ﻮر

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻋﻨﻮان:

و اﮐ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﭘﻴﺒﺸﻚ

ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:
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7741

زﻣ
ﯿﻦ
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ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

1996
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7741پي بشک
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده مورد برداشت پي بشک ،با مختصات جغرافيائي ˊ 58˚ 30ˊ-59˚ 00طول خاوری و ˊ 25˚ 30ˊ-26˚ 00عرض
شمالي در بخش جنوبي ناحيهی مکران قرار داشته و روستای پيبشک در فاصله  75کيلومتری خاور شهرستان جاسک
واقع است .شمار روستاها ،به طور در این محدوده ،بسيار اندک و در ميان مهم ترین آنها ،ميتوان از روستاهای
پيبشک ،سدیچ -لوچاره و گهرت نام برد .آب و هوای منطقه گرم و خشک بارندگي ساليانه در آن بسيار کم و محدود
به دورههای زماني بسيار کوتاه در زمستان ميباشد .از این رو ،منطقه ی مورد بررسي ،فاقد پوشش گياهي و کشاورزی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در خور توجه است.
راه ارتباطي اصلي منطقه ،جاده شوسه جاسک-چاه بهار ميباشد که از آن راههای فرعي ليردف-گهرت و گکسر (در
جنوب) و راه سورچاه (در شمال) جمعاً به طول  20کيلومتر جدا ميگردد.

تﻣ

شرایط بسيار بد زیست -محيطي ،ریشه ی اصلي عقب افتادگي در منطقه مورد بررسي و نواحي پيرامون آن است به
همين دليل ،افزون بر شرایط بسيار بد زیست-محيطي ،ریشهی اصلي عقب افتادگي در منطقه ی مورد بررسي و نواحي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پير امون آن است به همين دليل ،افزون بر شرایط خاص منطقه ،از دیدگاههای اجتماعي-اقتصادی-امنيتي نيز امکانات
اساسي آن همچون راه های ارتباطي ،مراکز آموزشي و بهداشتي همچنين تامين برق و روشنایي و حتي آب آشاميدني،
بسيار ناچيز و اندک است .محدوده پي بشک دارای رودخانههای فصلي چندی است .مهم ترین و بزرگترین آنها ،رودخانه

و
اﮐﺘ

سدیچ نام دارد که تنها به هنگام بارندگي ،آب در آن جریان منتهي مي گردد .در مواقع بارندگي ،گاهي طغيان این
رودخانه ،سبب بسته شدن راه اصلي جاسک -چابهار ،به مدت چندین روز مي گردد .از نقطه نظر توپوگرافي ،بخش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمالي محدوده ،قلمرو کوههای بلندی است که به سمت جنوب از ارتفاع آنها کاسته ميگردد .از مهم ترین کوهها در
منطقه ،ميتوان از کوه های لنگو ،دازی ،درهمان ،آالیي ،جهلدرک و کوه گر نام برد .که در این ميان ،کوه لنگو با ارتفاع
 696متر بلندا از سطح دریا ،بلندترین نقطه در محدوده پي بشک است .حال آن که در بخشهای جنوبي و در کناره های
دریای عمان ،بلندای زمين به صفر نزدیک ميشود .در گداز از کوههای بخش شمالي به زمينهای پست جنوبي ،روندی
تقریب اً تدریجي وجود دارد .کوههای بلند به سمت جنوب ،به تدریج به زمينهای کم ارتفاع با چکادهای فرسوده ،سپس
به زمينهای تپه و ماهوری و سرانجام به کفه های هم تراز با سطح دریا که دارای پوششي از نهشتههای آبرفتي و نيز

زﻣﯿ

ماسههای بادی هستند ،تبدیل ميگردند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمين ریخت شناسي

ویژگي های زمين ریخت شناسي (ژئومورفولوژی) ناحيه ،پيوند نزدیکي با ویژگيهای سن گ شناسي واحدهای سنگي
آن دارد .نقاطي که پيکرهی سنگي از نهشته های سيمان نشده و یا سست همچون مارن و شيل ،تشکيل یافتهاند ،زیر
تاثير عواملي چند از جمله فرسایش به صورت زمينهای پست و کم ارتفاع در آمدهاند .حال آن که سنگهای سخت
و سيماني شده ،همچون ماسه سنگها ،دیواره ساز بوده و پرتگاه ها و بلندیهای فراواني را به ویژه در بخشهای شمالي
محدوده ایجاد کردهاند .درههائي که در سنگهای سخت پدید آمده اند ،به صورت ( ،)Vبا دیواره های تند و ژرفای

زیاداند ولي در سنگهای سست و ناایستا ،درهها دارای دیوارهی مالیم ،بستر گسترده و ژرفای اندکي ميباشند.
پدیده های تکتونيکي نيز در فرم گيری زمينریخت ناحيه ،نقش مهمي را ایفا کرده اند .گسلهها با جا به جاشدگي قائم
و یا افقي سنگ ها و یا با قرار دادن واحدهای سنگ شناسي با مقاومتهای فرسایشي گوناگون در کنار یکدیگر ،در
پيدایش ریخت های کنوني محدوده های مورد بررسي کارسازی در خور توجه داشتهاند .چين خوردگيها با انتقال
1
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الیههای گوناگون نيز در تعيين جایگاه ریختهای مختلف ،نقش اساسي داشتهاند .تشکيل بزرگ و گسترده در بلندی ها
و پيدایش سکوهایي از پادگانههای کرانهای کهن به فرم کواستا ( )Cuestaدر بخش های جنوبي ،به ویژه در جنوب
ليردف ،از ویژگيهای ژئومورفولوژی محدوده مورد بررسي است.
زمين شناسي
کلیات

ﮐﺸ
ﻮر

دستيابي به مخازن بزرگ نفتي مکران ایران و پاکستان ،از دیر باز مورد توجه زمين شناسان و کاوشگران نفتي بوده
است .ولي تاکنون گزارش و نقشه زمينشناسي جامع و دقيقي از بخش ایراني مکران کرانهای تهيه نشده است ،بخش
پاکستاني مکران ،بيش از ناحيه ی مکران ایران مورد بررسيهای زمين شناسي قرار گرفته است .گفتني است که شرکت
ایتاليایي «سریپ» ،در سال  1965طي قراردادی با شرکت ملي نفت ایران ،مبادرت به تهيه نقشههای زمينشناسي،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توپوگرافي (به مقياس  ،)1:50.000از بخش باختری مکران بيروني (کرانهای) نموده که محدوده پي بشک را نيز در بر
ميگيرد .ولي نقشه زمين شناسي کنوني ،در بسياری موارد از دیدگاههای گوناگون زمينشناسي با نقشه های یاد شده
تفاوت دارد.

تﻣ

برای تهيه نقشه ،برداشتهای صحرایي با استفاده از عکس های هوایي به مقياس تقریبي  1:65.000انجام پذیرفته و
نقشه های توپوگرافي  1:50.000نيز برای تصحيح مقياس به عنوان نقشه پایه مورد استفاده قرار گرفته است ،در طي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این برداشتها ،نمونههای چندی برای انجام بررسيهای سنگشناسي و دیرینه شناسي گرفته شده است .این نمونهها
از دیدگاه دیرینه شناسي توسط خانم دکتر هادوی (نانوفسيل) و خانم دکتر محتاط و زندی (فرمهای ایزوله) و از
دیدگاه سنگ شناسي توسط خانم بغدادی و داوری بررسي و گزارش گردیده اند.

و
اﮐﺘ

جایگاه ساختاری

منطقه پيبشک در زون ساختاری مکران و در بخش بيروني آن (مکران کرانه ای) واقع است ،زون ساختاری مکران ،با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داشتن چينها و گسلههای اصلي با روند کلي خاوری-باختری و بيرون زدگي سنگهای کرتاسه و جوانتر از آن ،که
بيشتر شامل مجموعههای افيوليتي و آميزههای رنگين و نهشتههای نوع فليش و موالس ميباشد ،مشخص است .این
زون در باختر ،توسط سيستم گسله رانده ی زندان (ميناب) با رشته کوههای زاگرس ،مجاور ميگردد .زون ساختاری
مکران -برپایه شدت و تنوع دگر شکليها ،و نيز نوع سن و سنگ های بيرون زده به دو بخش مکران بيروني ،قابل
تفکيک است ،هرچند که این تغييرات ،تقریب اً تدریجي است یعني تقریباً به تدریج سمت جنوب ،از یکسو از شدت دگر

زﻣﯿ

شکليها ميگردد و از سوی دیگر واحدهای سنگشناسي ،از نظر سني جوان تر ميشوند.
در مکران بيروني ،شدت و تراکم دگر شکليهای تکتونيکي ،کمتر است و مجموعههای افيوليتي و آميزهی رنگين برونزد
ندارند .منطقه مور د بررسي در مکران بيروني واقع شده و از نهشته های تخریبي تشکيل گردیده است که شامل ماسه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ ،شيل ،مارن و کنگلومرا ،یا رخسارههای فليشي و موالس ميباشند .در این نهشتهها ،تغييرات شدید رخساره ای،
چه در جهات قائم و چه در جهت افقي مشاهده ميشود ،تغييرات رخساره ای شدید ،همراه با محدودیت گوناگوني

سنگشناسي نهشته های برونزد یافته ،تفکيک واحدهای سنگي را در این نقشه با دشواری بسيار روبرو نموده و این کار
نيازمند دقت و بررسيهای بسياری بوده است.

چينه شناسي

سنگهای برونزد یافته در منطقه پي بشک از دیدگاه سنگشناسي ،دارای گوناگوني اندک بوده و ویژگيهای آنها
نزدیک به هم است ،ویژه تغييرات رخسارهای جانبي در آن ها ،پياپي و در محدوده سنگ شناسي کم تنوع است .مبنای
تفکيک و نشان دادن جایگاه واحدهای چينه شناسي در نقشه پيبشک تفاوت در رخساره ی سنگي و دالیل
فسيلشناسي ميباشد ،گستره ی سني واحدهای برونزد یافته در محدوده مرود بررسي از ميوسن پائيني (اکي تانين)
2
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تا زمان حاضر است .همبری واحدهای ميوسن -پليوسن از نظر چينه شناسي به طور کلي به صورت تدریجي و نرمال
که نشاندهنده پيوستگي رسوبگذاری در طي دورهی یاد شده ميباشد ولي نهشتههای گوناگون کواترنری با همبری
ناهمساز ،واحدهای قدیمي تر را پوشانيدهاند.
رخساره های برونزد یافته در بخش خاوری محدوده مورد بررسي ،بدليل تفاوت سنگشناسي با رخسارههای قابل
مشاهده در بخشهای دیگر محدوده ،به صورت جداگانهای در راهنما و نقشه معرفي گردیدهاند ،ولي از آنجا که واحدهای
مورد نظر از دیدگاه سني هم ارز مي باشند ،این دو بخش در راهنمای نقشه ،در افق همساني نمایش داده شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهای بخش مرکزی-باختری

 -Mfدر منتهي اليه شمال خاوری ورقه پيبشک ،نهشتههایي متشکل از مارن های ماسهای شيل و گلسنگ بدون هيچ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گونه نظم رسوب ي و به صورت تپه ماهور رخنمون پيدا کرده است .ادامه این واحد سنگي به سمت خاور (ورقه زرآباد)،
از نظر گسترش قابل توجهي برخوردار بوده و حاوری بلوکهای بيگانه  exotic blockمتعددی نيز ميباشد .نهشتههای
مذکور از نظر سني ،یکي از کهنترین نهشتههای موجود در ورقه پيبشک است.
 - Msh1یکي دیگر از کهنترین نهشته های موجود در این محدوده ،عموماً در بخشهای مرکزی آن ،به صورت
سرزمين های تپه ماهوری برونزد یافته است .این واحد که شامل شيلهای مارني-مارن و شيل با ميانالیههای نازکي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

از ماسه سنگ دانهریز و سيلت استون است ،به وسيلهی رگههای کليستي فراوان از خاستگاه دومين بریده شدهاند.
از ویژگيهای آن ،پيدایش نوارها و عدسي های کوچک از سيلت استون به رنگ نارنجي در آن است .رنگ عمومي این
واحد سبز کمرنگ است و در نقاطي که به وسيلهی رگههای کليستي قطع گردیدهاند اثر آزاد شدن بلورهای کليست،
پوششي سفيد رنگ دارد .الیه بندی در این واحد سنگي ،ضعيف بوده و تنها در نقاطي که ميانالیههای ماسه سنگي
دارد ،الیه بندی نيز در آن قابل مشاهده است .ستبرای این واحد بطور تخميني  500متر است که با همبری عادی در

و
اﮐﺘ

زیر واحد  Mshsقرار ميگيرد .چين خوردگي در این واحد ،مالیم و از نوع نامتقارن است تغيير رخساره نيز به صورت
جانبي در آن مشاهده نمي شود ،ولي به سمت باختر محدوده ،این واحد سنگي به نهشتههای شيلي و ماسه سنگي
واحد  Mshsتبدیل ميگردد .در بخش مرکزی محدوده ،نهشتههای ماسه سنگي کنگلومرایي ( ،)Mplsmcدر امتداد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسلهی «کوه بلند» بر روی آن لغزیده اند.

 -Mshsاین واحد در هسته تاقدیسي ساقدر ،در پيرامون کوه دازی و در بخشهای شمال خاوری محدوده مورد بررسي
با ریخت تپه ماهوری برونزد دارد .این واحد شامل شيلهای ميکادار سبز -خاکستری با الیههای اندک و کم ضخامت
از ماسه سنگ و آهک بيوميکریتي است که الیه بندی خوب دارند .با وجود اینکه الیههای آهکي در این واحد سنگي

زﻣﯿ

کمياب است ولي دارای ميکروفسيلهای ميوسن پایين (آکي تانين) ميباشد .ضخامت این واحد بيش از  800متر بوده
و بامرز تدریجي بر روی واحد  Msh1و با مرز نرمال در زیر واحد  Ms1shقرار دارد .چين خوردگي در این واحد نيز مالیم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و نامتقارن است و تغييرات رخساره ای در آن ،تنها در شمال روستای سدیچ به چشم ميخورد .در این نقطه واحد
سنگي یاد شده به واحد سنگي ( )Mmتغيير رخساره مي دهد ولي به طور کلي ،این واحد دارای تغيير رخساره ای در
خور توجهي نيست.

بررسي فرم های ایزوله ،که از این واحد برداشت گردیده ،سن ميوسن مياني را برای آن تعيين نموده است ولي بررسي
برشهای ميکروسکوپي نمونه های آهکي موجود در این واحد ،همگي بر اساس فسيلهای موجود ،سن ميوسن پائيني
(آکي تانين) را به دست داده است (اندکس شماره.)1

 -Ms1shاین واحد سنگي ،در کوه گر -کوه ساقدر و نيز به صورت محدود در بخشهای شمالي -شمال خاوری محدوده ی
پيبشک برونزد یافته و در واقع ،پيکره اصلي کوه های یاد شده را با ریخت دیواره ساز و بلند ،تشکيل ميدهد .از نظر
سنگ شناسي این واحد شامل ماسه سنگهای متوسط الیه تا ستبر الیه ،با ميان الیههایي از شيلهای سبز رنگ است.
ریپل مارک-فلوت کاست و لودکاست ،از ساخت های رسوبي قابل مشاهده در این واحد سنگي است .افزون بر این ها
افقهای لوماشلي ،دارای فسيلهای دو کفهای و گاسترو پود به فراواني دیده ميشود .ضخامت این واحد بيش از 600
متر است که با مرز عادی بر روی واحد  Ms1shو در زیر واحد  Mmقرار ميگيرد .چين خوردگي در این واحد مالیم و
3
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عموماً نامتقارن است .افزون بر این ،در این واحد سه سيستم درزه سيستماتيک مشاهده گردیده است .تغييرات
رخساره ای به صورت جزئي در واحد مورد بحث ،قابل مشاهده است که نمونه ای از آن ،در خاور کوه دازی به واحد
 Mshsتغيير رخساره ميدهد .بررسي فرمهای ایزوله نمونه های برداشت شده از این واحدسنگي ،سن ميوسن مياني-
باالیي را برای آن بدست داده است (اندکس شماره.)2
 -Mmاین واحد در شمال و شمال خاوری کوه ساقدر ،جنوب کوه دازی و بخشهای شمال خاوری محدوده پيبشک
برونزد دارد و ،با زمينریخت پست و تپه ماهوری ،شامل نهشتههای مارني گچدار با ميان الیههای فورشسنگ (سيلت

ﮐﺸ
ﻮر

استون) و ماسه سنگ است که مسان الیه های ماسه سنگي در آن نادر است .از ویژگيهای این واحد سنگي ،وجود
الیهها و عدسي های نازکي از سيلت استون نارنجي رنگ است .رنگ عمومي این واحد سنگي ،زرد مایل به کرم بوده و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

الیهبندی در آن به ندرت قابل مشاهده است .ساختهای رسوبي در ميان الیههای ماسه سنگي نيز دیده ميشود.
ضخامت این واحد سنگي در حدود  1000متر است که با همبری عادی و مشخص ،بر روی واحد  Ms1shو در زیر واحد
 Ms3sh ،Ms2shقرار دارد.
چين خوردگي در این واحد ،به صورت ریز چين بوده و به فراواني دیده ميشود تغييرات رخسارهای نيز در این واحد
سنگي ،فراوان مي باشد در شمال خاوری محدوده ،این واحد به صورت تدریجي به واحد  Mshmو در شمال روستای

تﻣ

سدیچ به واحد  Mshsتبدیل ميگردد .فرم های ایزوله بررسي شده در این واحد سنگي ،سن آن را ميوسن پسين تعيين
کرده است (اندکس شماره .)3

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -Mshmاین واحد سنگي تنها در بخش شمال خاوری منطقه مورد بررسي برونزد داشته و بخشهای پست و تپه و
ماهوری را در این قسمت تشکيل ميدهد .این واحد از نقطه نظر سنگشناسي شامل شيلهای آهکي -شيلهای مارني

و
اﮐﺘ

دارای ميان الیه های ماسه سنگي و گلسنگ (مادستون) با رنگ عمومي سبز ر وشن است .این واحد به سمت باختر ،به
واحد  Mmتغيير رخساره مي دهد ،ولي به سمت خاور (نقشه زرآباد) ،در آن بلوکهای بيگانه به مقدار بسيار زیاد وجود
دارد .ضخامت آن در حدود  350متر بوده و با مرز نرمال در زیر واحدهای  Msh2 ،Mmshقرار ميگيرد .چينخوردگي در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شدید بوده و چين های ریز و برگشتگي طبقات ،به فراواني در آن قابل مشاهده است .اگرچه تغييرات
رخساره ای در این واحد شدید و فراوان است ولي مقياس نقشه حاضر ،اجازه ی تفکيک و معرفي آن ها را نميدهد.
فرمهای ایزوله در نمونه های این واحد ميوسن مياني پسين را نشان داده است (اندکس شماره .)4
 -Mmshدر شمال خاوری محدوده و در یال شمالي ناودیس بزرگ محدوده زرآباد که دنباله ی آن در محدوده پيبشک،
برونزد یافته است ،پهنه ایست کم ارتفاع که شامل تناوبي از شيلهای مارني فرشسنگ (سيلت استون) های قهوه ای
رنگ نازک الیه است .در برخي نقاط ،به دليل وجود سيلت استونها -الیه بندی در این واحد نيز قابل تشخيص است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

الیهها و عدسيهای نازکي از سيلت استون نارنجي و نيز رگه های کليستي (با خاستگاه ثانوی) به فراواني در این واحد
قابل مشاهده است .ضخامت این واحد سنگي در حدود  300متر بوده و با مرز نرمال بر روی واحد  Mshmو در زیر واحد
 Mplshsقرار ميگيرد .چين خوردگيهایي که در این واحد دیده مي شود ،مالیم بوده و به شدت واحد زیرین ()Mmsh

نيست .تغييرات رخساره ای درخور توجهي در این واحد مشاهده نميشود .ميکروفسيلهای موجود در این واحد ،سن
آن را ميوسن پشين نشان دادهاند( .اندکس شماره .)5
 -Mplshsدر بخش شمال خاوری محدوده مورد بررسي و در هر دو یال شمالي و جنوبي ناودیس یاد شده ،نهشتههایي
تقریب اً مرتفع برونزد یافته است که در یال جنوبي ناودیس شامل تناوبي از شيل های آهکي سبز رنگ و ماسه سنگهای

زرد رنگ با الیهبندی خوب مي باشد ولي در یال شمالي ،این واحد شامل تناوبي از شيل ،مارن و ماسه سنگ است .در
این بخش نيز ،واحدهای سنگي الیهبندی خوبي دارند .بطور کلي ضخامت و شمار الیههای شيلي و به مراتب کمتر از
الیه های ماسه سنگي است .این واحد سنگي از دو سمت باال و پایين ،با واحد جدیدتر ( )Plmscو قدیميتر ()Mmsh
همبری عادی دارد ،ضخامت این واحد بيش از  750متر بوده و چين خوردگي در آن ،به صورت چينهای باز و نامتقارن
است .تغيير رخسارهی شایان توجهي در این واحد دیده نميشود ولي بيرون از محدوده پي بشک (نقشه زرآباد)،
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گوناگوني و تغيير رخسارهای فراوان وجود دارد .فرمهای ایزوله یي که در این بخش تشخيص داده شده است سن
ميوسن تاپليوسن را دارند (اندکس شماره .)6
 -Plmscهستهی ناودیس یاد شده را مجموعهای از مارن و ماسه سنگ با ميالن الیههای کنگلومرایي تشکيل ميدهد
که ریخت آن مرتفع و دیواره ساز است .ساخت های رسوبي همچون ریپل مارک و لودکست در بخشهای ماسه سنگي
آن قابل مشاهده است .ضخامت این واحد در محدودهی پيبشک بيش از  500متر نيست ولي در محدودهی زرآباد
ضخامتي بيش از  1000متر دارد .ضمن آن که در آن محدوده ،این واحد تغييرات رخساره یي فراواني را نيز ،از خود

ﮐﺸ
ﻮر

نشان مي دهد مرز این واحد سنگي با واحد زیرین خود ( )Mplshsنرمال و تدریجي است .چين خوردگي در این واحد
شدید و نامتقارن است (شيب یال جنوبي به مراتب کمتر از شيب واحدهای چهلوی شمالي آن است) فرمهای جدا

مربوط به نمونههایي که از الیهای مارني این واح د سنگي بررسي شده ،سن پليوسن را به دست دادهاند (اندکس
شماره.)7

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -Msh2در بخشهای شمالي محدوده پي بشک ،کم و بيش کم ارتفاع ،با ریخت تپه و ماهوری قابل مشاهده است که
شامل شيلهای آهکي ،همراه با معدود الیههای ماسه سنگي و آهک ماسهیي است الیهبندی در این واحد ،نازک و

تﻣ

خوب است رنگ آن به خاطر شيلهای آهکي ،سبز رنگ ميباشد ضخامت این واحد در حدود  800متر بوده و مرز آن
با واحد ( )Mmدر همه جا به صورت گسله است ولي در بخش خاوری محدوده (شمال روستای گچين) این واحد مرز
نرمال بر روی واحد ( ،)Mshmکه تغيير رخسارهی جانبي واحد ( )Mmاست ،قرار مي گيرد .این واحد همچنين بخشي از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قسمت پائيني واحد ( )Ms2shرا در برمي گيرد و به این واحد ،تغيير رخساره ميدهد ،ولي بخشهای باالئي واحد ()Ms2sh
را در بر ميگيرد و به این واحد ،تغيير رخساره ميدهد ،ولي بخشهای باالئي واحد ( )Ms2shبا مرز نرمال بر روی آن

و
اﮐﺘ

قرار مي گيرد .چين خوردگي در این واحد نيز شدید بوده و از نوع نامتقارن است و در آن ریز چينهایي قابل مشاهدهاند.
فرمهای جدا در این واحد سنگي ،نشاندهنده سن ميوسن مياني-پسين ميباشند( .اندکس شماره .)8
 -Ms2shدر بخشهای شمالي (کوه گورکاني) و بخشهای شمال باختری منطقه مورد بررسي ،نهشتههایي شامل ماسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای ستبر و متوسط الیه ،همراه با ميان الیه های شيلي خاکستری مایل به سبز برونزد دارد که دارای ریخت
مرتفع و در برخي نقاط دیواره ساز است .ساخت های رسوبي همچون لودکست و ریپل مارک به فراواني در بخشهای
ما سه سنگي آن وجود دارد .آثار فسيلي دو کفه ای نيز کم و بيش در آن دیده ميشود.
ضخامت این واحد سنگي بيش از  800متر ميباشد ولي در محدودهی مورد بررسي ،بيش از  400متر ضخامت ندارد.
این واحد در بيشتر نقاط با واحد ( ) Msh2مرز گسله دارد ولي در بخش شمال باختری محدوده واحد ( )Ms 2shبا همبری
نرمال بر روی ( )Msh2قرار ميگيرد .این دو واحد سنگي بخشهای پائيني یال جنوبي ناودیس بسيار بزرگي را تشکيل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مي دهند که در چهار گوش فنوج گسترش مي یابد .دگر شکلي این واحد بيشتر به صورت گسلش و کمتر به صورت
چين خوردگي صورت گرفته است .تغييرات رخساره ای در این واحد ،چندان در خور توجه نيست فرمهای جدا در
نمونههای این واحد سنگي سن ميوسن پسين را دارا ميباشند( .اندکس شماره.)9
 -Ms3shدر بخش مرکزی محدوده کوههایي با دیواره های بلند و پرتگاه مانند با تفاوت ارتفاع بسيار زمينهای پيرامون
خود ،به چشم مي خورد که به کوه دازی و کوه گنلو موسومند ،پيکره اصلي این کوهها را نهشتههایي شامل تناوبي از
ماسه سنگهای ستبر الیه با ميالن الیه های شيلي و کنگلومرا (با رنگ خاکستری روشن تا خاکستری تيره) تشکيل
ميدهند .الیهبندی در این واحد سنگي ،متوسط تا تودهای بوده و روی هم رفته الیه بندی خوبي دارند در بخشهای
ماسه سنگي ،اثرات چينهبندی چليپائي ،ریپل مارک و گاه لودکست دیده مي شود .ضخامت این واحد سنگي ،بيش از
 1000متر است و در بخش جنوبي خود با مرز نرمال بر روی واحد مارني ( )Mmقرار ميگيرد .چين خوردگي در این
واحد سنگي بازونا متقارن بوده و در عين حال شکستگيهای کوچک و بزرگ فراواني است.
تغييرات رخسارهای در این واحد نيز مشاهده ميشود ،ولي مقياس نقشه اجازه ی تفکيک و ارائه آن را نميدهد.
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این واحد سنگي با وجود اینکه هيچگونه همبری با واحدهای  Ms2sh ،Msh2ندارد ،ولي به دليل شباهت جایگاه چينه
شناسي و سني آن ها با یکدیگر ،معادل این دو در نظر گرفته شده است .واحد سنگي یاد شده در امتداد سطح گسله ای
واژگون ،در بخش های شمال و خاوری کوه دازی ،بر روی واحد ( )Mmلغزیدهاند .فرم های جدا در نمونه های این واحد
سنگي ،سن ميوسن مياني پسين را دارا ميباشد (اندکس شماره .)10
واحدهای بخش خاوری

همانگونه که در آغاز اشاره شد برونزدهای قابل مشاهده در ضلع خاوری نقشهی پي بشک ،از نقطه نظر رخسارهای با
بخشهای دیگر ورقه ،از جمله بخش های مرکزی و شمالي کامالً متفاوت است و به همين دليل ،دو تيپ رخساره در

ﮐﺸ
ﻮر

دو ستون جداگانه آورده شده ولي با توجه به دالیل چينه شناسي و زماني ،این دو ستون ،به یکدیگر پيوند داده شدهاند.
در زیر واحدهای گسترهی خاوری منطقه به مورد بحث قرار ميگيرند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -Mmکهن سال ترین نهشتهها در این بخش ،نهشتههای مارني کرم -زرد رنگ است که ژئومورفولوژی آن پست و به
صورت تپه ماهوری ميباشد .الیههای ماسه سنگي ریز دانه و فرش سنگ قهوه ای رنگ به صورت ميان الیه ،این واحد
سنگي را تشکيل ميدهند .وجود مارن و الیه های نازک سيلت استون نارنجي رنگ در آن و فرسایش آنها ،این واحد

تﻣ

سنگي را به صورت مارنهای رنگين در آورده است .ضخامت این واحد در حدود  3000متر برآورد ميشود و در بخش
خاوری محدوده با مرز نرمال و تدریجي در زیر واحد  Mm.sقرار ميگيرد .واحد یاد شده چين خورده و تاقدیسي را با

ﺸ
ﺎﻓﺎ

روند شمال باختر-جنوب خاور تشکيل ميدهد ،ولي در جنوب نقشهی پيبشک ،تاقدیس باز و مالیم بياسک را پدید
ميآورد که با روند تقریبي خاوری -باختری ،همچنان در منطقه خاوری مورد بررسي نيز امتداد ميیابد .واحد سنگي
یاد شده شباهت بسياری به واحدهای ( ) Mmsh ( ،)Mmدارد ولي با توجه به موقيت بيرون زدگي در خاور محدوده ،در

و
اﮐﺘ

دو ستون جداگانه قرار گرفتهاند .فرم های جدا که در این واحد مورد بررسي قرار گرفته اند ،سن ميوسن مياني-پسين
را نشان ميدهند (اندکس شماره .)11
 -Mm-sبخشهای باالیي واحد مارني ( ،)Mmبدليل وجود ماسه سنگ های قهوه ای ،سخت و محکم ،با اشکال فرسایشي
دایره ای شکل ،به عنوان واحد سنگي جداگانهای در نظر گرفته شده است .این سری با ریخت هموار و کم ارتفاع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الیهبندی خوبي دارد .رنگ عمومي آن کرم-قهوه ای است سطح زیرین و زبرین این واحد سنگي با واحدهای جوان تر و
قدیمي تر از خود ،همبری نرمال و تدریجي دارد .به دليل وجود ماسه سنگهای سخت و محکم شکستگي و گسلش،
کم و بيش قابل مشاهده است .سن این واحد که تغييرات رخساره ای جانبي در خور توجهي ندارد ،با توجه به فسيلهای
مشابه با اندکس شماره  ،11ميوسن مياني-پسين است.
 -Mm.sدر بخش خاوری نقشه ،ضخامت زیادی از مارنهای گچدار و ماسه سنگهای نازک الیه و خوب الیهبندی شده،

زﻣﯿ

با رنگ زرد-قهوه ای کمرنگ قابل مشاهده است که زمينهای هموار و پستي را ایجاد نمودهاند .ضخامت این واحد در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حدود  1000متر بوده و با همبری نرمال در زیر نهشتههای ( )Mpsmقرار ميگيرند .گسلش از پدیدههای عمده در این
واحد سنگي است و گسلههای راستا لغز فراواني ،این واحد سنگي را بریده اند این واحد سنگي ،دارای تغييرات رخساره
ای در خور مالحظهای نيست .فرمهای ایزولهی موجود در نمونه های این واحد سنگي ،سن ميوسن پسين را دارا

ميباشند (اندکس شماره .)12

 -Mplsmcدر بخش خاوری محدودهی نقشه پيبشک ،ارتفاعات بلندیهایي به چشم ميخورد که نهشتههای آن عبارتند

از ماسه سنگهای متراکم و گاه کم آژندیده ،همراه با مارنهای سبز-کرم و بين ميان الیههای کنگلومرایي ،که
زمين ریخت بلند خشني را در بخش خاوری و زمين ریخت هموار و کم ارتفاع را در جنوب روستای ليردف ميسازد .در
این نقطه ،ساختهای رسوبي ،به ویژه چينه بندی مورب به فراواني در بخشهای ماسه سنگي آن قابل مشاهده است.
ضخامت این واحد بيش از  1000متر است که با مرز نرمال ،بر روی واحد  Mm-sو در زیر واحد  Plsc ،Plsoقرار ميگيرد.
این واحد سنگي در خاور محدوده ،در امتداد گسلهی «کوه بلند» بر روی واحد  Msh1لغزیده است .ميان الیههای
کنگلومرایي آن ،دارای گردشدگي و جورشدگي خوب است ،گسلش از پدیده های عمده در این واحد سنگي است ،ولي
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تغييرات رخسارههای قابل مالحظه ای در واحد مورد بحث مشاهده نميشود .بررسي فسيل های موجود در این واحد
سنگي ،سن آن را ميوسن-پليوسن ت عيين کرده است (اندکس شماره .)13
در شمال خاور و خاور روستای ليردف ،نهشتههای تقریب اً سست شامل کنگلومرا -ماسه سنگ دانهریز ،گاهي همراه با
مارن و سيلت استون قابل مشاهده است که ریخت تپه و ماهوری داشته و فسيلهای موجود در آن ،سن پليوسن را
نشان ميدهند .بر اساس تغييرات رخساره ای این سری ،سه واحد سنگي ،بشرح زیر در آن ،شناسایي گردیده است.
 -Plsoدر خاور روستای ليردف ،و در ضلع شمالي جاده سدیچ-زرآباد نهشتههایي شامل ماسه سنگهای سخت نشده

ﮐﺸ
ﻮر

ستبر ،نازک الیه مشاهده ميشود که دارای افقهای فراوان از پوستهی صدفي  Oysterميباشد .بطوری که به دليل
ساخت پيکرهی افقهای وابسته از صدفهای  ،Oysterرنگ سفيد آن ها از دور دست مشخص است .در این واحد،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميالن الیه هایي از کنگلومرای سست خاکستری رنگ وجود دارد که به سمت باال ،مقدار آن افزایش ميیابد .ضخامت
این واحد ،بيش از  1000متر نيست به سمت خاور ،به مجموعهای از ماسه سنگ و کنگلومرای ( )Plscتغيير رخساره
ميدهد ،ضمناً استنباط مي گردد که به سمت باختر نيز این واحد سنگي به مجموعهای از کنگلومرا و ماسه سنگ

تﻣ

سست ( )Plcsتبدیل مي گردد ولي مرز این تغيير رخساره در زیر آبرفتهای کواترنر پنهان شده است .واحد سنگي مورد
بحث دارای شيب کلي مالیم بوده و شماری از گسلههای راستالغز در آن کارساز افتادهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -Plscاین واحد سنگي نيز با توجه به تفاوت رخساره از واحد ( )Plsoتفکيک گردیده و سنگشناسي آن عبارتست از:
ماسه سنگ و سيلتستونهای سخت نشده حاوی اثرات دو کفهای و بندرت سخت پوستان و ميان الیههای کنگلومرایي
سست و خاکستری و الیه های بسيار محدود از مارن نيز در آن قابل ردیابي ميباشد .مرز این واحد بخش پائيني ()Plso

و
اﮐﺘ

تدریجي بوده و به سمت باال نيز با همبری تدریجي به واحد ( )Plcsتبدیل ميگردد .در این واحد سنگي چينهبندی
مورب به فراواني قابل مشاهده است .فسيلهای موجود در نمونههای مارني آن نيز پليوسن را نشان دادهاند (اندکس
شماره .)14
 -Plcsبه سمت شمال (به سمت باالی سری) ،این واحد سنگي برونزد داشته و شامل کنگلومراهای خاکستری و سست

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است که به صورت الیهای دارای ماسه سنگ های سخت نشده و کمي مارن است ،اثرات دو کفهای و Oysterنيز به
فراواني در این واحد سنگي دیده مي شود .این واحد سنگي ،با مرز تدریجي بر روی واحد  Plcsجای گرفته و در باالترین
بخش خود ،توسط گسلهای نرمال جهلدرک بریده شده است.
افزون بر این ،واحد یاد شده زیر تاثير چين خوردگي نيز واقع شده است .به طوری که در خاور نقشه (نقشه زرآباد)
ناودیسي با محور خاوری-باختری در آن تشکيل شده است.

زﻣﯿ

بررسي فسيل شناسي فرمهای ایزوله نمونههای برداشت شده در بخش های مارني سه واحد یاد شده (اندکس شماره
 )14سن پليوسن را به دست ميدهند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آبرفتهای کواترنر

 -Qcدر پيرامون روستای سدیچ-برونزدی در نهشتههای آبرفتي از خاستگاه رودخانهای جوان دیده ميشود که
گردشدگي و جورشدگي خوبي داشته ،رنگ آن خاکستری تيره و کم سيمان شده ميباشد .ریخت زمين این واحد ،نيز
به صورت تپه ماهورهای جدا از هم دیده ميشود .آبرفتهای یاد شده که  )1976( Vita Finziآن را سازند سدیچ
ناميده است در پيرامون سدیچ دارای ضخامتي در حدود  50متر است .اثرات چينهبندی مورب نيز (با شيب کم) در

آنها دیده ميشود .الیه هایي از (سيلت ستون) نازک بسيار سست ،به صورت ميانالیه گویای فازهای فرسایش ضعيفي
است که پس از پایان فاز فرسایشي قویتر (که موجب ته نشست آبرفت ها شده است) وجود داشته است .بنابرنظر

صمدیان ( 1991و  )1982آبرفتهای یاد شده فرآورده یک فاز پيشروی قارهای با دوره رسوبي  30000-6000سال
ميباشد .گسلههای نرمال فراواني ،این واحد آبرفتي را زیر تأثير قرار داده (قریشي  ) 1971که بيشترین جابجا شدگي
در راستای آنها 1/2متر از اندازه گيری شده است.
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حاصل فازهای فرسایشي در دوران چهارم ،مصالح آبرفتي است که توسط رودخانهها و سيالبها حمل شده و با توجه
به انرژی آن ها و نيز زمينریخت شناسي ناحيه ،سطوح توپوگر افي را در کوهپایهها ،درههای رودخانهای و دشتها اشغال
کرده اند .بر پایه فراز توپوگرافي ،جنس و فرم ،آبرفتهای موجود در نقشهی پي بشک به سه واحد ( Qt1آبرفتهای
کوهپایه ای در سطح بلند ،متشکل از مصالح قلوه ای( Qt2 .آبرفتهای کوهپایهای در سطح متوسط ،با مصالح ماسهای)
و ( Qt3آبرفت های ریزدانه دشت در سطح پایين شامل رس و سيلت تقسيم گردیده است) .آبرفتهای رودخانهای نيز
که در دوره کنوني هم تشکيل آنها کاری است ،به دو بخش تقسيم گردیده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

 -Qal1ته نشستهای آبرفتي در پهنههای سيالبي رودخانهها ،که پهنای آنها گاهي تا بيش از  1کيلومتر ميرسد.
 -Qal2ته نشستهای آبرفتي در بستر اصلي رودخانه.

 -Qscدر لبه خاوری ورقه پي بشک ،رخنموني محدود از مصالح ریزدانه سيلتي و رسي قابل مشاهده است که ادامه آن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در ورقه زرآباد ،گسترش بسيار زیادی دارد .این واحد آبرفتي با واحد آبرفتي  Qt2تداخل انگشتي دارند.
همزمان با ته نشست آبرفتهای رودخانهای ،کفههای رسي به وسيلهی سيالبهای کم انرژی (  )Qcfشکل گرفته و در
همان حال ،با درفتها ( )Qsنيز به اشکال گوناگون همچون بر خانها انباشته گردیده اند .به همين دليل ،این دو واحد
نيز از نظر زماني هم ارز آبرفت های روخانهای ( )Qalدر نظر گرفته شده است.

تﻣ

نهشتههای بخش کرانهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخشهای جنوبي برگ پيبشک-قلمرو نهشتههای ناحيهی کرانهای است که پاره ای از آنها ،حتي امروزه نيز در حال
شکلگيری هستند .این نهشتهها ،از نقطه نظر محيط رسوب گذاری به  5دسته قابل تقسيمبندی ميباشند:
پادگانههای کرانهای قدیمی

این پادگانه های دریایي که به صورت پراکنده در سرتاسر مکران دیده مي شوند ،در جنوب ليردف نيز به صورت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

پادگانههای تقریباً افقي با ضخامت متوسط 5-10متر به صورت کالهک ،ریخت ویژهی کوستا ( ،)CUESTAنهشتههای
قدیميتر از خود را با دگر شيبي ميپوشاند .این نهشتهها شامل ماسه سنگهای دانه درشت و گاهي کنگلومرا (در
گوگسر) ،همراه با افقهای لوماشلي است که به ویژه دارای صدفهای پکتن-گاستروپود-استرا ميباشد .رنگ عمومي
آن خاکستری تا قهوه ای بوده در بخشهایي از آن ،چينه بندی مورب دیده ميشود .رنگ پادگانههای جدیدتر ،که
افقهای توپوگرافي پائينتری را اشغال کردهاند خاکستری روشن تا سبز ميباشد .ميزان آژندیدگي نهشتههای یاد شده
متوسط و از این رو نيمه سخت ميباشند ،در نقشهی پي بشک ،پادگانهها دارای بلندای گوناگوني ميباشند و به طور
کلي در سه تراز توپوگرافي دیده ميشوند و بر این مبنا به سه دسته Qmt1و  Qmt3 ،Qmt2تقسيم گردیده و در نقاطي که
قابل تفکيک نبودهاند با عالمت  Qmtنمایش داده شده اند .در این تقسيمبندی ،کهن ترین پادگانه ( )Qmt1در سطح

زﻣﯿ

توپوگرافي باالتری قرار دارد .در پارهای نقاط در زیر پادگانهها ،نهشتههای مارني واحد ( )Mmدیده ميشود .ولي در اثر
ریزش قطعات پادگانهها ،مرز این دو واحد در بسياری نقاط مشخص نيست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشتههای ماسهای رسی ()Qts

این نهشتهها در پایانه جنوب باختری و جنوب محدودهی پيبشک به چشم ميخورند و بين مرز جزر و مد و در مواقع

ظغياني خورها در نزدیکي بخشهای کرانهای تشکيل ميگردند .سری یاد شده شامل ماسههای خوب جور شده ،همراه
با فرش (سيلت) و رس است.
نهشتههای کوالبی ()Qtm
شامل فرش و رس های فرشي همراه با مواد تبخيری مانند گچ و نمک است که در سطح باالتر از جزر و مد ،تشکيل
مي شوند و تنها در مواقع طوفاني ،در دسترس امواج و جریانهای دریایي قرار ميگيرند .در کوالبهای نمکي ،کانالهای
رسوبي کوچک به شکل شاخه مانند وجود دارد .این کوالب ها ،دارای پوشش گياهي کم و به ندرت اثرات جانوران
دریایي است .این نهشتهها را در پایانه جنوب با ختری و جنوب محدوده و در مجاورت خورها مي توان دید.
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رسوبهای ماسهای کرانهای ()Qta
به صورت تپههای ماسه ای نسبتاً برجسته و درهم به صورت نوار در سرتاسر کرانهی دریا به چشم ميخورند که جابجا
توسط نهشتههای رودخانه-کوالبي و زبانههای مدی بریده ميشوند .نهشتههای یاد شده به شدت تبخيری بوده ولي
تودهی اصلي رسوبات ماسهای کرانهای خاستگاه بادی دارد .چينه بندی مورب نيز در این واحد دیده مي شود.
سبخاها ()Qtsa

پهنه های رسوبي هستند که از نزدیکي سواحل دریا شروع شده و به تدریج به سمت شمال (خشکي) به رسوبهای

ﮐﺸ
ﻮر

آبرفتي تبدیل مي گردند .این رسوبها غالباً از الیههای تقریب اً موازی سيلت و رس تشکيل شدهاند که در تناوب با
الیههای نازک ماسه و گچ و رسهای به شدت گچدار ميباشند .مواد تبخيری موجود در این نهشتهها نتيجه نفوذ این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مواد از راه جذب موئينهای آب و رسوب نمکهای تبخيری در البالی نهشتههای یاد شده است.
منطقه مورد بررسي نيز بر پایه تفاوت عمدهی رخساره یي به دو بخش تقسيم گردیده است :بخشي که با رخسارهی
فليشي و شيلهای سبز رنگ مشخص است (بخش های شمالي و مرکزی محدوده) و بخشي که در آن نهشتههای
برونزددار عموماً مارني-ماسه سنگ ي و کنگلومرایي بوده و بيشتر دارای رخسارهی موالس ميباشد (بخش خاوری نقشه).
مرز جدا کننده ی این دو بخش در زیر نهشته های آبرفتي کواترنر پنهان است و تنها در کوه بلند ،تغيير شکلهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

تکتونيکي به صورت چين خوردگي گسلش در مرز پدیدار شده که روند کلي آنها تقریباً خاوری-باختری بوده و با
روند کلي ساختهای تکتونيکي زون مکران ،هم خوان است.
همه واحدهای ميوسن-پليوسن در منطقه پي بشک ،زیر تاثير دگرشکليهای تکتونيکي قرار گرفتهاند .ولي به جز موارد

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک

و
اﮐﺘ

استثنایي نهشتههای کواترنر دگر شکلي آشکاری ندارند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همانگونه که پيش از این گفته شد ،منطقه پي بشک در بخش بيروني (زون ساختاری مکران) واقع گردیده است .منطقه
پيبشک خود نيز بر اساس تفاوت عمده رخساره ای به دو بخش قابل تفکيک ميباشد .بخشي که با رخساره فليش و
ظهور شيلهای سبز رنگ مشخص است (بخش هایي شمالي و مرکزی ورقه) و بخشي که نهشتههای رخنمون یافته در
آن ،عموماً مارني -ماسه سنگي و کنگلومرایي بوده و بيشتر رخساره موالس را دارا ميباشد (بخش خاوری ورقه) .مرز
جدا کننده این دو بخش ،در زیر نهشته های آبرفتي کواترنر مدفون گردیده و تنها «در کوه بلند» ،تغيير شکل های

زﻣﯿ

تکتونيکي به صورت چين خوردگي و گسلش در مرز نوظهور پيدا کرده که روند کلي آنها تقریباً خاوری-باختری بوده
و با روند کلي ساختهای تکتونيکي زون مکران ،هم خواني دارد.
تمامي واحدهای ميو-پليوسن در منطقه پي بشک ،تحت تأثير دگر شکليهای تکتونيکي قرار گرفتهاند .ولي به جز موارد
استثنایي ،نهشتههای کواترنر از خود ،دگر شکليهای بارزی را نشان نميدهند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چین خوردگی ""Folding

مهمترین و چيره ترین پدیده ی دگرشکلي در محدودههای مورد بررسي است که ضمن آن ،مجموعهای از تاقدیسها و
ناودیسها عموماً با روند خاوری-باختر به وجود آمدهاند .ناودیس ها به صورت باز و گسترده بوده و عموماً بلندیها را
ساختهاند ولي تاقدیسها به صورت نوارهایي باریک ،سطوح توپوگرافي پائين تری را اشغال کردهاند .چين ها در نقشه ی

پي بشک ،دارای زاویه ميل (یکسویا دوسویه) ،محوری دراز و نسبتاً مستقيم ميباشند .افزون بر این ،در بيشتر موارد
شيب یال شمالي بيشتر از شيب پهلوی جنوبي آنهاست و از اینرو نامتقارن هستند .نوع ،پيچيدگي و ابعاد چين
خوردگيها ،تا حدودی بستگي به جنس نهشتهها دارد به طوری که در نهشتههای مارني و شيلي چينها به صورت
تنگ و جناغي شکل گرفته و ریز چينها به فراواني گسترش دارند .حال آن که در ردیف نهشتههای سخت و مستحکم،
همچون ماسه سنگ ،چينها به صورت ساده تر ،بزرگتر و بازتر ،تشکيل شدهاند .چين خوردگي در نهشتههای ميوسن،
از شدت زیادی برخوردار است ،ولي به سمت نهشتههای جوانتر ،از شدت آن کاسته ميگردد .چينهای منطقه ،خود
9
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نيز به وسيله گسلههای گوناگون درازابر ،پهنابر کج بریده شدهاند .که در این ميان ،گسلههای دارازبر از نظر ميزان
جابجاشدگي مهمترند ولي ،شمار گسلههای پهنابر و کج بيشتر است.
تاقدیس ساقدر

تاقدیسي نسبتاً بسته و نامتقارن است که شيب پهلوی شمال آن بيشتر بوده و به دليل وجود نهشتههای نرم ،چينهای
جناغي شکل نيز در آن تشکيل شده است .در رسوبهای این تاقدیس ،دگر شکليهای فراوان ،همراه با گسلههای
درازابر واژگون و پهنابر رخداده است ،گسلههای اخير بيشتر به صورت زوجي دیده ميشوند.
تاقدیس شمال گورکانی

ﮐﺸ
ﻮر

ب ا روند کلي خاوری ،به صورت نامتقارن و با ميل به سمت جنوب و دارای شيب سطح محوری به سمت شمال خاوری
ميباشد .در مرز جنوبي چينخوردگي ،گسلهی واژگون گورکاني ،یال جنوبي آنرا بریده ،به طوری که یال جنوبي این
تاقدیس ،در مجاورت نهشتههای ماسه سنگي ناودیس گورکاني قرار گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تاقدیس هیمن

با روند کلي ،خاوری جنوب خاوری در ضلع جنوبي کوه لنگو قرار دارد .زاویه ميل آن  15تا  20درجه به سمت جنوب

تﻣ

خاور و شيب سطح محوری آن نزدیک به قائم است .در سنگهای این تاقدیس-کهنترین نهشتههای موجود در ورقه ی
پيبشک ،با سن اکي تانين یافت شده است .این تاقدیس ،زیر تأثير نوع رسوبها ،دارای ریز چين های جناغي و چينهای
هم شيب است که در آنها یالهای جنوبي ،عموماً کوتاهتر ولي با شيب زیادتر ميباشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تاقدیس لنگو

در شمال آبادی هون ،با روند شمال باختر -جنوب خاور قرار داد .ميل این تاقدیس ،به سمت شمال باختری است و

و
اﮐﺘ

خمش مالیمي را در طبقات ماسه سنگي آن ميتوان ردیابي کرد .تاقدیس لنگو به صورت چين باز تقریباً متقارن بوده
و وجود الیههای شيلي و مارني در بين الیههای ماسه سنگي ،سبب لغزش و جابهجا شدگيهای فراوان الیههای ماسه

ناودیس گورکانی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگي بر روی الیههای ماسه سنگي بر روی الیههای نرم گردیده است .کنگلومرا پليوسن باالیي و جوانتر ،با دگرشيبي،
بخشهایي از نهشتههای کهن تر این تاقدیس را پوشانيده اند.
با راستای جنوب خاوری-شمال باختری شيب سطح محوری آن  45تا  55درجه به سمت شمال-شمال خاوری است.
این ناودیس دارای زاویه ميل دوگانه نيز مي باشد .ناودیس یاد شده یک چين نامتقارن است که شيب پهلوی جنوبي
آن بيشتر ميباشد .چينهای کوچک جناغي نيز در آن دیده ميشود.
ناودیس سبز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در شمال خاوری کوه ساقدر واقع و دارای خميدگي در سطح محوری ميباشد .ميل محور با توجه به نامقاوم بودن
رسوب ها ،متغير ولي مالیم و به سمت جنوب خاوری ميباشد .ناودیس یاد شده ،نامتقارن است و به دليل وجود الیههای
نازک ماسه سنگي و مارني ،چينهای کوچک به فراواني در آن دیده ميشوند که با روند و سبک چين خوردگيهای
ناحيه ،کم و بيش هماهنگي دارد.
ناودیس دازی

در بخش مرکزی محدوده مورد بررسي به صورت ساختي نسبتاً مرتفع دیده مي شود .اثر سطح محوری در این ناودیس،
تقریب اً خاوری-باختری بوده و ميل آن خيلي مالیم و در حدود  10-15درجه و دوسویه است .ناودیس دازی ،ناودیس
نامتقارني است که یال جنوبي آن دارای شيب زیادتر نسبت به یال شمالي است ضخامت و مقاومت نسبتاً زیاد الیههای
ماسه سنگي ،ضمن آنکه این ساخت را در ارتفاع قرار دادهاند ،باعث گردیدهاند تا به هنگام چين خوردگي ،این الیههای
مقاوم بر روی الیههای نامقاوم (مارن وسيلت-استون زیرین) با زاویهای کوچک ،راندگي پيدا کند .این راندگي در عين

حال ،در بخش شمالي ،ناودیس یاد شده را آشکارا بریده است ،خمش و بریدگيهای زیادی که ناشي از اختالف مقاومت
الیه ها و کارساز بودن نيروهای گرانشي است وجود دارد .نوع چين خوردگي در این ناودیس باز و مالیم است.
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گسلش Faulting

گسلش باساز و کارهای گوناگون ،پدیده ای مهم در نقشهی پيبشک است .کليه گسلههای مهم در این محدوده ،از
دیدگاه هندسي و در کارهای صحرایي مورد بررسي قرار گرفته و نوع ميزان ،جابهجا شدگي و شيب و راستا و نيز نوع
ساختها و نشانههای ایجاد شده توسط آن ها ،شناسایي و برداشت شده است .ولي شناخت پاره ای از ویژگيهای دیگر،
به لحاظ نوع رسوبهای گسيخته و فرسایش بعدی و یا نبود نشانههای درخور اعتماد امکانپذیر نبوده است.
گسلههای موجود در منطقه پي بشک بيشتر از نوع واژگون است ،ولي گسلههای دیگر ،از جمله گسله های نرمال ،و

ﮐﺸ
ﻮر

راستالغز که در مواردی گسلههای واژگون را بریدهاند ،به چشم ميخورد .گسلههای واژگون ،معموالً با راستای عمومي
الیهبندی و روند محور چينخوردگيهای موازی اند (خاوری -شمال خاوری) .شيب آنها تند و معموالً بيش از  50درجه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .ضمن آن که گسلههای راندگي (باشيب کم) نيز ،در بخشهایي از محدوده مشاهده شدهاند.
گسله های عادی نيز در منطقه مورد بررسي برداشت شده اند ،ولي در مورد این گسلهها ،در بخشهایي از ورقه که
پوشيده از نهشته های سست و نامقاوم است ،به دليل نبود نشانه های مشخص ،از جمله سطح گسله و جز آن ،تعيين
نوع جابجاشدگي در خور اندازهگيری ميباشد .برخي از گسلهها از جمله گسلهی «جهلدرک» با وجود نشانههای گسله ی
عادی در سطح زمين ،به نظر مي رسد که این جنبش ،نمایان گر آخرین فعاليت گسله باشد و یا اینکه گسلهی مورد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

نظر در ژرفا ،با تغيير جهت شيب ،به گسلههای واژگون تبدیل ميشود( .گسله سيلندری)
گسلههای راستالغز نيز ،عموماً به صورت گسلههای زوجي در الیه های مقاوم قابل مشاهده هستند .در جنوب روستای
«ليردف»  ،جنوب جهلدرک و خاور روستای سدیچ گسلههایي دیده ميشوند که نهشتههای کواترنر را بریدهاند این

گسلههای رانده دازی

و
اﮐﺘ

گسلهها نشان دهنده دگر شکليهای جوان منطقه مورد بررسي ميباشند .در ذیل ،توصيف برخي از گسلههای مهم
منطقه ،مورد اشاره قرار ميگيرد.
برخالف گسله های واژگون در ناحيه ،که عموماً دارای شيب به سمت شمال-شمال خاوری هستند گسلهی راندگي یاد
شده دارای شيب  22-35درجه به سمت جنوب-جنوب باختری است .در ازای این گسله ،حدود  30کيلومتر اندازهگيری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده و در یال شمالي ناودیس ناقص دازی ،کارگر افتاده است.
گسلهی واژگون ساقدر

این گسله با راستای همگاني خاوری-باختری و شيب  65-85درجه به سمت شمال -شمال خاور است .سطح آن
توسط واریزهها پوشيده شده و تفاوت مقاومت در نهشتههای شيلي و ماسه سنگي و در نتيجه اختالف ميزان فرسایش
باعث گردیده است که رسوب های شيلي بيشتر فرسایش یافته و در درازای گسله ،پرتگاه های زیادی تشکيل شود.

زﻣﯿ

گسلههای واژگون گورکانی

این گسله با راستای شمل باختر ،جنوب خاور و شيب  50تا  85درجه به سمت شمال خاور دیده ميشود .ميزان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جابجاشدگي در این گسله مشخص نيست .گسله های فرعي فراواني به موازات این گسله قابل مشاهده است.

گسلهی عادی نزیک

این گسله دارای راستای تقریبي خاوری-باختری و شيب  47-55درجه به سمت جنوب است .دیوارهی جنوبي گسله،

پائين افتاده و ميزان جابجاشدگي آن زیاد اس ت .عملکرد این گسله ،بيشتر به صورت وزني و لغزش بر روی مارنها
ميباشد اختالف استحکام نهشتهها ،در دو طرف سطح گسله ،پرتگاه های گسلي نسبتاً بلندی را در حدود  40تا 60
متر را ایجاد نموده است.

گسلهی عادی سدیچ

این گسله به صورت خطواره ای آشکار با راستای خاور-شمال خاور و درازای حدود  10کيلومتر در خاور روستای سدیچ
در عکسهای هوایي مشخص است .این خطواره-منطبق با مرز بين واحدهای  Qcو  Mplsmcاست .شيب این گسله - 63
 55درجه به سمت جنوب -جنوب خاوری است .قریشي (گزارش شماره  54سازمان زمينشناسي )1363-این خطواره
را گسلههای واژگون با جابه جا شدگي نامشخص گزارش نموده است .ولي به نظر صمدیان (گفتگوی شفاهي) و بر پایه
11

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
بررسيهای صحرایي ،خطوارهی یاد شده نشانگر یک گسلهی عادی است .که جابهجا شدگي قائم در راستای آن 1/ 5
تا  3متر است که به ویژه در اثر نيروهای گرانشي ناشي از وزن نهشتههای کنگلومرایي و نهشتهها به روی واحد Mpsm
در همبری ایندو پيدایش یافته است.
گسلهی عادی لیردف

این گسله با درازای حدود  8کيلومتر و با راستای خاوری-باختری ،در جنوب بالفصل روستای ليردف به پادگانههای
دریایي کهن ( )Qmt1کارگر افتاده است .قریشي (گزارش شماره  -54سازمان زمينشناسي کشور ،)1363با توجه به
جابهجا شدگي آبراهههایي که از گسله یاد شده گذر ميکنند ،آن را گسله ای راستالغزچپ بر معرفي نموده است .ولي

ﮐﺸ
ﻮر

صمدیان با یافتن سطح گسله و نشانههای روی این سطح ،آن را گسله ای نرمال به پليستون پسين و با شيبي حدود
 64درجه به سمت جنوب و با جابهجا شدگي قائم در حدود  1/5متر معرفي ميکند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بطور کلي ستون و ارتباط چينهشناسي الیههای دگر شکل یافته و نيز ميزان دگر شکلي سنگها حاکي از آن است که
دگر شکلي عمده ناحيه در طي یک فاز کوهزایي تحقق یافته که اوج آن در ميوسن پسين-پليوسن پيشين بوده است
و آن را مي توان در سيکل کوهزایي آلپي پسين تصور نمود .فازهای کوهزایي فرعي بعدی نيز موجب دگرشکلي برخي

کارسازی این نيروها کوتاه شدگي منطقه نيز در همين راستا رویداده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پارینه جغرافيا ()Paleogeography

تﻣ

از نهشته های کواترنر گردیده است .نوع ،روند و پيوند ساخت های دگر شکلي موجود در منطقه مورد بررسي نشان
مي دهد که نيروهای موثر منطقه از نوع فشاری سنتي بوده و راستای شمال و شمال خاوری داشته است .در طي

و
اﮐﺘ

در سطح نقشه سدیچ دو رخساره ی عمده قابل تفکيک است :نهشته های شيلي که در شمال و باختر نقشه برونزد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یافتهاند؛ و نهشته های مارني ماسه سنگي که در بخش خاوری محدوده پيبشک قابل مشاهدهاند.
نهشتههای شيلي با توجه به نوع رسوبها ،الیهبندی نازک و ریتميک ،نشان دهندهی محيط رسوبگذاری آرام و ژرف
است و وجود چرخه های منظم رسوبي نشان دهنده تغييرات پيوسته در شرایط رسوب گذاری ا ست .این تغييرات
ميتواند نشان دهندهی فرونشستهای دائمي حوضه ی رسوبي ،در نتيجه جنبشهای تکتونيکي همزمان با رسوبگذاری
و تغيير شرایط اقليمي باشد .ساختهای رسوبي فراوان ،که در ماسه سنگهای موجود در واحد شيلي به چشم ميخورد
همراه با تکرار منظم چرخه رسوبي و ضخامت زیاد این مجموعه رسوبي ،باعث ميگردد تا بتوان نام فليشهای رسوبي
را برای آنان در نظر گرفت .در سمت شمال خاوری محدوده و در بخش بيرون از آن (نقشه زرآباد) ،بلوکهای بيگانه
فراوان در بخشي از این رخساره ميبينيم .از نظر سني ،تشکيل چنين مجموعه ی رسوبي از ميوسن زیرین (اکي تانين)

زﻣﯿ

آغاز شده و تا ميوسن باالیي ادامه داشته است.
نهشتههای مارني -ماسه سنگي از نظر سني جوان تر از نهشتههای شيلي هستند .وجود مارنهای گچدار که اغلب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نشان دهنده دریایي که ژرف و مردابي است ،بيانگر آب و هوای گرم همراه با تبخير زیادی ميباشد .ساخت های نخستين
نشان ميدهد که دست کم بخشهایي از رسوبها ،در اثر جریان هایي که در نزدیکي کرانه وجود داشته است ،تشکيل
شده و ویژگيهای محيط کم ژرفا را دارند.

ماسه سنگهای درشت دانه و کنگلومرا مارني ،که رسوبهای جوان تر را تشکيل دادهاند ،گویای شرایط پرانرژی محي ط
رسوبگذاری آن ها بوده است ،وجود چينه بندی مورب در مقياسهای کوچک و گاه خيلي بزرگ و نيز وجود فسيلهای
گاستروپود تائيدی است بر کم ژرفائي و متالطم بودن حوضهی رسوبي این رخسارهها ،ضمن آن که به سمت دریا،
حتي رسوبهای دلتایي و کامالً من ژرفا قابل مشاهدهاند.
چنين شرایط رسوب گذاری در ميوسن مياني آغاز و تا پليوسن ادامه داشته است .ضمن آنکه تغييرات فراوان رخسارهیي
در بخشهای مختلف و گاه نزدیک به هم نشاندهنده تفاو محيط رسوبگذاری و در نتيجه تفاوت در رسوبها است.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

با عقب نشيني دریا در پليوسن پسين ،محيط خشکي ایجاد شده و از آن پس ،آبرفت ها و پادگانههای حاصل از آنها،
نتيجه عملکرد سيالبها و جریانهای رودخانهای است که موجب تشکيل نهشتههای آبرفتي کواترنری شده است.

13

