ﻮر

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻋﻨﻮان:

و اﮐ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﻧﻴﺮﻳﺰ

ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺷﻨﺎ

6848

زﻣ
ﯿﻦ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

س.ع .ا ا  ،ج .روﺷﻦ روان ،س .ﻋﻼ ﻣﻬﺎ ﺎدی ،م .ﺳ ە ای ،م .ﻧﻮازی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

1996
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6848نیریز
وضعیت جغرافیایی و ریخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه  1 :100،000نيریز منطقه ای را در بر ميگيرد که مختصات جغرافيایي آن بشرح زیر ميباشد:
׳ 30׳ 54º -4طول جغرافيایي
׳ 29º- 29º, 30عرض جغرافيایي

مهمترین ناحيه مسکوني این ورقه شهرستانهای نيریز و اصطهبانات ميباشند .مهمترین راه ارتباطي این ورقه جاده
آسفالته سيرجان -ش يراز مي باشد .در منطقه تحت پوشش فعاليتهای بسيار مهم معدني و کشاورزی صورت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميگيرد .مراکز فعاليتهای کشاورزی دشت های ده چاه و دشتهای اصطهبانات و مناطق اطراف نيریز و دشتهای
اطراف دریاچه بختگان ميباشد  .فعاليت مهم معدنکاری بر روی سنگهای ساختماني منطقه تنگ حنا صورت ميگيرد
و بخشي از فرآورده های معدني سنگ چيني این منطقه بخارج از کشور صادر ميگردد .در کوهستانهای جنوب و

تﻣ

شرق اصطهبانات فعاليتهای باغداری وسيعي انجام ميگيرد که خصوصاً در دو مورد انجير کوهي و بادام کوهي
بسيار موفقت آميز بوده است .در محدوده این ورقه سفرههای آبهای زیر زميني بسيار خوبي در ده چاه و اطراف نيریز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجود داشته و چشمههای کارستي بسيار پرآبي در کوهستان های جنوب اصطهبانات وجود دارد که آب آ ن در ا ین
شهر به مصارف باغداری و کشاورزی و مصارف شهری ميرسد .از دیگر فعاليتهای اقتصادی این منطقه دامداری است
که در بخشهای شمال شرقي شمالي و شرق منطقه مورد مطالعه از رونق نسبتاً خوبي برخوردار است.

و
اﮐﺘ

از دیدگاه ریخت شناسي منطقه تحت پوشش این ورقه را مي توان به  5بخش ریختاری تقسيم بندی نمود:
 -کوهستانهای جنوبي که عمدتاً از ستيغهای بسيار بلند آهکي تشکيل گردیده و دارای توپوگر افي کارستي ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سيستمهای شکستگي متقاطع کوهستانهای الیه کور و کوه باش را به متوازی السطوحهای با اندازههای مختل ف
تقسيم نموده که فرسایش سطحي و انحالل آهکها از طریق درزه ها توسعه کارست ها را موجب گشته است .تنها فرو
افتادگي مهم این بخش دره اصطهبانات است که بصورت یک دره ميان کوهستاني در محور یک ناودیس قرار گرفته
است.
 فرو افتادگي بختگان :این فرو افتادگي بصورت یک فرو افتادگي تکتونيکي مثلثي شکل در شمال رشته کوههایالیه کور و کوه باش بوجود آمده و محل تجمع سيالبهای فصلي ميباشد.

زﻣﯿ

 فرو افتادگي زون افيوليت و فليشهای ائواليگوسن :این فرو افتادگي ماحصل تأثير متقابل یک رشته گسل راندگيو فرسایش فليشهای ائواليگوسن ميباشد  .توپوگرافي این بخش به دليل تفاوت رفتار فرسایشي بين افيوليت ها و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فليش ها ،ناهموار ميباشد .افيوليت ها بصورت تپههای منفرد در این زون قرار گرفته و فليش ها اکثر اً فرسایش یافته
اند .دامنههای شمالي این بخش به دليل وفور واریزههای بسيار بزرگ آهک های کرتاسه بسيار ناهموار و سنگالخي
ميباشد.
 کوهستانهای بسيار بلند و طویل و کم پهنای شمال شرق بخش  3از دیگر نمودهای ریختاری این محدوده است.ستيغهای بلند آهکي و درههای نسبتاً عميق منطبق بر زونهای گسلي ،توپوگرافي کارستي از ویژگيهای این بخش
است .بلندترین نقطه ارتفاعي این کوهستان که  3085متر از سطح دریا ارتفاع دارد در نزدیکي ب خش شمالي این
ورقه قرار دارد.
 فالت ده چاه :این منطقه بصورت یک دشت مرتفع در دامنههای شمال شرقي بخش  4قرار گرفته است .ارتفاعمتوسط آن  2100متر ميباشد.
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بلندترین نقطه ارتفاعي این ورقه تقریباً  2900متر از سطح دریا ارتفاع دارد .متوسط بارندگ ي ساليانه در این ورق ه در
نقاط مختلف متغير است و بين  200تا  400ميليمتر در سال در نوسان بوده و متوسط حرارت ساليانه نيز در
بخشهای مختلف آن متغير و بين  20تا  10درجه سانتيگراد ميباشد .برای نقاط مختلف آن در نوسان است.
زمین شناسی

در منطقه مورد مطالعه مي توان چند زون ساختاری را تشخيص داد که این زونها عبارتند از:
 زون زاگرس بر جا در جنوب زون افيوليتي -زون فليشهای ائو -اليگوسن در مرکز.

ﮐﺸ
ﻮر

کلیات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 زون سنندج -سيرجان در شمال شرق منطقه. زون توربيدیتهای رادیوالریتي که بصورت یک باریکه بين زاگرس برجا و زون افيوليتي قرار گرفته است.سه زون  3و  4و  5را در تقسيم بندیهای قدیمي به زون زاگرس خرد شده نسبت داده اند.

تﻣ

سعي نموده ایم که ابتدا چينه شناسي و ليتولوژی هر کدام از این زون ها را جداگانه تشریح ن موده و سپس تحوالت
ساختاری هر زون و در پایان تحليل تکتونيکي کلي این منطقه را مورد ارزیابي قرار دهيم.

و
اﮐﺘ

تشریح واحدهای سنگی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در منطقه مورد مطالعه پژوهشهای بنيادی بسيار انجام شده که ذکر همه آنها در این نوشتار ميسر نيست .بعضي از
این مطالعات هنوز نيز ادامه دارد .بيشتر مطالعات قبلي بر روی افيوليت ها و رادیوالریتهای این منطقه انجام شده
است.
زون زاگرس برجا :واحدهای PEjc , PEjb , PEja , PEs , Kt , Єh
واحد Єh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد که عمدتاً بصورت دیاپيریک آهکهای سازند تابور  Ktو سازند جهرم را قطع نموده در چند نقطه در 10
کيلومتری شرق و شمال شهرستان اصطهبانات بيرون زدگي داشته و راه آسفالته نيریز  -اصطهبانات از ميان یکي از
آنها عبور مينماید .ساختار این مجموعه بسيار در هم ریخته و بي سامان است .این مجموعه عمدتاً از دولوميتهای
بودار و آهکهای تریلوبيت دار کامبرین مياني تا باالیي تشکيل شده که مقدار کمي ماسه سنگ و شيل های قرمز نيز

زﻣﯿ

آنرا همراهي مينمایند .این مجموعه دیاپيری با مجموعههای دیاپيری سری هرمز در زون زاگرس م قایسه گردیده
ولي در مقایسه فقط بر اساس شباهت ساختاری بوده است .در هيچکدام از برونزدها آثاری از نمک مشاهده نگردیده
است .سطح تماس ای ن واحد با سنگهای درونگير بسيار پرشيب و ناگهاني و برشي شده است که نشان از نفوذ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دیاپيریک این مجموعه به درون آهکهای سازند جهرم و سازند تاربور دارد .تریلوبيتهای موجود در این واحد توس ط
کارشناسان شرکت ملي نفت ایران مطالعه شده و سن کامبرین مياني تا باالیي را بدان نسبت داده اند.

سازند تاربور Kt

این سازند اساسا از آهک و آهکهای مارني بوجود آمده و ضخامت آن در بسياری از مناطق کوه باش تقریبا ثابت
بوده و در حدود  500متر مي باشد .این آهک ها با شيب بسيار کم با دگر شيبي زاویه ای بسيار مشخص بر روی

رادیوالریتهای زون راد یوالریتي پيچکان نهشته شده اند .قطعاتي از این رادیوالریت ها در برشهای رسوبي بخش
تحتاني این سازند دیده مي شود .از این آهک ها مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Valvulamina Piccardi, Nodophthalminidium sp., Monochormontia sp., Minouxia sp., Dicyclina sp.,
Hedbergella washitensis, Chilostomella sp., Coskinolina sp., Miliolid, Rotalid, Minouxia lobata,
Dicyclina schlumbergeri,Taberina sp., Orbitolinidae, Dacycladacea, Loftusia sp., Omphalocyclus
macroposus, Orbitoides media, Ethelia albe, Vidalina sp., Siderolites calcitrapoides, lepidorbitoides sp.,
Globotruncana sp., Marrssonella sp., Cibicides sp., Pseudolituonella reicheli, Globigerina washitensis,
Lamellibranch, Valvulammina piccardi.
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که سن آن را از سانتنين تا ماستریشتين ) (Santonian to Maestrichtianگزارش نموده اند.
واحد  PEsسازند ساچون

در این نقشه این واحد با سازند ساچون زاگروس مقایسه شده و از آهکهای مارني ،ماسه سنگ ها و کنگلومراهای
قرمز رنگ و ژیپس تشکيل شده است .گذر سازند تاربور به سازند ساچون تقریبا تدریجي و آهکهای مارني بخش
زیرین سازند ساچون مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Loftusia sp., Omphalocyclus macroporous, Globotruncana sp., Hedbergella sp., Pseudolituonella sp.,
Loftusia cf. Coxi, Lepidorbitoides sp., Siderolites calcitrapoides, Heterohelix sp., Oligosteginid,
Operculina sp., Anomalinid, Valvulinid, Dacycladaces, Ethela alba, Globigerina sp., Alveolinidae,
Orbitoides, sp. Melobesis, Orbitoides media, Globotruncana stuarti, Gumbelina sp.,
به این مجموعه سن ماستریشتين ) (Maestrichtianنسبت داده شده است .ولي مطيعي ( )1372سن ماستریشتين

تا ائوسن زیرین را به این سازند نسبت داده است .حد کرتاسه باالیي و ائوسن زیرین به زعم او به دليل عدم وجود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگواره در بخش ماسه سنگي و کنگلومرایي قابل تشخيص نيست .محتمل است که بخش مذکور را بتوان به
پالئوسن زیر ین مياني نسبت داد زیرا در این منطقه از سازند جهرم که مستقيما بر روی سازند ساچون نهشته شده
مجموعه فسيلي مربوط به پالئوسن فوقاني بدست آمده است.

تﻣ

واحدهای  PEjc ,PEjb ,PEjaسازند جهرم

واحدهای  PEja , PEjbدر زاگروس بر جا وجود داشته و واحد  PEjcدر زون سنندج  -سيرجان دیده شده است .از نظر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اختصار و ارتباط زمين شناسي ما همه این واحدها را در یک جا شرح مي دهيم.
واحدهای  PEja , PEjbکه گستره های بسيار وسيعي را در کوهستانهای الی کور و چاه چک مي پوشانند با سازند
جهرم زاگروس بر جا مقایسه شده است .قاعده سازند جهرم از یک آهک سيليسي شده دولوميتي سفيد رنگ ت شکيل

و
اﮐﺘ

شده که واحد  PEjaرا تشکيل مي دهد سپس ردیف نسبتا ضخيمي در حدود  300متر آهکهای بيواسپاریتي تا
بيوميکرواسپاریتي آلولينادار نهشته شده که در انتها به آهکهای مارني تبدیل مي شود و واحد  PEjbنقشه نيریز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اساسا از آنها بوجود آمده است .ضخامت سازند جهرم در این زون از چهارصد متر تجاوز نمي نماید .مجموعه فسيلي
بسيار متنوعي از آن بدست آمده که به قرار زیر مي باشد:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Nummulites sp., Alvolina sp., Operculina sp., Solenomeris sp., Cibicides sp., Hetrohelix sp.,
Orbitolites sp., Kathina sp., Valvulina, Milliolid, Glomoalveolina, Miscellanea sp., Spirolina,
Anomalinid, Disticoplax sp., Miscellanla miscella, Flasculina sp., Saudia sp., Dictyoconus sp.,
Textutarid, Lithounella sp., Coskinolina sp., Somalina sp., Paverhapydionina sp., Nummulites fabiani,
Globorootaalia sp., Cymmpolia maydense, Ethella alba, Globigerina sp., Rotalid, Valvulinid, Fabiania
sp., Gypsina, Eorupertina sp., Chapmanina sp., Discocyclina sp., Miogypsina sp., Austrotrlillina sp.,
Lockhartia sp., Planorbulina sp., Haddonia sp., Mississipina sp., Dictioplax, Lithophyllum sp.,
Lithothamnium sp., Solenopora, Discorbis, Alveolina oblonga, Glomovalvulina sp., Globorotalia
eschaensis, Hedbergella create, Daviesina sp., Nodophthamidium sp., Chrysalidina sp., Cympolla
magaense, Clpenla cf. digitata, Rhopydonina sp., Sakesari cf. cotteri, Spiroculina sp., Globorotalia
wlicoxensis, Saudia labyrithica.
از مجموعه فسيلي بدست آمده سن پالئوسن فوقاني ) (Upper Paleoceneتا ائوسن فوقاني ) (Upper Eoceneبرای

سازند جهرم بدست آمده است.

واحد  PEjcفقط در کوهستانهای شمالي ورقه بر روی آهکهای اربي تولينادار واحد  Klتشکيل گردید ه و گسترش آن
بسيار محدود مي باشد .در برونزدی که در  5کيلومتری شمال دهکده سي بيره قرار دارد این واحد بصورت سه تپه
نسبتا کوچک به قاعده کنگلومرائي و مارني بر روی آهکهای کرتاسه زیرین نهشته شده اند .این م جموعه در ورقه
چاهک گسترش زیادی داشته واز آهکهای بخش زیرین آن فسيلهای مربوط به پالئوسن فوقاني بدست آمده است.
در منطقه مورد بحث در سه نمونه از آهکهای این برونزد ها مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Nummulites sp., Fabiania sp., Cibicides sp., Orbitolites sp., Alveolina sp., Eorupertina magna, Rotalid,
Miliolid, Anomalinid, Valulinid, Bryoza, Alagal, Solenomeris sp., Miscellanea sp., Mississiplna sp.,
Kathina sp., Ethelia alba, Disticoplax, Melobesie, Dascycladaceae, Crinoid, Globrotalia wllcoxensis
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که سن آن را پالئوسن فوقاني ) (Upper Paleoceneتا ائوسن مياني ) (Middle Ecceneگزارش نموده اند .بنابراین
سه برونزد مذکور را مي توان معادل واحدهای  PEjb, PEjaتلقي نمود.
زون رادیوالریتهای پیچکان واحدهای Jkr , TRexj , TRl

این مجموعه در جنوب گسل بختگان بصورت برونزدهای منفرد و ناپيوسته دیده شده که قسمت اعظم آ ن در زیر
بهمني از واریزههای سازند جهرم و تاربور دفن گردیده است .ریکو ( )1974به واحد  Jkrنام رادیوالریتهای پيچکان
را اطالق نموده است.
ex
بخش زیرین این واحد که در نقشه بنام  TR jناميده مي شود .مجموعه درهمي است از آهکهای توربيدیتي

ﮐﺸ
ﻮر

مگالودون دار تریاس باالیي ) (Upper Triassic Megalodon Limestoneمارنهای تيره رنگ و ریزشهای برش
آهکي ( -احتماال از همين آهکهای مگالودون دار) به درون مارنهای سياه ،دیاپيری سرپانتينيتي ،این مجموعه قبال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بنام زون بلوکهای جدا مانده  Exotic Block zoneمعرفي شده بود ولي مطالعات ما نشان داد که رسوب اصلي این
مجموعه مارنهای تيره رنگ  -احتماال متعلق به تریاس باالیي -است که آهکهای مگالودون دار تریاس به صورت
واریزههای سخت نشده بهنگام رسوب گذاری مارنهای در اثر حرکات درون حوضه ای به ميان آن سرازیر گشته است.
از این آهک ها مگالودون دار مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:

تﻣ

Frondicularia sp., Dustuminid sp., Trochamminid, Miliolid, Algae, Dustomina sp., Nodosaria sp.,
Variostoma sp., lnvolutina sp., Glomospira sp., Echinold spine, Ostracod, Crinoid, Sponge spicule.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این آهک ها عموما نوعي پيویل اینتراسپاریت ) (Biopel interspariteمي باشد .سن این آهک ها را ب ه تریاس فوقاني
نسبت داده اند.

و
اﮐﺘ

در درون واحد  TRexjبه احتمال قوی همراه دیاپيرهای سرپانتينيتي  -قطعاتي از سنگهای متامورفيک خاص به باال
آمده است که یک برونزد آن در دو کيلومتری جنوب غربي سورمق دیده شده است .این سنگ ها دارای بافت
پرفيروبالستيک تا گرانوبالستيک بوده و دارای پاراژنز زیر مي باشد:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Homblende (eddenitic) ± Glaucophane ? ± Epidote + Albite + Chlorite
سن و ماهيت اوليه این سنگ ها روشن نيست .باحتمال قوی مارنهای سياه واحد  TRexjمعادل مارنهای سياه قاعده
سری پيچکان مي باشد که ریکو ( ) 1974از آن یک مجموعه فسيلي متعلق به الدینين فوقاني )(Upper Ladinian

تارتين ) (Rhaetianبدست آورده است .احتمال مي رود که مارنها و آهکهای مگالودون دار تریاس فوقاني بر ب ستری
از سرپانتينيت نهشته شده باشند .این سرپانتينيت ها در حرکات پایان کرتاسه باالیي بصورت دیاپير ،نهشتههای
باالیي را در نور دیده اند و موجب بهم ریختگي مجموعه رسوبي درون واحد  TRexjگشته باشند .بر روی واحد TRexj

زﻣﯿ

مجموعه ای نهشته شده است که از تناوب آهکهای سيليسي ،رادیوالریت ،شيلهای سيليسي سبز رنگ ،آهکهای
ميکروبرشي ،آهکهای اواوليتي تشکيل شده و در بخشهای انتهایي باندهای رادیوالریتي زیادتر شده و سرانجام به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه ضخيمي از رادیوالریت (واحد  )Jkrتبدیل مي شود .از آهکهای درون تناوب مذکور ریکو ()1974
فسيلهای مانند:
Trocholina elongate, Protopeneroplix striatus, Textularid
گزارش نموده که تعلق به ژوراسيک مياني دارد .با این ترتيب رادیوالریت های واحد  Jkrسني جوان تر از ژوراسيک

مياني دارند .گذر رادیوالریت ها و تناوب آهک رادیوالریت تدریجي مي باشد .رادیوالریت از تناوب ن سبتا ضخيمي از
رادیوالریتهای رسي با الیههای سانتي متری خاکستری یا سبز رنگ و رادیوالریت های قرمز رنگ و قهوه ای و
باندهای نازک شيل های رادیوالر دار قرمز رنگ تشکيل گردیده است .بسياری از محققين این مجموعه را
توربيدیتهای رادیوالریتي دانسته اند .مجموعه  Jkrبشدت چسن خورده و شيوه چين خوردگي کامال نام هماهنگ
) (Disharmonicمي باشد .در درون رادیوالریت ها در یک نقطه در گردنه اصطهبانات الیه نازکي از گدازههای بالشي
اسپيليتي شده دیده مي شود که تفکيک آن به دليل پوشيده بودن و کم ضخامت بودن آن ميسر نگردید .این
مجموعه رادیوالریتي در بعضي از مناطق مجاور به یک آهک کنگلومرایي -برشي ختم مي شود که ریکو ( )1974از
آن مجموعه فسيلي زیر را بدست آورده است:
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Orbbitolina, Nezzazata, Saipigoporella dinarica, Alveolinide, Orbitolinid, Rudist,
که محدوده سني بين آپتين تا سنومانين را در بر مي گيرد ،سن  Jkrرا باید ژوراسيک مياني تا کرتاسه زیرین در نظر

گرفت .خاطر نشان ميسازیم که سازند تاربور با دگر شيبي بر روی رادیوالریتهای مذکور نهشته شده است .در
منطقه مورد بحث واحد آهکي کنگلومرایي  -برشي آپتين  -سنومانين دیده نشده است و لذا تارک واحد دیده
نمي شود .باید چنين تصور نمود که در تریاس باالیي بر روی یک بستر الترامافيک یک حوضه نریتيک بو جود آمده

ﮐﺸ
ﻮر

ولي در شروع ژوراسيک عمق بستر زیادتر ش ده و در نتيجه شيب لبه حوضه بسيار زیاد شده و در این حوضه
توربيدیتهای سيليسي تجمع مي یافته است .در کرتاسه باالیي قبل از سانتونين مجموعه رادیوالریت بصورت یک
سفره روراندگي به لبه زاگروس رانده و بر آن جای گرفته است و سازند تاربور از زاگروس بر جا ،بر روی این سفره
روراندگي پيشروی نموده است .در حرکات کرتاسه باالیي توده های سرپانتينيتي از اعماق بصورت دیاپير به درون
واحدهای  TRexj , Jkrنفوذ نموده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زون افیولیتی واحدهای Kdu , K cmu , K bu , Kgbu , Pskz , gb, wb, l.hz, d, d.hz

در این زون یک مجموعه افيوليتي دیده مي شود که مي توان آن را به سه بخش اصلي تقسيم نمود:
 -پيکره ی الترامافيک  -گابرویي با بافته دگرگونه.

تﻣ

 اسکارنها و مرمرهای تنگ حنا. ابروها ،دیابازها ،گدازههای بالشي و آميزههای رسوبي آذرین همراه آنها ،مجموعه افيوليتي ورقه نيریز جزئي از یکمجموعه بزرگتر است که بنام افيوليتهای نيریز مشهور بوده و تا منطقه چشمه بيد ارسنجان ادامه دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پیکره الترامافیک  -گابروئی با بافته دگرگونه

زیرترین واحد این پيکره را دونيتهای واحد  dو هارزبورژیتهای واحد  d.hzتشکيل مي دهند .مجموعه d.hz

و
اﮐﺘ

بصورت تناوبي از دونيت و هارزبورژیت با برتری مطلق هارزبورژیت دیده مي شود .دونيت ها در درون این واحد
بصورت الیه ها ،باندها و عدسيهای کم ضخامت دیده مي شود که در اثر دگر شکلي پالستيک واحد  d.hzاز اطراف

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بریده شده اند .واحد  d.hzدارای یک فولياسيون دگرگوني مشخص بوده که این فولياسيون در درجات حرارت و فشار
باال در اثر سيالن پالستيک و خميری شکل بوجود آمده است .در درون باندهای دونيتي الیههای نازک کروميت نيز
دیده مي شود .هنوز آثار بافت ها و ساختهای ماگمایي در این سنگ ها دیده مي شود .کروميت ،بطور کلي کرم
اسپينل ها اولين کانيهای این سنگ ها را تشکيل داده و اوليوین پس از آن مهمترین و اصلي ترین کاني سنگ را
تشکيل مي دهد .ارتورپيروکسن در هارزبورژیت ها فراوانتر بوده واینتر کومولوس بين اوليوین ها را ت شکيل مي دهد.

زﻣﯿ

کانيهای این سنگ همگي در اثر دگر شکلي دارای ماکل مکرر مکانيکي مي باشند ،اوليوین ها عموما تبدیل به
س رپانتين شده اند (معموال از نوع کریزوتيل) .زمانيکه سرپانيتي شدن بسيار پيشرفته باشد بافت غربالي در
سرپانتينيت ها دیده مي شود .در این سنگ ها دایکهای ارتورپيروکسنيتي و ویستریتي و دایکهای گابروپگماتيتي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و دایکهای دیابازی دیده مي شود که در بسياری از موارد به دليل تحرکات بعدی تودههای الترامافيک بودینه و
قطعه قطعه شده اند و در هنگام وقوع پدیدههای سرپانتينيتي شدن رودینگيتي ) (Rodingitizedشده و در بعضي از
موارد کال تبدیل به رودینگيت شده اند.
با شروع تبلور کلينوپيروکسن به همراه اوليوین وارتوپيروکسن لرزوليت ها تشکيل مي شود .بافت و ساخت آنها تقریبا
مانند هارزبورژیت هاست با این تفاوت که این سنگ ها بسيار سخت تر و در مقابل پدیدههای سرپانتينيتي شدن

بسته تر بوده اند .بيشترین گسترش لرزوليت ها در منطقه چنار محسن مي باشد .این واحد با عالمت  l.hzمشخص
شده است .لرزوليت ها در بخش باالیي به تناوبي از وبستریت ،ورليت ،کلينوپيروکسنيت ،دونيت تبدیل مي شود که

در نقشه بنام  wbنامگذاری شده است .در این واحد الیه بندی تناوبي ریتمي و الیه بندی فازی)(phase Layering

بخوبي دیده مي شود .ورليت ها از دو کاني کلينوپيروکسن و اوليوین و وبستریت ها ب ا دو کاني کلينو وارتوپيروکسن
و کمي اوليوین و کلينوپيروکسنيت ها با برتری مطلق کلينوپيروکسن مشخص مي شوند .این واحد بخش گذری از
الترامافيک ها به گابروها بوده و هميشه بين گابروها و الترامافيک ها (لرزوليت ها و هارزبورژیت ها) قرار دارد لذا آنرا
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مي توان بعنوان یک واحد الیه کليدی برای تهيه نقشه زمين شناسي مجموعههای الترامافيک  -گابروئي مورد
استفاده قرار دارد .در شرق دولت آباد و شمال شرقي علي آباد نزدیک به زو ن گسلي بختگان این واحد در زیر
لرزونيت ها قرار گرفته و بخوبي نشان مي دهد که مجموعههای الترامافيک  -گابرویي این زون بصورت یک چين
برگشته بزرگ و با یال جنوبي بریده در کنار زون گسلي بختگان قرار گرفته است .در حقيقت مي توان گفت که

ﮐﺸ
ﻮر

پيکره الترامافي ک -گابروئي بصورت یک آنتي کلينوریوم مرکب (طاقدیس مرکب) برگشته به لبه زون بر جای
زاگروس رانده شده است.
واحد  wbبتدریج به گابر وهای الیه ای چنار محسن تبدیل مي شود .در بخش های باالیي واحد  wbپالژیوکالز ظاهر
گشته و بتدریج وفور این کاني موجب پدیداری گابروها ميگردد .گابروها دارای الیه بندیهای ریتمي و فازی بوده و
ابتدا تناوبي از تروکتوليت ،نوریت ،آنورتوزیت و آلي واليت آغاز و سپس به تناوبي از نوریت و گابروهای اوليوین دار و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گابروهای اوليوین دیاالژدار تبدیل مي گردد .گابروها تماما الیه ای بوده و آثار چين خوردگيهای پالستيک در آنها
دیده مي شود ،تناوب باندهای غني از پالژیوکالز و باندهای غني از کانيهای مافيک الیه بندی ریتمي و فازی ر ا
هویت مي دهند .در بخش هایي از این گابروها دایک هاهای دیابازی جوانتر نفوذ نموده است .تروکتوليت ها با تبلور

تﻣ

اوليوین کومولوس و پالژیوکالز اینترکومولوس و نوریت ها با تبلور کومولوس اوليوین و تبلور اینتر کومولوس
هيپرستن و پالژیوکالز مشخص مي شوند .بافت گابروها در بيشتر موارد گرانوبالستيک و در بعضي از موارد پوای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کيلوبالستيک ) (Poikiloblasticمي باشد .با این تفاسير مشخص گردیده است که پيکره الترامافيک گابرو از تفریق
یک ماگما بوجود آمده است .بحث درباره نوع این ماگما از حدود این نوشتار خارج بوده و فقط به ذکر این نکته
بسنده مي کنيم .که سبزه ئي( ) 1373نوعي ماگمای الترابازیک را بعنوان ماگمای مادر این مجموعه ها معرفي نموده

و
اﮐﺘ

است .در مورد سن این پيکره ها سبزه ئي ( )1373با ذکر شواهد و دالئل بسيار زیاد در مناطق اسفندقه و مقایسه
آنها با مجموعههای نيریز چنين تصور نموده که سن این پيکره ها پرکامبرین باالیي  -پرکامبرین مي باشند .مطالعات
سن یابي مطلق بر روی گابروی چنار محسن سني  1032 ± 3/ 6ميليون سال بدست داده است که تاکيد است بر
پرکامبرین بودن این پيکره ها.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اسکارنهای و مرمرهای تنگ حنا واحد PZsk

این مجموعه ها بر روی لرزوليت ها و هارزبورژیتهای ذکر شده بصورت توده های کوچک و بزرگ (تا دو کيلومتر
طول) تشکيل گردیده است .اسکارنهای در سطح تماس مرمرها با تودههای الترامافيک و نيز در درو ن مرمرها دیده

زﻣﯿ

شده است .اسکارنهای بدین لحاظ دگرگوني همبری تودههای الترامافيک و مرمرها انگاشته شده اند ولي مطالعات ما
نشان داد که اسکارنها فقط در سطح همبری تودههای الترامافيک و مرمرها وجود نداشته بلکه بصور مختلف زیر دی ده
مي شود:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 در سطح تماس سنگهای الترامافيک و مرمرها بصورت عدسي ها ،الیه ها و افقهای غير ممتد در درون مرمرها. بصورت دایک هایي که الترامافيک ها را قطع مي نمایند.عده ای دیگر اسکارنها را خصوصا اسکارنهای دایکي را نوعي رودینگيت ناميده اند .ولي مطالعات ما بزودی روشن
ساخت که اسکارنهای دایکي رودینگيت نبوده بلکه رودینگيتي شدن اسکارنها یک فاز دگرگوني قهقرائي در آنهاست

که با پدیدههای سرپانتينيتي شدن تودههای در بر گيرنده دایکهای اسکارني در ارتباط مي باشد .عالوه بر این
شواهد ،معلوم گشت که کانيهای موجود در اسکارنها بصورت پراکنده در درون مرمرها نيز وجود د ارد .پي گيری
صحرائي ما در این ورقه معلوم نمود که:
 بعضي از دایکهای اسکارني بتدریج با دور شدن از سطح تماس مرمرها و الترامافيک ها به گابروهای پگماتيتيدرشت دانه مرکب از هورن بلند و کلينوپيروکسن و پالژیوکالز تبدیل مي شود.
 بعضي از دایک های اسکارني بتدریج با دور شدن از سطح تماس مرمرها و الترامافيک ها به دایکهای دیابازیمعمولي مرتبط مي شود.
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 بعضي از اسکارنها دارای بافتي هستند که شباهت بسيار زیاد بافت با گابروهای پگماتيتي بوده با این تفاوت کهبجای پالژیوکالز در آنها والستونيت و گروسوالر تشکيل شده و بجای کلينوپيروکسن ماگمائي دیوپسيد دگرگوني
بوجود آمده است.
این شواهد نشان مي دهد که حداقل بعضي از دایک های اسکارني در اثر واکنش ماگمائي بازالتي مهاجم در زماني

ﮐﺸ
ﻮر

بسيار دور از تشکيل مرمرها با مرمرها بوجود آمده است .بنابراین تنها باید منشا انواع دیگر اسک ارنهای را مورد تجزیه
و تحليل قرار دارد .اسکارنهای موجود در سطح تماس الترامافيک ها با مرمرها دارای نوعي جهت یافتگي خاص
مي باشند که این جهت یافتگي با فولياسيون عمومي مرمرها که ناشي از سيالن مرمرها در زونهای برشي است
موازی مي باشد .در درون مرمرها چينهای بسيار بزرگي اندازه تحت با یالهای برش یافته ) (Shearedدیده مي شود
و در این سيالن اسکارن ها نيز تکه تکه شده و سيالن یافته اند و بعضي از قطعات آنها بطور اتفاقي در سطح تماس

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مرمرها و الترامافيک ها قرار گرفته اند و در اثر رانش مرمر بر روی الترامافيک ها جهت یافتگي پيدا کرده اند .بنابراین
تشکيل این نوع اسکارنها بدون تردید به زماني قبل از رانشهای مورد بحث مرتبط مي شود ،این اظهار نظر با
پيدایش قطعات ،عدسي ها ،الیههای منقطع اسکارني در درون مرمرها همخواني دارد.

تﻣ

 اسکارنها فقط در بعضي موارد در سطح تماس الترامافيک ها و مرمرها رخنمون دارند نه هميشه موارد بنابراینفرض دگرگوني همبری با این شواهد مغایرت پيدا مي کند از این شواهد نتيجه مي گيریم که بعضي اسکارنها قبال در
اثر دگرگوني مرمرها در درون مرمرها بعلت ناخالصيهای اوليه رسوبي (مثال آهکهای مارني ،آهک های سيلي سي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مارني و ).........بوجود آمده اند و بعدا تحت تاثير دگر شکليهای بعدی تغيير هویت داده از محل اصلي خود دور
مانده اند.
ماگماهای بازالتي مهاجم از طریق شکستگي ها مي توانند الترامافيک ها را در نور دیده و در سطح تماس مرمرها و

و
اﮐﺘ

الترامافيک ها متوقف گردیده و با مرمرها واکنش متاسوماتيکي انجام داده و نوع دیگری از اسکارنها را در سطح
تماس مرمرها و الترامافيک ها بوجود آورند .بنابراین اسکارنها انواع متعددی دارند و بهيچوجه نميتوان برای تماس
مرمرها و اسکارنهای منطقه تنگ حنا یک نوع منشا را ذکر کرد .تمامي مرمرها و اسکارنها دارای بافت گرانوبالستيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بوده و در آنها پاراژنزهای زیر قابل رویت است:

زﻣﯿ

- Calcite
- Calcite + Forsterite + Spinel
- Calcite + Fassaite + Very An rich Plagioclase
- Calcite + Fassaite + Spinel + Wollastonite + Zoisite – ldocrase
- Fassaite + Pleonaste + Calcite
- Fassaite + Spinel +Calcite
- Ugrandite Gamet + Fassaite + Wollastonite + calcite ± Hydrogamet + Cllnozoisite + Epidote

سبزه ئي ( ) 1373نشان داد که بسياری از این اسکارنها در باالترین درجات دگرگوني مجموعههای دگرگوني زون
سنندج  -سيرجان تشکيل گردیده و بيشتر آنها رسوبات سيليسي  -کربناتي اوليه ای -بوده اند که مستقيما بر روی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تودههای مافيک  -الترامافيک پرکامبرین نهشته شده و همراه این توده ها در فازهای دگرگوني اوالکوژنهای
پالئوزوئيک دگرگون شده اند .از این قرار مرمرها و اسکارنهای تنگ حنای نيریز بزعم ما ،بقایایي از تودههای
دگرگوني عميق ترین بخشهای زون سنندج  -سيرجان مي باشد که همراه افيوليت بصورت سفرههای روراندگي از
اعماق زیاد به باال آمده اند.
b
u

واحدهای , K , K du , Kgbu

cm
u

K

واحد Kgbu

گابروهای ایزوتوپ فاقد الیه بندی مي باشد که بصورت تودههای نفوذی منفرد تودههای الترامافيک در شمال و
شمال شرق دولت آباد را قطع مي نماید .بافت این توده های افيتيک درشت دانه بوده و از کلينوپيروکسن و
پالژیوکالز بوجود آمده است .این گابروها باحتمال بسيار قوی نمایشگر بخشهای عميق محفظه ماگمائي تغذیه
کننده گدازه های بالشي و دایکهای دیابازی مي باشد .از آنجا که این گابروها و دیابازهای ورقي )(Sheeted Dyke
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هر دو مجموعههای الترامافيک را قطع کرده و از طرفي ماگماهای دیابازی ورقي و گدازههای بالشي واحد  Kubهم
جنس بوده و همزمان فوران نموده اند تصور هم سرشتي ماگمای بوجود آورنده  Ku gbکه او نيز از نظر ژئوشيميایي
هم جنس ماگماهای  Kub , Kudمي باشد زیاد دور از واقعيت نمي باشد .دایکهای ورقي در  5کيلومتری شمال دولت
آباد گسترش داشته و بطور مشخص لرزوليت ها را قطع مي نماید .فوج دایکهای دیابازی در لرزوليتهای شمال

ﮐﺸ
ﻮر

چنار محسن بسيار گسترده بوده و بعضي ها آنها را با دایکهای ورقي اشتباه نموده اند Kub.از گدازههای بالشي
تشکيل شده اند .بافت دایکهای دیابازی افيتيک ) (Ophiticتا ساب افيتيک ) (Subophiticمي باشد و بافت
گدازههای بالشي اینتر گرانوالر ) (Intergranularمي باشد همه دایک ها و گدازههای بالشي و دایکهای ورقي از نظر
ژئوشيميایي با بازالتهای نوع پشتههای اقيانوسي ) (Midoceanic Ridge Basaltیا ) (MOR Basaltقابل قياس بوده
و در این خصوص اطالعات بسيار زیاد ژوشيميایي در این زون این مطلب را تایيد مي نمابيد .این بازالت ها عموما

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تولئيتي مي باشند.
واحد  Kucmآميزه ای است از گدازههای بالشي ،رادیوالریت و آهک های پالژیک گلوبوترونکانادار کرتاسه باالیي که در
باریکه ای واقع در  8کيلومتری قلعه بهمن برونزد دارد .از آهکهای پالژیک این محدوده فسيلهای زیر بدست آم ده
است:
که سن سنونين تا اوائل ماستریچتين از آنها بدست آمده است.
زون فلیشهای ترسیر واحدهای EOof , EOf

تﻣ

Globotruncana lapparenti, Globotruncana cf. stuarti, Globotruncana gansseri, Globotruncana contuse.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هر دو واحد  EOof , EOfبرای یک مجموعه فليشي اختصاص یافته اند که جزئي از کمربند فليشهای ائو  -اليگو سن
است که در تمامي لبه زاگروس خرد شده از منطقه نيریز تا اسفندقه و غرب مکران ادامه دارد .فليشهای این برگه و

و
اﮐﺘ

برگه شرقي آن (ورقه قطروئيه) را تناوبي از ماسه سنگ ها و شيل ها و فورش سنگهای زیتوني رنگ تشکيل داده
که حاوی اليستوليتهای بسيار گونه گونه ای است که به ابعاد مختلف از سانتي متر تا چندین ده کيلومتر ميباشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ميان اليستوليت )(Olistolithهای این واحد آهکهای کرتاسه زیرین واحد از همه بزرگتر بوده که طول آن
حداقل به  50کيلومتر مي رسد و تا ميانه ورقه شمالي آن یعني برگه چاهک  -امتداد دارد .اوليستوليتهای دیگر
این زون عمدتا عبارتند از :آهکهای سازند جهرم و بهمني از قطعات مختلف افيوليت هایي که شر ح آن رفت .آن
بخش از این فليش ها که از قطعات اوليستوليتي افيوليتي غني مي باشند با عالمت  EOofنشان داده شده و تيره
رنگ مي باشند و بسياری از نویسندگان آنرا با آميزه رنگين تکتونيکي اشتباه کرده اند.

زﻣﯿ

مطالعات ما نشان داد که این مجموعه تيره رنگ دارای ماتریکسي است که دقيقا برابر با ماسه سنگ ها و شيلهای
واحد  EOfمي باشد .این قطعات اوليستوليتي براثر رانش شمال شرقي  -جنوب غربي تودههای بسيار بزرگ از
واحدهای مختلف زون سنندج  -سيرجان بسمت گودالهایي است که در شمال زون افيوليت پس از ائوسن ميان ي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بوجود آمده پدیدار گشته اند .از این قرار واحد  EOfیک اوليستوستروم افيوليتي است نه (آميزه رنگين افيوليتي
تکتونيکي).
از ماسه سنگهای این فليش ها که سيمان آهکي دارند مجموعه فسيلي زیر بدست آمده است:
Radiolaria(reworked), Algae, Globigerina sp., Globorotalia sp., Migypsina sp., Rotalid, Serpula,
Ostrea, Tubucellaria, Gastropod, Coral, Echinoid, Globorotalia crassata, Globorotalia centralis,
Cibicides, Textularid, Globorotalia crassata esnaesis, Oligosteginid (reworked), Alveolina sp.,
Lenticulina, Discocyclina sp., Planorbulina.

از همين فليش در ورقه چاهک (برگه شمالي ورقه نيریز) مجموعه فسيلي مربوط به ائوسن مياني تا اليگوسن توسط
سبزه ئي و همکاران ( )1373گزارش گردیده است.
زون سنندج  -سیرجان واحدهای Kl , Pz4 , Pzam3 , Pzgn.m3

واحدهای  Pz3am , Pz3gn.mدر کوه سه قالتون ده چاه دیده مي شود که در سه کيلومتری ده چاه در گوشه شمال
شرقي ورقه قرار دارد .واحد  Pz3gn.mعمدتا از گنایسهای گيانيت دار و کمي ميکاشيست و  Pz3amاز آمفيبليت و
گدازههای الترامافيک و دگرگون شده و  Pz4از تناوب گرین شسيت و مرمر تشکيل گردیده است .تمامي این واحد به
8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پالئوزوئيک زیرین زون سنندج  -سيرجان تعلق دارد .تفصيل پتروگرافي این واحد در نقشههای قطروئيه و گل گوهر
آمده و در این جا از تکرار آنها صرفنظر مي شود.
واحد  Klرا آهکهای اربي تولينادار تشکيل مي دهد .این توده آهکي بصورت یک بلوک بزرگ اوليستوليتي به درون
فليشهای ائو  -اليگوسن لغزیده و در درون آنها قرار گرفته است .سن این آهک ها با توجه به مجموعه فسيلي زیر:
Orbitolinid, Leniculina sp., Bacinella sp., Ophthalmidium sp., Textularid, Nodophthalmidium sp.,
Pseudocyclammina sp., Reophax sp., Litolid, Dacycladacea, Lithocodium, Bacinella irregularis,
Dictyoconus sp., Nautiloculina sp., Crinoid, Miliolid, Algae, Gastropod, Coral, Bryzoa.
بارمين تا آپتين ) (Barremian – Aptianمي باشد .این آهک ها بسيار شباهت به آهکهای سازند سروک در

ﮐﺸ
ﻮر

زاگروس برجا دارند.
کواترنری Ql ,Qs ,Qsc ,Qcf ,Qcb,Qal ,Qsr ,Qt2 ,Qt1 ,Qplc ,Qpl

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  Qplاز مارنها و سيلت ها و مارنهای گچ دار تشکيل شده که مهمترین محدوده گسترش آن فالت ده چاه
مي باشد .این واحد از سوی باال تناوب کنگلومرا و مارن و سيلت و سپس به کنگلومراهای دانه درشت با جور شدگ ي
متوسط تا ضعيف و گرد شدگي خوب تبدیل مي شود .کنگلومراها در واحد  Qplcبرتری مطلق داشته و بسيار کم

تﻣ

سيماني شده اند .محدودههای  Qplc ,Qplتوسط گسل های کواترنری بصورت فرازمين ) (Horstهای نسبتا بلندتر از
تراز عمومي فالت ده چاه قرار گرفته اند و بشدت مورد هجوم فازهای فرسایش بعدی قرار گرفته اند .پادگانه و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تراسهای  Qt2 ,Qt1در فازهای بعدی فرسایشي بوجود آمده و واحدهای  Ql ,Qs, Qsc ,Qcf,Qcbهمگي در هولوسن و
عمدتا در درون فروافتادگي بختگان بصورت رخسارههای هم ارز و مسطح تشکيل شده اند .تمایز آنها از هم بواسطه
تفاوتي است که در ميزان رس و نمک آنها وجود دارد Qal .رسوبات بستر رودخانه و  Qsrعمدتا از واریزه های کناره

و
اﮐﺘ

تندانهای آهکي تشکيل شده اند.
تکتونیک
تحوالت ساختاری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همانگونه که در بخش کليات ( )2 - 1گفته شد منطقه مورد بحث را در جهت شمال شرقي به جنوب غربي به ترتيب
مي توان به زونهای ساختاری زیر تقسيم نمود:
 زون سنندج  -سيرجان -زون اوليستوستروم و فليشهای ترسيری.

زﻣﯿ

 زون افيوليتي. زون رادیوالریتي پيچکان. -زون زاگروس برجا.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 تحوالت ساختاری در این برگه بقرار زیر مي باشد.زون سنندج  -سيرجان :همانگونه که در ورقههای قطروئيه و چاهک گفته شد زون سنندج  -سيرجان دارای یک
اشکوب ساختاری اصلي است که از پرکامبرین باالئي با کافتن شروع و در کوهزایي فاز کيميرین آغازی با وارون گي
تکتونيکي خاتمه یافته و سپس حوضههای مزوزوئيک توربيدیتي در تریاس باال شکل گرفته و احتماال در فاز
کيميرین پسين و الراميد بسته شده اند .از این زون فقط یک بلوک و در سه قالتون ده چاه (واحدهای

 )Pz4,Pz3am,Pz3gn.mو بلوکهای دیگر  Klدر غرب ده چاه رخنمون دارد .باید خاطر نشان ساخت که باحتمال قوی در
زیر ساخت این قطعه برونزد مهمي از سنگهای الترامافيک  -گابروئي با بافته دگرگوني وجود داشته اند که در فاز
کيميرین آغازی بصورت یک سفره رورانده در منطقه نيریز نمایان گشته اند و در آن زمان بستر حوضههای
توربيدیتي  -رادیوالریتي پيچکان را ساخته و در لبه آن نيز رخنمون داشته اند.
در کرتاسه باالیي این گستره افيوليتي و رادیوالریتهای کنار آن مورد هجوم یک ماگمای بازالتي قرار گرفته و
واحدها  Kucm,Kub,Ku d,Ku gbدر درون این گستره افيوليتي بصورت گابروها و دایکهای ورقي و گدازه های بالشي و
9
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رسوبات عميق همراه آنها تشکيل گردیده است در فاز کوهزایي الراميد مجموعه افيوليتهای زون افيوليتي و
رادیوالریت و توربيدیت های زون پيچکان بصورت سفرههای روراندگي مکرر بر لبه زاگروس برجا رانده شده سپس
دریای کرتاسه باالیي (سازند تاربور) بر روی این گستره و زاگر وس برجا پيشروی نموده است .این وضعيت احتماال
تااوائل ائوسن باالئي یا اواخر ائوسن مياني  -خاتمه نهشته شدن سازند جهرم ادامه و دو پهنه ساختاری سنندج -

ﮐﺸ
ﻮر

سيرجان و زاگروس پيکره واحدی را تشکيل مي داده اند .در اواخر ائوسن مياني یک فاز کافتن جدید آغاز گردیده و
گودیها ی فليشي اواليگوسن بوجود آمده اند .این گودیها بين زون سنندج سيرجان و زاگروس فاصله انداخته اند.
کافتن مذکور موجب شده که افيوليت ها در لبه جنوب غربي این گودالها نمایان گردیده و پيکره هایي از آهکهای
کرتاسه و سازند جهرم در لبه شمال شرقي گودال نمایان شوند و با رانشهای تکتونيکي اوليستوليت هائي از دو زون
مذکور به درون فليش ها سرازیر گردد .فازهای آلپين جوان موجب بسته شدن حوضه فليشي مذکور گردیده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بسته شدن این گودالها برخورد مجدد زاگروس و زون سنندج  -سيرجان را موجب گردیده و کوهزایي اصلي زاگروس
را موجب گشته است .باحتمال بسيار قوی دیاپيریزم اصلي سری هرمز به هنگام فاز کوهزایي اصلي زاگروس وقوع
یافته است.
نمودهای ساختاری

تﻣ

تحوالت ساختاری بسيار پيچيده در این منطقه موجب پدیداری نمودهای ساختاری متنوعي گشته است که باید

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مهمترین آنها ساختار فلسي روراندگي  lmbricata structureناميد .جهت اصلي روراندگي از سوی شمال شرق به
سمت جنوب غرب مي باشد و بدون تردید این روراندگي در فاز های کيميرین آغازی ،الراميد و آلپين جوان بيشترین
اهميت را داشته است .چين خوردگي در زاگروس برجا با طاقدیس ها و ناودیسهای نسبتا متقارن و ساده همراه

و
اﮐﺘ

بوده ولي در رادیوالریتهای پيچکان بسيار نا متوازن ) (Disharmonicمي باشد .افيوليت ها با طاقدیس ها و
ناودیسهای برگشته که شيب صفحه محوری آنها بسمت شمال شرقي بوده و یالهای جنوبي آنها بریده شده ا ست

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مشخص مي گردد .طاقدیس ها و ناودیسهای فليشهای ائو  -اليگوسن و آهکهای واحد  Klنسبتا با چينهای
منطقه زاگروس برجا همخواني و هم شکلي دارند .دگر شکلي پالستيک در افيوليت ها (پيکره الترامافيک  -مافيک)
مربوط به فازهای احتماال بسيار قدیمي بوده ولي محتمل است که این نوع حوادث در فاز کيميرین آغازی نيز تکرار
شده باشد ،تجدید فعاليت ساختاری قدیمي در کواترنر موجب پدیداری فروافتادگي بختگان گشته ا ست .در تمامي
زونهای مورد بحث در حوادث مربوط به خودشان یک دسته گسلههای فرعي هميوغ بوجود آمده است که روند
گسترش آنها بر الگوی فشار با جهت عمومي شمال شرقي  -جنوب غربي انطباق دارد.

زﻣﯿ

زمین شناسی اقتصادی

در منطقه مورد مطالعه بجز معادن متعدد سنگ چيني در گستره مرمرها و اسکارنهای تنگ حنا فعاليت معدن کاری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مهمي دیده نمي شود .از سنگ چيني معادن تنگ حنا بلوکهای استاندارد با آخرین شيوههای معدنکاری معادن
روباز استخراج و روانه بازارهای مصرف داخلي و خارجي مي شود.

آثار معدني کروميت در دونيتهای منطقه چنار محسن دیده مي شود که چند ترانشه کوچک نيز در آنها حفر
گردیده ولي عمليات اکتشافي سيستماتيک روی آنها صورت نگرفته است.
آثاری از کاني سازی مس در درون گدازههای بالشي دیده مي شود که از اهميت چنداني برخوردار نيست کاني

سازی منگنز در رادیوالریتهای زون پيچکان دیده مي شود ولي در این منطقه ذخيره قابل توجهي را تشکي ل
نميدهد.
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