ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

تﻣ

ﻋﻨﻮان:

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1:100.000ﺷﻴﺮاز

6549

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

م.ج.ﻋﻨﺪﻟﯿ ،ب.او

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

،ت.ﯾﻮﺳ
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6549شیراز
دیدگاه کلی

ﻮر

گستره پوششي نقشه ،مساحتي پيرامون  2670کيلومتر مربع در بين دو طول جغرافيایي ' 52º،30تا ' 53º،00و
عرض های جغرافيایي ' 29º،30تا ' 30º،00مي باشد .این گستره ،بخشي از پهنه چين خورده رانده ز اگرس در تقسيم
بندی گذشته ،که در بررسيهای اخير (نقشه های لرزه زمين ساخت ،زمين شناسي و ساختار شيراز) شامل نوار

ﮐﺸ

بينابيني یا بمو و نوار تغييرات گذرا موسوم به سبزپوشان مي گردد که عموما در کمربند کوهزایي آلپ -هيماليا بود ه
و از مهمترین سيمای زمين شناسي و توپوگرافي آن کوه بمو با بلندای  2661متر در بخش مرکزی و همچنين

ﻌﺪ

ﻧﻰ

بخشي از دریاچه تکتونيکي مهارلو (دریاچه نمک) با بلندای  1460متر در پهنه جنوبي نقشه است.
ميانگين امتداد محور ساختمان های چين خورده و ميانگين امتداد خطواره های بزرگ گسلي در منطقه پيرامون 35
درجه شمال باختری مي باشد .نبود تقارن در دو پهلوی چين خوردگي ها و همچنين آثار بروز راندگي های جوان ،از

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

جمله ویژگي های ساختاری در این پهنه است.
طيف زماني برونزدها که از ژوراسيک تا کواترنر را پوشش مي دهد .بيشتر شامل رسوبهای آهکي با رخساره ژرف تا
کم ژرفای دریایي بوده و این ردیف رسوبي ،دربرگيرنده هياتوس یا نبودهای چينه ای کوچک و بزرگي است که در
قالب ناهمسازیهای هم شيب و گاه بگونه ای همساز نما ) (Paraconfromityنمایان گشته اند .پهنه های پوشيده شده
از رسوبهای کواترنر ،مساحتي پيرامون  51/3درصد از کل گستره پوششي نقشه را شامل گردیده و این رسوبها از

ﺳﻰ

سبزپوشان (زون گذرا) را در خود دارد.

و اﮐ

دیدگاه ميزان گسترش ،ستبرا و ليتولوژی ،در کنترل تکتونيک جوان مي باشد.
گ ستره شيراز از دیدگاه زمين ساخت بگونه ای تام پویاست و مرز دو زون ساختاری -رسوبي بمو (زون بينابيني) و

ﺷﻨﺎ

چینه شناسی

برونزد سازندهای کهن تا رسوبهای جوان کواترنر در گستره پوششي نقشه  1:100000شيراز به قرار زیر است:
مزوزوئیک )(Mesozoic

ﯿﻦ

سازند سورمه )(Jsm

ﺎن

زﻣ

برونزد کهن ترین واحد در منطقه وابسته به سازند سورمه است که تنها بخشهای باالیي این سازند در هسته
ساختمان تاقدیسي کوه گدائون برونزد دارد .ردیف سنگي بخشهای آشکار سازند سورمه شامل تناوب الیه های ستبر
تا بسيار ستبر سنگ آهک ،سنگ آهک دولوميتي و آهک رسي سخت و فشرده با ریختاری چهره ساز و با رنگ

ﺎزﻣ

خاکستری تا خاکستری تيره مي باشد .نمونه ه ای برگزیده از اینچنين بخشها سنگواره های زیر ر ا با سن ژوراسيک
بدست داده اند:

ﺳ

Haurania sp., Pseudocyclammina sp., Calpionella alpina, Globochaetae alpina., Kurnubia palastinesis
سازند فهلیان )(Kfa

ردیف رسوبي سازند فهليان در گستره مورد پژوهش با ستبرایي پيرامون  360متر محدود به کوه گدائون مي باشد.
این ردیف با الیه های سنگ آهک و آهک االيتي آغاز و با تناوب الیه های ستبر تا بسيار ستبر آهک رسي و سنگ
آهک به رنگهای خاکستری تيره و با ریختاری برجسته ادامه مي یابد.
سنگ آهک های کم ژرفای این سازند بگونه ای یکنواخت و کم و بيش همساز ،سازند کربناتي سورمه را مي پوشانند .
نمونه های بررسي شده از این سازند سنگواره های زیر را با زمان کرتاسه آغازین ) (Neocomianبد ست داده اند:
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Lenticulina sp., Nautilculina oolithica., Dukhania sp., Miliolid., Lithocodium aggregatum. Choffatella
sp., Trocholina sp.,

سازند گدوان )(Kgd

ردیف رسوبي سازند گدوان با ستبرایي پيرامون  107متر و با ریختار مالیم و رنگ فرسایشي خاک ستری مایل به زرد،
حد فاصل دو سازند سخت و برجسته فهليان (در زیر) و داریان (در باال) را تشکيل مي دهد.
برش نمونه این سازند در کوه گدائون واقع در بخش خاوری نقشه گزینش شده است .از نظر سنگ شناسي این واحد

صدف ،کاستروپودها ،خارپوست ،کرینوئيدها ،آمونيت و دوکفه ایها اشاره کرد.
سنگواره های ذره بيني که شناسایي شده اند از نمونه های گزینشي به قرار زیر است:

ﮐﺸ
ﻮر

دربرگيرنده تناوبي از الیه های ميانه تا ستبر سنگ آهک و آهک رسي خاکستری با آثار خرده صدف مي باشد.
همچنين این ردیف شامل تناوبي از مارن و شيل به رنگ خاکستری تا سبز مایل به قهوه ای نيز است .این سازند
بگونه ای همساز سازند فهليان را مي پوشاند .از سنگواره های بزرگ این سازند مي توان به قطعات و خرده های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Cheffatella sp., Echinoid spine Pseudocyclammina sp., Miliolid, Textularia sp., Rudist Fragments.,
Globigerinelloides.

اینچنين آثار زیست قدیمي گویای سن بارمين -آ پسين برای سازند گدوان مي باشد.

تﻣ

سازند داریان ()Kdr

برش نمونه واحد سنگي داریان در کوه گدائون و در شمال روستای داریان (پهنه خاوری محدوده نقشه) گزینش شده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .ردیف رسوبي این سازند با الیه های سنگ آهک رسي – سيليسي دارای رگچه های چرتي سياه رنگ آغاز م ي
گردد و با تناوب الیه های ميانه تا بسيار ستبر سنگ آهک و سنگ آهک رسي سخت و چهره ساز ادامه مي یابد .در
ردیف یاد شده ،قطعات رودیستي (توکازیا) و گاستروپود دیده مي شود .رسوبهای این سازند با ستبرایي پيرامون 286

و
اﮐﺘ

متر بطور همساز سازند گدوان را مي پوشاند .سنگواره های ذره بيني شناسایي شده از نمونه های گزینشي به شرح
زیر است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Orbitolina lenticularis., Orbitolina conoidea, Orbitolina discoidea., Orbitolina sp., Textularida, echinoid
frag., Crinoids, Gastropoda., shell, Ammobaculites sp., Pseudolituonella sp., Lithocodium sp., Boueina
sp.,

این سنگواره ها بيانگر زمان آپتين -آلبين برای سازند داریان است.
سازند کژدمی ()Kkz

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي این سازند دربرگيرنده تناوبي از الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک رسي به رنگ

زﻣﯿ

خاکستری است .همچنين الیه های نازک تا متوسط شيل و مارن به رنگ سبز تا قهوه ای را نيز در این ردیف مي
توان پيگيری کرد .به دليل پایداری پایين سازند کژدمي در برابر عوامل فرسایش ،برونزد این واحد در بين دو واحد
چهره ساز داریان (در زیر) و سروک (در باال) با ریختاری مالیم همراه است .الیه های مارني در ردیف این سازند،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بطور معمول فرسوده بوده و توسط واریزه ها پوشيده شده اند .این وضعيت باعث مي گردد تا الیه های آهکي این
سازند با نمود بيشتری همراه گردند .سازند کژدمي با ستبرایي پيرامون  162متر بطور همسان واحد داریان را مي
پوشاند .سنگواره های بزرگ شناسایي شده در این سازند به شرح زیر است:
Acantoceras sp., Turitella cf. edita, Discoid sp., Micraster sp., Exogyra sp., Acteonina sp., Knemiceras
sp., Acteonella sp., Lexicava sp.,

همچنين سنگواره های ذره بيني شناسایي شده درنمونه های آن به شرح زیر مي باشد:
Orbitolina orientala., Orbitolina discoidea- conoidea, Neutiloculina sp., Pseudocyclammina cf.
hedbergi, Orbitolina sp., Orbitolina lenticularis, Hemicyclammina sigali,

این آثار فسيلي گویای سن آلبين برای سازند کژدمي مي باشد.
سازند سروک ()Ksv

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي این سازند در پهنه پوششي نقشه شيراز دربرگيرنده بخشهای زیر است:
 ستبرایي پيرامون  36متر سنگ آهک رسي نازک تا متوسط الیه به رن گ خاکستری روشن تا قهوه ای که پایينترین بخش از واحد سروک را شامل مي گردد.
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الیه های بسيار ستبر سنگ آهک سخت به رنگ خاکستری با ضخامت حدود  110متر.
  45متر الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک خاکستری تيره تا سياه و رنگ فرسایشي خاکستری که گاه درسطح فرسایشي خود با انبوهي از آثار سنگواره های زیر همراه مي گردد.
 -پيرامون  35متر الیه های بسيار ستبر سنگ آهک به رنگ خاکستری تيره ،کریستاليزه و سخت.

ﮐﺸ
ﻮر

 ستبرایي پيرامون  130متر الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک تا آهک رسي به رنگ خاکستری روشن تا قهوهای تيره و با ميان الیه های مارني.
 ستبرایي پيرامون  140متر الیه های بسيار ستبر سنگ آهک فشرده به رنگ خاکستری که در بخشهای با الیي باآثاری پراکنده از ترکيبات آهن دار همراه مي گردد .این بخش ،دربرگيرنده جوانترین الیه ها در ردی ف است .سنگواره
های بزرگ و ذره بيني شناسایي شده در نمونه های واحد آهکي سروک به قرار زیر مي باشد:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Inoceramus crippsi, Levicardium sp., Exogyra columba. Orbitolina birmanica, Orbitolina dinarica,
Trocholina lenticularis, Orbitolina raoi, Valvulammina Picardi, Orbitolina concoidea, Orbitolina
discoidea, Chrysalidina gradata, Cylindroporella sp., pseudolituonella reicheli, Praealveolina cretacea,
Murgeina apula, Choffotella sp., Cuneolina sp., Karriela sp., Nummoloculina sp., Textularia sp.,
Milioida, Gastropoda.

اینگونه آثار گویای همخواني ميان سن این سازند با اواخر آلبين – سنومانين و با قطعيتي نسبي با زمان تورنين مي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

باشد .مرز زیرین این سازند با سازند کژدمي همساز و تدریجي بوده و با توجه به گواههای زیست رخساره ای بدست
آمده ،آشکوب تورنين در گستره مورد پژوهش با نبود آثار رسوبي آشکار همراه است .آثار ترکيبات آهن دار در بخش
باال یي ردیف رسوبي سازند سروک ،گویای وجود ناهمسازی فرسایشي در همبری این سازند با بخش ه ای با الیي خود
مي باشد.
سازند ایالم ()Kil

و
اﮐﺘ

برونزدهای این سازند به پهنه های شمالي نقشه محدود گردیده است .بخش باالیي ردیف رسوبي این واحد بدليل ا ثر
عوامل زمين ساختي با نبود رخنمون کامل همراه بوده و به سوی پهنه های جنوبي گستره ،رخساره ای آن به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشهای پائيني سازند گورپي تبدیل مي گردد .ردیف رسوبي این سازند شامل الیه های متوسط تا بسيار ستبر
سنگ آهک و سنگ آهک سيليسي به رنگ خاکستری روشن تا تيره و با ریختاری برجسته مي باشد .سنگواره های
مو جود در نمونه های این سازند گویای همخواني سن آن با زمان کنياسين – سانتونين بوده و به قرار زیر است.
Hedberglla sp., Globotruncana primitira, Glt. Renzi, Glt. Concavata, Glt. Sigali, Begenerina sp.,
Oligosteginids, spine spicules, Calcisphaerula innominata lata., Radiolaria.

همبری پایيني این سازند با آهکهای سروک ناهمساز بوده و در قالبي از همبری همساز نما مي باشد .جدایش این
همبری تنها بر پایه پژوهش های زیست رخساره ای انجام پذیرفته است.

زﻣﯿ

سازند گورپی ()Kgu

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سازند به دليل پایداری پایين آن در برابر عوامل فرسایش ،با ریختاری مالیم در برونزدها همر اه بوده و این
برونزدها بيشتر بوسيله واریزه و آبرفت پوشيده مي باشند .از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي ،این سازند شامل تناوبي از

مارن سنگ و آهک مارني به رنگ فرسایشي خاکستری مایل به زرد و آبي است که بخشهای باالیي آن شامل تناوبي
از ما رنهای تيره همراه با نودولهای گرد و کروی آهک سيليسي و ميان الیه هایي از آهک است .چنانچه اشاره گردید
سازند ایالم از پهنه های شمالي به سوی جنوب گستره مورد پژوهش ،به بخشهای پایيني سازند گورپي تغيير
رخساره دارد .این وضعيت باعث مي گردد تا سازند گورپي در پهنه جنوبي نقشه بگونه ای همساز در همبری با سازن د
سروک قرار گيرد و در مقابل در پهنه های شمالي ،این سازند نقش پوششي واحد ایالم را ایفا نماید .هر چند همبری

دو واحد ایالم و گورپي در گستره پوششي نقشه با نبود برونزد همراه است ولي با نگرش در داده های موجود از پهنه
های بالفاصل این همبری مي بایست همساز و گذرا باشد.
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سازند تاربور ()Kt

برونزد این سازند گسترش در خور توجه ای در گستره نقشه دارا مي باشد .این سازند در بخش باالیي و پایيني خود،
ریختاری برجسته و چهره ساز داشته و در مقابل بخشهای مياني آن بدليل وجود الیه های ناپایدار در برابر عوامل
فرسایش با ریختاری مالیم نمایان مي گردد.
ردیف رسوبي این سازند با ستبرایي پيرامون  527متر شامل الیه های بسيار ستبر آهک فشرده و گاه متبلور و به
رنگ خاکستری روشن تا سفيد مي باشد .بخشهای مياني ردیف دربرگيرنده الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک
مارن دار با ميان الیه های مارني و با آثاری از سنگواره های بزرگ رودیست است .در بخش بندی ليتولوژیکي سازند،

ﮐﺸ
ﻮر

این بخش به عنوان بخش مارني سازند تاربور ( )Kmtتفکيک شده است .ضخامت این بخش پيرامون  140متر مي
باشد .سازند تاربور بطور همساز و آشکار سازند گورپي را مي پوشاند .سنگواره های شناسایي شده در نمونه های
گزینشي به شرح زیر است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Siderolites calcitrapoides, Lepidorbitoides sp., Operculina sp., Elphidiella sp., echinoid spine., Rudist
debris, shell fragments, Omphalocyclus sp., Orbitella media.

اینچنين آثار فسيلي گویای سني هم ارز با کامپانين – ماستریشتين برای سازند تاربور مي باشد.
سنوزوئیک ()Cenozoic

تﻣ

سازند پابده ()Pp

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي ،این سازند دربرگيرنده تناوبي از شيل ،مارن ،شيل های سيلتي همراه با ميان الیه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هایي از سنگ آهک سخت ،سيلت سنگ و ماسه سنگهای فرسوده ،ميکروکنگلومرا و کنگلومرا است .الیه های
کنگلومرایي در این سازند دارای قطعات چرتي با رنگهای گوناگون و آثاری از فسيل های دوکفه ای در زمينه ای از
ماسه های کربناته و چرتي مي باشد .این سازند در بخش پایيني ردیف با آثاری از ترکيبات آهن دار در قالب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند ساچون ()PEsa

و
اﮐﺘ

گرهکهای ليمونيتي و هماتيتي همراه مي گردد .اینگونه ترکيبات گویای وجود ناهمسازی فرسایشي در همبری این
سازند با واحد زیرین خود ( سازند تاربور) است .همبری یاد شده در گستره پوششي نقشه گسليده و پوشيده ميباشد.
این سازند بر پایه گوناگوني در ویژگي سنگ شناسي و ریختا ری آن به سه پاره تقسيم گردیده است .توص يف پاره
سازندهای جدایش شده از واحد مورد بحث درگستره نقشه به قرار زیر مي باشد.
پاره سازند قربان ()Psa-q

ردیف رسوبي این پاره سازند که بخش پایيني سازند ساچون را در بر دارد شامل ستبرایي پيرامون  165متر از الیه

زﻣﯿ

هایي ستبر از سنگ آهک متبلور و دولوميت آهکي فشرده (گچ دار) است .همچنين تناوبي از الیه ه ای مارني ،سنگ
آهک چرت دار و سنگ آهک ماسه ای چرت دار به رنگ های زرد تا قهوه ای و خاکستری در ردیف یاد شده قابل
مشاهده مي باشد .مرز زیرین این پاره سازند با واحد شيلي – مارني پابده همساز به نظر مي رسد .سنگواره های

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شناسایي شده در نمونه های گزینش شده از این پاره سازند به شرح زیر است:

Miscellanea sp., Kathina sp., Sackasaria sp., Rotalia sp., Cibicide sp., Miliola sp., Tectularia,
Echinoids, Aglae, Discorbis sp., Valvulina sp., Missisipina sp., Anumalia, Ostracoda, Halimeda sp.,
Acicularia sp.,
این آثار فسيلي گویای سني هم ارز با  Late Paleoceneبرای پاره سازند قربان مي باشد.

پاره سازند آواری

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي این پاره سازند دربرگيرنده رسوبهای آواری قرمز رنگي است که شامل فورشسنگ،
کنگلومرا و مارن مي باشد .ترکيب اصلي الیه های کنگلومرایي دربرگيرنده ذرات و قطعات چرتي و سيليسي به
رنگهای قرمز ،قهوه ای ،سبز و تيره است .جایگاه چي نه شناسي و ردیف سنگي این پاره سازند همانند ردیف رسوبي
سازند کشکان است .ستبرای این پاره سازند پيرامون  80متر است که تنها در کوه کته بر ضخامت آن اضافه شده و
پيرامون  200متر مي گردد.
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پاره سازند مارنی

ردیف رسوبي در این پاره سازند شامل ستبرایي پيرامون  195متر از تناوب الیه های متوسط تا ستبر مارن ،سنگ
مارن و فورش به رنگهای زرد ،زرد خاکستری و خاکستری مایل به سبز مي باشد .به سبب ناپایداری بخش های
آواری و مارني در برابر عوامل فرسایشي ،این بخش ها ریختاری مالیم را در حد فاصل پاره سازند قربان (در پ ایين) و
سازند جهرم (در باال) ایجاد مي کنند .در گستره پوششي نقشه ،این دو بخش بصورت یک واحد  PEsaجدا شده است.
سازند جهرم ()Eja

ردیف سنگ شناسي این سازند از بخش های قدیمي به سوی بخش های جوان به شرح زیر است:

ﮐﺸ
ﻮر

 ستبرایي پيرامون  40متر از سنگ آهک متوسط الیه متبلور ،سخت و با رنگ خاکستری مایل به قهوه ای. -ستبرایي پيرامون  240متر از الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک و آهک دولوميتي سخت و فشرده با رنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرسایشي سفيد و خاکستری و رنگ بکر کرم تا خاکستری همراه با ميان الیه هایي از سنگ آهک مارني و مارن به
رنگ خاکستری مایل به زرد.
 -ستبرایي پيرامون  125متر از الیه های بسيار ستبر سنگ آهک تا آهک دولوميتي سخت و همچنين الیه هایي

تﻣ

ستبر از ترکيبات انيدریتي که ریختاری چهره ساز را به رنگ خاکستری تيره به نمایش گذاشته است .ب خشهای
باالیي این ردیف با آثاری از ترکيبات آهن دار همراه مي باشد .افقي زرد و قهوه ای رنگ از ترکيب ات آهن دار نيز در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش باالیي ردیف موجود است که اشاره به وجود ناهمسازی فرسایشي در گذر باالی این سازند مي نماید.
در گستره مورد پژوهش تغيير در رخساره آهکي سازند آسماری به مارنهای بخش پي سازند رازک ،باعث مي گردد تا
مرز باالیي سازند جهرم در همبری با دو سازند یاد شده باشد .ویژگي رسوبي در این دو همبری به شرح زیر است:

و
اﮐﺘ

همبری مرز باالیي سازند جهرم با واحد کربناته آسماری (بخش باالیي  )Cدر برگيرنده تناوبي از الیه های آهکي
همراه با آثاری از ترکيبات آهن دار و قطعات چرتي است .این در حالي است که در پهنه ی بالفاص ل باختری نقش ه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یک افق کنگلومرایي چرت دار نيز در این همبری قابل ردیابي مي باشد .در مقابل همبری سازند ج هرم با واحد مارني
رازک دربرگيرنده الیه هایي از سنگ آهک دولوميتي به رنگ قهوه ای است که به سوی بخشهای باال تر با ميان الیه
های نازک ميکروکنگلومرایي چرت – آهک د ار ،خرده سنگواره و آهکهای ماسه ای همراه مي گردد .آهکهای ماسه
ای یاد شده در ردیف این سازند دارای ترکيبات آهن دار نيز هست .ادامه ردیف دربرگيرنده ستبرایي پ يرامون  30متر
از الیه های کنگلومرای چرتي ،دانه ریز تا متوسط و با ميان الیه های سنگ آهک چرت دار با خرده سنگواره

زﻣﯿ

ميباشد 15 .متر پایاني نيز دارای الیه بندی نامشخص از کنگلومراهای چرتي است و الیه های فورش (سيلت )
سنگي و مارني سازند رازک این بخش را مي پوشاند .در بين این الیه ها دو تناوب از الیه های کنگلومرایي چرتي با
الیه بندی نامشخص قابل ردیابي است که مرز باالیي سازند جهرم ،آغاز نخستين سری از الیه های کنگلومرایي
اختيار گردیده است .سنگواره های ذره بيني شناسایي شده در نمونه های این سازند به شرح زیر است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Dictyoconus sp., Orbitolites sp., Orbitolites complanatus, Miliola sp., Miscellanea sp., Aveolina sp.,
Rotalia sp., Operculina sp., Reucella sp., Robulus sp.,

این آثار گویای سن ائوسن برای سازند جهرم مي باشد .این سازند بگونه ای همساز و آشکاره سازند ساچون را
ميپوشاند.
سازند آسماری ()OlMas

ردیف سنگي سازند آسماری در محدوده نقشه شيراز گسترش محدودی را داراست .سازند آسماری با گذری ناهمساز

سازند جهرم را مي پوشاند .ستبرای این سازند پيرامون  140متر بوده و در پهنه های جنوب خاوری و شمالي نقشه
به رخساره مارني – سيلت سازند رازک تبدیل مي گردد.
از دیدگاه سنگ شناسي این سازند ،دربرگيرنده الیه های متوسط تا ستبر سنگ آهک خاکستری روشن تا سفيد و
ميان الیه های آهک مارني همراه با ترکيبات آهن دار به رنگ خاکستری و زرد و با انبوهي قابل توجه از سنگو اره
است .سنگواره های شناسایي شده از نمونه های این سازند به شرح زیر است:
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Nummulites intermedius, Nummulites fichteli, Nummulited vascus, Nummulitessp., Austrogerina
rotula, Operculina sp., Rotalia sp., Miliolid, Ostracoda, Tubucellaria sp., echinoid spine, Operculina
)complanata, Austrotrillina pauciulveaolata, Lepidocyclina sp.(Neph

فسيل های شناسایي شده بيانگر سن اليگوسن – ميوسن برای سازند آسماری مي باشد.
سازند رازک ()OlMr

این سازند بدليل مقاومت پایين در برابر عوامل فرسایش دارای ریختاری مالیم است .از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي
این سازند دارای ستبرایي نزدیک به  1000متر از تناوب الیه های مارني ،سيلت سنگ و مارنهای گچ دار رنگارنگ و
ميان الیه هایي از سنگ آهک رسي با الیه بندی متوسط و آثاری فراوان از سنگواره های نموليت در بخش پایيني

ﮐﺸ
ﻮر

ردیف است .بخش باالیي ردیف دربرگيرنده سنگ آهک سيلتي و ماسه ای همراه با آهکهای مارني دارای آثاری
فراوان از فسيل های دوکفه ای و همچنين عدسي های گچي مي باشد .از سنگواره های شناسایي شده در این سازند
مي توان به موارد زیر اشاره نمود:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Miogypsina sp., Dendritina sp., Globigerinoids sp., bryozoa, algal.

نقش پوششي واحد رازک در گستره نقشه به دو گونه است.
همبری این سازند با واحد آهکي آسماری همساز و تدریجي مي باشد و از سوی دیگر ،در شرایطي ک ه تغيير رخساره

تﻣ

سازند آسماری با بخش پایيني این واحد بگونه ای پنجه در پنجه صورت گرفته و کامل گردیده است .همبری سازند
رازک با واحد کربناته جهرم در قالب ناهمسازی فرسایشي بروز نموده است .ناهمسازی در همبری یاد شده در بخش

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب خاوری کوه آصف قابل پيگيری مي باشد .سازند رازک از دیدگاه سني هم ارز با اليگوسن تا ميوسن پایاني
است.
سازند آغاجاری ()MPla

و
اﮐﺘ

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي سازند آغاجاری دربرگيرنده تناوبي از الیه هایي ستبر از ماسه سنگهای کربناتي چرت
دار ،ماسه سنگهای برگواره ،فورشسنگ (سيلت سنگ)  ،مارن به رنگ های خاکستری ،قرمز و سبز ،ميکروکنگ لومرا و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرا مي باشد .همبری بخش پایيني این واحد با سازند رازک تدریجي است .ردیف رسوبي این سازند بگونه ای
است که از پایين با تناوب الیه های فورشسنگ و مارن و ميان الیه های ماسه سنگ و کنگلومرا آغاز گشته و به
س مت بخش های باالتر ،فشردگي الیه های ماسه سنگي و ميکروکنگلومرایي افزایش مي یابد .در چنين شرایطي الیه
های مارني به صورت ميان الیه هایي در تناوب با ماسه سنگ و ميکروکنگلومرا مي باشد .باالترین بخش از ردیف
رسوبي این سازند با افزایش ستبرا و تکرار الیه های کنگلومرایي همراه است .در جنوب خاوری کوه بمو ،همبری

زﻣﯿ

بخش پایيني سازند آغاجاری با الیه هایي غير ممتد از کنگلومرای چرتي همراه مي باشد که در دیگر پهنه ها
مشاهده نگردیده است .در پهنه بالفاصل باختری نقشه (پيرامون کوه قالت) ،نخستين آثار از حضور ماسه سنگ های
کربناتي چرت دا ر که با حذف تدریجي الیه های گچي در ردیف سازند رازک همراه مي باشد ،همبری همساز ميان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند آغاجاری و رازک را تشکيل مي دهد .این بخش ،دربرگيرنده رگچه های ژیپسي ،الیه های ميکروکنگلومرا و
کنگلومرای شدیدا چرتي نيز مي باشد که آثار الیه بندی مورب در آن قابل ردیابي است .این در حالي است که درص د

کمي از قطعات و ذرات موجود در ردیف رسوبي سازند آغاجاری در گستره پوششي نقشه ،در گروه ترکيبات چرتي
قرار دارد .ستبرای سازند آغاجاری در کوه قالت (پهنه بالفاصل باختری نقشه) بيش از  900متر مي باشد ولي این
ستبرا در گستره نقشه پيرامون  430متر است که در پهنه های جنوبي از مقدار آن کاسته مي گردد .از سنگواره های
این سازند مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
Nonion sp., Rotalia sp., Rotalia spp.,

این آثار فسيلي گویای سن ميوسن – پليوسن برای سازند آغاجاری است .این سازند در بخش پایيني خود ریختاری
فرسوده و مالیم داشته و به سمت بخش باالیي ،همگام با افزایش تراکم الیه های کنگلومرایي ،ریختاری برجسته ر ا
به نمایش مي گذارد.
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سازند بختیاری ()PlQb

از دیدگاه ویژگي سنگ شناسي ،این سازند شامل تناوبي از الیه های متوسط تا ستبر کنگلومرایي و
ميکروکنگلومرایي با ميا ن الیه های ماسه سنگي ،سيلت سنگ و مارن به رنگ خاکستری مایل به قرمز و قهوه ای
است که به سمت بخش های جوانتر با افزایش الیه های کنگلومرایي همراه مي گردد .الیه های کنگلومرایي این
سازند شامل قطعاتي با گردشدگي خوب و ابعادی در حد ریگ است که در زمينه ای از ماسه های کربناتي قرار دار د.
ترکيب اصلي ذرات و قطعات در بخش های کنگلومرایي ،آهک و چرت است .همبری کنگلومرای بخش باالی سازند
بختياری با بخش های زیرین خود ،گاه با ناهمسازی ضعيفي همراه است .ميانگين ستبرای سازند بختياری در پهنه

ﮐﺸ
ﻮر

خاوری نقشه پيرامون  400متر بوده و این ستبر ا به سوی پهنه های باختری افزایش نسبي را دارا مي باشد .این
بگونه ای است که در پهنه ی بالفاصل باختری نقشه (کوه قالت) این ستبرا به بيش از  700متر مي رسد .کهن ترین

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش واحد بختياری بگونه ای تدریجي سازند آغاجاری را در منطقه پوشش مي دهد .این سازند ،بر پایه جایگاه
چينه شناسي دارای سن پليوسن – پلئيستوسن مي باشد.
نهشته های کواترنر
Q b1

تﻣ

رسوبهای کنگلومرایي سخت و فشرده با ریختاری تپه ای و الیه بندی نامشخص که با ناهمسازی آشکار واحدهای
قدیمي تر را مي پوشاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این رسوبها دربرگيرنده قطعاتي با گردشدگي خوب و اندازه های گوناگون است .از دیدگاه سنگ شناسي ،این واحد
شامل قطعاتي از سازند جهرم ،آسماری و رازک است که با سيماني از آهک ،سخت و متراکم گردیده اند.
Qb2

این رسوبها شامل کنگلومراهای ستبر با سختي متوسط است که اجزا آن شامل قطعات آهکي خوب گردشده با اندازه

و
اﮐﺘ

های متفاوت که بيشتر در حد قلوه سنگ هستند تشکيل شده است.
Qc1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عبارت از نهشته های دشت سيالبي است که دربرگيرنده تناوبي از چينه های رسي ( )clayستبر الیه همراه با چينه
ها و المينه های چليپایي ،مورب و لنزی کنگلومرایي و ماسه سنگي متوسط تا نازک الیه است که به سمت باال بر
ضخامت کنگلومراها افزوده مي شود.
Qcm

این رسوبات شامل تناوب چينه های مورب و غير ممتد کنگلومرایي ،ميکروکنگلومرایي و ماسه سنگي همراه با ميان
المينه های رس ( )clayو مارن است که رسوبات  Qc1را پوشش مي دهد.
Qcb

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Qc

زﻣﯿ

شامل نهشته های درهم و سخت شده در اندازه های گوناگون قطعه سنگ ،قلوه سنگ و خرده سنگ همراه با رس و
مارن است که به نظر مي آید نهشته های یخچالي کوهپایه ای باشد (هم ارز واحد  Bدر تقسيمات ریبن .)1966
این رسوبات کنگلومرایي پوشش آبرفتي پادگانه های کهن را در گستره نقشه شامل مي گردد .اجزای این نهشته ها
شامل قطعات متوسط تا درشت دانه با گردشدگي متوسط و تحکيم یافته و سيماني شده مي باشد.

Qgs

توده های لغزیده ای مي باشد که نتيجه ریزش ناگهاني الیه های سنگي و لغزش در شيب ها و پيرامون راندگي ها

است.

Qg

این رسوبات پوشش آبرفتي پادگانه ها و مخروط افکنه های جوان را در گستره نقشه شامل مي گردد .اجزای این
نهشته ها شامل قطعات درشت (قلوه و خرده سنگ) تا ریز ( در حد ماسه و فورش (سيلت) و رس با گردشدگي
متوسط و سخت شدگي ضعيف مي باشد.
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Qs

این رسوبات شامل قطعاتي از سنگهای آواری و وایزه ای با ابعاد گوناگون است که بخشهای پر شيب دامنه ای را
پوشش مي دهد.
Qscg

شامل رسوبهای دانه ریز از قبيل فورش ،رس و ماسه همراه با خرده سنگ ( )gravelو با سخت شدگي ضعيف
ميباشد .این نهشته های جوان در کناره دشت ها دیده مي شود.
Qsa

این رسوبات شامل پهنه های ماسه ای همراه با تناوبي از رسوبات دانه درشت (کمي درشت تر از ماسه) و دانه ریز در

ﮐﺸ
ﻮر

حد فورش و رس مي باشد (ماسه های بادی).
Qgsc

نهشته های کوهپایه ای سخت نشده است که اجزای آن خرده سنگ به همراه رسوبات دانه ریز در حد سيلت ،رس و
ماسه مي باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Qscs

نهشته های دشت های سيالبي شامل سيلت ،رس و ماسه همراه با ترکيبات نمک است.
Qsc1

تﻣ

نهشته های منتج از پهنه های مردابي است که شامل رسوبات دانه ریز در حد سيلت و رس همراه با نمک مي باشد.
Qsc2

رسوبات دشت های سيالبي شامل رسوبات ریزدانه در حد سيلت ،رس و آثار ترکيبات نمک مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Qss

Qssi

و
اﮐﺘ

این رسوبات شامل ماسه های نمک دار با جورشدگي خوب در کناره ساحلي دریاچه مهارلو است .اینچنين نهشته ها،
نقشي پوششي را برای رسوبات دانه ریز باتالقي و دشتهای سيالبي دارا مي باشد.
رسوبات محيط رودخانه ای که در محل پيچش رودخانه نهشته شده و شامل رسوبات سيلت و ماسه مي باشد.
Qsi
Qap

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات محيط دریاچه ای شامل رس و الی.

نهشته های محيط دشت های سيالبي ،بستر رودخانه و بستر آبراهه ها که بيشتر شامل رسوبات شني و قلوه سنگي
است .اینچنين رسوبها امروزه نيز در محيطهای گفته شده در حال تشکيل است.
تکتونیک

زﻣﯿ

ساختار گستره

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محدوده نقشه شيراز دربرگيرنده بخشي از پهنه ی چين خورده – رانده زاگرس مي باشد .از دیدگاه ساختاری ،این
منطقه دارای ویژگي هایي مشترک از دو زون زمين ساختي زاگرس بلند و زون چين خورده ساده است .ميانگين

راستای اساسي در ساختمان های چين خورده پيرامون  35درجه شمال باختری است و اینچنين راستا از جمله
ویژگيهای مهم در هندسه گسيختگي های بزرگ گستره نيز مي ب اشد .شبکه گسيختگي های اصلي منطقه شامل
دسته ای از گسل های طولي با سازوکار راندگي همراه با آثاری از جنبش های راست گرد ( از دیدگاه جابجایي افقي)

است.
اثراتي چند از اینچنين سازوکار در پيدایش تغييرات مهم ساختاری ایجاد کوتاه شدگي قابل توجه در گسترش

برونزدها ،کاهش شدید تقارن هندسي ساختمان های چين خورده ،زایش سيستمي از گسلش های فرعي و زایش
دشت هایي مي باشد که گذشته از دارا بودن ستبرایي قابل توجه از رسوبات کواترنر باالیي ،در قالبي از چاله های
تکتونيکي جوان و پویا نيز قرار دارد .همچنين مي توان به ساختمان های ناودیسي ا شاره نمود ،که ریختار آنها در
قالب بلندیها ( )Uplandsنمایان مي گردد .ساختار کنوني گستره ،رهاوردی از جنبش های زمين ساختي در فازهای
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آلپي دوین است و در این ميان ،اثر فاز کوهزایي معادل با پاسادنين در  0/ 7ميليون سال پيش همراه با تکان های
پس از آن ( ،)Pulsationپي دایش سيمای ریختاری و ساختار کنوني این منطقه را بر عهده داشته است.
در گذر از فازهای تکتونيکي ( بویژه آخرین کارساز برگستره)  ،ویژگي های رسوبي و ساختاری پهنه پوششي نقشه و
مناطق پيرامون آن بگونه ای شکل یافته است که تفاوت هایي اساسي را مي توان ميان بخش های شمالي نقشه با

ﮐﺸ
ﻮر

بخش جنوب باختری و پهنه های بالفاصل جنوبي محدوده نقشه شيراز ردیابي و مشاهده نمود .اینگونه تفاوت ها
اساس جدایش دو زون فرعي ساختاری – رسوبي بمو یا زون بينابيني ( )ntermediateو زون ساختاری – رسوبي
سبزپوشان یا زون انتقالي ( )Transitionalبوده است .زون بينابيني اشاره بگونه ای از ویژگيهای ساختاری و محي ط
رسوبي کهن دارد که در بين دو زون تکتونيکي زاگرس بلند و زون چين خورده ساده مشترک است .این زون در
قالب پهنه ای نواری شکل و در مرز مشترک و هم پوشان دو زون تکتونيکي گفته شده واقع مي باشد .از سوی دیگر ،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زون ساختاری – رسوبي سبزپوشان یا زون انتقالي ،اشاره به نواری از شمالي ترین بخش از زون تکتونيکي چين
خورده ساده زاگرس است که هم مرز با زون فرعي بينابيني یا زون بمو بوده و نسبت به پهنه های جنوبي تر خود ،از
دیدگاه ویژگي های ساختاری و رخساره محيط های رسوبي کهن با تغييرات آشکارتر و تاریخچه ای پرتحول تر

تﻣ

همراه مي باشد .در واقع ،پاره ای از پهنه ها که در زون نواری شکل سبزپوشان واقع گردیده ،دست کم از دیدگاه
ویژگي های ساختاری ،با تعریف های موجود از زون چين خورده ساده زاگرس بخوبي همخوان نمي با شد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تفاوت در رخساره محيط های رسوبي حاکم بر منطقه در زماني معادل با ماستریشتين – پالئوسن بگونه ای است که
زون بمو و سبزپوشان در قالب دو حوضه مستقل و گاه در دو محيط رسوبي کامال متفاوت از یک حوضه قرار داشته
اند .اینچنين وضعيت ،باعث گردیده تا زون ساختاری – رسوبي بمو یا زون بينابيني واجد سازند ساچون با رخساره

و
اﮐﺘ

محيط رسوبي کم ژرفا بوده ولي به سوی پهنه های بالفاصل جنوبي (و از جمله کوه سبزپوشان) این واحد به شيل
های پابده با تغيير رخساره سریع همراه گردد .از سوی دیگر بخش باالیي سازند تاربور در زون گفته شده با واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پابده بگونه ای ناهمساز در همبری مي باشد و این در حالي است که در پهنه های بالفاصل جنوبي (زون سبزپوشان)
همگام با حذف رخساره رسوبي تاربور ،همبری واحد ساچون با سازند گورپي برقرار مي گردد (باید توجه کرد که در
تاقدیس کوه قره از زون ساختاری رسوبي بمو که در پهنه بالفاصل جنوب خاوری نقشه واقع مي باشد( .در نقش ه
 1:250000شيراز از انتشارات شرکت نفت آهک های ماسه ای سياه رنگ از بخش مياني سازند ساچون به جای
واحد شيلي پابده و آهک های قربان در بخش پي واحد ساچون به جای سازند تاربور برداشت گردیده است .).بنابر این

زﻣﯿ

مي توان بگونه ای خالصه ،وضعيت حوضه رسوبي زون بمو و سبزپوشا ن را از زمان ماستریشتين با ت غييرات اساسي
همراه دانست .اینگونه تغييرات در محيط های رسوبي که یکي از جنبه های جدایش زون های فرعي بمو و
سبزپوشان مي باشد را مي توان در بخش ( 2- 3تاریخچه زمين ساختي گستره) پيگيری نمود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از دیدگاه ویژگي های ساختاری ،زون بمو یا زون ميانجي در برگيرنده توزیعي متراکم از راندگي ها و نمایشي از
فرآیند اساسي کوتاه شدگي در قالب پيدایش چين خوردگي های فشرده و گاه ایجاد ساختمان های شاپن

( )Schuppenیا پولکي مي باشد .در این ميان آثار نبود تقارن درساختمان های چين خورده در قالب برگشتگي ها و
ایجاد تاقدیس – ناودیس های هم شيب ( )Isoclineنيز قابل پيگيری است.
از جمله اینگونه ساختمان ها ،تاقدیس برگشته کوه بمو و ناودیسي هم شيب در پهنه جنوبي آن مي باشد .جهت
اساسي کج شدگي و برگشتگي صفحه محوری چين خوردگيها ( )Vergenceدر زون ساختاری – رسوبي بمو ،به دو
سوی جنوب باختر و شمال خاور بوده و این ویژگي با سازو کار راندگي در گسيختگي های طولي و جهت شيب

سطحه این راندگي ها در پيوستگي است .بدیهي است این ویژگي در کاهش هرچه بيشتر طول موج ساختمان های
چين خورده منطقه کارساز بوده است.
زون ساختاری – رسوبي سبزپوشان یا زون گذار ( )Transitionalنيز در برگيرنده ساختماني کم و بيش ساده از چين
خوردگيهایي است که گویای وجود کنترلي اساسي بر روی کوتاه شدگي در قالب زایش اینچنين ساختمان ها
مي باشد .از جمله ویژگي های مهم این زون ،نقش موثر سازوکار گسيختگي های شمال – جنوب در پيدایش ساختار
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منطقه است .از این دسته گسل ها مي توان به گسيختگي های راست لغز سبزپوشان و گرم ( )Gurmدر پهنه
بالفاصل باختر و جنوب باختر نقشه اشاره نمود .همچنين الگوی پراکندگي مراکز سطحي زمين لرزه ها (- 1992
 )1900در گستره پوششي نقشه و پهنه های پيرامون ،گوی ای تمرکز قطعي بيشترین رخدادها در زون نواری شکل
سبزپوشان و بخش های جنوبي تر آن است .در همين راستا ،داده های ریخت زمين ساخت و نوزمين ساخت نيز

ﮐﺸ
ﻮر

بيانگر وجود آثار فعاليت های جوان تکتونيکي در زون گفته شده در هولوسن باالیي با زماني معادل با  4تا  6هزار
سال قبل است  .این در حالي است که آخرین درگيری اساسي زون بمو با فعاليت های تکتونيکي تا زمان واحد ( Bدر
تقسيمات ریبن  1966و پدرامي  )1989و سرانجام ،واحد  Cو یا زماني معادل با رسوبات یخچالي و ورم در اروپا
(پيرامون  70000سال پيش) همخوان مي باشد .در مجموع ،مي توان از دیدگاه مکاني محل تشکيل و انباشت
رسوبهای مردابي و مسير آبراهه ها ،دریاچه های کنوني یا پالیاها و همچنين بروز تغييرات در رخساره و یا بروز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تغييرات در ویژگي کيفي رسوبات کواترنر را در کنترل زمين ساخت بسيار جوان ( هولوسن) دانست که در دشت های
تکتونيکي گستره ،قابل پيگيری است .از سوی دیگر ،مي توان به تفاوت های رخساره ای در رسوبات پلئيستوسن
پایين و مياني در منطقه اشاره نمود که از جمله آشکارترین آنها ،وجود تفاوت های اساسي در نهشته های

تﻣ

کنگلومرایي در پهنه خاوری محدوده نقشه (جنوب داریان) با رسوبات کنگلومرایي در کوه سلطان (جنوب شيراز) و
کوه قالت (پهنه بالفاصل باختری نقشه) مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شواهد ریخت زمين ساختي منطقه ،گویای تاثير ميداني فشارشي ناشي از تنش اصلي از سوی شمال خاور است و
تنش فشارشي از سوی شمال باختر نيز در قالبي فرعي ولي پویا بر منطقه حاکم است .اثر این ميدان در زایش
راندگي های عرضي و در پي آن ایجاد نقاط فراز ( )Culminationو فرود ( )Depressionدر ساختمان های چين

و
اﮐﺘ

خورده موثر مي باشد .اینچنين وضعيت ،عاملي در بروز تغيير در زاویه ميان پهلوی چين ها و همچنين بروز خمش و
کج شدگي محوری در آنها است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از سوی دیگر ،اثر ميدان تنش گفته شده در شک ل گيری چاله های تکتونيکي جوان که نشان دهنده فعاليت های
زمين ساختي نوین است ،نقشي اساسي را دارا مي باشد .این چاله ها که در قالب دشت های کشيده ظاهر گردیده
اند (همانند دشت شيراز و مرودشت)  ،بر اساس اطالعات ریخت زمين ساختي و داده های ژئوفيزیکي ،جایگ اه
تاقدیس های مدفوني است که با ستبرایي پيرامون  50تا  300متر از رسوبات جوان کواترنر پوشيده شده اند.
مجموعه اینچنين ساختمانهایي که به شکل آنتيکلينوریومي پدیدار شده اند ،نتيجه ای از فرآین د نشست

زﻣﯿ

( )Subsidenceدر دشت های جوان منطقه بوده اند که خود یک فرآیند تکتونيک ثقلي است.
بدیهي است که این فرآیند ثقلي در کنترل ميدان اصلي تنش حاکم بر گستره از سوی شمال خاور مي باشد .از سوی
دیگر تاثير تکتونيک نمک در قالب فرآیند دیاپيریسم در پهنه های پيرامون محدوده نقشه شيراز نيز در پيدایش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ساختار منطقه کارساز بوده است .این تاثير در گستره پوششي نقشه شيراز به صورت کاهش ناهنجار ژرفای پي سنگ
مغناطيسي در مسير پاره ای از راندگي بزرگ طولي است که بدون برونزد مواد نمکي سازند هرمز رویداده است

(جهت اطالعات بيشتر به بخش  3-3مراجعه گردد).
از جمله گسل های اساسي در سيستم گسيختگي های گستره مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
گسل رانده مه رویان ()Mahruyan

گسيختگي مه رویان در گروه گسل های طولي و مورب لغزی ( )Diagonal Slipمي باشد که مولفه اصلي جابجایي
در آن راندگي است .ميانگين آزیموت جهت شيب سطحه گسيختگي  210درجه بوده و با توجه به زاویه شيب این

سطحه که بيش از  45درجه مي باشد مي توان گسل مه رویان را گسلي پرشيب و با توجه به سازوکار جابجایي در
آن ،این گسل را با سازوکاری کوتاه کننده همراه دانست .سازوکار یاد شده از جمله عوامل مهم تغييرات هندسي و
فيزیکي بر ساختار و محيط رسوبي بخش های پيرامون و از جمله دشت مرودشت مي باشد .برای مثال مي توان به
گسترش درخور توجه از برونزدهای واحد آهکي تاربور و تماس طوالني این واحد در برونزدهای آن با رسوبات بسيار
جوان هولوسن اشاره نمود .آثار آشکار آخرین مرحله از پویایي و فعاليت این گسل را مي توان به فازی هم ارز با
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پاسادنين تا هولوسن پایين واب سته دانست .این گسيختگي در زماني معادل با فاز تکتونيکي الراميد و یا در گذر از
مرحله بسته شدن اقيانوس تتيس جدید نقشي کار ساز در پيدایش تغييرات رخساره ای موجود در پيرامون گسل را
دارا بوده است.
مجموعه راندگی های بمو

این مجموعه ،شامل گسل هایي طولي و مورب لغزی ا ست که مولفه اصلي جابجایي در آن راندگي مي باشد .ميانگين
آزیموت جهت شيب سطحه گسيختگي ها  35درجه است و بيشتر گسل های مجموعه در گروه گسيختگي های کم
شيب قرار دارند (زاویه شيب سطح گسل کمتراز  45درجه) .کج شدگي و برگشتگي در صفحه محوری ساختمانهای

ﮐﺸ
ﻮر

چين خورده همراه با کوتاه شدگي درخور توجه و نشست در پهنه های جنوبي این مجموعه گسلي (بویژه بخش های
دشت شيراز) از جمله تغييرات ساختاری ناشي از سازو کار جابجایي در گسيختگي های مورد بحث مي باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گواههای نوزمين ساخت ،گویای واپسين جنبش و دیناميسم این مجموعه در زماني همخوان با واحد  Bو  Cکه با
برگشتگي یا روراندگي سازندهای کهن بر این واحدها مشخص است و یا در گذر از فازی معادل با پاسادنين و تکان
های بعد از آن تا هولوسن آغازین مي باشد.کهن ترین آثار شناخته شده از فعاليت در مجموعه گسلي بمو ،دست ک م
با فازی معادل با الراميد در پيوند است.

تﻣ

گسل رانده سعدی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازوکار اساسي در جابجایي این گسيختگي با بروز پدیده کوتاه شدگي همراه است .این گسل با توجه به انحراف
های شدید در امتداد و تغييرات در آزیموت شيب سطحه گسل به سه بخش قابل جدایش مي باشد .آزی موت شيب
سطحه گسل در بخش باختری  195درجه است و در پایان بخش خود (به سوی باختر) با انحراف ناگهاني به سوی

و
اﮐﺘ

دره سعدی همراه مي گردد .در محل این انحراف ناگهاني ،مي توان بيشترین آثار زیرراندگي ها و کوتاه شدگي را که
با بروز چين خوردگي های شدید نيز همراه مي باشد مشاهده نمود .بخش مرکزی این گسل ،مرز جداکننده دو

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تاقدیس از کوه کاله قاضي و کوه کفترک است که دارای امتداد  40درجه شمال باختر مي باشد .با گذر از این بخش،
گسل سعدی بطور کامل به سوی دشت شيراز و دریاچه تکتونيکي مهارلو منحرف گشته و در کنار این دریاچه مسير
خود را به سوی خاور ادامه مي دهد .آزیموت شيب سطحه گسل در این بخش برابر با  30درجه مي باشد .گسل
سعدی درگروه گسيختگي های درازابر قرار دارد و سازوکار جابجایي در بخش باختری آن زیر راندگي در ناودیسي
هم شيب از بخش جنوبي کوه بمو و کاهش تقارن در تاقدیس کوه آب مرغان و کفترک مي باشد و این در ح الي
است که سازوکار جابجایي در بخش خاوری گ سل در پيدایش ویژگي های ریخت زمين ساخت دریاچه مهارلو کارساز
مي باشد.

زﻣﯿ

گسل رانده بمو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسيختگي بمو در گروه گسل های طولي و مورب لغز است که مولفه اصلي جابجایي در آن راندگي مي باشد.
ميانگين آزیموت شيب سطحه گسل  15درجه است و با توجه به زاویه شيب این سطحه (بيش از  45درجه) این

گسيختگي نيز در گروه گسل های پرشيب قرار دارد .جنبش اساسي این گسيختگي با واپسين فاز کوهزایي آلبين
پایاني پيوسته است .دشت تکتونيکي داریان بر فرو دیواره این گسل واقع بوده و ویژگي های ریختاری این دشت و
پهنه های پيرامون آن با سازوکار گفته شده از گسيختگي بمو پيوسته است .گسل بمو به سوی پهنه های باختری
خود به شاخه های متعددی تبدیل گشته که مجموعه راندگي بمو را در پي دارد .از دیگر شاخه های این گسل،
گسيختگي سياه و راندگي کته مي باشد .کهن ترین اثر از فعاليت این گسل با اثر فازی معادل با الراميد در گستره

همخوان مي باشد.
گسل سلطان ( Іو )ІІ

گسل سلطان  Іدر گروه گسل های طولي و مورب لغز است که مولفه اساسي در جابجایي آن راندگي مي باشد.
ميانگين آزیموت شيب سطحه گسل  215درجه است و مسير آن را مي توان در کناره شمالي ناودیس کوه سلطان
دنبال نمود .ویژگي های ریخت زمين ساخت دش ت شيراز ،گذشته از اثرپذیری از گسل های اصلي در شبکه
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گسيختگي های موجود در منطقه ،از سازوکار کوتاه کننده در این گسلش نيز تاثير پذیرفته است .این بگونه ای است
که بخش جنوبي دشت شيراز بر فرو دیواره این گسيختگي واقع بوده و در شرایط زمين ساختي حاکم بر منطقه این
فرو دیواره پویا و با نشست همراه است .اینچنين سازوکار در سيستم گسيختگي های فرعي دشت بخوبي قابل ردیابي
بوده و اینگونه جنبش ها ،عاملي مهم در پيدایش تفاوتهای اساسي در ليتولوژی و رسوبهای جوان ،ویژگي های آب
زمين ساختي و در مجموع خواص ژئوتکنيکي دشت مي باشد .هر چند دشت قره باغ ( در پهنه بالفاصل جنوبي
محدوده نقشه شيراز و در فاصله ای نزدیک از گسل سلطان  )Іدر قالبي پویاتر نسبت به دشت شيراز قرار دارد ولي
آثار فعاليت و جنبش های بسيار جوان در گسيختگي سلطان  Іنيز بخوبي قابل ردیابي است .این گسل ،در بخش

ﮐﺸ
ﻮر

باختری خود به گسل راهدار (نقشه سایز موتکتونيک شيراز) که شاخه ای فرعي از گسل شمال – جنوب کازرون مي
باشد مي پيوندد .ميانگين آزیموت شيب سطحه گسل سلطان  15 ،ІІدرجه است .این گسل ،در بخش خاوری خود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در گروه گسل های طوالني قرار داشته و به موازات گسل سعدی و در کناره دریاچه تکتونيکي مهارلو واقع مي باشد.
راستای گسل سلطان  ІІدر دشت شيراز باختری  -خاوری بوده و در پهنه بالفاصل محدوده به گسل راهدار
مي پيوندد .سازوکار جابجایي در این گسل ،همراه با نوع فعاليت در مجموعه گسلي بمو ،عاملي کارساز در پيدایش

تﻣ

انحراف در محور تاقدیس کوه آب مرغان است .ویژگي های ژئوتکنيکي دشت شيراز در کنترل اساسي این گسيختگي
و راژمان گسلي وابسته به آن مي باشد .فعاليت این گسلش با پيدایش نشست در فرودیواره آن و افزایش تدریجي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ژرفای حوضه رسوبگير دلتا مهارلو و همچنين پيدایش تغييرات ليتولوژیکي در رسوبات جوان همراه است .این آثار
بسيار جو ان بوده و به هولوسن باالیي مربوط مي گردد .آميختگي سازوکار گسل سلطان  Іو  ІІدر پيدایش نشست
کلي و ایجاد ساختمان های تاقدیسي پوشيده در دشت شيراز کارساز بوده و مي باشد.
گسل رانده زرقان

و
اﮐﺘ

گسيختگي زرقان گسلي طولي است و ميانگين آزیموت شيب سطحه گسل  205درجه مي باشد .این گسيختگي در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گروه گسل های پرشيب قرار داشته و ميانگين راستای آن پيرامون  65درجه شمال باختر است .ساز وکار راندگي در
این گسل و آميختگي این سازوکار با کنش گسيختگي کته ،عاملي اساسي در روراندگي گوه ای شکل کوه بلکي در
جنوب زرقان مي باشد .این گسل ،شاخه ای ا ز راندگي مه رویان و احتماال ادامه یک گسله پي سنگي است و
نخستين فعاليت آن دست کم به زماني معادل با فاز زمين ساخت الراميد و فازهای پس از آن بر مي گردد .این
گمان منطقي است که این گسله چنان که ما آن را مشاهده مي کنيم در کواترنری به سطح رسيده باشد.
گسل صوفیا

زﻣﯿ

ا ین گسل دارای خمش های ناگهاني در راستای خود است ولي ميانگين امتداد آن را مي توان پيرا مون  55درجه
شمال خاوری دانست .گسيختگي صوفيا در گروه گسل های پرشيب قرار داشته و با سازوکاری راست لغز همراه مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

باشد .این گسل از جمله گسيختگي های پهنابر تا مایل بوده و مي توان در بخش های شمالي آن ا ثر مولفه راندگي را
در سطح اساسي لغزش با ميانگين آزیموت شيب  145درجه ای در این سطح پيگيری نمود .این سازوکار با چرخش

و زیرراندگي بلوک باختری گسل به زیر بلوک خاوری آن همراه است .ریختار برجسته ناودیس کوه کته و برونزد
ناهنجار و گستره واحد تاربور در کوه زرقان و کوه بلکي در کنترل سازوکار جابجایي در این گسيختگي نيز مي باشد.
طيف فعاليت این گسل دست کم از زماني معادل با اثر فاز الراميد تا هولوسن آغازین را پوشش مي دهد.
راندگی کته

گسل کته در گروه گسيختگي های طولي قرار دارد .سازوکار این گسل راندگي است و ميانگين امتداد آن  45درجه
شمال باختر مي باشد .راندگي کته دارای دو آزیموت متفاوت از شيب سطحه گسل است .ميانگين مقدار آزیموتها در
بخش شمال باختری و مرکزی محدوده نقشه به ترتيب برابر با  225و  45درجه مي باشد .آشکارترین تغييرات
رخساره ای موجود در گستره پوششي نقشه ( مربوط به واحد ساچون و پابده) در حد فاصل کوه کته و کوه آصف و
در مسير این راندگي قابل مشاهده است .هر چند آخرین جنبش و فعاليت در گسل کته به آخرین فاز از پریود آلپي
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پایاني مربوط مي باشد ولي با توجه به تغييرات موجود در رخساره رسوبهای پيرامون آن ،مي توان زایش و جنبش
اساسي آن را دست کم به بيش از پالئوژن مربوط دانست.
گسل رانده باجگاه

گسل باجگاه ،در گروه گسيختگيهای طولي قرار داشته و ميانگين آزیموت شيب سطحه این گسل پيرامون  40درجه
است .این گسيختگي به سوی پهنه جنوب خاوری به مجموعه راندگي بمو پيوسته و به سوی پهنه بالفاصل باختری
به گسل گویم مي پيوندد .این گسل ،شاخه ای از گسل دنا مي باشد و پوشش طيف زماني فعاليت آن به پيش از
پالئوژن تا زماني معادل با واحد  Bو Cو هولوسن ( معادل با زمان تشکيل رسوبات یخچالي وورم در اروپا) باز ميگردد.

ﮐﺸ
ﻮر

نگرشی ویژه بر دشت تکتونیکی شیراز

دشت شيراز دربرگيرنده سيستمي از گسيختگيهای بسيار جوان است که نتيجه اساسي سازوکار جابجایي در این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چنين گسيختگيها ،بروز نشست کلي در دشت مي باشد .این گسيختگيها ،عمدتا گسل های تحت واکنش بوده و به
گفته ای دیگر ،فعاليت آنها در کنترل بروز جنبش در گسلهای اصلي و یا گسلهای واکنش زا مي باشد.
در واقع ،دشت شيراز همانند بسياری از بخشهای پيرامون خود با گذر از آخرین فاز آلپي پایاني در م يداني از اثر فاز

تﻣ

رهایي پس از فاز کوهزایي معادل با پاسادنين قرار دارد .در چنين وضعيتي جابجایي اساسي در گسلهای اصلي
بصورت جابجایي در فرودیواره گسيختگيها است( .برای آگاهي بيشتر به گزارش و نقشه های ساختاری و لرزه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمينساختي گستره شيراز ،از انتشارات سازمان زمين شناسي کشور -مرکز شيراز مراجعه گردد) .از جمله نتایج اثر
این چنين ميدان فشار منفي ،وجود ساختمان های تاقدیسي پوشيده در دشت توسط ستبرایي پيرامون  150م تر از
رسوبات جوان هولوسن ،وجود تفاوت ميان سطح اساس دشت با ناودیس کوه سلطان و کوه قالت ( در پهنه جنوبي و

و
اﮐﺘ

پهنه بالفاصل باختری) و همچنين وجود افتگاههای کوچک در پاره ای مناطق شهر ،همچون افتگاه دروازه اصفهان،
فلکه نمازی ،پادگان امام حسين .زرهي و آبياری و افتگاه بزرگ قره باغ در پهنه جنوبي ناودیس کوه سلطان است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جوانترین آثار این چنين فرآیند نشست را مي توان در تراس های دریاچه ای موجود در ساحل شمال باختری
دریاچه تکتونيکي مهارلو دنبال نمود .گواههای نوزمين ساخت موجود در دشت شيراز ،گویای وجود کنترلي اساسي
بر ویژگي های ژئوتکنيکي این پهنه ،از سوی تکتونيک بسيار جوان ( هولوسن) مي باشد.
تاریخ زمینساختی منطقه

ردیف برونزد رسوبهای کهن تا جوان در گستره ،دربرگيرنده گواههایي دال بر اثر فازهای تکتونيکي آلپي بر این پهنه

زﻣﯿ

است .در این راستا همبری دو سازند کربناته سومه و فهليان در منطقه ،گویای وجود حوضه ای نيمه ژرف تا ژرف
دریایي در گذر از فاز زمين ساخت سيميرین پسين مي باشد .بنابراین اثر فاز گفته شده در این ب خش از پهنه چين
خورده -رانده ی زاگ رس در حدی نبوده است که بروز ناپيوستگي فرسایشي در رسوبگذاری و همچنين ایجاد خلل در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پيوستگي آثار ز یست رخساره ای این حوضه رسوبگير را در پي داشته باشد .این در حالي است که در پهنه های
جنوبي گستره مي توان آثار کاهش ژرفای حوضه را با ردیابي رخساره ای دولوميتي انيدریتي در باالترین بخش از
واحد سورمه دنبال نمود.
پس منطقي است که کهن ترین هياتوس موجود در ردیف برو نزد رسوبات محدوده نقشه شيراز را در پيوند ب ا
ناهمسازی فرسایشي در همبری بخش پایيني ردیف رسوبي سازندهای ایالم و گورپي با واحد کربناته سروک دانست.

این هياتوس ناشي از اثر فاز زمينساخت ساب هرسينين (  )Subhercynianبوده و با زماني معادل با تورنين همخوان
مي باشد .اث ر این جنبشهای خشکي زا ،شامل بروز آثاری همچون زایش افقي از آهک های فرسوده با ترک يبات آهن
دار در همبری واحد گورپي با باالترین بخش از سازند سروک است .از سوی دیگر ،هياتوس گفته شده در مرز تماس
آهک های ایالم با سازند کربناته سروک ،تنها به کمک پژوهش در آثار زیست رخساره ای و پي بردن به نبود
پيوستگي در اینگونه آثار شناسایي گردیده که خود گویای وجود همساز نمایي ( )Paraconformityدر برونزد همبری
دو واحد یاد شده در گستره پوششي نقشه مي باشد.
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بنابراین سازند گورپي با گذر از فاز تکتونيکي مورد بحث ،بخش های جنوبي نقشه و پهنه های بالفاصل آن را
پوشانيده و با تفسير رخساره ی ناگهاني به سوی بخش های شمالي ،واحد کربناته ایالم جایگزین سازند گورپي در
پوشش بخش های زیرین خود (آهکهای سروک) مي گردد .بدیهي است وجود اینچنين تغيير سریع رخساره ای ب ا
وجود حوضه ی گرابني در این بخش از منطقه پيوسته است.

ﮐﺸ
ﻮر

اینگونه حوضه های گرابني نتيجه ای از وجود گسيختگي های بزرگ در گستره مي باشد که پس از گذر از هر فاز
فشارشي یا کمپرسيوني و با آغاز فاز رهایي ،با جنبش های نرمال همراه مي گردیده اند .در شرایط ک نوني ،اینچنين
گسيختگي ها را مي توان در حد فاصل دو زون ساختاری رسوبي بمو و سبزپوشان و در قالب راندگي های بزرگ
پيگيری نمود .با شروع دوباره پسروی آب در اواخر کامپانين و در گذر از آشکوب ماستریشتين ،پهنه ی پوششي
نقشه شيراز و بخشهای پيرامون به ساحلي کربناته از ردیفهای آهکي تبدیل گردیده که برایند آ ن تشکيل سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سخت و چهره ساز تاربور مي باشد .برونزد واحد یاد شده در محدوده ی نقشه شيراز ،دربرگيرنده ی رخساره ی
بتتيک ( شامل آهک های مارني رودیست دار) در بخش مياني ردیف نيز مي باشد که گویای کاهش هرچه بيشتر
ژرفای حوضه در اثرپذیری از فاز خشکي زای گفته شده است .در این راستا ،مرز دو سيستم کرتاسه و پالئوژن با

تﻣ

همبری بخش باالیي واحد تاربور و سازند پابده در منطقه ،همخواني بسنده ای را داراست .این ب خش دربرگيرنده
ماسه های کربناته – چرتي و گرهک های آهن دار بوده و همچنين وجود الیه های کنگلومرایي چرت دار ،گواهي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دال بر فروپاشي سریع بلندیها از جمله توده های رادیوالریتي رورانده در بخش خاوری و شمال باختری گستره است.
این ویژگي ها خود گویای پسروی کامل دریا در گذر از فاز تکتونيکي الراميد و پيدایش ناهمسازی آشکار فرسایشي
در این بخش از ردیف رسوبي منطقه مي باشد .با پایان یافتن چرخه ی رسوبگذاری واحد پابده ،نهشته شدن پاره

و
اﮐﺘ

سازند قربان از سازند ساچون در حوضه ای کم و بيش همانند با شرایط تشکيل سازند تاربور ،گویای افزایش تدریجي
ژرفای حوضه ی رسوبگير در منطقه است .این روند تا اواخر ائوسن که با آغاز تاثير فاز تکتونيکي پيرنه یا فاز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متالوژنيک همراه مي باشد ،ادامه یافته است .در این راستا ،مي بایست به این نکته نيز توجه داشت که در ردیف
رسوبي پهنه های بالفاصل جنوبي محدوده شيراز ،سازند ساچون با تغيير رخساره ای ناگهاني توس ط بخش باالیي
واحد پابده و بخ ش زیرین سازند کربناته جهرم جایگزین مي گردد .در این بين ،گواههایي آشکار گویای اثر خشک ي
زایي و تاثير فرسایش در همبری واحد جهرم با رسوبات پوششي خود مي باشد که از فاز زمينساختي پيرنه تاثير
پذیرفته است .نقش مشترک بخش پایيني واحد رازک و سازند آسماری در پوشش واحد کربناته جهرم ،گویای

زﻣﯿ

تغييرات رخساره ای سریعي است که این چنين تغييرات را نيز مي توان نتيجه ای از اثر فاز ره ایي و بروز جنبش
های نرمال در گسيختگي های بزرگ منطقه و در پي آن پيدایش حوضه های رسوبگير گرابني در اوليگوسن آغازین
دانست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همزمان با به پایان رسيدن چرخه رسوبگذاری واحد تبخيری – مارني رازک ،نهشته شدن مارن های سازند ميشان
همراه با آهکهای ریفي صخره ساز پاره سازند گوری در مناطق بالفاصل جنوبي محدوده آغاز گردیده است .این
چنين وضعيت گویای پيشروی سریع آب است ولي نشانه این پيشروی تنها محدود به وجود آثاری از مارنهای آهکي
انباشته از فسيل دوکفه ای در بخش پایيني سازند آغاجاری در گستره پوششي نقشه مي باشد .بنابراین پهنه ی ورق
شيراز در ميوسن آغازین تا مياني در قالب حوضه ای کم ژرفا و گاه تبخيری قرار داشته و اثرات کمي از پيشروی

دریای بوردیگالين در آن قابل ردیابي است .از سوی دیگر ،روند کاهش تدریجي ژرفای حوضه ی رسوبگير و پسروی
آب در ميوسن باالیي ،عاملي اساسي در تغيير رژیم رسوبگذاری و چيرگي محيط دلتایي و ماندری و در پي آن

تشکيل ردیف رسوبي سازند آغاجاری بوده است.
در همين راستا ،جنبش های فاز آتيکان ،رودنين و واالکين در گستره عامل ي در چيرگي کامل محيط قاره ای بر
منطقه و پيدایش چين خوردگيهای مالیم و رویش تدریجي اینگونه ساختمانها در طيف زماني  5تا  2ميليون سال
گذشته مي باشد .این بگونه ای است که همبری واحد آغاجاری با سازند کنگلومرایي بختياری در دو قالب ناهمسازی
دگرشيب (پيرامون  6درجه) و به صورت قابل ردیابي است .در واقع ،اساسي ترین ناهمسازی دگرشيب در همبری
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واحد بختياری با بخش های زیرین خود در پيوستگي با اثر فاز کوهزایي پاسادنين در  0/7ميليون سال گذشته
مي باشد .بنابراین بيشترین تغييرات ساختاری منطقه ،همچون چين خوردگيهای شدید ،گسلش های ژرف در حوضه
های موالسي جوان و همچنين زایش گسيختگي های اساسي در ردیف رسوبهای کهن گستره با اثر فاز پاسادنين
همخوان است .اثر این فاز در رویداد راندگيهای بزرگ و پيدایش ساختمان های چين خورده در منطقه نيز کارساز

ﮐﺸ
ﻮر

بوده است .همچنين زایش پالیاها و دشت های تکتونيکي جوان  ،ایجاد کج شدگي مالیم در رسوبات مدرن کواترنر و
رخداد زمين لرزه های کوچک و بزرگ در گستره ،از جمله گواههای آشکار بر دیناميسم زمينساخت منطقه است که
خود در پيوند با تکان های پسين فاز پاسادنين مي باشد.
پاره ای دانسته های زیر سطحی

بر پایه اطالعات مغناطيسي هوایي  ،پاره ای پهنه ها از گستره پوششي نقشه شيراز با کاهش ناهنجار ژرفای پي سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مغناطيسي همراه مي باشد .اینگونه پهنه ها در قالب شکلي نواری و همراستا با راندگي های اصلي پدید آمده و از
دیدگاه مکاني ،جایگاه این چنين ناهنجاریها با مسير گسيختگي های بزرگ همخوان است .از دیدگاه ساختاری ،پهنه
نقشه بر یال شمال -شمال باختری ناودیسي از پي سنگ مغناطيسي قرار دارد که مکان محور آن در گستره بالفاصل

تﻣ

جنوبي واقع مي باشد .ناودیس یاد شده ،دارای دامنه ای کوتاه و طول موجي بزرگ است که خود گویای ناهماهنگي
آشکار در ویژگي های هندسي چين خوردگ يهای سطحي نسبت به کوتاه شدگي در ژرفا است .به سخن دیگر ،ميزان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرآیند کوتاه شدگي در گستره شيراز و پهنه های پيرامون که ناشي از اثر فاز پاسادنين مي باشد ،در سطح بسيار
کارسازتر از ژرفا عمل نموده است .ژرفای پي سنگ مغناطيسي در دشت شيراز ،کوه بمو و کوه رحمت به ترتيب برابر
با  -3/2 ،-4/ 8 ،-6کيلومتر از س طح دریا است .داده های دگرشکلي زمين وار یا ژئوئيد در منطقه ،بيانگر راستای

و
اﮐﺘ

خاوری -ب اختری در خطوط برابر واحد و ميانگين مقدار  -21mدر گستره نق شه شيراز مي باشد .از دیدگاه ویژگي
همراستایي زمين کره (ایزوستازی) ،پهنه نقشه و نقاط پيرامون آن با نبود تعادل همراه بوده و ناهنجاری آن پيرامون
 -10تا  -20م يلي گال است .ميانگين ژرفای ناپيوستگي موهو در گستره  49کيلومتر مي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمین شناسی اقتصادی

گستره پوششي نقشه شيراز از دیدگاه متالوژني ،دارای اهميت چنداني نمي باشد .تنها آثار کاني های فلزی ،آث ار از
نودولهای آهن دار و الیه های رسوبي آغشته به ترکيبات آهن است که در پاره ای از هياتوسهای شناخته شده قابل
ردیابي است .اینچنين آثار از کاني های فلزی در گستره ،دارای ارزش اقتصادی نمي باشد.

زﻣﯿ

از ذخائر معدني غير فلزی در گستره ،مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
باالترین بخش از واحد آهکي آسماری به رنگ قهوه ای تا قهوه ای متمایل به زرد و قرمز انباشته از سنگواره بویژه
نوموليت است .این بخش که موسوم به سنگ گندمک مي باشد بعنوان سنگ نمای ساختماني قابل بهره برداری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است.
سنگ آهک سيليسي سازند ایالم با رنگ ویژه سياه دارای برونزدهایي است که بدليل شکست بلوکي و منظم قطعات

و همچنين دارا بودن درجه سختي مناسب ،درخور بهره برداری و کاربری به عنوان مصالح ساختماني مي باشد (بویژه
نماسازی).
سنگ آهک خاکستری روشن تا سفيد مربوط به سازند های سروک و تاربور به صورت مصالح ساختماني از قبي ل
سنگ نما ،پودر سنگ ،موزائيک به کار مي رود .این سنگها دارای مصارف صنعتي در پاالیشگاهها و کارخانه سيمان
نيز مي باشند.
همانگونه که اشاره گردید ،دشتهای سيالبي محل انباشتگي رسوبات جوان هولوسن در گستره مي باشند .این چنين
نهشته ها ،بدليل دارا بودن درصد باال ا ز ترکيبات ریزدانه ای رسي به عنوان مواد اصلي کارگاههای آجرپزی و کارخانه
سيمان کاربرد دارند .دشت شيراز و مرودشت از جمله مناطق با ذخيره مناسب از اینگونه ترکيبات است.
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پوشش آبرفتي پادگانه های جوان در گستره برای بهره برداری شن و ماسه و بعنوان مخلوط در توليد سيمان کارب ری
دارد .این رسوبات دربرگيرنده قطعه سنگ ،قلوه سنگ ،ماسه و کمي سيلت و رس مي باشد.
رسوبهای نمکي بستر دریاچه مهارلو ،دارای ذخيره چشمگيری بوده و برای مصارف صنعتي بهره برداری مي شود.
رسوبهای تبخيری سازند رازک به صورت عدسي ها و الیه های ناپيوسته گچ مي باشد .این بخش دار ای ذخایر قابل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

توجه نيست .این چنين ذخایر در بخشهای باختری خارج گستره مورد پژوهش قابل ردیابي و دارای گسترش
بيشتری مي باشد.
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