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بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی
محمدرضا امینیزاده بزنجانی ،1غالمرضا لشکریپور ،2محمد غفوری ،3ناصر حافظی مقدس
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تاریخ دریافت98/40/13 :
تاریخ پذیرش83/48/40 :

چكيده
در اين تحقيق بررسيهاي الزم در خصوص تعيين عمق سنگ كف و ضخامت رسوبات زير پهنه دشت كرمان صورت گرفته
است .روش كار بدين صورت بوده كه اطالعات خام موجود گردآوري و با استفاده از آن اطالعات نقشهها و مقاطع مورد نياز
ترسيم و با جمعبندي و تحليل نتايج آنها ضخامت رسوبات و عمق سنگ كف تعيين شده است .اطالعات مورد استفاده شامل،
دادههاي ژئوالكتريك حاصل از برداشت  0555سونداژ الكتريكي با خط فرستنده جريان  ABمعادل  1555و  0555متر و در
 90پروفيل (كمپاني جنرال ژئوفيزيك  1939و  ،)1933پروفيلهاي مربوط به حفر هشت حلقه چاه اكتشافي در نقاط مختلف
دشت كرمان (شركت ئيدرا ،)1939 ،مقاطع زمينشناسي عمقي ترسيم شده از روي نقشه زمينشناسي حوزه رسوبي شهر
كرمان (مهندسين مشاور بررسي منابع آب ،)1930 ،دادههاي خام مربوط به عمق چاههاي پيزومتري و بهرهبرداري حفر شده در
دشت كرمان و نتايج مربوط به مدل آبهاي زيرزميني دشت كرمان (احمدي افزادي )1931 ،ميباشند .جمعبندي نتايج نشان
داده است كه ضخامت آبرفت دشت كرمان تا حد  095متر توسط مشاهده مستقيم و استفاده از چاههاي اكتشافي تائيد شده
است .اما با مد نظر قرار دادن نتايج مطالعات ژئوالكتريك ،ميتوان نتيجه گرفت كه تغييرات ضخامت آبرفت در دشت كرمان
بين  95تا  905متر ميباشد.
واژههای کلیدی :حفاری اکتشافی ،دشت کرمان ،سنگ کف ،ضخامت آبرفت ،مدل رسوبی ،مطالعات ژئوفیزیك،
مقاطع زمینشناسی.
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مقدمه
تعيين ضخامت آبرفت و نوع مصالح تشكيل دهنده زير
پهنه شهر كرمان يكي از موارد ضروري جهت برنامهريزي
براي توسعه شهر و طراحي زيرساختهاي آن ميباشد.
دشت كرمان در بخش مياني حوضه رسوبي كرمان قرار
دارد .در گستره اين دشت مسائل مختلف ژئوتكنيكي و
زمينشناسي مهندسي مثل باال بودن سطح آبهاي
زيرزميني ،وجود خاكهاي ريزدانه داراي قابليت نشست و
تورم ،وجود لنزهاي ماسهاي در قسمتهاي سطحي زمين
كه احتمال روانگرايي را افزايش ميدهد ،وجود دارد.
بيشك ضخامت رسوبات و عمق سنگ كف يكي از
پارامترهاي تعيين كننده در رابطه با حل مسائل فوق
خواهد بود .لذا داشتن اطالعات دقيق در رابطه با نوع و
جنس رسوبات ،ضخامت و تغييرات عمقي و جانبي آنها
امري الزم و ضروري است .يكي از چالشهاي فعلي شهر
كرمان كه بخش عمدهاي از دشت كرمان ميباشد ،باال
آمدگي سطح سفره آب زيرزميني است كه تحت تاثير
ضخامت آبرفت و عمق سنگ كف در جاههاي مختلف شهر
شرايط متفاوتي خواهد داشت .هرگونه فعاليتي در رابطه با
خشكاندازي و تخليه آب از سفره آب زيرزميني شهر
كرمان بايد متناسب با ضخامت رسوبات و عمق سنگ كف
برنامهريزي شود ،تا از بروز مشكالت جديد جلوگيري شود.
مدل حوضه رسوبي كرمان مهمترين عامل تاثيرگذار در
شكلگيري رسوبات ،نوع و ضخامت آنها ميباشد .محيط
رسوبي دشت كرمان داراي شرايط و تاريخچه زمينشناسي
ويژهاي است كه موجب شده ضخامت زيادي از رسوبات
ريزدانه سيلتي و رسي در طي چهار دوره بين يخچالي در
گستره دشت كرمان نهشته شوند (قاجار .)1331 ،اين
نهشتهها به تناسب انرژي سيالب و توپوگرافي و هندسه
سنگ كف در نقاط مختلف دشت داراي ضخامت متفاوت
هستند كه بايد بررسيهاي الزم در خصوص شناسايي
عمق رسوبات در نقاط مختلف به عمل آيد تا امكان
برنامهريزي مناسب جهت فعاليتهاي عمراني حاصل آيد.
خالصهای از مدل رسوبی و تاریخچه زمینشناسی
رسوبات دشت کرمان
مدل حوضه رسوبي دشت كرمان در اثر جنبشهاي
زمين ساختي كواترنري قواره فيزيوگرافي و هندسه فعلي
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خود را بدست آورده است (شكل .)1شكل كنوني حوضه
رسوبي كرمان نشات گرفته از سيماي عمومي و
ريختشناسي رايج ايران مركزي يعني رشته هاي ممتد و
بلند و گوديهاي بين آنها يعني مدل
) (basin and rangeميباشد .دشت كرمان كه بدنبال
يك دوره از خاموشي نسبي تكتونيكي حاصل شده است،
در فرو رفتگي بين دو رشته كوه ماهان ـ كوهبنان در خاور
و باداموئيه ـ داوران در باختر قرار گرفته است ،داراي
ساختار گرابني بوده و تحت تاثير گسلهاي معكوس
پيرامون خود شكل گرفته است .از ابتداي پلئيستوسن به
بعد تغييرات آب و هوايي مهمي در اين بخش از كره زمين
بوقو ع پيوست كه اين امر باعث حصول تعداد چهار دوره
يخچالي شد كه هر كدام داراي شدت و طول دوره
زمينشناسي مخصوص به خود بوده و نقش مهمي در
تاريخ تكاملي چهره زمين در پلئيستوسن مياني و بااليي
حوزه رسوبي كرمان داشتهاند .اين دورههاي سرد يخچالي
فازهاي مهمي از پويايي انرژي و بهم زننده تعادل طبيعي
بين پروسههاي فرسايش و رسوب بودهاند .دشت كرمان در
طول اين چهار دوره اصلي يخچالي به گونه يك حوضه
بسته دريافت كننده همه جريانهاي سيالبي صادره از
زمينهاي مرتفع حواشي دشت بوده و حتي در برهههاي
معادل دورههاي بين يخچالي ،شرايط محيطهاي تبخيري
و درياچههاي فصلي ) (Playaرا نيز دارا بوده است .اين
جريانات با حمل رسوبات مختلف به تناسب انرژي سيالب
و رسوب دادن آنها در گوديها ،فرورفتگيها و نواحي
پست باعث ايجاد دشت رسوبي كرمان شدهاند .در
پليستوسن زبرين به دليل جنبشهاي تكتونيكي ،شرايط
يك حوضه بسته را از دست داده و به آرامي به سوي
شمال و شمال باختري شيب بر داشته است (قاجار،
 .)1930اين موضوع باعث شده است كه بخشي از رسوبات
انباشته شده در دورههاي پيشين به نقاط پاييندست
حمل شوند .دشت كرمان برگسترهاي از نهشتههاي
ريزدانهي رسي ـ سيلتي با ويژگي نفوذپذيري كم بنا شده
است .ستبراي اين نهشتهها به چند صد متر ميرسد.
سنگ كف دشت كرمان در شمال دشت اغلب از آهك
كرتاسه ،حاشيه شرقي از كنگلومراي نئوژن و يا آهك و
مركز دشت و دره باغين از رسوبات مارني نئوژن تشكيل
يافته است )مهندسين مشاور مهاب قدس( .سنگ كف
دشت كرمان تحت تأثير حركت گسلهاي معكوس موجود
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در مرزكوه با دشت و باال رفتن بخش كوهستان ايجاد شده
است .سنگ كف دشت كرمان از سازندهاي با جنس و سن
متفاوت شامل آهك ،كنگلومرا و مارن تشكيل شده است
(عباس نژاد .)1939 ،سنگ كف آبرفتها در شمال دشت
كرمان اغلب از آهكهاي كرتاسه،حاشيه شرقي كنگلومراي
نئوژن و يا آهك و در مركز دشت از رسوبات مارني نئوژن
تشكيل شده است (عطاپور .)1933 ،شرايط محيط رسوبي
موجب شده است كه به دليل نوسانات رسوبگذاري و
شرايط تكتونيكي حاكم بر محيط رسوبي در گذشتههاي
دور ضخامت رسوبات و فشردگي آنها در نواحي مختلف
دشت كرمان متفاوت باشد .بررسي سابقه مطالعات گذشته
نشان ميدهد كه در خصوص ضخامت نهشتههاي دشت
كرمان مطالعه جامع و قابل استنادي وجود ندارد و
مطالعات گذشته بصورت پراكنده و به منظور دستيابي به
سطح سفره آب زيرزميني و ضخامت بخش اشباع انجام
شدهاند .در طول دورهي زماني معادل دورهي يخچالي ورم
يا آخرين دوره يخچالي ،با حاكميت دوباره آب و هواي
مرطوب ،دشت كرمان شرايط يك حوضهي كم ژرفا را باز
هم تجربه ميكند .اين دورهي پرباران درحدود 50-35
هزارسال به درازا ميانجامد و طي آن در حدود يكصد
متر رسوب ريزدانه به ستبراي نهشتههاي قبلي اضافه
ميشود .در همين هنگام بوده كه به دليل جنبشهاي
پراهميت پليستوسن زبرين ،دشت كرمان شرايط يك

حوضهي بسته را از دست داده و به آرامي به سوي شمال و
شمال باختري شيب برميدارد كه اكنون نيز همين شرايط
وجود دارد.

مواد و روشها
الف -مواد مورد استفاده در اين تحقيق بشرح
ميباشند.
 برداشتهاي خام مربوط به مطالعات ژئوالكتريككمپاني ژنرال ژئوفيزيك.
مطالعات لرزهنگاري بروش انكساري كه در سال1909توسط موسسه (مشاور) پارس كنسولت انجام گرفته
است.
پروفيل مربوط به حفاريهاي اكتشافي انجام شدهتوسط شركت ئيدرا در سال .1939
اطالعات مربوط به عمق چاههاي بهرهبرداري وپيزومتري حفاري شده در دشت كرمان.
 اطالعات مربوط به مدل آبهاي زيرزميني دشتكرمان (احمدي افزادي .)1930
 تصاوير ماهوارهاي  TMلندست  3مربوط به سال ،0550نقشههاي توپوگرافي  1005555شيت كرمان و
نقشههاي زمينشناسي 10005555 ،10155555و
1055555كرمان.

شکل( :)3نقشه زمینشناسی حوضه رسوبی کرمان (برگرفته از نقشه زمینشناسی  3:044444کرمان)
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ب-روش تعیین عمق سنگ کف و ضخامت آبرفت
دشت کرمان
 -3مطالعات ژئوفیزیك
دادههاي خام مربوط به تعداد  0555سونداژ الكتريكي
با خط فرستنده جريان  ABمعادل  1555و  0555متر و
در  90پروفيل كه بوسيله كمپاني جنرال ژئوفيزيك
) (C.G.Gانجام شده است گردآوري گرديد (شكل .)0نتايج
حاصل از اين مطالعات با استفاده از نرمافزار Gs+
نرمالسازي گرديد و پس از تاييد واريوگرامها با استفاده از
نرمافزار  Arc Gis 9.2نقشههاي توپوگرافي مربوط به رويه
دشت و سنگ كف ترسيم گرديد و با تفسير آنها ارتباط
ضخامت رسوبات گستره دشت كرمان با مدل رسوبي
حوضه بررسي گرديد.
شكل 9نقشه توپوگرافي سطحي و شكل 3نقشه
خطوط هم ارتفاع سنگ كف دشت كرمان را نشان
ميدهد .براي تعيين ضخامت رسوبات ريزدانه دشت
كرمان ،مقايسه ارتفاع سطح زمين و سنگ كف در نقاط
مختلف دشت صورت گرفت و ضخامت آبرفت در آن نقاط
ثبت گرديد .بر روي نقشههاي فوق ،مقايسه نقاط  Aو  Bو
 Cبعنوان نمونه آورده شده است .مقايسه نقشهها در نقطه
 Aنشان ميدهد كه تفاوت ارتفاع سطح زمين و ارتفاع
ميباشد
متر
سيصد
حدود
كف
سنگ
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(متر  .)1350-1055=950در نقطه  Bكه در حد فاصل
خطوط هم ارتفاع  1105و  1055قرار دارد و ارتفاع
متوسط سنگ كف در اين نقطه قريب  1050متر برآورد
شده است ،ضخامت آبرفت حدود  130متر ميباشد (متر
 .)1515-1050=130در نقطه  Cبا توجه به اختالف ارتفاع
سطح زمين با سنگ كف ضخامت آبرفت در آن محدوده
قريب صد متر است ( .)1505-1105=155بنابراين با
استناد به نتايج فوق ميتوان بيان كرد ضخامت آبرفت در
بعضي از نقاط شهر كرمان بيشتر از سيصد متر است.
(علمدار )1913 ،ضخامت نهشتهها در نواحي مختلف
دشت را بين  95تا  955متر برآورد كرده است .تعبير و
تفسير نتايج بدست آمده از مطالعات ژئوفيزيك نشان
ميدهد كه در شمالغربي كرمان در منطقه طاهرآباد حوزه
عميقي وجود دارد .در جنوب كرمان سنگ كف از شرق به
غرب عميق ميشود و نارساييهاي فيزيكي كه ديده
ميشود ،ميتواند معرف گسلهاي اين ناحيه باشد.
براساس نقشه خطوط هم ارتفاع سنگ كف دشت كرمان
ضخامت آبرفت در دشت كرمان در محدوده مختصات
جغرافيايي  330555و  9930555معادل  935متر و در
محدوده مختصات جغرافيايي 005555و9995555
معادل 935متر ميباشد .لذا با توجه به اين مطالعات
ميتوان حداكثر ضخامت آبرفت در دشت كرمان را
معادل 905متر برآورد نمود.

شکل( :)0نقشه پراکنش سونداژهای ژئوالکتریك انجام شده دردشت کرمان
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شکل( :)1نقشه توپوگرافی سطحی دشت کرمان

شکل( :)0نقشه خطوط هم عمق سنگ کف دشت کرمان (کمپانی جنرال ژئوفیزیك  3101و )3100

-0حفاریهای اکتشافی در آبرفت دشت کرمان-
باغین
شركت ئيدرا در سال  1939اقدام به حفر هشت حلقه
چاه اكتشافي كرده است كه شماره صحرايي و مختصات
جغرافيايي آنها در جدول( )1آورده شده است .يك حلقه
چاه اكتشافي ديگر نيز در سال  1909همراه با پيزومتر
مجاور آن توسط شركت آبكاو در ناحيه حسينآباد حفاري
گرديده ولي به سنگ كف نرسيده است (جدول .)1براي
تعيين ضخامت آبرفت و مقايسه نتايج با روشهاي ديگر
لوگ گمانههاي فوق مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

نمونهاي از مقاطع چاههاي اكتشافي در اشكال ( )0و ()1
نشان داده شده است .با توجه به اين مقاطع حداكثر
ضخامت آبرفت در منطقه طاهرآباد در نقطهاي به
مختصات جغرافيايي 330555و  990555با توجه پروفيل
چاه شماره ) IEX(T1معادل 090متر مي باشد ( شكل.)0
همچنين در جنوب شهر كرمان در نقطهاي به مختصات
جغرافيايي 010555و  9930555با توجه پروفيل چاه
شماره  H3ضخامت آبرفت برابر  010متر ميباشد
(شكل.)0
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جدول( :)3موقعیت چاههای اکتشافی دشت کرمان (مهندسین مشاور بررسی منابع آب)
شماره صحرایی و مختصات

موقعیت چاه

تاریخ حفاری

عمق چاه

سطح

نوع رسوبات زیرین

چاه
47500-334000)1EX(C1) (B1
48500-333500)48000-334500- (B2
49500-335000)1EX(T1) (H2
50000-335000)1EX(P1
)51500-334500-(H1

شمال غربي
باغين
شرق
باغين
جنوب باغين
طاهر آباد
مركز دشت
حسين آباد
حسين آباد
حسين آباد
حسين آباد

اسفند 39
اسفند 39
اسفند 39
فروردين 33
ارديبهشت 33
فروردين 33
فروردين 33
ارديبهشت 33
دي ماه 09

(متر)
013
015
109
090
111
33
115
010
105

03تر)
آب(م
31
33
15
03
30
93
90
31

آبرفت
درشت دانه،
شن وماسه
سيلتمارن،
سيلت و
تناوبمارن،
درشت همراه
شن دانهگراول
با مارن -و سيلت
سيلت و مارن
-

)51500-334500-(H2
)51500-334500-(H3
51500-334500-1EX

شکل( :)0نمونه ای از الگ چاههای اکتشافی در حسین آباد و طاهر آباد.

-1بررسی نقشه زمین شناسی دشت کرمان
يكي از مواردي كه در برآورد ضخامت آبرفت و عمق
سنگ كف كاربرد دارد استفاده از نقشه زمينشناسي
مقاطعي است كه از روي آن ترسيم ميشود .شكل 1نقشه
زمينشناسي حوزه رسوبي شهر كرمان را نشان ميدهد .بر
روي نقشه فوق سه مسير جهت ترسيم مقاطع
زمينشناسي مشخص شده است (مهندسين مشاور بررسي
منابع آب .)1930 ،بررسي مسيرهاي سهگانه فوق به
منظور پي بردن به ضخامت آبرفت دشت كرمان به شرح
زير انجام شده است.
-1مقطع ´ AAبا راستاي شرقي-غربي در حد فاصل
بين مخروط افكنه رودخانه عباسآباد تا حوالي شهر باغين

قرار گرفته است  .در اين مقطع ضخامت آبرفت بين  35تا
 905متر تعيين گرديده است.حداكثر ضخامت آبرفت در
محدودهاي به مختصات  005555و  9990555به ميزان
حدود  905متر ميباشد.
-0مقطع ´ BBبا راستاي شمالشرقي-جنوبغربي در
حد فاصل بين كوه جفتان و محل وورود رودخانه چاري به
دشت قرار گرفته است .در اين مقطع حداكثر ضخامت
آبرفت در محدوده  010555و  9990555به ميزان
حدود  155متر ميباشد.
-9مقطع ´ CCبا راستاي شمالشرقي-جنوبغربي از
محل ورودي رودخانه سعيدي به دشت شروع شده و پس
از عبور از كوههاي باالبنه و شهرزاد به انتهاي دشت باغين
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ختم ميشود .در اين مقطع حداكثر ضخامت آبرفت در حد
فاصله كوههاي باال بنه و شهرزاد در محل فرودگاه كرمان
در محدوده  330555و  9905555معادل  135متر
ميباشد .نتايج حاصل از مقاطع زمينشناسي نشان

ميدهند كه حداكثر ضخامت پيشبيني شده براي آبرفت
دشت كرمان  905متر ميباشد .اين مقطع به عنوان نمونه
در شكل( )5نشان داده شده است.

شکل( :)6موقعیت مقاطع زمینشناسی بر روی نقشه زمینشناسی حوضه رسوبی کرمان

شکل( :)7نمونهای از مقاطع زمینشناسی (مقطع زمینشناسی )CC

-0بررسی سنگ کف دشت کرمان با استفاده از عمق
چاههای پیزومتری و بهرهبرداری
آمار تعداد زيادي از چاههاي پيزومتري و بهرهبرداري
حفر شده در دشت كرمان گردآوري و پردازش گرديد
(شكل .)3سپس با توجه به عمق هر چاه و مختصات
جغرافيايي آن نقشه هم عمق چاههاي دشت كرمان ترسيم

گرديد (شكل .)3با توجه به نقشه ياد شده حداكثر
ضخامت آبرفت در محدوده مختصات جغرافيايي050555
و 990055معادل 095متر ميباشد .درنهايت با توجه به
نقشه هم عمق چاههاي پيزومتري و بهرهبرداري ،ضخامت
آبرفت در دشت كرمان بيشتر از  055متر بر آورد گرديد.
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شکل( :)9نقشه پراکنش چاههای بهرهبرداری و پیزومتری دشت کرمان

شکل( :)8نقشه توپوگرافی هم عمق چاههای بهرهبرداری و پیزومتری دشت کرمان
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-0بررسی عمق سنگ کف با استفاده از مدل آبهای
زیر زمینی دشت کرمان
مدل رياضي بخش شمالشرق آبخوان دشت كرمان با
هدف تفسيري و پيشبيني و با استفاده از روش
تفاضلهاي محدود با مقابله با باال آمدگي آب زيرزميني
ناشي از نفوذ فاضالب تهيه شده است (احمدي افزادي،
 .)1931مدل تهيه شده اين قابليت را دارد كه با كمك آن
در دو جهت عمود بر هم ( در جهت محورهاي  Xو )Y
مقاطعي به دلخواه كه پروفيل عمقي زمين را نشان
ميدهند ،ترسيم گردد (شكل .)15با استفاده از مدل فوق
هفت سري مقطع عرضي در جهت محور  Xو نه سري در
جهت محور  Yترسيم گرديد .نتايج بررسي نشان ميدهد
كه در مقاطع ترسيم شده در جهت محور  Xحداكثر
ضخامت آبرفت در مقطع شماره  ،)SC.3( 9در راستاي
عرض جغرافيايي  9903555به ميزان  130متر ميباشد
(شكل .)11همچنين براي مقاطع ترسيم شده در جهت
محور  Yحداكثر ضخامت آبرفت در مقطع  ،)SC. C( Cدر
راستاي طول جغرافيايي  333555و به ميزان  055متر
ميباشد (شكل .)10همچنين مقاطع ياد شده در بعضي

جاها گودي و فرورفتگي در سنگ كف را نيز تاييد
ميكنند.
شکل و جنس سنگ کف
شكل سنگ كف ناشي از پيامدهاي تكتونيكي و
زمينشناسي و همچنين نحوه فرسايش آن در زمانهاي
بعد از شكلگيري است .بر پايه كاوشهاي ژئوفيزيكي و
بررسي مقاطع زمينشناسي عمقي ،شكل سنگ كف در
بخشهاي جنوبشرقي و مركزي عموماً به صورت
ناوديسي و با شيب نسبتا ماليم همراه با چينخوردگيهاي
محلي و موضعي است .در نواحي غربي به دليل عبور گسل
بخشي از سنگ كف تحت تاثير قرار گرفته و نواحي غرب
دشت باال آمده و سبب گسستگي در سنگ كف شده است
(شكل .)19بطور كلي سنگ كف در ناحيه مورد مطالعه از
يك سري آنتي كلينال و فرورفتگي با جهت غربي-شرقي
تشكيل شده است (شكل.)13
جنس سنگ كف در نواحي شرق و جنوبشرق از
كنگلومرا تشكيل شده كه بر روي سنگهاي آهكي كرتاسه
قرار دارند و در نواحي غرب دشت عموماً از اليههاي نئوژن
از جنس مارن و ماسه سنگ ژيپسي ميباشد.

شکل( :)34محدوده مدل آّب زیرزمینی دشت کرمان و راستای مقاطع زده شده جهت تعیین عمق آبرفت
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-

شکل( :)33مقطع شرقی-غربی ،)SC.3( 1در راستای عرض جغرافیایی 1100444

-

C

شکل( :)30مقطع شمالی-جنوبی  ،)SC. C( Cدر راستای طول جغرافیایی080444

شکل( :)31نقشه توپوگرافی و کالسهای ارتفاعی سنگ کف دشت کرمان
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شکل( :)30دو نمونه از نقشه سه بعدی سنگ کف دشت کرمان

جنس سنگ كف در ناحيه زنگيآباد از رسوبات مارني
و آهك و در شمال شهر كرمان در نواحي ورودي رودخانه
سعيدي به دشت ،از كنگلومراي كرمان با سن پالئوسن
تشكيل شده است .در جنوب شهر و شمال اختيار آباد از
كنگلومراي ژيپس دار و در شرق شهر كرمان در محدوده
كوه طاق علي از آهك تشكيل يافته است.

نتیجه گیری
بررسي نتايج مطالعات انجام شده در خصوص
ضخامت رسوبات ريزدانه شهر كرمان و عمق سنگ كف
دشت نشان ميدهد كه ضخامت آبرفت دشت كرمان تا
حد  095متر توسط مشاهده مستقيم و استفاده از چاههاي
اكتشافي تائيد شده است .با توجه به نتايج مطالعات
ژئوالكتريك حداكثر ضخامت آبرفت حدود  905متر برآورد
شده است .نقشه ترسيم شده با استفاده از عمق چاههاي
بهرهبرداري و پيزومتري حداكثر ضخامت آبرفت در
محدوده مختصات جغرافيايي 050555و 990055را
معادل 095متر نشان داده است .نتايج حاصل از مقاطع
زمينشناسي نشان ميدهند كه حداكثر ضخامت
پيشبيني شده براي آبرفت دشت كرمان  905متر
ميباشد .مقاطع حاصل از مدل آبهاي زيرزميني شهر
كرمان ضخامت  055متر را براي آبرفت دشت تاييد
ميكند .به طوركلي نتايج بررسيها نشان ميدهد كه

تغييرات ضخامت آبرفت در دشت كرمان بين  95تا 905
متر ميباشد.
شكل سنگ كف بر پايه كاوشهاي ژئوفيزيكي و
بررسي مقاطع زمينشناسي عمقي ،در بخشهاي
جنوبشرقي و مركزي عموماً حالت ناوديسي داشته و
شيب آن نسبتا ماليم و همراه با چينخوردگيهاي محلي
و موضعي است .به دليل عبور گسل از نواحي غربي بخشي
از سنگ كف باال آمده و در آن گسستگي ايجاد شده است.
بطور كلي سنگ كف در ناحيه مورد مطالعه از يك سري
آنتي كلينال و فرورفتگي با جهت غربي-شرقي تشكيل
شده است .جنس سنگ كف در نواحي شرق و جنوبشرق
از كنگلومرا ،در نواحي غرب دشت عموماً از اليههاي نئوژن
از جنس مارن و ماسه سنگ ژيپسي ،در ناحيه زنگيآباد از
رسوبات مارني و آهك ،در شمال شهر كرمان در نواحي
ورودي رودخانه سعيدي به دشت از كنگلومراي كرمان ،در
جنوب شهر كرمان و شمال اختيارآباد از كنگلومراي ژيپس
دارد و در شرق شهر در محدوده كوه طاق علي از آهك
تشكيل يافته است.
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Investigation of bed rock condition of Kerman plain based
on sedimentary basin model.
M. Amini zadeh, Gh. Lashkari pour, M. Ghaoori, N. Hafezi

Abstract:
This study investigated the determination of sediment thickness and depth of bed rock below the plain
of Kerman, by existent available data. The research methodology is collecting of rough information
and plot of section and plans ana analyzing the results for determining of bed rock depth and
thickness of deposits. The used information are as follows: The result of some of 5000 electrical
sounding line with AB equal to 1000 and 2000 m in 35 profiles ( General Geophysics company 1343
and 1344). Excavation of 8 discovery well in different areas in Kerman plain (Hydra company 1343).
Using the groundwater model has been developed for kerman plain (Ahmadi Afzady, 1381), The
geological sections that plotted on geological map of Kerman sedimentary model (Consulting
Engineers of Water Resources, 1385). Results of studies show that the thickness of the sediments
according the Excavation of discovery well is about 230 meters. In general the depth of the bed rock,
except for the South East region and the central part of the plain that is about 250 meters, in other
regions is between 130 to 150 meters. But the seismic studies indicate the existence of a deep basin in
the West of Kerman and in the Taherabad region. The bed rock thickness in these areas has also been
reported to 350 m. therefore the variety of sediments thickness in Kerman plain is between 30 to 350
meters.

