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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 8041کهير
جغرافيا

ﻮر

منطقه مورد بررسي در مختصات جغرافيایيˊ 25˚ ،00ˊ-25˚ ،30وˊ 60˚ ،00ˊ-60˚ ،30قرار گرفته و بزرگترین روستای
آن کهير است ،که به فاصله  60کيلومتری از بندر کنارک و در حدود  80کيلومتری از بندر چابهار واقع شده است.
ساکنان این منطقه در روستاهای کوچک و کپرنشين های پراکنده اسکان دارند ،که شمار آنها در جنوب منطقه که

ﮐﺸ

جلگهای و نزدیک به دریاست ،افزایش ميیابد.
پوشش گياهي در سطح منطقه کم و منحصر به کنارههای رودخانهها و سيالبروهاست ،کشاورزی که چندان رونقي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ندارد نيز محدود به بخشهایي در جنوب منطقه و در بخش جلگهای پيرامون رودخانههای سرگان و کهير ميباشد.
آب و هوای این منطقه در زمستان معتدل و در بقيه مدت سال گرم است ،ميزان بارندگي طي زمستان افزایش ميیابد.
راههای موجود در منطقه به جز جاده آسفالته چابهار  -جاسک که بخشي از آن در جنوب منطقه قرار دارد و همچنين

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

جاده شوسه چابهار  -نيک شهر که خاور منطقه را از سمت شرق منطقه به طرف شمال ميپيوندد ،بقيه شامل راههای
فرعي درجه  2و مالرو مي باشد ،که در سرتاسر منطقه گسترش دارد و دستيابي به نقاط مختلف منطقه را تا حدودی
ممکن ميسازد ،البته در زمان بارندگيهای شدید و طغيان رودخانهها استفاده از این جادهها دشوار یا نا ممکن ميگردد.
از رودخانههای اصلي منطقه ميتوان از سرگان و کهير نام برد ،که معموالً در زمستانها به علت بارندگيهای شدید،
سيالب فراواني را با خود به دریا ميبرند و زمينهای دشت آبرفتي و غالباً حاصلخيز جنوب منطقه نيز حاصل از طغيان

و اﮐ

همين رودخانههاست .این رودخانهها در تابستان خشک هستند ،ولي در زیر آبرفت این رودخانهها آب موجود به کندی
جریان دارد .با توجه به کاهش شيب توپوگرافي منطقه و همچنين شيب بستر رودخانهها ،که از شمال به سوی جنوب

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

است ،جریان آب نيز در همين سو است و در نهایت این رودخانهها از سمت جنوب به دریای عمان مي ریزند.
منطقه مورد بررسي را از نظر توپوگرافي مي توان به دو بخش کوهستاني و به نسبت بلند و بخش جلگهای و پست
تقسيم نمود.

ﯿﻦ

بخش کوهستاني که بيش از دو سوم منطقه را تحت پوشش دارد ،عمدتاً در بخش شمالي منطقه گسترش دارد و
بلندترین کوههای آن نيز به نامهای کندکروچ و پوزک با بلندای تقریبي هزار متر از سطح دریا در شمال منطقه قرار
دارند .پست ترین نقاط منطقه نيز در بخش جنوبي قرار دارد و بنابراین در صد شيب توپوگرافي زمين از شمال به جنوب

زﻣ

کاهش ميیابد .بخش کم ارتفاع پست و جلگهای ،که نواری در حدود  50کيلومتر را از ساحل دریا فرا گرفته و بخشي
از آن در جنوب منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد ،پس از یک بخش نسبتاً کم ارتفاع و تپه ماهوری در کنار بخش بلند

ﺎن

و کوهستاني واقع است.

ﺎزﻣ

ژئومورفولوژی (زمين زیخت شناسي)

ﺳ

با توجه به اینکه جنس الیههای موجود در منطقه مورد بررسي بيشتر از شيل ،مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا تشکيل
شدهاند  ،هرجا که ميزان شيل و مارن افزایش مي یابد بعلت فرسایش بيشتر سطح زمين بلندای توپوگرافي کمتر و
ریخت زمين تپه ماهوری و کم شيب ميگردد و با افزایش ماسه سنگ کنگلومرا بعنوان سازندههای پایدار منطقه

بلندای زمين نيز افزایش یافته و زمين ریخت خشنتر و چکادساز ميیابد .بلندیهای پدیدار در منطقه نيز از واحدهایي
تشکيل شدهاند که این گونه سنگها سازندهای اصلي آنها ميباشد .همچنين در بخشهایي که فليش بلوکدار برونزد
دارد ،نيز به علت اختالف جنس ميان بلوکهای بيگانه که عموماً سنگهای آذرین و سنگهای رسوبي سخت مانند
آهک و ماسه سنگ تشکيل شده اند ،با واحد در برگيرنده که زودفرسا و از جنس شيل و مارن است ،بر اثر فرسایش بر
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روی این واحد منظره ویژه ای در سطح زمين ایجاد گردیده ،چنانکه بلوکها بصورت مخروطهای برجسته در زمينهای
پست و تپه ماهوری قرار گرفته است .همچنين فرسایش و شکل ویژه آبراههها بر روی واحدهایي که بيشتر از جنس
مارن است ،در منطقه ریخت ( Badlandبد بوم) رابر روی زمين بوجود آورده و اثر فرسایش باد و باران در زمينهای
نرم مارني از کنگلومرای نسبتاً سخت  Qt1پوشيده شده ،اشکالي شبيه به دودکش جن را به نمایش مي گذارد .در واحد

ﮐﺸ
ﻮر

 Qt1که ذرات غبار و سيلت بين قلوهها توسط باد فرسوده و حمل شده و تنها قلوه های درشت به جای مانده است ،نيز
پدیده زمين ریخت  Regقابل دیدن است .ليتولوژی و فرسایش شدید نيز در ریختهای زمينشناسي منطقه با توجه
به ساختهای موجود دخالت داشتهاند ،ناودیس های منطقه نقاط برجسته و بلند را تشکيل دادهاند (ناودیس معلق
 )Reliefinverseو تاقدیس ها غالباً نسبت به زمين های پيرامون ،نقاط فرورفته و کم ارتفاعي را پدید آوردهاند.
درباره وضعيت ویژه آبراههها و رودخانههای منطقه با توجه به وضعيت توپوگرافي ،ساخت و ليتولوژی واحدهای موجود،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آبراهههای منطقه را ميتوان بدین گونه توصيف نمود ،که چون مسير رودخانههای اصلي و بسياری از شاخههای فرعي
انها بوسيله ساختهای چين خورده و گسلهها و نيز الیهبندی و ترکيب سنگهای سازنده ناحيه کنترل شده است،
پس بطور بسيار کلي آنها را ميتوان ميانرود ( )Subsequentقلمداد نمود دراین ميان جریانهای فرعي را که جهتي بر

تﻣ

خالف جهت عمومي رودخانههای اصلي (رو به جنوب) داشته و به آنها ميپيوندند ،ميتوان وارود ( )Obsequentدر
نظر گرفت.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمينشناسي
مقدمه

پيش از مطالعات حاضر در منطقه بررسيهای سيستماتيک زمين شناسي صورت نگرفته و از آن نقشه و گزارش

و
اﮐﺘ

زمين شناسي منتشر نشده است .تنها نقشه قابل دسترسي ،نقشه زمين شناسي  1:1000،000منتشر شده توسط شرکت
ملي نفت ایران است ،که بر پایه نقشهها و گزارشهای منتشر نشده و عکسهای هوایي و یا بازدیدهای کوتاه صحرائي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فراهم گردیده است .به هر حال نقشه و گزارش حاضر از کليه دیدگاههای گوناگون زمين شناسي با نقشه یاد شده در
باال ،تفاوتهایي اساسي و چشمگير دارد .بخشي از نقشه مورد بحث در حد مدار  26در مرز شمالي خود با نقشه
زمينشناسي  1:250،000نيک شهر مرز مشترک دارد.
با توجه به کمبود دانستههای سيستماتيک زمين شناسي در منطقه مکران ساحلي ایران و نياز مبرمي که به از ميان
بردن این کمبود احساس ميگردید و نيز به منظور امکان برنامه ریزی و اجرای پروژههای گوناگون عمراني در منطقه،

زﻣﯿ

سازمان زمينشناسي کشور در چهارچوب پروژه بررسيهای زمينشناسي  -تکتونيک مکران بيروني ایران ،مبادرت به
انجام بررسيهای زمين شناسي سيستماتيک در بخش ساحلي (بيروني) مکران نموده است ،نقشه و گزارش حاضر نيز
که بخشي از منطقه مطالعاتي را در بر ميگيرد در چهارچوب پروژه یاد شده فراهم گردیده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بررسيهای انجام شده با بهره گيری از عکسهای هوایي با مقياس 1:65،000و نقشههای توپوگرافي با مقياس
 1:50،000انجام پذیرفته و در طي برداشتهای صحرایي در (زمستان سالهای  )1367 -68حدود  400نمونه جهت
انجام بررسيهای فسيلشناسي و سنگشناسي برداشت شده و توسط کارشناسان سازمان زمينشناسي کشور به شرح
زیر مورد بررسي قرار گرفتهاند .مطالعه نانو فسيل خانم دکتر فاطمه هادوی ،مطالعه فسيلشناسي فرمهای ،ایزوله
(واشينگ) خانم دکتر طيبه محتاط ،آقای پرتو آذر ،مطالعه فسيلشناسي مقاطع نازک خانم فریده کشاني ،خانم عبرت
کيهاني ،آقای دکتر بزرگ نيا ،مطالعه سنگشناسي خانم فریبا عزتيان.
کلیات

زون ساختاری مکران (صمدیان ) 1982،که در جنوبي ترین بخش ایران جای گرفته ،روند کلي تقریباً خاوری  -باختری
دارد ،که از شمال به فرورفتگي تکتونيکي جازموریان و از جنوب به دریای عمان محدود ميگردد .این زون از سوی
خاور ،با حفظ کليه ویژگيهای خود ،از مرز ایران گذشته و در پاکستان ادامه ميیابد ،ولي در سوی باختر بوسيله
سيستم گسله زندان (ميناب) در کنار زون ساختاری زاگرس (کمربند ميناب  -جاسک ،صمدیان :گفته شفاهي) جای
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گرفته است .در زون تکتونيکي مکران سنگ های قدیمي تر از کرتاسه برونزد ندارد و سنگهای سازنده آن عموماً شامل
مجموعههای افيوليتي ،آميزه های رنگين ( )Coloured Melangeو نهشتههای تيپ فليش و موالس است ،که دو گروه
اول قدیميترین سنگ های منطقه را تشکيل دادهاند ،ضمن اینکه به سوی جنوب سنگهای سازنده زون مورد بحث از
نظر سني بطور کلي جوانتر مي شوند .زون ساختاری مکران خود بر اساس برونزد سنگهای سازنده و شدت دگر شکلي

ﮐﺸ
ﻮر

به دو بخش مکران بيروني (ساحلي) و دروني قابل جدایش است.
در بخش مکران بيروني شدت چينخوردگي و گسلش کمتر و گسلههای رانده و واژگون کمياب ميباشند که ناشي از
کاهش شدت نيروهای تکتونيکي است .افزون بر این ،در این بخش مجموعههای افيوليتي و آميزههای رنگين برونزد
ندارند .نهشتههای جوانتر شامل فليش و موالس که از نهشتههای هم تيپ خود در مکران دروني جوانتر ميباشند،
برونزد محدود آن هستند .منطقه کهير در ناحيه ای از بخش مرکزی مکران بيروني جای دارد و از کليه ویژگيهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساختاری  -رسوبي مکران بيروني پيروی ميکند.
منطقه مورد بررسي عمدتاً از نهشتههای تخریبي پيدایش یافته و گوناگوني سنگهای واحدهای موجود در آن اندک و
محدود به شيل و مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا ميباشد ،ولي آنچه که ميتواند ویژگي برجسته این منطقه باشد،

تﻣ

تغييرات رخسارهای شدید افقي و قائم ميان همين واحدهای سنگي است ،به ویژه تغييرات رخسارهای جانبي حتي در
فواصل کوتاه نيز در آن بروشني قابل دیدن است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بطور کلي قدیميترین واحد سنگي  -چينهای منطقه فليش بلوک دار است ،که سني برابر با ميوسن مياني -پسين دارد
و پي سنگ آن در منطقه برونزد ندارد .بر روی این واحد بلوکدار و با همبری عادی رسوبهایي با ستبرایي بيش از
هزار متر از شيل ،مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا از تيپ موالس به سن ميوسن  -پليوسن گذاشته شده ،که در ميان

و
اﮐﺘ

آن گسستگي رسوبگذاری انجام نگرفته است .تنها واحدهای جوانتر از پليوسن هستند ،که بصورت دگر شيب بر روی
واحدهای قدیميتر جای گرفتهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از سوی دیگر بيشتر نهشتههای همزمان در ای ن منطقه ،در دو سوی گسله خاوری  -باختری زیردان ،با یکدیگر گوناگوني
و تفاوت رخساره ای بارزی را نشان ميدهند .با توجه به این موارد ،واحدهای موجود در این منطقه با دید کلي به
واحدهای شمالي و واحدهای جنوبي تقسيم گردیدهاند .واحدهای موجود در این دو بخش اگر چه از نظر ویژگيهای
ليتولوژیکي مانند رنگ ،استحکام ،الیهبندی تا حد محسوسي با یکدیگر متفاوت ميباشند  ،ولي نتایج بدست آمده از
تشخيص موقعيت چينه ای واحدها ،ویژگيهای فسيلي آنها و هم چنين نتایج برداشتها در مناطق مجاور نشان دهنده

زﻣﯿ

یک هم ارزی و پيوستگي جانبي بين واحدهای موجود در دو طرف گسله یاد شده ميباشد از ای نرو اگر چه بيشتر
واحدهای موجود در بخش شمالي و بخش جنوبي از نظر برخي ویژگيهای سنگ شناسي و غيره با یکدیگر تفاوت دارند،
ولي از نظر زماني و جایگاه چينهشناسي هم ارز هم دیگر ميباشند  ،در مورد نقش گسله زیردان و نيز تغييرات رخساره ای
مورد نظر در بخش پالئوژئو گرافي مطالب الزم ارائه شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چينهشناسي

از دیدگاه چينهشناسي نهشتههای موجود در منطقه را ميتوان به دو قسمت بشرح زیر تقسيم نمود:

 ميوسن  -پليوسن -کواترنری

 -واحدهای میوسن  -پلیوسن (بخش شمالی)

نهشتههای وابسته به ميوسن و پليوسن گسترش فراواني در منطقه دارند .این نهشتهها شامل مجموعهای از شيل،
مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرایي ميباشند.
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واحد فلیش بلوک دار)(Mfb

برونزد عمده ای ن واحد بطور کلي در بخش شمالي منطقه ،در جنوب کوههای کندکروچ و پوزک و همچنين در شمال
خاوری منطقه است .این مجموعه شامل زمينه ای از نهشتههای تيپ فليش است ،که جابهجا دارای بلوکهای بيگانه
بيشمار با اندازه و سنگهای گوناگون است.
پراکندگي و گوناگوني سنگ بلوکهای بيگانه در زمينه فليش ،آرایش  -روند و یا تجمع ویژه ای را نشان نميدهد.
زمينه فليشي ،فرسایشي تپه مانند داشته و ارتفاعات چندان بلندی را پدیدار نکرده ،ولي بلوکهای بيگانه که عموما
پایدار و سخت ميباشند ،بصورت برجستگيهایي مشخص با اشکال گوناگون و با دیوارههای پرشيب در زمينه دیده

ﮐﺸ
ﻮر

ميشوند .زمينه عموما شامل سنگهای نازک الیه از شيل ،مارن و ماسه سنگ است ،که ستبرای الیههای ماسهسنگي
از  2تا  25سانتي متر متغير ميباشد .شيلهای عموما رنگ سبز مایل به زیتوني و در بخشهایي که کمي مارني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشوند رنگ خاکستری روشن مایل به سبز دارد .الیههای ماسهسنگي نيز برنگ قهوه ای و خاکستر مایل به سبز
هستند ،که در برخي الیههای درشت دانه و کنگلومرایي این رنگ تيره تر است.
در سطح الیههای ماسهسنگي اثر ریپل مارک بخوبي حفظ شده است ،چين خوردگي ،گسلش و انتقال در این واحد

تﻣ

شدید است .در شمال خاوری منطقه  -در کوه کمرزه  -چينخوردگي شدید این واحد ،تاقدیس برگشتهای را تشکيل
داده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در بخش باالیي خود ،جایي که رخساره بيشتر مارني ميشود و هنوز قطعاتي از بلوکهای بيگانه را در خود
دارد ،بطور جانبي تبدیل به واحدی مارني شيلي ) (Mm,sh,bميگردد .مرز زیرین این واحد در این منطقه برونزد ندارد
و بصورت عادی و تدریجي نيز بوسيله نهشتههای جوانتر پوشيده مي شود .با توجه به ناپيدا بودن سطح زیرین این

و
اﮐﺘ

واحد ،ستبرای آن را نميتوان بر آورد کرد ،ولي ضخامتي که در منطقه برونزد دارد ،بيش از  500متر بر آورد شده
است .سن ارائه شده برای این واحد بر اساس مطالعه فرمهای فسيلي ایزوله ميوسن مياني  -پسين (اسامي فسيلها در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پيوست شماره  1Aضميمه است) و بر اساس مطالعه نانوفسيلهای موجود نيز ميوسن پسين است (اسامي فسيلها در
پيوست  1Bضميمه است) .تيپ زمينه و همراهي بلوکهای بيگانه نشانگر کارسازی جنبشهای تکتونيکي بهنگام
تشکيل واحد  Mfbدر طي ميوسن مياني  -پسين است.
 بلوکهای بيگانه :برونزد این بلوکها در جنوب بلندی های کندکروچ و پوزک و هم چنين خاور رودخانه بيشمونيتبصورت تکههایي بزرگ از سنگهای بيگانه در زمينهای زودفرسا و فليشي ميباشد .جنس این بلوکها بيشتر از

زﻣﯿ

سنگهای آذرین و کربناتي است ،که به رنگهای گوناگون دیده ميشوند.جنس این بلوکها بيشتر از سنگهای آذرین
و کربناتي است ،که به رنگهای گوناگون دیده ميشود .این تکهها کامال خرد شده هستند ،ابعاد این بلوکها از 50
سانتي متر تکههایي بسيار بزرگ به ابعاد چندین ده متر تغيير ميکند .نتایج فسيل شناسي بلوکهای رسوبي سني از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کرتاسه تا اليگوسن مياني را تعيين کرده است .مشخصات بلوکهای موجود در زمينه فليشي به قرار زیر ميباشد:
 -بلوکهای پيرکسن بازالتي تجزی ه شده و حفرهدار ،به رنگ سياه متمای ل به قهوهای  ،که در خاور رودخانه بيشمونت

دیده ميشوند و ساخت بالشي دارند .حفرههای سنگ از کلسيت ثانوی پر شده و کانيهای دیگر سازنده آن پالژیوکالژ،
پيروکسن(کم) ،کوارتز(کم) ،کلریت و اپيدوت است.
 بلوکهای توفي :که به رنگ آبي مایل به سبز روشن در جنوب پوزک و برنگ سفيد مایل به خاکستری در کوه کمرزهدیده ميشوند و دانه ریز و بسيار سخت ميباشند .این سنگها در زیر ميکروسکوپ دارای کوارتز ،پالژیوکالز و گاهي
فلدسپار آلکالن است ،که در زمينهای متشکل از سری سيت ،مسکویت ،کربنات و شيشه متبلور شده و مقداری اکسيد
آهن قرار گرفته است .در این سنگ تکههایي رسوبي با ترکيب نزدیک به سنگ اصلي دیده ميشود .کلسيت ،هم
بصورت کریستال و هم بصورت رگه در نمونههای این سنگ دیده ميشود.
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 بلوکهای لي ستوینيت ي :این سنگها ی کربناتي که تحت تاثير فعاليت تکتونيکي شدید قرار گرفته و سيليسي واکسيده شدهاند ،بصورت بلوکهایي برنگ کرم متمایل به قهوهای در سطح زمين دیده ميشوند و هر جا که بلوکهای
بيگانه در فليش ها وجود دارند بلوکهای ليستوینيتي نيز بصورت تکههایي بزرگ و کوچک و خرد شده دیده ميشوند.
 -بلوکهای تراکي اندزیت ي :در شمال رودخانه بيشمونت بارنگ اخرائي دیده ميشوند و دارای کوارتز و درشت بلورهای

ﮐﺸ
ﻮر

پالژیوکالز آرژیلي ميباشند ،احتماال دارای کانيهای مافيکي نيز هستند ،که به ندرت بوسيله کلریت جایگزین شده
است ،آن سان که از کاني اوليه اثری باقي نمانده است .زمينه این سنگ ریز دانه ميباشد.
 بلوکهای گرانودیوریت ي :در جنوب کندکروچ برونزد دارد و شامل پالژیوکالز تجزیه شده به سریسيت ،مسکویت وگاهي کربنات است ،در زیر ميکروسکوپ در مقطع این سنگها کوارتز بي شکل و فلدسپار آلکالن و بيوتيت قهوه ای
آهندار و کانيهای مافيک دیده ميشود که همه به کلریت و کربنات تجزیه شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 بلوکهای ولکانيکي :بشدت تجزیه شده که بصورت بلوکهای سياهرنگي در شمال بيشمونت دیده ميشود و شاملپالژیوکالز تجزیه شده به اپيدوت و سریسيت ميباشد در زیر ميکروسکوپ اپيدوت ،هم بصورت دانه ای و هم بصورت
رگهای در این سنگ دیده ميشود ،کانيهای تبدیل شده به کلریت و رگههایي از کلسيت نيز بخشي از این سنگ را

تﻣ

تشکيل ميدهد.
 -بلوکهای کراتوفيری :سنگي پالژیوکالزدار با رخساره زیر دریایي است ،که برنگ سبز تيره در جنوب باختری پوزک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دیده ميشود ،حفرههای این سنگ بوسيله کوارتز ثانویه پر شده است ،پالژیوکالزها سدیک هستند ،که به سریسيت و
مسکویت دگرسان شده اند .در مقطع ميکروسکوپي پالژیوکالزها جهتدار و به صورت ستوني دیده مي شوند .رنگ سبز
این سنگ بخاطر وجود کلریت ميباشد.

و
اﮐﺘ

 بلوکهای دیوریتي :دگرگون شده که در زیر ميکروسکوپ شامل پالژیوکالز (آندزین سریسيتي و آرژیلي شده)،آمفيبولهای حاصل از دگرساني پيروکسن ،اندکي کوارتز خرد شده و رگههای حاوی پرهنيت و کلریت ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 بلوکهای کوارتزیتي :که بصورت بلوکهای بسيار سخت و نسبتا بزرگ برنگ های صورتي تيره و کرم دیده ميشودو برونزد آن در خاور رودخانه بيشمونت ميباشد .در مقطع ميکروسکوپي کوارتز متشکله بطور عمده بصورت دانه ریز و
دانه درشت با کشيدگي دیده ميشود .این سنگ دارای کمي فلدسپار سریسيتي شده و رگههایي از کربنات ،کلریت،
اکسيد آهن و کوارتز نيز ميباشد.

 -بلوکهای اندزیت ي :برنگ قهوهای تيره و سياه در شمال خاوری منطقه و همچنين در شمال شميل برونزد دارد .در

زﻣﯿ

مقطع ميکروسکوپي عمدتا شامل ميکروليتهای پالژیوکالز است ،که غالبا فضای ميان آنها بوسيله کانيهای تيره آهن
و حفرههای سنگ نيز بوسيله کلریت پر شده است ،کربنات بصورت رگههای کلسيتي نيز در آن قابل دیدن است.
 -بلوکهای رادیوالریتي :که بصورت بلوکهای کوچک خرد شده و برنگ قرمز ارغواني در شاخه خاوری رودخانه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشمونت همراه با دیگر بلوکها برونزد دارد.
 بلوک کنگلومرایي :در شمال خاوری منطقه و در محل کمرزه ،یک واحد کنگلومرایي به احتمال قوی بصورت بلوککه گستردگي چنداني نيز ندارد ،در درون سنگهای فليشي قرار گرفته است ،که دانههای گردشده آن بيشتر از
سنگهای آذرین ،به ویژه الترابازیک و قلوههای آهکي نوموليت دار ميباشد.
 -بلوکهای آهکي :افزون بر بلوکهای بيگانه یاد شده در باال ،واحد فليشي از دیدگاه سنگشناسي و دیرینهشناسي

نيز دارای بلوکهای گوناگون آهکي با مشخصات زیر است:
 بلوکهای آهکي بلورین شده :که برنگ سفيد مایل به خاکستری و بصورت بلوکهای نسبتا کوچک در شمال خاوریمنطقه همچنين جنوب پوزک برونزد دارد .در زیر ميکروسکوپ بخش عمده آن کانيهای کربناتي است ،که بلورهای
آن کشيدگي دارند و با بافت گرانوبالستيک و موزائيکي در کنار هم قرار ميگيرند .در این سنگها مقدار کمي فلدسپات
آرژیلي شده نيز ميباشد.
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 بلوکهای آهک ي اوربيتوليندار :بصورت بلوکهای کوچک و متوسط و برنگ خاکستری روشن در جنوب بلندیهایکندکروچ و پوزک در چند نقطه دیده ميشود ،که بر اساس مطالعات فسيلشناسي در مقاطع ميکروسکوپي سن آپسين
 آلپين برای آنها تعيين شده است (اسامي فسيلها در پيوست شماره  2ضميمه گردیده است).بلوکهای آهکي مای ستریشتين :بلوکهای ي از آهک بيوميکرایتي است ،که معموال برنگ سفيد ميباشد و در جنوب

ﮐﺸ
ﻮر

بلندیهای پوزک دیده شده است.
بر اساس مطالعات فسيلشناسي در مقطع ميکروسکوپي سن این بلوک های آهکي مایستریشتين تعيين شده است
(اسامي فسيلها در پيوست شماره  3ضميمه گردیده است).
 بلوکهای آهکي ائوسن مياني :آهک ماسهای درشت دانهای است ،که بصورت بلوکهای نسبتا بزرگي در شاخههایرودخانه بيشمونت و در شمال خاوری منطقه برونزد دارند ،رنگ این بلوکها معموال کرم مایل بخاکستری است .سن
این بلوکها بر اساس مطالعه مقطع ميکروسکوپي ائوسن مياني تعيين شده است (اسامي فسيلها در پيوست شماره 4

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضميمه است).
 -بلوکهای آهکي اليگوسن مياني :بلوکهای ي از آهک اليگوسن برنگ خاکستری روشن هستند ،که در شاخههای

تﻣ

رودخانه بيشمونت واقع در جنوب بلندیهای کندکروچ برونزد دارند .بر اساس مطالعه فسيلشناسي در مقطع
ميکروسکوپي سن این بلوکها اليگوسن مياني تعيين گردیده است (اسامي فسيلها در پيوست شماره  5ضميمه است).
واحد Mm,sh,b

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزد ای ن واحد به کوچکي در شمال منطقه در خاور روستای رمضان کلک ميباشد و بعلت دارا بودن مارن ،توپوگرافي
آرام و تپه سازی را نمایان مي سازد همراه با مارن و سيلتي مارن که سازندههای اصلي این واحد هستند به ندرت ميان

و
اﮐﺘ

الیههای ماسهسنگي نازک الیه برنگ قهوهای روشن و خاکستری نيز دیده ميشود شيب الیههای چين خورده نيز
نسبتا زیاد است .این واحد که دارای بلوکهای بيگانه نيز ميباشد ،از نظر موقعيت چينهشناسي و زماني با بخشهای

واحد Mm,sh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باالیي فليش بلوکدار برابر است .این واحد بر اساس بررسيهای چينهشناسي و نتایج فسيلشناسي با واحد  Mm,shنيز
رابطه ای جانبي دارد .ستبرای این واحد در حدود  200متر برآورد شده و بر پایه مطالعه نانوفسيلهای موجود سن آن
ميوسن پسين است (اسامي فسيلها در پيوست شماره  6ضميمه است).
این واحد در خاور رمضان کلک و جنوب بلندیهای کندکروچ و پوزک و همچنين خاور کوه گپته گوش بصورت واحدی

زﻣﯿ

تپه ساز و باتوپوگرافي آرام برونزد گسترده ای دارد .این واحد مجموعهای است بيشتر مارني به رنگ خاکستری روشن،
که ميان الیههای نازک ماسهسنگي با ضخامت  2تا  10سانتي متر ،به رنگ قهوهای روشن دارد ،از ویژگيهای بارز این
واحد وجود سيلتستونهایي نارنجي رنگ است ،که هم بصورت الیههای نازک با ضخامت حدود  2سانتي متر و هم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بصورت کنکرسيو نهایي نارنجي رنگ و گاه اشکال در هم پيچيده مانند شاخههای درخت دیده ميشود .پراکندگي این
سيلتستونها بر اثر فرسایش ،بر روی تپههای مارني منظره رنگين بارزی را بوجود آورده است ،همچنين در همبری

این واحد با واحد فليش بلوکدار نيز رگههای کلسيتي زیادی مشاهده ميگردد ،که معموال بر اثر فرسایش بلورهای
کلسيتي فراواني بر روی سطح زمين پراکنده و منظره مشخصي را ایجاد ميکند.
در این واحد چينخوردگي نسبتا شدید است .این واحد که یال جنوبي تاقدیس رهدگر را تشکيل داده  ،بوسيله گسله
زیردان سراسر بریده شده و در کنار واحد  Plm,sاز بخش جنوبي قرار گرفته است.
در خاور رمضان کلک این واحد پيوندی جانبي با واحد  Mm,sh,bدارد .همبری پائيني آن با واحد فليش بلوکدار و
همبری باالیي آن با واحد  Msh,s,cعادی و تدریجي ميباشد .ستبرای این واحد در حدود  800 - 500متر برآورد
ميشود .سن تعيين شده برای این واحد ،بر اساس مطالعه فرم ایزوله و نانوفسيلهای موجود در نمونهها ميوسن پسين
است (اسامي فسيلها در پيوست های شماره  7Aو  7Bضميمه است).
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واحد Msh,s,c

برونزدهای این واحد در بلندیهای کندکروچ و پوزک است ،که رشته کوههای بلند منطقه را تشکيل ميدهد .بسوی
جنوب و در بخشهایي که این واحد با تبدیل تدریجي به مواد فرساینده تر تغيير ميیابد ،از بلندی کوهها کاسته ميشود
و توپوگرافي آرامتری با پيدایي کوههای کوتاهتر آشکار ميشود ،سازندههای اصلي این واحد عمدتا شيل و ماسه سنگ
است و الیههای مارني و کنگلومرایي نيز در تبدیل جانبي در این واحد دیده ميشود .رنگ شيلها سبز زیتوني و رنگ
ماسه سنگها که در سطح هوازده قهوهای است در سطح تازه خاکستری رنگ ميباشد .رخساره این واحد بسوی شمال
بتدریج بيشتر ماسهسنگي و حتي کنگلومرایي شده و بعالوه بسوی الیههای باالتر و جوانتر نيز بيشتر ماسه سنگي

ﮐﺸ
ﻮر

ميشود ،که این الیههای ماسهسنگي باالیي نيز بسوی باالتر ستبرای بيشتر با الیهبندی منظم پيدا ميکنند .اثر کرم
و جانوران حفار و همچنين ریپل مارک نيز در سطح الیههای ماسهسنگي قابل دیدن است .چين خوردگي این واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناودیس ها بزرگ و نامتقارن کندکروچ و پوزک را پدید آورده و اثر گسل خوردگي دراین واحد نيز ميان این دو ناودیس
دیده ميشود .این واحد که با همبری عادی بر روی واحد  Mm.shقرار ميگيرد و با همينگونه همبری بوسيله واحد
 Ms.shپوشيده ميشود ،ستبرایي در حدود  700-100متر دارد .نتایج فسيلشناسي حاصل از مطالعات فرمایزوله ،سن

تﻣ

این واحد را ميوسن مياني  -پسين تعيين کرده است (اسامي فسيلها در پيوست شماره  Bضميمه است).
این واحد به استناد موقعيت چينهشناسي و نتایج فسيلشناسي ،با واحد  Mmو بخشهای زیرین واحد  Ms,mاز واحدهای

بخش جنوبي هم ارز تشخيص داده شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Ms,sh

و
اﮐﺘ

برونزد عمده ای ن واحد در جنوب ارتفاعات کندکروچ و پوزک در هسته ناودیس به همين نامهاست .در بخشهایي که
این واحد عمدتاً ماسهسنگي است صخرهساز و تيغهای و در بخشهایي که بيشتر شيلي ،سيلتي و مارني است ،تپههایي
بلند را پدیدار ميکند این ماسه سنگها ی متوسط و منظم الیه ،بيشتر برنگ قهوه ای و خاکستری مایل به سبز ،ولي
رنگ بخش مارني آنها خاکستری روشن است ،در سطوح ماسه سنگها اثر ساختارهای رسوبي مانند رپيل مارک Flute

 ،castاثر جانوران حفار و کرم نيز قابل دیدن است .این واحد به سوی جنوب بتدریج به شيل ،مارن و ماسه سنگ تغيير

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخساره ميدهد .اثر چينخوردگي در ای ن واحد بعنوان واحد سازنده هسته دو ناودیس یاد شده در باال قابل دیدن
است ،که در آنها شيب الیهها در ی ال شمالي به یال جنوبي بيشتر است .اثر گسل خوردگي در ای ن واحد تنها در جنوب
بلندیهای پوزک و بصورت گسلهای با حرکت چپ لغز دیده ميشود .ای ن واحد با همبری عادی بر روی واحد قدیميتر
قرار مي گيرد و جوانترین واحد ميوسن در بخش شمالي است ،زیرا در این بخش بوسيله واحد جوانتری پوشيده
نميشود .ستبرای تقریبي این واحد ميان  800 - 500متر ميباشد و در برخي افقهای ماسهسنگي آن بفراواني فسيل

زﻣﯿ

توریتال یافت ميشود ،آن سان که ميتوان این الیهها را لوماشل ناميد .دادههای فسيلشناسي بر اساس بررسي فرم
ایزوله سن ميوسن پسين تا پليوسن را برای آن تعيين کرده است (نام فسيلها در پيوست  9ضميمه است).

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهای میوسن  -پلیوسن

واحد Mm

بزرگترین برونزد این واحد در جنوبيترین بخش منطقه است ،که تا نزدیکي ساحل نيز ادامه ميیابد و بعلت اینکه به

آساني فرسوده مي شود ،تپه ماهورهایي را درست کرده که برخي نوک تيز با دیوارههای پرشيب و نامنظم است سازنده
عمده این واحد مارنهایي است با رگههای ژیپس ،که رنگ خاکستری روشن دارد .رگههای ژیپس در این واحد مارني
متقاطع بوده و با ضخامتهای چند ميلي متری الیهبندی را نيز قطع ميکند ،الیههای نادر و نازک ماسه سنگ آهکي
که گاهي ضخامت آنها تا  2سانتي متر نيز ميرسد ،بصورت ميان الیهای در این مارنها وجود دارند .این الیههای ماسه
سنگي ،بسيار سخت و برنگ خاکستری مایل به زیتوني دیده ميشوند  ،که در سطح آنها اثر جانوران حفار و ریپل مارک
نيز قابل تشخيص است .در بخشهایي که الیههای ماسهسنگي نازک ترند خردشدگي و فرسودگي واحد نيز بيشتر
است .شناساننده بارز این واحد که تقریبا در سراسر سطح منطقه وجود دارد ،الیههای ماسهسنگي آجری رنگ مایل به
نارنجي و سيلتستونهای نارنجي رنگ با شکلهای در هم پيچيده مانند شاخههای درخت است ،که بر اثر فرسایش و
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پراکنده شدن بر روی تپههای مارني ،منظره رنگيني در سطح زمين پدیدار کرده است .ميزان این سيلتستونها ی
نارنجي بر سطح از بخشهای زیرین ای ن واحد بيشتر است ،آن سان که در بر سر واقع در جنوب روستای کهير سطح
زمين کامال پوشيده از همين سيلتستونها ی نارنجي رنگ است .چين خوردگي این واحد بسيار مالیم و شيب الیهها
نيز بسيار کم و نزدیک به افق به نظر ميرسد ،این واحد در جنوب منطقه هسته یک تاقدیس باز با یالهای بسيار کم

ﮐﺸ
ﻮر

شيب را تشکيل ميدهد .از تغييرات جانبي در این واحد افزایش الیههای ماسهسنگي در زمينه ای مارني است .مرز
زیرین این واحد برونزدگي ندارد و در بخش باالیي به تدریج با افزایش الیههای ماسهسنگي متوسط الیه و با همبری
تدریجي به واحد  Ms,mتبدیل ميگردد .ضخامت این واحد بيش از  500متر است .نتایج فسيلشناسي از بررسي فرم
ایزوله سن ميوسن پسين را برای ای ن واحد مشخص نموده است (نام فسيلها در پيوست شماره  10ضميمه است).
این واحد باستناد موقعيت چينهای و نتایج فسيلشناسي با واحد  Msh,s,cهم ارز تشخيص داده شده است.
واحد Ms,m

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد در شمال شمه سرو مومان و همچنين شمال کهير برونزد دارد و به لحاظ داشتن الیههای نسبتا سخت
ماسهسنگي تپههای بلندی را پدید ميآورد ،که کشيدگي آن در راستای الیههاست .در بخشهایي که شيب کم

تﻣ

الیههای ماسهسنگي با شيب توپوگرافي برابری مي کند ،اختالف فرسایش شکلي ویژه و نامنظم را پدیدار کرده است.
پيدایش اصلي این واحد از الیههای ماسهسنگي است ،که الیههای مارني را بصورت ميان الیهای در خود دارد .رنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماسه سنگها عموماً کرم و در سطح تازه قهوه ای و قهوهای سوخته است و الیهبندی نيز متوسط تا تودهای ميباشد.
رنگ مارنها خاکستری و کرم است و رگههای چند ميلي متری ژیپس نيز همراستا با الیهبندی در آنها وجود دارد .در
سطح الیهبندی ماسه سنگها ،آثاری از  Flutecastوریپل مارک و نيز اثر جانوران حفار دیده ميشود .در الیههای

و
اﮐﺘ

باالیي ای ن واحد اجزاء گردی از ماسه سنگها به قطرهای چند سانتي متر تا  2متر دیده ميشود ،که از همان جنس
ماسه سنگ ولي سختتر است .قطر بزرگ این اجزاء ماسهسنگي در راستای الیهبندی قرار ميگيرد .اثر چينخوردگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ای ن واحد نيز آشکار است ،زیرا تاقدیس شمال مومان و همچنين ناودیس شمال کهير بر اثر چين خوردگي این
واحد به همراه واحدهای دیگر تشکيل شدهاند .گسل اصلي و نرمال کهير نيز الیههای وابسته به این واحد را تحت تاثير
قرار داده است.
این واحد که بصورت تدریجي با واحد زیرین همبری دارد ،در مرز باالیي بصورتي عادی زیر واحد ماسهسنگي ضخيم
الیه ميسوپليوسن ) (MPlsجای ميگيرد .ضخامت تقریبي این واحد در حدود  800 - 500متر است ،که در بخشهای

زﻣﯿ

باالیي آن الیههای لوماشلي دارای ) (turitellaدیده ميشود .ماکروفسيلهایي مانند خارپوست ،دوکفه ایهای بزرگ و
استرا و هم چنين پکتن در الیههای لوماشلي این واحد وجود دارند .نتایج فسيلشناسي بر پایه بررسي فرمهای ایزوله
و مقاطع ميکروسکوپي برای این واحد سن ميوسن پسين را تعيين کرده است( .نام فسيلها در پيوست شماره  11Aو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 11Bضميمه است).
بر اساس جایگاه چينهشناسي و همچنين نتایج فسيلشناسي از واحدهای بخش شمالي ،بخش باالیي واحد  Msh,s,cو

بخش زیرین واحد  Ms,shهم ارز  Ms,mميباشند.
واحد MPls

این واحد که در سرتاسر بخش مياني منطقه از خاور تا باختر کشيده شده است ،کوههای بلندی مانند پيشگان ،عمری،

کپته گوش ،گوزر و صادگر را تشکيل ميدهد .این کوهها دامنههایي پرشيب دارند و تغيير شدید ارتفاع توپوگرافي نيز
با پدیدار شدن این واحد در سطح زمين ایجاد ميشود .این واحد بيشتر از الیههای ماسهسنگي ضخيم و توده ای
تشکيل شده است ،که در خود ميان الیههایي از کنگ لومرای ریز دانه و درشت دانه و نيز مارن دارد .رنگ این ماسه
سنگها قهوه ای روشن و کرم مایل به نارنجي است ،ولي مارنها به رنگ خاکستری روشن دیده مي شوند .در سطح
الیههای ماسهسنگي اثرات ریپل مارک و هم چنين چينه بندی چليپائي به فراواني قابل دیدن است .در این واحد

اثرات چينخوردگي بشکل ساختهای تاقدیسي و ناودیسي در بخش مياني منطقه قابل شناسایي است .افزون بر این
گسلههای نرمال نيز در سرتاسر واحد مورد بحث کارگر افتادهاند .این واحد که با همبری عادی بر روی واحد  Ms,mقرار
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ميگيرد و در بخش باالیي با همبری تدریجي بوسيله نهشتههای پليوسن پوشيده ميشود .ضخامت این واحد
ماسهسنگي بيش از هزار متر برآورد ميشود ،که در برخي الیههای آن کفههای بزرگ آسترا بصورت پراکنده و یا
مجتمع یافت ميشوند .نتایج بررسي فرم های ایزوله درباره این واحد سن ميوسن پسين پليوسن را بدست داده است
(اسامي فسيلها در پيوست شماره  12ضميمه است).
واحد Plm,s

برونزد ای ن واحد در بخش مياني منطقه مورد بررسي و همچنين در شمال کوه عمری در خاور منطقه ا ست .نهشتههای
پدیدار کننده این واحد ،عموماً تپه ساز است و زمينهای کم شيب و کوتاهي را در منطقه تشکيل مي دهند ،سازنده

ﮐﺸ
ﻮر

عمده این واحد مارن ژیپسدار برنگ خاکستری روشن و کرم است ،که در درون آن ميان الیههای ماسهسنگي دانه
درشت با چينه بندی چليپایي وجود دارد ،شناساننده بارز این واحد بودن ستبرایي در حدود  2متر مارن اخرایي رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است ،همچنين چند الیه محدود متشکل از ماسه سنگ سيليسي به رنگ سفيد مایل به خاکستری و با شکستگي در
سطح برنگ خاکستری روشن که ستبرایي در حدود  5سانتي متر دارد ،نيز در بخش باالیياین واحد دیده ميشود ،که
یکي از مشخصات بارز آن است .الیههای ماسهسنگي متوسط الیه در بخشهای باالیي این واحد نيز سختتر و برنگ

تﻣ

خاکستری هستند.
در الیههای مارني و سيلتستوني بخشهای باالیي وا حد مورد بحث ،تجمع فراوان کفههای بزرگي از آسترآ ،ميان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

الیههای لوماشلي را در آنها تشکيل داده است .آزاد شدن این کفهها در اثر فرسایش ،انباشتگي مشخصي را بوجود
آورده است .وجود الیههای لوماشلي نشانگر مراحل پایاني دوره رسوبگذاری واحد  Plm,sميباشد.
چينخوردگي آرام ای ن واحد بعنوان تشکيل دهنده هسته یک ناودیس بزرگ با محور دوسویه بنام ناودیس زمينکان

و
اﮐﺘ

است ،که در خاور منطقه قابل دیدن است .در بخش مياني منطقه ،ای ن واحد وابستگي گسلهای با واحدهای شمالي
منطقه دارد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشهای ماسهسنگي واحد  Plm,sدر برخي جایها به طور جانبي به الیههای کنگلومرایي دانه متوسط ،نيمه سست و
کم ستبرا تغيير رخساره ميدهد.
واحد مورد بحث ،که ستبرایي حدود  500متر دارد ،با همبری عادی و تدریجي بر روی واحد  MPlsجای ميگيرد و
خود با نهشتههای جوانتر پليو  -کواترنری بطور دگر شيب همبری دارد .با نگرشي بر نتایج فسيلشناسي فرمهای ایزوله
و نانوفسيل ها ی موجود ،سن ای ن واحد پليوسن تشخيص داده شده است (نام فسيلها در پيوست شماره  13Aو 13B
ضميمه است).
واحد Plc

زﻣﯿ

این واحد بصورت برونزدگي های پراکنده و جداگانه در نواحي باختری شميل (بویژه کوه ميحول) و جنوب کپرنشين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشمونت ،بصورت کالهکهایي با دامنهها یي پر شيب و تنها در بخش جنوبي دیده شده است .واحد مورد بحث با
زمينهای نسبتا گسترده ،از کنگلومرایي ضخيم الیه و دانه متوسط و نيمه سيماني شده به رنگ اخرائي ،همراه با
عدسي های نازکي از ماسه سنگ دانه درشت و زودفرسا تشکيل گردیده است .دانههای دارای گردشدگي خوب و
ناهمگن بوده و بيشتر شامل آهکهای نوموليتدار ،ماسه سنگهای واحد  Ms,mو سنگهای آذرین بازیک ميباشد.
این واحد منشا خشکي داشته و چين خوردگيهای آن بسيار مالیم و بيشتر برونزدهای آن شيبي کمتر از  15درجه
دارند .در جنوب باختری روستای شميل در کنار رودخانه ،دوگسله نرمال الیههای کنگلومرایي را بریده و جابجا نموده
است .ميزان جابجایي قائم در راستای این دو گسله حدود  10متر است .ستبرای واحد  Plcمتغيير و ميان 60 - 40

متر است ،که در نقطه یاد شده باال به  70 - 60متر ميرسد .ای ن واحد با دگر شيبي بر روی واحدهای کهنتر جای
گرفته و در سطح فرسایش یافته آن هوازدگي اخرایي رنگ مشخص به چشم ميخورد .دامنههای این واحد در پيرامون
روستای شميل بوسيله پادگانههای آبرفتي نهشتههای  Qt 1فرا گرفته ميشود .بر اساس جایگاه چينهای و با مقایسه این
واحد با نواحي دیگر منطقه مکران ساحلي (بيروني) ،سن توده اصلي ای ن واحد کنگلومرایي پليوسن در نظر گرفته
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ميشود .همچنين با توجه به وابستگي چينه ای و همبری زیرین آن به نظر ميرسد ،که واحد مورد بحث را ميتوان یک
کنگلومرای پس از کوهزایي تلقي نمود ،که خود در مرحله بعدی تحت تاثير دگر شکلي قرار گرفته است.
 -واحدهای کواترنری

نهشتههای کواترنری که در سرتاسر منطقه پراکنده ميباشند ،از رسوبهای آبرفتي ،رودخانهای ،سيالبي و بادی پيدایش
یافته و به صورت افقي و یا به پيروی از شيب توپوگرافي با شيبي اندک و بصورت دگر شيب بر روی واحدهای قدیمتر
جای گرفتهاند .با توجه به وضعيت نهشتههای مختلف کواترنری منطقه از نظر ليتولوژی و یا جایگاه آن در توپوگرافي،
این رسوبها به چند واحد بشرح زیر تقسيم گردیده است:

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Qt1

این نهشتهها که در سرتاسر منطقه ،بویژه در جنوب گسترشي زیاد دارند ،مخروط افکنههای بلند ،کناره بلندیها و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همچنين پادگانههای آبرفتي الیه بندیدار را پدیدار نموده اند .این نهشتهها شامل کنگلومرایي است ،با زمينهای سخت
شده و دانههای گرد شده ،که دارای عدسيهای سيلتي مارني با سيمان شدگي ضعيف ميباشد.
قلوههای آن جالی بياباني ) (Polidesertبا ظاهری چرب و رنگ سطحي سياه (بعلت وجود نمکهای منگنز و آهن)

تﻣ

دارد.
این نهشتهها بصورت پهنهها یي مسطح و با دگرشيبي بر روی واحدهای قدیمتر قرار ميگيرد و ستبرای آن در برخي
بخشها تا حدود  10متر نيز ميرسد.
Qt2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این نهشتهها مخروط افکنههایي کوتاه است ،که دانه بندی آن از رسوبهای  Qt1ریزتر است و در جلگه جنوبي
منطقه گستردگي بيشتری ميیابد .این نهشتهها با رسوبهای  Qmوابستگي جانبي دارند.

و
اﮐﺘ

Qm

این نهشتههای شامل پهنهها یي مسطح و گسترده در بخش جنوبي منطقه است ،که محدوده آن بسوی بخش های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلندتر و در محل بهم پيوستن مخروط افکنههاست .پيدایش نهشتههای این پهنه گلي ،از رسوبهای دانه ریز سيلتي
است ،که از واحدهای مارني و سيلتي مارني و ماسه سنگ نرم موجود در منطقه شسته شده و آورده شده است .رنگ
عمومي آنها خاکستری روشن و کرم ميباشد.
Qs1

این واحد که گسترش بيشتر آن در بخش جنوبي منطقه ميباشد ،شامل تلماسههای بادی قدیم با سيمان شدگي
ضعيف است .این نهشتهها در شبکهای از درختچهها و گياهان منطقه گرفتار آمده و تثبيت شده و تپه ماهورهایي

Qs2

زﻣﯿ

کوتاه را پدیدار کردهاند .این تلماسهها که با رنگ کرم مشخص ميشوند ،نيز دارای ساخت چينه بندی متقاطع و
مشخص ميباشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این واحد نهشتههای ماسه بادی آزاد و سستي است (تپههای شني ساحلي) ،که تپههای کوتاه ماسهای را بویژه در
بخش جنوبي منطقه تشکيل ميدهد و بسوی کرانه دریا شمار آن افزایش ميیابد ،این تپهها در راستایي زاویهدار نسبت

به خط کرانه قرار ميگيرد .رنگ این ماسهها از ماسههای تشکيل دهنده تپههای ماسهای روشن تر است و به سوی
کرانه به رنگ متمایل به نارنجي دیده ميشود .از مشخصههای بارز این تپهها  ،قابليت جابجا شدن و روان بودن آن در
بادهای شدید و طوفاني است.
Qal1

این واحد نهشتههای رودخانهای پيرامون دو رودخانه سرگان و کهير است ،که یا سيل در روزگاران گذشته آورده و یا
هر ساله بر اثر طغيان رودخانه بر جای نهاده شده است و گسترش آنرا ميتوان بستر بزرگ رودخانه نيز در نظر گرفت.
این آبرفتها دانه آزاد بوده و دانههای ریز و درشت آنها در زمينهای بدون سيمان قرار گرفته اند .جنس قلوههای
موجود در این آبرفتها معموالً ماسه سنگ ،کوارتزیت و آهک است .در این آبرفتها ساختهای گودشدگي و پرشدگي
نيز دیده ميشود.
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Qal2

این واحد نهشتههای رودخانهای در حال حمل و رسوبگذاری هميشگي بستر کوچک در رودخانههای کهير و سرگان
است ،که بویژه در زمان طغيان ميزان آن افزایش ميیابد .عناصر این آبرفتها آزاد و بي سيمان هستند و دانههای

درشت آنها در بستر این رودخانهها در کنار یکدیگر قرار ميگيرند.
زمينشناسي ساختماني و تکتونيک

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه مورد بررسي که در بخش مياني مکران بيروني (ساحلي) واقع گردیده است ،از نظر ساختاری (گونه ،روش
دگرشکلي و روند) همان ویژگيهای چيره بر زون مکران را داراست .در این منطقه چين خوردگي و گسلش نسبتا
شدیدی کارسازی داشته است .شدت دگر شکلي در منطقه مورد بررسي تغييرات نسبتا بارزی دارد ،که چگونگي آن

در پایان این بخش مورد بحث قرار ميگيرد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چینخوردگی

یکي از پدیدههای دگر شکلي بارز منطقه مورد بررسي چين خوردگي است .چينها معموالً دراز و روندی تقریباً خاوری

تﻣ

 باختری داشته و ریختار کنوني منطقه را پدیدار کردهاند .معموالً ناودیسها ،بخشها و سرزمينهای بلند را ساختهاند،در حاليکه تاقدیسها در سطح پائينتری قرار دارند .در بخش شمالي شدت چينخوردگي بيشتر است که بطور بسيار
کلي از شمال به جنوب کاهش مي یابد .آن سان که در بخشي از منتهي اليه شمالي منطقه ،چينخوردگي تاقدیسي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برگشتهای (تاقدیس کمرزه) دیده شده است .ولي در بخشهای جنوبي منطقه چينها ی باز و مالیم را ميتوان دید.
در ميان بخش شمالي و بخش جنوبي دو ناودیس بزرگ کندکروچ و پوزک وجود دارند ،که شدت چينخوردگي آنها

و
اﮐﺘ

متوسط است .افزون بر این بخش های مياني ناحيه چين های نامتقارن دارد ،که شيب پهلوی شمالي آنها بيشتر است،
ولي چينهای نواحي جنوبي منطقه عموماً متق ارن هستند .از سوی دیگر شدت دگر شکلي در منطقه ،بستگي بسيار
نزدیک با ویژگيهای مکانيکي و سنگ شناختي الیههای دگر شکل یافته دارد ،چنانکه شدت دگرشکلي آنها به لحاظ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رویداد دگر شکليهای جریاني نا مشخصتر است .دیگر اینکه الیههای جوانتر چين خور دگي مالیمتری را نسبت به
الیههای کهن تر نشان ميدهند .ای ن امر ممکن است یا به افت نسبي شدت نيروهای موثر نسبت به زمان و یا تاخير
دسترسي نيروهای موثر به الیههای جوانتر باشد .چينهای منطقه مطالعاتي بوسيله گسلههایي بریده ميشوند ،که
مهمترین آنها از نوع امتدادی و همراستای محور چينهاست .مهمترین چينهای منطقه عبارتند از:
تاقدیس برگشته کمرزه

زﻣﯿ

چين خوردگي این تاقدیس بسيار شدید و شيب هر دو پهلوی آن تقریبا یک اندازه و به سوی شمال است و چينهای
فرعي بسياری آنرا همراهي ميکنند.
تاقدیس رهدگر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ساختي دراز و تقریبا متقارن دارد ،که هسته آنرا واحد فليش بلوکدار تشکيل ميدهد .در سوی باختر نسبتا منظم
ولي در سوی خاوری نامنظم و دارای چينهای فرعي بيشماری است .یال جنوبي این ساخت بطور مشخصي بوسيله

گسله زیردان بریده شده است.
ناودیس کند کروچ

ساختي نسبتا" منظم و دراز است ،که تمایلي دو سویه دارد .شدت چين خوردگي در آن متوسط است .این ساخت
نامتقارن و شيب الیههای شمالي آن بيشتر است ،که ممکن است بستگي به تفاوت سنگشناسي ناشي از تغيير رخساره
واحدهای سازنده یالهای شمالي و جنوبي آن باشد.
ناودیس پوزک

ویژگيهای هندسي این ساخت تقریبا مشابه با ساخت پيش است و به نظر ميرسد دنباله ناودیس کندکروچ باشد ،که
بوسيله گسلش از آن حد افتاده و جابجا شده است .ساخت مورد بحث در سوی باختری منطقه ناودیس بزرگ و بارزی
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را پدید آورده است .در بخشهای جنوبي منطقه شماری ساختهای تاقدیسي و ناودیسي متقارن دیده شده ،که نسبتا
کوچک است و اهميت چنداني ندارند ،ولي در نقشه زمين شناسي این ساختها نمایانده شدهاند.
گسلش

همگي گسلههای مهم منطقه مطالعاتي از نظر هندسي و ساز و کار در طي برداشتهای صحرایي مورد بازدید و بررسي
قرار گرفته اند  .شدت گسلش در منطقه مطالعاتي تقریبا متوسط و فراهم آمدگي یا پراکندگي مشخصي را نشان نميدهد.
ولي گسلش در سنگهای نسبتا پایدار و الیهبندیدار مشخصتر است .گسلههای اصلي و دراز منطقه ،روندی تقریبا
خاوری  -باختری دارند و با توجه به ساختار کلي ناحيه ميتوان آنها را گسلههای امتدادی و طولي ناميد .در منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

مطالعاتي گسله واژگون و یا رانده مهمي دیده نشده است ،ولي گمان ميرود گسلهای که با روند شمال  -شمال خاوری
به یال جنوبي تاقدیس برگشته کمرزه کارگر افتاده است .بر پایه مشاهدات صحرایي در منطقه مجاور ،گسلهای واژگون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باشد .ميزان جابجایي در راستای گسلهها چندان زیاد نيست و عموماً شيب گسلهها نسبتا زیاد و به سوی جنوب
ميباشد .در زیر گسلههای منطقه مورد بررسي قرار ميگيرند:
گسله زیردان

تﻣ

این گسله در درازای ده ها کيلومتر در منطقه مطالعاتي و مناطق خاوری و باختری آن قابل ردگيری است .گسله شيب
متوسط  50درجه به سوی جنوب و ساز و کاری نرمال دارد و الیههای واحدهای  Mm,sh , Plm,sبه ترتيب فرا دیواره و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرو دیواره آنرا تشکيل ميدهند .اندازه جابجایي آن در راستای قائم بيش از  500متر است .با توجه به رژیم تکتونيکي
چيره بر منطقه مطالعاتي ،سازوکار ،اندازه جابجایي در راستای گسله یاد شده و نيز وجود تغييرات رخسارهای در خور
توجه در دو سوی آن تفسيرهای زایشي مناسبي را طلب مينماید .به نظر ميرسد گسله زیردان یک گسله قدیم است،

و
اﮐﺘ

که در طي فرونشيني حوضه رسوبي ،همزمان یا پيش از رسوبگذاری فليشهای بلوک دار تشکيل گردیده و موجب
جدایش حوضه مربوطه شده است و گمان بسيار ميرود ،که به صورت واژگون در طي فاز کوهزایي ميوسن پسين -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پليوسن دوباره فعال شده است .سازوکار نرمال این گسله وابسته به آخرین فعاليت آن است .از آنجا که رد گسله زیردان
در نهشتههای کواترنری بصورت خطوارهها یي قابل دیدن است و از سوی دیگر در سوی باختری ورقه پهلویي (بندیني)
این گسله بصورت مشخصي واحد کنگلومرایي هم ارز  Plcمنطقه مطالعاتي را بریده است ،سن آخرین فعاليت این گسله
کواترنری در نظر گرفته ميشود.
گسله گرزر

زﻣﯿ

این گسله در درازایي حدود  20کيلومتر و بطور مشخص قابل ردگيری است و به نظر ميرسد در سوی خاوری به نحوی
گسله مومان وابسته ميباشد .سطح گسله بر روی زمين دیده نمي شود ،ولي با توجه به ریختار ایجاد شده بر اثر حرکت
آن ،ساز وکار گسله نرمال و شيب آن به سوی جنوب در نظر گرفته ميشود.
گسله مومان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بر اساس مشاهدات صحرایي ،این گسله به گونهای نرمال است و شيبي برابر  50- 45درجه به سوی جنوب دارد .گسله
مومان در طول حدود  18کيلومتر قابل ردگيری است و در سوی خاور از منطقه پهلویي (ورقه پير سهراب) گذر ميکند.
اندازه جابجایي آن در راستای قائم در حدود  15متر ميباشد.

گسله کهیر

برداشتهای صحرایي نشان ميده د ،گسله کهير ساز و کاری نرمال داشته و شيب متوسط آن  40درجه به سوی
جنوب ،اندازه جابجایي آن در راستای قائم در منطقه مطالعاتي در کنار رودخانه کهير حدود  8-5متر ميباشد .از
آنجایي که اندازه جابجایي قائم آن در راستای گسله کهير در منطقه بندیني (باختر) بيش از  50متر است ،از این رو
این گسله از نوع لوالیي ( )Hinge faultميباشد.
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گسله پوزک

در بررسيهای صحرایي ،این گسله دادههای در خور توجهي بدست نمي دهد ،ولي بصورت خطواره مشخصي در
عکسهای هوایي قابل ردگيری است .چون الیههای واحد  Msh,s,cبوسيله این گسله بریده و حذف ميشوند و نيز با
توجه به ساختار بخش تاقدیسي پوزک گمان ميرود گسله مورد بحث از نوع واژگون ميباشد.
پيدایش گسلههای نرمال را تحت یک رژیم فشرده ساز نبایستي غير عادی تلقي نمود ،زیرا در چنين رژیمي افزون بر
ساختهای فشارشي ،ساختهای کششي نيز همچنان ميتواند تشکيل گردند .افزون بر این رابطه هندسي گسلهها با
چينها و نيز سازوکار و جایگاه گسلهها نسبت به چينها ،نشان مي دهد که پيدایش اکثریت قریب به اتفاق گسلههای

ﮐﺸ
ﻮر

موجود در منطقه مطالعاتي ،ناشي از چينخوردگي الیهها بوده است .از این رو گسلش با چينخوردگي همزمان دارد
و هر دو این ساختها در طي یک فاز کوهزایي بوجود آمده اند ،البته برخي از گسلههای منطقه مطالعاتي ،مانند گسله

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیردان را بایستي گسلههایي مستقل از چين خوردگي قلمداد نمود.
وجود نهشتههای تيپ فليش به سن ميوسن مياني  -پسين نشان ميدهد ،که به هنگام پيدایش این نهشته ها
جنبشهای تکتونيکي شدیدی نيز رسوبگذاری اعمال ميگردید و جنبشهای شدید ناحيه ای همچنان موجب ورود

تﻣ

بلوکهای بيگانه در نهشتههای فليشي شده است و جایگيری پيوسته نهشتههای تيپ موالس بر روی نهشتههای
فليشي نشان از آرامش و استراحت نسبي جنبشهای تکتونيکي در طي ميوسن پسين  -پليوسن (مياني) ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وابستگي چينهای ،ترکيب سنگ و نيز شدت دگر شکلي نهشتههای منطقه مطالعاتي نشان ميدهد ،که دگر شکلي
اصلي ناحيه طي یک فاز کوهزایي در پليوسن صورت گرفته و به نظر ميرسد اوج کارسازی نيروهای کارسازتر در
پليوسن مياني بوده است .دگر شکلي شدیدی نهشتههای منطقه مطالعاتي در طي این فاز کوهزایي منجر به باال امدگي
ناحيه و پيدایش شرایط محيط خشکي بوده است .آخرین مراحل این باال آمدگي با نهشتههای پس رونده واحد Plm,s

و
اﮐﺘ

مشخص ميگردد .وابستگي چينهشناسي و دگر شکلي واحد  Plcنشان مي دهد ،که در کواترنر پيشين یک فاز کوهزایي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فرعي  -که مي توان آنرا بخشي از فاز کوهزایي پليوسن در نظر گرفت موجب دگر شکلي نهشتههای مورد بحث گردیده
است .کليه فازهای تکتونيکي یاد شده را مي توان به دوره کوهزایي آلپي پسين نسبت داد .بطور کلي سبک و گونه دگر
شکلي وابسته به ساختهای تکتونيکي گوناگون منطقه مطالعاتي نشان دهنده آن است ،که دگر شکلي سنگهای
برونزده با تاثير نيروهای فشردهساز شمالي  -جنوبي روی داده و کوتاه شدگي مطالعاتي در همين سو با چين خوردگي،
گسلش و رانش الیهها فراهم آمده است.
پالئوژئوگرافی

زﻣﯿ

همراهي نهشتههای تيپ فليشي با ب لوکهای بيگانه نشان ميدهد ،که این نهشتهها در حوضه رسوبي ژرفای و فعال
که به گمان در حال فرونشيني بوده است ،تشکيل گردیدهاند ،فزون بر اینکه کاهش بعدی و تدریجي ژرفای حوضه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبي (نربتيک) به دليل بودن نهشتههای تيپ موالس است ،که بطور کلي در قاعده مارني هستند و به سوی الیههای
جوانتر ،دانه درشت تر و باالخره کنگلومرایي ميگردند .افزون بر این ،تغيير رخساره در مورد بيشتر واحدهای منطقه

مطالعاتي و در سوی گسله زیردان به نظر نمي رسد که بطور مستقيم به عملکرد این گسله ارتباطي داشته باشد بلکه
بيشتر ناشي از وجود حوضههای رسوبي فرعي در درون حوضه اصلي ميباشد .زیرا اختالفات رخساره ای در باختر منطقه
مطالعاتي با این گسله بي ارتباط مي گردد ،وجود حوضههای رسوبي فرعي ميتواند با عملکرد این گسله و نيز
چينخوردگي حوضه اصل توجيه گردد.
تغييرات جزیي و محلي حوضه رسوبي نيز با تغييرات رخساره ای محلي چه در راستای قائم (رخساره هموتاکس

 )Hemotaxو چه در راستای افقي (رخساره هتروپيک  )Heteropicمشخص ميگردد .افزون بر این رنگهای زرد،
نارنجي و همچنين بودن ساختارهای گوناگون رسوبي در نهشتههای مورد بحث شناساننده کم ژرفای حوضه رسوبي و
محيطي اکسيدان است .شاید بتوان بودن فسيلهای فراوان گاستروپود در افقهای گوناگون نهشتههای تيپ موالس را
نيز نشانه ای از چيرگي درجه حرارت نسبتاً باال به هنگام رسوبگذاری این نهشتهها در نظر گرفت .کاهش اندازه عناصر
تخریبي در راستای قائم چينههای نهشتههای تيپ موالس به سوی خاور نيز به گمان بيانگر فزوني نسبي ژرفای حوضه
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
رسوبي در همين سو است .کاهش تدریجي و در عين حال نهایي حوضه رسوبي و پيدایي شرایط محيطي ميانه در
اواسط پليوسن با نهشتههای پسرونده واحد  Plm,sمشخص ميگردد .الیههای آسترا آدار و کنگلومرایي بخش باالیي
این واحد شناساننده مراحل پایاني شرایط دریای محيط رسوبي است .از آن پس شرایط محيط خشکي به منطقه چيره
ميگردد ،که نشانه این پيشروندگي خشکي ( )Continental transgressiveوجود نهشتههای گوناگون آبرفتي و غيره
ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

زمينشناسي اقتصادی

انجام بررسيها و جستجو برای بدست آوردن اطالعات مورد نياز برای فراهمي نقشه ،طبيعتاً با نوعي پي جویي و

جستجو برای شناسایي مواد معدني نيز همراه بوده است .بااین مالحظه مي توان بيان کرد که منطقه مورد مطالعه از
نظر توان معدني بسيار محدود و فاقد ذخایر فلزی و غيرفلزی ولو بهاندازهای اندک است .ولي آنچه که از آن ميتوان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برای مصالح ساختماني ازاین منطقه بهره برداری نمود عبارت است از :
واحد کنگلومرایی Qt1

تراسهای آبرفتي و همچنين الیههای کنگلومرایي درون واحد  Plm,sبعلت داشتن قلوههای مناسب و استاني استخراج

تﻣ

به شرط آنکه به سفرههای آب منطقه آسيب نزند برای فراهمي شن و ماسه دانه بندی شده برای عمليات ساختماني
مناسب ميباشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

الیههای منظم ماسهسنگي واحدهای  Msh.sو  Ms.sh,cسازنده ناودیسهای کندکروچ و پوزک برای استخراج سنگ مالون
جهت مصارف ساختماني و پل سازی مناسب است .این الیهها دارای استحکام کافي و همچنين سهولت استخراج
ميباشند.

و
اﮐﺘ

در این فرصت اشاره مي شود در صورتيکه حجم عظيمي از آب شيرین که هر ساله در پي بارندگيهای ناحيه بصورت
سيل به دریا ميریزد به روشهای سنتي و یا پيشرفته مهار و ذخيره شود ميتواند چهره منطقه را از نظر کشاورزی و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

صنعتي و دامداری و ایجاد کار و جذب نيروی انساني دگرگون کند ،این ذخيره را ميتواند یکي از گرانبهاترین
دستاوردهای طبيعت خواند که برای منطقه محروم و فقير به ودیعه گذاشته شده و دریغا که تاکنون به هدر رفته است.
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