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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6849چاهک
موقعیت جغرافیایی

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه تحت پوشش نقشه 1:100،000چاهک بين عرض جغرافيائي ' 29º،30تا ' 30º،00و طول جغرافيائي'54º،00
تا ' 54º،30محدود ميباشد .مهمترین دهکده ای که در این محدوده جای دارد چاهک است ،که از سوی جنوب از ر اه
یک جاده شوسه نسبتاً خوب به ده چاه و به جاده نيریز  -قطروئيه مربوط ميشود و از سوی شمال با یک جاده شوسه
به هرات ميپيوندد .این دهکده از راه جادههای کوهستاني و بياباني به مناطق جنوب باختری (کنارههای دریاچه
بختگان) و نواحي جنوب خاوری و خاور (کرسفيد ،چشمه انجير ،چاه دزان و قوری) ارتباط دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش های شمالي ،شمال خاوری ،خاوری و مرکزی این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشک و کوهستانهای
بخش جنوب باختری (رشته کوههای نيریز) دارای آ ب و هوای معتدل ميباشد .درجه حرارت متوسط ساليانه در
بخش جنوب باختری (رشته کوه های نيریز)  5-10درجه و در دیگر نقاط ميان  20- 15درجه ميباشد .ميزان

تﻣ

بارندگي ساليانه در بخش جنوب باختری  200ميليمتر و در بخش شمالي و شمال خاوری و خاور این منطقه به
 100ميليمتر ميرسد .مهم ترین فعاليت اهالي این منطقه دامداری و کشاورزی است .از دیدگاه ریخت شناختي،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منطقه مورد بحث را مي توان به سه بخش اصلي تقسيم نمود ،که عبارتند از:
 جلگه های کم ارتفاع پيرامون دریاچه بختگان که بخش جنوب باختری ورقه را تا دامنههای ارتفاعات کوهستانيرشته کوهها در بر ميگيرد.

و
اﮐﺘ

 رشته کوه های نيریز که با راستای عمومي شمال باختری-جنوب خاوری ب ه سوی شمال باختری ،شمال و شمالخاوری گسترش یافتهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 بخش مرکزی ،خاور و جنوب خاوری .بلندترین نقطه این منطقه در رشته کوههای نيریز ،با بلندای  3076متر وپست ترین آن ،در بخش جنوب باختری با بلندای  1556متر از سطح دریا است .مهمترین ویژگيهای ریخت شناسي
این سه بخش بشرح زیر ميباشد:
بخش جنوب باختری از دشت های نسبتاً هموار آبرفتي تشکيل شده که به آرامي به کفههای نمکي رسي کناره
دریاچه بختگان منتهي ميگردند .برجستگي عمده در این بخس یک مجموعه آذرین افيوليتي است ،که بيشتر از
گابرو پدید آمده است .آبرفتهای کهن دامنههای رشته کوههای نيریز که بيشتر «از قلوه های آهکي گرد شده نسبتاً »

زﻣﯿ

درشت دانه تشکيل شده ،مجموعه ای را در بخش شمال خاوری این قسمت بوجود آوردهاند ،که از نظر
ریختشناختي برجسته تر ،ناهموارتر و دارای درههای نسبتاً گودتر ميباشد .پيدایي این وضعيت بيشتر بخاطر باال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آمدن کوهستان نيریز در دورههای بسيار نزدیک فرسایشي بوده است.
در دامنههای همين کوهستان ،زمين لغزههای نسبتاً « بزرگي رخ داده و تکههای بسيار بزرگ آهکي را بدليل
فرسایش فليشهای ائوسن و بي تعادلي گرانشي تودههای آهکي به پائين فرو غلتانده ،که مواد آنها بر روی آبرفتها

پخش شدهاند .در بخش شماره  2که بيشتر «از فليشهای ائو-ميوسن و صخرههای آهکي کرتاسه زیرین پيدایش
یافته ،مي توان دو گونه ریخت را تشخيص داد .دسته نخست دارای برآمدگيهای آهکي با ستيغهای بسيار بلند و
دره های ژرف و توپوگرافي کارستي بسيار مشخص است ،که در درون آهکهای کرتاسه و ائوسن و ژوراسيک باالیي
بوجود آمده است .دسته دوم ریخت مجموعههائي است ،که فرسایشپذیری آنها شدیدتر بوده و از ماسه سنگ و
شيل و کنگلومراهای تشکيل شده است در بخش شماره  3یک فروافتادگي است که بيشتر از نهشتههای آبرفتي
کواترنر پوشيده است .مهم ترین ویژگي این بخش تجدید فعاليت گسلههای کواترنر در زمانهای مختلف است ،که
نهشته های آبرفتي قدیم را در راستای قائم جابجا نموده و سيستم زهکشي آنها را تغيير داده است .در این پهنه

نمونههای فراواني از آثار رودخانههای قدیم دیده ميشود ،که در درون پهنه های آبرفتي قدیم وجود داشته و اکنون
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بعلت باالآمدگي دیگر کاری نيست و تنها رد آن ها بر روی زمين دیده مي شود .بهترین نمونه آن پهنه آبرفتي شمال
باختری چاهک ميباشد ،که با عالمت  Qplcبر روی نقشه مشخص گردیده است .در این پهنه شبکه ای از آبراهههای
قدیم دیده مي شود ،که سيستم فرسایشي جدید در آن آب بردگي ایجاد نموده است .شایان توجه آنکه راستای
عمومي دو آبراهه کهن و نو تقریب اً موازی و هم نشان دهنده آن است که بعلت فعالي ت تکتونيکي و تغيير شيب

ﮐﺸ
ﻮر

توپوگرافي نوعي رودخانه ری سي کوانت ( )re-sequentموازی رودخانههای پيشين درست شده است از مهمترین
ویژگيهای دیگر این بخش ،فرسایش بخش های باال آمده پليوستوسن مارني است .این مارن ها و لس ها ( )Loessکه
بخش خاوری چهارگوش را فراگرفتهاند ،به آساني فرسایش یافته و فرآورده این فرسایش توسط شبکه آبراههها بر
روی سطح این بخش (همان کفه هرات-مروست-ابرقو) گذارده ميشود .پس از آن دشت های آبرفتي جدیدی از
فرسایش آنها بوجود ميآید ،که تپههای جداجدا از مارنهای  Qplدرون آنها بجای ميماند .سطح بخش جنوب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باختری و دامنه های شمال باختری کوهستان نيریز را دریاچه بختگان پوشانيده و سطح بخش مرکزی ،شمال خاوری
و دامنه های شمال خاوری کوهستان نيریز را کفه هرات -مروست -ابرقو مي پوشاند .مقدار کمي از آب آبریزهای این
ناحيه به کفه قطروئيه سرازیر ميگردد .در بخش خاوری و شمال خاوری این منطقه ،خط واره ده شير-چشمه انجير

تﻣ

نوعي خيز یا برآمدگي در ته نشستهای آبرفتي جوان ( ) Qt2و کهن  Qplایجاد نموده ،که از ریختارهای مشخص
تکتونيکي این منطقه است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تشریح واحدهای سنگی
مجموعه الترا مافیک-مافیک
کلیات

و
اﮐﺘ

به پندار گردآوردندگان این نقشه ،کهن ترین پيکرههای سنگي این ناحيه ،مجموعههای باختر ،شمال و شمال خاوری
دهکده چاه گز است .این مجموعه که جزئي از همبودهای افيوليتي ناحيه نيریز بشمار ميرود ،بيشتر از سنگهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الترامافيک و مافيک پدیدار گشته است .در نقشه چاهک این مجموعه به سه زیر مجموعه تقسيم گردیده ،که
عبارتند از:
 زیرمجموعه دونيت-ه ارزبورژیت زیرمجموعه پيروکسنيت دونيت و ورليت-ترکتوليت -زیرمجموعه گابرویي .مهم ترین پرسشي که درباره این سه مجموعه مطرح است ،وابستگي ساختاری و سن گ

زﻣﯿ

شناختي آنهاست .گواه های بيشماری در مجموعههای افيوليتي نيریز دیده شده ،که نشان ميدهد زیر مجموعه
نخست کهن تر از زیر مجموعه دوم و گابروهای رویي جوانترین عضو این مجموعه است .در  6کيلومتری شمال
باختری چاه گز دونيت ها و هارزبورژیت های زیرین ،بتدریج تبدیل به زیر مجموعه دوم ميشوند ،که ردیفهایي از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دونيت ،پيروکسنيت ،ورليت و کمي ترکتوليت است.
زیر مجموعه دوم در بسياری از جای های زون افيوليتي نيریز ،بصورت مجموعه ای با ساختار الیه ای مشخص بر روی
دونيتها و هارزبورژیت های زیرین قرار دارد .بدليل تفاوت رفتار مکانيکي دونيتها و هارزبورژیتهای زیرین با دو زیر
مجموعه دیگر ،سطح تماس آنها در اغلب موارد گسليده است .ولي بنظر ميرسد که در نزدیکي دهکده چاه گز این
سطح تماس نسبتاً عادی است و زیر مجموعه دونيت هارزبورژیتي از راه یک زیر مجموعه ميانجي به گابروهای

الیهای باالیي تبدیل مي شود .مسئله دیگر سن این مجموعه است در همه زون افيوليتي نيریز هنوز بدرستي گواهي
برای سن دقيق این مجموعه بازیک -الترابازیک بدست نيامده است .اما بخوبي دیده مي شود که سن این مجموعه از
دایکهای دیابازی کرتاسه باالیي کهنتر است ،زیرا این دایک ها مجموعه مورد بحث را گسسته و کناره سرد شده
دایکها بخوبي موید آن است ،که سنگهای کهن سخت شده (الترامافيک  -مافيک) ميزباني برای ماگمای مهاجم
دایک ها بوده است .گردآورندگان این نقشه با تکيه بر تجارب زمين شناختي بدست آمده در زون خرد شده زاگرس و
زون سنندج -سيرجان مي پندارند ،که این مجموعه آذرین همانند مناطق اسفندقه و کهنوج به پالئوزوئيک پائيني و
2
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پرکامبرین باالیي وابسته است .شایان توجه آنکه سن یابيهای مطلقي که بتازگي بر روی یک نمونه از گابروهای زون
افيوليتي چنار محسن در نزدیکي نيریز ،با روش  U-Pbبر روی دانههای زیرکن بعمل آمده ،سن مطلق 3210 / 8+3/6
ميليون سال را بدست داده است .وجود اوليستوليتها یي از جنس سریانتينيت در قاعده تریاس باالیي همين منطقه
و مناطق پيرامون نيز موید آن است ،که حداقل این تودهها به پيش از مزوزوئيک وابستهاند.
ساخت و بافت و پترولوژی

تودههای دونيت-هارزبورژیتي ا ین منطقه دارای برگوارگي (فولياسيون) بسيار مشخص دگرگوني هستند .این
برگوارگي بویژه هنگامي که ردیف هایي از دونيت و هارزبورژیت وجود داشته باشد ،بخوبي قابل دیدن است .در

ﮐﺸ
ﻮر

مواردی که الیهها و عدسيهای کروميت در درون دونيتها دیده ميشوند الیهبندی ماگمائي نخستين نيز هنوز تا
اندازهای دیده مي شود و بخوبي نشان دهنده آنست که ،این مجموعه نخست از یک ماگمای الترامافيک بصورت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهای آذرین الیه ای بوجود آمده است .سپس این الیه بندی ماگمائي تغيير شکل یافته و در پيکره کنوني
بگونه ای برگواره درآمده است .چينخوردگي پالستيک درون این سنگها و بریده شدن یالهای چين ها بعلت تفاوت
رفتار مکانيکي د ونيت و هارزبورژیت و کروميتيت موجب از هم گسيختگي ساختارهای ماگمایي یا الیه بندی ماگمای ي

تﻣ

گشته است .دونيت ها بيشتر دارای بافت گرانوبالستيک بوده و تا حدود  95درصد از اوليوین با ماکل مکرر مکانيکي
تشکيل شدهاند .بخش بزرگ اوليوینها به آنتي گوریت و کریزوتيل تبدیل گشته است .اندازه بسيار کمي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ارتوپيروکسن نيز در سنگ دیده ميشود.
دونيتها و هارزبورژیتها ،بيشتر ادکوموليتهای اوليویني ميباشند که اندازه بسيار کمي اینترکومولوس
ارتوپيروکسن و کرم اسپينل در آنها پدیدار است.

و
اﮐﺘ

ساختار الیه ای در زیر مجموعه دوم ،که در نقشه با نشانههای  Pyو Pydمشخص گردیده بهتر دیده ميشود .این
مجموعه ردیف هایي از دونيت سياه رنگ پيروکسنيت و ورليت و کمي فلدسپاتيک پریدوتيت و ترکتول يت است .همه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این مجموعه انباشته سنگ یا کوموليت هایي است که از بلورین شدن اوليوین و کلينوپيروکسن و ارتوپيروکسن و
کمي پال ژیوکالز بوجود ميآیند .ساخت الیه ای ریتمي در این مجموعه بخوبي دیده ميشود .ستبرای این بخش
بدليل گسليده بودن مرز زیرین آن مشخص نيست .در دیگر جایهای زون افيوليتي نيریز این ستبرا از  200متر
بيشتر نيست.
مهم ترین ویژگي این زیر مجموعه باز بلورین شدن بر اثر رویدادهای بعدی است .اغلب کلينوپيروکسن ها و

زﻣﯿ

ارتوپيروکسن های این مجموعه دارای کينک باند بوده و برخي اوقات بسيار درشت دانه شدهاند .گاهي اندازه بلورهای
پيروکسن به  20سانتيمتر نيز مي رسد .عامل باز بلورین شدن باحتمال قوی هجوم ماگماهای بازیک و اسيدی بعدی
و بلورشدن س ين کينماتيک در فازهای کوهزایي بعد از پالئوزوئيک ميباشد .عليرغم باز بلورین شدن هنوز آثار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانيهای ریز دانه ماگمایي نخستين در الیه ها دیده ميشود .باز بلورین شدن نظام الیهبندی را نيز بهمریخته و روند
آن تقریبا هميشه نسبت به الیه بندی نخستين متقاطع است .با افزایش تبلور پالژیوکالز در بخشهای باالیي زیر
مجموعه دوم ،بتدریج سنگهای گابرویي آشکار ميگردند .گابروهای این ناحيه را مي توان بطور مش خص گابروهای
الیهای ناميد .توده گابرویي الیه ای بشدت چين خورده و دگرگون شده است .ساختار کلي آن بصورت یک ناودیس
برگشته است ،که راستای صفحه محوری آن شمال باختری -جنوب خاوری بوده و بسوی شمال خاوری شيب دار د.
چين های هم شيب بي ریشه و تخت با یالهای بریده شده بفراواني دیده ميشود .خطواری بسيار مشخصي که با
پالژیوکالزها پدید آمده ،در گابروها دیده مي شود .از دیدگاه سنگ شناختي این گابروها با تبلور اوليوین،

کلينوپيروکسن و پالژیوکالز و تا اندازه بسيار کمي ارتوپيروکسن پدیدار شده است .الیهبندی فازی و ریتمي در این
گابروها به خوبي شکل گرفته است.
گردآمدن بلورهای اوليوین و کمي پالژیوکالز و سپس گرد آمدن اوليوین +کلينوپيروکسن و پالژیوکالز و باالخره
بخش غني از پالژیوکالز ،بخوبي گواه بر پدیده های ماگمایي مشخصي است ،که در دیگر تودههای نفوذی الیه ای
دیده ميشود .در برخي از بخشها الیه های گابروئي همگن ایزومودال دیده شده ،که این الیهها با الیههای گونه
3
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پيشين (الیهبندی فازی) ردیفهایي دورهای دا رند از این رو این وضعيت به مجموعه گابرو نيز ویژگي دوره ای
مي دهد .به دليل تفاوت در پخش اوليوین و کلينوپيروکسن و پالژیوکالز در این مجموعه ميتوان سنگهای آن را،
دونيت پيدایش یافته از اوليوین و اندازه بسيار کمي پالژیوکالز) و تروکتوليت (اوليوین +پالژیوکالز) و ورليت
(اوليوین +کلينوپيروکسن) و فلدسپاتيک پریدوتيت (پيدایش یافته از اوليوین +کمي کلينوپيروکسن +کمي

ﮐﺸ
ﻮر

پالژیوکالز) و اوليوین گابرو (پيدایش یافته از اوليوین +کلينوپيروکسن +پالژیوکالز به نسبت تقریباً یکسان) ناميد.
گونه اخير بيشترین اندازه را داشته و تقریبا رخسا ره چيره است .اندازه کمي آنورتوزیت نيز در برخي الیهها بویژه در
بخش باالیي آنها درست شده است .رگهها و عدسي های کوچک گرانيتي نيز این گابرو را گسسته ،که باعث باز
بلورین شدن و دگرنهادی ميان گابرو و گرانيت گشتهاند.
بافت بيشتر گابروها و سنگهای وابسته گزنومور فيک گرانوالر است ،که در برخي از آنها گونهای جهت یافتگي نيز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دیده مي شود .هجوم ماگمای بازالتي در کرتاسه باالیي به این گابروها و الترامافيکها ،موجب باز بلورین شدن آن ها و
هجوم گرانيت ها (احتماالً از نوع پالژیوگرانيت) موجب تشدید آن شده است .از آنجا که دگرگوني ،بيشتر به گونه
گرمائي و ایستایي بوده الیهبندی نخستين ماگمائي و بر گواری سين کينماتيک تا اندازه ای در این رویدادها از ميان

تﻣ

رفته و این گابرو در بسياری از جای ها بصورت یک گابروی ایزوتروپ درآمده است .در این گونه موارد بيشتر
اوليوینها از ميان رفته و سنگ تن ها دارای پالژیوکالز +دیوپسيد +آمفيبل شده است .بنظر نگارندگا ن پيدایش این

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گونه گابروها بخرج گابروهای نخستين ،معلول رویدادهای گرمایي ناشي از هجوم ماگماهای بازالتي و گرانيتي بو ده
است .باز بلورین شدن گابروها در هنگام پدیدههای تکتونيکي نيز انجام گرفته ،ولي سترگي آن در سنجش با
رویدادهای گرمایي کمتر بوده است .شایان ذکر است ،که برخي از این گابروها را بدليل وجود هيپرستن بمقدار ک م
مجموعه دیاپیری (تیپ هرمز)

و
اﮐﺘ

ميتوان نوریت ناميد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یک برونزدگي از این مجموعه در  15کيلومتری شمال باختری چاه گز دیده شده است .از مجموعه هرمز تنها
آهکهای تریلوبيت دار کامبرین مياني و کمي از شيل های قرمز آن در این برونزد آشکار است .تری لوبيتهای این
مجموعه در نواحي همسایه مورد بررسي دقيق قرار گرفته و سن کامبرین مياني به آن نسبت داده شده است.
آهک های مزبور بشدت چين خورده بوده و عموما تيره رنگ ميباشند .چين خوردگي بسيار درهم ،نامر تب و بيروش
است و محور آن در همه سو جای دارد و بخوبي درخور سنجيدن با بهم ریختگيهای روی نمک در سریهای هرمز
در دیگر جایهای زاگرس است.

مجموعه های دگرگونی پالئوزوئیک

زﻣﯿ

مجموعه های دگرگوني این ناحيه که در نقشه چاهک به ترتيب از کهن به نو با نشانههای  PC1 , PC2و  Dca , Dmو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 SDaو SDgrنمایانده شده است ،به دو صورت اصلي دیده ميشود که عبارتند از:
 سرزمينهای برجا یا پيکره های مستقل که بهترین برونزدگي آن در شمال و خاور دهکده قوری دیده ميشود. پيکرههای بي ریشه یا اوليستوليت که در درون توربيدیتها و فليشهای تریاس باالیي -ژوراسيک جای دارند.مهمترین مجموعه های دگرگوني از نوع دوم در سه قالتون ده چاه دیده مي شود .مجموعههای گونه دوم با نشانه
مثلث مشخص گشتهاند .واحد  SDgrعمدتاً از گرانيت تا کوارتز دیوریتهایي است ،که در اثر ذوب بخ شي گنایس ها و

آمفيبوليت ها پدید آمده اند .این تودهها دارای بافت گزینومورفيک و بيشتر آنها لوکوکراتيک بوده و متشکل از
کوارتز ،اليگوکالز کمي پرتيت و مقدار بسيار کمي بيوتيت و یرکن و آپاتيت ميباشند .واحد  SDaعمدتاً از آمفيبليت
و گارنت آمفيبليت و گدازههای الترامافيک دگرگون شده بوجود آمده است.
گارنت آمفیبلیتها از پاراژنز

گرونا (آلماندین +هورن بلند سبز و قهوه ای)  +پالژیوکالز (اليگوکالز -آندزین) کلينوپيرکسن +اپيدوت +اسفن +روتيل
تشکيل شدهاند .بافت اکثر آن ها پرفيروبالستيک بوده و بر اثر دگرگوني قهقرائي مقداری اپيدوت +کلریت و سریسيت
در آنها تشکيل شده است .آمفيبليت ها از دیگر سنگ ها فراوانتر بوده و عمدت اً از دو کاني پالژیوکالز و هورن بلند سبز
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تشکيل شده اند .در ميان این آمفيبليتها گاهي عدسي ها و نوارهایي از یک نوع سنگ بسيار غني از کومينگتونيت+
اسپينل (هرسي نيت) دیده مي شود ،که دارای قطعاتي باقيمانده از اوليوینهای ماگمایي نخستين است .به احتمال
قوی این سنگها از دگرگوني گدازههای الترامافيک بوجود آمده اند .در سه قالتون ده چاه مقدار کمي گنایسهای
کيانيت دار نيز دیده ميشود .از مهمترین پدیدههای دگرگوني این واحد پدیده تفریق دگرگوني است ،که موجب

ﮐﺸ
ﻮر

بوجود آمدن سنگهای لوکوکراتيک از یک سو و از سوئي دیگر بوجود آمدن سنگ های مالنوکراتيک ميباشد.
این واحد در باالترین رخساره آمفيبليت دگرگون شده است .سنهای مطلقي که از این آمفيبليتها بدست آمده
کرتاسه باالیي را بدانها نسبت ميده د ،که باحتمال قوی مربوط به تاثيرات فاز الراميد بر روی این مجموعههاست.
باید یادآوری نمود ،که همه مجموعه های دگرگوني مورد بحث یک فاز دگرگوني حين کوهزائي کيمرین آغازی را
تحمل نموده اند .بنابراین سن های مطلق بدست آمده مربوط به فازهای کوهزایي جوانتری است که در منطقه رخ داده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .اطالعات بدست آمده از مناطق همسایه ثابت نموده ،که این سنگها قدیمتر از دونين باالی ي هستند ،ولي
نمي توان گفت که به کدام دوره از پالئوزوئيک وابستگي دارند .واحدهای  Ddsو DCaهر دو یکسان بوده و از ردیف های
مرمرها ،ميکاشيستها و شيست های سبز پيدایش یافتهاند .در واحد  Ddsميکاشيست ها فراوانتر از شيستهای سبز

تﻣ

بوده و در واحد  DCaبرعکس آن .درجه دگرگوني در این واحد اوائل رخساره آمفيبليت و اواخر رخس اره شيست سبز
ميباشد .درجه دگرگوني در واحدهای  PC1و PC2خفيفتر از واحدهای Dcaو Dm Ddsبوده ولي درجه دگرگون ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ویژگي تدریجي خود را نگهداشته است ،آن سان که درجه دگرگوني در واحدهای  PC1و PC2که عمدتاً از اسليتهای
دگرگوني تشکيل شدهاند ،به اوائل رخساره شيست سبز ميرسد.
مزوزوئیک

و
اﮐﺘ

پيکرههای سنگي مزوزوئيک در سه زون مختلف بشرح زیر تشکيل شدهاند.
 -مزوزوئيک زون سنندج -سيرجان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 مزوزوئيک زون خرد شده زاگرس مزوزوئيک زون افيوليتي ،که در حقيقت جزئي از زون خرد شده زاگرس ميباشد .هر کدام از این زونها مزوزوئيکویژگي خود را دارا ميباشد .در زون سنندج -سيرجان بخشي از مزوزوئيک که منحصر به ژوراسيک باالیي و کرتاسه
زیرین است ،دیده ميشود .واحد  JKtکه گونه ای توربيدیت است ،از ردیف های کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل و ماسه
سنگ آهکي و آهکهای ميکریتي و سنگهای آتشفشاني درست شده است .این واحد که با واحدهای مشابه آن در

زﻣﯿ

زون سنندج -س يرجان در چهارگوش حاجي آباد و چهارگوش د اراب و چهارگوش نيریز درخور سنجيدن است ،ب ا
ردیفهایي از سنگ های آتش فشاني و آهک و ماسه سنگ و کنگلومرا مشخص ميگردد .آهکهای واحد  JKtکه نوعي
آهک ميکریتي مي باشند عموماً کم فسيل بوده ،تنها در چند نمونه آن مجموعه زیر تشخيص داده شده است.
Neotrocholina sp. Echinoid spine Shell fragments,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که به گمان ،آنرا مي توان به ژوراسيک باالیي منتسب نمود .این آهکها همگي باز بلورین شده و تا اندازهای
دولوميتي شدهاند .در این آهکها ،در نزدیکي گدازه های بازیک نوارهای چرت سياه رنگ دیده مي شود .آهکهای
واحد  JKtعموماً دارای تيغهبندی متقاطع ميباشند .سنگهای آتشفشاني این واحد از نوع گدازههای بازالت ي
دگرگون شده است ،که ميتوان آن را گونهای سنگ سبز ناميد.
این سنگ ها عموماً دارای بافت بالستوفيتيک بوده و پاراژنز (همایند) زیر در آن ها دیده ميشود:

پالژیوکالز (آلبيت -اليگوکالز)  +کلریت  +کانيهای اوپاک  +کوارتز  +کلسيت  +آپاتيت  +اسفن.
ساختارهای بالشي این سنگ ها هنوز قابل دیدن است و بيشتر فضاهای ميان بالش ها را آهک های گفته شده پر
کردهاند .بر روی واحد  JKtو بطور هم شيب آهکهای اربيتولين داری ميآید ،که مجموعه فسيلي زیر در آن
تشخيص داده شده است:
Orbitolina sp.Miliolid.Lenticulina sp.Textularid. Echinoid spine. Lamellibranch Lithocodium Algae.
Nautiloculina sp. Lithocodium aggregatum

که سن کرتاسه زیرین را بدانها نسبت دادهاند.
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رخساره همه این آهکها ،که در نقشه زمين شناسي با نشانه  Koنمایانده شده و بلندیهای بسيار مه مي را در منطقه
پدیدار ساختهاند ،بيواسپاریت تا بيوميکریت ميباشد.
مزوزوئيک زون خرد شده زاگرس از  6بخش تشکيلي شده و از مزوزوئيک زون سنندج سيرجان ،بوسيله گسل
چاهک -قوری جدا ميگردد .زیرترین واحد آن  TRoاست ،که مي توان آن را یک اوليستوستروم بسيار مشخص

ﮐﺸ
ﻮر

ناميد .زمينه این اوليستوستروم از شيلها ،ماسه سنگ ها و کنگلومراهای دگرگون شده است ،که تکه های بيگانه آن
همگي بال استثناء از مرمرها و گنایسها و آمفيبليتهای زون سنندج -س يرجان ميباشند .این زون اوليستوليتدار
دگرشکلي شدیدی را بویژه در زون گسلي قوری چاهک تحمل نموده و زمينه آن تبدیل به سنگهای دگرگونه گشته
است ،از همين رو نيز در منطقه اقليد این مجموعه توسط آلریک و ویرلوژ به پالئوزوئيک و اوليستوليت های درون آن
به پرکامبرین نسبت داده شده است .این زون اوليستوليتي به تدریج و با دور شدن از زون گسلي قوری-چاهک به

ﻌﺪ
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فليشهای ژوراسيک پائيني و مياني  TRJoتبدیل شده و آهک های ائوليتي تا پيزوليتي ژوراسيک باالیي مستقيما بر
روی آن جای ميگيرد .از این آهکها که نازک الیه ميباشند ،مجموعه فسيلي زیر که سن مالم (ژوراسيک باالیي) ر ا
به آن نسبت داده اند بدست آمده است:

Pseudocyclammina lituus. Lenticulina sp. Litulidae Echinoid spine and debris. Lamellibranch.
Gastropoda.Micro-Problematica sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

رخساره این آهکها همگي آهکهای ماسهای ائوليتي تا پيزوليتي ميباشد .وجود اوليستوليتهای فراوان از مجموعه
های دگرگوني پالئوزوئيک زون سنندج -سيرجان در کف فليش های تریاس ژوراسيک نشان دهنده آنست که ،زون
گسلي قوری -چاهک لبه فعال حوضه ای را تشکيل ميداده ،که مجموعههای دگرگوني پالئوزوئيک در این لبه

و
اﮐﺘ

بيرون زدگي داشته و با هر فعاليت زون گسلي یاد شده تکههایي از دگرگونههای زون سنندج -سيرجان را که در لب ه
حوضه مزوزوئيک جای داشته ،بر اثر ریزشهای گرانشي به درون حوضه فرو ميریخته است .به گمان قوی ای ن

ﻦ
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حرکات جزو آخرین حرکات فاز کوهزایي کيمرین آغازی بشمار ميآیند.
بر روی آهکهای  ، JKکنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگي رسوب نموده ،که همانندی به کنگلومراها و ماسه
سنگهای قاعده کرتاسه پائيني  KOدارد KO .که همانندی بسياری به آهک های سازند سروک دارند ،همراه با
بسياری  TRJو  JKOو  TRJoهمگي به صورت اوليستوليت بسيار بزرگ چند ده کيلومتری به درون فليشهای
ائوسن-ميوسن فرو غلتيدهاند ،از این رو در نقشه چاهک این واحدها با نشانه مثلث شکلي از واحدهای مشابه خو د
متمایز گردیدهاند .در درون فليش های ائوسن ميوسن چند اوليستوليت به سن کرتاسه باالیي در نقشه  Kltنشان داده
شده و از آن ها مجموعه فسيلي زیر که سن ماستریشتين را به آن نسبت دادهاند بدست آمده است.

زﻣﯿ

Orbitoides media, Omphalocyclus macroporum, Siderolites sp., Vidalina sp, Miliolid.,Vavulinidae,
Rotalidae, Algae, Rudist fragments, Oligosteginid., Orbitoides sp.

که سن ماستریشتين را بدان انتساب دادهاند .رخساره این آهک ها بيوپل اینتراسپاریت تا بيودتریتال ميباشد .مانند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این آهکها در ورقه  1:100.000نيریز بصورت بلوک های بيگانه در درون فليشهای ائوسن -ميوسن به فراواني دیده
شده است .از مزوزوئيک زون افيوليتي تنها قاعده آن یعني آهکهای مگالودون دار تریاس که رخساره توربيدیتي و
آلوداپيک دارد ،در منتهي اليه بخش جنوب باختری زون افيوليتي برونزدگي دارد ،که در قاعده تشکيالت رادیوالریتي
تریاس باالیي کرتاسه باالیي جای گرفته ،و تشریح دقيق آن مجموعه در ورقه نيریز آمده است .این آهکها خود
بصورت اوليستوليت در درون زون رادیوالریتي تریاس باالیي -کرتاسه باالیي جای گرفتهاند .چنين به نظر ميرسد ،که

رسوبگذاری آن ها در یک برجستگي دریایي واقع بر افيوليت صورت گرفته و در اثر حرکتهای لبه حوضه به درون
حوضه رادیوالریتي فرو غلتيده است.
o
o
الزم به یادآوری است که واحد  TRدر حقيقت یک اوليستوستروم (همانند  )TRJميباشد ،که در این
اوليستوستروم واحدهای بيگانه بيشتر از افيوليتها بوده و زمينه را مارنهای نورین-رتين ) (Norian-Rhetianتشکيل
دادهاند.
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ترسیر
سازند ساچون

این سازند عمدتاً از کنگلومراها ،ماسه سنگها و مارنهای گچ دار قرمز رنگ تشکيل گردیده (واحد  ،)PEsکه در
برخي از موارد بطور جانبي به مارنهای قرمز و شيل تبدیل ميگردد (واحد  )PEmssو سازند جهرم ک ه عمدتاً آهکي
است ،مستقيما یا بر روی  PEsو یا بر روی  PEmssتشکيل شده است .سن این سازند را به پالئوسن زیرین نسبت
دادهاند.
سازند جهرم (پالیوسن باالیی -ائوسن پائینی)

ﮐﺸ
ﻮر

در این ورقه سازند جهرم در شمال خاوری گسل قوری -چاهک بصورت برجا و در جنوب باختری این زون گسلي
تماماً به صورت اوليستوليتهای بزرگ و کوچک در درون فليشهای ائوسن -م يوسن پراکنده ميباشد .این سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عمدتاً از آهک های آلواولينادار تشکيل شده که در برخي از موارد تا اندازهای سيليسي و دولوميتي شدهاند .رخساره
بخش باالیي همه آهک های جهرم در این ورقه ،نوعي آهک بيودتریتال (زیست آواری) ميباشد .از بخش باالیي این
سازند مجموعه فسيلي زیر بدست آمده ،که سن ایپرزین (ائوسن زیرین) را به آن نسبت دادهاند:

تﻣ

Flosculina Pasticillata, Alveolina sp. Orbitolites sp. Zeauvigerina sp. Globorotalia sp., Vavulina sp.
Kathina sp. Rotaliid. Miliolid. Nummulites sp., Eorupertia cf, magna, Assilina sp., Globorotalia sp.
Discorbis sp., Operculina sp. Vavulina sp. Ditropa sp. algae, Solenomeris sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از بخش پائيني سازند جهرم که عمدتاً رخساره بيواینتراسپاریت تا بيوميکریت دارد و بيشترین گستر ش آن در شمال
خاوری گسل قوری-چاهک است ،مج موعه فسيلي زیر بدست آمده ،که سن پالئوسن باالیي را به آن نسبت دادهاند:

و
اﮐﺘ

Planorbulina creta, Miscellanea sp., Discorbis sp. Globigerina sp., valvulinid., Rotalia.,
Omphalocyclum sp., Flosculina pasticillata, Sakesaria sp., Alveolina sp., Opertorbitolites sp.,
Verntutlinidae, Saudia sp., Nodophthalmidium sp. brachiopod.miliolid., Ethelia alba Disticoplax sp.,
Dasycladacea, Globorotalia wilcoxensis, Globorotalia velascoensis, Globorotalia esnaensis, Alveolina
(Glomalveolina sp., Caskinolina sp., Dictyoconus sp. Idalina sp., Lamellibranch, Cymepolia sp.,
anomalinid.
فلیشهای ائوسن -میوسن )(EMfo , EMf

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فليشهای ائوسن  -ميوسن بصورت مجموعه ای بسيار ستبر و گسترده عمدتاً در جنوب باختری گسل چاهک -قوری
پدیدار گشته است .از ویژگيهای بسيار جالب این فليشها وجود اوليستوليتهای بسيار زیاد با اندازههای مختلف (از
یک سانتيمتر تا چندین ده کيلومتر) در آنهاست .این مجموعه همه پيکرههای سنگي افيوليتي دگرگوني ر سوبي ،از
پالئوزوئيک زیرین تا ائوسن زیرین را در برمي گيرد .ماهيت این بلوکها وقتي تنها افيوليتي و به اندازه بسيار است ،به
فليش مذکور چنان رنگ آميزی گوناگوني مي دهد ،که به آميزه رنگين شباهت بسيار زیادی پيدا ميکند ،از این ر و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

زمين شناسان بيشماری را پيش از این بررسيها به اشتباه انداخته است .بررسي ماتریکس تکههای بيگانه افيوليت ي
در این ورقه و نواحي همسایه نشان داد ،که همانا بدرستي فرو غلتيدن پيکره های بزرگ افيوليتي مانند رادیوالریت ها
آهکهای پالژیک کرتاسه باالیي و تودههای سرپانتينيتي به درون فليشها و بویژه رویدادهای تکتوني کي پس از آن،
چنين وضعيت پيچيده ای را به وجود آورده است .واحد سنگي سرشار از بلوک ها و تکههای افيوليتي را با نشانه EMfo

از دیگر بخشهای این فليشها جدا نمودهایم .در درون فليشهای مورد بحث تکههایي از سازندهای زاگرس مانند

آهک های سازند تاربور ،سازند جهرم ،سازند ساچون ،پيکرههای بسيار بزرگي از آهک کرتاسه زیرین (سازند سروک) و
آهکهای ژوراسيک باالیي و پيکرههای بسيار بزرگي از مرمرها و آمفيبليتها و ميکاشيستهای زون سنندج -
سيرجان دیده مي شود .این وضعيت نشان دهنده آن است ،که فليش مورد بحث در یک زون بسيار پویا تشکيل شده
است .این زو ن از سوی شمال خاوری به زون سنندج-سيرجان و از جنوب به زون افيوليتي -رادیوالریتي و زون
زاگرس محدود ميباشد .دوسوی این محدوده با گسلهای بسيار ژرف و فعال با دامنههای بسيار تند محصور بوده،
که تجدید فعاليت این گسلها ،پيکرههای بزرگي را بصورت اوليستوليت در درون فليش فرو ميغلتانيده است.
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پرسشي که درباره این فليش ها مطرح است ،سن آنهاست .در این ورقه اطالعات معتبری درباره سن آنها بدست
نيامده ،ولي در ورقه  1:100.000نيریز و قطروئيه محدوده سني این فليش از ائوسن مياني تا اليگوسن و ميوسن
زیرین تعيين گردیده است.
بيشترین بخش از این فليش ها به ائوسن مياني (لوتسين) تا اليگوسن باالیي وابسته است و درخور سن جيدن با گستره
فليشهای ائو -اليگوسني اس ت ،که از نواحي داراب تا حاجي آباد و اسفندقه و ميناب و جنوب جازموریان (در زون
ساختاری مکران) گسترش دارند .نمونههایي که از این فليشها بر ای ميکروفسيل مورد بررسي قرار گرفته ،مجموعه
فسيلي زیر را در کل منطقه بدست داده اند:

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites intermedius, Operculina sp., Victoriella sp., Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata, Alveolina
sp., Planorbulina sp. Globigerina sp., Discocyclina sp., Archaias sp. Bryozoan, Lenticulina sp.
Hedbergella sp., Textularia sp., Radiolaria, algae.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که برای این مجموعه سن ائوسن مياني تا اليگوسن باالیي را برآورد ميکنند .این نمونهها از ماسه سنگهای آهکي و
آهکهای ماسهای درون فليش ها بدست آمده است.
کنگلومرای بختیاری

تﻣ

این مجم وعه سنگي را ميتوان گونه ای مالس پس از کوهزایي ناميد .مجموعه گفته شده با کنگلومراهای سازند
بختياری سنجيده شده است .این کنگلومراها که بيشتر قرمز رنگ و درجه جورشدگي آنها بسيار زیاد و دارای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تکههای کامال گردشده مي باشند ،با دگرشيبي زاویهای بر روی همه مجموعههای پيشين نهشته شده است.
در همه برونزدها ،ردهای چين خوردگي و نشيب الیهها دیده ميشود .سخت شدگي آنها بسيار بد است.
رسوبهای دوران چهارم

و
اﮐﺘ

مارنهای و لسها و سيلت های با درفتي و مارنهای گچ دار پليوستوسن ،که تقریباً بصورت افقي گستره پهناوری را
ميپوشانند ،پس از بخش های باالیي کنگلومرای بختياری ،قدیم ترین نهشتههای دوران چهارم را تشکيل ميدهند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

) (Qplکنگلومراهای سخت نشده با درجه جورشدگي بسيار ضعيف است ،که گسترش نسبتاً زیادی را نيز دارند و به
نظر ميرسد که بخش درشت دانه  Qplرا تشکيل داده و از جوانب به  Qplتبدیل ميشود .بخش باالیي این کنگلومرا
که بصورت یک پهنه ممتد  Qplرا مي صپوشاند و در نقشه با  Qplcنشان داده شده ،از کنگلومراهای بختياری جوانتر
بوده و افقي بودن و همچنين داشتن وابستگي چينه شناختي با  Qplآنرا از کنگلومرای بختياری متمایز مي نماید.
دشتهای آبرفتي و مخروط افکنههای کناره کوهستانها  Qt1که توسط مخروط افکنهها و دشتهای آبرفتي جوانتر

زﻣﯿ

) (Qt2فرسایش یافته اند ونيز رسوبهای بستر رودخانهها ،دیگر مجموعههای کواترنر ميباشند .در جنوب باختری این
ورقه پهنههای نسبتاً گسترده ای از رسوبهای دانه ریز دیده ميشود که آميختهای از رس و ماسه و سيلت بوده و در
بسياری از موارد آغشته به کلرور سدیم ميباشند .این رسوبهای ریزدانه با نشانه  Qscو Qs.c.sو Qcfو Qscمتمایز
گردیده اند و در حقيقت برابرهای دانهریز  Qt2و  Qalميباشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تکتونیک

از دیدگاه ساختاری این منطقه را ميتوان به سه زون تقسيم نمود که عبارتند از:
زون سنندج -سيرجانزون فليشهای ترسير  -زون تر است زاگرسزون افيوليتي -رادیوالریتي -دو زون گسلي به نامهای زون گسلي چاهک -قوری و زون گسلي چاه گز این سه زونساختاری را از هم جدا مينماید .زون سنندج -س يرجان یک زون کوهزایي کيمرین آغازی و زون افيوليت ی ک زون

کوهزایي الراميد و زون فليشي ترسير یک زون کوهزایي هيمالين -پاسادنين ميباشند .ساختار کلي این منطقه
گونه ای ساختار فلسي است ،که در برشهای ساختاری نشان داده شده است.
تحوالت ساختاری این منطقه در حقيقت از کوهزایي کيمر ین آغازی شروع گشته است.
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از گفتار پيشين که درباره چينه شناسي و تشریح واحدهای سنگي عنوان گردید ،چنين پنداشته ميگردد ،که پس از
کوهزائي و احتماالً درهمان هنگام یک گودال مزوزوئيک در لبه زون سنندج سيرجان و گودالي در موقعيتي که فع الً
با زون فليشي ترسير مشخص ميگ ردد و یک گودال مزوزوئيک در لبه جنوب باختری تشکيل شده است ،که به ن ام
زون رادیوالریتي مشخص گردیده و در ناحيه مورد بحث بخش بسيار کمي از آن برونزدگي دارد .در گودال جنوب

ﮐﺸ
ﻮر

باختری (زون رادیوالریتي) مارنها و رادیوالریت های ژرف و در زون فليشي اوليستوستروم و به ه مراه فليشهای
تریاس باالیي  -ژ وراسيک و در لبه زون سنندج -س يرجان نيز چنين گودالي احتماال با فعاليت های آتش فشاني
گسترده تشکيل شده است .در فاز الراميد این گودالها بسته و همه این مجموعهها بصورت سفرههای روراندگي به
لبه زاگرس رورانده شدهاند .وضعيت تا اوائل ائوسن مياني چنان آرام بوده که دریای پالئوسن -ائوسن همه دو گستره
فليشي و رادیوالریتي را دربر مي گرفته و سازندهای تاربور ،ساچون و جهرم همانند زاگرس نهشته ميشده است .در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ائوسن مياني با تجدید فعاليت دو زون گسلي چاه گز و قوری-چاهک ،که زماني در پيدایش گودالهای مزوزوئيک
نقش داشته اند ،گودال دیگری در منطقه مياني دو زون سنندج -سيرجان و افيوليتي -رادیوالریتي پدیدار ميگشته و
نهشتههای فليشي توربيدیتي با اليستوليتهایي که از همه سازند آذرین رسوبي-دگرگوني را ،از دو لبه آن به در ون

تﻣ

خود فرو ميغلتانيده است .در اواخر پليوسن و اوائل پليوستوسن با آغاز چين خوردگي زاگرس این پهنه فليشي نيز
بسته شده و همراه دیگر پيکرهها ،بسوی جنوب باختری رورانده شدهاند ،که ساختار کنوني موید این فرضيه است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تحوالت ساختاری این منطقه و مناطق همسایه آن در کوهزایي های کيمرین آغازی ،الراميد و هيم الين  -پاسادنين
الگویي بدست ميدهد ،که با فرضيههای کالسيک تکتونيک صفحهای همخواني نداشته است .این تحوالت در
دوره های مختلف کوهزایي آهنگي کامال همانند داشته و ساختارهای ویژه ای با تجدید حيات فعال خود ،این پدیدهها

و
اﮐﺘ

را تکرار کردهاند.
کانی سازی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در منطقه مورد بحث بجز چند برونزد از مرمرهای سفيد پالئوزوئيک و گابروهای چاه گز که ميتوانند بعنوان سنگ
ساختماني مورد استفاده قرار گيرند ،مواد معدني دیگری دیده نشده است.
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