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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 8341رهگام
موقعیت جغرافیايی و زمین ريخت شناسی

برگه  1:100000زمين شناسي رهگام ،با شماره  ، 8341در جنوب شرق ايران در ناحيه مكران قرار دارد .گستره
جغرافيايي آن از سمت خاور ،به مرز ايران و پاکستان ،از سمت باختر به طول جغرافيايي َ 61º 30خاوري و از جنوب
و شمال به ترتيب به عرض هاي جغرافيايي َ 25 º 30و َ 26º00شمالي محدود مي شود .جاده آسفالته ايرانشهر به
چابهار از گوشه شمال باختري آن ميگذرد .آب و هواي منطقه گرم و خشك و موسم بارندگي بطور معمول فصل
زمستان است .بدليل نبودن پوشش گياهي کافي ،و نفوذناپذيري رخساره هاي مارني و شيلي بارندگي ها با سيالبهاي

ﻮر

تند و شستشو و جابجائي رسوبات همراه است .رودخانه بزرگ باهوکالت که آب تقريباً دائمي دارد به موازات جاده
آسفالته ايرانشهر به چابهار از شمال خاور به سمت جنوب و جنوب باختر جريان دارد .بيشترين آبهاي سطحي اين
منطقه به رودخانه باهوکالت روان مي شوند .در صورتيكه آبهاي سطحي بخش خاوري منطقه توسط رودخانه گستگ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

جمع آوري و بداخل خاك پاکستان جريان مي يابند .آباديها بطور معمول در مجاورت اين رودخانه ها بويژه رودخان ه
باهو کالت قرار گرفته اند و زبان گويش ساکنين آنها بلوچي است .بلندترين نقطه ارتفاعي اين منطقه در کوه جمك

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

قرار دارد که  622متر ا رتفاع از سطح دريا دارد .ريخت شناسي اين منطقه در يك نگاه کلي از تناوب رشته ه اي
چهره ساز با روند خاوري  -باختري و زمين هاي گود افتاده و تپه ماهوري محصور بين آنها تشكيل شده است.
واحدهاي سنگي با رخساره ماسه سنگ گريوکي رشته هاي چهره ساز و واحدهاي سنگي با رخساره مارن و گل
سنگ آهكي بخش هاي گود افتاده و تپه ماهور ساز بين واحدهاي چهره ساز را تشكيل مي دهند .عواملي مانند:
راستاي خاوري -باختري اليه بندي واحد هاي سنگي ،روند خاوري -باختري محور چين خوردگي ها ،روند خاوري -

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

باختري گسلهاي رورانده و ناهمساني رخساره هاي سنگ شنا سي ،ريخت شناسي کنوني اين منطقه را س بب شد ه
اند.

زﻣ

ﯿﻦ

موقعیت منطقه در زمین شناسی ايران

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

ورقه رهگام در رشته کوههاي مكران جاي دارد .اين رشته کوهها گرچه از ديدکوه نگاري دنباله رشته کوههاي
زاگرس بنظر ميرسد ولي رخساره هاي سنگ شناختي تشكيل دهنده اين رشته با رشته کوههاي زاگرس تفاوت
ميكند .از اينرو اشتوکلين ) (A.A.P.G,Vol52.No.7,1968رشته کوههاي مكران را بيشتر در ارتباط با رشته کوههاي
بلوچستان  -ايندوس پاکستان مي داند که دنباله آن به خط درز ايندوس ) (Indus suture lineکه کمربند فعال رشته
کوههاي هيماليا را تشكيل مي دهد ،متصل مي شود .در نقشه زمين ساخت  1:2500000که از خاورميانه تهيه شده
(مهدي علوي ، 1991 ،سازمان زمين شناسي) منطقه مورد مطالعه در مجموعه فزاينده مكران-
 Accretionary Complexقرار مي گيرد.

Makran

زمين شناسي منطقه

ادامه مهاجرت و انتقال زونهاي فرورانش بسمت جنوب در پهنه زمين ساختي مكران (از کرتاسه پاياني تا عهد حاضر)
که با انتقال و مهاجرت حوضه هاي رسوبي همراه بوده ،سبب گرديده که رسوبات کهن مربوط به دوران سوم در
بخش هاي شمالي اين پهنه گسترش يابند و بسمت جنوب رسوبات جوان و جوان تر شوند .در گستره ورقه ر هگام
نيز با اينكه همه واحدهاي چينه اي تشكيل دهنده و رخنمون يافته مربوط به دور ميوسن هستند ولي از س مت
شمال به سمت جنوب اين واحدها جوانتر مي شوند.
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واحدهاي سنگ چينه اي
s

واحد سنگ چينه اي سياه كوه )(M l

ا ين واحد از گلسنگ ،مارن و شيل برنگ سبز روشن تا خاکستري مايل به سبز با درون اليه هايي از ماسه سنگ
آهكي نازك اليه ( ) 2- 10cmکه داراي الميناسيون و چينه بندي متقاطع هستند ،تشكيل شده است .ماسه سنگ ها
از نوع گريوك تا ساب گريوك آهكي هستند .اين واحد بدليل اينكه تشكيل دهنده اصلي آن گل سنگ و مارن است.
از نظر ريخت شناسي زمين هاي پست و تپه ماهوري را مي سازند .واحد سنگ چينه اي سياه کوه که بدليل
گسترش آن در اطراف سياه کوه در جنوب باختر آبادي گستگ باين نام ناميده شده ،داراي قطعات بيگانه (exotic
) blocksبا ابعاد مختلف از تشكيل دهنده هاي مجموعه افيوليتي مانند :گدازه هاي اسپيليتي ،دياباز ،ديوريت و
سنگهاي آهكي نوموليت دار ،ديسكوسيكلين دار و اپرکولينادار به سن ائوسن زيرين -مياني است.
مطالعه ميكروفسيل هائيكه بروش شستشوي نمونه هاي مارن از اين واحد سنگي صورت گرفته (ح پرتوآذر -سازمان
زمين شناسي)

ﮐﺸ
ﻮر

Catapsydrax cf. stainforthi, Rotalia sp., Bulimina sp., Zuvigerina sp., Globorotalia sp., Globigerinoides
sp., Textularia sp., Globigerinoides trilobus
سن ميوسن زيرين )( (Early Mioceneبيوزون  (Bolli 1966, Blow 1969-N6را براي اين واحد سنگ چينه اي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نسبت مي د هد .مرز زيرين واحد بدليل نبودن رخنمون واحدهاي قديمي تر در زير آن مشخص نيست ولي همبري
زبرين آن با واحد سنگ چينه اي گستگ هم شيب و پيوسته است .اين واحد از نظر رخساره سنگ شناسي و

تﻣ

موقعيت چينه نگاري با واحد سنگ چينه اي مياني ) (Mam lاز واحداهاي سنگ چينه اي اهلل آباد که در شمال باختر
ورقه رخنمون دارد ،قابل مقايسه است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد سنگ چينه اي مياني )(Mlam

و
اﮐﺘ

از واحدهاي سنگ چينه اي اهلل آباد از گل سنگ ) ،(mudstoneمارن سنگ ) (marlstoneو مارن کم و بيش گچ دار
با رنگ هوازدگي خاکستري روشن مايل به سفيد با درون اليه هاي نازکي ( )2- 10 Cmاز ماسه سنگ گريوکي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهكدار تشكيل شده است .تعداد درون اليه هاي ماسه سنگي خيلي کم و بدليل داشتن اکسيدآهن رنگ هوازده آنها
قهوه اي پوست پيازي است .ماسه سنگها در قاعده طبقات داراي ساخت هاي رسوبي مانند :قالب هاي وزني (load
) ،castsقالب هاي خياره اي ) (Flute castsبوده و داراي بقاياي گياهي ميباشند .اليه هاي ماسه سنگي که بيشتر

زﻣﯿ

آهكي هستند ،بطور معمول فسيل دار و مطالعه تيغه هاي نازك (ف.سجادي -سازمان زمين شناسي) از اين افق ها:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

Rotalia viennoti Greig,Operculina sp., Lenticulina sp., Cibicides dutemplei, Textularia sp., Ditrupa sp.

ديرينه اوليگوسن پاياني -ميوسن را به آن نسبت ميدهد .در صورتيكه ميكروفسيل هائيكه به روش شستشو از مارن
اين واحد سنگي مطالعه شد (ح.پرتوآذر ،ف.وکيل ،ط.محتاط -سازمان زمين شناسي):
Catapsydrax dissimilis, Globigerinoides guadrilobatus, Globigerinoides trilobus, Globorotalia meyer,
Globoguadrina venezuelana, Globorotalia periphero
ديرينه اوايل ميوسن زيرين  Early Lower Mioceneرا به اين واحد نسبت مي دهند.

تفاوت اين واحد سنگ چينه اي با واحد سنگ چينه اي سياه کوه در نداشتن قطعات نابرجا و يا داشتن آن به تعداد
بسيار بسيار اندك ميباشد .همبري زيرين و زبرين اين واحد با واحدهاي زيرين و زبرين از واحدهاي سنگ چينه اي
اهلل آباد هم شيب و پيوسته مي باشد.
واحد سنگ چينه اي زيرين از واحدهاي سنگ چينه اي اهلل آباد )(Mamsl

اين واحد از مارنهاي خاکستري روشن مايل به سفيد و مارنهاي خاکستري متمايل به سبز با درون اليه هايي از ماسه
سنگ با ضخامت اليه بندي ( ) 5- 20cmکه بيشتر گريوکي آهكدار هستند ،تشكيل شده است .افزايش ميزان تشكيل
دهنده آهك در بعضي از افق هاي ماسه سنگ باعث شده که رخساره بسمت آهك ماسه اي فسيل دار ،با فسيلهاي
دو ک فه اي تغيير کند .اين واحد در خاور آبادي اهلل اباد تپه هاي کشيده اي را با روند تقريبي خاوري – باختري
تشكيل مي دهد که از چين هاي بسته ) (tightو ايزوکلينال با امتداد محوري خاوري ،شمال خاور و باختر – جنوب
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باختري و با شيب هر دو يال بسمت شمال درست شده است .ميكرو فسيل هائيكه بروش شستشو از نمونه هاي مارن
اين واحد مطالعه شده (ف.وکيل ،ط.محتاط – سازمان زمين شناسي):
Globigerinoides sicanus, Globigerinoides triloba (Reuss) Globigerinoides quadrilobatus (d'orby),
Globigerinoides altispira
ديرينه ميوسن آغازين ) (Early Mioceneرا به اين واحد نسبت مي دهد.

در کوه سوروشان واقع در شمال باختر نقشه ،اين واحد سنگي در محل هسته تاقديسي رخنمون پيدا مي کند که
دويال آن بوسيله واحد سنگ آهك ) (lمتوسط اليه ( )50- 60cmمرجان دار و دو کفه اي دار بطور هم شيب و
پيوسته پوشيده مي شود ،که بوسيله گسلهاي رورانده فلسي ) (imbricated structureواحد سنگ آهك و واحد زير
آن بسمت جنوب و جنوب خاور برروي واحدهاي سنگ چينه اي مياني و بااليي اهلل آباد رانده شده اند .سن اين واحد
سنگ آهكي با توجه به ميكروفسيل هائي که در تيغه نازك از آن مطالعه شده (ف .سجادي – سازمان زمين
شناسي)

ﮐﺸ
ﻮر

Miogypsina sp., Rotalia viennoti Greig, Astrigerina sp., Miliolid, Globigerina sp., Microgastropoda,
Bryoza, Algal Frag.
سن ميوسن آغازين  Aquitanianرا به اين واحد سنگ آهك نسبت مي دهد.

واحد سنگ چينه اي بااليي از واحدهاي اهلل آباد )(Mlasm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که بطور هم شيب و پيوسته برروي واحد سنگ چينه اي ) (M lamقرار ميگيرد ،در خاور کوه سوروشان به سه بخش يا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

عضو جدا مي شود.
عضو پائين که از تناوب مارن خاکستري مايل به سبز ماسه سنگهاي آهكي نازك اليه تا متوسط اليه ()10-40cm
تشكيل شده است .ماسه سنگها از نوع گريوك آ هكدار و داراي بقاياي فسيل گياهي هستند .ساخت هاي رسوبي
مانند قالب هاي وزني و نقش موج هاي جرياني در ماسه سنگ به فراواني ديده مي شود.

و
اﮐﺘ

عضو مياني كه تپه ماهورساز و نرم فرسا است از مارن سنگ )(Marlstone

عضو بااليي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و مارن خاکستري مايل به سبز روشن که داراي درون اليه هاي نازك ( )2-5 cmو اندك از ماسه سنگ گريوك
آهكدار است .مارن سنگ داراي فرسايش گرهكي و پوست پيازي است.

زﻣﯿ

که چهره ساز و از تناوب مارن سنگ و مارن با ماسه سنگهاي نازك تا متوسط اليه ( )10- 40cmگريوکي تشكيل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

شده است .سن اين واحد سنگ چينه اي براساس ميكروفسيلهاي حاصل از ششتشوي نمونه مارن که مطالعه شده
(ف.وکيل ،ط .محتاط – سازمان زمين شناسي):
Amonia beccari
Globigerinoides sicanus
Globigerinoides triloba

ميوسن آغازين  Early Mioceneتعيين مي شود.
واحد سنگ چينه اي گستگ )(Mlg

اين واحد بدليل گسترشي که در اطراف آبادي گستگ در شمال خاور ورقه دارد باين نام ناميده شده و بطور هم
شيب و پيوسته برروي واحد سنگ چينه اي سياه کوه ) (Ms lو معادل آن ،واحد مياني از واحدهاي سنگ چينه اي
اهلل آباد ) (Mlamقرار ميگيرد .رخساره سنگ شناسي آن تناوب تقريباً منظم از واحدهاي  10تا  15متري ماسه سنگ
و واحدهاي مارن سنگ ،مارن و شيل برنگ سبز روشن باضخامتي تقريباً مشابه مي باشد .ماسه سنگها اکثراً متوسط
تا درشت دانه و ميكادار (مسكويت) و در برخي از افق ها کنگلومراي خيلي دانه ريز هم در البالي آنها يافت ميشود.
ماسه سن گها از نوع گريوکي تا ساب گريوکي آهكدار ،داراي بقاياي فسيل گياهي و ساخت هاي رسوبي مانند :قالب
وزني ،قالب خياره اي و قالب هاي شياري ) ،) grove castsنقش موجهاي جرياني ،چينه بندي متقاطع و چينه بندي
تدريجي هستند .اليه بندي بطور معمول از متوسط تا ضخيم اليه تغيير ( )40-150cmمي کند .اين واحد با
ويژگيهاي يك فليش -توربيدايت ،ضخامت قابل مالحظه اي در حدود بيش از  2000متر دارد .در قاعده اليه هاي
3
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ماسه سنگي اين واحد آثار فسيلي ) (trace fossilsوجود دارد که احتمال مي رود مربوط به فعاليت هاي جانوران
حفار ) (Worm traceباشند که از آن جمله ميتوان ساخت هاي شش ضلعي بهم چسبيده )(Paleodictyon gomezi
و ساخت هاي گرد و مسطح کالفي مانند به قطر ( (Spirorhaphe involuta) )4-20cmرا نام برد .ميكروفسيل هائي
که بروش شستشو از مارنهاي اين واحد مطالعه شده (ح.پرتوآذر و ف .وکيل – سازمان زمين شناسي):
)Catapsydrax dissimilis (Cushman & Ponton
Globigerinoides sicanus de stefani
Globigerina binaiensis koch
Globigerinoides primorolius Blow & Banner
Zuvigerina sp., Bulimina sp., Cibicides sp., Miliola sp.,
Nodosaria sp., Ostracods
و ميكروفسيلهائي که از يك درون اليه مارني ) (Shموجود در داخل اين واحد سنگ چينه اي مطالعه شده

(ج.پرتوآذر -سازمان زمين شناسي):
Globigerinoides sicanus, Praeorbulina curva
Globigerinoides trilobus, Praeor bulina glomerosa

ﮐﺸ
ﻮر

سن ميوسن زيرين تا اواخر ميوسن زيرين را نسبت ميدهند .باين معني که اين واحد سنگ چينه اي از بيوزون
 (Bolli 1966-Blow 1969) N.5آغاز مي شود و تا بيوزون  N8يعني اواخر ميوسن زيرين ادامه پيدا ميكند .واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ چينه اي گستگ بسمت شمال و خارج از مرز ورقه تا آبادي پيشين گسترش دارد و در نقشه 1:250000
پيشين (شماره  – 1364-M 14سازمان زمين شناسي کشور) با عنوان واحد سنگ چينه اي پيشين معرفي شده

تﻣ

است.
واحدهاي سنگ چينه اي رديف رسوبي – بيگدگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رديف رسوبي بيگدگ بدليل گسترش در اطراف آبادي بيگدگ باين نام ناميده شده و ادامه واحدهاي آن بسمت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدسنگ چينه اي Mlbsm

و
اﮐﺘ

باختر به آباديهاي گرمبيت ،جوگربيت و درگز کشيده مي شود .حد و همبري آنها با واحدهاي ميوسن زيرين در
بخش شمالي نقشه گسله است .واحدهاي سنگ چينه اي اين رديف رسوبي از پائين به باال به ترتيب عبارتند از:
که پائين ترين واحد سنگي از رديف رسوبي بيگدگ را تشكيل ميدهد و در هسته تاقديس رخنمون پيدا کرده است.
اين واحد از ماسه سنگهاي گريوکي آهكدار نازك تا متوسط اليه ( )10-40cmبرنگ خاکستري با درون اليه هايي از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد سنگ چينه اي )(Mlbs1

زﻣﯿ

مارن و شيل تشكيل شده است .ماسه سنگها داراي کنكرسيونهاي کوچكي ( )2- 3 cmاز اکسيدآهن است.
که از ماسه سنگ دانه درشت ميكادار گريوکي تشكيل مي شود .ماسه سنگها خاکستري روشن ،متوسط اليه تا
ضخيم اليه ( ) 40-120cmو کم سيمان و سست ) (Fraibleهستند .ضخامت اين واحد حدود دويست و بيست متر و
بطور هم شيب و پيوسته واحد سنگ چينه اي زيرين را مي پوشاند.
واحد سنگ چينه اي ) (Mlm bms1يا سومين واحد سنگ چينه اي از رديف رسوبي بيگدگ

اين واحد بطور هم شيب و پيوسته برروي واحد زيرين قرار ميگيرد و از تناوب منظم مارن با ماسه سنگهاي گريوکي
تشكيل ميشود .ضخامت اين واحد در حدود دويست متر و ميكروفسيل هائي که بروش شستشو از مارن اين واحد
مطالعه شده (ح.پرتوآذر ،ف.وکيل – سازمان زمين شناسي):
Orbulina universa, Planulina renzi
Ammobaculites sp., Globigerinoides triloba
Globigerinoides cf., sicanus, Sphaeoroidina bulloides
Bolivina sp., Globobulimina ovata, Praeorbulina sp.,
که با توجه به حضور  Orbulina universa, Praeobulina sp., G.S.Sicanusميتوان سن پايان ميوسن زيرين و

آغازين ميوسن مياني را (بيوزونهاي ) (Bolli, 1966 – Blow 1969 N9,N8را به اين واحد نسبت داد.
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واحد سنگ چينه اي ()Mbs21m

اين واحد که بطور هم شيب و تدريجي واحد زيرين را ميپوشاند ،واحد چهره سازي است که حدود  130متر
ضخامت دارد ،و از ماسه سنگهاي متمايل به سبز روشن ميكادار ،گريوکي و متوسط تا ضخيم اليه ( )40- 120cmبا
درون اليه هايي از مارن خاکستري مايل به سبز تشكيل شده است.
واحد سنگ چينه اي ()Mbsm1m

اين واحد با ضخامتي در حدود سيصد متر از تنا وب منظم ماسه سنگهاي نازك و متوسط اليه ( )5- 30 cmگريوکي
تا ساب گريوکي ميكادار با مارن و گل سنگ سبز روشن تشكيل شده است .همبري زيرين و زبرين اين واحد با
واحدهاي زيرين و بااليي هم شيب و پيوسته است.
واحد سنگ چينه اي ()Mbm21m
اين واحد حدود دويست و پنجاه متر ضخامت دارد و از مارن ،مارن سنگ و گل سنگ آهكي (Calcareous

) mudstoneبرنگ خاکستري مايل به سبز روشن با درون اليه هاي خيلي نازکي ( )1-2cmاز ماسه سنگ گريوکي
ميكادار تشكيل شده است .نمونه هاي متعددي بروش شستشو از مارنهاي اين واحد مطالعه شده (ف .وکيل و

ﮐﺸ
ﻮر

ط.محتاط -سازمان زمين شناسي) که نتايج آن بشرح زير ميباشد:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

S.No.91.Sa.18/1
-------------------Globigerinoides triloba Reuss, Ammodiscus sp., Nonion soldanii d'orb, Praeorbulina inoranata.
Globoquadrina altispira Cashman
Bolivina sp., Sphaeroidina bulloides d'orb
S.No.91.Sa.21/7
-------------------Orbulina Univera d'orb, Planulina renzi Cushman Ammobaculites sp., Globigerinoides triloba Ruess
Globigerinoides cf sicanus, Sphaeroidina bulloides d'orb Bolivina sp.,Globobulimina ovata Cushman
که با توجه به حضور ميكروفسيل  Praeorbulina, Orbulina, G.S Sicanusميتوان سن اواخر ميوسن زيرين و اوايل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميوسن مياني Late Early Miocene-Eearly Middle Mioceneرا که منطبق با بيوزونهاي ( N9,N8زون تحول
ميوسن زيرين به ميوسن مياني است) ميباشد به اين واحد سنگ چينه اي نسبت داد.
واحد سنگ چينه اي ()Mbms21m

زﻣﯿ

اين واحد که بطور هم شيب و تدريجي واحد سنگي فوق را ميپوشاند ،از تناوب منظم مارن سبز روشن با ماسه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سنگهاي گريوکي آهكدار و آهن دار تشكيل گرديده که ضخامت اليه هاي ماسه سنگ از  20 cmتا  10تغيير ميكند.
اين واحد در ح دود دويست و بيست متر ضخامت دارد و بطور هم شيب و تدريجي بوسيله باالترين واحد سنگ چينه
اي رديف رسوبي بيگدگ پوشيده ميشود .ميكروفسيل هائيكه بروش شستشو از مارن اين واحد مطالعه شده (ف.
وکيل و ط .محتاط – سازمان زمين شناسي) عبارتند از:
Globigerinoides triloba Reuss, Nonion soldanii d'orb
Globoquadrina altispira Cushman, Bolivina sp.,
Sphaeroidina bulloids, Ammodiscus sp.,
Praeorbulina sp., Lenticulina inornata d'orb.

که سن آغازين ميوسن مياني را به اين واحد نسبت ميدهد.
واحد سنگ چينه اي ()Mbm21m

يا باالترين واحد از رديف رسوبي بيگدگ :اين واحد که ضخامتي در حدود دويست متر دارد ،از مارن خاکستري
متمايل به سبز روشن تشكيل شده که داراي درون اليه هاي اندك و نازکي ( ) 2- 10 cmاز ماسه سنگهاي آهكي
دارد که در بعضي از افق ها فسيل دار هستند .همبري اين واحد با واحد زيرين هم شيب و کامالً تدريجي است.
نمونه هاي زيادي از مارنهاي اين واحد مطالعه ديرينه شناسي شده (ح.پرتوآذر ،ف .وکيل و ط.محتاط – سازمان
زمين شناسي) که شماري از آنها با توجه به مجموعه ميكروفسيلهاي:
Orbulina universa d'orb Globobulimina ovata
Globigerinoides bulloides, Lenticulina sp.,
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Globigerinoides triloba, Planulina renzi Cush
Globoquadrina altispira Cush, Ammobaculites sp.,
Gyroidina soldanii d'orb, Bolivina sp.,
Reetobolivina sp., Cassidulina subglobsa, Tritaxia sp.,

ديرينه ميوسن مياني يا دست کم اوايل ميوسن مياني را براي واحد سنگ چينه اي تعيين ميكنند در صورتيكه تعدا د
ديگري از نمونه ها و مجموعه ميكروفسيل هاي موجود در آنها:
Orbulina universa d'orb, Trifarina sp.,
Globigerinoides sicanus, Ammobaculites sp.,
Praeorbulina curva, Gyroidina soldanii
Praearbulina sp., Planulina renzi Cushman,
Globoquardina altispiram Sphaeroidina bulloides,
Globogerinoides aff. Trilobus, Bolivina sp.,
Globobulimina ovata, Lenticulina inornata.

که ديرينه پايان ميوسن زيرين و آغاز ميوسن مياني را به اين واحد نسبت ميدهد.
بنابراين در يك جمع بن دي نهايي ميتوان گفت :رديف رسوبي بيگدگ که واحدهاي سنگ چينه اي آن شرح داده

ﮐﺸ
ﻮر

شد با ضخامتي در حدود يكهزارودويست متر از اواخر ميوسن زيرين شروع به رسوبگذاري کرده و ت ا اوايل ميوسن
مياني اين رسوبگذاري ادامه داشته است ،که از نظر رخساره هاي زيست چينه اي ) (biofaciesبا بيوزونهاي N9,N8

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(زون تحول ميوسن زيرين به ميوسن مياني) و پيشنهادي  Blow 1969قابل مقايسه است .ساخت هاي رسوبي مانند:
قالب هاي وزني ،قالب هاي شياري ،قالب هاي خياره اي نقش موجهاي جرياني ،ساخت هائيكه نشانگر ريزش و
لغزش ناگهاني رسوب در داخل حوضه رسوبي است ) ،(Slumping structureساخت هاي تاب خورده و پيچي ده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

) (Convolute strauctureو چينه بندي متقاطع که همگي نشانگر رسوبات توربيدايت ميباشند در اليه هاي ماسه
سنگي اين رديف بوضوح و فراواني ديده مي شوند .همچنين عالوه بر ساخت هاي رسوبي مذکور ،بقاياي ف سيل هاي

و
اﮐﺘ

گياهي و آثار فسيلي مانند  Spirorhaphe involutaو  Paleodictyon gomeziدر ماسه سنگها وجود دارد.
واحدهاي سنگ چينه اي سهيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحدها بدليل گسترش زيادي که در اطراف آبادي سهيل دارند باين نام ناميده شده اند .مج موعه اين واحدهاي
سنگ چينه اي رديف رسوبي پيوسته و هم شيبي را تشكيل ميدهند که ارتباط آن با رديف رسوبي بيگدگ گسله
است .اين واحدهاي سنگ چينه اي به ترتيب از پائين رديف بسمت باال عبارتند از:

زﻣﯿ

واحد سنگ چينه اي ()Mssmm

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

اين واحد از ماسه سنگ هاي گريوکي آهكدار نازك اليه ( ) 10-20cmبرنگ هوازدگي متمايل به قهوه اي با درون
اليه هايي از شيل و مارن تشكيل شده است .اين واحد که در هسته تاقديس برگشته اي در شمال گزمنزل بيرون
زده ،با توجه به ميكروفسيلهائيكه بروش شستشو از يك افق مارني در بخش بااليي آن مطالعه شده (ح.پرتوآذر –
سازمان زمين شناسي):
Globigerinoides cf. entremus,
Operculina sp., Elphidium sp., Bulimina sp., Orbulina bilobata Nodosaria sp., Amobaculites sp.,
Orbulina sp., Melonia soldanii, Zuvigerina sp.,
سن ميوسن مياني  Middle Mioceneرا به اين واحد نسبت مي دهد.

واحد سنگ چينه اي ()Msgsm

واحد چهره سازي است که حدود  450تا  500متر ضخامت دارد و از ماسه سنگهاي گريوکي ميكادار (مسكويت و
کمي بيوتيت) دانه درشت ،با رنگ هوازدگي متمايل به سبز ،متوسط تا ضخيم اليه ( )30- 150cmو کم سيمان و
سست تشكيل شده که داراي درون اليه هايي از شيل و مارن سبز مايل به زيتوني دارد .ميزان اين درون اليه ها در
بخش بااليي واحد بيشتر است .ماسه سنگها داراي قطعات شيل نابجا و بقاياي فسيلهاي گياهي و ساخت هاي رسوبي
مانند چينه بندي متقاطع ،الميناسيون دارند .همبري اين واحد با واحدهاي زيرين و زبرين هم ش يب و ت دريجي
است.
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واحد سنگ چينه اي ()Msmsm

اين واحد از مارن و گل سنگ هاي آهكدار برنگ خاکستري مايل به سبز روشن با درون اليه هايي از ماسه سنگ
هاي گريوکي آهكدار نازك تا متوسط اليه ( ) 2- 40cmبا رنگ هوازدگي خاکستري تيره متمايل به ق هوه اي تشكيل
شده است .وجود درون اليه هاي ماسه سنگي در داخل مارن ،منظم و حالت تناوب را با مارن نشان مي دهد .اليه
هاي ماسه سنگي در بسياري از افق ها بدليل داشتن آهك ،فسيل دار ،بويژه ميكروفسيل هستند .ساخت ه اي
رسوبي مانند نقش موجهاي متقارن ،قالب هاي وزني و آثار فسيلي که مربوط به فعاليت کرمهاي حفار ميشود در اين
واحد که ضخامت آن حدود  350تا  400ميباشد ،زياد ديده مي شوند .ميكروفسيل هائي که از شستشوي نمونه هاي
مارن اين واحد مطالعه شده (ح.پرتوآذر ،ف .وکيل و ط .محتاط – سازمان زمين شناسي) عبارتند از:

ﮐﺸ
ﻮر

Globoquadrina altispira Cushman, Globigerinoides trilobs d'orb Planulina renzi cush., Orbulina
universa, Ammonia beccari, uvigerina auberiana, Bullimina cf. etnaea seg sphaeroidina blloides d'orb
Eggeralla cf. brady Brady
Eponides umbonantus Reuss
Globigerinoides immaturus, Polymorphinoides sp.,
Orbulina universa, Globorotalia sp., Zuvigerina sp.,
Orbulina bilobata, Nodosaria sp., Robolus sp.,

که ديرينه ميوسن مياني را به اين واحد نسبت مي دهند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي ()Msmm

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

که از مارن سفيد مايل به سبز روشن با درون اليه هاي اندك و خيلي نازك ( )2- 5cmاز ماسه سنگ تشكيل شده و
باالترين واحد سنگ چينه اي رديف رسوبي سهيل را تشكيل ميدهد .آبا دي سهيل برروي اين واحد در محل محور
ناوديس قرار گرفته است .همبري اين واحد با واحد زيرين هم شيب و تدريجي است .مجموعه ميكروفسيل هائي که
از نمونه هاي مارن اين واحد مطالعه شده (ح.پرتوآذر ،ف .وکيل – سازمان زمين شناسي):

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Orbulina universa, Globoquadrina sp., Bulimina costata, Bulimina pupoides, Globigerina cf
seminulina, Globigerinoides quadrilobatus, Pyrgo cf sphaera, Liorilus sp., Cassidulina subylobosa,
Globoquadrina alttispira, Planulina rensi Cuch, Globigerinoides trilobus, Uvigerina auberiana,
Sphaeroidina bulloida d'orb, Globigerinoides conglobatus, Catapcyqdrax sp., Lenticulina sp., Orbulina
bilobata, Globobulimina sp., Tritaxia sp.,

که سن ميوسن مياني -باالئي؟ را به اين واحد سنگ چينه اي نسبت مي دهد.

زﻣﯿ

واحدهاي سنگ چينه اي رديف كوه رهگام

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحدهاي سنگي اين رديف رسوبي که بدليل گسترش آن در کوه رهگام و بخشهاي جنوبي آن باين نام ناميده شده
است .بنظر ميرسد بطور هم شيب برروي بازپسين واحد سنگ چينه اي رديف رسوبي سهيل که يك واحد مارن ي
است جاي گرفته باشد .اين رديف رسوبي به پنج واحد سنگ چينه اي قابل تفكيك است که به ترتيب از پ ائين به
باال عبارتند از:
واحد سنگ چينه اي Mrsmm - u

که از تناوب ماسه سنگ و ماسه سنگهاي کنگلومرائي دانه ريز با مارن تشكيل شده است .در اين تناوب ماسه سنگ
تشكيل دهنده اصلي است و از نوع گريوك آهكدار با اليه بندي نازك تا متوسط ( )10- 40 cmاست.
واحد سنگ چينه اي Mrmu

اين واحد که بطور هم شيب و تدريجي برروي واحد زيرين قرار مي گيرد از مارن خاکستري روشن مايل به سفيد با
درون اليه هاي نازکي ( ) 2-10cmاز ماسه سنگ گريوکي آهكدار تشكيل شده است .تعداد دو نمونه از اين واحد
مارني براي مطالعات ديرينه شناسي به ترتيب از خاور کوه رهگام (در مسير آبراهه مت کوور) و ديگري از جنوب کوه
دك برداشت و نتيجه مطالعه بشرح زير مي باشد (ح.پرتوآذر ،ف.وکيل – سازمان زمين شناسي):
92.Sa.R.15
Sphaeroidina bulloides d'orbigny, Rotalia perlucida Herall
Pullenia bulloides d'orbigny Globquadrina altispira Cush
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Globigerinoides immaturus Leroy, Cassidulina cf. globutaris Orbulina suturalis Bronniman,
Cassidulina crassa Globigerinoides trilo ba, Globigerinoides bulloides ,
92.Sa.R.31
-------------Orbulina universa d'orb, Globigerinoides immaturus Leroy Globigerinoides triloba Reuss,
Globigerinoides quadrilobatus, Cassidulina Crassa d'orb, Nonion soldanii d'orb, Unigerina cf.
barbatula, Uvigerina proboscides

ديرينه ميوسن بااليي – پالئوسن پائيني را به اين واحد نسبت ميدهند ،که با توجه به سن ميوسن باالي واحد سنگ
چينه اي  Mrmsuکه در روي اين واحد بطور هم شيب و تدريجي قرار مي گيرد .ناگزير پالئوسن زيرين بودن آن را
ناديده گرفته و سن ميوسن باال را براي اين واحد مارني پذيرا مي شويم.
واحد سنگ چينه اي Mrmsu

اين واحد از تناوب افق هاي مارن سفيدرنگ با ماسه سنگهاي گريوکي آهكدار و آهن دار که رنگ هوازدگي قهوه اي
دارند ،درست شده است .ماسه سنگها متوسط اليه و تا ضخيم اليه داراي انواع ساخت هاي رسوبي اوليه است.
ميكروفسيل هائي که به روش شستشو از مارنهاي اين واحد مطالعه شده (ح.پر توآذر.وکيل -سازمان زمين شناسي):

ﮐﺸ
ﻮر

Ammonia beccarri, Orbulina bilobata, Globigerinoides triloba, Globigerinoides oligus, Gyroidina
soldani, Univerina Peregrina, Bolimina costata

سن ميوسن بااليي را به اين واحد نسبت مي دهد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي Mplrmu

اين واحد که بطور هم شيب و تدريجي واحد زيرين را مي پوشاند از مارنهاي کم و بيش گچ دار سفيد مايل به سبز

و
اﮐﺘ

(ح.پرتوآذر و ف.وکيل – سازمان زمين شناسي):

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

روشن تشكيل شده است که در بخش هاي بااليي داراي درون اليه هاي نازك تا متوسط ( )10-30cmاز ماسه
سنگهاي آهكي برنگ هوازدگي مايل به قهوه اي است .اليه هاي ماسه سنگي داراي انواع ساخت هاي رسوبي است
که اين ساخت هاي رسوبي از ويژگيهاي رخساره هاي توربيدايتي است .نمونه هاي مطالعه شده از اين واحد

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

91.Sa.14/2
Unigerina Peregrina, Globigerinoides tiloba, Orbulina universa Eponides cf. umbonatus,
Neogloboquadrina pachyderma
91.Sa.15/2
Ammonia beccari, unigerina peregrine, Rubulus inornata Noinon soldanii, N.Pachyderma, Bolimina
pupoides, Globigerinoides triloba
سن ميوسن بااليي را به اين واحد سنگ چينه اي نسبت مي دهند ،در صورتيكه نمونه شماره  92.Sa.R.37که از

بخش هاي باالتر اين واحد که داراي درون اليه هاي ماسه سنگ آهكي است ،مطالعه شده:
Ammonia beccari, Nonion sp., Globigerinoides obliquus Bolli Globigerinoides bulbides Bow,
Globigerinoides immaturus Leroy Globigerinoides d'orby, Orbulina universa

سن ميوسن بااليي -پليوسن زيرين را به اين واحد نسبت مي دهد .بخش فوقاني اين واحد مارني که داراي درون
اليه هاي ماسه سنگ آهكي است بعنوان يك واحد مجزا  Mplrmsuدر روي نقشه نشان داده شده است.
نهشته هاي مربوط به دوره

اين نهشته ها ،آبرفت مخروط افكنه ها و آبرفت پادگانه هاي رودخانه اي را شامل ميشود که بطور معمول از کنگلومرا
با سخت شدگي خيلي ضعيف تا سخت نشده تشكيل شده اند .واحد  Qt1از اين نهشته ها در باالترين افراز قرار گرفته
و گسترش محدودي در شمال باختر آبادي گستگ دارد .در اين محل بخش پائين واحد  Qt1از کنگلومرا و بخش
باالي آن از مارن و گل سنگ سفيد تشكيل ميشود .برعكس واحد  Qt1واحدهاي  Qt3 , Qt2گسترش بيشتري دارند.
واحد  Qt2نسبت به واحد  Qt3افراز باالتري دارد و ضخامت آن در اطراف رودخانه باهوکالت حدود  10- 30متر مي
باشد .واحد  Qalآبرفت هاي عهد حاضر را شامل مي شود که در مسيل رودخانه ها و دشت هاي سيالبي تشكيل مي
شوند .خطواره هاي خيلي واضحي در آبرفت هاي حاشيه رودخانه باهوکالت از حوالي شمال آبادي کشاري بسمت
جنوب و جنوب باختر تا آبادي سرگت وجود دارند که بيانگر فعاليت گسلهاي جوان و جديد و يا باز پويايي گسله اي
قديمي موجود در سنگ بستر ميباشند.
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زمین شناسی ساختمانی

همانگونه که در بحث مربوط به زمين شناسي گفته شد ،در پهنه زمين ساختي مكران ،انتقال و مهاجرت ز ون
فرورانش بسمت جنوب و در ارتباط با آن انتقال و مهاجرت حوضه هاي رسوبي بسمت جنوب سبب مي شود تا
رسوبات از شمال بسوي جنوب جوانتر شوند .در ورقه زمين شناسي رهگام بعنوان بخشي از اين پهنه زمين ساختي
گرچه دامنه ) (rangeسني سنگهاي رسوبي رخنمون يافته از ميوسن پائيني تا ميوسن باال و پليوسن پائيني؟ فراتر
نيست ولي اين ويژگي زمين شناسي پهنه مكران بوضوح در گستره ورقه ديده مي شود .بطوريكه از شمال ورقه
بسمت جنوب سنگهاي رسوبي ميوسن زيرين به سنگهاي رسوبي ميوسن مياني و سرانجام به سنگهاي رسوبي
ميوسن باال -پليوسن؟ در جنوب تبديل ميشوند .از نمودهاي آشكار تغيير شكل در ارتباط با زمين شناسي ساختماني
در اين ورقه ميتوا ن به چين خوردگي ها ،گسلهاي رورانده ،چين خوردگي در ارتباط با گسلهاي رورانده ،گسلهاي
متقاطع امتداد لغز ،و گسلش جوان اشاره نمود.
چين خوردگي ها

ﮐﺸ
ﻮر

در اثر شدت فشار ،چين ها بيشترشان از نوع چين هاي بسته اي ) (tightکه بطور معمول برگشته (Overturned

ﻌﺪ
ﻧﻰ

) foldsيا خوابيده ) (recumbent foldsو ايزوکلينال و شيب هر دو يال بسمت شمال هستند .امتداد محور اين چين
ها ،تقريبا خاوري -باختري که از دو سو داراي ميل مي باشد و شيب صفحه محوري آنها بسوي شمال است .بيشتر

تﻣ

اين چين ها در اثر فشار نيروهاي وارده از سمت شمال از محل لوال در سطح محوري بريده شده و يال شمالي بسوي
جنوب رورانده شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلهاي رورانده يا معكوس

و
اﮐﺘ

که روند آنها خاوري -باختري و به موازات محور چين خوردگي و منطبق بر سطح اليه بندي است .شيب اين گسلها
بسمت شمال و ميزان شيب آنها متفاوت است بطوريكه از گسلهاي تراستي با زاويه کم  Low angle thrust faultتا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسلهاي معكوس با زاويه بيشتر  high angle reverse faultsدر محدوده ورقه مي توان مشاهده کرد .گسلهاي
تراستي با زاويه کم سبب گرديده که بخش هايي از واحدهاي سنگي فراديواره و قديمي همانند شمال گزمنزل و

زﻣﯿ

شمال رودخانه گريك بسوي جنوب و بفاصله حدود يك کيلومتر و شايد بيشتر در سطح گسل رانده شده و بصورت
قطعه بيگانه و جدا از پيكره اصلي ) (nappeبرروي واحدهاي جوانتر قرار بگيرند.
همزمان با تشكيل و توسعه اين گسلهاي رورانده در پاره اي از محل ها در گستره ورقه همچون غرب آبادي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

جوگربيت و شمال غرب آبادي کشاري در حد مرزي ورقه ،چين هاي تاقديس مانندي در فراديواره گسلهاي رورانده
بوجود آمده اند که برعكس ساخت هاي نوع تاقديس ،جهت جوان شدن طبقات) (Faceبسمت هسته چين هاي
تاقديس مانند ) (antiformميباشد .اين نوع چين خوردگي ها که در اصطالح  Fault Propagation foldsناميده مي
شوند ،جدا از چين خوردگي هاي معمول در منطقه و در ارتباط با گسلهاي رورانده بوضوح ديده مي شوند.
گسلهاي متقاطع و امتداد لغز

که در محدوده ورقه گسترش و پراکندگي خوبي دارند ،بدو دسته تقسيم ميشوند :يك دسته از اين گسلها امتداد
شمال باختري و جنوب خاوري دارند که مولفه افقي حرکت آنها راست گرد است .دسته ديگر گسلهايي هستند که
امتداد شمال خاور -جنوب باختر دارند و مولفه افقي حرکت آنها چپ گرد است .درازاي بعضي از اين گسلهاي امتداد
لغز در منطقه مورد مطالعه به  10تا  20کيلومتر هم مي رسد.
گسلش جوان

درازاي رودخانه باهو کالت و در آبرفت هاي کناره هاي آن خطواره هاي خيلي مشخصي است که پاره اي از آنها در
مرز بين واحدهاي  Qt3 , Qt2قرار مي گيرند و برخي ديگر در داخل خود اين واحدها جاي دارند .برپايه مالحظات و
مشاهدات صحرايي ادامه اين خط واره ها در همان محل و روندي که در نهشته هاي دوره  Quaternaryمالحظه مي
شود ،در سنگهاي رسوبي واقع در زير پوشش آبرفت هم قابل رويت و تعقيب است .بنابراين ،اين خطواره ها ،خط واره
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هاي گسلي است و با توجه به اينكه اثر اين گسلها در واحدهاي  Qt3, Qt2مالحظه مي شود ،پس گسلش بايد جوان
باشد .ولي پاسخ به اين سئوال که آي ا اين گسلش که دنباله آنها در واحدهاي سنگي مجاور هم مشاهده مي شود،
حاصل بازپويايي شدن گسلهاي قبلي و قديمي است يا نه؟ و اينكه اين گسلها براي نخستين بار فعال شده اند؟ معلوم
نيست.
تاريخ تكامل زمين شناسي منطقه

آغاز تكامل زمين شناسي و زمين ساخت منطقه و در قالب کلي رشته کوههاي مكران به زمان کرتاسه باالبر مي
گردد ،باينصورت که درياي تتيس  tethysبا پوسته اقيانوسي و سنگهاي رديف افيوليتي تشكيل دهنده که خرده قاره
ايران مرکزي را از بخش زاگرس صفحه عربي  Arabian plateجدا مي کرده (باستناد فسيل آمونيت و کنودونت هائي
که از ر ديف ولكانوسديمنتر دگرگونه آب باريك به سن ترياس مياني و آشكوب  Ladinianپيدا مي شود .سن اين
بازشدگي و جدايش از ترياس مياني و  Ladinianمي باشد) .در طول کرتاسه باال در اثر حرکات فرورانش که با تصادم
و برخورد کمان آذرين و درازگودال ) (arc-trench collisionدر طول هر دو شاخه Neo-tethyse (Outer ophiolite
) zone & inner ophiolite zoneبويژه شاخه جنوبي واقع در جنوب باريكه قاره اي صورت گرفته سنگهاي افيوليتي و

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعه آميزه رنگين در جنوب لبه فعال خردقاره ايران مرکزي از جمله جنوب لوت و در طول مكران جايگزين شده
و رخنمون پيدا ميكنند و در حوضه رسوبي واقع در جنوب اين پشته افيوليتي ،رسوبات فليش بطور ناپيوسته آغاز به

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسوبگذاري ميكنند .در طول ائوسن و همزمان با حرکات کوهزائي آلپ مياني با مهاجرت و انتقال اين زون فرورانش
بسوي جنوب ،حوضه رسوبي جديدي در جنوب بخش فرارانده ) (obductedبوجو د ميآيد که ازرسوبات تخريبي نوع
فليش توربيدايت با قطعات اوليستوليت ) (Olistolithانباشته ميشود .منشاء اين رسوبات ،سنگهاي افيوليتي و آميزه

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رنگين باال آمده و جايگزين شده در لبه شمالي حوضه مكران است .حوادث زمين ساختي در پهنه مكران که
هرازگاهي منجر به تشكيل گسله اي رورانده با راندگي بسمت اقيانوس (درياي عمان) ميشود .و با رسوب گذاري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حجم زيادي از رسوبات فليش در بخش جنوبي همراه است ،سبب مي شود که کم کم محور حوضه رسوبي مكران
بسوي جنوب منتقل مي شود .در نتيجه رسوبات جوانتر بسمت جنوب گسترش يافته و قسمت هاي شمالي از نظر
توپوگرافي مرتفع تر گردد.

زﻣﯿ

اين پديده زمين ساختي و رسوبي که از اوايل دوران سوم آغاز شده و تاکنون ادامه دارد ،منتهي به يك ژئومتري ويژه
در ناحيه گرديده که افزوده ) (accretionary prismناميده ميشود .قرارگرفتن رسوبات فليش ائوسن بطور پيشرونده

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

برروي سنگهاي افيوليتي و آميزه رنگين و وجود قطعات آنها در کنگلومراي قاعده ائوسن (شرق کارواندر) و وجود
قطعات بزرگ بيگانه در رسوبات فليش ائوسن همگي بيانگر وجود پي سنگ افيوليتي در ناحيه مكران ميباشد .در
پايان دوره ائوسن و يا آغاز دوره اليگوسن عواملي مانند ،تغييرات در سازوکار حرکتي گسل ترانسفورم Owenسبب
مي گردد که :حرکات نسبي بين صفحات افريقا – عربستان ) (Africa-Arabian plateو صفحه اورازيا (Eurasia

) plateکم کم تغيير کند ،باينصورت که حرکت هاي راست گرد بين آندو صفحه ضعيف تر شده و در عوض فشارش
و نزديك تر شدن اين صفحات به همديگر افزايش يابد.
نتيجه کلي اين تغييرات منجر به باالآمدن ) ،(Upliftingچين خوردن ،رورانده شدن و فرسايش رسوبات فليش
ائوسن و سنگهاي افيوليتي و مهاجرت و انتقال محور حوضه رسوبي مكران بسمت جنوب و پسروي دريا مي گردد که
در نهايت رسوبات مربوط به نئوژن با رخساره فليش و توربيدايت در بخش هاي عميق و در حال سوبسيدانس اين
حوضه رسوبي و رخس اره گل سنگ و گل سنگ هاي گچ دار و مارن در بخش هاي کم عمق اين حوضه رسوبي
تشكيل مي شوند .حرکت آهسته و همگراي صفحه عربي با صفحه ايران که بازتاب آن مهاجرت و انتقال محور حوضه
رسوبي مكران به سمت جنوب و گسترش رسوبات جوان تر بسمت جنوب مي شده ،شايد تا اوايل ميوسن آغازي
ادامه داشته که بازشدگي کف اقيانوس در محل اقيانوس هند ،خليج عدن و درياي احمر آغاز ميشود .حرکات
همگراي حاصل از بازشدگي اقيانوس هند يا خليج عدن و درياي احمر که صفحه عربي و بخش زاگرس منضم بدان و
صفحه ايران را بهم ديگر نزديك مي ساخته در ميوسن پاياني با بهم رسيدن اين دو صفحه در محل زون خرد شده
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زاگرس بپايان ميرسد و در ناحيه مكران و احتماالً در ارتباط با افزايش ميزان همگرايي بين صفحه عربي و صفحه
اورازيا در ميوسن بااليي ،باالآمدگي صورت گرفته و سبب مي شود که رسوبات قاره اي و رسوبات مربوط به ساحل
کم عمق در طول پليوسن در مكران جنوبي گذاشته شوند .عمل فرورانش بر خالف بخش زاگرس در ناحيه مكران در
ميوسن پاياني به پايان نرسيده ،بلكه چين خوردگي در رسوبات قاره اي پليوسن که خود به صورت دگرشيب برروي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبات ميوسن باال قرار مي گيرند ،نشانه تداوم فرورانش در بخش اقيانوسي صفحه عرب ي زير بخش ساحلي پهنه
مكران در طول کرانه شمالي درياي عمان (محل دراز گودال)که هنوز هم اين فرورانش ادامه دارد.
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