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ﻮر
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -8144ایرانشهر
کليات
موقعيت جغرافيایي منطقه

ﻮر

ورقه زمين شناسي  1:100.000ایرانشهر در محدوده جنوب چهار گوش  1:250.000ایرانشهر با مختصات طول های

ﻧﻰ

ﮐﺸ

خاوری ˊ 61˚ 00تا ˊ 60˚ 30و عرض های ˊ 27˚ 00تا ˊ 27˚ 30واقع شده است.
از لحاظ تقسيمات کشوری گستره این ورقه در محدوده استان سيستان و بلوچستان قرار گرفته و شهرستان ایرانشهر
که یکي از شهرستان های اصلي استان است تقریبا در مرکز این ورقه جای مي گيرد .همچنين به علت نوع اقليم

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

منطقه ،تمرکز جمعيت عالوه بر ایرانشهر ،در حاشيه رودخانه های اصلي از قبيل رودخانه های بمپور ،دامن ،سرکهوران
و پوچين قابل مشاهده است .روستاهای دامن ،آبادان ،کهر ،ناصر آباد ،احمد آباد ،نوک آباد و پشت کوه از مناطق مهم
جمعيتي به شمار مي آیند.
گستره این ورقه به علت کمبود نزوالت جوی ،از نظر آب و هوایي در شمار مناطق گرم و خشک و از خشک ترین
مناطق کشور است .باالترین دمای هوای آن در ماه های مرداد و زمان رسيدن خرما (خرماپزان) حدود  ۴0تا  50درجه

و اﮐ

سانتي گراد و کمترین دمای منطقه در ماه های دی و بهمن و حدود  15تا  20درجه سانتي گراد مي باشد .ميانگين
بارش در سطح منطقه در حدود  150ميلي متر در سال بوده که بيشتر آن به صورت باران در ماه های آب ان و آذر است.
در تابستان هم متأثر از جریانات جوی اقيانوسي در منطقه باران های سيل آسا و زودگذر مي بارد .طوفان های محلي با
جهت خاوری ،شمال خاوری در ماه های خرداد و تير مي وزند .منابع آب منطقه به غير از رودخانه های اصلي شامل
آبهای زیرزميني است که بيشتر از طریق چاه های عميق ،نيمه عميق و قناتها تأمين مي شود.

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

با توجه به ویژگي های شرایط آب و هوایي حاکم بر منطقه که شامل بارش اندک و نامنظم ،نوسانات شدید بارندگي،
درجه حرارت باال و تبخير فراوان است ،نامساعد بودن خاک و کمبود پوشش گياهي امری بدیهي است .اگرچه رودخانه
های اصلي این ورقه باعث تغذیه منابع آب زیرزميني قابل توجهي جهت شرب و کشاورزی شده اند .همچنين گياهان

ﯿﻦ

کهور و گز که سازگار با شرایط خشک و کویری هستند و توانایي زیست در محيط بدون باران را دارند ،در حاشيه
رودخانه ها رویش یافته اند .فراواني سفره های آب زیرزميني این منطقه را یکي از قطب های کشاورزی استان نموده

ﺎن

زﻣ

است ،به طوری که شغل اصلي ساکنان روستاها کشاورزی و دامپروری بوده و خرما ،صيفي جات و هندوانه محصوالت
عمده کشاورزی این منطقه مي باشد .بلندترین ارتفاعات منطقه سرکهوران ( 16۴7متر) در جنوب خاور ورقه ،کوه تيغ
آب ( 1556متر) در شمال ورقه وکوه سياه ساالمي ( 1162متر) در خاور ورقه مي باشد .جاده های آسفالته ایرانشهر -

ﺎزﻣ

خاش ،ایرانشهر  -بم ،ایرانشهر  -چابهار و ایرانشهر  -سراوان چهار راه اصلي منطقه مي باشند .افزون بر این روستاهای
منطقه توسط راه های شوسه و خاکي به هم متصل شده اند .به دليل وجود راههای ارتباطي زیاد ،پراکندگي جمعيت

ﺳ

روستایي و رودخانه های اصلي دسترسي به رخنمون های زمين شناسي تقریبا به راحتي امکان پذیر است.
زمين ریخت شناختي

بخش وسيعي از برگه ایرانشهر دارای توپوگرافي به نسبت پست و مالیم است و از لحاظ ریخت شناسي پهنه های
آبرفتي ،بادرفتي ،مخروط افکنهای در نزدیکي تپه های کم ارتفاع و کوهستان ها را تشکيل داده اند .این نهشته ها به
طور عمده از جنس دانه های شن و ماسه مي باشند .نوع این انباشته ها بيشتر به سنگ منشأ بستگي دارد .ضخامت
این رسوبات کم است و طبقه بندی در نهشته های یاد شده ممکن است افقي یا مورب باشد .رودخانه ها از نوع رودخانه
های وادی ) (Wadiو شامل رودخانه هایي هستند که در محيط های صحرایي و به ویژه در نزدیکي کوهستان پدیدار
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مي شوند .رسوبگذاری در این رودخانه ها به علت کاهش ناگهاني سرعت و جذب آب بسيار سریع انجام مي گيرد.
رودخانه های این نوع محيط های صحرایي بيشتر ویژگي بریده بریده دارند و در بيشتر روزهای سال خشک هستند.
مناطق بلندتر ناحيه در شمال ،خاور و جنوب خاور برگه رخنمون داشته و به طور عمده از ماسه سنگ و سنگ آهک
کرتاسه و ائوسن تشکيل شده است .این سنگ ها در بيشتر جاها برجستگي هایي را پدید آورده اند که بيشتر از ساخت

ﮐﺸ
ﻮر

های چين ها و گسله های شمال باختریجنوب خاوری پيروی مي کند .همچنين متناسب با ویژگي های برخي نقاط،
آبراهه ها به شکل موازی و یا شاخه ای حفر شده اند .در جنوب خاوری ورقه ،سنگ های آتشفشاني و مالنژهای
افيوليتي و نيز سنگهای ميوسن و پليوسن در شمال باختری بلندی کم و شيب توپوگرافي مالیم دارند.
موقعيت ناحيه ایرانشهر در زمين شناسي ایران ورقه زمين شناسي ایرانشهر به مقياس  1:100.000بخش جنوب چهار
گوش  1:250.000ایرانشهر است که توسط هوبر ( )1۹62تهيه و توسط سهندی ( )1375تلفيق شده است .منطقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مورد مطالعه ،از دیدگاه تقسيم بندی پهنه های رسوبي ساختاری ایران ،جزئي از پهنه های خاوری و جنوب خاوری
ایران و نيز حوضه فليش خاور ایران (نبوی )1355 ،است که مرز خاوری آن باختر پاکستان و افغانستان ،مرز باختری
آن گسل نهبندان و مرز جنوبي آن گسل بشاگرد و پهنه مکران است .این محدوده به علت فراواني افيوليت  -مالنژهای

تﻣ

خاور ایران به نام زون یا منطقه کالرد مالنژ ( )Colored mélangeنيز نامبرده شده است .اشتوکلين و دیگران ()1۹72
بر اساس مطالعات کمپ و گریفيث ( )1۹۸1و تيرول و دیگران ( )1۹۸3زون فليش نهبندان -خاش را به عنوان زون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جوش خورده ميان بلوک لوت و بلوک افغان (به عبارتي دیگر زون جوش خورده سيستان ) )(Sistan sutuer zoneدر
نظر گرفته اند (نقل مطلب و منابع از درویش زاده)1370 ،
چينه نگاری

و
اﮐﺘ

واحدهای سنگي ورقه ایرانشهر را مي توان مطابق راهنمای نقشه در دو زون ساختاری مکران و سيستان جای داد .در
زیر واحدهای سنگي مربوط به هر یک از زون ها توصيف شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پرمین

سنگ های مربوط به پرمين در گوشه جنوب خاوری ورقه برونزد دارند.
واحد Pr

این واحد از آهک متبلور و دولوميت های ضخيم الیه تا توده ای به رنگ سفيد تا شيری تشکيل شده است ،از این
آهکها هيچ گونه فسيلي یافت نگردید ،ولي در ورقه کارواندر از سنگ های هم ارز آن ميکروفسيل های به سن پرمين

کرتاسه

زﻣﯿ

مشاهده گردید .این سنگ ها احتماال مربوط به بقایای پوسته قاره ای است که در ميان شاخه های شمالي و جنوبي
نئوتتيس در جنوب فرورفتگي جازموریان به جا گذاشته شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ های این مقطع زماني بيشتر در نيمه خاوری محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد و آنها را مي توان به واحدهای
زیر تفکيک نمود و نمایش داد.
واحد Krlu

این واحد در شمال خاوری ،خاور و جنوب خاوری ورقه رخنمون دارد و در بر گيرنده آهکهای پالژیک (زیر واحد ،Kplu
چرت و شيل های رادیوالریتي همراه با سنگ های بازالتي زیر دریایي (به طور محلي) مي باشد .آهک های پالژیک

نازک تا متوسط الیه به رنگ سبز تا قرمز نخودی بوده و مرز زیرین آن با ناپيوستگي بر روی واحد  Kspduجای گرفته و
مرز باالیي آن توسط سنگ های ائوسن پوشيده شده است .از این واحد فسيل شاخصي یافت نگردید ،ولي از ادامه آن
در ورقه  1:100.000بيرک ( 2خبازنيا و نواواجاری )13۸3 ،ميکروفسيل هایي به سن کرتاسه پسين  -پالئوسن
شناسایي شده است.
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ائوسن
c

واحد E

در نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه برونزدهای کوچکي از کنگلومرا ،شيل و ماسه سنگ قاعده ائوسن مشاهده مي
گردد .نسبت کنگلومرا از شيل و ماسه سنگ بيشتر بوده و جنس قلوه های تشکيل دهنده آن سنگ های آذرین،
افيوليت و آهک های کرتاسه است .قلوه ها دارای گردشدگي خوبي هستند .در این واحد گاهي عدسي هایي از آهک
نوموليت دار همراه با کنگلومرای قرمز رنگي در پایه اش دیده مي شود که نشانه یک ناپایداری در محيط رسوبگذاری
این تشکيالت بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Ef1

یک توالي از شيل های سبز و قرمز رنگ و شيل سيلتي ميکانسه است که در تناوب یا ماسه سنگ های آهکي ميکاسه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نازک الیه و ماسه سنگ های گری و کي ضخيم الیه مي باشد که در آنها اثرات فسيلي مشاهده مي گردد .این واحد به
طور هم شيب بر روی کنگلومرای قاعده ائوسن جای دارد ،ولي مرز باالی آن توسط نهشته های کواترنری پوشيده مي
باشد.
واحد Es

تﻣ

این واحد از ماسه سنگ ،سيلتستون و شيل پدید آمده است .رخساره های این نهشته ها پایدار و ممتد نبوده بلکه در

راستای خود در فاصله های کوتاهي به یکدیگر تبدیل مي شوند .ارتباط مرز زیرین آن نامشخص و احتماالً هم ارز Ef1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است ،ولي مرز باالیي آن به طور پيوسته توسط ماسه سنگ های  Elپوشيده مي گردد.
فسیل های یافت شده در این توالی عبارتند از:
که نشانگر سن ائوسن مياني است.
واحد El

و
اﮐﺘ

Nummulites striatus, Cibicides mexicanus, Nummulites sp., Dictyoconus sp., Operculina sp., Fabiania
sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تتاوب منظم سبز نخودی ماسه سنگ های نازک الیه و شيل با ميان الیه هایي از ماسه سنگ های گری و کي ضخيم
الیه با ساخت های رسوبي  flute castsو  load castsاست.
واحد Ef

این واحد در جنوب خاوری نقشه گسترش دارد و در بر گيرنده شيل های خاکستری متمایل به سبز با ميان الیه هایي

زﻣﯿ

از ماسه سنگ های نازک تا ضخيم الیه مي باشد .نهشته های واحد  Efدر ناحيه ساختماني مکران هم ارز سنگ های
ائوسن در ناحيه ساختماني سيستان است ،که به طور محلي دارای بلوک ها یا قطعه سنگ های غير بومي (exotic
blucksیا رخساره فليش بلوکي  -فلش هایي که در آن چين خوردگي های با مقياس کوچک دیده مي شود) است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تيپ فليش بيشتر در قسمت های زیرین و با رنگ خاکستری متمایل به سبز زیتوني قدیمي ترین سنگ های ناحيه را
تشکيل مي دهند.
واحد Ef1-2

این واحد در خاور و شمال خاوری محدوده مورد مطالعه از گسترش به نسبت زیادی برخوردار است .به طور عمده از

آهک ریفي نوموليت دار ،آهک ماسه ای ،آهک کریستاليزه به رنگ سبز تا قرمز ،ماسه سنگ و شيل های خاکستری
سبز زیتوني تيره تشکيل شده اند که در قسمت شمال خاوری در امتداد جاده ایرانشهر به کارواندر دگرگون شده و
اجزاء تشکيل دهنده آن بيشتر به سنگ های اسليت و فيليت تغيير یافته اند .آهک ریفي خاکستری رنگ  ،عدسي شکل

بوده و به طور جانبي تبدیل به م ارن ماسه ای و یا شيل و ماسه سنگ مي شود .آهک نوموليت دار )(Nummulites sp.

ریفي را آهک دامن نامگذاری کرده اند که از آن فسيل های:
Nummulites incrasatus, Nummulites atacicus, Nummulites striatus, Operculina sp.

به سن ائوسن باالیي بدست آمده است.
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واحد Em,sh

این واحد در نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد و دربرگيرنده تناوب مارن ،شيل و ماسه سنگ مي باشد.
ادامه این نهشته ها در ورقه کارواندر با تغييرات جانبي رخساره ای به آهکهای ریفي تغيير مي یابد.
واحد Es,sh

این واحد باالترین بخش از سنگ های ائوسن را به خود اختصاص داده است و شامل ماسه سنگ ،شيل و کنگلومرا
است .حد زیرین آن به طور هم شيب و پيوسته بر روی واحد  Em,shو حد باالیي آن توسط نهشته های اليگوسن
پوشيده شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

فسيل های شناسایي شده از ادامه این توالي در ورقه کارواندر که در داخل لنز های کربناتي یافت شده ،عبارت است
از:

Gyroidina soldanii, Globigerina opine, Globigerinoides, Anomalina sp.

فسيل های یادشده نشانگر سن ائوسن باالیي تا اليگوسن زیرین هستند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Os,sh

سنگ های این مقطع زماني در مرکز و شمال ورقه گسترش به نسبت کمي دارد و از مجموعه ماسه سنگهای نازک تا

تﻣ

متوسط الیه (گاهي ضخيم الیه) قهوه ای تا خاکستری رنگ و شيل زرد تا سبز رنگ پدید آمده است .در این واحد ،به
طور محلي ميان الیه هایي از کنگلومرا ،آهک و آهک ماسه ای وجود دارد ،در بخش اخير ميکروفسيل ه ای از نوموليت

واحد MSC

و
اﮐﺘ

ميوسن پوشيده مي گردد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و خرده های نرم تنان مشاهده مي گردد .به نظر مي رسد نهشته های فليش گونه ائوسن تا زمان اليگو سن ادامه داشته
است .این سنگها را مي توان از نظر ليتواستراتيگرافي معادل آن در ورقه بيرک  2به سن اليگوسن نسبت داد .مرز زیرین
این واحد به گونه ناپيوستگي هم شيب بر روی سنگ های ائوسن جای دارد و حد باالیي آن به وسيله نهشته های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ های این مقطع زماني در مرکز و شمال ورقه گسترش دارد و از مجموعه کنگلومرای خاکستری تا قرمز نخودی و
ماسه سنگهای درشت دانه از نوع آرنایت های ولکاني کالستيکي پدید آمده است .این سنگها در تناوب با شيل و
مادستون مي باشند .فسيل شاخصي در این نهشته ها یافت نگردید ،ولي از جهت جایگاه چينه شناسي هم ارز ميوسن
زیرین است ،که با ناپيوستگي بر روی سنگهای اليگوسن جای گرفته است.
واحد Ms

زﻣﯿ

تناوب نهشته های اخير یعني واحد  MSCبه طور هم شيب و پيوسته با ماسه سنگ ،سيلتستون و شيل های کم و بيش
گچ دار به رنگ های خاکستری روشن تا متمایل به سبز  MSادامه مي یابد .از دنباله این واحد در ورقه کارواندر
ميکروفسيل های زیر به سن ميوسن زیرین شناسایي شده است.
Rotalia beccarii, Globigernia triloba, Miogypsina sp.,.Anomalina sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Mrs

روی واحدهای قبلي نهشته هایي قرار گرفته که از جنس سيلتستون قرمز رنگ ،ماسه سنگ و شيل سخت نش ده

) (unconsolidatedاست که در آنها الیه های جزئي تر از کنگلومرا ،ماسه سنگ و مادستون وجود دارد .در این نهشته
ها الیه هایي از توف نيز مشاهده مي گردد .این واحد فاقد فسيل شاخص است ،ولي از جهت ليتواسترا تيگرافي شاید
بتوان آن را هم ارز ميوسن باالیي دانست .ستبرای کلي دو واحد یعني  Msو  Mrsبيش از  2000متر تخمين زده مي
شود .به سوی باال از مقدار سيلتستون و مادستون واحد  Mrsکاسته شده و بر ميزان کنگلومرا افزوده مي گردد ،که در
این حالت واحد  PIcرا به وجود مي آورد .
واحد PIc

این واحد در شمال باختری محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد و از دیدگاه ریختاری تپه ها و کوه های کم ارتفاعي را
با راستای به تقریب شمالي باختری  -جنوبي خاوری پدید آورده است و نشانگر مراحل پایاني رسوبگذاری با رخساره
های قاره ای تا کم عمق دریایي در منطقه هستند که کم و بيش هم ارز نهشته های به سن پليوسن است .واحد  PIcاز
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مادستون ،ماسه سنگ و کنگلومرا خوب الیه بندی شده پدید آمده اند .سنگ های اخير دارای ميان الیه های اندکي از
ماسه سنگ و مارن مي باشد .قلوه های این کنگلومرا بيشتر از آهکهای ائوسن ،سنگ های ولکانيکي و ماسه سنگ های
تيپ فليش است .اجزاء تشکيل دهنده آن بيشتر نيمه مدور و در برخي نقاط زاویه دارند .دارای سيمان آهکي و یا
سيليسي هستند و از این رو بيشتر نقاط محکم و مقاوم هستند .رنگ همگاني و هوازده آن خاکستری تا قهوه ای کم
رنگ است .مرز زیرین آن با ناپيوستگي بر روی سنگ های کهن تر جای مي گيرد و حد باالیي آن به وسيله نهشته
های جوان تر پوشيده مي گردد.
واحد PIQc

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد در امتداد هسته ناودیس شمال باختری محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد .از کنگلومرای پلي ژنتيک با جور
شدگي و سخت شدگي ضعيف ،کم وبيش افقي با الیه بندی به تقریب نامشخص با ميان الیه هایي از ماسه سنگ دانه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درشت و رس سيلتي و ماسه ای پدید آمده است .این واحد نشانگر باز پسين گانه رسوبگذاری در منطقه است ،که با
ناپيوستگي کم و بيش زاویه دار سنگ های پليوسن (واحد  )PIcرا مي پوشاند .
انباشته های کواترنری

تﻣ

در محدوده ورقه ایرانشهر نهشته های آبرفتي و بادرفتي در نقاط متعددی از محدوده مورد مطالعه دیده مي شود که
واحدهای سنگي کهن تر را با ناپيوستگي پوشانيده اند .این واحدها به شرح زیر مي باشند.
نهشته های آبرفتی قدیمی )(Qf1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مخروط افکنه ها و آبرفت های پادگانه ای قدیمي مرتفع تر در نقاط کوهستاني هستند و در سطح ورقه از گسترش به
نسبت زیادی برخوردار هستند .ضخامت آن متغير و رنگ عمومي و هوازده آن در نقاط مختلف ناهمسان است .از نظر

نهشته های آبرفتی جدید )(Qf2

و
اﮐﺘ

ليتولوژی الیه هایي کنگلومرایي با سيمان سست و قلوههایي با ابعاد متغير مي باشد .بيشتر سطح آبرفتهای پادگانه
های منطقه را رسوبات تخریبي با اندازه های متنوع و سخت نشده پوشانيده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مخروط افکنه های پست و آبرفتهای پادگانه ای جوان مي باشند که نسبت به نهشته های آبرفتي قدیمي دشت های
پست تری را مي پوشاند .به طور عمده از نهشته های تخریبي  -آواری جدا از هم و سيماني نشده با اندازه های
گوناگون تشکيل شده اند .عمده زمينهای کشاورزی بر روی این واحد قرار گرفته اند.
نهشته های آبرفتی رودخانه ای )(Qal

انباشته های رودخانه ای عهد حاضر که جوان ترین واحد ردیف های کواترنری است ،که در حال تشکيل هستند و
شامل مواد آبرفتي مجرای رودخانه ای است.

زﻣﯿ

نهشته های بادرفتی ( Qsdتل ماسه ها)

این واحد به صورت تپه های بادرفتي از جنس ماسه مي باشد که در قسمت جنوب و جنوب باختر نقشه دیده مي شود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های دشت سیالبی Qfl

این واحد به صورت دشت هموار و مسطح در امتداد کانال رودخانه بمپور گسترش دارد و از سيلت ،رس و گل پدید
آمده است.
واحدهای سنگی آذرین

سنگهای این مقطع زماني عمدتا" در نيمه خاوری محدوده مورد مطالعه رخنمون دارد و آنها را مي توان به واحدهای
زیر در نقشه تفکيک نمود.
سنگ های اولترابازیک (واحد)Ub

این سنگ ها دارای رخنمون های تودهای کوچک و پراکنده به رنگ های سبز تيره تا روشن و قهوه ای است که در
جنوب خاوری نقشه مشاهده مي گردند ،و به طور عمده از پریدوتيت ،هارزبورژیت ،پریدوتيتهای سرپانتينيزه شده و
سرپانتينيت تشکيل شده است .در بررسي های صحرایي ،ریختاری نرم فرسا و تپه های کم ارتفاعي را تشکيل داده اند،
در مطالعات ميکروسکوپي ماتریکس پریدوتيت ها به طور وسيع سرپانتينيزه شده اند .پورفيروکالست ها در اغلب
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سنگها از ارتوپيروکسن هایي نظير انستاتيت و یا کلينوپيروکسن هایي مانند دیوپسيد پدید آمده است .ارتوپيروکسن ها
به وسيله فرایندهای دگرساني به سرپانتين تغيير یافته و تنها آثاری از آنها به جا مانده است .بافت سنگها
پورفيروکالستيک و یا مشبک اند از دیگر کاني ها مي توان به کریزو تيل و آنتيگوریت و نيز کانيهای اپاک و کلریت
های ثانویه اشاره نمود.
سنگ های مافیک و اولترامافیک افیولیتی

این مجموعه متشکل از سنگهای مافيک تا اولترامافيک افيوليتي به شدت سرپانتينيزه و تکتونيکي شده (مالنژهای
افيوليتي) است (Oml) .در بر گيرنده گابرو ،ميکرو گابرو ،دیاباز ) (Gb-diمي باشد که به طور پراکنده رخنمون های

ﮐﺸ
ﻮر

کوچکي از سنگهای مافيک منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است ،توده های دیابازی ،رودینگيتي ،دیاپاز
های اسپيليتي ،ميکرو گایرو) ، (Kdiuگدازه های متوسط تا بازی با ساختار بالشي دایک دیابازی ) (Ksp duو بازالت،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اسپيليت)به طور محلي(با ساختار بالشي)  (Kspuاست که عمدتا در خاور و جنوب خاوری منطقه رخنمون دارند .این
سنگ ها دچار دگرگوني ناحيه ای نشده اند ،اما از لحاظ تکتونيکي به شدت درهم ریخته اند .در این ورقه ،نمي توان
یک سکانس افيوليتي کامل را جستجو کرد .طبق) ، Penrose (1974یک مجموعه افيوليتي شامل یک سکانس

تﻣ

الترامائيک در قاعده است که به سمت باال شامل سکانس های گابرویي الیه ای و ایزوتروپ ،کمپلکس دایک های
دیابازی و یک سکانس آتشفشاني هستند .در بررسي های ميکروسکوپي ،بخش های خرد شده این سنگ ها دارای دو

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخساره ریز و متوسط بلور هستند .در هر دو نوع رخساره ،بافت های دیابازی و اینتر گرانوالر قابل مالحظه ای قابل
مشاهده شده است ،اما رخساره های ریز بلور سالم تر هستند و در بر گيرنده ميکروليت های پالژیوکالز ( آندزین –
البرادور) و ریز بلورهای کلينو پيروکسن جایگزین شده توسط ترموليت  -اکتينوليت هستند .در مواردی تک

و
اﮐﺘ

فتوکریستهای آندزین نيز در آن دیده مي شود .فاسيس ریز بلور توسط رگچه های آلبيت  -کلریت مورد هجوم واقع
شده که نشانگر تمایل اسپيليتي این سنگ ها است .بخش های متوسط بلور نيز همان مشخصات کاني شناسي بخش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

های ریز بلور را دارا هستند ،در مواردی این سنگ ها تمایل رودینگيتي نيز از خود نشان مي دهند ،به طوری که کاني
های پالژیوکالز تمامأ به کاني های رسي و کاني کلينوپيروکسن به طور کامل به ترموليت  -اکتينوليت تبدیل شده اند .
همانند توده های تکابرویي ،دیابازها نيز سرنوشت دگرساني و دگرشکلي یکساني را متحمل شده اند .بر اساس نتایج
تجزیه های شيميایي و طبق نمودار) ، Le Bas (1986این سنگها در قلمرو بازالتيک آندزیت واقع شده اند .در این
سنگ ها تناوبي از ماسه سنگهای ساب آرکوزی دانه ریز ،سنگ آهکهای ضخيم الیه به رنگ قهوه ای روشن با آثار

زﻣﯿ

فسيلي ) (Trace fossilو ميان الیه های شيلي به رنگ خاکستری تيره ،کنگلومرا ،چرت و شيل رادیوالر هستند
) ،(Om2ماسه سنگ ها بافت آواری و ریزدانه دارند و از دیدگاه کاني شناختي نيمه بالغ اند و از کوارتز -متا کوارتز،
آلکالي فلدسپار ها و پالژیوکالزها ،چرت ،سر سيته موسکوویت ،کلریت ،تورمالين و کاني های کدر همراه با ميکروفسيل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های آهکي تشکيل شده اند که توسط سيماني کربناته یا کلسيت اسپاری ،سخت و به هم پيوسته شده اند .در سطح
زیرین الیه های ماسه سنگي ،ساختمان های رسوبي مانند ( Flute Castsقالبهای شياری) و نيز ( Load Castsقالب
های وزني) و بر روی طبقات آثار موجي متقارن قابل مشاهده هستند.
در بخش های ماسه سنگي ،آثار فسيلي ( Paleodicotyon majus )Trace fossilsمربوط به ایکوفاسيس تریتيس
) (Nereites Ichnofaciesدیده مي شود ،که مربوط به جانوران رسوب خوار یا الشه خوار است که در داخل زیستگاه

دایمي خود رفتار کشت ميکروبي دارند .این ایکنوفاسيس مربوط به محيط های دریایي خيلي عميق ) (abyssalو نيز
بخشي از محيط های نيمه عميق ) (bathyalاست که مربوط به جریان های توربيدایتي و یا فليش بخش های باالیي
مربوط به  Om3مي باشند .اثر فسيلي دیگری نيز که به فراواني یافت مي شود ،مربوط به موجودات رسوب خوارند
( )Spirorhaphe involuntaکه شاخص ایکنوفاسيس نریتيس است.
واحد gb

توده های گابرویي ،پگماتيت گابروها ،و متاگابروهای ) (m. gbمتوسط بلور با رنگ خاکستری مایل به تيره در خاور و
جنوب خاوری به گونه کامال در هم ریخته و تکتونيژه رخنمون دارند .دگرشکلي های برشي به گونه های سيگموئيدال
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و شکستگي های پر شده توسط کاني های ثانوی که انعکاسي از تحمل دگرشکلي های  britleو  ductileهستند ،دیده
مي شوند .در بررسي های ميکروسکوپي ،بخش های سالم تر این گابروها ،قابل مقایسه با گابروهای ایزوتروپي هستند
که در مجموعه های افيوليتي کامل در بخش های باالیي گابروهای الیه ای دیده مي شوند .در هيچ یک از مقاطع
ميکروسکوپي بررسي شده اثری از الیه بندی کو موالیي دیده نمي شود ،بخش های گابرویي سالم تر دارای بافت

ﮐﺸ
ﻮر

ميکروسکوپي گرانوالر با تمایل اندک آدکوموالیي اند و به طور عمده از پالژیوکالز و کلينو پيروکسن تشکيل شده اند.
پالژیوکالزها دارای شکل تخته ای با ماکل های آلبيت و ألبيتکارلسباد هستند ،به طور عمده به کاني های رسي و
آرژیلي غير قابل تشخيص ،پرهنيت و کلریت دگرسان شده اند ولي بخش های سالم تر که دارای ترکيب البرادور -
بيتونيت مي باشند ،دارای ميان بارهایي از سرپانتين هستند که نشان مي دهد کاني اوليه احتمالي اليوین بوده است.
کلينوپيروکسن از نوع دیوپسيد و به طور عمده سالم است اما گاهي توسط ترموليت -اکتينوليت جانشين شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه هایي از کلریتسرپانتين به گونه ثانویه و یا به گونه پرشدگي رگچه ها نيز دیده مي شوند .رگچه های پر شده از
آلبيت ،آمفيبول (هورنبالند) و گاهي پرهنيت نيز دیده مي شوند که تشکيل آنها مي تواند در رابطه با دگرگوني های
استاتيک در کف حوضه های اقيانوسي و چرخش مجموعه آب و محلول های گرمابي باشند .رگچه های موازی پر شده

تﻣ

از کلریت ،کلسيت ،اپيدوت ،کاني های رسي و آرژیلي غير قابل تشخيص و به ندرت کوارتز ،که در مواردی پرشدگيهای
آنها ،دگرشکلي های سيگموئيدال نوع  Sو  Zرا نشان مي دهند ،نيز به چشم مي خورند؛ که سنگ مادر و همچنين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رگچه های پر شده از کانيهای دگرگوني استاتيک را قطع نموده اند .پاراژنز کاني های پر کننده این رگچه ها مي تواند
در رابطه با یک دگرگوني قهقرایي ناشي از چرخش دوباره محلول ها در حوضه عملکرد گسل های برشيای باشد که
پس از جایگيری این توده ها در پوسته ،آنها را تحت تأثير قرار داده است .همان گونه که گفته شد این سنگها به شدت

و
اﮐﺘ

خرد شده اند و بخش های خرد شده ،در مقاطع ميکروسکوپي دارای بافت کالستيک هستند و توسط رگچه های در
رابطه با دگرگوني قهقرایي ،که در باال توصيف شده اند ،نيز قطع شده اند .با توجه به خميدگي ماکل بعضي از کاني ها،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي توان حدس زد که این توده ها در حالي که همچنان گرم بوده اند در پوسته جایگزین شده اند و نتيجه آن بافت
کالستيک (کاتاکالستيک -ميلونيتي) در این توده ها بوده است .بنابراین در یک جمع بندی کوتاه مي توان دگرشکلي
ها و دگرساني هایي که این توده ها متحمل شده اند را به گونه زیر دسته بندی کرد:
 مرحله دگرگوني استاتيک ،که در حجره ماگماتيک و به دليل نفوذ آب دریا از طریق شکستگي ها و و اکنش با موادفرار ماگمایي و چرخش آنها صورت گرفته است و نتيجه آن جایگزیني کاني های درجه حرارت باال به هم ارزهای

زﻣﯿ

حرارتي درجه پایين و تشکيل رگچه های پر شده از کانيهای ثانویه ،آمفيبول ،بوده است.
 جایگزیني این توده ها در پوسته ،در حالتي که همچنان گرم بوده اند و نتيجه آن تشکيل ساخت کالستيک ،بافتهایميلونيتي -کاتاکالستيک ،در این توده ها بوده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 تأثير عملکرد گسل های برشي در منطقه بر روی این توده ها ،تشکيل رگچه هایي با اشکال سيگموئيدال و دگرگونيقهقرایي بوده است.
تبدیل این گابروها به پگماتيت گابروها تدریجي است .گابروهای اخير نيز همان ترکيب کاني شناسي گابروهای
ایزوتروپ را دارند .
واحد gr

در جنوب محدوده ورقه ،توده های نفوذی بسيار کوچکي از گرانيت آلکالي رخنمون دارد که احتماال نفوذ و باالآمدگي
آن به داخل سنگ های قشر خارجي پوسته زمين در اواخر کرتاسه و مربوط به ماگماتيسم گرانيتي بزمان بوده است. .
در مقاطع نازک بافت سنگ پورفيری ،کاني های اصلي آن کوارتز و ارتوکالز در فرم های درشت بلور و نيز مجموعه
های ریز بلور تا نهان بلوری است .بر روی فلدسپارها آثار تجزیه به سریسيت و رس مشاهده مي گردد .از کاني های
دیگر نيز مي توان به اکسيدهای آهن ،کربنات و کانيهای کدر اشاره نمود.
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زمين شناسي ساختماني

گستره ورقه ایرانشهر از نگاه زمين ساخت ورقه ای بخشي از حوضه فليش خاور ایران (زون زمين درز سيستان) و زون
ساختاری مکران است .در پایانه خاوری ایران مياني در حد فاصل دو گسل نهبندان در باختر و گسل هریرود در خاور،
در گستره ای به وسعت  ۸00کيلومتر درازا و  200کيلومتر پهنا ،انباشته هایي ضخيم از نهشته های فليش گونه وجود
دارد که پي سنگ افيوليتي وابسته به پوسته های اقيانوسي دارند .پهنه مورد نظر که مراحل تکوین از پوسته اقيانوسي
تا قاره ای را پذیرا شده ،یکي از اشتقاقهای نوع تتيس جوان است که از آن با نام هایي همچون کوه های خاور ایران

ﮐﺸ
ﻮر

(علوی )1۹۹1 ،زون گسل برشي ایرانشهر  -بيرجند (ساماني و اشتری )1371 ،زون نهبندان -خاش (نبوی)1355 ،
منطقه ایرانشهر  -بيرجند (ری یر و محافظ )1۹72 ،زون زمين درز سيستان (تيرول و همکاران )1۹۸3 ،یاد مي شود.
مرزهای شمالي و جنوبي این حوضه چندان مشخص نيست .افتخارنژاد ( )1۹73پيدایش حوضه فليش را نتيجه یک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کافت درون قاره ای ميان دو بلوک لوت و هلمند در کرتاسه پيشين مي داند ،که محلي مناسب برای جایگيری گوشته
اقيانوسي و انباشت نهشته های فليشي بوده است .با پایان یافتن اشتقاق ،خاور پوسته اقيانوسي به زیر پوسته قاره ای

تﻣ

بلوک لوت فرورانش کرده و آميزه های افيوليتي -فليشي خاور ایران (زون زمين درز سيستان  )Sistan suture zoneرا
ایجاد نموده است .زون زمين ساختي مکران نيز به عقيده آقانباتي ( )13۸3به دو بخش شمالي (مکران داخلي) و
جنوبي (مکران بيروني) تقسيم مي گردد .این دو بخش پي سنگ افيوليتي دارند و با باریکه ای از پوسته قاره ای ،به نام

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کمپلکس دور کان ،از یکدیگر جدا شده اند .پوسته قاره ای شامل سنگ های کربنيفر ،پرهين ،ژوراسيک و کرتاسه است
که با سنگ های افيوليتي و سنگ های دگرگوني همراه هستند .بخش زیادی از ورقه ایرانشهر در گوشه جنوب خاوری

و
اﮐﺘ

فرونشست جازموریان واقع شده است .این فرونشست که حوضه فروافتاده پيش کمائي جازموریان را پدید آورده است
در شمال گسل بشاگرد و در زیر زون مکران شمالي جای گرفته است .مکران شمالي با بوم های افيوليتي کرتاسه و
نهشته های پالژیک آن زمان مشخص است ،که به طور عموم با ردیف های قليشي کرتایبيه باال -ائوسن پوشيده شده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اند و یا در آميخته اند .بر پایه دولتي ( )2010در طول اواخر کرتاسه  -پالئوسن به همراه توالي تور پيدایتي فعاليت های
ولکانيکي نيز ادامه داشته است .وجود کالست های مافيک تا اولترامافيک در اواخر کرتاسه  -پالئوسن مکران شمالي،
دليلي بر ناپيوستگي قاعده کرتاسه باالیي است.
در حوضه فليش های خاور ایران نيز حرکت رو به شمال و شمال باختری ورق هندوستان و عملکردهای این حرکت بر
روی ساختار های زمين شناسي حوضه ،مؤثر بوده و عمده ساختار های این ناحيه را باید در شکل گيری اقيانوس هند

زﻣﯿ

جستجو کرد.
سنگ های حاصل از پوسته اقيانوسي ،آتشفشان های کرتاسه باال ،نهشته های فليش پالئو سن  -ائوسن و سرانجام

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ های ماگمایي این ناحيه به دليل قرار گيری در یک زون برخوردی نظم چينهای خاصي را نشان نمي دهند.
در محدوده برگه  1:100.000ایرانشهر ساختمان های زمین شناختی گسله و چین خورده دیده می شوند که در ذیل معرفی
می گردند.
ساختمان های گسله اصلی در محدوده برگه ایرانشهر

در شمال ورقه مورد نظر یک گسل اصلي به نام گسل دامن که یک گسل امتدادلغز با ساز و کار چپ گرد است دیده

مي شود ،اما بيشترین ساختمان های گسله ،گسل های فرعي هستند که در بخش های خاور ،شمال خاوری و شمال
باختری قرار دارند .در قسمت های مرکزی ،جنوب و جنوب باختری (دشتهای آبرفتي با رسوبات جوان) گسل هایي
وجود دارند که فقط از روی عکس های ماهوارهای قابل تشخيص هستند و فاقد هر گونه اثری در روی زمين مي باشند.
ساختمان های زمين شناختي چين خورده
ناودیس ،شمال باختری :این ناودیس با راستای محوری شمال باختر  -جنوب خاور و ميل ) (plungeجنوب خاوری

یک ناودیس متقارن است که در شمال باختری برگه مشاهده مي شود .ناودیس مذکور در واحدهای  PIQcو  Plcقرار
دارد.
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مجموعه ناودیس شمال :این مجموعه شامل چندین ناودیس با راستای محوری تقریبي شمالي -جنوبي مي باشد که در
حوالي روستای دامن قابل رؤیت هستند.
زمين شناسي اقتصادی (نشانه های معدني)

گستره مورد بررسي دارای قابليت های معدني زیر است:
پتانسیل های معدنی غیرفلزی

ﮐﺸ
ﻮر

از دیدگاه زمين شناسي اقتصادی برونزدهای قابل مالحظه ای از سنگ آهک در شمال و شمال خاور نقشه به صورت
سنگ آهک های توده ای و الیه ای به سن کرتاسه با خلوص باال یافت مي شود .کارخانه آهک دامن در مجاورت معدن
آهک دامن یکي از مهمترین معادن اقتصادی ورقه مورد نظر مي باشد ،که از آن برای توليد أجر ماسه آهکي استفاده
مي شود .به عالوه در همين منطقه رخنمون های قابل مالحظه گسترده ای از سنگ آهک فسيل دار دیده ميشوند که

تﻣ

واحدهای کربناته نيز برای توليد شن و ماسه آهکي دارای شرایط مناسبي هستند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي تواند برای توليد سنگ الشه مناسب باشد.
رسوبات آبرفتي جوان به ویژه آنچه که در حال حاضر در بستر رودخانه های بمپور ،دامن ،سرکهوران و پوچين و دیگر
آبراهه در حال تشکيل است ،به عنوان منابع مناسبي جهت توليد شن و ماسه مي تواند معرفي شوند ضمن آنکه
پتانسیل های معدنی فلزی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهای آميزه رنگين و مالنژهای افيوليتي واقع در خاور و جنوب خاوری ورقه مورد نظر از لحاظ کاني زایي کروميت
ممکن است حائز اهميت باشد.

و
اﮐﺘ
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ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ
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ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ
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