وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﮐﻮار

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

6548

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ا.ﻋﻨﺪﻟﯿﺒﯽ ،ط.ﯾﻮﺳﻔﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000

برگه شماره  -6548کوار
دیدگاه کلي

ورق  1:100،000کوار ،با مساحتي نزدیک به  2700کيلومتر مربع ،ميان دو طول خاوری ˊ 52˚ 30تا ˊ 53˚ 00و

ﮐﺸ
ﻮر

عرض های شمالي ˊ 29˚ 00تا ˊ 29˚ 30پهنه های جنوب – جنوب خاوری شيراز در استان فارس را پوشش مي
دهد .مهمترین مرکز جمعيتي ،شهر کوار است که فاصله آن تا شيراز نزدیک به  20کيلومتر است .از جمله راه های
ارتباطي محدوده مي توان به جاده شيراز – تبریز و شيراز – فيروزآباد اشاره کرد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در این گستره محور ساختمانهای چين خورده و روند خطواره های گسلي از  20تا  60درجه شمالي باختری متغير
است .این گستره از دیدگاه زمين ساختي مرز پهنه ساختاری – رسوبي بينابيني ( )intermediatو انتقالي

تﻣ

( )Transitionalاست که بخشي از کمربند زاگرس را شامل مي شود( .نقشه های لر زه زمين ساخت و استراکچر
گسترده شيراز) از ویژگيهای مهم ساختاری محدوده این نقشه مي توان به نبود تقارن در دو پهلوی چين ها و
گرایش سطح محوری آن ها به دو سوی جنوب باختر یا شمال خاور و پيدایش ساختمانهای طاقدیسي و ناودیسي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسترده و منفرد و همچنين وجود راندگي های آ شکار حاصله از خطواره های بنيادی همراه با برخاستگي ()uplift
اشاره کرد.

و
اﮐﺘ

از نمودهای ریخت زمين ساختي منطقه مي توان کوه سپيدار با بلندای  2937متر در پهنه های جنوبي (بيشينه
برپایي) و دریاچه تکتونيکي مهارلو با بلندای  1458متر از سطح تراز دریا (کمينه بلندا) در پهنه های شمالي نقشه
نام برد .از دیگر جلوه ها ،ميتوان به تغييرات فراوان روند محوری ساختمانهای چين خورده و متاثر از ساز و ک ار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عوامل زمين ساختي موجود در گستره اشاره کرد .دریاچه نمک (مهارلو) با روند ریختاری پي آمد تکاپوی عوامل
زمين ساختي و نو زمين ساختي پویا در ن احيه ،نشان دهنده واپسين فاز گسليدن ،پهنه های شمالي نقشه را فرا
گرفته است.
رودخانه دائمي قره آج و حنيفقان به ترتيب در بخش های مرکزی و جنوبي نقشه جریان دارد ،آن چنان ک ه موقعيت
مکاني آنها در همه طول مسير و بسياری از گذرگاه آبراهه های منطقه در پيوندی تنگاتنگ با عوامل زمين ساختي
است .بخش های خم و پيچ دار آبراهه ها ( )meanderiaدر پيوند با سازوکار فرونشيني آرام و شاغ ولي در منطقه
است .طيف زماني برونزدهای سنگي و رسوبي از کرتاسه (سازند سروک) تا پليستوسن زیرین (سازند بختياری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

قدیمي) است که این واحد در پاره ای مناطق با نهشته های کم ستبرای پليستوسن باالیي (بختياری جدید) و
هولوسن پوشيده شده اند.
چينه شناسي

رخنمون واحد های کهن تا رسوبات جوان و کواترنری در گستره ورقه  1:100،000کوار به قرار زیر است:

سازند سروک ()Ksv

کهن ترین سنگ های در منطقه مورد بررسي وابسته به سازند سروک است که بخش های باالیي این و احد در هسته

تاقدیسي کوههای سپيدار و قره رخنمون دارد .از دیدگاه ویژگيهای سنگ شناختي بخش های نمایان این سازند در
بردارنده تناوب چينه های ستبر تا بسيار ستبر (1تابيش از  3متر) سنگ آهک به رنگهای خاکستری روشن تا تيره
همراه با الیه های آهک رس دار و سنگ آهک مارن دار متوسط الیه ( 10تا  30سانتيمتر) است که در بخش های
باالیي آن آثار ترکيبات آهن به رنگهای قرمز ،زرد و قهوه ای بوضوح دیده مي شود .که مي توان گوی ای وجود
ناهمسازی فرسایش در همبری این سازند با واحد باالیي خود (سازند گورپي) باشد.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگوا ره های شناسایي شده در نمونه های آهکي این سازند بشرح زیرند:
Iraqia simplex, Valvulammina picard, Orbitolina sp., Cuneolina sp., Trocholina sp., Nezzazata sp,
Ammobaculites sp., Dictyoconus sp., Nautiloculina sp., Nummoloculina sp., Textularidae, Echinoid’s
debris, Ostracoda.
مجموعه این گونه سنگواره های بررسي شده در توالي رسوبي سازند سروک گویای سن کرتاسه ( )cenomanian

ندارند اما وجود رخنمون های آن ها در پهنه های بالفاصل پيرامون نقشه کوار قطعي است.
سازند گورپی()Kgu

ﮐﺸ
ﻮر

است.
نياز به یادآوری است که در برش ساختاری زیر نقشه به جهت تکميل ،آگاهي و وضوح بيشتر برش ساختاری ،سازند
شيلي -مارني کژدمي و گروه خامي در زیر واحد سروک رسم شده اند .واحدهای یاد شده در سطح نقشه رخنمون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون های سازند گورپي در راستای کوه قره وکوه سپيدار گسترش دارد .این سازند بدليل پایداری اندک سنگ
نه شته های آن در برابر عوامل فرسایشي با ریختاری مالیم نمود داشته و همچنين به سبب ناسازگاری الیه های
شيلي و مارني آن در همجواری با گسيختگيها ،با تغييرات کم وبيش در ستبرا همراه است .ار دی دگاه ویژگي سنگ

تﻣ

شناختي ،این سازند در بردارنده تناوب چينه های نازک تا ستبر ( 10تا  70سانتيمتر) سنگ مارن ،مارن و شيل
همراه با چينه های نازک تا متوسط الیه ( 10تا  30سانتيمتر) سنگ آهک رسي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند گورپي با ستبرای نزدیک به  300متر و بگونه ای ناهمساز (ناهمسازی فرسایشي) واحد آهکي سروک را
ميپوشاند .در پهنه های جنوبي ،بسوی شمال نقشه ،بخش های باالیي این سازند با تغيير رخساره ای شاخص به
واحد کربناتي تابور تبدیل مي گردد.
سنگواره های ذره بيني شناسایي شده در سازند گورپي به شرح زیر است.

و
اﮐﺘ

Globot concvata, Glibot.renzi, Globot. Sp., Hedbergella sp., Lenticulina sp.

سنگواره های یاد شده سني هم ارز با سانتونين تا ماستریشتين را تداعي مينماید.
سازند تاربور )(Ktb

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخنمون این سازند نمودهای کوچک و محلي را در محدوده مورد بررسي به نمایش ميگذارند این رخنمون ها بطور
عمده به محدوده جنوب کوهنجان و کوه احمدی اختصاص دارند .چنانچه اشاره شده ،این سازند در پهنه ه ای
جنوبي تغيير رخساره مي دهد و به بخشهای باالیي واحد گورپي تبدیل مي شود.
از دیدگاه سنگ شناختي ،این سازند در جنوب کوهنجان با ستبرای نزدیک به  70متر و شامل تناوب چينه های
متوسط تا ستبر ( 20تا  80سانتيمتری) سنگ آهک (بيوميکرواسپاریتي) متراکم و خاکستری رنگ با سنگواره های
ذره بيني زیر با سن ماستریشتين نام گذاری شده است.

زﻣﯿ

Siderolites calcitrapoides, Omphlocyclus macroporus., Loftusia sp., Anumalina sp., Rotalia sp.,
Miliolidae, Textularidae, Rudlst’s debris, Echinoid’s debris, Ostracoda.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همچنين در کوه احمدی تنها بخش های باالیي آن در هسته تاقدیسي برونزد دارد و در برگيرنده تناوب الیه های
ستبر آهک خاکستری تا خاکستری تيره و سنگ آهک پر از سنگواره ) (Fossiliferous microspariteهمراه با
ترکيبات آهندار به رنگ فرسایشي خاکستری گرایيده به زرد و رنگ تازه خاکستری تيره دربردارنده لکه های زرد با
سنگواره های شناسایي شده زیر است.
Siderolites calcitrapoides, Omphalocyclus macroporus, Orbitoides sp.,
Elphidella sp., Operculina sp., Vavulina sp., Rotalia sp., Radiolaria, Echinoid’s debris.
سنگواره های شناسایي شده در سازند تاربور گویای سن ي هم ارز با کرتاسه پسين ) (Maestrichtianهستند .مرز

پایيني این سازند بگونه ای همساز) (conformableروی واحد گورپي جای دارد.
دوران سوم )(Tertiary
سازند پابده )(Ppd

رخنمون سازند پابده در امتداد کوه قره و سپيدار گسترش دارند این سازند همانند سازند گورپي با دليل پایداری
اندک و ناسازگاری نهشته های آن در برابر عوامل فرسایشي و ساختاری با ریختاری مالیم و با تغيير کم و بيش در
2
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ستبرا همراه ست .ردیف سنگي این سازند در پهنه های نم ایان شده از جنوب به شمال نقشه بيانگر تغيير رخساره
این سازند بگونه ای تدریجي به واحد ساچون است ،چنانکه ستبرای سازند پابده در پهنه های جنوبي نزدیک به 700
متر است و به سوی شمال به تدریج کاهش مي یابد تا در تاقدیس کوه احمدی ناپدید شده است .از دیدگاه سنگ
شناختي ،سازند پابده در پهنه های جنوبي با تناوب چينه های نازک تا ستبر ( 10تا  80سانتيمتر) سنگ مارن،

ﮐﺸ
ﻮر

مارن و شيل به رنگ های خاکستری گراینده به زرد ،سبز و ارغواني آغاز و با چينه های ستبر شيل های تيره رنگ
دنباله مييابد و سرانجام با تناوب الیه های نازک تا ستبر مارن و س نگ مارن به رنگهای خاکستری گراینده با سبز و
زرد همراه با ميان الیه های سنگ آهک نازک تا متوسط الیه ( 10تا  30سانتيمتر) به پایان ميرسد.
در صورتيکه در پهنه های مرکزی (در امتداد کوه قره) ،این سازند با همان الیه های شيلي تيره به پایان رسيده و
بخش های باالیي آن به سازند ساچون تغيير رخساره داده است.
سنگواره های شناسایي شده سازند پابده بشرح زیرند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globorotalia velasconesis, Globorotalia sp., Globorotalia wilcoxensis,
Globigerina sp., Radiolaria, Echinoid’s spine, Gastropoda.

این چنين سنگواره های ذره بيني بيانگر س ن پالئوسن برای این سازند است همبری زیرین سازند پ ابده در بخش
های جنوبي و مرکزی نقشه بترتيب با واحدهای گورپي و تاربور است و به سبب وجود قطعات چرتي و ترکيبات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

آهندار در این مرز ،این همبری ناهمساز است.
الزم به یادآوری است که چينه های شيل ارغواني رنگ بخش زیرین واحد پابده در برخي مناطق از محدوده نقشه
قابل ردیابي نيستند که چنين مي نماید رخنمون های آن بگونه ای ناپيوسته باشند.
سازند ساچون

ریختاری به دوپاره سازند بخش شده است
پاره سازند قربان )(Psa – q

و
اﮐﺘ

رخنمون این واحد در امتداد کوه قره و احمدی نمود دارند این واحد بر پایه گوناگوني در ویژگي سنگ شناختي و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ردیف رسوبي این پاره سازند ) (memberدر بردارنده تناوبي از الیه های سنگ آهک متوسط تا ستبر ) 20cmتا ، (1m
کریستاليزه ،به رنگ خاکستری گرایيده به زرد و قهوه ای همراه با تناوبي از الیه های مارني و سنگ آهک چرت دار
و سنگ آهک ماسه ای چرت دار است.
ستبرای این پاره سازند از کوه قره به سوی شمال افزوده شده است به گونه ای که در تاقدیس کوه اح مدی بيشترین
ضخامت خود را در نزدیک به  200متر نشان ميدهد.
ستبرای این پاره سازند در امتداد کوه قره نزدیک به  120بوده رخساره آن نيز بيشتر سنگ آهک ماسه ای ،ماسه

زﻣﯿ

های کربناتي چرت دار است.
سنگواره های شناسایي شده در این پاره سازند بشرح زیرند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Micellanea sp., Grioidina sp., Pyrgoa sp., Rotalia sp., Cebicides sp., Reucella sp., Miliolidae,
Echinoid’s spine, Ostracoda, Bryozoa, Lithophyllum sp., Algal fragments.

این سنگواره ها گویای سن پالئوسن هستند .همبری زیرین این پاره سازند در بخش های مرکزی (در امتداد کوه
قره) و شمالي منطقه (کوه احمدی) به ترتيب با واحدهای پابده و تاربور دیده مي شود که این همبری با واحد پابده
به نظر همساز مي آید حال آن که با واحد تاربور به سبب وجود ترکيبات آهندار ،مرزی ناهمساز را نمایان ساخته

است.

پاره سازند مارنی ساچون )(PEsa

ردیف رسوبي این پاره سازند ) (memberدر برگيرنده ستبرایي بيش از  160متر از تناوب الیه های متوسط تا ستبر
مارن سنگ ،مارن و فورش سنگ به رنگ های خاکستری گراینده به زرد و سبز است که به سبب ناپایداری نهشته
های آن در برابر عوامل فرسایشي ،ریختاری مالیم حد فاصل پاره سازند قربان (در پائين) و سازند جهرم (در باال) ر ا

3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پدید آمده است .چنانچه اشاره شده ،این دو پاره سازند از واحد ساچون در بخش های جنوبي نقشه با تغيير رخساره
به واحد پابده تبدیل شده اند.
سازند جهرم )(Eja

رخنمون های سازند جهرم در پهنه های پوششي مورد بررسي نمودی شایان توجه دارند این سازند از دیدگاه ویژگي
سنگ شناختي با ستبرایي نزدیک به  400متر دربردارنده تناوبي از چينه های متوسط تا بسيار ستبر ( 30 cmتا
بيش از  3متر) سنگ آهک ،آهک دولوميتي سخت و متراکم به رنگ خاکستری ،خاکستری گراینده به کرم و قهوه
ای روشن و چهره ساز است بخش های باالیي این سازند با آثاری از ترکيبات آهندار و نودول های چرتي همراه ا ست

ﮐﺸ
ﻮر

که گویای سطحي ناهمساز با واحد کربناته آسماری است.
نياز به یادآوری است که در پهنه های بالفصل شمالي خارج از محدوده مورد بررسي (ورقه  1 :100000شيراز)،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند آسماری با تغيير رخساره به بخش پي سازند رازک تبدیل شده است ،بنابراین همبری باالیي واحد جهرم به
گونه ای ناهمساز با سازند رازک دیده مي شود سنگواره های شناسایي شده سازند جهرم به شرح زیرند.

واحد های پابده و ساچون بگونه ای گذرا و همساز دیده مي شود.
سازند آسماری )(OMas

تﻣ

Rotalia sp., Operculina sp., Valvulinids, Orbitolites complanatus, Lokhartia sp., Rhapidionina sp.,
Orbitolites sp., Miliola sp., Miscellanea sp.,
این آثار فسيلي گویای سن  Eoceneهستند .همبری پایيني سازند جهرم در پهنه های جنوبي و شمالي بترتيب با

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمون های سازند آسماری در محدوده نقشه ،گسترش قابل توجهي دارند .از دیدگاه سنگ شناختي این سازند با
ستبرایي نزدیک به  200متر در بردارنده چينه های متوسط تا ستبر سنگ آهک خاکستری تا خاکستری روشن
همراه با الیه های متوسط سنگ آهک مارني و رس دار به رنگ خاکستری گراینده به زرد است که در بخش ه ای

و
اﮐﺘ

باالیي در همبری با واحد رازک ترکيبات مارني آن افزایش مي یابد.
سازند آسماری بگونه ای ناهمساز واحد جهرم را مي پوشاند الزم به یادآوری است که در برخي مناطق از محدوده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نقشه به سبب همساني رخساره ای واحد جهرم و آسماری و همچنين تاثير عوامل زمينساختي و ویژگيهای ریخت
زمينساختي رخنمون ها ،همبری دو سازند قابل ردیابي نيستند .و این دو زیر نام واحد آسماری – جهرم آمده اند.
سنگواره های شناسایي شده در نمونه های سازند آسمار بشرح زیراند.
Rotalia viennoti, Austrotrilina posialveolata, Nummulites vascus, Nummulites striatus (rework),
Nummulites millecapus (rework), Asterigerina rotula, Eulepidina sp., Operculina sp., Bigenerina sp.,
Globigerina sp., Globorotalia sp., Austrotrllina sp., Elphidium sp., Valvulina sp., Nummulites sp.,
Rotalia sp., Cibicides sp., Pyrgoa sp., Reucella sp., Miliolidae, Echinoid’s debris, Ostracoda,
Planorbulina sp., Lithophylium sp.,

زﻣﯿ

این چنين سنگواره هایي بيانگر زمان اليگوسن پسين هستند.
سازند رازک )(Mrz

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رخنمون این سازند به دليل پایداری پائين ردیف رسوبي آن در برابر عوامل فرسایشي و ساختاری با ریختاری مالیم و
تغييرات کم و بيش در ستبرا همراهند از دیدگاه سنگ شناختي ،این سازند با ستبرایي بيش از  1000متر شامل
تناوب چينه های مارني ،فورش و مارن های گچ دار با رنگ های متنوع همراه با الیه های نازک ( 10تا 25
سانتيمتر) سنگ آهک و الیه های نازک تا ستبر گچ است .همبری باالیي این سازند در گستره مورد پژوهش با دو

واحد ميشان (بخش گوری) در پهنه های جنوبي و واحد آغاز جاری در پهنه های مرکزی و شمال مشخص شده که
هر دو همبری تدریجي و همساز است که بخش باالیي سازند ر ازک با نزدیک شدن به واحد آغاجاری ،الیه های

سنگ آهک ماسه ای و ماسه سنگ های کربناتي افزایش مي یابد.
مرز زیرین سازند رازک با واحد آسماری به دو گونه زیر قابل ردیابي است.
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– همبری پایيني سازند رازک با واحد کربناتي آسماری در باختر کوار به گونه ای ناهمساز همر اه با الیه های متوسط
تا ستبر کنگلومرایي با قطعات چرت دانه ریز تا متوسط در تناوب به الیه های آهک چرت دار ،مارن و فورش (سيلت)
است.
– در پهنه هایي از محدوده مورد بررسي (نمونه وار ،بخش جنوبي کوه سپيدار) در این همبری آث اری از الیه های
کنگلومرای با قطعات چرت نامبر ده دیده نشد و مرز زیرین سازند رازک با واحد آسماری بنظر تدریجي و همساز
است.
سنگواره های شناسایي شده از نمونه های این سازند بشرح زیرند:

ﮐﺸ
ﻮر

Sp., Dendritina sp., Rotalids., Globigerinoids sp., Bryozoa, Algal.

 Miogypsinaسن سازند رازک با توجه به آثار فسيلي بررسي شده و موقعيت چينه شناختي آن ،هم ارز با ميوسن
زیرین یا مياني را دارا است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند میشان

رخنمون این سازند محدود به پهنه های جنوبي کوه سپيدار است که گسترشي قابل مالحظه دارد .سنگ نهشته
های این سازند با ستبرایي بيش از  1270متر بگونه ای همساز و تدریجي بر واحد رازک نشسته اند .سازند ميشان از

تﻣ

پهنه های جنوبي بسوی شمال گستره مورد بررسي به تدریج نازک و به بخشهای پایيني سازند آغاجاری تغيير
رخساره داده اند.

و
اﮐﺘ

سازند مارنی میشان)(Mm

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند ميشان ریختاری مالیم دارد و در بخش های پایيني خود به سبب وجود تراکم الیه های سنگ آهک ریفي ،با
ریختاری ب رجسته مشخص شده است از این رو توالي رسوبي این واحد بر پایه ناهمساني در ویژگي س نگ شناختي و
ریختاری به دو بخش مارني و آهکي به ترتيب زیر نامهای سازند ميشان و پاره سازند گوری معين شده است.
ردیف سنگ شناختي سازند ميشان در بردارنده تناوبي از الیه های ستبر تا بسيار ستبر مارني به رنگ خاکستری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرایيده به سبز همراه با ميان الیه های سنگ آهک پوسته ای ) (Shelly limestoneسخت و خشن  ،نازک تا متوسط
الیه ،برنگ خاکستری گرایيده به قهوه ای پر و سرشار از پوسته ها و خرده های فسيل است .ستبرای این سازند بيش
از  1200متر است.
سنگواره های شناسایي شده این سازند بشرح زیرند

Miogypsinoides sp., Elphidium sp., Nonion sp., Heterillina sp., Miliolidae, Clamys sp., Ostera vinlet,
Turritella sp., Eponides sp., Lithophyllum sp., Gastropoda.
این سنگواره ها بيانگر زمان  Middle to Late Mioceneهستند.

زﻣﯿ

پاره سازند گوری )(Mm.g

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزدهای این پاره سازند در محدوده مورد پژوهش گسترشي بسيار محدود دارند و به سوی پهنه های بالفاصل
جنوبي (بيرون از محدوده مورد بررسي) نمودی بيشتر دارند .توالي رس وبي این پاره سازند در بردارنده چينه ه ای
متوسط تا ستبر سنگ آهک ریفي سخت برنگ خاکستری گراینده به قرمز و قهوه ای همراه با الیه های نازک تا
ستبر مارني برنگ خاکستری گراینده به سبز است .توالي این پاره سازند بگونه ای است که به سوی بخش های
پایيني بر تراکم الیه های مارني افزوده شده و با مرزی تدریجي به سازند رازک بدل شده است .ستبرای این پاره

سازند در باختر رودخانه حنيفقان نزدیک به  70متر است .سنگواره های شناسایي شده از این پا ره سازند بشرح
زیرند.
Rotalia sp., Triloculina sp., Elphidium sp., Austrotrlina sp., Neolveolina sp., Operculina sp., Eponides
sp., Bryozoa,

این چنين سنگواره هایي گویای سن ميوسن پایين است.
سازند آغاجاری )(Mpla

رخنمون سازند آغاجاری در بخش های جنوبي نقشه و پهلوی جنوبي کوه احمدی گسترشي چشمگير دارند .سنگ
نهشته های این سازند چنانکه اشاره شد در پهنه ه ای جنوبي کوه سپيدار بر واحد ميشان و در بخش های شمالي آن
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بر واحد رازک جای گرفته اند .سازند آغاجاری به سبب پایداری پائين و ناسازگاری چينه های مارني و ماسه سنگهای
فرسوده آن در برابر عوامل فرسایشي و ساختاری با تغييرات کم و بيش در ستبرا همراه است.
ستبرای این سازند در گستره پژوهشي بيش از  1300متر است و از ویژگيهای آن در منطقه تغيير رخساره آن در
پهنه های باختری رودخانه حنيفقان نسبت به دیگر پهنه های نقشه است.

ﮐﺸ
ﻮر

از دیدگاه ویژگي سنگ شناختي سازند آغاجاری در برداشتن تناوبي از الیه های متوسط تا بسيار ستبر ،ماسه
سنگهای ک ربناتي چرت دار ،ماسه سنگهای برگ برگي ،فورش سنگ (سيلت سنگ) ،مارن به رنگ های خاکستری ،
قرمز و سبز ،کنگلومرا و آثاری از خرده های ژیپس گچ و پوسته سنگواره های برنگ سفيد است .ردیف رسوبي این
سازند بگونه ای همساز و تدریجي با تناوبي از الیه های فورش سنگ و مارن همراه با چينه های ماسه سنگي و گ اه
کنگلومرای چرتي واحد رازک و ميشان را پوشش ميدهد و به سوی بخش های باالیي فراواني الیه ه ای ماسه سنگي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و کنگلومرایي افزایش مييابد و با نزدیک شدن به سازند بختياری ردیف رسوبي این سازند با افزایش ستبرا و
فشردگي الیه های کنگلومرایي و ميکروکنگلومرای چرتي همراه است .در صورتي که این سازند در پهنه های باختری
رودخانه حنيفقان با تغيير رخساره ،تناوب الیه های ستبر ماسه سنگي و آهک ماسه ای گاه همراه با الیه مارني و

تﻣ

فورشي است را شامل مي شود از سنگواره های این سازند ميتوان  Nonion sp., Rotalia sp.,اشاره کرد که گویای
سن ميوسن – پليوسن برای سازند آغاجاری است.
سازند بختیاری )(PLQb

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمون این سازند محدود به بخش های جنوب – جنوب خاوری نقشه است که ردیف سنگ شناختي آن در
بردارنده تناوبي از چينه های متوسط تا ستبر کنگلومرایي همراه با الیه های ماسه سنگي است ک ه در بخشهای

و
اﮐﺘ

پائيني سازند ميان الیه های فورش سنگ و مارن نيز دیده ميشود .الیه های کنگلومرایي این سازند شامل قطعات
آهکي از سازندهای قدیمي و چرت است .غالب اندازه قطعات آن در حد ریگ دارای گردشدگي و کرویت خوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هستند اشاره به این نکته الزم است که کنگلومرای بخش باالی ي این سازند با بخشهای زیرین خود گاه با ناهمسازی
ضعيفي همراست .ستبرای سازند بختياری در ناودیس جنوب خاوری دشت کوار بيش از  550متر به چشم مي آید
کهن ترین بخش این سازند بگونه ای تدریجي سازند آغاجاری را در منطقه پوشش مي دهد .این سازند بر پایه
جایگاه چينه شناختي دارای سن پليوسن تا پلئيوستوسن است.
انباشته های کواترنری

 - Qbاین نهشته ها در بردارنده الیه های کنگلومرای سخت و فشرده همراه با المينه های ماسه سنگي ،رس و مارن
است .این رسوبات ریختاری تپه ای دارند .و با دگر شيبي آشکار واحدهای زیرین را مي پوشانند چينه های

زﻣﯿ

کنگلومرایي این واحد در بر گيرنده قطعات آهکي با گردشدگي و کرویت خوب و اندازه های گوناگون است.
 - Qcmاین رسوبات در برگيرنده نهشته های دشت سيالبي هستند که در بردارنده تناوبي از چينه های رسي و مارني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ستبر الیه متراکم همراه با چينه های کنگلومرایي و ماسه سنگي سخت و فشرده است.
 - Qclانباشته های این واحد در بردارنده کنگلومراهای متراکم با سختي متوسط و گردشدگي خوب و جور ش دگي بد

است که پوشش آبرفتي کهن ترین پادگانه های گستره نقشه را شامل مي شود .جنس نهشته های آن در وابستگي
مستقيم با سنگ شناختي ارتفاعات پيرامون است.
 - Qc2انباشته های این واحد در بردارنده کنگلومراهایي متراکم با سختي کم ،گردشدگي متوسط تا خوب و بطور
عمده اندازه قطعات آن در حد ریگ است .این واحد پوشش آبرفتي پادگانه های کهن گستره نقشه را شامل مي شود.
جنس رسوبات آن در وابستگي مستقيم با سنگ شناختي ارتفاعات پيرامون است.
 - Qgاین نهشته ها پوشش آبرفتي پادگانه و مخروط افکنه های جوان را در محدوده پژوهشي در بر ميگيرد .اجزای
آن شامل قطعات درشت از قلوه و خرده سنگ با گردشدگي متوسط و تحکيم یافتگي ضعيف همراه با ذرات ریزتر در
حد ماسه فورش و رس است.
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 - Qgsاین انباشته ها در پيکر توده های لغزیده و گرانشي است که نتيجه ای از لغزش و ریزش ناگهاني الیه های
سنگي در شيب تند و پيرامون راندگي ها است.
 - Qsاین انباشته ها شامل قطعاتي از سنگهای آواری و واریزه ای با ابعاد گوناگون است که بخش های پرشيب دامنه
ای را پوشش ميدهد.

ﮐﺸ
ﻮر

 - Qgscانباش ته های کوهپایه ای تحکيم نيافته که اجزاء آن خرده سنگ به همراه رسوبات دانه ریز در حد ماسه،
فورش و رس است.
 - Qscgانباشته های دانه ریز شامل ماسه ،فورش و رس همراه با خرده سنگ ) (gravelبا تحکيم یافتگي ضعيف
است .این نهشته های جوان در حاشيه دشتها تشکيل شده اند.
 - Qscsانباشته ها دشتهای سيالبي در بردارنده فورش ،رس و ماسه همراه یا بدون ترکيبات نمک است.

 - Qsc1نهشته های منتج از پهنه های مردابي است که در بردارنده رسوبات دانه ریز در حد فورش و رس ه مراه یا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بدون نمک است.

تﻣ

 - Qsc2نهشته های دشتهای سيالبي در بردارنده رسوبات دانه ریز در حد فورش و رس همراه یا بدون نمک است.
 - Qc fشامل نهشته های پهنه های رسي ) (Clay Flatاست.
 - Qcs fشامل نهشته های پهنه های رسي – نمکي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 - Qssاین انباشته در برگيرنده ماسه های درشت ) (Coarse sandنمکي با جورشدگي خوب همراه با کمي رس است
که محيط رسوبگذاری آنها حاشيه دریاچه است.
 - Q1نهشته های محيط دریاچه ای در بردارنده رس و الی (دریاچه مهارلو) است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين ساخت )(Tectonic

و
اﮐﺘ

 - Qapانباشته های محيط دشت سيالبي ،بستر رودخانه و آبراهه ها که بيشتر شامل رسوبات ماسه ای ،شني و قلوه
سنگي است .این چنين نهشته هایي امروزه نيز در محيط یاد شده در حال پيدایش اند.

گستره مورد پژوهش (نقشه کوار) در محدوده دو زیر پهنه ساختاری زاگرس جای دارد.
 -زیر پهنه بينابيني Intermediate

 زیر پهنه انتقالي ( Transitionalنقشه ساختاری و لرزه زمينساخت گستره شيراز) -زیر پهنه بينابيني ( Intermediate )subzoneیا زیر پهنه بمو  Bamoگستره بالفاصل شمال خاوری نقشه کوار

زﻣﯿ

است ،در برگيرنده گسله های برجستگي ساز ) (intensiveو تراکمي از راندگيها و چين خوردگيهای فشرده و گاه
واژگون همراه با ساختمان های فلسي) (schuppenحاصل از پدیده کوتاه شدگي و همچنين ميل دوسویه (dublly

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

) plungingدر ساختمان های چين خورده و همانگونه که اشاره شد این ویژگي ها در گستره شمال باختری (بيرون
از محدوده مو رد بررسي) قابل رویت است .ویژگي های بارز رخساره ای و لرزه ای این زیر پهنه در دنباله ارائه خواهد
شد .از دیگر ویژگي ها مورفوتکتونيکي گستره این نقشه ،پيدایش چاله زمينساختي مهارلو است که دنباله تراف
) (troughزمينساختي دشت شيراز به شمار مي آید این پدیده ریخت زمينساختي در مرز دو زیر پهنه بينابيني و
انتقالي جای دارد و بر پایه ردیابي های انجام شده این تراف هم اکنون نيز پویاست.
– زیر پهنه انتقالی یا زیر پهنه سبز پوشان )(Transitional subzone

در این زمينه تراکم راندگيها نسبت به زیر پهنه بينابيني کمتر است و گسله های آن برجستگي ساز هستند بخش
های برجستگي ساز بگونه استثنائي متاثر از پدیده های ثانویه حاصل از کوتاه شدگي و وجود آشفتگيهای ساختاری
زیر سطحي ) (subsurface disturbanceو تغييرات ناگهاني و کم عمق شدن پي سنگ مغناطيسي (Shallow or

) deep magnetic bodiesاست که افزایش کشيد گي حوضه ها و تغييرات ناگهاني در ساختار واحدهای زمينساختي
را نيز باعث شده است .اشاره به این نکته الزم است که جهت گرایش ) (Vergenceساختمان ها به سوی جنوب
7
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باختر است (بجز موارد استثناء) و در کنار آن پيدایش فروبوم های زمين ساختي حاصل از کوتاه شدگي (دشت
موک) از دیگر ویژگي های این زیر پهنه مي باشد( .به تقریب همه محدوده نقشه کوار در برگيرنده این زیر پهنه
است).
همانطور که اشاره شد گستره پوششي نقشه دربرگيرنده دو زیر پهنه تکتو نواستراتيگرافيک )(Tectonostratigrafic
یا زمينساخت چينه ای است (نقشه ساختاری شيراز) که همبری تکتوتاپيک ) (Tectotopicميان این دو زیر پهنه
گویای گامه ای آشکار از گسترش و پيدایش حوضه پيش بوم ) (forelandدر گستره و پهنه های پيرامون است .بر
پایه گواهان پالينس پاستيک ) (palinspasticمي توان تشدید آثار این روند تکویني را به طيف زماني هم ارز با

ﮐﺸ
ﻮر

ماستریشتين – دانين ) (Maastrichtian – Danianتا زما ن هولوسن وابسته دانست .در حقيقت مي توان سير
پيدایش حوضه فوردیپ) (foredeepو زایش حوضه بيش بوم را بر پایه داده های نوزمينساختي برای گستره پوششي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نقشه و پهنه های پيرامون دنبال کرد .اساسي ترین تغييرات در روند پيدایش گفته شده در کنترل فاز تکتوژن هم
ارز با فاز پاسادنين در  0/ 7ميليون سال پيش و همزمان با رویداد مغناطيسي برونس ) (Brunhesبو ده است که در
گستره شيراز و پيرامون به نام شيرازین) (SHIRAZIANنامگذاری شده است (کتاب سایز موتکتونيک مدرن و نقشه

تﻣ

های گستره شيراز توسط عندليبي – اویسي – یوسفي سال  )1376بر پایه داده های بدست آمده اثرات این فاز
زمينساختي قوی تر از الرمين بوده است .آثار تکانهای وابسته به آن که در زمان حال نيز دنباله دارد و در قالب بروز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخدادهای زلزله و فرونشيني های آرام و شاغولي و نوساني ) (oscillataryادامه دارد .همانگونه که اشاره شد نوار
جدایش مرز ميان دو زیر پهنه (در بخش شمال باختری ،خارج از محدوده) گفته شده تراف زمينساخت دشت شيراز
است .این تراف به پيروی از ساختار کلي منطقه ،پس از چرخش تدریجي به سوی خاور (خالف جهت حرکت عقربه

و
اﮐﺘ

های ساعت) در چارچوب دریاچه تکتونيکي مهار لو دنباله و گسترش داشته که در پایاني ترین بخش خاوری گستره
توسط گسيختگي سروستان (خارج از محدوده نقشه کوار) بسته و محدود مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ویژگي های بارز رخساره ای ،ریخت زمين ساختي

از بررسي های گستره با برد کوتاه و بلند (سطحي و زیر سطحي) تغييرات رخساره ای زیر قابل ردیابي اند .این
تغييرات در محدوده مورد بررسي از زمان کرتاسه پایاني (ماستریشتين) ردیابي شدني هستند .در پهنه های شمال ي
گستره نقشه به سوی جنوب نقشه رخساره آهکي با ویژگي واحد تاربور به گونه ای تدریجي و منقطع به بخش های
باالئي سازند گورپي تبدیل مي شود و به دنبال آن در زمان پالئوسن رخساره سازند ساچون که در گستره شمالي
نقشه (زیر پهنه بينابيني در نقشه شيراز) که دارای گسترش فراوان است به سوی جنوب (گستره نقشه کوار) به گونه

زﻣﯿ

ای تدریجي با واحد سنگي پابده جایگزین مي گردد .پس از آن در زمان ميوسن واحد سنگي ميشان در گستره های
شمالي نقشه همگام با محدود شدن گسترش آن ،کم ضخامت شده و با تغيير رخساره مشخص به بخش زیرین واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آغاجاری تبدیل شده است و سرانجام در پليوسن رخساره واحد سنگي آغاجاری در گستره نقشه کوار در بخش های
جنوبي نسبت به پهنه های شمالي ،همگام با تغيير رخساره و افزایش ميزان تراکم الیه های ماسه سنگي از گستر ش
و ضخامت بيشتری برخوردار مي شود .چنانکه در گستره شمالي همراه با کم شدن ضخامت ،گسترش آن محدود مي
شود و به گونه ای محلي رسوبگذاری آنها تنها به محيط های دارای ساختار شبه ناودیسي منحصر مي شود.

نگرشی بر دستاورد پژوهش های ساختاری

یکي از ریشه ای ترین هدف ،توجه به ویژگي ساختاری منطقه و پيش بيني الگوی ژئودیناميک گستره است ،که با
بررسي های ریخت زمين ساختي و تکتونواستراتيگراف يک به مرحله اجرا گذاشته شده است .اشاره به این نکته الزم
است که بيشتر گسيختگي های گستره مورد پژوهش ،در گروه گسل های تحت واکنش ) (affectedبوده و بنابراین
جنبش هر گسيختگي از این گروه وابسته به واکنش در برابر بروز حرکت در گسيختگي های واکنش زا ،همچون
گسيختگي سبز پوشان یا کره بس – گرم (گستره باختری بالفصل نقشه) است .عناصر هندسي اصلي جابجائي در
گسيختگي های منطقه ،شامل مولفه های شيب لغز ،راستا لغز و بردار جابجائي حقيقي ،در کنترل عوامل واکنش زا
8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
(گسل های واکنش زا و توده های نمک) است که آشکارا ویژگي اینچنين عناصر هندسي (از دیدگاه بزرگان مولفه)
گویای ميزان قابليت بروز ناپایداری و تغييرات در سيمای ریخت زمينساخت پهنه مورد بررسي نيز هست.
نکته
گسل های واکنش زا ) (Causativeاز گسل های بنيادی دارای راستای نزدیک به شمال و جنوب اند و سازوکار آنها
عاملي در پویائي و بروز جنبش در گسيختگي های پيرامو ن و یا منشعب از خویش است و منابعي خط ي تمرکز انرژی
و تنش فشاری خواهد بود( .اطالعات کاملتر در صفحه  31کتاب سایز موتکتونيک مدرن).
وضعیت گسل ها و درزه ها

– گسيختگي های فرعي

تﻣ

– گسیختگی های با آزیموت  60و  290درجه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کوتاه کننده) است.
– گسيختگي های اصلي شمال – جنوب با آزیموت صفحه برشي  350درجه.
– گسيختگي هائي با ميانگين آزیموت شيبي سطحه برشي  130و  310درجه.

ﮐﺸ
ﻮر

سيستم گسيختگي های گستره در برگيرنده موارد زیر است:
– گسيختگي هائي که ميانگين وار آزیموت شيب سطحه برشي در آنها  60و  290درجه (گسيختگي های طولي و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ساز و کار ای ن دو دسته از گسيختگي ها راندگي است که در بروز کوتاه شدگي های شدید و زیر راندگي های آشکار
در واحدهای سنگي ناسازگار و همچنين در ایجاد تغييرات ناگهاني در ویژگي مورفوتکتونيکي بخش های درگير با
این گونه جابجائيها موثر بوده و هست  .زایش سازوکار راندگي در این گسيختگيها با اثر کنترلي آشکار از ميدان اصلي

و
اﮐﺘ

تنش از سوی شمال خاور همراه است و پژوهش های انجام شده نشان مي دهد .که عناصر هندسي پویا از قبيل
حرکت های راست و چپ لغز نيز بدليل وجود ميدان فرعي تنش ،از سوی شمال باختر ،در گسيختگي های گفته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده قابل ردیابي هستند .اثر این ميدان فرعي در بروز تغييرات مهم ریختاری تکتونيکي گستره نيز قابل توجه و
اساسي است که در این ميان زایش الگوی مورفوتکتونيک دشت موک و یا دریاچه مهارلو و یا دشت کوار سهمي
اساسي از اثر این چنين ميدان های فرعي تنش و این دسته گسل ها را داراست  .در این گروه از گسيختگي ها مي
توان به راندگي های مهارلو ،زنجيران و موک اشاره کرد.
– گسیختگی مهارلو

زﻣﯿ

با روند آزیموتي  140تا  110درجه با جهت شيب  20- 25درجه کناره شمالي از بخش جنوب خاوری دریاچه مهارلو
را مي پيماید و پس از گذر از دشت سروستان به گسل بنيادی (واکنش زا) سروستان مي پيوندد .این راندگي در
بخش شمال باختری مسير خود بوسيله خطواره مغناطيسي ) (F739دارای راستای شمال خاوری – جنوب باختری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بریده مي شود .ادامه راندگي مهارلو ،در تراف ) (Troughتکتونيکي دشت شيراز قابل دنباله است.
از دیدگاه ریخت زمين ساختي ،راندگي مهارلو برای ساختمان تاقدیسي – ناودیسي احمدی ،گسله ای طولي و مایل

است و ميزان مولفه قائم و افقي لغز شيبي ) (dipslipدر اندازه ای است که شکل گيری و پيدایش د شت سروستان و
کاهش تدریجي بخش جنوب خاوری حوضه دریاچه مهارلو را در کنترل داشته است .آثار زمان جنبش در این
گسيختگي را مي توان در زمان های پلئيستوسن زیرین ،زبرین و هولوسن یا عهد حاضر ردیابي کرد ولي زمان زایش
آن را مي بایست به اثر فازهای قدیمي تر در گستره پيوسته دانست که در این وضعيت آشکار گردیدن آثار گسله در
سطح به اثر فاز معادل پاسادنين ) (Passadenianیا شيرازین ) (SHIRAZIANوابسته است .این گسل از دیدگاه
حرکت مطلق در سطح برشي ،به گونه ای ،زیر راندگي ) (Underthrustاست .ساز وکار جابجایي تدریجي در طول
گسل مهارلو ،تداوم ناپایداری در بخش شمال خاوری حوضه رسوبگير دریاچه مهارلو باعث شده است.
– گسیختگی موک )(Mook

این گسيختگي در بخش باختری و خاوری دشت موک در وضعيت طولي است اما در بخش خاوری در گروه گسل
های مایل است .گسل موک در شمار اساسي ترین گسل از دیدگاه تحرک در زمان حال است .شيب سطحه گسل
9
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های ناحيه در وضعيت طولي به تقریب  15درجه و در وضعيت مایل به تقریب  50درجه است .ساز و کار این گسل
از دیدگاه نوار باریکي و بدليل وجود دیناميسم پویا در فرودیواره ) (Footwallآن از پاره ای جنبه ها همساني با
عملکرد یک گسيختگي عادی ) (Normalاست.
الزم است به این نکته اشاره شود که زایش این گسل در وابستگي با ساز وکار جابجایي در راندگي کوار و وجود
ميدان تنش پویا از سوی شمال باختر (بطور ثانویه) است و این گسيختگي از دیدگاه سنولوژی ) (Cenologyبا ساز و
کار جابجایي در گسل های عادی همخوان است ولي ساز و کار اصلي در آن راندگي با اثرات حرکت در فرودیواره
گسيختگي است.

ﮐﺸ
ﻮر

– گسل های شمال – جنوب (آزیموت  350درجه)

این گسيختگي ها در وضعيت آرماني خود با تغييرات کم و بيش تدریجي در راستای گسل همراه مي شود .ساز و کار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حرکتي در این گسيختگي ها ایجاد فشار تدریجي از شمال – شمال باختر و همچنين در ایجاد تداخل ميدانهای
تنش کار ساز است .ساز و کار راست لغز در بخش شمال – جنوب این چنين گسل ها ،عنصر اصلي در هندسه
گسيختگي ها است و با ميدان اصلي تنش از سوی شمال خاور درگيری نزدیک دارد .این در حالي است که گاه به

تﻣ

خاطر وجود مولفه های نيرو از سوی شمال – شمال باختر  ،حرکت های راندگي نيز در سطح شکستگي ا ین
گسيختگي ها به خوبي قابل ردیابي ه ستند .نمونه وار مي توان به گسل های سبز پوشان ،کره بس ،گرم  Gurmو
سروستان (خارج از محدوده مورد بررسي) اشاره کرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

– گسل سبز پوشان

مسير گذر این گسيختگي با درازای  51کيلومتر و با امتداد  180تا  160درجه آزیموتي بيشترین گسترش خود را

و
اﮐﺘ

در پهنه های شمال باختری بيرو ن از محدوده مورد پژوهش (بخش باختری دشت شيراز) داراست .ساز و کار
جابجایي در این گسل (در بخش باختری دشت شيراز) ساز و کار امتداد لغز با مولفه اصلي راست لغز و بردار فرعي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برای حرکت راندگي است .بنابراین از دیدگاه لغزش کلي این گسيختگي گسله ای مورب لغز است که بر سطح اصلي
جدایش مقدار افت قائم کمتر از اندازه جدایش افقي در امتداد گسل است .این گسل از شمال به گسيختگي بزین
)( (BEZENخارج از نقشه) و از جنوب خاوری به گسله کوار محدود مي شود (جایگاه برپائي سد کوار بر بخش پایانه
ای این گسيختگي قرار دارد) شاخه ای از این گسل در راستای جنوب خاور ادامه مي یابد انتظار مي رود که بروز
جنبش در این گسيختگي بيشترین جابجایي را در تکيه گاه چپ سد پدید آورد .این گسيختگي گسله ای پویاست
که آثار جنبش در آن را نه تنها در کواترنر پسين بلکه در زمان حال نيز مي توان ردیابي کرد.
– گسل حنیفقان

زﻣﯿ

این گس يختگي در مسير رودخانه حنيفقان با راستای شمال – جنوب قابل ردیابي است .این گسيختگي در پایانه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمال خود با کمي جابجایي افقي به گسل سبز پوشان مي پيوندد و از جمله گسيختگي های عرضي تا مایل است
که اثر مولفه راست بر در بخشهای شمالي آن در بخشهای باختری تاقدیس سپيدار آشکار است.
– گسیختگیهای با آزیموت سطحه برشی  130و  310درجه

این نوع گسيختگي ها دارای سازوکار راندگي اند و پویائي عنصر هندسي شيب لغز در آنها را مي توان در نوار باختری
و خاوری دشت موک پيگيری کرد و همانگونه که اشاره شد اینچنين ساز و کار جابجایي در ایجاد کوت اه شدگي

شدید و ساختار گرابني از نوع  SHORTINGکارساز بوده که نتيجه تاثير فشار از سوی باختر است.
الزم است به این نکته اشاره گردد که این گونه گسيختگي ها از دیدگاه ویژگي تبادل انتقال جابجایي در بين راندگي
هایي همچون راندگي کوار ،زنجيران و مهارلو در گروه گسل ه ای انتقالي ) (Tranaferنيز جای مي گيرند.
– گسیختگیهای فرعی

زایش گسل های فرعي (فرعي از دیدگاه اثرات ریختاری در سطح و پارامتر طولي) بعنوان مثال گسلهای متقاطع
) (Conjugateبه اثر مولفه راندگي در گسيختگي های اصلي وابسته است .همچنين گسل های عادی (نرمال) با
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
راستای موازی با راندگي های اصلي است که اثرات آنها در ایجاد ناپایداری ثقلي و بروز افت بگونه ای یکنواخت و
پراکنده کارساز بوده و هست.
لرزه زمين ساخت SEISMOTECTONIC
 ویژگی های لرزه زمینساختی در زیر پهنه بینابینیهمانگونه که اشاره شد در این زیر پهنه گسله ها در قالب گسله های پتانسيلي و در گروه گسل های توانا یا Capable

ﮐﺸ
ﻮر

جای دارند اما گسلهای واکنش زا یا Casutiveهستند و بيشينه لرزه زائي آنها بر اساس بررسي های نو زمين ساخت
سایزميت ها ،ناچيز و طوالني مدت است.
– ویژگی لرزه زمینساختی در زیر پهنه انتقالی

در حقيقت بخش ي عمده از گستره نقشه را در برميگيرد ،در مقایسه با زیر پهنه بينابيني آثاری آشکارتر از حر کت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

های نوساني یا  Oscillatorدر گسله ها قابل رویت است .در حقيقت گسله های زیر پهنه بينابيني ،از پتانسيل لرزه
زائي باالئي برخوردارند .پویایي گسله های موجود در این زیر پهنه عامل اساسي در جای گيری این منطقه در قالب
زون لرزه زمينساخت  Mesoseismalاست .بنابراین ميان زیر پهنه بينابيني و زیر پهنه انتقالي ،بي تقارني آشکار در

تﻣ

تمرکز کانون رخدادهای زمينلرزه حاکم است .در حقيقت مرز آغازین این بي تقارني تا پيشاني زیر پهنه بينابيني
است .بن ابراین دشت یا تراف زمينساختي شيراز که در حقيقت چاله زمينساختي مهارلو را به سمت جنوب شامل مي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گردد ،پهنه تمرکز زمين لرزه هاست که در واقع همه گستره نقشه کوار و نواحي پيرامون را نيز در برمي گيرد.

و
اﮐﺘ

زمين شناسي اقتصادی

ناحيه پوششي نقشه  1 :100000کوار از دیدگاه متالوژني دارای اهميت چنداني نيست .تنها نشانه های کاني های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلزی آثاری از گرهکهای آهن در الیه های رسوبي آغشته به ترکيبات آهن است .از ذخایر و توان معدني غيرفلزی
گستره ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 سنگ آهک کرم تا سفيد سا زند جهرم و آسماری و سنگ آهکهای خاکستری روشن سازند سروک بعنوان سنگتزئيني و نما ،ساخت مصالح ساختماني و مصارف صنعتي قابل استفاده اند.
 -نهشته های نمکي بستر دریاچه مهارلو برای صنعتي (هم اکنون بهره برداری مي شود).

زﻣﯿ

 نهشته های مارني و شي لي سازند رازک و ميشان برای تهيه خاک صنعتي رسوبات تبخيری سا زند رازک و الیه های پيوسته و ناپيوسته گچ در آن ،برای تهيه مصالح ساختمان ي قابل استفادهبهره برداری است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 د شت های سيالبي محل انباشتگي رسوبات جوان هولوسن بدليل درصد باال از ترکيبات رسي بعنوان مواد اصليکارگاههای آجرپزی و کارخانه سيمان کاربرد دارند .اما بدلي ل کاربری های کشاورزی این امر توصيه نمي شود ،در

این راستا مي توان از الیه های مارني و رسي سازند آغاجاری و ميشان و دیگر سازندهای همسان در تهيه مواد اوليه
صنعت سراميک و سيمان و غيره استفاده کرد.
 پوشش آبرفتي پادگانه ه ای جوان در گستره برای توليد شن و ماسه قابل استفاده اند. الیه ها ی ماسه سنگي آغاجاری پس از پودر کردن دوباره مي تواند بعنوان ماسه شسته ،در صنعت بتو ن مورداستفاده قرار گيرد.

 ت عدادی از افقهای شبه رسي و مارني سازندهائي چون پابده و گورپي و همچنين رازک ،ميشان و آغاجاری را ميتوان در تهيه سراميک و آجرهای نسوز مورد استفاده قرار دارد.
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