وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ
ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻋﻨﻮان:

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000آﺑﺎده ﻃﺸﮏ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

6749

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣﯿ

ط .ﯾﻮﺳﻔﯽ  ،س .ﮐﺎرﮔﺮ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6749آباده طشک
ديدگاه کلی

ﻮر

گستره ورقه 1:100،000آباده طشک با مساحتي نزديک به  2640کيلومتر مربع و پيرابندي محصور ميان طولهاي
جغرافيائي ' 53 º،30و ' 54 º،00و عرضهاي جغرافيائي ' 29 º،30و ' 30º ،00در پهنه هاي خاوري استان فارس جاي
گرفته است .آرايه ي پستي ها و بلندي هاي ناحيه بساني است که از بخشهاي جنوب باختري به سوي نواحي شمال

ﮐﺸ

خاوري به گونه اي چشمگير بر بلنداي اين نواحي افزوده مي شود .آن چنان که اختالف بلنداي دشتهاي شمالي نسبت
به پهنه هاي جنوبي نزديک به  630متر و تفاوت فرازناي بلندي هاي شمالي نسبت به بلندي هاي جنوبي نزديک به

ﻌﺪ

ﻧﻰ

 870متر است .بيشينه ي بلندا در بخشهاي جنوبي  2400متر (کوه پيچگان) و کمينهي آن  1560متر از سطح تراز
دريا ،وابسته به جايگاه درياچه هاي طشک و بختگان است و در پهنه هاي شمالي بيشترين برپائي نزديک به3270
متر در کوه دال نشين و کمترين آن نزديک به  2195متر در دشت خالصي است.

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ناهمساني بسيار  ،در بلنداي پهنه هاي شمالي و جنوبي موجب ناهمساني نمايان آب و هوائي است ،چنانکه کاهش
متوسط دما و ا فزايش ميزان بارندگي ساليانه در پهنه هاي شمالي بگونه اي کامل آشکار است.
درياچه هاي فصلي و شوربختگان و طشک با روند ريختاري منتج از تکاپوي عوامل زمينساختي و نوزمينساختي پويا
در ناحيه که واپسين فاز گسليدن را مي نمايد ،بخشهاي جنوبي گستره را فرا مي گيرند.
از ديدگاه زمينساخت  ،از بخشهاي شمال خاوري به سوي جنوب باختر گستره ي مورد پژوهش ،پهنه هاي ساختاري

و اﮐ

چون پهنه خرد شده زاگرس ( )Main Zagros Thrust Zone, Crush Zoneپهنه افيوليتي و پهنه توربيديتي -
راديوالريتي رخ مي نمايد .چنين تغييري در زونهاي ساختاري هم آهنگ با کاهش ژرفائي نزديک به  5000متر در پي

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

سنگ نواحي شمال خاوري است.
از ديگر جلوه هاي ريخت زمين ساختي ناحيه ي مورد بحث ،مي توان تغييرات فراوان سوي محوري ساختمانهاي چين
خورده و گسيختگي هاي عمده ي موجود تحت تاثير سازوکار عوامل زمين ساختي موجود در نيمه ي شمالي گستره

ﯿﻦ

را باز يافت.
گستره ي زماني واحدهاي سنگي محدوده ي بررسي شده از پرکامبرين تا پلئيستوسن زيرين است که اين واحدها در
پاره اي مناطق توسط نهشته هاي کم ستبراي پلئيستوسن باالئي و هولوسن پوشيده شده اند .برونزدهاي پرکامبرين

زﻣ

به صورت دياپيرهاي نمک در بخش جنوبي ناحيه نمود يافته اند.

ﺎن

چینه نگاري

ﺎزﻣ

رخنمون واحدهاي کهن تا نهشته هاي جوان کواترنر در گستره پوششي ورقه 1:100،000آباده طشک به تفکيک
پهنههاي ساختاري  -رسوبي چنين است:

ﺳ

پهنه زاگرس

پرکامبرين – کامبرين (؟)
سري هرمز PЄ – Єh

سازند نمکدار هرمز در منطقه بررسي شده زير اثر پديده دياپيريسم در پيکر چند گنبد کوچک در يک امتداد با راستاي
شمال باختري  -جنوب خاوري  ،در شمال روستاي چاه گز ،در سطح دشت ،نمايان شده است .همبري اين واحد با
سنگ هاي الترامافيک هارزبورژيتي  -دونيتي و مجموعه توربيديتي  -چرتي پيرامون خود با بي هنجاري کامل همراه
است .اين بي هنجاري نتيجه ي عوامل زمين ساختي متاثر از حرکت دياپيري اين سري است .از نظر سنگ شناختي ،
1
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سري هرمز دربرگيرنده ي ترکيب درهم و به شدت تکتونيزه از دولوميت هاي فرسوده به رنگ زرد گراييده به سبز ،
دولوميت هاي بودار تيره رنگ ،نمک ،ژيپس ،انيدريت و مارنهاي به رنگ روشن ،سبز ،زرد متمايل به سبز ،قرمز و تيره
است .در رابطه با سن اين سري گواه هاي قطعي بدست نيامده است.
مزوزوئيک
سازند سورمه ()Jsm

برونزدهاي سازند سورمه در گستره ي مورد پژوهش محدود به تنگ جزين در کوه دال نشين است و تنها بخشهاي
بااليي آن نمود دارد که شامل مجموعه اي از تناوب الي ه هاي بسيار ستبر سنگ آهک و سنگ آهک دولوميتي متراکم

ﻮر

به رنگ خاکستري تيره است .از نمونه هاي اين واحد سنگواره هاي زير با سن ژوراسيک بااليي ( Callovian-

ﮐﺸ

 )Oxfordianتعيين شده است.

Trocholina sp. , Millolida, Tubiphytes sp. Echinoid’s debris, shell fragments,

ﻧﻰ

سازند فهليان()Kfa

ﻌﺪ

اين واحد رسوبي رخنمون کم گستراي را در کوه دال نشين و پهنه هاي شمالي آن دارا است که از ديدگاه سنگ
شناختي در برگيرنده ي ستبراي نزديک به  250متر از تناوب چينه هاي ستبر تا بسيار ستبر سنگ آهک با ميان اليه

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

هاي سنگ آهک رسي به رنگ خاکستري تيره همراه با المينه هاي آهک ماسه اي است.
سنگواره هاي شناسايي شده ي اين سازند به شرح زير است:

Pseudocrysalldina sp. ,Quinqulculinasp. ,Trocholina sp. ,Hiponophycus sp. ,Salpingoporella sp. ,
Actinoporella sp. ,Cylindroporella sp. ,Pseudo cryclamina sp. ,shell fragments,

آثار سنگواره هاي برر سي شده در توالي رسوبي اين سازند،گوياي سن کرتاسه پاييني (نئوکومين) است .مرز پاييني
سازند فهليان با توجه به آثار زيست قديمي جدا شده به گونه اي يکنواخت و پيوسته دما )(Transitional,conformable

و اﮐ

برسازند سورمه قرار دارد.
سازندگدوان()Kgd

رديف رسوبي سازند گدوان به دليل پايداري پايين سنگ نهشته هاي آن در برابر عوامل فرسايشي با ريختاري ماليم

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

حدفاصل دو سخت و برجسته ي فهليان (در زير) و داريان (در باال) نمود دارد و به سبب ناسازگاري اليه هاي مارني و
اهک مارني آن در همجواري با گسيختگيهاي با تغييرات کم و بيش در ستبراي همراه است .توالي سنگ شناسي اين
سازند در گستره ي مورد پژوهش با دو رخسار مشخص ميشود.

ﯿﻦ

رديف سنگي سازنده گدوان در پهنه هاي جنوب باختري (در کوه نا انجير) در بر گيرنده ي مجموعه اي از چينه هاي
نازک تا ستبر ( 10cmتا  )1mسنگ آهک و آهک رسي رنگ هوازده ي خاکستري متمايل به سبز و زرد و رنگ بکر
خاکستري تيره و مارن است که در بردارنده سنگواره هاي فراوان پوسته ي دوکفهاي بزرگ سياه رنگ ،شکم پا و

زﻣ

خارپوست به همراه ترکيبات آهن دار است .ستبراي نزديک به  120متر از اين واحد نمود دارد.
سنگواره هاي ذره بيني شناسايي شده آن به شرح زير است :

ﺎن

Echinoid’s spine, Miliolid, Globierinellaoides,Ostracods, choffatella sp. , Trocholina sp. ,

ﺳ

ﺎزﻣ

برونزد هاي اين سازند در کوه دال نشين و پهنه هاي شمالي آن با مجموعه اي از تناوب چينه هاي سنگ آهک و سنگ
آهک رسي با ميان اليه هاي آهک مارني نمود دارد و جدايش مرز زيرين آن با سازند فهليان با آثار زيست رخساره اي
و ريختار ماليمتر آن انجام پذيرفته است .آن چنان که اين مرز به گونهاي همساز ( )conformableاست.
سنگواره هاي ذره بيني شناسايي شده آن به شرح زير است.
Pseuduocyclammina sp. , Choffatella sp. , Lenticulina sp. , Textularida, Ostracoda. , Permocalculus
inopinatus. , Boueina sp. , Algal frag. , Echinoid’s spine Gastropoda. , shell fragments,

با توجه به موقعيت چين شناختي و دست يابي به شواهد زيست قديمي ،سني هم ارز بارمين  -آپتين براي سازند
گدوان معين شده است.
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سازند داريان ()Kdr

رديف رسوبي اين سازند دربرگيرنده اليههاي ستبر تا بسيار ستبر سنگ آهک و آهک رسي سخت و چهره ساز با رنگ
فرسايشي خاکستري و رنگ بکر خاکستري کمي تيره تا تير است .رسوبات اين سازند با ستبرايي نزديک به  250متر
بگونه اي همساز سازند گدوان را ميپوشاند .سنگواره هاي ذرهبيني شناسايي شده از نمونه هاي گزينشي آن به شرح
زير است.

ﮐﺸ
ﻮر

Cuneolina sp., Orbitolina sp., Dictyoconus sp., Miliolids, Pseudocrysalidina sp., Iraqia sp., Lithocodium
sp., Iraqia simplex., Cuneolina primitiva, Nautiloculina oolithica, Valvulammina picardi., Dictyoconus
sp.,Nummoloculina sp.,Pseudolituonella sp.,Textularida, Cyclamminidea, Miliolida, Pseudocyclammina
sp., Echinoid's spine.

اين سنگ واره ها بيانگر زمان آپتين براي سازند داريان است.
گروه خامی ()Kkh

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در گستره پژوهش شده رخ نمون هايي با گسترش کم در بخش شمالي هسته ساختمان تاقديسي کوه دال نشين
رديابي شده اند که در برگيرنده اليه هايي از سنگ آهک ستبر تا بسيار ستبر ،با رنگ بکر خاکستري تا خاکستري تيره

تﻣ

اند .اين برونزد ها بخشي از توالي رسوبي گروه خامي اند که با اثر شديد عوامل زمينساختي همچون حذف شدگي ها
و بهم ريختگي در مرز واحدها همراه است که بدين سبب در سطح نقشه بصورت يک واحد زير نام گروه خامي نمايش
داده شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند کژدمی ()Kkz

از ديدگاه ويژگي سنگ شناختي اين سازند در گستره ي مورد پژوهش با دو رخساره ي متفاوت به شرح زير مشخص

و
اﮐﺘ

ميشود.
در پهنه هاي جنوبي گستره (کوه نا انجير) رديف سنگ شناسي سازند کژدمي در برگيرنده ي تناوبي از اليههاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متوسط تا ستبر سنگ آهک و سنگ آهک رسي اربيتولين دار به رنگ خاکستري تا خاکستري گراينده به زرد
(بيوميکروتي) و اليه هاي نازک تا متوسط شيل و مارن به رنگ خاکستري گراينده به زرد و سبز است که دربردارنده
سنگواره هاي دو کفه اي ،خار پوست و شکم پا است .ستبراي اين واحد نزديک به  160متر است که در برابر عوامل
فرسايشي و زمينساختي با ريختاري ماليم و تغييرات کم و بيش در ستبرا همراه است.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين توالي به شرح زير است.
Orbitolina sp. , Pseudocyclammina sp. , Crinoids, shell fragments, Algal debirs.

زﻣﯿ

برونزد هاي اين سازند در کوه دال نشين و پهناي شمالي آن کربناتي شده و مجموعه اي از تناوب چينه هاي سنگ
آهک بسيار ستبر ،سخت و چهره ساز بااليه هاي متوسط تا ستبر (30cmتا  )1cmسنگ آهک ،سنگ آهک مارني و
سنگ آهک رسي اربيتولين دار ( )Biomicrosparite, Biomicriteخاکستري تو خاکستري تيره با ضخامت نزديک به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 200متر است.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين رديف رسوبي به شرح زير است.
Orbitolina lenticularis, Orbitolina discoidea, Orbitolina conoidea., Iraqia simplex, Cyclammina sp. ,
Textularida, echinoid's spine, shell fragments. , Permocalculus sp. ,Valvulammina picardi,Nautiloculina
oolithica, Cuneolina cf. primitiva, Nummoloculina sp.,textularida,Lithocodium aggregatum.
Pseuodocyclammina sp.,Verneuitina sp.,Archeoalveolina sp.,Spiroloculina sp. ,Algal fragments. ,
Gastropoda. , Bryozoan fragments.

آثار سنگواره هاي بررسي شده در هر دو رخساره ي سازند کژدمي ،گوياي سن آپتين -آلبين است .مرز زيرين اين واحد

با سازند داريان پيوسته نما ( )conformableاست و هيچگونه آثار و شواهد نشان دهنده ناهمسازي در اين مرز نمود
ندارد.
سازند سروک ()Ksv

از ديدگاه ويژگي سنگ شناختي ،اين سازند با ستبرايي نزديک به  400متر ،با چينههاي متوسط اليه سنگ آهک به
رنگ خاکستري تا خاکستري تيره آغاز مي شود و با اليه هاي سنگ آهک خاکستري رنگ ستبر تا توده اي دنبال ه
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مي يابد و در بخشهاي بااليي با آثار پراکنده از ترکيبات آهندار همراه است که مي تواند گوياي هستن ناهمسازي
فرسايشي در همبري اين سازند با واحد بااليي خود (سازند گورپي) باشد.
سنگواره هاي شناسايي شده از نمونه هاي گزينشي اين سازنده به شرح زير است:

ﮐﺸ
ﻮر

Stomiosphaera sphaerica, Calcisphaerula innominotalata. Calcisphaerula innominata, Lenticulina sp.,
Globotruncana sp., Brotenzia sp. , Crinoid stem, Algal fragments Stomiosphaera conoidea, Hedbergella
Weshitensis. ,Pithonella trejoi, Pithonella ovalis. , Stomiosphaera sphaerica. , Stomiosphaera conoidea.,
Rotalid. , Textularida. Valvulammina picardi. , Orbitolina spp. , Nummoloculina sp. , Miliolid.,
echinoid's spine, shell fragments. ,Permocalculus sp. ,Hensonella? sp. ,Globigerina weshitensis.
,Gastropoda, Cuneolina/Dicyclina sp. , Vidalina sp. , Ammobaculites sp. , Rudist frag, Lithocodium sp.
, Thumatoporella parvovesiculifera.

اين گونه آثار سنگواره اي گوياي هم ارزي سنين اين سازند با اواخر آلبين-سنومانين و يا قطعيتي نسبي با زمان توربين
است .مرز زيرين اين سازند با واحد کژدمي هم ساز و تدريجي ( Transitionalو  )Conformableاست.
سازند گورپی ()Kug

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخنمون هاي اين سازند نمودهاي کم گسترده اي در محدوده مورد پژوهش دارد و بدليل پايداري پائ ين نهشته هاي
آن در برابر عوامل فرسايشي و زمينساختي با ريختاري ماليم مشخص شده و بيشتر توسط نهشته هاي کواترنر پوشيده

تﻣ

شده اند .رديف سنگي سازند در پهنه هاي نمايان شده در سطح نقشه با دو رخساره مشخص مي شود که به شرح زير
است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رديف سنگ شناسي اين سازند در کوه نا انجير شامل ستبرايي نزديک به  20متر از تناوب به سنگ مارن ()Biomicrite
و مارن به رنگ زرد گراينده به سبز و خاکستري نازک تا متوسط اليه است که بخش قاعده اي سازند گورپي را در بر
مي گيرد .مرز زيرين با سطح زيرين سازند سروک ،دربردارنده نودول و آثار ترکيبات آهندار ،بگونه اي ناهمساز و

و
اﮐﺘ

فرسايشي است و همبري زيرين اين بخش از سازنده گورپي در اين پهنه از نقشه  ،را اليههاي توربيديتي-راديوالريتي
بگونه اي بي هنجار و گسله پديد ميآورد .بخش هاي زيرين سازند گورپي را در هسته تاقديس کوه چهار روغني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخنمون دارد که در برگيرنده اليه هاي شيلي و مارن سبز رنگ با لکههاي قرمز همراه با ميان اليه هاي سنگ آهک
ماسه اي ،آهک و کنگلومراي ريزدانه حاوي ترکيبات ليمونيتي است که بخش هاي زيرين نمود ندارد و همانگونه که
گفته شد سطح زيرين آن با مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي پوشيده است.
سنگواره هاي ذره بيني شناسايي شده در اين رخساره رسوبي از سازند گورپي به شرح زير است :
Calciphaerula innominata, Globot. concavata, Globot. renzi. , Globot. bulloides. , Globot. sp. ,
Hedbergella sp. , Heterohelix sp. , Lenticulina sp. ,

زﻣﯿ

درکناره خاوري کوه دال نشين روي سطح فوقاني واحد سروک را ستبراي نزديک به  50متر از تناوب چينه هاي ستبر
سنگ آهک و سنگ مارن سخت و متورق شده به رنگ هوازده ي سفيد گراينده به زرد و رنگ بکر تيره مي پوشاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

يادآوري ميشود که در بخشهاي باختري کوه دال نشين (خارج از گستره مورد پژوهش) رديف سنگي اين رخساره
در تناوب با اليه هاي چرتي نمود يافته است ،که بگونه اي همساز و تدريجي به مجموعه توربيديتي-راديوالريتي پايان
مي پذيرد.
سنگواره هاي ذره بيني شناسايي شده در اين توالي رسوبي به شرح زير است :
Globotrancana sp. , Radiolaria, Oligosteginids.
سنگواره هاي شناسايي شده در هر دو رخساره ي سازند گورپي گوياي همخواني سني هم ارز  Senoniaرا دارد.

سنوزوئيک

سازنده جهرم):(Ej

رخنمون هاي سازنده جه رم گسترش شايان توجه درکوه روشن و پهنههاي شمال باختري آن دارا است که با ريختاري
برجسته و ديوارسا نمود دارد .از ديدگاه ويژگي سنگ شناختي ،اين سازند با ستبرايي بيش از  360متر در بخش پي
با تناوب اليههاي متوسطه تا ستبر سنگ آهک دولوميتي ،دولوميت هاي خاکستري روشن تا سفيد و سنگ آهک هاي
کريستاليزه و سيليسي شده ي همراه با چرت آغاز ميشود و با تناوب چينه هاي متوسط تا ستبر اليه سنگ آهک و
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آهک هاي دولوميتي به رنگهاي کرم ،خاکستري روشن ،خاکستري وکرم گراينده به قهوه اي (بيوميکريتي تا بيواسپارتي)
دنباله مي يابد و در پايان ،ميان اليه هاي آهکي مارني نيز به توالي رسوبي افزوده ميشود.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين سازند به شرح زير است :
Orbitolites complanatus, Alveolina sp. , Valvulina sp. , Miliolids, Textularids.
اينچنين آثار فسيلي گوياي سيني برابر  Early Eoceneبراي اين توالي است .بخش پي سازند جهرم بگونهاي بي

هنجاري و گسله واحدهاي زيرين خود را ميپوشاند .واحدهاي زيرين و هم ارز با اين سازند در گستره ي پژوهش شده ،
مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي و واحد سروک ،داريان و فهليان است.

ﮐﺸ
ﻮر

سازند آغاجاري ()Pla

اين واحد در گستره ي بررسي شده محدود به رخنمون هاي کم گستره اي در پهنه هاي شمال خاوري نقشه است که
بخشهاي زيرين آن پوشيده است و بدليل پايداري اندک سنگ نهشته هاي اين واحد در برابر عوامل فرسايشي و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمينساختي ،ريختاري ماليم را نشان مي دهد .رديف سنگي بخش هاي نمايان اين واحد در برگيرنده ستبراي اندک
از تناوب اليه هاي نازک تا ستبر ماسه سنگ هاي کربناتي فرسوده و متورق ()Bioclastic, ferraginous, glouconitic
به رنگ خاکستري گراينده به قهوه اي و سبز ،ماسه سنگ هاي چرت دار ،سيلت سنگهاي خاکستري گراينده به سبز

تﻣ

و ميکرو کنگلومرا است.
سنگواره هاي شناسايي شده اين سازنده به شرح زير است :

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Rotalia beccarii, Globigérinoides cf. fistulosus, Oligoteginids (Reworked), Globigerinoides, Textularia
sp., Orbulina sp. shell and algal debris, Orbulina biobata, Globigerinoides sp., Rotalia sp.
سنگوارههاي شناسايي شده بيانگر زمان  ،Early Plioceneمعادل واحد سنگي آغاجاري مي باشد.

سازند بختياري ()PlQb

و
اﮐﺘ

اين سازند در گستره ي مورد پژوهش با رخنمون هاي کم گستره اي محدود به شمار خاوري روستاي قاسمآباد است

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که بخشهاي زيرين آن پوشيده شده است .از ديدگاه ويژگي سنگ شناختي دربرگيرنده تناوب اليه هاي ستبر و بسيار
ستبر کنگلومرايي با ميان اليه هاي غير ناپيوسته ميکرو کنگلومرايي و ماسه سنگي با ميانگين شيب حدود  15درجه
است.
ترکيب اصلي دانه ها و قطعات آن آهکي و چرتي در ابعاد بيشتر قلوه سنگ با کرويت و گردگيري خوب و سيمان
کربناتي است .پژوهش در ويژگي هاي سنگ شناسي اجزاي اين کنگلومرا ،بيانگر وجود قطعات آهکي از واحدهاي
زماني ائوسن و کرتاسه و قطعات چرتي والترابازيکي است .بر پايه ويژگي هاي سنگ شناختي و شيب دار بودن اليه
هاي آن و موقعيت چينه شناختي ،سني برابر پليوسن بااليي تا پلئيوستوسن براي اين واحد تعيين شده است.

زﻣﯿ

پهنه خردشده ()Crushed Zone
واحد آهک الوئولين دار El

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزد هاي اين واحد بگونهاي کم گستره محدود به گوشه پايانه شمال خاوري نقش است .از ديدگاه سنگ شناختي
اين واحد با تناوبي از اليه هاي کم ستبراي ماسه سنگي و کنگلومرايي که ترکيبات اصلي ذرات و قطعات آن آهکهاي
تيره  ،اولترابازيک و راديوالريت است ،آغاز مي شود و با تناوب اليه هاي سنگ آهک چهره ساز آلوئولين دار به رنگ
خاکستري روشن دنباله مييابد .بخشهاي قاعده اي اين آهک ها در بردارنده دانه هاي چرتي نيز است .همبري اين
واحد  Elبا رخنمون هاي پيراموني خود در گسترهي مورد پژوهش گسله است.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين واحد به شرح زير است:
Nummulites globulus, Alveolina aragonensis, Somalina sp. , Alveolina (Flosculina)sp. , Orbitolina sp. ,
Rotalids, Miliolids.
اين گونه آثار فسيلي گوياي سن  Middle Eoceneبراي اين واحد مي باشد.

واحدهاي فليشی ميوسن Mf

رخنمون هاي کم گستره از اين واحد ،در حاشيه پاياني پهنه هاي شمال خاوري نقشه نمود دارد .رديف سنگ شناسي
و بخش هاي نمايان آن شامل تناوب اليه هاي ماسه سنگ آهکي ،آهک ماسه اي ،سيلت سنگ و مارن به رنگ خاکستري
5
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گراينده به سبز و قهوه اي با ميان اليههاي کنگلومراي کربناتي چرت دار است .همبري اين واحد با آهک آلوئولين دار
 Elبگونهاي بي هنجار و گسله است.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين واحد به شرح زير است:
Nepherolepidina sp. , Archaias sp. , Lepidocyclina sp. , Miogypsina sp. , Eulepidina sp. , Bigenerina sp.
, Amphistegnla sp. , Heterostegina sp. ,
فسيل هاي شناسايي شده بيانگر سن  Early Mioceneبراي اين واحد است.

پهنه توربيديتی  -راديوالريتی

ﮐﺸ
ﻮر

برونزد هاي مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي گسترشي در خور توجه در گستره ي پژوهش شده دار است .از ديدگاه
سنگ شناختي رديف رسوبي آن شامل تناوبي از اليههاي چرتي ،راديوالريتي ،شيلي ،آهکي ،آهک چرت دار ،آهک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ماسه اي ،آهک تخريبي و کنگلومرايي است .که ترکيب زمان سنگي آن با نگرش به سنگواره هاي شناسايي شده ،از
پرمين تا کرتاسه پسين تعيين شده است .يادآوري ميشود که تغييرات جانبي و همساني رخساره اي رديف رسوبي
اين مجموعه ،رفتارهاي واتنشي نيمه پالستيکي و بروز سيمايي تام از سازواره چين خوردگي ناهماهنگ در اين مجموعه
سبب ناتواني در شناخت ستبراي راستين و طبقات زيرين و زبرين آن شده است.
در اينجا با توجه به برشهاي چينه اي پرشمار ک ه در پهنه هاي پوششي اين مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

گسترهي مورد بررسي برداشته شده است  ،بر اساس ويژگي هاي سنگي و زمان سنگي آنها ،واحد هاي گوناگون زير
شناسانده شده اند.
 :PJlneاين واحد در برگيرنده چين ه هاي بسيار ستبر سنگ آهک توربيديتي بشدت کريستاليزه شده (به ندرت ميکريتي)
دربردارنده سنگواره مگالدون ( ترياس فوقاني) و سنگواره هاي شناسايي شده زير:

و
اﮐﺘ

Climacammina sphacrica. ,Climacammina cf. moelleri. ,Reichelina minuta. ,Globivalvulina
vonderschmith. , Laxitusulina sp. , Cribrogenenna sp. , Geinitzina sp. , Agathammina sp. , Hemigordius
sp. , Ostracoda. shell fragments. , Tubiphtes oloscrus
اين چنين آثار فسيلي بيانگر زمان  Late Permianاست.
Miliolids, algal fragment, Crinoid debris.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين آثار فسيلي سن احتمالي ژوراسيک را دار است.

رخنمون هاي  PJlneبا بخشهاي همسايه خود مرزي بي هنجار و گسله دارد.
 :TRJlneاين واحد در پهنه ه اي جنوب تا جنوب باختري نقشه بيشترين گسترش را دارد .رخنمون هاي آن شامل

زﻣﯿ

تناوبي از اليه هاي متوسط تا بسيار ستبر سنگ آهک ،آهک تخريبي و آهک برشي همراه با چرت و ميان اليه هاي
آهکي چرتي و چرت آهکي است که گاه عدسي هاي چرتي نيز در آن نمود دارد .سنگوارههاي شناسايي شوند در اين
واحد زمان ترياس تا ژوراسيک بااليي را نشان ميدهد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Arenonidalina chialingchiangensis, Trochammmina almtalensis, Textrataxis inflata, Planlinvoluta sp. ,
Pilamminelia sp. , Fndothyra sp. , Arenonidalina sp. , Ammobaculites sp. , Lenticulina sp. , Valvulina
sp. , Lagenidae, Echinoid spine, Crinoid fragment.
اين سنگواره ها نمايانگر زمان  Late Triassicاست.
Pseudocyclammina sp. , Kurnulina sp. , Octaluculina sp. Octaluculina sp. , Cayeuxia sp. , Trocholina sp.
, Nautiloculina sp. , Radiolaria , Echinoid spine.
اين چنين سنگوارههاي بيانگر زمان  Late Jurassicاست.

نياز به يادآوري است که در گستره ي پژوهش شده مارن هاي تيره رنگ وابسته به ترياس بااليي و همچنين گدازههاي

بالشي اسپيليتي گزارش شده از منطقه نيريز (گزارش نقشه ورقه1:100،000نيريز) در مجموعه توربيديتي -
راديوالريتي مشاهده نشده است.
 :Jlneرخنمون هاي اين واحد در پهنه هاي جنوب باختري گستره ي پژوهش شده در برگيرنده تناوب اليههاي متوسط
تا ستبر سنگ آهک تخريبي ،کنگلومرايي ،ماسه اي و آهک چرت دار به رنگ خاکستري تا خاکستري گراينده به
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قهوه اي همراه با ميان اليه هاي چرتي و چرتهاي آهکي به رنگ هاي قرمز ،خاکستري و سبز است و با اليه هاي غير
پيوسته و عدسي هاي چرتي نيز در آن نمود دارد .سنگوارههاي شناسايي شده اين واحد به شرح زير است:
Prolopeneroplis slriala. , Nauliloculina oolithica, Trocholina sp. Pseudocyclamminidea. , Lagenidea. ,
Polymorphinid. , Ostracoda. Aeollsoccus sp. , Tubiphytes sp. , Codiacees.
اين سنگواره ها نشان دهنده زمان ژوراسيک ( )Callovian Oxfordianاست.

 :K tneرخنمون هاي اين واحد در پهنه هاي شمالي آباده طشک نمود دارند .اين واحد در برگيرنده اليههاي متوسط
تا ستبر سنگ آهنگ تخريبي به رنگ خاکستري روشن تا تيره ،ريز تا درشت دانه همراه با ميان اليه هاي چرتي نازک

ﮐﺸ
ﻮر

اليه و چرت هاي آهکي رنگ خاکستري ،قهوه اي ،قرمز و سبز است که گاه بگونه اي ناپيوسته نيز نمايان شده اند.
سنگواره هاي شناسايي شده در اين واحد به شرح زير است:

Orbitolina sp. , Orbitolina cf. conica, Cuueolina sp. , Nautiloculina colithica. , Cuneolina prinitiva,
Mesoendothyra sp. , Tentulana sp. , Miliolidea. , Echinoid's debris, shell fragments, Lithocodium
aggregatum. , Cuneolina sp. , Valvulina sp. , Ethelia alba.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين سنگواره ها نمايانگر زمان آپتين آلبين است.

تﻣ

Calpionelliolae, Calpionella sp. , Cristellaria sp. , Trocholina sp. , Lenticulina sp. , Saccocoma sp. ,
Globochata sp. , Pseudoculites sp. , Lagenidae, Ostracoda.
اين سنگواره ها بيانگر زمان  Neocomianاست.

 : K rneاين واحد دربرگيرنده تناوب چينه هاي نازک اليه راديوالريتي  -چرتي ،شيل و مارن سنگ سيليسي به رنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قرمز ،قهوه اي ،سبز ،خاکستري و سنگ آهک سيليسي ريزدانه به رنگ خاکستري تيره تا سياه همراه با درون اليههايي
از سنگ آهک تخريبي خاکستري رنگ است .سنگواره هاي شناسايي شده اين واحد به شرح زير است:

و
اﮐﺘ

_Globotruncana sp. , Radiolaria Spicules. , Calcisphaerula innominata lata. , Calcisphaerula innominata.
, Pithonella ovalis. , Stomiosphaera sphaerica. , Globotruncana sp. , Hedbergella sp. , Heterohelx sp. ,
Oligostegina sp. , Crinoid's stems.
اين سنگواره ها نمايانگر زمان  Late Creataccousاست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 : JK rlneاين واحد در برگيرنده همه واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه ،هم با رخساره آهکي و هم چرتي  -راديوالريتي ،که
تفکيک آنها ناشدني مينمايد است.
 : JK lneاين واحد شامل همه واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه با رخساره ي آهکي که تفکيک آنها شدني نبوده است.
 : JKrneاين واحد در برگيرنده همه واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه با رخساره ي چرتي  -راديوالريتي است که تفکيک
آنها ناشدني مي نمايد است.
 : JK r-uneدر گستره ي پژوهش شده ،مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي در همجواري با پيکره هاي اصلي آالترابازيکي

زﻣﯿ

در بردارنده تداخلهايي از توده هاي دونيتي -هرزبورژيتي سرپانيتزه شده است که پيامد چينن تداخلي ،بهم ريختگي
اليه ها و پيدايش دگرگوني ضعيفي را در اين مجموعه بوجود آورده است که در اينجا اين واحد با نام  JKr-uneشناسانده
شده است نياز به يادآوري است که واحدهاي ژوراسيک و کرتاسه ي اين واحد قابل تفکيک نبوده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مجموعه توربيديتي-راديوالريتي در گستره ي مورد پژوهش بگونه اي بي هنجار و گسله و همراه با رانش ،واحدهاي
زيرين خود (سازندهاي گورپي ،سروک ،کژدمي و داريان) را پوشش مي دهد و چنانچه اشاره شد واحد گورپي در پهنه
هاي شمالي باختري (خا رج از محدوده مورد بررسي) با مرز تدريجي به مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي تبديل شده
است.

پهنه افيوليتی
واحد d.hz

از مجموعه افيوليتي ،تنها بخش هاي پي آن ،که در بر گيرنده سنگهاي آلترابازيک بوده ،در گستره مورد پژوهش رخ
نموده است .اين برونزد ها از ديدگاه سنگ شناختي در برگيرنده ي سنگهاي هرزبورژيتي به همراه اليه ها و عدسيهاي
کم گستره ي دونيتي است که با نماد  d.hzمعين شده است کانيهاي کم گستره ي دونيتي است که با نماد d.hz
معين شده است.کانيهاي اين سنگ ها بطور عمده اليوينهاي بشدت سرپانيتزه شده (بطور معمول از نوع انتيگوريت)
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با ساختمان غربالي ( )mesh structureشماري ارتوپيروکسن به صورت بلورهاي نيمه شکل دار و بي شکل کم و بيش
سرپانيتزه شده (گاهي باستيت) ،و کمي کلينوپيروکسن به عنوان کاني فرعي را شامل مي شود .از ديگر کانيهاي فرعي
آن مي توان به پيکوتيت و کروميت اشاره کرد که جايي جاي در روند سرپانيتزه شدن سنگ به خرج پيکوتيت (اسپينل
قهوه اي) کروميت تشکيل شده است .اليه هاي دونيتي و کرميت زير تأثير و تنش هاي پالستيکي مجموعه مافيک ،

ﮐﺸ
ﻮر

سيمايي عدسي و توده اي را بخود گرفتهاند .در سنگهاي آلترابازيک ( )d.hzدايکهاي پيروکسينيتي ،ديا بازي و
رودنگيتي ديده ميشود .پيکره ي آلترابازيک ( )d.hzدر گستره ي مورد پژوهش نسبت به واحدهاي رسوبي مجاور خود
مرزي ب ي هنجار و تکتونيکي دارد و در پهنه هاي شمال باختري دگرگوني ديناميکي ضعيفي در واحد رسوبي داريان
و مجموعه توربيديتي-راديوالريتي پديد آورده است .اين دگرساني در روند رويداد هاي تکتونيکي پس از کرتاسه در
اثر راندگي و تغيير شکل ديناميکي پيکر آلترابازيک پديدار شده است .درباره سن پيکره ي آلترابازيک ،سن زمان
پيدايش آن با نگرش به کهن ترين رخساره ي زمان سنگي درياي نئوتتيس (که در اينجا مربوط به پرمين رسوبات PJlne

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي باشد) با قطعيتي نسبي واحد زماني پرمين آغاز تشکيل اين پيکره ها است و تا کرتاسه دنبال ه داشته است .درباره
اين زمان جابجايي پسين و جايگيري در جايگاه کنوني آن ،با نگرش و پوشيده شدن آن بگونه اي بي هنجار توسط

تﻣ

واحد  Ejو همچنين وجود ذرات تخريب شده از آن در قاعده  ،EIسن و جلوگيري آن را در پايان کرتاسه بااليي و
پالئوسن همزمان با رويداد الراميد ميتوان تعيين نمود.
مرمر چاه سوار آغا ()Mm

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توده هاي کم گستره اي از مرمر با همبري بي هنجار و گسله در همجواري با سنگهاي الترابازيک ( )d.hzدر پهنه هاي
جنوب خاوري نقشه نمود دارد که اين مرمر ها که گاه در درون خود و در سطح تماس با سنگ هاي مجموعه  d.hzبا

و
اﮐﺘ

اسکارن همراه است .درجه ي دگرگوني ( )Gradeباالي سنگهاي مرمري ياد شده ،که مرغوبيت ويژهاي براي کاربردهاي
ساختماني به آنها بخشيده است  ،و همچنين بازيافت زونهاي برشي در اسکارنهاي موجود در سطح تماس اين مرمرها
با سنگهاي ابر قليايي که به گونه اسکارنهاي متورق ( )follatedنمود يافته اند .مي تواند گوياي حرکت هاي پالستيک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فراوان و حرکت نسبي توده هاي مرور نسبت به سنگ هاي ابر قليايي و در نتيجه نابرج ايي اين سنگها و تحول و
دگرگوني آنها زير تأثير فازهاي کهن تر از الراميد ،در نواحي شمال خاوري ،و سپس حرکت توده هاي ياد شده به
سوي نواحي گستره ي مورد پژوهش باشد .درباره سن اين مرمرها ،گواههاي قطعي بدست نيامده و تنها آثار خردههاي
آلگي بدست آمده در آن با قطعيتي نسبي نشانگر زمان مزوزوئيک است.
نهشته هاي کواترنر

زﻣﯿ

 :Qbاين نهشته ها در برگيرنده تناوب اليه هاي کنگلومرايي و ميکروکنگلومرايي سخت و متراکم با اليه بندي نامشخص
همراه با ميان اليه هاي پيوسته و ناپيوسته ماسه سنگي و رسي با ريختاري تپه اي است که با دگر شيبي آشکار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهاي کهن تر را ميپوشاند .اليههاي کنگلومرايي اين نه شته ها در برگيرندهي قطعاتي با گردشدگي خوب و با
اندازه هاي گوناگون است است .از ديدگاه سنگ شناختي ،اين واحد در برگيرده قطعاتي از واحدهاي کهن کرتاسه و
ائوسن و اولترابازيک ها است.

 :Qcاين نهشته ها در برگيرنده کنگلومرا هاي ستبر با سختي متوسط است که اجزاء آن در برگيرنده قطعات خوب گرد
شده با اندازه ناهمسان ،بطور عمده در حد قلوه سنگ ،پديد آمده است .جنس اين سنگ نهشته ها در وابستگي مستقيم

با سنگ شناسي ارتفاعات منطقه است.
 :Qgاين سنگ نهشته ها پوشش آبرفتي پادگانه ها و مخروط افکنه هاي جوان را در گستره ي نقشه دربر ميگيرد.
اجزاي اين نهشته ها دربرگيرنده قطعات درشت (قلوه و خرده سنگ) تا ريزدانه (در حد ماسه ،سيلت ورس) با گردشدگي
متوسط و تحکيم يافتگي ضعيف است.
 :Qgsتوده هاي لغزيده و ثقلي که نتيجه اي از لغزش و ريزش ناگهاني اليه هاي سنگي در شيب ها و پيرامون راندگيها
است.
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 :Qsاين سنگ نهشته شامل قطعاتي از سنگهاي تخريبي و واريزه اي با ابعاد گوناگون است که بخش هاي پرشيب دامنه
اي را مي پوشاند.
 :Qgscنهشتههاي کو هپايه اي تحکيم نيافته که اجزاء آن خرده سنگ به همراه نهشتههاي دانه ريز در حد ماسه ،سيلت
و رس است.
 :Qscgشامل نهشته هاي دانه ريز مانند ماسه ،رس و سيليت همراه با خرده سنگ ( )gravelو با تحکيم يافتگي ضعيف
است .اين نهشته هاي جوان در کنار هاي دشت ها ديده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

 :Qscsنهشتههاي دشت هاي سيالبي دربرگيرنده نمک و رس همراه با ماسه.
 :Qsc2رسوبات دشت هاي سي البي ،در برگيرنده نه شته هاي دانه ريز در حدرس و سيلت همراه با ماسه است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 :Qsclنهشته هاي منتج از پهنه هاي مردابي که شامل رسوبات دانه ريز در حد رس و سيلت همراه با ماسه است.
 :Qscنهشته هاي دشتهاي سيالبي دربرگيرنده رسوبات دانه ريز ماسه و سيلت به همراه رس است.
 :Qcs3نهشته هاي د شت هاي سيالبي در برگيرنده رسوبات دانه ريز رس و ماسه همراه با نمک است.
 :Qssاين رسوبات شامل ماسه هاي نمکي با جورشدگي خوب با کمي رس در حاشيه درياچه مي باشند.
 :Qcfشامل رسوبات پهنهاي رسي است.

تﻣ

 :QIرسوبات محيط درياچه شامل رس و الي (درياچه هاي طشک و بختگان) را در بر ميگيرد.
 :Qapنهشتههاي محيط دشت سيالبي ،بستر رودخانه و بستر آبراهه ها که بيشتر شامل رسوبات ماسه اي ،شني و قلوه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگي است .اين چنين رسوب هايي امروزه ن يز در محيط هاي گفته شده در حال پيدايش اند.
زمین ساخت

و
اﮐﺘ

ساختار کلی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با نگرشي به ويژگيهاي سنگ شناختي موجود در بخشهاي گوناگون ناحيه بررسي شده (چنانکه در بحث چينه شناسي
نيز يادآوري شده است) و اختالف ارتفاع فراوان پي سنگ نيمه ي شمال خاوري گستره نسبت به نيمه ي جنوب
باختري (که در نقش مغناطيس هوايي آشکار است) از مرز محور بخش خاوري درياچه طشک و کاهش نرخ کنش
گسيختگي هاي با ساز و کار راندگي در پهناي جنوب باختري گستره نسبت به پهنه هاي شمال خاوري آن مي توان
رويه ي محصور در پيرابند گستره را از شمال خاور به جنوب باختر به ترتيب به پهنه هاي ساختاري خرد شده زاگرس ،
افيوليتي ،توربيديتي  -راديوالريتي و زاگرس مرتفع خارجي پيدا کرد.
زون خرد شده (  )Main Zagros Thrust Zone, or Crushed Zoneتنها بخشي کوچکي از ناحيه را در گوشه شمال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

خاوري به خود اختصاص داده است .زون افيوليتي-توربيديتي از مرز  Crush Zoneآغاز ميشود .اين پهنه به دو ريز
پهنه قابل جدايش است .زير پهنه افيوليتي که تا گسل جهان آباد گسترده است و هم پوش در زون زاگرس مرتفع
داخلي است (گروهبندي پهنه هاي ساختاري ورقه ي  1:100،000سيوند توسط يوسفي و کارگر) و فاصله ي اين زير

پهنه بسوي بخش هاي جنوبي گسترهي مورد پژوهش با زير پهنه توربيديتي-راديوالريتي مشخص شده است که بر
پهنه هاي شمالي زون زاگرس مرتفع خارجي هم پوش است .همچنين با نگرشي به همساني سنگ چينه اي منطقه

جنوب باختري ،پهنه زاگرس فرهنگ چين خورده ي ساده و تکاپوي شديد تر از عوامل ساختاري همچون نرخ کنش
گسيخت گي هاي راننده موجود در مقايسه با پهنه چين خورده ساده پهنه ياد شده بعنوان ناحيه همپوشان پهنه هاي
زاگرس مرتفع و زاگرس چين خورده ي ساده با نام پهنه زاگرس مرتفع خارجي  External High Zagrosمسلم
مينمايد .تغييرات رخساره اي پاره اي از سازندهاي گستره زير تأثير رژيمهاي زمين ساختي گوناگون حاکم بر پهنه
هاي ساختاري ياد شده در درازناي زمان ( چنانکه در بخش تاريخ زمينساختي ناحيه شرح داده خواهد شد) از ديگر
جلوه هاي پهنه بندي ساختاري ياد شده است.

9

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سيستم وا تنش موثر و سرانجام سيماي ريخت زمينساختي و آرايه ي گسلش هاي بنيادين و تنش هاي ثانويه ي
حاصل از ساز و کار آنها در ناحيه مورد گفتگو متأثر از ساز و کارهاي زمينساختي تنش زا در گستره هاي مجاور از آن
شمار ،مناطق خاوري است.
جدايش ( )Separationشمالي جنوبي رخنمون هاي آهکهاي کرتاسه بهمراه تغيير در روند اصلي زاگرس و همچنين

ﮐﺸ
ﻮر

حذف و زير راندگي پهنههاي افيوليتي و راديوالريتي در  25کيلوگرمي پيرابند خاوري ورقه (خارج از محدوده مورد
پژوهش ،نقشه  1:250،000نيريز از انتشارات سازمان و نقشه مغناطيس هوايي نيريز و انار) نشان از جنبشي سترگ
در درازاي مه گسلش هاي بطور تقريب کمان ي و با روند شمار باختري-جنوب خاوري و شمالي  -جنوبي است .تاثير
چنين حرکتي در الگوي گسيختگي هاي ناحيه و سيماي ريخت زمينساختي گستره ي مورد پژوهش همچون انحراف
محور طاقديس کوه دال نشين و تغيير روند نمادين زون افيوليتي در بخش خاوري پهنه ي مورد بررسي انکارناپذير
است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پديدارهاي ساختاري

گستره ي مورد پژوهش داراي روند رايج ساختاري  45درجه شمال باختري است ،هرچند که کوههاي دال نشين با

تﻣ

روند شمال خاوري  -جنوب باختري و روشن کوه با روند  30درجه ي شمال باختر از اين ويژگي مستثني هستند.
کوههاي دال نشين و روشن کوه در باختر و خاور گستره با پيشينهاي از نرخ بلنداي موجود در گستره و ريختار ويژه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ي خود نمودي از الگوي اثرپذيري برونزد هاي موجود زير کنش عوامل زمينساختي کنشگر در پهنه ي مورد پژوهش
هستند و به لحاظ چنين جايگاهي ،شرح ساختار آنها الزم مي نمايد.
آهک هاي ائوسن روشن کوه سازنده ي بخش ديوار ساي ( )Scarpmentاين ناحيه هستندو با شيب عمدهي شمال

و
اﮐﺘ

خاوري تنها در بخش هايي از کناره شمال خاوري خود داراي شيب جنوب باختري شده و يک ناوديس زمينساختي
( )tectonic synclineرا به نمايش گذارده اند .فزون بر اين ،بخش سترگ از آه ک هاي ياد شده زير ساز و کار نيروي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

وزن خود و همچنين اثرات ثانويه ي گسيختگي هاي موجود بگونه تودههاي لغزيده نمود يافته اند.
با توجه به ناهمگن بودن پيکره ي سنگ شناسي آهک هاي ائوسن روشن کوه نسبت به مناطق مجاور و جاي گرفتن
آهک هاي ائوسن و آهک هاي فهليان ،در شمال باختري اين کوه ،چنين بر مي آيد که آهک هاي ائوسن اين ناحيه
ميبايستي به علت رخداد حرکات لغزشي (اليستوليتي) با گسلشي از مناطق شمال خاوري به سوي مناطق جنوب
باختري بنياد گرفته باشند.

زﻣﯿ

مه گسليدگي هاي مرز شمال خاوري و جنوب باختري توده هاي ابر قليايي ( )d.hzو گسترش قطعات بيگانه اي از
سنگهاي اخير در توده هاي توربيديتي-راديوالريتي بخش جنوبي روشن کوه (تشکيل واحد  ) JKr-uneو پديداري توده
هايي از سنگهاي دگرگوني در اين ناحيه ،بازگو کننده خاستگاه فرا رانشي ( )obductionسنگهاي افيوليتي ناحيه مورد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سخن است.
کوه دال نشين اين در بخش باختري گستره با تغيير روندي از شمال باختري  -جنوب خاوري به شمار خاور-جنوب
باختر ،سيمايي ناهمگون به ريختار گستره ي مورد پژوهش بخشيده است .در شمار دادههاي در پيوند با چنين ساز و
کاري ميتوان از شمار تاقديس هاي کوچک پديد آمده در بخش خاوري کوه دال نشين نسبت به نيمه ي باختري آن
نام برد .مهمترين عامل پيدايش چنين ساختاري ،شکل گيري تنش هاي اضافي به هنگام چرخش و تغيير روند اين
ناحيه است .چنين تغييري در روند ساختارهاي ناحيه را در مناطق ديگر از جمله برونزد کوچکي از سازند سروک در
مجاور بخش شمال باختري روشن کوه بگونه اي محلي و کم دامنه ميتوان بازشناخت .فزون بر اين ،ديگر نمود چنين

پديداري را مي توان در جابجايي چپ گرد سنگ هاي ابر قليايي شمال کوه دال نشين نسبت به توده هاي ابر قلياي ي
( )d.hzمجاور روشن کوه گواه بود.
در بخش هاي جنوبي ناحيه ،تودههاي توربيديتي  -راديوالريتي با سيستم چين خوردگي ناهماهنگ ()disharmonic
جاي گرفتهاند .تغييرات فراوان ستبرا و حذف شدگي اليه ها به همراه رانشهاي پي در پي و گاهي چرخش محور پاره اي
از تاقديسهاي اين منطقه زير کنش گسيختگي هاي موجود در اين بخش ،در شمار پديده هاي ساختاري رايج است.
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افزايش چشمگير گسيختگي هاي پويا در بخش هاي باختري اين ناحيه ،در نتيجه تشديد پيامدهاي حاصل از تکاپوي
گسليدگيهاي ياد شده همچون واژگوني شيب اليه هاي موجود و تغيير روند محور تاقديس و ناوديسهاي محلي قابل
پيگيري است .روند چيره درياچه طشک در بخش باختري گسترده خاوري  -باختري و در بخش خاوري پهنه ي
بررسي شده شمال باختري  -جنوب خاوري است .به ديگر سخن ريخت زمينساخت ( )morphotectonicاين درياچه
گواهي بر کنش گسلش هاي راندگي با روند شمال باختري-جنوب خاوري در بخشهاي خاوري گستره است.
گسل هاي مهم ناحيه
گسل دال نشين

ﮐﺸ
ﻮر

اين گسل مرز شمال باختري کوه دال نشين را در مي نوردد در چهره پديده ا ي ثانويه از تکاپوي مه گسيختگي موسي
خاني(نقشه سيوند) در شمال باختري گستره و گسلش بنيادين خاور ناحيه بررسي شده ،با جنبش چپگرد خود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جابجايي گسترده ي برونزد هاي آهک هاي ائوسن و توده هاي ابر قليايي را فراهم آورده است .آن چنان که پهنه
افيوليتي در ناحيه باختري گستره تغيير روندي آشکار را مينمايد .فزون بر اين ،حرکت چپگرد اين گسيختگي تاثيري
بسزا در چرخش کوه دال نشين از شمال باختر  -جنوب خاور به شمار خاوري  -جنوب باختري داشته است .بررسي

تﻣ

نقشه ي مغناطيس سنجي هوايي گواهي بر کنش گسيختگي ياد شده است .کنش گسيختگيهاي با سوي شمال
خاوري -جنوب باختري و با رفتاري چپگرد در توالي توربيديتي  -راديوالريتي شمال و خاوري درياچه بختگان نيز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برآورد پذير است .اين چنين گسلشهايي با ت کرار ساز و کاري همسان با بخش شمالي گستره ،در تغيير سوي بخش
هايي از رخنمون هاي راديوالريتي همچون کوه پيچکان از شمال باختري  -جنوب خاوري به شمال خاوري  -جنوب
باختري نقشي مهم بر عهده داشتهاند.
گسل طشک

و
اﮐﺘ

روند و اختالف ارتفاع حاصل از فعاليت اين گسل در نقشه مغناطيس سنجي هوايي آشکار است .از شمال باختر دنبالهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ابر گسيختگي موسيخاني ( ورقه ي سيوند) است و پس از گذر از شمال ارسنجان (يال جنوب باختري کوه سنگ سياه)
و ميل ( )plungeجنوب باختري کوه دال نشين به موازات محور درياچه ي طشک گذر ميکند و در مرز جنوب باختري
رخنمون هاي ابر قليايي کناره ي جنوبي گستره ي بررسي شده آثار کنش آن در پيکر گسلشهاي با ساز و کار رانندگي
نمايان است .راندگي توده هاي ابر قليايي بر مجموعه واحد  JKrlneاز جلوههاي اين چنين-ساز و کاري است .به سوي
جنوب خاور در گوشه ي جنوب خاوري گستره ،روند اين گسيختگي از شمال باختري-جنوب خاوري با تغييري ناگهاني

زﻣﯿ

به شمالي  -جنوبي بر مي گردد و سپس به گسل بختگان ( در خاور محدوده ي ورقه ي آباده طشک) ميپيوندد .کنش
اين گسيختگي به همراه چرخش کوه دال نشين از مهمترين عوامل ايجاد ريختار ( )morphologyکنوني درياچه طشک
هستند.
مجموعه گسلی جهان آباد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين دسته ( )zoneگسلي با سازوکار راندگي ،بخش خاوري گستره (دشت جهان آباد) و نيمه ي شمالي بخش باختري

پهنه ي مورد بحث را متاثر ساخته است .تکاپوي اين دسته از گسيختگيها در نيمه خاوري گستره برونزد دياپيرهاي
نمکي در سطح زمين را باعث شده است .شيب سطحه ي گسيختگي هاي ياد شده در مرز جنوبي و شمالي اين دسته
گسل ها به سوي شمال خاور است .جايگيري توده هاي افيوليت بر مجموعه ي توربيديتي  -راديوالريتي در کناره هاي
جنوب باختري اين پهنه ،جنبشهاي با ساز و کار راندگي و با شيب سطحه ي شمال خاوري را در اين مناطق نمايان
ساخته است .در مرز نيمه ي شمال خاوري کوه دال نشين توده هاي ابر قليايي افيوليتي زير کنش اين گسيختگي بر

رخنمون هايي از سازند گورپي رانده شده اند.
مجموعه گسلی نا انجير

در پيکره دستهاي از گسل هاي طولي با شيب سطحه ي چيره شمال خاوري و با سوي شمال باختر  -جنوب خاور
توالي توربيديتي  -راديوالريتي را در بخش جنوب باختري محدوده ي مورد پژوهش در نورديده اند .ن مود تاقديس و
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ناوديسهاي پرشمار و نا متقارن همراه با بي هنجاري در شيب اليه ها و ايجاد ساخت هاي فلسي ( )shuppenدر منطقه
ي زير کنش مجموعه گسيختگ ي ياد شده در شمار جلوه هاي ريخت زمينساختي منطقه مورد نظر است.
تاريخ زمينساختی گستره

با نگرشي ژرف در ويژگيهاي چينه شناختي واحد هاي گوناگون سنگي در گستره ي بررسي شده ميتوان دريافتههايي
درباره پيشينه ي حوضه هاي رسوبي و خاستگاه آنها ،در نتيجه همخواني اين ويژگيها با ساز و کارهاي زمينساختي
بازيافت.
ويژگيهاي چينه شناختي توالي راديوالريت ها (چنانکه در بحث چينه نگاري گذشت) به ساني است چه ميتوان آغاز

ﮐﺸ
ﻮر

پيدايش حوضه رسوبي آنها را به پرمين و تداوم آن را تا کرتاسه بااليي انگاشت .توالي راديوالريت هاي پراکنده در
پهنهي بررسي شده فزون بر اين تغييرات فراوان درستبراي اليه هاي گوناگون که تحت تاثير عواملي چون تغييرات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ژرفاي حوضه ي رسوب گذاري به هنگام ته نشيني و يا پديده هاي زمينساختي پس از رسوب گذاري و در حين يا
پس از چين خوردگي واحدها ،همچون تشکيل چين هاي نامتقارن و همچنين ايجاد گسيختگي هاي کنشگر و در
نتيجه راندگي ،حذف شدگي و تکرار بخشهايي از توالي مورد نظر ،جلوه هايي از تغييرات رخساره ايرا نيز شامل مي

تﻣ

گردند .حوضه ي توربيديتي ياد شده به سوي مناطق شمال خاوري (مناطق مرکزي گستره) ژرف تر ميشود و پيکره ي
سنگ شناسي آن از تناوب چرت و آهک به چرتهاي توده اي قرمز رنگ تغيير مي يابد که اين تغيير رخساره مي تواند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گواهي بر افزايش چشمگير ژرفاي حوضه ي رسوبي يادشده در مناطق شمال خاوري باشد.
فاز الراميد بنيادگذار اشکوب اصلي زمينساختي در گستره ي مورد نظر است .رخداد فرار انش ( )obductionتودهه اي
ابر قليايي و در نتيجه آشفتگيها و دگرگونيهاي با درجات متوسط و تداخل بيگانه وار (اليستوليتي) حجم هايي از

و
اﮐﺘ

افيوليت ها در چرت هاي توده اي مجموعه توربيديتي  -راديوالريتي پيش از آن را ميتوان از مهمترين نمايههاي رخداد
الراميد در اين ناحيه انگاشته و همچنين وجود قطعات تخريبي پيکر ابرقليايي و مجموعه راديوالريتي در قاعده واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 EIاز پيامدهاي پسين اين فاز است .فزون بر اين  ،با توجه به آنچه در بخش چينه شناسي گذشت ،تشکيل توده هاي
ابرقليايي ياد شده همزمان با فاز کيمرين پيشين (گسترش نئوتتيس) مسلم است.
تغييرات رخساره اي سازندهاي گورپي و کژدمي ،نشاندهنده کاهش ژرفاي حوضه ي رسوبگذاري در مناطق شمالي ،
زير تاثير حرکت هاي خشکي زائي فاز کيمبرين پسين ) )L. Kimm.با آهکي تر شدن توالي سنگ شناسي سازند هاي
ياد شده به سوي مناطق شمالي نشان پذير شده است.

زﻣﯿ

ناهمسازي فرسايشي ميان سازندهاي سروک و گورپي را ميتوان به ساز و کار گامه اي هم ارز با ساب هرسي نين در
اين ناحيه وابسته دانست .همچنين مي بود واحدهاي کرتاسه باال  -پالئوسن و ائوسن باال  -ميوسن ،به ترتيب ،در
وابستگي با تأثير فازهاي الراميد و آلپ مياني شايان يادآوري است .مرمرهاي رخنمون شده در مناطق چاه سوار آغا و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جاهاي همانند آن که در روند رخدادهاي زمينساختي کهن تر از الراميد دگرگونيها با درجات شديد را متحمل شده
اند ،زير عملکرد رخ داد الراميد در قالب سفرهاي رورانده از مناطق شمال خاوري به سوي گستره ي مورد نظر رانده
شدهاند .نموده قطعات اسکارني در درون توده هاي مرمري شده نشان از کنش گستر ده ي زونهاي برشي ()shear zone
و تغيير شکلهاي پالستيک تودههاي مرمر زير اثر تنشهاي وارد شده در روند گامه هاي زمينساختي ک هن تر از الراميد
و بيش از رانده شدن سنگ هاي ياد شده به محدوده ي گستره ي بررسي شده است.
و سرانجام ،ناپيوستگي ميان نه شتهاي کنگلومرايي و شيب دار (  )PLQbو کنگلومراي افقي ( )Qbو جلوه هاي ريخاري
يافت شده همچون تغيير روندهاي پاره اي از تاقديسها و برنزه هاي سنگي ديده شده از تاثير گامه پاسادنين و ساير

فازهاي آلپي جوان در ناحيه است.
زمین شناسی اقتصادي

گستره ي بررسي شده با نگرش به جايگاه ويژه ي آن در زاگرس از توان معدني بااليي برخوردار است که در اين راستا
مي توان به معادن فعال زير اشاره کرد:
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معادن کروميت چشمه بيد (داراي  9تونل استخراجي) حسين خاني ،کشتک و دوتوهک.
معادن منگنز خواجه جمالي و آباده طشک.
معادن سنگ چيني چاه سوار آغا.
نتايج و پيشنهادات حاصل از مشاهدات صحرايي جهت پي جويي و اکتشافات در پهناي با توان معدني به شرح زير

ﮐﺸ
ﻮر

است.
واحد توربيديتي  -راديوالريتي منطقه پيچگان جهت پي جويي منگنز.
الترابازيکه اي گوشه شمال باختري نقشه جهت پيجويي کروميت.
پي جويي عناصر نادر و پالتين و منيزيت در آلترابازيک گستره مورد پژوهش.
آهک هاي روشن جهرم ،آهک هاي  PJlneمجموعه توربيديتي  -راديوالريتي و آهکهاي ساختماني و کارگاههاي پودر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ و موزاييک سازي.
پي جويي کانسارهاي سرب و روي در سنگ نوشتههاي کرتاسه و ژوراسيک (بنگستان و خامي).
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