وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000اﯾﺰد ﺧﻮاﺳﺖ

6453

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺳﺎل

ب.ﺣﻤﺰه ﭘﻮر

ﺗﻮﻟﯿﺪ:
1998
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6453ایزد خواست
نقشه حاضر بخشي از پهنه ( )Zoneساختاری سنندج  -س يرجان را در حاشيه محدوده کوهزایي زاگرس )Zagros

 )orogenو در ميان طول های جغرافيایي '  52º ، 00 ' - 52º،30و عرض جغرافيایي '  31º ، 30 ' - 32º،00در بر مي
گيرد و قسمتي از نقشه بروجن را تشکيل مي دهد که در گذشته با مقياس  1:250،000بصورت تلفيقي و آزمایشي
منتشر شده است(.)Alavi, et al., 1996
راستای عمومي بيرون زدگيها شمال غرب  -جنوب شرق است که ارتفاعات ((پادله)) درشمال و ((کوه سياه)) و ((کوه
زنگي)) در جنوب آن قرار دارند.
بلندترین ارتفاع محدوده مربوط به ((سياه کوه رامشه)) با فرازای  2799متر و پست ترین نقطه آن در شمال

ﻮر

((رامشه)) با فرازای  1485متر از سطح دریا است.
متوسط بارش حدود  120ميل يمتر در سال مي باشد و از رودهای مهم آن مي توان از رودخانه ((چشم ه ریزه)) با دبي

ﻧﻰ

ﮐﺸ

متوسط  2 m 3/sنام برد.

تﻣ

ﻌﺪ

چينه شناسي

محدوده ایزدخواست در زون سنندج  -سيرجان قرار مي گيرد که تکتونيک حاکم بر آن تکتونيک راندگيها است با

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تغييرات ساختاری شدید ،از این رو در چنين منطقه ای بررسي دقيق ردیف های رسوبي تنها با تلفيق دانسته های
حاصل ،از بررسي چينه شناسي ورقه های رورانده متعدد ،امکان پذیر بود که نتيجه این بررسيها در زیر به ترتيب از
پالئوزوئيک تا کواترنر ،ارائه مي گردد.

ﺳﻰ

پالئوزوئیک

ﺷﻨﺎ

سنگهای پالئوزوئيک در محدوده مورد نظر منحصرا در شرق جاده ایزد خواست -شهرضا برونزد دارند و رسوبات قاره

ﺎن

زﻣ

ﯿﻦ

ای دونين  -کربونيفر و پرمين را شامل مي شوند.
نهشته های دونين در جنوب خاوری منطقه در کوه چاه شور بهترین بيرون زدگي را دارد و مرکب از ردیف نسبتا
ضخيمي(حدود  400متر) از شيلهای سبز زیتوني نازک الیه متناوب با ماسه سنگهای کوارتز آرنيتي و باندهای ماسه

ﺳ
ﺎزﻣ

سنگ آهکي و آهک ماسه ای و سنگ آهک است که به ندرت ،ميان الیه های دلریتي نيز دارند .این مجموعه دارای
فسيل اسپيریفریده ،پرودکتوس و مرجان فراوان است و براکيوپودهای زیر  Austrospirifer sp., Cyrtospirifer sp.به
انضمام کنودونت های  Hindeodella sp., Icriodus altematus Branson & Mehlسن دونين پایاني )Frasnian-

 )Famenianرا برای آنها معرفي مي نمایند .این مجموعه از سمت باال بوسيله گسله راندگي زیر سنگهای پرمين قرار
مي گيرد و از سمت پایين توسط رسوبات عهد حاضر دشت پوشيده شده است.
کربونيفر( )C1در منطقه مورد بررسي ،شامل تناوبي از سنگهای آهکي خاکستری تيره تا سياه رنگ و سنگ آهکهای
شيلي است .این مجموعه که حدود  300متر ضخامت دارد دارای فسيل مرجان و براکيوپودهای فراوان است که به
سبب داشتن براکيوپود  Neospirifer sp., Eomarginifera sp.و مرجانهای  ،Iranophyllum sp.اشکوب
ویزن(  )Viseanرا مي توان به آنها نسبت داد.
S
مجموعه باال بطور همساز در زیر ردیفي پس رونده P 1 ،به ضخامت تقریبا  130متر قرار مي گيرد.
در منطقه مورد بررسي ،در کوه سرخون و به ویژه تولستان ،روی مجموعه شيلهای زیتوني (همانند دونين کوه چاه
شور) ردیفي شامل سنگ آهکهای ستبر الیه با ميان الیه های ماسه سنگ بطور همساز قرار گرفته ،فسيلهای
اسپيریفر و پرودوکتوس شيلهای زیتوني بعلت دگر شکلي شدید قابل تعيين سن نبودند و سنگ آهکهای ستبر الیه
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روی آنها هر چند متعلق به کربونيفر هستند ولي چون همبری آنها با شيلهای زیتوني تا حدی به هم ریخته است و
آهکها خرد شده اند ،نمي توان با قاطعيت پيوسته بودن دونين  -کربونيفر را محرز دانست.
نهشته های پرمين در محدوده مورد بررسي بصورت تدریجي و با ناپيوستگي همساز ( )Paraconformityروی
رسوبات کربونيفر آغازی قرا ر گرفته اند .با توجه به رخساره های سنگ چينه ای مشخص و فسيلهای شاخص،
مجموعه پرمين منطقه ،از اشکوب  Artinskianتا  Djulfianقابل تفکيک به شش واحد بشرح زیر مي باشند ( Taraz,

.)1974
 -حدود  450متر سنگ آهکهای خاکستری ستبر تا توده ای

pl2

که در پي آنها یک واحد ماسه سنگ قرمز (حدود

 10متر) قرار دارد  PS1بال فاصله باالی این واحد ماسه سنگي سنگ آهکها ،دارای فسيل Pseudoschwagerina sp.
مي باشد که موید اشکوب  Artinskianاز پرمين آغازی است .در قسمتهای باالتر ميکروفسيلهای Schubertella sp.,

 Schwagerina sp.بيانگر اشکوب  Early Guadalupianو در باالترین حد این واحد ميکروفسيلهای
 Neoschwagerina, Pseudofusulinaموید اشکوب  Guadalupianميباشند.
 -دومين واحد  PI2شامل حدود  360متر سنگ آهکهای خاکستری ستبر تا متوسط الیه هست که وجود چرت

ﮐﺸ
ﻮر

فراوان بخصوص در بخش پائين آن از ویژگيهای آشکار و متمایز کننده آنها است و در باالترین ق سمت با فسي ل
 Staffellaسن  Guadalupian Postرا ثابت مي کنند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 بخش سوم  PI2شامل حدود  280متر تناوبي از سنگ آهکهای خاکستری و مارنهای قرمز ارغواني و شيلهایخاکستری تيره و مارنهای بنفش رنگ است ،این مجموعه با ميکروفسيل Staffella sphaerica Moller :و براکيوپود:
 Spinomarginifera ciliata Arthaberمعرف قسمتهای باالی اشکوب گوادولوپين هستند.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 چهارمين واحد مرکب از حدود  56متر سنگ آهکهای سياه رنگ متوسط الیه است ( )PI2که با ميکروفسيل های Codonofusiella , Reichelinaمعرف حد فاصل بين اشکوب گوادولوپين و جلفين است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 پنجمين بخش شامل حدود  17متر سنگ آهکهای شيلي و مارني خاکستری نازک تا متوسط الیه است ( )PI3کهبراکيوپودهائي چون  Orthotetetina cf. dzhulfensis sok,سن اوایل اشکوب جلفين را برای آنها تائيد مي نماید.
 -واحد ششم با ضخامتي حدود  20متر از سنگ آهکهای نازک الیه ریزدانه قرمز صورتي ( )PI3تشکيل شده که از

مزوزوئیک

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

گرفته مي شوند.

زﻣﯿ

یکطرف با آمونيت های Pesudogastrioceras abichianum Moller :معرف اشکوب  Dzhulfianو از طرف دیگر ب ا
فسيل  Paratirolites sp.معرف پایين ترین قسمت تریاس مي باشند ،از این رو مرز بين پرمين و تریاس در نظر

سنگهای مزوزوئيک درمحدوده مورد بررسي نهشته های رسوبات کم عمق دریایي تریاس پائين و مياني و باال و
بخشي از رسوبات آواری ژوراسيک باالیي و کرتاسه پایين به انضمام رسوبات دریایي آپسين و آلبين و قسمتي از
کرتاسه باالیي را شامل مي شود.
تریاس پائين  TRI1با گذر تدریجي بطور همساز روی باالترین بخش پرمين باالیي قرار مي گيرد و بطور عمده شامل
تناوبي از سنگ آهکهای نازک الیه کرم تا خاکستری و مارن و سنگ آهکهای مارني نخودی رنگ مي ب اشد .واحد یاد
شده در باالترین قسمت بتدریج به ردیف متناوبي از سنگ آهک و دولوميت تبدیل مي شوند .فسيل دوکفه ای های
کالریا در بيشتر قسمتهای این ردیف وجود دارد و توسط جنس  Claria ex gr. Stachel Bittnenو تعدادی کنودونت
سن اشکوب  Scythianبرای پایين ترین قسمت ت ریاس بدست آمده است.
تریاس مياني شامل دو افق دولوميتي است( ، )TRd2که الیه بندی بسيار مشخص دارند .افق پائين با حدود  170متر
ضخامت ،مرکب از دولوميتهای سفيد تا خاکستری روشن ،متوسط تا ستبر الیه است و افق دوم شامل تقریبا 600
متر دولوميت قهوه ای ستبر الیه مي باشد .از دو افق دولوميتي یادشده فسيلي بدست نيامد و سن تریاس مياني ب ه
این جهت به آنها اطالق شده که از یکطرف تدریجي و همساز روی تریاس پایين قرار مي گيرند و از طرف دیگر
بصورت ناهمساز در زیر رسوبهای تریاس باالیي واقع مي شوند.
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تریاس باالیي ( )TR1.s3, TRV3بنظر مي رسد با پي اسپيليت و کراتوفير آميخته با توف و ماسه سنگهای توفي و شيل
با ناهمسازی زاویه دار روی دولوميت های تریاس مياني و سنگهای قدیمتر قرار مي گيرد .روی این مجموعه
اسپيليت بطور همساز ردیفي از سنگ آهک ماسه ای ،سنگ آهک پيزوليتي و ماسه سنگ آهکي به رنگ قرمز ق هوه
ای تيره تا قهوه ای روشن نهشته شده که دارای براکيوپودهای فراوان  Mentzeliopsis persicaو کمي آمونيت همراه
با نوعي  Meterastridium sp.و مرجانهای  Montlivaltia noricaميباشد که بوسيله آنها سن اشکوب
نورین( )Norianاز تریاس پسين برای آنها قطعي مي شود .روی مجموعه قرمز قهوه ای رنگ یاد شده بطور همساز
حدود صد متر سنگ آهکهای مرجاني گلي رنگ ستبر الیه قرار دارد که باالترین نهشته های تریاس باالیي در منطقه
است از ژوراسيک پائين و مياني هيچ نشاني در منطقه مورد بررسي بدست نيامد.
ژوراسيک باال بعلت گسترش خيلي کم ،بطور کامل و با جایگاه چينه شناسي معلوم در منطقه شناخته نشد .آنچه
بنام ژوراسيک باال ( )JI3شناسایي شده شامل برونزدهای بسيار کوچک پراکنده ،از رسوبات آواری و دریایي کم ژرفا
است که با یک کنگلومرای پي آغاز مي شوند .کنگلومرا به ماسه سنگ و سنگ آهکهای ماسه ای قرمز بلمنيت دار و
سر انجام سنگ آهکهای خاکستری تيره تغيير رخساره مي دهد ،اجزا کنگلومرا در بعضي از برونزدها فقط از دولوميت

ﮐﺸ
ﻮر

و سنگ آهکهای تریاس تشکيل شده ( شمال نقشه شرق کوه نفت) و در برخي از بيرون زدگيها بطور عمده شامل
قلوه های کوچک پرمين است ( دامنه غربي کوه تولستان) .در بين کنگلو مراها ،باندهای آهک و آهکهای کنگلومراتيک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيز دیده مي شود .این مجموعه در تمام برونزدها توسط ميکروفسيلهایي چون Choffatella sp., Lituolidae

تﻣ

 Pianella sp., Acicularia sp., Pseudocyclamina sp.معرف ژوراسيک باال هستند و اگرچه در بيشتر بيرون زدگيها
با همبری گسله مجاور سنگهای کهن یا جدیدتر از خود قرار گرفته اند ،با این همه در یکي دو برونزد ناهمساز بودن

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آنها با پرمين و تریاس مياني محسوس است ،از طرفي حدود  18کيلومتری شمال خاوری ایزدخواست در خواب از
کوه سه کُپه تقریب اً بيش از  500متر رسوب آواری برونزد دارد که به ترتيب از پایين به باال شامل ردیف های زیر مي
باشد:
تناوبي از شيلهای نازک الیه زیتوني و ماسه سنگ و سنگ آهکهای ماسه ای بلمنيت دار  J3-K 1به ستبرای تقریب اً
 400متر که به طور همساز در زیر( )2حدود صد متر کنگلومرای روشن رنگ هموژن با ميان الیه ه ای آهک خاگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

sh.s

زﻣﯿ

( )oolitic limostoneقرار مي گيرد .کنگلومرا های نامبرده به نوبه خود به طور همساز در زیر ( )3حدود 50متر ماسه
سنگ ریز تا متوسط دانه سبز رنگ متوسط الیه ،با آثار گياهي و ندرتاً ميان الیه های کنگلومرا قر ار ميگيرد ،این

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ماسه سنگهای سبز نيز به طور همساز و تدریجي در زیر ردیفي از کنگلومرا و ماسه سنگهای قرمز  Kc.s1پي سنگ
های آهکي اربيتولين دار ( )Albian-conomanianقرار مي گيرند و ب ا توجه به نتایج ميکروفسيل به احتمال قوی
شيل های زیتوني و آهک های ماسه های بلمنيت دار آن مربوط به قسمت های پایاني ژوراسيک پسين تا کرتاسه
آغازی ميباشد.
در منطقه مورد بررسي ردیف از رسوبات تخریبي شامل تناوبي از شيلهای نازک الیه سبز زیتوني تا خاکستری تيره ،
ماسه سنگ ،کنگلومرا و سنگ آهکهای الگ دار خاگي (  )Ksh1گسترش بسيار زیاد دارند .این مجموعه بسيار ستبر
 Ksh1در بعضي قسمت ها نيز دگرگوني ضعيفي در حد اسليت را متحمل شدهاند .ستبرا و گسترش زیاد این رسوب ات
حاصل راندگي ها و چين خوردگي های مکرر است و دگرگوني آنها احتماال نتيجه دیناميسم شدید آنها است.
در شرق ایزدخواست در کوه قُلقُل شيل های این مجموعه  J3-Ksh.s1در بعضي قسمت ها تا حد ميکاشيت دگرگون
شده اند بعالوه در بين آنها ميان الیه های توف اسپليتي ،دیابازی ،اندزیتي و ریوداسيتي و کم و بيش باندهای
کنگلومرا و دولوميت وجود دارد که همگي تا حدی دگرگون شده اند .از این مجموعه به ندرت آثار گياهي ،آمونيت و
بلمنيت و دو ک فه ای به دست آمده که بعلت دگرشکلي شدید مقابل تعيين سن نيستند .با ميکروفسيل ،نيز با وجود
بررسي برشهای زیاد سني قطعي به دست نداده اند و تنها ميکروفسيل هایي چون Textularia sp., Valvulininae,
 Nautlloculina sp.سني بين ژوراسيک پایاني تا کرتاسه آغازی را بيان مي کند.
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در غرب جاده شهرضا  -ایزدخواست این مجموعه شامل شيل و ماسه سنگ و سنگ آهک های خاگي()Oolitic
آلگداری است که کمتر دگرگون شده اند .مجموعه یاد شده بسيار یکنواخت و در جهت عمود بر راستای الیه ها و
حدود سي کيلومتر گسترش دارند که این گستردگي حاصل تکرار شدن در اثر راندگي های متعدد و چين خوردگي
های مکرر است ،الیه یا افق نشانه در آنها نيست ،فاقد ماکروفسيل شاخص بوده و هرچند نتایج بررسيهای
ميکروفسيل وجود اشکوب  Kimmerigianو کليه اشکوب های نئو کومين را تایيد مي نماید با ورود این شناخت
ردیف چينه شناسي این مجموعه بعلت یکنواختي و تکرار شدگي ميسر نمي باشد.
نتایج بررسي ميکروسکوپي گرده و دانه های گياهي و دنيوفالژله ها و پوسته فرامينيفرهای همراه آنها که بر ر وی دو
نمونه از مجموعه  Ksh1صورت گرفته (قویدل سيوکي  -1373اطالعات گفتاری) در زیر ارائه مي شود:
دانهها و گردههای گياهيCyathidites australis Couper
Podocorpites ellipticus Kara Murza
Classopolis brasiliensis Herngreen

-دنيوفالژله ها و پوسته فرامينيفرها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Pareodinia & ceratophora Derandre
Spiniferites ramosus Loeblich & Loeblich
Gonyaulacysta ramosus Loeblich & lacblich
ژوراسیک پایانی  -کرتاسه آغازی را برای قسمتي از مجموعه  J3 - Ksh.s1در نظر ميگيریم  ،با توجه به نتایج باال سن

مجموعه  Ksh.s1در غرب جاده شهررضا  -ایزدخواست در یکي دو برونزد به طور همساز در زیر ردیفي از شيل ،ماسه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

سنگ ،آهک ماسه سنگي متوسط تا ستبرالیه قرار مي گيرد نئوکومين در نظر گرفته شده است این رسوبات معرف
محيط دلتایي است و موسسه های آنها دارای الیه بندی متقاطع و اثرات کمي از زغال سنگ مي باشند .این رسوبات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

دلتایي خود نيز به طور همساز و با گذر تدریجي در زیر کنگلومرا ها و ماسه سنگهای قرمز رنگ ( )Kc.s1پي سنگ
آهکهای اربيتولين دار (  )K112قرار مي گيرند.
ضخامت واحد کنگلومرای  Kc.s1حدود  40متر و اجراء تشکيل دهنده آن بيشتر قلوه های کوارتز سفيد رنگ ،ماسه
سنگ های سيلتي سبز و به ندرت قلوههایي از گرانيت است .روی این واحد کنگلومرایي به طور همساز یک واحد
زردرنگ دولوميتي به ضخامت تقریباً سي متر نهشته شده که متوسط تا ستبر الیه هستند و گاهي بين آنها ميان

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

الیه های نازک مارن دیده مي شود ،بر روی این واحد دولوميتي سنگ آهکهای اربيتولين دار ( )Kph1به طور همساز
قرار مي گ يرند که ستبرالیه تا توده ای هستند و در بين آنها الیه های دولتي نيز وجود دارد .در منطقه مورد بررسي
سن مجموعه دلتایي زیر واحد  Kc.s1با ميکروفوسيلهای  Nautiloculina sp., Pseudocyclammina sp.و
آلگ Bocirella irregularisهم ارز  Aptianو سنگ آهکهای اربيتولين دار روی مجموعه  Kc.s1را با ميکروفسيل های
 Pseudolite cf. ralcheli, Chrysaliolina cf. decorataهم ارز آلبين  -سنومانين تعيين کردهاند در حاليکه در
اصفهان (شمال منطقه) و در سورمق ( جنوب منطقه) سنگ آهک های اربيتولين دار روی مجموعه  Kc.s1را بارمين
پسين تعيين سن کردهاند که در مورد علت آن مي بایست از بررسيهای تکميلي چينه شناسي و فسيل شناسي مدد
گرفت ولي آنچه از شواهد بر ميآید اینست که مجموعه  Ksh.1 1رخساره یکنواختي است که به احتمال قوی از
ژوراسيک پایاني تا اواخر اشکوب بارمين به طور پيوسته در محيط دریایي بسيار کم ژرفا نهشته شده و در اوایل
آپسين دریا پيشروی کرده پس از برجا گذاشتن کنگلومرای پي ،دولوميت های زرد خاکستری و سنگ آهکهای
اربيتولين دار را بر جا گذاشته است احتماال این ،پيشروی در زمان سنومانين نيز ادامه داشته است .آهک های K11 2

در منطقه شمال بيرونزدگيهایي هستند که در معرض فرسایش قرار دارند و یا اینکه به وسيله گسله های راندگي و
در زیر سایر واحد ها قرار گرفته اند ،از این رو در مورد ضخامت واقعي آنها نمي توان اظهار نظر نمود.
در بخش شمالي منطقه برونزد کوچکي شامل شيل های ژیپس دار سبز تيره ،مارن های سبز روشن ،آهک های
مارني و سنگ آهک های ستبر الیه وجود دارد که با راندگي بر روی سنگ آه ک های آلبين قرار گرفته و در زیر
کنگلومرای پي ميوسن قرار ميگيرد .این مجموعه به وسيله ميکروفسيل های:
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Globotruncana cf. Coronata, Globotruncana ex. gr. helvetica, Calcisphaerata innominata,
Stomiosphaera sphaerica, Pithonolia ovalis
متعلق به پایان کرتاسه پسين (  )K122مي باشد.

سنوزوئیک

واحدهای مربوط به ائوسن از کهن ترین سنگهای سنوزوئيک در محدوده مورد بررسي است و فقط در پایانه خاوری
چند برو نزد کوچک مجزا و در شمال شرق منطقه یک بيرون زدگي کوچک دارد .برونزد های شرقي حداکثر ضخامت
حدود  30متر دارند و شامل سنگ آهکهای مارني روشن رنگ و سنگ آهک های مرجاني سفيد تا صورتي ستبر الیه
اند ( )El1و به وسيله ميکروفسيل های:
Rotalina sp., Nummulites sp., Globorotalia sp., Ophtalmidids, Globorotalia cf. esnonsis Wilcoxensis
sp., Textularia sp.

بيانگر سن ائوسن آغازین مي باشند .برونزدی که در شمال شرق منطقه است شامل تقریباً  50متر سنگ آهک سفيد

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ مي باشد که نولوميت های ریز داشته و در مجموعه شکسته و به هم ریخته هستند .این بيرونزدگي از قسمت
پایين نيز مجاور دشت است .ميکروفسيل های زیرAktinocyclina sp., Discocyclina sp., Nummulites globulus :
سني معادل  M.up. Eoceneرا برای این سنگ آهک ها نشان مي دهند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر روی آهک های ( )El1شمال شرق منطقه ،با ناهمسازی ؟ یک واحد کنگلومرای تيره رنگ ،درشت دانه ،به ضخامت
تقریب اً  5متر قرار گرفته ( )Mcالیه بندی کنگلومرا ضعيف است ،اجزاء آن به طور عمده مرکب از قلوه های سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

آهکهای پرمين و کرتاسه و بهندرت سنگ آهکهای نولوميت دار ائوسن است .این کنگلومرا به سمت باال به تدریج به
ماسه سنگ و سنگ آهک های ماسه ای و سنگ آهک ریف با ميان الیههای مارن ژیپس دار ( )M lmتبدیل ميشوند .
کنگلومرا های بين سازندی نيز در ميان آنها وجود دارد .در این مجموعه ميکروفسيل های:

و
اﮐﺘ

Archaias esmaricus, Rotalia viennoti, Borelis Neoalveolina haveri, Operculina sp.,
بيانگر سن ميوسن آغازی ( )Burdingalianمي باشد.

برروی مجموعه  El1و  Mlmکنگلومرای تيره رنگي با دگرشيبي (ناهمسازی زاویه دار) قرار گرفته که اجزاء آن به طور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عمده شامل قلوههای پي از سنگهای آهکي پرمين کرتاسه و ائوسن است .این کنگلومرادر شت دانه است ،الیه بندی
در آن ضعيف مي باشد ،افقي است ،فسيل ندارد ولي با توجه به موقعيت چينه شناسي متعلق به پليوسن است (.)Nc g
افزون بر این ،بيرون زدگي های پراکنده دیگری با رخساره مارهای سبز ژیپس دار ،ماسه سنگهای متوسط دانه و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مارن های قرمز ژیپس دار که ضخامت آنها از ده متر تجاوز نمي کند و کامال افقي هستند ،در منطقه وجود دارد
( )Ngmlکه فاقد فسيل بوده و بر اساس وضعيت چين ه شناسي و ویژگي های بافتي و ساختي مربوط به پليو سن مي
باشند.
نهشتهای کواترنر در منطقه گسترش در خور مالحظه دارند .قدیميترین آنها کنگلومرا های پليو -کواترنر()Pl-Qc.s
است که در دره ایزدخواست در طرفين رودخانه بهترین برونزد در آنها دیده مي شود .ضخامت این کنگلومرا حدود
 50متر ،الیه بندی در آنها ضعيف و به ندرت در بين آنها ميان الیه های سنگ مارن و گل سنگ دیده ميشود،
نهشته های مذکور افقي بوده و رودخانه ایزدخواست آنها را قطع ميکند و به نظر مي رسد در دو طرف جاده آباده -
ایزدخواست  -شهرضا فاصله بين رشته کوه های شرقي و غربي به وسيله این کنگلومرا پر شده است و امروز به صورت
یک پالیا  playaدر معرض انباشته شدن رسوبات آبرفتي عهد حاضر قرار گرفته اند .در بعضي قسمت های گود این
پالیا رسوبات رس آميخته با گچ نيز تشکيل شده است .نهشته های آبرفتي کهن ( )Qt1که به طور عمده شامل
ریگهای (گراول های) گرد شده فاقد سيمان مي باشند و نسبت به رسوبات آواری دشت (  )Qt2دو تا پنج متر
بلندترند ،کم و بيش در منطقه وجود دارند ،رسوبات دشت نيز به طور عمده شامل ریگ های فاقد سيمان هستند که
از دامنه کوه به سمت مرکز دشت ها به تدریج ریزدانه تر مي شوند.
رسوبات مخروط افکنه ( )Qfو رسوبات حاصل از خرد شدن سنگها ،به صورت انواع واریزه های زاویه دار ( )screeدر
دامنه کوه ها نيز تشکيل شده است ،در مسير رودخانه ها و مسيل ها ،نهشته های سيالبي ( )Qalو در فرورفتگي های

5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
دشت های بين کوهي رسوبات ریزدانه سيالبي ( )Qmfنيز به عنوان جوان ترین نهشت ه های کواترنر در حال تشکيل
مي باشد.
زمين شناسي ساختماني

ساختار زمينشناسي منطقه مورد بررسي متاثر از برگه رورانده متعددی مي باشد که هر برگ وابسته به یک گسل
رورانده است و بيشتر گسلهای رورانده راستای شمال غربي  -ج نوب شرقي دارند.
گسل های راندگي به دو نوع و درون ردیف ( )in of sequenceو بيرون از ردیف ( )out of sequenceهستند.
گسلهای راندگي درون ردیف در این گستره عموماً شي بي به سمت شمال شرق دارند که به سمت جنوب غربي از
ميان شيب آنها کاسته ميشود.
از جمله برگه ه ای رورانده در این ناحيه مي توان به برگه های رورانده (کوه پرواردن) و (کوه سياه) و (کوه سرخ آب)

ﮐﺸ
ﻮر

اشاره نمود .برگه ه ای رور انده خود از تعدادی برگه های کوچک و بزرگ تشکيل شده است و ساختار دوپلکس
( )Duplexرا به نمایش مي گذارند .این گونه ساختمان ها از نوع دوبلکس با شيب کرانه ای ( Hinterland dipping
 )duplexدر بيشتر برگه های رانده قابل مشاهده است .افزون بر گسلهای رورانده گسلهای رستالغز و گسل های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کششي نيز از دیگر گسل های این منطقه مي باشند .گسل های رستا لغز که بيشتر در پهلوهای برگه های رورانده و
نابرجا ( )Allochtonsقرار دارند ،دارای راستای شمال شرقي  -جنوب غربي بوده و در بيشتر طول خود دارای مولفه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

رستالغز مي باشند و گهگاه شکل های مزدوج ( )Conjugateرا به نمایش مي گذارند.
گسترش اینگونه گسلهای پهنا بر ( )lateralدر تمامي برگهای رو راننده قابل رویت است .گسل های
کششي( ،)Extentional faultاینچنين گسل هایي در پيشاني و یا پشت فرادیواره یک برگ ه نابرجای رورانده تشکيل

و
اﮐﺘ

شده اند .و در ارتفاعات جنوبي « شهررضا » گسترش قابل توجهي دارند.
چين خوردگي های منطقه عموماً مخروطي ( )Conicalو از انواع مایل ( )inclinedمي باشند که در کناره ها توسط

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چينه های برگشته ( )Overturnedو خوابيده ( )Recumbentدر بر گرفته شده اند ،این گونه چينه های برگشته در
جنوب باختری « شهرضا » ( ارتفاعات پادله) قابل مشاهده است.
چينه های یاد شده از نوع چين های پيشرفته گسل ( )fault propagation foldsهستند و جهت رانش در بيشتر این

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

چين خوردگي ها و رانندگي ها از شمال خاور به سمت جنوب باختر است.
پالیای مرکزی برگه درشمال « ایزدخواست » از گسترش شایان توجهي برخوردار است از جمله مناطقي که در آن
کوتاه شدگي ( )Shorteningنهشتههای غارهای در قالب گسترش گسلهای رورانده به صورت جنوب باختری قابل
مشاهده است ،این گسل های رورانده با شيب تند(حدود ◦ )80به سوی شمال خاوری در ميان طبقات مربوط به «
کواترنر» در کنار دره «رودخانه چشمه ریزه» در مجاورت «ایزدخواست» دیده ميشود.
در جریان پيدایش ساختاری این منطقه همواره راستای بيشترین کوتاه شدگي و راست ای بيشترین تنش فشاری() Q1
شمال خاوری  -جنوب باختری بود است و ساختمان فلسي ( )imbricateبه عنوان یک ساختمان کلي برای گستره
یاد شده در کنار شمال شرقي ارتفاعات زاگرس قابل رویت است.
تکامل تکتونيکي

محدوده مورد بررسي بخشي از پهنه ساختاری سنندج  -سيرجان است ،مجاورت این بخش در زون بر خورد خرد قاره
ایران و برگه آفریقا  -عربستان ( )Neo-tethys suture zoneدر زمين شناسي این منطقه تاثير بسزایي داشته است .با
توجه به مسایل ساختماني و تکتونيکي که به آن اشاره شد ميتوان چين انگاشت که منطقه مورد بررسي با رخساره
های گوناگون دریایي و غير دریایي خود دارای سير تحول متنوعي از دیدگاه تکتونيکي و جغرافي ای دیرینه بوده
است.
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در طول پالئوزوئيک تا اوایل مزوزوئيک ( تریاس مياني) نهشتههای سکوی حاشيه دریایي ( )continental shelfمربوط
به حوضه های پالتفرمي بر روی ابر قاره گندوانا گسترده بوده است ( ،)Alavi, 1994فعاليت های آتشفشاني
پالئوزوئيک آغازین و نبود های چينه شناسي پالئوزوئيک باال متأثر از نيروهای کششي درون قاره ای ( Alavi,

 )Hassanipak, Ghazi(1997) Not poblishedو تغييرات جهاني آب و هوایي و بسته شدن اقيانوس پالئوتتيس در
حاشيه شمالي گندوانا از جمله شاخصهای مهم این نهشته های دریایي است.
گذر پرمين به تریاس در بخش مورد بررسي تدریجي بو ده و پس از تریاس مياني است که شواهد آتشفشاني و
رسوبي ناشي از غلبه نيروهای کششي در ميان گندوانا ظاهر مي شود ( -Alavi, 1994نظری .)1375
در اواخر تریاس مياني قاره گندوانا شروع به شکافتن و کشش در طرفين کافتهای قاره ای نموده و در این زمان
دریای کم ژرفای تختگاه قاره ای ( )Epicontinentalکه در این قسمت از گندوانا تسلط داشته با حجم نسبتاً وسيعي
از گدازههای قاره ای روبرو شده است (( )TRv3هوشمندزاده  -سهيلي و همکاران )1369
به سبب ژرفای کم و وارد شدن فراوان سيليس ،این حوضهها خيلي سریع از  Sio2اشباع شده و رخساره های از
سنگهای آهکي تریاس پایاني را تشکيل دادند که به طور قابل توجهي دارای نوارهای چرت و یا گرهک هایي از آن

ﮐﺸ
ﻮر

مي باشند (نظری .)1375
به نظر ميرسد در ژوراسيک آغازین قاره گندوانا با گسترش بيشتری نسبت به تریاس پایاني شکسته شده و عمال

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اقيانوس نئوتتيس در بين دو صفحه ایران در شمال خاوری و آفریقا  -عربستان در جنوب باختری زاده شده ،
اقيانوسي با ژرفای کم و راستای شمال باختری  -جنوب خاوری ،رخساره های آواری ( )TR l.s3, Jshlدر اثر ویراني
کناره های کافت اقيانوسي در درون و کافت شکل گرفتهاند .در ژوراسيک مياني و پایاني با گسترش پوسته اقيانوس ي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در نئوتتيس در حاشيه شمالي کات اقيانوسي این پوسته دچار شکستگي شده و به زیر پوسته اقيانوسي همانند خود
رانده مي شود ( – Alavi, 1980نظری.)1375 ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اواخر ژوراسيک و اوایل کرتاسه فرورانش پوسته اقيانوسي به زیر صفحه کوچک ایران سبب ذوب پوسته و تشکيل
گدازههای بازیک تا حد واس ط در ميان رخساره های سر کوی حاشيه قاره ای ( )Epicontinental shelfو تختگاه
قاره ای ( )Continental shelfميشود ( .)Kvt

زﻣﯿ

همزمان با پایان یافتن ته نشست رخساره های کربناته کرتاسه باال در مجاورت حوزه پالتفرمي زاگرس بر روی
سکوی قاره ای صفحه آفریقا  -عربستان حوزه نئوتتيس در این زمان عمل بسته شده است .به سبب فرآیندهای

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

تغيير شکل سه محوری در درون ساختمان های دوبلکس که در این زمان بر اثر برخورد شکل گرفته و رو به فزوني
گذاشته اند ،نبود های چينه ای محلي و گوناگوني نهشته های متاثر از دگرگوني دیناميک قابل انتظار بود و آشکارا
مشاهده مي شوند ( .)J3-Kph1حوزههای بسته و کم ژرفا تا اواخر ترشير به صورت حوزه های مهاجر به سوی جنوب
غربي از نوع حوضههای پيش بوم ( )forelandباقي مانده اند .این مهاجرت ناشي از باال آمادگي پوسته در شمال
خاوری این گونه حوضه ها است که در اثر رشد ساختمانهای دوبلکس انقباضي به سمت جنوب باختری ميباشد .در
ميان چنين حوزه هایي رخساره های دریایي و خشکي ،اقليمهای همزمان کوهزایي و پس از کوهزایي (Qt,Pl-

 )Qcs,Mlm,El1,Ec1با تغييرات عرضي (شمال شرقي  -جنوب غربي) فراوان ته نشست یافته اند که امروزه به سبب رشد
ساختمان های تراکمي به صورت برگهای رورانده در مجاورت واحد های گوناگون مشاهده ميشوند (نظری.)1375 ،
زمين شناسي اقتصادی

از دیدگاه اقتصادی منطقه مورد بررسي افزون بر پتانسيل نسبي سنگهای ساختماني کربناته کرتاسه و ترشير ،از نظر
ذخایر مواد نسوز (پيروفيليت) و کائولن به خصوص در نواحي جنوبي و جنوب و تقلبي در ميان واحدهای پرمين و
دونين موضوع مورد توجه مي باشد.
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زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر
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