ﻮر
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6845الر
جغرافیا ،ريخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

گستره مورد پژوهش با مساحتي پيرامون  2700کيلومتر مربع در جنوب خاوري استان فارس واقع گر ديده است .اين
نقشه که بين طول جغرافيايي َ ، 54ْ 00َ - 54ْ 30عرض جغرافيايي َ 27ْ 30َ - 28ْ 00قرار دارد دربرگيرنده چهار برگ
نقشه توپوگرافي  1/ 50000الر ،گراش ،دهكويه و کهنه است.
شهر الر مرکز شهرستان الر ،بزرگترين جايگاه تمرکز جمعيت در گستره مورد بررسي است .از ديگر شهرها در گستره
ياد شده ،شهرهاي گراش ،اوز و شهرهاي کم جمعيت خور و لطيفي ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

منطقه مورد پژوهش سيمايي کوهستاني داشته و بلنديهاي مهم آن عبارتند از:
کوههاي ملك تير  ،کورده ،دهكويه ،سياه ،کلدواني ،خور و کوه نينا .ميانگين مساحت بلنديها در گستره نقشه ،
پيرامون  1800کيلومتر مربع است که  66/5درصد از کل گستره پوششي نقشه را شامل ميگردد ،بنابراين گسترش

تﻣ

دشتها در منطقه مساحتي پيرامون  900کيلومتر مربع را داراست .از دشتهاي مهم در گستره مورد پژوهش ميتوان
به دشت زروان ،صحرائي باغ ،گراش ،الر ،اوز ،کاسه دار ،کهنه ،دهكويه ،کورده و بريز اشاره ن مود .آب و هواي گرم و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پوشش گياهي ضعيف  ،از ويژگيهاي جغرافياي طبيعي منطقه است و رودخانه دائمي در آن وجود ندارد .موقعيت
بسياري از چشمه هاي فصلي ،مسير آبراهه ها و همچنين راستاي رودخانه هاي غير دائمي در گستره مورد بررسي ،
در پيوندي تنگاتنگ با عوامل زمينساختي است .کيفيت بسياري از ذخائر طبيعي آبهاي سطحي و زيرزميني در اين

و
اﮐﺘ

چنين پهنه ها بر پايه ويژگيهاي گذرگاه ،اثر گنبدهاي نمكي و اثر ناسازگار پاره اي از سازندها در منطقه ،پايين تر از
استاندارد آشاميدن و حتي کشاورزي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساختمان آب انبارهاي سنتي در منطقه به منظور نگهداري ذخائري از آب شيرين در فصلهاي پر بار ان است .اينگونه
آب انبارها تأمين کننده بخشي از آب شيرين اهالي منطقه ميباشد .گستره مورد پژوهش در پاره اي بخش هاي
شمال و جنوب خاوري دربرگيرنده پهنه هاي ،نمكي است .بيشينه بلنداي اين چنين پهنه ها  790متر بوده ،بدليل
باطالقي گرديدن در فصلهاي مرطوب ،کاربرد وسائط نقليه موتوري در آنها ممكن نميباشد.
از ويژگيهاي ريختاري مهم در گستره نقشه ،سيماي شاخص کواستا ،و تپه هاي گرده ماهي است .اين ويژگي نتيجه
وجود سيستمهاي زهكشي در تناوب سازندهاي نرم و سخت منطقه ميباشد .از راههاي مهم ارتباطي در منطقه

زﻣﯿ

ميتوان به راههاي عماده ـ الر ـ فيروزآباد ،هورمود ميرخوند ـ الرودهكويه ـ جهرم اشاره نمود .همچنين شبكه اي از
راههاي درجه سه و موتوررو ،گستره مورد بررسي را پوشش ميدهد .تراکم اينگونه راههاي به سوي پهنه هاي شمال ـ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمال خاوري،کاهش نسبي را داراست.

چینه شناسی

واحدهاي چينه اي که در گستره نقشه الر برونزد دارند از قديم به جديد به شرح زير ميباشند:

پركامبرين ـ كامبرين (؟)
PЄh

سازند نمكي هرمز در منطقه مورد بررسي ،بر اثر فرآيند دياپيريسم به صورت چهار گنبد نمكي درسطح ،پديدار
گرديده است همبري اين سازند با برونزد واحدهاي پيرامون خود با بي هنجاري کامل همراه ميباشد .اين بي هنجاري
نتيجه اثر عوامل زمينساختي و اثر جنبش هاي يخچالي در مواد نمكي است.
پاره اي از برونزدهاي سازند نمكي هرمز در منطقه بر پايه تفاوت در ويژگيهاي نسبي سنگ شناسي و تفاوت در
ريختار ،به دو بخش تقسيم گرديده اند .بديهي است مجموعه ويژگيهاي سنگ شناسي دو بخش جداشده ،بيانگر
1
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خصوصيات سنگ شناسي سازند نمكي هرمز ميباشد .گواه هاي قطعي در شناخت سن دقيق اين سازند به دست
نيامده است.
PЄhA

اين بخش غالبا" دربرگيرنده مارنهاي قرمز ،سبز و بنفش تكتونيزه ،با آژندي ( )Matrixاز ژيپس و نمك (هاليت)
است .آثار جنبش هاي يخچالي در اين بخش به خوبي قابل رديابي ميباشد.
PЄhB

ﮐﺸ
ﻮر

ترکيبي درهم ريخته و بشدت تكتونيزه از آهك هاي تيره ،دولوميت ،مارنهاي بنفش روشن اوليژيست ،قطعات
سنگهاي آذرين (مانند گابرو ،بازالت اپيدوت و آمفيبوليت) ،سيليس هاي دولوميتي ،کوارتزهاي تيره (دودي) و تكه
سنگهاي بيگانه با سن نامشخص در آژندي از نمك و کمي ژيپس .اين بخش کالهك گنبد را شامل ميگردد.
مزوزوئيك
گروه خامي ()Kkh

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهكهاي ستبر تا بسيار ستبر اليه و توده اي ،چهره ساز با رنگ بكر خاکستري تا خاکستري تيره که برونزد آن در
گستره نقشه درکنترل زمينساخت نمك ( )salt tectonicميباشد .در منطقه مورد پژوهش تنها بخش باالئي گروه

تﻣ

خامي در هسته ساختمان تاقديسي کوه کرموستج برونزد داشته و نمونه هائي که از اين بخش گرفته شده فسيلهاي
زير را با سن کرتاسه پائين به دست داده اند.
Textularid,Choffatella sp. , Salpingloporella sp., Milliolid

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با نگرش در آثار خرده روديستهائي که در پاره اي نقاط از برونزد گروه خامي در گستره ،به دست آمده ميتوان رديف
رسوبي اينگونه برونزدها را در منطقه هم ارز با سازند داريان در گروه خامي نيز دانست.
گروه بنگستان ()Kbg

و
اﮐﺘ

شامل آهك هاي رسي ،آهكهاي برشي و پيزوليتي ستبر تا متوسط اليه با رنگ خاکستري ،قرمز مايل به قهوه اي ،
گاه زرد همراه با افقهائي از ترکيبات آهندار و تراکم چشم گير از آثار روديست در بخش باالئي رديف مي باشد .الزم
به گفتن است که برونزد رسوبهاي گروه بنگستان در منطقه ،شامل بخش باالئي رديف بوده و ستبر اي کل رديف به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دليل پوشيده بودن بخشهاي مياني تا پائين آن قابل برداشت نيست  ،کهن ترين بخش از اين برونزدها تنها در پهنه
جنوب خاوري نقشه و در پيرامون گنبد نمكي کرموستج شناسائي گرديده است .همبري برونزدهاي اين بخش با
آهك هاي گروه خامي گسليده ميباشد و اين در حالي است که وجود يك ناهمسازي در همبري گفته شده چندان
غير محتمل نيست .اين گروه دربرگيرنده دو سازند ايالم و سروك بوده که بدليل همانندي رسوبها و نداشتن همبري
مشخص بصورت يك گروه بر روي نقشه نشان داده شده است .افق زرد رنگ از ترکيبات آهندار در بخش باالئي

زﻣﯿ

رديف رسوبي اشاره به آثاري از ناهمسازي فرسايشي در همبري ميان دو واحد ياد شده ميباشد و در اين ب ين فراهم
آمدگي آثار فسيلي روديست در پائين ترين بخش از رديف رسوبي سازند ايالم جاي دارد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نمونه هائي که از بخش هاي گوناگون برونزد اين گروه برداشت گرديده ،سني برابر با آخرين بخش از کرتاسه آغازين
تا ابتداي کرتاسه پاياني را نشان داده است .سنگواره هاي ذره بيني شناسائي شده از نمونه بشرح زير ميباشد:
Gastropods , Lamelibranches , Pesudoliluonella sp., Echinoid s spine,
Ostracods , Shell fragments

سازند گورپي ()Kg

از ديدگاه سنگ شناختي اين سازند دربرگيرنده مارن سنگ و مارنهاي ميانه تا نازك اليه همراه با تناوبي از آهكه اي

رسي و اليه هائي نازك از آهك ميباشد .رسوبهاي سازند گورپي با ناهمسازي فرسايشي بر روي آهكهاي گر وه
بنگستان قرار گرفته اند .اين همبري با افقي از ترکيبات آهندار همراه ميباشد .همچنين رديف ر سوبي سازند گورپي
در گستره نقشه الر فاقد اليه هاي نازك ماسه سنگي است که از ديگر برونزدهاي اين واحد در منطقه زاگرس گزارش
شده است .ستبراي رسوبها در اين سازند به  95متر مي رسد ،بررسي نمونه هاي اين سازند ،فسيلهاي زير را با سن
کرتاسه پاياني ( )Campanianبه دست داده است.
Globotruncana sp., Globotruncana cf. sigial
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سازند تاربور()Kt

اين سازند از ديدگاه سنگ شناختي در برگيرنده آهكهاي سخت و چهره ساز ريفي با اليه بندي خوب و گاه توده اي
است.
همبري بخش پائيني اين سازند در منطقه با سازند گورپي گذرا و همساز بوده و اين همبري با تناوبي از آهك هاي
خاکستري روشن تا سفيد و آثار فسيلي همراه ميباشد ،ستبراي اليه ها در اين بخش پيرامون  2متر است و با گذر از
اين بخش ،تناوب اليه هاي سخت آهكي با آثار تبلور ،بگونه اي يكنواخت ادامه مي يابد .رديف رسوبي اين سازند
بدليل سختي و پايداري در برابر عوامل فرساينده ،ريختاري برجسته در مقايسه با سازندهاي زيرين و باالئي خود

ﮐﺸ
ﻮر

دارد .ستبراي رسوبهاي اين سازند پيرامون  290متر بوده و اين ستبرا به سوي مناطق جنوبي نقشه کاهش مي يابد.
پژوهشهائي که بر روي نمونه هاي اين سازند انجام شده بيانگر وجود فسيلهاي زير با سن کامپانين پاياني
( ) Latecampanianتا ماستريشين ( )Maastrichtianميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Dicyclina sp., Loftusia sp., Siderolites sp., Omphalocyclus sp.,Echinoid s spine

سنوزوئيك ()CENOZIC
سازند ساچون ()KPEs

تﻣ

رديف رسوبي سازند ساچون در گستره پوششي نقشه الر دربرگيرنده ژيپس هاي ستبر اليه همراه با تناوبي از اليه
هاي نازك مارني و اليه ها و نوارهاي دولوميتي است .پي رسوبهاي اين سازند ،بگونه اي همساز در ه مبري با سازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهكي تاربور ميباشد .بررسيها نشان ميدهد که بخش پائيني اين رديف شامل تناوبي از اليه هاي مارني و اليه هاي
ستبر دولوميتي به رنگ سفيد کدر و سپس مارن با آثاري از لكه هاي قرمز از ترکيبات آهندار است.
اليه هاي دولوميتي به سوي بخشهاي باالئي رديف ،همراه با کاهش در ستبرا ،با سيمائي از اليه هاي نازك و

و
اﮐﺘ

نوارهائي از دولوميت ظاهر ميگردد .در مقابل بيشترين حجم رسوبها در بخش هاي مياني و باالئي رديف دربرگيرنده
اليه هاي ستبر ژيپسي است .ستبراي اين سازند پيرامون  820متر بوده و بدليل وجود اليه هاي ستبر ژيپسي ،اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ستبرا در محل گسيختيگهاي اصلي و در محل برونزد گنبدهاي نمكي با تغييرات کم و بيش شديد همراه ميباشد.
پژوهش بر روي نمونه هائي که از رسوبهاي سازند ساچون گرفته شده اند نشان داده است که تنها بخش پائيني اين
رديف داراي آثار فسيلي ميباشد .اينگونه بررسيها ،فسيلهاي زير را با سن کرتاسه پاياني ( )Maastrichtianبراي بخش
پي سازند بدست داده است.

Dictyoconella sp., Siderolites sp.

بنابراين با توجه به آثار فسيلي شناسائي شده و جايگاه چينه شناسي اين سازند ،سن کرتاسه باالئي تا ائوسن براي
آن در نظر گرفته شده است.

زﻣﯿ

واحد آسماري ـ جهرم ()EOMa –j

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين دو سازند به دليل همانندي رسوبها و نداشتن مرز همبري مشخص ،بصورت يك واحد بر روي نقشه نشان داده
شده اند .اين واحد دربرگيرنده تناوبي از آهكهاي چهره ساز نوموليت دار ( )Nummuliticو آهكهاي پر فسيل توده اي
مارني و دولوميتي است .همبري پايين ترين بخش از رسوبهاي اين واحد با سازند ساچون گذرا و همساز ميباشد .اين
بخش از رديف رسوبي واحد آسماري ـ جهرم در برگيرنده اليه هاي دولوميتي و دولوميتهاي آهكي توده اي با
ستبراي زياد و با رنگ خاکستري مايل به قهوه اي است .ستبراي اين بخش پيرامون  40متر بوده و در پي آن تناوبي

از اليه هاي دولوميتي و آهك نيمه ستبر با ريختاري ماليم تر در مقايسه با بخش پائيني وجود دارد .ستبراي اين
بخش نيز پيرامون  150متر ميباشد .ستبراي  400متر بعدي شامل تناوبي از آهك هاي دولوميتي توده اي و آهك
هاي خشن برجسته با ستبرايي زياد و با رنگ خاکستري روشن و همچنين آهكهاي سفيد آکنده از فسيل است و مرز
دو سازند آسماري و جهرم را در اين بخش از واحد ميتوان بازشناخت.
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بخش باالئي رديف رسوبي اين واحد نيز دربرگيرندة تناوبي از اليه هاي نيمه ستبر تا ستبر آهكي با ميان اليه ه اي
مارني خاکستري مايل به سبز است و ضخامت آن به صد متر مي رسد .بنابراين ستبراي واحد آسماري  -جهرم در
گستره مورد پژوهش پيرامون  690متر برآورد ميگردد.
نمونه هائي که از بخش هاي گوناگون اين سازند گرفته شده اند فسيلهاي زير با سن ائوسن آغازين تا ميوسن آغازين
به دست داده است.

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites cf. fabiani, Valvulina sp., Miliola sp., Orbitolites complantus, Orbitolites
sp., Rhapidionian sp., bigcina, Peneroplis sp., Rotalia beccari , Miogypsina sp., Tubucellaria sp.,
Lithophylum sp., Archaias sp., Peneroplis evulus , Dendritina rangi
, Bryozoa , Gastropods , Lamellibranch .

سازند گچساران ()Mgs

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رديف رسوبي سازند گچساران در گستره نقشه الر دربرگيرنده مارن ،آهك هاي پرفسيل نازك اليه ،دولوميت و
ژيپسهاي متراکم است .رسوب هاي اين سازند به گونه اي گذرا و همساز واحد آسماري ـ جهرم را مي پوشاند.
ستبراي سازند گچساران بدليل حذف تدريجي ر سوب هاي بخش پائيني آن به سوي پهنه هاي شمالي گستره نقشه ،

تﻣ

داراي طيف گسترده از تغييرات ستبرا بين  190تا  310متر است .رديف رسوبي در اين سازند بر پايه تفاوت در
ويژگيهاي سنگ شناسي و ريختاري به  3پاره سازند تقسيم گرديده اند و تنها در پهنه هائي که در برونزد اين سازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مرز پاره سازند بعلت شدت عوامل زمينساختي و بهم ريختگي نامشخص بوده است ،مجموعه آن بصورت سازندي
واحد (سازند گچساران) بر روي نقشه نشان داده شده است .توصيف پاره سازندهاي سازند گچساران در گستره نقشه
الر بشرح زير است.
پاره سازند چهل ()Mgs.ch1

و
اﮐﺘ

رديف رسوبي اين پاره سازند که بخش پائيني سازند گچساران است از پائين به باال با مورفولوژي ماليم شامل تناوبي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از اليه هاي انيدريتي ،مارنهاي فرسايش يافته به رنگ سبز و قرمز ،آهك هاي مارن دار به رنگ سبز و گاه قرمز همراه
با آثار فراوان از دوکفه اي ،ژيپس و مارنهاي چرت دار است .ستبراي اين پاره سازند پيرامون  120متر بوده و از
مقدار آن به سوي پهنه هاي شمالي گستره نقشه بتدريج کاسته مي شود .کاهش در ستبراي رسوبهاي اين پاره
سازند تا جائي ادامه مي يابد که در شمالي ترين پهنه نقشه ،از رديف رسوبي سازند گچساران ناپديد ميگردد .نمونه
هائي که از پاره سازند چهل برداشت شده اند فسيلهاي زير را با سن ميوسن پائيني بدست داده اند.
Milliolida , Small globigerinids , Peneroplis evolus .

پاره سازند چمپه ()Mgs.chm

زﻣﯿ

رديف رسوبي اين پاره سازند که در بخش مياني سازند گچساران جاي دارد ،داراي ريختاري برجسته بوده و از
ديدگاه سنگ شناسي دربرگيرنده اليه هاي مارني سخت برنگ سبز تا خاکستري  ،اليه هاي آهكي ريز دانه و سخت با
شكست صدفي آهك و آهك هاي مارني با آثار فراوان از فسيلهاي دوکفه اي و خرده صدف ،دولوميت و ژيپس

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميباشد .ستبراي رسوبها در پاره سازند چمپه  140متر بوده و نمونه هاي آن فسيلهاي زير را ب ا سن ميوسن پائيني
بدست داده اند.
Peneroplis farsensis , Miogypsina sp., Dendritina rangi , Rotalids , Bryozoa

پاره سازند مول ()Mgs.mol

رسوبهاي اين پاره سازند با ستبرائي پيرامون  50متر ،بخش باالئي رديف رسوبي سازند گچساران را شامل ميگردد.
اين پاره سازند ريختاري ماليم داشته و از ديدگاه سنگ شناسي دربرگيرنده اليه هاي مارني برنگ سبز ،قرمز و

خاکستري ،مارنهاي ژيپس دار و اليه هاي ژيپسي است .پژوهش در آثار فسيلي نمونه هاي اين پاره سازند بيانگر سن
ميوسن پائيني براي آن ميباشد .فسيلهاي شناسائي شده بشرح زير است:
Miogypsina sp., peneroplis farsensis, Taberina sp., Rotalids, Bryozoa
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پاره سازند چمپه و مول )(Mgs.c-m

در پاره اي از پ هنه هاي مورد پژوهش بدليل بهم ريختگي و نامشخص بودن مرز ميان دوپاره سازند چمپه و مول از
سازند گچساران و يا بدليل محدوديت در نمايش آنها ،دو پاره سازند ياد شده بصورت يك پاره سازند برداشت گرديده
و نمايش داده شده اند .بديهي است ويژگيهاي فسيل شناسي و سنگ شناسي اين پاره سازند معادل با مجموعه
ويژگيهاي ياد شده از پاره سازندهاي چمپه و مول ميباشد.
سازند ميشان ()Mm

اين سازند از جمله سازندهائي است که وسعت برونزد رسوبهاي آن در گستره نقشه قابل توجه ميباشد .سازند ميشان

ﮐﺸ
ﻮر

ريختاري ماليم دارد و تنها در بخش پائيني رسوبهاي آن ،بدليل وجود تفاوت در ويژگي سنگ شناسي ،ريختاري
برجسته و شاخص قابل شناسائي است و اين بخش بعنوان يك پاره سازند از پاره سازند ياد شده جدا و بر روي نقشه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با نشانه  Mm.gنمايش داده شده است.
از ديدگاه ويژگيهاي سنگ شناسي ،سازند ميشان دربرگيرنده تناوبي از مارنهاي سست خاکستري تا سبز به ستبراي
زياد همراه با اليه هاي نازك تا ميانه سخت ،خشن و استوار از آهكهاي پوسته اي ( )shellyبرنگ قهوه اي ميباشد.

تﻣ

تناوب اين چنين رسوبهاي نرم و سخت و همچنين وجود تفاوت در پايداري رسوبها در برابر عوامل فرساينده ،از علل
پيدايش ريختار ناهمگن در برونزدهاي سازند ميشان در گستره نقشه است .ستبراي رسوبها در سازن د ميشان ،بدون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

احتساب ستبراي پاره سازند ،در پي اين سازند ،پيرامون  1115متر بوده و نمونه هائي که از بخش هاي مختلف آن
برداشت شده فسيلهاي زير را با سن ميوسن مياني تا باالئي بدست داده است.
Ostrea vinleti , Ostrea digitata , Echinolampas jacquemont ,Turritella sp., Clamys ,
Rotalia beccarii, Elphidum sp., Miogypsinoides sp., Eponides , Neoalveolina sp ,.

پاره سازند گوري ()Mm.g

و
اﮐﺘ

Lithophyllum sp., Bryozoa, Rotalia sp., Tabicellaria sp., Miliola sp., Echinoid s spine.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش پائيني سازند ميشان بر پايه تفاوت در ويژگي سنگ شناسي و ريختار برجسته آن بصورت يك پاره سازند
برگزيده و نمايش داده شده است .رديف رسوبي اين پاره سازند دربرگيرنده اليه هاي ستبر و فشرده مارني با آثار
خرده صدف و آثار کرمي شكل ( ،)Vermiculateآهك هاي ريفي سخت با رنگ قرمز آجري و با ريختاري برجسته و
ميان اليه هايي از آهك هاي پوسته اي  ،آهك هاي مارني و مارنهاي فشرده سبز ـ خاکستري است .همبري پ ي

زﻣﯿ

رسوبهاي اين پاره سازند با باالترين بخش از سازند گچساران بگونه اي گذرا و همساز ميباشد .ستبراي رسوبهاي پاره
سازند گوري در گستره نقشه الر پيرامون  135متر است .پژوهش در نمونه هاي بخشهاي مختلف اين پاره سازند
بيانگر وجود فسيلهاي زير در رديف رسوبي پاره سازند ياد شده با سن ميوسن پائيني ميباشد.
Operculina sp., Elphidium sp., Miogypsinoides sp., Eponides, Lithophyllum sp ,.Lamellibranch

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند آغاجاري ()MPla

از ديدگاه ويژگي سنگ شناسي اين سازند از بخش پائيني رديف به سوي بخش هاي باالئي دربرگيرنده آهكه اي
ماسه اي ،ماسه هاي آهكي با آثار خرده هاي صدف ،فورش سنگهاي ( )Siltstoneفرسوده به رنگ خاکستري تا سبز ،
ميكروکنگلومرا و کنگلومراي چرتي با درجه سختي باال ،مارنهاي سبز ـ خاکستري در تناوب با مارنهاي قرمز ،سيلت
سنگهاي فرسوده سبز ،خاکستري و قرمز ،ماسه سنگ و کنگلومراي فرسوده با دانه هائي در اندازه شن تا قلوه سنگ
و آثار خرده هاي صدف ،ميكروکنگلومرا و ماسه سنگهاي سخت با ريختار برجسته همراه با تناوبي از اليه هاي مارن ي

فشرده ميباشد .ريختار اين سازند در بخش پائيني رديف ماليم بوده و بخش باالئي آن بواسطه وجود اليه هاي سخت
ماسه سنگي و ميكروکنگلومرائي ،صخره ساز و برجسته است .اين سازند بگونه اي تدريجي سازند ميشان را پوشانيده
و اين پوشش با گذر از آهكهاي ماسه اي و ماسه هاي آهكي خرده صدف دار و سخت همراه ميباشد .ميانگين
ستبراي سازند آغاجاري در گستره نقشه الر پيرامون  820متر است و بررسي نمونه هاي اين سازند ،فسيلهاي زير را
با سن ميوسن پاياني تا پليوسن پاياني بدست داده است.
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Nonion incisum, Rotalia Beccarii , Rotalia sp., Ostracods.

سازند بختياري ()PLQb

رسوبهاي سازند بختياري با دگر شيبي (ناهمسازي زاويه اي) ماليم ،سازند آغاجاري را مي پوشاند .ميانگين ستبراي
برونزدهاي اين سازند در گستره نقشه پيرامون  700متر ميباشد .از ويژگيهاي مهم سازند بختياري در منطقه ،تغيير
رخساره اين واحد در فاصله هاي کوتاه است و اين بعلت گزينش برشهاي گوناگون براي پژوهش در ويژگي سنگ
شناسي سازند بوده است .اين پژوهشها نشان ميدهند که گستره نقشه از ديدگاه اين چنين ويژگي ب ه سه بخ ش قابل
تقسيم است .تغيير ليتولوژيكي سازند بختياري در هر بخش بشرح زير ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

برونزد رسوبهاي سازند بختياري در پهنه مركزي تا باختري گستره نقشه

از ديدگاه سنگ شناسي کهن ترين بخش از برونزد اين سازند بوده و بسوي بخش هاي جوانتر شامل ميكروکنگلومرا
با قطعات در حد شن ،مارنهاي ماسه دار با رگه هائي از ژيپس و ژيپسهاي مارن دار ا ست .ادامه رديف دربرگيرنده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومراي ستبر اليه با قطعاتي در ابعاد قلوه سنگ ،اليه هاي ماسه سنگي با دانه بندي تدريجي ،رسهاي خاکي
رنگ همراه با قطعات پراکنده با ميانگين قطر  ./5سانتيمتر ،ماسه سنگ با دانه بندي تدريجي ،م ارنهاي سبز ـ
خاکستري ماسه دار همراه با قطعاتي با ميانگين قطر  ./ 5سانتيمتر است و گاه اين بخش برنگ زرد نيز ظاهر ميگردد ،

تﻣ

همچنين کنگلومراي ستبر اليه همراه با سيمان ريزدانه و خاك دار و قطعاتي با ميانگين قطر  ./5تا  12سانتيمتر و
پس از آن کنگلومراي فشرده و سخت با ريختار تپه اي و قطعاتي با قطر  ./5تا  20سانتيمتر ،در باالترين بخش از

و
اﮐﺘ

برونزد سازند بختياري در پهنه شمالي منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزد ،جاي دارند .ميانگين ستبراي برونزد سازند بختياري در پهنه شمال باختري گستره نقشه الر پيرامون 650
متر است .پژوهش در ويژگيهاي سنگ شناسي قطعات کنگلومرائي اين بخش ،بيانگر وجود قطعات حمل شده توسط
گنبد نمكي در رديف اليه هاي کنگلومرائي ،بويژه در پهنه مرکزي منطقه ميباشد.
برونزد قديمترين بخش از سازند بختياري در اين پهنه با سازند ميشان در همبري است .اين همبري بصورت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دگرشيبي (ناهمسازي زاويه اي) ميباشد .از ديدگاه سنگ شناسي کهن ترين بخش بزونزد سازند بختياري در پهنه
شمالي منطقه به سوي بخش هاي جوانتر است که دربرگيرنده اليه هاي کنگلومرائي با قطعاتي به قطر  ./ 5تا 20
سانتيمتر همراه با ميان اليه ها و لنزهائي از مارن و ماسه سنگ و ريختاري برجسته و ستبراي کلي  80متر ،اليه
هاي فورش سنگ برنگ سبز و خاکستري همراه با ژيپس ،ماسه سنگ مارن دار و مارنهاي ماسه دار با ريختاري
ماليم و با ستبراي کلي  60متر ،کنگلومرا با قطعاتي به قطر  ./ 5تا  25سانتيمتر همراه با ميان اليه هاي ماسه سنگي،

زﻣﯿ

فورش سنگي و ميكروکنگلومرائي و همچنين لنزهائي از مارن ماسه دار ،رس و ميكروکنگلومرا که ب ا ستبراي کلي
 120متر و ريختاري برجسته ميباشد .ادامه رديف شامل تناوبي از اليه هاي فورش سنگي و ماسه سنگهاي مارن دار
و مارنهاي ژيپسي با ستبراي کلي  300متر و با ريختار ماليم ميباشد .پوشش رسوبي اين بخش که باالترين بخش از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزد سازند بختياري در پهنه شمالي گستره نق شه نيز ميباشد ،دربرگيرنده تناوبي از اليه ه اي کنگومرائي و ماسه
سنگي همراه با عدسيهاي مارني و رسي است که ستبراي کلي آن  140متر است .بنابراين ميانگين ستبراي برونزد
سازند بختياري در بخش شمالي منطقه ،پيرامون  700متر برآورد ميگردد.

برونزد رسوب هاي سازند بختياري در پهنه جنوب خاوري منطقه

رديف رسوبي سازند بختياري در اين پهنه شامل کنگومرا با قطعاتي به قطر  ./5تا 50سانتيمتر ،تناوب ماسه سنگ،
ميكروکنگلومرا ،کنگلومرا ،مارنهاي ماسه دار و ماسه هاي مارن دار ،تناوب اليه هاي سخت و ف شرده کنگلومرائي با
قطعاتي از جنس آهك و چرت و بيشينه قطر 20سانتيمتر همراه با ريختاري برجسته است .ستبراي کلي برونزد

سازند بختياري در پهنه جنوب خاوري منطقه پيرامون  750متر ميباشد .پژوهش در ويژگيهاي سنگ شناسي
قطعات کنگلومرائي در اين بخش بيانگر نبود آثار قطعات حمل شده توسط گنبد نمكي در آن است.
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كواترنري
Qdf

رسوبهاي حاصل از جريان واريزه اي ،دربرگيرنده برش و کنگلومراي برشي ،جنس قطعات از آهكهاي سازند آسماري
ـ جهرم بوده و اجزاي سازنده آن در هم ميباشد .قطعات با قطر چند ميلي متر تا  75سانتيمتر در کنار هم جاي
گرفته اند .ميانگين ستبراي اين رسوبهاي جوان پيرامون  20متر است.
Qth

ﮐﺸ
ﻮر

کهن ترين رسوبهاي کوهپايه اي که پوشش بلندترين پادگانه ها را در گستره نقشه شامل مي گردد .اجزاي اين
نهشته ها بيشتر شامل خرده سنگهاي هوازده با جورشدگي ضعيف است .اين رسوبهاي جوان بصورت پهنه هائ ي
ناپيوسته با کج شدگي ضعيف در راستاي راندگي الر گسترش دارند.
Qt1

رسوبهاي آبرفتي کوهپايه اي و کنگلومراهاي جوان اينگونه نهشته ها عبارت از پوشش پادگانه هاي مر تفع در گس تره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نقشه بوده و داراي ريختاري ناپيوسته ميباشد .اين چنين ريختار را نتيجه فرسايش و پيدايش سيستم آبراهه ها در
آبرفتهاي جوان دانسته اند.
Qgs

تﻣ

توده هاي درهم وزني که نتيجه لغزش و ريزش ناگهاني توده هاي سنگي در شيبها و پيرامون راندگيها بوده و
دربرگيرنده قطعات درهم با جورشدگي بسيار ضعيف از سازندهاي آهكي قديمي مي باشند.
Qt2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پوشش آبرفتي پادگانه ها و مخروط افكنه هاي قديمي ،رسوبهاي آن دربرگيرنده نهشته هاي سخت شده با کمي آژند
و جورشدگي ضعيف است.
Q3g

رس با سخت شدگي ضعيف.
Q3m

و
اﮐﺘ

نهشته هاي کواترنر ،که پوشش افقي پادگانه هاي جوان و کم ارتفاع در گستره نقشه ميباشد .شامل شن ،ماسه و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل رسوبهاي دانه ريز بويژه ماسه ،سيلت و رس با سخت شدگي ضعيف ،اين نهشته هاي جوان در فرورفتگيهاي
دشتها ديده مي شوند.
Q3sc

نهشته هاي کواترنر وابسته به محيط پاليا شامل رس هاي ماسه دار نمكي ،اين رسوبها به هنگام خشكي داراي
سيمائي شوره زار بوده و به هنگام بارندگي آبدار مي گردند.
Q31c

زﻣﯿ

نهشته هاي پاليائي در فرورفتگيهاي جوان گستره نقشه  ،دربرگيرنده رسوبهاي ريز دانه بويژه رس همراه با ن مك.
جايگيري اينگونه رسوبها ،در کنترل موضوع راندگيها و دياپيريسم نمك در منطقه است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Qap

رسوبهاي بستر رودخانه هاي کنوني ،بستر آبراهه ها و نهشته هاي جوان دشتهاي سيالبي بيشتر شامل رسوبهاي
ماسه اي ،شني و قلوه سنگي .اينگونه رسوبها امروزه نيز در محيط هاي گفته شده در حال تشكيل ا ست.

تكتونیك

ساختار گستره

نقشه الر دربرگيرنده گستره اي از پهنه چين خورده ـ رانده زاگرس است .روند کلي در ساختمانهاي چين خورده آن
به راستاي باختري ـ خاوري نزديك است .اين روند از جمله ويژگيهاي مهم در هندسه گسيختگيهاي بزرگ گستره
نيز ميباشد .شبكه گسيختگيهاي اصلي در گستره دربرگيرنده دست ه گسلهاي طولي با ساز و کار راندگي است .اثر اين
ساز و کار گذشته از پيدايش تغييرات مهم ساختاري در ساختمانهاي چين خورده ،زايش سيستمي از گسلش هاي
7
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فرعي و ه دايت مواد نمكي سازند هرمز نيز بوده است .ساختار کنوني منطقه ره آوردي از جنبشهاي زمينساختي در
فازهاي آلپي نوين بوده است و در اين بين وجود آشفتگي و تغييرات در ساختمانهاي چين خورده ،گوياي اثر کاري از
راندگي در گسيختگيهاي طولي و اثر تكتونيك نمك و فرآيند دياپيريسم بر اين ساختمانها است .تغيير ناگهاني در
زاويه ميان پهلوئي ( )Inter Limb Angleو پيدايش خمش و کج شدگي محوري و همچنين زايش نقاط فراز

ﮐﺸ
ﻮر

( )Culminationو فرود ( )Depressionاز جمله ويژگيهاي ساختمانهاي چين خورده منطقه از ديدگاه هندسه
ساختاري است.
نگرش و بررسي در پاره اي از نمودهاي زمين شناختي گوياي تأثير ميداني از تنش ميباشد .جهت بردار اين ميدان از
سوي شمال باختري به سوي جنوب خاوري است .اثر ساز و کار راندگي در گسيختگيهاي بزرگ طولي ،عاملي کار
ساز در پيدايش واژگونگي و حذف شدگي در يال جنوبي تاقديسها است .اين چنين اثر با افزايش پهنه واحدهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قديمي کرتاسه در منطقه همراه ميباشد.الزم به يادآوري است که فرآيند دياپيريسم نيز در برونزد بي هنجار و
تكتونيزه واحد هاي قديمي گفته شده در منطقه کار ساز بوده است .از ويژگيهاي مهم مورفوتكتونيك منطقه وجود
ناوديس هائي است که ريختار آنها در قالب بلند برج ها (  (Uplandميباشد ،پيدايش چنين ساختمانها در کنترل

تﻣ

عوامل کوتاه ساز همچون راندگيهاي بزرگ در گستره و اثر تكتونيك نمك است .جهت اساسي خوابيدگي در صفحه
چين خوردگيهاي منطقه ( ) Vergenceبسوي جنوب بوده و اين ويژگي با سازوکار راندگي در شكستگيهاي طولي و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جهت شيب سطحي اين راندگيها در پيوند است .بدانسان که افزايش در آشفتگي ساختاري و کاهش طول موج چين
ها نيز در پيوند با ميزان اثر راندگيهاي اصلي در گستره ميباشد .نقشه برشهاي ساختاري براي پي بردن بهتر به
اينگونه تغييرات سودمند ميباشند.
از جمله گسله هاي اساسي در سيستم گسيختگيهاي گستره ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

و
اﮐﺘ

گسله رانده الر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساز و کار جابجا شدگي در اين گسلش راندگي است .اين ساز و کار بگونه اي ميباشد که زير راند گي پاره سازند
گوري ( )Mgاز واحد ميشان ،در يال جنوبي تاقديس کوه سياه بخوبي قابل رديابي است .زايش شبكه گسيختگيهاي
متقاطع ( )Conjugateناشي از جنبش در گسل الر با واژگون شدن اليه ها و برونزد هسته قديمي تاقديس و
همچنين گسلش هاي دامنه اي همراه است .زمان پيدايش و جنبش کاري اين گسيختگي با اثر فاز کو هزائي
پاسادنين وابسته است .آثار فرونشستهاي کاري در پهنه جنوبي گسل الر )خارج از محدوده نقشه) از جمله گواه هاي
جنبش در اين گسيختگي است.
گسل رانه لطيفي

زﻣﯿ

فرود ( )plungeخاوري تاقديس گراش در اثر پذيري از ساز و کار راندگي در اين گسيختگي ،همگام با کج شدگي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناگهاني در بخش پاياني از محور خود ،با زير راندگي تدريجي نيز مواجه است به دليل شيب کم اليه ها کمر پائين
گسله و بدليل اثر کاري بردار فشار و کوتاه شدگي است که چينهائي با دامنه کوتاه در اين بخش از يال تاقديس ايجاد

گرديده اند.
الزم به گفتن است که اين گسيختگي در قالب دسته اي از گسلهاي رانده عمل نموده و آثار کاري ش اخه هاي آن را
مي توان در هسته تاقديس کوه کورده پيگيري نمود .گم شدگي اليه ها در واحد ناسازگار( )Incompetentميشان
همراه با واژگوني اليه ها و پيدايش چين خوردگيهاي دوباره در کمر پائين به گسل ،سيمائي ناب از ديدگاه
مورفوتكتونيكي را در گستره برجاي گذاشته است.

گسل رانده دهكويه

اين گسيختگي با راستاي باختري ـ خاوري تا شمال باختري ـ جنوب خاوري از جمله گسلهاي با ساوزکار راندگي
است که تغييرات هندسي و فيزيكي مهمي را بر ساختار و محيط رسوبي پيرامون خود پديد آورده است .گسترش بي
هنجار از برونزد آهكي گروه بنگستان و همبري طوالني اين واحد با رسوبهاي هولوسن که خود گوياي فرونشستهائي
در بخش کمر پائين گسيختگي است از جمله تغييرات گفته شده ميباشد .جنبش اساسي اين گسيختگي و اثر کاري
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آن بر گستره با آخرين فاز کوهزائي در پريود آلپ پاياني پيوسته است .پالياي جوان کهنه واقع بر کمر پائين گسل
دهكويه ،از جمله نقاط مهم انباشتگي رسوبهاي هولوسن در گستره ميباشد .که پيدايش و ويژگيهاي ريختاري اين
پاليا با ساز و کار جنبشي در اين گسل وابسته است .زايش سيستم گسيختگيهاي متقاطع و پيدايش گسلشهاي وزني
همراه با جابجا شدگي در محور تاقديس کوه کهنه ،از پديده هاي قابل توجه در کمر باالئي گسل دهكويه ميباشد.
گسل رانده بريز

آثار بهم ريختگي ساختاري و تغييرات ناشي از جنبش در اين گسيختگي در پهنه هاي شمال باختري گسل (خارج از
محدوده نقشه) با سيمائي بهتر قابل پيگيري است .راندگي بريز در بخشي از مسير خود امتدادي ش مال باختري ـ

ﮐﺸ
ﻮر

جنوب خاوري را داراست .شيب سطحه گسيختگي به سوي شمال بوده و آثار بهم ريختگي ساختاري و زيرراندگي در
بخش هائي از واحدهاي پيرامون گسيختگي قابل رديابي است .پژوهش در ويژگيهاي ساختاري راندگي بريز و ديگر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نقاط رانده شده و آشفته در گستره ،انگاره اي را تأئيد مي کند که بر اساس آن گسيختگيهاي اصلي و راندگي
اساسي ،در ژرفا عمل نموده و تنها گسيختگيهائي مجزا با گوناگوني در ميزان راندگي را در سطح ب ه نمايش گذاشته
شده است و يكي از نمادهاي آن ،همانا گسل راندگي بريز است .بنابراين موجوديت گسيختگيهاي بني ادين و اساسي

تﻣ

بگونه اي کور( )Blindدر گستره امري منطقي بوده و راندگيهاي گفته شده و از جمله راندگي بريز ،تنها آثاري از
جنبش اين چنين گسلش ها در ژرفا ميباشد.
تاريخ زمين ساختي منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رديف برونزد رسوبهاي قديمي در گستره ،دربرگيرنده گواههائي بر اثر فازهاي تكتونيكي در آلپ نوين است .در اين
راستا ،قديمي ترين هياتوس شناخته شده ،در پيوند با وجود ناهمسازي فرسايشي در همبري آهك هاي ايالم و

و
اﮐﺘ

سروك است که با هياتوس ناشي از اثر فاز زمينساخت ساب هرسينين ( )Subhercynianدر زماني معادل با تورونين
(  ،)Turonianهمخواني دارد .اثر اين خشك زائي در گستره با آثاري همچون زايش افقي از آهكهاي هوازده با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ترکيبات آهندار در همبري گفته شده همراه است .همچنين وجود آثاري روشن از ناهمسازي فرسايشي و ايست
موقت رسوبگذاري در همبري باالترين بخش از آهكهاي گروه بنگستان با رسوبهاي کامپانين از سازند گورپي ،گوياي
اثري ديگر از يك فاز خشكي زا در گستره ميباشد .موجوديت هياتوس گفته شده با آثار فراوان از ترکيبات آهندار و
آثاري از هوازدگي در ستبرائي از بخش باالئي آهك هاي گروه بنگستان قابل رديابي و شناسائي ا ست .با گذر از اين
فاز خشكي زا ،بدليل پيشروي دريا  ،رسوبهاي شيلي و مارني سازند گورپي  ،گستره نقشه و پهنه هاي پيرامون آن ر ا

زﻣﯿ

پوشانيده است .در گذر از آشكوب ماستريشين ،منطقه با ساخت کربناتي از ريفهاي آهكي تبديل گرديده که ره آورد
آن نهشت سازند سخت و چهره ساز تاربور مي باشد .کاهش ژرفاي حوضه رسوبگير گستره که نتيجه اي از اثر
خشكي زاي فاز زمينساخت الراميد در ابتداي پالئوژن بوده تا جائي ادامه مي يابد که تشكيل رسوبهاي تبخيري از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند ساچون را با ستبرائي قابل توجه باعث مي گردد.
الزم به گفتن است که مرز دو سيستم کرتاسه و پالئوژن که آغاز اثر فاز گفته شده ميباشد در بخش پائيني اين واحد

جاي دارد و ميتوان رديف مارنهاي اين بخش را همراه با آثار ترکيبات آهن که بصورت لكه هائي آجري رنگ ظاهر
گرديده اند وابسته به اين اثر دانست.
پوشش کربناتي ساحلي جهرم در گستره بيانگر افزايش ژرفاي حوضه رسوبگير پس از اثر فاز خشكي زا در کرتاسه
پاياني است .اين وضعيت تا پايان ائوسن که با آثاري از يك پيشروي همراه ميباشد ادامه داشته است .پژوهش هاي
انجام شده بيانگر آثاري نه چندان روشن از وجود فاز زمينساختي متالوژنيك در منطقه ميباشد .اين در حالي است
که ناهمسازي فرسايشي ناشي از اثر فاز گفته شده در همبري دو سازند آسماري ـ جهرم در پهنه باختر ـ شمال
باختري گستره آشكارا قابل شناسائي است .پايان چرخه رسوبگذاري در واحد کربناتي آسماري با پ سروي و نهشت
رسوبهاي تبخيري پاره سازند چهل از سازند گچساران در گستره همراه بوده است .شرائط تبخيري در ميوسن آغازين
پيشروي موقت آب و نهشت رسوبهاي پهنه هاي کم ژرفا پاره سازند چمپه همراه ميباشد.
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بديهي است که تشكيل رسوبهاي پاره سازند چمپه در منطقه را ميتوان با اثر پيشروي درياي بور ديگالين در زاگرس
وابسته دانست .نهشته شدن مارنهاي سازندهاي ميشان همراه با آهك هاي ريفي صخره ساز پاره سازند گورپي در
بخش پائيني رديف رسوبي اين سازند ،گوياي اثري از پيشروي سريع آب پس از پايان يافتن چرخه ر سوبگذاري پاره
سازند مول از سازند گچساران است .بنابراين گستره نقشه در باالترين بخش از ميوسن آغازين تا ميوسن باالئي در

ﮐﺸ
ﻮر

قالب حوضه اي نيمه ژرف دريائي قرار داشته و کاهش تدريجي ژرفاي حوضه و پسروي آب در ميوسن باالئي ،عامل
اساسي در تغيير رژيم رسوبگذاري و چيرگي محيط دلتائي و پيچابي (مآندري) و تشكيل مجم وعه رسوبهاي سازند
آغاجاري بوده است .جبنش هاي فاز واالکين در گستره ،عاملي در پيدايش چين خوردگي ماليم و رشد تدريجي
ساختمانهاي چين خورده در اين گستره است .بيشينة زاويه دگرشيب ما بين بخش مياني واحد کنگلومرائي بختياري
با سازند آغاجاري پيرامون  8درجه ميباشد .بيشترين تغييرات ساختاري همچون چين خوردگيهاي شديد،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسلشهاي ژرف در حوضه هاي مالسي جوان و همچنين گسيختگيهاي اساسي در رديف رسوبهاي قديمي گستره با
اثر فاز پاسادنين در پيرامون  . /7ميليون سال پيش همخواني دارد .اثر فاز گفته شده در پيدايش راندگيهاي بزرگ و
ساختمانهاي چين خورده در منطقه کارساز بوده است .همچنين تشكيل پالياهاي جوان و کج شدگي ماليم در

تﻣ

رسوبهاي جديد کواترنر و نيز رويداد زمين لرزه هاي مهم در گستره از جمله گواه هاي موجود در پويائي منطقه
هستند که خود در پيوند با تكانهاي پسين فاز پاسادنين ميباشد.

پاره اي داده هاي زيرسطحي

و
اﮐﺘ

بختياري و در گذر از اثر اساسي فاز پاسادنين همراه ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در پايان الزم است به اين نكته اشاره گردد که پيدايش ناهنجاري مغناطيسي در منطقه و اثرتك تونيك نمك ناشي از
جنبش و دياپيريسم سازند نمكي هرمز ،دست کم ب ه ميوسن تا زمان کنوني بستگي داشته و اين در حالي است که
تظاهر اين واحد در سطح ،جز در گنبد نمكي کوه عباد ،در ديگر گنبدها با پايان چرخه رسوبگذاري واحد کنگلومرائي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر پايه داده هاي مغناطيس زيرسطحي ،پهنه شمال خاوري نقشه دربرگيرنده توده هاي مغناطيس کم ژرفا است.
روند اين توده نواري شكل ،شمال باختري ـ جنوب خاوري است که ميبايست در کنترل ساز و کار ران دگيهاي اساسي
در گستره باشد .همچنين از ديدگاه ساختاري ،گستره الر بر ناوديسي از پي سنگ مغناطيسي ،با دامنه اي کم و طول
موجي بزرگ قرار دارد که راستاي محور ناوديس از  11کيلومتر بيشتر است .داده هاي دگر شكلي زمين وار (ژئوئيد)
در منطقه ،بيانگر راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري در خطهاي برابر واحد ميباشد .از ديدگاه هم ايستائي

زﻣﯿ

(ايزوستازي)  ،گستره داراي تعادل نسبي بوده و ناهنجاري آن پيرامون صفر تا  20ميل گال است .ژرفاي ناپيوستگي
موهو در منطقه بالغ بر 40کيلومتر ميباشد.
زمین شناسی اقتصادي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گستره پوششي نقشه الر از ديدگاه متالوژني داراي اهميت چنداني نمي باشد ،تنها کانيهاي فلزي آن ،آثاري از
گرهك هاي هماتيتي و اوليژيست هائي است که در پاره اي از هياتوسهاي شناخته شده و همچنين در آژندي
پالستيكي از مواد حمل شده توسط گنبدهاي نمكي قابل رديابي است .اين چنين آثار از کانيهاي فلزي در گستره ،
داراي ارزش اقتصادي نمي باشند .مارنهاي خاکستري سازند ميشان در منطقه داراي قابليت کاربرد در توليد سيمان
است .ترکيبات مارني گفته شده در کنار اليه هاي نازك تا متوسط از آهك هاي پوسته اي در گروه کاملترين مواد

خام توليد سيمان جاي دارند.
رسوب هاي تبخيري سازند ساچون در گستره داراي ذخائر قابل توجه از گچ ميباشند و اين چنين ذخائر در شمال
باختري روستاي دهكويه در حال بهره برداري است .پاره سازند مول از واحد تبخيري گچساران نيز دربرگيرنده اليه
هاي نيمه ستبر تا ستبر از ژيپس ميباشد .هم اکنون ترکيب گفته شده بگونه اي گسترده در بخش شمالي دشت
گراش مورد بهره برداري است .همانگونه که اشاره شد ،پاليا ها جاي انب اشت رسوب هاي جوان هولوسن در گستره
ميباشند .اين چنين نهشته ها بدليل دارا بودن درصد باال از ترکيبات ريزدانه رسي بعنوان مواد اصلي در صنايع
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دستي سفالين کاربرد دارند .نقاط پيراموني شهر الر و پالياهاي شمال و جنوب منطقه ،از اينگونه ترکيبات با ذخيره
مناسب است .پاره سازند چمپه از واحد تبخيري گچساران در برگيرنده ترکيبات دولوميتي ميباشد .پژوهشهائي که
در راستاي تعيين فاکتور  P.C.Eصورت گرفته گوياي امكان کاربري از اينگونه ترکيبات بعنوان مواد نسوز است .از
ديگر ترکيبات نسوز شناخته شده در گستره  ،سيليس هاي دولوميتي موجود در دياپيرکوه نمكي در شمال منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشد .رسوبهاي تبخيري پرکامبرين ـ کامبرين از سازند نمكي هرمز ،داراي دخائر چشمگير از نمك (هاليت) است
که از آن در پاره اي از برونزدها بهره برداري ميگردد .از جمله سنگهاي کربناته که بيشترين احتمال را براي کاربرد
در ساخت مصالح ساختماني داراست ،گروه آهكي بنگستان و سازند تاربور ميباشد .از اين مواد ميتوان در کارخانه
سيمان و يا براي تهيه آهك در کوره هاي سنتي استفاده نمود.
آهك هاي ريفي پاره سازند گوري از واحد مارني ميشان ،با رنگ ويژه آجري و همچنين مارن سنگهاي سخت و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فشرده پاره سازند چمپه از سازند تبخيري گچساران ،از جمله برونزدهائي ميباشند که بدليل شك ست بلوکي و منظم
قطعات و همچنين دارا بودن درجه سختي مناسب ،جهت بهره برداري و کاربري در ساختمانها ،نماسازي ديوارها و
پلها و ديگر موارد سودمند ميباشند .شناسائي آثاري از بلورهاي کوارتز در فرم دودي و در بين مواد حمل شده توسط

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

گنبد نمكي کوه عباد وجود بي هنجاري راديو اکتيويته را در اين بخش از منطقه ،ممكن مي سازد.
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