيل ميگردد .چاهبهار داراي تابستانهاي گرم (نزديك به 42

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

درجه سانتيگراد) و طاقتفرسا و زمستانهاي معتدل ( 20-28درجه سانتيگراد) ميباشد .رودخانههاي موجود در
منطقه فصلي است و به هنگام بارندگي در آنها آب جريان مييابد و به درياي عمان روانه ميشود .از رودخانههاي مهم
ناحيه مي توان وشنام و ماجرو واقع در شمال ناحيه را نام برد .از نظر توپوگرافي کوههاي اطراف چابهار از ارتفاع نسبتا

و
اﮐﺘ

کوتاهي برخوردارند .بلندترين نقطه در کوه تولي با  525م تر ارتفاع از سطح دريا در شمال خاوري چابهار (شرق کمبل)
قرار دارد که بصورت کج تخت (کواستا) درآمده است .پست ترين نقاط در منتهياليه جنوب ورقه ،سواحل جنوبي ناحيه

زﻣﯿ

زمين ريختشناسي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را در بر ميگيرد .شهر چاه بهار که بر روي تراس دريايي ساح بنا شده است حدود  10متر از سطح دريا ارتفاع دارد.
کوه هاي ناحيه داراي روند شرقي -غربي بوده و بام آنها اغلب مسطح است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ارتفاعات بلند را معموال اليههاي ماسه سنگي و کنگلومراي دانه ريز و نقاط نسبتا کوتاه را بخشهاي مارني تشكيل
مي دهند .به لحاظ فرسايش خاص در واحد مارني ،آبراهههاي بزرگ و کوچك و پرپيچ و خم تشكيل شده و نيز مناظر
خاص مخروطي شكل به وجود آمده و برونزدهاي آن سيماي بدبوم ) (bad landايجاد نموده است .در واحد ماسهسنگي
 P1s,cدر شمال شهر چابهار در اثر فرسايش اشكالي شبيه به دودکش جن ايجاد شده است که ارتفاع آنها گاهي تا 10
متر ميرسد  .منطقه مطالعاتي از ارتفاعات و تپه ماهورهايي با اشكال گوناگون تشكيل گرديده و در ميان خود دشت
وسيعي (دشت وشنام) را در بر ميگيرد .دشت مذکور که در نقشه با عالمت )  (Qmمشخص شده از فرسايش واحد
مارني منطقه بوجود آمده است .سواحل گاهي بصورت برآمده و پرتگاه ميباشد .تلماسههاي بادي در خط ساحلي و در
ساير نقاط به فراواني مشاهده ميگردد.
زمينشناسي
مقدمه

بطور کلي منطقه مكران به علت بعد مسافت از ساير نقاط کشور و نداشتن راههاي ارتباطي مناسب در گذشته و نيز
عدم وجود منابع اقتصادي ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از کارهاي انجام شده قبلي در اين بخش ميتوان از نقشه
زمينشناسي  1:1.000.000شرکت ملي نفت ايران ( ) 1977نام برد که با توجه به مقياس نقشه جنبه کلي داشته و
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بيشتر بر اساس تفسيرهاي فتوژئولوژي بوده و با نقشه حاضر اختالف دارد .برداشتهاي صحرايي منطقه مذکور به
کمك نقشههاي توپوگرافي سازمان جغرافيايي با مقياس  1:50.000و عكسهاي هوايي با مقياس تقريبي 1:65.000
انجام شده است .مطالعه فسيلشناسي در ناحيه در گروه فسيلشناسي سازمان زمينشناسي کشور توسط خانم دکتر
محتاط انجام و نتايج آن گزارش شده است.
جايگاه ساختاري و ويژگيهاي عمومي

مكران بدو بخش ساختاري بيروني (ساحلي) و دروني تقسيم مي گردد .ناحيه مورد نظر در بخش بيروني (ساحلي) آن
قرار دارد .از ويژگيهاي عمومي اين زون ميتوان وجود مجموعههاي افيوليتي و نهشتههاي تيپ فليش ،عدم برونزد
سنگهاي کهن تر از کرتاسه ،روند عمومي و تقريبي خاوري -باختري براي ساختارها و امتداد اليهها را نام برد .محور
چينها و گسلها گاهي خميدگي نشان ميدهد .هر چند شدت چينخوردگي و گسلش متوسط ميباشد و ولي

ﮐﺸ
ﻮر

گسل هاي راندگي و معكوس نيز گاهي مشاهده مي گردند .در منطقه مطالعاتي ستبراي واحدهاي سنگي متعلق به
ميوسن و پليوسن زياد بوده و تعيين ميزان ضخامت واقعي آنها به راحتي مقدور نيست .افزون بر اين ،در مجموع
واحدهاي رسوبي از مارن ،ماسهسنگ و کنگلومرا تشكيل شدهاند که همگي متعلق به نواحي کمعمق دريا ميباشند .با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توجه به ضخامت زياد هر واحد سنگي بنظر ميرسد که سرعت ته نشست رسوبات در طي دوره رسوبي مربوطه زياد
بوده است .تغييرات رخسارهاي در جهت جانبي نيز مشاهده ميگردد .اين تغييرات گاهي بسيار شديد و ناگهاني است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

چينهشناسي

و
اﮐﺘ

واحدهايي که در ناحيه رخنمون دارند در مجموع از ماسه سنگ ،مارن و کنگلومرا تشكيل شدهاند ،که داراي تنوع
سنگشناسي اندکي ولي تغييرات رخساره اي شديد مي باشند .تفكيك و نمايش واحدها در نقشه بر اساس مشخصات
واحد Ms,m

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگشناسي آنها انجام شده است.

اين واحد قديمي ترين واحد سنگي منطقه است که در شمال آن رخنمون دارد و ارتفاعات نسبتا کوتاهي را ساخته

زﻣﯿ

است .اليه هاي واحد مذکور در مجموع داراي شيب ماليمي به سمت جنوب بوده و از ماسه سنگهاي ضخيم اليه تا
تودهاي تشكيل يافته و در آن اليههاي مارني نيز به صورت بين اليه اي مشاهده ميگردد .اليههاي ماسه سنگي مذکور

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سست ،آهكي ،گريوکي و ميكادار با رنگ عمومي سبز تيره تا متمايل به خاکستري است .ميزان اليههاي ماسهسنگي
در سمت خاور تقريبا  70درصد است ولي در بخش باختري (در شمال روستاي وشنام)  30درصد کاهش مييابد و تا
در غرب منطقه ،در نواحي پارك به مارن تبديل مي گردد .واحد مورد بحث به سمت جنوب نيز به واحد مارني با ميان
اليههاي نازك ماسهسنگي ) (MP1mتبديل مي گردد .اين واحد در حدود  650متر ضخامت داشته و چينخوردگي
ماليمي را تحمل کرده است .حد زيرين اين واحد در منطقه برونزد ندارد ولي در قسمت فوقاني تدريجا به يك واحد
متشكل از تناوب مارن و ماسه سنگ و کنگلومراي ريزدانه تبديل ميگردد.(Mm,s,c) .
صدفهاي نرم تنان نظير دو کفه ايها و شكم پايان و همچنين خارپوستان در آن فراواناند .ميكروفسيل هاي موجود در
اين واحد (ضميمه شماره  )1سن آن را ميوسن مياني -پسين نشان ميدهند.
واحد Mm,s,c

اين واحد از ديدگاه سنگ شناسي رخساره حد واسطي بين واحد قبلي  Ms,mو بعدي خود  MP1mداشته و در گوشه
شمال شرقي منطقه رخنمون دارد .نسبتا نرم و زود فرسا بوده و ارتفاعات کوتاهي را تشكيل ميدهد .از تناوب مارن
سبز تيره و ماسهسنگ سست و اليه هايي از کنگلومراي ريزدانه تشكيل شده است که در حدود  400تا  450متر
ضخامت دارد .داراي چين خوردگي ماليم و منظمي است .طبقات تشكيلدهنده آن شيب ماليمي (در حدود  12درجه)
به سمت جنوب -جنوب شرقي دارد .در ج هات جانبي و قائم به واحد مارني  MP1mتبديل مي گردد .با توجه به بخش
2
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شرقي اين ورقه و خارج از ناحيه چابهار همبري زيرين اين واحد با واحد قبلي تدريجي است و در حد فوقاني نيز
تدريجا به واحد مارني تبديل ميگردد.
واحد MP1m

اين واحد در منطقه مورد مطالعه از گسترش زياد ي برخوردار است و ارتفاعات کوتاهي را تشكيل ميدهد .بسيار
زودفرسا مي باشد و از مارن ژيپس به رنگ سبز تيره تشكيل شده است به مقدار بسيار کمي ميان اليههاي ماسهسنگي
در آن مشاهده ميگردد .گرهكها و عدسي هايي از سيلتستون آهكي نيز در آن وجود دارد .اين گرهكها در ا ثر
فرسايش مارن ها بجا مانده و مناظر گنبدي شكلي را در آن ساخته اند .همانطور که گفته شد در بخش شمال شرقي
منطقه همبري آن با واحد ) (Mm.s.cتدريجي است ولي به وسيله نهشتههاي جوانتر از خود بصورت دگر شيب پوشيده
ميشود.
برآورد ستبراي اين واحد به لحاظ چينخوردگي پياپي دشوار است ولي گمان ميرود که ستبراي ميانگين آن  3تا 4
کيلومتر باشد ،پوستههاي فراواني از صدف نرمتنان بويژه صدف هاي بزرگ اوسترا در آن ديده ميشود .نوع رسوبات و
وجود صدفهاي مذکور محيط رسوب گذاري را ،منطقه کم عمق دريا (نزديك ساحل) معرفي ميکند .ريز سنگواره هاي

ﮐﺸ
ﻮر

مطالعه شده از بخشهاي زيرين اين واحد (ضميمه ،شماره  )2سن آن را ميوسن مياني -پسين بدست داده اند .نمونههاي
مربوطه به بخش هاي فوقاني واحد مورد بررسي داراي ريز سنگوارههاي فراواني ميباشد (ضميمه ،شماره  )3که دوره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زماني آنها ميوسن پسين -پليوسن پيشين تعيين شده است.
واحد P1s,c

تﻣ

اين واحد در بخش شمالي و شمال خاوري شهر چابهار گسترش داشته ،بسيار زودفرسا و ارتفاع نسبتا متوسطي را

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ساخته است .اليه هاي متشكله آن تقريبا افقي بوده و گاهي شيب کمي (در حدود  15درجه) دارند .واحد مورد بحث
ار ماسه سنگهاي سست ،دانهريز ت ا دانه درشت با فرسايش خاص حفرهاي تشكيل شده است .افق هاي مارني و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فورشسنگ ) (Silt Stoneنيز در آن مشاهده ميگردد که ضخامت آنها به طور جانبي تغيير مينمايد .در بخشهاي
پائيني آن اليه هاي آجري تا سفيدرنگ کنگلومرايي که بيشتر ريز دانه بوده و داراي پوسته هاي فسيلي خرد شده
مي باشند نيز وجود دارند .در اين واحد و به ويژه در اليه هاي کنگلومرائي (قاعده آن) ساختهاي رسوبي اوليه نظير اليه

زﻣﯿ

بندي چليپايي و ساخت هاي کند و آکند ) (Cut and Fillبفراواني مشاهده ميگردد .اين واحد چين خوردگي خفيفي
را تحمل کرده است و با همبري دگر شيب روي مارنهاي ناحيه چابهار ) (MPImقرار دارد و در کرانه دريا خود به وسيله

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نهشته هاي قديمي ساحلي به طور دگر شيب پوشيده مي گردد .ضخامت آن به حدود  300متر ميرسد .انواع فراواني
از صدفهاي نرم تنان در آن مشاهده ميگردد .از افقهاي مارني موجود در اين واحد چندين نمونه جهت مطالعه
ميكروفسيل تهيه گرديد ،با توجه به فسيل هاي مطالعه شده (ضميمه ،شماره  )4و جايگاه چينه اي آن ،اين واحد
متعلق به پليوسن پسين ميباشد.
چون بنظر ميرس د اين واحد با رخساره اي تخريبي و با ضخامت زياد همزمان و پس از عملكرد يك فاز کوهزائي کار
و ساز در منطقه تشكيل گرديده ميتوان آن را موالس ناميد.
واحد هاي كوارترنر
نهشته هاي ساحلي قديمي )= (fossil beach

mt1

mt2

Q ,Q

در نوار ساااحلي پادگانه هاي نساابتا افقي و باال آمده در دو سااطح مشاااهده مي شااود که اغلب در پرتگاههاي دريايي
) (Sea Cliffقابل مشاااهده مي باشااند .نهشااته هاي تشااكيل دهنده آن ها عمدتا کنگلومرايي بوده که داراي ساايمان
آهكي ،سختي نسبتا زياد و پوسته هاي بسياري از نرم تنان است .ساختهاي رسوبي دريايي نظير چينه بندي چليپايي
و آثار حيوانات حفار در آن زياد م شاهده ميگردد .نه شته هاي پادگانه قديمي تر  Qmt1حدود  5متر ضخامت دارد و
شهر چابهار بر روي آن بنا شده ا ست .پادگانه جوانتر  Qmt2که در نواحي جنوبي رو ستاي کچو و در ساحل دريا ديده
مي شود ،از نهشته هايي به ضخامت حدود  5متر تشكيل شده است .اين پادگانه ها تقريبا افقي است که نهشته هاي
آن بصاورت دگر شايب ،رساوبات قديم تر از خود را ميپوشاانند و معموال بر روي مارنهاي چين خورده ) (MPlmقرار
3
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دارند .در نقاطي که پادگانه هاي دريايي مذکور در اثر فر سايش از بين رفته اند با پي شروي آب دريا خليج هاي بزرگ
و کوچكي تشكيل شده اند .خليج بزرگ چابهار خود از اين گونه است .صمديان ( )1982سن اين پادگانه هاي دريايي
را واپسين هنگام پليئستوسن پسين مي داند .بلنداي اين پادگانه ها در منطقه مطالعاتي  5تا  20متر است.
واحد QPl

اين واحد مجموعه اي تخريبي و زودفرسا است که در بخش شمال شرقي منطقه و در شرق جاده چابهار به ايرانشهر
قرار دارد .از پائين به باال عبارت است از کنگلومراي ريز دانه ،ماسه سنگ بسيار سست ،ماسه سنگ سيلتي ،کنگلومراي
بدون سيمان ،مارن ،سيلتستون و در فوقاني ترين بخش آن دوباره يك افق کنگلومرايي بدون سيمان قرار گرفته است.
الزم به يادآوري است که افقهاي مذکور به طور جانبي تغيير رخساره داده و به يكديگر تبديل ميگردند .ساختهاي
رسوبي نظير چينه بندي چليپايي در اغلب اليه ها مشاهده ميگردد .به نظر ميرسد شيب بسيار کم آن (کمتر از 10

ايران به سن پليئستوسن پسين هولوسن (صمديان 1982و  )1369هم ارز باشد.
ساير واحد هاي كواترنر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از رسوبات آبرفتي کواترنر در ناحيه چابهار ميتوان به واحدهاي زير اشاره نمود:

ﮐﺸ
ﻮر

درجه) که به سمت شرق است منشاء رسوبي دارد .واح د مورد بحث با دگر شيبي بر روي مارنهاي منطقه ) (MPlmقرار
دارد .ضخامت اين مجموعه رسوبي در حدود  60متر ميباشد .از افقهاي نازك مارني جهت تعيين سن نمونه گيري
بعمل آمد که فاقد فسيل بودند ولي با توجه به جايگاه چينه شناسي و رخساره آن ميتواند با واحد  Cبخش ساحلي

واحد Qt1

تﻣ

اين واحد در گوشه شمال شرقي منطقه گسترش دارد .رسوبات آبرفتي قديمي تري هستند که به صورت پادگانه هاي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مسطحي در آمده اند و شامل کنگلومرا با قلوه هايي در اندازه هاي متفاوت و تقريبا بدون سيمان ميباشند .گردشدگي
دانه هاي آن نسبتا خوب و خود حاوي عدسي هاي سيلتي – ماسه اي نيز ميباشد.
واحد Qt2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در دامنه تپه ها و ارتفاعات کوتاه ناحيه ،رسوبات مخروط افكنه اي حاصل از فرسايش واحد هاي ماسه سنگي،
کنگلومرايي و مارني تشكيل شده که از ماسه و سيلت است.
واحد Qm

زﻣﯿ

اين رسوبات در بخش مياني منطقه گسترش زيادي دارد و کفه هاي هموار را تشكيل مي دهد و خود از ذرات حاصل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

از فرسايش ارتفاعات تشكيل شده است .گاهي مخروط افكنه ها ي خيلي کم ارتفاع را نيز ميسازند ،در اين حالت
دانهبندي آن از رسوبات واحد ) (Qt2ريزتر است و در پهنه هاي گلي از رسوبات دانه ريز سيلتي و رسي است که از
فرسايش واحد هاي مارني ،سيلتي – مارني و مارن ماسه اي نرم موجود در منطقه متشكل شده است .رنگ عمومي
آن خاکستري روشن تا سفيد ميباشد.
واحد Qal

آبرفت هاي رودخانه اي است که از رسوبات عهد حاضر به شمار مي آيد و رسوبات بزرگ و کوچك اغلب رودخانه ها
تشكيل ميدهد.
واحد Qes

نهشته هاي بادرفتي واقع در شمال و غرب منطقه است که به صورت تپه هاي ماسه اي سست و از نظر سني ،تقريبا
هم ارز آبرفتهاي رودخانه اي ميباشد.
واحد Qid

اين نهشته هاي بين جذر و مدي در ناحيه از گسترش بسيار کم برخوردارند و جديدترين رسوبات منطقه به شمار
ميآيند ،بطوريكه در حال حاضر نيز در حال تشكيل مي باشند ،شامل رسوبات نرم و گل و الي هستند که در خليج
چابهار تشكيل ميگردند.
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زمين شناسي ساختماني و تكتونيك (صمديان – جعفريان)

منطقه چابهار همانطوريكه قبال اشاره شد در بخش بيروني (ساحلي) ناحيه ساختاري مكران قرار دارد .اين بخش بر
خالف بخش دروني فاقد رخنمون مجموعه هاي افيوليتي است و در آن سنگهاي کهن تر از ميوسن ديده نمي شود و
پادگانه هاي دريائي باال آمده در پهنه هاي ساحلي آن وجود دارد .افزون بر اين شدت چين خوردگي و گسلش نسبت
به بخش دروني کمتر است .در منطقه مورد مطالعه روند عمومي ساختارها خاوري – باختري ،چين خوردگي ماليم و
محور چين ها از روند عمومي منطقه پيروي ميکند و فقط واحد هاي مارني و ژيپسي فر به لحاظ خصوصيات فيزيكي
خميري جرياني خود دگر شكلي شديدتري را بروز ميدهند.
گسلش در ناحيه ناچيز ،گسلها غالبا نرمال و داراي درازا و جابجائي اندك است و لذا بيشتر آنها قابل نمايش در نقشه
نيستند در اين منطقه گسل بنيادي رخنمون ندارد .گسلهاي بارز نرمال به ويژه در مسير چابهار کنارك ،پس از انشعاب
جاده طبس در واحد  MPlmدر ديواره پرتگاههايي که بام آنها را واحد  PlUساخته است ،ديده ميشود که هر دو واحد
را تحت تاثير قرار داده و داراي امتداد خاوري – باختري ،درازاي اندك و شيب  60 -80درجه بسمت جنوب است.

ﮐﺸ
ﻮر

جابجائي قائم در راستاي آنها از چند متر بيشتر نيست .افزون بر اين گسلهاي راستالغز کم درازائي نيز با روند شمال
خاوري جنوب باختري در واحد هاي ميوسن – پليوسن شناسايي شده اند که جابجايي در امتداد آنها اندك است و در

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بيشتر موارد از گونه چپ بر بوده و همچنان داراي مولفه قائم با ساز و کاري نرمال نيز ميباشند .در منطقه مورد مطالعه
گسل واژگون بارز و مهمي ديده نشده است .همه گسلهايي که در فوق به آنها اشاره شد از نظر منشاء گسلهاي ناشي
از چين خوردگي بوده و در مراحل پاياني چين خوردگي واحدهاي مربوطه پيدايش يافته اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دگر شيبي بارز موجود بين واحد مارني  ،MPlmبه سن ميوسن پسين و پليوسن پيشين ،و نهشته هاي ماسه سنگي و
کنگلومرايي  ، Pls,cبه سن پليوسن پسين ،نشانه اي از رويداد جنبش هاي کوهزايي است که در مرز پليوسن پيشين و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

پليوسن پسين به اوج خود رسيده است .مراحل بعدي موجب دگر شكلي (چين خوردگي و گسلش) سنگ هاي ماسه
سنگي و ک نگلومرايي پليوسن پسين گرديده است ،بطوريكه افزون بر وجود گسلهاي نرمال با جابجايي اندك در آن،
شيب اليه هاي سنگهاي ياد شده گاهي به  18درجه ميرسد .آخرين مرحله دگر شكلي قابل برداشت منطقه مطالعاتي

زﻣﯿ

با باال آمدگي پادگانه هاي دريايي در بخشهاي ساحلي شناسايي گرديده است .به نظر صمديان ( ،)1982اين پديده که
با آهنگي آرام از واپسين دوره پليئستوسن پسين آغاز گرديده در بخشهاي کرانه اي جنوب ايران جا به جا متفاوت

جغرافياي ديرينه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بوده و ميانگين آن حدودا  1/5 -3/5ميليمتر در سال را نشان ميدهد که نشانه تداوم تكاپوي بخش ساحلي ايران از
ديدگاه تكتو نيكي در حال حاضر ميباشد).

قديمي ترين نهشته ها در منطقه چابهار متعلق به ميوسن مياني ) (Mm,s,c Ms,mکه از مجموعه ماسه سنگ و مارن و
کنگلومراي ريزدانه تشكيل شده است و در تمام اين رسوبات صدفهاي نرم تنان مشاهده مي گردد .اين نهشته ها و
محتوي فسيلي آنها معرف رخساره اي کم عمق ميباشند (عميق تر از حد جزر و احتماال تا عمق  30متري دريا) و
سپس حوضه رسوبگذاري در ميوسن فوقاني کمي عميق تر شده و واحد مارني ناحيه ) (MPlmبجا گذاشته شده و اين
شرايط تا پليوسن زيرين ادامه داشته است واحد مذکور نيز حاوي مقادير فراواني از صدف نرم تنان است که ميتوانند
معرف محيط رسوبگذاري نريتيك باشد .در پليوسن پسين با عملكرد يك فاز کوهزايي حوضه مجددا کم عمق تر شده
و مجموعه اي از ماسه سنگ و کنگلومرا با رخساره موالسي ) (Pls,cبر جا گذاشته شده است .وجود ساختهاي رسوبي
اوليه در اين رس وبات نشانه کم ژرفايي و انرژي زياد محيط رسوبي و نيز ته نشست سريع اين رسوبات در آن ميباشد.
در کواترنر زيرين در پي نهشته ها و ايجاد محيط خشكي با پيشروي آب دريا نهشته هاي ساحلي به صورت پيشرونده
و با دگر شيبي پي در بخش هاي کرانه اي منطقه مورد مطالعه تشكيل گرديده و تاثير جنبش هاي کوهزايي بعدي و
ماليم آنها را بصورت پادگانه هاي باال آمده در آورده است(Falcon,1974; Samadian, 1982) .
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زمين شناسي اقتصادي

انجام بررسيها و برداشت هاي صحرايي جهت به دست آوردن اطالعات براي تهيه نقشه زمين شناسي در حقيقت با
نوعي توجه و جستجو براي يافتن مواد معدني موجود در ناحيه همراه ميباشد .منطقه چابهار از نظر توان معدني بسيار
محدود بوده و فاقد ذخاير فلزي و غير فلزي ميباشد ولي مي توان به موارد بسيار جزئي زير از ديدگاه مصالح ساختماني
اشاره نمود.
باتوجه به گسترش بسيار زياد مارنهاي ناحيه چابهار) (MPlmامكان دارد اين مارنها در تهيه مواد اوليه سيمان قابل
استفاده باشند .داروي نهايي در اين مورد مستلزم بررسي هاي دقيقتر است و با نمونه گيري و آناليز آنها شايد بتوان
به افق هاي مناسب براي کاربرد آنها در صنعت سيمان دست يافت.
از کنگلومراهاي آبرفتي ) (Qt1واقع در گوشه شمال شرقي ورقه که در مجاورت جاده آسفالته گسترش دارد ميتوان
جهت تهيه شن و ماسه استفاده نمود .در حال حاضر بخشهايي از اين واحد بدين منظور مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
نمك :در ساحل دريا و در نواحي خليج چابهار با استفاده از حوضچه هاي ايجاد شد ه و به روش تبخيري از آب دريا

ﮐﺸ
ﻮر

نمك استخراج ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پيوست
شماره 1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Textularia faeda
Ammonia beccarie
Ouinqueloculina

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

(ميوسن مياني – پسين)
شماره 2

تﻣ

ميكروفسيلهاي مطالعه شده در واحد Ms,m

ميكروفسيلهاي شناسايي شده از بخش زيرين واحد MPlm
Globarotalina menardie, Nonion commune, lenticulina caltratae Globigerina venezeuelana,

شماره 3

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

(ميوسن مياني – پسين)

زﻣﯿ

Globigerinoides trilobus, Globigerinodes immaturus, Globigeri, noides ef. ruber,

ميكروفسيلهاي مطالعه شده از بخش فوقاني واحد مارني  MPlmبه سن ميوسن مياني – پسين:
Lenticulina votulatus, Nonion boueanum, lenticulina cultrata, Globorotalia tunida pulleniationa primals,
Globorotalia acostaensis, Globigerina cf. bulloides, Cibicides cf. haidingeri, cf. altispira, sphaeroidinilla
subdehisiens. Textularia cf. quamen, Globoquadria altisphira Nonion, cf. Globigerina pompilioides.
Globerotalia meyeri

شماره 4

ميكروفسيل هاي شناخته شده از واحد  Pls,cبه سن پليوسن و پسين:
Ammonia beccarii, formaimflata, Globigerinoides Conglobatus, Globiegerina. Nepenthes, Globigrina
bulloides, Globorotalia inflata,
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