وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000ارﺳﻨﺠﺎن

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

6649

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ط .ﯾﻮﺳﻔﯽ  ،ا .ﺧﺎدﻣﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6649ارسنجان
ديدگاه کلي

ﮐﺸ
ﻮر

گستره ورقه  1:100000ارسنجان ،در برگيرنده مساحتي نزديک به  2600کيلومتر مربع در ميان دو طول خاوري
' 53 º،00تا ' 53 º،30و عرض شمالي ' 29 º،30تا ' 30 º،00در پهنههاي شمال خاوري شيراز  ،در استان فارس ،جاي
گرفته است .مهم ترين مراکز جمعيتي در منطقه ،شهر ارسنجان و خرامه است که فاصله آنها به ترتيب تا شيراز نزديک
به  150تا  80کيلومتر است.
آرايه پستي و بلندهاي ناحيه بساني است که بخشهاي جنوب باختري به سوي نواحي شمال خاوري ،به گونه اي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چشمگير بر بلنداي اين نواحي افزوده ميشود ،آنچنان که اختالف بلنداي دشتهاي شمال خاوري (شمال کوه چنار)
نسبت به پهنههاي  ،جنوبي نزديک به  500متر است .اين چنين ناهمساني در بلندا ،به پيدايش ناهمساني در سيستم
آب و هوايي شده است .بيشينه بلنداي منطقه  2862متر (کوه سياه) و کمينه آن نزديک به  1558متر از سطح تراز

تﻣ

دريا ،مربوط به دشتهاي جنوب گستره است.
بگونه اي کلي ،ميانگين راستاي محور ساختمانهاي چين خورده و روند خطوارههاي بزرگ گسلي نزديک به  40درجه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شمال باختري است .نبود تقارن در دو سوي پهلوي چين خوردگيها ،گرايش سطح محوري آنها به دو سوي جنوب
باختري شمال باختري است .نبود تقارن در دو سوي پهلوي چين خوردگيها ،گرايش سطح محوري آنها به دو سوي
جنوب باختري و شمال خاوري و ايجاد ساختمانهاي تاقديسي پهن و جداي از هم و سرانجام وجود واتنشهاي محرض

و
اﮐﺘ

حاصلهاي خطوارههاي بنيادين ،همراه با برخاستگي پهنهها ) (Upliftاز ويژگيهاي ساختاري در محدوده نقشه است از
ديدگاه زمين ساختي از بخشهاي شمال خاوري به سوي جنوب باختر گستره مورد بررسي ،پهنههاي ساختاري چون

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زير پهنه توربيداتي ـ راديوالريتي ،پهنه زاگرس مرتفع خارجي ) (External High Zagrosو زير پهنه بينابيني
) (Intermediate Zagrosرخ مي نمايد .چنين تغيير در زونهاي ساتاري هم آهنگ با کاهش ژرفائي نزديک به 5000
متر در پي سنگ نواحي شمال خاوري است.
درياچههاي فصلي شوربختگان و طشک ،با روند ريختاري منتج از تکاپوي عوامل زمينساختي و نو زمينساختي پويا
در ناحيه ،نماينده واپسين فاز گسليدن را مينمايد .پهنههاي خاوري گستره را فرا مي گيرد .رودخانه دائمي کر در
بخشهاي جنوبي نقشه به درياچه بختگان پايان ميپذيرد که موقعيت مکاني آن و بسيار از پشمهها و مسير آبراهههاي

زﻣﯿ

منطقه در پيوندي تنگاتنگ با عوامل زمينساختياند.
راههاي ارتباطي در محدوده ،جاده آسفالته ارسنجان ـ سعادت شهر ـ اصفهان ،ارسنجان ـ مرودشت ـ شيراز و جاده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خرامه ـ شيراز است.
طيف زماني برنزدهاي سنگي و رسوبي از پرکامبرين تا پليستوسن زيرين است که اين واحدهها در پارهاي مناطق توسط
نهشتههاي کم ستبراي پليستوسن بااليي و هولوسن پوشيده شده اند .برونزد پرکامبرين به پيکر دياپيرنمکي در

پهنههاي جنوب باختري گستره نموده يافت است.
چينه شناسي

رخنمون واحدهاي کهن تا نهشتههاي جوان کوارترنر در گستره پوششي ورقه  1:100000ارسنجان به تفکيک پهنههاي
ساختاري ـ رسوبي چنين است:
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پهنه زاگرس
پرکامبرين ـ کامبرين (؟)
سري هرمز PЄ-Єh

کهن ترين سنگهاي نمايان در منطقه بررسي شده مربوط به سري نمکدار هرمزند اين سري با تاثير از پديده دياپيريسم
و عوامل زمين ساختي در پيکر گنبدي منفرد در شمال روستاي ايزد خواست در روي زمين نمايان شده است .همبري
اين سري با رسوبات کواترنر دشت است از ديدگاه سنگ شناختي ،سري هرمز در برگيرنده ترکيب در هم و بشدت
تکتونيزه سنگ آهک و دولوميت م تورق و برشي شده برنگهاي خاکستري تيره و زرد متمايل به قهوه اي ،سنگهاي

ﮐﺸ
ﻮر

آذرين سبز رنگ ،مارنهايي به رنگ زرد گراييده به سبز ،بنفش و قرمز ،نمک ژيپس و انيدريت است .در رابطه با سن
اين سري گواههاي قطعي بدست نيامده است.
مزوزوئيک )(Mesozoic

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند سورمه )(Jsm

تﻣ

برونزدهاي سازند سورمه در گستره مورد پژوهش محدود به پهنههاي جنوبي کوه سياه تا ناانجير است .از ديدگاه
ويژگيهاي سنگ شناختي ،بخشهاي نمايان سازند در برگيرنده تناوبي از چينههاي متوسط تا بسيار ستبر سنگ آهک ،
آهک رسي ،آهک دولوميتي و دولوميت بر رنگهاي خاکستري تيره و خاکستري گراييده به قهوه اي با ريختاري چهره

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ساز است .ستبراي بخشهاي نمايان اين سازند در کوه سياه بالغ بر  700متر است .از نمونههاي سازند سورمه ،
سنگوارههاي زير باسن ژوراسيک مياني تا زيرين بدست آمده است.
Nipponophycus، sp.، Trochammina sp.، Orbitopsella sp.،

سازند فهليان )(Kfa

و
اﮐﺘ

Textualrids، Valvuinlds، Ostracoda.

برونزدهاي سازند فهليان در امتداد کوه سياه تا کوه ناانجير گسترشي قابل توجه دارند .از ديدگاه سنگ شناختي ،شامل
ستبراي نزديک به  360متر از تناوب چينههاي ستبر تا بسيار ستبر سنگ آهک و آهک رسي برنگه اي خاکستري تا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستري تيرهاند که با ريختاري برجسته نمود دارند .سنگوارههاي شناسائي شده اين سازند به شرح زيراند:
Ammobaculites sp.، Quinquloculina sp.، Actinoporella podolic، Hiponophycus sp.، Shell’sfragment.
آثار سنگوارههاي بررسي شده در توالي رسوبي اين سازند ،گوياي سن کرتاسه زيرين (نئوکومين) است .مرز زيرين
سازند فهليان بگونهاي يکنواخت و پيوسته نما ) (Conformable،Transitionalبر سازند سورمه قرار دارد.
سازند گدوان )(Kgd

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

برونزدهاي سازند گدوان در امتداد کوه سياه تا ناانجير گسترش دارند .اين سازند بدليل پايداري اندک سنگ نهشتههاي
آن در برابر عوامل فرسايشي با ريختاري ماليم و فرسوده حدفاصل دو سازند سخت و برجسته فهليان (در زير) و داريان
(در باال) نمود دارد.
و همچنين به سبب ناسازگاري اليههاي شيلي و مارني آن در همجواري با گسيختگيها ،با تغييرات کم و بيش در
ستبرا همراه است .بهمين سبب ضخامت اين سازند بگونه اي متغير از  50تا بيش از  300متر ديده مي شود.

توالي سنگ شناختي سازند گدوان با اليههاي سنگ آهک رسي متوسط تا ستبر اليه به رنگ هوازده خاکستري گراييده
به زرد و رنگ بکر خاکستري تيره آغاز و با تناوبي از چينههاي نازک تا متوسط اليه شيل ،مارن و سنگ آهک رسي به
همراه اليههاي سنگ آهک ضخيم اليه برنگ خاکستري متمايل به قهوهاي در بردارنده سنگوارههاي فراوان پوسته دو

کفهاي بزرگ سياه رنگ ،شکم پا ،خارپوست و همچنين دربردارنده ترکيبات آهندار ،دنباله مييابد.
سنگوارههاي شناسايي شده از نمونههاي گزينشي به شرح زير است.
Trocholin sp.، Cheffatella deciplens، Ehinoid’s spin،
Globierinellaoides.، Shell’s fragment، Ostracoda، Miliolid، Textularids.
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اين چنين آثار زيست قديمي گوياي سن هم ارز بارمين ـ آپتين براي اين سازند است .همبري پائيني سازند گدوان با
سزان فهليان بگونهاي همساز ) (Conformableاست.
سازند داريان )(Kdr

رديف رسوبي داريان با اليههاي سنگ آهک رسي و سيليسي متوط اليه با رنگ هوازده خاکستري روشن و رنگ بکر
خاکستري تا تيره در بردارنده رگههاي نازک چرتي سياه رنگ ،آغاز و با تناوب چينههاي متوسط تا بسيار ستبر سنگ
آهک سخت و چهره ساز برنگ هاي خاکستري روشن تا تيره سرشار از اربيتولين همچنين وجود ترکيبات آهندار دنباله
مييابد.

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبات اين سازند با ستبراي بيش از  260متر بگونه اي همساز ) (Conformableسازند گدوان را ميپوشاند.
سنگوارههاي ذره بيني شناسايي شده زير بيانگر سن آپتين است:

Dictyoconus sp.، Orbitiolina sp.، Nautiloculina sp.، Orbitolina conceava.، Archaealveolina sp.،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Lenticulina sp.، Valvulammina picardi، Textularida، Pseudolituonella sp.، Miliolida، Echinoid’s spine.

سازند کژدمي )(Kkz

تﻣ

از ديدگاه سنگ شناختي اين سازند در گستره مورد پژوهش با دو رخساره متفاوت به شرح زير مشخص ميشود:
 -توالي رسوبي سازند کژدمي در کوه سياه و کوه ناانجير بسوي پهنههاي جنوبي آن در برگيرنده تناوبي از اليههاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نازک تا ستبر بهمراه چينههاي متوسط تا بسيار ضخيم اليه سنگ آهک اربيتولين دار برنگ خاکستري تيره حاوي
ترکيبات آهندار است .اين توالي ،بدليل پايداري اندک سنگ نهشتههاي آن در برابر عوامل فرسايشي ،ريختاري ماليم
در مرز ميان آهندار است .اين توالي ،بدليل پايداري اندک سنگ نهشتههاي آن در برابر عوامل فرسايشي ،با ريختاري

و
اﮐﺘ

ماليم در مرز ميان دو سازند چهره ساز داريان (در زير) و سروک (در باال) نمود دارد و همچنين به سبب ناسازگاري
اليههاي مارني آن در همجواري با گسيختگيها ،با تغييرات کم و بيش در ستبار همراه است .بهمين سبب ،ضخامت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين سازند بگونهاي متغير است  50تا بيش از  250متر ديده ميشود.
ـ برونزدهاي اين سازند در کوه چنار کربناتيتر ميشود و مجموعه اي از تناوب چينههاي سنگ آهک متوسط تا بسيار
ضخيم اليه سخت و چهره ساز بهمراه اليههاي نازک تا متوسط اليه مارن و سنگ آهک مارني و رسي با ستبراي بيش
از  200متر نمود دارد.
سنگوارههاي شناسايي شده در سازند کژدمي به شرح زيراند:

Orbitolina sp.، Orbitolina discoida.، Textularids.، Orbitolina lenticularis، valvulinids، Lenticulina sp.،
Psedocyclammina sp.، Orbitolina conoidea، Trocholina sp.،

زﻣﯿ

آثار سنگوارههاي بررسي شده ،گوياي سن آپتين ـ آلبين است .مرز زير ين سازند کژدمي با سازند داريان پيوسته نما
) (Conformableاست و هيچگونه آثار و شواهدي دال بر ناهمسازي در اين مرز وجود ندارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند سروک )(Ksv

از ديدگاه سنگ شناختي اين سازند با ستبراي نزديک به  400متر ،با تناوب چينههاي نازک تا ضخيم اليه سنگ آهک
رسي خاکستري رنگ دربردارنده سنگوارههاي اگزوژيرا و آمونيتهاي کوچک همراه با اليههاي نازک شيلي و مارني
برنگهاي خاکستري متمايل به سبز و زرد ،آغاز و با تناوب اليههاي متوسط تا بسيار ستبر سنگ آهک برنگه اي
خاکستري تيره تا روشن و کرم دنباله مي يابد و در بخشهاي بااليي با آثار پراکنده از ترکيبات آهندار همراه است که
ميتوان د گوياي وجود نا همسازي فرسايشي در همبري اين سازند با واحد بااليي (سازند گورپي) باشد.

رديف رسوبي سازند سروک در پهنههاي شمالي (کوه چنار) کمي سيليسي شده و گرهک هاي چرتي نيز در آن فراوان
ديده ميشود.
سنگوارههاي شناسايي شده از نمونههاي گزينشي اين سازند ب شرح زيراند:
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Stomisphaera coidae، Stomiosphaera spharica، Calcisphaerula innominata، Pithonella ovalis، pithonella
perlonga، Hedbergella trochoi8dea، Rotalipora sp.، Hastigerina sp.، Radiolaria، Textularia sp.، Echinoid’s
fragment، oligosteginids، pithonella terojoy.

اين گونه آثار سنگواره اي گکوياي هم ارزي سن سازند سروک با واحدهاي زمان آلبين ـ سنومانين است .همبري پائيني
اين سازند با واحد کژدمي همساز و تدريجي ) (Transitional،Conformableاست.
سازند گورپي )(Kgu

رخنمونهاي سازند گورپي در پهنههاي پوششي مورد پژوهش ،نمودهايي کم گسترده دارند و بدليل پايداري اندک

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ نهشتههاي آن در برابر عوامل فرسايشي ،با ريختاري ماليم مشخص شدهاند و همچنين بسبب ناسازگاري اليههاي
مارني آن در همجواري با گسيختگيها و ستبراي اندک و متغير از  10تا  150متر را نمايان ساخته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رديف سنگي اين سازند در پهنههاي رخنموده در سطح نقش با تغييرات رخسارهاي بطور جانبي همراه است که در
زير تشريح شده است.
ـ رديف سنگ شناختي اين سازند در پهنههاي شمال باختري کوه چنار ،شامل تناوب اليههاي مارن و سنگ مارن

تﻣ

برنگ زرد گراينده به سبز و خاکستري و سنگ آهک سيليسي به رنگ بکر تيره به همراه چينههاي نازک تا متوسط
اليه سنگ تخريبي و گاه برشي و کنگلومرايي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ـ در پهلوي شمالي کوه چنار ستبرايي نزديک به  80متر ،شامل تناوب چينههاي متوسط تا ستبر سنگ آهک سيليسي
متورق با رنگ بکر تيره و سنگ مارن همراه با قطعات بزرگ سنگ آهک تخريبي ،برشي و کنگلومرايي نمود دارد .مرز
زيرين سازند گورپي در کل گستره نقشه گسله است .اما وجود آثار پراکنده ترکيبات آهندار در سطح زيرين چينههاي

و
اﮐﺘ

آهکي سروک بيانگر مرزي ناهمساز در اين همبري است و همبري بااليي سازند گورپي نيز در پهنههاي گستردهاي از
نقشه با اليههاي توبيديتي ـ راديو الريتي بگونهاي بي هنجار و گسله است و در پهنههاي شمال باختري کوه چنار و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالنژ جنوب باختري کوه دالنشين اين همبري بنظر همساز و تدريجي مينمايد.
سنگواره ذره بيني شناسايي شده در سازند گورپي بشرح زير است:
Globotruncana sp.، Glt. Primitive، Glt. Rezin،oligosteginids، Heterohelix sp.،
اينگونه آثار سنگوارهاي گوياي هم ارزي سن اين سازند با کرتاسه بااليي ) (Coniacian - Santoniaاست.
سازند ساچون

اند:

زﻣﯿ

رخنمونهاي اين سازند بجز بخش کم گسترهاي که پهلوي جنوبي کوه سياه بصورت تراشهاي تکتونيکي نمود دارد .در
پهنههاي جنوبي نقشه در کوه دودج بيشتري گسترش را دارد .اين سازند بر پايه گوناگوني در ويژگي سنگ شناختي
و ريختاري به سه پاره سازند بخش شده است که پاره سازندهاي جدايش شده از قديم به جديد در زير تشريح شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پاره سازند قربان )(Psa-q

رخنمونهاي اين سازند محدود به کوه دودج است که رديف رسوبي آن شامل ستبراي نزديک به  180متر مشتمل بر
اليههاي ستبر تا بسيار ستبر سنگ آهک کريستاليزه و دولوميت آهکي متراکم همراه با تناوبي از اليههاي سنگ آهک
چرت دار و سنگ آهک ماسهاي چرت دار برنگ زرد تا قهوه اي و خاکستري و آثاري از اليههاي مارني است .مرز زيرين
اين پاغره سازند پوشيده است .اما در پهنههاي بالفاصل باختري در نقشه  1:100000شيراز اين پاره سازند با مرزي
ناهمساز بر واحد شيلي ـ مارني پابده قرار گرفته است:
Planorbulina create، periloculina sp.، Rhydonina sp.، Lacazina sp.، Rotalia sp.، Valbulina sp.،
Gyroldina sp.، Lagenidae، Miliolids، Echinoid’s spine، Ostracoda Bryozoa، Alge، shell.

پاره سازند آواري ساچون )(Psac

رخنون هاي اين پاره سازند در پهلوي جنوبي کوه سياه بصورت تراشه تکتونيکي و در کوه دودج بگونهاي کم گستر
رخنموده است .رديف رس وبي آن شامل رسوبات آواري قرمز رنگي است که در برگيرنده اليههاي کنگلومرايي و
4
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ميکروکنگلومرايي چرتي و کربناتي به رنگ قرمز ،قهوه اي و گاه سبز همراه با سيلت سنگ و ماسه سنگهاي درشت دانه
قرمز رنگ است .جايگاه زمان سنگي و رديف سنگي اين پاره سازند همانند رديف رسوبي سازند کشکان است.
پاره سازند مارني ساچون )(PEsam

رخنمونهاي اين پاره سازند بگونه اي کم گستر درکوه دودج رخنموده است که بدليل پايداري پائين نهشتههاي آن در
برابر عوامل فرسايشي با ريختاري ماليم مشخص دشه است .رديف رسوبي اين پاره سازند شامل چينه هاي متوسط تا
بسيار ستبر مارن ،سنگ مارن و سيلت سنگ برنگهاي قرمز ،ارغواني ،زرد و خاکستري متمايل به سبز دربردارنده
ژيپس به همراه اليههاي نازک سنگ آهک رسي و ماسهاي است.

ﮐﺸ
ﻮر

گرچه از پاره سازندهاي آواري و مارني ساچون سنگواره ذربيني شاخصي بدست نيامده است ولي در اينجا بر پايه
جايگاه چينه شناختي بگونه اي که پاره سازند قربان باسن پالئوسن (در زير) و سازند جهرم با سن ائوسن (در باال) است ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سني هم ارز با پالئوسن پاياني و آغاز ائوسن براي اين پاره سازند پيشنهاد شده است.
گاه بدليل ناپايداري هر دو سازند در برابر عوامل فرسايشي ،اين بخشها ريختاري ماليه را نمايش داده و جدايش دوپاره
سازند بر سطح نقشه ميسر نبوده و بصورت تک واحد  PEsaجدا شده است.
سازند جهرم )(Ej

تﻣ

رخنمونهاي اين سازند محدود به کوه دودج در پهنههاي جنوب ـ جنوب باختري است .از ديدگاه ويژگي سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شناختي ،سازند جهرم در بردارنده تناوبي از چينههاي متوسط تا بسيار ستبر سنگ آهک ،آهک دولوميتي برنگ
خاکستري ،خاکستري گراييده به کرم و قهوهاي دربردارنده دولوميت است که در بخشهاي پائيني آن بگونه اي يمان
اليهاي در چينههاي متوسط اليه سنگ آهک رسي و مارني نيز ديده ميشود.

و
اﮐﺘ

ستبراي اين سازند متاثر از عوامل تکتونيکي شديد در کوه دودج از  80تا  370متر متغير ديده ميشود .همبري پائيني
آن با پاره سازند مارني ساچون همساز و تيز است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگوارههاي ذرهبيني شناسايي شده در نمونههاي اين سازند بشرح زيرند:
Spirolina sp.، Rotalia sp.، Rhapidiona sp.، Millolids، Orbitolites comlantue، Coskinolina sp.، Valvulinds
Dokhania sp.، Lokhartia sp.، Rotalia، Trocholdiformis، Dictyocunous. Pseudolituonella sp.، Zuvigerina
sp.، Echinoidermatea.

اين آثار سازند فسيلي گوياي سن  Early - Middle Eoceneبراي سازند جهرم است.
سازند رازک )(OIMr

زﻣﯿ

رخنمونهاي اين سازن بگونه اي کم گستر محدود به پهنههاي جنوب باختري نقشه است .سازند رازک بدليل پايداري
پائين رديف رسوب آن در برابر عوامل فرسايشي با ريختاري ماليم مشخص شده است .از ديدگاه سنگ شناختي اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند داراي ستبراي نزديک به  1000متر ،مشتمل بر تناوب پينههاي مارني ،سيلت رنگ و مارنهاي گچ دار رنگارنگ
همراه با اليههاي ماسه سنگ فرسوده است که در بخشهاي پائيني آن چينههاي متوسط اليه سنگ آهک رسي نموليت
دار نيز ديده مي شود .همبري زيرين اين واحد با سازند جهرم ناهمساز است.
سنگوارههاي شناسايي شده در اين سازند بشرح زير است:
Miogypsina sp.، Globigerinoids sp.، Rotalids، Dendritinarangi، Peneroplis sp.،

اين چنين سنگوارهايي بيانگر زمان ميوسن ا ست و همچنين با توجه به مطالعات و برداشتهاي انجام گرفته در
پهنههاي جنوبي نقشه و مناطق بالفاصل باختري ،چنين مينمايد که سازند آسماري با تغيير رخساره به بخش پائيني
سازند رازک تبديل شده باشد و سنگوارههاي نموليت با سن اليگوسن در قاعد ه سازند رازک نيز بيانگر اين مطلب است.
بنابراين واحد رازک سني هم ارز با اليگوسن ـ ميوسن را داراست.
سازند آغاجاري )(MPla

اين سازند ب گونهاي کم گستره در پهنههاي جنوب باختري نقشه نمود دارد .از ديدگاه ويژگي سنگ شناسي سازند
اغاجاري با ستبرايي نزديک به  430متر با تناوبي از چينههاي ستبر ماسه سنگهاي کربناتي چرت دار ،ماسه سنگهاي
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متورق و فرسوده ،سيلت سنگ (فورش سنگ) ،مارن برنگهاي خاکستري ،قرمز و سبز ،ميکروکنگلومرا و کنگلومرا
مي باشد .همبري پائيني اين سازند با واحد رازک تدريجي است .از سنگوارههاي اين سازند ميتوان ،Nonionsp.
 Rotalia sp.اشاره نموده که بيانگر سني معادل با ميوسن ـ پليوسن براي سازند آغاجاري است.
سازند بختياري )(PlQb

رخنمونهاي کم گستر اين سازند محدود به پهنههاي جنوب باختري نقشه است که رديف سنگ شناختي آن شامل
تناوبي از اليههاي متوسط تا ستبر کنگلومرايي همراه با چينههاي ماسه سنگي است .در بخشهاي پائيني اين سازند
ميان اليههاي سيلت سنگ و مارن برنگ خاکستري متمايل به قرمز و قهوهاي و سبز نيز ديده مي شود .چينههاي

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرايي اين سازند شامل قطعاتي آهکي از سازند قديمي (چون آغاجاري ،رازک ،آسماري  ،جهرم  ،ساچون ،سروک)
و چرتي با گردشدگي خوب و ابعادي در حد ريگ است.
اين سازند پوششي بگونهاي تدريجي سازند آغاجاري را پوشش ميدهد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پهنه فرعي توربيديتي ـ راديواريتي

رخنمونهاي مجموعه توربيليتي ـ راديو الريتي گسترش وسيعي در پهنههاي پوششي نقشه دارند که بسبب تاثير

تﻣ

تنشهاي موثر بر آن و واتنشهاي شبه پالستيکي در رديف سنگي آن ،بهم ريختگيهاي ساختاري و ايجاد مرزهاي
بي هنجار در خود مجموعه و نسبت به سازندهاي همجوار و بروز سيمايي آشکار و گويا از سازواره چين خوردگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ناهماهنگ و همچنين تغييرات جانبي و همساني رخسارهاي رديف رسوبي آن سبب ناتواني در شناخت ستبراي راستين
و طبقات پائيني و بااليي آن شده است.
از ديدگاه شنگ شناختي اين مجموعه شامل تناوبي از چينههاي راديوالريتي ،چرتي ،شيلي ،آهکي ،آهکي چرتدار ،

و
اﮐﺘ

آهک ماسهاي ،آهک تخريبي و کنگلومرايي است که ترتيب زمان سنگي آن با نگرش به سنگوارههاي شناسايي شده از
پرمين تا کرتاسه پسين تعيين شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الزم به يادآوريست که اين چنين رديف رسوبي با تناقص در جايگاههاي محيط رسوبي همراه است .بگونهاي که آهک
ماسهاي و آهک تخريبي بيانگر محيط رسوبي کم ژرفا است و رسوبات محيط ژرف رسوبي تعيين شده شامل آهک
سيليسي و راديوالريتها است .بنابراين چنين برداشت مي شود که درهم آميختن دو رخساره گوناگون بر اثر جريانهاي
کف و يا سرخوردن رسوبات نواحي کم ژرفا بسوي نواحي ژرفتر سبب پيدايش نهشتههاي آشته ) (Turbiditeشده و
مجموعهاي توبيديتي ـ راديوالريتي پديد آمده است.

زﻣﯿ

در اينجا مجموعه توربيديتي ـ راديوالريتي را بر پايه ويژگيهاي سنگي و زمان سنگي آنها به واحدهاي گوناگون زير
تفکيک شده اند.
 :PJlneرخنمون هاي کم گسترهاي از اين واحد در حاشيه پاياني پهنههاي خاوري نقشه نمود دارد که بيشتري آن در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پهنههاي بالفاصل خاوري در نقشه  1:100000آباده طشک واقع شده است .از ديدگاه سنگ شناختي اين واحد شامل
چينههاي بسيار ستبر سنگ آهک توربيديتي بشد کريستاليزه شده دربردارنده سنگواره مگالدون (ترياس زبرين) و
سنگوارههاي شناسايي شده زير است:
Climacammian sphacrica، Climacammina cf. moelleri، Reichlina miuta.، Globivalvulina vonderschmith.،
Laitusulina sp.، Cribrogenenna sp.، Geinitzina sp.، Agatammina sp.، Gordius sp.، Ostrecoda. Shell’s
fragments. Tubiphtes olosrus.،

اين چنين آثار فسيلي گوياي زمان  Late Permianاست.
Milliolids، algal fragment، crinoid’s debris.

اين آثار فسيلي گوياي سن احتمالي ژورسيک ميتوانند باشند .رخنمونهاي  PJlneبا بخش هاي همجواري خود مرزي
بي هنجار و گسله دارد.
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 :TRJlneاين واحد در پهنههاي جنوب خاوري کوه چنار نمود دارد .رخنمونهاي آن شامل اليههاي متوسط تا بسيار
ستبر سنگ آهک (بيوميکريتي تا ميکراسپاريتي) ،آهک تخريبي و آهک تخريبي و آهک برشي چرت دار همراه با
اليههاي آهک چرتي و چرت آهکي است.
سنگوارههاي شناسايي شده در اين واحد زمان ترياس تا ژوراسيک را نشان ميدهد.
Arenoridalina chialingchiangensis، Planiinroluta carinata.، Pilamninella kuthani.، Tetratxis nana.
Tetrataxis inflate.، Valvulina metula.، Tetrataxis sp.، Endothyranella sp.، Earlandinta sp.، frondicularia

ﮐﺸ
ﻮر

sp.، trichonella sp.، Lameliconus sp.، Trochammina sp.، Ammobaculites sp.، Glomospira sp.، Endothyra
sp.، Valvulina sp.، Gastropoda، Bryozoa، Codiaces.

اين سنگواره نمايانگر  Late Triassicاست.

Conicospirillina sp.، Ophtalmidium sp.، Trochammian sp.، Pseudocyclammina sp.، Ostracoda،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Echinoidss fragment، Dasyeladaces. Alge.

اين چنين سنگوارههايي بيانگر زمان ژوراسيک است.

تﻣ

نياز به يادآوريست که در پهنه پوششي نقشه ارسنجان نيز همانند ورقه  1:100000آباده خشک مارنهاي تيره رنگ
وابسته به ترياس بااليي و همچنين گدازههاي بالشي اسپيليتي گزارش شده از منطقه نيريز (نقشه  1:100000نيريز)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در مجموعه توربيديتي ـ راديوالريتي ،ديده شده است.
 :Jlneرخنمونهاي اين واحد در پهنههاي خاوري نقشه نمود دارد و در بردارنده تناوب اليههاي ستبر سنگ آهک
تخريبي ،آهک ماسهاي و آهک چرت دار برنگ خاکستري تا خاکستري گراينده به قهوهاي با ميان اليههاي چرت آهکي

و
اﮐﺘ

است.
سنگوارههاي شناسايي شده اين واحد بشرح زير است:

Protopeneroplis striata.، Trocholina sp.، Litulidae، Endothyra sp.، Nautiloculina sp.، Radiolaria،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

cladocorpsis.، Codiacea، Baclinella irregularis.، Cyanophytes.، Trochammina sp.، Valvulina sp.،
Aeolisaccus sp.، Thaumatoporella sp.،

اين سنگواره بيانر زمان ژوراسيک ) (Malmاست.
 :K rneاين واحد دربردارنده تناوب چينههاي نازک اليه راديوالريتي ـ چرتي ،شيل و مارن سنگ سيليسي به رنگهاي

زﻣﯿ

قرمر ،قهوه اي ،سبز و خاکستري و سنگ آهک سيليسي خاکستري تيره تا سياه همراه با اليههايي از سنگ آهک
تخريبي خاکستري رنگ است.
سنگوارههاي شناسايي شده اين واحد بشرح زير است:
Radiolaria.، Gobotruncana sp.،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Heterohelix sp.، Stomiosphaera sphaerica.

اين سنگواره بيانگر زمان  Late Cretaceousميباشد.
 :K rlneاين واحد دربردارنده تناوب چينههاي متوسط تا ستبر سنگ آهک ،آهک تخريبي ،آهک ماسه اي ،شيل و مارن
سنگ سيليسي ،آهک چرت دار ،چرت آهکي ،راديوالريت و چرت است.
سنگوارههاي شناسايي شده آن بشرح زير است:
Cal. In pith. Ovalis.، stom. Conoidea.، Glob. Aff. Helvetita.، Small Globigerina sp.، Tubifites.، Pseudo
lituonella sp.، Hedbergella sp.، Miliolids، Radiolaria.، Heterhlix sp.، Globotruncana primitive.،
Globotruncana helvatic.، Mionxia sp.، Calcisphaerula innominata.، Trochlina sp.، Lenticulina sp.،

سنگوارههاي شناسايي شده بيانگر زمان کرتاسه پائيني تا باالئي است.
 :JK rlneاين واحد در بردارنده همه واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه با دو رخساره آهکي و چرتي ـ راديوالريتي که تفکيک
آنها ناشدني مينمايد است.
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 :JK lneاين واحد دربردارنده واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه با رخساره آهکي است که به تفکيک واحد زماني آنها شدني
نبوده است.
همبري واحدهاي تفکيک شده مجموعه توربيديتي ـ راديوالريتي نسبت به يکديگر و واحدهاي زيرين خود (سازند
گورپي ،سروک ،کژدمي) بگونه اي بي هنجار و گسله و همراه با رانش بوده و تنها چنانچه اشاره شد واحد گورپي در
پالنژ باختري کوه دال نشين و بخش اندکي در پهنههاي شمال باختري کوه چنار با مرزي تدريجي به مجموعه
توربيديتي ـ راديوالريتي تبيدل شده است.
نهشتههاي کوارترنر

ﮐﺸ
ﻮر

 :Qbاين نهشتهها دربردارنده اليههاي کنگلومراي سخت و فشرده با اليه بندي نامشخص همراه با اليه هاي پيوسته و
ناپيوسته ماسه سنگي و رسي ـ مارني با ريختاري تپه ماهوري است .نهشتههاي اين واحد بگونه اي دگرشيب بخشهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کهن تر را پوشش ميدهد .کنگلومراهايي اين واحد شامل قطعات با گردشدگي خوب و اندازههاي گوناگون است که از
ديدگاه سنگ شناختي قطعات آن از سازندهاي گوره خامي ،بنگستان ،سازند جهرم ،رازک ،آغاجاري بوده که با زمينه اي
از آهک و ماسه ،سخت و متراکم شده اند.

تﻣ

 :Qcmاين نهشتهها دربردارنده تناوب چينههايي با اليه بندي نامشخص و غير ممتد کنگلومراي تا ماسه سنگي همراه
با المينههاي رس ) (Clayو مارن است .کنگلومراي اين واحد شامل قطعات آهکي با گردشدگي خوب و اندازه متوسط

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در حد پيل و ريگ حاوي ذرات چرت است .سنگ نهشتههاي اين واحد با ريختاري تپهاي ،بگونه اي دگرشيب ،بخشهاي
کهن تر را پوشش ميدهد.

و
اﮐﺘ

 :Qc1انباشته اين واحد دربردارند کنگلومراهاي متراکم با سختي متوسط گردشدگي خوب و اندازههاي ناهمسان (بطور
عمده در حد پب ل و ريگ) است که پوشش آبرفتي کهن ترين پادگانههاي گستره نقشه را شامل ميشود .جنس
انباشتههاي آن در وابستگي مستقيم با سنگ شناختي ارتفاعات پيرامون است.
 :Qc2انباشته اين واحد دربردارنده کنگلومراهاي متراکم با سختي کم ،گردشدگي متوسط تا خوب و بطور عمده اندازه
قطعات آن در حد پبل است .اين واحد ،پوشش آبرفتي پادگانههاي کهن گستره نقشه را دربرمي گيرد .جنس نهشتههاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آن در وابستگي مستقيم با سنگ شناختي ارتفاعات پيرامون است.
 :Qgاين سنگ نهشتهها پوشش آبرفتي پادگانهها و مخروط افکنههاي جوان را در مجدوده پژوهش دربرميگيرد .اجزاي
اين نهشتهها دربردارنده قطعات درشت (قلوه و خرده سنگ) تا ريزدانه (در حماسه ،سيلت و رس) با گردشدگي متوسط
و تحکيم يافتگي ضعيف است.
 :Qgsتودههاي لغزيده و ثقلي که پي آمد لغزش و ريزش ناگهاني اليههاي سنگي در شيب و پيرامون راندگيها است.

زﻣﯿ

 :Qsاين سنگ نهشتهها شامل قطعاتي از سنگهاي تخريبي و واريزهاي با ابعاد گوناگون است که بخشهاي پرشيب
دامنهاي را پوشش ميدهند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 :Qgscنهشتههاي کوهپايهاي تحکمي نيافته که اجزا آن خرده سنگ به همراه نهشتههاي دانه ريز در حد ماسه ،سيلت
و رس است.

 :Qscgدربرگيرنده نهشتههاي دانه ريز از قبيل ماسه ،سيلت و رس همراه با خرده سنگ ) (gravelو با تحکيم يافتگي
ضعيف است .اين نهشتههاي جوان در حاشيه دشتها تشکيل شدهاند.
 :Qscsانباشتگي سيالبي در بردارنده فورش ،رس و ماسه همراه با ترکيبات نمک است

 :Qsc1انباشتهها منتج از پهنههاي مردابي است که دربردارنده رسوبات دانه ريز در حد فورش و رس همراه با نمک
است.
 :Qsc2انباشته دشتهاي سيالبي در بردارنده رسوبات دانه ريز درحد فورش و رس همراه با نمک است.
 :Qsc3انباشتههاي دشتهاي سيالبي و شوره زار دربردارنده نمک ،فورش و رس است.
 :Qfcشامل رسوبات پهنههاي رسي است.
 :Qfcsشامل رسوبات پهنههاي رسي ـ نمکي است.
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 :Qssاين رسوبات شامل ماسههاي نمکي با جورشدگي خوب با کمي رس در حاشيه درياچه است.
 :Qlنهشتههاي محيط درياچه دربردارنده رس و الي (درياچه طشک و بختگان) ميباشد.
 :Qapانباشتههاي محيط دشت سيالبي ،بستر رودخانه و بستر آبراههها که بيشتر شامل رسوبات ماسهاي ،شني و قلوه
سنگي است:
اين چنين رسوبهايي امروز نيز در محيط گفته شده در حال پيدايش اند.

ﮐﺸ
ﻮر

زمينساخت
ساختار کلي

در محدوده ورقه  1:100000ارسنجان ،آرايش محور تاقديس و ناوديسها داراي روند چيره  40درجه شمال باختري
است .اين روند از جمله ويژگيهاي مهم در هندسه گسيختگيهاي بزرگ گستره نيز هست .شبکه گسيختگي اصلي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در منطقه ،دربرگيرنده گسلهاي طول با سازوکار راندگي همراه با حرکات راست بر است .اثر اين سازوکار ،گذشته از
پيدايش تغييرات مهم ساختاري در ساختمانهاي چين خورده ،سبب زايش سيستمي از گسلهاي فرعي نيز بوده است.
تغيير ناگهاني در زاويه ميان پهلويي ) (Inter Limb Angleو پيدايش خمش و کج شدگي محوري و همچنين زايش

تﻣ

نقاط فراز ) (Culminationو فرود ) (Depressionاز جمله ويژگيهاي ساختمانهاي چين خور ده منطقه از ديدگاه
هندسه ساختاري است .اين ساختار کنوني ره آوردي از جنبشهاي زمين ساختي در رويدادهاي آلپي نوين است و در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين ميان وجود آشفتگي و تغييرات در ساختمانهاي چين خورده همچون تاقديسهاي چنار  ،سياه ،رحمت و کوه دودج
گوياي اثر کاري از راندگي در گسيختگيه اي طولي بر اين ساختمانها است.
شيب سطحه غالب مه گسلهاي اين ناحيه ،شمال خاوري است و شماري محدود از گسلههاي کوچکتر ،که در پيرابند

و
اﮐﺘ

مه گسلهها ايجاد شده است .شيب جنوب باختري دارند که همراه با عملکرد آنها پيدايش چينهاي بادبزني همچون
بخشهاي شمالي باخ تري تاقديس زحمت و بخشهايي از تاقديس چنار را سبب شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اثر سازوکار راندگي در گسيختگيهاي بزرگ طولي ،عاملي کارساز در پيدايش واژگوني و حذف شدگي در يال جنوبي
تاقديسهاي چنار ،سياه و رحمت شده است و همچمين سبب خوابيدگي در صفحه اين چين خوردگيها )(Vergence
بسوي جنوب است .که در اين راستا با نگرش و بررسي در پارهاي از نمودهاي زمين شناختي بويژه ساختهاي پولکي
در مجموعه توبيديتي ـ راديوالريتي ،وجود تاثير ميدان تنش غالب از سوي شمال خاوري بارز است.
در گستره مورد بررسي با گذر از پهنههاي شمال خاوري بسوي بخشهاي جنوب باختري ،زونهاي ساختاري چون

زﻣﯿ

زير پهنه توربيديتي ـ راديوالريتي ،پهنه زاگرس مرتفع خارجي ) (External High Zagrosو زون فرعي بينابيني زاگرس
) (Intermediate Zagrosقابل شناسايي است.
زيرپهنه توربيديتي ـ راديوالريتي از بخش هاي شمال خاوري تا پهلوي جنوبي تاقديس سياه (تا گسل سياه  )1دنباله

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد ،بگونه اي که اين زير پهنه ،بخشهاي جنوبي زون زاگرس مرتفع داخلي (گروه بندي پهنههاي ساختاري ورقه
 1:100000سيوند) و بخشهاي شمالي زون زاگرس مرتفع خارجي ار پوشش مي دهد .نياز به يادآوري است که اختالف
ارتفاع فراوان پي سنگ (حدود  5000متر) نيمه شمال خاور نسبت به نيمه جنوب باختر گستره که بطور تقريب در
امتداد گسل ارسنجان (که در نقشه مغناطيس هوايي آشکار است) تعيين شده در اين زير پهنه (توربيديتي ـ
راديوالريتي) جاي گرفته است.
همچنين با نگرش به همساني سنگ چينهاي منطقه جنوب باختري با پهنه زاگرس مرتفع و تکاپوي شديدتر عوامل
ساختاري همچون نرخ کنش گسيختگيهاي رانده موجود در مقايسه با پهنه چين خورد ساده پهنهاي بعنوان نواري از
جنوبي ترين پهنه زاگرس مرتفع با نام پهنه زاگرس مرتفع خارجي ) (External High Zagrosمسلم مينمايد (نقشه
 1:100000سيوند) .

زون فرعي بينابيني (نقشه  1:100000شيراز) که گوشه جنوب باختري نقشه را دربر ميگيرد نشان از گونهاي ويژگيهاي
ساختاري و محيط رسوبي قديمي دارد کهدر ميان دو زون تکتونيکي زاگرس مرتفع خارجي و زون چين خورد ساده
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مشترک است .اين زون در چارچوب پهنهاي نواري شکل در مرز مشترک و همپوشان پيدايش زون تکتونيکي ياد شده
جاي دارد .از ويژگيهاي زير پهنه بينابيني ميتوان به پيدايش واحدهاي جوان (رازک و )..و پيدايش ساختمانهاي
چين خورده ساده اشاره کرد که با توجه به تاريخچه ساختاري پرتحولتر و تغييرات رسوبي ـ رخسارهاي نسبت به
پهنه چين خورده ساده زاگرس اين زير پهنه تفکيک شده است (بيشتري گسترش اين زير پهنه در نقشه 1:100000
شيراز ميباشد).
گسلهاي مهم ناحيه
گسل ارسنجان

ﮐﺸ
ﻮر

اين گسيختگي از شمال باختر ،دنباله ابرگسيختگي موسي خاني (ورقه  1:100000سيوند) است که پس از گذر از
پهلوي جنوبي تاقديس چنار با روند شمال باختر ـ جنوب خاور (در شمال شهر ارسنجان) به موازات محور درياچه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

طشک ادامه مي يابد و سرانجام بسوي جنوب خاوري (بيرون از محدوده مورد پژوهش) با تغيير ناگهاني در راستا به
شمالي ـ جنوبي بر ميگردد و به گسل بختگان (نقشه  1:100000نيريز) ميپيوندند.
اين گسيختگي در گروه گسيختگيهاي طولي جاي دارد و مولفه اصلي جابجايي در آن راندگي با شيب سطحه رو به

تﻣ

شمال خاور است .جنبش اساسي اين گسيختگي و اثر کاري آن سبب واژگوني ،زيرراندگي و حذف بخشي از اليههاي
پهلوي جنوبي تاقديس چنار و بروز افت در پهنههاي جنوبي و انباشتگي نهشتههاي جوان در فرود ديواره گسل شده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است.
همچنين ايجاد ناهنجاري و اختالف نزديک به  5000متر در ژرفاي پي سنگ ،حاصل از فعاليت اين گسل در نقشه
مغناطيسي سنجي هوايي ،بطور کامل آشکار است.
مجموعه گسلي توابع

و
اﮐﺘ

چگونگي عملکرد اين گسيختگي در برش ’ BBبه نمايش درآمده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين دسته ) (Zoneگسلي با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري ،مناطق ،توابع ارسنجان را در مي نورند و در انتها
شمال خاوري خود به زون گسلي دال نشين (با مولفه چپ گرد ،نقشه  1:100000آباده طشک ) و در پهنههاي جنوبي
باختري پس از دشت کربال ،به احتمال ،به گسل بيدزرد (با مولفه چپگرد نقشه  1:100000کوار) ميپيوندد.
اين گسل از جمله گسيختگيهاي عرضي است و ميتوان در بخشهاي جنوب خاوري تاقديس چنار و پالنژ باختري
تاقديس دال نشين اثر مولفه چپ گرد آن را پيگيري کند که سبب انحراف محور ساختماني در اين تاقديسها شده

زﻣﯿ

است.
دامنه گسترش عرضي اين دسته گسلي از توابع ارسنجان تا درياچه طشک را پوشش ميدهد که در اين پهنهها ميدان
تاثير تنش حاصل از مولفه چپ گرد آن در مجموعه توربيديتي ـ راديوالريتي آشکارا رديابي شدني است .بگونهاي که
تغيير روند محور ساختماني ،انحراف و بريدگي دنباله اليهها و کشيدگي به پيروي از راستاي گسل را پديد آورده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسل کوه سياه )(I

اين گسيختگي در گروه گسل هاي طول و مورب لغز است که مولف ه اصلي جابجايي در آن راندگي است .اين گسل با
شيب سطحه رو به شمال پهلوي جنوبي کوه سياه تا کوه ناانجير را در نور ديده که در دنباله شمال باختري خود به
گسيختگي سيوند (نقشه  1:100000سيوند) مي پيوندند و در ادامه جنوب خاوري خود پس از گذر از پهلوي جنوبي
کوه ناانجير در ساحل شمالي درياچه بختگان امتداد مييابد.
جنبش اساسي اين گسيختگي و اثر کاري آن سبب واژگوني زيرراندگي و حذف بخش وسيعي از پهلوي جنوبي کوه

سياه و حذف کامل پهلوي جنوبي تاقديس ناانجير گرديده است و همچنين سبب بروز افت شديد در بخش فروديواره اي
و انباشتگي نهشتههاي هولوسن بويژه رسوبات باتالقي ) (Qsc1و رسوبات ريزدانه دشت سيالبي ) (Qsc 2شده است .زايش
سيستم گسيختگيهاي متقاطع و بروز کنشهاي وزني همراه با جابجائي درمحور تاقديسهاي سياه و ناانجير در شمار
پديدههاي قابل توجه در فراديواره اين گسل است.
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گسل کوه سياه )(II

اين گسيختگي با سازوکاري راست لغز در گروه گسله اي مايل تاقديس کوه سياه را متاثر ساخته است که در بخشهاي
شمال باختري با مولفه قائم همراه بوده و در پهنههاي جنوب خاوري با نزديک شدن به گسيختگي کوه سياه ) (Iبه
گسل پرشيب با مولف ه راندگي همراه شده است .اين گسيختگي در واقع بصورت يک دسته گسلي ظاهر گرديده که
پيش ينه جلوه ساختاري آنها انحراف محور تاقديس کوه سياه و گسترش عرضي پهلوي شمالي اين تقاديس (تحت تاثير
مولف ه قائم و راست بر) گرديده است و همچنين در انتهاي جنوب خاوري آنها با نزديک شدن به گسل کوه سياه )(I
آثار زيرراندگي و حذف اليه موثر از مولفه راندگي کامال مشهود است.

ﮐﺸ
ﻮر

مجموعه گسل کوه خون

اين مجموعه در پيکر دسته اي از گسلهاي طولي با شيب سطحه رو به شمال خاور توالي رسوبي توربيدايتي ـ راديوالريتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کوه خون را متاثر ساخته است .نمود تاقديس و ناوديسهاي پرشمار همرا ه با بي هنجاري در شيب اليهها و ايجاد
ساختهاي فلسي ) (Shuppenدر شمار جلوههاي ريخت زمينساختي اين دسته گسلي ميباشد .عملکرد اين مجموعه
گسلي در برش ساختاري ’ CCنمايش داده شده است.
گسل ايزد خواست

تﻣ

اين گسيختگي درگروه گسلهاي طولي جاي دارد .مولفه اصلي جابجائي در آن راندگي با شيب سطحه رو به جنوب

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .اين گسل دامنه شمالي کوه دودج را در نورديده است .در شمار بهم ريختگيهاي ساختاري و تغييرات پيآمده از
جنبش اين گسيختگي در گستره مورد پژوهش ميتوان به راندگي واحدهاي جهرم و ساچون و ايجاد تغييرات
ليتولوژيکي در نهشتههاي جوان و پيدايش پرتگاههاي آبرفتي ) (Scarpletsنام برد .سازوکار اين گسلش در برش
ساختاري ’ AAنمايش داده شده است.

و
اﮐﺘ

گسل کوه رحمت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين گسل در دامنه جنوبي کوه رحمت با سازوکار راندگي و با شيب سطحه رو به شمال خاور جاي گرفته و در گروه
گسلهاي طولي جاي دارد .تکاپوي اين گسلش با بروز افت شديد و زيرراندگي در فرو ديواره و انباشتگي حجم زيادي
از نهشتههاي ريزدانه در حد سيلت و رس حوضه سيالبي و مردابي همراه است و اثر سازوکار آن در فرو ديواره گسل
باال راندگي و در پي آن زايش گسيختگيهاي ثقلي در هسته تاقديس شده است .عملکرد اين گسل در بخشهاي شمال
باختري ،پهلوي جنوبي تاقد يس رحمت هماره با واژگوني و تغييرات شديد شيب اليهها در سازندهاي سروک ،کژدمي
و داريان شده است .اين گسيختگي در ادامه جنوب خاوري خود چند شاخه شده و سرانجام در زير انباشتههاي دشت
پنهان ميشوند.

زﻣﯿ

مجموعه گسيختگي دودج

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين مجموعه داراي خمشهاي ناگهاني در راستاي آنها است و در گروه گسلهاي عرضي تا مايل است که مولفه اصلي
جابجائي درآن راندگي همراه با مولفه راست بر است .کج شدگي و برگشتگي در صفحه محوري ساختمانهاي چين
خورده همراه با کوتاه شدگي قابل توجه از جمله تغييرات ساختاري ناشي از سازوکار جابجائي در گسيختگيهاي مورد
بحث است.
جنبش اصلي اين گسيختگيها و اثر کاري آنها در کوه دودج سبب کج شدگي ،واژگوني اليههاي سازند جهرم و ساچون
و راندگي واحد سروک بر واحدهاي جوانتر (جهرم و ساچون) شده و ساختاري فلسي را در پهنه جنوب باختري پديد
آورده است.
چگونگي عملکرد اين مجموعه در برش ’ AAنمايش داده شده است.
تاريخ زمينساختي گستره

با نگرشي ژرف در ويژگيهاي چينه شناختي واحدهاي گوناگون سنگي در گستره بررسي شده ميتوان دريافتههايي
درباره گذشته حوضههاي رسوبي و خاستگاه آنها در نتيجه همخواني اين ويژگيها با سازوکارهاي زمينساختي بازيافت.
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مجموع توربيديتي ـ راديوالريتي در واقع بصورت زير پهنهاي است که از منطقه نيريز اغاز و در مناطق آباده طشک و
ارسنجان تا سعادت شهر کشيده شده است .ويژگيهاي چينه شناختي اين مجموعه بساني است که ميتوان آغاز حوضه
رسوبي آنها را به پرمين و تداوم آنرا تا کرتاسه بااليي انگاشت ،بنابراين در پرمين که گامههاي آغازين بازشدگي
) (Riftingاست رسوبگذاري اين مجموعه آغاز شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

توالي راديوالريت در پهنههاي بررسي شده فزون بر تغييرات فراوان در ستبراي اليههاي گوناگون تحت تاثير عواملي
چون تغييرات ژرفاي حوضه رسوبگذاري به هنگام ته نشيني و يا پديدههاي زمين ساختي پس از رسوبگذاري و در
حين آن يا پس از چين خوردگي واحدها ،همچون تشکيل چين هاي نامتقارن و همچنين ايجاد گسيختگيهاي کنشگر
و در نتيجه ويژگيهاي چينه شناختي و همبري دو سازند سور مه و فهليان در منطقه گوياي وجود حوضه اي ژرف تا کم
ژرفا ،از زمان ژراسيک تا آغاز کرتاسه ،که در گذر از رويداد زمينساخت سيمرين پسين است .اما اثر اين فاز در اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش از زاگرس در حدي نبوده است که بروز ناپيوستگي فرسايشي در تداوم سوبگذاري اين حوضه رسوبگير را در پي
داشته باشد
حرکت هاي کرتاسه بااليي (فاز اوسترين) را ميتوان با نهشتههاي آهندار بخش باالي سازند سروک در اواخر سنومانين

تﻣ

ـ تورنين آشکار کرد .بگونه اي که وجود ترکيبات آهندار در بخش بااليي سازند سروک گواهي بر حرکتهاي زمين
ساختي پديد آورنده ناهمسازي حد سازندهاي سروک و گورپي در اسکوب هاي سنومانين ـ تورنين است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

الزم بذکر است که در پهنههاي شمال خاوري شواهدي دال بر تغييرات محسوس رخساره اي در سازندهاي کژدمي،
سروک و گورپي و به بيان ديگر تغييرات محدود محيط رسوبگذاري در پهنه ذکر شده ديده ميشود که چنين تغييراتي
در حوضههاي رسوبي متاثر از کنش گسيختگيهاي عمده و کارساز در روند زمينساختي آن زمان است.

و
اﮐﺘ

نهشتههاي ساحلي کربناته پاره سازند قبان گوياي ژرفاي کم دريا در طي رويداد معادل الرميد و پي آمد آن افزايش
تدريجي ژرفاي حوضه رسوبگير و پيدايش بخش مارني سازند ساچون است .اين روند تا اواخر ائوسن که با آغاز فاز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تکتونيکي معادل پيرنه همراه است ادامه يافته است .در اين ميان گواههايي آشکار گوياي اثر خشکيزايي و تاثير
فرسايش در همبري واحد جهرم با رسوبات پوششي خود است.
با بررسي همبري بااليي واحد جهرم در پهنههاي جنوب باختري و مناطق بالفاصل آن (خارج از محدوده مورد پژوهش
در ورقه  1:100000شيراز) نقش مشترک بخش پائيني واحد رازک و سازند آسماري در پوشش واحد کربناته جهرم ،
گوياي تغييرات رخسارهاي پرشتابي است که اينچنين تغييرات را نيز ميتوان نتيجه اي از اثر فاز رهايي و بروز

زﻣﯿ

حرکت هاي نرمال در گسيختگيهاي بزرگ منطقه و در پي آن ايجاد حوضههاي رسوبگير گرابني در آغاز اوليگوسن
دانست.
پس از پايان رسيدن چرخه نهشته گذاري واحد تبخيري ـ مارني رازک همچنان روند کاهش تدريجي ژرفاي حوضه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبگير و پسروي آب در ميوسن بااليي ،عاملي اساسي در تغيير رژيم رسوبگذاري و چيرگي محيط دلتايي مآندري و
در دنباله آن پيدايش توالي رسوبي سازند آغاجاري بوده است.
سرانجام فاز فشاري پس از ميوسن آغازگر چين خوردگيهاي ماليم زاگرس در فرمهاي تاقديسي و ناوديسي شده است.
اين بگونه اي است که همبري بااليي واحد آغاجاري با سازند کنگلومرايي بختياري در پهنههاي جنوب باختري بويژه
در مناطق بالفصل آن بيرون از محدوده پژوهش در ورقه  1:100000شيراز در دو قالب ناپيوستگي دگرشيب (پيرامون

 6درجه) و بصورت تدريجي قابل رديابي است.
در حقيقت اساسيترين ناپيوستگي دگرشيب در همب ري واحد بختياري با بخشهاي زيرين خود در پيوستگي با اثر
رويداد کوهزايي پاسادنين است.
بنابراين بيشترين تغييرات ساختاري منطقه  ،همچنين چين خوردگيهاي شديد گسلش هاي ژرف و اساسي در توالي
رسوبهاي قديمي و حوضههاي موالسي جوان با اثر فاز پاسادنين همخواني دارد .اثر اين فاز در بروز راندگيهاي بزرگ
و تکوين ساختمانهاي چين خورده در منطقه نيز کار ساز بوده است.
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زمين شناسي اقتصادي

گستره پوششي نقشه ارسنجان از ديدگاه متالوژني تنها در مجموعه توربيديتي ـ راديوالريتي به منظور پي جويي
کانسار منگنز اهميت است و از ذخاير معدني غيرفلزي در گستره ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
ـ سنگ آهک کرم و روشن سازند جهرم ،آهکهاي کريستاليزه واحد ) (PJnelآهکهاي کرم و خاکستري روشن بخش
قربان  ،آهکهاي خاکستري روشن سازنداي داريان و سروک ،آهک هاي خاکستري تا تيره سازندهاي سورمه و فهليان
بعنوان سنگ تزئيني و نما ،ساخت مصالح ساختماني و مصارف صنعتي (در کارخانه پتروشيمي ،پااليشگاه ،کارخانه

ﮐﺸ
ﻮر

قند و سيمان) قابل استفاده است.
ـ پوشش آبرفتي پادگانههاي جوان در گستره جهت توليد شن و ماسه
ـ رسوبات تبخيري سازند رازک بصورت لنزها و اليههاي غير ممتد گچ است .الزم بذکر است که در اين ناحيه گچ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

داراي ذخاير قابل توجه نبوده اما در پهنههاي بالفصل باختري (خارج از محدوده مورد پژوهش) در کوه دراک معادن
فعالي از اين ذخيره (گچ) شناسايي شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ـ دشتهاي سيالبي محل انباشتگي رسوبات جوان هولوسن بدليل درصد باال از ت رکيبات رسي بعنوان مواد اصلي
کارگاههاي آجرپزي و کارخانه سيمان کاربرد دارند.
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