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گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 8146دورجينگ
چکيده
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سنگهای دگرگون شده ،کهن ترین رسوبهایي است که در ناحيه مورد بررسي دیده شده و شامل کوارتز ،موسکویت،
سریسيت شيست در بخش پائيني و آهکهای بلورین ستبرالیه تا توده ای در بخش باالئي است .با توجه به این
ویژگيها به احتمال مي توان بخش پائيني را به کربنيفر؟ و بخش باالئي را به پرمين؟ نسبت داد.
فليش های ائوسن با ميانجي کنگلومرائي روی مجموعه افيوليتي وابسته به کرتاسه باال قرار مي گيرد.
در شمال خاوری برگه ،فعاليت گسترده آتشفشاني وابسته به کواترنر وجود داشته و گدازه های آندزیتي -داسيتي به
جای گذارده است .در بخش مرکزی و جنوب باختری ترکيب عمده آنها بازالتي است.

تﻣ

موقعيت جغرافيائي

محدوده مورد نظر دورجينگ در استان سيستان و بلوچستان و در باختر شهرستان خاش واقع و از نظر جغرافيائي
بين ' 61º00تا ' 60º30طول خاوری و ' 28º00' – 28º30عرض شمالي محدود مي گردد.
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کوهها

و
اﮐﺘ

کوه تفتان با  4040متر ارتفاع از سطح دریا بيرون از محدوده نقشه در شمال ناحيه در معرض دید قرار مي گيرد.
ارتفاعات عمده ،بيشتر در باختر و جنوب باختری ناحيه گسترده شده و بلندترین آنها کوه هشائي با  2300متر ارتفاع
مي باشد که در جنوب ناحيه واقع است.
راههای ارتباطی

ریخت شناسي

ﻦ
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ﺳﻰ

بخشي از جاده آسفالتي زاهدان به خاش ،و خاش به ایرانشهر به ترتيب از شمال خاوری و جنوب خاوری ناحيه
کشيده شده است جاده خاکي خاش به گوهر کوه از بخشهای خاوری ،مرکزی و شمال باختری ناحيه گذشته و به
گوهر کوه پایان مي یابد .از کارواندر جاده شوسه ای به سوی گوهر کوه کشيده شده که از جنوب ناحيه مي گذرد .در
ناحيه مورد بررسي راههای فرعي زیادی وجود دارد که بيشتر مورد استفاده بلوچ ها قرار مي گيرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ناهمواریهای این ناحيه به دسته کوهها و تپه ماهورها و کفه های چاه غيب هامون و هامون تگور تقسيم مي گردد.
کوهها بيشتر از سنگهای آهکي و تپه ماهورها از رسوبات فليش تشکيل شده اند .به هنگام بارندگي ،آبهائيکه از
بلندیها روان مي شود در دو حوضه بسته که یکي در جنوب خاوری و دیگری در قسمتهای مرکزی واقع است جمع
مي گردد .حوضه نخستين را که بزرگتر است چاه غيب هامون و دومي را هامون تگور مي نامند.

چينه شناسي
پالئوزوئیک

در جنوب باختری ناحيه ردیف ستبری از رسوبهای کربناتي دیده مي شود که بلورین بوده و بطور پراکنده در
بخشهای پائيني آن الیه های کوارتز -مسکویت سریسيت شيست قرار دارند و با توجه به همانندی آن با سنگهای
متامورفيک موجود در کوههای جنوبي بزمان ،سن آن به کربنيفر ? )) ((Csنسبت داده شده است.
نهشته هایي که به پرمين ? )) ((mbنسبت داده شده اند شامل الیه های آهک و آهک دولوميتي ميانه تا ستبر،
گاهي توده ای و ریزدانه مي باشند .رنگارنگي گسترده ای از خاکستری مایل به زرد ،خاکستری زیتوني ،خاکستری
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گراینده به بنفش تا آبي روشن در آنها به چشم مي خورد .بطور پراکنده نوارها و گرهک های چرت سفيد رنگ با
ضخامت دو تا ده سانتي متر ،الیه های آهکي مورد سخن را همراهي مي نماید .بجز آثاری که به ظاهر همانند
 Fusulinidaeهای دگرگون شده هستند فسيل مشخص در تيغه های نازک این سنگها دیده نمي شود ،ولي با توجه
به شواهد سنگ چينه ای و شباهت های نزدیک آن با نواحي مجاور در پيرامون بزمان ،با عالمت سوال به پرمين
نسبت داده شده است.
در هسته تاقدیس کوه هشائي آهک پرمين؟ مستقيما بر روی کوارتز شيست های یاد شده قرار گرفته است.
بطور کلي نهشته های وابسته به مزوزوئيک و پالئوسن در این ناحيه شناخته نشده است .رسوبهای وابسته به ائوسن
در منطقه بيشتر دارای رخساره فليش گونه بوده و در آن زیر رخساره های مختلفي را مي توان مشخص نمود .این
زیر رخساره ها دارای گسترش محدودی بوده و بطور جانبي به همدیگر تبدیل مي گردند ،در نتيجه برای پاره ای از
واحدهای ليتولوژی نمي توان موقعيت چينه ای مشخصي را در ردیف رسوبي ائوسن مشخص کرد .زیر رخساره های
عمده بشرح زیر مي باشد.
 :EC1این واحد شامل کنگلومرای پائه ائوسن مي باشد که با رنگ هوازده خاکستری تيره دارای ضخامتي حدود سي
متر است .از ویژگيهای آن جورشدگي ضعيف ،گردشدگي نسبتا خوب عناصر با ابعاد دوتا پانزده سانتي متر است.
جنس این اجزا ،ماسه سنگي و شيل وابسته به مجموعه سنگهای افيلوليتي مي باشد .واحد مورد سخن در پایانه
جنوب باختری ناحيه به گونه ای پيشرونده روی مجموعه افيوليتي قرار مي گيرد.
 :Ef1این واحد شامل شيل ماسه ای ،آهک نازک الیه کمي بلورین ،شيل آهکي ریزدانه تا ميان الیه با رنگ
خاکستری ،خاکستری مایل به زرد تا ارغواني روشن با ساختمان مدادی است .اغلب زیر تاثير دگرگوني خفيفي قرار
گرفته و شيستوارگي (شيستوزیته) مشخص را در برشهای نازک نشان مي دهند .بر پایه شواهد دیرینه شناسي و
وجود فسيل های  Globorotalia cf. lehneri, Radiolaria, Globorotalia sp.این واحد از نظر سن به ائوسن نسبت
داده شده است .واحد  Ef1بطور هم شيب روی واحد  EC1قرار گرفته و در جنوب باختری ناحيه مورد بررسي گسترش
بيشتری یافته است.
 :Elshاین واحد بيشتر شامل شيل ماسه ای و آهکي ارغواني رنگ با ميان الیه هایي از آهک نازک الیه کرم تا
خاکستری مایل به زرد مي باشد و در طول راه خاش به گوهر کوه در بخشهای باختری و باختر چاه غيب هامون
دیده مي شود .ضخامت این واحد در حدود  300متر برآورد شده است .وجود فسيلهای زیر در سنگهای آهکي این
واحد نشان دهنده تعلق آنها به زمان ائوسن زیرین و مياني است.

Nummulites sp, Alveolina sp, Discocyclina sp,
Rotalia sp, Operculina sp, Assilina sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

 Enl1این واحد بيشتر شامل آهک ستبر الیه تا توده ای با نوارهای نازک چرت تيره رنگ است که در بخش پائيني
ستون چينه شناسي ائوسن قرار مي گيرد .ضخامت کلي آن از  50تا  100متغير بوده و از ویژگيهای آشکار آن حالت
صخره ای و چهره ساز آن است که در ميان فليش ها بخوبي قابل تشخيص مي باشد .گسترش عمده آن در بخشهای
مرکزی ،جنوبي و باختری ناحيه مورد بررسي است .سن این واحد بر اساس شواهد دیرین شناسي و وجود فسيل
های زیر ائوسن زیرین تا مياني تعيين شده است.
Nummulites sp, Alveolina cf.elliptica, coskinolina/Lithuonella,
Linderina sp, Rotalia sp. Lepidocyclina sp. Nummulites aturicus

 :Ef2این واحد عمدتا از یک ردیف شيل و ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي دانه ریز تا دانه متوسط به رنگ
خاکستری که گهگاه تيره رنگ مي باشد تشکيل شده و در سرتاسر شمال خاوری ناحيه گسترده شده است .واحد یاد
شده بشدت چين خورده و تکتونيزه بوده و از ویژگيهای سنگ شناختي آن وجود دانه های نيمه گرد کوارتز و پالژیو
کالزدریک سيمان آهکي است که با مقداری کلریت و اکسيد آهن همراه مي باشد .واحد مورد سخن بعلت تکتونيزه و
چين خورده بودن دارای ضخامت نامشخصي مي باشد .بر پایه بررسيهای تيغه ی نازک و وجود سنگواره های زیر
سن این نهشته ها ائوسن زیرین تا مياني تعيين شده است.
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Alveolina sp, Assilina sp, Nummulites sp, Globorotalia cf.
Centralis, Lithothamnium sp.

 :Evsاین واحد در جنوب باختری جاده اصلي زاهدان – خاش و بالفاصله در خاور ناحيه در ميانه ردیف شيل و ماسه
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سنگي  Ef2واحد  Evsقرار دارد که عمدتا از توف ماسه ای آهکي خاکستری ،خاکستری مایل به زرد تا بنفش رنگ
تشکيل گردیده و با چين خوردگيهای مشخص در معرض دید قرار مي گيرد .ضخامت هر کدام از واحدهای چين
خورده منتسب به واحد  Evsاز حدود  5تا  10متر متغير مي باشد .همانند این نهشته ها در شمال و شمال خاوری
گنازاد نيز دیده مي شود که شامل تناوبي ازتوف ماسه ای ،آهکي خاکستری مایل به سبز تا بنفش با شيل
رادیولریتي ارغواني با ساختمان رسوبي مدادی و آهک رادیولردار ارغواني رنگ دانه ریز بوده و در ميان واحد شيل و
ماسه سنگي  Ef2قرار گرفته است.
سنگهای یاد شده در تيغه های نازک از کانيهای کوارتز – فلدسپات ،پالژیوکالز درست شده که زمينه ای از اکسيد
آهن ،کلریت و کوارتز جای دارند اجزا سنگهای ولکانيکي به فراواني در بلوکها مشاهده مي گردد.
سن این واحد با توجه به فسيل های زیر به ائوسن زیرین تا مياني نسبت داده شده است.

تﻣ

Rotalids, Radiolaria, Globorotalia sp, Nummulites sp.,
 :EC2این واحد شامل کنگلومرای ميان سازندی است که در داخل واحد  Ef2بصورت برجستگيهای صخره ساز قرار

و
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گرفته است ،همراه با این کنگلومرا گهگاه ماسه سنگ دانه درشت تا ميکروکنگلومرا دیده مي شود .این کنگلومرا
دارای ویژگيهای بشرح زیر است.
کنگلومرائي است متراکم ،عناصر آن گرد شده تا نيمه گرد با ابعاد از یک سانتي متر تا بيست سانتي متر متغير،
عمدتا ماسه سنگي و آهکي با جور شدگي ضعيف مي باشد.
رنگ هوازده آن خاکستری تا خاکستری تيره است .برای واحد کنگلومرائي  EC2ضخامتي حدود پنجاه متر در نظر
گرفته شده است.
 :ES1این واحد که عموما از ماسه سنگهای تيره رنگ تشکيل گردیده فاقد جایگاه ویژه نسبت به واحد  Ef2است.

ﻦ
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وجود سنگواره های زیر در الیه های ماسه سنگي آن داللت بر تشکيل آنها در زمان ائوسن زیرین تا مياني را دارد.
Lepidocyclina sp, Discocyclina sp, Rotalia sp, Nummulites sp.
Operculina sp, Alveolina sp, Assilina sp, Lithothamnium sp.
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اجزا سازنده این سنگها در تيغه های نازک عبارت ازپالژیو کالز ها که اغلب کربناتي شده اند ،کوارتز ،کلریت ،اکسيد
آهن و خرده های از سنگهای ولکانيکي است .رنگ هوازده واحد مورد سخن عموما تيره بوده و ضخامت کلي آن از
 25-40متر متغير مي باشد.
F2
 :EN12این واحد شامل آهک توده ای نوموليت دار خاکستری رنگ است که در داخل واحد فليش  Eقرار گرفته و از
نظر ریخت شناسي دیواره ساز مي باشند .این آهکها در بخشهای خاوری ناحيه گسترش داشته و دارای فسيل های
زیرند ،که نشان دهنده زمان ائوسن زیرین تا مياني هستند.
Miliolids, Nummulites globolus, Alveolina Flosc,
Textularia, Rotalia sp, Lepidocyclina sp, Actinocyclina

ضخامت کلي واحد مورد سخن از  50 – 70متر متغير است.
 :Efsاین واحد شامل شيل آهکي با ساختمان مدادی ،ماسه سنگ و ماسه سنگ آهکي نازک الیه خاکستری تا
خاکستری مایل به زرد مي باشد .برونزدهایي از این واحد در دو ناحيه ،یکي در بخش خاوری و در راه خاش به گوهر
کوه و دیگری درکناره جاده اصلي خاش به ایرانشهر مشاهده مي گردد.
سنگهای دربرگيرنده این واحد عموما چين خورده اند و از این رو ضخامت آنها نامشخص مي باشد.
ماسه سنگهای موجود در این واحد دارای ميکروفسيلهای زیر ،به سن ائوسن زیرین تا مياني مي باشند.
Nummulites sp, Nummulites globolus, Lepidocyclina sp,
Rotalia sp, Miliolids, Echinoderm remains.
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ماسه سنگها از نظر سنگ شناختي از بلورهای نيمه گرد کوارتز ،پالژیوکالز درست شده اند که در زمينه اى از
کربنات ،کلریت و سریسيت قرار دارند قطعاتي از سنگهای ولکانيکي و چرت بطور پراکنده در زمينه آن دیده
مىشود .گهگاه ماسه سنگ توفي ضخيم الیه تا توده اى خاکستری تيره رنگ  Efss1در ميان این واحد  Efsقرار مي
گيرد .این سنگها از کوارتز ،پالژیوکالز که غالباً به کربنات ،سریسيت و آرژیل تجزیه شده است و مقدار کمي
فلدسپات آلکالن درست شده اند ضمناً کلریت ،آرژیل ،اکسيد آهن ،سریسيت و سيليس بصورت کانيهای دومين
همراه با عناصری از سنگهای ولکانيکي در آنها مشاهده مي گردد.
میوسن
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نهشته های اليگوسن در ناحيه مشاهده نمي شود ،رسوبات ميوسن که اغلب دارای رخساره کم ژرفا و قاره اى است،
در جنوب باختری ورقه پدیدار گردیده و بطرف ورقه جنوبي کارواندر گسترش مي یابد.
 :Msاین واحد شامل تناوبي فرشسنگ (سيلتستون) ارغواني ،شيل گچ دار خاکستری مایل به زرد روشن ،ماسه سنگ
دانه درشت تا کنگلومراتيک با رنگ هوازده خاکستری مي باشد .این واحد دارای الیه بندی منظم بوده و فسيل
مشخص در آن یافت نگردیده است ولي ادامه آن در ناحيه کارواندر گسترش زیادی دارد و بر اساس مطالعات دیرینه
شناسي در ناحيه کارواندر ،به زمان ميوسن نسبت داده شده است.
برای آن بخش از برونزدهای این واحد که در ناحيه مورد بررسي دیده مي شود ضخامتي حدود  200 -250متر را
مي توان در نظر گرفت.
 :Plcاین واحد بيشتر ،از کنگلومرا تشکيل شده و با ناپيوستگي آشکار سنگهای اولترابازیک  Ubرا در گوشه جنوب
باختری مي پوشاند.
این کنگلومرا دارای ویژگيهایي بشرح زیر است.
 ضخامت کلي آن در حدود  30متر مي باشد کنگلومرایي است ناهمگن با سخت شدگي و جورشدگي ضعيف عناصر آن بيشتر گوشه دار بوده و ابعاد آنها از یک سانتي متر تا بيست سانتي متر متغير مي باشد. دارای شيب مالیم مي باشد (کمتر از ده درجه) با توجه به موقعيت چينه اى ،زمان این واحد به پليوپالستوسن نسبت داده شده است.مجموعه افیولیتی و سنگهای نفوذی
سنگهای نفوذی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در بخش شمال خاوری ناحيه مورد بررسي ،در اطراف جاده قدیمي زاهدان به خاش ،توده نفوذی کوچکي برونزد
دارد که در فليش های ائوسن جایگزین شده است.ترکيب توده یاد شده گرانودیوریتي  gdبا بافت مياندانه تا
درشتدانه مي باشد .این توده نفوذی با گرانيت زاهدان هم ارز و در پيوند مي باشد .زمان جایگيری آن با توجه به
تعيين سن بروش رادیومتری به اليگوسن مياني نسبت داده شده است.
مجموعه افیولیتی

 :Ubاین واحد با سيمای خاکستری تيره تا سبز تيره با ترکيب پریدوتيت (هارزبورژیت) تا سرپانتينيت با روند شمال
باختری تا جنوب خاوری دیده شده است .بافت آنها دانه اى و بيشتر آن از اوليوین و پيروکسن از نوع کلينووارتو
پيروکسن تشکيل گردیده .فرآورده دگرساني اوليوین ها کاني سرپانتين مي باشد که بافت شبکه اى آن ( Mesh
) Structureبخوبي مشخص مي باشد و این خود موجب مي گردد که پریدوتيت ها به بسمت سرپانتينيت تغيير
نماید.
 :gbاین واحد شامل سنگهای گابروئيک الیه الیه با بافت دانه اى است.
سنگهای باال بشدت دگرسان شده بوده و در اثر این دگرساني کانيهای دومين همچون سریسيت ،مسکویت ،آرژیل،
اکسيد آهن ،سرپانتين و کلریت تشکيل شده و بطور کلي از کانيهای نخستين سنگ تنها پيروکسن که غالباً از نوع
کلينوپيروکسن مي باشد دیده مي شود.
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 :diاین واحد شامل سنگهای دیابازیک مي باشد .که در ميان سنگهای پریدوتيت و گابروئيک تزریق گردیده و آنها را
همراهي مي نماید .بافت آنها اینترسرتال بوده و دارای بلورهای پالژیوکالز و آمفيبول سبز مي باشد .بلورهای
پالژیوکالز عموماً به سریسيت تجزیه شده و آمفيبولها فضای ميان پالژیوکالزها را اشغال نموده است.
مجموعه سنگهای افيوليتي در ورقه جنوبي ،کارواندر با سنگهای رسوبي دریا مياني (پالژیک) هم آغوش بوده و اجزا
رسوبي آن دارای فسيل های کرتاسه باال مي باشند.

ﮐﺸ
ﻮر

آميزه رنگين تکتونيکي

 :TMاین واحد شامل سنگهای وابسته به مجموعه افيوليتي است که بصورت درهم و هم آغوش با نهشته های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ائوسن دیده مي شود .واحد مورد سخن بصورت نوارهای باریک از مجموعه سنگهای یاد شده و سنگهای ائوسن در
کنار شکستگيها بحالت آميزه تکتونيکي دیده مي شود که به احتمال ممکن است این هم آغوشي در اثر جنبشهای
تکتونيکي پس از ائوسن روی داده باشد .برونزد این واحد در بخش خاور ،جنوب و شمال باختری گنازاد در محدوده
های کوچکي مشاهده شده است.
بر اساس فسيل های موجود دو اجزا رسوبي ،سن واحد  Tmائوسن زیرین تا مياني مي باشد.

تﻣ

Radiolaria, Globorotalia cf. Crassata, Globorotalia.Centralis
Globigerina sp, Lagenids, Textularia sp, Miliolids, Rotalids

کوارترنر

ﻦ
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و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگهای آتشفشاني جوان وابسته به کوه تفتان ،بصورت گدازه های جریاني با ترکيب آندزیتي تا داسيتي  Qaدر
گوشه شمال خاوری ناحيه پدیدار مي گردد.این سنگها دارای بلورهای پالژیوکالز از نوع (اوليگوکالزو آندزین).
بيوتيت و آمفيبول مي باشند که در زمينه اى از ميکروليتهای پالژیوکالز درست شده و بندرت دارای کوارتز،
آمفيبول ،بيوتيت و کلریت مي باشند .گاهي درصد کوارتز چنان باال مي رود که سنگ از نظر ترکيب بسوی داسيت
ميل مي نماید.
 :Qtvاین واحد شامل کنگلومرایي است با ستبرای سي متر که بر روی واحد  Qaقرار مي گيرد .سيمای همگاني آن به

زﻣﯿ

رنگ خاکستری تيره و گسترش آن در شمال خاوری ناحيه مي باشد .بنظر مي رسد این کنگلومرا در نتيجه
فرآیندهای الهار تشکيل شده باشد .از ویژگيهای کنگلومرای باال وجود عناصر آندزیتي و داسيتي تا ميزان  90درصد
ميباشد که در زمينه اى از سنگهای آتشفشاني قرار گرفته است .ابعاد عناصر آن از  1-25سانتي متر متغيير بوده و
سخت شدگي و جورشدگي آن ضعيف مي باشد.
 :Qbاین واحد از سنگهای آتشفشاني با ترکيب اوليوین بازالت تشکيل شده و بصورت پهنه های تيره رنگ با ستبرای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سي متر بر روی نهشته های کهن تر از خود قرار مي گيرد .در بررسيهای تيغه نازک ،این سنگها از بلورهای اوليوین و
پيروکسن (کلينوپيروکسن) تشکيل یافته اند و اليوین ها در اثر دگرساني به کانيهای ایدنگسيت ،بولژیت و اکسيدهای
کدر آهن تبدیل شده اند.
 :Qtlاین واحد شامل تراستهای بلند و کهن است که در شمال راه خاش به گوهر کوه در بخش مرکزی ناحيه مورد

بررسي دیده مي شود.
 :Qtrاین واحد از تراورتن با ستبرای دو متر برنگ سفيد تيره تا سبز پریده تشکيل گردیده و در شمال خاوری دور
جنيگ روی واحد  Qtvقرار مي گيرد.
 :Qsاین واحد شامل واریزه های دامنه بيشتر بلندیهاست و از  Qt2جوانتر مي باشد.
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زمين شناسي ساختماني
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بخش عمده ناحيه مورد بررسي در زون ساختاری فليش گونه خاور ایران و در محدوده خاور و جنوب خاوری ایران
قرار مي گيرد و تنها بخش بسيار کوچکي از جنوب باختری ناحيه در ادامه جازموریان که خود بخشي از بلوک لوت و
ایران مرکزی است واقع مي گردد.
در مرز برخورد این دوزون ساختاری مجموعه افيوليت آميزه ها پدیدار مي گردد.
نهشته های کربناتي بلورین و شيل های دگرگون شده موجود در منطقه که به پرموکربنيفر نسبت داده شده ،در
حقيقت بخش جدا شده از رسوبهای سکوی قاره اى ( )Continental Platform typeپالئوزوئيک ایران مرکزی است و
بطور کلي توجيه آن از نظر ساختماني تا اندازه اى پيچيده است .در یک نگاه نهشته های وابسته به بخش فليش ،به
حوضه ریفتي کرتاسه خاور ایران و بلوچستان مربوط بوده و پي سنگ آن افيوليتي است .حوضه فليشي مورد گفتگو
در گوشه جنوب باختری محدوده مورد بررسي توسط گسله نهبندان از بلوک لوت و جازموریان تفکيک و در راستای
گسله باال بخشي از پي سنگ ،که از یک مجموعه افيوليتي تشکيل شده پدیدار مي گردد.
بنظر ميرسد سنگهای منسوب به پرموکربنيفر وابسته به سکوی قاره اى پالئوزوئيک ایران ،که در بخشي فليشي
مشاهده مي گردد ،همانا بصورت بلوکهای بيگانه ( )Exotic Blocksدر محل برخورد دوزون فليشي و بلوک لوت از
جایگاه خود بصورت تکتونيکي جایگزین  Imbricatedشده باشد.
جایگيری رسوبهای ائوسن روی یک مجموعه افيوليتي درهم ،نشان دهنده این واقعيت است که عمل هم آغوشي
سنگهای سازنده مجموعه افيوليتي پيش از ائوسن و یا به احتمالي در زمان برخورد بخش فليشي به بلوک لوت در
اوائل ترسير (رخدادالراميد) انجام پذیرفته باشد.
مسبب چين خوردگيهای شدید موجود در فليش ها ،تاثير رخدادهای آلپي در اواخر ائوسن بوده و کليه پدیده های
ساختاری وابسته به رخداد باال همچون محور چين خوردگيها و گسله ها از راستای شمال باختری – جنوب خاوری
پيروی مي نماید.افزون بر آن این پدیده با یک دگر شکلي و دگرگوني همراه است بسانيکه فليش های ائوسن متاثر از
یک دگرگوني دیناموترميک ( )Postorgenicمي باشد.
اگر چه توده های نفوذی پس از کوهزائي ( )Postorgenicوابسته به اليگوسن در برگه های شمالي پيرامون زاهدان
گسترش چشمگيری دارند و لکن در محدوده این برگه ،تنها برونزد آن را در شمال خاوری ناحيه مي توان مشاهده
نمود .البته این احتمال وجود دارد که دگرگوني شدن آهکهای پرمين همانند اطراف بزمان متاثر از یک پدیده کهن
وابسته به سيميرین و یا الراميد بوده باشد که همراه با رسوبهای فليش در اواخر اليگوسن متحمل دگر ریختي
دیگری شده اند.
وجود پاره اى از گسله های شمالي – جنوبي ،شمال – شمال باختری و جنوب خاوری و فعاليت آتشفشاني جوان
نشان دهنده تاثير رخداد آلپ پایاني است و ادامه گسله نهبندان از بخش جنوب باختری برگه و گسترش فعاليت
آتشفشاني جوان تفتان و گدازه های افقي پراکنده در بخش مرکزی نيز تا حدی این موضوع را مورد تائيد قرار
ميدهد.
زمين شناسي اقتصادی

نهشته های تراورتن که در شمال خاوری دروجينگ واقع شده از نظر کيفيت ارزش اقتصادی ندارند .آهکهای بلورین
که در جنوب ناحيه و در شمال راه کارواندر به گوهر کوه واقع شده با توجه به گسترش وسيع آن دارای ارزش
اقتصادی است.
برش های صيقلي شده که از نمونه این سنگها تهيه شده نشان مي دهد که از این مرمرها مي توان بعنوان سنگهای
تزئيني و نما استفاده کرد و آنها را مورد بهره برداری قرار داد.
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