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چكیده
در منطقه نصرت آباد در 105 کیلومتری شمال باختر زاهدان کنگلومرايی با سن الیگو- میوسن قرار دارد که از واحدهای سنگ چینه نگاری حوضه فلیشی خاور ايران است. رسوبات 
اين کنگلومرا، رودخانه ای از نوع بريده  بريده بوده که با يک دگرشیبی با زاويه تقريباً 30 درجه روی نهشته های ماسه سنگی- شیلی ائوسن قرارگرفته است. ضخامت اندازه گیری 
شده از اين واحد 2650 متر بده و اندازه قطعات و قلوه های اين کنگلومرا، درشت، متوسط و ريزدانه و اغلب با میان اليه های ماسه سنگی، سیلتستونی و مادستونی همراه است. شواهد 
صحرايی همچون ايمبريکاسیون، اليه بندی مورب، مسطح و عدسی شکل و ساخت های کنده  شده و پر شده منشأ رودخانه ای اين کنگلومرا را اثبات می کنند. با توجه به نوع جنس 
قلوه های اين کنگلومرا و عدم تجانس آنها با رخساره های فلیشی سوچر زون سیستان، به  نظر می رسد اين واحد کنگلومرايی عمدتاً از سمت باختر )حاشیه لوت( تغذيه  شده است. 
فسیل های موجود در قلوه های آهکی اين کنگلومرا غالباً از خانواده های اربیتولین، آلوئولین، نومولیت، ملیولیده و … هستند. با توجه به محتويات فسیلی قلوه ها، سن اين کنگلومرا 

از ائوسن جوان تر است. از طرفی چون توسط کنگلومرای پلیوسن- پلیوستوسن پوشیده می شود، می توان سن اين کنگلومرا را الیگو- میوسن در نظر گرفت.

کلیدواژه ها: نصرت آباد، خاور ايران، بريده  بريده، سوچر زون سیستان، فلیش.
E-mail: m_bakhshi@science.usb.ac.ir                                                                                                                                                 نویسنده مسئول: محمدرضا بخشی محبی*

برش مورد مطالعه در باختر شهر نصرت آباد در طول جغرافیايی 59 درجه 59 دقیقه 
زاهدان  باختری  105 کیلومتر شمال  دقیقه در   53 و  29 درجه  و عرض جغرافیايی 
است  بم  زاهدان-  مسیر  آسفالته  جاده  منطقه  به  دسترسی  راه  بهترين  و  دارد  قرار 

)شکل 2(. 

زمستان 97، سال بيست و هشتم، شماره 110، صفحه 201 تا 208

1- پیش نوشتار
واحد  يک  نصرت آباد  منطقه  باختر  در  و  زاهدان  باختر  شمال  کیلومتری   105 در 
کنگلومرايی ماسه سنگی با سن الیگو- میوسن گسترش دارد. کنگلومرای نصرت آباد 
به صورت دگرشیب بر روی اليه های ماسه سنگی ائوسن قرارگرفته است و آبرفت های 
 .)1 )شکل  می پوشاند  را  نصرت آباد  به صورت دگرشیب کنگلومرای  نیز  کواترنری 

شکل 1- دگرشیبی  بین اليه های ماسه سنگی ائوسن )E( و کنگلومرای موردمطالعه )OM( در آغاز مسیر، نگاه به سمت شمال خاور.
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شکل 2- راه های دسترسی به منطقه موردمطالعه، برگرفته از نقشه راهنمای راه های ايران.

جهت بررسی رديف چینه ای کنگلومرای ياد شده بهترين رخنمون آن انتخاب و پس 
مستقیم  روش  به  آنها  ضخامت  ماهواره ای،  تصاوير  و  هوايی  عکس های  بررسی  از 
و  بررسی  نظر  مورد  برش  اين  مطالعه  از  اصلی  هدف  شد.  اندازه گیری  و  مترکشی 

نام گذاری واحد کنگلومرايی- ماسه سنگی است.
     منطقه مورد مطالعه بین دو گسل نصرت آباد و کهورک واقع  شده است. عملکرد دو 
گسل کهورک و نصرت آباد به گونه ای بوده که به نظر می رسد تکامل حوضه رسوبی 
رخساره های  می توان  و  است  متفاوت  قدری  سیستان  زون  سوچر  اصلی  پهنه  با  آن 
تا عهد حاضر در آن مالحظه  از کرتاسه فوقانی  آذرين و رسوبی تکامل حوضه را 
به  )گسل کهورک(  باختر  از  دو گسل،  اين  بین  رسوبات  قرار گرفتن  ترتیب  کرد. 
سمت خاور )گسل نصرت آباد( بدين  صورت است که در ابتدا رخساره های رسوبی 
)کرتاسه(  پیلوالوا،  گابرو،  آذرين  توده های  آن  از  پس  و  می شود  مشاهده  کرتاسه 
که سنگ های آذرين ايگنمبريت، توف، توف های ريولیتی )ائوسن( به طور ناپیوسته 
خاتمه  در  که  هستند  ائوسن  فلیش های  نیز  ادامه  در  است.  نهشته شده  آنها  روی  بر 

به صورت دگرشیب توسط کنگلومرای الیگو- میوسن پوشیده می شود.

2- جایگاه زمین شناسی جنوب خاور ایران
بخش های  و  مختلف،  واحدهای  به  را  ايران  زمین شناختی  پهنه های  زمین شناسان 
نام های  با  به ويژگی های زمین شناختی آن  توجه  با  را  ايران  خاور و جنوب خاوری 
 متفاوتی تقسیم کرده اند. پهنه خاور ايران را )Stoklin )1968 زون فلیش خاور ايران، 
زون   Berberian and King )1981( سیستان،  زمین درز   Tirrul et al. )1983( 

زابل- بلوچ و نوگل سادات )1372( زير پهنه سیستان نامیده اند. اين پهنه در محدوده 
خاور و جنوب خاوری ايران در حدفاصل دو پهنه گسلی نهبندان در باختر و گسل 
هريرود در خاور در محدوده ای به وسعت 800 کیلومتر طول و حدود 200 کیلومتر 
پهنا نهشته های ضخیمی از رسوبات فلیش گونه با پی سنگ افیولیتی توسعه پیدا کرده 
است. با توجه به فراوانی افیولیت مالنژها در اين محدوده )Stoklin, et al. )1972 به 

اين پهنه زون کالرد مالنژ نیز گفته اند.
،)Tirrul et al., 1983( تکامل اين حوضه در زمان کرتاسه صورت گرفته است      
Sengor et al. )1988(و Camp and Griffis (1982) ،Sengor )1990(،Boulin )1991( 

اين حوضه را با عنوان اقیانوس سیستان ذکر کرده اند و )Mc Call )1997 زمان تشکیل 
اقیانوس فنوج در  با  ائوسن در نظر می گیرد. در همین زمان  تا  پايانی  آن را کرتاسه 
Babazadeh and De Wever )2004( .)Fotoohi Rad et al., 2009( ارتباط بوده است 

در  آغازين  آپتین  از  قبل  را  سیستان  اقیانوس  شدن  باز  سن   Babazadeh )2007( و 
اقیانوس  نظر می گیرند. )Fotoohi Rad et al. )2009 آغاز فرورانش حاشیه خاوری 
 Tirrul et al. )1983( .در نظر گرفته است )سیستان را در اواسط کرتاسه میانی )بارمین
زون جوش خورده سیستان را متشکل از سه بخش می دانند، شامل رتوک در خاور، 
مجموعه نه و حوضه سفیدابه که به طور ناهمشیب دو کمپلکس قبلی را می پوشاند. 
)Fotoohi Rad et al. )2005 and 2009 عالوه بر در نظر گرفتن يک فرورانش به زير 

بلوک لوت در زمان ائوسن، به فرورانش ديگری در زمان کامپانین- الیگوسن به زير 
بلوک افغان نیز اعتقاد دارند. سامانی و اشتری )1371( به وجود يک سیستم گسلی 

ترانسفورم در بین دو بلوک در جهات مختلف اعتقاد دارند.   

3- روش مطالعه
تمرکز مطالعات اين پژوهش بر روي تعیین گسترش و ضخامت و همچنین محتواي 
پايه مطالعات  بر  اين مطالعه  ديرينه ای اليه های کنگلومرايي و مادستوني بوده است. 
مشخص  و  بررسی  جهت  مناسب  برش  است.  انجام  شده  آزمايشگاهی  و  صحرايی 
کردن مرزهای پايین و باالی واحد مورد مطالعه با استفاده از نقشه های زمین شناسی، 
عکس های هوايی، بازديد و بررسی های صحرايی انتخاب شد. همچنین در مطالعات 
تعیین  و  اليه ها  ستبرای  اندازه گیری  واحد،  گوناگون  بخش های  تفکیک  صحرايی 
ضخامت آنها مدنظر قرار گرفته است )شکل 3(. اندازه گیری ها از باختر به خاور با 

مترکشی مستقیم انجام شده است.

4- چینه نگاری سنگی کنگلومرای نصرت آباد
اندازه گیری ها در اين منطقه از دگر شیبی بین اليه های ماسه سنگی ائوسن و کنگلومرای 
مورد مطالعه آغاز شده و تا هسته ناوديس منطقه ادامه داشته است. موقعیت جغرافیايی 
در ابتدای برش 59 درجه و 52 دقیقه و 27 ثانیه خاوری و در انتهای سکشن 29 درجه 

و 48 دقیقه و 42 ثانیه شمالی است.
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شکل 3- نقشه زمین شناسی،  برگرفته از نقشه زمین شناسی اهلل آباد، مقیاس1:250000.

شکل 4- ستون چینه شناسی واحد کنگلومرای الیگو-میوسن.

     در اين بررسی ضخامت حقیقی واحد کنگلومرايي 2650 متر به دست آمده است. 
اليه های مورد بررسی از پايین به باال به شرح زير است )شکل 4(:

     واحد 18 با ضخامت 50/32 متر دارای کنگلومرای درشت دانه است و قلوه های موجود 
ايگنمبريت و سنگ های  اسیدی همچون کوارتزمونزونیت  از سنگ های آذرين  غالباً 

دگرگونی مانند هورنفلس کورديوريت دار )شکل 5(، داراي ساخت رسوبی ايمبريکاسیون 
هستند )شکل 6(. جورشدگی در اين اليه تقريباً ضعیف بوده و ماکروفسیل های موجود 
است  Quincoloculina sp. قلوه ها   در  موجود  میکروفسیل  و  گاستروپودا  قلوه ها   در 

)شکل 7(. همچنین واحد 18 با ضخامت 6/27 متر دارای سیلتستون ارغوانی است.
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شکل 5- الف( مقطع میکروسکوپی کوارتز مونزونیت؛ ب( مقطع میکروسکوپی هورنفلس کورديريت دار؛ ج( مقطع میکروسکوپی اسلیت لکه ای؛ 
د( مقطع میکروسکوپی ايگنیمبريت؛ ه( مقطع میکروسکوپی آپلیت؛ و( مقطع میکروسکوپی مونزونیت. 

رسوبی  ساخت  د(  مورب؛  اليه بندی  رسوبی  ساخت  ج(  و  ب  ايمبريکاسیون؛  رسوبی  بافت  الف(   -6 شکل 
کنده شده و پرشده.

     واحد 17 با ضخامت 6/5 متر میکروکنگلومرا با جورشدگی تقريباً متوسط تا خوب 
و واحد 16 با ضخامت 2/6 متر سیلتستون ارغوانی دارد. واحد 15 با ضخامت 6/6 متر 
دارای کنگلومرای ريزدانه و همچنین 5/4 متر سیلتستون ارغوانی و سايز ذرات متوسط 
است. واحد 14 با ضخامت 5/6 متر دارای میکروکنگلومراست که ذرات نسبت به اليه 
5 درشت دانه تر هستند و 97/7 متر میکروکنگلومرا دارد که دارای تقريباً 7 میان اليه 
سیلتستونی با حداکثر ضخامت يک متر در فواصل تقريباً 20 متری هستند. همچنین 
میان اليه ها  اين  ضخامت  که  دارد  سیلتستونی  میان اليه های  با  کنگلومرا  متر   147/8
حداکثر 60 تا 70 سانتی متر و سايز ذرات آنها متوسط است. عالوه بر قلوه های آهکی 

دگرگونی  ريولیتی، سنگ های  توف  ايگنیمبريت،  آذرين،  قلوه های  ماسه سنگی،  و 
آهکی  قلوه های  در   Quinqueloculina sp. فسیل  و   )5 )شکل  هورنفلس   مانند 

)شکل 7(، دارای اليه بندی مورب  Cross bedding است )شکل 6(.
و  ماسه سنگی  میان اليه های  با  کنگلومرا  دارای  متر   33/3 با ضخامت   13 واحد       
سمت  به  و  است  خوب  گردشدگی  و  جورشدگی  هورنفلس،  و  آهکی  قلوه های 
متوسط  به نظر می آيند. سايز ذرات  قلوه ها جورشده تر و گردشده تر  انتهای سکشن 
است و دارای ساخت رسوبی ايمبريکاسیون هستند )شکل 6(، واحد 12 با ضخامت 

19/6 متر دارای ماسه سنگ با میان اليه هايی از میکروکنگلومراست. 
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Quincoloculina sp.)Oligocene- Lower.( الف(  آنها:  در  موجود  میکروفسیل  و  آهک  قلوه های  از  میکروسکوپی  مقطع   -7 شکل 
)Quinqueloculina)Cretaceous؛  د(  )Discocyclina sp. )Eocene؛  ج(  )Quinqueloculina sp.)Cretaceous؛  ب(   Miocene؛ 

)Alveolina levantina )Lower. Eocene؛ ز(  )Nummulites Convexa )Middle.Eocene؛  و(   هNummulittes spp. )Middle.Eocene(e)؛ 
  ح( )Assilina sp. )Paleocene- Holeosen؛ ط( )Alveolina Aragonensis )Lower.Eocene؛ ی( )Orbitolina Kurdica )Lower.Cretaceous؛
Nummulites sp. م(  )Alveolina sp. )Upper.Paleocene-Upper.Eocene؛  ل(  )Orbitolina Concava )Alpian-Cnomanian؛   ک( 

.)Middle. Eocene(
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واحد 11 با ضخامت 32/7 متر دارای ماسه سنگ با میان اليه های سیلتستون، قلوه های 
در  موجود  فسیل  که   )5 )شکل  است  کورديوريت دار  هورنفلس های  ايگنمبريت 

قلوه های آهکی .Discocyclina sp است )شکل 7(.
     واحد 9 با ضخامت 4/7 متر دارای سیلتستون ارغوانی است. واحد 8 با ضخامت  83 متر 
تناوبی از کنگلومرای ريزدانه و درشت دانه و میان اليه هايی از سیلتستون و ماسه سنگ 
است و قلوه های آذرين شامل آپلیت، گرانوديوريت، ايگنمبريت و هورنفلس هستند 
)شکل 5(. واحد 7 با ضخامت 94/3 متر تناوبی از کنگلومرای ريز دانه تا متوسط دانه، 
ماسه سنگ با ضخامت 1 تا 2 متر و کنگلومرا دارای قلوه های آذرين مونزونیت )شکل 
5( است که فسیل موجود در قلوه های آهکی آن Quinqueloculina است )شکل 7(.

     واحد 6 با ضخامت 56/2 متر دارای کنگلومرا با میان اليه های سیلتستونی است که 
در انتهای اليه يک میان اليه ماسه سنگی سبز رنگ به ضخامت 1/5 متر وجود دارد. 
  Nummulittes spp., Nummulites Convexa; فسیل های موجود در قلوه های آهکی
هستند   Alveolina aragonensis, Alveolina levantina Hottinger, Assilina. spl

)شکل 7(.
     واحد 5 با 16/2 متر ضخامت، تناوبی از سیلتستون، مادستون و ماسه سنگ است، در 

بین آنها يک میان اليه کنگلومرايی به ضخامت 3 متر ديده می شود. 
با  همچنین  و  مادستون،  و  سیلتستون  از  تناوبی  متر   137/6 با ضخامت   4 واحد       
ضخامت 156/9 متر دارای کنگلومرا با میان اليه های مادستونی، قلوه های دگرگونی 
در  موجود  فسیل های  است،  متوسط  ذرات  سايز  و  بوده  گنیس  و  میکاشیست  مانند 
و   Orbitolina Kurdica, Orbitolina Concava, Alveolina sp. آهکی  قلوه های 

.Nummulites sp است )شکل 7(.

     واحد 3 با ضخامت 32/8 متر تناوبی از ماسه سنگ و سیلتستون )به میزان کمتر( و 
 میکروکنگلومرا، دارای ساخت رسوبی اليه بندی مورب )Cross bedding( )شکل 6( 

است. 
     واحد 2 با ضخامت 32/8 متر دارای میکروکنگلومرا با میان اليه هايی از ماسه سنگ 

و سیلتستون است.
و  مادستون  از  میان اليه هايی  با  میکروکنگلومرا  متر  با ضخامت 171/4   1      واحد 
در  میان اليه  به صورت  متر   1 تا   0/5 ضخامت  با  متوسط دانه  کنگلومرای  همچنین 
کنده  ساختمان های  دارای  و  بوده  متوسط  ذرات  سايز  و  میکروکنگلومرا  اين  بین 
و  ماسه سنگ  ريزدانه،  از کنگلومرای  غالباً  متر  پرشده است )شکل 6(. 515  و   شده 
آهکی،  قلوه های  سانتی متری،   70 کم  ضخامت های  با  سیلتستون  از  میان اليه هايی 
 .)6 )شکل  است  پرشده  و  کنده  شده  ساخت  و  مورب  اليه بندی  رسوبی   ساخت 
در  و  ريزدانه تر  ناوديس  محور  سمت  به  که  میکروکنگلومراست  از  غالباً  متر   306
نهايت به اليه ماسه سنگی تبديل می شود. 8 میان اليه در آن مشاهده می شود که دو 
بعدی سیلتستونی است. ضخامت هر کدام  میان اليه  اول کنگلومرايی و 6  میان اليه 
اين میان اليه ها تقريباً 15 متر است و در فواصل تقريباً مساوی از هم قرار دارند.  از 

40 متر ماسه سنگ است.
     هر چند در انتها در هسته ناوديس، آبرفت های کوارترنری وجود ندارد، ولی در 
حاشیه سنکلینال آبرفت های پلیو- کوارترنر به صورت دگرشیب در حاشیه اليه های 

کنگلومرايی الیگو- میوسن قرارگرفته اند.

5- بحث
اين مطالعه در منطقه نصرت آباد واقع در حوضه فلیشی خاور ايران انجام شده و مطالعه 
اين واحد کنگلومرايی- ماسه سنگی بر اساس مشاهدات صحرايی، مطالعات میدانی 
و فسیل های موجود در قلوه های آهکی اين صورت گرفته است. اين کنگلومرا  در 
منطقه اهلل آباد توسط شهرابی )1373( مطالعه شده است. در اين منطقه بیشترين گسترش 
کنگلومرا در کنار گسل نصرت آباد بوده و دارای تناوبی از کنگلومرا و ماسه سنگ 
است. به دلیل نبود فسیل، بر اساس موقعیت چینه نگاری، سن آن را الیگوسن تا میوسن 

در نظر گرفته اند.

     با بررسی فاکتورهايی از قبیل اندازه، جنس، جورشدگی و گردشدگی قلوه ها، 
ساخت های رسوبی موجود در اين واحد کنگلومرايی بدين شرح است: جورشدگی 
در اين رسوبات نسبتاً بد است و به سمت اليه های باالتر جورشدگی بهتر می شود که  
نشان دهنده اين است که رسوبات مسافت بیشتری را حمل کرده اند، اين رسوبات هم 
در داخل کانال های بین سدی و هم در اثر حرکت سدها بر جای می مانند. رسوبات 
پرکننده کانال غالباً به فرم عدسی شکل در بین رسوبات سدی قرار دارند. طبقه بندی 
در اين نوع رسوبات بیشتر به فرم توده ای و يا مورب است که در اثر حرکت دون ها 
)مگاريپل ها( تشکیل شده است. رسوبات کف کانال در زير اين رسوبات قرار دارند 
فرم  به  است  ممکن  سدها  است.  تخريبی  فرم  به  زيرين  رسوبات  با  آنها  کنتاکت  و 
طولی، حاشیه ای و يا متقاطع نسبت به کانال رسوبی قرار گرفته باشند. غالباً سدهای 
با  دانه درشت تر  رسوبات  حاوی  و  می شوند  تشکیل  بیشتر  شیب  با  نواحی  در  طولی 
جورشدگی بدتر هستند )در اليه های ا بتدايی 1 تا 3(. با دورتر شدن از منشأ، از تعداد 
 سدهای طولی کاسته و بر تعداد سدهای متقاطع افزوده می شود )اليه های 12 به بعد(

)Smith, 1970(. ضمناً در سدهای متقاطع اندازه دانه ها کاهش می يابد و جورشدگی 

بیشتر )اليه های  با شیب  نواحی  اين رودخانه ها  به طورکلی در  بهتر می شود.  آنها  در 
ابتدايی 1 تا 3( حاوی رسوبات دانه درشت تر با جورشدگی بدتر است. با دورتر شدن 
از منشأ، طبقه بندی مورب بیشتر به چشم می خورد و ضمناً به همین ترتیب اندازه دانه ها 

کاهش می يابد و جورشدگی در آنها بهتر می شود.
     طبقه بندی در اين رسوبات از نوع مورب عدسی، مورب مسطح و افقی و جهت 
چینه شناسی  ستون  در  است.  يک جهتی  غالباً  رسوبات  اين  در  مورب  طبقه بندی 
است  کم  نسبتاً  دانه ريز سیلتی و رسی  میزان ذرات  منطقه )شکل 4(،  اين  به  مربوط 
و بیشتر به صورت میان اليه در اليه های اصلی ديده می شوند. در رسوبات اين منطقه 
جهت يافتگی در دانه های گراول ديده می شود و محور بلند آنها عمود برجهت جريان 
به فرم ايمبريکاسیون قرار گرفته و نشان دهنده اين است که کنگلومراهای اين منطقه 
مربوط به مناطق رودخانه ای هستند و از کنگلومراهای مناطق عمیق دريا- محور بلند 
که موازی جهت جريان هستند، مجزا می شوند. کاهش تدريجی اندازه دانه ها به طرف 
باال در توالی عمودی اين رسوبات تا حدودی مشهود است. به طور کلی رسوبات اين 
منطقه به فرم سیکلی هستند و در هر نوبت که رودخانه طغیان می کرده، سطح مقداری 
از رسوبات برجای  مانده را می شسته و با خود می برده است و رسوباتی که بعداً در 
باالی آنها برجای  مانده سیکلوتم را تشکیل داده اند. در هر سیکل کاهش تدريجی 

اندازه دانه ها به طرف باال مؤيد کاهش انرژی در محیط رسوب گذاری است.
از  حاصل  نتايج  همچنین  و  بريده  بريده   رودخانه های  ويژگی های  به  توجه  با       
مطالعه  بررسی های صحرايی مشخص می شود که محیط رسوبی مورد  و  مشاهدات 
ماسه سنگ  آن  اصلی  رخساره  است.  بريده  بريده  نوع  از  رودخانه ای  محیط  يک 
دانه  متوسط تا خیلی درشت احتماالً پبل است و رخساره های فرعی آن نیز گراول با 
اليه بندی توده ای يا افقی ناقص، ماسه دانه  متوسط تا خیلی دانه  درشت احتماالً پبل دار 
با اليه بندی مورب مسطح، ماسه خیلی ريز تا درشت با ريپل مارک، ماسه خیلی ريز تا 
خیلی درشت احتماالً پبل دار با اليه بندی افقی، سطح تخريب همراه با قطعات درشت 
در باالی آن، ماسه ريز با اليه بندی مورب که شیب آن کم است، ماسه، سیلت و گل 
با المیناسیون نازک و ريپل مارک های خیلی کوچک و گل و سیلت توده ای دارای 

ترک گلی هستند )موسوی حرمی، 1389(.
     فرسايش شديد و حرکت ناگهانی کانال ها نشان می دهد که تکامل رودخانه های بريده  
 .)Bertoldi  et al., 2010(بريده در طی وقوع سیل يا افزايش شدت جريان صورت می گیرد
اثر  تغییر کانال در  به طور مستمر در حال  بريده  بريده  از آنجا که رودخانه های       
ته-نشست ماسه ها هستند، می توان اين  چنین تفسیر کرد که رسوبات درون کانال از 
رسوبات باقیمانده کف کانال تشکیل  شده اند که با کنتاکت تخريبی بر روی رسوبات 
زيرين قرار می گیرند. در منطقه مورد مطالعه نیز عوامل و پارامترهايی همچون رسوب 
فراوان و تغییر مکرر و شديد عمق کانال باعث می شود که در اين رودخانه ها بار بستر 

.)Yves- François et al., 2013( غنی از رسوب شنی با ضخامت زياد باشد

.
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     رسوبات باقیمانده از دانه های درشت )گراول( تشکیل  شده که رودخانه قادر به 
اين  باالی  با طبقه بندی عدسی در  نبوده است. سپس رسوبات ماسه ای  حرکت آنها 
رسوبات قرار می گیرند که بر اثر حرکت دون های )مگاريپل ها( با خط الرأس پیچیده 
تشکیل شده اند. در منطقه ماسه ای مسطح، طبقه بندی مورب مسطح با مقیاس بزرگ 
تشکیل می شود که در باالی اين رسوبات قرار دارد. به  طرف باال در منطقه ماسه ای 
اين  فوقانی  قسمت  در  می شود.  تشکیل  مسطح  و  عدسی  مورب  طبقه بندی  مسطح، 
توالی ها، رسوبات دشت سیالبی متشکل از رس و سیلت قرار می گیرد. اين رسوبات 
ضخامت بسیار کمی دارند، در مواقع سیالبی در محیطی آرام برجای گذاشته  شده اند. 
     مخروط افکنه )که بادبزن آبرفتی هم نامیده شده است( ته نشست بادبزنی شکلی 
است که به وسیله رودخانه ها در محل هايی پديد می آيد که شیب آنها به طور ناگهانی 
کم می شود. هنگامی که آبراهه ها از دره های پرشیب کوهستان وارد منطقه کم شیب 
مخروط  به صورت  را  خود  رسوبات  آب،  سرعت  کاهش  به دلیل  شوند،  دشت  و 
بازشده ای به  جا می گذارند که مخروط افکنه )Alluvial Fan( يا مخروط آبرفتی نامیده 
پايین دست  در  آن  قاعده  و  آبراهه  باالدست  به سمت  مخروط  افکنه  رأس  می شود. 
است. رسوبات مخروط افکنه در نزديک رأس آنها بیشتر از قطعات سنگ درشت دانه 
و قلوه سنگ های بزرگ تشکیل شده و به تدريج به سمت قاعده شامل دانه های شن، 
نیمه خشک که پوشش  ماسه، مارن و رس است. مخروط افکنه در نواحی خشک و 
گیاهی ببشتر به صورت پراکنده است، گسترش زيادی دارد. مخروط افکنه ها معموالً 
با  مجاور  افکنه  مخروط  چند  اگر  می آيند.  پديد  دشت  به  دره  خروجی  محل  در 
همديگر به يک دامنه شیب دار بريزند، تشکیل يک دشت آبرفتی )bajada( می دهند 

)معیری، 1390(.
     ته نشت رسوب ذخیره شده به وسیله رودخانه سريع السیر همچنان که وارد دشت 
يا دره بازی می شود، به دلیل شکلی که دارد، بادبزن آبرفتی نامیده می شود. بادبزن 
آبرفتی در مناطق خشک معمول ترين پديده  است. زيرا خشک و سیالبی شدن متناوب 
رودخانه های کوهستان شرايط مناسبی برای تشکیل آن فراهم می سازد. بادبزن آبرفتی 

گاهی تا چندين کیلومتر گسترش می يابد )فشارکی، 1379(.

6- تعیین منشأ قلوه های آذرین موجود در کنگلومرای نصرت آباد
از بررسی های صحرايی انجام  شده و مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک اين نتیجه 
حاصل می شود که غالب قلوه های آذرين موجود در منطقه از نوع آذرين اسیدی مانند 
گرانیت، مونزونیت، کوارتزمونزونیت، و حد واسط نظیر ديوريت، گابرو، ايگنمبريت 
از نوع هورنفلس کورديوريت دار و اسلیت  بیشتر  هستند و قلوه های دگرگونی آن 

لکه دار است.
     با توجه به داليل زير می توان استنباط کرد که منشأ قلوه های آذرين و دگرگونی 

موجود در کنگلومرای نصرت آباد از حاشیه لوت سرچشمه می گیرد: 
     بلوک لوت، خاوري ترين بخش خردقاره ايران مرکزي است. فراواني سنگ هاي 
 2000 حدود  ضخامتي  داشتن  با  که  ائوسن  به ويژه  ترشیري،  سیستم  آتشفشاني 
افقي  تقريباً  درياچه اي  نهشته هاي  مي پوشاند.  را  لوت  بلوک  از  نیمي  از  بیش  متر، 
پلیوسن– پلیستوسن به نام »سازند لوت« که نشانگر عملکرد ضعیف بازپسین رخداد 
تا  لوت  باختري  حاشیه  آتشفشاني  سنگ هاي  است؛  بلوک  اين  در  چین خوردگي 
اندازه اي به دور از دگرشکلی اند؛ فعالیت ماگمايي لوت شمالي از کرتاسه پسین، آغاز 
شده و 5 میلیون سال ادامه داشته است؛ سنگ هاي ماگمايي از نوع گدازه هاي بازالتي، 

آندزيتي، داسیتي، ريولیتي و همچنین مقدار کمتري نفوذي هاي نیمه عمیق هستند. 
     گفتني است که آتشفشاني هاي بخش شمالي لوت، مي تواند حاصل فرورانش به  

سوی بلوک لوت باشد )افتخارنژاد، 1352(. پس:
     1( قلوه های گرانیتي موجود در کنگلومرای  نصرت آباد سنی قديمی تر از گرانیت 
از حاشیه لوت منشأ گرفته اند که سن  اين گرانیت ها  به  احتمال زياد  زاهدان دارند و 
گرانیت های آن ژوراسیک است. گرد شدگی و کرويت قلوه های گرانیتی بیان کننده 
اين است که مسافتی طوالنی را طی کرده و فرصت کافی برای فرسايش يافتن داشته اند. 

     2( از آنجا که گرانیت زاهدان در خاور کنگلومرای نصرت آباد واقع  شده است 
و گرانیت های حاشیه لوت در سمت باختر آن هستند و نسبت به گرانیت زاهدان با 
فاصله دورتری از منطقه قرار گرفته اند و با توجه به اينکه با حرکت از باختر به خاور 
محور سنکلینال نزديک تر خواهد بود، اندازه ذرات ريزدانه تر می شود و گردشدگی 
و جورشدگی افزايش پیدا می کند و به دلیل اينکه در محیط های رودخانه ای با دور 
از  منشأ رودخانه  اين ويژگی ها ديده می شود، پس می توان گفت که  منشأ  از  شدن 

باختر است و قلوه های گرانیتی موجود در منطقه از حاشیه لوت منشأ گرفته اند.
     3( با توجه به وجود قلوه های دگرگونی مانند هورنفلس در منطقه می توان گفت 
که منشأ قلوه ها از حاشیه لوت است. زيرا در منطقه خاوری هورنفلس های گسترده ای 
وجود ندارد و از جايی ديگر وارد منطقه شده اند. از طرفی هورنفلس های حاشیه لوت 
هورنفلس های  از  شده  تهیه   نازک  مقاطع  بررسی  و  هستند  کورديوريت  از  سرشار 
موجود در کنگلومرای نصرت آباد نیز اين ويژگی را نشان می دهند و اين خود يک 

دلیل قوی است برای اينکه قلوه های از حاشیه لوت سرچشمه گرفته اند )شکل 5(.
     4( از آنجا که يکی از ويژگی های محیط های رودخانه ای بريده  بريده اين است که 
با دورتر شدن از منشأ رودخانه فراوانی ساخت رسوبی کراس بدينگ بیشتر و اندازه 
آنها بزرگ تر می شود و با توجه به اينکه در اين منطقه ه از باختر به خاور اين ويژگی 
به چشم می خورد، نتیجه گیری می شود که منشأ رودخانه از سمت باختر است، پس 
قلوه های آذرين و دگرگونی موجود در منطقه از حاشیه لوت )در باختر کنگلومرای 

نصرت آباد( منشأ گرفته اند.
     5( در محیط های رودخانه ای بريده  بريده با دورتر شدن از منشأ از تعداد سدهای 
متقاطع  سدهای  در  ضمناً  می شود.  افزوده  متقاطع  سدهای  تعداد  بر  و  کاسته  طولی 
اندازه دانه ها کاهش می يابد )از اليه 3 به بعد، که در اليه های آخری مثل 13، 14، 
15 و ... میکروکنگلومرا خیلی ريزدانه و در نهايت در اليه 18 به ماسه سنگ تبديل 
می شود( و جورشدگی در آنها بهتر می شود. در منطقه مورد مطالعه از باختر به خاور 
از حاشیه  به خاور است و گرانیت ها  باختر  از  به همین شکل است و منشأ رودخانه 

لوت منشأ گرفته اند.
     6( در رودخانه های بريده  بريده با دورتر شدن از منشأ شیب اليه ها کمتر می شود. 
در  که  به طوری  است،  همین شکل  به  خاور  به  باختر  از  نیز  مطالعه  مورد  منطقه  در 
اليه های ابتدايی )اليه های 1تا 3( شیب تقريباً 30 تا 40 درجه است و به سمت جلو 
شیب کمتر می شود. به طوری که در اليه های 17 و 18 شیب به 9 تا 10 درجه می رسد 
و تقريباً به حالت افقی نزديک می شود، پس جهت رودخانه مورد مطالعه از باختر به 

خاور است و قلوه های آذرين موجود در منطقه از حاشیه لوت منشأ گرفته اند.
     7( از آنجا که از روی جهت شیب اليه بندی متقاطع می توان جهت حرکت رودخانه 
را تشخیص داد، به طوری که جهت حرکت رودخانه در جهت شیب اليه بندی متقاطع 
است، جهت شیب اليه بندی های متقاطع موجود در منطقه مورد مطالعه )اليه های 3، 
به  از باختر  از باختر به خاور است، که اين نشان می دهد جهت رودخانه  13 و 16( 

خاور است؛ پس می توان نتیجه گرفت منشأ قلوه های آذرين از حاشیه لوت است.
     8( يکی از ساخت های رسوبی موجود در منطقه، ايمبرکاسیون است )شکل 6(، 
در خالف جهت  ايمبرکاسیون ها  شیب  نواحی کم عمق جهت  در  اينکه  به  توجه  با 
جريان است، در منطقه مورد مطالعه ايمبرکاسیون ها )اليه های 2 و 4(  تقريباً عمود 
برجهت جريان هستند و نمی توان به طور واضح گفت که در جهت رودخانه و يا در 
خالف جهت رودخانه قرار گرفته اند، اين طرز قرار گرفتن ايمبرکاسیون ها شايد به 
اين دلیل است که رودخانه در طی حرکت مسیر خود را تغییر می داده است و يا اينکه 

رودخانه های فرعی به آن وارد می شده اند.
نظر  به  منطقه،  کنگلومرايی  واحدهای  از  برخی  زياد  ضخامت  به  توجه  با   )9      
منشأ جريان خرده دار  از  بادبزن آبرفتی  به يک  اين کنگلومراها مربوط   می رسد که 
)Debris flow( باشند. در واقع در اين منطقه هم محیط رسوبی بادبزن آبرفتی و نیز 

محیط رسوبی رودخانه ای از نوع بريده  بريده در تناوب با يکديگر ديده می شوند که 
بیشترين ضخامت مربوط به رودخانه های بربده  بريده است.
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7- تعیین سن کنگلومرای نصرت آباد
Quincoloculina sp. بر اساس مطالعات میکروسکوپی، جديدترين فسیل يافت شده 

)که از ائوسن جوان تر است( در اليه 15 است )شکل 7(. بنابراين می توان گفت کنگلومرای 
نصرت آباد تحت تأثیر عملکرد فاز ساوين در اواخر الیگوسن و اوايل میوسن در حدود 23 
میلیون سال قبل  قرار گرفته است و بر اساس موقعیت چینه شناسی )زير رسوبات پلیوسن( 

می توان سن  کنگلومرای نصرت آباد را الیگوسن- میوسن در نظر گرفت.
     فسیل های موجود در قلوه های آهکی اين کنگلومرا غالباً از خانواده های اربیتولین، 
اينکه جوان ترين سن آنها  به  با توجه  … هستند که  آلوئولین، نومولیت، ملیولیده و 
توسط  چون  طرفی  از  و  است  زيرين  میوسن  الیگوسن-  سن  با  ملیولید  از  جنسی 
اين  سن  می توان  می شود،  پوشیده  پلیوسن-پلیوستوسن)کواترنری(  کنگلومرای 

کنگلومرا را الیگوسن- میوسن در نظر گرفت.

8- نتیجه گیری
نتايج به دست آمده از مطالعه و بررسی های سنگ شناسی و فسیل شناسی روی 18 اليه 
کنگلومرايي- ماسه سنگی در منطقه مورد نظر که با يک دگرشیبی آغاز می شود به 

شرح زير است:
- منشأ بعضی از قلوه های گرانیت موجود در منطقه نمی توانند گرانیت زاهدان باشند 

چون اين گرانیت از کنگلومرا جوان تر است. قلوه های دگرگونی مانند هورنفلس نیز 
در منطقه وجود دارد و می توان استنباط کرد که منشأ بسیاري از آنها از حاشیه لوت 
بوده است. با توجه به وجود رخساره های بازيک، اولترابازيک، ايگنمبريت و ريولیت 
و بلوک های آهکي ائوسن در بخش باختري حوضه فلیش، می توان گفت که منشأ 

بعضي از اين نوع قلوه ها از بخش باختري حوضه بوده است.  
و  بیشتر  بدينگ  خاور ساخت های کراس  به  باختر  از  منطقه  در  اينکه  به  توجه  با   -
اندازه آنها بزرگ تر می شود و همچنین از باختر به خاور تعداد سدهای طولی کاهش 
و سدهای متقاطع افزايش و همچنین در سدهای متقاطع اندازه دانه ها کاهش می يابد 
بهتر می شود، می توان گفت که محیط رسوبی  از طرفی جورشدگی در رسوبات  و 
غالب بر منطقه رودخانه های بريده  بريده و جهت جريان از خاور به باختر بوده است. 
- با توجه به اينکه جوان ترين فسیل های يافت شده در قلوه های آهکی ائوسن  هستند، 
سن کنگلومرای نصرت آباد را می توان از ائوسن جوان تر در نظر گرفت و از آنجا که 

در زير رسوبات پلیوسن واقع شده است سن آن الیگوسن- میوسن است.
- کنگلومرای مذکور به طور غیررسمی به نام کنگلومرای کنجی معرفی  شده است. با 
توجه به اينکه در منطقه مورد مطالعه اين رسوبات ضخامت کامل تری دارند و مرز زيرين 

و بااليی آنها کاماًل مشخص است، به عنوان کنگلومرای نصرت آباد پیشنهاد می شود.
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Abstract
Among the sedimentary units of the east flysch basin in the Nosrat-Abad area, where in the 105km northwest of Zahedan, there is a sandstone-
conglomerate unit with an Oligo-Miocene age. The depositional environment of this deposit was fluvial which has been morphologically 
dissected in several portions; this unit covers the Eocene sandstone-shale deposits by an angular unconformity about 30 degrees. The measured 
thickness is about 2650 meters. The composed particles and pebbles are in various grain size. On the other hand, sandstone, siltstone, and 
mudstone accompany the conglomerate unit. Field observations document the unit was formed in a fluvial depositional environment. Imbrication 
and cross, smooth, and lens-shaped bedding are the main recognizable sedimentary structures. Moreover, the caved and filled structure are seen. 
Note that there is difference between the lithology of the pebbles in the conglomerate and the rocks composing the flysch zone, the pebbles 
could be originated from the west side, where in the Lut block. The recognized fossils from limestone pebbles are belong to the families such 
as Orbitolina, Alveolina, Nummulite, and Miliolid, consequently, the age of conglomerate-sandstone unit must be younger than Eocene and 
cover by Conglomarate Quaternary probably could be Oilgo-Miocene.
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