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ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ
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ﺳ
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ﺎن
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -6154شهرکرد
چکيده

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه شهرکرد شامل بخش جنوب خاوری چهار گوشه یک دویست و پنجاه هزارم شهرکرد (زاهدی و همکاران )۱۳۷۱
و بخشي از پهنه های زمين ساختي سنندج  -سيرجان و زاگرس است .در جنوب پهنه سنندج -سيرجان پهنه مستقلي
وجود دارد که پهنه ای خرد شده و گسل خورده بصورت نوار باریک و کم عرض بين پهنه سنندج  -سيرجان و زاگرس
مرتفع مي باشد .این نوار باریک و کم عرض در این نوشتار بنام بخش حدواسط از آن نام برده مي شود .تکوین پهنه
سنندج -سيرجان و زاگرس در این ناحيه با باز و بسته شدن اقيانوس تتيس جوان در ارتباط است و دگرشکلي های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فراواني به آن تحميل شده است .ادامه زمين ساخت برخوردی بين صفحه عربي و پهنه سنندج  -سيرج ان باعت فعال
شدن گسل های قدیمي و یا گسترش گسل های راندگي و رانده شدن مجموعه نهشته های رسوبي بصورت سفره های
رو رانده و فلس های تا برجا در بخشهای مختلف گردیده است .گسل ها نقش اساسي در مشخص کردن محدوده و یا

تﻣ

ایجاد حوضه های مختلف رسوبي نيز دارند.
قدیمترین سنگهای رسوبي که شامل نهشته های تبخيری و برونزد آن گنبدی شکل است که در پهنه ساختاری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زاگرس مرتفع و همچنين حد فاصل پهنه سنندج -سيرجان و زاگرس مرتفع قرار دارد .قدیمترین سنگهای رخنمون
یافته در پهنه زمين ساختي سنندج -سيرجان متعلق به زمان ژوراسيک و شواهدی از دگرگوني ضعيف و وجود
سنگهای ولکانيکي از ویژگيهای آن است .در محدوده مورد بررسي نهشته های مربوط به پالئوزئيک باالیي و بخشي از

و
اﮐﺘ

نهشته های مزوزوئيک در محدوده زاگرس مرتفع دیده نمي شود .شروع نهشته های کربناته کرتاسه در ب خش حدواسط
همراه با کنگلومرای قاعده ای است.وجود نهشته های قدیمي بصورت گنبد در کوه تزگرش شمال خاوری شهر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سورشجان حاکي از وجود نهشته های زاگرس در بخش نوار باریک حدواسط است که این خود دليلي است که زمين
درز بين پهنه زون سنندج سيرجان و بخش حدواسط در شمال این گنبد کوچک قرار دارد و احتماال در زیر آبرفت و در
امتداد شهرهای اصلي فرخشهر ،شهرکرد و ...واقع است .قلوه های رادیوالریتي در سازند تخریبي اميران  -کشکان وجود
نهشته های رادیوالریتي ،باال آمدگي و تخریب آنها را قبل از ائوسن و در امتداد زميندرز تنيس جوان (احتماال در
محدوده بخش حدواسط) را ثابت مي کند .کنگلومرای همزمان با کوهزایي ) (Syn - orogenyدر زمان اليگو ميوسن
شامل ضخامت زیادی از تناوب مارن و کنگلو مرا است که به طرف باال بمقدار کنگلومرا افزوده مي شود (فليش مانند)،

زﻣﯿ

در حوضه رسوبي بخش حد واسط ،در یک نوار باریک و کم عرض تشکيل شده و منبع تغذیه کننده قلوه های این
کنگلومرا از شمال منطقه منشاء گرفته است .از دیگر ویژگيهای مهم بخش حدواسط عدم وجود ستبرای واقعي واحدها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بدليل تکتونيک شدید و سفره های رو رانده و فسيل های کم شمار در سنگهای رسوبي مي باشد.
مقدمه

پس از چاپ نقشه زمين شناسي چهار گوشه شهرکرد بمقياس ( ۱:250000دکتر زاهدی و همکاران  )۱۳۷۱نقشه
مذکور مبنا و پایه ای شد برای شروع و انجام پژوهش ها و مطالعات تفضيلي تر ،که ورقه  ۱:۱00000شهر کرد با
وسعت قریب به  2500کيلو متر مربع از آن جمله است .بدليل قرار گرفتن محدوده مطالعاتي در یکي از مناطق مهم و

پر معمای ایران سعي شده اطالعات مفيدی در جهت روشن تر شدن زمين شناسي این ناحيه با توجه به پيچيدگيهای
ساختاری ان در اختيار قرار گيرد .
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جغرافيا و زمين ریخت شناسي
موقعیت جغرافیایی

این ورقه بخش جنوب خاوری چهار گوشه  ۱:250000شهرکرد را شامل مي گردد ،که در مختصات جغرافيای
ˊ 50˚۳0ˊ -5۱˚ 00طول خاوری و ˊ۳2˚00ˊ -۳2˚ ۳0عرض شمالي و در استان چهار محال و بختياری قرار دارد.
آب و هوای منطقه مورد مطالعه با توجه به تغييرات بسيار متفاوت ارتفاعات و گسترش ناهمواریها و همچنين تنوع آب
و هوا ،دارای شرایط اقليمي گوناگون و متنوع است .بخشي از منطقه دارای اقليمي بسيار مرطوب ،خنک با زمستانهای

ﮐﺸ
ﻮر

سرد و قسمتهای نيمه مرطوب ،گرم با زمستانهای نيمه سرد ميباشد .به سبب کم بودن ایستگاههای هواشناسي،
شرایط و خصوصيات آب و هوای سراسر ناحيه بطور دقيق و علمي مشخص نشده است ،بطور کلي در بلندیهای بيش از
 2000متر که بيشتر منطقه مطالعه را نيز پوشانده است از اواسط پایيز تا فروردین ماه ریزش برف و باران ادامه ميیابد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در پاره ای موارد ارتفاع برف در شهرکرد به  ۴متر مي رسد .ميزان بارش ساليانه نسبتا زیاد و تعداد روزهای باران آور
آن حدود  5۷روز است ميزان بارش ساليانه  ۳۴0تا  ۷۶0ميلي متر ميباشد .متوسط حرارت  ۱۸درجه سانتي گراد و

تﻣ

متوسط رطوبت منطقه ( ۳۷حداقل  -۱۶حداکثر )۸۹درصد ،تعداد روزهای یخبندان در سال  ۹0تا  ۱20روز است.
سردترین ماه های سال ،دی ،بهمن و حداقل درجه حرارت در ماههای سرد بين  ۱تا  5درجه و حداقل دمای مشاهده
شده در شهرستان شهرکرد  - ۳2در سال  ۶۱بوده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسترش و تراکم شبکه آبهای جاری در سطح یک سرزمين از نوع اقليم ،توپوگرافي و جنس زمين تبعيت ميکند،
منطقه مورد مطالعه نيز از این امر مستثني نيست ،مهمترین رودخانه موجود در منطقه ،زاینده رود است که پرآب ترین

و
اﮐﺘ

و بزرگترین رودخانه فالت مرکزی ایران محسوب ميشود .سرچشمه این رودخانه از ارتفاعات زردکوه بختياری و جریان
رودخانه از جهت باختر به سمت خاور بوده و در طول مسير خود شعبه های چندی را دریافت مي کند  ،این رودخانه
کليه مزارع اطراف خود را مشروب مي سازد .در مهر ماه سال  ۱۳22آب کوهرنگ (حفر تونل در کوه کارکنان) به زاینده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رود ملحق شده است .دیگر منابع تامين آب کشاورزی و آشاميدني مي توان از رودخانه گرگک ،رودسر آب آب بهشت
آباد  -آب جونقان ،آب کوهرنگ ،رودخانه کيار و چاه های نيمه عميق و قنات نام برد .عواملي مانند ریزشهای جوی،
زمين کشاورزی ،حاصلخيزی خاک و وجود آبهای سطحي حياتي ترین نقش را در الگوی توزیع جمعيت را بازی ميکند
به همين جهت وجود جمعيت بيشتر بخصوص در حواشي رودخانه زاینده رود و اطراف شهر کرد و دیگر شهرها و
روستاهای بزرگ نسبت به دیگر نقاط باعث رونق فعاليتهای اقتصادی گردیده است .فعاليتهای اقتصادی منطقه براساس

زﻣﯿ

دامداری ،کشاورزی ،باغداری ،صنایع دستي ،قاليبافي ،جاجيم بافي ،نمدمالي و کاله بافي استوار است .زمينهای زراعي
این منطقه در بخشهای آبي (بخصوص در حواشي رودخانه زاینده رود ،و رودخانه های دیگر و اطراف شهر کرد) و در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قسمتهایي به صورت دیم ميباشد .از محصوالت مهم کشاورزی مي توان از گندم ،جو ،غالت ،حبوبات ،سيب زميني،
چغندرقند ،برنج ،نباتات علوفه ای ،درختان ميوه و تاکستان نام برد .صنایع دستي چوغابافي بافتن چادر سياه،
خورجين ،تهيه ریسمان ،گيوه دوزی نيز رونق خاصي دارد.

فاصله مرکز استان چهارمحال بختياری (شهرکرد) تا تهران  52۱کيلومتر است و راههای دسترسي از جاده اصلي تهران
اصفهان  -شهر کرد و تهران  -اصفهان  -نجف آباد  -تيران  -شهرکرد ميسر ميباشد و از راههای عمده بخشهای مختلفمنطقه مي توان به راه اصلي شهرکرد -فرخشهر ،شهرکرد -سامان ،شهرکرد -بن ،شهرکرد  -ارجنگ  -مرغملک ،شهرکرد
سورشجان  -فارسان -باباحيدر  ،شهرکرد -هفشجان شلمزار -گهرو و شهر کرد  -جونقان -شلمزار اشاره نمود .دیگر
بخشهای مختلف منطقه توسط راههای فرعي بهم مي پيوندند .
ریخت شناسی

مناطق مورد مطالعه از نظر ریخت شناسي به دو بخش مرتفع و هموار تقسيم مي شود .روند ارتفاعات در منطقه شمال
باختری -جنوب خاوری است .بخش مرتفع از رشته کوههایي تشکيل یافته که بلندترین قله آن  ۳۴02متر و در کوه
سوخته واقع است ،از رشته کوههای با قلل بيش از  ۳000متر مي توان به کوههای جهان بين ( )،۳۳2۸پرداس
2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
( ،)۳2۴5هزارگزی( ،)۳222یمری( ،)۳۱۹0سالدارون ( ،)۳2۶0کرکره ( )۳050و بيدگان( )۳020اشاره نمود .هر چه از
باختر بطرف خاور نزدیکتر مي شویم از ميزان ارتفاعات و تراکم کوهها کاسته مي شود و به دره های باز و دشتهای
نسبتا وسيع ختم مي شود که به واسطه وجود شرایط آب و هوایي مناسب و رطوبت و بارندگي کافي و رود پرآب و
انباشته شدن رسوبات در آنها امکان کشاورزی فراهم مي شود .دشت های منطقه از نوع دشتهایي هستند که در ارتفاع

ﮐﺸ
ﻮر

بسيار زیاد و درون کوهستانها جای دارند .شهر کرد با ارتفاع  20۶۶متر از سطح دریا یکي از بلندترین شهرهای ایران
است که در دشت شهر کرد قرار دارد .این دشت ها با بخش های هموار با وجود اینکه ارتفاع نسبي آنها زیاد و از سطح
دریا بيش از  2000متر ارتفاع دارند ولي از نظر ریخت شناسي دارای یک مرفولوژی پست و نسبتا هموارند بطوریکه
اختالف ارتفاع بين قلل تا کف دره ها کم ميباشد .حال با توجه به وجود بخش مرتفع و هموار در مي یابيم که بوجود
آمدن این نقاط بستگي مستقيم به نوع سنگها و نهشته های موجود و نوع فرسایش آنها دارد به طوری که بخشهایي که

چينه شناسي

مزوزوئیک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته های قبل از ژوراسيک در محدوده مورد مطالعه برونزد ندارد.

تﻣ

چینه شناسی در محدوده ساختاری سنندج  -سیرجان و بخش حدواسط

ﻌﺪ
ﻧﻰ

معموال نواحي پست و دره ها تشکيل مي دهند عموما از سنگهای سست از قبيل آهکهای ارژیلي ،مارن و کنگلومرا
تشکيل یافته اند.

ژوراسیک واحد Js - sh

این واحد شامل تناوبي از ماسه سنگ ،شيل ،کنگلومرا و توف است .برونزد این واحد در شمال خاوری ورقه و در دو

و
اﮐﺘ

طرف رودخانه زاینده رود با بيش از  ۱200متر ستبرا مي باشد .ماسه سنگ ها نازک تا متوسط الیه بوده و رنگ آنها
خاکستری متمایل به سبز ،ارغواني و قهوه ای است .سطح هوازده برخي از آنها ورتي شده است .ریز تا درشت دانه اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دارای سيماني سست بوده و همراه بودن قطعات ریز ميکاشيست در بعضي بخشها با آنها ،نشان دهنده منشاء دگرگوني
آنها است .شيل ها نازک تا متوسط الیه اند ،رنگ عمومي آنها خاکستری تا خاکستری تيره متمایل به ارغواني ،قرمز و
قهوه ای ،دارای سيماني سست هستند ،شکستگي در آنها زیاد است عالوه بر اینکه به ورقه های نازک تبدیل مي شوند،
در آنها شکستگي به صورت سرنيزه ای نيز دیده مي شود .به دليل نرم بودن ،تزریق ولکانيک به صورت دایک در آنها
بيشتر صورت گرفته است ،شواهدی از دگرگوني ضعيف در شيلها دیده ميشود ،به طوری که در بخشهایي به فيليت و

زﻣﯿ

اسليت تبدیل شده اند و به رنگهای خاکستری متمایل به آبي دیده مي شوند .به سمت شمال شدت دگرگوني (خارج از
ورقه) افزایش مي یابد.
کنگلومرا دارای طبقه بندی متوسط تا ستبر الیه و به رنگهای خاکستری تا خاکستری تيره اند .اکثر قلوه های کنگلومرا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از آهک  ،ميکاشيست و شيست تشکيل یافته است .به دليل وجود قلوه های از سنگ های دگرگونه ،گردشدگي و
جورشدگي آن ضعيف ميباشد ،بطوریکه فقط زوایای قلوه ها از بين رفته است .کنگلومرا دارای سيماني سست ميباشد.

توف ها دارای الیه بندی مشخص ،متوسط تا ستبر الیه اند و به رنگهای خاکستری متمایل به سبز ،ارغواني و قهوه ای
دیده ميشوند.
شرح ميکروسکوپي نمونه ای از اسليت موجود در این واحد به شرح زیر است:

نام :سنگ دگرگوني شده اسليتي
بافت :فيليتي
این سنگ مجموعه ای از کانيهای ریز ميکروسکوپي که شامل کوارتز ،تيغه های ميکایي ،کلریت و غيره ميباشد .رگه
های کوارتز که مملو از کوارتزهای بي شکل مي باشد به موازات شيستوزیته سنگ قرار گرفته است ،ندرتا اکسيدهای
آهن در آن دیده ميشود.
شرح ميکروسکوپي نمونه ای از توف به شرح زیر ميباشد:
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نام سنگ :کریستال ليتيک توف کرینات دار
بافت :کالستيک و ليتيکي
کانيهای تشکيل دهنده آن عبارتند از:
بلورهای پالژیوکالز با ترکيب شيميایي اسيدی (اليگوکالز  -آندزین گاهي آلبيت) بلورهای شکل دار تا نيمه شکل دار
تجزیه به تيغه های ریز سریسيت و ندرتا کلسيت و گاهي کلریتي شده ،بلورهای پيروکسن تجزیه شده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

قطعات ليتيکي  -ترکيبي از شيشه و ميکروليتهای پالژیوکالز
ماتریکس سنگ  -کوارتز ،کلریت و اپيدوت در ماتریکس سنگ وجود دارد ،کلسيت به صورت بلورهای ميکرواسپار ایت
و اسپارایت که نسبتا فراوان است به صورت شبکه مانند در تمام سنگ گسترش دارند .وجود قلوه های ميکاشيست در
داخل کنگلومرای این واحد و همچنين وجود شيل های دگرگون شده در حد اسليت نشان دهنده دو مرحله دگرگوني
جدا از هم است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Jv

این واحد شامل ولکانيک ،توف و آگلومرا به مقدار کم ميباشد .ولکانيکها دارای ترکيب آندزیت  -بازالت و به رنگهای

تﻣ

سبز و ارغواني همراه با دیاکالزهای فراوان به صورت محلي ،است .توفها دارای الیه بندی مشخص بوده و رنگ آنها سبز
خاکستری متمایل به ارغواني ميباشد .در بخشهای به صورت محدود آگلومرا با قلوه های کامال گردشده که تماما از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قطعات ولکانيک تشکيل شده اند با سيمان ولکانيکي دیده مي شود .در ولکانيک ها آثاری از اپيدوت و کاني های مس
دیده ميشود .بر طبق نمودار  )۱۹۸0( Middle mostنمونه های گرفته شده از نوع آندزی بازالت ،بازالت حد واسط
(انتقالي) و بازالت آلکالن و در نمودار  coxو همکاران ( ،)۱۹۷۹آندزی بازالت ،بازالت یا پيکریت ميباشد و نوع ماگما

و
اﮐﺘ

براساس  )۱۹5۹( Kunoتوليتي ،آلکالن و آلکالن مي باشد.
شرح ميکروسکوپي نمونه های از ولکانيک به شرح زیر مي باشد.

نام سنگ :آندزیت  -بازالت با حفره های کلریتي و کلریت فراوان (اسپيليتي)
بافت :پورفيریتيک – ميکروليتي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فنو کریست  -بلورهای پالژیوکالز با ترکيب شيميایي اسيد تا متوسط (اليگوکالز  -آندزین گاهي آلبيت) شکل دار تا
نيمه شکل داره تجزیه به تيغه های ریز سریسيت ،کلریت و کلسيت ،کاني های مافيک تماما تجزیه و از بين رفته اند.
زمينه :زمينه سنگ با بافت ميکروليتي از ميکروليتهای پالژیوکالز ،در زمينه قطعات کروی از حفره های کلریتي
فراوان و کلسيت بصورت دانه های ریز و درشت دیده ميشود .با توجه به مشخصات کاني شناسي و وجود حفره های
کلریتي و کلسيتي ميتوان گفت که این سنگ ها در محدوده اسپيليتي قرار دارند.

زﻣﯿ

 نام سنگ :ولکانيک اسيد به شدت دگرسان شده  -پيروکسن آندزیت دگرسان شده ،این مجموعه به شدت ت حتتاثير پدیده های ثانویه و تجزیه قرار گرفته به طوری که بافت آن حدود زیادی قابل تشخيص نيست .آثار فنوکریست

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

های تجزیه شده فراوان و اغلب پيروکسن ها اپيدوتي و کلسيتي شده اند .اساسا این نمونه دارای مجموعه ای از
کانيهای ثانویه ميباشد.
 -نام سنگ :پيروکسن التيت  -تراکي آندزیت پيروکسن دار

بافت :پورفيریتيک
فنوکریست  -پيروکسن ،فلدسپات آلکالن و پالژیوکالز تجزیه به اپيدوت و کلریت زمينه :زمينه از ميکروليتهای

پالژیوکالز تشکيل شده که به کانيهای رسي ،اپيدوت و کمي کلریت تجزیه شده است .کانيهای ثانویه :اپيدوت ،کلریت،
کانيهای رسي و کربنات
 نام سنگ :ولکانو کالستيک با ترکيب متوسط (آندزیتي) و کلریتيزهبافت :پورفيروکالستيک
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کانيهای تشکيل دهنده :بلورهای پالژیوکالز با ترکيب شيميایي متوسط ( اليگوکالز – آندزین) با بلورهای شکل دار تا
نيمه شکل دار تجزیه به تيغه های ریز سریسيتي ،کانيهای مافيک شامل اليوین ،تماما التره و پيروکسن که به اپيدوت
تجزیه شده است.
ماتریکس :از ميکروليتهای پالژیوکالز فراوان ،کلریت تشکيل یافته است.

ﮐﺸ
ﻮر

قطعات سنگي با ترکيب ولکانيکي آندزیتي که از ميکروليتهای پالژیوکالز تشکيل شده است.
کانيهای ثانویه :کلریت ،اپيدوت ،تيغه های ریز سریسيت و پرهنيت ميباشد.
مطالعه ميکروسکوپي نمونه های از توفها به شرح زیر مي باشد.
توف کربناته (توفيت) و کریستال ليتيک توف کربناته
بافت کاتاکالستيک (خرد شده) ،کالستيک و ليتيکي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کانيهای موجود در آنها عبارتند از :بلورهای پالژیوکالز با ترکيب شيميایي اسيدی (اليگوکالز – آلبيت) تجزیه
پالژیوکالزها به تيغه های ریز سریسيتي ندرتا کلسيت و کلریتي شده ،گاهي آثار و بقایایي از بافت جریان یافته
(فلوئيدال) اوليه در بلورهای پالژیوکالز قابل رویت مي باشد.

تﻣ

قطعات ليتيک که ترکيب آنها شيشه و ميکروليتهای پالژیوکالز مي باشد.
بلورهای کوارتز به صورت ميکرو کریستالين و کریپتوکریستالين در ماتریکس سنگ دیده ميشود .بلور های فلدسپات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پتاسيم دار به رس تجزیه شده اند .کانيهای اکسيد آهن ،کلریت و کلسيت به صورت بلورهای ميکرواسپارایت به مقدار
زیاد در سنگ دیده مي شود.
این واحد دارای ستبرایي در حدود  ۱۶0متر و واحد  Js-shرا در اطراف رودخانه زاینده رود قطع مي کند .الزم به ذکر

و
اﮐﺘ

است دایکهای از نوع آندزی بازالت واحدهای  kدر خاور وردنجان ،ضلع شمال خاوری کوه شيراز k l1 , k c1 ،را در ضلع
شمالي کوه پنجه قطع مي کن د.
سن این دو واحد  Js-shو  ،Jvبر مبنای ليتولوژی و جایگاه چينه ای آنها ژوراسيک مياني باالیي در نظر گرفته شده است.
واحد k 1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرتاسه
c

این واحد شامل کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل و فقط در شمال خاوری ورقه برونزد دارد ،بيشترین رخنمون آن در کوه
پنجه و در حدود  ۱۸0متر است.

زﻣﯿ

کنگلومرا متوسط تا ستبر الیه اند .رنگ آن خاکستری متمایل به قرمز و ارغواني است  .اکثر قلوه های آن را آهک سفيد
اووليتي و انکوليت دار  ،شيل ،ولکانيک و کوارتزهای سفيد تشکيل ميدهد .قطعات دارای جورشدگي متوسط و
گردشدگي خوب هستند .قطر اطول قلوه ها در جهت الیه بندی قرار دارد در بعضي نقاط دارای سيماني محکم و آهن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارند بطوریکه قلوه ها به شدت بهم جوش خورده اند و سيمان آن به رنگ قهوه ای و اطراف قلوه ها ر ا در بر گرفته
است .در بخشهای به دليل سيمان سست قلوه ها از هم جدا شده و ذرات ریز همراه با سيمان به خاک قرمز بدل شده

اند
شيل نازک الیه و رنگ آن خاکستری متمایل به ارغواني و شکستگي آن به صورت ریز است ،دارای سيماني سست ،به
گونه ای که با شتاب به ذرات منفصل تبدیل مي شوند.
ماسه سنگ ها متوسط تا ستبر الیه اند .رنگ آنها خاکستری متمایل به سبز پررنگ ،قرمز و ارغواني و دارای سيماني
سست اند بطوریکه با شتاب به خاک بدل مي شوند .قطعات بزرگ کوارتزهای سفيد رنگ در آنها جلوه مي کند .شرح

ميکروسکوپي نمونه ای از ماسه سنگ ها به شرح زیر است.
نام سنگ  -ماسه سنگ آهکي آهن دار
بلورهای کوارتز ماسه ای تخریبي بصورت دانه های نيمه گرد تا گرد از نظر جور شدگي و گرد شدگي ساب مچور
ميباشد  ۳0تا  ۳5درصد حجم سنگ را تشکيل مي دهند .قطعات ليتيکي اکثرا دارای ترکيب دگر گونه از قبيل
کوارتزهای ریز جهت دار تيغه های ریز سریسيت مي باشد  ۱5تا  25درصد حجم کل سنگ را تشکيل مي دهند.
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
بلورهای پالژیوکالزهای اسيدی در آن دیده مي شود بلورهای کلسيت در حدفاصل بلورها  20تا  25درصد حجم کل
سنگ را تشکيل مي دهد ،سيمان سنگ اکثرا آهن دار است که در حاشيه بلورها دیده مي شود اکسيدهای کدر آهن و
ندرتا تيغه های ریز کانيهای سيکا در آن دیده مي شود .در ضلع شمالي کوه پنجه دایکي با ترکيب آندزی بازالت این
واحد را قطع مي کند.
با توجه به عدم فسيل در این واحد و قرارگيری آن بصورت همشيب در زیر واحد ،kl1سن نئوکومين برای این
واحد در نظر گرفته شده است.
واحد kl1

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد شامل آهکهای اليتي و انکوليتي و ستبر الیه اند .رنگ آنها خاکستری تا خاکستری تيره م ي باشد .بدليل
عملکرد گسل و شرایط ایجاد شده در بعضي قسمتها آهکها دولوميتي و به رنگ قهوه ای بدل گشته اند .فسيل های دو
کفه ای ،گاستروپود ،مرجان و کرینوئيد در آنها دیده مي شود .آهکها دارای رگه های فراوان کلسيت اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهکهای موجود در این واحد در مطالعات ميکروسکوپي ،پسودو اليتيک پل ميکرو اسپارایت )Pseudo Oolitic

 (pelmicrospariteپ سودواليتيک بایو ميکرو اسپرایت ) (Pseudo oolitic biomicrospariteبایو ميکرواسپارایت

تﻣ

)(Biomicrospariteميباشند .از ميان فسيلهای موجود در آنها مي توان فسيل های زیر را نام برد:
Lithuolidae, Lenticulina sp., Reophax sp., Pseudochrysalidina sp., Pseudolithonella sp. , Nautiloculina
sp., Cuneolina sp., Valvulammina sp. , Nummuloculina sp., Neotrocholina sp. ,Nautiloculina oolithica.
, Pseudocyclammina sp., Bacinella irregalaris, Actinoporella podolica, Salpingoporella annulata,
Macroporella sp., Radiolaria, Spongia spicules, Bryozoa, Lamellibranch, Alge, Echinid debries.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ضخامت این واحد حداکثر  ۶0متر ميباشد و فقط در بخش شمال خاوری ورقه برونزد دارد که به صورت همشيب بر
روی کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل واحد  kc1قرار مي گيرد.

و
اﮐﺘ

با توجه به فسيل های موجود در این واحد مي توان سن نئوکومين ) (Neocomianبرای آن در نظر گرفت .اگرچه
محدوده زماني این فسيل ها از ژوراسيک باال تا کرتاسه زیرین است .
واحد Ks-sh1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شامل تناوب شيل و ماسه سنگ است .بنظر بخش زیرین این واحد در مرکز یک تاقدیس برگشته (در باختر
روستای کتک) دیده مي شود که مشخصا دارای ميان الیه های از آهکهای آرژیلي ،کنگلومرا (ميکرو کنگلومرا) و ماسه
سنگ مي باشد .ماسه سنگها متوسط تا ستبر الیه اند ،رنگ آنها خاکستری متمایل به ،سبز ،آبي ،ارغواني و قهوه ای
است .شيل ها نازک تا متوسط الیه ،رنگ آنها خاکستری متمایل به آبي و ارغواني است ،دارای ميان الیه هایي از

زﻣﯿ

کنگلومرا و ميکرو کنگلومرا مي باشد که اکثر دانه های آن سيليس به رنگ سفيد تشکيل داده است .آهک ها نازک تا
ستبر البه اند رنگ آنها خاکستری متمایل به خاکستری تيره و قهوه ای و دارای رگه های فراوان کلسيت مي باشند،
بخشهایي را آهکهای ماسه ای تشکيل مي دهند .دارای سيماني سست بوده که در اثر ضربه ورقه ورقه مي شوند .از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دیگر مشخصه این واحد وجود مکعب های درشت پيریت در شيل ،ماسه سنگ ،و آهک مي باشد.
شرح ميکروسکوپي چند نمونه از ماسه سنگ های این واحد بشرح زیر است:

نام سنگ :ساب ليت آرنایت  -ليت آرنایت
کاني شناسي :کوارتز و متا کوارتز  25تا  ۳5درصد حجم سنگ را تشکيل مي دهد .پالژیوکالز اسيد و فلدسپات آلکالن
به مقدار کم ،قطعات سنگ از نوع دانه ریز شيشه ای ،قطعات کوارتز ،فلدسپات و دگرگوني ميباشد.
ماتریکس :حاوی تيغه های نازک سریسيت ،کلریت و کوارتز ميکرو کریستالين
سيمان در یک نمونه آهک آهن دار ميباشد.

مچوریتي :مچوریتي بافتي ساب مچور و موریتي کاني شناسي نسبتا خوب است.
رخنمون این واحد  ۴00الي  ۶00متر ميباشد اما زیر ترین بخش آن دیده نمي شود  .هرچند که در این واحد فسيل
یافت نشد ليکن براساس موقعيت چينه شناسي آن ،سن نئوکومين پيشنهاد مي گردد.
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واحد K2sl1

این واحد شامل تناوبي از ماسه سنگ آهکي ،آهک ماسه ای ،شيل همراه با توفيت ميباشد .ماسه سنگ آهکي متوسط
تا ستبر الیه و رنگ عمومي آنها قهوه ای ،سبز متمایل به آبي و ارغواني است .در ماسه سنگها چينه بندی متقاطع
(کراس بدینگ) و ریپل مارک های متقارن دیده مي شود ،ماسه سنگها ریز تا درشت دانه و دارای سيماني سست به
طوری که با شتاب به ذرات منفصل تبدیل مي گردند.
در مطالعات ميکروسکوپي ماسه سنگ ها ریز تا متوسط دانه بوده و جزء ماسه سنگ های ریز تا متوسط دانه آهن دار
ساب ليت آرنایت آهکي (ماسه سنگ آهکي اکسيد شده) ميباشند .قطعات ليتيکي آن در اشکال بيضوی و مستطيل

ﮐﺸ
ﻮر

شکل با ترکيب سنگ شناسي فيليتي (دگرگوني) که از مجموعه کانيهای ریز ميکروسکوپي کوارتز تيغه های ریز
ميکایي تشکيل شده است که در نمونه های مختلف  20تا  ۳0درصد از حجم کل سنگ را در بر ميگيرد ،تيغه های ریز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميکایي که نسبتا فراوان ميباشند همراه با تيغه های ریز کلریتي در تمامي مقطع سنگ و در حد فاصل بلورهای دیگر
قرار دارند که در نمونه های مختلف  ۱0تا  ۱5درصد از حجم کل سنگ را تشکيل مي دهند در ماتریکس سنگ تيغه
های ریز ميکا دیده ميشود .از نظر گردشدگي و جورشدگي ،ساب مچور تا مچور ميباشند سيمان آنها آهن دار و آهکي
است.

تﻣ

توفيت موجود در این واحد در الیه های باال قرار دارد و از نوع کریستال ليتک توف آهکي با ترکيب متوسط

ﺸ
ﺎﻓﺎ

(ریوداسيتي) ميباشد .فنوکالستهای موجود در آنها عبارتند از بلورهای شکل دار و نيمه شکل دار کوارتز ،بلورهای
پالژیوکالز با ترکيب شيميایي اسيد تا متوسط (اليگوکالز – آندزین) که به تيغه های ریز کانيهای ميکای تجزیه شده
اند .قطعات ليتيکي آن اکثرا کوارتزهای کریپتوکریستالين و ميکرو کریستالين همراه با پالژیوکالزهای ميکروليتي و

و
اﮐﺘ

تيغه های ریز ميکا مي باشد ،بلورهای کلسيت اکثرا آغشتگي به اکسيدهای کدر آهن دارند ،و به صورت شبکه ای در
مقطع سنگ گسترده اند .ماتریکس سنگ از کوارتزهای ميکرو کریستالين ،پالژیوکالز ،تيغه های ریز کانيهای ميکا،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کلریت ،کلسيت همراه با اکسيدهای آهن مي باشد.
سنگ آهک های ماسه ای به رنگ خاکستری تا خاکستری تيره متوسط تا توده ای اند .در بخشهای باالتر بر ستبرای
آهکها افزوده مي شود که با عالمت اختصاری  K2 l1نمایش داده شده است.
در مطالعات ميکروسکوپي آهکهای موجود در این واحد ،سندی ميکرایت ) ،(Sandymicriteالميکرواسيارایت
) ،(Oomicrospariteالميکرایت ) ،(Oomicriteپسندی اميکرایت ) (Sandyoomicriteو سندی ميکرواسپرایت
) (Sandymicrospariteمي باشند .فسيل های موجود در آنها عبارتند از:
Lenticulina sp., Lituolidae. Neomeris sp., Boueina sp., Pseudochofatella sp., Shell fragment ,Crinoid
debries, Gastropode, Alge.

زﻣﯿ

در مقاطع اندازه گيری شده در روستاهای ارجنگ و کتک ضخامت این واحد در حدود  ۸55متر ميباشد که به صورت
هم شيب بر روی رسوبات واحد  K2s l1و در زیر آهکهای  K3s l1قرار مي گيرد .با وجود فسيل های اندک در این واحد با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توجه به جایگاه چينه ای آنها سن این واحد نئوکومين ) (Neocomianدر نظر گرفته شده است.
واحد K3sl1

این واحد شامل سنگ آهکهای رسي و بيتومينه ،نازک تا ستبر الیه اند .رنگ آنها خاکستری تيره و هوازده آنها

خاکستری روشن است .در افقهای پائين ،آهکها ستبر الیه تر بوده و حاوی مرجان اند ،در داخل آهکهای نازک الیه
توده هایي از آهکهای ریفي وجود دارد که دارای درز و شکاف فراوان ميباشند .لکه های بزرگ چرت در بعضي مناطق

همراه با فسيل های آمونيت در افق های باالتر دیده مي شود ،رگه های فراوان کلسيت در جهات مختلف در آهکهایي
دیده مي شود که در محدوده گسل ها به مقدار آنها افزوده ميشود ،آهکها به طور محلي به آهکهای ماسه ای تبدیل مي
گردند .فسيل های دو کفه ای و ميان الیه هایي از آهکهای ستبر الیه اوربيتولين دار همراه باندولهای آهن که به
ليمونيت تبدیل شده اند در داخل آهکهای نازک الیه وجود دارند ،شکستگي آهکهای ستبر الیه به دليل رسي بودن و
تکتونيک شدید به صورت ورقه ورقه است که احتماال مربوط تورق سطح محوری مربوط به چين خوردگي مي باشد.
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این شکستگي ها تقریبا عمود بر جهت الیه بندی است .تغييرات شدیدی در شيب الیه های این واحد دیده ميشود
(جهت شيب الیه ها اکثرا رو به شمال است) .در بخشهایي به صورت بين انگشتي ،آهکها به شيل های سيليسي سبز تا
قرمز تبدیل ميشوند .در بخشهایي دایکها با ترکيب متوسط در داخل این آهکها تزریق شده به طوری که در کنتاکت
آن آهکهای ارژیلي را دگرگون کرده است .ستبرای این واحد بدليل چين خوردگي درون واحدی در حدود  ۱500متر

ﮐﺸ
ﻮر

تخمين زده شده است.
در مطالعات ميکروسکوپي نمونه ای از دایک موجود در این واحد به شرح زیر است:
نام :سنگ ساب ولکانيکي (دیاباز بشدت تجزیه شده)
بافت :به طور جزئي پورفيریتيک ،اغلب حاوی منشورهای فلدسپات.
پورفيرها :پالژیوکالز با ترکيب اسيدی (آلبيت – اليگوکالز) با ابعاد مختلف که به صورت نيمه شکل دار یا بي شکل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دیده مي شود .پالژیوکالز به کانيهای فيلوسيليکاته (رس ،ميکا و کلریت) تجزیه شده اند .کانيهای مافيک (احتماال
اوليوین) به طور کامل توسط کانيهای ثانویه جانشين شده اند .در زمينه سنگ فلدسپاتها با ترکيب سدیک به صورت
منشور ظاهر شده اند .در فضای بين کانيها کلریت بوجود آمده است.

تﻣ

کانيهای ثانویه :کربنات ،اکسيد آهن و کانيهای فيلوسيليکاته
کاني های فرعي :آپاتيت و کاني های اوپک

در مطالعات ميکروسکوپي آهکهای موجود در این واحد ،مارلي ميکرواسپارایت )(Marly - microsparite

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بایوميکرواسپرایت ) (Biomicrospariteسندی بایو ميکرایت ) (Sandy biomicriteو سندی ميکرایت ( (Sandy

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

 micriteو پل اسپارایت ) (Pelspariteميباشند .از ميان فسيلهای موجود در آنها مي توان فسيلهای زیر را نام برد:
Orbitolina conica-concave, Oorbitolina convexo-concava, lithonella sp., Dictyoconus pachymarginalis,
Orbitolina spp., Dictyoconus spp., Dictyoconus arabicus, Natiloculina sp., Valvulammina sp.,
Textularidae, Lenticulina sp., Lithuolidae, Lithocodium Pseudocyclammina sp., Miliolid, Radiolaria,
Salpingoprella sp., Lithocodium aggregatum, Dasycladacea, Actinoporella sp., Bryozoa, Crinoides,
Gastropoda.
این واحد به صورت همشيب بر روی واحد  K2s l1قرار مي گيرد .این واحد در خاور وردنجان ضلع شمال خاوری کوه
شيراز توسط دایکهای آندزیت  -بازالتي قطع مي گردد .با توجه به فسيل های موجود در آن سن این واحد Aptian -

 Albianدر نظر گرفته مي شود.
واحد K

این واحد اساسا شامل سنگ آهکهای اوربيتولين دار ،متوسط الیه تا توده ای ،مارن و آهکهای نازک الیه ميباشد .رنگ
آنها خاکستری تيره و رنگ هوازده آنها خاکستری است .آهکهای ریفي مملو از مرجان و همچنين دارای رگه های

زﻣﯿ

فراوان کلسيت که درز و شکاف آهکها را پر کرده است .در بين آهکهای ریفي ميان الیه های از مارنهای سبز و سبز
متمایل به زیتوني و حنایي دیده ميشود ،به طور محلي تناوبي از آهکهای نازک الیه ،مارن و آهکهای ستبر الیه تا توده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ای مشاهده ميشود .آهکهای نازک الیه در مواردی رسي شده و همين امر سبب فرسایش شدید آنها و تبدیلشان به
ذرات منفصل مي گردد .در مواردی آهکها کمي سيليسي مي شوند.
آهکهای موجود در این واحد در مطالعات ميکروسکوپي ،ميکرواسپرایت ) ، (Microspariteدلو اسپرایت

) ،(Delospariteميکرواسپارایت ) (Sandymicrospariteو تخریبي ) (Clasticو بایوميکرواسپار ایت )(Biomicrosparite

پل سندی ميکرایت ) (Pelsandymicriteميباشد .

از ميان فسيل های موجود در آنها مي توان فسيل های زیر را نام برد:
Orbitolina spp., Dictyoconus pachymarginalis, Dictyoconus arabicus , Valvulammina sp., Cuneolina
sp., Orbitolina (Praorbitolina cormyi), Trocholina sp., Valvulammina picardi, Textularia sp.,
Lenticulina sp., Iraqia sp., Cladocropsis sp., Miliolids, Rodolaria, Bryozoa, Lithocodium cf.
aggregatum.
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با توجه به قرار گرفتن این واحد در جلو روراندگي و به دليل گسل های فراوان ستبرای این واحد مشخص نمي باشد با
این حال ستبرای این بخش  ۱000تا  ۱500متر تخمين زده مي شود .با توجه به فسيل های موجود سن Aptian -
 Albianبرای این واحد در نظر گرفته شده است .

سنوزوئیک
ائوسن
cs

واحد E
در حدود  ۸0متر ميباشد که در مواردی به دو بخش کامال مجزا قابل تقسيم مي باشد .

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد شامل کنگلومرا و ماسه سنگ است .بيشترین ضخامت آن در یال جنوبي کوه شيراز و جنوب کوه کاله قاضي
 -کنگلومرا متوسط تا ستبر الیه به رنگ خاکستری متمایل به قرمز که اکثر قلوه های آن از آهکهای اوربيتولين دار و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آرژیلي تشکيل شده در آنها کمتر قلوه های ماسه سنگ ،چرت و ولکانيک دیده مي شود .دارای جورشدگي ضعيف و
گردشدگي متوسط اند بطوریکه اکثر قلوه های بزرگ گرد و قلوه های ریزتر ،کمتر گرد شده اند .سيمان آن آهن دار و
سست است بطوریکه فرسایش آن سریع و پس از فرسوده شدن رنگ خاک را قرمز مي کند.

تﻣ

 آهک کنگلومراتيک ،ماسه سنگ و ميکرو کنگلومرا که دارای فسيل های نوموليت ،متوسط تا ستبر الیه اند ،رنگ آنهاکرم چرک متمایل به زرد ،قرمز متمایل به بنفش و ستبرای آن نسبت به الیه های زیرین خود( بخش ) 1کمتر است
فسيل های موجود در آن عبارتند از:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Flosculina pasticillata, Nummulites sp., Nummulites cf.fabiani, Amphiştegina sp., Hastigerina sp.,
Nummulites striatus,

چینه شناسی در محدوده ساختاری زاگرس
پالئوزوئیک زیرین

و
اﮐﺘ

واحد Є1

این واحد قدیميترین واحد سنگي موجود در این ورقه است که برونزد آن در کوه تز گوش شمال خاوری روستای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سورشجان ميباشد .شامل مجموعه ای از شيل و ماسه سنگ های ميکادار ،آهکهای استروماتوليت دار  ،آهکهای بودار
(فيتيد) و دولوميتهای با حالت برشي است .آهکها به رنگ سياه و دارای بوی مواد آلي هستند ،دولو ميتها به رنگ
خاکستری و سياه دیده مي شوند .از نکات مهم وجود آهکهای سياهرنگ حاوی استروماتوليت و همچنين گوگرد با
رنگ زرد به مقدار کم در این واحد است .ماسه سنگها و شيل ها ميکادار بوده و به رنگ ارغواني ،سبز و بنفش با الیه
بندی بسيار ظریف دیده ميشوند .به علت تکتونيک شدید منطقه ،الیه بندی در جهت های مختلف در آنها دیده

زﻣﯿ

ميشود .احتماال باالآمدگي این واحد در اثر فعاليت دپاپيریسم در این ناحيه است .این واحد معادل سازند بزنوید
(گزارش  ۱:250000شهرکرد) ميباشد که با شيب  ۴۷درجه بر روی واحدهای جوانتر رانده شده است .در ضمن در
جنوب باختری ورقه نمکهای مربوط به این واحد در سطح زمين پروتزد یافته اند که به صورت معدن نمک از آن بهره

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برداری مي شود.

واحد Є2

این واحد شامل آهک ،آهک دولوميتي ،دولوميت و شيل ميباشد .آهکها متوسط تا ستبر الیه اند ،رنگ آنها خاکستری
ميباشد ،آهکهای دولوميتي به صورت نوارهای تيره و روشن (کرم تا نخودی) رنگ دیده مي شود .دولوميتها به رنگ
خاکستری تيره و ستير الیه اند .شيل نازک تا متوسط الیه به رنگ سبز و ارغواني است .از نکات مهم وجود کاني آهن

(اوليژیست) بصورت پولک های ریز در این واحد است .ستبرای این واحد به دليل راندگي های متعدد ،در این منطقه
مشخص نيست (در چهار گوش شهرکرد به بيش از  ۱000متر ميرسد) .راندگي ها موجب راندگي آهکهای کرتاسه بر
روی نهشته های این واحد و همچنين راندگي این نهشته ها بر روی کنگلومرای بختياری )  (PIQbو سازنده رازک
) (Mrگردیده است ،در نتيجه راندگي های متعدد نمک نيز که در زیر این واحد قرار دارد به سطح زمين راه یافته است،
در مقایسه با دیگر نقاط زاگرس نهشته های این واحد به کامبرین به خصوص کامبرین زیرین تعلق دارد.
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دیگر نهشته های مربوط به پالئوزوئيک زیرین و پالئوزوئيک باالیي در محدوده ساختاری زاگرس منطقه مورد مطالعه
دیده نمي شود.
مزوزوئیک
ژوراسیک – کرتاسه

بخشي از نهشته های مربوط به مزوزوئيک از جمله بسازندهای خانه کت نيریز و سورمه در این محدوده مطالعاتي وجود
ندارد.
واحد JKkh

ﮐﺸ
ﻮر

بخشي از نهشته های گروه خامي با عالمت اختصاری  JKkhنمایش داده شده است.
این نهشته ها شامل آهکهای نازک تا ستبر الیه خاکستری تا خاکستری تيره و آهک های نازک الیه بيتومين دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رگه ها و ندول های چرت در آهکها دیده مي شود .وجود الیه های آهک نازک الیه بيتومين دار سياهرنگ ،وجود قير
طبيعي خارج از ورقه مورد بررسي و رنگ خاکستری تيره با فرسایش نرم از ویژگيهای این واحد است .در مطالعات
ميکروسکوپي آهکهای موجود در این واحد Biomicrite، oopelspariteو  microspariteميباشد فسيل های موجود در
آنها عبارتند از:

تﻣ

Lenticulina sp., Textularia sp., Pseudochryselidina sp., Lithnolidea, Spirolina, Glomospirella,
Eggerella, Calpionellidea, Pseudocyclammina sp., Ostracood, Microgastropoda, Miliolidea and sponge
spicule.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر مبنای فسيل های ذکر شده سن ژوراسيک باال  -کرتاسه زیرین پيشنهاد مي شود .بيشترین ستبرای این نهشته ها
در شمال آبادی آليکوه است .به دليل گسله بودن ستبرای آن در حدود  500متر برآورد شده است .این واحد در زیر
سازند ( Ks-iسروک و ایالم)

و
اﮐﺘ

سازند آهکي ایالم  -سروک قرار ميگيرد.

سازندهای سروک و ایالم بر روی هم سازند بنگستان نام دارند .معموال سازندهای سروک و ایالم به دليل همساني
سنگ شناسي قابل تفکيک نبوده و هر دو سازند بنام سروک  -ایالم در نقشه آمده است .این نهشته ها شامل سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهک خاکستری ،خاکستری تيره در بخشهای به رنگ کرم دیده ميشود .نازک الیه تا توده ای و حاوی ماکروفسيل های
از براکيوپود و گاستروپد مي باشد .از نظر ریخت شناسي چهره سازترین واحد سنگي در منطقه مورد بررسي است
بطوریکه بلندترین ارتفاعات منطقه را به خود اختصاص داده است .
در مطالعات ميکروسکوپي آهکهای موجود در این واحد  Pelmicrosparite , Biomicrospariteمي باشد ،فسيل های
موجود در آنها عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Pseudochryselidina sp., Textularia sp., Neoiraqia sp., Volvulinidea, Lenticulina sp., Conicorbitolina
sp., Orbitolina sp., Prealveolina sp., Bioconcava bentori, Peneroplis pervas, Pseudohapydionina sp.,
Chryealidina gredata, Dicyclina sp., Nezzazatinella sp., Valvulammina picardi, hedbergella sp.,
Praglobotruncana sp., miliolides, Rudist fragment.
بر اساس فسيل های یاد شده سن این نهشته ها کرتاسه پسين (سنومانين – سئونين مياني– Middle ) Cenomanian

 Senonianدر نظر گرفته شده است .همبری زیرین این سازند در سراسر منطقه مورد بررسي گسله است ،مرز باالیي
آن در صورت گسله نبودن بوسيله سازند پابده  -گورپي و در جنوب خاوری ورقه توسط سازند تخریبي اميران  -کشکان
پوشيده ميشود .بدليل گسله های فراوان ستبرای آن  ۸00متر در کوه سالدارون برآورد شده است.
سازند ( Pgp - kgپابده – گورپی)

بيشترین برونزدگي این واحد در جنوب و جنوب باختری روستای ده چشمه به ستبرای در حدود  200متر ميباشد
ولي به دليل گسله بودن ستبرای واقعي آن مشخص نيست ،این واحد شامل مارن و آهک مارني به رنگ خاکستری
متمایل به سفيد و آبي است .نمونه هایي از این واحد مطالعه گردید که دارای ميکروفسيل های آزاد ذیل مي باشد.
Globotruncanita elvata, Globotruncanita rngosa, Globotruncanita orientalis, Globotruncanita insignis,
Globotruncanita subspinosa, lagena sp., Pseudoclavalina sp., Rosita fornicata, Marssonella
oxyconatrinitatensis, Gaudiyina sp., Spiroplectinella dentata, Globorotalites michelimana,
Globotrancana arca, Globotruncana stuartiformis, Globotruncana sp., Lenticulina sp.
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بر اساس ميکروفسيل های موجود در آن سن کامپانين  -مائيس تریشتن ) (Campanian - Meastrichtianپيشنهاد
مي شود.
سنوزوئیک
سازند های ( Kpa - Ekامیران – کشکان)

این نهشته ها شامل تناوبي از کنگلومرا ،ماسه سنگ و آهک ماسه ای همراه با شيل ميباشد .کنگلومرا ستبر الیه اند،
رنگ عمومي آنها خاکستری متمایل به قرمز است .قلوه های آن دارای گردشدگي خوب و جورشدگي متوسط ميباشد،
در بعضي بخشها سيمان کنگلومرا محکم است ،اکثر قلوه های آنرا آهکهای کرتاسه و رادیوالیت ها تشکيل مي دهد.

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگها و آهکهای ماسه ای متوسط الیه و به رنگ خاکستری اند ،رگه های فراوان کلسيت در آنها دیده مي شود.
شيل ها به رنگ ارغواني با سيمان سست در بعضي نقاط دیده ميشود .در مطالعات ميکروسکوپي آهکهای ماسه ای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

موجود در این واحد ،بایوميکرواسپارایت ) ، (Biomicrospariteميکرایت ماسه دار ) (Sandymicriteاسپار ایت ماسه دار
) (Sandyspariteو کلسي رودایت ماسه دار  Sandycalciruditeمحسوب مي شوند .فسيل های موجود در آنها عبارتند
از:
Lenticulina sp., Radiolaria, Cibicides sp., Lingulogavelinella sp., Rudist debries.

تﻣ

با توجه به فسيل های موجود در آهکهای ماسه ای و همبری باالیي آن که بطور همشيب در زیر آهکهای جهرم قرار
ميگيرد .سن این واحد  Campanian - Paleoceneدر نظر گرفته شده است .بيشترین بروتزد این واحد در کوه پرداس و
سالم ترین برش آن در کوه سالدوران است که در حدود  ۱50تا  200متر مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند ( Ejسازند جهرم)

این سازند شامل تناوبي از آهک و آهکهای مارني با ميان الیه های از آهکهای کنگلومرایي مي باشد ،آهکها متوسط تا

و
اﮐﺘ

توده ای و رنگ عمومي آنها خاکستری روشن تا کرم رنگ است .آهکهای مارني به رنگ کرم متمایل به قهوه ای
ميباشند .قلوه های موجود در آهکهای کنگلومرایي از نوع آهکهای نوموليت دار است ،لکه های درشت چرت در آهکها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دیده ميشود .فرسایش در آهکهای مارني شدید بوده به طوری که سریعا به اجزاء منفصل تبدیل مي گردند .در جنوب
باختری ورقه آهکهای مارني تبدیل به تناوب دولوميت و مارن مي شوند.
در مطالعات ميکروسکوپي آهک های موجود در این واحد ،بایو کالستيک ) (Bioclasticپل بایواسپارایت
) )Biosandymicrite) (Pelbiospariteو بایو ميکرایت ) (Biomicriteميباشد .فسيل های موجود در آنها عبارتند از:

زﻣﯿ

Prahipidionina sp., Actinocyclina sp., Palnorbulina sp., Rhipidionina sp., Discocylina sp., Operculina
sp., Actinocyclina cf radians, Asterocyclina sp., Amphistegina sp. ,Chapmanina sp., Fabiana sp.,
Victoriella sp., Orbitolites camplanata, Nummulites globulus., Nummulites atruricus, Alveolina cf
elongata, Alveolina munieri elongata, Olssonina sp., Bolivina sp., Linderina sp., Valvulammina sp.,
Rotalia sp., Flosculina pasticillata, Sackesaria sp., Assilina sp., Amphistegina sp., Quincuelo, Miliolids,
Opertorbitolites sp., Coskinolina sp., Dictyconus sp., Globigerinotheka sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بر مبنای فسيل های یافت شده سن ائوسن زیرین در نظر گرفته ميشود .بيشترین برونزد سالم آن در کوه سالدورن قرار
دارد و ستبرای آن بيش از  500متر برآورد شده است .این واحد در باختر آبادی گوجون به طور هم شيب در زیر واحد
 Pgpقرار ميگيرد و در همبری زیرین آن در کوه سالدوران بر روی سازند های  Kpa - Ekبه صورت همشيب قرار دارد.
سازند ( Pgpسازند پایده)

این سازند شامل تناوبي از آهکهای مارني نازک و ستير الیه با ميان الیه هایي از کنگلومرا و مارن ميباشد .در بخشهای

باالتر از مقدار مارن کاسته شده و آهکي تر ميگردد .آهکها دارای درز و شکاف فراوان بوده و در بعضي نقاط لکه های
چرت بر روی آنها نمایان مي گردد .رنگ عمومي خاکستری روشن ،کرم متمایل به آبي ميباشد .ستبرای آن در باختر
آبادی گوجون در حدود  ۴2۳متر است که به صورت همشيب در زیر واحد  OImaو در روی واحد  Ejقرار مي گيرد .در
مطالعات ميکروسکوپي آهکهای موجود در این واحد ،بایوميکرواسپارایت ) (BiomicroSpariteسندی بایوميکرواسپار
ایت ) (Sandy biomicrospariteميباشد ،از ميان فسيلهای موجود در آنها مي توان فسيلهای ذیل را نام برد.
Globigerina amphiapertura, Lepidocyclina discorbis Nummulites,of vascus, sp., Haplophragmium sp.,
Sphaerogypsina sp., Chapmnaina sp., Planorbulina Alveolinidae. Nummulites fichteli, Lepidocyclina
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sp., Valvulina sp., Amphistegina sp., Operculina sp., Globigerinids, Spiroclyreous sp., Rotalia vienotti,
Peneroplis sp., Gypsina sp., Asterigerina sp., Operculina sp., Globorotalia centralis.
با توجه به فسيل های فوق سن از ائوسن مياتي تا اليگوسن برای این واحد سنگي در نظر گرفته شده است .

سازند ( Olmaسازند آسماری)

این سازند شامل تناوبي از آهک و کنگلومرا ميباشد ،ستبر الیه اند .رنگ عمومي خاکستری روشن متمایل به قهوه ای
کم رنگ است .اکثر قلوه های کنگلومرا آهکي بوده و دارای جورشدگي و گردشدگي متوسط ،دارای سيماني محکم و در

ﮐﺸ
ﻮر

داخل سيمان آن پوسته صدف و فسيل یافت ميشود .بعضي از بخشهای کنگلومرا دارای سيماني سست بوده بطوریکه
قلوه ها به اجزاء منفصل تبدیل گردیده اند ،این کنگلومرا یک کنگلومرا منوژنتيک مي باشد .آهک ماسه ای بوده و
دارای سيمان محکم و فسيل دار است .این واحد در باختر آبادی گوجون دارای ستبرای حدود  ۸۹متر مي باشد و بطور

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همشيب بر روی آهکهای مارني و مارن  Pgpقرار مي گيرند .آهکهای موجود در این واحد در مطالعات ميکروسکوپي،
سندی بایو اسپارایت ) ،(Sandybiospariteبایوميکرواسپارایت ) (Biomicrospariteو بایواسپارایت )(Biosparitc
هستند.
از ميان فسيل های موجود در آن مي توان

تﻣ

Lepidocyclina (Nepherolepidina sp. & Eulepidina sp.) Operculina sp., Planorbulina sp., Amphistegina
sp., Rotalia viennotti, Heterostegina sp., Miogypsinoides sp., Valvulina sp., Victoiella sp., Asterigerina
sp.
را نام برد .با توجه به فسيل های فوق سن ميوسن زیرین ) (Aguitanianبرای این سازند در نظر گرفته شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند ( Mrسازند رازک)

این سازند شامل مارن با ميان الیه هایي از آهک ماسه ای ،ماسه سنگ و کنگلومرا است .مارنها به رنگ خاکستری
روشن متمایل به سبز و رنگ هوازده آنها زردرنگ مي باشد .نازک الیه تا متوسط الیه اند ،دارای ميان الیه های نازکي

و
اﮐﺘ

از آهک ماسه ای به رنگ سبز خاکستری تا زرد خاکستری است .همچنين واجد ميان الیه هایي از ماسه سنگ و ميکرو
کنگلومرا نازک تا متوسط الیه  5تا  ۳0سانتيمتر به رنگ خاکستری تا خاکستری تيره که سطح هوازده آنها زرد ليموئي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تا کرم است ،در بخشهای با سيماني سست و در قسمتهای دارای سيمان محکم اند .ستبرای الیه ها به  ۱0سانتيمتر
مي رسد .در ماسه سنگ ها آثاری از کرم ،ریپل مارک ،لودکست و فلوت کست دیده ميشود .کنگلومراها ستبر الیه اند،
دارای جوردگي و گردشدگي خوب ،قلوه های از آهک نوموليت دار در آنها دیده مي شود.
نمونه هایي از این واحد مطالعه گردید که دارای ميکروفسيل های آزاد ذیل ميباشند:

زﻣﯿ

Uvigerina sp., Lenticulina inornata, Pullenia bulloides, Nodosaria cf. raphanistrum Nodosaria sp., s,
Globigerinoides trilobus, Globigerinoides trilobus immaturus, Globigerinoides trilobus succuliferus,
Catapsydrax sp., Globigerina praebulloides., Globigerinoides altiapertura, Globigerinoides rubber,
Nonion commune, sp.,Cibicides Amphistegina sp., Psudohastigerina micra, Globigerina ampliapertura,
Globoratalia opinanama, Nodosaria sp., Lenticulina sp. Ostracoda.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشترین ستبرای این واحد در باختر روستای بهشت آباد دیده ميشود .با توجه به پوشيدگي و احتماال گسله بودن آن
ستبرای آن در حدود  ۸00متر برآورد شده است .این واحد به صورت همشيب در زیر سازند آغاجاری ) (Mplamcو بر

روی واحد ( Olmaآسماری) قرار ميگيرد .بر اساس فسيل های موجود که در محدوده زماني بين اليگوسن پایاني تا
ميوسن قرار دارند همچنين با توجه به جایگاه چينه ای آنها سن اليگوميوسن برای این سازند پيشنهاد مي شود.
سازند  Mplamcآغاجاری

این سازند به صورت کلي از تناوب مارن و کنگلومرا تشکيل یافته است .مارنها به رنگ خاکستری متمایل به آبي ،سبز و
قهوه ای با ستبرای بين  ۳0تا  50متر ميباشد ،دارای ميان الیه هایي از ماسه سنگ و کنگلومرا است .ماسه سنگ ها و

کنگلومرا ستبر الیه و ستبرای آنها بين  5تا  ۱0متر ميباشد .ميان الیه های کنگلومرایي به رنگ خاکستری دارای
جورشدگي متوسط تا خوب و گردشدگي خوب است ،اندازه قلوه ها بين  5تا  ۱0سانتيمتر ،بزرگترین قطر قلوه آن به
 25سانتيمتر مي رسد ،جنس قلوه ها عمدتا آهکي است .ميان الیه های ماسه سنگي به رنگ خاکستری متمایل به
سبز و قهوه ای دیده مي شود .به سمت باال تناوب مارن و کنگلومرا به الیه های ستبر الیه تا توده ای کنگلومرای PIQ lac
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تبدیل ميشود .کنگلومرای این بخش به رنگ خاکستری و اندازه قلوه ها تا  ۳5سانتيمتر مي رسد .سيمان آن محکم و
قطر بزرگتر قلوه ها در جهت الیه بندی است .قلوه های آن اکثرا از قلوه های آهکي کرتاسه ،قلوه های ماسه سنگ و
چرت مي باشد.
نمونه های از مارن بخش زیرین مطالعه گردید که دارای ميکروفسيل های آزاد ذیل مي باشد.

ﮐﺸ
ﻮر

Lenticulina sp., Amphistegina sp., Elphidium sp., Anomalina sp., Clavulina sp., Ammonid cf
Parbinsonia, Elphidium crispum, Aurila sp., Parakritella sp., Cyprideistorasa sp., Cytheridca sp.,
Xestoleberis sp., Pseudocytheridea sp., Cypridopsis sp., Paracypuis sp., Pyrgo sp., Miliolidea,
Microgastropoda.
این واحد به صورت همشيب بر روی واحد  Mrقرار مي گيرد و ستبرای آن در حدود  ۱000متر برآورد شده است.

بر مبنای فسيل های موجود در مارنها سن آن ميوسن تا پليوسن ) (Miocene - Pioceneپيشنهاد مي شود .این واحد
احتماال معادل سازند آغاجاری است و کنگلومرا بخش باالیي آن معادل بخش لهبری این سازند مي باشد .عدم وجود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قلوه های سنگهای قدیميتر از ژوراسيک ،بخصوص سنگهای کامبرین و اردویسين ،شيب زیاد و چين خوردگي شدید
در این کنگلومرا و وجود مارن در کنگلومرای ،این واحد را از کنگلومرای بختياری متمایز کرده است.
سازند ( PIQbسازند بختیاری)

تﻣ

این بسازند شامل کنگلومرای ستبر الیه ،دارای سيماني خوب با جور شدگي ضعيف تا متوسط ميباشد ،در بعضي نقاط
کنگلومرا دارای جورشدگي و گرد شدگي متوسط با سيماني ضعيف است بطوریکه فرسایش در آنها بيشتر عمل نموده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و قلوه ها بصورت جدا از هم دیده ميشوند .رنگ عمومي خاکستری و در بعضي نقاط قرمز است .بيشتر قلوه های آنرا
آهک و ماسه سنگ تشکيل ميدهد .این کنگلومرا یک کنگلومرای پلي ژنتيک است و از مشخصه آن وجود قطعات با
سنين مختلف (کامبرین ،اردو یسين و جدیدتر) ميباشد .در شرق بهشت آباد آهکهای کرتاسه و در غرب آن واحدهای

و
اﮐﺘ

مربوط به کامبرین بر روی این کنگلومرا رانده ميشوند .سن این واحد براساس جایگاه چينه ای آن پليوسن و جوانتر
پيشنهاد شده است.
کواترنری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبهای جوان عهد حاضر در محدوده ورقه شهرکرد به صورت پادگانه آبرفتي) ،(Qtمخروط افکنه ) (Qfو واریزه های
دامنه ارتفاعات  Qscدیده مي شود .
همانطور که گفته شده ناحيه مورد مطالعه در محدوده ساختاری زاگرس مرتقع و سنندج -سيرجان قرار گرفته است.
وجود ارتفاعات بلند و خردشدگي فراوان واحدهای مختلف در اثر فعاليت های ساختاری دورانهای مخت لف و مدت زیاد

زﻣﯿ

یخبندان در طول سال ،قطعات ریز و درشت سنگي فراوان بصورت واریزه در پای ارتفاعات تشکيل شده است ،تجمع و
ضخامت این واریزه ها ) (Rock fallsگاهي در حدی است که مي توان آنها را در نقشه نمایش داد .این واریزه ها معموال
زاویه دار ميباشند و گاهي ذرات و قطعات تشکيل دهنده واریزه از یک سازند تشکيل شده و گاهي در پای ارتفاعات،
قطعات از سازندهای مختلف تشکيل گردیده است که به صورت  Qscدر نقشه مشخص شده است .

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Qt1

این واحد شامل پادگانه های آبرفتي قدیمي بلند (  )Qt1و مخروط افکنه های ) .(Qf1از ارتفاع توپوگر افي باالتری نسبت
به سایر نهشته های آبرفتي برخوردار است که از کنگلومرای با سيمان سست و قلوه های با ابعاد متفاوت تشکيل یافته
است.
واحد Qt2

این واحد شامل پادگانه آبرفتي جوان)  (Qt2با ارتفاع کمتر و مخروط افکنه ) (Qf2مي باشد که بيشتر در کنار دشتها و
پای کوهها قرار دارد که از کنگلومرای سست با دانه بندی متوسط تا ریز با سيماني ناچيز تشکيل شده است .ابعاد ذرات
تشکيل دهنده آن ریزتر از نهشته های  Qt1و Qf1است.
واحد Qt3

پادگانه آبرفتي کم ارتفاع که در واقع دشت هایي را مي پوشاند که در آن کشاورزی انجام مي شود.
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زمين ساخت و زمين شناسي ساختاری

منطقه مورد مطالعه در دو محدوده ساختاری قرار مي گيرد:
 زون ساختاری سنندج -سيرجان که بخش شمال خاوری منطقه را در بر ميگيرد. زون ساختاری زاگرس خرد شده یا رورانده که در بخش جنوب باختری قرار دارد.بطور کلي در منطقه مورد بررسي دو نوع رخساره مشخص وجود دارد که به صورت سنگهای سست و انعطاف پذیر و
واحدهای سنگي سخت و شکننده تظاهر مي کند .در اکثر مواقع به دليل نرم فرسا بودن واحدهای سست و انعطاف

ﮐﺸ
ﻮر

پذیری گسله های موجود در آنها به طور واضح و مشخص دیده نمي شود ولي به هم ریختگي ساختمانهای ایجاد شده
که آثار آن در واحدهای توده ای و همچنين در همبری آنها با واحدهای انعطاف پذیر دیده ميشود .نشان از فعاليتهای
تکتونيکي شدید دارد ،وجود ورقه های متعدد رورانده بصورت مجموعه  Duplexو یا به صورت تک در دو محدوده یاد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده تاشي از این فعاليتها مي باشد.
بررسيهای محلي ،گسله ها و روراندگي ها را با روند شمال باختری و جنوب خاوری نشان ميدهد که شيب آنها از 25

تﻣ

درجه تا نزدیک به قائم تغيير مي کند و شيب اکثر آنها رو به شمال ميباشد ،آثار آن در محل فرودیواره و فرادیواره
بصورت سنگهای بسيار خرد شده و کامال تکتونيزه ) (Sheared zoneدیده ميشود .در این ورقه های رورانده که
سنگهای قدیميتر بر روی سنگهای جدیدتر و بصورت معدود سنگهای جدیدتر بر روی سنگهای قدیميتر رانده شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چين خوردگي در این مناطق بصورت نامتقارن  Asymmetricو اکثرا برگشته ميباشد به طوری که یال جنوبي آن هم
جهت با یال شمالي ميگردد .درزه های موازی سطح محوری چين خوردگي و تقریبا عمود بر الیه بندی به خوبي در

و
اﮐﺘ

برخي از الیه ها دیده ميشود .بازتاب فازهای مختلف کوهزایي به اشکال گوناگون در دو محدوده ساختاری دیده مي
شود .وجود قلوه هایي از سنگهای متامورف در کنگلومرا و ماسه سنگهای با منشاء سنگهای متامورف در واحد Js-sh
نشاندهنده باال آمدگي سنگهای متامورف شده قدیمي در اثر عملکرد فاز کوهزایي کيميرین پيشين در محدوده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساختاری سنندج  -سيرجان ميباشد .بعد از فاز فشاری کيميرین پيشين فاز کششي در حاشيه شمال خاوری شهرکرد
در ژوراسيک موجب تظاهر ماگماتيسم بازیک تا متمایل به ميانه (بازالت و احيانا آندزیت بازالتي) مي گردد که از طریق
شکستگي های کششي ماگمای گوشته به سطح زمين و حوضه راه پيدا مي کند که تشکيل گدازه ،برش و توف بين
افقهای رسوبي ،ماسه سنگ و شپل را مي دهد .این فاز کششي مترادف با حادثه بوجود آمدن حوضه اقيانوسي (مانند
آتالنتيک و آغاز نئوتتيس) در امتداد پهنه شمالي زاگرس گردیده است .ماهيت سنگهای مزبور اساسا الکالن و در

زﻣﯿ

مواردی بازالت انتقالي (حد واسط) است که نتيجه قطعه قطعه یا بلوکي شدن ) (Fragmentationsپهنه شمالي زاگرس
(حاشيه زون سنندج –سيرجان) و تزریق ماگمای بازالتي در امتداد گسستگي ها و شکستگي های ژرف بصورت دایک و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

احيانا گدازه توف و غيره است .به علت گسله بودن در محدوده ساختاری سنندج  -سيرجان از رابطه ردیف سيستم
ژوراسيک و کرتاسه به خوبي نمي توان آگاه شد ولي با وجود الیه کنگلومرایي در قاعده کرتاسه که دارای قطعاتي از
سنگهای ژوراسيک مي باشد احتماال فاز زمين ساختي کيميرین پسين (فشاری) موجب باالآمدگي حوضه و همچنين
دگرگون شدن الیه هایي از سنگهای ژوراسيک و فرسایش سرزمين های مزوزوئيک (ژوراسيک) گردیده است و سپس
در یک چرخه رسوبي جدیدتر ته نشست های کربناته کرتاسه با قاعده تخریبي پيشروی مي نماید .به طور همزمان
واحد  K1s-shدر حال رسوبگذاری در عمق بيشتری بوده اند که نشاندهنده فرسایش سنگهای متامورف و تغذیه حوضه

رسوبي از طرف شمال خاوری ميباشد .با توجه به نقطه ضعف پي سنگ در امتداد پهنه شمالي زاگرس فاز کششي
جدید موجب تکاپوی دوباره شکستگي ها و گسله ها و صعود ماگمای بازیک و ميانه (آندزیت بازالتي) مابين سنگهای
کرتاسه در بخش شمال خاوری منطقه مورد مطالعه مي گردد ( .)k l1
وجود سازند های ( kpa.Ekاميران – کشکان) در زون ساختاری زاگرس و وجود کنگلومرا در ائوسن در محدوده
ساختاری سنندج  -سيرجان نشاني از عملکرد فاز الراميد ميباشد .وجود رسوبهای آواری ( Mplamcو ) Plalacدر مرز
محدوده ساختاری زاگرس و سنندج  -سيرجان حاکي از حوضه مشترک رسوبي در زمان ميوسن تا پليوسن در این
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نواحي را دارد و در ضمن وجود قلوه های فراوان آهکهای کرتاسه (واحد )kنشان از فعال بودن حوضه رسویي از نظر
تکتونيکي است که با باال آمدگي و فرسایش آهکهای کرتاسه (واحد )kو تغذیه حوضه رسوبي همراه است .ایجاد حوضه
رسوبي مجزا و فعال از نظر تکتونيکي در پليوسن و احتماال بعد از آن در جنوب گسل رانندگي شمال بهشت آباد و
اليکوه که با بيرون زدگي سنگ های واحدهای قدیمي (کامبرین  -اردویسين) و فرسایش آنها همراه بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

فرسایش واحدهای قدیمي و جدید منبع تغذیه کننده این حوضه رسوبي بوده که در نتيجه کنگلومرای بختياری
تشکيل شده است.
فعال شدن گسله های قدیمي و همچنين فعال شدن گسل رانده های مهم منطقه (احتماال در پليوسن و بعد از آن) از
قبيل گسل رانده تشنيز  -پردنجان ) (Main zagros thrust faultو گسل رانده بهشت آباد  -شکر آباد سبب رانده شدن
واحدهای مختلف بر روی هم و از بين رفتن ساختارهای طبيعي زمين شناسي و سبب بوجود آمدن مرفولوژی کنوني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گردیده است .عملکرد گسل رانده اصلي زاگرس سبب رانده شدن آهکهای کرتاسه بر روی سنگ نهشته های جوانتر
( Mplamcو  )PlQbگردیده است .گسل رانده بهشت آباد  -کریم آباد  -شکر آباد سبب رانده شدن واحدهای مختلف
گردیده است .بطوریکه آهکهای کرتاسه بر روی سنگ نهشته های قدیمي و همچنين این نهشته ها بر روی رسوبهای

تﻣ

جوانتر ( Mrو  )PlQbرانده شده اند.
زمين شناسي اقتصادی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميزان کاني سازی فلزی و غير فلزی در محدوده مورد مطالعه بسيار کم و در حد تجمع در حد ناچيز منگنز و کاني
های مس در شمال و شمالشرق ورقه بوده است.
وجود سنگ شکن در کنگلومرای شمال هفشجان حاکي از قابل استفاده بودن این نهشته ها برای تهيه شن و ماسه

و
اﮐﺘ

کوهي بجای استفاده از شن و ماسه های رودخانه ای مي باشد .استفاده از ماسه های که در اطراف رودخانه زاینده رود
در اثر فرسایش شيل ها نيز منبعي خوبي برای ماسه مي باشد هرچند که بدليل زائيه دار بودن این ماسه ها ارزش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اقتصادی آنها کمتر است .وجود نمک (بيرونزدگي نمک از گنبد نمکي) و استخراج آن در شمال خاوری شکر آباد حاکي
از وجود در خور نمک برای استفاده اقتصادی مي باشد .در بيشتر نقاط محدوده مورد مطالعه بخصوص سنگهای با الیه
بندی توده ای مناسب جهت سنگ نما و استفاده سنگهای صنعتي مي باشد هر چند که وجود گسل و وجود رگه های

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کلسيتي فراوان از مرغوبت سنگها کاسته است .یکي از نکات مهم و قابل پيشنهاد ،بررسي احتماال وجود نفت در شمال
گنبد نمکي کوه تزگرش است ،در محدوده باریکي با روند شمال باختری و جنوب خاوری که وجود نهشته ها و پي
سنگ زاگرس در این ناحيه سبب اهميت این ناحيه از جهت اکتشافات نفت مي باشد.
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