وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1:100.000زرﻧﺪ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

7351

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

ف.وﺣﺪ دا ﺸﻤﻨﺪ

1374

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣ
ﯿﻦ

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

TR205
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -7351زرند
موقعيت جغرافيایي و ریخت شناسي

ﻮر

منطقه مورد مطالعه در جنوب خاوری ایران و شمال باختر شهر کرمان در استان کرمان واقع شده است .این ناحيه از
نظر آب و هوا جزو اقليم نيمه بياباني خفيف قرار گرفته ولي در یک دهه گذشته به دليل گسترش کشاورزی و توسعه
کاشت درختان پسته آب و هوا به نحو محسوسي معتدل تر از گذشته شده است .بارندگي بيشتر در فصل زمستان

ﮐﺸ

صورت ميگيرد و تعداد روزهای خشک سال حدود  221روز است .رشته کوههای جنوب باختری و همچنين ارتفاعات
شمال خاوری ورقه زرند جزو اقليم نيمه بياباني سرد محسوب شده و مجموع ماههای خشک و یخبندان حدود  9تا

ﻌﺪ

ﻧﻰ

 10ماه در سال ميباشد .ميانگين بارندگي ساليانه برای ایستگاه کرمان  183ميليمتر و ميانگين حرارت ماکزیمم 35/ 7
درجه و ميانگين حرارت مينيمم  -2/ 8درجه سانتيگراد است .شهرستان زرند که در مرکز نقشه  1:100.000زرند واقع
است در 80کيلومتری شمال باختری شهر کرمان و  1140کيلومتری جنوب خاوری تهران قرار دارد .راه های دسترسي

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

به آن از طریق جادههای تهران-کرمان-زرند و تهران-یزد-بافق و راه آهن تهران -کرمان است .در فرورفتگي تکتونيکي
دشت زرند ،بيش ترین ضخامت نهشتههای آبرفتي و در نتيجه ،سفرههای آبهای زیرزميني دیده ميشود که قناتهای
قدیمي فراوان ،به همراه چاههای موتوری ،فعاليت های گسترده کشاورزی منطقه را سبب شدهاند .ارتفاع منطقه از
 3394متر در قلهای واقع در کوههای جنوب روستای در آب تا  1635متر در کفههای سيلتي-رسي واقع در  5تا 6
کيلومتری باختر زرند تغيير ميکند .گسل کوهبنان با روند شمال باختری -جنوب خاوری ،جدا کننده دشت زرند از

و اﮐ

ارتفاعات و کوه های بخش شمال شرقي نقشه است که به دليل ليتولوژی آن که اغلب از سنگ های سخت و مقاوم در
برابر فرساینده تشکيل شده ،برجستگيها و قله های مرتفعي را تشکيل داده است .در گوشه جنوب باختری ورقه زرند

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

نيز دامنههای شمالي رشته کوه های داوران که از جنوب بافق تا شمال باغين گسترش دارند ،دیده ميشود و در
فرورفتگي دشت بين این دو ،معدود قلههای منفرد و پراکندهای از شاخصترین سنگهای قلهساز منطقه (سازند
شتری) دیده ميشود.
چينه شناسي

زﻣ

ﯿﻦ

نوشتار حاضر خالصه ای است که از روی گزارش داخلي کاملتر ورقه زرند (موجود در کتابخانه سازمان زمين شناسي)
طبق نظر شورای انتشارات توسط آقای دکتر علوی نائيني تهيه شده است.
نئوپروتروزوئیک-کامبرین پیشین

ﺎن

نهشته های تشکيل دهنده نئوپروتروزوئيک و کامبرین پيشين در ناحيه زرند ،سریهای زیرو ،دزو و داهو را شامل

ﺎزﻣ

ميشود.

سری زیرو

ﺳ

در ورقه  1:100.000زرند تنها بخش فوقاني سری زیرو شامل ریوليت و توف رخنمون دارد و بخشهای قدیميتر آن
در نواحي یزدان آباد و آب مراد که به ترتيب در باختر و جنوب ورقه قرار دارند قابل رویت نيست .در حدود  6کيلومتری
جنوب شرق روستای آب نيل ،رخنمون کوچکي از توده سنگ های ریوليتي به رنگ صورتي کمي متمایل به بنفش

مشاهده ميشود که بر روی آن ضخامت ناچيزی از دولوميتهای قهوهای رنگ معادل نهشتههای هم ارز سازند ميال با
ناپيوستگي آذرین پي قرار ميگيرد.
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سری دزو ()Єd

این واحد سنگي متشکل از سنگهای کربناته ،گچ ،دولوميتهای خاکستری و ماسه سنگهای بنفش و قرمز و بندرت
کوارتزیتهای سفيد رنگ است .گاهي سنگهای آذرین متوسط تا قليایي به شدت کلریتيزه و اپيدوتيزه در این سری
وجود دارد .ضخامت سری دزو در ناحيه مورد مطالعه حدود  500تا  700متر برآورد ميشود .بطور کلي این سری به
دو بخش متمایز از یکدیگر قابل تفکيک است:
 بخش زیرین با ضخامت تقریبي  300تا  400متر با گچ فراوان بدون الیهبندی مشخص. -بخش باالیي شامل دولوميت ،سنگآهک ،ماسه سنگ و شيل همراه با گچ دارای الیه بندی منظم و ضخامت تقریبي

ﮐﺸ

ﻮر

 250تا  300متر (.)Єd,gd
در شمال گزوئيه واقع در  2کيلومتری غرب برش چينهشناسي سيمرکان نهشتههای بخش فوقاني سری دزو بصورت

ﻧﻰ

طبقات آهکي ،دولوميتي چرتدار حاوی آلگ های مدور و یا نواری شکل و با ضخامت چند ده متر قابل مشاهده است
که در نقشه زمينشناسي با عالمت ( )Єddنشان داده شده است .واحد سنگي (  )Єddدر تغييرات جانبي به دولوميتهای
ضخيم الیه قهوهای رنگ همراه با چرت تبدیل ميشود که از نظر ليتولوژی و موقعيت چينه ای ميتواند هم ارز بخشهای

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

فوقاني سازند سلطانيه محسوب شود .این دولوميتها در نقشه  1:100.000زرند با عالمت اختصاری ( )Єdبه نمایش
در آمده است .الزم به یادآوری است که سنگ های آذرین متوسط تا بازی سریهای ریز و دزو شامل بيشتر سنگ های
آتشف شاني مانند آندزیت پورفيزیک ،توف بازیک ،تراکيت با عالمت ( )Vو سنگهای دروني مانند دیوریت و
مونزودیوریت ،کوارتزدیوریت و توناليت با عالمت ( ) gdبر روی نقشه نشان داده شده است .در شمال داهوئيه بر روی
دولوميتهای قهوه ای و زرد رنگ قسمت فوقاني سری دزو حدود  15متر تناوب شيل و دولوميت که ميتواند هم ارز

و اﮐ

سازند باروت در کوه های البرز باشد گسترش دارد .این واحد سنگي در روی نقشه با عالمت اختصاری ( )Єbبه نمایش
در آمده است .به عقيده ب .حمدی در برش داهویه (بنستان) جلبک هایي از نوع  Givanella manchuricaکه سن
کامبرین پيشين را مشخص ميکند یافت شده است (آشکوب .)Botomain
سری داهو ()Єda

ﺳﻰ

این واحد سنگي که بيشتر متشکل از ماسه سنگ و شيل است در منطقه مورد مطالعه دارای گسترش نسبتاً فراواني

ﺷﻨﺎ

ميباشد .ضخامت آن از  300تا  500متر متغير است .ماسه سنگ ها بيشتر ميکادار آرکوزی هستند و در زیر
ميکروسکوپ قطعات تخریب شده سنگ های دگرگوني ،ماسه سنگ های گریواکي و فلدسپات به فراواني مشاهده

ﯿﻦ

ميشود .در کوه متکهزون شيلهای سليتدار و سيلتستون های ميکادار به رنگ قرمز تيره تا جگری که در روی نقشه
با عالمت (  )Єshنشان داده شده است ،گسترش دارد .این شيلها در حوالي شمال داهوئيه به  10تا  15متر کاهش
یافته و در شمال گزوئيه بدون حضور سنگهای معادل سازند باروت ( )Єbبر روی دولوميتهای چرتدار قسمت فوقاني

ﺎن

زﻣ

سری دزو ( )Єdقرار ميگيرد .بطور کلي آنچه در روی نقشه زرند با عالمت ( )Єshنشان داده شده است ميتواند از نظر
موقعيت چينه ای هم ارز سازن زاگون بحساب آید .ماسه سنگهای سری داهو بر روی نقشه با عالمت ( )Єsمشخص

ﺎزﻣ

شده است .این ماسه سنگها در بخش هایي از نقشه که در روی واحدهای شيلي ( )Єshقرار دارد ،ميتواند هم ارز سازند
اللون در نظر گرفته شود .ب.حمدی در برش محمد آباد کوه در آب فسيل های زیر را در سازند داهو مورد شناسایي
قرار داده است:

ﺳ

Planolites montanus, Monomorphichnus lincatas, planolites beverlegensis, Treptichunus sp., Brooksella
sp.,Enigmatichunus Paleophycus ex tabularis, Ophimorpha sp.

کامبرین میانی -کامبرین پسین

رسوبات متعلق به کامبرین مياني و پسين را در نقشه  1:100.000زرند ،کوارتزیت قاعدهای (  )Єqسازند کوهبنان () Єm
که هم ارز سازند ميال است و نهشتههای غيرقابل تفکيک از کامبرین تا دونين ( )Є-Dتشکيل ميدهد.
کوارتزیت قاعدهای ()Єq

این واحد سنگي که در گذشته بنام  Top Quartziteیا کوارتزیت رأسي نامگذاری شده امروز به صورت واحد کوارتزیتي
قاعده نهشتههای کوهبنان و هم ارزهای آن بوده و نشانه ای از پيشروی دریا در اواخر کامبرین پيشين تا کامبرین مياني
2
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در نظر گرفته مي شود .اکثراً در نواحي مطالعه شده در قاعده این کوارتزیت حدود ني م تا یک متر کنگلومرای حاوی
قلوه های کامالً گرد شده سياه رنگ سيليسي مشاهده ميشود .در بيشتر نواحي ورقه  1:100.000زرند شاخص بودن
این واحد سنگي نقش مهمي را در تفکيک واحدهای سنگي از یکدیگر ایفا مينماید و ضخامت این کوارتزیت در شمال
گزوئيه  40متر ،شمال داهوئيه  50متر و شرق گنکوئيه  62متر گزارش ميشود .در این سه برش زمين شناسي دو افق
کوارتزیتي تحتاني و فوقاني همراه با بخش شيلي و ماسه سنگي قرمز رنگ مياني دیده ميشود .در برش شرق گتکوئيه
در این کوارتزیت نقش موج ( )Ripple markو الیهبندی متقاطع ( )Cross bessingفراوان است.
سازند کوهبنان و یا نهشته های هم ارز سازند میال ()Єm

ﮐﺸ
ﻮر

رخنمون های منتسب به کامبرین مياني و باالیي ناحيه کرمان از سال های پيش ،کم و بيش توسط زمين شناساني
چند شناسایي و بررسي شده و در منطقه های کوهبانان تا کرمان و راور ،توالي ناکاملي از طبقات مربوطه با ضخامت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 200متر و به سن اواخر کامبرین پيشين تا کامبرین مياني ،بدون ارائه برش الگو ،سازند کوهبنان نامگذاری شده و با
سازند کالشانه و یا عضو  1سازند ميال مقایسه شده است .تاکنون در محدوده ورقه زرند با هيچ برشي از پالئوزوئيک که
در آن رسوبات کامبرین مياني و باالیي نبود کامل داشته باشد مواجه نشده ایم .ضخامت این واحد سنگي از حدود 10

تﻣ

متر تا  610متر در تغيير است که مي تواند مربوط به مسائيل تکتونيکي ،رسوبگذاری و یا حتي فرسایش باشد .بطور
کلي سازند کوهبنان و یا نهشتههای هم ارز سازند ميال در  60تا  70درصد برشهای زمين شناسي ورقه زرند از دو

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش دولوميتي ضخيم الیخ و ستيغ ساز فوقاني( ) Є2mو رسوبات نرم فرسایش تحتاني ( )Є1mتشکيل مي شود .در اغلب
برشهای زمين شناسي ناحيه زرند شيل های هم ارز عضو  5از سازند ميال به سن اردویسين رخنمون دارد .در برش
زمينشناسي شمال داهوئيه سازند کوهبنان حدود  530متر ضخامت دارد که  230متر آن به بخش دولوميتي فوقاني

و
اﮐﺘ

( )Є2mو حدود  300متر آن به بخش نرم فرسایش ( ) Є1mتعلق دارد .در برش چينهشناسي هتکن-سيمرکان در طبقات
فوقاني سازند کوهبنان تریلوبيت  Cf.Saukia sp.یافت شده که توسط ف-گلشني به کامبرین مياني تا پسين نسبت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داده شده است .الزم به یادآوری است که تریلوبيت مزبور توسط برخي از مولفين به سن کامبرین پسين تا اردویسين
پيشين نسبت داده شده است .در بخش مياني بخش تحتاني نرم فرسایش سازند کوهبنان در شمال داهوئيه سنگآهک
سياه رنگي وجود دارد که سرشار از فسيلهای باز وپایان ،آلگ ،هيوليتس و نيز قطعاتي از تریلوبيتها مانند Chuangia
 Anomocare sp., , sp.و  Lioparella sp.ميباشند .در مطالعات برشهای نازک این سنگآهک سياهرنگ مابين فسيل
شناسان اتفاق نظر وجود ندارد .پارهای از فسيل شناسان این برشهای نازک را به دونين و پارهای دیگر به کامبرین

زﻣﯿ

نسبت دادهاند .کندونت های مطالعه شده توسط ولفارت در برش داهویه مربوط به اواخر کامبرین زیرین و فسيل
 lranolesiaمربوط به کامبرین مياني است .در غرب گریک تناوبي متشکل از شيل ،ماسه سنگ ،دولوميت و آهک بر
روی سازند اللون و در زیر سازند بهرام قرار گرفتهاند که در روی نقشه زمينشناسي زرند با عالمت اختصاری ()Є-D

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نمایش داده شده است .در بخش باالیي این برش مرجان دونين زیرین و مياني  Xystrigonia sp.توسط ب .حمدی
جمع آوری و توسط خاکسار مورد مطالعه قرار گرفته است .در سازند بهرام در این ناحيه ب .حمدی Cyrtospirifer

 Tentaculites sp., sp.را مطالعه نموده است.
اردویسین ()Osh,s,l

نهشته های متعلق به اردویسين از حدود چند متر در اطراف معزآباد تا  600-500متر در برش چينهشناسي شمال
گزوئيه تغيير ميیابد .بطور کلي این نهشتهها با هيچ کدام از سازندهای معرفي شده متعلق به اردویسين ایران شباهت
کاملي ندارد .آذر-آواریها و گدازههایي که در گذشته تصور مي شد محدود به سيلورین باشد در مطالعات ناحيه زرند

مشخص گردید که حداقل سه افق فعاليت های آتشفشاني از اوایل اردویسين تا اواخر سيلورین در منطقه وجود دارد.
نهشتههایي که با نشانه ( )Osh,s,lمشخص شدهاند در برش شرق گتکوئيه شامل  65متر شيلهای سيلت دار ،در بعضي
افق ها مارني زرد و قرمز رنگ و درون الیههای ماسه سنگي و نيز آهک های نازک الیه تا شيلي سرشار از بازوپایان
سياهرنگ ریز باسن اردویسين و قطعات تریلوبيت است .ف،گلشني فسيلهای زیر را تشخيص داده است:
Hebertella sp., Dinorthis sp., Orthida gen sp. nov., Dalmanella sp.
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بر روی این افق فسيلدار حدود  50متر سيلت سنگ های سبز زیتوني و یا قرمز تيره همراه با درون الیههای ماسه
سنگي مشاهده ميشود.
در برش شمال داهوئيه رسوبات اردویسين با ضخامت حدود  200متر دیده ميشود که در قاعده آن حدود  2تا  3متر
کوارتزیت و ماسه سنگ کوارتزیتي و نيز طبقات نرم شيلي-ماسه سنگي و درون الیههای آهک سرشار از بازوپایان و
به ندرت مرجان و ساقه کرینوئيد و قطعات تریلوبيت دیده ميشود .ف .گلشني سنگواره های زیر به سن اردویسين را
در این برش تشخيص داده است.
Billingsella sp., Dalmanella sp., Dolerorthis sp., Dinorthis sp.

ﮐﺸ
ﻮر

نهشتههای اردویسين در برخي از برشهای زمين شناسي دارای ضخامت بيشتری بوده و قابل تقسيمبندی به دو بخش
 O1,O2ميباشد که غالباً بر روی واحد  Ov,tقرار دارند .در شمال گزوئيه بخش  O1ضخامتي در حدود  200متر داشته
و شامل تناوبهای ماسه سنگ و شيلهای سيلت دار زیتوني رنگ با سيمان کمي آهکي و نرم فرسایش مي باشد .واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 O2حدود  170متر ضخامت دارد و از تناوب الیههای ماسه سنگي و شيلهای سيلتدار به رنگ قرمز تيره و نيز در
قاعده کوارتزیت و درون الیههای ماسه سنگ آهکي تشکيل یافته است .در شمال غرب در آب و نواحي هتکن -سيمرکان
واحدهای  O1,O2از  80تا  120متر ضخامت داشته و در قاعده واحد O1افق نازکي از کنگلومرا و ميکروکنگلومرا وجود

تﻣ

دارد .در برش زمينشناسي هتکن -سيمرکان در نمونه برداری مقدماتي مجموعه فسيلهای زیر تشخيص داده شد.

Salopina sp., Gypidula sp., Anastrophia sp., Trigonirhynchia sp., Howellella sp., Rhynchonellids,
Orthoceratid nautiloid, Solitary rugose coral

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در نمونه برداری بعدی از همين ناحيه گونههای زیر با سن سيلورین پيشين تشخيص داده شد.

Gypidula sp., Dolerorthis sp., plectodonta sp.,Cyrtia sp.,Salopina cf. brandi?, Epitomyonica sp.,
Syringopora cf. bifurcate

در بازدیدی که در سال  1374توسط شورای مشورتي سازمان زمين شناسي کشور از منطقه بعمل آمد ب .حمدی
آذر-آواریهای اردویسین ()Ov,t

و
اﮐﺘ

گراپتوليتهای فراواني را در این شيلها نيز تشخيص داد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهای آذر-آواری و گدازههای متوسط تا بازیک در افقهای چينه شناسي مختلف اردویسين ناحيه وجود دارد .در
برش چينهشناسي غرب بنستان ،بخش گدازههای متوسط تا بازیک موجود در نهشتههای اردویسين  15تا  20متر
ضخامت داشته و در البالی ماسه سنگهای توفي به رنگ قرمز تيره تا بنفش قرار گرفتهاند .ضخامت نهشتههای ماسه
سنگي و توفي و شيلي مربوط به اردویسين گاهي به بيشتر از یکصد متر هم ميرسد .اغلب ،افق های نازک التریتي در
البالی تناوب فوق نيز مشاهده ميشود .سنگهای متعلق به اردویسين با رخسارههای کم و بيش مشابه در شمال
گزوئيه ،شمال تيگدر و جنوب آب بيد رخنمون دارد.

زﻣﯿ

سیلورین-دونین ()SD

رسوبات سيلورین و دونين زیرین که هم ارز سازند نيور است تا حدود 275متر در برش هتکن-سيمرکان ضخامت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد .کمترین ضخامت نهشتههای منسوب به سيلورین -دونين ناحيه در برش چينهشناسي شمال غرب باب تنگل
مشاهده شده است .در برخي از برشهای زمين شناسي ناحيه زرند این رسوبات شباهت هائي را با سازند نيور از خود

نشان ميدهد ولي در بيشتر برش های دیگر ،این رسوبات به علت عدم شباهت ليتولوژی به عنوان هم ارزهای سازند
نيور در نظر گرفته شده اند .بخش زیرین رسوبات سيلورین -دونين با رخساره پيش رونده ماسه سنگي -کوارتزیتي و
ميکرو کنگلومرایي شروع مي شود .نظر به اینکه تعيين مرز دقيق سيلورین از دونين زیرین در بررسيهای اخير ناحيه
امکان پذیر نشد لذا این دو زمان زمين شناسي تحت عنوان رسوبات سيلورین و دونين زیرین مورد مطالعه قرار گرفت.
در برش شمال تيگدر رسوبات هم ارز سازند نيور حدود  280متر ضخامت دارد و شامل ماسه سنگهای آهکي ،ماسه

سنگ و درون الیههای سنگ آهکي به رنگ خاکستری تيره ميباشد .در جنوب شرق خانوک این رسوبات به دو بهش
قابل تقسيم است که بر روی توف -برشها و گدازههای قليایي اردویسين قرار گرفتهاند .بخش فسيلدار زیرین با
ضخامت  45متر شامل تناوب شيلهای سيلتدار قرمز با درون الیههای نازک سنگآهک حاوی باز و پایان و آلگهای
مدور است .بخش باالیي با ضخامت  35متر شامل تناوب شيل و ماسه سنگهای آهکي و سنگآهک های ماسهای و
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الیه های آهک است .در چند متر قسمت فوقاني بخش باالیي بریوزوئرر ،ساقههای کرینوئيد و گاهي اسپيریفر و سایر
بازوپایان دیگر مشاهده ميشود .فسيل های زیر از بخش تحتاني بدست آمده که سن سيلورین پسين را برای این بخش
تعيين ميکند.
Thamnopora sp.,? Mastopora sp., Platystrophia sp., Howellella sp., Dolerorthis sp., Resserella sp.,
Anastrophia sp., Orthida gen. et sp. nov.

در برش چينه شناسي شمال خانوک که بهم ریخته و گسله بوده و هم ارز نهشتههای سازند نيور است ،تناوبهای گچ
و دولوميتهای به رنگ خاکستری تيره دیده ميشود .در برش چينه شناسي شرق هوتک و در یک طاقدیس برگشته

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگهای قرمز و تناوبهای سيل سنگ و آهک که بطور تدریجي؟ به آهک های سازند بهرام تبدیل ميگردند،
مشاهده مي شود .در دماغه غربي این طاقدیس ماهي هایي به سن دونين پسين توسط ف.گلشني و ف.ژانویه ()1974

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مورد مطالعه و بررسي قرار گرفتهاند .در بازدید زمينشناسي پائيز  1374ب.حمدی و م .لساني فسيل های زیر را در
برش چينه شناسي شرق هوتک مورد مطالعه قرار دادهاند .این فسيل ها که در سازند بهرام برداشت شده است ،س ن
ژیوسين باال-فرازنين پایين را برای رسوبات سازند بهرام در ناحيه فوق تعيين مينماید.

تﻣ

Cyrtospirifer sp., C.verneuili, Limoptera sp., Modiola sp., Aviculopecten sp., Tentaculites sp., lcriodus
nodosus, Spathognathodus sp., Ozarcodina sp., Polygnathus webbi., Polygnathus cf. pennata, Roundya
sp., Lonchodina sp., Ligonodina sp.
الیههای باالتر حاوی  polygnathus xylusاست که دونين فوقاني را مشخص ميکند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشتههای سيلورین که در برخي از برش های زمين شناسي ناحيه زرند قابل تقسيم به دو بخش بودهاند مانند برش
چينهشنا سي شمال گزوئيه ،هتکن به سيمرکان ،شمال غرب در آب و ...با عالمتهای اختصاری  S2D,S1نشان داده
شدهاند .فسيل های زیر در واحد تحتاني مورد شناسایي قرار گرفتهاند.

و
اﮐﺘ

Platystrophia sp., Howellella sp., Xerxespirifer cf. iranicus, cf. Epitomyonia sp. Orthida gen. et sp. nov.,
Dolerorthis sp.

فسيلهای فوق هر چند سيلورین پسين را مشخص مي کنند ولي گاهي بعضي از گونه های این برکيپودها در رسوبات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دونين پيشين هم گزارش شدهاند .در برش چينه شناسي شمال غرب در آب ،نهشتههای بخش  S1حدود 115متر
ضخامت دارد و شامل تناوب ماسه سنگ قرمز ،کوارتزیت و شيل است .نهشتههای بخش  60S2Dتا  100متر ضخامت
داشته و مشتمل بر تناوب ماسه سنگ ،سيلت سنگ و درون الیههای فراوان سنگآهکهای ماسهای و افقهای نازک
الیه سنگ آهک خاکستری -سياه رنگ سرشار از بازوپایان نوع سيلورین ،آلگ و کرینوئيد است .فسيل ها و تانتاکوليتس
موجود در این نهشتهها آشکوبهای ونالکين و لودلوین را برای آنها تعيين ميکند.
Tentaculitids, Rhynchonellids.? Rhynchotreta sp., Anastrophia sp.

در پارهای از برشهای زمين شناسي منطقه مورد مطالعه به علت ضخامت کم برخي از واحدها ،مجموعه آنها به صورت

زﻣﯿ

تفکيک نشده به نمایش در آمده است .در برش چينه شناسي غرب معزآباد ،مجموعه سازندهای واقع بر روی ماسه
سنگهای اللون و در زیر سازند پادها با عالمت  Є-Dنشان داده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند پادها ()Dp

این واحد سنگي با ضخامتهای متغير از  35متر تا  390متر در برشهای چينه شناسي شمال و غرب در تنگل ،جنوب

کوه جمالو ،شمال تيگدر ،شمال گزوئيه ،غرب بنستان ،شمال خانوک ،هتکن-سيمرکان و شمال غرب در آب رخنمون
دارد .در برش چينه شناسي شمال غرب در آب ،بر روی نهشتههای بخش  S2Dو بدون مرز مشخصي 10 ،تا  15متر
تناوبهای ماسه سنگ و بيشتر کوارتزیتهای سفيد رنگ دیده ميشود ،که ميتواند مربوط به قاعده سازند پادها

باشد .درون الیههای فراوان سنگ آهکهای نازک الیه در داخل ماسه سنگهای این ناحيه حاوی فسيل های زیر است
که ف.گلشني سين سيلورین (اشکوب های ونالکين -لودلوین) را برای این واحد تعيين نموده است.
Xerxespirifer sp., Xerxespirifer aff iranicus, Howellella sp., Rhynchotreta sp.,? Anastrophia sp.,
Platystrophiniiae: gen. et sp.nov., Orthida: gen. te sp. Indet., Strophomenda gen. et sp. Nov,? Brachyprion
sp., Chilidiopsid: gen. et sp. Nov.,? Epitomyonia sp., Dolerorthis sp., Salopina cf. brandi,? Eospirifer sp.,
Favosites sp., Heolites sp.
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سازند سیبزار ()Ds

سازند سيبزار و هم ارزهای آن در ورقه 1:100.000زرند از چند متر تا  60متر ضخامت دارد و بيشتر از دولوميتهای
خاکستری تيره تا سياه تشکيل شده است .در برخي از برشهای زمين شناسي سازند سيبزار از بيش از یک افق
دولوميتي تشکيل یافته مث الً در شمال گزوئيه دارای سه افق دولوميتي تيره رنگ است که در بين آنها طبقات نازک
الیه روشن تر زرد و خاکستری رنگ ماسه سنگ آهکي-دولوميتي مشاهده ميشود .در برش هتکن-سيمرکان تنها دو
افق دولوميتي تيره رنگ در داخل سازند سيبزار قابل تشخيص است.
سازند بهرام ()Db

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد سنگي به عنوان شاخصترین طبقات فسيلدار منطقه در اغلب برشهای چينه شناسي تا مرحله تعيين سن
در حد اشکوب به خوبي قابل شناسایي مي باشد .ضخامت این سازند از حدود  20متر در کوه تير تا حدود  300متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در شمال داهوئيه متغير است.
در بخش زیرین و باالیي این سازند کوارتزیت و ماسه سنگ موید پيشروی دریا در آغاز دونين پسين و انقطاع
رسوبگذاری در مرز باالیي این سازند است .در برخي از برشها سازند بهرام در قسمت باال به طور تدریجي به سازند

تﻣ

شيشتو تبدیل مي شود بطوری که تفکيک این دو سازند از یکدیگر امکانپذیر نميباشد .در غرب معزآباد فسيلهای
زیر که سن دونين پسين را مشخص ميکند در سازند بهرام مورد شناسایي قرار گرفته است.
Cyphoterorhynchus koraghensis, Douvillina sp., Cyrtospirifer spp., Cyrtospirifer cf. verneuili,
Cyrtospirifer aff. quadratus, Cyrtospirifer cf. asiaticus Productids.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در برش چينه شناسي کوه تير فسيل های زیر سن دونين پسين تا کربونيفر پيشين را مشخص کرده است.
Aulacella sp., Rhipidiomella cf. michellini, Athyris sp., Spiriferoids gen. et sp. Indet., Cleiothyridina sp.,
Schuchertella rugosa., ? Mesoplica sp.

و
اﮐﺘ

حدود  2کيلومتری شرق برش کوه جمالو و نزدیک به مرز شرقي نقشه زرند فسيلهای زیر سن دونين پسين (فرازنين)
را مشخص ميکنند.
Spirifer cf. rhukensis, Spinatrypina chitralensis, Cyrtospirifer verneuili (?) echinosus, Schizophoria sp.,
Cyrtospirifer cf. syringothyriformis, Spinatrpina (Exatrypa) cf. explanata, Hexagonaria sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در برش چينه شناسي شمال غرب برفاب در سازند بهرام فسيلهای زیر باسن دونين پسين تشخيص داده شده است.
Cyrtospirifer quadratus, Cyrtospirifer cf. asiaticus, Cyphoterorhynchus arpaensis Cyphoterorhyncus
koraghensis Cyrtiopsis cf. multiplicata.

در جنوب آب بيد ف .گلشني مانند برشه ای فوق فسيله ای زیر را با سن دونين پسين در سازند بهرام تشخيص داده
است.

Platyspirifer cf. minutes, Cyrtiopsis sp., ? Unispirifer sp., Dichospirifer sp.

زﻣﯿ

سازند شیشتو ()DCsh

نهشته های منسوب به سازند شيشتو کم و بيش در تمامي برشهای چينه شناسي ورقه زرند مابين سازندهای بهرام و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سردر رخنمون دارد .ضخامت این سازند از  10متر در برش شمال غرب باب تنگل تا حداکثر  450متر در برش شمال
گزوئيه دیده شده است .در برخي از مقاطع تفکيک این سازند به دو زیر واحد (شيشتوی یک و شيشتوی دو) نيز

امکانپذیر ميباشد .در برش غرب معزآباد فسيل های زیر در آهکه ای بخش تحتاني این سازند مورد مطالعه قرار گرفته
است.
Cyrtospirifer schelonicus, cyrtospirifer verneuili, Cyrtospirifer verneuili echinosus, Productella sp.,
Uchtospirifer cf. multiplicatus. Cyphoterorhynchus koraghensis.

این فسيل ها توسط ف.گلشني به دونين پسين نسبت داده شده است .در بخش فوقاني این سازند در برش فوق
فسيلهای زیر با سن کربونيفر پيشين تشخيص داده شده است.
Spirifer cf. striatus, Cleiothyridina sp., Composita sp., Spirifer cf. missouriensis, Spirifer cf. tornacensis.

در جنوب شرق آب نيل سازند شيشتو از تناوب آهک های نازک الیه و شيل تشکيل شده که حاوی فسيلهای زیر با
سن کربونيفر پيشين است.
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Syringothyris sp., Rhipidiomella michellini, Composita sp., Spirifer cf. striatus, Cleiothyridina sp.,
Rhynchonellids.

در کوه تير نيز فسيل های زیر با سن کربونيفر پيشين مورد شناسایي قرار گرفته است.
Spirifer cf. striatus, Syringothyris cf. cuspidate, Brachythyris sp., Crinoidal ossicles.

در غرب گریک سازند شيشتو از تناوب سنگ آهک نازک الیه با الیههای شيلي تشکيل شده و فسيل های زیر با سن
فرازنين توسط ف.گلشني تشخيص داده شده است.
?Cyrtospirifer cf. verneuili (Murchison), Cyrtospirifer spp., Cyphoterorhynchus aff. Koraghensis,
Schizophoria sp., Uchtospirifer sp., Cariniferella sp.,? Ripidiorhnchus sp.

ﮐﺸ
ﻮر

حدود دو کيلومتری شرق برش کوه جمالو و نزدیک به مرز شرقي ورقه زرند شيشتو متشکل از شيل ،ماسه سنگ
همراه با درون الیههای نازک آهکي فسيلهای زیر را با سن دونين پسين مورد شناسائي قرار دادهاند.

Ptychomaletoechia ? deltidialis, Cyrtospirifer sp, Dmitria cf. seminoi,? Productella sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در شرق هوتک و در جنوب آب بيد ميکروفسيل های زیر در سازند شيشتو یافت شده که سن دونين پسين خصوص اً
فرازنين را تعيين ميکنند.

Givanella sp., Umnella sp., Trilobites debries, Umbella aff. Shahrudensis Bozorgnia, Lamelibranchial
shell`s debries.

در شمال گزوئيه این سازند با  450متر ضخامت رخنمون دارد .زیر واحد سنگي شيشتوی یک با ضخامت  150متر

تﻣ

شامل تناوب سنگ آهک و ماسه سنگ آهکي و شيل ميباشد که با همبری تدریجي بر روی سازند بهرام قرار دارد.
زیر واحد سنگي شيشتوی  2در این ناحيه از  200متر طبقات کوارتزیتي و حدود  100متر تناوب شيل های سيلتي و

و
اﮐﺘ

کربونیفر ( -)Csسازند سردر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماسه سنگهای آهکي نرم فرسایش تشکيل ميشود .فعاليت های آتشفشاني دونين پسين تنها در شمال غرب باب
تنگل (در تنگل) مشاهده ميشود .در این ناحيه حدود  3تا  4متر سنگ آذرین اسيدی با کانيهای اپاک و سرشار از
آهن در داخل سازند شيشتو وجود دارد.
رسوبات مربوط به سازند سردر در اکثر برشهای چينهشناسي با ضخامتهای متغير و حداکثر با ضخامت  420متر در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمال گزوئيه بر روی سازند شيشتو قرار دارد .در برخي از برشها سازند سردر قابل تقسيم بندی به دو زیر واحد سنگي
(سردر یک و سردر دو) ميباشد .اغلب بزرگ سنگواره های فراوان موجود در سازند شيشتو در این سازند کم شده و
برعکس در طبقات آهکي سازند سر در خصوصاً سر در یک وفور فرامنيفرها چشمگير است .در تعداد زیادی از برشهای
چينهشناسي ،نهشتههای هم ارز سازند سردر بيشتر دارای رخساره های تخریبي ،ماسه سنگي ،شيل ،کوارتزیت ،ماسه
سنگ آهکي است .تنها در برش چينه شناسي غرب بنستان در اواسط سازند سردر یک ،افق  1تا  2متری آندزیت نيز

زﻣﯿ

مشاهده شده است .در غرب معزآباد زیر واحد سنگي سردر یک حدود  100تا  110متر ضخامت داشته و بر روی سنگ
آهکهای راس سازند شيشتو قرار ميگيرد .در مطالعات ميکروسکوپي این آهکها فسيلهای زیر بررسي و سن کربونيفر
پيشين (ویزئن) تشخيص داده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Earlandia vulgaris (R,Cher & Reif), Archaesphaera sp., Bischaera cf. irregularis, Earlandia sp.,
Calcisphaera sp., Bryozoa, Crinoid,s frag., Echinid,s spine, Aoujgalia sp.

در همين برش زمين شناسي زیر واحد سنگي سردر دو  90تا  100متر ضخامت داشته و حاوی فسيل های زیر با سن
ویزئن ميباشد.
Earlandia aff. Vulgaris, Earlandia sp., Trilobite,s denries, Algae cyanophycea, Bryozoa, Crinoid,s plates,
shell debries.

در برش چينه شناسي غرب باب تنگل حدود  9متر گچ های سفيد رنگ در اواسط بخش دولوميتي فوقاني نهشتههای

هم ارز سازند سردر وجود دارد.
در برش چينه شناسي گزوئيه که سازند سردر دارای ضخامت  420متر است طبقات ضخيم کوارتزیتي در قاعده زیر
واحد سردر  1و سردر  2وجود دارد .در برش هتکن -سيمرکان ،نهشتههای هم ارز سازند سردر با ضخامت  350تا
 400متر مشاهده ميشود .در ق اعده زیر واحد سنگي هم ارز سردر یک 60 ،تا 70متر ماسه سنگهای کوارتزیتي که
کمي آهکي هستند دیده ميشود .بر روی آنها  150تا  200متر رخساره های نرم فرسایشي متشکل از شيل ،ماسه
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سنگ و شيل سيلتدار دیده مي شود .زیر واحد سنگي هم ارز سردر  2در همين برش  150متر ضخامت دارد و از
دولوميتهای خاکستری و گاهي درون الیههای آهک سياه رنگ تشکيل شده است .فسيلهای زیر در مطالعات
ميکروسکوپي این آهک ها بدست آمده است.
Archaesphaera spp, A.minima Suleimanov, Radiosphaera sp., Earlandia? sp.

فسيلهای فوق سن کربونيفر پيشين (تورنزین) را تعيين ميکند .در برش چينه شناسي غرب گریک به لحاظ دولوميتي
بودن سازندهای سردر ،جمال و شتری جداسازی آنها از یکدیگر مشکل بوده و حدود  35متر بخش تحتاني
دولوميتهای تيره رنگ را که بر روی سازند شيشتو واقع شدهاند هم ارز سازند سردر در نظر گرفتهایم.

ﮐﺸ
ﻮر

کربونیفر-پرمین (?)CP

بطور کلي مجموعه رسوباتي که روی سازند سردر و در زیر سازندهای سرخ شيل و یا شتری ناحيه مورد مطالعه مشاهده
مي شوند معموالً دولوميتي و کم فسيل است ولي عليرغم نداشتن فسيلهای شاخص پرمين ،از نظر ليتولوژی با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخشهایي از سازند جمال قابل هم ارزی است .بخش دولوميتي فوقاني این رسوبات در بسياری از نقاط ورقه زرند هم
ارز بخش دولوميتي باالیي سازند جمال مي باشد .بدليل کم فسيل بودن این بخش تاکنون تعيين مرز دقيق پرمين با
تریاس در این قبيل رخنمونها امکانپذیر نبوده و به مجموعه فسيلهای شاخص پرمين در این وریقه برخورد نشده

تﻣ

است .ميکروفسيلهایي نظير:

Mizzia sp., Pachyphoia sp., Hemigordiud sp., Tuberitina sp.
توسط ح.پرتو آذر ،خصوصاً فوزیليندهایي از نوع  Endothyraبه سن کربونيفر تشخيص داده شده است و حتي در پاره ای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

موارد به ناگهان سن تریاس نيز تشخيص داده شده است .در برخي از برشهای زمين شناسي منطقه بدليل وجود سازند

و
اﮐﺘ

سرخ شيل بر روی دولوميتهای پرمين و در زیر دولوميت های شتری ،جداسازی واحدهای سنگي مربوط به راحتي
امکان پذیر است ولي در تعدادی دیگر از مقاطع که سازند سرخ شيل رخنمون ندارد ،جداسازی این دو واحد از همدیگر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مشکل بنظر ميرسد .بطور کلي آهکها و دولوميت های تيره رنگ واقع در زیر سازند شتری ،فاقد فسيلهای شاخص
بوده و در بعضي نقاط حاوی گاستروپودها و کرم هایي است که در کربونيفر و هم در تریاس دیده شده اند .لذا برخي
سن تریاس پيشين را برای آن تشخيص دادهاند و در تعدادی دیگر از نمونهها ،به ناگهان تا اشکوب موسکوین و حتي
ویزئن پایين رفتهاند .در برش چينهشناسي غرب معزآباد ،نهشتههای مزبور  50تا  60متر ضخامت داشته و در قاعده
مشتمل بر  8تا  10متر نهشتههای نرم فرسایش زرد و قهوهای رنگ ماسه سنگ آهکي با درون الیههای دولوميتي بوده
و در با ال طبقات متوسط تا ضخيم الیه به رنگ خاکستری تيره تا سياه دارای پيزوليت و کمي براکيپود دیده ميشود.
در رأس این ترادف چندمتر دولوميت قرار دارد و سپس بر روی آنها کوارتزیتها و ماسه سنگهای سازند سرخ شيل
قرار ميگيرد .در بررسيهایي که بر روی آهکهای تيره رنگ فوق انجام گرفت ابتدا سن کربونيفر و سپس سن ویزئن

زﻣﯿ

تا موسکوین توسط ح.پرتو آذر تشخيص داده شد .م.نوازی فسيلهای زیر را با سن ویزئن در این آهکها تشخيص داده
است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Crinoid,s frag., Mollusca frag., Algae: Stacheoides sp., Koninckopora cf. minuta, Aoujgalia sp., Echinid,
s frag.

در رخنمونهای شرق حسين آباد ،در نهشتههای مزبور ميکروفسيلهای زیر توسط م.نوازی تشخيص داده شده است.
Archaesphaera sp., Bischaera sp., Eotuberitina sp., Diplosphaerina sp., Bryozoa, Radiosphaera sp.,
Archaediscus cf. krestovnikoui, Cornuspira sp.

در شمال غرب برفاب ضخامت این واحد سنگي به حدود  100تا  110متر ميرسد که در قسمت قاعده ای نرم فرسایش
بوده و از ماسه سنگ ،سنگآهک ماسهای نازک الیه و شيل های خاکستری تا قرمز تيره تشکيل شده است .ضخامت

این بخش قاعده ای حدود  10متر ميباشد .بر روی این قسمت نرم فرسایش دولوميتهای قرمز و قهوهای قرار دارد.
فسيل های زیر سن این واحد را فرازنين تا ویزئن تعيين نموده است.
Cryptophyllus sp., Crinoides, Bryozoa, Ostracoda.

8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پرمین-تریاس ()PTR

در ناحيه زرند در زیر سازند شتری رسوباتي با ضخامت چند ده متر تا حداکثر 120متر متشکل از دولوميتها و
سنگآهکهای دولوميتي دیده ميشود که در روی نقشه با سنپرمين -تریاس نشان داده شده است .بيشتر فسيلهای
یافت شده در این واحد سنگي که در نزدیکي کوه جمالو ،شمال غرب روستای قدون و شمال گزوئيه جمعآوری شده
سنتریاس پيشين را مشخص ميکنند .این فسيلها عبارتند از:
Glomospira spp., Spirorbis sp., Globochate sp., Ostracoda, Maendrosspira sp., Glomospirella sp.,
Duastominidae, Tolypammina sp.

ﮐﺸ
ﻮر

تریاس پیشین ( -)TRsسازند سرخ شیل

سازند سرخ شيل در ورقه  1:100.000زرند دارای ضخامت و گسترش چنداني نيست و گاهي در اثر فرسایش و یا عدم
رسوبگذاری این سازند حذف شده و رسوبات متعلق به سازند شتری مستقيماً و بدون واسطه سازند سرخ شيل بر روی
طبقات قدیميتر قرار مي گيرند .حداکثر ضخامت شناخته شده این سازند در منطقه مورد مطالعه  60تا  70متر است

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که عمدتاً از کوارتزیت ،ماسه سنگ ،شيل و درون الیههای نازکي از طبقات سنگآهک ماسهای تشکيل شده است.
بندرت افقهای نازک و کم عياری از التریت های قرمز رنگ همراه با نهشته های این سازند در منطقه مشاهده شده
است.

تﻣ

تریاس پیشین و میانی ( :)TRshسازند شتری

این سازند از دولوميتهای قهوه ای رنگ ،قرمز و خاکستری روشن با الیهبندی نازک تا متوسط در بخش تحتاني و

و
اﮐﺘ

آن از چند ده متر تا  150متر در تغيير است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متوسط تا ضخيم الیه در بخش فوقاني همراه با افق های چرت در ناحيه زرند رخنمون دارد .فسيل قابل تشخيص
تاکنون در این سازند مشاهده نگردیده و تعيين سن چينه شناسي این سازند بر اساس جایگاه چينهشناسي و قرار گيری
آن در بين طبقات فسيل دار زیرین و فوقاني آنست .این سازند در ناحيه مورد مطالعه اکثراً ستيغساز بوده و ضخامت
تریاس میانی -پسین ( -)TRsh.eعضو اصفهک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روی دولوميتهای رأس سازند شتری در برخي از نقاط ورقه زرند طبقات سنگآهک سفيد تا خاکستری روشن رنگي
بطور هم شيب قرار مي گيرد .ضخامت این عضو که با عضو اصفهک مقایسه شده است از چند متر تا حدود  60متر در
تغيير است .در سطح الیه بندی این عضو گاهي بقایای صدفهای نامشخص دیده ميشود ،گاهي نيز این آهکها مانند
برش شمال غرب باب تنگل حاوی استراکود ميباشند.
تریاس پسین ( -)TRnسازند نای بند

زﻣﯿ

جنبش های زمين ساختي کيمرین پيشين در منطقه پيامدهای متفاوتي داشته است ،بطوریکه در برخي نقاط واحدهای
سنگي شتری و اصفهک به کلي از آب خارج شده و در معرض فرسایش قرار گرفتهاند و در برخي دیگر از نقاط منطقه
مورد مطالعه کم عمق شدن ناگهاني حوضه مشاهده مي گردد ،بطوری که نهشتههای تخریبي و کم عمق و شيل و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ماسه سنگهای تریاس پسين باهمبری تند بر روی آهکهای سفيد رنگ عضو اصفهک دیده ميشوند .در برخي از
رخنمونها عليرغم انقطاع رسوب گذاری در مرز سازندهای شتری و نایبند ،درون الیههای سنگآهکي گاهي صدف
دار سازند نای بند ،داللت بر تدریجي بودن تغييرات محيط رسوبي مينماید .الیههای گذر تدریجي و هم شيب از عضو
اصفهک به سازند نای بند در برش هتکن -سيمرکان (با ضخامت  50تا  60متر) و در حدود چهارکيلومتری جنوب
غرب روستای داربيد خون (با ضخامت  100تا  120متر) کامالً متمایز است و در آنها فسيل های زیر با سنتریاس
پسين تشخيص داده شده است.
Duastominidae, Pseudocucorbita? Sp. Siphonifera sp., Glomospirella sp., Trocholina? Sp., Pilammina
densa pantic, Spiriamphorella? Sp., Ammodiscus sp., Glomospira sp., Tolypammina sp.

سازند نایبند با رخساره شيل ،ماسه سنگ و درون الیههای سنگ آهکي تيره رنگ صدفدار در بسياری از برشهای
چينه شناسي ناحيه دیده شده است که اغلب حاوی ميکروفسيلهای زیر و با سنتریاس مياني تا پسين هستند.
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Nodosaria sp., Cristellaria sp., Glomospirella sp., Glomospira sp., Ammodiscus sp., Lenticulina sp.,
Aeolisaccus sp., Easlandia sp., Orthoverthella sp., Agathammina sp., Involutina sp., Costifera sp.,
Tolypammina sp.
بخش شيلي و ماسه سنگ قسمت فوقاني سازند نایبند در روی نقشه زرند به دو زیر واحد سنگي  TR23و  TR33تقسيم
شده است .زیر واحد  TR23در نامگذاری محلي توسط کارشناسان شرکت زغالسنگ کرمان سویت دهرود ( Dahrud

 )Suiteنامگذاری شده و از تناوبهای سيلت سنگ ،شيل و ماسهسنگ به رنگ سبز و قهوه ای و زیتوني با ضخامت
 245متر تا  1250متر تشکيل شده است .زیر واحد سنگي  TR33بنام سویت داربيد خون ()Darbidkhun suite
نامگذاری شده و از تناوبهای سيلت سنگ ،شيل همراه با درون الیههای ماسه سنگي به رنگ قهوه ای و زیتوني به

ﮐﺸ
ﻮر

ضخامت  150تا  770متر تشکيل یافته است .در برخي از نواحي ورقه زند که سازند نای بند از سازند شمشک غيرقابل
تفکيک است آن را با عالمت اختصاری  TR3JSنشان دادهایم.
دیوریت ()d

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در دوکيلومتری شمال غرب روستای قدون ،سنگ های آذریني با ترکيب متوسط تا بازی مشاهده ميشود که
دولوميتهای سازند شتری را قطع نمودهاند .این سنگها در بررسي ميکروسکوپي دیوریت تشخيص داده شدهاند.
ژوراسیک پیشین ( -)Jsسازند شمشک

تﻣ

نهشتههای مربوط به سازند شمشک با ضخامت  150تا  1950متر توسط کارشناسان شرکت زغالسنگ با نام محلي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سویت تخراجه ( )Toghradjeh Suiteنامگذاری شده و شامل تمامي اشکوبهای ژوراسيک زیرین به استثنای آشکوب
توآرسين مي گردد .این سازند غالباً با ماسه سنگهای ميکرکنگلومرایي گراول دار در قاعده شروع شده و شامل
تناوبهای شيل ،ماسهسنگ ،سيلتسنگ ،و شيلهای زغالدار ميباشد و در بخش تحتاني آن گاهي رگههای نازک

و
اﮐﺘ

زغالسنگ دیده ميشود که به نام زون  Cمعروف بوده و در منطقه داربيد خون به صورت سه الیه قابل استخراج است.
سازند شمشک به صورت هم شيب به وسيله آهک های سازند بادامو پوشيده ميشود.
ژوراسیک پیشین و میانی ( -)Jbdسازند بادامو

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پيشروی محدود دریا در اواخر ژوراسيک پيشين در منطقه صورت گرفته بطوری که سنگآهک ،شيل و ماسهسنگ و
سيلت سنگهای سرشار از دو کفه ایها ،آمونيتها و بلمنيت های سازند بادامو بر روی سازند شمشک نهشته شده است.
رخنمونهای مختلف این سازند دارای ضخامتهای متفاوتي از چند متر تا  150الي  200متر و به طور محلي در
برخي نقاط تا چند صدمتر ميباشد .معمو الً دریایي شدن رخساره ها در دو مرحله صورت گرفته است و لذا سازند بادامو

زﻣﯿ

به صورت دو افق طبقات سنگ آهکي متمایز و طبقات نرم فرسایش بين آنها شاخص بوده و آهکها به عنوان طبقاتي
کليدی و ستيغساز به راحتي قابل رویت هستند.
طبقات نرم فرسایش شيل ،ماسهسنگ و سيلت سنگهای واقع در بين افقهای سنگ آهکي غالباً دارای سيمان آهکي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است و طبقات سنگ آهکي نيز گاهي ماسهای و یا االيتي هستند .در برش چينهشناسي غرب بدوئيه ،ضخامت  25تا
 30متر از این سازند مشاهده مي شود که در آن افق تحتاني با ضخامت حدود  4متر بوده و افق فوقاني با ضخامت 8
متر ،سرشار از بلمنيت ،پتکن و دو کفه ایهای دیگر و خرده صدفهای فراوان و در قاعده ندوالر است .فسيلهای زیر
با سن احتمالي ژوراسيک مياني در افق تحتاني تشخيص داده شده است:
Lenticulina spp. Pseudocyclammina sp. Spirillina sp., Echinid,s debries.

سنگآهکهای افق فوقاني حاوی فسيل های زیر و به سن ژورسيک مياني-پسين تشخيص داده شده است:
Spirillina sp., Nodosaria sp., Lenticulina sp., Miliolidae sp.,Aeoisaccus sp., Echinid,s debries, Algae,
Bryozoa.

حدود سه کيلومتری شرق روستای داربيد خون ،جاده آسفالته از ميان سازند بادامو عبور ميکند .فسيلهای زیر سن
ژوراسيک مياني را مشخص ميکند.
Haurania sp., Cristellaria sp., Lituolidae, Ammodiscus sp., Coral, Echinid,s debries.

حدود شش کيلومتر جنوب روستای آب نيل طبقات سازند بادامو با ضخامت قابل توجه  150تا  200متر دیده شدهاند
که سطح فوقاني سنگ آهکهای باالیي سرشار از آمونيتهای تا  10سانتيمتر قطر ،بلمنيت و خرده فسيل دو کفه ای
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فراوان است .در بررسي آمونيتهای مزبور توسط ک.سيدامامي ،گونههای زیر تشخيص داده شده و به باالترین بخش
آشکوب تو آرسين نسبت داده شدهاند و نمونه آخر تا بخش قاعدهای آشکوب آآلنين نيز ميتواند گسترش داشته باشد.
subcompta,

Pleydellia

saemani,

Pseudogrammoceras

Pseudogrammoceras
fallaciosum,
Pseudammatoceras sp.

ژوراسیک میانی ( -)Jhسازند هجدک

این سازند با همبری هم شيب وليکن تند از نظر سنگ شناسي ،بر روی سنگ آهک های فوقاني سازند بادامو و با

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره های نرم فرسایش شيل ،ماسه سنگ و سيلت سنگ مربوط به قاعده سازند هجدک رسوب نموده است که
عمدتاً به اشکوب با تونين تعلق دارند و در نامگذاری های محلي به دوسویت تحتاني خمرود ( )Gumrud Suiteبا
ضخامت  150تا  1540متر و فوقاني دشت خاک( )Dasht-e-Khak Suiteبا ضخامت  150تا 950متر تقسيم شدهاند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیر واحد تحتاني شامل تناوب ماسه سنگ های دانه درشت فلسي به رنگ خاکستری تا سبز روشن با سيلت سنگ و
شيل سيلتدار و عدسيهای نازک سنگ آهک است و معموالً در چند ده متر نرم فرسایش تحتاني که بيشتر شيلي
است ،رگههای شيل زغالدار و افق های زغالسنگ زون  Dکه مشتمل بر حدود  16الیه زغالي است دیده ميشود که
پایدارترین آنها (الیه  ) D2با ضخامت از یک تا هفت متر در معادن هجدک ،اشکلي و باب نيزو استخراج ميشود .زیر
واحد سنگي فوقاني بيشتر با رخساره ماسه سنگي دانه درشت گاهي ميکروکنگلومرایي به رنگ خاکستری تا سبز روشن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مشخص ميگردد .در بعضي افق ها ،طبقات کنگلومرایي و یا ماسه سنگي گراولدار دیده ميشود و به خصوص،
کنگلومراهای پيش رونده قاعده این زیر واحد سنگي در بعضي نقاط ضخامت قابل توجهي داشته و داللت بر وقفه
رسوبگذاری در حد فاصل دو بخش مي نماید که نشانه تأثير حرکات زمين ساختي ژوارسيک مياني در منطقه است.

و
اﮐﺘ

ناگفته نماند که روی هم رفته ،سازند هجدک و حتي ماسه سنگ های فوقاني آن برخالف سازند شمشک به مقدار
جزئي دارای سيمان آهکي است و در این منطقه اضافه بر درون الیههای کنگلومرایي ،در بعضي افقها عدسيها و یا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حتي طبقات سنگ آهک نيز در بخش فوقاني برخورد شده است که ميتوانند هم ارزهای سنگ آهک پروده
(س.ع.آقانباتي  )1360باشند.
در برش چينه شناسي غرب بيدوئيه ،سازند هجدک حدود 700تا 750متر ضخامت داشته و به دو زیر واحد سنگي
هجدک یک و هجدک دو تقسيم شده است .در این برش ،افق نرم فرسایش زغالدار قاعده هجدک یک ،حدود  30تا
 35متر ضخامت دارد و بر روی آن تناوبهای شيل تيره رنگ و سيلت رنگ با درون الیههای ماسه سنگ نازک الیه
دیده ميشود .هجدک دو ،بيشتر شامل تناوبهایي از ماسه سنگهای دانه درشت ضخيم الیه و گاهي ميکروکنگلومرایي
به رنگ خاکستری روشن و به مقدار کمتر ،درون الیههای شيل ،سيلتي شيل و سيل سنگ آهکي ميباشد و در بعضي
افقها ،طبقات ماسه سنگي دانه درشت ميکروکنگلومرایي نيز دیده ميشود.

زﻣﯿ

ژوراسیک میانی و پسین کرتاسه پیشین ( -)Jbسازند بیدو

نشانه هائي از تعلق بخش تحتاني سازند بيدو آشکوب کالووین و نيز استمرار رسوب گذاری بخش باالیي آن تا اوایل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کرتاسه وجود دارد ولي این نهشتهها عمدتاً معرف ژوراسيک باالیي ناحيه هستند .این نهشتهها کم و بيش با کنگلومرا
در قاعده شروع گردیده و در اواسط آن چند افق سنگ آهک االيتي و یا سنگ آهک مارني و گاهي لوماشبدار دیده
مي شود و در بعضي نقاط در رأس آن نيز کنگلومرایي شدن طبقات به نشانه پسروی دریا مشاهده شده است.

رخساره عمومي این سازند شامل تناوبهای ماسه سنگهای به رنگهای قرمز ،سبز و قهوه ای گاهي کنگلومرایي با
شيلها و سيلتي شيلها و مارنهای رنگارنگ قرمز و سبز گچي ميباشد .ماسه سنگها کم و بيش دارای سيمان آهکي

بوده و در مارنها و به خصوص در بخشهای باالیي ،گاهي افقهای گچ نيز دیده ميشود .درون الیههای کربناته در
بعضي نقاط گسترش یافتهاند که شامل طبقات سنگ آهک االيتي ،سنگ آهک مارني و یا گاهي مارنهای آهکي
پکتندار ميباشد.
در ناودیس بيدوئيه و نيز ناودیس شمالي حسين آباد ،سه افق مشخص و ضخيمتر از سنگ آهکهای مزبور دیده
مي شود که باالئي دارای ضخامت بيشتری بوده ،لذا بر روی نقشه با عالمت  J lbمشخص شده است .تغيير و تبدیلهای
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جانبي فراوان این سازند در بخش های مختلف ناحيه باعث شده است که متناسب با ویژگيهای رخسارههای سنگي
هر منطقه ،تقسيم بندی شده و با عالمتي شایسته در راهنمای (لژاند) حاشيه نقشه نمایش داده شوند.
در برش چينهشناسي غرب بيدوئيه ،نهشتههای این سازند حدود  800تا  850متر ضخامت دارد .بخش کنگلومرائي
قاعده آن (  )Jcbبا ضخامت  15تا  20متر از کنگلومرائي با دانههای گرد شده و اندازه متغير از چند ميليمتر تا  6الي
 8سانتيمتر از جنس ماسه سنگ ،سيلت سنگ ،چرت ،کوارتزیت های فرسایش یافته از منشاء سازندهای قدیمي تر
تشکيل شده است و قلوههای سنگ آهکي تقریباً دیده نمي شود .ناگفته نماند که این بخش کنگلومرایي در بعضي نقاط،
بيشتر به صورت طبقات ضخيم ماسه سنگي ميکرو کنگلومرائي دارای ریگ ( )gravelو قلوه ( )pebbleدیده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

در برش چينهشناسي مزبور نمونههای جمعآوری شده از سنگ آهک های زیر واحد  Jlbدر بررسيهای ميکروسکوپي،
ااسپارایت و بایوااسپارایت ماسهای ،حاوی فسيل های زیر و به سن ژوراسيک پسين (مالم) تشخيص داده شدهاند:

Clypenia sp., Nautiloculina sp., Lenticulina sp., Litolidae, Pseudocyclammina sp., Lamelibranchial
shell`s debries, Algal debries, Echinid`s spine, Caphalopoda shell`s debries.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهک های زیر واحد مزبور در چند صد متر شمال روستای سيالخور ،بيشتر مارني بوده و حاوی فسيلهای زیر،
به سن ژوراسيک پسين-کرتاسه پيشين تشخيص داده شده است.

 )suiteناميده و ضخامتي از  850تا  3270متر برای آن ذکر نمودهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کرتاسه پیشین ()Kl,S1

تﻣ

Favreina sp., Spirillina spp., Reophax sp., Aeolisaccus sp., Lamelibranchial shell`s debries, Echinid`s
debries, Red Algae, Chara, Worm tubes, Microgastropoda.
ناگفته نماند که کارشناسان شرکت زغال سنگ کرمان ،سازند بيدو را به طور محلي سویت اسدآباد ( Assadabad

از اواخر بارمين پيش روی مجدد دریا در بعضي نقاط ناحيه شروع شده و به تدریج نهشتههای پيشرونده کرتاسه

و
اﮐﺘ

زیرین با ضخامت از چند متر تا چند ده متر ،با قاعده ماسه سنگي-کنگلومرائي ناپيوستگي زاویهدار بر روی سازندهای
قدیميتر قرار ميگيرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در برش چينه شناسي دامنه غربي کوه کله گاو (شمال شرق نقشه) نهشته های تخریبي قاعده ردیف کرتاسه زیرین
حدود  30متر ضخامت داشته و از ماسه سنگ کنگلومرائي قرمز رنگ کمي آهکي و دارای الیهبندی متقاطع ( cross
 )beddingو گاهي درون الیههای سيلتي-رسي دارای گرهک های ليمونيتي به قطر یک تا دو سانتيمتر تشکيل شده
و با ناپيوستگي زاویه دار بر روی تناوب ماسه سنگها و سيلتي شيلهای قرمز رنگ گاهي دارای افقهای کنگلومرائي
رأس بيدو قرار گرفته است که بر روی نقشه با عالمت ( )Kc,s lمشخص شده اند .بر روی آن تناوب سنگ آهکهای

زﻣﯿ

اربيتوليندار ،ماسه سنگهای کمي آهکي قرمز رنگ ،افقهای گچي با ضخامت از  10-20سانتيمتر تا 20متر ،شيل
سيلتدار و مارن سيلتي و در باال  12تا  15متر طبقات سنگ آهک به رنگ خاکستری تا قهوه ای روشن دیده ميشود
که جم عاً با ضخامتي در حدود  75متر هم ارز سازند تيزکوه ميباشند و بر روی نقشه با عالمت ( )Kl,S1نشان داده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شدهاند .در بررسيهای ميکروسکوپي ،سنگ آهکهای تحتاني بایوميکرواسپارایت ماسهای حاوی فسيل های زیر و سن
آلبين تشخيص داده شده است:
Orbitolina concava, Orbitolina spp., Lituolidae, Bryozoa, Gastropoda.

در حاليکه سنگ آهک های باالیي بایوميکرواسپارایت مارني – ماسه ای ،حاوی فسيل های زیر و به سن آلبين-

سنومانين تشخيص داده شده است:
Orbitolina sp., Cuneolina sp., Valvulammina sp.,Miliolidae.Characea

در حدود چهار کيلومتری شمال شرق شهرک سرآسياب شش ،نهشتههای مزبور حدود  20متر ضخامت داشته و حاوی
فسيلهای زیر به سن آلبين ميباشند.

Orbitolina lenticularis (Blumenbach), Orbitolina concave, Orbitolina discoidea – conoidea, Cuneolina
sp., Gastropoda.

در قاعده ردیف سنگها ی کرتاسه باال در شمال روستای اجکوه ،ضخامت کمي در حدود  8تا  9متر از نهشتههای
کرتاسه زیرین دیده شده که با قاعده ماسه سنگي ميکروکنگلومرائي و ناپيوستگي فرسایشي بر روی سنگ های ژوراسيک
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قرار گرفته و به علت ضخامت کم ،قابل نمایش به صورت جداگانه بر روی نقشه نميباشد .سنگ آهک های باالئي آن
حاوی فسيلهای زیر و به سن بارمين -آپسين است:
Pseudocyclammina hedbergi, Orbitolina sp., Ophthalmidium sp., Ammobaculites sp., Rotalia sp.,
Discorbis sp., Algal Dasycladacea, Lamelibranchial shell`s debries, Bryozoa.

کرتاسه پسین ()Kl,m2

ردیف سنگ های کرتاسه باالیي منطقه ضخامت قابل توجه متغيری از چند ده متر تا  200الي  250متر نشان ميدهد

ﮐﺸ
ﻮر

و بيشتر از سنگ آهک های رودیست ،هيپوریت ،و اگزوژیرادار و بخشهای مارني تشکيل شده که با قاعده ای نرم
فرسایش همراه با افقهای گچ و نيز گاهي ماسه سنگ و ک نگلومرا به نشانه تأثير رخداد زمين ساختي اطریشي (آسترین)
به صورت پيش رونده بر روی ردیف کرتاسه زیرین منطقه قرار گرفتهاند .محيط رسوبگذار کرتاسه باالیي نيز چندان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آرام نبوده و نوسانهای مکرر سبب ایجاد تغييرات در ضخامت و رخساره سنگها ميشدهاند وليکن رخسارههای از نوع
ریفي فراوان بوده و رخسارههای پالژیک دیده نميشود .نهشتههای مربوطه متناسب با اختصاصات هر نقطه تقسيمبندی
شده و در روی نقشه به صورت جداگانه نمایش داده شده است .ناگفته نماند که در بخش مارني باالئي نيز در بعضي
نقاط به افقهای گچ برخورد شده است.
در برش چينهشناسي ناودیس کوه کله گاو ،نهشتههای کرتاسه باالیي حدود  170متر ضخامت داشته و در قاعده آنها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 6تا  7متر تناوب طبقات گچ ،مارن و شيل قرمز رنگ دیده ميشود که بر روی سنگ آهکهای اربيتوليندار کرتاسه
زیرین قرار گرفته اند .گرچه با تشخيص فسيلهای زیر در ن مونههای مختلف سنآپسين-آلبين برای آنها ارائه شده
وليکن در بررسي مجدد و به لحاظ وجود رودیست فراوان به کرتاسه پسين نسبت داده شدهاند:

و
اﮐﺘ

Orbitolina sp., (debries), Cuneolina sp., Pseudocyclammina sp., Ammobaculites sp., Trocholina sp.,
Spirillina sp., Hemicyclammina sp., Miliolidae, Textularidae, Nezzazata sp., Haplophragmoides sp.,
Rudist debries, Coral, Bryozoa, Echinid spine, Spongia debries, Ostracoda, Algae Dasycladacea,
Lamelibranchial and Gastropoda shell.

در حدود  1/5کيلومتری شرق روستای خاتم ،سنگ آهکه ای کرتاسه باالیي حاوی فسيلهای زیر و به سن سنومانين
پشين تشخيص داده شده است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Pseudorhapydionina sp., Pseudolituonella reicheli Marie, Peseudonummoloculina sp.,Cuneolina sp.,
Nummoloculina sp., Lituolidae.

سنگ آهکهای مزبور در شمال اجکوه حاوی فسيلهای زیر و به سن کرتاسه پسين ميباشد:
Miliolidea spp., Bolivinopsis sp., Glomospira sp., Algae Dasycladacea, Lamelibranchial shell debries,
Rudist frag.

در حدود  4تا  5کيلومتری جنوب غرب شهرک سرآسياب شش ،سنگ آهکهای کرتاسه باال حاوی فسيلهای زیر و
به سن سنومانين تشخيص داده شده است:

زﻣﯿ

Cunedina cf. pavonia D`orbigny, Nummofallotia aff. apula Luperto, sinni, Ovalveolina sp., Lituolidae,
Algal debries, Rudist frag.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در حدود  6تا  7کيلومتری شرق روستای قدون ،سنگ آهک های متوسط تا ضخيم الیه رودیستدار کرتاسه باال با
ضخامت  100تا  120متر به شکل یک ناودیس مشاهده ميشود که بر روی آنها نهشتههای نرم فرسایش رأس
کرتاسه باال با ضخامت حدود  150متر و متشکل از مارن ،ماسه سنگ آهکي ،درون الیههای سنگ آهک ماسهای و یا
سنگ آهکهای رودیست دار و چهار افق با ضخامت از یک تا  8-6متری گچ دیده ميشود که نشانه تأثير پيش
مرحله های رخداد زمين ساختي الراميد و کم عمق شدن تدریجي حوضههای رسوبي کرتاسه باالی منطقه در برخي
نقاط است.
پالئوسن ( -)Peckکنگلومرای کرمان

گرچه الیه های حدواسط و هم شيب بين طبقات رأس کرتاسه باال و قاعده کنگلومرای کرمان در بعضي نقاط دیده
مي شود ،ليکن در برخي نقاط دیگر همبری تند همراه با وقفه در رسوب گذاری در این گذر نيز مشاهده ميگردد،
بيشترین رخنمون های کنگلومرای مزبور ،به غير از ناحيه شرق معزآباد ،در نواحي شمالي و شمال شرق نقشه دیده
شده و معمو الً در قسمتهای پایين ،طبقات ریزدانهتر ماسه سنگي و گاهي حتي سيلتي شيل به رنگ قرمز تيره همراه
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با درون الیههای کنگلومرائي دیده مي شود و در باال ،طبقات متوسط تاضخيم الیه قرمز رنگ کنگلومرائي خشن با
دانههایي از منشاءهای متعدد و اندازههای متفاوت اکثریت دارند.
در حدود دو کيلومتری جنوب شرق روستای ده ميلون ،کنگلومرای مزبور شامل  40تا  50متر نهشتههای نرم فرسایش
قاعده ای متشکل از مارن گچي ،طبقات ماسه سنگ آهکي و ماسه سنگ ميکروکنگلومرائي و بر روی آن  100تا 150
متر کنگلومرای قرمز رنگ دانه درشت با الیهبندی به ضخامت تا چند متر ميباشد .رخساره مزبور به سمت شمال و
در شرق تا شمال شرق روستای مزبور به طور جانبي به رخسارههائي دانه ریزتر ،نرم فرسایشتر و دارای مقدار بيشتری
طبقات ماسه سنگي تبدیل ميگردد که بر روی نقشه با عالمت  pes,mمشخص شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

نئوژن ()Ng

نهشته های مربوط به ائوسن و اليگوسن در ناحيه دیده نميشود .نهشتههای مارن ،مارن سيلتدار و ماسه سنگهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهکي کم و بيش گچدار زرد و قرمز رنگ ( ) Ngm,s lبا ضخامت از چند متر تا چند صدمتر که در برخي نقاط در قاعده
آن ها چند متری طبقات کنگلومرائي نيز دیده شده است بر روی طبقات قدیميتر قرار ميگيرند .نمونه های نرم تهيه
شده از رسوبات مزبور ضمن شستشو فاقد ميکروفسيل بوده و فقط اثراتي از نانوفسيلهای به سن ميوسن در آنها

تﻣ

تشخيص داده شده است (ف.هادوی-گفته شفاهي).
در ناودیس رسوبات نئوژن در جنوب غرب کوه جمالو ،در قاعده نهشتههای مزبور کنگلومراها و درون الیههای مارني -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سيلتي و ماسه سنگي مربوطه چند ده متر ضخامت دارند و بيشتری ضخامت واحد سنگي ( )Ngm,s lمنطقه (350
تا 400متر) مشاهده شده است .به تدریج به سمت باال درون الیههای کنگلومرائي در مارنها فراوانتر ميگردد و بخش
حد واسط شامل تناوب کنگلومرا با مارن و ماسه سنگهای آهکي با ضخامت  80تا  100متر بر روی نقشه با عالمت

و
اﮐﺘ

 Ngm,c,sنشان داده شده است.
پليوسن منطقه با نهشتههای کنگلومرائي تيپ بختياری و درون الیههای ماسه سنگي مربوطه مشخص گردد ()Ngc,s2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که همراه و یا بدون وجود مارنها در زیر با ضخامتهای از چند متر تا حدود  150متر (در ناودیس غرب کوه جمالو)
مشاهده شده است و غالباً با درجه های متفاوت از مالیم تا نسبتاً شدید چين خوردهاند .کنگلومراهای مزبور در بعضي
نقاط ریزدانه تر بوده و آنها نسبت ماسه سنگها به مراتب بيشتر از طبقات کنگلومرائي بوده و لذا نرم فرسایشتر شده
و در روی نقشه با عالمت ( )Ngs,c2مشخص گردیده اند.

پلیوسن-کواترنری ( -)PlQپادگانهها و مخروطهای افکنه

زﻣﯿ

نهشته های این واحد سنگي کم و بيش شبيه طبقات کنگلومرائي پليوسن منطقه بوده وليکن برخالف آنها با شيب
مالیم (حداکثر تا چند درجه) به شکل پادگانهها و مخروط افکنههای کنگومرائي بر روی نهشتههای قدیميتر قرار
گرفته اند و در نواحي شمال شرق و جنوب غرب نقشه گسترش بيشتری داشتهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های چين نخورده مربوط به اوائل کواترنری تا عهد حاضر بيشتر به صورت رسوبات آبرفتي-سيالبي بوده و با
ناپيوستگي بر روی چينههای گوناگون قدیميتر قرار گرفته و به سه گروه عمده  Q2 ،Q1و  Qalتقسيم شدهاند .کفههای
دشت زرند اکثراً با ضخامت ناچيزی از ریزدانه ترین رسوبات آبرفتي پرکننده پالیا از قبيل ماسه دانهریز ،سيلت و رس
پوشيده شده و در حال حاضر اکثراً تبدیل به مناطق کشاورزی شدهاند .پهنههای پوشيده شده با ماسه بادی غالباً با
اصالحات به عمل آمده قابل استفاده برای کشاورزی شده اند.

تکتونيک و زمين ساخت

منطقه مورد مطالعه جزئي از ایران مرکزی محسوب ميشود که نشانه های ساختاری مربوطه از قبيل ساخت موزائيکي،
چين خوردگيهای متوسط تا شدید ،برگشتگيها ،روارندگيها ،حرکت های متناوب و یا چرخشهای بلوکها را ميتوان
در آن تشخيص داد .اغلب اثرهای آنها بر شرایط حاکم بر حوضههای رسوب گذاری ،به شکل تغييرات فراوان
رخساره های رسوبي در فاصلههای کوتاه جانبي ،نبودهای رسوبگذاری و ناپيوستگيها و انقطاع ناگهاني ساختمانها
مشاهده ميشود .جایگاه ویژه این منطقه از نظر قرارگيری در محل تالقي چندین روند ساختماني اصلي ،باعث شده
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که حتي کوچک ترین جنبش های زمين ساختي و نيز تغيير محل و چرخش قطبهای سترسهای متراکمي در طول
زمان سبب ایجاد نوسانها و حرکتهای متناوب بلوکها نسبت یه یکدیگر و به دفعات فراوان بگردد که بدون آشنائي
و توجه بدانها هيچ گونه توجيهي برای تبيين پيچيدگي ساختمانهای منطقه و تغييرات شدید رخساره ها و ضخامتها
در فاصله های کوتاه و یا حتي در طرفين یک گسل یا شکستگي به ظاهر فرعي و کم اهميت وجود ندارد.

ﮐﺸ
ﻮر

به استثنای نهشتههای کواترنری ،بقيه رسوبات در تمامي طول تاریخ زمين شناسي با شدت و ضعف متفاوت و بکرات
چين خورده اند و مواد متعددی از چين خوردگيهای تکراری ساختمانها ،برگشتگيهای فراوان و یا حتي سطح
گسلهای چين خورده در منطقه وجود دارد .درجات متفاوت چين خوردگي از مالیم تا شدید و حتي برگشته در نقاط
زیادی از منطقه مشاهده شده است وليکن در حال حاضر در نتيجه رخدادهای مهم زمين ساختي آلپي و به خصوص
حرکات اواخر سنوزوئيک ،محور بيشتر چينخوردگي های اصلي منطقه ،راستای شمال غرب -جنوب شرق را نشان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميدهند و چين خوردگيهای جانبي با محور تقریباً شرقي -غربي و یا حتي شمال شرق-جنوب غرب را ،به خصوص
در ناحيه شرق گسل کوه بنان ،ناشي از حرکت راست گرد گسل مزبور و سترسهای متراکمي نتيجه شده از حرکت
آن مي دانند و پدیده دیاپيریسم اگرچه مسئول حداقل قسمتي از چين خوردگيهای درون سازندی بخش گچي سری

تﻣ

دزو ميباشد وليکن در ابعادی بزرگتر ،تأثير چنداني بر روند کلي چين خوردگيهای منطقه نداشته است.
ناودیس بزرگ بيدوئيه بزرگ ترین ساختمان چين خورده منطقه ميباشد و به استثنای تاقدیس ناقص غرب گریک در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اواسط ،طرفين به دو نيمه تاقدیس بزرگ آب بيد-برفاب و تاقدیس شرق زرند منتهي ميشود .تاقدیس بزرگ شرق
زرند از روستای ده آهنگر واقع در شمال غرب تا نوار شرقي نقشه گسترش داشته و قدیمي ترین طبقات رخ نموده در
آن مربوط به اواخر پرکامبرین پسين (ریوليت های سازند ریزو) هستند .ناودیس سرزه ،ناودیس کوه کله گاو ،ناودیس

و
اﮐﺘ

شمال حسين آباد ،ناودیس موه متکهزون ،تاقد یس ناقص جنوب شرق آب نيل و تاقدیس و ناودیسهای کوچک شرق
هوتک تا معزآباد و نيز تاقدیسها و ناودیس های کوچک اطراف خاتم تا قدون در درجات بعدی اهميت بوده و جزئيات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سرگذشت زمينشناسي هر کدام از آنها و تحوالت بعدی نيازمند بحثهای جداگانهای است که در این نوشتار
نميگنجد.
در این منطقه گسلشدگي و شکستگيهای پيچيده نيز فراوان مشاهده ميگردند .تأثيرات و نقشهای چندگانه آنها
به عنوان عامل های کنترل کننده شرایط رسوبي و صور ساختماني انکارپذیر نيست .تداخل و چندگانگي فعاليتهای
زمين ساختي در قالب پدیدههائي نظير حرکات چرخشي و برشي بلوکها و یا معکوس شدنهای مکرر جهت چرخش،

زﻣﯿ

مقداری حرکات بلوکي قائم ،ساز و کار گسلههای معکوس با شيب تند و گسلههای رانده (تراستي) قابل مشاهده است
و از آن مهمتر فعال شدن مجدد بعضي از گسلها و شکستگيهای قدیمي به علت قرار گرفتن در محور تغيير شکلهای
جدیدتر و هم سوئي با آنها ميباشد که در تقسيمبندی های متداول نميگنجد .چه بسيار گسلههای قدیمي با شيب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

طبيعي که ضمن چينخوردگيهای تکراری بعدی ،قائم و یا حتي برگشته شدهاند و برعکس ،گسلههای پرشيب قدیمي
که در حال حاضر کم شيب مشاهده ميشوند و برای تعبير و تفسير تک تک آن ها ،متغيرهای بيشماری باید به حساب
آورده شوند که در حال حاضر دانستههای اندکي از آنها در اختيار ميباشد.
دنباله جنوب شرقي گسله ای معکوس و راست گرد کوه بنان با نوع جابجائي ،مهمترین زون تغيير شکل در این منطقه
ميباشد که عليرغم فعال بود ن آن در زمان حاضر (زلزله مخرب باب تنگل و گيسک )1356-بدون شک از زمانهائي

بسيار کهن تر فعال بوده و بر شرایط منطقه تأثير ميگذاشته است .گرچه ساز و کار راست گرد گسله مزبور باعث رانده
شدن طبقات به سمت جنوب و جنوب شرق و بوجود آمدن تعدادی گسلههای رانده (تراستي) با راستای تقریب اً شرقي-

غربي و یا شمال شرق-جنوب غرب شده است وليکن جهت یابي و تعبير و تفسيرهای سترسهای بوجود آورنده
گسلهای منطقه به مراتب پيچيدهتر از آن است که فقط با سيستمهای استرسهای متراکمي (کمپرسي) آلپي پيشين،
مياني و پسين قابل توجيه باشند.
به غير از گسلهای با امتداد شمال ،شمال غرب-جنوب ،جنوب شرق ،گسلهای با راستای شمال شرق-جنوب غرب
نيز در درجات بعدی اهميت در منطقه دیده ميشوند .وجه مشترک اکثر گسلهها و شکستگيهای منطقه زیاد بودن
15
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شيب آنها ميباشد و اکثر گسلها از نوع معکوس و با شيب  70تا  80درجه ميباشند و حتي گسلههای رانده منطقه
نيز غالباً شيبهای زیاد  50تا  60درجهای نشان ميدهند که برخي از آنها ميتوانند ثانوی باشند.
ناگفته نماند که گسلها و شکستگيهای منطقه (حتي قدیمي ترها) در مواقعي که به طور طولي و تقریباً موازی با
محور ساختمانهای چينخورده منطقه قرار گرفتهاند ،تحت تاثير سترسهای جوانتر ،عملکرد آنها تشدید گردیده و

ﮐﺸ
ﻮر

کامالً مشخص مي باشند وليکن به هنگام تقاطع و قطع نمودن امتدادهای مزبور به طور عرضي ،غالباً کم اثر و محو
گردیده و حتي در بعضي نقاط تعقيب و شناسائي امتداد آنها در رسوبات جوانتر مشکل مي گردد .تعدد و فراواني
سيستمهای گسلها و شکستگيهای منطقه در تجزیه و تحليل جهتیابي سترسهای جوانتر بایستي به دقت مورد
توجه قرار گيرند زیرا معموالً برای سترسهای جوان تر ،پخش شدن در سطوح شکست قبلي و جابجا نمودن آن ها
آسانتر از ایجاد سطوح شکست جدید است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فرونشستگي زمين ساختي دشت مورب زرند که در حال حاضر با نهشتههای کواترنری پوشيده شده از موضوعاتي است
که شایان توجه ميباشد و قطعاً سيستمهای گسلها و شکستگيهای پلکاني با راستای کلي شمال غرب-جنوب شرق،
در بوجود آمدن آن سهيم بودهاند .قلههای منفرد سر برآورده از ميان آبرفتهای احاطه کننده که از مقاومترین

تﻣ

سنگهای منطقه در برابر فرسایش (دولوميتهای سازند شتری) تشکيل شده و همانند قلههای کوههای مرتفع مجاور
هستند بهترین گواه بر وجود شرایط و سنگهای کم و بيش مشابه کوههای اطراف در زیر آبرفتهای دشت مزبور
ميباشد که حکم سرنوشت (قوانين ایزوستازی) برای آنها فرونشيني و مستوری را رقم زاده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمينشناسي اقتصادی

منطقه موررد مطالعه از توان باالی معدني برخوردار است .شاخص ترین مواد معدني در حال استخراج منطقه ذغالسنگ

و
اﮐﺘ

است که پس از شست و شو در کارخانه ذغال شوئي زرند با راهآهن به اصفهان حمل ميگردد.
ذخایر سيليس (کوارتزیت) در منطقه به فراواني موجود است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دولوميت در افق های بيشماری در منطقه دیده ميشود وليکن سنگ آهک نسبتاً خالص کميابتر و منحصر به عضو
اصفهک است.
گچهای شاخص سری دزو از زمانهای بسيار دور استخراج ميشدهاند و اضافه بر آنها ،گچ در قاعده نهشتههای
اربيتولين دار کرتاسه زیرین ،در قاعده سنگ آهکهای رودیست دار کرتاسه باالیي و نيز گاهي در رأس آنها ،به شکل
درون الیه های موجود در سازند بيدو ،گاهي در سازند پادها ،در نهشتههای هم ارز سازند سردر و همچنين در نهشتههای
نئوژن نيز وجود دارد.

زﻣﯿ

در قاعده سازند شتری در بعضي نقاط ،نهشته های هم ارز سازند سرخ شيل دیده ميشود که در برش چينهشناسي
جنوب شرق آب نيل و نيز غرب معزآباد ،افقهای نازک و کم عياری از التریتهای قرمز رنگ در آنها مشاهده شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .در شرق روستای بنستان در رسوبات آتشفشاني -تخریبي اوردویسين و سيلورین نيز افقهای التریتي نازک قرمز
رنگ وجود دارد .نهشتههای قدیمي تر از آن از نظر داشتن مواد پرتوزا مورد توجه ميباشند .اکسيدهای آهن (هماتيت
و منيتيت) به مقدار کم و فقط در درزهها و شکستگيها دیده شدهاند .اثراتي از فسفات در سنگهای به سن اوردویسين
و نيز دونين؟ منطقه دیده شده است که نيازمند بررسيهای تخصصي بيشتری است.

منابع مورد استفاده:

 آقانباتي ،ع ،.سعيدی ،ع ،.معرفي حرکات تکتونيکي باتونين (ژوراسيک مياني) در ایران مرکزی ،سازمان زمين شناسيکشور ،گزارش داخلي
 -اشت وکلين و همکاران -1971 ،فرهنگ چينهشناسي ایران ،گزارش شماره  ،18سازمان زمين شناسي کشور
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 دوالپارانت ،.1 ،داودزاده ،م ،.شهرابي ،م -1972 ،.جای پای دایناسورهای ژوراسيک در ناحيه کرمان ،گزارش شماره ،26سازمان زمين شناسي کشور
 دیميتریجویک ،م .ج -1973 ،.زمينشناسي ناحيه کرمان ،گزارش شماره ،52سازمان زمين شناسي کشور زهره بخش ،ع ،.وحدتي دانشمند ،ف -1371 ،.نقشه چهارگوش زمين شناسي  1:250.000رفسنجان سيدامامي ،ک -1967 ،.آمونيتها و چينه شناسي آهک بادامو در ناحيه کرمان -شرکت ملي فوالد ایران و تکنواکسپورت ،1969 ،نقشه زمينشناسي  1:50.000نهشتههای زغال دار کرمان

ﮐﺸ
ﻮر

 علوی نائيني ،م -1372 ،.چينه شناسي پالئوزوئيک ایران (کتاب زمين شناسي ایران) -گلشني ،ف ،.ژانویه ف -1974 ،.مطالبي چند درباره فسيل ماهيهای اواخر دونين در ایران ،گزارش  ،31سازمان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمين شناسي کشور
 وحدتي دانشمند ،ف و همکاران -1372 ،فصلنامه علوم زمين ( ،)8شرحي بر سریهای مراد ،ریزو ،دزو در ناحيهشمال یزدان آباد

 وحدتي دانشمند ،ف ،.و همکاران -1371 ،فصلنامه علوم زمين ( ،)3نهشتههای همارز سازند ميال در ناحيه زرند -وحدتي دانشمند ،ف -1374 ،.گزارش زمينشناسي ورقه  1:100.000زرند ،سازمان زمين شناسي کشور ،گزارش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

داخلي
 -هوکریده و همکاران -1962 ،گزارش و نقشه زمينشناسي ناحيه کرمان -ساغند
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