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  اي ژوراسیک در پهنه راور، جنوب بلوك طبسقاره شواهد حضور ریفت
    

15ساسان باقري ،1منشنرگس عدالتی

  2، محمدرضا بخشی محبی2،  مصطفی قماشی*2

  .چستاندانشجوي دکتري ژئوشیمی دانشگاه سیستان و بلو. 1
  .سی دانشگاه سیستان و بلوچستانشنا زمیناستادیار گروه  .2

    
  

  13/07/1396تاریخ دریافت: 
  16/02/97 تاریخ پذیرش:

  چکیده
 بـاختر  در کوهبنـان  و خـاور  در بنـد ینا يمرز گسل دو نیب که است شکل ايگوه ینیسرزم طبس، بلوك جنوب در واقع راور پهنه

 پهنـه  نیـ ا در یمناسب هايرخنمون و تنوع گسترش، از کیژوراس هايرخساره خصوصاً دوم وراند هاينهشته. است گشته محصور
 داردیمـ  انیـ ب  ،یشگاهیآزما - ییصحرا مطالعات یط در نیسرزم نیا در یشناس نهیچ تطابق و يساختار يبازساز. هستند برخوردار

 درون هـاي نهشته با مشابه منطقه، نیا در یفوقان کرتاسه تا ینایم کیژوراس یتوال ییماگما و يساختار ،شناسینهیچ هايیژگیو که
. اسـت  گسـترش  حـال  در انوسیاق کی رفعالیغ هیحاش گاهیجا در یپالتفرم حوضه کی به گذر حال در ايقاره فتیر ستمیس کی

 و گـچ  بغمشاه، و هجدك يسازندها هايیبیتخر شامل اول گروه داد؛ يجا گروه دو در توانیم را پهنه نیا در یرسوب هايیتوال
 محسـوب  فـت یر بـا  همزمـان  هـاي یتـوال  عنـوان  بـه  کـه  اسـت  راور يسـر  آلکـالن  بازالـت  هايکیولکان و دارپکتن هاي کربنات

 بـه  کـه  اسـت  یفوقـان  کرتاسـه  ییایـ در هايکربنات و نیریز کرتاسه هاييریتبخ رنگ،قرمز هايمارن شامل دوم گروه. گردند یم
 اغلـب  در یبازالت یآتشفشان تیفعال و مشخص یبیدگرش کی با یتوال دو نیا. دآینیم حساب به فتیر از بعد یرسوب چرخه عنوان
 پوسـته  بسـتر  بـا  احتمـاالً  یاصـل  يایدر محور که دهدیم نشان باختر سمت به یشدگ قیعم. شوندیم جدا گریکدی از پهنه نیا نقاط

 ممکـن  بافـت  - ریدهش و نینائ هايتیولیاف. باشد طبس بلوك يباختر هیشحا در ییجا یستباییم کرتاسه، در گرفته شکل یانوسیاق
  .اندگرفته شکل سینئوتت کمان پشت حوضه تیموقع در که باشند یانوسیاق حوضه نیا از ییایبقا است

  

  هاي ایران مرکزي، ریفت موفق، کرمان.حوضه ریفتی، افیولیت ها: کلیدواژه
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  مقدمه

بلـوك طـبس    یبخش جنـوب  است که در ینیپهنه راور سرزم
در  یبنـد نا يدو گسـل مـرز   ینپهنـه بـ   یناست. ا یدهواقع گرد

محصـور گشـته    ايبـه شـکل گـوه    باخترو کوهبنان در  خاور
- يخـاور بـا رونـد    هـاي پهنـه بـه کـوه    ینا یزاست. از شمال ن

ــاختر ــه نا يب ــدانمنطق ــدود مــ  یبن ــودیمح ــتهش ــاي. نهش  ه
 یرسـوب  هـاي نگس یرنسبت به سا بیشتريبا تنوع  یکمزوزوئ
 ;Kluyver et al., 1981a(منطقـه گسـترش دارنـد    یـن در ا

Kluyver et al., 1981b، ؛ 1370 ،زادهیمو رحــ يســهند
ــات1375و همکــاران،  يمهــدو ). از 1390 یدي،و ســع ی؛ آقانب

پهنه که شواهد آن بـه   ینا یکیتحوالت تکتون یرو بررس ینا
 پـذیر امکـان  یـده، منطقه ثبت گرد وبیرس هايیدر توال ینوع

 یفرعـ  يو رخـدادها  یکیحادثـه تکتـون   ینخواهد بود. چند
پهنـه   یندر ا یکو سنوزوئ یکمربوطه در ژوراس یدگرشکل

 ین). مهمتـر 1383 ی،مثال: آقا نبـات  يگزارش شده است (برا
پهنـه راور را شـکل    یکه چهـره کنـون   خوردگیینحادثه چ

 ايکنگلـومر  يحادثه همزمان با رسوبگذار یقتداده، در حق
 کـاربخش ( اسـت  بـوده  ائوسـن  –کرمان در زمان پالئوسـن  

 ینقبـل از چـ   یتبـه وضـع   هـا ینچ ي). بازساز1393 راوري،
 داريیمعنـ  ايرخسـاره  یـع توز يمـا را بـه الگـو    ی،خوردگ
منطقـه   یکیتحوالت تکتـون  یرو بررس ین. از ادهدیسوق م

 هـا، یـه در امتـداد ال  شناسیینهچ ايرخساره ییراتبراساس تغ
خصوصـاً   هایوستگیناپ ي،همزمان با رسوبگذار تارهايساخ

همزمـان را   ییماگمـا  هـاي یـت فعال یتاًو نها یبیاز نوع دگرش
  .سازد یم یرامکان پذ

  کار روش 
بنـا    یسـوال اساسـ   یـن ا یـه بـر پا  یـق تحق ینضرورت انجام ا 

 يمانـدن مالنژهـا   يبرجـا  رغـم ینهاده شـده اسـت کـه علـ    

 یانوسـی اق یـاي که خود بقا يزمرک یرانکرتاسه در ا یولیتیاف
 شناسـی ینتـاکنون شـواهد زمـ    گردنـد، یمحسوب م یمیقد

 يمرکـز  یـران ا ايبر شکسته شدن پوسته قاره یمبن یمحکم
گـزارش نشـده اسـت!     ییدر جـا  یانوسـی حوضـه اق  یـک به 

خـالء را پـر کنـد.     یـن مطالعه پهنه راور ممکن است بتوانـد ا 
 و هــارهرخســا یــبگســترده و تعق ییصــحرا هــاي یمــایشپ

 یسو در کنـار بررسـ   یکاز  یکژوراس هاينهشته ضخامت
مطالعـه   یگرد يراور، و از سو يسرهاي  بازالت یمیاییژئوش

ــ يســاختارها ــارهو  یبیدگرش ــات آزما ايپ  یشــگاهیمطالع
 ايینـه چنـد زم  یـق تحق ینمختلف ا هايبخش شناسییرینهد

  .اندبوده

  بحث 
  کرتاسه – یکژوراس یرسوب هايیتوال شناسیچینه

 هايبا رخساره یمضخ یبیتخر هايدر پهنه راور، نهشته  
 اي،یاچـه در اي،رودخانـه  یی،دلتـا  هـاي یطمرتبط بـا محـ  

هجـدك   يموسوم به سازندها یقکم عمق تا عم یاییدر
 یـر نظ تـر یمیقـد  يسـازندها  یوسـته و بغمشاه بـه طـور ناپ  

 یـن . ضـخامت ا پوشـانند یشمشک و بـادامو را مـ   یبند،نا
در  یعنـی از جنوب پهنـه راور بـه سـمت شـمال،      اهیتوال

 Naimi( یابـد یمـ  یشجهت مرکز بلـوك طـبس، افـزا   

Ghassabiyan et al., 2010(  ضــخامت ســازند .
در  یابـد، یکـاهش مـ   یداًشـد  بـاختر به  خاورهجدك از 

بـه   خـاور کـه ضـخامت سـازند بغمشـاه از جنـوب       یحال
ــمت شــمال افــزا   . دهــد ینشــان مــ  یريچشــمگ یشس

راور،  خـاور شـمال   یـدایتی تورب هاينهشته در ها اسالمپ
، نشـان  )Kluyver et al., 1981b(در سـازند بغمشـاه   

به جنـوب   خاوردانه از  یزر يکه رسوبات آوار دهند یم
. اندرسوب کرده تريیقعم یطحمل شده و در مح باختر
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 هـاي یتوسـط تـوال   متفـاوتی  اشکال به مذکور سازند دو
 دار،تنپک هايسوم به آهککم عمق، مو یاییکربناته در

 یطمربوط به محـ  ی،گچ هايیرياز تبخ هایییهال یانو م
  ).1.شکل( اندشده یدهپوشان یی،سبخا

  
 نقشه ریفت راور .1شکل

  

پهنه راور و از جنـوب تـا    میانی بخش در عمدتاً هانهشته ینا
بـه   هایتوال ینا یشمال گسترش دارند. ضخامت بخش گچ

کـه از واحـد گـچ مگـو      ییتا جـا  یافته یشسمت شمال افزا
 یسـتی ). با1357پـور،   یو حقـ  ی(آقانبـات  آیدیسخن بعمل م

گچ در منطقـه   یرعاديو غ یادز هايمتذکر شد که ضخامت
داشته و عمدتاً مرتبط با شـکل  یکیاغلب منشاء تکتون ،راور
. در منطقه راور، حجـم  باشدیناهماهنگ  م هايینچ گیري

بـه   یکماف هايیکو دا یبازالت يها روانهاز  ايقابل مالحظه
راور  يظـاهر شـده و سـر    یريتبخ- کربناته هايهمراه نهشته

ــ  ــده شــده اســت (حــاج مالعل ــا در ا1374ی،خوان  ینجــا). م

. ایـم خوانده یفتهمزمان با ر ينامبرده فوق را سر هاي الیتو
ــر رو ــکراور،  يســر يب ــوال ی ــارن یت ــاياز م و  یگچــ ه
 شناسـی ینزمـ  هاينقشه يه بر روقرمز رنگ ک هايیريتبخ

ــا عالمـــت (  ــه بـ ــدهJKمنطقـ ــد) مشـــخص شـ ــاج( انـ  حـ
از منـاطق، در   اي. در پـاره گـردد ی)، ظـاهر مـ  1374مالعلی،

 یی،بـاال هـاي   و به سمت افـق  یجاًتدر یبیتخر هاينهشته ینا
 یـرین کرتاسـه ز  داریتـولین کم عمـق ارب  یاییدر هايکربنات
کـوه   یـر نظ یدر مناطق است که یدرحال ینگردد. ا یظاهر م

 يمشـخص بـر رو   دگرشـیبی  با هانهشته ینا یحان،دربند و ر
بـه   هایییوستگیناپ ین. چنگیرندمیقرار  تریمیقد هاينهشته
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یو باال آمـدن پـ   یکیتکتون هايیاز ناآرام یتوضوح حکا
بـه   یوسـته بـه  طـور پ   یـرین کرتاسـه ز  يهـا  یهدارد. ال سنگ

متعلق بـه کرتاسـه    دار،یتیپوره یاییدر یمضخ هايکربنات
در سراسر پهنـه راور،   یباًکه تقر ي. به طورپیوندندیم یی،باال

مانــده از  يبــر جــا هــايمنطقــه، نهشــته بــاخترخصوصــاً در 
ــايدر یشــرويپ ــ ی ــوانیمــذکور را م ــه   ت مالحظــه نمــود. ب

 یی،تـا کرتاسـه بـاال    یکژوراسـ  يانتهـا  هايیمجموعه توال
  .  مکنییاطالق م یفتبعد از ر يسر

  مخلوط   هايرخساره  
و گـزك   یحـان تاشک، ر یراز مناطق پهنه راور نظ یبرخ در
 هـاي شـامل مجموعـه   یکیتکتون - یرسوب یمخلوط توانیم

 يشکسـته  تـا مالنژهـا    يسـازندها  یعتبا طب یدرهم یسنگ
 و ابعـاد  با هامجموعه، بلوك ینرا مشاهده نمود. در ا یرسوب
و  یماسـه سـنگ   یتی،مدولو هاياز سنگ یمتفاوت هايجنس

کــه در  شــوندیمــ یــدهد یابــازد یــرنظ ییماگمــا هــايسـنگ 
 یــناز ا برخــی. انــدگرفتــه يجــا یلاز گــچ تــا شــ يا یــرهخم

و  مهـدوي ( انـد دسـو نسـبت داده شـده    سري به ها،مجموعه
 یبرخـ  یآهکـ  یايبقا ایمموفق شده یراً). اخ1375همکاران،
 ییا شناسـا ر یحـان شـده در منطقـه ر   یتیدولوم هاياز بلوك

 یــزر یــن. اییمســن نمــا یــینتع امینیفرهــاکــرده و توســط فر
  ).2.شکل( اندرا محرز نموده یکسن ژوراس ها، دیرینه

سـن   توانـد یکه مخلـوط فـوق مـ    دهدیمشاهده نشان م ینا
ــان یکژوراســ ــ یفوق ــابرا  یو حت  ینجــوانتر داشــته باشــد. بن

و دسـ  يمتعلق بـه سـر   تواندینم یادمخلوط فوق به احتمال ز
 ینـد از فرآ یکـه بخشـ   یـم دار ینباشد، هرچند که اعتقاد بر ا

 جـایی به سبب جابـه  تواندیدر منطقه راور م یمخلوط شدگ
بعــد از  یــکتکتون هــايیــتآنهــم همزمــان بــا فعال هــا،چگــ

 ینـدهاي نقـش فرآ  تـوان ینم ینباشد؛ اما همچن يرسوبگذار
 یـت فعال یک،ژوراس يهمزمان با رسوبگذار یمخلوط شدگ

 فروریـزي  و هـا نرمـال، بـاال آمـدن بلـوك گسـله      هايگسل
مجاورشـان را   یرسـوب  هـاي از آنها به درون حوضـه  یقطعات
  گرفت. یدهناد

    
 

  
Pfenderina 

  سنومانین - ژوراسیک باالیی

 

  
Verneuilina miuta  

  باتونین) - (باژوسین ژوراسیک میانی

 

  
Orbitopsella. Sp  

  لیاس (ژوراسیک پیشین)

هاي اهکی دولومیتی شده از سري تاشک؛  از بلوك شدهفرهاي بنتیک؛ نمونه گرفته یهاي فرامین. تعیین سن میکروفسیل2کلش
 منطقه ریحان.

A B C 

15 mm 15 mm 15 mm 
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    اي قاره یسمولکان
پـس از آن،   یکمـ  یراور و حت يسر گیري با شکل همزمان

ــازالت هــاي از روانــه اي حجــم قابــل مالحظــه و  یکولــهوز یب
 هـاي  سـبز رنـگ، نهشـته    یابـازي دي هـا  و اسـتوك  ها یکدا
 همراه وضوح به راور جنوب در و اند را قطع کرده تر یمیقد
 یتآنـدز  يکمتر مقادیر. اند شده سرد ها گچ رسوبگذاري با

ــتلیوو ر ــ ی ــکماف یمبخــش حج ــ ی ــ یرا همراه ــد یم . کنن
 یـان ب یـن مجموعـه آذر  یـن ا يما بر رو یمیاییمطالعات ژئوش

 یـک ماف يماگمـا  یلق به نوعمتع ها یخروج ینکه ا دارد یم
 هـاي  یط) کـه اغلـب در محـ   3هستند (شکل. اي آلکالن قاره

 ,Tappeمثـال؛   يبـرا  شـوند)  یظاهر مـ  یکشش یکیتکتون

ــا فعال تیســمماگما یــن). ظهــور ا2004  هــاي یــتهمزمــان ب
ــون ــور ناپ   یکیتکت ــبب ظه ــه س ــه ک ــتگیدر منطق ــاي یوس  ه

 یــا یفــتبــه مرحلــه انفصــال ر تــوان یگشــته را مــ دار یــهزاو
Breakup حادثـه ممکـن اسـت مطـابق بـا       یننسبت داد؛ ا

  به اشتقاق  باشد. یفتمرحله گذر ر
 

 
 

؛ نمایش )Middlemost, 1994( )A(هاي ولکانیک بندي سنگهاي مورد مطالعه در دیاگرام طبقه. نمایش موقعیت سنگ3شکل 
هاي = تولئیتMno- 10TiO2- 10P2O5 (Mullen, 1983)  )B( .OITدیاگرام در مطالعه مورد هايسنگ تکتونیکی موقعیت

هاي جزایر = بازالتOIBهاي میان اقیانوسی، هاي پشته= بازالتMORB هاي کالکوآلکالن، بازالت =CABجزایر اقیانوسی، 
  .ها= بوننیتBonهاي جزایر قوسی، = تولئیتIATاقیانوسی، 

  

  اي؟چرا ریفت قاره   
هـاي ریفتـی از   ب محـیط هـاي رسـوبی در اغلـ   تحول توالی 

اي آغـاز گشـته و   دریاچـه  - ايیک سري ضـخیم رودخانـه  
ها و اتصال آنها به دریاهاي باز پس از فرونشست بستر ریفت

هـاي  نشـینی ضـخامت  هـاي آزاد بـه آنهـا، ته   و راهیـابی آب 
گـردد  کربناتـه را منجـر مـی    - هـاي تبخیـري  زیادي از نهشته

). Van der Pluijm and Marshak, 2004(براي مثـال؛  

هـاي  با تداوم کشش و گـذر بـه مرحلـه اشـتقاق، ضـخامت     
هـاي پـس از   زیادي از رسوبات دریایی و از جملـه کربنـات  

ــا ریفــت را بــه طــور   ریفــت ســاختارهاي مرحلــه همزمــان ب
ــی  ــیب م ــه    دگرش ــه حادث ــت ک ــر اس ــه ذک ــاند. الزم ب پوش

ــوادث      ــاوت از حـ ــته، متفـ ــوع پیوسـ ــه وقـ ــونیکی بـ تکتـ
هـاي نافـذ دگرشـکلی اسـت     فابریکخوردگی و بروز  چین

کــه در هنگــام حــوادث کــوهزایی فشارشــی بــه وقــوع       
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پیوندند. در اینجا نـاآرامی تکتـونیکی بـه شـکل شکسـته       می
سنگ، فرونشست بلوك ها، کج شدن آنها و بـروز  شدن پی
ها قابل توضیح است. در همـین مرحلـه و همزمـان    دگرشیبی

ینـد ذوب بخشـی   با باال آمدن استنوسفر و کاهش فشار، فرآ

تولیـد حجـم بـاالیی از ماگمـاي      توانـد سـبب   گسـترده مـی  
اي در کنـار ماگمـاي فلسـیک و ظهـور     بازالتی آلکالن قـاره 

  باشد.   Bimodalماگماتیسم دوقطبی یا 

  

 گیري نتیجه

هاي رسـوبی ضـخیم مربـوط بـه ژوراسـیک میـانی تـا        توالی
کتـونیکی  توان از دیدگاه تکرتاسه باالیی در پهنه راور را می

  :در دو گروه جاي داد
هاي همزمان با مرحله شکسته شدن پوسته، زمـانی کـه   توالی

ــاه، الیــــــه  ــازندهاي هجــــــدك، بغمشــــ ــايســــ   هــــ
هـاي مـرتبط موسـوم بـه سـري      دار و تبخیري و گدازهپکتن 

 ).Syn-rift stage( راور شکل میگیرند

یک مرحله ولکانیسـم گسـترده بازالـت آلکـالن همزمـان بـا       
ــا آر ــروز ن ــونیکی و در پــی آن فرونشســت  امــیب هــاي تکت

هـاي  لیتوسفر و پیشروي مجـدد دریـا و رسـوبگذاري نهشـته    
ــه   دریــایی. ســازندهاي کرتاســه زیــرین و بــاالیی شــباهت ب

اي بر هاي بعد از ریفت و گسترش حوضه پالتفرم قارهتوالی
 ).Post-rift stage( اي دارندروي لبه غیرفعال قاره

سیســتم ریفــت در کرتاســه، در تــداوم گســترش ایــن     
ــر گــودال بیابانــک و    ــاطق مجــاور بلــوك طــبس نظی من

ــمال    ــور در ش ــرم خ ــاخترپالتف ــت    ب ــن اس ــه ممک منطق
ــکل  ــه ش ــر ب ــه  منج ــري باریک ــاي  گی ــی پشــت  ه اقیانوس

ــران مرکــزي شــده باشــد.    ــوتتیس در قلمــرو ای کمــان نئ
ــائین و دهشــیر  ــاي ن ــی–افیولیــت مالنژه ــد بافــت م توانن

وســی باشــند. عملکــرد تکتونیــک    بقایــاي چنــین اقیان 
فشارشـــی در طـــی ســـنوزوئیک ســـبب شـــده کـــه بـــا  

هــاي نرمــال  اي از گســل وارونگــی تکتــونیکی، پــاره  
مرحله ریفتـی مجـدداً فعـال گشـته و چهـره بهـم ریختـه        

  امروزي پهنه راور را سبب گردند.
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Evidences on the presence of Jurassic continental rift system in the 
Ravar area, Southern Tabas Block  

  
Narges Edalatimanesh1, Sasan Bagheri1*, Mostafa Ghomashi1, Mohammad Reza Bakhshi1 

  

1. University of Sistan and Baluchestan, Department of Geology 
 
Abstract: 
The Ravar zone, a wedge-shaped terrane, situated at the southern Tabas block, is confined between two 
main boundary faults, the Nayband fault in the east and the Kuhbanan fault in the west.  The Mesozoic 
strata, especially the Jurassic layers, have a variety of facies, distribution, and exposure. Structural 
restoration and stratigraphical correlation between the Jurassic layers on the basis of the field and lab 
studies in the Ravar zone, brought new result.  The stratigraphy, structure, and magmatism of the middle 
Jurassic to late Cretaceous successions are similar to the deposits which have been evolved in the 
continental rift zone is being transited to a passive margin.  The sedimentary successions are classified 
into two groups; the clastic deposits of the Hojedk and Baghamshah Formations, and carbonate-evaporate 
of the Pectinid layers, and alkali basalts of the Ravar Series which are considered as the syn-rift series. 
The second group composed of lower Cretaceous red marl and evaporate as well as upper Cretaceous 
marine limestone well-thought-out as the post-rift series. These two series are separated by pronounce 
angular unconformity and basaltic volcanic rocks in the Ravar zone. Deepening towards the west, 
indicates that the main ocean, in the Cretaceous time, must be at the west side, somewhere at the west of 
the Tabas block. The Nain and Dehshir-Baft ophiolites could be the best candidates for the remnants of 
this ocean.    
 
Key words: Rift basin, Central Iranian ophiolite, Successful rift, Kerman. 
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