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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 7441جاسک -گتان
جغرافیا

ﻮر

ناحيۀ مورد مطالعه (جاسک) ،دو ورقۀ زمين شناسي  1 :100،000به اسامي جاسک و گتان را در برمي گيرد و در
موقعيت 25׳ 57º14تا ׳ 58º00طول خاوری و ׳ 25º 38تا ׳ 26º 00عرض شمالي ،در بخش ساحلي منطقه مکران
واقع است .این ناحيه ،در جنوب ،به دریای عمان و در باختر به تنگه هرمز محدود مي گردد .بخشهای شمالي این

ﮐﺸ

محدوده بدليل عدم وجود شرایط زیستي مناسب ،تقریباً خالي از سکنه است .ولي در نواحي جنوبي و باختری آن
(سواحل دریای عمان و تن گه هرمز) ،تجمعات انساني بيشتری وجود دارد .از مهمترین تمرکزهای انساني در محدوده

ﻌﺪ

ﻧﻰ

مورد مطالعه مي توان از روستاهای بحل ،کواگ ،گيگن ،یزجي ،گتان ،جاسک و کهنه و شهر جاسک ن ام برد.
شهر جاسک با وسعتي در حدود  10کيلومتر مربع ،در منتهي اليه جنوبي محدوده مورد مطالعه با بلندی ميانگين 4
متر از سطح دریا ،در کرانه دریای عمان واقع بوده و از نظر جغرافيای سياسي در بخش جنوب خاوری استان

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

هرمزگان قرار دارد .آب و هوای ناحيه جاسک ،گرم و مرطوب و شرایط نيمه بياباني دارد .ميزان بارش در این
محدوده کم و نامنظم بوده ولي ميزان تبخير بسيار باالست .ناحيه جاسک در مجموع فاقد پوشش گياهي است ولي
در دره های عریض و بخشي از دشتهای آن ،به لحاظ وجود رطوبت زیاد ،پوشش گياهي کمي مشاهده مي گردد.
کشاورزی و دامداری ،رونق چنداني نداشته و شغل اصلي ساکنان ناحيه را صيادی و داد و ستد تشکيل مي دهد.
وجود تأسيسات صيادی و شالت در بخش باختری و جنوب ورقه های مورد مطالعه ،نقش مهمي را در رونق اقتصادی

و اﮐ

ناحيه داشته است.
دو جاده آسفالته از سمت خاور و شمال به شهر جاسک منتهي مي شوند .در سمت خاور در حدود  20کيلومتر از

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

جاده جاسک -کنارک و در سمت شمال باختر و در حدود  85کيلومتر از محور جاسک -ميناب منطقه مورد مطالعه
را قطع مي کنند عالوه بر این ،بخشي از راه شوسه جاسک -بشاگرد نيز ا ز جاسک تا شمالي ترین بخش منطقه
مطالعاتي امتداد دارد.

ﯿﻦ

دو رودخانه بهمدی و تيرکن مهمترین رودخانه های اصلي منطقه مي باشند که روند شمالي -جنوبي داشته و
روانایه ای حاصل از بارندگيهای فصلي را به دریای عمان منتقل مي کند .به دليل برخورد محور جاسک -ميناب با
این دو رودخانه در فصول بارندگي ،این جاده برای چند ساعت و گاهي برای یک روز مسدود مي گردد .سر شاخه

زﻣ

های رودخانه های مذکور در بيرون ناحيه مورد مطالعه قرار داشته و بعضي از آنها (سرشاخه بهمدی) د ارای آب
دائمي هستند .افزون بر این ،از بخش شمال خاوری ناحيه نيز ،بخشي از رودخانه فصلي و بزرگ جگين با مسير رو به

ﺎن

جنوب گذر مي کند و در خارج از منطقه مطالعاتي ،به دریای عمان مي پيوندد.

ﺎزﻣ

توپوگرافی

ﺳ

از دیدگاه ریخت شناسي ،ناحيه مورد بررسي ب ه دو بخش قابل تفکيک است ،یک بخش مرتفع که قسمت اعظم
ناحيه مورد مطالعه را در برمي گيرد و در شمال واقع است و دیگری ،پهنه های کم ارتفاع و پست است که از جنوب
و باختر ناحيه مرتفع تا سواحل دریای عمان و تنگه هرمز امتداد دارد .مهمترین کوههای موجود در ورقه مورد

مطال عه عبارتند از کوه ریمان ،سموکي ،پرکه ،هواری و مبارک .بلندترین نقطه ارتفاعي با  580متر بلندا از سطح دریا
در کوه هواری واقع در شمال باختری ورقه قرار دارد .پست ترین ناحيه نيز در کرانه های دریای عمان است که در
محل خور کرگني حداقل و در باختر خليج جاسک ،حداکثر پ هنا را دارا مي باشد وجود پهنه های جزر و مدی
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پهناور ،به ویژه در جنوب ورقه از ویژگيهای سيمای این دشت ساحلي است که با برجستگي های نه چندان بلند
نواری شکل( ،به صورت منقطع) مشخص مي گردد.
دشت ساحلي پهنه ای کامالً مسطح دارا مي باشد که از نظر ریخت شناسي ساحلي ،تيپ سواحل پالژی؟ را پيدا
کرده است.

ﮐﺸ
ﻮر

شيب کم توپوگرافي ،شبکه گيسو شکل آبراهه ها و وجود نهشته های ساحلي ،از عالئم مهم تمایز بين دشت آبرفتي
و دشت ساحلي است.
مهمترین عامل کنترل کننده ریخت شناسي در منطقه جاسک عبارتند از جنس واحدهای سنگي ،ویژگي های
ساختاری ،اشکال دگ ر شکل یافته و عملکرد پدیده فرسایش ،بدليل سستي بيشتر واحدهای سنگي و نيز ترکيب
سنگ شناختي آنها ،فرسایش ،بخشهای زیادی از ناحيه را به صورت زمين های پست و فرسوده در آورده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عملکرد فرسایش در بخشهای جنوبي (که بيشتر مارني است) ،بسيار شدیدتر از بخشهای شمالي است بطوری که در
بخش شمالي ،گاهي ارتفاعات بلند و ستيغ ساز مشاهده مي شوند ،زیرا در این بخش ،واحدهای مقاومتری مانند
ماسه سنگ و کنگلومرا رخنمون دارند .در سنگهای نسبتاً مقاوم ،دره ها ،دارای دیواره های تند و ژرفای زیادی

تﻣ

هستند ،در حاليکه در بخشهای سست و زودفرسا همچون واحدهای مارني ،دره ها دارای دیواره های تند و ژرفای
زیادی هستند ،در حاليکه در بخشهای سست و زودفرسا همچون واحدهای مارني ،دره ها بيشتر دارای دیو اره های

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کم شيب و بستری وسيع تر و ژرفای اندک مي باشند .در بخش خاوری ورقه ،وجود الیه های ماسه سنگي و
کنگلومرایي در م يان بخشهای مارني ،ریخت های دودکش جن را به فراواني ایجاد کرده است .قسمتي از بخش
جنوبي و باختری محدوده مورد مطالعه ،قلمرو دشت ساحلي با توجه به اینکه سرتاسر جنوب منطقه را دره فرا

و
اﮐﺘ

گرفته ،جایگاه مورفولوژی بخش ساحلي خالي است.
زمین شناسی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مقدمه

از کارهای انجام شده قبلي در ناحيه جاسک مي توان به نقشه های زمين شناسي  1 :1000،000شرکت ملي نفت
ایران اشاره کرد .این نقشه بيشتر بر پایه تفسير عکسهای هوایي و بازدیدهای کوتاه مدت صحرایي تهيه گردیده است.
با توجه به کمبود دانسته های سيستماتيک زمين شناسي در منطقه مکران و نياز م برمي که به رفع این کمبود
احساس مي گردید و نيز به منظور امکان برنامه ریزی و اجرای پروژه های گوناگون عمراني در منطقه ،سازمان زمين

زﻣﯿ

شناسي در چارچوب پروژه پژوهشهای زمين شناسي -تکتونيک مکر ان بيروني ایران ،مبادرت به انجام بررسي های
زمين شناسي سيستماتيک در بخش ساح لي (بيروني) مکران نمونه و نقشه و گزارش حاضر نيز که بخشي از منطقه
مطالعاتي این پروژه را در بر مي گيرد ،در قالب این پروژه تهيه گردیده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بررسي های صحرایي و دفتری انجام شده با بهره گيری از عکسهای هوایي با مقياس تقریبي  1 :60،000و نقشه
های توپوگرافي با مقياس  1 :50،000انجام گرفته و در طي برداشتهای صحرایي (در زمستان سالهای  1370و

 )1371در حدود  100نمونه جهت انجام بررسي های فسيل شناسي برداشت گردیده و توسط کارشناسان گروه های
دیرینه شناسي و سنگ شناسي سازمان زمين شناسي کشور به شرح زیر مطالعه گردیده است .مطالعه فسيل شناسي
فرمهای ایزوله :ط .محتاط نانوفسيل :ف .هادوی؛ فسيل شناسي مقاطع نازک :ف .کشاني ،ع .کيهاني و ف .بزرگ نيا؛
مطالعات سنگ شناسي :ف .عزتيان.

کلیات

زون ساختاری مکران که در جنوبي ترین بخش جنوب خاوری ایران جای گرفته است ،دارای روند کلي تقریب اً
خاوری -باختری ب وده و از شمال به فرورفتگي تکتونيکي جازموریان و از جنوب به دریای عمان محدود مي گردد.
این محدوده از سوی خاور با حفظ کليه ویژگيهای خود از مرز ایران گذشته و در خاک پاکستان تداوم مي یابد .ولي
در سوی باختر به وسيله سيستم گسل زندان (ميناب) در کنار زون ساختاری زاگرس قرار گرفته است (صمدیان،
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 .) 1982در منطقه مکران سنگهای بر جای قدیمي تر از کرتاسه برونزد ندارند و واحدهای مشکله آن عمدتاً شامل
مجموعه های افيوليتي ،آميزه رنگين ،نهشته های تيپ فليش و موالس است که دو گروه اول ،قدیميمترین سنگهای
منطقه را تشکيل ميدهند .افزون ب ر این ،به سوی جنوب ،سنگهای سازنده زون مذکور ،از نظر سني بطور کلي جوانتر
مي شود .منطقه مکران خود نيز براساس برونزد سنگهای سازنده و شدت دگرشکلي به دو بخش مکران بيروني

ﮐﺸ
ﻮر

(ساحلي) و دروني تقسيم پذیر است (صمدیان .) 1982 ،در بخش مکران ساحلي شدت چين خوردگي و گسلش
نسب ت به مکران دروني کمتر است ،ضمن آنکه برونزدی از آميزه های رنگين و یا مجموعه افيوليتي در آن قابل
مشاهده نيست .با توجه به اینکه ناحيه مورد مطالعه در ناحيه مکران ساحلي واقع گردیده ،لذا از کليه ویژگيهای
ساختاری -رسوبي مکران بيروني پيروی مي نماید .ناحيه مذکور ،ع مدتاَ از نهشته های تخریبي تشکيل گردیده و
تنوع واحدهای سنگي موجود در آن ،اندک و محدود به ماسه سنگ ،مارن شيل و کنگلومرا مي باشد .اما تغييرات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخساره ای ،چه در جهت افقي و چه در جهت قائم ،نسبتاً شدید بوده و این ویزگي ،کار برداشتهای صحرایي و
تفسيرهای چينه شناختي و ساختاری را دشوار مي سازد.
سيستم گسلهای پيچ و خم داری که با روندهای تقریبي خاوری -باختری و یا شمالي -جنوبي در بخش باختری

تﻣ

ورقه قابل مشاهده اند و ظاهراً در امتداد گسل اصلي زندان قرار دارند سوای ناسازگاری روند شکل دگرشکلي ،هيچ
نقش مهمي را در جدا سازی رخساره های اصلي در منطقه مورد مطالعه ایفا نکرده اند (صمدیان.)1982 ،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چینه شناسی
واحدهای پیش از کواترنر
واحد Mshm

و
اﮐﺘ

کهن ترین نهشته رخنمون یافته در محدوده مورد مطالعه مي باشد که در مغزه تاقدیس «گاوبندی» رخنمون دارد.
واحد مذکور در مجموع شامل شيل و مارن گچدار با تناوب ي از افقهای ماسه سنگي بصورت الیه های کم ضخامت و با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الیه بندی مشخص مي باشد .این واحد در بخشهای زیرین ،حاوی مارن و شيل ،همراه با گرهک های بزرگي از
جنس ماسه سنگ دانه ریز تا سيلتستون به رنگ نارنجي مي باشد .در بخش فوقاني نيز ميان الیه های ماسه سنگي
در آن افزایش مي یابد .افزون براین ،رگه های ژیپس نيز به صورت ثانوی و در جهات مختلف وجود دارد .الیه های
این واحد عمدتاً شيب زیادی داشته و گسل های نرمال و راستالغز کم اهميتي ،به فراواني آنها را بریده اند .رخنمون
این واحد در گوشه شمال خاوری ورقه (کوه ریمان) ،شامل تناوبي ا ز مارنهای ورقه ای و ماسه سنگي ضخيم الیه با

زﻣﯿ

الیه بندی منظم و کم شيب است .کوه ریمان از ناودیس بزرگي تشکيل شده که تنها بخش کوچکي از آن در
محدوده منطقه مطالعاتي قرار مي گيرد .مرز پائيني و باالیي این واحد سنگي در کوه ریمان گسلي است ولي در
تاقدیس گاوبندی این واح د با نهشته های مارني جوانتر از خود ( )Mmهمبری نرمال و تدریجي دارد .تغييرات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رخساره ای جانبي نيز در این واحد مشاهده ميگردد ولي با توجه به مقياس مطالعات حاضر ،امکان تفکيک آنها وجود
ندارد .ضخامت این واحد ،در حدود  1000متر برآورد ميگردد ،فسيل های موجود در این واحد ( Globigerina

 )conglobatusسن ميوسن پسين را به دست داده است.

واحد Mm

در شمال رودخانه تبرکن ،در تاقدیس گاوبندی ،کوه ریمان و در بخشهای باختری ورقه برونزد دارد که در ناحيه

آخری ،جاسک -ميناب ،آن را قطع مينماید .از دیدگاه ریخت شناسي ،این واحد سنگي بشکل تپه های نسبتاً کوتاه
بوده و خود از مارن ،مارنهای ماسه ای با بين الیه های نازک سيلتستون ساخته شده است .در گوشه جنوب خاوری
محدوده مورد مطالعه ،این واحد سنگي ،شامل مارن گچدار با ميان الیه های سيلتستون برنگ خاکستری روشن و
گاه برنگ صورتي ميباشد .این سنگها تا حدودی سست بوده و سيمان آنها آهکي است .در واحد مورد بحث ،الیه
هایي از ماسه سنگ دیده ميشود که گاه فرسایش پوشت پيازی را از خود نشان ميدهند .ضخامت این واحد را مي
توان در حدود  500متر تخمين زد .در شمال منطقه جاسک ،این واحد با ضخامت زیاد به صورت مارنهای ورقه ای،
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همراه با بين الیه های نازک ماسه سنگي برونزد داشته و چين خوردگي شدیدی را نيز تحمل کرده است .از اینرو
برآورد ضخامت آن دشوار است .برونزدهای این واحد سنگي در امتداد راه جاسک -ميناب بيشتر شامل مارن با الیه
های نازک سيلتستون است .همبری این واحد با واحدهای باالیي و پائيني عادی و پيوسته است ،ولي در برخي
بخشهای شمالي ،با همبری ناپيوسته توسط واحد  plscmپوشيده مي شود .سنگواره های ایزوله مطالعه شده در این
واحد  Globigerina conglobatusسن ميوسن پسين را برای آن بدست داده است .واحدی سن  Mmدر ورقه
 1 :250،000طاهروئي «مارن گوشي» نامگذاری شده است.
واحد Mshs

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد سنگي در خاور جاسک در دره رودخانه تبرکن و به فراواني در بخشهای باختری ورقه ،با ستبرای گوناگون،
رخنمون دارد .در خاور جاسک ،این واحد سنگي شامل ماسه سنگي آهکي با ميان الیه های مارني است ،در حاليکه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در شمال رودخانه تبرکن و با ختر ورقه مورد مطالعه ،شامل شيلهای سيلتي سبز رنگ با فرسایش مدادی با ميانالی ه
های ماسه سنگي است .واحد مذکور تبرکن و باختر ورقه مورد مطالعه ،شامل شيلهای سيلتي سبز رنگ با فرسایش
مدادی با ميانالیه های ماسه سنگي است .واحد مذکور در همين ناحيه ،دارای صدفهای فراوان از نرم تنان نيز م ي

تﻣ

باشد .بيشترین گسترش این واحد سنگي ،در باختر رودخانه تبرکن و حاشيه تاقدیس گاوبندی است .ضخامت آن نيز
به حدود  1000متر تخمين زده مي شود .نمونه های فسيلي موجود در این واحد سنگي Globigerina conglobatus
سن ميوسن پسين را ارائه نمایند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Mplsm

این واحد سنگي در بخشهای گوناگون محدوده مورد مطالعه گسترش دارد و زمينهای نسبتاً بلند و ستيغ سازی را

و
اﮐﺘ

ساخته است .رخساره کلي آن شامل تناوبي از ماسه سنگ و مارن مي باشد .اما به طور جانبي تغي ير رخساره مي
دهد .در رودخانه بمهدی ،این واحد متشکل از تناوب مارن خاکستری و ماسه سنگ دانه درشت و تا حدودی سست

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي باشد که در بخش فوقاني از ميزان الیه های مارني کاسته شده و بيشتر ماسه سنگي ميگردد .در ناحيه رودخانه
تبرکن این واحد سنگي بيشتر از ماسه سنگ ساخته شده است .حداکثر ضخامت این واحد در رودخانه بهمدی بوده
و حدود  1500متر است که بلندترین ستيغ را در منطقه مورد مطالعه مي سازد .واحد مورد بحث با واحدهای
پيشين و واحدهای جوانتر از خود همبری پيوسته و عادی دارد و بخشهای مياني و فوقاني آن به ترتيب به واحدهای
 plsm plmتغيير رخساره مي دهد .مطالعه سنگواره های ایزوله در این واحد بشرح زیر مي باشد.
Globigerinoides quadrolobus- Globigerinoides entermus- Globigerinoides trilobus- Globigerinoides
conglobatus- Astororotalia mutispinos- Globigerinoides bulloides- Globigernia venezeolanaGlobigerina pachyderina-Globigerina altiopina- Globigerina tunida

زﻣﯿ

که سن ميوسن پسين -پليوسن را برای آن ارائه کرده است.
واحد Plm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد در شمال رودخانه تبرکن و شرق رودخانه بهمدی رخنمون داشته و به صورت تپه های کوتاه قابل مشاهده
مي باشد .رخساره آن شامل مارنهای خاکستری رنگ با ميان الیه هایي از ماسه سنگ خاکستری متمایل به
قهوه ای و نازک الیه است .این واحد اگر چه در شمال روستای گيگن هم رخنمون دارد ،ولي بيشترین ضخامت آن
در حوالي رودخانه بهمدی است که در حدود  300متر است .واحد  plmدر بيشتر منطقه مورد مطالعه با همبری

عادی و تدریجي درميان واحدهای  Mplsm , plsmجای دارد .در الیه های مارني بخش فوقاني این واحد ،مقادیر
زیادی سنگواره دو کفه ای از نوع  Ostreaوجود دارد .سنگواره های Globigerinoides Trilobus, Elphidium

 crispumموجود در این واحد سنگي به پليوسن تعلق دارند.
واحد Plsm

بر روی واحد مارني  Plmو با همبری عادی ،بار دیگر تناوبي از مارن و ماسه سنگ قابل مشاهده است که به سمت
بخشهای جوانتر شمار الیه های ماسه سنگي آن که تا حدودی سست نيز ميباشند افزایش مي یابد .این واحد سنگي
هسته ناودیس «پوزک» را تشکيل داده و به دليل حضور ماسه سنگها ،ریخت خشن و بلندی را از خود نشان مي
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دهند .در حاشيه ورودی رودخانه ،تبرکن ،این واحد سنگي از مارن ،سيلتستون وماسه سنگ ساخته شده است.
سنگوارۀ  Globigerinoides cf. trilobaموجود در این واحد سنگي ،سن آن را پليوسن تعيين کرده است.
در ضلع خاوری رودخانه تبرکن واحد  plsmبا همبری عادی توسط نهشته های مارني پوشيده ميگردد که عدسي
شکل بوده و دارای پوسته های فسيلي فراوان استرا است .این واحد با نماد  Plmoدر نقشه نمایش داده شده است.
واحد plc

این واحد به صورت باریکه ای کم ضخامت در شمال ورقه رخنمون داشته و شامل کنگلومرایي است با گردشدگي
خوب و جورشدگي نسبتاً ضعيف ،همبری آن با واحد زیرین (واحد  )Mplsmبه صورت ناپيوسته قابل مشاهده است.

ﮐﺸ
ﻮر

قلوه های موجود در این واحد ،بيشتر آهکي و ماسه سنگي است.
واحد plscm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسترده ترین رخساره در منطقه مطالعاتي است و بخش اعظم نيمه خاوری ورقه جاسک را زیر پوشش خود دارد.
زمين ریخت واحد سنگي به صورت بلندیهای با ارتفاع متوسط است .رخساره آن نيز شامل ماسه سنگ های س ست
دانه ریز تا دانه درشت با فرسایش حفره ای است .این واحد در باالترین افقها ،حاوی کنگلومرای ریزدانه تا درشت

تﻣ

دانه به رنگ آجری نيز مي باشد .بعضي از این افقها کنگلومرایي در خور دارای خرده های پوسته فسي لي بسيار زیادی
ميباشد .ساختمانهای رسوبي اوليه ،همچون الیه بندی چليپایي به وفور در این واحد سنگي دیده مي شود .واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مورد بحث ،سا زندۀ اصلي ناودیس مالیم بارشگان است و بطور کلي شيب الیه های آن بسيار کم بوده و گاهي افقي
نيز مي باشد.
Globigerinoides saeculifas, Globoouadeina cf. altspira, Elphidium Crispium, E, Macellusm, E.
semistriatum, Asterorotaria sp., A.mutispinosa, Age,Late pliocene

واحد Pl-Qsc

و
اﮐﺘ

این واحد سنگي در بخش مياني ورقه جاسک رخنمون دارد و دربرخي از نقاط سرزمينهای مرتفع و دیواره سازی را
ساخته است .ليتولوژی این واحد سنگي شامل ماسه سنگ دانه متوسط تا دانه درشت به رنگ خاکستری تا سبز تيره

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همراه با ميان الیه هایي از مستقيم کنگلوم را مي باشد که در برخي نقاط الیه های ماسه سنگي و کنگلومرایي به
صورت جانبي به یکدیگر تبدیل مي گردند .این واحد در بخشهای شمالي رودخانه بهمدی با دگرشيبي مشخصي در
همبری واحد  Plsmقرار گرفته و خود نيز (در بيشتر جاها) به صورت پيوسته به واحد  Pl-Qcsتبدیل مي گردد.
ضخامت واحد مورد بحث در حدود  350متر تخمين زاده مي شود و از سنگواره های Elphidium crispium,

 Globigerinoides saeculifasموجود در آن چنين بر مي آید که شاید بتوان آن را به پليوسن پسين و شاید کواترنر
نسبت داد.

زﻣﯿ

واحد Pl-Qcs

این واحد نيز در شمال ورقه جاسک گسترش محدودی دارد .الیه های آن افقي و رخساره آن کنگلومرایي با بين الی ه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های ماسه سنگي دانه درشت است که به صورت جانبي به یکدیگر تبدیل مي گردند .افقهای ماسه سنگي بسيار
سست و کم سيمان است .ضخامت این واحد در حدود  100متر است.

بطور کلي با دگرشيبي واحدهای قدیمي تر از خو د را مي پوشاند و بوسيله نهشته های کواترنر نيز پوشيده شده است.
نمونه های برداشت شده از این واحد ،فاقد سنگواره بوده ولي با توجه به جایگاه چينه شناختي آن ،گمان
مي رود که سن این واحد نيز پليوسن پسين -کواترنر پيشين باشد.
نهشته های کواترنر

این نهشته ها بر پایه محيط رسوبي و منشأ تشکيل و جایگاه خود ،تحت دو عنوان نهشته های خشکي و نهشته های
دشت ساحلي مورد بررسي قرار مي گيرد.
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نهشته های خشکی

 :Qt1این نهشته ها به صورت پراکنده و با ریخت پادگانه ها و بادزنهای آبرفتي در منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده
اند .عناصر سازنده آ ن عبارتند از قلوه سنگهای با ابعاد گوناگون ،با گردشدگي خوب که در زمينه ای ماسه ای و با
سيماني ضعيف به یکدیگر پيوند خورده اند .در این واحد معموالً عدسيهای سيلتي ماسه ای نيز قابل مشاهده
ميباشند واحد آبرفتي مذکور نسبت به سایر نهشته های کواترنر بلندترین سطح تراز را به خود اختصاص داده است.
 :Qt2شامل پادگانه های آبرفتي در سطح تراز پایين است که از شن ،ماسه و سيلت بدون سيمان تشکيل یافته اند و

ﮐﺸ
ﻮر

زمينهای کشاورزی ناحيه نيز در این نهشته ها ایجاد شده است.
 : Qsنهشته های ماسه ای ساحلي شامل ماسه های سست با جورشدگي خيلي خوب که بصورت تپه های ماسه ای از
منشاء بادی در حاشيه جنوب خاوری ورقه جاسک و در کنار سواحل دریا تشکيل شده اند.
 :Qalآبرفتهای رودخانه ای عهد حاضر که در بستر کبير رودخانه ها و یا دشت های سيالبي تشکيل شده اند .این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته ها شامل الی به همراه دانه های تخریبي ریز و درشت مي باشد.

 :Qal1شامل نهشته های موجود در بستر صغير رودخانه هاست و بيشتر شامل شن و قلوه سنگ است این نهشته ها
جدیدترین نهشته در محدوده مورد مطالعه مي باشند.

تﻣ

نهشته های ساحلی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این نهشته ها منشا دریایي داشته و به واحدهای زیر دسته بندی شده اند:
 :Qmنهشته های ج ذر و مدی به صورت نهشته های رسي و گلي است که پهنه های مسطح و پستي را در حاشيه
دریا ساخته اند (در محدوده داخلي حد جزر و مد).
 : Qsaپهنه های گلي و نمکي که در بخش باالیي حد جزر و مدی تشکيل شده و در واقع از تيپ سبخا ()sabkha

و
اﮐﺘ

مي باشند و بصورت متناوب در زیر آب مدفون مي گردند.
 : Qrدر بخشي از دشت ساحلي ،نوارهای برجسته ای از جنس ماسه قابل مشاهده اند .منشاء نهشته های مذکور
دریایي بوده ولي پشت ساحلي مي باشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 : Qcsبه صورت برجستگيهای کم و بيش مشخص باالترین بخش دشت ساحلي را تشکيل داده اند مصالح س ازنده این
پهنه ،سيلت حاوی پوسته های صدف به تعداد فراوان است نهشته های مذکور بيشتر دریایي است ولي نهشته های
آبرفتي دانه ریز نيز بطور بين انگشتي به آن الحاق مي گردد.

پادگانه های دریایی ( :)Marine Terracesپادگانه های دریایي به بيشتر نقاط ساحلي قابل مشاهده هستند

زﻣﯿ

رخساره آنها عمدتاً کنگلومرایي بوده و حاوی مقدار زیادی از پوسته های صدف نرم تنان مي باشند وجود سيمان
آهکي باعث استحکام و سختي نسبي این واحد گردیده و ساختمانهای رسوبي همچون الیه بندی چليپایي در اندازه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های گوناگون در انها قابل مشاهده اند پادگانه های دریایي بر اساس سطح توپوگرافي که اشغال نموده اند به س ه
دسته تفکيک گردیده اند.
 : Qmt1در شمال روستای کهوتي بطور محدود گسترش دارد .ضخامت آن در حدود  7متر بوده و از نظر سنتي

قدیمي ترین پادگانه دریایي در ناحيه مورد مطالعه است.
 : Qmt2این پادگانه در دماغه جاسک وجود داشته و ضخامت ميانگين آن در حدود  4متر است این پادگانه نسبت اً
سخت و مقاوم است .ارتفاع سطح آن از سطح دریا عمدتاً  0- 5متر و سن آن  30- 40هزار سال پيش است (صمدیان
.)1982
 :Qmt3جوانترین پادگانه دریایي است :این پادگانه در ضلع خاوری «خور کرگني» و در وسعتي بسي ار محدود قابل

مشاهده است .این پادگانه نيز کنگلومرایي ولي نسبتاً سست است .ارتفاع ميانگين سطح این پادگانه از ميانگين سطح
دریا  1/ 5-2است و سن آن هولوسن است (صمدیان .)1982
 :Qmtدر سرتاسر دشت ساحلي در ضلع باختری و برخي از بخشهای جنوبي ورقه نهشته های ساحلي متشکل از
عناصر تخریبي و پوسته های فراوان فسيلي به صورت پيوسته قابل مشاهده اند که نسبت ًا سخت و سيمان شده مي
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باشند .جایگاه این پادگانه از دیدگاه ریخت شناسي -چينه نگاری در محدوده تراز پادگانه های  Qmt1, Qmt2 , Qmt3مي
باشد لذا این بخش را به صورت کلي و تفکيک نشده این دو پادگانه در نظر گرفته ایم.
اشاره ای به گل افشان ها

در ناحيه شرقي جاسک یعني در خور گر کن در ساحل دریا و در حد فاصل سطوح جزر و مد دریا یک گل افشان
وجود دارد که به لحاظ اینکه در مواقع حد ،آب دریا آنرا مي پوشاند فاقد مخروط رسوبي مي باشد .گ ل فشان دی گری
در منتهي اليه غرببي نقشه و در شمال تاقدیس یونجي وجود دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

ناحيه جاسک در بخش باختری زون ساختاری مکران بيروني (ساحلي) واقع شده است .ورقه جاسک و گتان را از
نگاه ساختاری مي توان به دو ب خش خاوری و باختری تقسيم نمود .این دو بخش به وسيله گسل غير ممتدی که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ادامه جنوبي سيستم گسل زندان ميباشد از هم جدا مي شود .در بخش خاوری ،دگرشکلي از دیدگاه شدت تقریب اً
مالیم بوده و روندهای ساختاری آن تقریباً خاوری -باختری مي ب اشد .پهنه زیادی از بخش خاوری ،از یک چين
بزرگ به نام ناودیس بارشگان تشکيل شده است .در بخش باختری چين خوردگيها و گسلش نسبتاً شدید است با

تﻣ

این وجود ،اغتشاس مهمي در توالي چينه نگاری این بخش به وجود نيامده است .رویدادهای ساختاری به ویژه چين
خوردگي ،در این بخش ،شمال باختر -جنوب خاوری است .گذر رون دهای ساختاری این دو بخش به یکدیگر کم و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيش تدریجي است.
ساختارها
چین ها

و
اﮐﺘ

ناودیس بارشگان

این ساخت در بخش خاوری ناحيه قرار دارد .و تقریباً تمامي این بخش را در برگرفته است .دماغه خاوری آن در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خارج از منطقه مطالعاتي( ،در ورقه گابریک) واقع است .ناودیس بارشگان چين باز ،مالیم و کم و بي ش متقارني است
که روند تقریبي آن خاوری -باختری است .این چين دار ای تمایل یکسویه به سمت باختر بوده و دارای چين های
فرعي مالیمي است که محور آنها به موازات محور چين اصلي مي باشند .بخشي از یال شمالي ناودیس مذکور به
وسيله گسل مهم و طویل سراني بریده شده است .جوان ترین الیه های چين خورده که با همبری زیرین عادی در
این ساختار شرکت دارد مربوط به واحد تخریبي  Plscmمي باشند از آنجا که این واحد در بخشهای شمال باختری

زﻣﯿ

چين بارشگان به وسيله واحد  Pl-Qscبا همبری دگر شيب پوشيده مي شود .گمان مي رود پيدایش آغازین این
ناودیس بيشتر همزمان با دوره رسوبي واحد  Plscmبوده باشد.
ناودیس تبرکن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این ساخت که در شمال باختر جاسک واقع شده دارای تمایل یکسویه به سمت جنوب خاور و روند شمال باختری -
جنوب خاوری ميباشد .شدت چين خ وردگي این ناودیس متوسط و نامتقارن بوده و در آن شب الیه های یال شمال

خاوری اندکي بيشتر از الیه های جنوب باختری است .با توجه به توالي واحدهای دگرشکل یافته در این ناودیس،
گمان مي رود که پيدایش آن همزمان با ناودیس بارشگان بوده است .این ناودیس در سمت جنوب توسط گس له
نرمال نگر بلوچي بریده شده است.
ناودیس سحربار
این ناودیس در شمال ورقه جاسک و در بخش خاوری آن ،با روند شمالي -جنوبي قرار دارد( .در واحدهای Pl-Q

ساخته شده است) .این ناودیس ساختاری بسيار باز و مالیم است هر چند که بخشي از یالهای باختری و خاوری آن
در اثر ف رسایش از ببين رفته است .اما با دیدکلي مي توان آن را ساختاری متقارن تلقي نمود که در آن شيب کلي
الیه ها در دو سمت محور آن  5تا  20درجه مي باشد .ایجاد ساختار مورد بحث اساساً به مراحل آغازین کواترنر باز
مي گردد.
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ناودیس گرازی

این ناودیس متقارن بوده و دربخش باخت ری ناحيه مطالعاتي واقع شده است .روند آن تقریباً شمالي  -جنوبي بوده و
محور آن یکسویه است .شيب الیه ها در این ناودیس ،مالیم و باز است .بخشهایي از آن نيز توس ط گسل بریده شده و
یا توسط نهشته های کواترنر پوشيده شده است.
تاقدیس گاوبندی

دنبالۀ باختریر ناودیس تبرکن به تاقدیس گاوبندی منتهي مي گردد .این تاقدیس دارای تمایل یکسویه ب ه سمت
شمال باختری بوده و محوری خميده با تحدب به سمت خاور دارد .شدت چين خوردگي این ساخت متوسط است.

ﮐﺸ
ﻮر

این چين ظاهراً شکلي متقارن داشته ولي با کارسازی گسل نرمال گاوبندی ،بخشي از دماغه شمال باختری آن بری ده
و بوسيله نهشته های کواترنر پوشيده شده است .از اینرو ،بخش زیادی از یال باختری این تاقدیس ناپيداست.
تاقدیس خمیده بهمدی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این تاقدیس در حاشيه باختری رودخانه بهمدی با روند تقریبي شمالي -جنوبي و با خميدگي های چند به چشم مي
خورد چين خوردگي تاقدیس مذکور شدی د بوده و در بخشهایي از یالهای آن برگشتگي شيب الیه ها نيز مشاهده
ميگردد.

تﻣ

تاقدیس یونجی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در منتهي اليه شمال باختری ورقه گتان قرار دارد .این تاقدیس ،ساختاری بسيار پيچيده و مبهم است و نخستين بار
توسط صمدیان ( ) 1982شناسایي و به عنوان ساختاری فعال معرفي گردیده است .تمایل محوری چين دو سویه
است و شيب الیه های آن گوناگون اما در حول حوش محور دارای تقارن است .بيشتر یال باختری این تاقدیس در
آبهای تنگه هرمز قرار دارد.

و
اﮐﺘ

گسل ها

تقریباً تمامي گسلهای مهم ناحيه جاسک (که اندک نيز هستند) مورد بازدید قرار گرفته اند .در بخش خاوری ورقه
گسلها بيشتر خاوری -ب اختری است ولي در بخش باختری ناحيه ،روند آنها شمال باختری -جنوب خاوری شده و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سپس به سمت ساحل باختری روند شمالي -جنوبي پيدا م ي کنند .در بخش خاوری ناحيه ،گسلش اندک بوده و
گسلها جابجایيهای کمي را به بار آورده اند ،در حاليکه در نيمه باختری ،دارای شدت بيشتری مي باشند .گسلهای
ناحيه بيشتر از نوع نرمال بوده و تنها گسلهای واژ گون ناحيه ،ادامه جنوب خاوری سيستم گسلي زندان و مربوط به
شاخه های این گسل مي باشند.
سیستم گسلی زندان (میناب)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سيستم گسلي زندان ،یکي از ساختارهای مهم ایران ميباشد که جابه جایي کلي در راستای آن از نوع معکوس ،با
مولفه راستالغز راست بر بوده و در سمت خاوری خود ،زون ساختاری مکران را از کمربند ميناب -جاسک ،مربوط ب ه
زون ساختاری زاگرس جدا مي سازد (صمدیان .) 1982 ،در ناحيه جاسک طول اندکي از سيستم گسل زندان که
ادامه جنوب  -جنوب خاوری آ ن است گذر کرده و در منتهي اليه این سمت به وسيله آبرفتهای کواترنر پوشيده مي
شود .در منطق ه مورد مطالعه سيستم گسل مورد بحث جابجائيها مهمي که موجب اغتشاش توالي چينه نگار ی
منطقه شده باشد را باعث نگردیده در ناحيه جاسک ،گسل مذکور در سطح بيشتر درهمبری الیه های و به موازات
الیه بندی کارسازی دارد .در این ناحيه ادامه شاخه های گسل زندان دارای خميدگي بسي ار بوده و شيب کمي دارد و
لذا از نوع راندگي است .اما در منتهي اليه جنوبي ،شيب آن  47-56درجه به س وی باختر است از اینرو به گسلي

معکوس مبدل مي گردد .ميزان جابجایي قائم در راستای شاخه های گسل زندان در منطقه مطالعاتي از  300متر
تجاوز نمي کند یادآوری مي شود که در منطقه جاسک ،گسل مذکور به نهشته های کواترنر کارسازی نشان نميدهد.
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گسل سرانی

گسل سراني در شمال ورقه و یا درازایي حدود  30کيلومتر ،طویل ترین گسل نرمال در ناحيه مي باشد .دنباله آن به
ورقه گابریک نيز کشيده مي شود شيب این گسل در بخش اعظم طول آن  65درجه رو به جنوب است و در راستای
آن ميزان جابجائي قائم در حدود  100متر و دیواره جنوبي ،سمت فرو افتاده ميباشد ولي در ادامه آن به سمت باختر
و در محل دره سحر بار بلوک شمالي پائين افتادگي دارد و شيب سطح گسل  85درجه به سمت شمال است .گسل
سراني در منتهي اليه باختری خود به وس يله نهشته های کواترنر پوشيده مي شود .در این محل نيز نه شته های
کنگلومرایي واحد  Pl-Qcsبریده شده است .لذا زمان آخرین دوره فعاليت مهم آن احتماالً به پلئيستوسن پسين

ﮐﺸ
ﻮر

مربوط مي شود.
گسل سحربار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در سمت شمال باختر انتهای گسل سراني ،دیده مي شود که گسلي از نوع نرمال بوده و شيب آن  85درجه رو به
شمال مي باشد ميزان جابجایي قائم در امتداد این گسل بطور ميانگين در حدود  20متر است.
گسل نگربلوچی

تﻣ

گسلي نرمال با شيب ميانگين  70درجه رو به سمت جنوب و با راستای خاوری  -باختری مي باشد .جوانترین واحدی
که این گسل به آن کارگر افتاده واحد  Plscmاست ولي در سمت خاور به وسيله نهشته های آبرفتي کواترنر پوشيده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي شود.
افزون برگسلهای نرمال مهمي که در باال آمد ،گسلهای نرمال کم درازایي نيز جابجا و در بخشهای مختلف محدوده
مورد مطالعه وجود دارند از آنجمله گسلهای نرمال موجود در ناودیس بارشگان که راستای تقریباً خاوری  -باختری

تاریخچه جنبشهای تکتونیکی

و
اﮐﺘ

بوده و شيب همگي آنها  70-85درجه به س مت جنوب است .ميزان جابجائي قائم در امتداد این گسلها از  30متر
تجاوز نمي کند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با توجه به تداوم کلي رسوبگذاری در منطقه مطالعاتي که ميوسن پسين تا اواخر پليوسن مياني را در بر مي گيرد ،
مي توان استنباط نمود که جنبشهای تکتونيکي در این دوره رسوبي به ناحيه کارگر نيافتاده است .با این وجود ،
تغييرات رخساره ای شدید رسوبات مذکور چه در جهت افقي و چه در جهت قائم ميتواند به رویداد ناپيوستگي های
محلي و کم اهميت در همبری برخي از واحدهای پليوسن مياني نشان ميدهند که جنبشهای تکتونيکي مذکور به
سمت دوره های پایاني مدت یاد شده تناوب و شدت بيشتری را پيدا کرده اند.
وجود ناپيوستگي زاویه دار ،بارز و ناحيه ای در همبری زیرین واحد ماسه سنگي و کنگلومرایي  P l-Qبه سن
پليوسن پسين -کواترنر ،حاکي از اوج و اهميت جنبشهای تکتونيکي ناحيه در اواخر پليوسن مياني  -پليوسن پسين

زﻣﯿ

sc

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است که موجب دگرشکلي واحدهای قدیمي تر و در نتيجه ،فرازگيری تکتونيکي منطقه گردیده و سيمای کل ي
اشکال و ارتباطهای ساختاری (مورفوتکتونيک) کنوني منطقه مطالعاتي را بطور بنيادی ترسيم نموده است .از اینرو

مي توان واحد یاد شده را نهشته ای موالسي و همزمان یا پس از تکتونيک قلمداد نمود که در شرایط قاره ای
پيدایش یافته است .افزون براین ،همبری ناپيوسته محلي این واحد با واحد  Pl-Qcsو واحد اخير ب ا دیگر واحدهای
کهن تر از خود ،نشانه کارسازی نبض هایي پسين اما کم توان جنبشهای یاد شده در طي پلئيستونسن پس ين در
منطقه مطالعاتي مي باشد که در نهایت منجر به ایجاد شرایط خشکي گردیده است.
آخرین رخداد تکتونيکي قابل برداشت ولي خفيف در منطقه مطالعاتي ،با فراز گيری نهشته های ساحل قدیمي به

سن پلئيستوسن پسين -هولوسن بدست آمده است .محاسبه رابطه سن و فراز این پادگانه نسبت به سطح دریا نشان
دهنده باال آمدگي تکتونيکي تا یکنواخت با ميانگين صفر (جاسک) تا حداکثر حدود  6ميلي متر از (ناحيه یونجي)
در هر سال از  30-40هزار سال پيش تا کنون در منطقه مطالعاتي و از سوی دیگر ترازهای گوناگون آنها نسبت به
زمان حاکي از تاثير باال آمدگي و پيشرویهای دوره ای و متناوب در طي دوره رسوبي ناپيوسته آنها مي باشد
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(صمدیان .) 1982 ،همگي رخدادهای تکتونيکي یاد شده در منطقه جاسک  -گتان را ميتوان به جنبشهای کوهزایي
آلپي پسين منسوب دانست.
جغرافیای دیرینه

رخساره شيلي ،ماسه سنگي و مارني واحد  Mshsیا سن ميوسن (قدیمي ترین واحد) و نيز وجود فسيل نرم تنان
گوناگون در آن ،نشان ميدهد که نهشته های مذکور در محيط دریایي کم ژرفا تشکيل گردیده اند و رخساره ای
نریتيک دارند که کم و بيش نوساناتي نيز داشته است .به نظر مي رسد در پي رسوبگذاری واحد مذکور ،کم کم
ژرفای محيط رسوبي کاهش یافته و در آن واحدهای  , Plsm Mm,s, Mmاز مجموعه ماسه سنگ ،مارن کنگلومرا،

ﮐﺸ
ﻮر

همراه با پوسته های فراوان صدف نرم تنان به ویژه صدف دو کفه ایها و شکمپایان و نيز صدف خارپوستان تشکيل
شده اند .این رخساره هایي تخریبي همراه با محتوی ات فسيلي خود ژرفای کم حوضه رسوبي مربوطه را حکایت مي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نمایند .در همين دوره تغييرات محلي ژرفای حوضه رسوبي مذکور و نا یکنواختي مواد وارده به آن سبب
تغييررخساره واحدها یاد شده در جهت افقي شده است .در پایان این سيکل رسوبي ،باز هم عمق حوضه کاهش
یافته و در آن واحد پرضخامت  Pl-Qscmاز جنس ماسه سنگ سست و دانه درشت ،کنگلومرا و ميزان اندکي مارن به

تﻣ

جا گذاشته شده است.
پس از یک دوره کوتاه وقفه رسوبگذاری که پيامد دگرشکلي اندک واحدهای یاد شده و درنتيجه باال آمدگي منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بوده است ،دوره رسوبي واحد  Pl-Qscدر محيطي ساحلي و به صورت پيشرونده آغاز گردیده است .وجو د ساختمانهای
رسوبي اوليه ،ترکيب و ضخامت زیاد نهشته های پيش گفته ،خود نشانه انرژی زیاد محيط ته نشست سریع رسوبات
و ژرفای اندک حوضه رسوبي مربوطه به آنها مي باشد.

و
اﮐﺘ

در اواخر پلئيستوسن پسين ،دوباره در نواحي ساحلي منطقه ،شرایط دریایي برقرار ميگردد که پيدایش پادگانه
دریایي امروزی را موجب گردیده است .در عهد حاضر و در تمامي منطقه مطالعاتي ،شرایط قاره ای بر منطقه حاکم

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گشته است ،بطوری که در قسمت اعظم منطقه ،نهشته های آبرفتي بر جای گذاشته شده اند ولي در بخشهای
ساحلي در حال حاضر ،ماسه های سا حلي از منشاء بادی و نهشته های بين جزر و مدی در حال تشکي ل ميباشد.
زمین شناسی اقتصادی

در برداشت های صحرایي به منظور تهيه نقشه زمين شناسي ورقه ،به توان معدني ناحيه نيز توجه الزم مبذول
گردید .ولي متأسفانه منطقه مطالعاتي در مجموع ،از نظر توان معدني بسيار محدود و در حقيقت ،فاقد ذخایر فلزی و

زﻣﯿ

غيرفلزی است و فقط مي توان به موارد بسيار جزیي زیر اشاره نمود.
از الیه های کنگلومرایي واحدهای Pl-Qc,s , Pl-Qs,cو  Qtlکه در ناحيه ،از گسترش نسبتاً خوبي برخوردار هستند به
علت داشتن قلوه های ماسه سنگي مناسب ،مي توان جهت تامين مواد اوليه مصالح شن و ماسه استفاده نمود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های آبرفتي کنگلومرایي واحد  Qtlکه در جنوب ناحيه به صورت مخروط افکنه مشاهده ميگردند،
سفره هایي از آب زیرزميني را در خود دارند .در حال حاضر در ناحيه گزالن چند حلقه چاه در این رسوبات آب
شيرین منطقه را تأمين مي نماید.
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