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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6152چنگ
جغرافیا و زمین ریخت شناسی

برگ چنگ در برگيرنده بخشي از کوه های زاگرس در جنوب باختری ایران زمين است .این برگه در چهارگوش
 1:250.000بروجن قرار ميگيرد که توسط هریسون ،فالکون ،آليسون و همکاران ( ) 1936فراهم شده و توسط شرکت

ﮐﺸ
ﻮر

ملي نفت ایران به چاپ رسيده است .برگه بروجن اگر چه از نظر نمایاندن موقعيت آبراههها و دیگر پدیدههای طبيعي
دقت پایيني دارد ،ولي از دیدگاه زمينشناسي از دقتي ستودني برخوردار است .بخش کوچکي از گوشه جنوب باختری

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برگه حاضر ،که در ناحيه مورد توافق کنسرسيوم نفت ایران قرار دارد ،در مقياس  1:100.000و با نام کوه گالل ،به
وسيله لِوليِن ( 1972ميالدی) فراهم شده و توسط شرکت ملي نفت ایران به چاپ رسيده است (به نقشه ایندکس نگاه
کنيد) .در نامگذاری سازندهای گستره برگه ،از نامهای به کار گرفته شده توسط جيمزو وایند ( )1965زمين شناسان
ارشد شرکتهای عامل نفت سابق استفاده گردیده است.
گستره این برگه بخشي از کمربند چين خوردگي های ساده زاگرس است ،که در شمال ایالت چينهای خوزستان واقع

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

گردیده است .ب خش شمال خاوری آن در استان چهارمحال بختياری و بخش جنوب باختری آن در استان کهگيلویه و
بویراحمد ميباشد .مردمان بومي آنجا از قوم بختياری ميباشند .گویش عمومي آنان فارسي با لهجه اصيل بختياری
است ،که از زبان پارسي پهلوی ریشه گرفته است 98 .درصد پوشش گياهي را بلوط ایراني با نام علمي Quercus
 Persicusتشکيل مي دهد .حيات وحش منطقه دستخوش نابودی گردیده و همچنين جنگلها نيز با روندی گسترده
رو به ایراني است .این ناحيه کوهستاني و ناهموار و بلندی عمومي از  2000متر بيشتر است .بلندترین ،چکاد ،در کوه

و
اﮐﺘ

ریگ به بلندی  3650متر و پس از آن در زردکوه (شمال رودخانه خراسان) به بلندی  2942متر ميرسد .پست ترین
جای گسترده نيز دره مورد به بلندی  905متر از سطح دریاست .بلندا ،از شمال خاوری به جنوب باختری با روندی
بسيار مالیم رو به کاستي ميگذارد .به دليل کوهستاني بودن ،از ميانه پایيز تا پایان فروردین ماه بارش برف و باران

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ادامه دارد.
کوهستانهای گستره این برگه جزو کانونهای آبگير هميشگي ایران به شمار ميرود ،که ذخيره دائمي رودخانههای
زاینده رود و کارون را ميسازد .رودخانه های مارون ،لوداب ،شور ،چاروساق ،شبليز و از همه مهمتر رودخانه خراسان
از ميان این برگه ميگذرد .رودخانه خرسان یکي از شاخه های اصلي رودخانه کارون است ،که در گستره برگه از جنوب
خاوری به شمال باختری روانه مي گردد .این رودخانه ،نخست به رودخانه آبگرم و سپس رود کارون ميپيوندد و سرانجام

زﻣﯿ

به خليج فارس ميریزد .این رود برگه را به دو نيمه تقسيم کرده و در راه خود درههایي گود پدید آورده است .به دليل
نبودن پل و گذرگاه مناسب ،امکان گذر از یک سوی رودخانه به سوی دیگر بسيار دشوار ميباشد ،که این امر موجب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تفاوت فرهنگي چشمگير مردمان بومي دو سوی رود گردیده است .نبودن راههای ارتباطي مناسب باعث گردیده که
راه دسترسي به پاره شمالي برگه ،از استان چهارمحال و بختياری و شهر لردگان و راه دسترسي به پاره جنوبي ،از
استان کهگيلویه و بویراحمد و شهر دهدشت باشد .در پهنه برگه هيچ شهری وجود ندارد .نزدیکترین شهر ،لردگان ،در
دو کيلومتری شمال برگه و دهدشت در  27کيلومتری جنوب باختری آن است .این دو شهر راههای ارتباطي آسفالته
دارد.

ویژگیهای چینه شناختی

جدول  1ویژگيهای چينه ای ،سنگي و سن سازندها را در بر دارد .شناسایي ریز سنگوارهها در گروه دیرینهشناسي
سازمان زمين شناسي کشور به وسيله ف.وکيلي و بازبيني آن به وسيله ف .بزرگنيا و ح .پرتوآذر به انجام رسيده است.
بررسي پيرامون و نام گذاری سنگهای رسوبي در گروه رسوب شناسي و زمين شناسي دریایي سازمان زمين شناسي
کشور انجام گرفته است.

1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سازند سروک ( -)Ksaکهن ترین سازند این برگه سروک است ،که در هسته تاقدیسهای فرسوده برونزد دارد .فرسایش،
سيمای سنگ های آهکي این سازند را ناهموار ساخته است .فرآیند کارستي شدن از گونه بسيار خفيف در جای جای
سازند آشکار است .سنگ آهکهای تودهای و متراکم با تخلخل درزه ای نسبت اً خوب به رنگ خاکستری تيره ،که
گرهک های چرتي دارد ،این سازند را برجسته و سترگ نشان ميدهد .بر پایه دادههای دیرینهشناسي سن این سازند،

ﮐﺸ
ﻮر

کرتاسه (آلبين-سنومانين) ميباشد .به جدول نگاه کنيد.
سازند گورپی ( -)Kgمارنهای سازند گورپي با یک ناپيوستگي فرسایشي ( )Disconformityبر روی سازند سروک
جای گرفتهاند .مارنهای خاکستری رنگ متمایل به آبي و گا ه زرد به هنگام چين خوردگي ،رفتاری جریاني-خميری
داشته است ،که این رفتار موجب یکسان نبودن ستبرای سازند گردیده است .در پهنه این برگه ایالم شناسایي نگردیده
است .بر اساس داده های دیرینه شناسي سن این سازند ،کرتاسه باالیي (کامپانين-ماستریشتين) ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند پابده ( -)Epسنگهای آهکي ،پلمه سنگ های سيلتي و دولوميتي شده سازند پابده با ناپيوستگي فرسایشي به
دنبال سازند گورپي مي آیند .این سازند در گستره برگه با سه الیه کامالً متمایز پلمه سنگ ارغواني رنگ ( Purple
 )Shaleاز سازند گورپي جدا ميگردد .این الیهها ،کليدی در شناسایي مرز سازندهای دوران دوم و سوم زمين شناسي

تﻣ

و گویای ناآرامي و رخدادهای خشکي زایي آن مرز است .ستبرای هر الیه پلمه سنگ ارغواني از  3تا  10متر است .به
سوی سازندهای جوانتر رنگ سازند روشنتر ميشود و برجستگي ( )Reliefآن از سازند پایيني بيشتر و از سازند باالیي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کمتر است .همبری سازند پابده با سازند آسماری کامالً تدریجي ميباشد .بر پایه دادههای دیرینه شناسي سن سازند
پابده این برگه محدود به ائوسن نبوده و فرآیند رسوبگذاری آن در پالئوسن نيز ادامه داشته است.
سازند جهرم ( -)Ejدر گوشه شمال خاوری این برگه سازند پابده -به گونهای ميان انگشتي -به دولوميت و سنگ آهک

و
اﮐﺘ

دولوميتي شده با الیهبندی خوب سازند جهرم تبدیل مي گردد .نمای کلي این سازند ،ستبر با برجستگي زیاد است.
همبری زیر و پي سازند جهرم دیده نشده است .همبری باالیي آن با سازند آسماری کام الً تدریجي است ،از این رو
شناسایي این مرز بویژه بدون دادههای دیرینه شناسي دشوار خواهد بود .بر پایه بررسيهای ریز سنگوارهها ،سن این
سازند ائوسن تعيين شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند آسماری )(OMa

پيدایش سازند آسماری ،از سنگهای آهکي کرم رنگ ،توده ای و بسيار برجسته است ،که نيز تخلخل و شکستگي
بسياری دارد و سازند پابده و جهرم را ميپوشاند .در بخش زیرین این سازند ،سنگهای آواری و تبخيری وجود ندارد.

زﻣﯿ

هنگامي که این سازند بر روی سازند پابده جای ميگيرد ،در بخش زیرین دارای پلمه سنگهای آهکي است ،که
بتدریج و رو به باال از ميزان پلمه سنگهای آن کاسته ميگردد ،پيکره اصلي سازند را سنگهای آهکي ميسازد ،اما در
 50متر باالیي آن ،ردیفهایي از سنگهای آهکي نازک الیه و پلمه سنگهای آهکي ،یک الیهبندی متمایز با فرسایش

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شدید و برجستگي کم را ساخته است ،که تنها در ردیفهای سالم قابل دیدن است .بر پایه بررسيهای دیرینه شناسي،
سنگهای آهکي و توده ای سازند آسماری سن اليگوسن ،ميوسن پيشين و مياني را نشان ميدهند .تمایز ميان
سنگهای آهکي اليگوسن و ميوسن بدون استناد بر شواهد دیرینه شناسي دشوار است .اگر چه در یک دیدگاه کلي،
سنگهای آهکي ميوسن به طور نسبي تودهای ،برجسته تر و از محتوای پلمه سنگي کمتری برخوردار است .شرح زیر
سنگواره های هر بخش به صورت جداگانه در جدول ضميمه آورده شده است .سن بخش باالیي سازند در ردیفهای
سنگهای آهکي و سنگ آهکهای مارني ميوسن مياني است.
زیر واحد آهک برشی )(Mlb

در بخش شمال خاوری برگه بر روی سنگ های آهکي سازند آسماری ،یک واحد سنگي به گونهای کامال متمایز و
کوچک برونزد دارد.
این واحد سنگ آهکي که بخش بخش آن برشي شده ،دارای دانههای کم غلتيده ،گوشه دار و آهکي از سازند آسماری
است .اگرچه سيمان آهکي دانه ها را به هم پيوند داده است ،اما سنگ سرشار از تخلخل ميان دانهای است.

2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پيدایي این زیر واحد را ميتوان وابسته به یک کوه لغز بزرگ کهن دانست .یادآوری ميگردد که این زیر واحد در برگه
 1:100.000کوه گالل (لِوليِن  )1972به عنوان واریزه های جوان معرفي گر دیده است ،که اکنون بر پایه دستيابي به
گواههای تازه این پندار مردود ميباشد ،زیرا این واحد آشکارا الیهبندی دارد و توسط سازند گچساران پوشيده شده
است .
سازند گچساران )(Mg

سازند گچساران با همبری تدریجي بر روی سازند آسماری جای گرفته است .ستبرای این سازند در جای جای گستره
این برگه متفاوت است .ستبرا گاه بسيار کم و به حدود  50متر ميرسد .پيکره این سازند از مارن وپلمه سنگهای

ﮐﺸ
ﻮر

رنگين ،خاکستری ،کرم و قرمز جگری ،گچ و سنگهای آواری مانند ماسه سنگ وفورش سنگ سا خته شده است.
سنگوارههای شاخص در نمونه گيریهای انجام شده بندرت یافت گردید .بر پایه گواههای دیرینه شناسي جيمز و وایند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

( ) 1965سن این واحد را در پهنه زاگرس چين خورده ،ميوسن مياني در نظر گرفتهاند که با بررسيهای کنوني
همخواني دارد.
سازند آغاجاری ) -(MPlaسازند آغاجاری ،با همبری تدریجي و رخسارهای کامالً آواری دارای کنگلومرا ،پلمه

تﻣ

سنگ های آهکي ،فورش سنگ ،مارن و ماسه سنگ های خاکستری و قرمز قهوه ای -همراه با رگههای گچي ،سازند
گچساران را دنبال ميکند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گذر تدریجي از سازند گچساران به سازند آغاجاری با پيدایش آخرین الیه گچ (به ستبرای  2تا  3متر) همراه است .اما
به دليل نوسانات رسوبي پيرامون نمي توان این کليد را هميشه به کار گرفت .گاه بخشهای آواری سازند گچساران و
بخش های گچدار سازند آغاجاری ،ممکن است سيمای یکساني از خود نشان دهند .از دور سازند آغاجاری بعلت

و
اﮐﺘ

برجستگي نسبي بيشتر از سازند زیرین و برجستگي نسبي کمتر از سازند باالیي ،متمایز مي گردد .رنگ کلي سازند
آغاجاری خاکستری و یا قرمز است ،که این هر دو رنگ از رنگ همگون خود در سازند گچساران تيرهتر است .در نمونه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گيریهای انجام شده ،سنگواره های شاخص بندرت یافت گردید .بر پایه بررسيهای انجام شده توسط جيمز و وایند
( )1965سن این سازن د در پهنه زاگرس ،ميوسن پسين تا پليوسن در نظر گرفته شده است ،که با بررسيهای کنوني
همخواني دارد .از سوی دیگر در پهنه زاگرس چين خورده ،سن سازند آغاجاری رو به جنوب باختری و با دور شدن از
راندگي اصلي زاگرس جوان تر ميگردد .از اینرو ممکن است سن سازند آغاجاری در پهنه این برگه ،تنها به ميوسن
پسين محدود گردد .به دليل پيدا نبودن سازند ميشان و کمي نسبي ستبرای سازند گچساران ،ميتوان بخش زیرین
سازند آغاجاری را هم ارز سازند ميشان و بخش باالیي سازند گچساران دانست.
سازند بختیاری )(PLb

زﻣﯿ

سازند بختياری اگرچه گسترش چنداني ندارد ،اما جوانترین سازند پهنه این برگه ميباشد .این سازند به گونه ای دگر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيب سازندهای کهن تر را ميپوشاند و از سنگ های آواری مانند کنگلومرا ،ماسه سنگ و گاه فورش سنگ با الیهبندی
خوب و برجسته ساخته شده است .دانههایي از چرت آواری و دانههایي از سنگهای آهک ي سازند آسماری یا سازند

سروک را در آن مي توان دید .رنگ این سازند خاکستری تيره است ،ولي گاه به دليل پراکندگي اکسيد آهن ،قرمز رنگ
ميگردد .دانههایي به اندازه خرده سنگ و بزرگتر در آن به چشم ميخورد ،ولي بيشتر دانهها ،شنها و ریگهای گرد
شده است .همراهي زمينهای ماسه ای در کنگلومرای سازند بختياری ،هميشگي است .سنگهای آواری این سازند

سيمان آهکي دارد ،اگر چه سيمان آهکي به سنگهای این سازند سختي ميبخشد ،اما زمينه ریز دانه ماسهای نيز
عاملي دیگر در سختي سنگهای این سازند است .به همين دليل در پاره ای موارد که فرایند سيماني شدن به خوبي
انجام نگرفته ،سنگهای این سازند از سختي خوبي برخوردارند .
سن سازند بختياری پليوسن است ،اما آن چه در پهنه برگه به عنوان سازند بختياری متمایز گردیده است ،ممکن است
در پاره ای جای ها از سني جوانتر (کواترنری) بر خوردار باشد .گاه الیههای کنگلومرایي یافت ميگردد ،که دارای
دانه های آواری از جنس کنگلومرای بختياری است و تمایز این کنگلومرا ،از کنگلومرای بختياری بسيار دشوار است .از
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سوی دیگر ،گاه کنگلومرای بختياری از سيماني سست برخوردار است ،که آثار سنگ زایي و چين خوردگي را به خوبي
نشان نميدهد .از این رو در پهنه برگه نميت وان با معيارهایي قاطع ميان کنگلومراهای پليوسن و جوانتر تمایز گذاشت.
جغرافیای دیرینه

کهن ترین سازند پهنه برگه سازند سروک است ،که فرآورده رسوب گذاری مواد آهکي در یک فراگير دریایي و کم
ژرفاست .فرآیند رسوبگذاری این سازند تا اشکوب سنومانين ادامه داشته است .اگر چه در جایهایي از زاگرس مانند
لرستان ،رسوب مواد بر روی سازند سروک تا پيدایي سازند ایالم همواره دنبال مي گردد ،ولي در پهنه این برگه ،ادامه
رسوبگذاری باعث پيدایش سازند گورپي با رخسارهای دریایي و کمابيش ژرف همراه با یک نبود چينه ای و جایگيری

ﮐﺸ
ﻮر

آن بر روی سازند سروک گردیده است.
استقرار فراگير دریایي با ژرفای بيشتر در این ناحيه نسبت به لرستان ،این انگاره را قوت ميبخشد .که ميتوان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسوب گذاری سازند ایالم را با بخشي از سازند گورپي هم زمان و سازند ایالم را فرآورده تغييرات رخسارهای سازند
گورپي دانست .بودن سه الیه پلمه سنگ ارغواني در بخش زیرین سازند پابده را ،ميتوان نشانه نا آرامي های تکتونيکي
مرز دوران دوم و سوم زمينشناسي دانست رسوب گذاری سازند پابده در فراگيری دریایي ادامه یافته است .بودن

تﻣ

سنگوارههای گوناگون پالژیک و بنتيک در برش های مختلف این سازند ،نشان نوسانات و تغييرات محلي در ژرفای
پيرامون رسوبي است .در گوشه شمال خاوری برگه ،سازند پابده به گونه ای ميان انگشتي به سازند جهرم تبدیل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي گردد .این تغيير رخساره ،نشان دهنده کم شدن ژرفای فراگير رسوبي روبه شمال خاوری است.
رسوبگذار ی پيوسته ،در بخش جنوب باختری موجب گردیده است که سازند آسماری به گونهای پيوسته بر روی
سازند پابده جای گيرد .این تداوم رسوب گذاری در بخش شمال خاوری و ميان سازندهای جهرم و آسماری وجود

و
اﮐﺘ

ندارد .سازند آسماری بسيار گسترده پدیدار ميگردد .در بخش زیرین ،این سازند بيشتر دارای رس است .به سوی
بخشهای جوانتر سنگهای آهکي نابترو کاوکدارتر ميگردد .این روند گویای استقرار دریایي فراگير است .که به آرامي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از ژرفای آن کاسته شده است ردیفهای سنگ های آهکي نازک الیه و مارن در بخش باالیي سازند ،نشانگر پسروی
تدریجي آب ميباشد .این روند با رسوبگذاری سازند گچساران دنبال ميگردد.
ستبرای سازند گچساران در پهنه این چهارگوش ،از ستبرای آن در برشهای نمونه در دیگر جایهای زاگرس کمتر
است .از سوی دیگر ،به دنبال فاز پسروندهای که سازند گچساران را بر جای گذاشته ،معمو الً ميبایست یک فاز پيشرونده
وجود ميداشت که منجر به رسوب گذاری سازند ميشان ميگردید ،ولي چون این سازند در پهنه برگه دیده نشده ،از

زﻣﯿ

این رو ،گواههایي مبني بر رخداد یک فاز پيش رونده در دست نيست .فاز پسرونده به گونهای مداوم در جریان بوده و
به دليل ستبرای کم سازند گچساران ،این فاز پسرونده از روندی شتابان نيز برخوردار ميبوده است.
پس از استقرار رژیم دریایي کم ژرفا و بر جای گذاشته شدن سازندهای آسماری و گچساران رژیمي قارهای چيره

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميگردد .در نتيجه آخرین فعاليتهای کوه زایي در پهنه زاگرس ،سازند آغاجاری و بدنبال آن سازند بختياری برجای
گذارده شده است ،که سازندهای اخير را ميتوان از دیدگاه زایشي «مالس» دانست.

ویژگیهای ساختاری

ناپيوستگي های فرسایشي مهم در پهنه برگه ،یکي ميان سازندهای سروک ،گورپي در کرتاسه مياني (سنومانين) و
دیگری ميان سازندهای پابده و گورپي در کرتاسه باالیي -پالئوسن به گونه ای گسترده قابل شناسایي است .از
ناپيوستگي های فرسایشي کوچکتر یا محلي ،مي توان از ناپيوستگي های فرسایشي موجود در بخش باالیي سازند جهرم
و بخش باالیي سازند آسماری نام برد .ناپيوستگيهای فرسایشي محلي ،فرآیند حرکتهای تکتونيکي و شاقولي محلي
است .مهمترین فاز کوهزایي که سراسر منطقه را تحت تاثير قرار داده ،فاز کوهزایي آلپين پسين (ميوسن–پليوسن)
است .این فاز موجب چين خوردگيهای پيکرههای سنگي و رسوبگذاری سازند بختياری به گونهای دگر شيب بر روی
سازندهای کهن تر گردیده است.

روند چينخوردگي در این برگه شمال باختری– جنوب خاوری است .بر اساس بررسيهای بعمل آمده از  3برش ،که
سراسر برگه را پوشش ميدهد -ميانگين طول موج چينها  3/8کيلومتر و ميانگين بلندی چينها حدود یک کيلومتر
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ميباشد .رو به جنوب باختری از بلندی و طول موج چينها کاسته ميگردد .دليل اصلي این کاهش بستگي به ليتولوژی
ویژه سازندها دارد .پيکره سازندها در نيمه شمال خاوری چهارگوش به گونهای چيره از سنگهای آهکي تودهای و
ستبر سازند آسماری ساخته شده است .در این گونه سنگها اندازه بلندی و طول موج چينها بيشتر از سازندهایي
است ،که مارن ،پلمه سنگ و سنگهای آهکي نازک الیه دارند .در تاقدیسها ،یال جنوب باختری در  60درصد موارد،

ﮐﺸ
ﻮر

شيبي بيشتر نسبت به یال شمال خاوری دارد.
چين خوردگي های موازی بيشترین تاثير را در ریخت ناحيه برجا گذارده است .هنگامي که یک سازند جوان مانند
آسماری بام تاقدیس را ميسازد ،تاقدیس پهن و باز است ،مانند تاقدیسهای شوروم و زرد کوه ،رو به پایين و به سوی
سازندهای کهن تر ،چينها تيزتر و یالها پرشيب تر گردیده است .از این رو سازند سروک در هسته تاقدیسها ،به
گونه ای چپره ،ریختي هم چون پشت ماهي از خود نشان ميدهد .تاقدیس های الس ،پشه دون ،چال و سيلوم این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چنين نمودی دارند.
در مورد ناودیس ها ،این روند رو به پایين بر عکس آن است که در باال گفته شد .از این رو تاقدیسهای پهن و
ناودیسهای تنگ و جناغي همبر گردیده اند.

تﻣ

گاه این ناودیس های جناغي ،به اندازهای تنگ ميگردند ،که چينهایي با آسه برگشته را ميسازند ،در این هنگام ،زاویه
خواب آسه این ناودیسها به  35درجه نيز ميرسد ،مانند ناودیس موجود در کوه شاه نشين.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلش سطحي در پهنه برگه ناچيز و اندک است و این نمي تواند وجود گسلشهای در ژرفا و ناپيدا را انکار نماید.
زمین شناسی اقتصادی

و
اﮐﺘ

در این برگه اثر معدني مهمي دیده نشده ،اما مواد اوليه مصالح ساختماني در آن بفراواني یافت ميگردد ،مانند گچ که
در سازند گچساران با درجه خلوص باال موجود ميباشد .هم چنين سنگهای سازند آسماری و سروک را ميتوان در
سنگ الشه و در پاره ای موارد برای سنگ های نما بکار گرفت .به دليل تخلخل بسي ار سنگهای سازند آسماری ،این

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند سفره های آب سرشاری را در بر گرفته است .آب این سفره ها به دليل نداشتن مواد آلوده کننده بسيار گوارا
ميباشد .از این رو ميتوان از این آبها برای تهيه آبهای معدني بهره گرفت .الزم به یادآوری است ،که طرحهایي نيز
در این زمينه در دست بررسي است .در این برگه سازند آسماری از دیگر سازندها گسترده تر است ،ولي به دليل پوشيده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

نشدن به وسيله پوش سنگ ،این سازند عليرغم وجود شواهد هيدروکربوری ظاهر اً دارای این ذخائر نيست .در جایهایي
که سازند سروک پوشيده است ،احتمال وجود این ذخائر در این سازند بيشتر ميباشد.
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Table: 1. GEOLOGICAL UNIT AND FORMATION CHARACTERS OF CHANG SHEET.
FORMATION

GEOLOGIC AGE

plQb

Bakhtiari

Pliocene to Pleistocene

MPla

Aghajari

Miocene to Pliocene

Mg

Gachsaran

Middle Miocene
Middle Miocene

Conglomerate
with
sandstonr & siltstone
Interbedded sandstone &
siltstone & marl
Marls with gypsum
&

brcciated

Interbedded limestone
marly limestone

&

Approx 1250
Varied from 50 to 150
Max. 150 if it exposed

Max.50 if it exposed

Massive limestone

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Early & Middle Miocene

Limestone
limestone

Approx. 150

تﻣ

Asmari

THICKNESS (M)*

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Middle Miocene
OMa

GENERAL ASPECTS

ﮐﺸ
ﻮر

SYMBOL

Approx.250

Jahrum

Eocene

Massive
dolostone

limestone

Pabdeh

Eocene probably Paleocene

Interbedded limestone
marly limestone

Kg

Gurpi

Campanian to Maestrichtian

Marl

Sarvak

Albian Cenomanian

*THICKNESSES ARE VALLID IN THE FIELD OF PRESENT SHEET.

Massive limestone

With cherty & limy grains of older
formations

Rotalia sp., Elphidium sp., Peneroplis sp., Lithophyllum sp.

Sandstone, Marl, Siltstone

Rotalia sp., miliolid, Peneroplis., Neoalveolina sp.
Tubicellaria sp., Ammonia sp., Schlumbergerina sp., Dendritina sp.,
Borelis meloggri Alveolina so., alveolina pygmaea, cf.Pseudotaberina,
cf.Pseudotaberina, cf.Praerhapydionina
Orbulina universa orbiguy sp., o.suturalis, Globorotalia sp. Lithophylum
sp. Globigerinoides triloba reuss, G.trilobus bullatus, G.apertasuturalis,
G.conglobatus Hastigerlina aequilateralis, Rotalia sp., Globoquadrina
altispira Neogloboquadrina continuosa, N.acoataensis, N.pachyderma,
Globigerinita glutinata
Operculina sp., victoriella sp., Textularia sp., Amphistegina sp.,
Giobigerina sp. Cibicides sp., Operculina complanata, Dendritina rangi,
Heterostegina sp. Peneroplis evolutus, Neoalveolina cf. Melo curdica,
Valvulina sp., Triloculina sp. Rotalia veinnoti, Archedithothamnium sp.,
Lithophyllum sp.
Nummulites fichteli Michelotti, Operculina sp., Cibicides sp.,
Lepidocyclina sp. Ditrupa sp., Eulepidina sp., Amphistegina sp., Rotalia
sp., Nephrolepidina sp. Spiroclypeus sp. Assilina sp. Lithophyllum sp.
Nummlites aturicus, Discoicyclina sp., operculina sp, Actinocyclina sp.,
Rotalia sp. Alveolina oblonga, Alveolina sp., Praerhapydionina sp.,
Elphidium
Archeolithothamnium sp.
Globorotalia centralis sp., G.truncorotaloides sp., G.cerrozulensis
G. pseudomenardii, G.pseudobulloides, G.velascoensis
G. trinidadensis, Assilina sp., Nummulites intermedius, N.fabiani
N.aturicus, Hantkenina sp., Alveolina sp., Discocyclina sp., Uvigerina sp.
Globigerina yeguaensis, G.triloculinoides, Borelis sp., Pararoalia sp.
Discorbis sp., Praerhapydtomna sp., Actinocyclina sp., Globigerapsis
kugleri
Cribrohantkenina bermudezi
Globotruncana primitive, Heterohelix sp., Hedbergella sp.
Apthycus sp., Dictyoconus sp., Chrysalisina sp., Hensonella cylanderica,
Radiolaria Orbitolina cf. lenticularis, o.discoida, O.kurdica Henson,
O.concava
Minouxi sp., thaumatoporella sp., miliolid, Prealveolina sp., Nautiloclina
sp. Montcharmontia sp., Chrysalidina sp., Dictyoconus sp., Gavelinella
sp., Nezzazata sp. Actinoporella sp., Saloinoporella sp.

Max.700

Approx.300

Base not exposed

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Ksa

&

Base not exposed

Absent

زﻣﯿ

Ep

&

PERDOMINANT PETROGRAPHY

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Massive limestone

و
اﮐﺘ

Ej

Oligocene

ASSOCIATED FAUNA
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Bimicrite

Bimicrite

Biomicrite, Bio-microspar
Bio-dolomicrite
Biosprite, Bio-pelmicrite
Intrasparite
Biomicrite, Bio-microspar
Biosprite, Bio-dolomicrite
Bio-intrasparite
Bio-dolomicrite, Microspare
Bio-dolmicrospare
Dolsparite
Biomicrite, Bio-dolomicrite
Bio-microspar, Intrasparite
Dolmicrite pelmicrite

Biomicrite, Dolomicrite
Bio-dolmicrospare, Microspare
Bio-dolmicrite

