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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000

برگه شماره  -7450کرمان
محدوده جغرافيایي و ریخت شناسي

محدوده زیر پوشش نقشه  1:100،000کرمان دارای مختصات جغرافيایي زیر مي باشد:

ﮐﺸ
ﻮر

ˊ :57˚ 30 - 57˚ 30طول خاوری
ˊ :30˚ 00ˊ - 30˚ 30عرض شمالي
شهر کرمان – مرکز استان کرمان – در این محدوده قرار گرفته است .این شهر توسط یک شبکه از راههای اصل ي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آسفالته به استانهای هرمزگان ،سيستان و بلوچستان – خراسان ،یزد ،فارس مرتبط مي باشد .افزون بر آن راه آهن
سراسری ایران در جنوب شرق ایر ان به این شهر منتهي مي گردد .راههای اصلي ارتباطي محدوده این برگه عبارتن د

تﻣ

از :جاده های آسفالته ،کرمان – ماهان ،کرمان – جوپار ،کرمان -کوهپایه ،کرمان – چترود و تعداد زیادی راههای
شوسه کوهستاني .از دیگر مناطق عمده مسکوني در این محدوده ،مي توان ماهان و جوپار را نام برد .مهمترین
فعاليت های اقتصادی این منطقه عبارتند از کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،قالي بافي در کوهستانها و کوهپایه ها و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فعاليت های معدنکاری و صنعتي و خدماتي و قالي بافي و تجاری در اطراف کرمان و جوپار و ماهان و چترود.
این منطقه دارای آب و هوای خشک و سرد بوده ،زمستانهای آن سرد تا شدیداً سرد و تابستانهای آن معتدل و نيمه

و
اﮐﺘ

گرم و خشک ميباشد .ميانگين بارندگي ساليانه  100 – 150ميليمتر دمای ساليانه از  15تا  20درجه سانتيگراد مي
باشد.
مرتفع ترین نقطه این محدوده در کوه پلوار قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا به  4233متر مي رسد .از دیدگاه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ریخت شناختي این محدوده را مي توان به چند بخش ریختاری تقسيم نمود که عبارتند از:کوهستانهای خاوری،
شمالي و شمال باختری – دشت کرمان ماهان – کوهستانهای جنوبي یا بلندیهای وابسته به کوهستان جوپار .در
کوهستان های خاوری و شمالي مهمترین ست يغ های برجسته را رسوبهای آهکي کرتاسه تشکيل ميدهند .کوه پلوار،
که در پایانه جنوب خاوری محدود ،زیر پوشش این نقشه قرار دارد ،از مشخص ترین نمودهای ریخت اری این بخش
مي باشد .تفاوت فرسایش پذیری بين ستيغ های کربناتي کرتاسه و ماسه سنگها و شيل ها و رسوبهای تبخيری
ژو راسيک موجب پيدایش دندانه هایي در پستي و بلندی این بخش گشته است .این بخش در سمت باختر خود به
یک زون گسلي منتهي ميگردد که دارای روند تقریبي شمالي – جنوبي ميباشد .کوهستانهای شمال باختری دارای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

روند عمومي ساختاری خاوری – باختری ميباشند و ارتفاعات مهمي را در بخش باختری و شمال باختری تشکيل
ميدهند .این ارتفاعات بخشي کوهستان بندر و باغ باال و کليسکي را تشکيل ميدهند که خارج از محدوده این نقش ه
قرار دارند .ارتفاعات یادشده با یک لبه بسيار خرد شده گسلي در تماس با فروافتادگي کرمان – ماهان قرار گرفته
است .مشاهدات ریخت شناخ تي در این منطقه ،همه حاکي از آن است که ریختار کنوني در فازهای کوهزای ي بسيار
جوان شکل گرفته است.

فروافتادگي کرمان – ماهان در غرب و جنوب و جنوب غربي این منطقه قسمتي از فروافتادگي بسيار بزرگي است که
بين مثلث ایران مرکزی و زون اروميه دختر قرار دارد .بخش عمده ای از این فروافتادگي از تلماسه ()Sand dune
پوشيده شده است.

قسمت عمده آبریزهای منطقه زیر پوشش این نقشه به فروافتادگي کرمان – ماهان و قسمت کمي از این آبریزها در
مناطق کوهپایه و کوه پلوار به سوی کویر لوت سرازیر مي گردد.
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زمين شناسي
 -سابقه مطالعاتی

منطقه مورد بررسي از دیدگاه تکتونيک ایران زمين ،در زون مرکزی قرار دارد شتوکلين ( .)1968نوگل سادات
( ) 1978در تقسيمات ساختاری ایران ،این منطقه را در شمار «مثلث مياني» قلمداد نموده اند .در حقيقت این
منطقه در بخش جنوب خاوری مثلث مياني قرار دارد.
در این منطقه بررسيهای زیادی صورت گرفته است که عمده ترین آنها بقرار زیر ميباشد:

ﮐﺸ
ﻮر

 هوکریده و همکاران ( )1962نقشه  1:250،000منطقه بين ساغند و کرمان را تهيه نموده اند که گزارش زمينشناسي آن نيز توسط آنان منتشر شده است.
 -نقشه  1:250،000کرمان که توسط سهندی و همکاران ( )1369تهيه گردی ده و توسط سازمان زمين شناسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

منتشر گشته است.
 -نوازی ( ) 1370دولوميت های شتری و رخساره نای بند بلبلوئه کرمان را مورد بررسيه قرار داده است.

تﻣ

 زمين شناسي و کاني سازی التریت ناحيه بلبلوئه کرمان توسط سبزه ئي و همکاران ( )1370مورد بررسي قرارگرفته است.
افزون بر ا ین کارها شمار بسياری گزارش های متفرقه در مورد این منطقه منتشر گشته که ذکر همه آنها در اینجا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مقدور نميباشد.
از ویژگيهای بسيار جالب این منطقه وجود ردیف نسبت اً کاملي از سنگهای رسوبي و تغييرات جانبي آنها نشان ميدهد

و
اﮐﺘ

که منطقه مورد بررسي در این دوره طوالني همواره در جنب و جوش تکتونيکي بوده و نمود فازهای کوهزائي
متعددی را درخود ثبت و ضبط نموده است .این محدوده از دیدگاه تکتونيکي در دوران چهارم بسيار کاری بوده و
بعلت نزدیکي به زون گسلي نای بند فعاليت لرزه خيزی چشمگيری دارد .قابل ذکر آنکه گسلي سيرچ که یکي از
شاخه های فرعي زون گسلي نای بند است در فاصله  15کيلومتری شرق محدوده این نقشه قرار دارد.
 -پالئوزوئیک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -تشریح واحدهای سنگی

 -واحد  Єdسری دزو (کامبرین پائین)

این واحد دو برونزد در باختر و جنوب خاوری روستای دارسينوئيه و یک برونزد در شمال خاوری کوهپایه دارد .سه

زﻣﯿ

برونزد یاد شده بصورت دیاپيری مجموعه های مزوزوئيک و سنوزوئيک را در نوردیده و درکنار آنها با همبری گسسته
قرار گرفته است .سطح همبری این واحد با سایر واحدها بصورت یک زون خرد شده و برشي شده دیده مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اجزاء سنگي این واحد در این سه برونزد بشدت در هم ریخته و نابسامان بوده و هرگونه ردیف یابي سنگي را ناممکن
ميسازد .این واحد را آميخته در همي از فورش سنگها و شيل های بنفش ،دولوميت های سياه رنگ بدبو ( Foetid
 ) Dolomiteدولوميت های زرد رنگ ،دولوميت ها و آهک های آلگي استروماتوليت دار و سنگهای آذرین اسيدی
(ریوليت) ،رسوبهای تبخيری مانند گچ تشکيل داده است .دولوميت ها دارای نوارها و سرگره نودول های چرتي سياه
رنگ با تيغه بندی (الميناسيون) ظریف آلگي ميباشند .درهم ریختگي این واحدهای سنگي به احتمال قوی بواسطه
صعود دیاپيری این مجموعه رویداده است .علت نفوذ دیاپير گونه این مجموعه بيگمان به دليل وجود رسوبهای
تبخيری مانند گچ و نمک در بخشهای پائين مجموعه رسوبي اوليه بوده است .در منطقه مورد بررسي هيچگونه اثری
از رسوبهای نمکي دیده نشده ولي در دیاپيرهای همانند آندر شرق لکرکوه که خارج از محدوده این نقشه ميباشد

روانه های نمکي و دیاپيرهای نمکي وابسته با واحدی که بسيار شباهت به مجموعه  Єdدارد دیده شده است.
هوکریده و همکاران ( ) 1962این مجموعه را بنام سری دزو نامگذاری کرده و سن کامبرین پائين را بدان نسبت داده
اند .نگارنده (سبزه ئي  ) 1369در منطقه گوجر نشان داده که بين سازند داهو و سری دزو یک دگرشيبي (ناهمسازی
زاویه ای) بسيار مشخص وجود دارد .کنگلومراهای پي سازند داهو در منطقه گوجر دارای قلوه هائي از دولوميت ها و
2
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ریوليت های سری دزو ميباشند .مجموعه های شبيه به سری دزو در منطقه چاه مير بر روی ماسه سنگها و شيل
های شياه رنگ وندین ( )Vendianکه دارای ادیاکارا ميباشند ،قرار گرفته اند (سبزه ئي .)1372 ،حمدی ( )1374بر
پایه یافته های فسيلي در بسياری از مناطق ایران مرکزی سن کامبرین پائين را برای این مجموعه در نظر گرفته و
آنرا از نظر سني هم ارز سازند باروت دانسته است .ریوليت های سری دزو دارای بافت پرفيری بوده و بلورهای اوليه
آن عبارتند از :کوارتز و آلکالي فلدسپات و پالژیوکالزهای سرسيتي و آلبيتي شده و زمينه آن دارای بافت جریاني
ميباشد.
 -واحد  ЄLسازند داهو (کامبرین پیشین ،پسین)

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد تنها در بخش های پائين ردیف رسوبي کوه تيزی واقع در  25کيلومتری شمال شرق کرمان برونزد دارد.
این واحد که هوکریده و همکاران ( ) 1962آنرا سری داهو ناميده اند ،همانندی تامي با سازند اللون در البرز مرکزی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارد و بيشتر ،از ماسه سنگهائي به رنگ قرمز روشن تا قرمز تيره تشکيل شده که ساخت بسيار مشخص رسوبي آن،
چين بندی چليپائي ) (Cross beddingميباشد .ضخامت کل ا ین واحد بين  500تا  600متر و ضخامت الیه ها از
 20تا  80سانتيمتر متغيير ميباشد .بين الیه های ماسه سنگي الیه های نازک شيل ها و فورش سنگهای قرمز رنگ

تﻣ

دیده مي شود .در بخش پائين الیه های ماسه سنگي اینتراکالست های شيلي از الیه های زیرین دیده مي شود.
بخش پائين این واحد در هيچ نقطه ای دیده نشده است .ماسه سنگهای آنرا در بسياری از برونزدها مي توان ماسه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهای آرکوزی تا ساب آرکوزی ناميد .در بعضي از برونزدها شمار بسيار اندکي الیه های نازک دولو ميتي در درون
ماسه سنگها دیده مي شود که ضخامت آنها از چند سانتيمتر تجاوز نمي نماید.
 -واحدهای  Єk ،Єqردیف کوهبنان (کامبرین پیشین ،پسین ،اردویسین)

دو قسمت عمده تقسيم نمود.
 -قسمت پائین Єq

و
اﮐﺘ

رد یف یا سازند کوهبنان ،در دو برونزد مورد بررسي قرار گرفته است که عبارتند از - :کوه تيزی در  25کيلومتری
شمال خاوری کرمان  -دو راهي شهداد 20 ،کيلومتری جنوب خاوری کرمان .این سازند را در کوه تيزی مي توان به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در تمامي برونزدهای اطراف کوه تيزی واحد  Є lتوسط یک واحد کوارتزیتي سفيد رنگ به ضخامت  50تا  70متر
پوشيده مي شود که در پي آن  10تا  15سانتيمتر کنگلومرا دیده مي شود .قطعات این کنگلومرا بيشتر چرت های
سياه رنگ گرد شده به قطر حداکثر  2سانتيمتر ميباشند .چرت های یاد شده بسيار شبيه به چرت های موجود در

زﻣﯿ

دولوميت های سری دزو ميباشند .در مورد خاستگاه این چرت ها اختالف نظرهای زیادی وجود دارد .هوکریده و
همکاران ( )1962این چرت ها را همانند چرت های موجود در سری مراد به سن الگونکين ميدانند.
واحد کوارتزیتي که بر روی واحد  Є lدیده مي شود با عالمت  Єqنشان داده شده است .این واحد را مي توان هم ارز
کوارتزیت تارک ) (Top Quartziteدر البرز مرکزی دانست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -قسمت باالئی Єk

قسمت باالئي از سه بخش تشکيل شده است .ب خش پائين که مستقيما بر روی کوارتزیت تارک قرار دارد ،از تناوب
ماسه سنگ ریز دانه قرمز تا خاکستری روشن و دولوميت تشکيل شده است .بخش مياني عمدتا از دولوميت و آهک
تشکيل شده است ،در این بخش در آغاز دولوميت های سياه رنگ الگي استروماتوليت دار و پس از آن آهک های

نا زک الیه خاکستری یا قرمز کم رنگ و مارني تریلوبيت دار دیده مي شوند .در قمست پایاني این بخش دولوميت
هائي دیده مي شود که ردپای زیستوران) (trace fossilsلوله ای شکل با مقاطع تقریبا دایره ای در آن وجود دارد .در
همين قسمت ساخت های آلگي استروماتوليتي نيز بچشم ميخورد .بخش پایاني عمدتا از ماسه سنگها و شيل های
قرمز رنگ تشکيل شده که در قسمت مياني آن یک الیه کربناتي به ضخامت حداکثر یک متر دیده مي شود.
ضخامت سازند کوه بنان از  400تا  420متر در تغيير است .در برونزد دو راهي شهداد تنها بخش مياني این سازن د
دیده مي شود .در مقاطع کوه تيزی و دو راهي شهداد در دولوميت ها و آهک های بخش مياني فسيل های زیر
بدست آمده است:
3
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Lioparella walcotti kobayachi, Anomocare latilimbatum, Orthotheca cf. kingi R & E RICHTER,
Eoorthiden sp, Anomocarella sp., Scaevogyra sp., Kobayashiella sp.

که به عقيده ولفارت ( ) 1974به بخش های باالئي کامبرین پائين تعلق دارند .در درون ماسه سنگهای بخش پایاني
سازند کوه بنان در کوه تيزی ژیانگ ژیون یک فسيل از نرم تنان ) (Molluscaاز خانواده  Naculaceaبنام
) Ctenodonta nasuta (Hallتعيين نموده که بعقيده او به اردویسين تعلق دارد .با توجه به این شواهد سن سازند
کوه بنان در کوه تيزی و دو راهي شهداد را مي توان به بخش های باالئي کامبرین پائين تا اردوسين پائين نسبت
داد.

ﮐﺸ
ﻮر

 واحدهای ( DCl , SDسیلورین باالئی – دونین – کربونیفر پائین)واحد SD

بر روی آخرین بخش های سازند کوه بنان ر دیفي از ماسه سنگ های آهکي ،کوارتزیت سفيد رنگ ،آهک های ماسه
ای آهن دار قهوه ای رنگ ،شيل های سياه ،دولوميت ماسه ای با برتری مطلق کوارتزیت و ماسه س نگ نهشته شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است.
آهک های ماسه ای زرد رنگ دارای آثار فسيلي از براکيوپودها ،نرم تنان و قطعاتي از ماهي ها ميباشند .در بعضي از
نوارهای آهکي بخش های پائين این واحد کونودونت هائي از نوع  Patulus partitusدیده شده که به عقيده پرفسور

تﻣ

ونت ) (Wendtبه اواخر امزین ) (Emsianو اوائل ایفلين ) (Eifelianتعلق دارد .از این رو بخش های پائين این واحد
را مي توان به دونين مياني نسبت داد .هوکریده و همکاران ( ) 1962بخش های پائين واحد را به سيلورین تا دونين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مياني نسبت داده اند .در بخش مياني این واحد فسيل های زیر توسط هوکریده و همکاران ( )1962گزارش شده
است:

و
اﮐﺘ

Cyclostigma sp., Cyrtospirifer tenticulum (Murchison, Verneuil & Keyserling), Cytospirifer verneuili ,
Camarotechia sp.

که به عقيده آنها به قدیمي ترین بخش دونين باالئي تعلق دارد .در بخش مياني این واحد آثاری از مهره داران و

واحد DCl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دندان ماهي یافت شده که به احتمال قوی آنها را مي توان به بخش پائين دونين باالئي منتسب ن مود .ب دین ترتيب
سن این واحد را م ي توان به سيلورین باال تا بخش پائين دونين باالئي نسبت داد.
ضخامت واحد  SDاز  250تا  300متر تغيير مينماید.
پي این واحد را تناوبي از ماسه سنگهای آهکي و شيل سياه و آهک های دولوميتي شده و دولوميت تشکيل مي دهد

زﻣﯿ

و سپس تناوبي از دولوميت های سياه ،زرد ،قهوه ای خاکستری تيره و آهک های تيره رنگ ،برش ه ای آهکي ،کمي
کوارتزیت ،آهک ها و دولوميت های ماسه ای و کمي شيل تيره رنگ با برتری مطلق آهک و دولوميت نهشته شده
است .آهک های این واحد دارای مرجان ،بریوزوا و آلگ ميباشند .در بخش پائين واحد مجموعه فسيلي زیر دیده
شده است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Tentaculites sp., Umbella sp., Earlandia sp., Eopterpoda(Styliolina), bryozoa fragments
که سن آن را به دونين باالئي  Frasnian - Famenianنسبت داده اند.

در بخش باالئي این واحد نيز مجموعه فسيلي زیر دیده شده است:
Koninckopora sp., Bischaera sp., Archaesphaera sp., ostracods

که مي توان آنرا به ویزین ) (Viseanکربونيفر پائين نسبت داد.
با این تفاسير واحد  DC lرا ميتوان هم ارز سازندهای بهرام و شيشتو و واحد  SDرا هم ارز سازند پادهات بحساب

آورد.
واحد ( CPکربونیفر باال – پرمین پائین)
s

بر روی واحد  DClتناوبي از کوارتزیت سفيد ،شيل های سبز تيره ،شيل های ماسه ای و ماسه سنگهای شيلي و
ماسه سنگهای آرکوزی و کنگلومراهای با قطعات گرد شده چرت های سي اه ،ماسه سنگ های پرمایه از آهن ،نهشته
شده است .از این واحد فسيل قابل تشخيص بدست نيامده و تنها هوکریده و همکاران ( )1962اشاره ای دارند به
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فسيل  Productus spکه از یک نوار آهکي دولوميتي شده بدست آورده اند .نامبردگان به این واحد سن کربونيفر ر ا
نسبت داده اند و نگارندگان نيز به دليل قرار گرفتن در زیر پرمين باالئي احتمال ميدهيم که بتوان سن کربونيفر
باالئي – پرمين زیرین را بدان نسبت داد.
واحد ( PJپرمین باالئی)

این واحد عمدتا از آهک های تيره رنگ نازک الیه با ميان الیه هائي از دولوميت تشکيل شده که بر مقدار دولوميت
در بخش های باالئي افزوده ميگردد .ضخامت این واحد به حدود  50تا  70متر ميرسد .در بخش پا ئين این واحد
ساقه های کرینوئيد به مقدار فراوان همراه با بلروفون ) (Bellerophoneدیده مي شود .این واحد در کوه تيزی و کوه

ﮐﺸ
ﻮر

بلبلوئيه برونزد دارد .در برونزد کوه بلبلوئيه این واحد همراه با واحدهای  CPs,SD , DClبصورت واحد  Pzنشان داده
شده است.
در نمونه هائيکه از برونزد های کوه تيزی و کوه بلبلوئيه گرفته شده مجموعه فسيلي زیر شناخته شده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globivalvulina bulloides (BRADY) , Diplosphaerina cf. D. irregularis , Frondina permica DE
CIVRIEUX & DESS. , Geinitzina longa SULEIMANOV, Geinitzina sp., Pachyphloia sp., Tetrataxis
sp., Earlandia sp., Eotuberitina sp.,
Langella sp., Vermiporelia sp., Permodiscus sp., Pseudovermiporella sp.

تﻣ

که سن آنرا ميتوان به پرمين باالئي نسبت داد.
 مزوزوئیکd

 -تریاس (واحدهای TR sh, TRs, TRn

) TRlsh,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 -واحد  TRsتریاس پائین

بر روی واحد  PJتناوبي از ماسه سنگ ،ماسه سنگ آهکي ،شيل و شيل های سيلتي قرمز رنگ به ضخامت کلي

و
اﮐﺘ

حداکثر  30متر نهشته شده است .با توجه به موقعيت چينه شناختي آن ،این واحد را ميتوان هم ارز سرخ شيل
) (Sorkh shaleبحساب آورد زیرا بر پرمين باالئي تکيه داشته و زیر دولوميت شناخته شده تریاس مياني (دولوميت
شتری) قرار گرفته است .از این واحد هيچگونه آثار زیستي بدست نيامده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -واحد های ( TRlsh , TRdshتریاس میانی)

این واحد در کوه تيزی و کوه بلبلوئيه ستيغ های بسيار برجسته و مشخصي را تشکيل داده اند .این واحد اساسا از
دولوميت تشکيل شده و ميانالیه های بسيار نازکي از آهک در درون آن دیده مي شود .دولوميت ها به رنگ
خاکستری تا خاکستری روشن و زرد رنگ بوده و ضخامت الیه ها از بخش پائيني این واحد به سمت باال افزایش

زﻣﯿ

ميابد .ضخامت آن از  250تا  200متر در تغيير است .ساخت چشم کبوتری ) (Bird’s eye structureدر بخش های
باالئي این دولوميت  ،بخوبي مي توان دید .از دیدگاه سنگ شناختي این دولوميت ها نوع دDolomicrosparite
ميباشند که باحتمال قوی از دولوميتي شدن نوعي  Biomicrospariteبوجود آمده اند .از بخش های آ هکي درون این
دولوميت ها مجموعه فسيلي زیر توسط نوازی ( )1370گزارش گردیده است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

& Aulotortus (Involutina) gaschei praegaschei KOEHN-ZANINETTI , Macrotubus babai FOIS
GAETANI , Glomospirella sp., Glomospira sp., Frondicularia sp., Hemigordius sp., Nodosaria sp.,
Earlandia sp., Spirorbis sp., Lagenidae , Lamellibranch , Microgastropoda , algae: Das ycladacea
که سن تریاس مياني ) (Ladinianبدان نسبت داده شده است.

واحد  TRdshاز همه جهات قابل مقایسه با دولوميت شتری ميباشد .بر روی دولوميت واحد  TRdshدر کوه تيزی  15تا

 20متر آهک خاکستری روشن نهشته شده است .آهک یاد شده با نشان  TRlshتفکيک گردیده است .از این آهک
مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Aulotortus (Involutina)gaschei praegaschei Koehn-Zaninetti , Trochammina almtalensis , KoehnZaninetti, Aulotortus (Involutina) sp., Ammodiscus sp., Agathammina sp., Reophax sp., Nodosaria sp.,
algae: Cayeuxia sp.
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که سن آنرا ميتوان به ( Anisian - Ladinianتریاس مياني) نسبت د اد .آهکهای یاد شده از نظر سنگ شناختي نوعي
 Biopelmicrospariteميباشند که تا اندازه ای دولوميتي شده اند .این آهک ها را مي توان با آهک اسپهک مقایسه
نمود.
واحد  TRnسازند نای بند (تریاس باال)
)(TRshd

در کوه بلبلوئيه و کوه تيزی نهشته
این واحد بطور همساز بر روی سطح فرسایشي دولوميت های شتری
شده است .در بلبلوئيه این سازند با یک پي بوکسيت – التریتي بر روی سطح فرسایشي (کارستي) دولوميت ه ای
شتری نهشته شده است .در برونزد یاد شده ،سطح باالی دولوميت شتری زیر تاثير آبهای فرو رو تا حدود  20متر ،

ﮐﺸ
ﻮر

آغشته به اکسيدها و هيدرو اکسيدهای آهن گشته است .در کوه تيزی افق بوکسيت – التریتي وجود نداشته و سازند
نای بند بر روی یک سطح فرسایشي واحدهای  TRdshو  TRlshنهشته شده که در پي آن آغشتگي های اکسيدهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهن وجود داشته و بخشي از آهکهای واحد  TRlshاز راه شکافها و درزهای انحاللي کارستي دولوميتي شده اند .از
اینقرار کامال آشکار است که سازند نای بند بر روی یک سطح فرسایشي تریاس مياني نهشته شده که گوی ای
جنبشهای خشکي زائي کيميرین آغازی ميباشد (نوازی .)1370

تﻣ

افق بوکسيت التریتي دارای ضخامتي بين  18تا  16متر بوده بافت آن پيزوليتي ميباشد و ترکيب کاني شناختي آن
عبارتست از:
Diaspore + Kaolinite ± Bohemite + Hematite + Goethite + Anatase ± Chlorite ± Quartz ± Calcite ±
dolomite ± Muscovite ± Plagioclass ± Rutile

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دو کاني دیاسيور و کائولينيت عمده ترین کاني تشکيل دهنده بوکسيت – التریت یاد شده ميباشند .این افق

و
اﮐﺘ

بوکسيتي در دو منطقه بلبلوئيه و ده بازرگان –  15کيلومتری شمال کرمان برونزد دارد.
ليتولوژی سازند نای بند در دو برونزد کوه تيزی و بلبلوئيه با هم متفاوت ميباشد در کوه تيزی در آغاز حدود  20متر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهک تيره رنگ توده ای دیده مي شود ک ه در بخش پایاني آن مگالودونت ) (Megalodontهای بزرگ به ابعاد 25
سانتيمتر دیده مي شود  .در این باند آهکي مرجانهائي از نوع  Montivaltia, Astaeormorpha, Retiophyliaدیده
شده است .پس از این الیه آهکي تناوبي از ماسه سنگ ،شيل و آهک دیده مي شود .ضخامت این تناوب در حدود
 50متر ميباشد .در آهکهای درون این ردیف انواع و اقسام کرینوئيدها بویژه  Pentacrinusو گاستروپود ،براکيوپود و
دو کفه ای (خصوصا پکتن  Pectenو مونوتيس  )Monotisدیده شده است.
در برونزد بلبلوئيه پس از افق بوکسيت – التریتي در آغاز تناوبي از ماسه سنگ های قرمز و شيل های قرمز
بوکسيتي با ميانالیه های آهکي و سپس در پایان یک افق آهک های مارني با ساختار نودولي )(Nodular limestone
و آهک های ماسه های نهشته شده است .در آهک های مختلف این سازند در بلبلوئيه ماکروفسيل های زیر دیده

زﻣﯿ

شده است( .استفان)1997 ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Distichophyllium(Montivaltia),
Retiophylia(Thecosmilia),
Astaeromorpha,
Thamnasteria
,
Nevadathalamia sp.
Cina baria sp., Peronidella sp., Sestrostomella , Megalodont, Monotis sp. Pecten sp., Pentacrinus ,
echinoid's spine,

نوازی در آهک های سازند نای بند در کوه تيزی و بلبلوئيه مجموعه فسيلي زیر را گزارش نموده اند:
Miliolipora cuvillieri BRONNLMANN-ZANINETTI, Trochammina alpine KRISTAN, Frondicularia
cf.F.woodwardi HOWCHINI, Ophthalmidium cf. O. triadicum KRISTAN-TOLLMANN, Hemigordius
sp., Ophtalmidium sp. –Frondicularia sp., Agathammina sp., Planiinvoluta sp., Reophax sp.,
Cristellaria sp., Ammodiscus sp., Earlandia sp., Nodosaria sp., Pentacrinus , echinoid's spine and
debris, mollusca fragments

نوازی ( )1370به این مجموعه فسيلي نوربين باالئي – رتين پایين را نسبت داده است.
در بعضي از مناطق مانند ده بازرگان بعلت پيچيدگي تکنونيکي تفکيک واحد های  TRn , TRlsh , TRdsh , TRsميسر
نبوده و از این رو مجموعه واحدهای یاد شده بصورت  TRنشان داده شده است.
از دیدگاه سنگ شناختي آهک های سازند نای بند همگي نوعي  Biomicriteتا  Biopelmicriteميباشند که در
بعضي از مناطق قدری تبلور مجدد یافته و تا اندازه ای دولوميتي شده اند .آهک های ماسه ای دارای بلورهای زاویه
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دار یا نيمه گرد شده ای هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنها از نوع کوارتز ميباشند .سایر دانه های آواری عبارتند
از پالژیوکالز ،فلدسپاتهای قليائي ،مسکویت ،زیرکن ،کانيهای اوپاک و قطعاتي از کوارتزیت .در بعضي از آهکهای
ماسه ای اواوليت هائي از سيدریت و کلریت دیده ميشود.
ضخامت سازند نای بند بين  160تا  80متر در تغيير است.
ژوراسیک( Js -سازند شمشک رتولیاسیک )Rhaeto - liassic

سازند شمشک با یک الیه  10تا  25متری ماسه سنگ قهوه ای تيره کمرنگ آغاز ميشود .این الیه ماسه سنگي

ﮐﺸ
ﻮر

مستقيما بر روی تناوب آهک های ماسه ای و آهکهای ریفي تریاس باال نهشته شده است .بر روی ماسه سنگ یاد
شده تناوبي از آهکهای ماسه ای اواوليتي و ماسه سنگ آهکي ،آهک اواوليتي و ماسه سنگ کوارتزیيي نهشته شده

است .آهک های ماسه ای اواوليتي دارای ساخت چليپائي ) (Cross Beddingو اثر جنبش زیستوران )(Bioturbation

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و نيز ساخت های آشفته ( (Contorted beddingاست که حکایت از نهشته شدن در یک محيط پر انرژی کرانه ای
(منطقه امواج) دارد .هوکریده و همکاران ( )1962ضخامت این بخش را  82متر و نوازی ( 105 )1370متر گزارش

تﻣ

نموده اند.
ماسه سنگهای بخش پائين از دانه های درهم قفل شده کوارتز ،قطعات سنگي کوارتزیتي ،چرت و فلدسپات و ميکا ب ا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آژند (سيمان) رس و اکسيد آهن تشکيل شده و ماسه سنگ ها وميکروکنگلومراهای بخش باال دارای آژند آهکي بوده
و دارای اواوليت های آهکي ميباشند .قطعات آواری این سنگها از کوارتز ،کوارتزیت های دگرگونه ،فلدسپات ،قطعات
چرت گوشه دار تا نيمه گوشه دار تشکيل شده است.
در بخش باالئي مجموعه فسيلي زیر از آهک های ماسه ای اواوليتي و ماسه سنگ های آهکي بدست آمده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Involutina liassica (JONES) , Vidalina martana(FARINACCI) , Trocholina turris FERNTZEN ,
Vidalina sp., Planiinvoluta sp., Cristellaria sp., Aulotortus(Involutina) sp., Bigenerina sp.,
Ophthalmidium sp., Neotrocholina sp., Spirolina sp., Planularia sp., Ammobaculites sp., Eggerella sp.,
Nodophthalmidium sp., Reinholdella sp., Dentalina sp., Ammodiscus sp., Nodosaria sp. Frondicularia
sp., Aeolisaccus sp., Trochammindae, subfamilycyclammininae, Microgastropoda, Ostracods,crinoid
fragments, coral fragments, Brachiopoda, Blemnite, Ammonites
با توجه به این مجموعه فسيلي مي توان سن ریتين باالئي تا لياس باالئي ) (Upper Rhaetian – Upper Liasرا به

واحد  Jsمنتسب نمود .قابل توجه اینکه در این مجموعه ،فسيل های گياهي متعددی نيز دیده شده است که تع يين
آنها ميسر نگشته است .ا ین واحد را از نظر ارزش چينه شناختي ميتوان هم ارز سازند شمشک دانست.
 -واحد ( Jbdلیاس باالئی – دوگر پائین) آهک بادامو

زﻣﯿ

آهک های ماسه ای اواوليتي بخش باالئي واحد  Jsبتدریج به آهکهای اواوليتي – پيزوليتي با زمينه ميکریتي تبدیل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي شوند .این واحد دارای ماکروفسيل های دوکفه ای و آمونيت و در بسياری از مناطق بلمنيت ميباشند .آمونيت
های این واحد در مناطقي که حوضه رسوبگذاری کم ژرفا و پرانرژی بوده وجود ندارند .در منطقه بلبلوئيه الیه های
آهکي پيروليتي بوسيله الیه های بسيار نازک مارنهای زرد رنگ از هم جدا مي شوند .ضخامت الیه ها بين 50
سانتيمتر تا  2متر در تغيير است .از آهک های این واحد در بلبلوئيه مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Involutina cf. I. liassica(JONES), Planularia sp., Trocholina sp., Cristellaria sp., Radiolaria sp.,
Ostracods, mollusca fragments, algae: Cyanophycea

که مي توان سن آنرا به لياس باالئي نسبت داد .آمونيت های آهک بادامو در برونزد شمال ده ب ازرگان توسط آق ای
دکتر سيد امامي مطالعه شده و سن توارسين پيشين تا باجوسين مياني )(Early Toarcian – Middle Bejocian

برای آنها پيشنهاد گردیده است از اینقرار برای واحد  Jbdسن لياس باالئي – دوگر پائين پيشنهاد ميگردد.
در بعضي از مناطق واحدهای  Jbd , Jsرا نميتوان تفکيک نمود و بنابراین در اینمورد عالمت  Jbdبرای مجموعه این
واحدها در نظر گرفته شده است.
قابل توجه آنکه هوکریده و همکاران ( )1962در شمال کوه درمانو مجموعه فسيلي زیر را در آهک ه ای سفالوپوددار
شبيه آهک های باداموئي که در شمال ده بازرگان برونزد دارد یافته اند:
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Nautilid, Leioceras., Ludwigia costasa (Quenstedt), Ludwigia murchisonae (Sowerby), Ludwigia sp.,
)Modiola plicata (Sowerby
که بعقيده آنها به بخش پائين و باالئي آالنين ( Aalenianدوگر پائين) تعلق دارد .مجموعه این شواهد داللت بر آن

دارد که آهک باداموی برگه  1 :100000کرمان را ميتوان به لياس باال تا دوگر پائين نسبت داد.
 -واحدهای ( Jmh , Jshh , Js,shhسازند هجدک دوگر)

بر روی آهک بادامو تناوب نسبتا ضخيمي (در بعضي از موارد بيش از  700متر) ماسه سنگهای خاکستری مایل به

ﮐﺸ
ﻮر

قهوه ای تا سبز رنگ و شيل های ميکادار ماسه ای تيره رنگ تا سبز رنگ ،کوارتزیت نازک الیه ،کنگلومرا و ماس ه
سنگهای آهکي و الیه های بسيار نازک آهک واجد مجموعه فسيلي دریائي تشکيل شده است .ماسه سنگها دارای
چينه بندی چليپائي بوده و در اغلب موارد درشت دانه ميباشند .در بخش باالئي این واحد که با عالمت  j hshنشان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

داده شده ضخامت شایان توجهي از شيل های سبز رنگ مایل به خاکستری تا سبز کمرنگ گسترش داشته و
ضخامت آن بين  200تا  150متر در تغيير است .واحد  J h s.shدارای فسيل های گياهي گوناگون ميبا شد .از الیه های
آهکي و ماسه سنگهای آهکي ميکروفسيل های زیر بدست آمده است:

Cristellaria sp., Neotrocholina sp., Miliolidea, crinoids, echinoid, bryozoa fragment, algae:
Cyanophycea

تﻣ

هوکریده و همکاران ( )1962در نوارهای نازک آهکي این مجموعه در شمال کوه تيزی فسيل های زیر را گزارش
نموده اند:
Lopha sp.,Pectinid sp., Plagiostoma sp., Cucullaea cf. clathrata leckenby, Pinna sp., Belemnopsis cf.
beyrichi, pholadomya carinata goldfuss.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که آنها را به باتونين – کالووین نسبت داده اند .این مجموعه بنام سا زند هجدک ناميده شده ا ست.

با عالمت  Jmhمشخص گردیده اند.
 -واحد Jb, Jssb, Jplb, Jmb, Jg.sb, Js.shb, Jc.sb

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند بیدو (ژوراسیک باال – کرتاسه پائین)

و
اﮐﺘ

در بعضي از برونزدهای واقع در شمال کوه تيزی و مناطق بلبلوئيه و بندر والي آباد سازند هجدک بش دت چين خورده
و دگرگوني مختصری را نيز – در حد کلریت زون رخساره گرین شيست تحمل نموده است .این برونزدهای دگرگونه

بر روی سازند هجدک ردیفي از ماسه سنگ های قرمز ،مارنها و شيل و شيل های ژیپس دار و آهکهای مارني و ماسه
سنگهای درشت دانه و کنگلومرا و در بعضي از برونزدها آهکهای اواوليتي نهشته شده است .این مجموعه بنام سازند

زﻣﯿ

بيدو معروف شده است .این سازند با یک کنگلومرای پي بضخامت  1تا  8متر آغاز ميگردد .این کنگلومرا در بعضي از
موارد با دگر شيبي (با همسازی زاویه ای) و در پاره ای از موارد نيز کامال همساز بر روی سازند چين خورده و
دگرگ ون شده هجدک قرار ميگيرد .قطعات این کنگلومرا شامل دولوميت ،ماسه سنگ ،چرت و کوارتزیت ،آهک و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قطعات آهکهای اواوليتي بادامو و آهکهای ماسه ای اواوليتي سازند شمشک و ماسه سنگهای سازند داهو و آهکها و
دولوميتهای پالئوزوئيک و ماسه سنگهای سبز رنگ هجدک ميباشد .زمينه ای ن کنگلومرا عموما از قطعات دانه ریز
حاصل از تخریب بخش های باالئي سازند هجدک مانند شيل های واحد  Jshhتشکيل شده است بر روی کنگلومرای
پي ،واحد ماسه سنگي و کنگلومرائي نهشته است .این واحد ماسه سنگي کنگلومرائي که از ماسه سنگهای سبز و
قرمز و کنگلومرا تشکيل شده با عالمت  Jc.sbنشان داده شده است از این واحد ،فسيلي بدست نيامده است .واحد
 Jbs.shعموما از ماسه سنگ و شيل با رنگ عمومي قرمز تشيکل شده و بر روی واحد کنگلومرا – ماسه سنگي Jc.sb

نهشته شده است .واحد  J g.sbاز شيل و ماسه سنگ و مارن ژیپس دار با ميانالیه های نازکي از آهک پکتن دار تشکيل
شده است .بخش ماسه سنگي و شيلي این واحد دارای رنگ سبز تا سبز مایل به خاکستری ميباشد .واحد  Jmbشامل
مارن ،آهک مارني ،آهک پکتن دار با رنگ عمومي زرد روشن ميباشد .ضخامت واحدهای مختلف بسيار متغيير بوده و
تغيير جانبي و تبدیل آنها به یکدیگر از و یژگي های بسيار مشخص سازند بيدو ميباشد .ضخامت آهک های پکتن دار
در درون سازند بيدو در مواردی آنچنان زیاد است که ميتوان آنرا بعنوان یک واحد مستقل جدا نمود .در واحد Jplb

در حقيقت آهک های پکتن دار برتری چشمگيری دارند .بر روی واحد  Jbplشيل ها و ماسه سنگهای برنگ سبز
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کمرنگ و قرمز و ارغواني ژیپس دار نهشته شده که در حقيقت باالترین واحد سازند بيدو را تشکيل ميدهد .این واحد
با عالمت  Jssbنشان داده شده است .در بعضي از ماسه سنگهای آهکي و آهک های بخش نهائي واحد Jssb
ميکروفسيل های زیر دیده شده است.
Ophthalmidium sp., mollusca fragments, Charophytes
تمامي کوشش ها برای یافتن ميکروفسيل در آهکهای پکتن دار  Pectinid limestoneبي نتيجه مانده است .از این

ﮐﺸ
ﻮر

سازند در گستره وسيعتر مناطق زیر پوشش برگه  1 :250،000کرمان و منطقه زیر پوشش کار هوکریده و همکاران
( )1962مجموعه فسيلي درخور توجهي بدست آمده که بر اساس آن سازند بيدو را به ژوراسيک باالئي – کرتاسه
پائين (نئوکومين) نسبت داده اند.
در برونزدهائيکه تفکيک واحدهای مختلف سازند بيدو ميسر نگشته است این سازند را با عالمت  Jbنشان داده ایم.
ضخامت رسوبهای بيدو  800تا  900متر ميباشد .در پایان الزم بياد آوریست که در بخش باالئي این سازند رسوبهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تبخيری در بعضي از برونزدها بسيار قابل مالحظه است بطوریکه بعنوان معدن گچ از آن بهره برداری مي شود.
 -کرتاسه

مجموعه های سنگي متعلق به کرتاسه بخش های وسيعي از منطقه زیر پوشش این برگه را در خاور و شمال و مرکز

تﻣ

آن پوشانيده است .بطور کلي کرتاسه ر ا در این نقشه مي توان به دو بخش  -کرتاسه پيشين یا پائين Early or

 Lower Cretaceousو  -کرتاسه پسين یا باالئي  Late or upper Cretaceousتقسيم نمود .باید خاطر نشان سازیم

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که قسمت بيشتری از برونزدهای کرتاسه در این نقشه متعل ق به کرتاسه باالئي یا پسين است و کرتاسه پائين کم
ضخامت ميباشد.
 -کرتاسه پائین واحدهای Kgl , Kmgl

و
اﮐﺘ

بر روی سازند بيدو در منطقه کوه پایه دو گونه مجموعه ليتولوژیکي نهشته شده است که عبارتند از:
– واحد  Klmgکه تناوب مارن ،مارن گچ دار ،دولوميت ،شيل و آهک های اربي تولين دار مي باشد .این مجموعه در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 15کيلومتری شمال شرق ده محمد شاه در لبه رودخانه شهداد تشکيل گردیده است .از الیه های آهکي این
مجموعه فسيل های زیر بدست آمده است:
Orbitolina cf.O.lenticularis(BLUMENBACH). Orbitolina sp., Dorothia sp., Lenticulina sp., bryozoa
fragments, echinoid's spine
که به کرتاسه پائين ) (Albian – Aptianنسبت داده شده است.

زﻣﯿ

– واحد  Klgکه گسترش بسيار زیادی داشته و در همه جا بصورت یک نوار نازک در زیر آهکهای کرتاسه باالئي از ده
محمد شاه تا بندر والي آباد وتونل شهداد نهشته شده است .این واحد با یک کنگلومرا و ماسه سنگ کنگلومرائي ب ه
ضخامت  10تا  15متر آغاز گردیده و سپس بر روی آن ردیفي از دولوميت های آلگي و دولوميت های ماسه ای و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميانالیه های ماسه سنگي و فورش سنگي به ضخامت حداکثر  100متر بر روی واحد کنگلومرائي ماسه سنگي
نهشته شده است .کنگلومرا ی پي این واحد تماماً از ماسه سنگهای قرمز بخش باالئي بيدو تشکيل شده و آژند
(سيمان) آن دولوميتي – آهکي ميباشد .از این واحد هيچگونه فسيلي بدست نيامده و تصور ميرود از نظر هم ارزی
چينه شناختي هم ارز واحد  Kmg 1باشد.
 -کرتاسه باالئی واحد های K m2 , Ksh2 , Kst2 , K lm2 , Kl2 , Kll2

کرتاسه باالئي را باید به دو گروه تقسيم نمود .گروه یکم در برونزد واقع  15کيلومتری شمال شرق ده محمد شاه در
لبه رودخانه شهداد قرار دارد .در این برونزد بر روی واحد  Kmg 1ابتدا ردیفي از کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل قرمز

نهشته شده است که این ردیف با عالمت  Kst2نشان داده شده است .پي این ردیف را یک کنگلومرا به ضخامت یک تا
دو متر تشکيل ميدهد .بر روی این ردیف تناوبي از مارن و آهک مارني و آهک نهشته شده است که از آ هکهای آن
مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Heterohelix cf.H. cretacea , Hedbergella sp., Heterohelix sp., Valvulina sp., rudist fragements,
echinoid's spine
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که آنرا مي توان به سنونين پائين  Lower Senonianنسبت داد .این واحد با عالمت  Klm2مشخص گردیده است .بر
روی این واحد در آغاز یک کنگلومرا به ضخامت  2تا  3متر نهشته شده است و سپس بر روی آن ضخامت درخور
توجهي از آهک های رودیست دار ریفي سياه رنگ تا خاکستری تيره تشکيل شده که از آن مجموعه فسيلي زیر
بدست آمده است:
Pseudolituonella reicheli MARIE , Ammobaculites sp., valvulina sp., Dicyclina sp., Trochamminidea,
Miliolidea, Lituolidea , rudist fragments, algae: Salpingoporella sp.
که سن سنونين پائين ) (Lower Senonianرا بدان نسبت داده اند این واحد با عالمت  K2 lمشخص شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

گروه دوم کرتاسه باالئي که عمدتا در مناطق خاوری و مرکز و شمال برگه گسترش وسيعي داشته و ستيغ های کوه
بادام دار و کافرکوه و کوه سيرچ و کوه سدو و کوه پلوار را تشکيل داده و از مجموعه های سنگي مختلفي تشکي ل
شده اند که عبارتند از:
 -واحد K ll2

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد که باحتمال قوی هم ارز واحدهای  Klm2 ,Kl2 , Kst2ميباشد عمدتا از آهکهای ریفي تشکيل شده است .از
ویژگي های عمده آن مي توان به نکات زیر اشاره نمود:
 -این آهکها در بيشتر نقاط در بخش های زیرین نازک الیه بوده و در بخش های باالئي ضخيم الیه و توده ای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ميباشند.
 فراواني رودیست از مشخص ترین ویژگي های این آهک هاست .در بخش های باالئي این آهکها هيپوریت هایبسيار بزرگ دیده شده است.
از این واحد مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Globotruncana linneiana D' ORBIGNY, Globotruncana cf.G. lapparenti BROTZEN, Globotruncana cf.
G. marginata (REUSS), Cuneolina Pavania parva HENSON , Pseudolituonella reichli MARIE,
Valvulammina picardi HENSON, Minouxia lobata GENDROT, Calcisphaerula innominata(BONET),
Stomiosphaera sphaerica KAUFMAN, Pithonella ovalis KAUFMAN, Globotruncana sp., Siderolites
sp., Gaudryina sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Cuneolina sp., Minouxia sp., Rotalia sp.,
Gavelinella sp., Pseudolituonella sp., Valvulammina sp., Pseudochrysalidina sp., Murgeina sp.,
Valvulina sp., Ophthalmidium sp., Dorothia sp., Nummoloculina sp., Haplophragmium sp.,
)Pseudotextularia sp., Dicyclina sp., Aeolisaccus sp., subfamily Cyclammininae , Rudist (Radiolites sp
, algae Cladocoropsis sp., Acicularia sp.

این مجموعه فسيلي به کرتاسه باالئي تعلق دارد.
 -واحدKsh 2

زﻣﯿ

بر روی واحد  Kll2در بسياری از برونزدهای خاور محدوده نقشه کرمان تناوبي از مارن ،آهک های مارني اکزوژیرادار
بچشم ميخورد .مارن ها و آهک اگزوژیردار ) (Exogyra marly limestoneدر پایان به آهک های ماسه ای اربي
توایدس دار ) (Orbitoides limestoneتبدیل مي شوند که در زیر نخستين واحد کنگلومرای کرمان قرار دارند .از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این آهک ها مجموعه فسيلي زیر بدست آمده ا ست
Orbitoides media (d' ARCHIAC), Siderolites calcitrapoides LAMARCK , Omphalocyclus macroporus
LAMARK , Orbitoides apiculata SCHLUMBERGER , Siderolites sp., Sirtina sp., Valvulina sp.,
bryozoa fragments.
این مجموعه را مي توان با اطمينان به ماستریختين  Maestrichtianنسبت داد .باحتمال قوی واحد  Ksh 2را مي توان

از نظر ارزش چينه شناختي هم ارز کامپانين – ماستریختين  Campanian - Maestrichtianدانست .واحد  Kll2از
اینقرار محدوده ای بين سنومانين تا کامپانين را شامل مي شود.

 -واحد K m2

در منطقه سه کنج واقع در جنوب خا وری محدوده این نقشه بر روی واحد  Kll2مجموعه ای شامل ماسه سنگ آهکي
و شيل و ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي دانه درشت و عدسي های کنگلومرائي تشکيل شده که از ماسه سنگ ه ای
آهکي و آهک های ماسه ای آن مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است.
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Siderolites calcitrapoides LAMARCK, Omphalocyclus macroporus LAMARCK, Lepidorbitoides
socialis(LEYMERIE), Lepidorbitoides minor DOUVILLE, Orbitoides media (d' ARCHIAC),
Orbitoides sp., Siderolites sp., Omphalocyclus sp., Lenticulina sp., Dorothia sp., Rotalia sp., Valvulina
sp., Litulidae, bryozoa frgments , algae: Dascycladacea , Corallinacea
که سن آنها را مي توان به ماستریختين ) (Maestrichtianنسبت داد.

این واحد در نقشه با عالمت  Km2نشان داده شده است .باحتمال بسيار قوی واحدهای  Ksh2 , Km2از نظر چينه
شناختي هم ارز بوده و احتماال در اثر تغيير رخساره جانبي بوجود آمده اند.
 -سنوزوئیک

ﮐﺸ
ﻮر

 ترشیرپالئوژن

در محدوده نقشه کرمان پالئوژن بصورت سه مجموعه ليتولوژیکي متفاوت دیده شده است .این سه مجموعه در سه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حوضه متفاوت رسوبگذاری نهشته شده اند و عبارتند از:
 سازند کنگلومرای کرمان که بهترین برونزدهای آن عبارتند از کوه سپيدی و کوه خواجه و کوه آب گردو ،کوهدربيک  ،این برونزدها توسط رحيم زاده ( ) 1983مورد بررسي قرار گرفته است .مطابق اظهارات رح يم زاده سازند

تﻣ

کنگلومرای کرمان را در این محدوده مي توان به دوپاره تقسيم نمود )1( :پاره سازند پائين که عمدتا از ماسه سنگ
ه ای آهکي نسبتا ریز دانه تشکيل شده است .این بخش در نقشه  1 :100000کرمان با عالمت  PEc lKنشان داده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شده است ) 2( .پاره سازند باالئي که از کنگلومرای درشت دانه تشکيل شده است .به عقيده رحيم زاده ( )1983سن
سازند کنگلومرای کرمان را باید پالئوسن تا ائوسن پائين دانست  .او عقيده دارد که اجزا این سازند را ميتوان نهشته
های آواری حين کوهزائي) (Detrital synorogenic depositsبحساب آورد ،کوهزائي الراميد که موجب چين

و
اﮐﺘ

خوردگي و برخاست ) (Upliftآهک های کرتاسه گشته ،مهمترین عامل تامين قطعات درشت سازند کنگلومرای
کرمان بوده و مجموعه ه ای سنگي ماسه ای دوره های دیگر زمين شناسي منبع تامين زمينه ریز دانه بخ ش باالئي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درشت دانه و بخش ماسه سنگي ریز دانه پائين بوده است که در فاز کوهزایي الراميد برون زدگي پيدا کرده اند .
بخش باالئي سازند کنگلومرای کرمان در این نقشه با عالمت  PEc2Kنشان داده شده است .در بسياری از برونزد ها
سازند کنگلومرای کرمان بطور همساز بر ماسه سنگ های آهکي و آهک های ماسه ای ماستریختين (آهک های اربي
توئيدس دار) نهشته شده است.
 -ردیف سه کنج

زﻣﯿ

در منطقه سه کنج پس از آخرین الیه های واحد  Km2متعلق به ماستریختين ردیف نازکي (در حدود  50متر) از
ماسه سنگ آهکي دانه درشت با چينه بندی چليپائي ،ماسه سنگ با عدسي هائي از کنگلومرا نهشته شده است .این
واحد با عالمت  PEc1نشان داده شده است  .پس از این واحد رسوبهای دریائي پالئوسن پائين با رخساره آهکهای
ميکریتي خاکستری روشن تا تيره ،نهشته شده است که دارای مجموعه فسيلي زیر ميباشد:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Planorbulina create (MARSSON), Miscellanea primitiva A.RAHAGHI, Globoralia wilcoxensis
CUSHMAN, Sistanites iranica A.RAHAGHI , Miscellanea sp., Elphidium sp.,Gavelinella sp.,Cibicides
sp.,Reophax sp., Discorbis sp.,Valvulina sp.,Spirolina sp.,Ophthalmidium sp.,Rotalia sp.,
Haplophragmium sp., Textularia sp., Nodophthalmidium sp. , Miliolidea (Quinqueloculina sp.,
Triloculina sp., Spiroloculina sp., Periloculina sp.), Lituolidae , algae: Halimeda praemonilis
MORELLET, Ethelia alba,Neomeris sp., Acicularia sp.,Halimeda sp., Charaphyta?sp.

که سن پالئوسن باالئي را بدان نسبت داده اند.
این آهکها در حدود  250متر ضخامت دارند و بهترین برونزد آن در دره سه کنج قرار دارد .این واحد با عالمت PE l

نشان داده شده است.
بر روی واحد  PElردیفي از ماسه سنگ  ،فورش سنگ ،کنگلومراهای ریز دانه با ساختار تناوبي و ریتمي نهشته است.
این مجموعه با تناوبي از ماسه سنگ و کنگلومرا آغاز ميگردد .کنگلومراهای پي این واحد دارای ساخت رسوبي ویژه
ای ميباشند .قطعات این کنگلومرا را قلوه هائي از واحد  PElتشکيل داده اند .بنظر ميرسد که پس از نهشته شدن
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واحد  PElو پيش از سخت شدن کامل آهکها رویدادی تکتونيکي موجب برخاست رسوبهای آهکي را فراهم آورده و
رسوبهای سخت نشده که تعادل گرانشي خود را در اثر برخاست از دست داده اند بصورت جریانهای ریزشي به درون
حوضه رسوبي مجاور که در آن فورش (سيلت) و ماسه سنگ و کنگلومرا نهشته مي شده ،ریخته اند .ریزش این
آهکها به درون حوضه تا مدتهای مدید ادامه داشته و چنين است که قطعات بزرگ و کوچک از این آهکها بصورت

ﮐﺸ
ﻮر

اوليستوليت ) (Olistholithدر درون ماسه سنگها و فورش سنگها و کنگلومراهای یاد شده ریخته است .رحيم زاده
( ) 1983این رسوبات را نوعي توربيدیت نسبتا ژرف دانسته است ،مشاهدات صحرائي ما نشان داده که این رسوبات
بطور جانبي به کنگلومراهای درشت دانه سازند کرمان تبدیل مي شوند .رحيم زاده ( )1983نيز بر این مطلب تاکيد
داشته و تورب يدیت های سه کنج را هم ارز بخش پائين سازند کرمان دانسته است .مشاهدات ما نشان ميدهد که
توربيدیت های سه کنج – بر خالف عقيده رحيم زاده ( )1983هم ارز بخش باالئي سازند کرمان ميباشد .ما آهکهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  PElو ماسه سنگهای زیر آنرا ) (PEclهم ارز بخش پائين سازند کرمان مي دانيم .توربيدیت های سه کنج را با
عالمت  PEfنشان داده ایم .از توربيدیت های سه کنج هيچگونه آثار فسيلي بدست نيامده و ما پيشنهاد مي کنيم که
به ردیف سه کنج سني از پالئوسن – تا ائوسن پائين نسبت داده شود.
 -ردیف سیمک

تﻣ

در خاور دهکده سيمک در  25کيلومتری شمال خاوری کرمان ردیفي از کنگلومراهای بسيار درشت دانه (شبيه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومراهای سازند کرمان) ،ماسه سنگ و ميکروکنگلومرا و مارنهای قرمز و ميان الیه هائي از آهکه ای آب شيرین
بسيار متراکم بطور ناهمساز بر روی رسوبات شيلي ماسه سنگي و مارنهای ژیپس دار بخش هائي پایاني سازند بيدو
نهش ته شده است .الیه های کنگلومرا در پي این دریف بسيار درشت دانه و ضخيم بوده ولي بتدریج به سمت باالی

و
اﮐﺘ

ردیف از ضخامت و اندازه دانه ها کاسته شده و از باال و جوانب به ماسه سنگهای ریز دانه و مارنهای قرمز تبدیل
ميگردند .در درون مارنهای قرمز ميان الیه هائي از یک نوع آهک بسيار متراکم و ریز دانه ميکریتي دیده مي شود که
ضخامت الیه های آن حداکثر به  2متر ميرسد .نمونه های متعددی از این آهک های برای بررسي فسيل شناختي
مورد بررسي قرار گرفته و تقریبا در همه آنها مجموعه فسيلي زیر دیده شده است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Nodosaridae, Operculinid fragements, Ostracods, Gastropoda, Favreina sp., Charophyta sp.
این رخساره به عقيده آقای پرتوآذر که با فراواني  Charophytesمشخص ميگردد بسيار شبيه به رخساره های

کاروفيت دار پالئوسن ليبي ميباشد .از آنجا که جنس قلوه های بخش های کنگلومرائي این ردیف را آهکهای کرتاس ه
باال ئي تشکيل داده اند تصور مي شود که انتساب سن پالئوسن به این مجموع تا اندازه ای منطقي باش د خصوصا آنکه

زﻣﯿ

کنگلومراهای این واحد بسيار شبيه کنگلومراهای سازند کرمان ميباشند .بخش کنگلومرائي پي این ردیف با عالمت
 PEc2و بخش روئي آن  PEsو کنگلومراهای درون این بخش با عالمت  PEscنشان داده شده است .احتمال ميرود که
بخش  PEc2هم ارز بخش پائين سازند کرمان یعني  PEKclو بخش  PEsاز این ردیف هم ارز  PEc2Kباشد .در درون

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخش های باالئي واحد  PEsگدازه ها و توفها و اگلومراهای آندزیتي تشکيل گردیده که بصورت یک دیواره برجسته
درآمده و ارتبا ط حوضه سيمک را با سایر حوضه های جوانتر قطع نموده است .این مجموعه آتش فش اني در حوضه
رسوبي کم عمق سيمک بوجود آمده و قطعات شيشه و بمب های مربوطه با مارنهای قرمز آن درهم آميخته اند .این
مجموعه آذرین با عالمت  Evنشان داده شده است.
گنبدهای ریوليتي ،این مجموعه ر ا قطع نموده اند .این گنبدها با عالمت  Erنشان داده شده اند .ردیف سيمک در

اطراف دهکده دارسينوئيه نيز گسترش دارد و در آنجا نيز آهکهای آب شيرین بصورت ميانالیه های نازک در درون
بخش باالئي ردیف سيمک دیده مي شود  .بر روی مجموعه آتش فشاني ردیف سيمک ضخامت شایان توجهي از
کنگلومرا و ماسه سنگ تشکيل گردیده که قسمت بيشتری از قطعات آن از سنگهای آتش فشاني واحد  Evميباشد.

در شمال بندر والي آباد این کنگلومراها بصورت مجموعه های بسيار درشت دانه و تيره رنگ تشکيل گردیده که %95
ا ز قطعات آن از سنگهای آتش فشاني ائوسن با درجه جورشدگي ضعيف و گردشدگي نسبتا خوب تا متوسط ميباشد
تنها مقدار کمي از قطعات را آهک های کرتاسه باالئي تشکيل ميدهند .این وضعيت نشان دهنده آنست که ارتفاعات
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تامين کننده این رسوبات بصورت یک برجستگي بسيار مشخص در لبه حوض ه رسوبي وجود داشته و ارتباط بين
حوضه و سایر منابع تامين کننده رسوبات حوضه را قطع نموده است .واحد کنگلومرائي ماسه سنگي را در نقشه با
عالمت  EOc.sو کنگلومراهای بسيار درشت دانه هم ارز آنرا با عالمت  EOvcنشان داده ایم .تصور ميرود که این
کنگلومراها و ماسه سنگها مربوط به ائوسن باالئي اليگوسن پائين باشد .این اظهار نظر فقط با اتکا به وضعيت چينه
شناختي این دو واحد است و بر هيچ دليل فسيل شناختي تکيه ندارد.
 -نئوژن

نئوژن تنها در  5کيلومتری جنوب غرب ماهان در یک ساختار تاقدیس گونه برونزد دارد .نئوژن را در این منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

ميتوان به دو بخش اصلي تقسيم نمود - .بخش پائين یا واحد  Ngrکه تناوبي از مارن و ماسه س نگ و کنگلومرا
ميباشد - .بخش باال  Ngcکه تنها از کنگلومرا با درجه جورشدگي ضعيف و گردشدگي نسبتا خوب ميباشد .قلوه ه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومرا عمدتا از آهک های کرتاسه باال است ولي قلوه هایي شامل ماسه سنگ ،کوارتزیت ،دولوميت و سنگ های
آتش فشاني ،از تشکيالت مختلف محدوده چهارگوش  1 :100000کرمان نيز دیده مي شود .واحد  Ngrدر بخش
های باال دارای عدسي هائي از کنگلومرا های درشت دانه واحد  Ngcبوده و بتدریج ميانالیه های کنگلومرا زیاد تر

تﻣ

شده و در نهایت به واحد  Ngcتبدیل مي شود .از اینقرار دو واحد  Ngcو Ngrبا هم پيوند ارگانيک دارند .این دو واحد
را از نظر ارزش چينه شناختي شاید بتوان هم ارز سازند قرمز باالئي دانست .این احتمال وجود دارد که واحد Ngc
هم ارز سازند بختياری باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 کواترنرplc

کهن ترین مجموعه رسوبي کواترنر واحد  Qميباشد که گستره های وسيعي را در شمال و شرق محدوده نقشه

و
اﮐﺘ

 1 :100000کرمان مي پوشاند .این واحد از کنگلومراهائي تشکيل شده که آژند (سيمان) سخت نشده ای دارند.
بجز در بعضي از قسمت ها که در کناره گسله های مهم قرار دارند در بقيه برونزدها افقي بوده و کمتر زیر تاث ير چين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خوردگي قرار گرفته اند .در زونهای گسلي بخش هائي از این کنگلومراها زیر تاثير محلولهای کربنات ه قرار گرفته و
سخت شده اند و این کنگلومرا ها با عالمت  Qplcنشان داده شده اند.
پادگانه ها و تراس های رودخانه ای  Qt l2 , Qt l1آبرفت های قدیمي این محدوده اند که توسط پادگانه ها و دشت های
آبرفتي جدیدتر  Qt22 , Qt21بریده شده اند .آبرفت های جوانتر بستر رودخانه ها  Qalو دق های رسي  Qcو رسوبهای
بادی  Qsو واریزه ها  ،Qstاز دیگر پيکره های رسوبي کواترنر ميباشند.
سنگهای آذرین و دگرگونی
 -سنگهای دگرگونی

زﻣﯿ

سنگهای دگرگوني در این ورق ه بر دو دسته اصلي تقسيم مي شوند - .سنگهای دگرگوني درجه خفيف که بيشتر در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حد اوائل رخساره گرین شيست و اواخر رخساره زئوليت ميباشند و در بعضي از برونزدهای ژوراسيک مياني باالئي
دیده شده اند - .سنگهای دگرگون همبری که بر اثر نفوذ دایکهای بازیک به درون آهک های کرتاسه باالئي بوجود

آمده اند .این سنگها عموما اسکارنها و مرمرهای دگرگوني ميباشند که بهترین برونزد آنها در منطقه جنگل قائم دیده
مي شود  .این اسکارنها و مرمرها دارای بافت گرانوبالستيک تا پوای کيلوبالستيک بوده و دارای پاراژنزهای زیر،
ميباشند.
- Calcite + Vesuvianite + Wollastonite + Grossularite
- Grossularite + Vesuvianite + Wollastonite + Prehnite + Ti – Andradite + Calcite
- Vesuvianite – Grossularite + Wollastonite + Diopside + Opaque minerals + Calcite
- Vesuvianite + Grossularite + Diopside + Kauersutite + Wollastonite + Sphene + Leucoxere
+Opaqueminerals + Calcite

سنگهای آذرین
 -دایکها و سیل ها

دایکها و سيلهای این منطقه را مي توان به چند دسته تقسيم نمود - .دایکها و سيلهای مونزونيتي – مونزوگابروئي.
این دایکها در منطقه جنگل قائم و کوه صاحب الزمان دیده مي شوند پهنای آنها به سختي به  20متر ميرسد .بافت
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آنها بيشتر گلومروپرفيریتيک تا پرفيریتيک بوده و بلورهای اوليه آنها را کلينوپيروکسن هائي از نوع اوژیت تا
دیوپسيدیک اوژیت تشکيل ميدهند  .کلينوپيروکسن ها عموم ا از اطراف به بيوتيت تبدیل گشته اند .زمينه این سنگها
را پالژیوکالزهائي با ترکيب آندزین تا البرادوریت تشکيل داده و اطراف و فضای بين آنرا آلکالي فلدسپات فراگرفته
است .بلورهای فرعي این سنگها عبارتند از کاني های اوپاک ،آپاتيت .در بعضي از این دایکها کلينوپيروکسن به

ﮐﺸ
ﻮر

آمفيبل های قهوه ای تبدیل شده اند .در بعضي از دایکها درجه دگرساني بعدی چنان شدید است که تمامي
کلينوپيروکسن ها و آمفيبل ها به مجموعه ای از :کلسيت  +کلریت  +کاني های اپاک تبدیل گردیده و پالژیوکالزبه
آلبيت های نسل جدیدو کلسيت و کلریت تبدیل شده اند بعضي از دایکها مانند دایکهائي که واحد  K2 shرا در شرق
محدوده نقشه  1 :100000کرمان قطع مينمایند دارای بافت افيتيک و ترکيب بازیک بوده ولي بشدت دگرسان شده
اند .بطوریکه تمامي کاني های مافيک آنها را به کلریت و کلسيت تبدیل شده و پالژیوکالزها سوسوریتي شده اند.
 -گدازه ها و گنبدها و توفها و دایکهای اسیدی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -گدازه های ائوسن

این گدازه ها از نظر ژئوشيميائي آندزیت های بازالتي ) (Basaltic Andesiteهستند که در گروه سنگهای نيمه قليائي

تﻣ

 Subalkalicقرار دارند .بعضي از آنها در گروه سنگهای آلکاليک مانند تراکي آندزیت و هاوائيت قرار م يگيرند و گمان
ميرود که این امر به دليل داد و ستدهای متاسوماتيک بين ماگماهای ریوليتي مهاجم  Erو سنگهای آندزیت بازالتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخ داده است .گدازه های ائوسن ) (Evهمگي دارای بافت پرفيری بوده و بلورهای اوليه آنها در بعضي از سنگها
عبارتند از کلينوپيروکسن و اوليوین و در پاره ای از سنگها فقط منحصر به کلينوپيروکسن بوده و در بعضي از آنها
کلينوپيروکسن و پالژیوکالز ميباشد .اوليوین ها بشدت دگرسان شده و فقط فرم اوليه بي پيراميدال آنها حفظ گشته

و
اﮐﺘ

است .این بلورها به کلریت و سرپانتين تبدیل شده اند .پالژیوکالزهای اوليه دارای ترکيب البرادوریت بوده و
کلينوپيروکسن های اوليه از نوع اوژیت ميباشد .زمينه سنگها را پالژیوکالزهای سدیک تر با آرایش جریاني و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلورهای کوچکتر کلينوپيروکسن و کاني های اوپاک اشغال کرده اند .در بعضي از سنگها مقدار ب سيار کمي فلدسپات
آلکالن در اطراف پالژیوکالزهای زمينه تشکي ل گردیده است .در برخي از آنها زمينه دارای بافت اینترگرانوالر ميباشد.
در پاره ای از سنگها اوليوین به مجموعه دولوميت  +سرپانتين تبدیل شده است .سریسيتي شدن بلورهای اوليه
پالژیوکالز در بعضي از سنگها دیده مي شود .کاني های فرعي این سنگها عبارتند از آپاتيت و کاني های اوپاک.
 -سنگهای آذرین ریولیتی

زﻣﯿ

این سنگها به اشکال مختلف دیده مي شوند .در بعضي از برونزدها بصورت توفهای ویتروکالستيک و در برخي
بصورت گنبدهای ریوليتي یا گدازه های ریوليتي دیده مي شود .در اطراف سيمک این سنگها بصورت گنبدهائي
مجموعه آتش فشاني ائوسن را قط ع کرده اند .این گنبدها دارای ساخت منشوری بوده و سنگها ،خود ،دارای بافت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جریاني ميباشند .بيشتر آنها دارای بافت پورفيری بوده و بلورهای اوليه آنها عبارتند از کو ارتز های شکل دار تا نيمه
شکل دار و پالژیوکالزهائي با ترکيب اوليگو کالز و بيوتيت و ارتوکالز ،زمينه بيشتر آنها دارای بافت جریاني بسيار ریز

دانه بوده و از کوارتز و فلدسپاتهای آلکالن تشکيل شده و مقدار کمي کانيهای فرعي مانند کاني های اوپاک ،آپاتيت ،
زیرکن آنها را همراهي ميکند .در بعضي از این گنبدها عدسي های کربناتي بهمراه باریت با ماگمای اسيدی در
مراحل واپسين دم تبلور بوجود آمده است و گمان ميرود که این عدسي های کربناته باریت دار بصورت گداخته غير

قابل آميزش در مراحل پایاني ماگما بوجود آمده است .از اینقرار خاستگاه باریت های منطقه مورد بررسي را مي توان
بسهولت با ماگما تيزم اسيدی مرتبط دانست.

توفهای ویتروکالستيک د ارای بلورهای شکسته کوارتز و پالژیوکالز بوده و زمينه آنها عمدتا از قطعات گوشه د ار
شيشه ای) (Glass Shardتشکيل گردیده است.
از نظر ژئو شيميایي این سنگها در گروه  Subalkalikقرار گرفته و در محدوده ریوليت قرار دارند = (K2 o + Na2o
)5.23 – 3.58 Sio2 = 81.25 – 78.52
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 -دایکهای تراکیتی – کراتوفیری

در بعضي از برونزدهای این منطقه مانند دارسينوئيه دایکهای بسيار قليایي دیده مي شود که رنگ آن ها قرمز بوده و
بافت آنها پرفيری ميباشد .بلورهای اوليه عموما پالژیوکالزهای سدیک (اليکوکالز) و هورن بلند بوده و زمين ه آنها را
فلدسپات های آلکالن پرسدیم با آرایش جریاني تشکيل داده است .این سنگها از نظر سدیم بسيار پرمایه بوده و بطور
کلي در خانواده سنگهای آلکاليک قرار دارند ) (K2o=2.48 Na2o=7.71 Sio2=66.24از نظر رده بندی سنگ نگاشتي
آنها را باید نوعي کراتوفير ناميد زیرا مهمترین کاني آنها پال ژیوکالزهای سدیک ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

زمين شناسي ساختماني و تکتونيک
 اشکوبهای ساختاری -اشکوب ساختاری پان آفریکن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با آنکه ماسه سنگهای سازند داهو در منطقه مورد نظر پيوند مشخصي با سازند دزو ندارند ولي در منا طق مجاور ثابت
گردیده که سازند داهو با ناهمسازی زاویه ای بسيار مشخص بر روی سازند دزو نهشته شده و کنگ لومرا های پي سازند
داهو از دولوميت ها و ریوليت ها و چرت های سياه رنگ متعلق به سازند دزو بسيار پرمایه ميباشند .در این مناطق

تﻣ

سازند دزو تا اندازه ای نيز دگرگون شده است بنابراین باید تصور نمود که حوضه های کششي که در کامبرین پائين
در پوسته ایرانزمين بوجود آمده و جوالنگاه ماگماتيسم دوهنجي ) (Bimodal volcanismتراکيتي – آلکالي بازالت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(طهمورثي  ) 1375بوده اند ،قبل از نهشته شدن سازند داهو چين خوردگي پيدا کرده و بسته شده اند ،این حادثه در
کامبرین پائين رویداده است .پس از بسته شدن این حوضه ها یک رژیم رسوبي کم عمق بر گستره ایران مرکزی
حاکم گشته است.

و
اﮐﺘ

 -اشکوب ساختاری پالئوزوئیک – تریاس میانی (کوهزائی کیمیرین آغازی)

پس از نهشته شدن سازند داهو یک رژیم دریائي کم ژرفای پر تالطم و پر انرژی بر گستره ایران زمين حاکم گشته و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

موجب پدیداری سازند کوه بنان گردیده است .این سازند با یک رژیم دریائي (کوارتزیت تارکي) آغاز گشته و سپس
با پسروی دریا محيطي مانند سبکا ( Sabkaدولوميت های آلگي و استروماتوليت دار واحد  2سازند کوه بنان) حاکم
گردیده و این وضعيت تا اردوسين پائين برقرار بوده است .باحتمال قوی در اثر تاثيرات اپيروژنيک )(Epeirogenic
کوهزائي کالدونين از اردویسين باال ،سيلورین پائين یک نبود رسوبگذاری در منطقه داشته ایم .و س پس یک رژیم
پالتفرمي از سيلورین پائين تا تریاس مياني برقرار گردیده است .البته در این فاصله زماني نيز حرکات اپيروزنيک

زﻣﯿ

موجب باال آمدگي گشته و نبودهای چينه شناختي را موجب گردیده است.
در فاصله زماني بين تریاس مياني و باالئي مجموعه رسوبي پالئوزوئيک – تریاس مياني سربرافراشته و بصورت یک
فرازمين در منطقه بيرون زدگي داشته است .تریاس باالئي باالتریت – بوکسيت بر روی یک سطح فرسایشي نهشته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده است .ای ن سطح فرسایشي گاهي موجب نهشته شدن تریاس باال (سازند نای بند) بر روی واحد اسپهک و در
مواردی مستقيما بر روی دولوميت های شتری گشته است.
 -اشکوب ساختاری (کیمیرین میانی)

از تریاس مياني تا ژوراسيک مياني رخساره های دریائي کم ژرفا و یا محيط های رسوبي النه ای (سازند شمشک و
بادامو) با رخساره های آهکهای اواوليتي و ماسه سنگهائي که محيط های پر انرژی کرانه ای را تداعي مينمایند حاکم

گشته است .مجموعه های نای بند ،شمشک ،بادامو و هجدک (تریاس باالئي – ژوراسيک مياني) قبل از دوگر چين
خوردگي و دگر شکلي و دگرگوني نسبتا شدیدی را تحمل نموده و بصورت ارتفاعاتي پدیدار گشته اند .دریای
ژوراسيک پسين بر روی این مجموعه قبلي پيشروی نموده و کنگلومراهای پي ژوراسيک پسين بر روی آخرین
واحدهای سازند هجدک نهشته شده است .این فاز کوهزائي ابتدا توسط آقا نباتي ( )1975و سپس توسط سيد امامي
و همکاران ( )1990گزارش گردیده است.
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 -اشکوب ساختاری کیمیرین پسین

از ژوراسيک باالئي تا پيش از کرتاسه پائين شرائط دریائي کم ژرفا تا حوضه های کوالبي و حوضه های آب شيرین
کم ژرفا بر منطقه حکمفرما بوده و نهشته شدن واحدهای مختلف سازند بيدو را موجب گشته است.
در اواخر ژوراسيک پایاني و اوائل کرتاسه در اثر جنبشهای اپي روژنيک ،مجموعه های قبلي از آب خارج شده و
پيشروی دریائي بر روی این مجموعه از پي آپتين با نهشته شدن کنگلومراها و برش های پي آغاز گردیده است .ف از
کوهزائي کيميرین پسين بيشتر بصورت جنبش های اپيروژنيک نمود داشته است.
 -اشکوب ساختاری الرامید

یافته که مالس های بعد و حين کوهزائي (سازند کنگلومرای کرمان) بهترین گواه آنست.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -اشکوب ساختاری پیرنئن

ﮐﺸ
ﻮر

از پي آپتين تا ماستریختين شرائط دریائي نرتييک حاکم بوده و گسترش ازگانيسم های ریف ساز را موجب گشته
است .و بيشتر جنبشها در این حوضه ها اپيروژنيک بوده است .این وضعيت بخاطر تاثير فاز کوهزائي الراميد پایان

کوهزائي الراميد موجب برافراشته شدن برجستگي های بسيار مهمي از آهک های کرتاسه باالئي گش ته که فرسایش
و حمل آنها توسط جریانهای آبي در محيط خشک و قليائي به حوضه های دورن قاره ای )(Intracontinental basin

تﻣ

(رحيم زاده ) 1983 ،حوضه های پالئوژن را موجب گشته که سازند کنگلومرای کرمان و ردیف های سه کنج و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سيمک از جمله پيامدهای آنست .از اواخر ائوسن زیرین و احتماال از ائوسن مياني جنبشهای ویژه ای در محدوده این
نقشه موجب پدیداری زونهای کششي از یک سو (ولکانيسم ائوسن) و برافراشتگي رسوبات دریائي پالئوسن باالئي از
سوی دیگر گشته است .این حرکات موجب پدیداری حوضه ،ژرف سه کنج از یک سو و حوضه رسوبي سيمک بندر

و
اﮐﺘ

والي آباد گشته است .لبه های این حوضه  ،بسيار پرجنبش بوده و تمامي مواد رسوبي آذرین لبه آن بصورت جریانهای
بهمن گونه وارد حوضه شده است که توربيدیت های منطقه سه کنج و کنگلومراهای بسيار پر از قطعات ولکانيک
شمال بندر والي آباد و حوضه سيمک از آنجمله است .این پيشامدها را باحتمال قوی مي توان به رویدادهای
کوهزایي پيرنين نسبت داد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -اشکوب ساختاری آلپی پسین

بعد از کوهزائي پيرنئن و نهشته شدن واحد های  EOv.c , EOvحوضه های کم ژرفای نئوژن بوجود آمده اند که
محصول فرسایش تمامي واحدهای کهن تر از ميوسن در آن جمع شده است .در اواخر نئوژن رسوبات مارني ،ماسه

زﻣﯿ

سنگ ي بتدریج به کنگلومرا تبدیل شده و مجموعه رسوبات  Ngc , Ngrچين خورده و بصورت ارتفاعاتي در آمده اند
این فاز کوهزایي را باحتمال قوی ميتوان با فاز واالکين ) (Walachianوابسته دانست.
بعد از فاز واالکين حوضه های کواترنری شکل گرفته و در آن جنبشهای تکتونيکي موجب باال آمدگي رسوبات و
فرسایش مجدد آنها و تکرار این رویداد گشته است که هنوز این جنبشها ادامه دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -نمودهای ساختاری

یکي از نمودهای ساختاری بسيار مشخص در این محدوده نفوذ دیاپيری سری دزو به درون سایر واحدها ميباشد،
بنظر ميرسد که این واقعه از ائوسن باالئي جوانتر باشد .نفوذ دیاپيری این سری موجب پيدایش زون های خردشدگي
و برشي در اطراف دیاپيرها گردیده است .از آشکارترین پدیده های ساختاری دیگر تغيير بسيار چشمگير روندها در

این محدوده است .از این دیدگاه منطقه مورد نظر را مي توان به دو زون ساختاری بسيار مشخص تقسيم نمود ک ه
عبارتند از :زون خاوری با روند عمومي ساختاری شمالي – جنوبي و زون شمالي و جنوبي شامل کوههای جوپار در
جنوب و کوه بازرگان در شمال که دارای روند ساختاری خاوری – باختری ميباشند .این وضعيت باحتمال بسيار
قوی در فاز کوهزایي الراميد شکل گرفته زیرا ردیف سيمک با ناهمسازی زاویه بر روی رسوبات ژوراسيک باالی بلوک
بازرگان (بلوک شماره  ) 2که روند خاوری باختری آن شکل گرفته نهشته شده و خود دارای روند شمالي – جنوبي
است .بنابراین بدیهي است که رویداد بوجود آورنده این تغيير روند در فاز کوهزایي الراميد بوقوع پيوسته است.
بسياری از گسله های تراستي کوه بازرگان نيز در زیر سطح ناهمسازی کنگلومراهای ردیف سيمک ناپدید مي شوند
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بنابراین معلوم ميگردد که تراست ها و گسله های واژگون و بطور کلي بسيار ی از شکستگي ها و چين خوردگي های
این منطقه پيش از نهشته شدن سازند کنگلومرای کرمان شکل گرفته اند .نگاهي به نقشه و توجه به برونزدهای
کنگلومرای کرمان در شمال و شمال شرق نقشه در کوه خواجه و پيرامون آن صحت این مدعا را به نمایش ميگذارد.
با این شرح ميتوان گفت که ا ین دو زون را یک گسل بسيار عمده شمالي – جنوبي از هم جدا مينماید .کاوش در

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه های زمين شناسي مناطق مجاور بر ما معلوم نمود که این زو ن گسلي یا خط واره همان گسل شمالي –
جنوبي لکر کوه ميباشد .بنابراین مي توان تصور نمود که بعد از کوهزایي الراميد یا حين آن یک زو ن کششي شمالي
جنوبي موجب پيدایش حوضه های رسوبي خاوری گشته است  .در فازهای تکتونيکي بعد از الراميد همين زونهای
کششي وارونه گشته و موجب پيدایش ساختار فلسي بخش خاوری گشته است .نگاهي به ساختار بخش خاوری
نشان ميدهد که این بخش در فازهای تکتونيکي بعد از کرتاسه باالئي بارها فعال شده و آخرین حرکات آن موجب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رانش تمام مجموعه های سنگي بر روی کنگلومراهای کواترنری قدیمي  Qplcشده است .نگاهي به محور چين ها در
منطقه خاوری نشان ميدهد که محورهای طاقدیس ها و ناودیس ها زیر تاثير فازهای فشار بعدی خميدگي پيدا کرده
و از آنرو الگوی چين خوردگي پياپي ) (Superposed foldingرا تداعي مينماید .نگاهي به وضعيت ولکانيک های

تﻣ

ائوسن و ردیف پالئوسن سيمک بخوبي نشان ميدهد که یک فاز کوهزایي و تکتونيک ،کنگلومراها و ماسه سنگها و
رسوبات آب شيرین واحد PEsc , PEs , PEc2را چين داده و ولکانيک های واحد Evو به د نبال آن واحدهای EOc.s ,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 EOv.cبا ناهمسازی بر روی آنها نهشته شده اند .بنابراین مي توان تصور نمود که علت چين خوردگي پي در پي در
ردیف های مزوزوئيک تاثير توام کواهزایي فاز الراميد و کوهزایي پيرنئن بوده است .شایان ذکر آنکه آرایش عمومي
دایکها و جهت کلي تراست ها و جهت کلي شکستگي های هميوغ و جهت های محور چين ها چنان است که با

و
اﮐﺘ

الگوی کوپفر ( ) 1968همخواني کامل دارد .در این منطقه جهت دایکها عمدتا خاوری – باختری بوده و بر جهت
تراست ها و محور چين ها عمود بوده و نيمساز (منصف الزاویه) گسلهای برشي هميوغ  Conjugateميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با این شرح معلوم ميگردد که ساختار اصلي این منطقه در کوهزایي الراميد شکل گرفته و از آن پس کوهزائي های
پيرنئن و آلپين جوان بر نمودهای ساختاری آن اثر گذاشته اند .محتمل است که در فاز کوهزائي کيميرین مياني نيز
همين زون گسلي شمالي جنوبي فعال بوده باشد.
با این شرح جهت عمومي فشار کوهزائي در فازهای کوهزایي الراميد و جوانتر در بلوک خاوری ،تقریبا خاوری –
باختری بوده و جهت فشار در بلوک بازرگان و جوپار ،شمالي – جنوبي بوده است.
زمين شناسي اقتصادی

زﻣﯿ

 -کانی سازی باریت

این کاني سازی همراه ریوليت هائي که ردیف ولکانيکي ائوسن را بصورت یک گنبد قطع نموده دیده مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بررسي هائي که در برونزد این گنبد ریوليتي انجام گرفته ثابت نموده که باریت همراه با کلسيت بصورت یک مایع
غير قابل آميزش همراه با گداخته ریوليتي وجود داشته است .بنابراین کاني سازی یاد شده در پيوند با ماگماتيسم

اسيدی ميباشد .در پيرامون دهکده دارسينوئيه نيز این کاني سازی دیده شده است .در اطراف دارسينوئيه شبکه ای
از شکافهای خاوری – باختری که کنگلومراهای پالئوسن را بریده اند با باریت پر شده است .در این مناطق نيز توده
های اسيدی ریوليتي بصورت گنبد دیده شده است .در  2کيلومت ری جنوب دارسينوئيه نيز شبکه ای از رگه های

گرمابي (هيدروترمال) در درون ماسه سنگهای سازند شمشک دیده شده است .در یک زون گسلي در دو کيلومتری
شرق سيلوی کرمان که ردیف کوه بنان را بر روی  Qplcرانده آثار کاني سازی هيدروترمال باریت دیده شده است .بر
روی این آثار کاني سازی ،هنوز کار دقيق اکتشافي صورت نگرفته و جا دارد که بررسي اکتشافي دقيق ،برای تعيين
ذخيره باریت ،در این مناطق بعمل آید.
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 -سنگهای تزئینی

آهک های ریفي کرتاسه باالئي در کوه سيدی بعنوان مرمریت تزئيني ،مورد بهره برداری قرار مي گيرد که از آن
مرمریت رز چشمه شير دوش از شهرت جهاني برخوردار است مرمریت های سفيد رنگ همين کوه نيز جهت مصارف
تزئيني دارای کيفيت نسبتا خوبي است.
 -معادن گچ

از پي کرتاسه پائين در کوه با دامدار و از رسوبهای گچ و مارني بخش های پایاني سازند بيدو برای مصارف مختلف
استفاده مي شود .کانسار گچ کوهپایه که در کوه بادام دار قرار دارد ،در یک الیه گچ با ضخا مت متغير 10 ،تا 35

ﮐﺸ
ﻮر

متر ،استخراج شده و در کارخانه گچ پاکتي کوهپایه ،بعنوان خوراک کارخانه ،مورد استفاده قرار ميگيرد .از ز ونهای
گچ دار بخش پایاني سازند بيدو برای مصارف در کارخانه سيمان نيز بهره برداری ميشود.
 -بوکسیت – التریت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در پي سازند نای بند در منطقه کوه بلبلوئيه واقع در  25کيلومتری جنوب شرق کرمان یک افق بوکسيت – التریتي
وجود دارد که ميزان  Fe2o3 , Al2o3آن بسيار متغيير بوده و کارهای اکتشافي مقدماتي نيز بر روی آن صورت گرفته

تﻣ

ولي تمامي بررسيها نشان داده که تنها در بخش باالئي این افق مقدار Al2o3بسيار باال و آهن آن نسبتا کم است و
بخش های دیگر آن به دليل باال بودن  Sio2 , Fe2oاز کيفيت خوبي برخوردار نميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ
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