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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6153اردل
مقدمه

ﮐﺸ
ﻮر

براي نامگذاري سازندهاي گسترهي برگه از نامهاي بکار گرفته شده بوسيله جيمز و وايند ( ،)1965زابو  -خردپير،
خليلي ( )1977با افزودن سنگ شناسي واحدها به اسامي آنها استفاده گرديده است.
با استناد به ويژگيهاي ساختماني و جغرافيايي ديرينه ميتوان چند بخش يا بلوک را در پهنه برگه معرفي نمود .بديهي
است که اين پهنهبندي تنها در گسترهي اين برگه اعتبار دارد و تعميم آن به ساير جاها در زاگرس نياز به مطالعه
بيشتر دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلوک ارمند

اين بلوک از جنوب برگه تا گسله کرمان گسترش دارد و داراي ويژگيهاي زير ميباشد درون اين بلوک ارتفاع نسبي
از بلوکهاي شمالي کمتر است .سازندهاي جوانتر از ائوسن زيرين بيشترين گسترش را دارند پادگانه هاي آبرفتي در

تﻣ

ارتفاعات ديده ميشوند .شيبها نسبت به بلوک هاي شمالي ماليمتر است .فراواني نسبي چين خوردگيهاي موازي
نسبت به بخش شمالي بيشتر است .گسلشهاي سطحي از فراواني نسبي کمتري برخوردارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بلوک هلن

بلوک هلن پهنهي بين گسله کرمان تا گسله دوپالن را ميسازد .ويژگيهاي اين بلوک به شرح زير است .در اين بلوک،
سازندهاي با سن کرتاسه بيشترين گسترش را دارند .کهنترين سازند در حاشيه جنوبي بلوک ،سازندهاي با سن

و
اﮐﺘ

کامبرين است .جوانترين سازند در پهنه بلوک داراي سن ميوسن مياني است .ارتفاع نسبي اين بلوک از بلوک جنوبي
بيشتر ا ست .گنبدهاي نمکي که دليلي بر ژرفاي نسبي کمتر پي سنگ در زير اين بلوک ميباشد ،در حاشيهي اين
بلوک سبز کوه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلوک و در امتداد شکستگيها ،رخنمون پيدا نموده اند.

اين بلوک در واقع ناوديس بزرگي است که بوسيله گسلههاي رانده دوپالن در جنوب باختري و سري گسلههاي آوردگان
و سولقان در شمال خاوري محدود مي گردد .امتداد بلوک سبز کوه در شمال بوسيله گسله کردان بريده ميگردد.
ويژگيهاي اين بلوک به شرح زير است .سازندهاي با سن کرتاسه بيشترين گسترش را در اين بلوک دارند .رسوبات با

زﻣﯿ

سن ائوسن زيرين با گسترشي اندک آخرين توالي رسوبي بلوک را ميسازد و سازندهاي جوانتر هيچگونه رخنموني
ندارد .کهن ترين سري هاي رسوبي زاگرس با سن کامبرين در اين بلوک رخنمون دارد .در اين بلوک سازند گورپي
رخساره اي متمايز از ساير جاهاي زاگرس دارد( .به بخش جغرافياي ديرينه نگاه کنيد) .ژرفاي نسبي پي سنگ در زير

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين بلوک کم ميباشد که با گسترش گنبدهاي نمکي در حاشيهي بلوک تاييد ميگرد د .گسلش سطحي از فراواني
نسبي زيادي برخوردار است که موجب باال آمدن سازندهاي پالئوزوئيک در دو يال ناوديس گرديده است .همچنين

گسلش موجب درهم ريختگي توالي رسوبات ويژه در حاشيهي شمالي بلوک گرديده است.
بلوک چغاخور

در محدودهي شمالي گسلههاي سولقان و سري گسلههاي آوردگان باريکهاي وجود دارد که به سمت شمال باختري

گسترش زيادي پيدا مينمايد .ويژگيهاي اين بخش به شرح زير است .کهن ترين رسوبات در اين بلوک داراي سن
کرتاسه ميباشد و سري رسوبي کهن تر وجود ندارد .رسوبات جوانتر از ميوسن گسترش اندکي دارند .بيشترين گسترش
نسبي را سازندهاي جوانتر از ائوسن زيرين دارد .راندگي موجب برهم ريختگي توالي رسوبات گرديده است.
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جغرافيا و زمين ريخت شناسي

برگه اردل دربرگيرنده بخشي از کوه هاي زاگرس در جنوب باختري ايران زمين است .اين برگه در
چهارگوش1:250،000بروجن قرار ميگيرد که بوسيله هريسون ،فالکون ،آليسون و همکاران ( )1963فراهم شده و
بوسيله شرکت ملي نفت ايران به چاپ رسيده است.
گسترهي برگه در استان چهارمحا ل و بختياري قرار دارد .مردمان بومي آنجا از قوم بختياري ميباشند .گويش آنان
فارسي با لهجه اصيل بختياري است ،که از زبان پارسي پهلوي ريشه گرفته است 98 .درصد پوشش گياهي را بلوط

ﮐﺸ
ﻮر

ايراني تشکيل مي دهد .از ديدگاه ارتفاعي ،گسترهي برگه را ميتوان به دو بخش تقسيم نمود .بخش شمالي گسله
کرمان از ارتفاع نسبي بيشتري نسبت به بخش جنوبي آن برخوردار است .در بخش شمالي ،ميانگين ،کمينه و بيشينه
ارتفاع به ترتيب  3830 ،1400 ،2400متر است .يال شمال خاوري ناوديس سبز کوه ،بيشينهي ارتفاع را داراست .يال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوبي يعني سبز کوه داراي ارتفاع  3548متر از سطح دريا ميباشد .اما بخش جنوبي گسله کرمان ارتفاع بگونهاي
چشمگير افت ميکند ميانگين ارتفاعات به  1600متر ،بيشينه آن در يال جنوبي تاقديس بادامستان به  2340متر و

تﻣ

کمينه آن در بستر رودخانه کارون به  980متر ميرسد.
کوهستانهاي گستره برگه جزو کانونهاي آبگير هميشگي ايران بشمار مي رود ،که ذخيره دائمي رودخانههاي زاينده
رود و کارون را ميسازد .رودخانههاي کارون ،سبز کوه و منج از مهمترين اين رودخانه هاست .در بخش شمالي منطقه ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سولقان و بيشه چغاخور در اثر فراواني چشمه هايي که از محل گسلههاي رانده سرچشمه گرفتهاند؛ آبگير ،باتالق و
درياچههاي فصلي ايجاد گرديده است که سد خاکي چغاخور براي بهره برداري از اين آبها در دست ساخت ميباشند.

و
اﮐﺘ

در شمال برگه شهر اردل واقع گرديده است که با جاده آسفالته با شهر کرد ارتباط دارد و در جنوب ،شهر لردگان با
جادهي آسفالته به بروجن ميرسد .جاده اصلي خوزستان از پهنه اين برگه ميگذرد که در حال ساخت ميباشد.
چينه شناسي

مجموعه هرمز Єh

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شناسايي سنگوارهها در گروه ديرينه شناسي سازمان زمين شناسي کشور به وسيله ف ،وکيلي و بازبيني آن بوسيله ح.
پرتو آذر به انجام رسيده است .سنگوارههاي پالئوزوئيک بوسيله ف .گلشني شناسايي گرديده است .در زير سازندهاي
گسترهي برگه از کهن به جوان معرفي گرديده اند.
کهن ترين واحد پهنه برگه سري نمکي هرمز است .اگر چه بر سر سن اين مجموعه توافق عمومي وجود ندارد ،ميتوانسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين سازند را پرکامبرين تا کامبرين مياني انگاشت.
در بين راندگيهاي سولقان ،دوپالن اين سري در سطح نسبي باالتري قرار مي گيرد .گنبدهاي نمکي بهترين جلوه
براي جريان پالستيک مواد از پي سنگ به سطح ميباشند .در پهنه برگه انتشار گنبدهاي نمکي در حواشي گسله هايي
ميباشد که احتماال تا پي سنگ ادامه دارند .گنبدهاي نمکي دوپالن و راه گچ ساختاري خطواره دارند .جريان پالستيک
مواد در امتداد گسلهها انجام گرفته است .خروج مواد آذرين حد واسط نيز از اين انتشار خطي پيروي مينمايد .با تداوم
خروج مواد ،ساختار خطي مواد خروجي بر هم مي خورد و شکل کلي مواد خروجي مشابه يک بيضوي کشيده ميگردد،
مانند گنبد نمکي هلن .در پايان سير تکاملي ،يک شکل گنبدي کامل مانند گنبد نمکي دوآب شکل ميگيرد .بر خالف
گنبدهاي نمکي دوپالن و راه گچ که خروج مواد آذرين و پالستيک نمکي از خود اليه بندي نشان ميدهند ،گنبدهاي

نمکي هلن و دوآب فاقد هرگونه طبقه بندي ميباشند .سنگ هاي رسي رنگين همراه با نمک پيکره اصلي گنبدهاي
نمکي را ميسازد .کربناتهاي سري هرمز و سنگهاي آذرين حد واسط اپيدوتي شده و سنگهاي ميکادار کامبرين و
سنگهاي با آغشتگي به مواد دگرگوني به وفور و به گونهاي پراکنده در هر جا در گنبدهاي نمکي هلن و دوآب انتشار
دارند .چشمههاي گوگردي گرايش شديدي به همراهي با گنبدهاي نمکي از خود نشان ميدهند.
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دولوميت و شيلهاي کامبرين پيشين Єdsh

زاگرس يک قلمرو ساختاري ويژه ميباشد لذا بايد از نامهاي ويژه براي سازندهاي اين قلمرو استفاده گردد ،و تعميم
اسامي سازندهاي يک قلمرو ساختاري ديگر خالي از اشکال نميباشد .ستوده نيا ( )1975اين واحد را با مقايسه با
سازندهاي ناحيه البرز بعنوان سازند باروت معرفي مينمايد .اين واحد بوسيله راندگي دوپالن بر روي سازندهاي با سن
کرتاسه قرار گرفته است .از اين رو تماس زيرين آن در پهنهي برگه ديده نشده است و تماس بااليي آن در سبز کوه با
شيلهاي ارغواني کامبرين پيشين ،همساز ميباشد .اين سازند در ساير جاهاي پهنه برگه مشاهده نگرديد .پيکرهي
اصلي سازند را شيلهاي ارغواني و دولوميت مي سازد .در دو بخش بااليي و زيرين دو اليه دولوميتي و بدون حضور

ﮐﺸ
ﻮر

شيل به چشم مي خورد .اين سازند فقط در سبز کوه و با گسترش اندک ديده ميشود .بيشينهي ضخامت اين سازند
به حدود  150متر مي رسد .سنگواره شاخص از اين سازند بدست نيامد .سن پيشنهادي اين سازند بر اساس هم ارزي
با مشابه آن در البرز کامبرين پيشين است (حمدي .)1361

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شيلهاي ارغوانی کامبرين پيشين Єsh

در سبز کوه تماس اين سازند با دولوميت و شيلهاي کامبرين  Єdshپيشين همساز ميباشد .در پاره اي موارد اين سازند

تﻣ

مستقيماً بر روي سازنده اي جوان تر باسن کرتاسه تا ائوسن رانده شده است بيشينه ضخامت ثبت شده در سبز کوه در
حدود  430متر ميباشد پيکره اصلي اين سازند از شيلهاي ارغواني ميکادار ساخته شده است .بندرت اليههاي ماسه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قرمز رنگ نيز در آن مشاهده ميگردد .اين سازند با برجستگي ( )Reliefنسبي کمتر و رنگ تند تر براحتي از سازندهاي
زيرين و رويي قابل تمايز است .تماس بااليي آن با سازند ماسه سنگي کامبرين بگونهاي همساز و تدريجي است ستوده
نيا ( )1975با مقايسه با سازندهاي ناحيه البرز از اين سازند با نام سازنده زاگون ياد ميکند .سنگواره مشخصي از اين

ماسه سنگهاي کامبرين Єs

و
اﮐﺘ

سازند بدست نيامد ولي با توجه به موقعيت چينهاي و هم ارزي آن با سازند مشابه در البرز سن سازند کامبرين پيشين
ميباشد (حمدي .)1989

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند شيلي کامبرين پيشين  Єshبه گونهاي تدريجي به ماسه سنگهاي کامبرين تبديل ميگردد .پيکره اصلي اين
سازند از حدود  210متر ماسه سنگهاي قرمز و گاهي سبز ميکادار همراه با شي ل ارغواني ساخته شده است .در بخش
زيرين و بااليي و هنگام تماس با آن سازندها ،افزايش شيل هاي ارغواني چشمگير است .برجستگي اين سازندها از
سازند بااليي کمتر از سازند زيرين بيشتر است .ستوده نيا ( .)1975با مقايسه با سازندهاي ناحيه البرز از اين سازند با
نام سازند اللون ياد مينمايد .سنگواره مشخصي از اين سازند به دست نيامد اما با کار حمدي  -رونتر و اشتوکلين
( )1986ميتوان سن کامبرين زيرين  -پسين را پيشنهاد نمود.

زﻣﯿ

سنگهاي آهکی و شيلهاي کامبرين ميانی  -پسينЄlsh

در بخش زيرين اين سازنده حدود  5متر ماسه سنگ کوارتزيتي ( کوارتز آرنايت) سفيد با رنگ هوازده صورتي )Top

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 )Quartzitوجود دارد که با تماسي ناگهاني و واضح بر روي واحد ماسه سنگي کامبرين قرار ميگيرد .در منطقه آوردکان

به دليل عملکرد گسلهاي رانده سازندهاي با سن کامبرين دچار درهم ريختگي گرديده است و تشخيص اين سازندها
بسيار مشکل است .اما توالي سازندهاي با سن کامبرين در سبز کوه کامالً منظم و تماس سازندها آشکارا قابل شناسايي
است .بيشينه ضخامت اين سازند در سبزکوه به حدود  400متر ميرسد .سه بخش  A,B,Cدر اين سازند قابل تفکيک

است .بدليل پيچيدگي ساختارهاي اين سه بخش از يکديگر متمايز نشده و تحت عنوان يک واحد معرفي گرديده است.
بخش  Aبا حدود  5متر ماسه سنگ کوارتزيتي شروع ميشود که بر روي واحد ماسه سنگي کامبرين قرار ميگيرد.
اين بخش عموماً دولوميتي با مقادير کم شيل سيلتي ميباشد .دولوميتهاي متبلور اين بخش واحد خرده هاي کرينوئيد
و تريلوسيت ميباشد .در بخش  Bدولوميتهاي بخش Aبه سنگهاي آهکي روشن با هوازدگي ليمويي رنگ در تناوب
با شيل قرمز تبديل ميگردد ويژگيهاي مهم اين بخش وجود اثرات دروغين مکعبهاي نمکي ميب اشد بخش  cاز
تناوب سنگهاي آهکي خاکستري و شيل قرمز و سبز ساخته شده است .در باالترين قسمت بخش  cحدود  90متر
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شيل سبز زيتوني با ميکاي آهکي ميباشد و آثار توفي در برشهاي نازک قابل مشاهده است .بخش  Aو  Bسنگوارههاي
مشخصي را نشان نداد .سنگواره هاي آورده شده در زير بيشتر از بخش  cشناسايي گرديده است.
Ecorthis sp., Billingsella spp., Hyolithid, Lingulids, Brilingsella cf ,tonkiniana, Brilingsella cf, Pepina
Nisusia sp, Apheorthis sp, Trilobit, Micrognostus Chiushuensis, Proagnostus bulbus butts.

بر اين اساس سن کامبرين مياني  -پسين براي اين سازند پيشنهاد ميگردد ستوده نيا  1975با مقايسه سازندهاي
ناحيه البرز از اين سازند با نام سازند ميال ياد مينمايد.
سنگهاي آواري قاعده پرمينPsm

ﮐﺸ
ﻮر

در تناوب سنگهاي آهکي و شيرهاي قرمز و سبز بخش  cسازنده سنگهاي آهکي و شيلي کامبرين مياني  -پسين Єlsh

ريز چينهايي با طول موج و ارتفاع تعريف  100و 70متر ايجاد گرديده است .در سبز کوه اين ريز چينها و يا شيلهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سبز زيتوني باال ترين بخش  cاين سازمان را ميسازد که به وسيله تناوبي از ماسه سنگهاي کوارتز صورتي سفيد رنگ
يار رنگ هوازده زرد تا قرمز در تناوب با مارن و اليههاي زغالي پوشيده شده است .بدين ترتيب واحد آواري قاعده
پرمين انبار سازنده سنگ آهکي و شيلي کامبرين مياني پسين با يک ناپيوستگي زاويهدار مبسوط از يکديگر جدا
ميگردند و اثري از رسوبات جوانتر از کامبرين پسين و کهن تر از پرمين زيرين وجود ندارد بيش اين ضخامت اين
سازند به  90متر ميرسد برجستگي اين سازند نسبت به سازندهاي زيرين و بااليي کمتر است .بهترين برش مشاهده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

شده از اين سازند در درهي عشق و درهي ياس در سبز ميباشد نظر به اهميت پيدايي اين سازند ،ضخامت آن در پهنه
برگه با اغراق نشان داده شده است .نمونههاي فراوان گرفته شده از اين سازند سنگواره هاي نشان نداد ولي به احتمال
قوي مي توان اين سازمان را از نظر چيني هم از بخش بااليي سازند فرقان دانست .تماس باالي اين سازند با دولوميتهاي
صخرهساز سازند داالن ناگهاني و همساز است چنين سازند در سبزکوه به استناد هم ارزي با بخش بااليي سازنده
فراوان در کوه که کم و فراوان پرمين زيرين ميباشد ( قويدل سيوکي .)1990

و
اﮐﺘ

سازنده داالن pdd

جوانترين سازنده پالئوزوئيک با تماس ناگهاني بر روي واحد آواري قاعده پرمون قرار گيرد که با وجود دولوميتهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متبلور تودهاي ،سقف و ديواره ساز برنگ خاکستري روشن يا رنگ هوازده قهوه اي براحتي قابل تشخيص است .اين
سازند حدود  420متر ضخامت دارد ،در پارهاي جاها در زاگرس رسوبات پرمين دار اي بخشهاي تبخيري (بخش
تبخيري نار) ميباشد ولي در گستره برگه ،سازند کامال کربناتي ميباشد .کاملترين توالي اين سازند در سبزکوه ميباشد.
زير سنگوارههايي شناسايي شده در زير آورده شده است.

Stenescismd sp., Fenestrellina sp., Poly pora sp., Bellerophonitid, Eariandia sp., Tubertina sp., Lengella
sp.Protonodosana sp.,Lengella sp., Pachypholia cakuycoi, Gimnoco dium sp,. Taberitina sp., Mizzia sp.,
Glamospira sp., Climacamanian sp., Cribreonenina sp.

زﻣﯿ

بر اين اساس ميتوان سازند داالن را هم ارز سازندهاي روته و تسن در البرز مرکزي دانست و به آن سن پرمين مياني
 -پسين تا اشکوب جلفين را نسبت داد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند خانه کت TRdk

دولوميتهاي متوسط اليه اين سازند با طبقه بندي خوب با بيشينه ضخامت  350متر با يک ناهمسازي فرسايشي بر

روي دولوميتهاي سازند داالن قرار ميگيرد .اين سازند دربارهاي جاها به شدت متبلور و گاه برشي ميگردد.
سنگوارههاي زيادي از اين سازند بدست نيامد .آنا بر اساس تعدادي از سنگوارههاي بدست آمده ميتوان به اين سازند
سن ترياس مياني تا پسين را نسبت داد .در زير سنگوارههاي شناسايي شده در اين واحد آورده شده است .اين واحد

به گونهاي همساز بوسيله سازند تبريز پوشيده ميشود.
Trocholina sp., Agathammid sp., Nodosaria sp.

سازند نبري Jmdn

گذر از ترياس به ژوراسيک همراه با پيدايي يک سطح فرسايشي مشخص در پايه سازنده تبريز همراه است .تناوب
سنگ کربناته مارنهاي رنگين سازند که گاه با رسوبات آواري همراه مي گردد با يک ناهمسازي فرسايشي بر روي
دولوميتهاي ترياس قرار ميگيرد در پاره اي جاها مانند کوه هلن و محل معدن دوپالن سازند تبريز با سنگ شناسي
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ايده آل قابل مشاهده است .در اين جاها ،دولوميتهاي نازک اليه شير و مارهاي با رنگ هوازده سبز زيتوني نخودي
زرد و آبي همراه با شيلهاي بيتومينه رخنمون دارند نه شته بوسيد رسيد کالن در پايين سازند جا گرفته از پيدايي
اين نهشته را ميتوان به نبود چينهاي بين ترياس و ژوراسيک نسبت داد .ضخامت اين سازمان متفاوت و در بيشترين
مقدار خود به حدود  130متر ميرسد تماس بااليي آن با سنگهاي کربناته سازند سرمه همساز ميباشد سنگوارههاي
زير در اين سازند شناسايي گرديده است.
Agathammina sp., Iituolids, Orbitopsella sp.

سازنده سرمه Jds

ﮐﺸ
ﻮر

حد زير نسازند سرمه با پيدايي طبقات واحد سنگ غارهاي آهکي بزرگ  Lithiotisهمواره با پوشيدگي کلسيني براحتي
قابل جدايش ميباشد ابعاد اين سنگواره گاه به بيش از  2متر ميرسد .پيکره اصلي اين سازند از سنگهاي آهکي و
دولوميت به رنگ هاي خاکستري سياه و قهوه اي روشن ساخته شده است .اگرچه گسلش از نوع راندگي موجب تغييرات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چشمگير ضخامت اين سازند در پهنه برگه گرديده است .اما ضخامت اين سازند در بيشينه مقدار به  650متر ميرسد
اين سازنده بدون وجود هرگونه واحد تبخيري به گونه اي همساز به وسيله سازند فهليان داريان پوشيده ميگردد ريز
سنگوارههاي زير در اين سازند شناسايي گرديده است.

تﻣ

Globivalvulina builiodes, Nautioculina sp., Apexyous sp,. Haurenia sp., Velvulinelia Jurracia, Pseudo.
Cyclammines Jakardia, Clypenia Juraccia, Trocholina sp., Dokhania sp., Oribitoselia sp.,Pseudo
chryalidina sp, Prenderia sp., Texturaria sp., Globochetts sp., Kumubia sp., Eggerelia sp.
بر اين اساس زون واجد فسيل  lithiotisبه لياس نسبت داده ميشود و سن سازنده سرمه تا ژوراسيک بااليي ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در گستره برگه اردل سنگ شناسي سازند ن بريز هميشه يکسان نميباشد و گاه دستخوش تغييراتي گرديده و فاقد
بخش آواري و مارني ميگردد .در اين حالت تمامي سال و به تبريز را در اولويتهاي نازک اليه تشکيل ميدهد که

واحد برشی شده پس از ژوراسيک PJb

و
اﮐﺘ

تمايز آن از سازند سورمه دشوار ميگردد در اين گونه مو ارد سازنده ن بريز و سومه از يکديگر متمايز و گرديده است و
به صورت يک واحد با نشانه  Jdlnsدر پهنه برگه نمايش داده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش شمالي برگه سري گسل هاي رانده موازي و فشرده وجود دارد که در پايه شمالي ترين اين راندگيها يک واحد
برشي با سيمان آهکي و دانه هاي سازند سرمه قرار گرفته است واحد برشي را مي توان به زمان گسترش حرکت
راندگيها نسبت داد اين واحد به عنوان واحد پس از ژوراسيک ( )Post Jurassicدر پهنه برگه جدا شده است.
سازنده فهليان  -داريان Kldf

زﻣﯿ

سازندههاي گوناگون گروه خامي و گروه بنگستان را به راحتي مي توان از يکديگر متمايز ساخت زيرا يک تناوب بين
سازندهاي نرم و سخت موجود ميباشد .براي مثال واحد تبخيري بين سازندهاي سرمه  -فهليان ،سازند شيلي گدوان
بين سازنده اي فهليان داريان و سازند شيلي گرو و کژدمي بين سازنده اي داريان سروک در واقع گرديده است بديهي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است که در صورت نبود اين تناوب تمايز سنگهاي کربناته مختلف از ديگر بدون شواهد ديرينه شناسي بسيار مشکل
و گاه غير ممکن ميگردد در پهنه اين برگه انيدريت هيث سازندهاي گدوان و گرو مشاهده نگرديد .از اينرو تمايز

سازندهاي داريان و فهليان و حتي تمايز اين سازندها از سرمه گاه بسيار دشوار ميگردد از سوي ديگر سازند کژدمي
در پهنه اين برگه شيلي نميباشد و کامال آهکي است .حتي است از اين رو در پارهاي جاهاي مجبور به ادغام سازندهاي
فهليان داريان و کژدمي با نشانه Kd.klگرديده ام.سنگهاي آهکي سازند فهليان  -داريان با ضخامت تقريبي  510متر

به گونهاي همساز بر روي سازند سرمه قرار ميگيرد .تماس بااليي اين سازند با سازند سازند کژدمي ناهمساز ميباشد
ريز سنگوارههاي شناسايي شده در زير آورده شده است.
Orbitolina Kurdica Henson, Orbitolina Conica, Hensonelia Cylandrica Natiloculina sp,. Actionporella
sp,. Salpinoporella sp., Choffatella sp.,
Apthycus sp.,Orbitolina discoida., Trocholina , Seccacoma sp., Ovalveolina sp.

بر اين اساس سازند فهليان  -داريان داراي سن نئوکومين  -آپتين (کرتاسه زيرين) ميباشد.
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سازند کژدمی K1K

اين سازند همانگونه که در پيش گفته شد کامال آهکي است .اگرچه برجستگي نسبي کمتري نسبت به سازندهاي
زيرين و روي ي از خود نشان مي دهد و گاه تمايز آن بسيار مشکل ميگردد .در پهنه اين برگه پيکره اصلي سازند کژدمي
از سنگهاي آهکي نازک تا متوسط اليه با اليه بندي خوب و سرشار از بيتولين و برنگ خاکستري تا قهوهاي روشن
ساخته شده است .تماس زيرين آن با سازنده داريان  -فهليان ناهمساز و تماس بااليي آن با سازند سروک همساز و
تدريجي و تشخيص آن گاه مشکل است .ريز سنگوارههاي زير در اين سازند شناسايي گرديد.

ﮐﺸ
ﻮر

Chrysalidia sp., Dictyoconus sp., Hensonella Cyladvica, Natiloculina sp., Orbitolina lenticulans,
)Orbitolina Connica D’ARCHATC, Orbitolina concave (Lamark

همانگونه در پيش گفته شد ،گاه ،تفکيک سازندهاي فهليان  -داريان و کژدمي بويژه در بخش شمالي برگه مشکل
ميگردد .در اين حالت هر سه سازند کربناته مزبور به صورت واحد و با نشانه K1معرفي گرديده است.
سازند سروک  -ايالم k1si

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر روي سنگهاي آهکي با اليه بندي بسيار خوب سازند کژدمي و با يک تماس تدريجي و همساز سازنده آهکي سروک
 ايالم قرار ميگيرد .سازنده سروک و سازند ايالم را آنگاه ميتوان از يکديگر جدا نمود که يک افق قرمز رنگ التزيتييا بوکسيتي در بين آن دو موجود باشد .به دليل نبود اين افق قرمز بهتر است که به جاي به کارگيري سازند سروک و

تﻣ

سازنده ايالم به استناد شواهد ديرينه شناسي تمام اين کربناتها را با واژه کلي سازند سروک  -ايالم معرفي نمود.
پيکره اصلي اين سازند را سنگهاي آهکي توده اي و متراکم با تخلخل درزهاي خوب همراه با گرهکهاي چرت ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميسازد .ضخامت اين سازنده حدود  700متر است که بيشتر ارتفاعات را ميسازد .در جاهاي گوناگون گستره برگه ،
سازند سروک  -ايالم بوسيله سازندهاي متفاوتي پوشيده ميگردد .براي مثال در سرتنگ محمود ،سازند گورپي و در
شمال خاوري برگه ،هم ارز سازندهاي تاربور اميران سازند سروک  -ايالم را ميپوشاند .در هر صورت تماس باالي اين

و
اﮐﺘ

سازند ناهمساز و ناگهاني است .در ريز سنگوارههاي شناسايي شده در اين سازند آورده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Preqlveolina sp., Pseudorhapydionia sp., Globotruncana sp., Globotuncana Helvetica., Pyrgo sp.,
Nezzazata sp., Triloculina sp., Cuniolina sp., Multispirina sp., Teberina sp., Valulamia picardi, pseudo
Lituonella, Globigerina sp.

بر اين اساس سن آلبين تا سنومامنين ،تورنين ؟ براي اين سازند پيشنهاد ميگردد.
سازند گورپی Kmg

در بيشتر جاهاي اين برگه بر روي سازند سروک ،سازنده شيلي  -مارني گورپي همراه با يک ناهمسازي فرسايشي قرار
دارد .در اين حال طي يک رديف شيل خاکستري  -سبز روشن تا زيتوني با ضخامت تقريبي از حدود  120متر تا 350
متر بين سازند سروک و تاربور جاي ميگيرد .در ناوديس سبزکوه وجود سه اليه سنگ آهک تخريبي دانه درشت درون

زﻣﯿ

شيلهاي اين سازند بسيار جالب است .سازند گورپي در اين ناوديس از ضخامت کمتر ،رنگي روشنتر و اليه بندي بدتر
نسبت به سازند گورپي ايده آل برخوردار است .سنگوارههاي زير در اين سازند شناسايي گرديده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orbitoides sp., Ompholayclus sp., Globigerina sp., Heterohelix, Globotruncnne cf., elvata. Rotalia sp.,
Globotruncana area Hedbergella SP., Rudist sp.

بر اين اساس سن اين سازند کاميانين  -ماستريشتين ميباشد .در پهنه برگه سازند گورپي بوسيله سازندهاي پابده -

تاربور ساچون و  /يا يک واحد آواري قرمز رنگ پوشيده ميگردد.

واحد اليههاي آواري قرمز رنگ ksm

در نزديکي روستاي سرتنگ محمود واحدي آواري و قرمز رنگ با سازند شيلي گورپي به گونه اي بين انگشتي همبري
دارد .اين واحد از شي ل ارغواني ماسه سنگ قرمز و کنگلومراي قرمز رنگ ساخته شده است .اين واحد در نزديکي
روستاي سرتنگ محمود مشاهده شد که رو به باختر و گسترش آن چشمگير ميشود .اگرچه حضور سازند گورپي در

زير واحد ادامه پيدا ميکند اما رو به باختر گورپي جاي خود را به رخساره جديد ميدهد .به دليل آواري بودن از اين
واحد سنگواره اي بدست نيامد ولي بر اساس موقعيت چينهاي بدون ابهام ميتوان آنرا هم ارز بخش بااليي سازند
گورپي و بخش زيرين سازنده تاربور دانست.
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سازنده تاربور Klt

اين سازند به گونهاي همساز و ناگهاني واحد آواري قرمز رنگ و  /يا سازند گورپي را ميپوشاند .پيکره اصلي اين سازند
از سنگهاي آهکي مملو از ريز سنگواره و سنگوارههاي مانند روديستها ،نرم تنان و آثار گياهي ساخته شده است .ريز
سنگوارههاي زير در اين سازند شناسايي گرديده است.
Pseudolituonella sp., Macroporella sp.,Chrysallina sp., Disyclina Schiumberger, Globotuncana
Lapparenti-Calcisphrola, Dictyoconus sp, Calcispherula sp., Omphalocyclus sp., Vidalina sp., Orbitoides
sp., Dorathia sp., Innominataiata, Minouxia lobate, Nezzazara sp.

بر اين اساس سن سازند تاربور در پهنه برگه کرتاسه و ماستريشتين ميباشد .ضخامت اين سازنده در جاهاي گوناگون

ﮐﺸ
ﻮر

يکسان نميباشد و از حدود  65متر در ناوديس سبزکوه و تا حدود  250متر در سر تنگ محمود در تغيير است .سازند
تاربور عموماً بوسيله سازند جهرم  -آسماري ،سازند جهرم و  /يا سازنده پابده پوشيده ميشود .آنگاه که سازند پابده بر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روي سازند تاربور قرار ميگيرد رخساره تلفيقي پابده  -جهرم ) (Pabdeh- Jahrum mixed faciesجاي خود را به
رخساره سازند پابده ميدهد .در اينگونه موارد حتي ميتوان سازند پابده را سازند پابده  -جهرم ناميد.
سازنده هم ارز تاربور  -اميران KElc

تﻣ

در بخش شمال خاوري برگه و در شمال بيشه چغاخور واحدي وجود دارد که بيشتر از سنگهاي آهکي نازک اليه و
به شدت هوازده ساخته شده است .اين واحد از نظر رخسارهاي شباهت زيادي به سازند تاربور ندارد و از نظر سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چينهاي بدو بخش کربناتي و آواري قابل تفکيک است .سنگهاي کربناته بوسيله سنگهاي رسوبي آواري پوشيده
ميشود .تمامي توالي در حدود  200متر ضخامت دارد .اين سازند بگونهاي همساز بر روي سازند سروک  -ايالم قرار
ميگيرد .تماس بااليي سازند در پهنه برگه مشاهده نگرديد .بخش توالي کربناته را ميتوان هم ارز سازند تاربور و بخش

و
اﮐﺘ

آواري آن را هم عرض سازنده اميران انگاشت سازند اميران در تکامل زاگرس نقش مهمي را ايفا مينمايد و گواهي يک
تغيير محيط رسوبي تکتونيکي از شرايط رسوب مواد کربنات به مواد آو اري است اما اين سازند در مقياس قابل نقشه
برداري در پهنه برگه رخنمون دارد بر اساس موقعيت چينهاي مي توان محدوده سني کرتاسه پسين تا پالئوسن را
براي اين واحد پيشنهاد نمود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند ساچون KEmss

اين سازند از مارنهاي ارغواني  -اليههاي تغيير شکل يافته گچ ،گچ تودهاي دولوميت و مارنهاي سبز ،همراه با ماسه
سنگ و کنگلومرا ساخته شده است که به گونهاي همساز بر روي سازندن گورپي قرار ميگيرد .ضخامت اين سازند از

زﻣﯿ

 20متر تا حدود  220متر در نوسان است .آنگاه که ضخامت سازند کم ميگردد ،بخش آواري آن بيشتر ميشود.
بيشينه ضخامت در نزديکي روستاي بالد و چلو و کمينه ضخامت در ناوديس سبز کوه مشاهده گرديد .تماس بااليي
آن با سازنده جهرم و  /يا شهبازان ناگهاني و همساز است .اگرچه سنگوارهاي از اين سازند به دست نيامد ولي سن
پيشنهادي براي اين سازند بر اساس موقعيت چينهاي ،کرتاسه بااليي تا ائوسن زيرين ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند کشکان Eck

اين سازمان فقط در يک جا در حاشيه شمالي برگه مشاهده گرديد که به گونهاي گسله امتداد آن در برگه قطع
ميگردد .دانههاي چرتي فراوان ترين دانههاي کنگلومرا را ميسازد .تماس زيرين آن با سازنده م هم ارز تاربور  -اميران
به گونه اي همساز و ناگهاني ميباشد .در بيشتر جاهاي زاگرس تماس بااليي سازند کشکان با سازنده شهبازان با يک

ناهمسازي فرسايشي گزارش گرديده است .سنگواره مشخصي از اين سازند بدست نيامد اما باستناد جميز و وايد
( )1965سن ائوسن مياني تا بااليي بر اين سازند پيشنهاد ميگردد.
سازنده شهبازان Els

در پهنه برگه سازند کشکان بوسيله سازنده کربناته شهبازان که داراي رخساره اي بسيار نزديک به سازنده جهرم است ،
پوشيده ميگردد .اين سازند از سنگهاي آهکي سفيد رنگ و با تخلخل زياد و فاقد سنگواره ساخته شده است.
به دليل شباهت زياد و سازنده اي جهرم و شهبازان ،شايد بهتر باشد آنرا با نام عمومي شهبازان  -جهرم ناميد بويژه
آنگاه که سازند ساچون را ميپوشاند .اين سازند از نظر سنگواره بسيار فقير است و تنها نومونيتهاي کامالً نامشخص
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در آن شناسايي گرديده است .اما باستناد کار جيمز و وايد  1965مي توان سن سازند شهبازان را ائوسن مياني يا پسين
در نظر گرفت .در پهنه برگه تماس بااليي سازند شهبازان مشاهده نگرديد.
سازند جهرم Edj

سازنده جهرم را از حدود  400متر دولوميت و سنگ آهکهاي دولوميتي با فرسايش کم و بگونهاي صخرهساز در پهنه
برگه مشاهده ميگردد .دولوميتهاي سازند جهرم را با تماس ناگهاني و همساز گاه بر روي سازند ساچون ،سازند
کشکان ،سازند تاربور و گاه با تماس تدريجي بر روي سازند پابده قرار ميگيرد .تماس باالي ي اين سازند با سازند
آسماري همراه با يک ناپيوستگي فرسايشي و يک افق کنگلومرايي و قرمز رنگ ميباشد .سازند آسماري از برجستگي

ﮐﺸ
ﻮر

نسب ي کمتري نسبت به سازند جهرم برخوردار است و سطوح ارتفاعي کوتاهتري را بر روي سازند جهرم ميسازد که
براي جداسازي اين نوع سازند از دور نقش کليدي دارد سنگواره هاي زير در سازند جهرم شناسايي گرديد.

بر اساس سن ،سازند جهرم را ميتوان ائوسن مياني تا پسين در نظر گرفت.
سازند پابده Emlp

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Numulites millecaput (megalospheric), Numulites aturicus
Numulites globolus, Numulites fabiani, Numulites cf. Incrassatus, Pgmaea, Ovallvulina Ovum,
Rraerhapydionia sp., Praerhapgdionia sp., Denderitina sp., Sakesaria sp.,

تﻣ

پيکر اصلي اين سازند را حدود  700متر سنگهاي آهکي و پالمه سنگهاي سيلتي گاه دولوميتي شده ميسازد .تماس

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زيرين سازند پابده در برگه چنگ ،جنوب برگه حاضر مشاهده گرديد .اين سازند با يک ناپيوستگي فرسايشي بر روي
سازند گورپي قرار ميگيرد .در بخش شمالي برگه رخساره بر ژرفاي سازند پابده با رخسار کم ژرفاي سازنده جهان
رخساره اي تلفيقي ( )Mixed Faciesتوليد مينمايد .در اينحالت مي توان سازند پابده را بر روي سازند تربور مشاهده

و
اﮐﺘ

نمود .در گستره اين برگه بخش بااليي اين سازند به دليل دولوميت هاي جهرم تبديل ميگردد اين مرز تدريجي و
همساز است .سن سازند پابده در گستره برگه و بر اساس سنگوارههاي آورده شده در زير پالئوسن تا ائوسن ميباشد.
)Globigerina farmosa, Hastigerina micar (cole
Globigerina gravell, Globigerina sp., Globrotalia sp.,
Operculina sp., Globrotalia sp., Assillina sp.,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازنده آسماري OMal

سازنده آسماري از حدود  350متر سنگهاي آهکي کرم رنگ با تخلخل و شکستگي بسيار ساخته شده است .سنگهاي
آهکي اين سازند با يک ناپيوستگي فرسايشي بر روي سازند جهرم و يا شهبازان مينشيند .سنگهاي آهکي سازند

زﻣﯿ

آسماري گاه به گونه اي همساز به وسيله سازندهاي گچساران و يا ميشان و گاه با يک ناهمسازي به وسيله سازند رازک
پوشيده ميشود .محدوده سني سازند آسماري از اليگوسن تا ميوسن ميباشد .سنگوارههاي اليگوسن و ميوسن به
صورت جدا از هم در زير آورده شده است:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

”“Oligocene
Haplophrag minum silingen Thomas, Numulites vascus, Operculina sp, Rotalia Viennati, Astrigerina
rotula, Numulites fichtel Michelot., Lepidocyclina, Numulites intermedius d’Archiac.Opercalina
complanata defrance. Subterranophyllum thomasi Ellict, Kophus arenareous.
”“Miocene
Austrotrillian howchini schumberger, Peneraplis thomasi Henson, Dendritina rangi d’orbigny,
Neoalveolina sp., Solenomeries O’germani, Planorbulina sp., Peneroplis evalutus Henson Ratalia
viennoti, Neoalveolina cf., melo curdica, Globigrinoides cf. trilobus Miogypsina sp.

سازند آسماري  -جهرم E-Mdlja

در بيشتر موارد نميتوان سازند آسماري و جهرم را از يکديگر متمايز ساخت در اينگونه موارد از يک تماس تقريبي
استفاده شده است اما گاه شناخت تماس تقريبي نيز با دشواري همراه است .در اين موارد سازند آسماري و جهرم
بگونه اي واحد در گستره برگه نشان داده شده است.
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سازند گچساران Mmg

سازند گچساران با يک همبري تدريجي برروي سازند آسماري و يا آسماري  -جهرم قرار ميگيرد .ضخامت اين سازند
بسيار متفاوت و از صفر تا  200متر در پهنه اين برگه در تغيير است .پيکره اصلي اين سازند را مارن در آمار رنگين
خاکستري ،کرم ،قرمز و سبز ميسازد .سن گواره مشخصي از اين سازند به دست نيامد .اما برپايه گواههاي ديرينه شناسي
جيمز و وايند  1960سن اين واحد ميوسن مياني است که با بررسيهاي کنوني همخواني دارد .اين سازند بهگونه اي
بين انگشتي پوشيده ميگردد.
سازند ميشان Mmm

ﮐﺸ
ﻮر

در نزديکي روستاي چاه گاو در کوه ميشان سازند ميشان با همکاري همساز و ناگهاني و بدون حضور سازند گچساران
مستقيماً بر روي سازند آسماري  -جهرم قرار ميگيرد .در بسياري جاها راندگي کرمان اين سازند را بر روي سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سروک با سن کرتاسه قرار داده است .همکاري بين انگشتي اين سازند با سازند گچساران در پاره جنوبي بسيار جالب
توجه است .و اين همبري را ميشود در کنار جاده لردگان  -سرخون در نزديکي روستاي کنمي بخوبي مشاهده کرد.
پيکره اصلي اين سازند از حدود  350متر مارنهاي خاکستري ،متخلخل تا مارنهاي سبز زيتوني و زرد و سرشار از

تﻣ

خردههاي صدف و پيوسته شکم پايان همراه با آثار فراوان کرم تشکيل گرديده است .سنگوارههاي زير در سازند ميشان
شناسايي گرديده است.
Globigeririnoides sp., Globigerina sp., Orbutina sp., Calcipharella sp., Ditrupa sp., Globigerina cf.
Praebulliodes, Globigerinoides trillobus.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر اين اساس سن سازند ميشان در پهنه اين برگه ميوسن نهايي ميباشد .سازند ميشان به گونه اي همساز و تدريجي
به وسيله سازند آغاجاري پوشيده ميشود.
سازند رازک Mmcr

و
اﮐﺘ

در گردنه باجگيران و روي سنگهاي آهکي باسن ميوسن نهايي سازند آسماري  -جهرم حدود  350متر تناوب
مارنهاي سبز زيتوني و کنگلومرا به رنگ خاکستري روشن با همبري ناگهاني و همساز قرار گرفته است .کنگلومراي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين سازند به رنگ خاکستري روشن با سيمان و آهکي ميباشد .دانههاي اين کنگلومرا بيشتر از دانههاي آواري سازند
آسماري است .دانههاي چرتي و دانههايي از کربناتهاي بودار سازند هرمز و دانههاي ديوريتي با بيشينه اندازه  30و
کمينه اندازه  2سانتي متر با جورشدگي ،گرد شدگي و کرويت کم وجود دارد .سيمان آهکي همراه با آغشتگي اکسيد
آهن به خوبي کنگلومرا را سخت ساخته است .توالي مارن و کنگلومرا حداقل سه بار تکرار ميگردد .همبري بااليي آن
با سازند بختياري با يک ناپيوستگي زاويهدار همراه است .از اين سازنده سنگواره مشخصي به دست نيامد .اما بر اساس
موقعيت چينهاي مي توان آنرا هم ارز سازند گچساران دانست.

زﻣﯿ

سازند آغاجاري MPLsma

پيکره اصلي اين سازند رخسارهاي آواري دارد و از حدود  600متر کنگلومرا  -شيل سنگهاي آهکي فورش سنگ و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ماسه سنگهاي خاکستري تا قرمز قهوهاي همراه با رگههاي گچي ساخته شده است .ماسه سنگهاي اين سازنده
ماسه سنگهاي آهکي  -سيليسي ميباشند که ميزان دانههاي آهکي آن بر دانههاي سيليسي فزوني چشمگير دارد.

درصد مواد آهکي بين  30تا  90درصد است .ماسه سنگهاي نسبت اً تميز تا حدي خوب گرد شده ميباشند .آثار
گياهي و اکسيد آهن و ريپل مارک و چينه بندي چليپايي رايج ترين ساختارهاي رسوبي قابل مشاهده است .اين سازند
با همبري تدريجي و همساز بر روي سازندهاي گچساران و يا ميشان مينشيند .در نمونهگيريهاي انجام شده از اين
سازند سنگوارههاي مشخصي به دست نيامد .برپايه بررسيهاي انجام شده توسط جيمز و وايند ( )1965سن اين سازند
ميوسن تا پليوسن در نظر گرفته شده است.
سازنده بختياري plbCb

جوانترين سازنده پهنه اين برگه سازند بختياري است که بيشتر از کنگلومرا و ماسه سنگ ساخته شده است .اين سازند
با يک ناپيوستگي زاويهدار بر روي سازندهاي کهنتر قرار ميگيرد .دانههاي سازنده کنگلومرا بيشتر از دانههاي آواري
سازندهاي سر وک و آسماري برگرفته شده است .سيمان آن آهکي است .اگر چه سيمان آهکي سنگ هاي اين سازند
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را سخت ساخته است .اما زمينه ماسه اي ريزدانه نيز عاملي در افزايش سختي سنگهاي اين سازند است؛ به همين
دليل در پاره اي موارد که فرايند سيماني شدن بخوبي انجام گرفته است .سنگهاي اين سازند از استحکام خوبي
برخوردارند .در کوه هلن سازنده بختياري رخسارهاي جالب توجه دارد .در آن جا ظاهرا مواد آواري بدون حوضهاي که
مواد کربنات در آن در حال رسوبگذاري بوده است فرو ريختهاند و يک سنگ آهک واجد دانههاي گرد و درشت آواري

ﮐﺸ
ﻮر

را به وجود آورده است ،که گاه تراکم دانههاي آواري آن بسيار کم ميگردد .سن سازند بختياري پليوسن است اما آنچه
در پهنه برگه بعنوان سازنده بختياري متمايز کرده است .در پارهاي جاها از سني جوانتر (کواترنري) برخوردار است.
اگر چه کنگلومراي بختياري ميبايست چين خوردگي فاز آلپين را تحمل نموده باشد ولي بدليل سيمان سست آن در
پاره اي موارد آثار سنگ زايي و چينخوردگي در آن بخوبي هويدا نيست .از اين رو در پهنه برگه نميتوان معيارهايي
قاطع براي تشخيص کنگلومراي پليو سن و جوانتر ارائه کرد و نياز به بررسيهاي دقيقتر رسوب شناسي دارد.
واحدهاي کواترنري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همانگونه که در توصيف سازنده بختياري گفته شد نمي توان با قاطعيت مرز رسوبات کواترنر را از سازنده بختياري
تشخيص داد .در اين صورت شايد بهتر باشد سن سازند بختياري را تا کواترنري باال آورد.
Qt1

تﻣ

پادگانههاي آبرفتي با دانههاي درشت و سيمان بندي بد که فرايند سيماني شدن از باال به پايين و در اثر عملکرد
آبهاي فرورو در حال انجام است .پيشينه ضخامت اين واحد در پاره جنوبي برگه است که بوسيله رودخانه کارون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بريده شدهاند .در اين حالت اين واحد در ارتفاعات ( 1960متري از سطح دريا) ديده ميشود .اين پادگانها بيشتر در
بلوک ارمند گسترش دارند.
Qt2

و
اﮐﺘ

پادگانههاي آبرفتي جوان که بيشتر در کناره دشتها و پاي کوهها ساخته شده است .دانه بندي متوسط تا ريز دارد و
سيمان نشده است.
Qal

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات درياچه اي در کواترنري در جاهاي فرو افتاد گسترش زيادي داشته است .پيکره اصلي اين واحد را مارنهاي
خاکستري سبز و آبي ،گاه سرشار از پوسته شکم پايان با پوستههاي سفيد ،شفاف و نازک آب شيرين همراه با ميان
اليههاي رسوبات درشت تر ميسازد .آثار چين خوردگي در اين واحد مشاهده نشد .شيبدار بودن اليه هاي اين واحد
در پارهاي جاها مانند نزديک معدن دوپالن ،از نوع شيب بهنگام نهشت ( )Syndepositionalميباشد.
Qt1

پادگانههاي کم ارتفاع که در واقع دشتها را ميپوشانند.

زﻣﯿ

جغرافيای ديرينه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سرنوشت و تاريخ زمين شناسي اين بخش از بخش زاگرس بسيار جالب است و پارهاي از ويژگيها را فقط در اين بخش
از گستره زاگرس ميتوان مشاهده نمود و پارهاي از ويژگيها براي اولين بار در اين نوشتار گزارش شده است .کهن

ترين سازند پهنه برگه دولوميت و شيلهاي کامبرين پيشين  Єdshميباشد که بوسيله راندگي دوپالن و در يال جنوبي
ناوديس سبزکوه ر خنمون دارد .اما کهنترين سازنده در يال شمالي اين ناوديس سنگهاي آهکي و شيل هاي کامبرين

مياني  -پسين  Єlshاست که بدليل گسلشهاي رانده موازي توالي خود را از دست داده و به صورت ورقههايي بر روي
هم لغزيده و درهم ريخته ا ست .توالي چينهاي رسوبات پالئوزوئيک و مشابه آن در البرز مرکزي هم ارزي و مشابهت
چشمگيري دارند و گوياي استقرار رژيمهاي متناوب دريايي کم ژرفا فالت قاره اي ( )Epicontinental Platformو فالت

قاره اي غير فعال ( )Passive Continental shelfميباشد.
توالي چينهاي رسوبات پالئوزوئيک داراي يک نبود بزرگ چينهاي است .با رسوبات آواري قاعده پرمين Psmبا يک
ناپيوستگي زاويهدار بر روي بخش  Cسنگهاي آهکي و شيلهاي کامبرين مياني  -پسين  Єlshقرار ميگيرد و يک
نبود بزرگ چينهاي از کامبرين پسين تا پرمين زيرين را ميسازد .رسوبات مردابي حاشيهاي سازند فرقان مقدمهاي
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بر پيشروي درياي کم ژرفاي فالت قارهاي پرمين است که به سرعت جاي خود را به رسوبات دريايي کم ژرفاي سازند
داالن ميدهد .رويداد تکتونيکي مهم مرز پرمين  -ترياس از اهميت ويژه برخوردار است .زيرا عالوه بر نبود رسوبگذاري
دريايي ،فاز فرسايشي بزرگي رديف سازندهاي ترياس پاييني نظير سازندهاي کنگان و دشتک و قاعده خانه کت خود
را که در بسياري از جاهاي زاگرس شناخته شده اند حذف نموده است و منجر به همبري دولوميت هاي ترياس با

ﮐﺸ
ﻮر

دولوميتهاي پرمين گرديده است .جداسازي اين دو سري رسوبي مشابه ،کاري دشوار است بويژه که بدليل تبلور
شديد و دولوميتي شدن ،از نظر ريز سنگواره نيز فقير ميباشند .از اين رو گاه در پاره اي نوشتار از اين رسوبات تحت
عنوان رسوبات پرمو  -ترياس نام برده ميشود که اساساً نام درستي نيست و بايد از کاربرد آن خودداري کرد .در هر
حال مرز ناهمساز بين دو سازند را با کمي دقت ميتوان براي جداسازي اين دو س ري دولوميتي بکار گرفت .
دولوميتهاي سازنده پرمين را مي توان هم ارز سازنده روته در البرز مرکزي دانست .سري آواري سازند تبريز با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخساره اي کشندي و دريايي بسيار کم ژرفا که با سازند شمشک با سن ترياس  -لياس در البرز مرکزي قابل مقايسه
است ،گسترش چنداني ندارد ولي در هر صورت گوياي ناآرامي موجود در اين مرز زماني ميباشد .نهشته بوکسيتي
دوپالن در پايه اين سازند جاي گرفته است که حاصل رسوبگذاري در محيطهاي رسوبي حاشيهاي مي باشد .بر اساس

تﻣ

مطالعات انجام شده بر روي نسبت گاليم ابر ،نگارنده يک محيط آب شيرين حاشيهاي براي نهشته بوکسيتي و يک
محيط حاشيهاي با شوري باال براي مارنهاي رنگين سازند ن بريز پيشنهاد مينمايد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درياي پيشرونده ژوراسيک سنگهاي کربناته را بر جاي ميگذارد و يک رژيم دريايي کم ژرفا را مستقر ميسازد که
استقرار اين رژيم تا کرتاسه مياني تداوم داشته است .همانگونه که در پيش يادآوري گرديد ،اثري از انيدريت هيث
سازنده گدوان و سازندن گرو نميباشد و حتي سازند کژدمي نيز کامالً کربناته است .بنابراين در پهنه اين برگه برخالف

و
اﮐﺘ

بيشتر جاهاي زاگرس رخساره دريايي بسيار کم ژرفا (رسوبات تبخيري يا آواري) و پر ژرفا (شيل و مارن) گسترش
ندارد و ظاهراً رژيم دريايي کم ژرفا تا سنومانين  -تورونين ؟ پايدار مانده است ،که اين خود بسيار جالب و حائز اهميت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .در کرتاسه بااليي دريايي پيشرونده ژرفاي بيشتري پيدا ميکند و رسوبات دريايي پر ژرفاي سازند گورپي را بر
جا ميگذارد .اما نکته جالب در اين است که استقرار رخساره دريايي پر ژرفا ،ديري نميپايد و آثار کو هزايي آلپين از
هر سو جلوهگر ميگردد .سازنده گورپي در پارهاي جاها از ضخامتاندکي برخوردار است .م.پدرامي ( )1372سازند را
که با بخشي از س ازند گورپي هم ارز است و از نظر محدوده سني ،سنگ شناسي ،رنگ اليه بندي با سازند گورپي
مشابهت ندارد را به عنوان سازنده مهرآباد معرفي نموده است.

زﻣﯿ

در ناوديس سبز کوه ،درون مارنهاي پر ژرفاي سازند گورپي ،اليههاي سنگ آهکي با دانههاي آواري در ابعاد ميلي
متر وجود دارد که نشان دهنده کاهش ژرفا و رسيدن مواد آواري به حوضه ميباشد .وجود اين اليه هاي کربنات را
ميتوان به طپشهاي تکتونيکي ( )plusفاز آلپين نسبت داد .دليل ديگر ناآرامي در اين زمان ،پيدايش رسوبات آواري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قرمز رنگ در نزديکي روستاي سرتنگ محمود است که به گونهاي بين انگشتي با سازند پر ژرفاي گورپي همبري دارد.
از سوي ديگر مارنهاي پر ژرفاي سازند گورپي جاي خود را به سنگهاي کربناته کم ژرفاي سازند تربور که ضخامت

اندکي دارد ،ميسپارد (بلوک هلن ) .گاه اين کاهش ژرفا آنقدر سريع انجام گرفته است که مجالي براي رسوب سازنده
تاربور نبوده است .در اين حالت رسوبات قرمز رنگ تخريبي  -تبخيري سازند ساچون که در حاشيه کامالً قارهاي
ميگردد ،مستقيماً بر روي سازند گورپي مينشيند (بلوک سبز کوه) .در بلوک سبز کوه شاهد کاهش تند ژرفا ميباشيم.
رسوبات آواري سازند ساچون و رسوب سازند گورپي گواهي و اين کاهش نسبي ژرفاست .همچنين رسوبات جوانتر از
ائوسن زيرين در پهنه اين بلوک وجود ندارد.

در بلوک هلن سازند گورپي ،رخسارهاي پر ژرفا ،مشابه با ساير جاها در زاگرس و متفاوت با رخساره گورپي در سبز
کوه را از خود نشان ميدهد .رسوب گذاري در زمان ائوسن (سازند جهرم) تا ميوسن (سازند آسماري و گچساران)
تداوم داشته است .جوان ترين سازند در پهنه اين بلوک سازنده گچساران است که از گسترش اندکي برخوردار است.
در بلوک ارمند تنها سازندهاي جوانتر از ائوسن به گونه اي چشمگير پراکندگي دارند .رسوبگذاري سري پالئوسن -
ائوسن ،رسوبات دريايي با ژرفاي نسبي زياد سازند پابده را در جنوب باختري برگه (تاقديس بادامستان) برجا ميگذارد.
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اين سري رو به شمال خاوري جاي خود را به دولوميتهاي سازنده جهرم با ژرفاي نسبي کمتر ميدهد (کوه آب باغ) .
رسوب گذاري مواد آهکي پس از يک ناپيو ستگي فرسايشي کوچک در باالي سازند جهرم ،با گسترشي زياد و بگونهاي
پيوسته و با نهشت سنگهاي آهکي سازند آسماري دوباره از سر گرفته ميشود.
در بيشتر جاهاي زاگرس پس از سري پيشرونده و فراگير کربناته سازند آسماري يک توالي پرونده ،سازند گچساران و

ﮐﺸ
ﻮر

در پي آن يک سري پيشرونده ،سازند ميشان را بر جاي ميگذارد .اما در پهنه برگه ،در گوشه جنوب خاوري ،بويژه در
کوه ميشان ،سازند ميشان مستقيماً و بدون وجود سازند گچساران بر روي سازند آسماري مينشيند .اين در حالي است
که در گوشه جنوب باختري (کوه بادامستان و کوه دولگير) ،سازند گچساران ،سازند آسماري را ميپوشاند .اين که
چگونه سازند ميشان بدون هيچ واسطه اي مستقيماً بر روي سازند آسماري مينشيند و اين که با چگونه حوضهاي
مي توان همبري بسيار تنگاتنگ سازند ميشان و گچساران را توجيه نمود ،نياز به بررسي بيشتر دارد .ناآراميهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تکتونيکي در مرکز حوض ه موجب تغيير رخساره ميگردد (تغيير رخساره گچساران به ميشان و بلعکس) .بديهي است
که در حاشيه حوضه بايد انتظار تغييرات رخساره اي و سنگ شناسي چشمگيري را داشت .بنظر نگارنده پيدايي سازند
رازک در شمال برگه در نزديکي روستاي گاوتوت با تناوب مارن و کنگلومرا نشانه همان ناآراميهاي تکتونيکي است

تﻣ

که در پاره جنوبي برگه ،منجر به تغييرات سنگ شناسي سازند ميشان و گچساران گرديده است .وجود اليههاي ضخيم
کنگلومرا نشانه توقف رسوبگذاري دريايي است .پيدايي دانههاي آواري کربناته بودار سازند هرمز و سنگهاي آذرين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

حد واسط در دانههاي سازنده کنگلومرا ميتواند ردپاي جنبشهاي نمکي را به عنوان مسئول درجه اول در حرکات
تکتونيکي گستره برگه نشان دهد .بويژه که رخنمون اين سازند با رخنمون گنبدهاي نمکي نزديکي دارد .حرکات
نمکي موجب نبود ثبات و يکنواختي سازندهاي ميوسن مياني  -پسين و نهشت سازند رازک گرديده است .اين حرکات

و
اﮐﺘ

باعث افزايش ارتفاع نسبي بلوک سبز کوه و بلوک هلن گرديده است.
در نتيجه تداوم فعاليت فاز آلپين ،رژيمي قاره اي چيره مي گردد و سازند آغاجاري و بدنبال آن سازن د بختياري رسوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مينمايد .اين سازندها را مي توان از ديدگاه زايشي مالس انگاشت .اگر چه سازند بختياري ،سازندي قارهاي پنداشته
ميشود .اما در کوه هلن و در نزديکي ارمند ،سازند بختياري رخساره اي کامال متمايز دارد .در اين جاها ،سازند بختياري
در واقع يک سنگ آهکي است که داراي دانههاي آواري با گردشگري خوب ميباشد .گاه از ميزان دانههاي آواري
کاسته ميگردد.
شايد بتوان ريخته شدن رسوبات آواري درون يک حوض ه محلي بسته را که رسوبگذاري مواد آهکي در آن در جريان

زﻣﯿ

بوده است را به اين کنگلومراي کربناته نسبت داد .سازند بختياري به گونهاي دگرشيب با سازندهاي کهنتر مانند
آغاجاري رازک و گچساران همبري دارد.
حرکات شاقولي در کواترنري نيز ادامه يافته است که جلوه آن را ميتوان در قرار گرفتن پادگانههاي کهن در ارتفاعات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

و وجود اليهها در بين اليههاي آواري درشت دانه در واحد ( Qldرسوبات درياچهاي ريزدانه) بويژه در منطقه باجگيران
مشاهده نمود.
زمين شناسي اقتصادی

کهن ترين آثار معدني در سنگ هاي کربناته با سن کامبرين مياني و در سازند باروت شناخته شده است .در روستاي
ده معدن آثار کارهاي معدني کهن مانند سرباره سنگ چين هاي معدني و حفاريهاي در امتداد جهت شيب اليههاي

کربناته تا حدود  5متر يافت گرديده است .کارهاي اکتشافي دقيقاً توسط کيوانفر ( )1367انجام نگرفته است .کاني
سازي سولفوره کانيهاي پيريت ،کالکوپيريت ،ليمونيت ،کوليت و مس طبيعي و در  8اليه کربناته متمرکز گرديده
است .عيار عنصر مس ،گاه تا  % 5باال ميرود کانيها سوپرژن مانند آزوريت و ماالکيت به گونهاي افشان ديده ميشوند.
در مورد زايش اين کاني سازيها ميتوان اظهار نظر نمود که نفوذ دايکها و مواد آذرين حد واسط از پي سنگ که در
امتداد شکستگيها باال آمدهاند و تأثير همزمان مواد سولفوري سازند هرمز منجر به توليد سولفور هاي مس گرديده
است .ظاهرا از سنگهاي آهکي بهترين محيط براي جايگزيني کانيهاي سولفيدي ميباشند .اين سنگهاي کربناته
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که با واحدهاي نرم و غير قابل نفوذ شيلي احاطه ميشوند ،شکننده بوده و درزهها و شکستگيها بخوبي در آنها توسعه
يافته است .از سوي ديگر سنگ کربناته به صورت يک سد ژئوشيميايي ( )Geochemical Barrierعمل نموده و مواد
سولفوري را به تله انداخته و تغليظ نموده است .اين موضوع ميتواند به عنوان کليدي در اکتشافات معدني مس در
منطقه به کار گرفته ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته بوکسيتي دوپالن درون سازند ني ريز و در پايه آن و برروي دولوميتهاي ترياس جاي گرفته است .سازند نيريز
با سازند آواري شمشک باسن لياس  -ترياس در البرز مرکزي قابل مقايسه است .شايد بتوان اين ن هشته بوکسيتي را با
افق  Bبوکسيت جاجرم هم ارز دانست .نهشته بوکسيتي دوپالن ،اولين بار به وسيله م .شريفي نوريان ( )1967گزارش
و اکتشاف گرديد .هم اينک شرکت ملي فوالد ايران جهت توليد مواد نسوز ،اين نهشت را به صورت زيرزميني است خراج
مينمايد .تونل باجگيران بلندترين تونل در حال حفر و با طول  1300متر ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نهشته بوکسيتي دوپالن ،بخشي از کمربند بوکسيتي تتيس است .بوکسيت اين کمربند از گونه بوکسيتهاي کارستي
مديترانهاي ميباشد .نهشت مواد بوکسيتي درون پاکتهاي انجام گرفته است .همبري زيرين مواد بوکسيتي با
سنگهاي دولوميتي نريتيک با سطح ناصاف ولي تميز و با يک ناهمسازي زاويهدار ماليم همراه ميباشد .تماس بااليي

تﻣ

مواد بوکسيتي با تناوب مارن و سنگهاي کربناته کامالً صاف و همشيب است .کارستي شدن همراه با نهشت مواد ،گاه
منجر به توليد يک برش زيرين کانساري ( )under –orer Brecciaگرديده است .اطالعات بيشتر در يک برش ضميمه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرديده است.
نگارنده بر اساس نسبت لگاريتم غلظت هاي کروم و نيکل و همچنين محاسبه ضريب انباشت عنصر کمياب ( Trace
 ،)element accumulation coefficientي ک سنگ مادر آذرين حد واسط يا سنگ مادر رسوبي آرژيلي را به عنوان

و
اﮐﺘ

سنگ مادر مواد بوکسيتي نهشته دوپالن پيشنهاد مينمايد.
مارن سبز سازند ميشان ،بهترين ترکيب را جهت توليد مصالح الزم براي توليد سيمان در خود دارد از سوي ديگر آهک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با خلوص باال جهت اينگونه مصارف بوفور يافت ميگردد.
ذخاير آب معدني پهنه برگه که از سازنده هاي آسماري و سطح و يا در امتداد گسلههاي راننده خارج ميگردند ،کيفيت
بااليي دارا ميباشند .جهت توليد آب معدني توصيه ميشوند.
خطرات زمين شناسي

خطرات زمين شناسي به دليل وجود گسلشهاي بسيار زياد بويژه در نيمه شمالي برگه بسيار باالست .به گونه اي که
تعداد زيادي از آباديها همچون ناغان ،ده معدن ،دورک ،آوردکان اردل و بارها همگي ويران شدهاند .زمينلرزهها ،هرگز

زﻣﯿ

هنر چگونه ساختن را به ساکنان ،نياموخته است .در هر ويراني با ي ک جابجايي اندک در جاي روستا ،اقدام به ساخت
دوباره آن با همان سبک و مصالح پيشين گرديده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمين لرزههاي بزرگ ويرانگر (مانند زمين لرزه سپتامبر  1975و جوالي  )1967در منطقه سابقه دارد .در آخرين زمين
لرزه (ناغان  -آوريل  )1977با بزرگي  6درجه ريکستر % 90 ،سازهها ويران و  % 7ساکنان کشته شدند .اين زمين
لرزهها همراه با شکلگيري گسلههاي جديد و جابجايي چشمگير در گسلههاي موجود در سطح زمين همراه نبوده
است .عليرغم لرزه خيزي زياد ،هيچ سازه ايمني در پهنه برگه مشاهده نگرديد.
در بخش شمالي برگه رسوبات کواترنري را رسوبات درياچهاي جوان  Qldکه بيشتر مورد نياز را مي پوشاند اين واحد

با توانايي باالي جذاب و با آمادگي براي ايجاد و گسترش رانش مناسبترين سنگ شناسي را براي لغزش و حرکت
زمين مي آفريند عالوه بر آن لرزه خيزي با ارتف اع نسبي زياد زياد بودن نسبي شيب ها فراواني آبهاي جاري باال بودن
ميزان ريزشهاي آسماني همگي دست در دست هم داده و ايدهآلترين شرايط را براي حرکت زمين فراهم ميسازد از
اين رو با هر سطحي يا هر زمينلرزه در اين باره از برگه ميتوان شاهد حرکت زمين نيز بود.

به دليل باال بودن ميزان ريزشهاي آسماني انهدام بيوقفه جنگل ها و پوشش سطحي خاک زياد بود نشيبها تراوايي
کم به ويژه در جاهايي که سازنده ميشان گچساران و نوشتههاي درياچهي جوان گسترش دارند هر سال سيل سبب
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تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

ايجاد خسارت و ويراني مي گردد که بايد با انجام مطالعات مديريت سيل تدابير مناسب براي جلوگيري از خسارات
وارده انديشيد .

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تغييرات در روند کاني شناسي نهشته دوپالن در طول يک پروفيل ايده آل .تغيير در محتواي کاني شناسي در زون
انباشت زيرين ،پيکره اصلي بوکسيت رسي ،بوکسيت اوييدي ،بوکسيت پيزوييدي و بوکسيت رسي لينگيتي کربناته

و
اﮐﺘ

کامال محسوس ميباشد.
 -1دولوميت  -2زون انباشته زيرين  -3بوکسيت رسي  -4بوکسيت اوييدي  -5بوکسيت پيزوييدي  -6بوکسيت رسي
لينگنيتي  -7مارن پوشش  -8دياسپور  -9کاني رسي  -10بوهميت  -11آناتازورتيل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -12پيريت
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Approx.vertical scale: 1cm=20cm

