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ﺘﺸ
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 6155چادگان
جغرافيا و زمين ريختشناسي

نقشهي  1:100000زمين شناسي چادگان ،در محدودهي شمال خاوري چهارگوش شهرکرد (زاهدي و همكاران )1370
با مختصات طولهاي خاوري ' 50°,30تا ' 51°,00و عرضهاي شمالي ' 32°,30تا ' 33°,00جاي گرفته است .گستره ي
مورد بررسي ،به لحاظ تقسيمات کشوري در محدودهي دو استان اصفهان و چهارمحال و بختياري قرار دارد.
رشته کوه داالن ،در شمال غرب منطقه ،با بلندي  3890متر و دره ي رودخانه زاينده رود ،در جنوب روستاي چمخليفه
و چم چنگ ،به ارتفاع  1900متر از سطح دريا به ترتيب بلندترين و پست ترين محلهاي نقشهاند .سنگ هاي کربناته ي

ﻮر

ضخيم اليه تا توده اي سرآغاز کرتاسه ،طويلترين رشته کوهه اي منطقه را با راستاي شمال باختر-جنوب خاور ،همچون
کوه هاي دامنه ،بيدك ،شيخ بهاالدين ،پلنگ گالون ،تختك ،چشمه بغل و پرپر ،را پديد آوردهاند .عالوه بر اين ارتفاعات،
سنگهاي کربناته پرمين و ترياس در جنوب نقشه به ترتيب ارتفاعاتي همچون شيدا ،يان چشمه با ارتفاع  2800متر

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

از سطح دريا و آکولي با ارتفاع  2432متر از سطح دريا را پديد آورده اند.
دشتهاي تقريباً مسطح پوشيده شده از رسوبات سخت نشدهي کواترنري با ارتفاعي بين  2100اتا  2200متر از سطح

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

دريا ،در حد فاصل ميان رشته کوههاي منطقه گسترش داشته و محدودهي به نسبت وسيعي از سطح نقشه را
ميپوشانند .بيشترين تمرکز جمعيت در گسترهي مورد بررسي نيز در روستاهاي واقع در اين دشتها مشاهده ميشود.
زبان رايج در ميان مردم فارسي و ترکي و مذهب رايج ميان آنان شيعه اثني عشري است .شغل اکثر مردم زراعت و
گله داري بوده و از مهمترين محصوالت کشاورزي بعمل آمده در اين محدوده ميتوان به سيب زميني ،بادام ،گردو،
انگور ،کتيرا ،غالت و حبوبات اشاره کرد.

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

از نظر اقليمي محدودهي نقشه درمناطق کوهستاني قرارگرفته است وآب وهواي آن درنواحي شمالي معتدل بوده وبه
سمت جنوب سردترمي شود.
بزرگ ترين و مهم ترين رودخانهي دايمي اين گستره زاينده رود است .اين رودخانه در مسير خود از سنگهاي

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

دگرگوني و غير دگرگوني ژوراسيك ميگذرد .سد احداث شده بر روي اين رودخانه درياچهي به نسبت وسيعي در
پشت سد ايجادکرده است .به غير از اين رودخانه ساير آبراهههاي موجود در اين منطقه را گذرگاههاي سيالبهاي
بهاري و آبراهههاي فصلي تشكيل ميدهند.
راههاي مهم دسترسي منطقه را جاده هاي آ سفالته ي داران به نجف آباد ،داران به چادگان و چادگان به شهرکرد و
جادههاي آ سفالته و خاکي بين روستاها و شهرهاي داران ،چادگان و بن است.
موقعيت زمين ساختي

گسترهي نقشه از ديدگاه زمين ساختي در کمربند چين و تراست سنندج-سيرجان جاي دارد .اين منطقه را سنگهاي
دورانهاي اواخر پارينه زيستي ( ، )Paleozoicميانه زيستي ( )Mesozoicو نوزيستي ( )Cenozoicدربرگرفته اند.
رويدادهاي چندگانهي گسلش و چين خوردگي در طول تاريخ زمين ساختي ،در اثر مراحل کوهزايي پرشمار و تغيير
شكل هاي وارد شده بر منطقه ،به همراه رخدادهاي دگرگوني بر پيچيدگي سرگذشت و دشواري بررسي تاريخ زمين
شناسي آن افزوده است.اين گستره را ميتوان بر اساس شباهتهاي سنگ چينه اي و رويدادهاي زمين ساختي به دو
باريك رشتهي شمالي و جنوبي و پهنهي مرکزي تقسيم کرد.

1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
چينه نگاري
پهنهي مركزي
دوران پارينه زيستي () Paleozoic

از نگاه چينه نگاشتي ،کهن ترين واحدهاي سنگي در گسترهي نقشه را سنگهاي کربناته با سن پرمين تشكيل ميدهند.
واحد كربناتهي پرمين ()Pl

اين واحد بهشكل نواري باريك و بلند تنها در نيمهي جنوبي نقشه برونزد دارد .با توجه به ستبراي اليه بندي و رنگ
سطوح تازه شكست ،اين واحد را مي توان به دو عضو تقسيم کرد .عضو زيرين اين واحد شامل اليههاي ضخيم تا توده اي
با ستبراي ي متجاوز از چند ده سانتي متر سنگ آهك هاي برنگ خاکستري روشن تا سفيد بو ده که در مقاطع نازك
مطالعه شدهي آن تنها فسيل  Mizzia sp.به سن پرمين پسين ديده شده است .بخش بااليي اين واحد از سنگ
آهكهاي خاکستري تيره به ضخامت اليه بندي  5-30سانتي متر تشكيل شده و در مقاطع نازك آن فسيلهاي زير
به سن پرمين بااليي (مرغابين) قابل تشخيص است:

ﻮر

Verbeekina Verbeeki; Nummulostegina sp.; Hemigordiu sp.; Pachypholia sp.; Vermiporella sp.; Mizza
sp.; ostracoda

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

با توجه به شدت چين خوردگي موجود در اين واحد و بريده شدن مرز زيرين آن با بك گسلهي معكوس ،ستبراي
واقعي اين واحد قابل تخمين نيست ولي بيش وکم ضخامتي در حدود  400-500متر دارد.
اين سنگ ها با همبري ناپيوستهي فرسايشي ( ) Disconformableدر زير واحدهاي تخريبي ،کربناته  TRc,lقرار گرفته

تﻣ

اند.

ﺎﻓﺎ

دوران ميانه زيستي )(Mesozoic

و اﮐ
ﺘﺸ

بيشترين سطح نقشه را سنگهاي مربوط به اين دوران پوشش ميدهند .واحدهاي وابسته به اين دوران شامل انواع
سنگهاي آذرين ،رسوبي و دگرگوني است.

ﺳﻰ

واحد كنگلومرايي ترياس()TRc

ﺷﻨﺎ

اين واحد به گونهي هم شيب در زير واحدهاي کربناته ترياس ( )TRlجاي گرفته است.کنگلومراي  TRcبا ناپيوستگي

ﺎن

زﻣ

ﯿﻦ

فرسايشي بر روي واحدهاي کربناتهي پرمين نشسته است .اين واحد تنها در نيمه جنوبي منطقه برونزد دارد و بيشترين
رخنمون آن در يال جنوبي کوه آکولي ديده ميشود.
اين واحد از طبقات کنگلومرايي با سيمان آهكي و زمينهي ماسهاي پديدآمده است .قطعات سازندهي اين طبقات داراي

ﺳ
ﺎزﻣ

جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوبي هستند .اندازه ي قلوههاي اين واحد از چند سانتي متر تا حداکثر  30-40سانتي
متر متغيير است.اين قلوهها اغلب از جنس آهكهاي تيره رنگ پرمين و به ميزان کمتر ماسه سنگ است و به سمت
بخشهاي بااليي واحد بر ميزان قلوههاي آهكي آن افزوده ميشود.
واحد كربناتهي ترياس()TRl

اين واحد با ستبراي ي در حدود چند ده متر ،به شكل برونزدي سنگي با گسترشي محدود ،در نيمهي جنوبي نقشه و
در کوه آکولي ديده ميشود .اين واحد سنگ آهكي خاکستري رنگ به گونهي هم شيب ( ) Conformableبر روي واحد
کنگلومرايي  TRcو در زير سنگهاي آذرين بيروني ترياس-ژوراسيك  TRJvقرار دارد .اين طبقات حاوي تعداد بيشماري
قلوههاي آهكي پرمين با اندازههاي ي متفاوت ،از چند ميليمتر تا حداکثر  20سانتي متر ،است .فسيلهاي بدست آمده
در قلوه هاي آهكي اين واحد عبارتند از:
Globivalvulina sp.; Agathammina sp.; Hemigordius sp.; Glomospira sp.; Pseudovermiporella sp.; algae.

اين فسيل ها نشانگر سن پرمين بااليي (مرغابين) است .به نظر ميرسد که طبقات اين واحد در يك حوضهي محلي
متالطم و با گسترشي محدود ته نشست يافتهاند.
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واحد تخريبي-كربناتهي ترياس()TRc,l

اين واحد نيز تنها در نيمه جنوبي نقشه ،جنوب کوههاي شيدا و يان چشمه ،به شكل تپه ماهورهايي برونزد دارد .و
معادل واحدهاي تفكيك نشده ي  TRcو  TR lاست.
واحد آذرين بيروني-كربناته ترياس-ژوراسيك()TRJv,l

واحد  TRJv,lبه شكل پيوسته و هم شيب با ستبرايي بيش از  1000متر بر روي واحد تخريبي-کربناتهي ترياس ، TRc,l،
و با ناپيوستگي زاويه دار در زير طبقات آهكي کرتاسهي زيرين قرار گرفته است.
بيش ترين بخش اين واحد ازسنگ هاي آذرين بيروني با بافت پورفيريك در حد تراکي آندزيت تا بازالتيك تراکي
آندزيت و به ميزان کمتر سنگهاي ساب ولكانيك پديد آمده است .اغلب پورفيرهاي مشاهده شده در اين سنگهاي
آذرين را بلورهاي فلدسپاتهاي سديك ،که گاه بوسيله سرسيت و کلسيت جانشين شدهاند ،و آمفيبول تشكيل
ميدهند .بلورهاي ريز پيروکسن نيز در برخي از اين سنگ ها ديده ميشود.
در غرب روستاي شيخ شعبان ،جنوب باختر نقشه ،با حرکت به سمت بخشهاي بااليي اين واحد در داخل آن درون
اليه هاي آهكي خاکستر تيره تا خاکستري روشن ظاهر ميشوند .با توجه به جايگاه چينه اي و مجموعه ميكروفسيلهاي

ﮐﺸ
ﻮر

موجود در اين درون اليههاي آهكي ،به سن احتمالي ژوراسيك زيرين (لياس)،اين واحدرا به ترياس-ژوراسيك نسبت
ميدهيم .ميكروفسيلهاي بدست آمده در اين واحد عبارتند از:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

;Dasycladacea; Lithocodium Japonica; crinoids; corale; shell fragments; Bryozoa

واحد آذرين بيروني ترياس-ژوراسيك()TRJv

تﻣ

اين واحد با ستبراي بيش از چند صد متر در نيمهي جنوبي نقشه و در شمال روستاي الرك رخنمون داردکه در واقع

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخشهاي زيرين واحد  TRJv,lبوده و هيچ گونه درون اليه ي آهكي در آن يافت نمي شود.
اين سنگهاي آذرين بشدت دگرسان شدهاندواز تراکي آندزيت تا آندزيتيك ب ازالت با بافت پورفيريك با زمينه اي
ميكروکريستالين تا ميكروليتي و سنگهاي ساب ولكانيك تجزيه شده (دياباز) با بافت پورفيريك پديد آمده اند .رنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

عمومي اين سنگها سبز متمايل به خاکستري بوده و در درون آنها بخش هاي سيليسي به رنگ قرمز قهوه اي نيز
به وفور يافت ميشوند .وجود اين بخشهاي سيليسي ،ظاهري قرمز رنگ را به کل اين مجموعه ميدهد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

پورفيرهاي موجود در سنگهاي تراکي آندزيت را بلورهاي نيمه شكل دار پالژيوکالز با ترکيبي در حد آلبيت-اليگوکالز،
که به کاني هاي فيلوسيليكاته (رس ،ميكا ،کلريت) و اپيدت تجزيه شدهاند ،به همراه بلورهاي شكلدار هورنبلند ،که به
ميزان اندك به اپيدت تجزيه شدهاند ،و همچنين کانيهاي فرومنيزين (؟) ،که با اپيدوت و کلريت جانشين شدهاند،
تشكيل ميدهند .زمينهي اين سنگها نيز بلورهاي بي شكل فلدسپاتهاي سديمدار و کلريت است.
پورفيرهاي موجود در سنگهاي ديابازي را اغلب بلورهاي شكلدار تختهأي پالژيوکالز با ترکيبي در حد آلبيت-
اليگوکالز ،که توسط کانيهاي فيلوسيليكاته (ميكا ،کلريت) و اغلب پرهنيت جانشين شدهاند ،تشكيل ميدهد .بيشترين
بخش زمينه ي سنگ از پالژيوکالزهاي منشوري کوتاه ،با ترکيبي مشابه پورفيرهاي پالژيوکالز ،کلريت و کوارتزهايي
با تبلور دوباره ساخته شده است.
واحد تخريبي-كربناتهي ژوراسيك زيرين()Jmet1,2

اين واحد ب ه شكل نواري پهن و دراز با راستاي شمال باختر-جنوب خاور قسمتهاي مياني نقشه را در بر ميگيرد .از
نظر سنگ شناسي بخش هاي زيرين اين واحد را سنگ هاي دگرگون شده ،در حد شيست و ماسه سنگ دگرگون شده
و اسليت و بندرت طبقات شيستي غني از مواد آلي و گرافيت ،تشكيل ميدهند که با رگههاي بي شماري از جنس
سيليس بريده شده اند .سنگ شناسي اين بخش دگرگوني نشانگر سنگ مادري از جنس ماسه سنگ و شيل به همراه
درون اليههاي شيلي غني از مواد آلي و زغال است.قديميترين افق رخنمون يافته اين واحد ،در هستهي يك تاقديس
برگشته ،واقع در جنوب روستاي آبپونه ،در جنوب خاور نقشه قرار دارد که شامل سنگهاي دگرگوني در حد گارنت
آمفيبول شيست است .بلورهاي کشيدهي آمفيبول ،ترموليت و آکتينوليت ،باعث تورق اين سنگ ها مي شوند .با توجه
به رخنمون سنگهايي با درجه باالي دگرگوني همچون گارنت آمفيبول شيست ،آمفيبول شيست و گرانيتهاي
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گنيسي شده در هستهي اين تاقديس و همچنين کاهش درجه دگرگوني ،با حرکت به سمت طبقات جوانتر در چينها ،
و مشارکت کاني هاي ترموليت و آکتينوليت در تشكيل تورق منطقه و وجود يك منشاء حرارتي درنزديكي اين سنگ ها
(سنگ هاي گرانيت گنيسي شده) و همچنين توازي مشاهده شده بين تورق سنگها با سطح محوري اين تاقديس
برگشته به نظر ميرسد که با تشكيل چين هاي برگشته تا هميال برگشته ( )Overturned isoclinal foldدر سنگهاي
 ، J1,2تورق ،دگرگوني و نفوذ توده گرانيتي به داخل سنگهاي منطقه به طور هم زمان روي دادهاند.
با حرکت به سمت بخشهاي بااليي درون اليههاي سنگ آهكي دوباره تبلور يافته در بخشهاي مياني اين واحد ظاهر
مي شوند .در اين بخش مياني درون اليها ي آهكي به ضخامت  3-2متر از آهك االيتي تجديد تبلور يافته بهرنگ
خاکستري تيره را ميتوان مشاهده کرد که در آن تعداد بيشماري از ماکرو فسيل هاي بلمنيت در اندازه هايي بين - 1
 2سانتي متر مشاهده ميشود .ميكرو فسيلهاي مشاهده شده در اين افق کربناته عبارتند از:
;Heteroporella sp.; Cayoxia sp.; Nautiloculina sp.; Cylindroporella sp.; crinoid fragment
;microgastropoda; ostracoda; coral

به سمت بخشهاي باال تر اين واحد درون اليههاي آهكي حذف شده و درجهي دگرگوني سنگها نيز تا حد اسليت و

ﮐﺸ
ﻮر

ماسه سنگ و ميكرو کنگلومراي کمي دگرگون شده کاهش پيدا ميکند .با توجه به فراواني فسيل بلمنيت و هم چنين
وجود ميكروفسيل هاي شاخص ژوراسيك در افق سنگ آهك االيتي موجود در قسمتهاي مياني اين و احد ،ابن بخش

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

را ميتوان مشابه سازند بادامو در ايران مرکزي دانست .هم چنين شباهت رخساره اي طبقات تخريبي موجود در زير
و روي اين افق آهكي با سازندهاي شمشك و هجدك ايران مرکزي باعث شده تا سن ژوراسيك زيرين-مياني به اين
واحد نسبت داده شود .با توجه به شدت تغيير شكل وارد شده که ،موجب ايجاد چينهاي برگشته تا هم يال برگشته

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و همچنين گسلهاي معكوس با راستاي شمال باختر-جنوب خاور در اين واحد شده است ،و هم چنين عدم مشاهدهي
مقاطع سالماز اين واحد در محدودهي نقشه ،ستبراي واقعي اين واحد قابل تخمين نيست.

و
اﮐﺘ

واحد گارنت آمفيبول شيست ژوراسيك زيزين-مياني() am

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چنان که در بخش  6-2-3نيز اشاره شد در هستهي يك تاقديس برگشته با راستاي شمال باختر-جنوب خاور سنگهاي
گرانيتي گنيسي شده برونزد دارند .نزديك به اين سنگهاي گرانيتي ،سنگهاي شيستي حاوي پورفيروبالستهاي
آمفيبول از جنس ترموليت ،اکتينوليت و گارنت ديده ميشود .در سنگ آمفيبول شيست هابلورهاي آمفيبول به شكل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

تخته اي و هم ب ه صورت تيغكهاي آمفيبول ،که در تشكيل تورق غالب سنگ نقش اساسي را بازي ميکنند ،وجوددارند.
اين امر نشانگر رشد تيغك هاي آمفيبول هم زمان با تشكيل تورق دوباره در سنگ است.در آمفيبول گارنت شيست ها
عالوه بر آمفيبول ،بلورهاي نيمه شكلدار گارنت ،که در محل شكستگيها به کلريت تجزيه شده اند ،نيز ديده ميشود.
در اين سنگها هم چنين بلورهاي بيشكل فلدسپاتهاي آلكالن و به ميزان کمتر کانيهاي کوارتز ،باخاموشي موجي
و به شكل تجديد تبلور يافته ،نيز به چشم ميخورد.
واحد تخريبي ژوراسيك مياني()Jmet2

اين واحد بخش هاي بااليي واحد  Jmet1,2بوده و شامل سنگهاي دگرگون شده اي مانند شيل ،ماسه سنگ و درون
اليههاي کنگلومرايي در ون سازندي برنگ سبز خاکستري تا خاکستري تيره است .همچنين در افقهاي بااليي اين
واحد ميتوان برونزدهاي بسيار محدودي از سنگ هاي آذرين در حد دياباز را نيز مشاهده کرد .بيشترين گسترش اين
واحد در نيمهي جنوبي نقشه و در جوانب رودخانهي زاينده رود ديده ميشود .همبري اين واحد در نيمهي جنوبي
نقشه با واحد  Jmet1,2گسله است .با توجه به وجود ساختمان هاي چين خورده برگشته در اين واحد و همبري گسله ي
اين واحد با واحد  Jmet1,2و نيز پوشيده شدن آن با دگرشيبي زاويهداربا واحدتخريبي-کربناته ،J3 ،ستبراي واقعي اين
واحد قابل تخمين نيست  .باتوجه به شباهت سنگ شناسي اين واحد با سازند هجدك در ايران مرکزي سن ژ وراسيك
مياني براي آن در نظر گرفته شده است .شدت تغيير شكل در اين واحد معادل شدت تغيير شكل در واحد  Jmet1,2است.
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واحد تخريبي-كربناتهي ژوراسيك فوقاني()J3

اين واحد شامل طبقات ماسه سنگي ،سيلت سنگ ،شيل ،کنگلومراي درون سازندي و سنگ آهك با رنگ عمومي
سبزمتمايل به خاکستري تا سبز زيتوني است اما در برخي محل ها به طبقات ماسه سنگي ،کنگلومرايي و سنگ
آهكهاي ماسه اي به رنگ قرمز قهوه اي نيز برميخوريم .در اليههاي سنگ آهك خاکستري تيرهي اين واحد ميتوان
ماکروفسيل بلمنيت ،خردههاي صدف وساقه کرينوئيد و ميكروفسيلهاي وابسته به ژوراسيك پاياني و همچنين
نودولهاي چرتي آهندار را يافت .ميكروفسيلهاي موجود در اين اليههاي آهكي عبارتند از:
;Favreina Jurassica; Favreina sp.; Tubiphyles sp.; Textularia sp.; crinoid; shell and algal fragments
;echinoid spine; radiolaria

سيمان طبقات کنگلومراي ي اين واحد از جنس آهكي و قلوههاي اين اليههاسنگ آهكهاي خاکستري و قرمز آجري،
سنگهاي دگرگوني و ماسه سنگ است.
رخنمونهاي اين واحد در نيمهي جنوبي ورقه داراي چينهاي ماليم بوده اما نزديك به گسل داالن بر اثر عملكرد اين
گسل چين خوردگي موجود در اين واحد به چينهاي بسته ( )Close foldتبديل ميشود .دراين سنگها عالوه بر
کليواژ شكستگي ،که موازي سطح محوري چينهاي مشاهده شده در آن است ،دگرگوني خفيف ي نيز ديده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

چون رسوب ه اي سخت نشدهي کواترنري به گونهي زاويه داراين واحد را ميپوشانند ،ستبراي دقيق ان قابل تخمين
نيست ولي دست کم چند صد متر ضخامت دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد كربناته ي ژوراسيك بااليي()Jl13

تﻣ

در محلهايي که اليههاي سنگ آهك خاکستري رنگ واحد  J3قابل تفكيك بوده اند اين طبقات به شكل يك واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگي مجزا بنام  J l13تفكيك شده اند .بيش ترين رخنمون اين واحد در کوه پرپر ،خاور نقشه ،قرار دارد که به علت
نزديكي به گسل راندهي داالن اين واحد ب ه شدت چين خورده است .اين افق سنگ آهك تا سنگ آهكهاي ماسه اي

و
اﮐﺘ

خاکستري تيره با ستبراي اليهبندي  10-20سانتي متر است .در اين واحد ماکروفسيل بلمنيت و همچنين
ميكروفسيلهاي مربوط به ژوراسيك پاياني (کيمبريجين) يافت شده است.اين ميكروفسيلها عبارتند از:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Natiloculina oolithca; Glomospira sp.; Textularia sp.; Valvulina sp.; Siphovalvulina sp.; Tubiphytes
;sp.; Everticyclammina sp.; Heteroporella lemmensis; Alveosepta sp.; ostracoda; microgastropoda

با توجه به عدم مشاهده ي مقطع کامل اين واحد در سطح نقشه ستبراي دقيق آن قابل تخمين نيست اما ميتوان

زﻣﯿ

ضخامتي در حدود  50-80متربراي آن در نظر گرفت.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد كربناتهي ژوراسيك فوقاني()Jl23

اين واحد شامل طبقات سنگ آهك ماسه اي قرمز قهوه اي وسنگ آهكهاي دولوميتي به رنگ خاکستري روشن است
که با کليواژ شكستگي بريده شده اند .قاعده ي اين واحد با سنگ ه اي قديمي تر فرسايشي و همبري آن ناپيوسته ي
زاويهدار است .در ميان قلوه هاي سنگي مشاهده شده در بخشهاي قاعدهاي اين واحد ميتوان قطعاتي از جنس
سيليس و سنگهاي دگرگوني را نيز يافت .وجود سنگهاي دگرگوني در اين واحد نشانگر تهنشست اين واحد پس از
رخداد دگرگوني و تغيير شكلي در واحدهاي قديميتر از آن در ژوراسيك بااليي است .اين واحد با رگههاي کلسيتي
بيشماري بريده شده است و ستبرايي در حدود  30-60متردارد .ميكرو فسيلهاي بدست آمده در اين واحد معرف
سن ژوراسيك است که با توجه به جايگاه چينه اي سن ژوراسيك بااليي به آن نسبت داده ميشود .اين ميكروفسيلهاي
عبارتند از:
;Pseudolituonella sp.; Trochommina sp.; Thaumatoporella sp.; Favreina? ps.; Textularid; miliolids
echinoderma; shell fragments; crinoids; bryozoa; radiolaria.

واحد تخريبي-كربناته-آذرين ژوراسيك باال -كرتاسه( )JK

اين واحد در نيمهي باختري نقشه ،جنوب درياچ ه زاينده رود و جنوب کوه بيدك (يكه کوه) رخنون يافته و با همبري
ناپيوستهي زاويه دار بر روي واحدهاي دگرگون شده ژوراسيك زيرين-مياني ( )J1,2و واحد تخريبي -کربناته ژوراسيك
فوقاني ( ) J3و در زير واحدهاي آهكي تخريبي کرتاسه و اليههاي سخت نشده کواترنري قرار ميگيرد .اين واحد از
تناوب شيل و سيلت سنگ سبز خاکستري ،ماسه سنگ آهكي و سنگ آهك ماساي قرمز قهوه اي و سنگ هاي
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
آتشفشاني از جنس آندزيتيك بازالتهاي حفرهدار پديدآمده وبا يك کليواژ شكستگي قطع شده اند .آندزيتيك بازالت
ها داراي بافت پورفيريتيك بوده و پورفيرهاي آن را کانيهاي نيمه شكلدار تا بي شكل پالژيوکالز ،که به سرسيت و
کلريت تجزيه شدهاند ،و قالبهاي يك کاني مافيك ،که بويبله کاني هاي کربنات کلسيم و اکسيد آهن جايگزين
شدهاند ،تشكيل ميدهند .زمينهي اين سنگ ها را ميكروليتهاي پالژيوکالز يا ترکيب سديك ،کربنات کلسيم و کلريت
اشغال نمودهاند .حفرات بي شماري در اين سنگها ديده ميشود که با کربنات کلسيم پر شدهاند .ستبراي اين واحد
با توجه به اين که همبري اين واحد با سنگ آهكهاي تخريبي کرتاسه ناپيوستگي فرسايشي زاويهدار بوده و عدم
مشاهد مقطع کامل آن در منطقه ،قابل تخمين نيست ا ما با توجه به ستبراي زياد اين واحد در ساير نواحي منطقه
سنندج-سيرجان ميتوان ضخامتي در حدود چند هزار متر براي آن ارزيابي کرد.
واحد كربناتهي كرتاسه زيرين()K l1

در بخشهاي قاعده اي واحد  Ksh.l1برونزد وسيعي از سنگ آهك هاي برگوارهدار به رنگ خاکستري روشن تا کرم ديده
ميشود که قابل تفكيك بوده وبه نام واحد  Kl1بر روي نقشه جدا شده اند .اين واحد سنگي ضخيم اليه تا توده اي

ﮐﺸ
ﻮر

بوده و ستبراي آن در حدود چند ده متر است .ميكروفسيل هاي مطالعه شدهي اين واحد نشانگر سن کرتاسه است و
با توجه به جايگاه چينه اي سن آپتين-آلبين را براي آن در نظر ميگيريم .اين ميكروفسيل ها عبارتند از:
;Globigerina sp.; Lenticulina sp.; Valvulammina prcardi; Textularia sp.; Pseudolituounella reicheli
Rotalia sp.; Aeolisaccus sp.; Globigerinelloides algeriana,; nautiloculin oolithica; miliolids; radiolaria.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد تخريبي-كربناتهي كرتاسه ي زيرين()Ksh.l1

تﻣ

اين واحد در شمال گسل معكوس داالن ،در نيمهي شمالي نقشه ،گسترش داردو شامل اليههاي شيلي سبز مايل به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خاکستري با درون اليههاي سنگ آهكي ،با ستبراي اليه بندي از چند ده سانتي متر تا حداکثر چند متر ،است .اين
واحد به طور جانبي بسيار تغييرمي کند بهط وريكه با حرکت به سمت خاور منطقه بر ميزان طبقات آ هكي آن افزوده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

شده و از ميزان طبقات شيلي کاسته ميشود(واحد  .) Kls1با توجه به بريده شدن اين واحد با گسلههاي متعدد ،در
شمال گسل داالن ،و عدم مشاهدهي مقطع کامل آن ستبراي واقعي اين واحد قابل تخمين نيست اما به توجه به
تاقديس رخنمون يافته در واحد  Kls1حداقل ستبراي  2500متر براي آن ارزيابيمي شود.در طبقات شيلي اين واحد

است عبارتند از:

زﻣﯿ

ماکروفسيلهاي دوکفهاي و گاستروپود و در طبقات آهكي آن تعداد بي شماري دوکفه اي يافت ميشود .اليههاي اين
واحد بوسيله يك کليواژ شكستگي قطع شده اند .ميكروفسيلهاي يافت شده در اين واحدکه معرف سن آپتين -آلبين

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

Orbitolina sp.; Dictyoconus sp.; Actinoporella sp.; Lenticulina sp.; Miliolids; Textularid; Dasycladacea
(Accularia sp.); gastropods; echinoid spine, crinoid stem; echinoid fragments; radiolaria;shell
fragments.

واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()lm

درون اليههاي آهكي متوسط تا ضخيم اليه اي که قابل جدايش در داخل واحد  Ksh.l1است به نام واحد  lmدر سطح
نقشه تفكيك شده اند.
واحد تخريبي-كربناتهي كرتاسهي زيرين()K ls1

اين واحد تغيير جانبي واحد  Ksh.l1بوده که تنها در نيمه خاوري منطقه ،جنوب روستاي هومان ،برونزد دارد و سن
آپتين-آلبين به آن نسبت ميدهيم .يخش زيادي از اين واحد را طبقات آهكي برگوارهدار با فسيلهاي فراوان دوکفهاي
و به ندرت بلمنيت به همراه درون اليههاي شيلي تشكيل ميدهند .با توجه به ساختمان چين خوردهي اين واحد و
عدم مشاهدهي واحد زيرين حداقل ستبراي در نظر گرفته شده براي اين واحد حدود  2500متر است.
واحد تخريبي كرتاسهي زيرين()sh1,sh2

در جنوب روستاي هومان با توجه به ستبراي زياد اليه هاي شيلي و مشخص بودن موقعيت چينه اي اين اليهها،
واحدهاي شيلي به تفكيك در سطح نقشه جدا شدهاند (واحدهاي .)sh1,sh2
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واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()Kl11

حد  Kl11شامل سنگ آهك ،سنگ آهك رس دار و به ميزان کمتر سنگ آهك ماسهاي ضخيم اليه تا تودهاي ،به رنگ
خاکستري تيره تا خاکستري است .طبقات اين واحد با يك کليواژ شكستگي بريده شده و ستبرايي بيش از  1000متر
دارد.همبري باال و پايين اين واحد ناپيوستگي زاويهدار است .سن اين سنگ ها باتوجه به ميكروفسيل هاي مطالعه
شدهي زيرکرتاسه ي پايين(آپتين-آلبين) است.
;Orbitolina sp.; Orbitolina of Kurdica; Lenticulina sp.; Cuneolina sp.; Boueina spp.; echinoid spine
shell fragments.

واحد كربناته -تخريبي كرتاسهي زيرين()K dl1

اين واحدبا دگرشيبي زاويه دار بر روي واحدهاي دگرگونهي  J1,2و سنگهاي تخريبي-کربناته-آذرين ژوراسيك بااليي
کرتاسه ( )JKقرار دارد .واحد  Kdl1تنها در باخترمنطقه و در جنوب کوه بيدك رخنمون دارد .اين واحد سنگ آهك هايماسهاي تخريبي حاوي قطعات بي شماري از سنگ آهك و کلسيت است .در بخشهاي پاييني اين واحد قلوههايي از
سنگهاي زيرين آن نيز وجود دارد .ستبراي اين واحد در حدود  10-20متر است و با توجه به ميكروفسيلهاي بدست
آمده و جايگاه چينه اي سن کرتاسه ي پايين به آن نسبت داده ميشود .ميكروفسيلهاي مطالعه شده عبارتند از:

ﮐﺸ
ﻮر

;Pseudochoffatella sp.?; Orbitolina spp.?; echinids; shell Fragment s
Algae.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()ml

در محل هايي که سنگ آهك هاي ضخيم واحد  Kl11داراي ستبراي قابل توجه و تفكيك گذاري است با نشانهي ml

تﻣ

نام گذاري شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()Kl21

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

اين واحد سنگ آهكهاي خاکستري تيره ي ضخيم اليه تا توده اي است که با يك کليواژ شكستگي بريده شده و به
گونهي ناپيوستگي فرسايشي زاويهدار بر روي واحدهاي قديميتر از خود قرار ميگيرد .در قاعدهي اين واحد در برخي
محل ها ستبرايي در حدود چند متر از سنگ آهك دولوميتي به رنگ خاکستري روشن تا کرم و در ساير محل ها

معرف سن آپتين-آلبين است.

زﻣﯿ

ستبرايي در حدود چند متر از يك کنگلومراي قاعده اي ديده ميشود .جنس قلوه هاي اين کنگلومرا اغلب از سيليس و
سنگ آهك است .ستبراي اين واحد متغيير و در حدود  20-50متر است .ميكروفسيلهاي مطالعه شده در اين واحد

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

& Orbitolina sp.; Dictyoconus sp.; Choffatella sp.; Salpingoparella sp.; textularids; miliolids; radiolaria
spicules.

واحد كربناته-تخريبي كرتاسهي زيرين()Ksl1

اين واحدکه تنها در شمال گسل داالن و درامتداد رشته کوه داالن رخنمون دارد ازتناوب سنگ آهك هاي ماسه اي
خاکستري رنگ و ماسه سنگ آهكي قرمز قهوه اي تشكيل شده است که با يك کليواژ شكستگي بريده شدهاند .در
اليههاي سنگ آهكي اين واحد ميتوان قطعاتي از اليههاي ماسه سنگ آهكي قرمز قهوه ا ي را نيز مشاهده نمود .که
نشانگر آشفتگي محيط رسوبي در زمان ته نشست اين واحد است .اين واحد به سوي خاور ،جنوب روستاي آب گرم
کرون ،به تناوب منظم اليه اي از سنگ آهك خاکستري و سنگ آهك رس دار واجد نودولهاي چرت آهندار تبديل
ميشود .در اين واحد ميكروفسيلهاي زير بدست آمدهاند:
;?Faverina sp.; Lenticulina sp.; Textularia sp.; Involutina sp.?; longella sp.?; Cuneolina sp.
globigerinoids; radiolaria; gastropods

واحد كنگلومرايي كرتاسهي زيرين()Kc1

اين واحداز طبقات کنگلومرايي به همراه درون اليههاي ماسه سنگ آهكي و ماسه سنگ دانه درشت تشكيل شده است
و تنها در نيمهي خاوري منطقه ،جنوب روستاي هومان ،رخنمون دارد .اين واحد با همبري ناپيوستهي فرسايشي
زاويهدار بر روي سنگ آهك هاي  Kls1قرار دارد .جنس اکثر قلوه هاي اين واحد از سنگ آهكهاي کرتاسهي زيرين
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است  .ضخامت اين واحد در حدود چندين متر است که با توجه به شيب اندك آن داراي رخنمون قابل توجهي
است.ميكرو فسيلهاي بدست آمده از زمينهي اين واحد سن کرتاسهي پاييني را گواهي ميدهد.
Orbitolina sp.; Dictyoconus sp.; Natiloculina sp.

واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()Kl31

اين واحد تناوبي از سنگ آهكهاي خاکستري تيره و سنگ آهك رس دار صورتي رنگ است و تنها در نيمهي خاوري
منطقه ،جنوب روستاي هومان ،رخنمون دارد وبه گونهي همشيب بر روي واحد کنگلومرايي  Kc1قرار ميگيرد .ستبراي
اين واحد در حدود  10-20متر است .ميكروفسيلهاي بدست آمده و جايگاه چينهاي آن معرف سن کرتاسهي پاييني
است.اين ميكروفسيل هاي عبارتند از:
;?Pseudocyclamina sp.; Burgundia sp.; Choffattella sp.?; Orbitolina sp.

واحد كربناته-تخريبي كرتاسهي زيرين()Ksl

اين واحد تنها در شمال خاور گسل دره بيد رخنمون دارد و شامل سنگ آهكهاي قرمز قهوهاي به همراه ذرات تخريبي
و نودولهاي چرت آهن دار است .اين واح د با ناپيوستگي فرسايشي و با شيبي کم ،در حدود  5-20درجه ،بر روي
واحدهاي قديمي تر از خود قرار ميگيرد .ضخامت اين واحد متغير و بين  5-20متر است.

ﮐﺸ
ﻮر

دوران نو زيستي() Cenozoic

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد كنگلومرايي ائوسن()Ec

تﻣ

در شمال گسل داالن ،نيمه خاوري منطقه ،برونزد دارد و به طور دگرشيب بر روي سنگ آهكهاي کرتاسهي زيرين
(  )Kl11قرار ميگيرد  .رنگ عمومي اين واحد صورتي تاقرمزاست و بخش زيادي از آن را طبقات کنگلومرايي با سيمان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد مارني ميوسن-پليوسن()M-Pl

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اکسيد آهن و زمينهي ماسهاي تشكيل مي دهد که داراي درون اليههاي ماسه سنگي و ماسه سنگ آهكي است.
قلوههاي اين کنگلومرا داراي جورشدگي بد ،گرد شدگي متوسط و از جنس سنگ آهكهاي کرتاسهي زيرين ،ماسه
سنگ و سيليس است .ستبراي اين واحد در حدود  500متر است.
اين واحد تناوبي از مارنهاي سبزمتمايل به خاکستري و سنگ آهك هاي ماسه اي خاکستري تا کرم ژيپس دار است
که باشيبي در حدود  5-10درجه و با دگرشيبي زاويه دار ير روي واحدهاي قديميتر و در زير رسوبات سخت نشدهي

زﻣﯿ

کواترنري قرار مي گيرد .ستبراي اين واحد بين  10-20مترمتغير است .درقسمت هاي آهكي اين واحد خارپوست
اسكوالتا(؟)ديده ميشود.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

باريك رشتهي شمالي

واحدهاي دگرگونهي ژوراسيك مياني()Jsch2

اين واحد تنها در شمال گسل درهبيد برونزد دارد و از سنگ هاي دگرگوني در حد شيست ،ماسه سنگ دگرگوني و
کنگلومر اي دگرگون شده پديدآمده است .سنگ مادر اين واحد شيل ،سيلت استون ،ماسه سنگ سبز خاکستري همراه
با درون اليههاي کنگلومرايي درون سازندي ارغواني رنگ است .قلوههاي اين طبقات کنگلومرايي از جنس ماسه سنگ
وسيليس است و اندازهي آنها بين چند سانتي متر تا حداکثر  10سانتي مترمتغير است .در درون واحدهاي ماسهسنگي
اين واحد بلورهاي پيريت به فراواني يافت ميشوند .دربخشهاي باال تر اين واحد از درجه دگرگوني سنگها کاسته
ميشودبهطوري که در واحد  Js2درجهي دگرگوني سنگها به اسليت ميرسد .همبري زيرين اين واحد گسله است،گسل
دره بيد ،و به طور هم شيب در زبر واحد  Js2جاي ميگيرد .با توجه به ساختمان چين خورده -برگشتهي موجود در
اين واحد و بريده شدن مرز زيرين آن با گسل دره بيد ستبراي اين واحد قابل تخمين نيست .يافت شدن پالينوفلورهاي:
Ischyosporites sp. aff. I. variegatus
Parvisaccites sp. aff. P. radiatus

در اين واحد وهمگوني سنگ شناسي آن با واحد  Jmet2نشانگر سن ژوراسيك مياني است.
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واحدهاي دگرگوني ژوراسيك مياني()Js2

اين واحد به طور هم شيب بر روي واحد  Jsch2قرار گرفته و شامل ماسه سنگ دگرگونه و اسليت سبز خاکستري است.
شدت دگرگوني در اين واحد به سمت بخش هاي باالتر آن کاهش مييابد بهطوري که به تناوب ماسه سنگ ،سيلت
سنگ و شيلهاي کمي دگرگون شده تبديل مي شود .با توجه به ساختمان چين خورده -برگشتهي موجود در اين
واحد و عدم مشاهده ي واحد هاي روي آن ضخامت اين واحد قابل تخمين نيست .بر پايهي شباهتهاي سنگ چينه اي
اين واحد با سازند بغم شاه در ناحيه ايران مرکزي و هم چنين وجود مرز تدريجي بين اين واحد و واحد  Jsch2سن
ژوراسيك مياني براي آن مناسب است.
باريك رشتهي جنوبي
ls

واحد تخريبي-كربناتهي كرتاسهي زيرين( )K

اين واحد تنها در جنوب باخترمنطقه و در کمر پايين گسل معكوس بن رخنمون دارد .واز تناوب شيل هاي سبز رنگ
و ماسه سنگهاي آهكي به همراه درون اليههاي ماسه سنگ آرنيتي قرمز قهوه اي و سنگ آهكهاي خاکستري رنگ
تشكيل شده است .در اين واحد درون اليه هاي محدودي از سنگهاي توفي نيز ديده ميشود .سنگ هاي اين واحد

ﮐﺸ
ﻮر

داراي يك کليواژ شكستگي است و به شدت چين خوردهاند ،بهطوري که چينهاي برگشته ي مزوسكوپي فراواني با
سوي حرکتي به سمت جنوب خاور را ميتوان در آنها يافت .همبري بااليي اين سنگ ها با واحد  Kl2گسله است .با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توجه به شدت تغيير شكل مشاهده شده در اين واحد و همبري گسلهي آن با واحد  Kl2ستبراي دقيق اين واحد قابل
ارزيابي نيست .ميكروفسيلهاي مشاهده شده در اليههاي سنگ آهكي اين واحد عبارتند از:

تﻣ

Lentaculina sp.; Cuneolina sp.; Textularia sp.; alge (Cayuxina sp.); radiolaria; crinoids.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که معرف سن کرتاسهي پاييني است.

و
اﮐﺘ

واحد كربناتهي كرتاسهي زيرين()K l2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد تنها در جنوب باخترمنطقه و در کمر پايين گسل معكوس بن رخنمون داردو سنگ آهكهاي خاکستري
تيره و سنگ آهكهاي رس دار خاکستري با يك کليواژ شكستگي پديدآمده است .همبري بااليي و پاييني اين واحد
گسله بوده لذا ستبراي واقعي آن قابل تخمين ننيست .اين واحد به طورجانبي به واحدهاي سرشار از مواد آلي Kl1

زﻣﯿ

تبديل ميشود که با توجه به وجودميكرو فسيل هاي کرتاسهي پايين در اين واحد ميتوان اين سن را يه واحد نام
برده نيز نسبت داد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد كربناتهي كرتاسه ي زيرين()Kl1

چنان چه اشاره شدواحد Kl2به طور جانبي و محلي در جنوب شهر بن به اليههاي سنگ آهكي سرشار از مواد آلي
واجد ميكروفسيل هاي:

;Trocholina sp.; Involutina sp.; Crassicollaria sp.; Globocheta sp.; Valvulinella sp.; Haurina sp
calpionellides; radiolaria.

تبديل ميشود که با توجه به مجموعه فسيلي يافت شده سن کرتاسهي پايين براي آن مناسب است.
واحد كنگلومرايي ائوسن()Ecg

اين واحد تنها در جنوب خاوري شهر بن ديده ميشودواز طبقات کنگلومرايي با درون اليههاي ماسه سنگي پديدآمده
است .اکثر قلوه هاي اين اليه ها را سنگهاي آهكي کرتاسهي زيرين و به ميزان کمتر ماسه سنگ و چرت تشكيل
مي دهند .سيمان اين واحد آهكي تا آهك ماسهاي است .گرد شدگي قلوه ها خوب ،جورشدگي آنها بسيار بد و اندازه
ي قلوهها حداکثر تا  70سانتي متر است .ستبراي اين واحد در حدود  1500متر است.
رخسارههاي پليوسن-كواترنري
c

واحد كنگلومرايي پليوسن-كواترنري( )PlQ

اين انباشتهها کنگلومراي درشت دانه است و تنها در نزديكي روستاي مشهدي کاوه،ميانه ي باختري منطقه ،رخنمون
دارد.زمينه ي اين واحد ماسهاي و سيمان آن آهكي است و اغلب قلوههاي آنرا سنگهاي دگرگوني تشكيل ميدهند.
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اين واحد با شيبي کم ،در حد چند درجه ،با ستبرايي در حدود  7متر وبا دگرشيبي زاويهدار بر روي واحدهاي دگرگوني
ژوراسيك پايين-مياني قرار دارد.
رسوبهاي كواترنري

اين نهشتهها شامل واحدهاي سخت نشده کواترن ـري است که از آن شمــ ار ميتوان به ( Qalبسترهاي رودخانهأي)،
( Qcپهنههاي رسي)( Qsc ،پهنههاي رسي ،سيلتي)( Qsl،واريزه هاي دامنـهاي)( Qt2،تراس هاي رودخانهاي جوان)،
( Qt1تراسهاي رودخانهاي قديمي) اشاره کرد.
سنگهاي آذرين دروني گرانيتي

اين سنگها تنها در جنوب خاور منطقه و در هستهي يك تاقديس برگشته برونز د دارند .اين سنگها بهطور همزمان
با واقعهي تغيير شكلي ،پس از ژوراسيك مياني-پيش از ژوراسيك باال،که موجب چين خوردگي و پيدايش برگوارگي
غالب،به موازات سطح محوري اين چينها ،در سنگهاي تخريبي ژوراسيك پايين -مياني شده بودند ،بصورت ورقه اي
به داخل سنگهاي تخريبي ژوراسيكپايين -مياني نفوذ کرده اند .در نتيجهي اين فرايند برگوارگي غالب نيز در اين
گرانيتها ايجاد شدهاست و سنگهاي دگرگوني درجات باالتر ،که با پيدايش کانيهاي ترموليت و آکتينوليت به موازات

ﮐﺸ
ﻮر

برگوارگي غالب منطقه شناخته ميشوند ،در نزديكي اين منبع گرمايي ايجاد شدهاند .اين سنگهاي گرانيت گنيسي
داراي بافت هتروگرانوالر بوده و از کانيهاي آلكالي فلدسپار ،کوارتز ،تورمالين و کانيهاي فرومنيزين  ،که به کلريت و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اپيدت تجزيه شده اند ،تشكيل شدهاند .در نزديكي اين گرانيتها رخنمونهايي از سنگهاي آذرين بازيكتر  ،در حد
ديوريتيك گابرو تا ديوريت ،نيز ديده ميشود که در حال حاضر به ديوريت دگرگونه و ديوريتيك گابرو تبديل شدهاند.
اين سنگهاي آذرين مافيك داراي برونزدهاي بسيار محدودي بوده و قابل جدايش در مقياس نقشه نيستند.

و
اﮐﺘ

تكامل زمين شناختي منطقه

کهن ترين واحد سنگ چينهاي در گسترهي مورد بررسي را سنگهاي پرمين بااليي ،واحد  ،Plتشكيل ميدهند که

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بسيار مشابه واحد سنگ چينهاي پرمين در زاگرس ،آخرين بخشهاي سازند داالن ،است .مطالعهي ميكروفسيلهاي
اين رخساره نشانگر تهنشست آن در يك محيط دريايي کم عمق است .تشكيل کنگلومراي پيشرونده ي منوژنتيك بر
روي کربنات هاي پرمين در زمان ترياس ميتواند نشانگر آغاز کافت شدگي در طول زون سنندج -سيرجان باشد .پس

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

از آن پيشروي دريا در اين گستره رخسارههاي کربناته بر جاي گذاشته و همزمان با اين پيشروي در باريك رشتهي
شمالي محدوده مورد بررسي رخسارههاي شيلي و ماسه سنگي نهشته شده اند .تناوب فعاليتهاي آتشفشاني همراه با
سنگ آهكهاي ترياس باال-ژوراسيك پايين نشانگر فوران سنگهاي آتشفشاني در يك محيط کم عمق بوده که اين
امر را ميتوان در ديگر بخشهاي زون سنندج-سيرجان ،بويژه در جنوب خاوري اين زون ،نيز مشاهده کرد .نهشته
شدن رخساره هاي تخريبي (شيل و ماسه سنگي) ژوراسيك پايين -مياني ،که داراي افقي از سنگ آهك بلمنيت دا ر
در بخش هاي مياني خود است ،ياد آور رخسارههاي محيطهاي کوالبي مردابي-دريايي کم عمق-دلتايي سازندهاي
شمشك ،بادامو و هجدك در ناحيه ايران مرکزي است .تبديل جانبي ماسه سنگها به کنگلومرا در رخسارههاي تخريبي
بخشهاي بااليي اين مجموعه ،رخسارهي مشابه سازند هجدك ،نشانگر يك محيط دلتايي است .پس از نهشته شدن
رخساره هاي شيل و ماسه سنگي ژوراسيك پايين -مياني ،تكاپوهاي زمين ساختي به همراه نفوذ ورقه گرانيتي بداخل
اين مجموعه موجب چين خوردگي ،ايجاد برگوارگي غالب و همچنين پيدايش سنگ هاي با درجه دگرگوني باال در
هستهي تاقديس و در نزديكي ورقهي گرانيتي شده است .پس از اين رويداد رخسارههاي سنگي کهنتر که چين
خورده بودند دچار فرسايش شده و رخساره هاي کربناته تخريبي ،ميكرو کنگلومرا ،شيل و ماسه سنگ مناطق کم عمق
ژوراسيك باالئي با ناپيوستگي زاويهدار بر روي سنگهاي قديمي تر از خودتهنشست کردهاند.
در تداوم اين رويداد زمين ساختي رخسارههاي تخريبي ژوراسيك باال-کرتاسه پايين همراه با فعاليت هاي آتشفشاني
اين پهنه را همانند ساير محلهاي زون سنندج -سيرجان فرا گرفته است .پيشروي دريا در کرتاسه پايين (آپتين -
آلبين) در اين گستره همگاني بوده و تمامي نهشتهها به زير آب رفته اند ،بگونه اي که در برخي مناطق سنگ آهك
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تخريبي و در سايرمحلهاسنگ آهك ،مارن و شيل مناطق عميق تر رسوب کردهاند .وجود رخسارهي کنگلومرايي در
اواخر کرتاسه زيرين را ميتوان در اثر تكاپوهاي زمين ساختي در پايان کرتاسه زيرين در نظر گرفت .رخساره ي
کنگلومرايي واحد ائوسن در منطقه ،باريك رشته شمالي و جنوبي ،در اثر فرسايش بلنديها بوده است .در ميوسن -
پليوسن رخساره هاي مارني و سنگ آهك ماسها ي ژيپس دار نشانگر پوشيده شدن اين گستره با رسوبهاي دريايي
کم عمق است .در زمان کواترنري فرسايش بلنديها رخسارههاي مربوط به اين دوره ،که تا زمان عهد حاضر نيز تداوم
داشتهاند ،را بر جاي گذاشته است.
زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت

گسترهي نقشه در کمربند چين وراندگي زون سنندج-س يرجان قرار دارد .برداشتهاي صحرايي پيچيدگيهاي
ساختاري بسياري را در منطقه نشان ميدهد .از ديدگاه ساختاري تغيير شكلهاي موجود در گسترهي مورد بررسي
به دو گروه اصلي چين خوردگيها و گسلها تقسيم ميشود.
چين خوردگيها

ﮐﺸ
ﻮر

چين خوردگيها در محدودهي مورد بررسي از يك نظم خاص تبعيت ميکنند بدينگونه که تمامي چينهاي مشاهده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده داراي روند محوري بهتقريب مشابه ،شمال باختر-جنوب خاور ،هستند .چينهاي برگشته تنها در واحدهاي
تخريبي مربوط به ترياس تا ژوراسيك مياني و سنگهاي کربناتهي موجود در کمرپايين گسل بن مشاهده ميشوندکه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

همگي داراي همگرايي به سمت جنوب خاوري ميباشند .چين خوردگيهاي مشاهده شده در ساير واحدهاي
سنگيبهشكل چينهاي ي متقارن تا مايل با سطوح محوري پر شيب است که اينها نيز داراي روند محوري مشابه
چينهاي برگشته هستند.شباهت روند محوري چين ها حكايت از استمرار روند کوتاه شدگي وارده به منطقه ،با راست اي

و
اﮐﺘ

شمال خاور-جنوب باختر ،در طول تاريخ تغيير شكلي حاکم بر منطقه دارد.
گسلها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسلهاي اصلي در محدودهي نقشه شامل گسلهاي دره بيد ،داالن ،بن و شيدا است .اين گسلها از نوع معكوس ،با
راستاي شمال باختر-جنوب خاور ،بوده که بهجز گسل شيدا بقيهي آن ها به سمت شمال خاور شيبدارند .با توجه به
امتداد و نحوهي عملكرد اين گسل ها ،راستاي کوتاه شدگي منطقه بايستي در جهت شمال خاور-جنوب باختر باشد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين راستا با امتداد بدست آمده از مطالعهي چين خوردگيهاي منطقه کامالً همخواني دارد.
با توجه به ساختارهاي توصيف شده بهنظر ميرسد که عملكرد کوتاه شدگي وارده برناحيه در طول تاريخ تغيير شكلي
حاکم برمنطقه همواره تقريباً ثابت بوده است.
وجود برگوارگي ايجاد شده بر اثر انتظام کانيهاي ورقهاي ،تنها در سنگهاي تخريبي ترياس-ژوراسيك و سنگهاي
ژوراسيك پايين -مياني و ورقهي گرانيتي موجود در آن ها ،به همراه وجود چينهاي برگشتهي اين واحدها و قرار گيري
واحدهاي ژوراسيك باال با ناپيوستگي زاويهدار بر روي آن ها نشان از وجود يك فاز تغيير شكلي شديد در زمان پس از
ژوراسيك مياني،پيش از ژوراسيك بااليي ،در منطقه دارد .با توجه به روند محور،شمال باختر-جنوب خاور ،سطح
محوري و روند همگرايي ،به سمت جنوب خاوري ،چينهاي برگشته و همچنين توازي سطوح برگوارگي با سطوح
محوري چينها ،راستاي شمال خاور-جنوب باختر براي روند کوتاه شدگيوارد شده در طي اين فاز تغيير شكلي محرض
است.بهنظر ميرسد دومين رويداد تغيير شكلي اصلي در منطقه پس از تهنشست واحدهاي کربناتهي کرتاسهي زيرين
و پيش از ته نشست واحدهاي کنگلومريي ائوسن ،که با ناپيوستگي زاويهدار سنگ هاي قديميتر از خود را ميپوشانند،
روي داده است .اين رخداد با ايجاد چينهاي ايستاده تا مايل در سنگهاي ژوراسيك باال و کرتاسهي زيرين و ايجاد
يك کليواژ شكستگي در آن ها ،به موازات سطوح محوري اين چينها ،همراه بوده است .يا توجه به روند محور چين ها
و سطوح کليواژ شكستگي ناشي از اين فاز تغيير شكلي ميتوان راستاي کوتاه شدگي مشابه فاز تغيير شكلي ،پس از
ژوراسيك مياني-پيش از ژوراسيك بااليي ،براي اين فاز در نظر گرفت .بر پايهي شواهد بدست آمده تعيين سن دقيق
اين رخداد ممكن نيست اما با توجه به اهميت و عملكرد فاز تغيير شكلي اواخر کرتاسهي باال در ساير مناطق ايران
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ميتوان سن پايان کرتاسهي باال را براي آن در نظر گرفت .فاز تغيير شكل ي بعدي بايستي در زمان ائوسن آغازين روي
داده و موجب تغيير شكل و خروج واحدهاي سنگي قديمي تر و در نتيجه فرسايش آنها و ايجاد واحدهاي کنگلومراي ي
ائوسن در مقياسي وسيع ،در محدودهي مورد بررسي و در کل پهنهي سنندج-سيرجان ،شده باشد .با توجه به بريده
شدن واحدهاي ائوسن با گسل معكوس داالن و شيب دار بودن واحدهاي سنگي ائوسن ،ميوسن-پليوسن و پليوسن-
کواترنري در گسترهي منطقه بهنظر ميرسد که کوتاه شدگي ناحيه تا عهد حاضر نيز ادامه دارد.
زمين شناسي اقتصادي

با توجه به برداشتهاي انج ام شده اين منطقه از نظر ذخاير معدني فلزي بسيار فقير است و تنها ميتوان به آثار
کانيزاي ي مس ،آن هم فقط بهصورت پيدايش کاني ماالکيت ،در امتداد برخي شكستگيهاي موجود در بخشهاي
آذرين واحد ژوراسيك-کرتاسه اشاره نمود که شواهد سطح االرضي نشان از وجود يك ذخيرهي قابل مالحظه نميدهند.

ﮐﺸ
ﻮر

اما در ارتباط با پتانسيلهاي غير فلزي ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
در گسترهي پوشده شده با واحد آذرين ترياس-ژوراسيك در جنوب منطقه برونزدهاي بسياري از چرتهاي آمرف
بهرنگ قرمز را ميتوان يافت .اين سنگها ميتوانند به منظور استفاده در صنايع جواهر سازي و يا توليد صافيها در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

صنايع شيميايي و… .مورد بررسي وکاوش دقيق تر قرار گيرند .اين مجموعه از نظر ميزان ذخيره ،سهولت دسترسي و
برداشت داراي شرايط بسيار خوبي هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

با توجه به گسترش واحدهاي ستبر اليهي سنگ آه ك کرتاسهي زيرين و رسوبات واريزهاي حاصل از آن ها در سطح
منطقه از اين واحدها ميتوان بهعنوان منابعي براي تهيهي سنگ مالون در ساخت و سازها و يا بهعنوان منابع شن و
ماسهي کوهي ،با آسياب نمودن آنها ،اشاره کرد .هم چنين از اين واحدهاي آهكي در نواحياي که ميزان اکسيد آهن

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

زير سازي جاده ها بهره جست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

آنها اندك است ،مانند واحدهاي  ،Kl11ميتوان بهعنوان منابع اوليه براي توليد سيمان بهره گرفت.
با توجه به گسترش اليه هاي شيلي در واحدهاي تخريبي ترياس تا ژوراسيك از اين سنگها ميتوان بطور محلي در
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