وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) 1:100.000دﺷﺖ وار (ارزوﺋﻴﻪ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

7246

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ه .ﻋ ﺰان ،م .ﻧﺎﻇﻢ زادە

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

TR230

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -7246ارزوئیه (دشت وار)
کلیات
موقعیت جغرافیائی و ریخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه زیر پوشش نقشه ارزوئيه ،در دو استان کرمان و هرمزگان جای دارد و دارای مختصات جغرافيایي زیر است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

طول شرقي '  56 º 00 – 56 º 30و عرض شمالي '  28 º 00 – 28 º 30مهمترین آبادیهای منطقه در نيمه شمالي
برگه ارزوئيه و شاه ماران ،دشت ور ،وکيل آباد ،ابراهيم آباد ،کریم آباد ،ده شيخ ،سلطان آباد ،حسين آباد ،محمد آباد،
محمود آباد ،عباس آباد ،علي آباد و جنت آباد .آبادیهای باال از نظر تقسيمات کشوری جز استان کرمان اند .در نيمه

تﻣ

جنوبي نقشه روستاهای جائين ،شميل ،فارغان ،نسا ،رحيم آباد ،نظام آباد ،شاهرود فارغان و چاه مير ميباشند که جز
استان هرمزگان اند .راه های اصلي این نقشه عبارتند از:
جاده آسفالته بافت -ارزوئيه -ح اجي آباد که از شمال برگه و با روند خاوری باختری ميگذرد و بيشتر روستاهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نيمه شمالي برگه را به یکدیگر مي پيوندد .شاخه فرعي و آسفالته همين جاده که از ارزوئيه بسوی جنوب کشيده
شده ،روستاهای دیگری را بهم پيوند ميدهد.

و
اﮐﺘ

جاده آسفالته حاجي آباد -فارغان نيز دا رای روند خاوری باختری است و کليه روستاهای نيمه جنوبي برگه را بهم
پيوند ميدهد.
شماری از راه های شوسه دیگر ،نيز وجود دارند که روستاهای دورافتادهتر را ،به دو جاده اصلي آسفالته وصل ميکنند.
مهمترین فعاليت مردمان ساکن این محدوده ،کشاورزی ،باغداری و دامداری است .دشت ارزوئيه در شمال و دشت
جائين -شميل در جنو ب برگه ،بدليل داشتن آب کافي و زمينهای به نسبت هموار و مناسب ،و همچنين هوای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مساعد ،جایگاهي شایسته را برای کشت گندم ،جو ،پنبه و دیگر فراوردههای گرمسيری فراهم آورده است .مرکبات
نيز از مهمترین فراوردههای منطقه است .بخش بيشتر محصوالت گرمسيری مناطق باال ،از جاده حاجي آبا د
بندرعباس به کشورهای حاشيه خليج فارس صادر ميشود.
از دیدگاه ریخت شناختي منطقه مورد بررسي را ميتوان به چند زون بخش کرد:
بلندیهای شمال برگه

sch

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

بلندیهای شمال برگه ،که بخشي دگرگون است ( PZJ Iپالئوزوئيک  -ژوراسيک زیر ین) و بخشي نيز شامل؛ تناوب
سنگهای ولکانيک و آهکي ( JKژوراسيک زیرین -کرتاسه زیرین) و سنگ آهکهای ( KI1کرتاسه زیرین) ،نادگرگونه
اند .بلندیهای یاد شده همه در زون سنندج -ج ای گرفته اند.
کفه ارزوئیه -وکیل آباد

کفه ارزوئيه -وکيل آباد ،فروافتادگي تکتونيکي است که به احتمال در سرانجامهای پليوسن و سرآغازهای پليستو سن
و بر اثر فازهای فشاری پدیدار شده است .در بخش جنوبي کفه ،بدليل وضعيت ویژه توپوگرافي ،دریاچهای به نسبت
کوچک وجود داشته که نزدیک به  15متر نهشتههای مارني و رسي مارني در آن پدید آمده است و سپس بر اثر
شکستگي حاصل از گسل ،در بخش جنوبي روستای سلطان آباد ،دریاچه تخليه شده ولي بخش بيشتر رسوبهای دانه
ریز برجای مانده است .محور طولي این کفه دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری است.
رشته کوههای میانی نقشه (آب گرم -سرد و گرم)

رشته کوههای یاد شده ،جای گرفته در یک زون تراستي ،دربرگيرنده سنگهای رسوبي وابسته به زون زاگر س،
مجموعه آميزه رنگين ) (cmبه همراه سنگهای اولترامافيک و تناوب سنگ آهک و بازالتهای ( JKژور اسيک زیرین -
کرتاسه زیرین) است .این بلندیها ،چون دیواری ،کفه شمالي و کفه جنوبي نقشه را از هم جدا کرده ا ست.
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کفه جنوبی برگه (کفه جائین -شمیل)

کفه جنوبي برگه نيز سرگذشتي همانند کفه شمالي داشته و بر اثر فازهای فشاری سرانجام پليوسن و سرآغاز
پليئستوسن (پاسادنين) ایجاد شده است .این کفه نيز دارای محور طولي باختری -خاوری ميباشد .کفه هایي که در
این برگه گسترش دارد ،در واقع ،فروافتادگيهای تکتونيکي از نوع  Fore- land- basineميباشند.
بلندیهای جنوب برگه (رشته کوههای جائین -فارغان)

این بلندیها نيز بر اثر فازهای فشاری پدیدار شده است و همه جز پهنه زاگرس است .بلندترین نقطه برگه در کوه
جائين با بلندی  2567متر و در همين رشته کوهها واقع است.

ﮐﺸ
ﻮر

جریان آبهای سطحی برگه

به تقریب همه آبریزهای نيمه شمالي نقشه از مسير آبراهههای گوناگون وارد رودخانه ده شيخ ميشوند و پس از گ ذر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از رشته کوههای مياني برگه ،با آبریزهای نيمه جنوبي نقشه درمي آميزند و از باختر کفه جنوبي وارد رودخانه حاجي
آباد که در بيرون از نقشه جای دارد ،ميشوند .فزون بر آبریزهای محدوده برگه ،آبریزهای منطقه دولت آباد در خاور
برگه و هم چنين آبریز بخشهای پایيني منطقه خبر در شمال برگه ،نخست وارد کفه شمالي (دشت ارزوئيه) ميشوند

تﻣ

و سپس از مسير رودخانه ده شيخ ،در کفه جنوبي گسترده مي شوند و سرانجام اینکه ،در سالهای با بارندگي زیاد ،
سيالبهای شدیدی در منطقه رخ مي دهد ،آنچنانکه همه ی کفه شمالي و جنوبي برگه را ،آب ميپوشاند و خساراتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جبران ناپذیر به بار ميآورد .ميانگين درجه حرارت از  15تا  30درجه متغير است و ميانگين ب ارندگي ساليانه از 100
تا  150ميليمتر .این منطقه در تابستان بسيار گرم و در زمستان معتدل است.

موقعیت ناحیه در زمین شناسی ایران

و
اﮐﺘ

زمین شناسی

منطقه مورد بررسي ،از دیدگاه ساختاری ،در دو زون زمين ساختي ایران  -یعني سنندج -سيرجان و زاگر س -جای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميگيرد .رشته کوههای مياني ب رگه با روند شمال باختری -جنوب خاوری ،محل تراستهایي با روند یاد شده و منطقه
برخورد تکتونيکي نهشتههای سنندج -سيرجان با ر خنمونهای زاگرس است؛ آنچنانکه نيمه شمالي برگه در زون
سنندج – سيرجان و نيمه جنوبي برگه در زون زمين ساختي زاگرس جای ميگيرد .در کمربند مياني ،برخوردگاه دو
زون ساختاری ،نهشتههای آميزه رنگين ) (cmدربرگيرنده فليشهای کرتاسه زیرین ،به همراه سنگهای اولترامافيک و
فليشهای ائوسن ،دارای رخنمون است .بطور کلي ،منطق ه مورد بررسي ،دارای ساختار فلسي)، (Imbricated structure

زﻣﯿ

است و جهت کلي راندگي ها ) (Convergenceاز سوی شمال خاوری و شمال بسوی جنوب باختری و جنوب است.
گمان ميرود که رویدادهای زمين ساختي در این منطقه ،بویژه رانشهای پي در پي شمالي جنوبي ،بر اثر جنبشهای
کوهزایي پس از کرتاسه پایاني و فازهای فشاری دوران سوم تا  Pllo-Quaternarانجام گرفته باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تشریح واحدهای سنگی

واحدهای سنگي برگه ارزوئيه در دو بخش ،دربرگيرنده الف :زاگرس ب :سنندج -سيرجان ،آميزه رنگين ) (cmو

افيوليت شرح داده ميشود.
زاگرس

رخنمونهای زاگرس بيشتر در نيمه جنوبي نقشه گسترش دارد .رخنمون واحدهای سنگي وابسته به پهنه زاگرس

دربرگيرنده واحدهای زیر است.
پالئوزوئیک حوضه زاگرس
سازند نمکی هرمز ( PЄ -Є sphپرکامبرین -کامبرین)

رخنمونهای سازند نمکي هرمز ،بگونه معمول ،به پيکر دیاپير واحدهای جوانتر را بریده است .این واحد در همه جا به
هم ریخته و بي الیه بندی منظم است .همبری بيرون زدگيهای سازند هرمز با واحدهای سنگي جوانتر ،در این برگه،
همگان ،در پيکر گسله است و در همبری واحدهای دارای سن گوناگون جای ميگيرد .رخساره های سنگ شناختي
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این سازند دربرگيرنده سنگ نمک به رنگهای گوناگون ،انيدرید ،ژیپس و بلوکهایي از سنگهای رسوبي ،مانند سنگ
آهکهای نازک الیه سياه رنگ ،دولوميتهای چرت دار بدبو ،ماسه سنگ قرمز ،شيل رنگارنگ و رسهای قرمز رنگ
است .سنگ آذرین همراه این واحد دربرگيرنده بازالت ،ریوليت ،ماسه سنگ قرمز ،شيل رنگارنگ و رسهای قرمز رنگ
است .سنگ آذرین همراه این واحد ،دربرگيرنده بازالت ،ریوليت ،تراکيت به همراه کاني هایي از قبيل کلسيت،

ﮐﺸ
ﻮر

دولوميت ،کوارتز ،هماتيت ،پيریت ،گوگرد و غيره است .نمونههای گرفته شده از سنگ آهکهای این واحد برای تعيين
سن سری هرمز ،بي فسيل بوده اند ،با توجه به بررسيهای مطيعي و زاهدی نژاد ( )1348و حمدی ( )1984و
قویدل سيوکي در دیگر مناطق زاگرس ،که سن سازند نمکي هرمز را از کامبرین پيشين تا کامبرین مياني ميدانند و
هم چنين از سوی دیگر که گروهي از آن شمار ) J.Stocklin (1969,b,1974 a,b), D.L.Stepanov (1969به نقل از
) R.A.Player (1969), M.A.Zhakov (1984و ) P.E.Kent (1970نمکهای سازند هرمز را به استناد هم ارزی آن با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دولوميت سلطانيه ،به اینفراکامبرین نسبت داده اند ،در این برگه سن سازند نمکي هرمز ،پرکامبرین -کامبرین در
نظر گرفته شده است .سازند هرمز در برخي نقاط دارای رگه هایي از ترکيبات آهن دار (خاک سرخ ،اليژیست و
هماتيت) اس ت .قطعاتي از منيزیوربيکيت در رخنمونهای این واحد ،در جنوب باختری نقشه ارزوئيه ،دیده شده است.
در همين رخنمون ميزان خاک سرخ شایان بررسي است.

تﻣ

مزوزوئیک حوضه زاگرس
سازند کربناتی سورمه ( Jsuژوراسیک میانی -زبرین)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمونهای سازند سورمه ،در محدوده برگه ارزوئيه ،درب رگيرنده سنگ آهکهایي به ستبرای  320تا  350متر که
کمي دولوميتي شده و دارای فسيل اند .بخش پائين این سازند ،در این نقشه ،پوشيده است .کربناتهای سازند سورمه
دارای دو بخش بطور کامل مجزاء از نظر رنگ ظاهری ،هستند .بخش باالیي دارای الیه بندی متوسط تا ضخيم (150

و
اﮐﺘ

) cm - 10 cmتودهای است .این بخش در برخي نقاط ،دارای چرت فراوان و رنگ خاکستری تا خاکستری روشن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است.
بخش پائين دارای رنگ خاکستری تا خاکستری تيره است .کربناتهای این سازند در مقاطع ميکروسک پي دارای بافت
بيوميکریت ،پل بيوميکریت ،بيوميکرواسپاریت و ميکرواسپاریت ،دولوميتي شده است .ميکروفسيلهای یافت شده در
Kurnubia wellingsi (LEOPOLD), Kurnubia jurassica,
Nautiloculina oolitica MOHLER,
Nautiloculina circularis, Trocholina elongata (LEUPOLD),
Tintinopsella oblonga CADISCH, Calpionella cf. alpina,
Tintinopsella cadischi (COLOM), Conicospirillina basiliensis,
Kurnubia palastiniensis HENSON, Pseudocyclammina sp.,
Psedochrysalldina sp., Meyendroffina sp., Haplophragmium sp.,
Ammbaculltes sp., Paleogaudryina sp., Cristellaria sp., Verneuilina sp.,
Nautiloculina sp., Cyclogyra sp., Textularia sp., Valvulinid, Lagenidea,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این واحد عبارتند از:

جلبکهای بافت شده در سنگ آهکهای سازند سورمه ،عبارتند از:
Thaumatoporella parvoveslcullfera (RAINERI),
Cladocoropsis mirabilis FELIX, Salpingoporella sp., Elliotella sp.

بر پایه یافتههای زیستي باال سن سازند سورمه ،ژوراسيک مياني -زبرین و شاید تا آغاز کرتاسه زیرین است
(م.نوازی) .این واحد ،بگونه ناهمساز در زیر واحد سروک جای گرفته است.
سازند سروک (آلبین -تورونین) Ksa

جنبشهای کوهزائي پس از ژوراسيک ،به احتمال باعث کم ژرفا شدن حوضه و قطع رسوبگذ اری سنگ آهکهای
سورمه شده است .نهشتههای سازند سروک با سن آلبين -تورنين ،بي پيوستگي ولي هم شيب )(disconformable

روی سازند سورمه جای گرفته است .بر پایه ویژگيهای سنگ شناختي و ميکروفسيلهای یافت شده ،سازند سروک،
دارای سه بخش است.
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بخش پائین سازند سروک ( K1saآلبین -سنومانین)

این واحد بدون پيوستگي ولي هم شيب ) (disconformableو نبود قسمتي از کرتاسه پيشين ،روی کربناتهای سازند
سورمه جای دارد .رنگ همگاني این واحد خاکستری مایل به روشن تا روشن است .کربناتهای این بخش ،بيشتر
ریزدانه و دارای آثار آمونيتهای کوچک اند .در سن گ آهکهای ماسهای ریزدانه واحد یاد شده گاه الیه بندی چليپائي
دیده ميشود.
الیههای بسيار نازک مارن ( 1تا  2سانتي متر) ،بگونه ميان الیه ای ،در این واحد دیده ميشود .ستبرای این ب خش
حدود  250تا  270متر است .مشاهدات ميکروسکپي نشان مي دهد که سنگ آهکهای این واحد دارای بافت پل

ﮐﺸ
ﻮر

بيوميکرواسپاریت ،سنگ آهک التریتي و سنگ آهک ماسهای ریز دانه ) (Fine grainedاست .وجود سنگ آهک
التریتي و ماسهای ميتواند نشانه گامهای از خشکي زائي ميان اشکوب آلبين ) (Albianزبرین و آغاز اشکوب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنومانين ) (Cenomanianباشد .ولي با عنایت به قوانين استراتيگرافي ،از آن شمار ،واحدهای سنگي و تعریف سازند،
چون در ردیف نهشتههای وابسته به یک سازند انقطاع نباید وجود داشته باشد و با توجه به اینکه این واحد در پهنه
زاگرس گسترش دارد و زمين شناسان شرکت نفت با آن سروکار بيشتری دارند از این رو بدليل نداشتن اطمينان

تﻣ

کافي و بررسيهای الزم ،در مورد بودن یا نبودن این فاز خشکي زائي در صورت پذیرش خشکي زائي و الزام به بخش
کردن واحد سروک به دو واحد سنگي مستقل ،به ناچار اینک تنها ،به شرح این موضوع بي نشان دادن آن در لژاند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اکتفا ميشود .تحقيق و کار بيشتر در این باره به همکاران ،بویژه ،همکاران شرکت نفت ،توصيه ميشود.
واحد باال دارای ميکروفسيلهای زیر است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Orbitolina concave (LAMARCK), Cisalveolina lehneri REICHEL,
Praealveolina cretacea REICHEL, Calcispherula innominata YOKOYAMA,
Stomiosphaera sphaerica KAUF, Nummoloculina sp., Dictyoconus sp.,
Karreriella sp., Orbitolina sp., Pseudocyclammina sp., Trocholina sp.,
Hedbergella sp., Heterohelix sp., Gavellinella sp.,
Haplophragmium sp., Cyclammina sp., Cuneolina sp., Nodosaria sp.,
Textularia sp., Nezzazata sp., Nautiloculina sp.
جلبکهای یافت شده در این واحد دربرگيرنده  Permocalculus sp., Acicularia sp.,است .با توجه به ميکروفسيل و

جلبکهای یافت شده ،سن این واحد آلبين  -سنومانين است.
بخش میانی سروک ( K 2saسنومانین)

بخش مياني سازند سروک ،با ستبرای حدود  450تا  500متر ،دربرگيرنده سنگ آهکهای توده ای ،با ستبرای بيش

زﻣﯿ

از یک متر ،خشن ،به رنگ قهوهای روشن و سفيد رنگ در باال و سنگ آهکهای خاکستری تا خاکستری تيره در
پایين است .در سنگ آهکهای تيره رنگ ،ماکروفسيل ،از زیر راسته آمونوئيده ،بدون پيچش ،یافت ميشود .سنگ
آهکهای روئي دارای مقدار زیادی گرهکهای سيليسي است .در مقاطع ميکروسکپي ،سنگ آهک بخش مياني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دربرگيرنده بيوميکرواسپاریت ،پل بيوميکرواسپاریت ،بيوميکریت گلوکونيتي آهن دار و دولوميتيک آهندار ،است.
وجود گلوکونيت نشان دهنده کم ژرفا بودن حوضه رسوبي است .فسيلهای یافت شده در بخش مياني سروک عبارتند

از:

Nezzazata simplex OMARA, Nezzazata conica (SMOUT),
Hedbergella planispira, Hedbergella washitensis (CARSEY),
Hemicyclammina sigaliy MAYNC,
)Orbitolina concave (LAMARCK) (abundant), Textularia sp., Trocholina sp. (abundant
Cunculina ? sp., Trocholina sp., Nezzazata sp., Miliollds,
Mollusca fragment,
Algae: permocalculus sp.

با توجه به ميکروفسيلهای یافت شده چنين مينماید که بخش مياني سروک دارای سنومانين است(.م .نوازی)
بخش باالیی سروک ( K3saسنومانین -تورونین)

پس از نهشته گذا ری آهکهای کم ژرفای بخش پائين و مياني سروک ،نهشتههای بخش باالیي سروک دربرگيرنده
تناوب مارن ،سنگ آهک مارني و سنگ آهک نازک الیه به رنگ همگاني زرد روشن و شيل خاکستری به ستبرای
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نزدیک به  400تا  420متر ،انباشته شده است .برخي الیههای مارني سنگ آهکي حالت قلوهای دارند .سنگ
آهکهای این واحد در مقاطع ميکروسکپي دارای بافت بيوميکریت و گلوکونيت بيوميکریت اند .فسيلهای یافت شده
در این بخش عبارتند از :

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Pseudochrysalidina conica (HENSON), Cisalveolina fallax REICHEL,
Pseudolituonella reichli MARIE, Cuneolina pavonia d' ORBIGNY,
Dicyclina schlumbergeri MUNIER-CHALMAS, Nezzazata simplex OMARA,
Rabanitina cf.baaraensis, Nezzazata coinca (SMOUT).
Valvulammina picardi HENSON, Prealveolina cretacea REICHEL,
Dictyoconus sp., Orbitolinapsis sp., Ovalveolina ovum (d' ORBIGNY).
Chrysalidina decorata (d' ORBIGNY), Taberina bingistani HENSON,
Hedbergella washitensis (CARSEY), Pithonella ovalis KAUF,
Stomiosphaera spherical KAUF, Calcispaerala innominata YOKOYAMA, Rotalipora sp.,
Gumbelina sp., Taberina sp., Coskinolina sp., Nummoloculina sp.,
Haplophragmium sp., Miliolids,
Algae: dasycladacea

بر پایه فسيلهای یافت شده ،سن بخش باالیي سروک از سنومانين تا تورونين است( .م.نوازی) .نهشتههای بخش

تﻣ

باالئي سروک در پایان با کم ژرفا شدن رسوبگذاری در زیر کنگلومرائي با دست پر  2متر ستبرا ،جای ميگيرند .در
حقيقت این کنگلومرا ،هم ارز ناهمسازی فرسایشي پس از تورونين ) (Turonianو آغاز سازند گورپي (کنگلومرای
پيش رونده) است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند گورپی ( Kgکنیاسین -سانتونین)

ميکروفسيلهای زیر است:

و
اﮐﺘ

پس از کنگلومرای پایان تورونين و با ژرف شدن و پيشروی دریا ،ستبرایي شایان توجه ،نزدیک به  750تا  800متر،
نهشته هایي دربرگيرنده تناوب مارن ،سنگ آهک آرژیلي و شيل (بين  1تا  10سانتيمتر) ،که در پایان از ستبرای
الیههای مارني کم شده و به ستبرای الیههای سنگ آهک افزوده مي شود ،انباشته شده است .این واحد دار ای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana coronata (BOLLI),
Globotruncana concavata (BROTZEN),
Globotruncana carinata (DALBIEZ),
Globotruncana cf.ventricosa WHITE, Globotruncana cf.renzi (GANDOLFI),
Nezzazata conica (SMOUT), Hedbergella sp., Gumbelina sp., Radiolaria sp.,
با توجه به فسيلهای یافت شده ،سن سازند ،گورپي  Coniacian ?- Santonianميتواند باشد( .م.نوازی)

سازند تاربور ( K1aکامپانین -ماستریشین)

زﻣﯿ

پس از نهشته گذاری سازند مارني شيلي گورپي ،حوضه رسوبي کم ژرفاتر شده و بگونه پيوسته نهشته هایي،
دربرگيرنده تناوب مارن ،سنگ آهک آرژیلي و سنگ آهک ،که بگونهای فزاینده به ستبرای الیههای آهکي افزوده
ميشود و از ستبرای الیههای مارني کم مي شود ،ته نشين شده است .ستبرای این رسوبها نزدیک به  350تا 300

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متر است .مشاهدات ميکروسکوپي نشان مي دهد که بافت سنگ آهکهای این واحد شامل بيوپلت دار تخریبي،
بيوپلت دار تخریبي ميکرواسپاریتي و پلت دار گلوکونيتي بيوميکرواسپاریت است .ميکروفسيلهای یافت شده در این
سازند عبارتند از:

Pseudotextularia varians (RZEHAX), Globotruncana sp., Gumbelina sp.,
Hedbergella sp., Pseudotextularia sp.,
Gaundryina sp., Oligosteginid , Nodosaria sp., crinoid’s fragments, sponge’s spicules.

با توجه به فسيلهای یافت شده سن این واحد کرتاسه زبرین (کامپانين  -ماستریشتين) در نظر گرفته شده است.
(م.نوازی)
واحدهای سنگ چینهای مربوط به دوران سوم زاگرس
سازند ساچون ( Pesaپالئوسن)

سازند تاربور در پایان دارای ستبرای اندک و در حدود  30متر ،دولوميت بي فسيل اند .دولوميتهای باال ،بگونه جانبي
در نقشه مجاور (سعادت آباد) دارای گسترش و تنوع رسوبي اند .اما بسوی خاور که نقشه ارزوئيه است ،از ستبرای
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-  روی سنگهای رسوبي سا زند تاربور به سن کامپانين، سن این واحد با توجه به جای گرفتن.این واحد کم مي شود
 و با در نظر گرفتن اینکه ردیف رسوبي پيوسته و بدون انقطاع است، و زیر رسوبهای جهرم به سن ائوسن،ماستریشين
.به نظر ميرسد که پالئوسن باشد
) باالئی- (ائوسن میانیEj سازند جهرم

 متر و دربرگيرنده الیههای متوسط تا ضخيم الیه و توده ای650  تا600 سنگهای آهکي دولوميتي جهرم به ستبرای
 چنين.به رنگهای خاکستری تا قهوهای و در بخشهای باالیي به رنگ نخودی تا قهوه ای کم رنگ و خشن است
 فسيلهای یافت شده در این واحد.مي نماید که این سازند با همبری تدریجي روی سازند ساچون نشسته باشد

ﮐﺸ
ﻮر

:عبارتند از

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Fabiania cassis (Oppenheim), Somalina stefaninii SILVESTRI,
Orbitolites complanatus LAMARCK, Alveolina munieri, Penenroplis evolutus HENSON,
Archaias operculiniformis HENSON,
Phapydionina urensis, Nummulites perforatus group,
Rotalia viennoti GREIG, Praerhapydionina deticata HENSON,
Austrotrillina cf.asmaricus, Dentritina cf.rangi d' ORBIGNY,
Dictyoconus aegyptiensis, Spirolina cylindracea,
Pseudolituonella cf.reichli, Rhipidionina sp., Reussella sp.,
Chilostomella sp., Vavulina sp., Rotalia sp., Halkyardia sp., Caskinolina sp., Archalas sp.,
Actinocyclina sp.,
Planorbulina sp., Discocyclina sp., Bolivina sp., Globorotalia sp.,
Dissonina sp., Lituonella sp., Lockhartia sp., Bigenerina sp.,
Polymorphinidae. Ditropa sp.,

ﺸ
ﺎﻓﺎ

)نوازی. (م. به احتمال زیاد سن سازند جهرم ائوسن مياني زبرین است،بر پایه ميکروفسيلهای یافت شده
) میوسن ؟- (الیگوسنOMa سازند آسماری

و
اﮐﺘ

، متر ميرسد250  که بگونه جانبي متغير است و دست پر به، ستبرایي شایان توجه،بر روی سازند کربناته جهرم

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 ته نشين، سنگ آهک متوسط الیه و به ندرت الیههای نازک شيلي، سنگ آهک آرژیلي،دربرگيرنده تناوب مارن
.شده است
سنگ آهکهای این سازند در مقاطع ميکروسکپي دارای بافت بيوميکرواسپاریت و اووميکرواسپاریت دروغين آهن دار
. سازند آسماری دارای فسيلهای زیر است.است

زﻣﯿ

Rotalia viennoti GREIG, Meandrosina iranica HENSON,
Peneroplis evolutus HENSON, Nummulites fichteli MICHELOTTI,
Peneroplis thomosi HENSON, Spirolina austriaca d'ORBIGNY,
Lepidocyclina (Eulepidina) elephantine (LEMOINE and DOUVILLE),
Lepidocyclina (Eulepidina) difatata (MICHELITTI),
Nummulites intermedius- fichteli,
Austrotrillina howchini (Schlumberger),
Nummulites intermedius d'ARCHIAC, Sphaerogypsina cf.globules,
Neoalveolina (Borelis) pygmaea (HANZAWA),
Globigerinoides triloba triloba (REUSS),
Opreculina complanata (DEFRANCE),
Lepidocyclina (Nephrolepidina) sp.,
Valvulina sp., Planorbulina sp., Praerhapydionina sp., Heterillina sp.,
Rotalia sp., Schlumbergerina sp., Discorbis sp., Bigenerina sp.,
Archaias sp., Gypsina sp., Spirolina sp., Victoriella sp.,
Reussella sp., Elphidium sp., Halkyardia sp., Miliolidae, Polymorphinida. Tubucellaria sp.,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 جلبکهای یافت شده در این واحد. مرجان و بریوزوآ است، جلبک، کرینوئيد،که به همراه قطعاتي از استراکود
 دارای، سازند آسماری در این منطقه به احتمال زیاد، برپایه یافتههای فسيلي. استHalimeda, Lithophyllum sp.
)نوازی. (م.سن اليگوسن است
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واحد EOja

در برخي نقاط جدا کردن سازند جهرم  Ejاز سازند آسماری  OMaامکان پذیر نيست .از این رو در ا ینگونه مناطق
مجموعه این دو واحد با عالمت  EOjaنشان داده شده است.
سازند رازک ( Mrمیوسن زیرین)

سازند رازک دربرگيرنده تناوبي از سنگهای رسوبي آواری از نوع ماسـه سنگ ) ،(5cm- 20cmکنگلومرا )، (20cm- 2m
فورش سنگ (متوسط تا ضخيم) و مارن ضخيم الیه به رنگ همگاني قرمز است .ستبرای این سازند از  250تا 300
متر است .این واحد با کنگلومرائي به ستبرای نزدیک به  2متر بر روی سازند آسماری  OMaمينشيند .نوار

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومرائي با ستبرای بين  0/ 5تا  3متر چند بار تکرار مي شود .محيط رسوبي در همه مدت پيدا یش این سازند
دارای شرایط اکسيدان و کم ژرفا بوده است زیرا الیههای سازند رازک به ترکيبات آهن دار آغشته اند .از این واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هيچگونه فسي لي بدست نيامده است ،از این رو با توجه به سن سازند زیر آن  OMaکه اليگوسن است و عضو ،سازند
روی آن ،گوری و ميشان که دارای سن  L.Miocenاست .سازند رازک در ميوسن زیرین نهشته گذاری شده است.
سازند مارنی میشان ( Mmمیوسن زیرین -میانی)

تﻣ

سازند ميشان از تناوب مارن ،سنگ آهک آرژیلي ،مارن خاکستری ،ماسه سنگ سبز رنگ ،الیههای سنگ آهکي
پرفسيل (لوماشلي) پدید آمده است .تغييرات جانبي سازند ميشان به نسبت شدید است و الیههای سنگ آهکي به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مارني و مارني به سنگ آهک تبدیل مي شود .رنگ همگاني این سازند سبز تا سبز مایل به خاکستری است .ستبرای
سازند ،به شدت متغير است و دست پر به  1200متر ميرسد .در مقاطع ميکروسکپي سنگ آهکهای این سازند
دارای بافت بيوميکریت ،بيوميکرواسپاریت ،بيوميکریتيک آهن دار تا بيواوواسپاریت آهن دار ا ست .فسيلهای یافت
شده در این واحد عبارت اند از:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Operculina complanata (DEFRANCE),
Globigerinoides triloba triloba (REUSS),
Ammonic becarii (lin.), Taberina malabarica CARTER,
Miogypsinoides cf.mauretanicus (BRONNIMANN),
Kuphus arenarius DOUGLAS, Miogypsina sp., Discorbis sp., Schlumbergerina sp., Vavulina sp.,
Globorotalia sp., Lepidocyclina (Nephrolepidina) sp., Amphistegina sp.,
)Miliolidae, Polymorphinidae, bryozoa (Cellepora sp., Tubucellaria sp., Onychocella sp.,
جلبکهای یافت شده دربرگيرنده  Lithophyllum sp., Lithothamnium sp., Halimeda sp.,است .با توجه به جلبک

و فسيلهای یافت شده سن سازند ميشان در این منطقه  L.Mioceneاست( .م.نوازی)
سنگ آهک گوری ( Mgrm1میوسن زیرین)

زﻣﯿ

چنانچه درباره سازند مارني ميشان گفته شد ،این واحد دارای تغييرات جانبي شدید است .در بر خي مناطق آغاز
سازند ميشان با الیههای سنگ آهکي متوسط تا ضخيم الیه و تودهای به ستبرای دست پر  600متر است .در نقاط

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قابل جدایش این واحد به نام سنگ آهک گوری و با عالمت  Mgrm1نشان داده شده است .الزم به یاد آوری است که
دست پر ستبرای رخساره مارني سازند ميشان با نبود یا دست کم ستبرای سنگ آهک گوری و دست پر ستبر ای

سنگ آهک گوری با کمترین گسترش رخساره جانبي سازند ميشان همراه است.
سنگ آهکهای گوری در مقاطع ميکروسکپي دارای بافت بيوميکرواسپاریت تا بيوپل ميکرواسپاریت تخریبي است.
فسيلهای یافت شده در این واحد عبارتند از:
Operculina complanata (DEFRANCE), Lepidocyclina (Eulepidina) elephantine (LEMOINE and
DOUVILLE),
Borelis melo (FICHTEL and MOLL), Taberina malabarica CARTER, Miogypsina cf. globulina
(MICHELOTTI),
Miogypsina irregularis, Meandropsina iranica, Neoalveolina (Borelis) melo (FICHTEL and MOLL),
Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata (MICHELOTTI), Miogypsina cf.polymorpha,
Neoalveolina melo curdica (FICHTEL and MOLL), Neoalveolina (Borelis) pygmaea (HANZAWA),
Dendritina rangi d'ORBIGNY, Valvulina sp., Miogypsina sp., Archaias sp., Schlumbergerina sp.,
Discorbis sp., Operculina sp., Amphistegina sp., Gypsina sp., Borodinia sp., Planorbulina sp., Bolivina
sp., Heterostegina sp.,
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Globigerina sp., Peneroplina sp., Homotrema sp., Bigenerina sp., Amphistegina sp.,
)Miogypsinoides sp., Archaias sp., Cymbaloporidae, Miliolidae, bryozoa. (Tubucellana sp.,
این سنگ آهکها دارای جلبک  Halimeda sp.,نيز هستند.
سن سنگ آهک گوری که هم ارز بخش پایيني و مياني سازند ميشان است ميوسن زیرین است )(L.Miocene

(م.نوازی).
سازند آواری آغاجاری MPla

ﮐﺸ
ﻮر

سازند آغاجاری از تناوبي گسترده ،دربرگيرنده ماسه سنگ ،کنگلومرا ،فورش سنگ و مارن پدید آمده است .تبدیل
سازند مارني ميشان به آغاجاری ،در این منطقه تدریجي و با آغاز نخستين الیههای ماسه سنگي درشت دانه و
کنگلومرا با ستبرای کم ) ،(5cm- 15cmآغاز ميشود .در آغاز سازند ،الیههای کنگلومرایي و ماسه سنگي ،کم ستبرا و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با مارنهای قرمز رنگ در تناوب اند .اما به تدریج الیههای مارني کم ستبرا و بر شمار و ستبرای الیههای ماسه سنگي
و کنگلومرائي افزوده مي شود .سازند آغاجاری در بخش باالئي بيشتر دربرگيرنده تناوب ماسه سنگ و کنگلومرا است.
ستبرای الیههای کنگلومرائي در بخش باالیي این سازند ،گاه به  3تا  4متر نيز ميرسد .در حقيقت این سازند از
تناوب پي درپي چرخه هایي است که با کنگلومرا آغاز شده و به مارن در قسمتهای پایيني و به ماسه سنگ ریزدانه و
سيلتي در قسمتهای باالیي پایان ميیابد .ستبرای هر چرخه به ندرت بيش از  50متر است .ستبرای کلي سازند

تﻣ

آغاجاری در این منطقه به  3000متر ميرسد.
کنگلومرای بختیاری PLb

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومرای نيمه سخت بختياری ،بگونهای ناهمساز روی سنگهای آواری سازند آغاجاری را ميپوشاند .این کنگلومرا
که در نيمه جنوبي و نوار مرکزی برگه دارای رخنمون هایي گسترده است ،ستبرای بسيار متغير دارد و تا بيش از
 100متر ،ميرسد .جنس قلوههای پدیدآورنده ،بسته به منابع تغذیه کننده ،ناهمسان است و از سنگ آهک ت ا

و
اﮐﺘ

قطعات آذرین و دگرگوني متغير است .بودن قطعات نانهشتهای در این کنگلومرا ،در برخي از منا طق لبه زاگرس،
ریشه در تکتونيک پر تکاپوی این ناحيه دارد و به علت جای گرفتن در باریکه رورانده زاگرس ،آميخته شدن مواد از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاستگاههای دیگر بغير از سلسله جبال زاگرس( ،دگرگونههای زون سنندج -سيرجان و قطعات مافيکي و
اولترامافيکي آميزه رنگين  )cmدر حوضههای این ناحيه گریز ناپذیر است .این کنگلومرا در بيشتر جاها دارای بافتي
سست ت ا نيمه سخت است .گردشدگي قلوه ها ،از گردشده تا نيمه گردشده متغير است و بيشترین قطر آنها به 20
سانتي متر ميرسد.

سنندج -سیرجان و مجموعه آمیزه رنگین )(cm

زﻣﯿ

رخنمونهای زون سنندج -سيرجان و مج موعه افيوليتي ،بيشتر در بخش مياني و شمالي برگه گسترش دارد .بيرون
زدگيه ای مجموعه افيوليتي در این برگه ،کامل نيست و تنها بخشهائي از آن دیده ميشود .واحدهای تشکيل دهنده
زون سنندج -سيرجان و مجموعه افيوليتي در نقشه ارزوئيه عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهای PzJ sch1 - mb1

این واحد دگرگونه از :اسليت ،آکتينوليت شيست با بافت نماتوبالستيک ،متادیاباز با بافت اینترگرانوالر تا ساب افتيک

) ، (Sub ophiticگنيس با بافت گرانوالر ،ميکاشيست با بافت ليپدوبالستيک و گارنت ميکاشيست با بافت
ليپدوبالستيک ،پدید آمده است .درجه دگرگوني این واحد بر پایه مجموعه کانيهای دگرگوني رخسارههای
دگرگوني ،در حد رخساره شيست سبز است .ستبرای این واحد به بيش از  1500متر ميرسد .مقاطع ميکروسکپي
نمایانگر آن است که در برخي قسمتها واحد  PzJsch1زیر تاثير دگرگوني واپس گرائيدگي Retrograde

 metamorphismقرار گرفته اند و هم چنين در برخي نقاط ،بویژه در همبری گسلها و زونهای برشي در اثر تغيير
شکل دیناميکي ،ميلونيتي شده است.
واحد  (Marble) mb1که از سنگ آهکهای بلورین (مرمر) پدید آمده است ،دارای بافت گرانوالر است و زیر تاثير
دگرگوني ناحيهای به مرمر تبدیل شده است .مرمرهای باال به دليل دگرگوني دارای آثار فسيلي نيستند و در نقشه
 1:250000حاجي آباد سن آنها را دونين در نظر گرفته اند.
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سنگ آهک کریستالین mb2

این سنگ آهکها در بيشتر جاها بگونه نابرجا و محدودند و به دليل بلورین بودن ،بي فسيل اند .سنگ آهکهای ب لورین
دارای رنگ روشن اند .احتمال دارد این گلههای سنگ آهک بلورین ،که در درون مجموعه آميزه رنگين و در اثر فاز
کوهزایي پس از کرتاسه پایاني و حتي جنبشهای کوهزایي پس از ائوسن (چون تشکيل دهندههای ائوسن در درون
آميزه رنگين وجود دارد) با دیگر پدید آورندههای آميزه رنگين مخلوط شده اند ،وابسته به نهشتههای کربناته پرمين
دگرگون شده ،باشند .ستبرای سنگ آهکهای این واحد غير حقيقي است و از  50تا  200متر متغير ا ست.
اولترابازیک ها Pd

ﮐﺸ
ﻮر

تودههای اولترامافيک در این برگه گسترشي به نسبت چشم گير دارند .مرز همبری این توده ها ،همگان پوشيده با
گسله است .بيشترین حجم سنگهای اولترامافيک این برگه را ،هارزبورژیت با ترکيب کاني شناختي ،اوليوین،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اورتوپيروکسن ،کمي کلينوپيروکسن و کاني فرعي پروسکيت ) (Peroveskite CaTiO3ميسازد .دونيت نيز با همين
ترکيب کاني شناختي و درصد باالی اوليوین ،پيروکسينيت با ترکيب کاني شناختي کلينوپيروکسن ،اوليوین و ک متر
از همه لرزوليت ،از دیگر سنگهای پدید آورنده توده اولترامافيک ،در این برگه هستند .در بيشتر جاها بر اثر

تﻣ

دگرساني ،اوليوین به سرپانتين ،کلينو و اورتوپيروکسن به باستيت  Bastiteتبدیل شده اند .نکته شایان توجه دراین
توده ها ،بودن دگرگوني کاتاکالستيک است که در همبری گسلها از شدتي بيشتر برخوردار است و به پيدایش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نوارهای ميلونيتي به ستبرای دست پر  2تا  3متر انجاميده است .در مقاطع ميکروسکپي ،آثار دگرگوني
کاتاکالستيک به صورت برشهای ریز در مقياس ميکروسکپي Kink band ،و چين خوردگيهای ریز دیده ميشود.
میکروگابرو m-gb

و
اﮐﺘ

بيرونزدگيهای ميکروگابرو به پيکر عدسي (بودین (Boudin-و گسترش آنها بسيار کم است و بر اثر پدیدههای
تکتونيکي به شدت خورده شده اند .ترکيب کاني شناختي ميکروگابروها ،دربرگيرنده ،پالژیوکالز و کلينوپيروکسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .پالژیوکالزها بر اثر دگرساني ،بخشي ،رسي و کلسيتي شده و به مقدار کم نيز سوسوریتي شده اند.
کلينوپيروکسن ها که به احتمال از نوع اوژیت ميباشد ،بر اثر دگرساني به ترموليت و اکتينوليت تبدیل شده است .به
دليل پوشيده یا گسله بودن مرز همبری تودههای ميکروگابر وئي ،پيوند آنها با سنگهای اولترامافيک مشخص نيست،
به احتمال زیاد عضو ردیف افيوليتي اند و بر اثر ذوب ماگمای نخستين سنگهای اولترامافيک پدیدار ش ده اند.
سنگهای نفوذی اسیدی ( p-grپالژیوگرانیت)

زﻣﯿ

پالژیوگرانيت در این برگه ،تنها در یک نقطه دارای بيرونزدگي است .از دیدگاه سنگ شناختي ،ب خش بيشتر سنگ ،از
دانههای بي شکل و نيمه شکل دار کوارتز ،پدیدار شده است ،فلدسپاتهای پالژیوگرانيت ،بيشتر از نوع پالژیوکالز و به
تقریب بدون فلدسپات پتاسيم است .بيوتيتهای پالژیوگرانيت ،در بيشتر جاها بر اثر دگرساني ،کلریتي شده و اپيدوت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نيز به گونه ثانویه ،در آن پدیدار شده است .این توده پالژیوگرانيت ،زیر تاثير دگرگوني کاتاکالس تيک نيز قرار گرفته و
در حقيقت پالژیوگرانيت ميلونيتي ) (Mylonitized plaglograniteاست .هر چند همبری توده پالژیوگر انيتي با

پيرامون گسله ها پوشيده است ،اما به نظر ميرسد که در پيوند با بازپسين فاز کریستاليزاسيون و جدایش ماگمای
بازیک است که در گامههای آغازی تر ،موجب پيدایش اولترابازیک و سپس ميکروگابروها شده است.
واحدهای ( JK 1 - JK 1v JK v - avمزوزوئیک)

حوضه رسوبي -ولکانيک مربوط به واحدهای ژوراسيک -کرتاسه ) (JKبخشي از حوضه رسوبي -ولکانيک بسيار
گسترده تری است که در برگــههای مجاور نيز (نقشههای  1:100000بزار -خبر -باغات) گسترش دارد .این حوضه

رسوبي همراه با تکاپوهای ولکانيک از ژوراسيک مياني ) (Toarcianآغاز و تا کرتاسه زیرین دنباله پيدا ميکند .واحد
 JKدر بيشتر نقاط دارای سه بخش مشخص است (  .(JK l - JK lv - JK vواحد  JK vبخش پایيني واحد  JKرا پدید
مي آورد و بيشتر از سنگهای بازیک (بازالت) پدیدار شده است .ستبرای واحد  JK vبيش از  1000متر است .سنگهای
حد واسط با حجم کم و الوهای اسيدی ) (avبا حجم بسيار کمتر ،نيز در این واحد دیده ميشوند .بازالت های این
واحد ،در بيشتر بيرون زدگي ها ،زیر تاثير دگرساني جای گرفته و به درجات گوناگون ،اوراليتي و سوسوریتي شده اند.
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برخي نوارهای بازالتي ،حفره دارند و برخي دارای بافت جریاني ،بادامکي و اینترگرانوالرند .در برخي نقاط ،شدت
دگرساني آن چنان است که اپيدوت و کلریت ،در حجم به نسبت زیاد دیده ميشود .در این واحد به ندرت قطعات
ليسونيتي نيز ،دیده شده است .در بخشهای باالئي این واحد ،به تدریج ،الیههای سنگ آهک ميکریتي در تناوب با
ولکانيک دیده مي شود و برشمار و ستبرای این الیه ها بسوی باال ،افزوده ميشود .واحد متناوب سنگ آهک و
ولکانيک با عالمت  JK lvنشان داده شده است .ستبرای این واحد به شدت متغير است و به بيش از  2000متر نيز
ميرسد .ولکانيکهای موجود در واحد  JK lvنيز همسان واحد  JK vاست و بيشتر از بازالت و آندزیت بازالت پدید
آمده است .در سنگ آهکهای ميکریتي این واحد فسيلهای زیر ،توسط ( م.نوازی) دیده شده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Calplonella alpina LORENZ,
Thintinopsella carpathica COLOM, Calpionella elliptica CADISH,
Thintinopsella oblona CADISH, Pseudocyclammina hedbergi MAYNC,
Nautlloculina oolithica MOHLER, Pseudocyclammina lituus YOKOYAMA,
Nodophthalmidium sp., Nodosariidae, Radiolarians,
Algae: Salpingoporella cf.annulata CAROZZI, Actinoporella sp.,
بر پایه یافتههای زیستي باال ،سن تناوب سنگ آهک و ولکانيکهای  JK lvژوراسيک زبرین -کرتاسه زیرین (Late
) Jurassic-Early Cretaceousاست .روی این واحد را ،بگونه پيوسته واحد  JKlمي پوشاند .در حقيقت این واحد JK

تﻣ

 ،lدنباله واحد  JK lvولي بخش  JKlرا بيشتر سنگ آهکهای نازک تا متوسط الیه و بخش کمي را نوارهای ولکانيک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي سازد .ستبرای این واحد متغير است و به بيش از  500متر ،نيز ميرسد .در باالتری ن بخش این واحد ،گاه سنگ
آهک ماسهای دانه ریز تا سنگ آهکهای اوراليتي ميکرواسپاریتي ،دیده مي شود .در سنگ آهک بخش باالیي واحد
 ، JKlفسيلهای زیر یافت شده اند:

و
اﮐﺘ

Psedocyclammina lituus YOKOYAMA, Nautiloculina oolithica MOHLER,
Psedocyclammina hedbergi MAYNC,
Textularia sp., Choffatella sp., Vavulinidae,
Algae: Lithocodium aggergatum ELLIOTT,
Salpingoporella annulata CAROZZI, Dasycladacea.
بر پایه یافتههای زیستي باال ،برای  JK lسن کرتاسه زیرین پيشنهاد شده است( .م.نوازی)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  K11آهکهای اوربیتولین دار (آپتین -آلبین)

روی واحد پيشين ) (JKرا آهکهای توده ای  ،massiveکمي سنگ آهک ماسهای و ماسه سنگ آهکي با رنگ زرد
روشن تا خاکستری تيره ،به گونه ناپيوسته ) (disconformableو هم شيب ميپوشاند .ستبرای این واحد متغير است
و به بيش از  1000متر نيز مي رسد .سنگ آهکهای یاد شده ،در مقاطع ميکروسکپي دارای بافت بيوپل

زﻣﯿ

اینتراسپاریت ،ميکرواسپاریت تا سنگ آهکهای ميکریتي هستند .این سنگ آهکها بيشتر اوربيتولين دار و همراه ب ا
مجموعه فسيلي زیرند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Dictyoconus arablcus HENSON, Iraqia simplex HENSON,
Orbitolina cf.discoldae GRAS, Calcisphaerula innominata YOKOYAMA,
Nautiloculina oolithica MOHLER, Pseudocyclammina lituus YOKOYAMA,
Orbitolina lenticularis (BIUMENBACH), Orbitolina sp., Textularia sp., Aeolisacus sp.
Nodosarids, Throchamminid, algae: Lithocodium aggergatum ELLIOTT, Bacinella sp.
برپایه یافتههای زیستي باال سن آپتين -آلبين ) (Aptian-Albianبدان نسبت داده شده است( .م.نوازی)

فلیشهای کرتاسه باالئی Kfu
فليشهای کرتاسه باالئي از تناوب شيل ،ماسه سنگ ،ماسه سنگ آهکي ،سنگ آهک نازک تا متوسط الیه (30cm-

) 1cmپدیدار شده است .رنگ این واح د ،خاکستری تا سبز روشن است .ستبرای  ،حقيقي فليشهای باال ،به دليل جای
گرفتن در زون فشاری و بودن تراستهای پي درپي ،مشخص نيست و بر اثر فشارهای وارده ،الیههای سنگ آهکي
بودینه شده اند .از الیههای سنگ آهکي بودینه شده در این فليشها که دارای بافت ميکریتي اند ،مجموعه فسيلي زیر
بدست آمده است:
Globotruncana stuarti (de LAPPARENT),
Globotruncana falsostuarti SIGAL,
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Globotruncana contusa (Cushman), Globotruncana gagnebini TILEV,
Globotruncana ventricosa WHITE,
Globotruncana callclformis (de LAPPARENT),
Globotruncana elevata (BROTZEN), Pseudotextularia varians RZEHAK,
Siderolites calcitrapoides LAMARCK,
Lepidorbitoides sicialis (LEYMERIE), Nummofallotia cretacea,
Valvulina sp., Hedbergella sp., Gumbelina sp., Radiolarians,
Oligosteginid,
با توجه به یافتههای زیستي باال واحد  Kfuدارای سن سنونين ) (Senonianاست( .م.نوازی)

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ آهکهای گلوبوترونکانادار کرتاسه باالئی K1u

سنگ آهکهای کرتاسه باالئي بيشتر دارای الیه بندی نازک تا متوسط ) (30cm- 1cmو ميکریتي اند ،این سنگ
آهکها دارای رنگهای ناهمسان ،از خاکستری تا خاکستری روشن ،صورتي کمرنگ تا صورتي مایل به کرم هستند .بر
اثر فشارهای تکتونيکي شکستگيهای فراوان در زمينه آنها پدیدار شده است .ستبرای سنگ آهکهای  Kluبه دليل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جای گرفتن در زون راندگيهای پي درپي و چندباره ،حقيقي نيست و ستبرای ظاهری آن تا  200متر نيز ميرسد.
فسيلهای یافت شده در این سنگ آهکها عبارتند از:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Globotruncana contusa (Cushman),
Globotruncana stuarti (de LAPPARENT), Globotruncana conica WHITE,
Globotruncana stuartiformis DALBIEZ, Globotruncana gansseri BOLLI,
Globotruncana lapparenti BOLLI,
Globotruncana calciformis (de LAPPARENT),
Siderolites calcitrapoides (LAMARCK),
Lepidorbitoides socialis (LEYMERIE),
Nummofallotia cretacea, Valvulina sp., pseduotextularia sp.,
Radiolaria, Lenticulina sp., Heterohelix sp.,
Hedbergella sp., Oligosteginid,
بر پایه این یافته ها ،سنگ آهکهای باال دارای سن ) (Companian ?- Maestrichtianکامپانين -ماستریشين هستند

(م.نوازی) .بدليل جای گرفتن در نوار راندگيهای کم شيب و پي درپي ،این سنگ آهکها در بيشتر موارد بي ریشه ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نابرجا و به پيکر  Clipاند.

v
u

ولکانیکهای کرتاسه باالئی K

ولکانيکهای کرتاسه باالئي از دیدگاه ترکيب ،دامنهای گسترده از بازیک تا اسيدی را ميپوشانند و دربرگيرنده
سنگهای بازالت (اسپيليت) ،آندزیت ،کراتوفير و توفهای ریوليتي هستند .بازالتها ،به گونه معمول ،دارای بافت
متخلخل اند و حفرات بادامي دارند که بگونه ثانویه با کلسيت ،کوارتز ،اپيدوت و کلریت پر شده اند .ولکانيکهای

زﻣﯿ

کرتاسه باالیي  Kvuبه دليل جای گرفتن در زون راندگيهای پي در پي ،دارای ستبرای حقيقي نيست ند و در برخ ي
نقاط به بيش از  400متر ميرسند.
سنگ آهک پالئوسن Pe1

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ آهکهای ریفي پالئوسن در حوضههای رسوبي محدود و کم ژرفا ،پدیدار شده اند ،سپس ،در اثر جنبشه ای
چندگانه و پي درپي کوهزائي پس از پالئوسن ،و درگير شدن در تغييرات ساختماني منطقه ،به پيکر تراشه ،در ميان

تشکيالت ،آميزه رنگين ) ،(cmرانده شده اند .این سنگ آهکها نابرجایند و دارای رنگ تيره تا خاکستری هستند.
بدليل فشارهای تکتونيکي که باعث تکرار یا حذف بخش هایي از سنگ آهک باال شده ،ستبرای حقيق ي آن ،مشخص
نيست .در این سنگ آهکها ،فسيلهای زیر یافت شده است:
Sistanites iranica RAHAGHI, Miscellanea sp., Vavulina sp., Idalina sp.,
Kathina sp., Discorbis sp., Mississppina sp., Nodophtalmidium sp.,
Ophthalmidium sp., Textularia sp.,
Algae: Distlchoplex biserialis (DIETRICH), Ethelia alba (PEFNDER), Paraphylum sp.

برپایه یافتههای زیستي باال ،سن این سنگ آ هک ،پالئوسن پيشنهاد شده است( .م.نوازی)
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واحدهای ائوسن PE1 - Ef2 - Ef1 - Ec

بر پایه پيشروی دریا در ائوسن ،واحد کنگلومرائي  Ecپدیدار شده است .این کنگلومرا دارای گسترش کم است و
دارای رنگ همگاني تيره و ماتریکس آن ،ماسه سنگي است .قطر قلوههای پدیدآورنده کنگلومرا ،بي شتر از  5تا 10
سانتي متر و ستبرای کل آن از  80تا  100متر است .در قلوههای آهکي درون کنگلومرا ،فسيلهای زیر یافت شده اند:
Mississppina sp., Vavulina sp., Planorbullna sp., Discorbis sp.,
Ophthalmidium sp., Nodophthalmidium sp., Rotalia sp., Idalina sp.,
Algae: Ethelia alba (PEFNDER), Halimeda sp., Lithothamnium sp., Dasycladacea.

بر پایه یافتههای زیستي باال که دارای سن پالئوسن هستند(.م.نوازی) ،سن کنگلومرا ،پس از پالئوسن و شاید ائو سن

ﮐﺸ
ﻮر

باشد .بر اثر جنبشهای شدید کرتاسه زبرین ،در روند فاز الراميد و چين خوردگيهای پي آمد آن ،وضع يت توپوگرافي
ویژه ای ،در منطقه پدیدار شده آن چنان که ،در پيش روی دریای ائوسن ،حوضههای رسوبي با ژرف ای ناهمسان ،در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجاورت هم پدید آمده است .در این حوضه ها ،بدليل ژرفای ناهمسان ،نهشتههای گوناگون ،بگونه همزمان ،پدیدار
شده است .بطور مثال در حاليکه سنگ آهک  ،PElدر مناطق کم ژرفا پدیدار ميشده ،درهمان حال ،در دو حوضه
جدا از هم و در حال سوبسيداین (فرونشست تدریجي و پيوسته) ،رسوبهای فليش گونه  Ef1و  ،Ef2نهشته شده اند.

تﻣ

سنگ آهکهای  PElضخيم الیه ،تودهای (بيش از  2متر) و برنگ نخودی روشن اند (ستبرای کل سنگ آهکهای واحد
 PElحدود  50متر است) .این سنگ آهک که رخنموني اندک دارد ،نابرجا دارای همبری گسله و یا پوشيده ا ست.
(ستبرا حقيقي نمي باشد) .فسيلهای یافت شده ،در این سنگ آهکها عبارتند از:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Alveolina (Glomaliveolina) primaeva RECHEL,
Rotalia trochidiformis LAMARCK, Orbitolites douville NUTTALL,
Alveolina pasticillata HOTTINGER,
Orbitolites complanatus LAMARCK, Operculina sp., Nummulites sp.,
Globorotalia sp., Discocyclina sp., Spirolina sp., Gypsina ? sp.,
Miliammina sp., Nodophthalmidium sp., Valvulina sp., Miliolidae,
Algae: Distichoplax sp., Lithophyllum sp., Solenomeris sp.,
برپایه یافتههای زیستي باال سنگ آهکهای  PElدارای سن ( U.Paleocene-Early Eoceneپالئوسن زبرین -ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زیرین) هستند (م.نوازی) این سنگ آهک با گسل در همبری فليشهای  Ef2که در بخش مرکزی و خاوری برگه و در
کوه قرمز آبگرم گسترش دارند ،جای ميگيرد .فليشهای باال ا ز تناوب شيل ،ماسه سنگ ،ماسه سنگ توفي ،
ميکروکنگلومرا و در برخي نقاط مارن و ماسه سن گ توفي آهکي و ماسه سنگ آهکي به ستبرای بيش از  1500متر
پدیدار شده اند.
فليشهای  Ef2دارای رنگ همگاني سبز کم رنگ هستند .در ماسه سنگهای آهکي فليشها ،ميکروفسيلهای زیر یافت
شده اند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Planorbulina sp., Globigerina sp., Globorotalia sp., Discocyclina sp.,
Nummulites sp., Operculina sp., Rotalia sp.,
Reussella sp., Heterostegina sp., Valvulina sp.,
برپایه یافتههای زیستي باال ،سن فليشهای  Ef2ائوسن است (م.نوازی) .در دنباله همين فليشها و در مرکز برگه ،در

باختر روستای مردوئيه و کریم آباد .ردیف فليشي با سن همسان ولي ليتولوژی ناهمسان گسترش دارد .این فليشها
که با عالمت  Ef1نشان داده شده اند از تناوب ماسه سنگ ریزدانه ،ماسه سنگ درشت دانه ،شيل و الیههای
کنگلومرائي به ستبرای بيش از  2000متر پدید آمده اند .چنين مينماید که بيشترین بخش این واحد ولکانوژنيک

بوده و الیههای ک نگلومرائي نيز در بيشتر جاها درون سازندی بوده و ماتریکس و قطعات پدیدآورنده ب يشتر ،ولکانيک
است .برخي الیههای کنگلومرائي نيز دارای ماتریکس ماسهای آهکي توفي اند و دارای قلوههای آهکي در قلوههای
آهکي کنگلومرا ،ميکروفسيلهای زیر یافت شده است:
Nummulites cf.globules LEYMERIE, Opertorbitolites sp.,
(Alveolina) Glomalveolina sp., Alveolina sp., Discocyclina sp.,
Orbitolites sp., Schlumbergerina sp., Rotalia sp.
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با توجه به فسيلهای باال و هم چنين دیدن نوموليت در ماتریکس کنگلومرا ،چنين مينماید که این فليشها نيز د ارای
سن ائوسن است.
واحد آمیزه رنگین )(cm

واحد آميزه رنگين که با عالمت  cmنشان داده شده ،از مجموعه ای درهم دربرگيرنده نهشتههای فليش گونه کرتاسه
زبرین ،سنگهای ولکانيک ،آندزیت ،اسپيليت ،کراتوفير ،چرت ،رادیوالریت ،شيل رادیوالردار ،سنگ آهک آرژیلي،
سنگ آهک پالژیک کرتاسه زبرین و رسوبات توربيدیت (ائوسن) (پدید آمده از مواد آذر آواری و آهکي) ک نگلومرا و
بلوکهای کوچک از سنگهای اولترامافيک پدیدار شده است .از سنگ آهکهای درون  cmفسيلهای زیر بدست آمده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Globotruncana stuarti (de LAPPARENT),
Globotruncana stuartiformis DALBIZE,
Globotruncana falsostuarti SIGAL, Globotruncana tricarinata,
Hedbergella sp., Heterohelix sp., Gumbelina sp.
برپایه یافتههای باال ،سن این آهکها کامپانين ،ماستریشين  Campanian ?-Maestrichtianاست (م.نوازی) .این

ميکروفسيلها ،نشان مي دهند که در هم ریختگي واحدهای آميزه رنگين ،کرتاسه زبرین و پس از آن است و هم
چنين بودن اسالیسهایي از سنگ آهک و فليشهای با سن پالئوسن و ائوسن نيز نمایانگر آن است که آميخته شدن
کواترنر
cf

scf

sf

csf

t1

t2

تﻣ

نهایي واحدهای گوناگون ،دست کم پس از ائوسن نيز دنباله داشته است.
t3

t4

al

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کواترنر در این برگه دربرگيرنده واحدهای  Q ، Q ،Q ، Q ، Q ، Q ، Q ،Qو  Qاست .انباشته های کواترنر از
دو بخش دانه ریز و کنگلومرائي پدیدار شده است .بخش کنگلومرائي با عالمتهای  Qt1– Qt2 – Qt3 – Qt4 – Qalنشان
داده شده است .این بخش بيشتر در کوهپایه ها گسترش دارد و فرآورده فرسایش بلندیها است ،بس ته به خاستگاه

و
اﮐﺘ

جنس قطعات سازنده این بخش متغير است .سن انباشتههای یاد شده نسبي است Qt1 .و  Qt2دربرگيرنده پادگانههای
آبرفتي کهن و  Qt3و Qt4دربرگيرنده آبرفتي جدیدتر است .انباشتههای کف رودخانه ها نيز با عالمت  Qalنشان داده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده است .بخش دانه ریز با عالمتهای  Qcf – Qcsf – Qscf – Qsfمشخص شده اند .این بخش بيشتر در قسمتهای
مياني و پست حوضههای رسوبي قاره ای گسترش دارد ،که در اثر طغيان رودخانههای فصلي و سکون آن در پشت
موانع طبيعي و افت انرژی آب ،نهشته شده اند .نهشتههای دانه ریز ،برپایه نسبت ترکيب رس ،سيلت و ماسه ،بخش
بندی شده اند Qcf .دارای بيشترین درصد رس و  Qscfدارای درصد رس بيشتر از سيلت و  Qcsfدارای درصد سيلت
بيشتر از رس است Qsf .نيز دربرگيرنده درصدهای ناهمسان رس و سيلت و ماسه است که در مهندسي خاک واژه
لوم ) (Loamبدان اطالق مي شود .این نوع خاک از نظر کشاورزی بویژه باغداری ،دارای بافتي مناسب است.

زﻣﯿ

ساختار زمین شناسی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جای گرفتن دو زون تکتونيکي سنندج -سيرجان و زا گرس و هم چنين خط جدا کننده آنها ساختار زمين شناسي به
نسبت پيچيده ای را ،در این برگه پدید آورده است .نمودهای ساختاری رویدادهای تکتونيکي در این منطقه به دو
پدیده اصلي بستگي دارد.
 فازهای کششي پدید آورنده کافت وابسته به ژرف دریای نئوتتيس در تریاس مياني فازهای فشاری عامل بسته شدن ژرف دریای ) (Neo-Tethyseنئوتتيس و فرارانش ) (Obductionحاشيه فالتایران مرکزی ) (active margineبر روی پهنه زاگرس ) (Passive margineدر کرتاسه زبرین و پيوستگي آن در

درازنای گامههای پسين تکاپوهای کوهزایي آلپ تا پس از پليوسن که موجب پيدایش ساختـــمانهای فلسي
) (imbricated structureدر منطقه مورد بررسي شده است .از این دیدگاه نمودهای ساختاری در این برگه ،به نسبت
گوناگون اند که مهم ترین آنها عبارتند از:
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ساختار فلسی راندگی

ر وند همگاني راندگيها ،بر روی پهنه زاگرس ) (Passive margineدر این منطقه ،از شمال خاور بسوی جنوب باختر
است .فازهای فشاری ،بویژه از کرتاسه زبرین به این رو باعث پدید آمدن راندگيهای پياپي و کليپهای تکتونيکي با
روند اصلي شمال خاور بسوی جنوب باختر شده است .این پ دیده بویژه در نوار مرکزی نقشه که برخوردگاه ،زاگرس و
سنندج -سيرجان است و بيرونزدگيهای آميزه رنگين ) (cmدر آن گسترش دارد ،دارای نمودی شدیدتر است.
فلسهای تکتونيکي پي آمد از راندگي ها ،همه به سان تراشه هائي با مقطع عدسي شکل ،در ميان راندگيهای بزرگ
جای دارند .این عدسي ها یا بودین ها ابعادی بسيار گوناگون دارند .در چند نقطه نيز پدیده رانش وارونه (Back

ﮐﺸ
ﻮر

) thrustingدیده شده است .یکي از این پدیده ها در جنوب بيرونزدگيهای  Kfuو در کنار رودخانه سلطان آباد است.
زونهای برشی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زونهای برشي که در حقيقت فرآورده راندگيها است در مقياس ميکروسکپي و ماکروسکپي ،بویژه در همبری
راندگيهای اصلي ) (Thrust faultنمود دارند .زونهای برشي ،بيشتر رخنمونهای نوار مرکزی برگه ،اولترامافيکها و
آميزه رنگين ) (cmرا زیر تاثير برده و باعث ایجاد ميلونيت و اولتراميلونيت ،شده است .ستبرای زون های برشي از
چند سانتي متر تا دست پر  3متر است.

تﻣ

چین خوردگیها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چينهای اصلي ،در این منطقه همگي از مسائل ،رانش های اصلي ،شمال خاور بسوی جنوب باختر پيروی نموده و در
بخش شمالي نقشه ،در رخنمونهای سنندج  -سيرجان ،باعث ایجاد تاقد یس و ناودیسهای نامتقارن با یالهای بریده و
حتي برگشته با شيب صفحه محوری به سمت شمال ،شمال خاور ،شده اند( .یال بریده و برگشته شمال باختر نقشه

و
اﮐﺘ

در مجاورت حاشيه نقشه ،بهترین مثال است) .در نيمه جنوبي برگه و بيرون از تاثير رانشهای اصلي ،رخنمونهای
زاگرس دارای چينهای متقارن با یالهای به نسبت کم شيب و در همبری گسلها ،یال چينها دارای ش يب زیاد تا قائم
اند.
گسلهای فرعی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با نگاهي به سطح نقشه مشخص ميشود که گسلش های فرعي نيز از شيوه رانشهای شمال خاوری ،جنوب باختری
پيروی ميکند و دو گونه گسلش مشخص است.
 -گسلههای مزدوج هميوغ ) :(Conjugata faultاین گسلها که زاویه ميان آنها بطور ميانگين  60درجه است ،در همه

زﻣﯿ

سطح نقشه دیده ميشود.
 گسلهای نرمال هوازی با روند کلي راندگي هاتاریخ تکامل زمین شناسی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بدليل ناهمساني شدید در تاریخ تکامل زمين شناسي زونهای گوناگون منطقه ،این بحث در دو بخش پيگيری
ميشود.
تاریخ تکامل زمین شناسی زاگرس

کهن ترین واحد پهنه زمين ساختي زاگرس در این نقشه ،بيرونزدگي دیاپيرهای نمکي است .هر چند این دیاپيرها ب ه
سازند هرمز با سن پرکامبرین -کامبرین نسب ت داده شده اند ،اما سن جنبش و جایگزین آنها ،بسيار ن اهمسان است.
سازندهای نمک دار ،هر زمان که زیر فشار مناسب قرار گيرند ،در درازنای شکستگي ،گسلها و نقاط ضعف و بر اثر
واکنش پالستيک نمک ،آماده حرکت دیاپير گونه اند .در این منطقه ،در مرز همبری زاگرس با کمربند افيوليتي ،پس

از پيدایش راندگيهای کرتاسه زبرین ،و در ني مه جنوبي برگه ،پس از ميوسن که شکستگي و نقاط ض عف ،بر اثر چين
خوردگي نهشتههای زاگرس ،بوجود آمده ،حرکت دیاپيرگونه واحد نمک دار آغاز شده و هم چنان نيز دنباله دارد.
درباره دیگر رخنمونهای زاگرس تاریخ تکامل زمين شناسي به صورت زیر است.
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حوضه رسوبگذاری زاگرس ،در ر وند جنبشهای ژوراسيک پایاني (پيش از کرتاسه) در این منطقه در چ هره جنبشهای
اپيروژني کارساز بوده و بر اثر کم ژرفا شدن و پسروی دریا ،رسوبگذاری سازند سورمه باز ایستاده است .بر اث ر
پيشروی دریا در کرتاسه زیرین ،از آلبين تا تورونين ،نهشتههای ضخيم آهکي ،مارني سازند سروک انباشته شده اند.
در ميان کرتاسه زیرین و کرتاسه زبرین ،شاید ،بر اثر جنبشهای اتریشين ،دریا پسروی کرده و ر سوبگذاری سازند

ﮐﺸ
ﻮر

سروک باز ایستاده است .پيشروی دریا در کرتاسه زبرین ،باعث نهشته گذاری سازند گورپي با کنگلومرای قاعده ای
شده است .پس از آن نهشتههای بيشتر آهکي سازند تاربور ) ،(Ktaدولوميتي ساچون ) ،(Pesaسنگ آهک جهرم ، EJ
تناوب مارن و سنگ آهک آسماری ) (OMaبگونه پيوسته و در محيط به نسبت آرام ،ته نشين شده اند .در دنباله بر
اثر جنبشهای اپيروژني و کم ژرفا شدن حوضه رسوبي ،در سرانجامهای اليگوسن و سرآغازهای ميوسن سازند رازک
 Mrدربرگيرنده تناوب مارن ،ماسه سنگ و دست کم دو نوار کنگلومرائي انباشته شده است .هر چند سازند رازک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارای دو الیه کنگلومرائي است ،اما چنين مينماید که بدون هياتوس ،دوباره دریا پيش روی کرده و در مناطق
ژرف تر مارنهای ضخيم ميشان و در نقاط کم ژرفا سنگ آهک گوری نهشته شده اند .از ميانههای ميوسن به پس ،بر
اثر فاز فشاری پدیدآمده ،دریا کم ژرفا شده (رسوبهای ماسه سنگي و کنگلومرائي آغاجاری  )MPlaو در ادامه

تﻣ

جنبشهای کمپرسيوني ،چين خوردگي اصلي رخنمونهای زاگرس آغاز شده است .فرسایش بلندیهای پدیدآمده،
انباشتههای کنگلومرائي و قارهای بختياری ) (Plbرا پدید آورده است که بگونه ناهمساز ،سایر نهشته ها را پوشانده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .جنبشهای تکتونيکي سرانجامهای پليوسن و سرآغازهای پلنيستوسن (یاسادنين) ،باعث تشدید چين
خوردگيهای زاگرس شده و حتي کنگلومرای بختياری را نيز شيب دار نموده است.
تاریخ تکامل زمین شناسی زون سنندج -سیرجان و کمربند افیولیتی

و
اﮐﺘ

کهن ترین واحد زمين شناسي زون سنندج -س يرجان در این برگه واحد دگرگونه  PzJsch lاست که به احتمال بسيار
قوی ،پيش از توارسين ) (Toarcianدگرگون شده است .در تریاس مياني ،همزمان با بسته شدن ژرف دریای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالئوتتيس ،در مرز ميان کپه داغ و زون بينالود ،ژرف دریای نئوتتيس ،در جای کنوني سنندج -سيرجان باز و ب خش
سترگ سنگهای رسوبي  -ولکانيک ،در اثر جنبشهای کوهزائي آغاز بسته شدن نئوتتيس ،با آغاز فرارانش
) (Obductionلبه قاره ایران مرکزی ) (active continental margineبر روی بخش زاگرس کنوني ،لبه پليت عربي
) (Passive margineپيش از توارسين ) (Toarcianدگرگون شده است و هم چنين تکاپوی ولکانيکي ،در چارچوب
واحد سنگي  JKبا رخساره بازالتي در تناوب با واحدهای سنگ آهک ،در منطقه مورد بررسي گسترش پيدا کرده

زﻣﯿ

است .بودن سنگ ولکانيک بازیک ،در تناوب با سنگ آهک ژوراسيک زبرین -کرتاسه زیرین (واحد سنگي  )JKدر
منطقه مورد بررسي ،و هم چنين ،حضور سنگهای ولکانيک بازیک به سن ژوراسيک مياني در نقشه 1:100000شمال
خاور برگه (نقشه دهسرد) ،همگان بيانگر ولکانيک هم حاکم در منطقه ،در ارتباط با دنباله فرورانش پوسته اقيانوسي،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در زیر پوسته قاره ای ،از توارسين ) (Toarcianتا دست کم کرتاسه زیرین است ،است .سپس با کم ژرفا شدن حوضه
رسوبي در کرتاسه زیرین ،آهکهای ریفي ) (Massiveو اوربيتولين دار آپتين ،آلبين ) (Aptian-Albianبا نبو د

چينهای (هياتوس) روی نهشتههای  JKمينشيند .جنبشهای کوهزائي پس از کرتاسه زیرین ،باعث چين خوردگي و
خروج نهشتههای  JKاز آب شده است .اما در دنباله ،جنبشهای یاد شده باعث پيدایش گودال ژرفي ميان حاشيه
شمالي زاگرس و حاشيه جنوبي سنندج -سير جان شده است .در این گودال فزون بر ته نشين شدن نهشتههای

فليش گونه  Kfuو سنگ آهکهای گلوبوترونکانادار  ، Kluولکانيکهای بازیک کرتاسه زبرین  Kvuنيز پدید آمده است .در
سرانجامهای کرتاسه بر اثر فاز فشاری الراميد ،گودال (کافت) یاد شده ،بسته شده و در ادامه ،فشار ،باعث راندگي
پوسته اقيانوسي (سنگهای اولترامافيک) و رسوبهای همراه (فليشهای  ،Kfuسنگ آهن  ،Kluولکانيکهای  )Kvuبر روی
هم ،و مجموعه باال ،بر روی نهشتههای زاگرس شده است .هم چنين به نظر ميرسد که ف از فشاری پس از کرتاسه
زبرین ،باعث شدیدتر شدن چين خوردگي تشکيالت  JKشده باشد .به دنبال جنبشهای شدید پس از کرتاسه زبرین،
پس روی دریا ،در کرتاسه پایاني بطور کامل انجام نشده و حوضههای رسوبي محدود ،جدا از هم و کم ژرفا ،در
منطقه باقي مانده است .آهکهای ریفي پالئوسن  Pelو آهکهای  ،Pelدر چنين حوضه هایي پدید ار شده است.
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در دنباله جنبشهای کمپرسيوني ،حوضههای رسوبي کوچک و محدود پيشين ناپدید گشته و راندگيهای )(Thrust

بيشتری انجام گرفته است .بر اثر راندگيهای جدید ،آهکهای پالئوسن نيز به پيکر اسالیس درون واحد آميزه رنگين
) (cmجاگير شده است.
کنگلومرای ائوسن )  (Ecنشاندهنده پيشروی محدود دریا در ائوسن است ،اما بدليل توپوگرافي ویژه منطقه،

ﮐﺸ
ﻮر

حوضههای محدود و جدا از هم در منطقه پدیدار شده اند ،آن چنان که در برخي حوضه ها ،نهشتههای فليش گونه
) (Ef2 , Ef1با سن همسان ولي ليتولوژی ناهمسان پدیدار شده اند( .ناهمساني  Ef2 - Ef1در بررس ي ليتولوژی شرح
داده شد ).در سرانجامهای ائوسن و آغاز اليگوسن بر اثر فاز فشاری ،حوضههای ائوسن از ميان رفته و در نيمه شمالي
برگه ،به احتمال وضعيت امروزی حاکم شده است.
توانمندیهای معدنی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اولترامافیک ها
کرومیت

در ميانه خاوری برگه و در جنوب باختر روستای جنت آباد ،در بيرون زدگيهای اولترامافيک ،عدسيهای کروميت

تﻣ

وجود دارد که در حال بهره برداری اند .به دليل اینکه در برگه خاور ارزوئيه (دولت آباد) وجود ن قره در شکستگيهای
داخل کروميت ،توسط ميکروسوند دیده شده است (گزارش مطالعات پي جویي مواد معدني در ورقه دولت آباد -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مقياس  )1:100000بنابراین سایر بيرون زدگيهای اولترامافيک ،از نظر کروميت و وجود نقره در شکستگيهای
کروميت شایان بررسي است.
منیزیت

و
اﮐﺘ

طي فرآیندهای دگرساني (آلتراسيون) در سنگهای خانواده پریدوتيت وبه ویژه سرپانتين ،در مسير درزه ها ،شکاف
ها ،گسله ها و فضاهای خالي ،کربنات منيزیم راسب شده است و نماد آن به پيکر رگچههای درهم ،در روند

گنبدهای نمکی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شکستگي ها دیده ميشود .ستبرای رگههای منيزیتي کمتر از  5cmاست .بدليل ذخيره به نسبت کم ،رگههای
منيزیتي توسط افراد محلي و به روش ابتدائي ،جمع آوری ميشود.
در بيرون زدگي گنبدهای نمکي ،بویژه گنبد نمکي شمال را نيز در جنوب برگه ،آثاری از خاک سرخ و آ هن دیده
شده ،بنابراین از این دی دگاه ،تمام گنبدهای نمکي منطقه ،شایان بررسي است .بخشهای نمکي گنبدها شامل امالح
پتاسيم شایان بررسي است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ولکانیکهای JKv
در بيرون زدگيهای  JKvدر پارهای موارد ،الواسيدی و به ندرت ليسونيت (گسترش بسيار کم) دیده شده است ،که از نظر طال و
عناصر کمياب شایان بررسي اند.
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