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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -8040کنارک
جغرافیايی ورقه
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گستره ورقه بررسي شده در جنوب خاوري ايران و در کرانه ساحلي درياي عمان بين عرضهاي جغرافيايي ' 60° 00و
' 60° 30و طولهاي ' 25° 00و ' 25° 30جاي دارد .شهرستان و بندر کنارك بزرگترين شهر ورقه داراي جمعيتي
نزديك به  26000نفر و گستره  7کيلومتر مربع در ارتفاع  7متري از سطح آب دريا قرار گرفته است .بندر کنارك به
طرف شمال با جاده اسفالته به نيك شهر ،به طرف غرب با جاده اسفالته به ميناب و بندرعباس و از خاور با بندرهاي
چابهار و گواتر پيوند دارد .به دليل بودن پادگانهاي نظامي و فرودگاه ،شهرستان کنارك داراي اهميت ويژهاي است.
بيشتر مردم داراي حرفه ماهيگيري و يا بازرگانياند و دامپروري و کشاورزي به علت شرايط اقليمي ويژه در منطقه
رونق چنداني ندارد .رسوالن ،گبوالن ،دور،جهليان ،پزم طياب ،پزم مچان ،کرك در ،مبارك شاهي و برسر روستاهاي
موجود در ورقه مورد مطالعهاند .مردم در روستاهاي کوچك و کپرنشينهاي پراکنده زندگي ميکنند .پوشش گياهي
بيشتر دربردارنده گياهان مناطق گرمسيري و در کنار رودخانهها و برخي بخشهاي پست نزديك به ساحل ديده
ميشود و به صورت بوتهزار و درختچهاند .کهير ،کلير ،کنار ،کرگ و گز از گياهان اين منطقهاند .همجواري با دريا،
نزديکي به مدارراسالسرطان و بودن درمسير بادهاي موسمي شبه قاره هندو جبهههاي استوايي ،آب و هوايي نيمه
بياباني ،گرمسيري ،معتدل و نمناك را پديد آورده است .از اين رو گرمترين منطقه در کشورزمستان وخنكترين بندر
جنوبي در تابستان است .ميانگين بيشينه دما  34درجه سانتي گراد و ميانگين دماي کمينه  19درجه سانتي گراد و
متوسط دما درطول سال نزديك به  26درجه سانتي گراد است .کمينه رطوبت نسبي  60درصد و ميانگين رطوبت
نسبي 70درصد گزارش شده است .متوسط بارندگي کمتر از  200ميلي متر در سال است که  64درصد آن در
زمستان رخ ميدهد .بيشتر بارندگيها شديد است و جاري شدن سيالب را به همراه دارد .اين رخداد ماندابهاي
گستردهاي را پديد ميآورد که دسترسي به منطقه را مشکل ميسازد .رودخانههاي منطقه فصلياند و تنها به هنگام
بارندگي آب در آنها جريان دارد .کهير و سرگان رودخانههاي مهم منطقهاند .منطقه بررسي شده داراي توپوگرافي
پست است .تختگاههاي سنگي ساحلي که داراي شکل ديواره مانند با سطح هموارند بلنديهاي منطقه را مي سازند.
کرانه ساحلي منطقه مورد مطالعه درياي عمان پست ترين نقاط منطقه را ميسازند.خورها (کانالهاي جزر و مدي) از
ديگر ويژگيهاي منطقهاند که تا چندين کيلومتر در خشکي پيش رفتهاند و منطقه را تحت تاثير قرار ميدهند .جريان
يافتن آب دريا به درون خورها به هنگام جزر و مد باعث نمناکي زمينهاي اطراف شده است .جزر و مد از پديدههاي
تاثير گذار در زمينشناسي منطقه است .اين پديده در روزهاي مختلف ماه و ماههاي مختلف متفاوت عمل ميکند.
وزش باد از پديدههاي ديگر در منطقه است که داراي جهت شمال خاوري است و ماسههاي بادي با ريختشناسي
گوناگوني را پديد آورده است.
زمین ريختشناسی منطقه

بلنديها در منطقه بيشتر از اليههاي کنگلومرايي ،ماسهسنگي ،و مارني ساخته شدهاند و نواحي پست را نهشته هاي
سست پديد آوردهاند .فرسايشپذيري ويژه اليههاي مارني و آبراههاي بزرگ و کوچك و پرپيچ و خم در آنها سيماي
بد بوم را پديد آورده است .وزش باد ،پديده فرسايش بادي گياهان و بوتههاي پراکنده در منطقه ،تپههاي منفرد با
نام گلدان صحرا (نبکا) را پديد آورده است .فزون بر اين وزش باد و جابجايي دانههاي ماسه و پديد آمدن تپههاي
ماسهاي با اشکال مختلف ،سيماي تپهماهوري را در بخشهايي از منطقه به ويژه در بخشهاي ساحلي پديد آورده
است .از تپههاي ماسهاي ميتوان به تپههاي طولي (کشيده) ،تپههاي شمشيري و گوزز که در سطح داراي ريپل
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ماركاند ،اشاره کرد .رسي و مارني بودن منطقه ،بارشهاي پراکنده و انباشتگي رس در بخشهاي پست ،پهنههاي
گسترده گلي و گسترههايي از ترکهاي گلي را پديد آورده است .بارندگيهاي شديد و ناگهاني و بروز سيالب ،درههايي
به ژرفاي  2تا  3متر را در بخشهاي سست پديد آورده است (فرسايش خندقي) .تپههاي منفرد از نهشته هاي قديمي
(تپه شاهد) در منطقه از ديگر پديدههاي ريختشناسي منطقه است .فرايندهاي جزر و مدي و آثر آنها در خشکي،
کانالهاي جزر و مدي را در بخشهاي گستردهاي از منطقه پديد آورده است .اين کانالها پي در پي پر آب و کم آب
ميشوند .رسوبگذاري در ساحل دريا به کمك فرايندهاي دريايي ،لبههاي موازي با ساحل را در بخشهاي ساحلي
پديد آورده است .توالي سازندهاي مارني و ماسه سنگي به دليل اختالف فرسايش تفريقي اشکال دودکش جن را
نشان ميدهد.
روش مطالعه
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بررسيهاي انجام شده با کمك عکسهاي هوايي  ،1:55000تصاوير ماهوارهاي و نقشههاي توپوگرافي  1:50000انجام
شده است .براي جدا سازي واحدهاي کواترنري از ويژگيهاي رسوبشناسي و محيطهاي رسوبي ،و ريختشناسي
(مورفواستراتيگرافي) استفاده شده است .بررسي فسيلشناسي فرم ايزوله نمونههاي نهشتههاي مارني به وسيله
سرکارخانم دکتر طيبه محتاط انجام گرفته است.
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گستره ورقه بررسي شده در مکران ساحلي (که بخشي از زون ساختاري مکران است) جاي دارد .زون مکران با روند
خاوري -باختري از شمال به فروافتادگي جازموريان و از جنوب به درياي عمان ميرسد .اين زون از خاور تا پاکستان
ادامه دارد و در باختر با سيستم گسلي زندان (ميناب) در کنار زون ساختاري زاگرس جاي دارد .از ديدگاه ساختاري
زون مکران (گوه هاي فزاينده) بخشي از زون فرورانش پوسته اقيانوسي صفحه عربي به زير صفحه اورازيا است .در
زون مکران سنگهاي کهنتر از کرتاسه برونزد ندارد و سنگهاي سازنده آن بيشتر افيوليتها يا آميزههاي رنگي و
نهشتههاي فليش و موالس است .زون ساختاري مکران بر پايه رخنمون سنگهاي سازنده و ميزان دگرشکلي به دو
بخش مکران بيروني (ساحلي) و دروني بخش ميشود .مکران بيروني که گستره ورقه مورد بررسي در آن جاي دارد،
داراي چينخوردگي و گسلش کمتري است .افيوليتها و آميزههاي رنگي نيز در اين گستره ديده نميشود .رخنمون
سنگي بسيار اندك و دربردارنده نهشتههاي مارني ،رسي و ماسهسنگي پليوسن است و بيشتر منطقه را نهشته هاي
سست کواترنري دربرگرفته است.
بر پايه مطالعات فسيل شناسي نهشته هاي مارني منطقه کنارك ،را ميوسن پسين تعيين کرده است (هادوي،
.)1368
واحد سنگی Plm

اين واحد سنگي در پهنه مورد مطالعه بيشتر در بخشهاي شمالي رخنمون دارد و قديميترين سنگ نهشته هاي اين
پهنه را مي سازند .بسيار فرسايشپذير بوده و کم ارتفاعند .اين واحد سنگي با سيماي بد بوم داري چين خوردگي
بسيار آرام با زاويه  10تا  15درجه است .اين سنگ نهشتهها دربردارنده مارنهاي خاکستري رنگ تا سبز روشن با
رگههاي ثانويه ژيپس داراي مياناليه هاي نازك ماسهسنگي و گرهکهاي آهکياند .در اين واحد سنگي خردههاي
اسکلتي فراوان و گوناگون از دوکفهايها و شکمپايان و خردههاي اسکلتي ريز يافت ميشود .مرز زيرين اين نهشتهها
نامشخص است اما مرز بااليي با نهشتههاي  QPLCناپيوسته است .سن نهشتههاي ياد شده بر پايه مطالعات فسيل
شناسي  Plioceneتعيين شده است.
واحدQPLC

اين بخش که بيشتر دربردارنده نهشته هاي رسي ،سيلتي و ماسهاي کرم رنگ است .چرخههاي رسوبي رو به باال
درشت شونده را ميسازد .بخشهاي ريزدانه رسي و سيلتي که به رنگ کرماند بيشتر دربردارنده دانه ها و خردههاي
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اسکلتي دوکفه اي ،شکمپا و خارپوستاند .تناوب نهشتههاي ريزدانه با رسوبات درشت دانه ماسهاي و گراولي منجر
به افزايش مقاومت اين واحد در برابر فرسايش شده و ريختشناسي ويژه اين نهشتهها (تواليهاي افقي مرتفع) را پديد
آورده است .اليههاي ماسهسنگي که ستبراي آنها به صورت جانبي تغيير ميکند ،دربردارنده خردههاي اسکلتي
دوکفهاي فراوانند داراي رنگ کرم در سطح تازه و قهوهاي در سطح هوازدهاند .در بخشهاي باالي هر چرخه دانههاي
درشت در اندازه گراول نيز ديده ميشود .ساختارهاي رسوبي چينهبندي مورب و ساختارهاي فرسايشي ،دانهبندي
تدريجي برگشته و عادي در آنها ديده ميشود .همچنين ساختارهاي توپي -بالشي ،نشانههاي زيستي جانداران حفار،
شکل کانال ،ايمريکاسيون و پبلهاي مسطح درون حوضهاي از ديگر ويژگيهاي اين نهشتهها است .ستبراي اين بخش
بين  30تا  50متر تغيير ميکند .پکتن و اويستر از دوکفهاي ها ،مورکس و توريتال از گاستروپدها و نيز خارپوست از
فسيلهاي شناخته شده در اين واحد هستند .سن اين بخش بر اساس مطالعه ميکروفسيلها (ضميمه شماره 4و)3
پليوسن و جايگاه چينهشناسي آن در نقشه کنارك روي واحد  Plmاست.
واحد Qplc
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اين واحد بيشتر در رخنمونهاي شمالي نقشه ديده ميشود .به رنگ سياه تا قهوهاي تيره و با ستبراي تا  1متر ديده
ميشود .نهشته هاي اين واحد دربردارنده قطعات مختلف پبل ،گراول و گاه بولدر در زمينه اي از ماسه دانه درشت
قرار گرفته اند .قطعات بيشتر از جنس ماسهسنگ است .دانههاي تخريبي داراي سطح بسيار هوازده و داراي آثار
ورنيه بياباناند .لنزهاي ماسهاي به صورت پراکنده در اين واحد ديده ميشوند .اين واحد به صورت دگرشيب روي
نهشته هاي مارني زيرين را پوشانده است ،قطعات سازنده اين کنگلومرا گردشده تا نيمه گرد شدهاند .به نظر ميرسد
اين رسوبات باسيالبهاي فصلي و فرسايش اليههاي رسوبي قديميتر پديد آمدهاند .در بيشتر بخشهاي محدوده نقشه
بقاياي اين واحد سنگي در اثر فرسايش به صورت قطعات پراکنده روي اليه هاي مارني ديده مي شوند .سن اين
واحد با توجه به موقعيت چينهشناسي پليئستوسن است.
نهشتههاي سست كواترنري
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نهشته هاي کواترنري که در سرتاسر منطقه پراکندهاند دربرگيرنده نهشتههاي کانالها و پهنههاي جزر و مدي،
پهنههاي سيالبي ،رودخانهاي و بادي است که به صورت افقي و در سطح زمين جاي گرفتهاند .اين واحدها بر اساس
محيطهاي رسوبي ،ويژگيهاي رسوبشناسي و ريختشناسي و جايگاه چينهشناسي به بخشهاي زير تقسيم ميشوند:
نهشتههاي جزر و مدي در برگيرنده نهشتههاي پرکننده کانالهاي جزر ومدي امروزي  Qcrو نهشته هاي کانالهاي
جزر و مدي قديميتر  Qtcو نهشتههاي پهنه جزر و مدي  ،Qitنهشتههاي پهنههاي سبخايي Qsaهستند .نهشتههاي
ماسه بادي امروزي  Qsdlو قديميتر  ،Qsdنهشتههاي رودخانهاي دربرگيرنده نهشتههاي کانالهاي رودخانهاي
امروزي  Qcfو قديميتر  Qflو نهشته هاي دشت سيالبي Qmfو نهشتههاي واريزهاي.Qser
واحد ( Qcrنهشتههاي كانالهاي جذرو مدي)creek deposits/

اين نهشتهها درون و اطراف کانالهاي جزر و مدي (يا در زبان محلي خورها) را ميسازند .اين نهشتهها دربردارنده
ماسه ،سيلت و رساند ،که با دور شدن از دريا از مقدار دانههاي درشتتر کاسته شده و مقدار گل و الي آن افزوده
ميشود ،در برش عرضي کانال نيز از بخشهاي ژرفتر به حاشيه کانال اندازه دانهها کوچكتر شده به طوريکه در
بخشهاي ژرفتر نهشتههاي ماسهاي و حتي گراولي و صدف دوکفهاي و گاستروپد و نهشتههاي برجامانده فراوان ديده
ميشود ،اما به سمت کناره کانال گل و الي افزايش مييابد ،ساختارهاي رسوبي ،ريپل مارك ،نامتقارن (بيشتر
زبانهاي) ،آثار کشيدگي اجسام ) ،(groove markآثار اجسام ) ،(tool markپوشش گلي ) ،(mud drapeترك
گلي ) (mud crackدر اين نهشته ها به فراواني ديده ميشود.
واحد ( Qtcنهشته هاي كانال جزرومدي قديمی)old creek deposits/

اين نهشتهها که در بخشهاي دور تر از کانالهاي امروزي ديده ميشوند ،با جابجايي کانالهاي جزر ومدي و پر شدن
آنها بر جا ماندهاند .اين نهشتهها در بازديدهاي صحرايي بيشتر به صورت نهشتههاي پر فسيل (در بردارنده صدفهاي
دوکفهاي و گاستروپد) که به صورت انباشته و پراکندهاند ديده ميشوند .اين نهشتهها در تصاوير ماهوارهاي نيز به
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صورت آثار کانالهاي پر شده مشاهده ميگردند .در برشهاي عرضي چينهشناسي آنها ،سطح زيرين فرسايشي،
انباشتهاي فسيلي ،نهشتههاي برجامانده ،دانهبندي به سمت باال ريز شونده ،الميناسيونهاي موازي و مورب تراف و
مسطح و مورب ريپلي و سطوح دوباره فعال شده ،آثار ريشهگياه و نشانههاي زيستي ديده مي شود.
واحد ( Qitنهشته هاي پهنه جزر ومدي)tidal flat deposits /

اين نهشتهها که به صورت باريکه اي در بخش ساحلي منطقه ديده ميشوند .اين نهشته هاي سست بيشتر در
بردارنده دانه هاي درشت و متوسط ماسه با جور شدگي خوب و از ديدگاه بافتي رسيدهاند .اين نهشتهها در بخشهاي
پاييني مرز جزر و مدي به رسوبات ريزدانه سيلت و رس سياه رنگ تبديل ميشوند که گاه در زمانهاي بيشترين جزر
از آب خارج ميشوند .نهشته هاي پهنه جزر و مدي به رنگ خاکستري ،خاکستري سبز و قهوهاي ديده ميشوند.
ساختارهاي رسوبي آثار شياري ) ،(rill markآثار سواش ) (swash markريپل مارکهاي متقارن مستقيم ) (straightو
سينوسي ) (sinuousو نامتقارن زبانهاي ) ،(linguoidنشانههاي زيستي به صورت حفاري ) (dwelling structureو آثار
خزيدن ،ردپاي پرندگان و پلتهاي مدفوعي و پوششهاي گلي ) (mud drapدر اين نهشتهها به فراواني ديده ميشود.
واحد ( Qsaنهشتههاي سبخايی )sabkha deposits /

و
اﮐﺘ
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تﻣ
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اين نهشتهها که بيشتر در بخشهاي حاشيهاي کانالهاي جزر و مدي يا خورها ديده ميشوند گاه تا کيلومترها در
خشکي ادامه دارند .در بازديدهاي صحرايي اين نهشته ها نمناك و به رنگ سبزند ،در بخشهايي نيز داراي پوشش
سفيد رنگاند که در زير اين پوشش سفيد رنگ نهشتههاي نمناك جاي دارند .خشك شدن سطحي در اين بخشها،
اشکال سطحي تاولمانند را پديد آورده است .نمناکي اين نهشتهها بيشتر به فرايندهاي جزر و مدي و نفوذ آب دريا
در اثر نيروي مويينگي وابسته است .اين نهشتهها دربردارنده کانيهاي تبخيري به صورت بلورهاي ريز و درشت
ژيپس ،نمك و نيز کاليچي اند .ساختارهاي رسوبي تي پي ) (tee pee structureاز ويژگيهاي اين نهشتهها است.
پهنههاي نمکي نيز از ديگر ويژگيهاي اين نهشتهها است .خردههاي اسکلتي دوکفهاي و گاستروپد در اين نهشتهها
بيانگر نفوذ آبهاي شور و رسوبگذاري اين نهشتهها در رسوبات جزر و مدي قديميتر است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد ( Qsdlنهشتههاي ماسه بادي طولی )langitudinal eolian sand deposits /

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

واحد  Qsdlيا نهشتههاي ماسه بادي که بيشتر به رنگ نارنجي تا زرد ديده ميشوند ،در بخشهاي مجاور ساحلي
گسترش فراوان دارند .اما در بخشهاي ديگر نيز گسترش دارند و با رسوبات پهنههاي گلي به صورت همجوارند و در
بسياري از موارد هم پوشاني دارند .دانه هاي سازنده اين نهشتهها بيشتر ماسههاي ريزدانه و از جنس کربناته و خرده
هاي اسکلتياند .اين نهشتهها تپههاي طولي و شمشيري را ميسازند که در سطح داراي ريپل ماركاند .الميناسيون
مورب بزرگ مقياس از ساختارهاي رسوبي درون اين نهشتهها است .اين نهشتهها سست هستند و به وسيله باد
جابجا مي شوند .راستاي طولي تپههاي ماسهاي که جهت وزش باد را نشان ميدهند به سمت شمال شرق است.
خاستگاه اين رسوبات بيشتر از نهشتههاي ساحلي است.
واحد ( Qsdنهشتههاي ماسه بادي )eolian sand /

اين واحد که بيشتر در بخشهاي مياني ورقه گسترده است ،دربردارنده تلماسههاي بادي قديميتراند که به وسيله
گياهان و درختچهها نيز پايدار شدهاند و دانههاي سازنده آنها کمي سيماني شدهاند .از ويژگيهاي ريختشناسي آنها
گلدانهاي صحرا (نبکا) است .در برش عرضي برخي از تلماسهها ساختارهاي رسوبي چينه بندي مورب ديده ميشود.
اين واحد بيشتر نارنجي رنگ است .دانههاي سازنده در اين تلماسهها در اندازه ماسه و جنس آنها بيشتر خرده
اسکلتي جانداران دريايي است.
واحد ( Qcfنهشتههاي پركننده كانال رودخانه)fluvial channel fill deposits /

اين واحد تنها درون کانالهاي رودخانههاي سرگان و کهير گسترش دارند و بيشتر در بردارنده نهشتههاي ماسهاي و
سيلتي رسي و به مقدار کم گراولي در بخشهاي شمالي نقشه اند .ريز دانه بودن اين نهشتهها به دليل ريزدانه بودن
واحدهاي سنگي تامين کننده اين رسوبات است.
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واحد( Qflنهشته هاي رودخانهاي )fluvial deposits /

اين واحد نيز دربردارنده نهشتههاي رودخانهاي (پرکننده کانال و دشت سيالبي) اند که در بخشهاي حاشيهاي
رودخانههاي سرگان و کهير و با جابجايي جانبي اين رودخانهها برجا ماندهاند و نهشته هاي قديمي تر رودخانه ها را
مي سازند .ماسه و سيلت و رس ،سازندگان اصلي اين واحد هستند.
واحد( Qmfنهشته هاي پهنه گلی )mud flat deposits /

اين واحد بيشتر پهنههاي گستردهاي از نهشتههاي دربردارنده ذرات در اندازه سيلت و رس و به رنگ سفيد هستند.
پهنه هاي گلي ( )Qmfدر سطح محدوده نقشه پراکنده هستند.اين نهشتهها در مجاورت واحدهاي …Qsd,Qsdl, Qal,
جاي دارند .ساختارهاي ترك گلي از ويژگيهاي اين واحد است.
واحد ( Qserنهشتههاي گراولی سرير)serir gravel deposits /

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد بيشتر در بخشهاي شمالي ورقه دربرگيرنده دانههاي قهوهاي تيره و سياه رنگ (با نماي ورنيه بيابان) در
اندازه گراول هستند .اين نهشتهها بقاياي واحد  QPlهستند که با فرسايش به صورت پراکنده روي واحد  Plرا مي
پوشانند .اين نهشته ها نشاندهنده محيطهاي بياباني سرير هستند.
زمینشناسی ساختمانی و تكتونیك
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همانطور که در بخش کليات ياد شد گستره ورقه  1:100000کنارك در بخش ساحلي مکران بيروني است .زون
مکران بخشي از زون فرورانش پوسته اقيانوسي عربي به زير پوسته قاره اي اورازيا است .از ديدگاه زمين شناسي
ساختماني برخالف بخشهاي شماليتر منطقه که داراي چينخوردگي و شکستگيهاي شديدي است ،اين منطقه با
چين خوردگي بسيار ماليم ( 5-15درجه) در نهشتههاي پليوسن پسين ،بدون گسلخوردگي شديد است .تنها گواه
بودن گسل در منطقه باال آمدگيهاي جنوبي و پرتگاههاي ساحلي است .اين پرتگاهها با روند عمومي منطقه همخواني
دارند .صمديان ( )1366اين برآمدگيها را رسوبات قديمي ساحلي تقريبا افقي با سن پليوستوسن در نظر ميگيرد که
با دگرشيبي روي نهشتههاي مارني  -ماسه سنگي کهنتر(با شيب به سمت جنوب) جاي دارد.
 Vita- Finzi, 1975تراسهاي رودخانهاي در باختر مکران را نشان از باالامدگي منطقه دانست و با مطالعه نهشتههاي
ساحلي باختر مکران باالامدگي در اين نهشتهها را اثبات کرد .پرتگاههاي ساحلي ناشي از عملکرد گسل سراسري در
لبه مکران ساحلي است که (Berberian, 1976در ) Ghorashi, 1978آن را  coastal makran faultناميد .البته
گسلهاي نرمال با روندهاي شمال خاوري -جنوب باختري و برعکس با جابجايي ناچيز در پرتگاههاي ديده ميشود،
به همين دليل بيشتر آنها در نقشه قابل نمايش نيستند .از ديدگاه تکتونيکي بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که
پديده فرورانش از پالئوسن آغاز شده ) (Platt, et al., 1985و پديد آمدن گوههاي فزاينده از ائوسن آغاز شده
است (Byrne, et al., 1992).نرخ باالي رسوبگذاري ،انباشتگي و زير پوسته رفتن آنها ،به باال آمدگي سواحل مکران و
جابجايي خط ساحلي به طرف دريا منجر شده است).(Platt, et al., 1985
تختگاهها با لبههاي پرتگاهي ،گسلهاي نرمال درون اين تختگاهها و برآمدگي و فرورفتگيهاي ساحلي (ridge and
) swaleکه نشان از پسروي آب دريا دارند بيانگر باالآمدگي لبههاي ساحلي اند .زمان باال آمدگي لبهها بر پايه
کنگلومراي روي نهشتههاي مارني ،پليوسن -پليوستسن است ) .(Mc call, 1997در مورد نرخ باال آمدگي مکران
ساحلي اتفاق نظر وجود ندارد ،اما بر پايه بررسيهاي انجام شده نرخ باال آمدگي براي مکران ساحلي  3ميليمتر در
سال محاسبه گرديد).(Vita –Finzi, 1979
بر پايه محاسبه ) (Reyss, et al, 1998; Fontugne, 1997نرخ باالآمدگي نزديك به  0.2ميليمتر تخمين زده شده
است اما به تازگي نرخ باالآمدگي براي جزيره کيش ،خليج فارس و تنگه هرمز نزديك به  0.13تا  0.24ميليمتر در
سال محاسبه گرديد)(Preusser, et al., 2003
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جغرافیاي ديرينه منطقه

همانطور که پيش از اين اشاره شد ،رسوبات مارني اواخر پليوسن قديميترين نهشتههاي منطقه را مي سازند اين
نهشتهها که بيشتر در بردارنده خردههاي اسکلتي دوکفهاي ،گاستروپد ،فرامينيفرهاي پالنکتونيك ،اکينوييد و
آستراکداند بيانگر رسوبگذاري در بخشهاي دور از ساحل و ژرفتر حوضه رسوبي است .نهشتههاي جوانتر پلئيستوسن
( )Qplcدر بردارنده ماسهسنگها و مارنهاي کرم تا قرمز رنگ است که پرتگاههاي ساحلي را ميسازند و دربردارنده
خردههاي اسکلتي دوکفهاي ،گاستروپد و خارپوست اند .شکل هندسي اليهها ،مرز زيرين فرسايشي ،دانهبندي
تدريجي رو به باال ريز شو ،الميناسيونهاي مورب مسطح و تراف و سطوح دوباره فعال شده بيانگر رسوبگذاري اين
نهشتهها در محيطهاي ساحلي و کانالهاي جزر و مدي است .اليههاي کنگلومرايي قهوهاي تيره در بخشهاي شمالي
منطقه که هم ارز نهشتههاي  Qplcاند ،بيانگر رسوبگذاري در محيطهاي قارهاي و کانالهاي بريده بريدهاند .جايگيري
نهشتههاي  Plmبا چينخوردگي آرام در زير نهشتههاي  Qplcبيانگر عملکرد فعاليتهاي تکتونيکي و ناپيوسته بودن اين
نهشتهها است .بررسي عمودي تواليهاي ياد شده بيانگر کم ژرفا شدن نهشتهها از پليوسن تا کنون است.

ﮐﺸ
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زمینشناسی اقتصادي

ﺸ
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با توجه به گسترش و تنوع کم واحدهاي سنگي ،منطقه از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي و منابع معدني کم توان
است .اما از نهشتههاي مارني ،ماسهسنگي و کنگلومرايي مي توان براي کاربردهاي عمراني و ساختماني استفاده کرد.
همچنين نهشتههاي سست کانالهاي جزر و مدي که در منطقه گستردگي چشمگيري دارند ،به دليل دارا بودن خرده
هاي صدف دوکفه اي و شکمپايان ميتوانند به عنوان منبع تامين آهك با خلوص باال باشند.
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پيوست فسيل شناسی

N.1
Operculina ammonoides.
Textularia. Conica.
Textularia Sp.
Uvigerina cF.peregrine
Elphidium advenum
Elphidium critpum
Asterorotalia multispinusa.
Asterorotalia subtrispinosa
Amononia beccari
Gyroidina Sp.
Ostracoden
Echinoidea spine.
Age: Pliocene
N.2
Globorotalia Obesa
Globigerina bulloides
Elphidium Sp.
Nonion Sp.
Amononia beccari forma beccari
Amononia beccari forma fuflata
Cibicides Sp.
Ququedoculina Sp.
Ostracoden
Gastropoden
Age? Upper Miocene – Pliocene
N.3
Pulleniatina priulis
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Pulleniatina Obliquiloculata
Globigerina bulloides
Globigerina des rubber
Globigerina des trilobus trilobus
Globorotalia menardii menardii
Globorotalia margritae
Amononia beccari forma beccari
Amononia parkinsonia foram parkinsonia
Lenticulina Sp.
Cibicides Sp.
Ammobaculites Sp.
Cancris Sp.
Osteracoden.
Gastropoden.
Age: Pliocne.

ﮐﺸ
ﻮر

N.4
Amononia beccari forma beccari
Asterorotalia multispinusa.
Asterorotalia subtrispinosa
Nonion Sp.
Elphidium crijpum
Lenticulina Sp.
Amphioestegina ammonoida
Avigerina F. perjina.
Nodosaria Sp.
Pysamidalina.
Ostracoden.
Age: Pliocen

تﻣ
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