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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -8043اسپکه
سرآغاز

ﻮر

محدوده مورد بررسي ،بخشي از رشته کوه های مکران است که در کناره جنوب خاوری فرورفتگي جازموریان قرار دارد.
تا پيش از بررسي های اخير ،کارهای زمين شناسي که در این بخش ایران انجام شده بود بيشتر محدود به پاره ای
بررسي های پراکنده بویژه در مسير راه اصلي ایرانشهر چابهار بود (هاریسون  ،1935-36فالکون  .)1936در سال 1354

ﮐﺸ

سازمان زمين شناسي کشور به منظور بررسي و ارزیابي توان معدني کوههای مکران برنامه ویژهای را در بخشي از آن
واقع در خاور و جنوب جازموریان به مرحله اجرا گذاشت .نخستين گام در اجرای این برنامه ،تهيه نقشه زمين شناسي

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ناحيه به مقياس یکصدهزارم بود تا ضمن انجام بررسيهای چينهشناسي و فعاليتهای ماگماتيسم و تکتونيک،
نشانه های معدني نيز شناسائي شده و برای بررسيهای دقيق تر و کاوشهای معدني برنامهریزی بایسته ای بعمل آید.
نقشهی موجود نتيجه کارهائي در زمينه یاد شده است که روی همرفته بمدت  55روز در سالهای  1354و  1356به

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

راهنمایي و نظارت آقای جمشيد افتخارنژاد صورت گرفته است .از کمکهای موثر ایشان و همچنين همکاران فسيل
نژاد و سنگشناس در انجام این بررسيها سپاسگزاری مينماید.
منطقهی اسپکه در محدوده جغرافيائي ˊ 60˚ -30تا ˚ 27شمالي و طول جغرافيایي ˚ 60تا ˊ 60˚ -30خاوری و بخشي
از کوه های مکران است که در جنوب خاوری فرورفتگي جازموریان و حدود  140کيلومتری جنوب باختری ایرانشهر
قرار دارد .از نگاه توپوگرافي ،گستره ی مورد بررسي به دو بخش اصلي تقسيم شده است .در شمال ،حوضه فرورفته

و اﮐ

جازموریان با بلندی ميانگين  750متر از سطح دریا بيشتر پوشيده از تلماسههای گسترده ،و در جنوب ،رشته کوه های
خاوری باختران مکران دروني با بلندی  1300تا  1800متر از سطح دریا این بلندیهای اخير (کوههای تنگ سرحه-

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

سرباز) با ستيغ و خط بخشاب خود ،فرورفتگي جازموریان در شمال و دریای عمان در جنوب را از هم جدا ميسازند.
آبراهههایي با راستای شمال-جنوب رشته کوههای خاوری-باختری را به صورت دره های  Vشکل بریده اند .در
رسوبهای فليشي گذرگاه آبراههها در فرمان الیههای مختلف این رسوبها درآمده و درههای باریک خاوری را پدید
آوردهاند که پس از پيوستن به رودخانههای اصلي ،یک شبکه زهاب ( )Trellis Drainageرا تشکيل ميدهند ولي در
رخساره های شيلي این شبکه به زهاب شاخساری ( )Dendriticنزدیک مي شود .آب و هوای ناحيه ،کویری و گرم است.

زﻣ

ﯿﻦ

بارندگي ساليانه نامنظم و تنها در فصل زمستان و اوایل بهار روی ميدهد که اغلب شدید و سبب روان شدن سيالبهای
ناگهاني ميشود.
راه های ناحيه محدود به راه شوسه درجه سه ایرانشهر-چابهار است که از باختر ناحيه ميگذرد .افزون بر آن ،راه ماشين

ﺎزﻣ

ﺎن

رو اسکپه -چانف دسترسي به خاور ناحيه را ممکن ميسازد .بخش هایي دیگر فاقد راه بوده و دسترسي به آنها دشوار
مي باشد .تمرکز جمعيت محدود به چند آبادی واقع در امتداد راه ایرانشهر -چابهار است ،از آن جملهاند آبادیهای

ﺳ

اسپکه ،پيپ ،جاکس و همچنين آبادی های چانف و جهليشهر در خاور منطقه .پوشش گياهي محدود به رودبارها و تا
اندازهای دشت ها است .درختکاری بصورت پرورش نخلستانهای کنار دهکدهها و باغ مرکبات ميباشد .کشت غالت
نيز کم و بيش عموميت دارد.
نگاهي بر واحدهای سنگي

بررسيهای چينهشناسي نشان ميدهند که منطقه را مي توان به دو واحد ساختماني تقریبا موازی باختری-خاوری و
با ویژگيهای زمين شناسي کامال متفاوت تقسيم نمود در شمال ،واحد ساختماني بلوک لوت و در جنوب ،واحد
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ساختماني مکران .مرز جدائي دو واحد ،زون گسلهای طولي ( )Longitudinal faultsاست که موازی روند ساختماني
ناحيه بوده و تقریبا در راستای شمال خاور -جنوب باختری ،از آن ميگذرد.
پي سنگ بلوک لوت در این ناحيه ناشناخته است زیرا که بخش بيشتری از آن با رسوب های جوان و تازه پوشيده شده
و تنها پاره ای از آن از نهشته های فليش گونه ائوسن است .واحد ساختماني مکران دارای پيسنگي از کمپلکسهای

ﮐﺸ
ﻮر

افيوليتي وابسته به مانتوی ( )Mantleاقيانوسي است که بر روی آن انباشته ستبری از رسوب های فليش گونه کرتاسه
باالیي -ائوسن جای دارد .این رسوبها ،همراه با سنگپي خود بسختي چين خورده ،گسسته شده و حتي بطور ناحيه ای
دگرگون گردیده اند .مهمتریم واحدهای سنگي شناخته شده در ناحيه عبارتند از:
کمپلکس افیولیتی

این کمپلکس شامل گونه هایي وابسته به مانتوی اقيانوسي است که با رسوبهای پالژیک بخشهای ژرف اقيانوسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همراهاند .این سنگها در مقياسهای مختلفي ،تکتونيزه ،چين خورده ،شکسته شده و درهم ریخته شده و دگرشکلي
یافتهاند .در این کمپلکس که بصورت باریکه ای به پهنای  10تا  20کيلومتر در شمال منطقه برونزد دارد تغييرات
سنگشناسي گستردهای از سنگهای اولترابازیک تا اسيد را ميتوان بازشناخت چنان که ميتوان پيبرد که کمپلکس

تﻣ

مورد نظر ،ردیف کاملي از سنگ های افيوليتي را دارا ميباشد با وجود این ،سنگ های ردیف یاد شده در نتيجه
فرایندهای تکتونيکي حفظ نشده و سخت با یکدیگر و همچنين با رسوب های پالژیک همراه ،درآميخته اند .واحدهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگي مشخص در این کمپلکس عبارتند از :پریدوتيت ،پریدوتيت های سرپانتيني ،گابرو ،دیاباز ،اسپيليت و
پالژیوگرانيت .در موارد ویژه ای سنگ های یاد شده به نسبت متفاوت با یکدیگر آميختهاند چنانکه جداسازی آنها
امکانپذیر نميباشد .در چنين موردها مجموعه هایي ،هر یک شامل چند واحد سنگي در نظر گرفته شدهاند:
پریدوتیت  -در منطقه اسپکه ،پریدوتيت ها گسترش بسيار محدود دارند چنان که برونزد آنها محدود به تودههای

و
اﮐﺘ

کوچک تيرهرنگ از هارزبورژیتهای بشدت تکتونيک خورده است .این توده ها بيشتر در اثر فرایندهای تکتونيکي ،خرده
شده و در نتيجه پيشرفت درخور توجه عمل تجزیه و دگرگوني ،به سرپانتينيت بدل گشتهاند .در تيغه نازک ،سنگ
دارای بافت شبکهای بوده و اوليوین های بشدت تجزیه شده را شبکه ای از سرپانتينيت فرا گرفته است .کلریتي شدن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخوبي در بلورهای ارت وپيروکسن (برونزیت) پيشرفت دارد .در باختر رودخانه سرميچ ،پریدوتيتهای سرپانتيني دارای
رگههای ميليمتری فراوان از منيزیت است .افزون بر تودههای یاد شده ،پریدوتيتها همچنان بخشي از کمپلکسهای
آميزه ی رنگين را تشکيل ميدهند.

گابرو -برخالف پریدوتيتها ،گابروها از گسترش زیاد برخوردار بوده و اغلب به صورت پشتههای تا اندازهای خرد شده

زﻣﯿ

نمایانند .حالت توده ای و رنگ روشن این سنگها ،شناسایي آنها را آسان ميسازد .در پارهای از نواحي از جمله در
جنوب باختری آبادی اسپکه گابروها کامال درشت دانه بوده و به ندرت با موازی قرار گرفتن کانيهای تيره و روشن،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نمایه الیهای به خود ميگيرند .در تيغه نازک ،سنگ ،بافت درشت دانه داشته و کانيهای بنيادی آن شامل پالژیوکالز
پيروکسن و درصد کمي البون است .تجزیه سنگ به خوبي پيشرفت کرده است چنانکه پالژیوکالزها به مجموعهای از
کلریت سریسيت و کاني های رسي ،بلورهای پيروکسن به ترموليت ،اکتينوليت تبدیل شده اند .دانههای اوليوین نيز در
راستای رگچههای نازک به آنتي گوریت تبدیل شده اند در جنوب خاوری اسپکه و همچنين در باختر سرميچ گابروها
کامال تجزیه شده و به صورت تپههای فرسوده درآمدهاند .در چنين حالتي پالژیوکالزها با ترکيب البرادوریت در حدود

 75تا  80درصد سنگ را تشکيل مي دهند .کلينوپيروکسن تنها کاني بنيادی دیگر آن است .در این حالت درصد کم
کاني های فرو منزین ترکيب سنگ را به لزکوگابرو نزدیک مينماید .در برخي نمونهها ترکيب پالژیوکالز به آندرین
نزدیک شده و نشان مي دهد که بطور محلي ،سنگ گابرو -دیوریت است .در جنوب اسپکه دایکهایي از پالژیو کالز
قليایي به رنگ صورتي تودههای گابروئي سفيد را ميبرند.
دیاباز  -در ميان سنگ های سازنده کمپلکس افيوليتي دیابازها نقش بنيادی را در منطقه مورد بررسي دارند .تفاوتهای
ظاهری سبب گردیده است که بتوان سنگ های دیابازی را بدو دسته جداگانه تقسيم کرد .در بخش باختری منطقه،
سنگهای دیابازی ،تپههای کم ارتفاع گستردهای را تشکيل ميد هند که اغلب حالت آگلومرائي داشته و دارای رنگ
2
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هوازدگي سبز تيره اند .در چنين حالتي دیابازها اغلب اپيدوتي و اسپليتيک ميباشند .دگرگوني (رخساره پرهنيت)
پيشرفت زیاد یافته است چنان که فلدسپاتها کامال بوسيله سریسيت ،کلریت و پرهنيت جایگزین شدهاند .همچنين
پيروکسنها به آمفيبول ترموليت اکتبنوليت تبدیل شدهاند .پرهنيت همچنان به صورت رکچه وجود دارد .در برخي
نمونهها حفرات با کلرین و پيروکسن تجزیه شده پر شده اند .در خاور منطقه ،گونه دیگری از دیاباز گسترش دارد که
به صورت تودههای بلندی نمایان است .در این حالت تودههای دیابازی کامال یکنواخت بوده و در آن فرسایش پيشرفت
کمي دارد .در بيشتر موارد ،دیاباز در بخش زیرین ترکيب ميکروگابروئي داشته و در بخش باال دارای ساخت بالشي
است .افزودن بر تودههای یکنواخت ،دیابازها همچنان از سازندههای ( )Componentآميزه های افيوليتي مختلفي

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشند که از آن جملهاند آميزه دیاباز با سنگ آهکهای بلورین سفيد رنگ (  )Cm1و آميزه دیاباز با شيلهای
رادیوالریتي قرمز رنگ (.)Cm2
اسپیلیت -از سازندههای پيسنگ افيوليتي ناحيه ،سنگهای اسپليتي است که به صورت تودههای مخروطي کوچک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پراکنده نمایانند .ساخت بالشي در اغلب برونزدهای اسپيليتي ،همگاني است .حفرات ميليمتری موجود در سنگ را
مواد سيسيلي سفيد رنگ پرکرده اند .در تيغه نازک ،این سنگ ها اساسا شامل پالژیوکالز همراه با بلورهای پيروکسن
اوزیت است .کانيهای ثانوی ( ) Secondaryمانند کلریت ،اسفن ،پرهنيت و اپيدوت نيز وجود دارد .در درهی خاور رزی

تﻣ

الوهای اسپليتي ،نشانههایي از کاني ماالکيت با خود دارند.

رسوبهای پالژیک  -افزون بر سنگهای وابسته به مانتوی اقيانوسي ،پي سنگ افيوليتي ناحيه همچنان دارای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشتههای پالژیک بخشهای ژرف اقيانوسها است ،از آن جملهاند سنگهای رادیوالریتي و سيلت سنگ های ارغواني-
بنفش ( )Kshکه دارای ميان الیههایي از توفهای ریزدانه سریسيتي است .الیهبندی نازک تا برگهای نيز از ویژگيهای

و
اﮐﺘ

آنها است.
دیرینشناسي این شيلها نشان ميدهد که بيشتر دارای فسيلهای پالنگتيون Radiolaria sp., Globotruncana sp.,
متعلق به سانتونين است .در جنوب آبادی هپودم این انباشته ها بيشتر ترکيب شيلي داشته و با دگر شيبي ظاهری بر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روی تودههای گابروئي قرار دارند.
از جمله همراهان پالژیکي کمپلکس افيوليتي آهکهای بسيار ریز دانه صورتي (  )Kاست که به صورت عدسيهای
g

کوچک و بزرگ در ناحيه حضور دارند .این آهک ها دارای ریز فسيلهای فراوان مانند:
 Globotruncana area, Globotruncana stuarti, Heterohellix sp.,از آن تورونين -ماستریشتين است.
آمیزه افیولیتی -کمپلکسهای سنگي که با عنوان آميزه ی افيوليتي ناميده شده اند دارای مفهوم راستين از مالنژهای
شناخته شده در ایران نيستند .زیرا نبود آژند (سيمان) سرپانتينيتي در آنها ،کاربرد واژه آميز یا مالنژ را در این ناحيه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

دشوار ميسازد .اگرچه پریدوتيت های سرپانتيني شده بطور محلي نقش آژند را دارن د با وجود این اهميت این نقش
بسيار ناچيز است و براستي واحد سنگي که به نام مالنژ معرفي شده است مجموعهای از سنگهای بازیک و رسوبهای
پالژیک است که صرفا کوچکي اندازه آنها مانعي برای باز شناخت آنها از هم بوده و از این رو به صورت مجوعهای از

سنگهای گوناگون نشان داده شده اند .در برخي موارد این آميخته تنها شامل دو نوع سنگ است مانند آميخته دیاباز
و شيلهای رادیوالریتي (  )Cm1و یا آميخته دیاباز آهک بلورین ( )Cm2و یا آميخته گابروالترابازیک ( )Cm3و در حالتي
که مجموعه چند گونه سنگ را در بردارد به نام همگاني آميزه افيوليتي ( )Cmخوانده شده است.

کمپلکس آزاوا  -در کوره آزاوا ،واقع در مرز جنوب باختری ناحيه ،آميزه ای وجود دارد که با داشتن درجه دگرگوني

ميانه تا باال از سایر آميزههای افيوليتي ناحيه باز شناخته ميشود .این سنگها منتهي اليه خاوری گسترش کمپلکسي
که در چهار گوشه فنوج به نام کمپلکس دورکان ( )Dorkan Complexو در برگ یکصدهزارم فنوج ،کمپلکس آزاوا
ناميده شده است .در منطقه اسپکه کمپلکس آزاوا شمال مجموعه ای از شيست ،فيليت ،مقدار کمي شيلهای
رادیوالریتي ،آهک ژرفدریائي (پالژیک) و بویژه دیابازهای دگرگون شده (  )Kaاست که یک آژند پریدوتيتي بشدت
سرپانتيني شده آنها را گرفته است .افزون برآن آهکهای سفيد رنگي که به سختي بلورین شدهاند ،چه به صورت
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سازنده کمپلکس و چه به صورت توده های بزرگ قابل تشخيصاند .آهکهای ژرفد ریائي (پالژیک) دارای فسيل
 Globotruncana cf. Contasaوابسته به ما ستریشتين است .باید به یاد داشت که در منطقه فنوج این کمپلکس دارای
بلوک های بيگانه از پالئوزوئيک بوده و همراهان آهکي دارای فسيلهائي از آن نئوکرمين تا سنومانين ميباشند.
فلیش کرتاسه باال  -پي سنگ انيوليتي ناحيه را بطور دگرشيب ،تناوبي از شيل و ماسههای آهکي با رخساره فليش
گونه ميپوشاند که ميتوان آن را به چند واحد سنگي تقسيم نمود .پایينترین آنها شامل یک واحد کنگومرایي است
با قلوه از سنگهای کابروئي دیابازی و بندرت عناصر گرانيتي و آهک های خاکستری به اندازههای قلوه تا بولدر با آژند

ﮐﺸ
ﻮر

(سيمان) ماسه آهکي (  .)Kcاین کنگلومرا واحد ممتدی نبوده و در بخش بيشتری از ناحيه وجود ندارد .حجم اصلي
نهشته های کرتاسه باال شامل تناوبي از شيل و ماسه سنگهای آهکي و آهکهای ماسهای با الیههای نازک تا ميانه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(  )Kfکه با داشتن فسيلهای  Siderolites sp., Orbitoides sp.,وابسته به کرتاسه پس ين ميباشد .این رسوبها بطور
محلي در نواحي محدود به گسل های بزرگ ،فيليتي شده و بویژه به سبب جای داشتن در یک واحد تکتونيک خورده،
به خوبي شيستوارگي یافتهاند .سومين واحد از رسوب های فليش گونه کرتاسه باال شامل ماسههای آهکي مياندانه تا
درشتدانه با الیهبندی خوب تا ميانه ( )Ksاست که بطور ناحيه ای در بخش پائين ،کنگلومرائي گردیده است .این ماسهها
پرمایه از کوارتز بوده و بطور محلي خردههای ولکانيکي از سنگهای آذرین شيشه ای حدود  35تا  50درصد سنگ را

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

تشکيل ميدهند ولي برخي از نمونهها از گونه آرکوزی و دارای اپيدون فراوان و کمي بلورهای هورنبلند است .فسيلهای
موجود در این واحد سنگي مانند  Dictyoconus/ orbitolinids, Omphalocyclus maroporusنشانه زمان پس از
ماستریشتين بوده و مجموعه فسيلي  Etelia alba, Disticoplas biserialis, Mississippin eff binkhorstiنشان
ميدهد که سن وا حد ممکن است تا زمان بالئوسن هم برسد.

ائوسن  -رسوب های ائوسن منطقه اسپکه بيشتر فليش گونه بوده و تقریبا با دو رخساره متفاوت در منطقه پدیدار

و
اﮐﺘ

شده اند ،در شمال باختری ناحيه نهشتههای ائوسن شامل مارنهای سبز با ميانالیههای آهک ماسهای ( )E1است که
رفته رفته بسوی باال ،درصد الیههای آهکي ماسهای آن افزایش ميیابد .بيشتر آهکها بویژه الیهها کنگلومرائي دارای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روزنه داراني مانند  Nummulites sp., Rotalia sp., Globigerina sp., Lenticulina (Robulus) sp.,از ائوسن ميباشند.
رسوب های ائوسن شامل سری یکنواختي از ماسههای کمي آهکي به رنگ متمایل به قهوهای با ميان الیههای نازک
مارن سبز ( )Esاست .این سنگها همچنان دارای فسيل  Rotalia sp., Assilina sp.,متعلق به ائوسن ميباشند.
ردیف فليشگونه یاد شده به صورت یک ناودیس باز چين خورده و در سنجش با سنگهای کهنتر و حتي هم سن به
طور در خور مالحظه ای بدون دگر شکلي بوده و تقریبا هيچگونه نشانه ای از تکتونيک مهم و دگرگوني را نمایش

زﻣﯿ

نميدهد .تفاوتهای ظاهری این رسوبها با نهشته های فليشي همزمان در واحد ساختماني مکران این اندیشه را نيرو
ميبخشد که نهشتههای ائوسن شمال باختری اسپکه در حقيقت نماینده رخساره ائوسن بلوک لوت است .موجود برخي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

افقهای کنگلومرای بين تشکيالتي دارای قلوه های پالئوزوئيک و بویژه کرتاسه زیرین سبب پيدایش این اندیشه است.
جنوب منطقه اسپکه ،کناره شمالي حوضه فليشي مکران است که از این ناحيه تا کرانههای دریای عمان گسترده
ميباشد .پيدایش این حوضه پيآمد جنبشهای تکنونيکي الراميد با برآمدگي سنگهای کهن است که در آن مواد

آواری به صورت نهشتههای توربيدیني ماسهای و شيلي بر روی پيسنگ افيوليتي انباشته شدهاند .در منطقه اسپکه
نهشتههای فليش گونه ائوسن شامل حدود  2000تا  2500متر ماسه آهکي-فلدسپاتي ،شيلهای سليتي بشدت
کليواژدار و کمي آهک پالژیک و گدازههای بازیک است که در ميان آن ها ماسه سنگ و شيل نقش بنيادی دارند
بطوری که تغيير نسبت این دو نوع سنگ سبب گردیده است که بتوان مجموعه رسوبهای فليشي ائوسن ناحيه را به
چند زیر واحد تقسيم نمود .بدیهي است واحدهای مورد نظر جایگاه چينهشناسي ویژه ای نداشته بلکه چه در راستای

قائم و چه در راستای افقي با یکدیگر پيوند زبانهای ( )Interfingeringدارند و در فاصلههای نسبتا کوتاه واحدهای
گوناگون جایگزین یکدیگر ميشوند از آن جمله است:
رخسارههای ماسه سنگی  -رخساره های ماسه سنگي ناحيه با توجه به جایگاه چينهشناسي آنها با نشانههای () Esl
و ( )Es2مشخص شدهاند ،ردیف شامل حدود  75تا  85درصد ماسه سنگ خاکستری با رنگ هوازده متمایل به قهوه ای،
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الیه ميانه تا ستبر ( 25سانتيمتر تا  2متر) با دانهبندی ميانه تا ریز ،نزدیک به گوشه دار و جورشدگي ميانه است
(الیههای نازک تر ماسه ،جورشدگي بهتری دارند) .ميان الیهها عبارتند از شيلهای سليتي خاکستری سبز ،برگهای-
فشرده شکننده و کمي ماسه ای ،ستبرای درخود مالحظه و وجود برخي ساختهای رسوبي مانند دانهبندی تدریجي،
چينهبندی ماموازی و ساختهای گلوله ای بالشي و موج نقشهای جریاني نشانه ی شرایط رسوبي تند در یک محيط
کم ژرفای در حال نشست و ناپایدار است.
رخسارههای شیلی  -در بخش خاوری ناحيه ،نسبت شيل فليشهای ائوسن به بيش از  80درصد ميرسد چنانکه

ﮐﺸ
ﻮر

ميتوان یک واحد شيلي ( ) Eshرا که دارای ميان الیههای ماسهای است تميز داد .شيلها کمي آهکي ،خاکستری رنگ
و ورقهای بوده و دارای الیه بندی نازک و کيلواژ فراوان موازی سطح الیهبندی ميباشند .ميان الیههای ماسهای اغلب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نازک ( 10تا  25سانتيمتر) ،کمي آهکي و کامال ریزدانهاند .این رخسارههای شيلي اغلب فرسوده و نواحي پستي را در
پای ستيغهای ماسهای تشکيل مي دهند .در شمال باختری چانف در این مجموعه همچنان ميتوان ميان الیههای
کوچک و عدسي شکل از مارنهای سفيد رنگ با الیهبندی ضعيف ( )mو عدسيهای ناپيوسته از کنگلومرا ( )cرا تميز
داد .واحد شيلي با داشتن فسيلهایي مانند:

Nummulitse partschi, Nummulites sp. Cuvillierina eocenica, Alveolina sp. Discyclina sp. Assilina sp.

تﻣ

سن ائوسن پيشين را نشان ميدهند.

تناوب شیل و ماسه  -بخش بزرگتر از رسوب های فليش گونه ائوسن شامل تناوب منظم واحدهای ماسه و شيل ()EF

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .ویژگي این واحدهای متناوب همان است که برای کدام از آنها بصورت جداگانه (ماسه و شيل) بيان گردید.
مجموعه فسيلي Actinocyclina sp., Cuvillierina eocenica, Nummulites cf ataricus Solenomerise sp.,

 Alveolina sp.,نشان دهنده سن ائوسن پيشين و مياني است.

و
اﮐﺘ

واحد ژرفدریائی (بالژیک) و گدازه بازیک  -از جمله واحدهای سنگي مجموعه ائوسن جنوب اسپکه ميتوام به
رسوبهای پالژیک صورتي رنگ شامل آهکهای مازني نازک الیه ( )lو گدازه های بازیک اسپليتي حفرهدار با ساخت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بالشي (  )bو یا آميخته ای از دو سنگ یاد شده ( )blاشاره نمود که با گسترش بسيار محدودی در گوشه جنوب باختری
منطقه نمایان شده اند .هميری این سنگها با فليش های همسایه بيشتر به صورت گسله است ،تنها الیههای آهکي
پالژیک ،کم و بيش از روند همگاني فليشها پيروی مينمایند .رسوب های پالژیک یاد شده دارای روزنه داران فراوان
مانند  Globogerina sp., Globorotalia sp., Nummulites sp.,متعلق به ائوسن مياني است .در دنباله این نهشتهها
در منطقه فنوج وجود فسيلهای Globigerina ouachitaensis Globigerina yeguaensis, Globigerina

زﻣﯿ

 ampliapertara,متعلق به ائوسن باالیي گزارش شده است .آهکهای پالژیک نشان دهنده زمانهای بسيار آرام و دور
از موارد آواری قاره ای بوده و انباشت در ژرفاهای ميانه و آرام را نشان مي دهد .در شمال خاوری ناحيه ،در کنار مهگسله

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ژرف پيپ ،الیههای متناوب شيلي -ماسهای ائوسن جنبشهای تکتونيکي نسبتا سختي را تحمل نمودهاند چنان که
نهشتههای سست تر ،فيليتي شده اند ولي الیههای ماسهای که نتوانستهاند با رسوبهای نرم چين بخورند در فاصلههای
کوتاه بریده شده و به صورت قطعات بودین مانند ناپيوسته در زمينههای فليتي نرم تر و فليشهای جابجا شده بلوکدار

در آمدهاند ( .)Efافزون بر عناصر پابرجا (ماسهها) همچنان مي توان در این مجموعه به اجزاء بيگانه دیگری مانند
بلوکهای کوچک کنگلومرا ( )Cو به ندرت به بلوکهای دیابازی اشاره داشت .در اینجا به نظر ميرسد که اجزاء بيگانه
از کمپلکس افيلوليتي همسایه جدا شده و به درون حوضه فليشي در غلتيده اند.
در مرز جنوبي منطقه و در یک گستره محدود ،نسبت به بلوکهای بيگانه (بيشتر از نوع سنگهای افيوليتي) افزایش
درخور مالحظهای ميیابد و چهره کاملي از فليشهای وحشي (  )Wild flyschرا نشان ميدهند.

اوالیگو -میوسن -در شمال باختری ناحيه برونزدهای کوچک و پراکندهای از ماسه سنگ و شيل ( )OMsکنگلومر ا
( )OMcو آهک ( )OM1وجود دارد که بطور ناهمساز واحد گوناگون را مي پوشاند .تناوب شيل و ماسه سنگ،رخساره
فليش گونه داشته و شامل شيلها و ماسه سنگهای آهنگي نازک الیه ( )10-20Cmو درشتدانه است .واحد کنگلومرائي
را ميپوشانند .این آهکها ،بيشتر آواری و برشي و حتي مرز زیرین آنها بطور محلي کنگلومرائي است و تقریبا گذاری
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ميان کنگلومرا و آهک را نشان ميدهند .نتيجههای فسيل شناسي این آهک متناقضاند .فسيلهایي مانند:
 Asterigerina., Discoclind sp., Lithphyllum Lithothamaium Rotalia sp.,سن ائوسن دارند ولي مجموعه فسيلي
 Heterostegina sp., Rotalia sp.,از آن اليگوسن است .با توجه به چينه شناسي ناحيه ،سن ائوسن پذیرفتني نيست.
بدليل همانندی بسيار این آهکها با سنگهای آهکي اوليگوسن -ميوسن بلوک لوت این سنگها به زمان اليگو-
ميوسن نسبت داده شدهاند.
کواترنر -با وجود جوان بودن کوه ها ،بدليل نابرخورداری از سختي کاني و نيز در اثر فرایندهای فرسایشي ،رسوبهای

ﮐﺸ
ﻮر

کواترنر از گسترش و ستبرای در خور مالحظهای برخودار ميباشند .این نهشتهها اساسا رسوبهای آبرفتي رودخانهای
سيالبي چين نخورده اند .با توجه به مورفولوژی و جایگاه توپوگرافي و تا اندازهای سن این رسوبهای جوان ناحيه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميتوان آنها را به چند واحد تقسيم نمود از آن جملهاند .آبرفت های کهن شامل پادگانههای رودخانه ای و پادگانههای
سخت نشده بن کوه با الیهبندی ناچيز ( ،)Qt1آبرفتهای جوان دشت ها (( )Qt2رسوبهای بستر رودخانهها ( )Qalو
سرانجام پهنههای تلماسهای از تپههای کشيده و هاللي شکل (.)Qs
ساخت و زمينساخت

تﻣ

منطقه مورد بررسي شامل دو بلوک ساختماني است .بلوک لوت در شمال و بلوک مکران در جنوب .سرگذشت ساختار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بلوک لوت در ناحيه روشن نيست زیرا بخش بيشتر آن را رسوب های سطحي جنوب جازموریان ميپوشاند .بلوک
جنوبي ،بخشي از استان ساختاری مکران است که با داشتن رشته کوههایي با روند تقریبي خاوری-باختری و ساختمان
تکتونيک پولکي ( )Imbricatedمشخص است .این گسترههای ساختاری توسط شکستگيهای اصلي و موازی با روند

و
اﮐﺘ

همگاني ساختاری از یکدیگر جدا گشتهاند .ویژگيهای زم ين ساختي مورفولوژیکي نيمه جنوبي محدوده اسپکه مطابقت
کامل با استان مکران پاکستان داشته و از نظر تکنونيکي با آن همبستگي کامل دارد چنان که ميتوان آن را بخشي از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خط درزسند " "Indus Suture Lineدانسته و بخشي از زون کاری رشته کوههای هيماليا بحساب آورد (گانسر 1963
و اشتوکلين .)1986
فازهای تکنونیکی  -چنان که بيان شد ،از فازهای تکتونيک بخش شمالي (بلوک لوت) ناحيه بررسي شده آگاهي
چنداني در دست نيست .در نيمه جنوبي ناحيه ،وجود پي سنگ افيوليتي و همراهان رسوبي پالژیک کرتاسه باال این
اندیشه را نيرو ميبخشد که دست کم در کرت اسه پسين ،ناحيه مورد بررسي دارای ویژگيهای یک کافت ميان قاره ای
بوده است .همزمان با فرایندهای تکتونيکي همارز فاز اتریشين ،ناحيه ویژگيهای ریفتي خود را از دست داده و آنگاه
شرایط بایسته برای انباشت رسوب های فليش گونه فراهم گردیده است .در اوایل پالئوسن فازهای تکتونيکي الراميد

زﻣﯿ

سبب برآمدگي و نبود رسوب گذاری در ناحيه گشته و آغازی بوده است برای جنبشهای پوسته ای دوره تازه که به
احتمال هنوز هم ادامه دارد .اگر چه بدليل نبود رسوبهای جوان تر از ائوسن نيروهای تکتونيکي کارساز ناحيه چندان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آشکار نيستند ولي دالیل موجود در نواحي همسایه گواه بر آن است که عمده نيروهای تکتونيکي ناحيه ،وابسته به فاز
تکتونيکي ميوسن است چنان که شکل گيری ناحيه در روند تقریبي خاوری-باختری ،پيدایش گسله های واژگون،
فعاليت تکتونيک پولکي و جابجا شدگيهای عمد ،را ميتوان پيآمد همين جنبشهای اواخر ميو سن دانست.

فعاليت های تکتونيکي پس از ميوسن با شدت کمتر و بيشتر از نوع خشکي زا همچنان بر ناحيه تاثير داشته است.
افزون بر جنبشهای شاغولي حاکم ،همچنان ميتوان به جنبش های افقي پيوسته توجه کرد که فشارهای صفحه
عربستان بسوی شمال -شمال خاوری و فشردگي فالت ایران در همان راستا ،به آنها اشاره دارند .این جنبشهای افقي
در جابجاشدگي راستای گسل های مزدوج و تا اندازه ای واژگون و نيز خوابيدگي الیهها بسوی شمال کارساز بوده اند.
گسلش  -جنبش های تکنونيکي فرمانروا بر ناحيه عاملي در پيدایش شکستگيهایي با طبيعت ،سن و نقش متفاوتند
از آن جمله است گسلههای طولي ( )Longitudinal faultsکه به صورت مرز جدایي واحدهای تکتونيکي چينهشناسي
در ناحيه نقش دارند .این ها بيشتر گسله های واژگون با خوابيدگي زیاد سطح گسلش بسوی شمال باختری بوده و
6
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راستایي موازی با روند همگاني چينها (تقریبا شمال خاور-جنوب باختر) و راستای الیهبندی رسوب ها دارند .این
گسله ها به صورت عرضي از ناحيه مورد بررسي گذر نموده و در دو سوی خاور و باختر ناحيه ادامه ميیابد .برای زمان
پيدایش آنها دليلهای بسنده در دست نيست ولي این گسلهها ميتوانند در زمان تشکيل ریفتهای ميان قاره ای
پدید آمده باشند که در آغاز به صورت گسلهای وزني ( )Normal faultsعمل کرده و در کناره حوضه رسوبي سبب

ﮐﺸ
ﻮر

نشست تاالب در حال رسوب شدهاند .روی هم رفته طبيعت گسله شدن بيشتر همراه با باال آمدن بلوک های شمالي و
کم و بيش پيدایش خوی پلکاني بوده است ولي بدنبال چين خوردگي نهشتههای رسوبي در زمان ميوسن ،این گسل ها
تغيير نقش داده و با برگشتگي صفحه گسلش بسوی شمال گسلهای برگشته در آمده اند و نيز با پيدایش زونهای
باریک و کشيده بلوک های پولکي در کوتاهشدگي ناحيه نقش داشتهاند .از جمله گسلهای طولي ناحيه ميتوان بدو
گسله زیر اشاره داشت.
گسله الشار  -این گسله دارای روند همگاني شمال  60تا  75درجه بوده و خميدگي آن در شمال چانف راستای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حدود  35تا  54درجه به آن ميدهد .خوابيدگي آن  60تا  75درجه به سمت شمال باختری است و بلوک جنوبي آن
پایين افتادگي دارد .این گسله ،کمپلکس افي وليتي ناحيه را در همسایگي استان فليشي ائوسن جای ميدهد و دنباله
آن بسوی باختر در منطقه فنوج ،بشاگرد ناميده شده است.

تﻣ

گسله پیپ  -این گسله دارای روند همگاني شمال  45تا  55و خوابيدگي حدود  70درجه به سمت شمال باختری
است و موازی با گسله الشار از ناحيه ميگذرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلههای مزدوج  )Conjugated faults( -در مقياس کوچک ،گسلههای مزدوج وابستگي با کوتاهشدگي پيوسته داشته

و
اﮐﺘ

و شامل سه دسته گسله با جهت شمال شرق -جنوب غرب ،خاور باختر و شمال -جنوب است که در ميان آنها
دستههای با امتداد شمال شرق -جنوب باختر از درصد بيشتری برخوردار ميباشند .جز دستههای خاوری-باختری که
نسبتا ممتداند بقيه دارای درازای کمتری از چند صدمتر تا بيشتر از  10کيلومتر ميباشند در همه آنها صفحه گسلي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نزدیک به قائم بوده و به نظر ميرسد که دارای ژرفای محدودی باشند .این گسلهها همه راستا لغزند .گرچه این
دستههای گسلي هم ارز زماني یکدیگراند با اختالف جزئي و با در نظر گرفتن جابجاشدگي آن ها نسبت به هم ،سن
نسبي آنها به ترتيب از قدیم به جدید خاوری-باختری ،شمال خاوری -جنوب ميباشد .از ميان گسله های مورد نظر
آنها روند خاوری -باختری دارند از گونه راستالغز و موازی با محور چينهای فشرده بوده و در بسياری از موارد پهلوی
این چينها را محدود ميکنند .گسلههای مزدوج به طور محلي گسل های طولي و نيز چينها و راستای الیهبندی
رسوبها را بریده و جابجا نموده اند .بنابراین گسل های یاد شده سن جوانتری نسبت به شکستگيهای اصلي و چين
خوردگي داشته و به احتمال ،این گسل ها در اواخر نئوژن پدید آمدهاند.

زﻣﯿ

چین خوردگی -با توجه به ویژگيهای ساختماني و چينهشناسي مي توان منطقه اسپکه را به سه واحد ژئوتکتونيکي
جدا از هم بخش نمود .در کناره جنوبي فرورفتگي جازموریان که بخشي از بلوک لوت را تشکيل ميدهد ،نهشتهها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ائوسن و اليگو -ميوسن بصورت آرام و بسيار باز ،چين خوردهاند چنانکه تاقدیسها و ناودیسها موجي شکل و بازاند.
محور چينها دارای روند شمال خاور-جنوب باختر و بيشتر آنها بدون نشست بوده و افقي ميباشند .در محور افيوليتي،

گذشته از به هم آميختگي زیاد کمپلکس سنگهای افيوليتي ،رسوبهای فليش گونه کرتاسه باال دارای چينخوردگي
نسبتا آرام اند ولي به دليل محدود شدن رسوبها ميان گسله طولي "الشار" و "پيپ" اغلب شکستگي بيشتر از چين
خوردگي نقش داشته و به ویژه در نواحي نزدیک گسلهها تغيير شکل جزئي و دگرگوني از درجه زیر فيليت تا فيليت
آشکار است .در زون فليشي واقع در جنوب گسله الشار ،شيل ها و ماسه های ائوسن بسختي چين خوردگي یافتهاند
چنانکه چينهای جنافي ( )Chevron foldsاز نوع باز یا با فشردگي متوسط ،چينهای هم شيب ( )Isoclinal foldsو
تا اندازهای چين های نوع برشي ( )Shear foldsبيشتر در تناوبهای شيلي گسترش فراوان دارند .محور چينها کوتاه
و بيشتر افقي بوده و یا بندرت شيب آرامي بسوی خاور یا باختر دارند .در الیههای ماسهای و ميان الیه های آنها سبب
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ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

ایجاد فرسایش مدادی شده است .در مواردی اغلب الیههای مقاوم در اثر فشار بریدگي مو ازی با زون محوری یافته و
دارای پهلوی برگشتهاند.
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