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 قلیايی پرکامبرين  -هاي کلسیمی نفوذي   (2-6-1)              

 هاي قلیايی پرکامبرين نفوذي   (1-6-1)              

 هاي آتشفشانی پرکامبرينسنگ   (4-6-1)              

 منابع معدنی پرکامبرين    (5-6-1)              

 پالئوزويیك در ايران -فصل چهارم   (4)     

 مقدمه   (3-4)         

 توضیح   (3-3-4)              

 يرانکامبرين در ا   (2-4)         

 مقدمه   (3-2-4)              

 آذربايجان -برز کامبرين در ال   (2-2-4)              

 کامبرين در ايران مرکزي    (1-2-4)              

 کامبرين در زاگرس    (4-2-4)              

 اردويسین در ايران   (1-4)         

 مقدمه   (3-1-4)              

 آذربايجان -اردويسین در البرز    (2-1-4)              

 اردويسین در ايران مرکزي   (1-1-4)              

 اردويسین در زاگرس   (4-1-4)              

 سیلورين در ايران   (4-4)         

 مقدمه   (3-4-4)              

 سیلورين در ايران مرکزي   (2-4-4)              

 سیلورين در البرز   (1-4-4)              

 سیلورين در زاگرس   (4-4-4)              

 دونین در ايران   (5-4)         

 مقدمه   (3-5-4)              

 دونین در ايران مرکزي   (2-5-4)              

 آذربايجان –دونین در البرز    (1-5-4)              

 دونین در البرز مرکزي    (4-5-4)              

 دونین در آذربايجان ) ماکو (   (5-5-4)              

 سیرجان –دونین در سنندج    (6-5-4)              

 دونین در زاگرس   (7-5-4)              

 کربنیفر در ايران   (6-4)         

 مقدمه   (3-6-4)              

 کربنیفر در البرز   (2-6-4)              

 کربنیفر در ايران مرکزي   (1-6-4)              

 کربنیفر در زاگرس   (4-6-4)              

 کربنیفر در مشهد   (5-6-4)              

 سیرجان –کربنیفر در سنندج    (6-6-4)              

 پرمین در ايران   (7-4)         

 مقدمه   (3-7-4)              

 آذربايجان -پرمین در البرز    (2-7-4)              
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 پرمین در جلفا   (1-7-4)              

 پرمین در ايران مرکزي   (4-7-4)              

 پرمین در آباده   (5-7-4)              

 پرمین در بلوك کلمرد   (6-7-4)              

 پرمین در شهرضا   (7-7-4)              

 فريمان  –پرمین در مشهد    (3-7-4)              

 ان سیرج –پرمین در سنندج    (9-7-4)              

 پرمین در زاگرس   (31-7-4)              

 پرمین ترياس در ايران مرز   (33-7-4)              

 ماگماتیسم و دگرگونی پالئوزويیك   (3-4)         

 مقدمه   (3-3-4)              

 هاي آتشفشانی پالئوزويیكسنگ   (2-3-4)              

 هاي نفوذي پالئوزويیكتوده   (1-3-4)              

 دگرگونی پالئوزويیك    (4-3-4)              

 منابع اقتصادي پالئوزويیك   (5-3-4)              

 مزوزويیك در ايران -فصل پنجم   (5)     

 مقدمه   (3-5)         

 توضیح   (3-3-5)              

 ترياس در ايران   (2-5)         

 مقدمه   (3-2-5)              

 ترياس در البرز   (2-2-5)              

 ترياس در ايران مرکزي   (1-2-5)              

 ترياس در زاگرس   (4-2-5)              

 هاي استثنايی ترياس ايرانرخساره   (1-5)         

 مقدمه   (3-1-5)              

 دربند ترياس در آق   (2-1-5)              

 ترياس در نخلك   (1-1-5)              

 ماگماتیسم و دگرگونی ترياس   (4-5)         

 مقدمه   (3-4-5)              

 هاي آتشفشانی ترياس سنگ   (2-4-5)              

 هاي نفوذي ترياس توده   (1-4-5)              

 دگرگونی ترياس    (4-4-5)              

 ژوراسیك در ايران   (5-5)         

 مقدمه   (3-5-5)              

 ژوراسیك در صفحة ايران   (2-5-5)              

 ژوراسیك در ايران مرکزي   (1-5-5)              

 مرکزي ژوراسیك در ايران   (4-5-5)              

 ژوراسیك در زاگرس   (5-5-5)              

 داغ ژوراسیك در کپه   (6-5-5)              

 کرتاسه در ايران -مرز ژوراسیك    (7-5-5)              
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 ماگماتیسم و دگرگونی ژوراسیك   (6-5)         

 مقدمه   (3-6-5)              

 هاي آتشفشانی ژوراسیك سنگ   (2-6-5)              

 هاي نفوذي ژوراسیكتوده   (1-6-5)              

 دگرگونی ژوراسیك   (4-6-5)              

 کرتاسه در ايران   (7-5)         

 مقدمه   (3-7-5)              

 کرتاسه در البرز   (2-7-5)              

 کرتاسه در ايران مرکزي   (1-7-5)              

 کرتاسه در زاگرس   (4-7-5)              

 داغکرتاسه در کپه   (5-7-5)              

 کرتاسه در مكران   (6-7-5)              

 ماگماتیسم و دگرگونی کرتاسه   (3-5)         

 مقدمه   (3-3-5)              

 هاي آتشفشانی کرتاسهسنگ   (2-3-5)              

 هاي نفوذي کرتاسهتوده   (1-3-5)              

 دگرگونی کرتاسه   (4-3-5)              

 سنوزويیك در ايران -فصل ششم   (6)     

 مقدمه   (3-6)         

 توضیح   (3-3-6)              

 ترشیري در البرز   (2-6)         

 مقدمه   (3-2-6)              

 پالئوسن در البرز   (2-2-6)              

 ائوسن در البرز   (1-2-6)              

 الیگوسن در البرز   (4-2-6)              

 میوسن در البرز   (5-2-6)              

 پلیوسن در البرز   (6-2-6)              

 ترشیري در جنوب درياي خزر و مُغان    (1-6)         

 مقدمه   (3-1-6)              

 ائوسن -پالئوسن    (2-1-6)              

 ازند زيوه(میوسن )س –الیگو    (1-1-6)              

 میوسن پسین   (4-1-6)              

 یوسنپل   (5-1-6)              

 ترشیري در ايران مرکزي   (4-6)         

 مقدمه   (3-4-6)              

 پالئوسن در ايران مرکزي   (2-4-6)              

 رکزيائوسن در ايران م   (1-4-6)              

 میوسن در ايران مرکزي –الیگوسن    (4-4-6)              

 پلیوسن در ايران مرکزي –میوسن    (5-4-6)              

 پلیوسن در ايران مرکزي   (6-4-6)              

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=349&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=349&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=350&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=351&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=352&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=87&sid4=352&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=353&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=353&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=354&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=354&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=355&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=355&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=356&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=356&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=357&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=358&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=358&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=359&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=359&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=360&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=361&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=362&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=89&sid4=362&action=view2
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&action=view1
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&action=view1
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http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=92&sid4=381&action=view2
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 گنبدهاي نمكی ترشیري ايران مرکزي   (7-4-6)              

 ترشیري در زاگرس   (5-6)         

 مقدمه   (3-5-6)              

 میوسن پیشین( –ترشیري پايینی )پالئوسن    (2-5-6)              

 میوسن پیشین( –ترشیري پايینی )پالئوسن    (1-5-6)              

 حوضة نمكی جنوب خلیج فارس   (4-5-6)              

 داغترشیري در کپه   (6-6)         

 مقدمه   (3-6-6)              

 داغپالئوژن در کپه   (2-6-6)              

 نئوژن در کپه داغ   (1-6-6)              

 ترشیري در مكران   (7-6)         

 مقدمه   (3-7-6)              

 پالئوسن در مكران   (2-7-6)              

 ائوسن در مكران   (1-7-6)              

 الیگوسن در مكران   (4-7-6)              

 میوسن در مكران   (5-7-6)              

 پلیوسن در مكران   (6-7-6)              

 پلیوسن در مكران   (7-7-6)              

 ماگماتیسم و دگرگونی ترشیري   (3-6)         

 مقدمه   (3-3-6)              

 دگرگونی ترشیري   (2-3-6)              

 هاي نفوذي ترشیريتوده   (1-3-6)              

 آتشفشانی ترشیري   (4-3-6)              

 کواترنري در ايران   (9-6)         

 مقدمه   (3-9-6)              

 هاي آبرفتی کواترنرينهشته   (2-9-6)              

 هاي دريايی کواترنرينهشته   (1-9-6)              

 هاي بادي کواترنرينهشته   (4-9-6)              

 هاي کويري کواترنرينهشته   (5-9-6)              

 شانی کواترنري هاي آتشفسنگ   (6-9-6)              

 هاي ايرانافیولیت -فصل هفتم   (7)     

 مقدمه   (3-7)         

 کلیات   (2-7)         

 مقدمه   (3-2-7)              

 هاي افیولیتی ايرانهاي سازنده مجموعهسنگ   (2-2-7)              

 هاي ايرانچگونگی تشكیل و جايگیري افیولیت   (1-2-7)              

 هاي رنگین آمیزه   (4-2-7)              

 هاي رنگینیل آمیزهزمان و چگونگی تشك   (5-2-7)              

 هاي ايرانپراکندگی جغرافیايی و سن افیولیت   (1-7)         

 مقدمه   (3-1-7)              
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 هاي پرکامبرين افیولیت   (2-1-7)              

 هاي پالئوزويیكافیولیت   (1-1-7)              

 هاي مزوزويیكافیولیت   (4-1-7)              

 هاي ترياسافیولیت   (5-1-7)              

 هاي کرتاسه افیولیت    (6-1-7)              

 ساختی ايرانرخدادهاي زمین -فصل هشتم   (3)     

 توضیح   (3-3)         

 مقدمه   (3-3-3)              

 (Katanganساختی پرکامبرين )کاتانگايیرخدادهاي زمین   (2-3-3)              

 ساختی پالئوزويیك رخدادهاي زمین   (1-3-3)              

 ساختی مزوزويیكرخدادهاي زمین   (4-3-3)              

 ساختی سنوزويیكرخدادهاي زمین   (5-3-3)              

 ساخت ايرانینساخت و لرزه زمنوزمین   (6-3-3)              

 هاي ايرانگسل -فصل نهم   (9)     

 مقدمه   (3-9)         

 توضیح   (3-3-9)              

 هاي ايرانهاي عمومی گسلويژگی   (2-9)         

 توضیح   (3-2-9)              

 هاي ايرانبندي گسلدسته   (1-9)         

 توضیح   (3-1-9)              

 هاي زاگرس گسل   (4-9)         

 هاي زاگرسگسل   (3-4-9)              

 هاي ايران مرکزي گسل   (2-4-9)              

 هاي خاور و جنوب خاوري ايرانگسل   (1-4-9)              

 هاي البرز باختري و آذربايجانگسل   (4-4-9)              

 ايلرزههاي زمینگسل   (5-4-9)              

 ها و درياهاي ايراندرياچه -فصل دهم    (31)     

 مقدمه   (3-31)         

 توضیح   (3-3-31)              

 هاي ايراندرياچه   (2-31)         

 درياچة ارومیه    (3-2-31)              

 طَشك  –درياچة بختگان    (2-2-31)              

 هاي تار و هَوير درياچه   (1-2-31)              
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 فصل اول

 کلیات

 جايگاه زمین شناسی ايران

زیمالیوا  –شناسي ایران، این باور وجود دارد كه سرزمین ایران در بخش میاني كووزااد للو  زمین 

 زوا است، كه از باختر اروپا لغاز و پس از گذر از تركیه، ایران، افغانستان تا تبت و شاید تا نادیكوي

زا در فصل مشترك دو قارة شناختي ویژة این كوه(.جایگاه زمین1شكل برمه و اندونا  ادامه دارد )

خورده دو انگارة بارگ ناودیس ر چیناوراسیا و گندوانا سبب شده تا در بارة چگونگي پیدایش این نوا

ساخت ورقي مورد بحث باشد. بررسي دو انگارة یواد شوده و گمتموان در ایون زمینوه تتیس و زمین

 شناسي ایران كارساز باشد. تواند در بیان جایگاه زمینمي

 

 انگارة بزرگ ناوديس تتیس

ارگ ناودیسي وجود داشته است كه زیمالیا، ب –زا  لل  بر اساس این نظریه، در جایگاه كنوني كوه

زیمالیوا اسوت. در  –خوردة لل  شكل گرفته و زادگاه نوار چین Pangeaل ))از اشتقاق ابرقارة پانگه

زا  لتشمشاني بارة بخش ایراني این بارگ ناودیس فرض بر لن است كه البرز، به دلیل داشتن سنگ

زووا  زاگوورس بووه دلیوول نداشووتن سوونگو  Eugeosynclinalفوراوان، نووواي ایوسيوسووینك ینا  ))

( اسوت كوه بوه وسوی د توودة مقواو   Miogeosynclinalلتشمشانوي نواي میوسيوسینك یوونا  )

(Median Mass ایران مركا  از یكدیگر جودا بووده )شوناختي زوا  زموینانود.با لغواز پوژوزش

شوناختي ایوران مینزا  زگسترده، این یقین به دست لمد كه انگارة بارگ ناودیس تتیس با ویژگي

 لزنگي ندارد و ایرادات زیر بر لن وارد است:زمخواني و زم

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=22&sid3=50&sid4=191&action=view2#pics#pics
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زوا  زا  منسوب به پركامبرین ایوران، بوا وجوود دگرگووني و دگرشوك ي پیشورفته، لوار * سنگ

 زا  كم سرفایند.انباشته شده در حوضه

( Epicontinental)ا  تریاس میاني ایران، رسووبات كنوار قواره –زا  پركامبرین پسین * ردیف

زا  رسوبي متعدد ایست اند. در ضمن، در این تواليزا  پالتمرمي انباشته شدهزستند كه در محیط

زوا  سونگي و می یون سوا  اسوت بنوابراین ویژگوي 71و حتي  41وجود دارد كه گازي به بارگي 

 زا ندارد.یستریاس میاني ایران شبازتي به بارگ ناود –زا  رسوبي پركامبرین پسین محیط

زوا  زغالودار انود كوه در سوراسیك میاني ایران )به جا زاگرس( رسووب –زا  تریاس باال * ردیف

 اند.مردابي نادیك به ساحل انباشته شده –( باتالقي Fore landبو )زا  پیشحوضه

یون * توصیف تودة میاني برا  ایران مركا  پذیرفتني نیست، چرا كه فاززا  گونواگون لليوي بور ا

 بخش اثر درخور توجه دارند و حتي در مقایسه با البرز و زاگرس پویاترند.

زا  بارگ ناودیسي البرز باشود چورا تواند از ویژگيزا  لتشمشاني سنوزوییك نمي* فراواني سنگ

دزند و ویژگي ا  گوازي ميزا  رسوبي بر قارهزا بر محیطكه از یك سو بخشي بارگ از این سنگ

زا  لتشمشاني یاد شده محدود به البرز نیسوتند و زا را ندارند و از سو  دیگر، سنگبارگ ناودیس

 زایي وسیع از ایران مركا  دید.توان در گسترهزا را ميگونه سنگاین

دزود كوه در بسویار  از  * مقایسد رسوبات پالئوزوییك و ماوزوییك البرز و ایران مركا  نشان مي

اند و رخسارة سنگي زمانند دارنود. بوه  در شرایط یكساني انباشته شده زمانها، رسوبات این دو پهنه

 گمتد دیگر نه ایران مركا  تودة میاني بوده و نه البرز بارگ ناودیس.

زوا  رسووبي ایوران و رویودادزا  زا  یاد شده دیوده میشوود كوه تكووین حوضوه با تكیه برگمته

 زا مقایسه كرد و سنجید. ین ناودیسزا  پیچیدة زمتوان با ساختساختي لن را نميزمین
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 ( Plate Tectonicساخت ورقي)انوان: انگارة زمین

شناسوي شناسان، جایگاه زمینزا  اقیانوسي سبب شده است تا گروزي از زمینوجود بعضي پوسته

ن شناسواساخت ورقي مورد تجایه و تح یل قرار دزند. به باور این زموینایران را در چارچوب زمین

(، در محل كنوني راندگي اص ي 1111و  3972، تكین، 3972، كرافورد، 3971)اسمیت، زامی تون، 

اربسوتان )گنودوانا( و  –ا  به نا  تتیس وجود داشته كه دو قوارة لفریقوا زاگرس اقیانوسي گسترده

لبورز و ایوران زوا  اكرده است. بر پاید ایون انگواره، كووهلسیا )اوراسیا( را از یكدیگر جدا مي –اروپا 

اربستان زستند. سه دلیل امودة  –مركا ، بخشي از قارة اوراسیا و زاگرس لبد شمالي سير لفریقا 

 این دیدگاه ابارتست از:

 ساختي رسوبات دوران دو  و سو  زاگرس با سایر نواحي ایران.زا  سنگي و زمین* تماوت رخساره

 زاگرس.زا  افیولیتي در امتداد راندگي اص ي * وجود سنگ

دزند كه انگوارة ساختي ایران نشان ميزا  نوین زمینبامان.یافته –* وجود نوار لتشمشاني ارومیه 

ساختي ایران نیست و الگو  توصیف شده به ویژه تع ق ساخت ورقي بیانگر جایگاه واقعي زمینزمین

نازموازنگي اسوت. زیورا:* زا  م مووس در ا  از واقعیتایران مركا  و البرز به قارة اوراسیا با پاره

زوا، شورایط پیودایش و زموان سنگ پركوامبرین ایوران مركوا  و اربسوتان از نظور نوو  سونگپي

 شدگي شبازت زیاد دارند.سخت
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سنگ پركامبرین، از زمان پركامبرین پسین تا تریاس میاني، شرایط حاكم * پس از سخت شدن پي

اربسوتان زماننود بووده اسوت. زماننود   زوا  رسووبي البورز، ایوران مركوا ، زاگورس وبر محیط

اربسوتان،  –ایوران مركوا  از زاگورس  –زا  سنگي مورد سخن، ضمن نمي جدایي البورز رخساره

زا  پركامبرین پسین، كامبرین و حتي اردویسین تما  نوواحي دزد كه دست كم در زماننشان مي

ساخت ورقي خوود، ن انگارة زمین(، در بازپسی3971است.اسمیت )بوده  یاد شده سرزمیني یكيارچه

بر این باور است كه اقیانوس تتیس در زمان پرمین شكل گرفته و زمامان با پیدایش اقیانوس زنود 

زا  بوكسیتي زا  پرمین زاگرس، به ویژه افقلزك( سنگ3159بسته شده است. ولي، افتخارنژاد )

نشانگر شرایط لب و زوایي یكسوان در ایون داند كه لن را مشابه البرز، ایران مركا  و لذربایجان مي

 نواحي و یكيارچگي لنهاست.

زا  ماگمایي حاصل از فرورانش باید دارا  تركیوب شویمیایي ساخت ورقي، كمان* در انگارة زمین

باموان، بیشوتر، فورلورد تكواپو   –ق یایي باشند در حالي كه، كموان ماگموایي ارومیوه  -ك سیمي 

 ا  است.زا  درون قارهت كه یادلور كافتماگمایي از نو  ق یایي اس

شناسان بر این باوراند كه برخورد نهایي دو ورق زاگرس و ایران مركا  بوه سون * بسیار  از زمین

پالئوسن است. چنانچه این فرض درست باشد در لن صورت فرلینودزا  ماگموایي  –كرتاسد پسین 

ا  دانسوت كوه وابسوته بوه بعد از برخورد قارهتوان نواي ماگماتیسم بامان را مي –ترشیر  ارومیه 

 (.3934پدیدة فروروانش نیست )امید ، امامي، 

شناسان بر این باوراند كه زمان به زم رسیدن و چمت شدگي لغوازین دو ورق ایوران * بیشتر زمین

 –اربستان در اواخر كرتاسه بوده است. به زمین دلیل، كمان ماگمایي ارومیوه  –مركا  و زاگرس 

امان كه حاصل فرورانش و چمت شدگي است، باید بوه سون كرتاسود پسوین باشود. در حوالي كوه ب

تكاپوزا  لتشمشاني این كمربند در ايوسن لغاز شده و در میوسن به بیشترین مقدار رسویده اسوت، 

 زا صورت گرفته است.رود فرورانش به پایان رسیده و برخورد نهایي ورقیعني زماني كه گمان مي
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زا  افیولیتي در محل رانودگي اصو ي زاگورس، وجوود یوك اشوتقاق درون ظ وجود رخنمونبه لحا

اربستان حتمي اسوت. ولوي، محول و زموان اشوتقاق، میواان  –ا  بین ایران مركا  و زاگرس قاره

زوا و چگوونگي بسوته شودن لن جدایش بوین دو ورق و حتوي زموان بوه زوم رسویدن دوبوارة ورق

 ور نهایي پاسخ داده نشده است.زایي است كه زنوز به طپرسش

شناسان، محل اشتقاق را منطبق اند تا گروه بارگي از زمینزا  كرمانشاه و نیریا بااث شدهافیولیت

(، محول زمینودرز را در 3993(، ا وو  )3967بر راندگي امروز زاگرس بدانند. در حالي كه فوالكن )

 دانند.بامان مي –اختر  كمان ارومیه كی ومتر به سو  شما  خاور و در لبد جنوب ب 311حدود 

اربستان محل جدایش دو قوارة اوراسویا و گنودوانا  –چنانچه اشتقاق بین ورق ایران و ورق زاگرس 

( به زمان پرمین بواور دارد و 3971باشد، پدیدة اشتقاق باید بسیار كهن باشد در حالي كه اسمیت )

 شوازد مستند دا  بر تریاس پسین است.

انود در حوالي كوه (، اشتقاق دو ورق را به پهنا  زااران كی وومتر دانسوته3971ی تون )اسمیت، زام

دانند و بر این باوراند كوه ( اشتقاق مورد نظر را از نو  دریا  سُرخ مي3155گروزي از جم ه نبو  )

ا  است زا، پدیدهزا  سراسر  و بوجود لمدن كافتزایي از ایران، در طو  شكافبازشدگي قسمت

زا  اقیانوسي باشد. و لذا، مقدار پوستد اقیانوسي لن توانسته است موجب بوجود لمدن پوستهه ميك

( نیوا، تتویس جووان 3934چنان نبوده كه بتواند در مراحل فرورانش امل كند. به نظر اشتوك ین )

ه در گاه پوستد اقیانوسي زیادتر  نسوبت بوه لنچوه اموروزتوانسته یك گودا  باریك باشد و زیچمي

سواخت ( بوا انگوارة زموین3976بینیم، تولید نكرده اسوت. و یوا، كشومي )كمربندزا  افیولیتي مي

ا  در جنوب ایران موافق نیست و بر این باور است كه دیدگاه زمین ناودیسي، بورا  توضوی  صمحه

 زا  تتیس سازگار  بیشتر دارد.زاگرس و دیگر رشته كوه
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تواند قابل بحوث باشود. دگرشویبي میوان زا زمچنان ميرة ورقزمان و چگونگي به زم رسیدن دوبا

رادیوالریتي نیریا سبب شده است تا  -زا  افیولیتي سازند تاربور )به سن ماستریشتین(، و مجمواه

شناسان بسته شدن كافت زاگرس را بوه سون پویش از ماستریشوتین )كرتاسود پسوین( بیشتر زمین

میوسون منواطق نطنوا، سرچشومه و  –زا  نموذ  الیگوسن ( توده3931بدانند. ولي، پورحسیني )

بارز را با روند زمیندرز زاگرس زمروند و به دلیل پایین بودن بنیادین ایاوتوپ استرانسیو  این جبا 

گیرد كه بسته شودن زمینودرز زاگورس داند و نتیجه ميزا را منشاء گرفته از گوشتد باالیي ميتوده

 ا ، در نئوسن انجا  گرفته است. ، و به گمتهخی ي دیرتر از كرتاسد پسین

( بستگي كامل به سرشت فیایكوشیمیایي لن دارد. در ایوران، پوسوته از Crustانوان: نو  پوسته)  

است كوه بوه صوورت نووار و یوا قطعوات  Oceanicو اقیانوسي )) Continentalا  ))دو نو  قاره

(، 3971(، دیویي و زمكواران )3972رو نوروز  )یناند. به زمنامتجانس در كنار یكدیگر قرار گرفته

دانند. از میان دو به زم پیوسته مي Micro – Platesزا  ))ا  از خردقارهپوستد ایران را مجمواه

ا  كه بخش ااظوم پوسوته از نوو  ا  سهم بیشتر  دارد، به گونهنو  پوستد گمته شده، پوستد قاره

سواختي فشوار ، ا  پویش تواكنون، در یوك رسیوم زموینمی یوون سو 21ا  است و از حودود قاره

شدگي بر لن تحمیل شده است. با این وجود، بستر دریا  امان از نو  پوسوتد  ستبرشدگي و كوتاه

( 3963شود )لوپیشون، متر در سا  به زیر مكران كشیده ميسانتي 3/4اقیانوسي است كه با سرات 

دار به زیر بخوش اقیانوسي وجود دارد كه به طور شیب و یا، در بستر دریا  خار، یك پوستد قدیمي

(. جودا از 3933بربریوان و كینوگ،  – 3962شمالي )البرز( كشیده شده است )گاليرین و زمكاران، 

زا  افیولیتي موجود در ( )بستر امان و خار(، مجمواهAuthochtonزا  اقیانوسي در جا )پوسته

یند كه بوه  Allochtonنیا نواي پوستد اقیانوسي نابرجا ) ) زا  امدة ایرانا  از گسلامتداد پاره

انود و رخنموون لنهوا، ا  رانده شودها ، به رو  پوستد قارهزا  درون قارهدلیل بسته شدن اشتقاق

 كند. زا  كهن را ترسیم ميمحل تقریبي مرز قاره
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 ضخامت پوسته

(، قابول تمسویر اسوت. بور 3931) سنجي موزو، تهیه شده توسط دزقاني و مواكریساز نقشه گراني

زوا  ثق وي بوه حوداقل زنجوار اساس این نقشه، در زیرراندگي اص ي زاگرس )زاگرس مرتمع(، بي

كی وومتر ضوخامت، بیشوترین  55تا  51رسد و در این ناحیه، پوستد ایران با گا ( ميمی ي ± 211)

كی ومتر اسوت،  41( در سرفا  Mohoستبرا را دارد. ولي، به سو  جنوب باختر، ناپیوستگي موزو )

شود. اشنایدر رسد كه در زاگرس، پوسته از شما  خاور به جنوب باختر نازك مياز این رو به نظر مي

خوردة زاگرس، ناپیوستگي موزوو، بوه سومت ( نیا نشان دادند كه در كمربند چین3936و برزنجي )

ر است. ولي، در نادیكوي رانودگي كی ومت 41شما  خاور ، حدود یك درجه شیب دارد و در سرفا  

 كی ومتر است.  53-65درجه شیب دارد و در سرفا   5اص ي زاگرس ناپیوستگي موزو 

كی ومتر، قابل شناسوایي اسوت. در  43تا  41در خاور ایران زم پوستد به نسبت ستبر  به ضخامت 

ستد ایران اسوت. در ترین بخش از پوكی ومتر نازك 25امتداد ساحل دریا  امان پوسته با ستبرا  

دزد و ضخامتي كمتر ا  نشان نميزا  البرز ریشهمرز شمالي ایران به سمت دریا  خار، رشته كوه

ا  با ضخامت كمتر از زا  لوت و كویر، پوستد قارهكی ومتر دارد. از سو  دیگر، در فرونشست 15از 

 –. در كمان ماگمایي ارومیوه ( استIsostatic equilibriumكی ومتر، در تعاد  ایاوستاز  ) 41

سویرجان  –كی وومتر اسوت و در جنووب بواختر  زون سونند   51توا  45بامان، ضخامت پوسته 

دزند كه میانگین ستبرا  زا  گوناگون نشان ميرسد.دادهكی ومتر مي 61ضخامت پوسته به حدود 

ضوخامت پوسوته در  (. اگرچوه افواایش2-3كی ومتر است )شكل  41ا  در ایران، حدود پوستد قاره

سیرجان و زاگرس مرتمع به رانده شدن ورق ایران مركا  به رو  ورق اربستان و تكورار  –سنند  

شوود كوه افواایش موزو نسبت داده شده است، ولي با توجه به الگو  سواختار  ایوران، دیوده موي

 زا است.ضخامت پوسته به طور امده در محل تقریبي برخورد ورق
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سیرجان را حاصل  –شدگي پوسته زاگرس مرتمع و سنند  رو دزقاني و ماكریس، ضخیم به زمین 

داننود و بور ایون باورنود كوه در ایون منطقوه، فرلیند فشارشي وابسته به بازشدن دریا  سورخ موي

ایران و زاگورس  زا  رانده است و برخورد بین ورقدگرشك ي بیشتر در اثر راندگي و جابجایي سمره

گونه فرورانشي در زیر منطقد رانودگي زاگورس وجوود زیچ قاره است و در حا  حاضر –از نو  قاره 

كی ومتر ضخامت  31تا  5( افاایش حدود 3994بامان نیا ا و  ) –ندارد. در كمان ماگمایي ارومیه 

زا  خاور ایران زوم، برخوورد دزد. در كوهپوسته را به فعالیت ماگمایي و گس ش راندگي نسبت مي

 ستبر شدگي پوسته نقش داشته باشد. تواند درزا  لوت و افغان ميورق

 ایاوستاز  پوسته

تهیوه  Airy hypothesisایستایي ایران كه بر پاید انگارة تعدیل شدة لیور  زنجار  زمنقشد بي

، چگوالي ریشوه 75/2، چگوالي میوانگین پوسوته 67/2زا دزد كه چگالي ب ند شده است نشان مي

http://www.gsi-info.com/pic_show.asp?src1=edus/a13c21a8bb68306dda6ddf191dba53a6.jpg&src2=(شكل%201-2)
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 11بور سوانتیمتر مكعوب و ضوخامت اواد  پوسوته  گر  15/1، چگالي گوشتد باالیي 35/2زا كوه

 (.3931خالصه شده است )دزقاني و ماكریس،  1-3كی ومتر است. نتایج این محاسبات در شكل 

زوا  كوویر و زمچنوین رشوته مطابق این شكل، در نواحي بارگي از ایران زمچون لوت، فرونشست

ایسوتایي بوین صمووور توا زوا  زمار زنجزاگرس، بي زا  خواور ایران و بخش وسیعوي از كوهكوه

  (3-1شكل ایستایي كامل این مناطق است. )گا  و حاكي از تعاد  زممی ي 31±

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=22&sid3=51&sid4=196&action=view2#pics#pics
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ان و مرز میان رشته كووه ایستایي، بیشتر در منطقد خوزستان، ساحل دریا  مازندرزا  زملشمتگي

شود. در راندگي اص ي زاگرس، زر چند كه مقادیر ایاوستاز  بسویار زاگرس و پهند مكران دیده مي

 زوا ( نرسیده اسوت. رشوته كووه (Overcompensationكم است، ولي زنوز به حالت جبووران

كوه بوه نظور دزقواني و ا  در زیور لن وجوود نودارد البورز، فراتر از حالت جبران است و زیچ ریشه

زا  روراندة نابرجاست. حوضود خوار جنووبي، لنوموا  ثق وي ماكریس، به احتما  زیاد حاصل سمره

http://www.gsi-info.com/pic_show.asp?src1=edus/322a14ad485cebcd45796f9b64dbc3ee.jpg&src2=(شکل%201-3)


21 

 

21 

 

گا ( دارد كه نشاند نبود تعاد  ایاوستاز  است. محاسبات زون شاین و می ي -251تا  -311شدید )

متر از فرونشویني ( نشان داده است كه در حا  حاضر، در حودود یوك توا دو كی وو3936لوپیشون )

 6ساختي در لن جبران نشده و این امر ممكن است ناشي از نیروزا  فشارشوي باشود كوه در زمین

 داشته است. می یون سا  گذشته این ناحیه را تحت تأثیر مي

 دیرینه جغرافیا  ایران

 زمین یك پارچه و به ظازر زمگون اسوت ولوي شووازد گونواگوناگرچه در حا  حاضر پوستد ایران

زوا  امودة ایوران كوه یوادلور زا  افیولیتي در امتداد گسولشناختي، به ویژه وجود مجمواهزمین

دزند كه تا گوشته اداموه ا  سرف گوازي ميزا  درون قارهاند، بر شوازد جدایشزمیندرززا  كهن

 اند.داشته

زا، اتمواق نظور وجوود دربارة مازیت، تعداد، جایگاه جغرافیایي و به ویژه اندازة گسترش این جدایش

زا را بسویار گسوترده و ( این جدایش3972( و تكین )3971گه اسمیت، زامی تون ) ندارد. در حالي

( 3155دانند، نبود حجم كافي پوستد اقیانوسوي سوبب شوده توا نبوو  )به پهنا  یك اقیانوس مي

سراسر  پدیود لموده و زا  زا  پوستد ایران را از نو  دریا  سرخ بداند كه در طو  شكافاشتقاق

زوا  زا  اقیانوسي شده است. جدا از پهنا و اندازة گسوترش، بورا  جودایشموجب پیدایش پوسته

زا، شوازد روشن وجوود دارد كوه ا  پوستد ایران زمین، به ویژه واگرایي و زمگرایي صمحهقارهدرون

رونود تكامول سيودینامیوك تووان بور ( موي3933به استناد لنها و با تكیه بر نظر بربریوان وكینوگ )

 (.4-3زمین مرور  خالصه داشت )شكل ایران

می یوون سوا  قبول(، نوواحي  651( ، در زمان پركامبرین )پویش از 3933به باور بربریان و كینگ )

اند و بوه سیرجان و زاگرس در حاشید شمالي قارة گندوانا قرار داشته –البرز، ایران مركا ، سنند  

 اند.داغ و به تبع لن از قارة اوراسیا جدا بوده)اقیانوس پركامبرین( از پهند كيهوسی د اقیانوس تتیس 
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ا  سر  چینهزا  تبخیر  نظیر واحدزا  سنگزا  كافتي با سرشت ق یایي به زمراه نهشتهلمیاه

ریاو، سر  دسو و سر  راور در ایران مركا  )كرمان( و یا مجمواد زرما در جنوب خاور  زاگرس 

كوامبرین  –دو قارة اوراسیا و گندوانا در زمان پركوامبرین پسوین  شوازد  زستند مبني بر واگرایي

 –زوایي در ایوران مركوا ، سونند  افتوادگيمی یون سا ( كه حاصل لن فرو 411تا  651پیشین )

 سیرجان و زاگرس مرتمع بوده است.

ا می یون سا (، حركت دو قوارة اوراسویا و گنودوانا زمگور 271تا  411نین )در چرخد رخداد زرسي

اند كه یكوي سیرجان و زاگرس پدیدار شده –زایي در ایران مركا ، سنند  بوده و در نتیجه فرابو 

نین( و لغاز  بر بسته شدن این محویط از پیامدزا  لن كازش پهنا  تتیس كهن )اقیانوس زرسي

http://www.gsi-info.com/pic_show.asp?src1=edus/884979e72e8116583bb2df4c8c0c2c8f.jpg&src2=شکل%201-4
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می یون سا (، ضمن ادامد  221تا  271( از اوایل پرمین تا میاند تریاس )4-1شكل لبي بوده است.)

فرورانش و كازش گسترة تتیس كهن، در محل تقریبي راندگي اص ي زاگرس، اشتقاق دیگر  شكل 

ي زاگورس را برگایوده اسوت. در گرفته كه نا  تتیس جوان دارد و بربریان برا  لن نا  اقیانوس لليو

زمان با گسوترش بسوتر اربستان جدا شده و زم –نتیجد این اشتقاق، صمحد ایران از صمحد زاگرس

 تتیس جوان، صمحد ایران به سمت شما  حركت كرده است.

می یون سا (، در اثر به زم پیوستن دو صمحد ایران و توران، تتیس كهن به  231در تریاس پسین )

زا  گندوانایي داشته از این زموان بسته شده است و صمحد ایران كه تا این زمان ویژگيطور كامل 

می یوون سوا (  91تا  395سرشت اوراسیایي پیدا كرده است.از اوایل سوراسیك تا لشكوب سنونین )

تتیس جوان، در اثر امل فرورانش در دو محل بسته شده ولي، بخش محوور  لن گسوترش یافتوه 

زا  نو  تتیس جوان در ایران مركا ، خاور ایوران، جنووب خواور  ایوران جدایشاست. در ضمن، 

( بوه 2111(، وسوتما  و زمكواران )2111اند. گ ني ))مكران( و به احتما  خار جنوبي شكل گرفته

 (.5-3اند )شكل ( داده2زا  زم خانواده تتیس جوان نا  نئوتتیس )اشتقاق

می یون سوا (، بخشوي از پوسوتد اقیانوسوي بور رو   61تا  35در كرتاسد پسین تا میاند پالئوسن )

زوا  نوو  اند. ولي در ایران مركا  با بسته شدن جودایشاربستان فرارانش كرده –صمحد زاگرس 

شكل زا  رنگین دور كوچك قارة ایران مركا  به وجود لمده است.( لمیاه2تتیس جوان )نوتتیس 

 الف -1-5

گیر  دریا  سرخ، اقیانوس تتیس جوان می یون سا (، زم زمان با شكل 21تا  55در زمان نئوسن )

 به سرانجا  خود نادیك شده است.

ا  سرخ، با به زم رسیدن كامول می یون سا ( تا به حا ، در اثر گسترش دری 5از زمان لل  پایاني )

سیرجان اقیانوس لليوي زاگورس بوه طوور كامول بسوته شوده  –زا  زاگرس به زون سنند  ب ند 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=22&sid3=52&sid4=197&action=view2#pics#pics
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شوناختي ایوران زموازنگي دارد است.اگرچه دیریند جغرافیا  گمته شده با بسیار  از حقایق زموین

 ولي باید گمت كه:

زوا  پالسیوك جنووب بواختر  مشوهد سووب( مجمواود افیوولیتي و ر3993* به باور افتخارنژاد ) 

زوا معورف نوواي زمینودرز در جداكنندة دو قارة اوراسیا و گندوانا نیست ب كه رخنمون این مجمواه

ا  دیگر، زمیندرز حقیقي بین اوراسیا و گنودوانا در شوما  كاتانگایي ایران است. به گمتهسكو  اپي

( بوه لن تتویس 3993( و افتخوارنژاد )3977ین )داغ در خار  از ایران است كه اشتوك زا  كيهكوه

 اند.كهن او  نا  داده

* زمیندرز شما  ایران كه مرز دو صمحد توران و ایران دانسته شده، سن پركامبرین ندارد و با توجه 

توان جنوب خاور  مشهد، اشتقاق ممروض به سن پرمین است كه مي –به شوازد موجود در جنوب 

زوا  خواور ایوران و مكوران ن او ، به لن تتیس كهن دو  نا  دارد.زمیندرزدر مقایسه به تتیس كه

اند كه در خاور ایران در زمان ايوسون میواني بسوته شوده خانواده تتیس جوانزا  زمنواي جدایش

 زا ادامه دارد.است و در ناحید مكران زنوز پدیدة فرورانش و زمگرایي صمحه

( زمان نئوسن و به ابارتي به لخورین 3ته شدن تتیس جوان )زا  گمته شده، بس* اگرچه از دیدگاه

نگار  و ساختار ، بوه ویوژه زا  چینهزا  لليي نسبت داده شده است ولي نشانهزا  رخدادحركت

زوا  ریموي سوازند تواربور بوه سون زوا  افیوولیتي نیریوا بوا سونگ لزوكپوشیده شدن مجمواوه

جوان را در زمان پیش از ماستریشتین تودااي  ماستریشتین، شوازد  زستند كه بسته شدن تتیس

 ب -5-1شكل كنند.مي

* شوازد  كه به بسته شدن تتیس جوان در زمان نئوسن اشواره دارنود نظیور پوایین بوودن مقودار 

بوارز بوا زون فورورانش تتویس زا  نموذ  كركس، سرچشمه، جبا م و زم روند بودن تودهاسترنسی

تووان زایي از تكرار فرورانش در زمان نئوسن باشند.به ایون ترتیوب مويجوان فقط ممكن است نشانه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=22&sid3=52&sid4=197&action=view2#pics#pics
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گیور ، زا  موقعیت جغرافیایي، زمان شكلتر  دارد كه از نظرگمت كه واسة تتیس ممهو  گسترده

 زا  متماوت زیر را دارند.شناسي ایران ویژگيشدن، اثر بر زمین تهزمان بس

 

 سوووووواختار  ایووووووران( –زا  اصوووووو ي رسوووووووبي سرفصوووووول: فصوووووول دو  )پهنووووووه

 زِیرفصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: مقدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه       

 انوان: مقدمه           

شناختي ایران نشانگر لن است كه فرلینودزا  درونوي و بیرونوي زموین، در زموان و زا  زمینداده

سواختي، شورایط رو، الگو  ساختار ، تحوالت زمینمكان، پیامدزایي متماوت داشته اند و به زمین

د. نازمساني رسوبي خاص دار شناختي، پیچیدگيزا  گوناگون زمینرسوبي و زیستي ایران در دوره

زا  یكسان را برا  بسیار  از منواطق ایوران نواممكن ساختي تا بدانجا است كه بیان ویژگيو زمین

سواختار  گونواگون  –زا  رسوبي زا  دور، تقسیم ایران به پهنهسازد و به زمین رو، از گذشتهمي

 مورد توجه بوده است.
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زا  ساختار  و شرایط متماوت رسوبي، ایران یدگي(، با توجه به پیچ3963نخستین بار اشتوك ین )

ترین تعبیر و بند  كه بنیاد ساختار  جداگانه تقسیم كرد. این تقسیم –را به چند حوضد رسوبي 

تر  از زا  بیشتر، حقایق روشنتمسیر بود، مبنایي برا  كار پژوزشگران بعد  شد. بعدزا، با لگازي

ا  را تر منطقهزا  جامعبند ان به دست لمد كه ارايد تقسیمساختي ایرزمین –زا  رسوبي ویژگي

(، 3973(، اشتامم ي )3159(، افتخارنژاد )3155توان به كار نبو  )ممكن ساخت كه از لن جم ه مي

 ( اشاره كرد.3179(، لقانباتي )3993(، نوگل سادات )منتشر نشده(، ا و  )3933بربریان )

اند، بسویار ساختي جودا نقوش داشوتهزمین –زا  رسوبي به حوضه بند  ایران،اوام ي كه در پهنه

اند كه از میان لنها، موقعیت ویوژة ایوران در محول برخوورد دو ابرقوارة اوراسویا و گنودوانا، گون گونا

سواختي ا ، تحووالت زمینزوا  قوارها ، ب وكي، جدایش و برخورد ورقساخت قطعهچیرگي زمین

تر، اوامول وامل كارل، نقش بیشتر  دارند. با این حا ، در یك نگواه دقیوقوابسته و سرانجا  تداو  ا

 ساختار  جدا، مؤثر دانست. –زا  رسوبي توان در تقسیم ایران، به حوضهزیر را مي

 اقیانوسي( –ا  * نو  پوسته ) قاره

 زا  رسوبي گذشته* شرایط حاكم بر حوضه

 در نواحي گوناگون« زمامان » زا زیستي ترادف  –زا  سنگي * تماوت رخساره

زوا  زوا، فعالیتخوردگيساختي و پیامدزا  لنهوا، ماننود شودت و سوازوكار چین* تحوالت زمین

 بیروني(، فرلیندزا  دگرگوني و... -ماگمایي )دروني

زا  گونواگون و * الگو  ساختاریبا توجه به اوامل یاد شده و زمچنین ت میق و جمعبند  دیدگاه 

( و Paleo – Tethys( اموودة تتویس كهون )Geo – Sutureشوووازد دو زمینودرز )به ویووژه 

ساختار  زیر تقسیم  –زا  اص ي رسوبيتوان به پهنه(، ایران را ميNeo – Tethys) تتیس جوان

 (.3-2كرد)شكل 
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سواختي بخشوي از واحود زمین« زابول » زا، باید دو پهند زابل و مكوران را افواود كوه به این بخش

( اسوت كوه بور Accretionary Prismیك منشوور برافاایشوي)« مكران » رود افغانستان و دار 

جدا از تقسویمات اصو ي بواال كوه بیشوتر بور پایود  فرادیوارة یك زون فرو رانش كم شیب قرار دارد.

توان ایران را به چند واحد زیور ساخت نیا ميزمینساختار  است، از نگاه لرزه –زا  رسوبي ویژگي

 (3976یم كرد )بربریان، تقس

 خوردة فعا  زاگرسنوار چین -3

 زا  شرق ایران و البرزایران مركا  شامل مث ث میاني، لذربایجان، لوت، كوه -2

 مكران -1

 داغ كيه -4

امودة ایوران، از نظور محودوده، « سواختار   –رسوبي » زا  زا  امومي زر یك از حوضهویژگي

 به شرح زیر است.  111 ساخت وجغرافیا  دیرینه، زمین

 ایران جنوبي)زاگرس

زا  واقع در جنووب بواختر  زمینودرز تتویس جووان اسوت كوه شوامل مراد از ایران جنوبي زمین

زا  لرستان، خوزستان و فوارس را زا  باختر و جنوب باختر  ایران )زاگرس( است و گسترهب ند 

 در بر دارد.

شناسواني نظر وجود نودارد. زمینور  ایران جنوبي، اتماقشناسي، در بارة مرز شما  خااز نگاه زمین

(، بخوش شوما  خواور  3993(، ا وو  )3937(، بُورو )3974كویی ن )(، موك3963مانند فالكن )

شناسي دانند كه در فرزنگ زمینزا  دگرگوني ميزاگرس را زوني با ساختار پیچیده زمراه با سنگ

( و 3973شود. فرزود  )یاد مي« سیرجان  –زون سنند  » ان ا  فراگیر از لن به انوایران، به گونه
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داننود. بوه نظور باموان مي –( مرز شما  خاور  زاگرس را كمربند لتشمشاني ارومیه 3994ا و  )

فرزود ، این كمربند بخشي از سیستم كماني كوزااد زاگرس است كوه بوا خوط اموان از سیسوتم 

(، 3963شناسي، از جم وه اشوتوك ین )زا  زمینگاارششود. ولي، بسیار  از كماني مكران جدا مي

( بووا اسووتناد بووه تحوووالت 3179(، لقانبوواتي )3933(، بربریووان )3159(، افتخووارنژاد )3155نبووو  )

دگرگوني، و شرایط رسوبي متماوت دو سو  راندگي اص ي زاگرس، مرز  –ساختي، ماگماتیسم زمین

 دانند. رس منطبق ميشما  خاور  این پهنه را بر راندگي اص ي زاگ

ا  میناب )گسل زندان( از حوضود قارهدنبالد جنوب خاور  پهند زاگرس توسط گسل ترادیس درون

زا  خواور اراق و توان تا ب ند شود، ولي به سمت شما  باختر، زاگرس را ميف یش مكران جدا مي

شناختي زاگرس بوا زمینزا  جنوب باختر، ویژگي –جنوب خاور تركیه دنبا  كرد. به سو  جنوب 

زا  سنگي و الگو  ساختار  تا خ یج فارس و سوكو  اربسوتان اداموه اندك تغییراتي در رخساره

زوا  متعودد و بسویار غنوي از موواد للوي، سونگ زا  لذرین، وجود موادر سونگدارد. نبود فعالیت

رد  را بورا  زا  مناسب، شرایط منحصور بوه فوپوشمتخ خل و تراوا  متعدد با سنگ زا مخان

زوا  رسووبي خیاترین حوضهتولید و انباشت زیدروكربن در زاگرس فرازم كرده تا این پهنه از نمت

 (.3131دنیا باشد )افشارحرب، 

-2و فارس تقسیم كرد: )شوكل  لرستان، خوزستان  نواحي  توان به از نظر جغرافیایي زاگرس را مي

2.) 

ا  نمكي سر  زرمووا، زاگوووورس را بوه دو بخوش جنووب ز( بر پایوود انباشتووه3977بوربوریان )

كند كوه مورز تقسیم مي« حوضد ازواز » و بخش شما  باختر ، یا « حوضد زرما » خووواور ، یا 

شناسي از شما  خاور بوه جنووب ریختكازرون است.از نظر زمین –جدایي این دو، بر خطوارة قطر 

خورده )زاگرس بیروني( و دشوت ي(، زاگرس چینباختر، زاگرس شامل زاگرس مرتمع )زاگرس داخ 
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خوزستان است. از نظور الگوو  سواختار  از شوما  خواور بوه جنووب بواختر، زاگورس شوامل زون 

 خورده، فروافتادگي دزفو  و دشت لبادان است.زا، كمربند چینراندگي

 ا  زاگرستاریخچد چینه

نه پركامبرین و پوشوش رسووبي رو  سنگ دگرگوتوان به دو گروه پيزا  زاگرس را ميزمد سنگ

(، مراحل سه گاند زیور را در تكووین حوضود زاگورس موؤثر 3963سنگ تقسیم كرد. اشتوك ین )پي

 داند.مي

 تریاس میاني( –* مرح د فالت قاره )پركامبرین پسین 

 پ یوسن( –* مرح د بارگ ناودیسي ) تریاس میاني 

 زمان حا ( –* مرح د پس از كوزاایي )پ یوسن 

زا  زاگورس ساختي، سنگزا  سنگي و پیامد رویدادزا  زمین(، با توجه به رخساره3994ا و  )

( زیور تقسویم Tectonostratigraphy Unitsشوناختي)چینوه –سواختي را به واحدزا  زموین

 كند:مي

 تریاس میاني –زا  سكویي قارة گندوانا، به سن پركامبرین پسین رخساره -3

 كرتاسه –قارة جنوب تتیس جوان، به سن سوراسیك زا  فالت رخساره -2

غیردریووایي( كووه زمامووان بووا  –( سوونوزوییك )دریووایي Forelandخشووكي )زا  پیشرسوووب -1

 اند.كوزاایي لل  و در یك دریا  پسرونده به سمت جنوب باختر، انباشته شده

بوه گونود زیور تقسویم زا  رسوبي زاگورس را زا، ردیف(، بر پاید رفتارشناسي سنگ3951اوبراین )

 كند:مي
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 سنگ )پركامبرین(گروه پي -3

 4كوامبرین، بوه ضوخامت توا  -گروه متحرك زیرین، شامل سر  زرما به سن پركامبرین پسین -2

 زاار متر

 زاار متر 7تا  6گروه مقاو ، شامل سازندزا  زمان كامبرین تا میوسن ، به ضخامت -1

 متر ضخامت 3611ان، با گروه متحرك باالیي، شامل سازند گچسار-4

 زاار متر 4تا  1گروه نامقاو ، شامل سازندزا  میشان، لغاجار ، بختیار ، به ضخامت -5

( پهند زاگرس نشانگر لن است كوه ایون Sequence Stratigraphyنگار  ترادفي )بررسي چینه

نا بووده اسوت. از تریاس میاني بخشي از ابرقوارة گنودوا –بخش از ایران، در فاص د زماني پركامبرین 

ا  بر لن حاكم بوده است. از كرتاسد پسین تریاس میاني، با تكوین تتیس جوان، شرایط دریایي ویژه

زوا  به بعد، پس از سرانجا  گرفتن تتیس جوان و برخورد دو ورق زاگرس و ایوران مركوا ، محیط

در پ یوسن بوده اسوت، ولوي اند. اگرچه پیشیند فاز كوزاایي رسوبي از نو  زمامان با كوزاایي بوده

 شده است. دگرشك ي، زمچنان بر زاگرس تحمیل مي

 زا  زاگرسزیر پهنه

شناسوي و الگوو  ریخوتتوان از ت میوق دو دیودگاه زموینزا  امومي زاگرس ميبرا  بیان ویژگي

« خوورده زاگورس چوین» و « زوا زون رانودگي» ساختار  یار  جست و زاگرس را به دو زیرپهند 

 م كرد. تقسی

 Thrust Zoneزا )الف( زیرپهند راندگي
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زوا  كی ومتر، به صورت نوار  كم پهنا است كه ب ندترین قسومت كوه 65، تا 31این زون با پهنا  

( گمتوه High Zagrosدزد و به زموین رو گوازي بوه لن زاگورس مرتموع )زاگرس را تشكیل مي

 Imbricated Thrustپوشان )زا  زمدگي(، زون ران3963زوا )اشتوك ین، شود. زون راندگيمي

Zone ،منتشر نشوده(، زاگووورس داخ وي و سورانجا  -(، شما  خاور زاگرس )نوگل 3969( )فالكن

 زا  دیگر  است كه به این بخش داده شده است.(نا  Crushed Zoneزون خرد شده )

با یك رانودگي مهوم  مرز شما  خاور  این زیر پهنه به راندگي اص ي زاگرس و مرز جنوب باختر 

 (.3174گذرد )مطیعي، نو و جنوب دزنگان و كوه سباو ميشود كه از شما  كوه كيبسته مي

زا  پركوامبرین پسوین زا  پركامبرین دیده نشده است. سنگدر زاگرس مرتمع رخنموني از سنگ

زا  ي، سونگتا تریاس میاني لن رخسارة گندوانایي دارند و زمسان دیگر نواحي ایران زسوتند. ولو

دار، زوا  گ ووبي سریونمتور بیشوتر از نوو  مارن 1511لیاس تا ايوسن لن، با سوتبرا  نادیوك بوه 

اندكه گاه با فعالیوت لتشمشواني زیور دریوایي زا  لوار  از نو  ف یشرادیوالریت، افیولیت و انباشته

ر زموان ماوزوییوك توا دزند كه این بخش، بر خالف امروز، دزا  یاد شده نشان مياند. سنگزمراه

نمایود كوه در اثور نیروزوا  اوایل سنوزوییك گودترین بخش حوضد زاگرس بوده است. چنوین موي

زا كازش یافتوه، كششي وابسته به رخداد كوزاایي سیمرین پیشین، ستبرا  پوسته در زون راندگي

ود  باریوك كرتاسه، گ –به طور  كه در بخش شما  باختر  لن )كرمانشاه( در طي تریاس پسین 

بیسوتون(،  لزكزا  شبه توربیدیت، متشوكل از لزوك )سونگو امیق پدیدار شده و در لن رسوب

 اند. زا  لتشمشاني انباشته شدهشیل، ماسه سنگ، رادیوالریت و روانه

زایي و ولي، در بخش جنوب خاور  این گود  )نیریا( شكسوتگي كامول پوسوته، موجوب اقیوانوس

زا  افیولیتي یاد لیتي گردیده است. گمتني است كه در ناحید نیریا، لمیاهزا  افیوتشكیل مجمواه

ریموي كرتاسوه بواالیي )سوازند تواربور( پوشویده  –لزك مرجواني شده، به گوند دگرشیب، با سنگ
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خووردگي و اند، در حوالي كوه بخوش شوما  بواختر  در نتیجودكوزاایي الرامیود دچوار چینشده

 توان نتیجه گرفت كه :يسان مدگرشك ي شده است. بدین

 اند.ساختي یكسان و زمامان نبودهزا، رفتار ساختار  و رویدادزا  زمیندر زون راندگي -3

(، 3974خوردة لن است.گمتني است كه فوالكن )تر از بخش چیندگرشك ي زاگرس مرتمع كهن -2

رخ داده است كه رابطد خوردگي در این بخش باور دارد. فاز نخست در اواخر كرتاسه به دو فاز چین

زا  كرتاسه با رسوبات ايوسن میاني مبین لن است. فواز دو  را از اواخور میوسون توا نازمساز ف یش

زوا  زاگورس داند كه شدت لن در پ یوسن در بیشترین مقودار بووده اسوت.یكي از ویژگيامروز مي

ر  اسوت ولوي مقودار زا به سوو  شوما  خواوزا  فراوان است. شیب راندگيمرتمع، وجود راندگي

زا  كوامبرین بور رو  جایي لنها به خوبي دانسته نیسوت و تنهوا بوا مالحظود رانودگي سونگجابه

 (. 3174جایي دست یافت )مطیعي، توان به تصور  از مقدار جابهزا  پ یوسن ميردیف

در زا در كرتاسد پسین شكل گرفته و سيس شود كه در این محدوده، نخست چینچنین وانمود مي

( . ولي، بر خالف شووازد موجوود، زیتوا و 3974زا به وجود لمده باشند )فالكن، فاز بعد ، راندگي

زا  كوزاایي پس از پ یوسون خوردگي و راندگي را به حركتزا  چین( پدیده3974مك كویی ن )

اشوته زا  انبزا  روراندة زاگرس مرتمع را نهشته(، ف س3936دزند.كازمین و زمكاران )نسبت مي

دانند كه در محل جدایش ورق زاگرس و ورق ایران مركا  در حاشید غیر فعا  سكو  اربستان مي

زا  نابرجا، بور زا  سرف تتیس انباشته شده و پس از برخورد این دو ورق، به صورت سمرهدر بخش

 اند. رو  سكو  اربستان رانده شده

 Folded Zagrosخورده )ب( زیرپهند زاگرس چین

كی وومتر، نواوة  251توا  351، بوا پهنوا  «زاگورس بیرونوي» ا  دیگر خورده، به گمتهچین زاگرس

(Troughحاشیه ) ا  و كراتوني سير اربستان است كه در ماوزوییك و سنوزوییك در حا  نشست
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خورده، شده است. در گسترة زاگرس چینميزا  ستبر رسوبي در لن انباشته پیوسته بوده و ترادف

پركامبرین پسین تا تریاس میاني، رخسارة گندوانایي و مشابه با دیگر نواحي ایران دارنود.  زا سنگ

زا  زا  زمامان دیگر نواحي ایوران، رخسوارهزا  ماوزوییك و سنوزوییك لن، با رسوبولي، توالي

زا  جنوب تتیس جوان است. این نكته سنگي و حتي زیستي متماوتي دارند و بیشتر معرف رخساره

خوورده، نسوبت بوه دزد كه از تریاس میاني به بعد، شرایط رسوبي حاكم بور زاگورس چینشان مين

 دیگر مناطق ایران، تماوت داشته است.

زا  نمتي نیا تاكنون زا  پركامبرین دیده نشده و حمار خورده، رخنموني از سنگدر زاگرس چین

سونگ كوي، بواور بور ایون اسوت كوه پيفیایزا  سيوواست. با توجه بوه بررسويسنگ نرسیده به پي

 Arabian – Nubianاربوي) –شوما  خواور  سوير نووبي  –پركامبرین زاگرس ادامود شوما  

Shield است كه از شما  خاور افریقا تا اربستان و حتي در زیر حوضد زاگرس ادامه دارد. پوشش )

زا  لذرین یت سنگلزك، دولوما  از سنگ نمك، انیدریت، سنگسنگ، با مجمواهرسوبي رو  پي

شود كه تغییرات سني لن از پركامبرین پسین تا كوامبرین میواني اسوت و )مجمواد زُرما( لغاز مي

 اند.گنبد نمكي، از زمان سوراسیك به بعد به سط  زمین رسیده 335بخشي از لنها به صورت حدود 

نگاشتي مهمي وجوود ینهزا  كامبرین )سازند میال( و اردویسین )سازند ای بیك(، نبود چبین سنگ

می یون سوا ، از اشوكوب  41نگاشتي مهم به بارگي حدود رسد كه یك نبود چینهندارد. به نظر مي

پالئوزوییوك وجوود دارد. یوك نبوود  ترمادوسین از زمان اردویسوین توا میانود سوی ورین در ردیوف

از دونین، تمامي كربنیمور می یون سا ، بین اواخر فرازنین  71شناختي دیگر به بارگي بیش از چینه

 ( از پرمین مشخص است. Sakmarianتا اشكوب ساكمارین)

در پرمین پسین تمامي زاگرس در زیر یك پیشرو  گسترده قرار گرفته كه سازند داالن حاصول لن 

تبخیور  دارد و شوامل دو سوازند  -خورده، رخسوارة كربنواتيزا  تریاس زاگرس چیناست. سنگ

خورده چنود زواار تك )در باال( است. رسوبات سوراسیك تا نئوسن زاگرس چینكنگان )در زیر( و دش



34 

 

34 

 

شیب بر رو  توالي فوالت قواره پالئوزوییوك قورار دارنود. در تووالي متر ضخامت دارند و به طور زم

شوود بوا ایون حوا ، وجوود ا  دیوده نميگونه دگرشویبي ناحیوهنئوسن این ناحیه زیچ –سوراسیك 

سواختي، زوا  مشوخص زمینزا  برلموده، و بوه ویوژه حركتده با پشتهزا  مستقل جدا شگود 

زوا  موجب تغییراتي در سنگ رخساره و ضخامت رسوبات گردیده است. چنین تغییراتي به حركت

زوا  زا  پیش از كوزاایي نسبت داده شده است كه گازي سبب پسورو  كامول دریوا، نبودخشكي

 است. رسوبي و حتي پدیدة التریتي شدن گردیده

زووا  خووورده در زمووه جووا ویژگيزوود كووه زاگوورس چینزا  دیرینووه جغرافیووا نشووان ميبررسووي

توانود معورف زا  زیور مي(، زیر پهنوه3174شناختي یكسان ندارد. با تخ یص از كار مطیعي )زمین

  (.1-2خورده باشد )شكل زا  بیشتر زاگرس چینویژگي

ان و در خاك اراق است. اطالاوات كوافي از لن در در شما  باختر  لرست« فروافتادگي كركوك » 

 تواند با لن زمخواني داشته باشد.افتادگي دزفو  ميزا  فرودست نیست ولي ویژگي

زا است. مرز راستا با زون راندگيخورده است كه روند ك ي لن زمبخشي از زاگرس چین« لرستان » 

و مرز خاور  لن منطبق بر خمش باال رود و زا شما  خاور  لن محدود به مرز جنوبي زون راندگي

ترین تاقدیس زاگرس است كه بر نوار مرز  ایوران شما  باختر  لن منطبق بر جنوبي –مرز باختر 

 زا  حاكم بر منطقد لرستان ابارت است از:ترین ویژگياراق منطبق است. مهم –

 جنوب خاور . –* روند شما  باختر  

 ( و كوچك .111زا  بارگ )مانند كبیركوه قدیس* ساختار متشكل از تناوب تا

 . Gravity Collapse Structuresزا  گرانشي فروریاشي ))* فروریختگي

 زا  بارگ مانند زمین لغاة سیمره .لغاه* زمین
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 سنگ باشند.زا  پيتوانند در ارتباط با گسلجنوبي كه مي –* برخوردار  از سه خط وارة شمالي 

زووایي متشكل از گووروه بنگسوتان در جنووب و سوازند ف یشوي امیوران و قدیس* در بر داشتن تا

 ( در شما .Garu Formationسازند گرو )

زا، از خورده است كه از شوما  بوه مورز جنووبي زون رانودگيبخشي از زاگرس چین« پهند ایذه » 

به امتوداد فرضوي گسول افتادگي دزفو ، از خاور با گسل كازرون و از باختر جنوب با مرز شما  فرو

كی وومتر در  335كی وومتر در بواختر،  41شود. پهنا  زون ایذه از اامل خمش باال رود، محدود مي

 كی ومتر در خاور متغیر است. 71شما  بهبهان و 

زا  این زون در بر داشتن گسل ایذه است كه نواي گسل ارضوي، امتوداد لغوا راسوتگرد، از ویژگي

كه در اثر لن زون ایذه به دو بخش شوما  بواختر  و جنووب خواور  زمسان گسل كازرون، است 

زا از سوازندزا  گوروه بنگسوتان )كرتاسوه( شود. در بخش شما  باختر  زستد تاقدیستقسیم مي

زوا  لسومار  لزكزا  نمتي است ولي در بخش جنووب خواور ، سونگتشكیل شده و بدون ت ه

دزد. لمدگي و فرسایش كمتر  را نشان ميكه باالزاست میوسن( سازندة زستد تاقدیس -)الیگوسن

 زا  بارز بخش جنوب خاور  ایذه است.زا  نمتي و گاز  از ویژگيداشتن میدان

( زاگرس Fore Deepگودا  )بخشي از پیش( « Dezful Embaymentفرو افتادگي دزفو  )» 

 زا  زیر است:و دارا  ویژگي

 زا قرار دارد.اختر  زون راندگي* یك پدیدة ساختار  است كه در جنوب ب 

 زا  نمتي ایران را در بر دارد.* بیشتر میدان

 لن سازند لسمار  رخنمون ندارد. خورده است كه در* بخشي از زاگرس چین
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زون خمشوي جبهود كوزسوتاني،  ،* میان سه پدیدة مهم ساختماني: زون خمشي باال رود )چيگرد(

 جا  دارد. گس ي كازرون )راستگر( –زون خمشي 

مورب نسبت به روند ك ي زاگرس وجود دارد كوه ابارتنود  * در فروافتادگي دزفو  چند ساختمان 

زوا  ب نود  زمتگول، جنووبي، بوه نا  –( ، با روند شومالي Salientاز:: سه برجستگي ساختماني )

ا  سرف زا  نرموا  قطعوهب ند  زندیجان و قوس خوارك مویش، كنتور  شوده بوه وسوی د گسول

 سنگ،يپ

 باختر ، در شما  فروافتادگي دزفو ، –: دو خطوارة خاور  

 متر پایین افتادگي دارد، 2511: یك خطواره در شما  كازرون كه قطعد جنوبي لن 

زون گسو ي  افتادگي دزفو  و مرززا  لن )خمش باالرود، خمش جبهد كوزستاني،ساختار ك ي فرو

باختر  لن، ممكن اسوت در ارتبواط بوا  –و خاور   جنوبي –كازرون( و زمچنین روندزا  شمالي 

ترین شازد حركتي این ساختارزا  خطي، متع وق بوه كرتاسود بواال سنگ باشند. كهنزا  پيگسل

، به احتما  در سوراسیك زا  درون لنزا  پیرامون فروافتادگي دزفو  و خطوارهاست. ولي، ساختار

زا  خطي، توا الیگوسون یوا میوسون ند. این ساختماناو تریاس و حتي شاید پیش از لن فعا  بوده

 اند.میاني زمچنان پویا بوده

متر پایین افتادگي دارد، ولي نسبت به مناطق زمجوار، از  6111تا  1111* فروافتادگي دزفو  بین 

 خوردگي كمتر  دارد.ساختي پایدارتر و چیننظر زمین

كازرون )راستگرد( و خطوارة بواالرود  –رة قطر گیر  این فروافتادگي ام كرد توأ  خطوا* در شكل

 اند.)چيگرد( نقش اساسي داشته
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( و 3174(، بوردیگوالین )مطیعوي، 3969توانین )لداموا و بوورسوا، * زمان فروافتادگي پوس از لكوي

 ( دانسته شده است. تأیید یكي از این نظرزا دشوار است.3175كرتاسد پیشین )قالوه، 

( و Interior Farsجغرافیایي، پهند فوارس بوه دو بخوش فوارس داخ وي ) از نگاه« پهند فوارس » 

تور بوه نوا  شود. فارس بیروني به دو زیر پهند كوچوك( تقسیم ميExternal Farsفارس بیروني )

( تقسویم Sub- coastal Fars( و فوارس بوه تقریوب سواح ي )Coastal Farsفوارس سواح ي)

گسترة واقع درمیان دو گسل كازرون در بواختر و گسول  شناسان، فارس راشود. بسیار  از زمینمي

شناسوي بخوش خواور  فوارس را زا  زمین(، ویژگي3174دانند. ولي، مطیعي )میناب در خاور مي

سان مورز بواختر  ( بدین1-2داند و به لن پس خشكي بندراباس نا  داده است )شكل متماوت مي

مرز خاور  لن خطي فرضي اسوت كوه از حووالي شود و پهند فارس با زون گس ي كازرون بسته مي

یابود. مورز بندر نَخی و لغاز و نادیك كوه فینو، شما  بندراباس، تا راندگي اص ي زاگورس اداموه مي

زا  ترین ویژگيزا و مرز جنوبي لن، خط ساح ي خ یج فارس است. مهمشمالي فارس، زون راندگي

 شناختي پهند فارس ابارت است از :زمین

رسد و از لن سنگ اوووربستان كه از قطر به فارس مين شرایط سكویووي، به دلیل تداو  پي* داشت

 شود.یاد مي« گاوبند   ب ند » به نووا  

، دارنود. تغییور رونود  NE-SWو حتوي  E-W  ،NW –SEگون، یافتگي گونازا جهت* تاقدیس

ركت صمحد اربي نسبت به صمحد دار حسنگ و یا چرخش بُرزا  پيساختارزا نتیجد ام كرد گسل

 ایران است.

 * فارس از نواحي گازخیا و مشهور دنیا است .
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كی وومتر، فرجوا  سوازوكار دو  751(، بر این باور است كه كمان فارس، به درازا  3977*كومبا  )

ا  كه قشر رسوبي رویي بر رو  قطعوات گسل میناب )در خاور( و كازرون )در باختر( است، به گونه

 سنگ شناوراست.رك پيمتح

خوردگي پهند فارس بیشتر از نو  زم مركا است كه سوطوح جودایش زیورین لن در * الگو  چین

زا  زرما و سطوح جدایش فراي و درون سازند  لن در سازندزا  تبخیور  دشوتك، شویل نمك

 پابده و گورپي زستند.

است كه مرز خاور  لن گسل ا  از پایاند جنوب خاور  زاگرس محدوده« خشكي بندراباس پس» 

گذرد. مرز شمالي زا  زاگرس است كه از درون خ یج فارس ميمیناب و مرز جنوبي لن جبهد چین

زوا  تورین ویژگيفینو اسوت. مهوم –نَخ یو  ( و یا خطوارة3161لن منطبق بر گسل رازك )برزگر، 

 خشكي بندراباس ابارتند از :شناختي پسزمین

 اند. زا  گروه فارس تشكیل شدهز سنگ نهشتهزا ا* بیشتر تاقدیس

افتوادگي دزفوو  زا به مراتب بیشتر از ناحید فارس، و از این نظر شوبیه فرو* ضخامت سنگ نهشته

 است.

( SW-NEاند. دستد نخست، مواز  روند امومي زاگورس )زا در سه جهت لرایش یافته* تاقدیس

جنووبي دارنود ماننود تاقودیس  –دو ، روند شمالي  زا  گهگم و فراقون. دستداست، مانند تاقدیس

جنوب باختر  دارند كه در تضاد بوا  –باختر  تا شما  خاور   –میناب، دستد سو ، روند خاور  

سنگ نسبت داده زا  پيگیر  لنها به كنتر  گسلزا  زاگرس زستند و شكلامتداد ك ي تاقدیس

 شده است.

زوا  زا  لبگور  گووگرد  از ویژگيي، گچ ترش و چشمهزا  نمت* وجود سازند گچساران، چشمه

 زا  احتمالي نمت در این ناحیه است.خشكي بندراباس و نشانگر میدانپس
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زون ساختار  واقع در انتها  جنوب باختر  زاگرس است. مورز شومالي و شوما  « دشت لبادان » 

تیموور، وسونگرد، لبزا  سزوا  زاگورس ) لبود جنووبي تاقودیسخاور  لن محدود به جبهد چین

شوود. مورز جنووبي سمید وارد خ ویج فوارس ميمنصور ( است و پس از ابور از جنوب میدان رگ

(. دشت لبادان بخشوي از ج گود میوانرودان 1-2دشت لبادان، خ یج فارس و اربستان است ) شكل 

ید.بوه دلیول لشناختي پایاند شمالي سكو  اربي بوه شومار مويالنهرین( است كه از نظر زمین)بین

زا  نمتي و مطالعات شناختي، به نتایج حاصل از حمار زا  زمینزا  لبرفتي جوان، دانستهپوشش

زا  دزنود كوه در زیور رسووبات پوششوي، نهشوتهزوا نشوان ميفیایكي محدود است. ایون دادهسيو

اند و بوه وردهخجنوبي )روند اربي( چین –زا  او  و دو ، به طور مالیم و در روند  شمالي دوران

زا  دریایي و ستبر زاگرس زا  تخریبي و كم ضخامت دشت لبادان به رخسارهظازر گذر از رخساره

( نوواحي دشوت گونود خوزسوتان را 3159خوردة تدریجي است. به زمین دلیول، افتخوارنژاد )چین

بسویار  خیوا داند. ولي برخالف زاگرس، دشوت لبوادان تووان لرزهخورده ميبخشي از زاگرس چین

-NW( وجود یك شكستگي بارگ و پوشیده را، با جهوت 3153پور )رو، حقيپاییني دارد به زمین

SE زا در لرزهداند. تمركا تقریبي كانون زمینخورده و دشت محتمل ميدر حد فاصل زاگرس چین

ا  زیر زفصل مشترك تقریبي این دو زیر پهنه، تأیید  بر این نظر است. دشت لبادان دارا  ویژگي

 است :

 خیا نیست.* لرزه

 زا اثر سطحي ندارند.* تاقدیس

 متداو  در زاگرس در تضاد است. SE - NWاست كه با روند  N – S* روند ساختارزا 

فوارس و زا  جنوب اراق، كویوت، شوما  خ یجدشت لبادان قابل تعمیم به ساختار N - S* روند 

 شما  خاور  اربستان است.
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 زا  پي سنگ است. از منشأ فشارشي نیستند و زایش لنها در ارتباط با گسلزا * این تاقدیس

 ساخت زاگرسزمین

زا  ساختار  نشانگر لن اسوت الگو  ساختار  زاگرس در زمه جا یكسان و زمانند نیست. بررسي

زا  فشارشي واكونش سنگ در برابر تنشكه از شما  خاور به جنوب باختر پوشش رسوبي رو  پي

زا  زیر را در زاگرس شناسوایي توان زیر پهنها  كه از نظر ساختار ، مياند به گونهداشته متماوتي

 كرد.

(. 3974خوردگي در این زیرپهنه وجود دارد )فالكن، زا: شوازد  از دو فاز چینزیر پهند راندگي -3

 یوسون بیشوترین فاز نخست در اواخر كرتاسه و فاز دو  از اواخر میوسن تا امروز، كه شدت لن در پ

زواار متور و طوو   5زایي با دامند بویش از خوردگي، پیاپي، چینمقدار بوده است. این دو فاز چین

دارنود و  NW - SEزا رونود (. این چین3174اند ) مطیعي، زاار متر را ایجاد كرده 3مو  بیش از 

طور معمو  از انوا  زا كه به است. این چین NEزا به سو  سط  محور  لنها مورب و شیب صمحه

شووند و جهوت زا مورتبط ميزا  پیشین و پسین، از طریق رورانودگيبسته زستند، نسبت به چین

زا  موجود در این زیر پهنه بیشتر روراندگي و گواه راندگي لنها به سو  جنوب باختر  است. گسل

چنوین افواایش شناسي برجسوته و زماست. ریخت NEزا  راندگي به سو  اند. شیب گسلنرما  

 زاست.ا  در زاگرس مرتمع پیامد ام كرد راندگيستبرا  پوستد قاره

 –خورده، شامل نواحي جا  گرفته میان راندگي گذر كورده از جنووب اشوترانكوه زیر پهند چین -2

منصور  است كوه  –لب تیمور  –زا  سوسنگرد سباو تا لبد جنوبي تاقدیس –دزنگان  –زردكوه 

( و كمربند 3974خورده )فالكن، (، زون سادة چین3963خورده )اشتوك ین، ند چینزا  كمرببه نا 

زوا  شود. داده( از لن یاد مي3975( )فاور، Mountain Folded Beltخوردة كوزستاني )چیون

سونگي، زا  پيخوردگي این بخش از زاگرس به لحاظ تأثیر گسولموجود نشانگر لن است كه چین
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ا  زا چندان ساده نیست، به گونهزا و خمشزا  پنهان، فروافتادگيراندگي حضور گنبدزا  نمكي،

 خورده و گس یده بهتر است.كه نا  زاگرس چین

زووا  كشویده، در زا و ناودیسسنگ، به صورت تاقدیسدر این زیر پهنووه، پوشش رسوبي رو  پي

زوا خورده و بوه چوینابزا  محور  لنها مارپیچ ماننود تواست كه صمحه NW - SEراستووووا  

زسوتند و رونود  NW - SEسیما  زیگموییدا  باز داده اسوت. اگرچوه رونود اموومي سواختارزا، 

بُوردار سونگ، تغییور جهوت زا  پيپذیر میوسن، ام كرد گسلزا  شكلزاگرس دارند ولي، رسوب

ي را در حركتي صمحد اربستان نسبت به ورق ایران و سورانجا  حركوت گنبودزا  نمكوي، تغییراتو

زا  مح ي در مجاورت گنبدزا  اند. بیشترین دگرشك يزا به وجود لوردهسیستم و روند ك ي چین

راستگرد لنها منجور  زا شود كه حركتنمكي، به ویژه در كنار دو گسل كازرون و میناب، دیده مي

زووا شووده اسووت. بسوویار  از بووه تشوودید حركووت چرخشووي و خمیوودگي سوواختار  در رونوود چین

زا را ناشي از ام كرد دو فاز دگرشك ي پي در پي و شناسان، تغییر روند و خمیدگي محور چیننزمی

 دانند :جداگانه مي

 ،NW – SE* فاز نخست، مرح د فشردگي و ایجاد روندزا  

زا  امتوداد لغوا كوه منجور بوه * فاز دو ، مرح د تغییر شكل بُرشوي راسوتگرد مربووط بوه گسول

تواننود فرجوا  زا مويباختر  شوده اسوت، در حوالي كوه خمیودگي –  گیر  روندزا  خاورشكل

 سازوكار دگرشك ي پیوسته باشند.

(، زیتا و مك كویی ن 3963خوردگي، نظرزا یكسان نیست. اشتوك ین )در بارة سازوكار و زمان چین

 خوردگي زاگورس در اواخور( بر این باورند كه حركات اص ي مربوط به چین3976(، شرمن )3974)

زوا  زاگورس و زا پس از یكي شدن مجدد لبود ورقمیوسن پایاني و یا پ یوسن لغازین، یعني مدت

نگار  گویوا  لن اسوت كوه ایران مركوا  صوورت گرفتوه اسوت، ولوي شووازد سواختار  و چینوه
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خوردگي زاگرس، از كرتاسد پسین لغاز شده ولي در زمان پ یوسون بوه بیشوترین انودازة خوود چین

درصود در  4درصود اسوت. ) 21فرجا  لن كازش پهنا  اولیه زاگورس بوه انودازة  رسیده است، كه

 (.3171خورده، جمالي، درصد یا كمي بیشتر در زاگرس چین 36فروافتادگي دزفو  و 

خووردگي زاگورس اداموه دارد. ا  اربسوتان چینگمتني است كه به دلیل تداو  حركت پوستد قاره 

زا  قوايم بویش از دو می یمتور در سانتیمتر و حركت 3/4تا  5/1جایي افقي امروز  در حدود جابه

 Decollementزا از نظر نوو ، بیشوتر از نوو  دكولموان یوا جدایشوي ))شود.چینسا  برلورد مي

سنگ و پوشوش سونگي رویوي اسوت. زستند، پیدایش و توسعد لنها نتیجد حركات متناوب بین پي

انود. ن شیب بیشتر در په و  جنوب باختر ، نامتقارنزا، به دلیل داشتگمتني است كه بیشتر چین

 ترند.زا جوانخوردگي، چیندر ضمن، از شما  خاور به جنوب باختر، ضمن كازش شدت چین

زوا  وارده از ( یكوي تنش3976خوردگي نقش داشوته باشوند )شورمن، توانند در چیندو اامل مي

خاور  و پایدار  ورق ایران مركا .از  سنگ به سو  شما سو  ایران مركا  و دیگر  حركت پي

تر است، شرمن نتیجه گرفته است كه جدا از فرورانش كرتاسد پسین، لنجا كه نظرید دو  قابل قبو 

باید فرورانش دیگر ، زرچند نه به سرفا  اولي، در زمان پ یوسن رو  داده باشد. سه مورد زیر گواه 

 این نظر زستند.

بامان. رو  دادزا  لتشمشاني مربوط بوه  –كمان ماگمایي ارومیه  زا  جوان در* حضور لتشمشان

زوا  انود. بنوابراین لتشمشوانپدیدة فرورانش كرتاسد پسین، به ظازردر ايوسن پایواني خاتموه یافته

تر از لن است كوه اند. این وقمد زماني، طوالنيمی یون ساله شكل گرفته 15كنوني، پس از یك وقمه 

 لتشمشاني جوان نتیجد باقیماندة گرمایي ترشیر  لغاز  زستند.زا  تصور شود تكاپو

زا  ارضي، خ یج فارس نامتقارن است. به سخن دیگر، فارس. در بُرششناسي كنوني خ یج* ریخت

ا  كه در پایاند شمالي، خ یج شود، به گونهبا دور شدن از ساحل اربستان شیب به تدریج زیادتر مي
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النهورین سرفا، به سو  شما  باختر و به زیر رسوبات لبرفتي ستبر بینفارس ضمن داشتن بیشترین 

النهرین چند بار تكرار شده، ولوي لخورین بین –رود. فرونشیني در امتداد محور خ یج فارس فرو مي

 خوردگي و فراخاست نهایي زاگرس بوده است.بارلن زمامان با چین

خیوا  بواالیي دارد. ولوي، خورده، توان لرزهس چینساختي زاگرس. زاگرزمین* باال بودن توان لرزه

زا، وجود یوك زون بنیووف را در ایون ناحیوه تأییود لرزهزا  موجود در بارة سرفا  كانون زمینداده

خورده، الگو  ساختار  دشت لبادان، به انوان پایانود شوما  زیر پهند به تقریب چین -1كنند.نمي

 خورده، چهار تماوت امده دارد.با زاگرس چین خاور  لبد سكو  اربستان، در مقایسه

خوردگي موجي و په وزا  بسویار مالیوم و زا  رسوبي، ضمن داشتن رخسارة لوار ، چین* ردیف

 باز دارند.

 جنوبي )روند اربي( و متماوت از زاگرس است. –زا، شمالي * روند ساختار

 سنگ است.زا  پيه ام كرد گسلگیر  لنها مربوط ب* ساختارزا منشأ فشارشي ندارند و شكل

 * ساختارزا رخنمون سطحي ندارند. 

 ساخت زاگرسزمین لرزه

خورده، در اثر حركت رو به شما  صمحد اربي و برخورد لن بوا ساختي، زاگرس چیناز نظر نو زمین

شود. به زموین دلیول، در حوا  جنوب باختر  فشرده مي –صمحد ایران، در راستا  شما  خاور  

،  NNE- SSWسواختي بوا رونود زاگرس تحت تأثیر دگر شك ي، ناشي از فشوارزا  زموین حاضر

زا  راسوتا  سواختارزا و شكسوتگيزوا زوما ، قرار دارد. دگرشك يفرجا  زمگرایي و برخورد قاره

، زستند. از این رو، ام كرد مشوترك ایون دو، بور رو  N-S(، و پیش از لليي، ))NW-SEلليي، )

 شود.خیا  كنوني زاگرس ميساختي و در نتیجه لرزهزمینساختي و لرزهند نوزمینزم، بااث برلی
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زا  زاگرس لرزهزا از لن باالتر است. زمینلرزهدارند و به ندرت بارگي زمین 7امو  بارگي كمتر از 

زا تا لرزهدزد كه اگر چه سرفا  برخي زمینزا در امق نشان ميلرزهكم سرفایند. مقاطع توزیع زمین

ا  كوه كی ومتر متمركاند. به گونوه 11رسد، ولي بیشتر لنها در سرفا  حدود كی ومتر مي 61حدود 

و پهنوا  حودود  3511لرزه به تقریب در درون منشور  به درازا  حدود زا  زمینمجمواه كانون

جنوب خاور ، قورار دارنود. شویب  –روند شما  باختر   (2-4شكل كی ومتور،) 61و سرفا  351

شود كوه، سان دیده ميدرجه به سو  شما  خاور است. بدین 21تا  31صمحد زیرین منشور حدود 

تر و مربوط به زا  سرفلرزهخورده رخ داده و زمینزا  زاگرس در زیر رسوبات چینلرزهبیشتر زمین

 ا  به تقریب وجود ندارند.زیر پوستد قاره

زا  شوناخته شوده ا  است كه گازي بور رو  شكسوتگيزا به گونهلرزهپراكندگي جغرافیایي زمین

تووان بوه زوا را نميلرزهگیرنود. ولوي بسویار  از زمینزا  كهن باز پویا قرار ميلليي و یا شكستگي

زا  سطحي ربط داد. و لذا، باید پذیرفت كه رابطد میان اخته شده و یا روند گسلزا  شنشكستگي

توانود نتیجود خورده بسیار پیچیده است كوه ایون موضوو  ميساخت زاگرس چینلرزه و زمینزمین

خیوا  زاگورس ساختي باشد. در بارة باال بودن تووان لرزهزمینشناختي و لرزهكمبود اطالاات زمین

 چهار مورد زیر اشاره كرد. توان بهمي

زا  زا با گسللرزه(، با توجه به گسترش گنبدزا  نمكي و اد  تطابق كانون زمین3969* فالكن )

 داند.زا  زاگرس مؤثر ميلرزهمشخص، گنبدزا  نمكي و حركت لنها را در زمین

زوا موجوب اثرگوذار اسوت. زموین تونشسونگ ناحیوه زا  فشارشي وارد بر زاگرس، بر پي* تنش

زوا در لرزهشوود. فراوانوي نسوبي زمینزا  زاگورس ميلرزهدگرشك ي ورق اربستان و فراواني زمین

الر، كه نتیجود فشوارزا  اضوافي وارده از بخوش خواور  ورق اربسوتان اسوت  –بندراباس  ناحید

 تواند دلی ي بر این نظر باشد.مي

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=54&sid4=206&action=view2#pics#pics
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جنووبي پركوامبرین  –زا  شومالي ت گسولتواند مدیون حركوزا  زاگرس ميلرزه* فراواني زمین

زا  نرما  و یا امتوداد لغانود در زا به طور امو ، در سط ، دارا  حركتگونه گسلباشند. ولي، این

 زایي از نو  رورانده است.زا  سرف زاگرس، گویا  حركتلرزهحالي كه سازو كار زمین

 سي به درون گوشوته. شووازد رو  زموینمانده از پوستد اقیانو( باقيSlabsزا  )* رزا شدن بُرش

راندگي انجوا  گرفتوه و دزند كه فرورانش احتمالي پوستد اقیانوسي در شما  خاور  خطنشان مي

 خیا  امروز زاگرس باشد.تواند دلی ي بر توان لرزهلذا، این نظر نمي

تواند به دلیل زا  زاگرس بدون گس ش سطحي زستند. این امر ميلرزهگمتني است كه بیشتر زمین

سنگ و پوشش رسوبي رویوي باشود كوه ضومن تعودیل زا  نمكي سر  زرما در مرز پيوجود الیه

 –كند. افاون بر این، وجود رسوبات گچوي زا از رسیدن زمد لنها به سط  زمین ج وگیر  ميانرس 

)سوراسویك  انیدریتي وابسته به سازندزا  داالن )پرمین(، دشتك و كنگان )تریاس(، زیت و گوتنیوا

باال(، به ویژه سازند تبخیر  گچساران )میوسن(، از اوامول موؤثر در كوازش انورس  و ج ووگیر  از 

زا  كم لرزهگس ش سطحي زستند. بنابراین، برا  داشتن گس ش سطحي به یكي از دو اامل، زمین

 (.3976نیاز است )بربریان،  7با بارگي بیشتر از  لرزهسرفا و یا زمین

ساختي پیوسته قرار دارد، ولي مطالعد خورده، در یك رسیم لرزه زمینپهند زاگرس چین اگرچه زمد

زا در زمه جا یكسان نیست و در بعضي دزد كه تمركا كانونزا نشان ميلرزهزمین پراكندگي كانون

زا و (، پهنه3976ساختي از ازمیت بیشتر  برخوردار است. به باور بربریان )زمیننواحي، ویژگي لرزه

 خورده شناسایي كرد.توان در زاگرس چینخیا زیر را ميیا نواحي لرزه

شود و تا نادیكي جیرفت، در این زون از بندراباس لغاز مي« جیرفت  –خیا بندراباس زون لرزه» 

 351توا  14انود )زوا از نوو  متوسوط توا سرفلرزهیابد. در ایون ناحیوه زمینایران مركا ، ادامه مي
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لور  است كه این روند با زویچ یوك از در تغییر است. نیاز به یاد 7تا  5/1و بارگي لنها از  كی ومتر(

 (باشد.Oman Highزا  سطحي زميوشاني ندارد، ولي ممكن است نشانگر ب ند  امان )خطواره

شود و پوس از گوذر از زاگورس این زون از بندراباس لغاز مي« لباد حاجي –خیا گهگم زون لرزه» 

رسود. سرفوا  لبواد بوه رانودگي اصو ي زاگورس ميخورده و زاگورس رورانوده در ناحیود حاجينچی

است. این زون  6تا  5/1كی ومتر( و بارگي لنها از  311تا  14زا  این زون از نو  متوسط )لرزهزمین

 زا  سطحي شناخته شده منطبق نیست.خیا با زیچ یك از گسللرزه

زایي پراكنده در راندگي اصو ي زاگورس كانون« جنوب خاور  نیریا شما  خاور  داراب و یا » در 

تا  3911زا  وجود دارند، ولي از این ناحیه تا شما  خط كازرون، در زاگرس مرتمع، در فاص د سا 

 اند.ا  نیریا نامیدها  ثبت نشده و لذا این ناحیه را زون نبود لرزهلرزهزیچ كانون زمین 3976

ترین لنها ابارتند از: خیا وجود دارند كه امدهچندین زون لرزه« سل كازرون جنوب خاور  گ» در 

 الر، بستك، قیر و طازر .

 خیا امده ابارتند از میشان، گچساران، دزفو .زا  لرزهزون« شما  خاور  گسل كازرون » در 

 –د  در محل بوه زوم پیوسوتن زاگورس رورانوده و پهنود سونن« كنگاور  –خیا صحنه زون لرزه» 

سیرجان و در بخش شما  باختر  زاگرس قرار دارد. در این زون كه از پهند رورانده تا ایران مركا  

 اند. زا بارگ و ویرانگر بودهلرزهادامه دارد، زمین

 توان اقتصاد  زاگرس

زوا  خیاتورین حوضوهاست تا زاگورس یكوي از نموتزا  اظیم گاز و نمت سبب شده وجود میدان

( جدو  زیر نشانگر نا  میدان و سنگ مخان ذخوایر نمتوي زاگورس 5-2باشد )شكل رسوبي جهان 

  (.3131است )افشارحرب، 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=54&sid4=207&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=54&sid4=207&action=view2#pics#pics
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« تور از دزورَ جووان»و « دزووورَ  گوروه » توان به دو واحد بارگ زا  گاز  زاگرس را ميمیودان

زوا  گواز  گوروه دزورَ  )سوازندزا  فراقوون، داالن، كنگوان(، بیشوتر از نوو  تقسیم كرد. میودان

توان به ذخایر پارس جنووبي، پوارس شومالي، اند كه از لن جم ه ميزا  بسیار اظیم و اظیممیدان

تور از دزورَ  ابارتنود از: زا  گاز  جواننترین میداكنگان، نار، لغار، داالن، وراو  اشاره كرد. مهم

زا  تنگ بیجار در سازند سروك، سرخون در سازند جهر  و اضو گور ، گوورزین در سوازند میدان

لسمار ، سَو َخ در سوازندزا  سوروك و فه یوان، گشوو  جنووبي در سوازندزا  سوروك، پایوده و 

 لسمار ، سورو در سازندزا  گدوان و داریان.

زوا  ف وا  و یوا ا  اظیم نمت و گاز، بخشي از توان اقتصاد  زاگرس از نو  انباشتهزجدا از میدان

 ترین لنها ابارتند از:غیرف ا  است كه امده

 تریاس كوه سورمه واقع در جنوب فیروزلباد فارس. –زا  رسوبي پرمین در سنگ« سرب و رو  » 

ي از لرسوتان، خوزسوتان، فوارس و در سازند پابده به سن پالئوسن كه در مناطق وسویع« فسمات » 

 بوشهر گاارش شده است.

 زا  كرتاسد باالیي ناحید نیریا.در افیولیت« كرومیت و منگنا » 

زوا  سویرجان كوه بوه صوورت تووده –، به ویژه در محوور بنودراباس «لزن و خاك سُرخ سنگ» 

  سوازند لسومار  زوالزكزا  منیتیت، زماتیت و لیمونیت در حدفاصل سنگپگماتیتي در پیكره

 چشمه دوپالن.در ناحید زمت« مس » تشكیل شده است.

زا  كرتاسد باال به ویژه بین دو سازند سروك و ایال . اگر چه ایوار ممكون در ردیف« للومینیو  » 

شناختي ذخایر كه از نوو  دیاسويور اسوت، برسد ولي باال بودن سی یس و تركیب كاني %41است تا 

 نماید.زا را غیر اقتصاد  ميفرلور  این انباشته
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در رسوووب میوسوون ماننوود كانسووار لیكووك در شووما  بوواختر بهبهووان كووه در رو  « س سووتیت » 

زوایي از زوا  تبخیور  سوازند گچسواران الیوهزا  لسمار  است. گازي نیا در انباشوتهلزكسنگ

 سولمات استرانسیو  گاارش شده است.

بكیوت( غیور از نوو  لممیبوو  ق یوایي )منگنوا و ریوهلباد كه در گنبدزا  نمكي حاجي« لزبست » 

 اقتصاد  است.

تریاس دوپُالن.جدا از مووارد گمتوه شوده در گنبودزا  نمكوي  –زا  پرمو در ردیف« نسوز خاك» 

، اورانیو ، پتاس سونگي وجوود دارد. «سنگ نمك » ، «خاك سُرخ » زایي از مجمواد زرما انباشته

می یون تن است كه ایار لن گازي توا  4سنگي برلورد شده حدود  در گنبد نمكي پُهل ذخیرة پتاس

 رسد. ك رور پتاسیم مي %91حدود 

 خوردهفعالیت ماگمایي زاگرس چین

گونه تكاپو  لتشمشاني در پهنود زاگورس زا  ماگمایي موجود در گنبدزا  نمكي زیچبه جا سنگ

زا  سرف، دیاپیرزوا  داغ بواال  شود. در پایان پركامبرین، به لحاظ كوار  شودن گسولدیده نمي

ا ، گوشته، موجب تشكیل ماگما  بازالتي شده و پوس از لن بوه ا وت گوداز بخشوي پوسوتد قواره

زا  تبخیور ، گیر  رسووبماگما  اسید  به وجود لمده است كه زر دو ماگما بوه زنگوا  شوكل

زا  بوازالتي و گواه زهلوار ، كربناتي سر  زرما به درون حوضد رسوبي نموذ كرده و به صورت گدا

 اند. بالشي و یا ریولیت و توف اسید ، سرد شده

( بر این باور است كه ماگما  بازیك برلمده از گوشتد باالیي، موجب گداز بخشي از 3156يي )سباه

پوسته شده و ماگما  اسید  را به پدید لورده است. از لنجا كه رویدادزا  پس از تشكیل، به ویوژه 

ا و گرمایي موجب تغییرزایي شده است، بنابراین شناسایي نو  ماگما  اولیوه دشووار دگرگوني ایست

زا  بازیك یافت شده در گنبدزا  نمكي كم و بیش از خانوادة ق یایي زستند، تنها یك است. سنگ
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زا  اسوید  بوه صوورت ( جوا  گرفتوه اسوت. سونگSubalkalineنمونه در دستد نیمه ق یایي)

زا  سوطحي زا  نیمه سرف، گنبدزا  ریولیتي و یا گدازهزا( یا سیل)گرانیتزا  نموذ  سرف توده

 زستند. 

 ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران میوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواني

 انوان: مقدمه           

ا  از ایران كه میان دو زمینودرز تتویس كهون، )در شوما (، و تتویس جووان )در به بخش گسترده

درز تتویس كهون، دربوارة محول نا  داد. بورخالف زمینو« ایران میاني » توان جنوب( قرار دارند مي

 زمیندرز تتیس جوان اتماق نظر وجود ندارد.

( محل زمیندرز تتیس جوان را منطبق بور مورز جنووب بواختر  3994( و ا و  )3973فرزود  ) 

شناسوان، (، و گروزوي بوارگ از زموین3963داننود. اشوتوك ین )بامان مي –كمان ماگمایي ارومیه 

لمیوا بوودن اند. با توجه بوه پرسوشن زمیندرز تتیس جوان پذیرفتهراندگي اص ي زاگرس را به انوا

يوي، ، سوباه3934، امید  و اموامي، 3976مسئ د فرورانش ورق زاگرس به زیر ورق ایران )كشمي 

( ، در این نوشتار زم راندگي اص ي زاگرس، مرز میان دو ورق زاگرس )ایوران جنووبي( و ورق 3164

 شده است.ایران )ایران میاني( پذیرفته 

 –پالئوزوییوك ایوران میواني بوا ایوران جنووبي )زاگورس  –زوا  پركوامبرین زمساني كامل سونگ

زا  دیرینه مغناطیسي، نشانگر ساختي، و زمچنین وجود دادهاربستان(، زمساني رویدادزا  زمین

انود دهلن است كه ایران میاني و جنوبي از زمان پركامبرین پسین تا تریاس میاني سكویي یگانوه بوو

(، ولووي، از اواخوور پالئوزوییووك، در پووي تكوووین حركووات 3977و اشووتوك ین،  3972)الپارانووت، 

ساختي سیمرین پیشوین، ایون دو صومحه از یكودیگر جودا شوده و در حوالي كوه در زاگورس زمین

ا  پرتكواپو را در شوما  گذار  به لرامي و به تقریب پیوسته ادامه داشته، ایران میاني منطقهرسوب
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داده است. ایران میاني پس از جدایش، با سراتي بویش از صومحد ندگي اص ي زاگرس تشكیل ميرا

زاگرس به سو  شما  خاور  حركت كرده و پس از برخورد بوا ابرقوارة اوراسویا و بسوتن اقیوانوس 

تتیس كهن، بخشي از صمحد اوراسیا شده است. در اواخر پالئوزوییك و در طوي ماوزوییوك، ایوران 

زا  كششي بوده ولي، از كرتاسد پسین بوه دنبوا  سورانجا  گورفتن و بسوته شودن ر رسیممیاني زی

داغ به ت ه افتاده و از لن زمان به بعود، زیور تتیس جوان، ایران میاني میان دو كمربند زاگرس و كيه

(.ایوران میواني سورزمیني 3931قرار گرفته است )بربریوان،  N21Eرسیم فشارشي، با راستا  تنش 

زوا  زا به صوورت قطعواتي جودا بوا ویژگويچه و زمگن نیست، ب كه در نتیجد ام كرد گسلیكيار

(. در زر حا ، دو ویژگي امده در این پهنه حاكم است یكي 3-2شناختي متماوت است )شكل زمین

خوردگي، دگرگوني و پ وتونیسم شدید ماوزوییك، و دو ، تكاپو  شدید لتشمشاني سنوزوییك. چین

سازد.گمتني است كه به ژگي است كه صمحد ایران میاني را از صمحد زاگرس متمایا ميدو وی زمین

زایي از ایران میاني، مانند خردقارة ایران مركوا ، ب ووك لووت و ب ووك بوكوان در اثور ظازر، بخش

 اند. ساختي، پایدار شدهتحوالت زمین

 شناسي امومي ایران میانيزمین

یران میاني بخشي از ابرورقي است كه تا فراسو  مرززوا  خواور  و ا ، اساخت صمحهاز نگاه زمین

زوا  زا  وسیعي از تركیه، بوه ویوژه پهنوهباختر  ایران ادامه دارد. به سو  شما  باختر  گستره

زوا  توان تا جنووب كووهلناتولي و تورید، به این صمحه تع ق دارند. ادامد خاور  صمحد ایران را مي

( و Trans – Himalayaترازیمالیوا ) زوا  مرتموعقورو  و حتي تا سورزمینپامیر، زندوكش، قره

زوا در ایون ورق درخوور تبت دنبا  كرد. گسترش زیاد ورق ایران سبب شده تا مطالعوات و دیودگاه

زا  جنوب دریا  سیاه، را بوا ا  از ب ند ( تمامي تركیه، به جا باریكه3171توجه باشد. شنگووور )

دانسته و به سبب ام كرد شدید رویداد كوزاایي سویمرین، از ایون صومحه بوه  صمحد ایران یكسان

 ( نا  برده است. Cimmerian Continentانوان قارة سیمرین )
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(، برا  این ابر صومحه، نوا  كوچوك قوارة سویمرین 3993ساخت خاورمیانه، ا و  )در نقشد زمین

Cimmerian) (Microcontinent  ( در نقشود 3934پوور )حقوي (.6-2را برگایده است )شكل

زا  پالئوزوییك، ایوران زا  سنگپاكستان، با توجه به ویژگي –افغانستان  –ساخت ایران زمینلرزه

زوا  پالئوزوییوك در سویرجان( سونگ –میاني را به دو بخش تقسیم كرده، كه در یكوي )سونند  

تر بودن، بور زوییك ضمن كاملزا  رسوبي پالئوزا  گرابني و در دومي )ایران مركا ( تواليحوضه

 اند.زا انباشته شدهرو  سكو

سادات )منتشر نشده(، به نواحي واقع بین دو زمیندرز تتیس كهون ساخت ایران نوگلدر نقشد زمین

( نووا  داده و لن را بووه زیوور زون Central Iran Provinceو جوووان، ایالووت ایووران مركوووا  )

 Median( ، مث ث میواني )Transitional Zone)گوذار   ( زونSistan Subzoneسیستان)

Triangle(  زیر زون ماگموایي مركوا ،)Central Magmatic  و زیور زون دگرگووني مركوا )

(Central Metamorphic 7-2( تقسیم كرده است )شكل.) 

یه سازد. ولي، با تكگیر  را دشوار ميزا در خصوص ایران میاني )ورق ایران( نتیجهبیان تما  دیدگاه

سویرجان،  –زوا  سونند  توان بخش ایراني ورق موردنظر را به زیرپهنهو ت میق نظرزا  چیره، مي

البرز، خردقارة ایران مركا ، ب وك لوت و حوضد ف یشي خاور ایران تقسیم كرد.در یوك نگواه ك وي 

 ساختار  ایران میاني ابارتست از: –شناختي واحدزا  چینه

 سنگ دگرگوني پركامبرینپي -3

 تریاس میاني –زا  سكویي پركامبرین پسین ردیف -2

 سوراسیك میاني –زا  زغالدار تریاس پسین انباشته -1

 كرتاسه به زمراه تكاپوزا  لتشمشاني –زا  دریایي سوراسیك میاني رسوب -4
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 زا  زمامان با كوزاایي پالئوسنتكاپوزا  ماگمایي دریایي و رسوب -5 

 كواترنر -ا  نئوسن زا  قارهو رسوب تكاپوزا  ماگمایي خشكي -6

 

 سوووووووووووووووووووووووویرجان  –زِیرفصوووووووووووووووووووووووول: سوووووووووووووووووووووووونند  

ا  از جنووب بواختر  ایوران میواني اسوت كوه در سیرجان باریكه –انوان: مقدمهسنند             

 –زوا  سونگي و سواختار  سونند  فصل شما  خاور  راندگي اص ي زاگرس قرار دارد. ویژگيبال

( و یا كافوت میانود ب ووك در سوير پركوامبرین ایوران و Troughسیرجان معرف یك گود  سرف )

زا  لشوكار دارد. زا  مجاور تماوتشناختي لن با پهنهزا  زمینرو ویژگياربستان است. به زمین

شناسوان زا  دور مورد توجه و مطالعد زموینویژة این زون سبب شده است تا از گذشتهزا  تماوت

 باشد.

(، زون سواختار  پیچیوده زموراه بوا 3929(، زون زمدان )گرگوور ، 3913زیتات )پی گریم، سر 

(، زون دگرگوني زاگرس 3963سیرجان )اشتوك ین،  –( سنند  3963زا  دگرگوني )فالكن، سنگ

(، 3976منوجان )زوشمندزاده،  –(، مریوان 3973رضاییه )تكین،  –(، اسمندقه 3973 )برو و ریكو،
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يوي، منتشور تریواس )سوباه –(، ااُلكوسيوسینك ینا  پروتروزوییك 3977مریوان )نوگل،  –اسمندقه 

 –سونند  » زا  نازمساني است كه برا  این زون گایده شده اسوت كوه از میوان لنهوا، نشده( نا 

و  3511سیرجان حدود  –تر است و كاربرد بیشتر دارد.درازا  زون سنند  اخته شدهشن« سیرجان 

شوود و در یوك راسوتا  كی ومتر است كه از باختر دریاچد ارومیه لغاز موي 251تا  351پهنا  لن 

یابد. نیاز به یادلور  جنوب خاور  تا گسل میناب، در شما  بندراباس، ادامه مي –شما  باختر  

كوا  ا  به نا  كمي كس دوركان وجود دارد كه مكا  از پوستد قارهپهند مكران باریكه است كه در

داند. در جهت شوما  بواختر، گوود  درون سیرجان مي –( لن را ادامد خاور  زون سنند  3935)

سیرجان تا جنوب خاور  تركیه اداموه دارد كوه پوس از تغییور  در رونود لن توا  –ا  سنند  قاره

(.برخالف مرز جنوب باختر ، كه با رانودگي اصو ي 3963یابد )اشتوك ین، یس ادامه ميماسیف بیت 

سیرجان با مناطق دیگر ایران میواني، بوه  –شود، ارتباط شما  خاور  سنند  زاگرس مشخص مي

زوا  زا و نیا دگرشك يزا  ترشیر  و كواترنر، تغییرات جانبي رخسارهدلیل پوشش گستردة سنگ

زا  دریاچد ارومیه، توزلوگل، گاوخوني و جازموریوان بي مشخص نیست. فروافتادگيپیچیده، به خو

(. راستا  مسوتقیم 3963سیرجان با ایران میاني است )اشتوك ین،  –فصل مشترك تقریبي سنند  

ا  سیرجان در فاص د میان دریاچد ارومیه و اسومندقه، بوه طوور مح وي نمایوانگر سوامانه -سنند  

شویر، شوهربابك و زا  مستقیمي ماننودلباده، دهر راستا  جنوبي این ناحیه، گسلراستالغا است. د

جوایي امتوداد لغوا راسوتگرد در رسووبات كوواترنر  اند كه بعضي از لنها نشانگر جابوهبافت مشخص

 (. 3133االسالمي، باشند )شیوخمي

ژه پوذیرش الگوو  زوا بوه ویوزمخواني روند ساختوار ، یكساني الگو  ساختار ، چیرگي رانودگي

شناسواني ماننود فوالكن زا  برخورد ، سبب شده است تا زمیناستاندارد مناطق كوزااد  در زون

(، 3994( و ا وو  )3973(، فرزوود  )3974كوویی ن )(، زینا و موك3973(، برو و ریكو )3963)

 سوویرجان را زیوور زونووي از كوووزااد زاگوورس بداننوود. ولووي، ترتیووب رسوووبات، چووارچوب –سوونند  

دگرگوني سوبب شوده توا  –زا  ماگمایي ساختي و فعالیتساختي و به ویژه رویدادزا  زمینزمین
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سیرجان را با مناطق پرتحرك مركوا و شوما   –زا  سنند  شناسان، ویژگيگروزي بارگ از زمین

  از روند زایي مانند پیروایران قیاس كرده و لن را زیرزوني از ایران میاني بدانند. با این حا ، تماوت

زوا  زا  لتشمشاني دورة ترشیر ، محدودیت گسترش سونگساختماني زاگرس، نبود نسبي سنگ

زوا  دیوریتي ماوزوییك و سنوزوییك، فراواني نسبي سنگ –زا  گرانیتي ترشیر ، فراواني نموذ 

اختي سوپرمین(، ام كرد احتمالي رویدادزا  زمین –دونین  –لذرین بیروني پالئوزوییك )سی ورین 

زوا  زا  سیمرین پیشین از ویژگويپیش از پرمین، و سرانجا  دگرگوني به نسبت پیشرفته جنبش

لمیا و مستقل دانستن لن زا  مجاور پرسشاست كه وابستگي لن را با زونسیرجان  –بارز سنند  

زمه جا سیرجان به ویژه فرلیندزا  دگرگوني لن در  –زا  بارز سنند  كند. ویژگيرا پیشنهاد مي

زا  دگرگوني به طور امده حاصول ام كورد یكسان نیستند. در نیمد جنوب خاور  این زون پدیده

كوزاایي سیمرین پیشین است در حالي كه در نیمد شمالي لن رویدادزا  سیمرین میاني به ویوژه 

، زون (3159كوزاایي الرامید از اوامل پ وتونیسم و دگرگوني زستند. به زمین دلیول افتخوارنژاد )

 كند. سیرجان تقسیم مي –زمدان و زمدان  -سیرجان را به دو بخش سنند   –سنند  

 سیرجان –نگار  سنند  تاریخچد چینه

لزنگ با ساخت پي در پي و زمزا  دگرگوني، ماگماتیسم و زمینسیرجان، پدیده –در زون سنند  

رو، این زون قدار است. به زمینساختي شناخته شده در مقیاس جهاني در بیشترین مفاززا  زمین

 ساختي ایران است.ترین پهند زمینا  دیگر پویاترین و به گمتهنالرا 

زوا ا  از گواارشسنگ پركامبرین ایون پهنوه، اطوال  روشوني در دسوت نیسوت. در پوارهدربارة پي

 سنگ، متشكل از لممیبولیت، گنیس و لممیبولیت شیست دانسته شده است. پي

سنگ سیرجان را با نواحي رودان قیاس كرده و پي –سنگ پركامبرین سنند  (، پي3171يي )سباه

ا  در حا  نشست داند. از اواخر پالئوزوییك پیشین، این زون به حوضهرا نواي پوستد اقیانوسي مي
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زا  لوار  انباشته شده است. نیروزا  كششي مؤثر در فرونشست، موجب ظهور و تبدیل و با نهشته

زا  ا  شده كه او  لن در دونین باالیي است. نبود سنگماگمازا  بازالتي از نو  ق یایي قارهخرو  

زا  فالت ایران زمچنوان بور ایون زون اثرگوذار زا  خشكيدزد كه حركتكربنیمر باالیي نشان مي

 بوده است كه بارزترین اثر لن، ایجاد پستي و ب ند  است. 

نین زمراه با دگرگوني بوده است. مجمواد این باورند كه فاز زرسي( بر 3963ولي، تی ه و زمكاران )

زوا  شوی ي سیرجان، كم و بیش با ایران مركا  زمانند اسوت، ولوي سونگ –پرمین زون سنند  

لباد، اق ید، گ يایگان و مریوان با دیاباززا  پرمین در این پهنه بیشترند و در برخي نقاط مانند حاجي

 –زوا  تریواس بواال زوا  پورمین را شیسوتاست. به جا موارد نوادر، سونگه ق یایي و بازالت زمرا

زا  تریواس حووادثي بوس مهوم اند و شوازد موجود گویا  این است كه در میانهسوراسیك پوشانده

انود سیرجان دچار دگرگوني دیناموترما  شوده –زا  زون سنند  رو  داده كه در نتیجد لن سنگ

تر به ذوب لناتكتیك رسیده است. از لغاز تریاس پیشرفته و در ااماق پایینكه تا رخسارة لممیبولیت 

سیرجان رسوبات لوار  و گاه كربناتي، زموراه  –پسین تا كرتاسد پسین در فرونشست سرف سنند  

اند كه زا، زیر تأثیر فاز كوزاایي الرامید قرار گرفتهزا  ماگمایي انباشته شده است این تواليبا سنگ

ا  سیرجان است به گونه –زا  شما  باختر  زون سنند  ن پایدار  و سخت شدن بخشحاصل ل

میوسن )سازند قم(  –كه در نواحي باختر ارومیه، میاندولب، بوكان و مهاباد، رسوبات لزكي الیگوسن 

 –(. به جا چند ناحیه، در زون سونند  3159خوردگي مالیم و دامند كوتاه دارند )افتخارنژاد، چین

 زا  سیستم ترشیر  گسترشي چندان ندارند.رجان، سنگسی

 (.3-2زا  زیر را باور دارد )شكل ( نكته3133االسالمي )از دیدگاه سيودینامیكي، شیخ

 ا  به سن پالئوزوییك در حاشید شمالي گندواناالف( بازشدگي درون قاره
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ازشدگي تتیس جووان پوس ار .ب( جدا شدن ورق ایران از گندوانا در حاشید جنوبي خود به دنبا  ب

 پرمین میاني.

 ( از لغاز تریاس پسین، سنگ كرة اقیانوسي تتیس جوان در اثر فرورانش در زیر ورق ایران، شرو   

سیرجان یك گوه برافاایشي را شكل داده  –به از میان رفتن كرده است. از این زمان به بعد، سنند  

 است.

 –وییك. در این زموان حاشوید قودیمي ایوران )سونند  د( بسته شدن تتیس جوان در انتها  ماوز

 –زوا  تتیسوي بور رو  حاشوید قودیمي اربوي سیرجان( با مجمواد دگرگون زموراه بوا افیولیوت

 –توان پذیرفت كه زون سونند  اند.با توجه به دیرینه جغرافیایي گمته شده ميگندوانایي رانده شده

از پركامبرین پسین بوا كوافتن لغواز شوده و در سیرجان دارا  یك زمیند ساختار  اص ي است كه 

زوا  توربیودیتي سواختي پایوان یافتوه و سويس حوضوهكوزاایي سیمرین پیشین با وارونگي زمین

ماوزوییك در تریاس پسین شكل گرفته و در فاز سیمرین میاني و یا الرامید بسته شده است. زمود 

نگاشوتي پركوامبرین چینوه –سواختي توان در سه واحد زموینسیرجان را مي –زا  سنند  سنگ

 كرتاسه و مجمواد ترشیر  جا  داد.  –تریاس میاني، تریاس باالیي  –پسین 

 تریاس میاني –الف( مجمواد دگرگوني پركامبرین پسین 

زوا  سویرجان سونگ –ترین مجمواد سنگي زون سونند  يي )منتشر نشده(، كهناز دیدگاه سباه

يوي مجمواود ي زستند كه به طور امده سن پركامبرین دارند. سباهگابرویي دگرگون –اولترامافیك 

 كند:( زیر تقسیم ميComplexزمتافت ) 6تریاس میاني را به  –پركامبرین پسین 

زا  ناحیه جا  دارد. سیرجان است كه رو  افیولیت –زا  سنند  زیرترین دگرگوني (1همتافت )

زوا از نوو  گنویس چشومي، ر برخي نقواط، سونگاین زمتافت در زمه جا تركیب زمسان ندارد. د

كوارتایت زمراه با مقدار بسیار كمي میكا شیست است. مجمواوود یاد شده زمیشه به یك الید بوه 
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ارز كوارتایوت يي این كوارتایت سمید را زمپذیرد. سباهنسبت ضخیم كوارتایت سمیدرنگ پایان مي

زا  یاد شده را حاصل دگرگوني ماسه سنگ زا ( كامبرین ایران و گنیسTop Quartziteرأسي)

زا  بازیوك دگرگونوه ماننود زا  یاد شده، سنگداند. گازي در زیر گنیسلركوز  سازند اللون مي

( دانسوته 3زا تغییر رخسوارة زمتافوت )لممیبولیت و گارنت لممیبولیت وجود دارند. این لممیبولیت

 كامبرین میاني دارد. - ( سن وندین3اند. از دیدگاه سني، زمتافت )شده

باجگان، بر رو   –( ، در حد فاصل اق ید Rutchun Complexمجمواد روتشون ) (2همتافت ) 

زوا  سویاه (، تناوبي از مرمرزا  دولومیتي، ك سیتي، میكا شیست، كوارتایوت، اسو یت3زمتافت )

دیوده نشوده ولوي شوند كه در زیر مرمرزا  دونین قرار دارنود. در ایون زمتافوت فسوی ي دیده مي

زا را به كامبرین میاني توا سوی ورین يي با استناد به شوازد موجود در ناحید داوران، این سنگسباه

 داند.ارز ميزیرین نسبت داده، و لنها را با سازندزا  میال، نیور و پادزا زم

( ، به طور ك وي از مرمرزوا  گونواگون تشوكیل Khabr Complexمجمواد خبر ) (3همتافت )

اند. ایون مرمرزوا بوه شده كه گاه حاو  كرینویید، بازوپایان، مرجان، بریوزول و پالینومورف، دونیوون

( تخوت و بوي ریشوه، بوا Shear Foldsزا  بُرشي )اند و اغ ب به صورت چینطور كامل دگرشكل

تو قیواس ندزا  سیباار، بهرا  و شیشcشوند. این مرمرزا با سازا  بسیار نادیك به زم دیده ميیا 

زوا  جریواني رسووبي ( ، بورشCross Laminationرسوبي متقواطع ) زا اند. المینا سیونشده

(Flow Brecciaچین ، )( زا  لغاشيSlump Foldsساخت ) زایي زستند كه رسوبات لشومته

زوا نشواند نهشوت لنهوا در كنند. لشومتگي رسووب( را تدااي ميTurbidite Limestoneلزكي)

 زاگرس است. –ف و كشیدة سكو  ایران مركا  زا  سرگودا 

( ، بیشتر از شیست، فی یت، كوارتایت و حجوم Sargaz Complexمجمواد سرگا) (4همتافت )

اسوت كوه در بخوش پواییني لنهوا  زا  بالشوي تشوكیل شودهزیاد  از شیست سبا زمراه با گدازه

( حواو  Turbiditeلشومته ) زا  كربناتي وجود دارد. این مجمواه، زمچنان نوواي رسووبتناوب



58 

 

58 

 

فامنین پیشین است ولي سن كربنیمر پیشین نیا برا  لن محتمل  –زا  فرازنین پسین پالینومورف

 است. 

سونگ، ( ، تنواوبي از ماسوهChah Chughuk Complexمجمواد چواه چُغووك ) (5همتافت )

زوا  اسوید  هزوا  نوازك الیوه و گوداززا  لشومتد لزكوي، چورتزا  بالشي، رسوبشیل، گدازه

 زا  كربنیمر پسین تا پرمین پیشین است.زیردریایي، حاو  سنگواره

دولوومیتي بوا ضوخامت بوه نسوبت زیواد اسوت و  –زا  لزكي شامل ردیمي از سنگ (6همتافت )

زا  ششگاند یاد شده، محدودة سني از پرمین پسین تا تریاس میاني دارد.با توجه به ویژگي زمتافت

توان بوه شورح سیرجان را مي –تریاس میاني سنند   –ت پركامبرین پسین محیط رسوبي و تحوال

 زیر تح یل كرد.

 زا  مجاور دارد.زا  گس ي بسیار مشخصي با حوضهسیرجان لبه –* حوضد سنند  

سیرجان با دیگر نواحي ایران گویا  این است كه در زون سونند   –* مقایسد پالئوزوییك سنند  

زا  زوییك بر یك بستر شكسته و پرتحرك قرار داشته به طور  كه رسوبسیرجان، سكو  پالئو –

ساختي، پایدار  خوود را از دسوت داده و بوه درون زا  زمینانباشت شده در لبد سكو، در اثر تكان

 شدند.حوضه سرازیر مي

ه از زا  اولیوزا، لزكدزد كه این كربناتنشان مي 6تا  2زا  زا  زمتافت* بافت رسوبي كربنات

( رسووب Turbidity Currentزا  لشمته)( زستند كه توسط جریانAllodapicنو  للوداپیك)

 اند.كرده

زا  سرفا  زیاد زا  لتشمشاني نشانهزا  ریادانه، به زمراه سنگزا  سیاه و میكا شیست* شیست

 است. سیرجان به صورت كافتي سرف، در میاند ب وك بوده –ا  كه سنند  اند به گونهحوضه
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 * در این كافت سرف، رسیم گرمایي باال، و سست كره، به بسترحوضه نادیك بوده است.

زا  زایي ایجاد شده كه خود در میان سنگزا  ماگمایي و ذوب بخشي، گداخته* در نتیجد تكاپو

زا، در سنگزا  لناتكتیك، از مواد سیا  و فرار، غني بوده و با نموذ اند. این گداختهكردهباالتر نموذ 

 اند. شده گسترده و دگرگوني موجب دگرساني

 كرتاسه –ب( مجمواد تریاس باالیي 

 –سوراسویك پیشوین، در پهنود سونند   –ا  كوتاه میان تریواس پسوین يي، در فاص هاز نگاه سباه

زا  پویا  ماوزوییك چیره شده كوه در سیرجان، شرایط سكویي برقرار بوده ولي پس از لن، گودا 

 –اند. به گمتد دیگر در محدودة سونند  زا  بسیار گستردة لتشمشاني زمراه بودهموارد  با فعالیت

زوا  سرف، سیرجان تا لبد زاگورس، بخشوي بوارگ از دوران ماوزوییوك گوواه بور پیودایش رسووب

ایوران مركوا (  –زوا  مجواور )زاگورس زا  ف یشي، توربیدیت بوده در حالي كوه در زونرخساره

كرتاسه در اثر  -نگاشتي تریاس باال چینه –ساختي زا  زمینسكویي چیره بوده است. ردیفشرایط 

زا  نموذ  )گرانیت الوند زمدان، گرانودیوریوت سوامن و فاز كوزاایي الرامید دگرگون شده و توده

 اند. ( در درون لنها جا  گرفته111زا  سدیك بروجرد و یونس، گرانیت

  ( مجمواد ترشیر 

زا  سیستم ترشیر  چندان گسترش ندارند. به گمتد دیگور، بوه سیرجان، سنگ –ون سنند  در ز

زوا  ف ویش گونود جا چند فرورفتگي در پیرامون ایران مركا  و زاگرس شمالي كه در لنها رسوب

سویرجان، بوه صوورت فرابوو   -شوده اسوت، دیگور منواطق سونند  الیگوسن انباشته مي –ايوسن 

((Horst زا  ترشیر  سونند  زا  ف یش گونه، بخش ناچیا  از سنگ. جدا از انباشتهاند، بوده– 

زا  وابسته، به سن ايوسن زستند كه به ویژه در حوالي سنند ، سیرجان از نو  لندزیت و لذرلوار 

 –زا  لذرین بیرونوي، در مورز ايوسون لباد رخنمون دارند. افاون بر فعالیتشما  كرمانشاه و حاجي
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سور، زا  كامیاران، كوالهدیاباز تاریق شده كه توده –زا  نموذ  بازیك از نو  گابرو تودهالیگوسن، 

 پنجوین و خارسره )خرززره( از لن شمارند. 

 سیرجان –دگرگوني سنند  

ساختي شناخته شده در مقیاس جهاني، سبب شده تا لزنگ با فاززا  زمینزا  مكرر و زمنا لرامي

زا  ماوزوییك، گازي در مرز رخسوارة تریاس و زمچنین ف یش توربیدیت –زا  پالئوزوییك ردیف

زا به سن پركوامبرین و لممیبولیت دگرگون شوند. در گذشته، بخش درخور توجهي از این دگرگوني

زا  تازه نشانگر لن است كه بوه جوا نوواحي كووچكي از شد. ولي، یافتهسنگ ناحیه انگاشته ميپي

زا  كووزاایي زا  دگرگوني بیشتر در ارتباط با جنبشیگر نواحي، سنگگ يایگان و سیرجان، در د

زوا  لزوكزوا و سونگسونگ زا، ماسهتر است. در سیرجان و اسمندقه، بخش امدة دگرگونيجوان

زوا  دونوین زسوتند. در ناحیود اق یود، لوار  –بازالت، به سون سوی ورین  –تب ور یافته و متاگابرو 

دگرگون شده و بر رو  لنها، سوراسیك بواالیي نادگرگونوه نشسوته اسوت میاني  –سوراسیك پاییني 

زا  دگرگونه سن سوراسیك دارنود كوه در فواز سویمرین (. در زمدان شیست3157)زوشمندزاده، 

میاني نخستین رویداد دگرگوني بر لنها تحمیل شده ولي، فرلیندزا  دگرگووني زمچنوان در زموان 

زا  نموذ  تكورار شوده اسوت. و سورانجا ، در بخوش شوما  هكرتاسه و حتي در اثر جایگیر  تود

زا  دگرگوني نوواحي سونند  و مهابواد وابسوته بوه سیرجان، بخش امدة سنگ –باختر  سنند  

 ارز رخداد الرامید است.اند و فرلیند دگرگوني یك پدیدة لليي زمكرتاسه

 ر دو گروه بارگ زیر جا  داد:توان دسیرجان را مي –زا  سنند  يي زمد دگرگونياز نگاه سباه

اوایل ماوزوییك كه بیشتر در بخش جنوب خاور  رخنموون  –زا  دگرگوني پالئوزوییك سنگ -3

 دارند.
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اوایل سنوزوییك كه بیشوتر در بخوش شوما  بواختر  دیوده  –زا  دگرگوني ماوزوییك سنگ -2

 شوند.مي

لن اسوت كوه از رونود  ویوژه پیورو  ویژگي یگاند دگرگوني، در زر دو دگرگوني، چند فاز  بودن 

ا  ایستا دگرگون خوردگي به گونهزا پیش از چینكند. به گمتد دیگر، در زر دو دگرگوني، سنگمي

خوردگي نیا برگوارگي تازه در لنها به وجود لمده كه پاراسنا دگرگووني اند و سيس در روند چینشده

 دت تحوالت، زنوز پاراسنا اولیه به جا مانده است. ایستا را تحت تأثیر قرار داده است، اما به رغم ش

در پي دگرگوني دینامیك، نواي دگرگوني گرمایي از نو  زمبر  مشخص است كوه در نقواطي بور 

شود كه زایي مشخص ميرو  دو حادثد پیشین اثر گذاشته است. دگرگوني زمبر  با تشكیل كاني

زا را نموذ دیاپیرزوا  گور  بوه اص ي این دگرگونييي اامل اند. سباهپس از شیستوزیته پدیدار شده

 ترین لثار لن ابارت است از:داند كه مهمدرون پوستد جامد زمین مي

 * شكافتن پوسته و تشكیل كافت،

 خوردگي در رسوبات،* ایجاد چین

 ا  و دگرگوني زمبر .* تأمین حرارت الز  برا  دگرگوني ناحیه

رخدادزا  دگرگوني حین كوزاایي و فاززا  دگرگووني پوس از  يي،گمتني است كه از دیدگاه سباه

(، دگرگووني و حتوي پ وتونیسوم تریواس 3994لن قابل تمسیر با الگو  فرورانش نیست. اما ا و  )

لن كه دلی ي ارايوه داند بيپسین را مربوط به فاز كششي حاصل از تشكیل تتیس جوان مي –میاني 

 دزد. 

 سیرجان –ساخت سنند  زمین
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زوا  بسوته و سیرجان را از نو  چین –(، الگو  ساختار  سنند  3173اگرچه مُحَجل و سهند  )

سویرجان را بوه  –ساخت سنند  (، زمین3994داند، ولي ا و  )زم راستا درمقیاس كی ومتر  مي

زوا  ( مركوب بوارگ مقیواس و زمچنوین سیسوتمDuplexزوا  دوپ كوس)طور امده از ساختار

زایي داندكه در اثر لن، ورقهكوچك و بارگ زاویه، با شیب شما  خاور  مي( Imbricatedف سي)

انود. شووازد جوا شودهزا  نازمسوان، جابوهزا  فانروزوییك دگرگونه و نادگرگونه، به اندازهاز سنگ

زوا از كرتاسود نگاشتي و كنگ ومرازا  زمامان با كوزواایي، نشانگر لن است كوه ایون رانودگيچینه

زا را از شما  خاور به جنووب جهت راندگيShear Senseاند. شوازد ساختار  ) )هپسین لغاز شد

ا  زا  راندگي، سبب افاایش ضخامت پوستد قوارهجایي و انباشتگي ورقهدزد. جابهباختر نشان مي

 زنجار  گراني بوگه منمي، مؤید این پدیده است.كی ومتر شده كه بي 35تا  31به اندازة تقریبي 

زوا بور رو  حاشوید رویداد گس ش راندگي در كرتاسد پسین، حاصول جوایگیر  افیولیوتنخستین 

زوا  نابرجوا بوه ا  به صوورت صومحهزا  حاشیهاربستان و انتقا  ف س –ا  غیرفعا  زاگرس قاره

زوا كوه حاصول رویكورد ا  و فورارانش افیولیوتسو  جنوب باختر است. ف سي شدن توالي حاشیه

ا  زاگرس است ممكون اسوت بوه صوورت منشوورزا  بور افاایشوي كنووني در لغازین برخورد قاره

 (.3994زا  برخورد  رخ داده باشد )ا و ، زون

سویرجان ارتبواط  –(، در ناحید نیریا، رویداد دگرشك ي اص ي سنند  3133االسالمي )به باور شیخ

صو ي یوك برگووارگي تر پالئوزوییوك، سواختار ازا  كهنمستقیم با شدت دگرگوني دارد. در سنگ

زا  متوالي، در اندازة كی ومتر  شكل زا و تاقدیسمركب برشي است كه زمامان با تشكیل ناودیس

تر، سواختار اصو ي بوه صوورت شیسوتوزیته تر با شدت دگرگوني پایینزا  جواناند. در سنگگرفته

 –نود شوما  بواختر زا بوا روالف(. پراكندگي و زندسد تاقدیس 9-2خورده تظازر دارد )شكل چین

بر با راستا  خوردگي متوالي در یك سامانه راستدزند كه لنها به صورت چینجنوب خاور نشان مي

 ب(.  9-2اند ) شكل پذیر قو  شكل گرفتهباختر جنوب خاور، با مؤلمد تراگذر شكل
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یك رسیوم  زا تما  معیارزا  كینماتیكي بررسي شده حاكي از وجودبا وجود این در مقیاس تاقدیس

زا  سنگي پورمین تحوت توأثیر زموین  (. الیه 9-2باشد )شكل زا ميكششي مح ي در پا  چین

زا  پرمین دیده زا  دگرگون شده با سنگاند و اثر  از ناپیوستگي بین سر دگرشك ي قرار گرفته

دارا  رخ انود و زا  تریاس باال و سوراسیك با شدت كمتر دگرشكل شدهشود. و سرانجا ، ردیفنمي

 شكستگي مواز  با سطوح زیرین خود زستند.

(، از جنوب باختر به شما  خواور، در پهنود 3173الگو  ساختار  سبب شده تا مُحَجل و سهند  )

 ( :31-2زا را شناسایي كند )شكل سیرجان، این زیر پهنه -سنند  

بورس و از خواور توا اموان كرتاسد پسین( كه از باختر تا ق –)تریاس پسین « زیر زون رادیولیتي » 

)حواسینا( ادامه دارد. در ایران، این زون در نواحي كرمانشاه، جنووب ازنوا، شوهركرد، اق یود و نیریوا 

 بروناد دارد.

ا  به سن تریاس تا زا  ضخیم الیه تا تودهكه در ناحید كرمانشاه، شامل لزك« زیر زون بیستون » 

زوا  كرتاسود بواالیي اسد پواییني كوم اموق و ردیوفكرت –زا  تریاس باالیي كرتاسه است. ردیف

 زا  میكریتي، پالسیك سرف است.لزك

توا  33زا  كرمانشاه در دو ناحیود كرمانشاه و نیریا بروناد دارد. سن افیولیت« زیر زون افیولیتي » 

زا  نیریوا، پوشویده شوده بوا زا  لذرین افیولیتمی یون سا ، )لشكوب سنونین(، و سن سنگ 36

 می یون سا  )سنونین( است. 5/37 ± 2/7ند تاربور، ساز

كرتاسد زیورین اسوت  –زا  لتشمشاني با سن سوراسیك پسین شامل سنگ« ا  زیر زون حاشیه» 

 سیرجان قابل رؤیت است. –كه در طو  زون سنند  
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زا  نموذ  فراوان اسوت. زا  به شدت دگرگون و تودهشامل سنگ« زیر زون دگرشك ي پیچیده » 

كوش و زا  گوناگون مانند مجمواود سان )مُحَجول( كموي كس توتوك، كووليزا نا ه این دگرگونيب

 (، و در الیگودرز مجمواد لب باریك، داده شده است. 3975سوریان )زوشمندزاده، 

 

 

 سیرجان –توان معدني سنند  

ا  اسوت كوه تكاپوزوا  سویرجان نوواي كافوت درون قواره –زمانگونه كه گمته شد زون سونند  

رو توان زا  معدني زستند. به زمینمؤثر در ایجاد نهشته زا  دگرگوني، اوام يماگمازایي و پدیده

زوا  زا  شناخته شده، امید دسوتیابي بوه نهشوتهمعدني درخور توجه دارد و جدا از ذخایر و نشانه

شناسوي اقتصواد  و ( از دیودگاه زموین3133معدني جدیود در لن دور از انتظوار نیسوت. قربواني )

 كند.جان را به سه بخش زیر تقسیم ميسیر –پراكندگي كانسارزا زون سنند  
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لزون »، «لزون » زا  اسومندقه فاریواب. در اولترامافیك« كرو  » كه به داشتن « بخش جنوبي » 

گوا، قنوات موروان بوا سون ، در چواه«رو ، موس  -سورب » گوزر، زنشك، بافوت، در گل« منگنا 

 پركامبرین پسین تا كرتاسد پیشین شاخص است.

لبواد )بوا نظا  –لباد ساز  اص ي سرب و رو  است. كه در مناطق شمس، كاني«بخش میاني » در  

ساز  سرب و رو  و نقوره، لزون و ساز  سرب و رو  و نقره، لزن و منگنا(، لزنگران )با كانيكاني

منگنا( و موته در بیشترین مقدار است. افاون بر لن، در این بخش كانسارزا  تالك، گرافیت، باریت 

 ساختماني، ازمیت ویژه دارند. زا و سنگ

كسي شما  زمدان و شما  سُونقُر، شوما  ساز  لزن، )معدن لزن زمه، كاني«بخش شمالي » در 

توان زا  للومینیوسی یكاتي را ميلنیتموان، )معدن داشكسن(، و كانه –باختر  دیواندره(، طال، طال 

سیرجان از نظر اقتصواد  بوا  –ن سنند  تواند در زونا  برد. گمتني است لنچه كه پیش از زمه مي

 زا  تاییني و نما با ذخایر زیاد است. ازمیت باشد، وجود انوا  مخت ف سنگ

 زِیرفصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: البووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورز

 انوان: مقدمه           

زا  شما  صمحد ایران اسوت كوه بوه شوكل تاقدیسوي ساختار  البرز شامل ب ند  –پهند رسوبي 

بواختر ، از لذربایجوان توا خراسوان  –ا  امومي خاور  ( ، در یك راستAnticlinoriumمركب)

شناسي، مورز شومالي البورز منطبوق بور تيود مازورزوا  متشوكل از ریختامتداد دارد.از نگاه زمین

شناختي، مرز شمالي البورز محودود بوه زا  ترشیر  و دشت ساح ي خار است. از نگاه زمیننهشته

ا  البورز بوا سونگ كورة ( قوارهLithosphereة )كرزمیندرز تتیس كهن است كه از برخورد سنگ

زوا  رانوده توران، در تریاس پسین به وجود لمده است. ولي، در بیشتر نقاط، محل زمیندرز بوا ورق

شده از شما  به جنوب پوشیده شده است. حد جنوبي البورز چنودان روشون نیسوت. گسول تبریوا 
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(، گسل 3175( گسل گرمسار )بربریان، 3943( )ریویه، Anti Alborz(، لنتي البرز )3993)ا و ، 

اند. ولوي (، مرز جنوبي البرز دانسته شده3972ناییني، ( و گسل اطار  )ا و 3156سمنان )نبو ، 

رسد كه مرز شاخصي در مرز جنوبي البرز وجود نداشته باشد و گذر از پهند ایوران چنین به نظر مي

 مركا  به پهند البرز تدریجي باشد.

زوا  پاراپوا میسووس نگار ، مرز باختر  البرز تا قمقاز كوچك و مرز خاور  لن تا كووهاز نظر كوه 

زا  لتشمشاني و لذرلوار  ترشیر ، در دامند ( گسترش دارد.فراواني سنگ3993افغانستان )ا و ، 

(، البرز بخشوي از 3972ساخت اروپا )خاین، جنوبي البرز، سبب شده بود تا در نخستین نقشد زمین

زا  ماگمایي زمسوان بوا لن در دیگور تركیه دانسته شود. ولي، وجود سنگ –ناودیس قمقاز  بارگ

شناسي ایران، یقین شد كه بسیار  زا  بیشتر  از زمیننواحي ایران، و به ویژه با دستیابي به یافته

نود بوه ا  البرز و ایران مركا ، از دیدگاه رخساره و شرایط تشكیل، زماننداچینهاز واحدزا  سنگ

گیر  لن برخوورد ا  ایران مركا  دانست كه در شكلزا  حاشیهتوان چینا  كه البرز را ميگونه

 اند. دو صمحد ایران و توران و پیامدزا  لن نقش اساسي داشته

زایي زمساني البرز با ایران مركا  به ویژه در دامند جنوبي بیشتر است ولي در دامند شمالي تماوت

ا  البورز در زموه جوا یكسوان الف( .به ظازر، سرگذشت ساختار  و چینوه 3963ن، دارد )اشتوك ی

زا  جغرافیایي: البرز بواختر ، البورز مركوا ، البورز خواور ، البورز رو، جدا از واسهنیست. به زمین

گرگوان،  –تبریوا، رشوت  –زایي زمچون ماكو شناسي، از زیرزونشمالي، البرز جنوبي، از نظر زمین

داغ یاد شده است كه نیاز بوه بوازنگر  دارنود. بورا  نمونوه، زون ( و حتي كيه3155)نبو ، بینالود 

گرگان كه شامل مناطق جنوبي دریا  خار است، در شما  گسل البرز، بوه گمتود بهتور در  –رشت 

تتیس كهن قرار دارد و از این رو، وابستگي لن به لبد جنوبي ورق توران بوه شما  زمیندرز پوشیدة 

شناختي بیشوتر  بوا ایوران مركوا  دارد توا تب بیشتر است و یا زون بینالود، خویشاوند  زمینمرا

داغ با البرز متماوت است و از ایون رو، شومو  شناختي حاكم بر كيهتر لنكه، شرایط زمینالبرز. مهم
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البرز از ایران لنها در البرز توجیه ا مي قو  ندارد. در این نوشتار با ااتقاد به ضرور  نبودن تمكیك 

شوود. ولوي، شناسي اصو ي، بوه ویوژه سواختار البورز، بسونده مويزا  زمینمركا ، تنها به ویژگي

 شود. ا  نادیده گرفته نشده و به لنها نیا اشاره ميزا  ناحیهتماوت

 ا  البرزتاریخچد چینه

ا  جنووب گرگوان زوزا  البرز را دگرگونيترین سنگشناسي، كهنزا  زمیندر بسیار  از گاارش

شاندرمن )كوالرك و زمكواران،  –زا  اسالم اند. افاون بر لن، دگرگونيزا  گرگان( دانسته)شیست

ا  پركوامبرین البورز چینوه( واحودزا  سونگ3962( و گازي نیا سازند بَریر )گانسر و زوبر، 3975

زا  پالئوزوییك و یوا نگزا، بیشتر ساند. ولي، امروزه یقین شده است كه این دگرگونيانگاشته شده

ساخت برخورد  تریاس پسین )رویداد سیمرین پیشین( و یا بوه ماوزوییك زستند كه در اثر زمین

تورین شناختي امروز البرز، گویا  لن است كه كهونزا  دیرینهاند. یافتهطور زمبر  دگرگون شده

ا  نوپروتروزوییوك زوووزا  رخنمون شدة البوورز، سوازند كهور اسوت كوه حواو  لكریتواركسنگ

 ( است. Late) Neoproterozoicپسین

ساخت بر حوضد رسوبي البورز، زمود زا به ویژه نقش زمین(، با تكیه بر سنگ رخساره3993ا و  )

 كند:نگاشتي بارگ و به شرح زیر تقسیم ميچینه –ساختي زا  البرز را به چند واحد زمینسنگ

 یسین،اردو –توالي سكو  پركامبرین پسین  –3چ

 دونین، –زا  ماگمایي )دروني و بیروني( اردویسین میاني سنگ -2

 تریاس میاني، –توالي فالت قارة دونین  -1 

 سوراسیك میاني، –خشكي تریاس باالیي زا  پیشنهشته -4

 كرتاسه، با دو رخسارة نازمسان در البرز جنوبي و شمالي. –توالي فالت قارة سوراسیك میاني  -5
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ق یایي در البرز غربوي  -ماگمایي البرز به سن سنوزوییك، با تركیب شیمیایي ك سیمي  مجمواد -6

 مركا  و ق یایي در البرز شرقي. –

رسوبات زمامان با كوزاایي سنوزوییك، بوا دو رخسوارة نازمسوان در البورز جنووبي و شومالي،  -7

 گمتني است كه: 

نودین سوازند اسوت كوه زمگوي در شورایط * زر یك از واحدزا  یاد شده در باال شامل چند یا چ

 اند. ساختي مشابه، انباشته شدهزمین –ساختي خاص، با شرایط رسوبي زمین

ا  ا  البرز جایگاه تكام ي دریوا  بَرقواره* در حد فاصل پركامبرین پسین تا اردویسین، پوستد قاره

Epicontinental.كم امق بوده است ) ) 

 –زوا  ماگموایي اردویسوین (، سونگ3933(، بربریان و كینگ )3973* بنا به گاارش اشتامم ي )

( سووكو  Break Up( و جوودایش )Opening Stageدونووین معوورف یووك مرح ووه بازشوودگي )

 پالئوزوییك پیشین البرز اند. –پركامبرین پسین 

( البرز و ورق توران برخورد كورده و در اثور Lithosphereا  )* در تریاس پسین، سنگ كرة قاره

زوا  فراخاسوت، دگرگووني، جوایگیر  برخورد، ضمن پایان گرفتن حیوات فوالت قواره، پدیوده این

 –تریواس پسوین   (Forelandخشوكي )زوا  رسووبي پویشزا  گرانیتویید  انجا  و حوضهتوده

 اند.سوراسیك میاني شكل گرفته

و  لي سوتبرتراند دزد كه رسوبات پالئوزوییك دامند شوما* بررسي دیرینه جغرافیا  البرز نشان مي

زوا  پورمین و تریواس در ا  نقاط زمچون لمل، كندوان ناپیوسوتگي رسووبي میوان سونگدر پاره

سوراسویك میواني در دامنود  –كمترین اندازه است. در ضمن، ستبرا  رسوبات زغالدار تریواس بواال 

زا  هي سنگزا  كرتاسد باالیي حجم قابل توجشمالي، چندین برابر دامند جنوبي است و یا سنگ

 لتشمشاني دارند. 
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ماوزوییك حوضد رسووبي دامنود شومالي  –زا  پالئوزوییك دزند كه در زمانزا نشان مياین نكته

تر از دامند جنوبي بوده است در حالي كه از سنوزوییك به بعد شورایط دیرینوه جغرافیوا البرز امیق

ي و فراخاسوت رو  داده، در دامنود تغییر امده كرده و در حالي كه در دامند شمالي گس ش راندگ

جنوبي البرز، دریا  پسرونده، كم سرفا و در حا  فرونشستي وجود داشته است كه در لن چند زواار 

 تخریبي زمامان با كوزاایي بر جا  نهاده شده است.  –زا  لذرلوار  متر انباشته

 ساخت البرززمین

زوا  گرگوان، ناد به پركامبرین بوودن شیسوتشناسي، با استزا  زمیناگرچه در بسیار  از گاارش

اند اما، زم شویبي نسوبي و پیامد رویداد كوزاایي كاتانگایي را در تكامل ساختار  البرز مؤثر دانسته

تر نوپروتروزوییك )سازند س طانیه( زا  جوانحتي تدریجي بودن احتمالي گذر سازند كهر به ردیف

زا  البرز دیده نشده اسوت. در رویدادكاتانگایي در كوهدزد كه شوازد  روشن از ام كرد نشان مي

ا  فوراوان، تریواس میواني، بوه رغوم نبودزوا  چینوه –زا  پالئوزوییك بیشتر نواحي البرز، رسوب

زا است. در تریواس پسوین، زماموان بوا ساختي از نو  زمینزا  زمیناندكه نشانگر حركتشیبزم

ا  فعوا  و پویوا  رویدادزا  ناشي از برخورد حاشید قوارهرویداد كوزاایي سیمرین پیشین، اگرچه 

زوا  زا  راندگي و فرارانش مجمواوهگیر  گسلا  ناپویا  البرز موجب شكلتوران با حاشید قاره

اقیانوسي تتیس كهن بر رو  لبد شمالي البرز شده ولي، نخستین كوزاایي لليي واقعي در پالئوسن، 

خووردگي و فراخاسوت، پیودایش داده كه بوا گسو ش رانودگي، چوینزمامان با رویداد الرامید، رخ 

خشوكي بوه زا  زمامان با كوزاایي و مهاجرت پیشزا  رسوبي میان كوزي، انباشت لوار حوضه

سمت جنوب زمراه بوده است. كوزاایي بعد  در لغاز الیگوسن بوده كه ماگماتیسوم درونوي، از لب 

  میان كوزي از پیامدزا  لن اسوت. بازپسوین فواز زاخار  شدن گستردة زمین و گسترش حوضه

كوزاایي لليي در اواخر پ یوسن یا اوایل پ یستوسن صورت گرفته كه حاصل لن، گسو ش، رانودگي، 
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زوا  شناختي البرز بیشوتر از نوو  چوینمرتمع شدن و سیما  امروز  البرز است.ساختارزا  زمین

 باختر  است. –ي خاور  با روند زمگان Disharmonicمالیم و نازمازنگ ))

جنوب خاور  دارند ولي در بخش خاور ،  –در بخش باختر  البرز، ساختارزا روند شما  باختر   

جنوب باختر  است. این دو رونود نازمسوان در البورز مركوا  بوه  –روند ساختارزا شما  خاور  

وام ي مانند برخورد خوردة البرزاگیر  ساختارزا  چینرسند. گمتني است كه در شكلیكدیگر مي

زا  امتوداد لغوا شوما  زا  راندگي و سرانجا  ام كرد گسلصمحد ایران و توران، ام كرد گس ش

جنوب باختر  در البرز خاور ، نقش  –جنوب خاور  در البرز باختر ، و شما  خاور   –باختر  

بسویار سوازنده زوا  رانودگي زمچنوان در سواختار البورز اثور خوردگي، گسو شدارند. جدا از چین

لموده  111( و 3991(، شنگور )3931(، بربریان )3963زایي مانند اشتوك ین )اند. در گاارشداشته

زا به سمت جنوب شیب دارند و حركت فرادیواره به سمت شما  كه در په و  شمالي البرز راندگي

اره رو به جنووب زا به سمت شما  و حركت فرادیواست در حالي كه در دامند جنوبي، شیب راندگي

( در نواحي بینالود، جنوب گرگان، منطقد كیاسور، شوما  3993زا  اخیر ا و  )است. ولي بررسي

 زا در ساختار البرز را نشان دادند. تر  از سازوكار و نقش راندگيتهران، ناحید تالش حقایقي روشن

ش راندگي اسوت كوه سوبب زا نشان دادند كه:* الگو  ساختار  چیرة البرز از نو  گس این بررسي

ا  ( از نو  گُردهDuplexزا  دوپ كس )زا  ساختار  به مقوودار زیاد حمل و سیستمشده تا ورقه

ا  مركوب، حاصول دو ( به وجود لید. ساختارزا  گُردهComposit Antiformal Stackمركب)

در ارتبواط بوا زا به سن پیش از سوراسویك میواني و نسل گس ش راندگي زستند. نسل یكم راندگي

زا بوه سون سونوزوییك و در ارتبواط بوا ست. نسل دو  راندگيحوادث برخورد ، سیمرین پیشین ا

 كوزاایي لليي است.

 زا  لليي ویژگي شكننده دارند.زا  سیمرین ویژگي شكل پذیر دارند ولي راندگي* راندگي
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،  NW – SEلنهوا  * زر دو نسل یاد شده، شیبي به سمت شما  خواور  دارنود و رونود اموومي

زوا  گونواگون از در نتیجد ام كرد دو نسل رانودگي موورد سوخن، ورقوه -مواز  روند البرز، است.

 -انود.جا شوده( جابهSW) (Forelandخشكي)( به سمت پیشNE) ((Hinterlandخشكيپس

د ولوي انوتر حمل شدهتر بر رو  واحدزا  جوانزا  كهنزا، به طور امو  سنگدر اثر این راندگي

اند.گوذر چنودین گسول طوولي، تر، برده شودهزا  كهنتر، بر رو  سنگگازي، نیا واحدزا  جوان

، 3974زوا  متمواوت )اشوتوك ین، زا  البرز ، سبب شده تا با دیودگاهمواز  با روند ساختار  كوه

 ( البرز به چند واحد ساختار  متماوت تقسیم شود. 3963، انگالن، 3964دلنباخ، 

-2ترین لنهاست به شرح زیور اسوت )شوكل ( كه پر استماده3974پیشنهاد  اشتوك ین ) تقسیمات

33،) 

زا  دگرگوني است كه : ناحید به نسبت مقاومي از سنگGorgan Spurزون برلمدة گرگان )) -3 

متر، ماوزوییك پوشیده شوده اسوت. برلمودگي و بوه ابوارتي  511 – 111با رسوبات كم ضخامت، 

باختر  است و محورلن به سو  بواختر نشسوت دارد و بوه  –دارا  روند خاور   پیشامدگي گرگان

 رسد بخشي از منشورزا  فاایندة تتیس كهن باشد.نظر مي

زوا  نئووسن زا  ماوزوییك و مووالسخورده از سنگزون نئوسن شمالي: شامل كمربند  چین -2

وسن ایون زون، رخسوارة خوار زا  نئاست. مرز جنوبي لن منطبق بر یك گسل راندگي است. سنگ

 جنوبي، یعني پاراتتیس، دارند.

مركا  : مشخصد این زون رسوبات پایابي است كه به تقریب از پركامبرین پسین  –زون شمالي  -1

اند. افاون بر لن كمي رویدادزا  لتشمشاني صورت گرفته دگور تا كرتاسد باالیي در لن انباشته شده

 دورة ترشیر  انجا  گرفته است. شك ي ساختار  امدة این زون در
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مركا  : در این زون، رسوبات كم امق پیش از ترشیر ، به وسی د حجم زیواد   –زون جنوبي  -4

 زا  پس از ايوسن است.اند. از ویژگي لن، راندگيزا  ايوسن پوشیده شدهاز لتشمشاني

ات خشكي نئوسن اسوت. زا  بسیار ضخیم ايوسن و رسوبزون ترشیر  جنوبي : دارا  لتشمشاني -5

 زا  مالیم به سمت جنوب مشخص است.این زون با راندگي

زوا  لتشمشواني اسوت. مراحول باال لمدگي پیشاني جنوبي : دارا  رسووبات كوم سرفوا و سونگ -6

زا  ااد  و معكوس در لن مشوهود اسوت. خوردگي از كرتاسد لغازین به بعد و گسل خوردگيچین

، متع ق به بخش شمالي ایوران 5ست كه این زون و حتي بخشي از زون رو، بسیار محتمل ابه زمین

 ایران مركا  باشند.  –مركا  و یا زون گذر  البرز 

 

 ساخت البرززمین لرزه

دزد كه شهرزایي مانند، رشت، الزیجان، فشم، جیورود، دماونود، البرز نشان ميخیا  تاریخچد لرزه

اند كوه از لن لمل، بابل، باب سر، سار ، بهشهر، گرگان و بعضي نواحي دیگر، بارزا و بارزا ویران شده

زوا  پوي در پوي و پرشومار نشواند لورزهرودبار اشاره كرد. زموین 3169لرزة توان به زمینشمار، مي

 خیا  البرز است.لرزه
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زا كم سرفا زستند. بعضي لرزه( در البرز، زمین3976ساخت ایران )بربریان، زمینبر اساس نقشد لرزه

خیاتر از البرز بواختر  اسوت.در سوا  انوا  متوسط نیا وجود دارند و بر رو  زم، البرز خاور  لرزه

-2خیوا زیور )شوكل به چند ایالت لرزه زا  سدة بیستم، البرز رالرزه، چالنكو با مطالعد زمین3974

 ( تقسیم كرد:32

دامند شمالي شامل دو بخش شما  خاور  و شما  باختر  و دامند جنوبي كه خود شوامل بخوش 

 جنوب باختر  و بخش جنوب خاور  است.

لرزه در یك مدت فعالیت مشخص است. ظهور زمینزا  كوتاهخیا  البرز با دورهبه نظر چالنكو، لرزه

ه با لرامش حوزة دیگر زمراه است. دورة تمركا فعالیت زر حوزه از چهار سا  برا  بخش شما  حوز

زا  بازگشت در یك حوزه بیشوتر سا  برا  بخش شما  خاور  متماوت است. دوره 32باختر  تا 

 سا  باشد.  51تواند بیشتر از زا  بارگ ميلرزهسا  است و دورة بازگشت زمین 51از 

 

 لذربایجان –توان معدني البرز 

زوا  نسووز، لذربایجان ذخایر  از سرب و رو ، موس، كموي مولیبودن، بوكسویت، رُس –در البرز 

ترین مواد معدني از مهم 111یت، سی یس و فسمات رسوبي، زغالسنگ، التریت، منگنا، ف وریت، للون
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لذربایجوان  –زا  ف اایي، مناطق زیور در البورز (. با توجه به پدیده3133اند )اابدیان، شناخته شده

 (.3133قابل شناسایي است )قرباني، 

كوامبرین پیشوین و  –، نهشوت موواد در دو مقطوع زمواني پركوامبرین پسوین «منطقد تكاب » در 

 زا  معدني زیر است :ه نئوسن، انجا  گرفته است كه حاصل لن، كانسارزا و نشانهترشیر  به ویژ

 سي،ق عهكوه، ل ، مانند كانسارزا  انگوران، ا م كند ، پشت«سرب و رو  » 

 بابا، ظمرلباد،بالغ، چهارتاق، كوه، مانند كانسارزا  لزن شهرك، میرجان، قالیچه«لزن » 

 دبك و، امیرلباد،، مانند كانسارزا  «منگنا » 

 لباد و قوزلو.زا  معدني اربشاه، زریندره و نشانه، مانند طال  زرشوران، لق«طال » 

 دره.، مانند كانسارزا  مغان و، لق«لنتیموان، لرسنیك، جیوه » 

باغ كه یك كانسار چنودف ا  اسوت.افاون بور ذخوایر ف وا ، فسومات، ، مانند كانسار بایچه«مس » 

زا  نسوز و زغالسنگ از جم وه ذخوایر غیرف وا  منطقود دولومیت، نمك، بُر، خاك ف دسيار، تالك،

 است.تكاب 

زا  ماگموایي ترشویر  اسوت. در ایون ساز  به طور امده وابسته به سنگكاني« منطقد ازر » در 

زایي مس، مولیبدن، طال، نقره، لزن، سرب، رو ، لرسنیك و جیوه به صورت پورفیر ، منطقه، كاني

ا  است كه در بین لنها، كانسار موس و مولیبودن سوونگون بوا ذخیورة بویش از یوك ارن و رگهاسك

 تر است.می یارد تن كانسنگ مس از زمه مهم

دزد كه زا  ماگمایي ترشیر  تشكیل ميزا را سنگبیشتر سنگ« چین زشت –منطقد تار  » در 

شوود. در تمركوا طال و مس دیده مي ساز  اناصر  چون مولیبدن، باریم، سرب، رو ،در لنها كاني
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ق یوایي بوا پتاسویم بواال و بوه سون  -زا  نموذ  ك سیمي ذخایر معدني گمته شده، جایگیر  توده

 اند. زا  لتشمشاني ايوسن نقش اساسي داشتهالیگوسن در سنگ

 قووووووووووووووووووووارة ایووووووووووووووووووووران مركووووووووووووووووووووا خوووووووووووووووووووورد

 انوان: مقدمه           

ي است كه بوا زمینودرززا  افیوولیتي سیسوتان، نوايین، خرد قارة ایران مركا  بخشي از ایران میان

زا  طووی ي كوه بوه سباوار احاطه شده و توسط گسل –زا  كاشمر بافت، گسل دورونه و افیولیت

اند، قابل تقسویم بوه ب ووك لووت، فورازمین لغا راستگردسمت باختر خمیدگي دارند و از نو  امتداد

بردسیر و ب وك یاد  –افتادگي بیاضه بادا ، فروپشت شتر ، فرونشست طبس، فرازمین ك مرد، ب وك

 (. 31-2است )شكل  111

دانسوتند ولوي، بوه بواور در گذشته، خردقارة ایران مركا  را بخشي از تودة میاني ایران مركا  مي

سنگ پركامبرین، بخش یاد شوده در زموان پالئوزوییوك شدن پي( ، پس از سخت3963اشتوك ین )

ا  پور تحورك و پویوا زا  ماوزوییك و سنوزوییك بوه منطقوهداشته و در زمانزا  سكویي ویژگي

تبدیل شده است. با وجود این، باید گمت كوه الگوو  سواختار  حواكم بور ایون خورد قواره از نوو  

زا  امده است كه زر یك ویژگي جداگانه دارند و پویایي خرد قاره در زا  جدا شده با گسلب وك

 دزندكهوازد موجود نشان ميزمه جا یكسان نیست. ش

:* كوزاایي كاتانگایي در این ناحیه در پركامبرین پسین و پیش از یك رسیم سوكویي حواكم شوده 

 است.

زا  ماگموايي ترشویر  برونواد دارنود، در سوایر * به جا ب وك لوت و لبد جنوب باختر  كه سنگ

 زا  ترشیر  در كمترین مقداراند.نواحي سنگ
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تورین لنهوا نگار  مهمي وجود دارد كوه مهومئوزويیك این ناحیه، نبودزا  چینهزا  پال* در ردیف

ا  لغواز دونوین میواني )زیواتوس ایم وین( و كربونیمرپسوین )زیواتوس اسوتمانین( نبودزا  چینوه

قارة ایوران مركوا  را بوه رسوبي گسترده سبب شده تا بتوان خرد  –زا  ساختار  است.نازمساني

 . نواحي زیر تقسیم كرد

 «ب وك لوت»  -

كی ومتر درازا میان دو گسل نایبند در باختر و گسل نهبنودان در خواور قورار دارد. در  911با حدود 

مرز شمالي لن گسول دورونوه و در مورز جنووبي لن فرونشسوت جازموریوان قورار دارد كوه حوضود 

ترشویر  و كماني زون فرورانش مكران است. تكاپوزا  لتشمشاني گسوترده و سوتبر بوه سون پیش

زا  روشني از پویایي زا  كواترنر نمونهزا  امروز  زمراه با گس ش در رسوبكواترنر ، زمین لرزه

 تواند قابل قبو  باشد ب وك لوت زستند به زمین رو پندار زمگان دربارة پایدار  ب وك لوت نمي

 «ب وك طبس »  -2

باختر قرار دارد بخشي از یك ق مورو  كوزبنان در  –كه میان گسل نایبند در خاور و گسل ك مرد 

ا  كوه سنگ بریده شده به گونوهزایي از پيزا و بستر خود توسط گسلساختار  است كه در كناره

شناسي متماوتي از نوواحي مجواور داشوته اسوت و از پایوان در پالئوزوییك و ماوزوییك توالي چینه

بواختر ، بوا  –راستا  بیشتر خاور   ساختي زمگرا درزا  زمینماوزوییك به سبب ام كرد تنش

 (.3133زا به خشكي تبدیل شده است. )قاسمي و زمكاران زا و فراخاست كوهخرو  زمین

ساختي كنوني این ب وك در گرو زمین –شناسي بدین ترتیب این باور وجود دارد كه سیما  ریخت 

ختي لليوي اسوت.ب وك سواخوردگي كهن در چرخد زموینتجدید فعالیت ساختارزا  گس ي و چین

لزنگي طبس از جم ه مناطقي است كه روند تكام ي پالئوزوییك لن با مناطق مجاور زمخواني و زم

 ندارد . برا  نمونه:
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 * نبود رسوبي ایم ین در این ناحیه وضوح لشكار ندارد.

 زا  كربنیمر باالیي كه در سایر مناطق وجود ندارد، از این ناحیه گاارش شده است.* سنگ

زا  پالئوزوییك ب ووك طوبس * تكاپوزا  لتشمشاني مافیك و حدواسط ، زر چند ناچیا، از ویژگي

 زا  البرز مقایسه كرد.توان ب وك طبس را با كوهاست و از این نظر مي

زا  پرمین تریاس و سوراسیك البرز در ب وك طبس، نیور ساز  سرب، رو  و مس در سنگ* كاني

 (13-2شكل ر زمساني میان این دو ناحیه است. )امومیت دارد كه تايید  ب

رفوت كوه ایون زا  ب وك طبس است. در گذشوته چنوین گموان موي* فرونشیني شدید از ویژگي

و شیرگشت باشد، اما در حا  حاضر مشخص شوده اسوت كوه  زا  شتر فرونشیني محدود به كوه

بخش بیشتر ب وك در پالئوزوییك ، به ویژه ماوزوییك تا كرتاسه، نشست در خور توجوه داشوته بوه 

زوا  زوا  فانروزوییوك وجوود دارنود كوه ردیوفا  كه در این ب وك حجوم بارگوي از سونگگونه

 متر ستبرا دارند. 31111ییك لن گازي تا زا  ماوزوزاار متر و سنگ 1تا  2پالئوزوییك لن 

كم قابل تقسویم بوه چهوار بخوش زا  یكسان ندارد و دست* از نگاه ساختار  ب وك طبس ویژگي

 ( زیر است:34-2جداگاند )شكل 

كی ومتر، در بخش شوما  خواور  ب ووك طوبس،  311، با درازا  بیش از «فرازمین شتر  »  -الف

تورین واحود سونگي رخنموون شمالي گسل نایبند قرار دارد. كهن خاور شهرستان طبس و در پایاند

زوا  زا  دونین )سازند شیستو( اسوت كوه بوه زموراه سوایر ردیوفشدة این فرازمین سنگ نهشته

انود. از تریاس میاني و زمانند سایر نواحي ایوران، در شورایط سوكویي انباشوته شوده –پالئوزوییك 

لوار  زغالدار )گوروه شمشوك(، بوه لحواظ فراخاسوت در زا  زا  سوراسیك، گسترش نهشتهردیف

 –زا  سوراسویك میواني باختر  است ولي ردیف –زمان تریاس پسین، محدود به په وزا  خاور  

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=59&sid4=226&action=view2#pics#pics


78 

 

78 

 

ا  از چكادزوا  فورازمین شوتر  را ا  دریایي زسوتند كوه پوارهچینهسنگ ترین واحدباالیي جوان

افتوادة طوبس   شتر  وابستگي بیشتر  به كمد فروزاخوردة باختر كوهسازند. ساختارزا  چینمي

زا  این فورازمین از نوو  نابرجوا و بوه شوكل دارند تا فرازمین شتر .از نگاه ساختار ، بیشتر چین

زا بوه مووازات رشوته كووه شوتر  اسوت نامتقارن و زمراه با گس ش زستند و اثر سط  محور  لن

اسوت ولوي در په وو  خواور   WSWبه سو  زا بیشتر (. گرایش چین3179)فرید  و زمكاران 

 شود. زایي با گرایش به سو  خاور دیده ميزا، چینب ند 

زا  طولي (، در فرازمین شتر ، الگو  گس ش شامل گسل3133بنا به گاارش قاسمي و زمكاران )

زوا  بواختر  اسوت. بوه بواور زا  راندگي در بخوشزا  میاني و خاور  و گسلپرشیب در بخش

تریاس، تا پیش از تریاس تحوت  –(، در فرازمین شتر ، پوشش سكویي پالئوزوییك 3932ن )بربریا

ساختي كششي و گس ش ااد  بوده است ولي از تریاس پسین بوه بعود، سوازو كوار زا  زمینتنش

خووردگي و گسو ش زا از كششي به فشارشي تبدیل گردیده كه این امر سبب فراخاست، چینتنش

پ یستوسون -ا  كه طي مراح ود كووزاایي پ یووي رویي شده است به گونهمعكوس در پوشش رسوب

 ( . 35-2از پهنا  شتر  كاسته شده است )شكل  %25حدود 

سواختي گمتني است كه دگر شك ي و تغییرات ساختار  یاد شده حاصل سه مرح ه از فعالیت زمین

سوت )اشوتوك ین و زمكواران زمامان با كوزاایي لليي است كه در زمان ترشیر  به وقو  پیوسته ا

3965.) 

زا  نادیك بوه زا  كویر  پوشیده شده است، رخنمون، كه با نهشته«كمد فروافتادة طبس »  -ب 

دزد كه این كمه در حودود زا  اكتشافي نشان ميافقي سوراسیك پسین در جنوب لن و نیا حمار 

افتادگي مون یافته در شما  این فروزا  پالئوزوییك رخنافتادگي دارد. اگرچه ردیفمتر پایین 611

زا  سوراسیك باالیي بوه خوردگي شدید دارد ولي در بخش جنوبي لن ردیف)ساختار كالشانه( چین

زا  پس از سیمرین پیشین بر این افتادگي چندان رسد كه رخدادتقریب افقي زستند و به نظر مي
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ساختي است كه از خاور یكي فروافتادگي زمیناند. به احتما  نادیك به یقین، این كمه تاثیر نداشته

با گسل طبس، از جنوب با گسل )راندگي( چشمه و از باختر با خطوارة پروده در بر گرفته شده است 

 (15-2شكل زا  محاط از اوامل فرونشست باشند.)( و شاید راندگي ب ند 34-2)شكل 

، كه مرز شمالي لن به كمد طبس، مرز خاور  لن به نیمد جنوبي گسل نایبند و «ب وك نایبند »  - 

 جنوبي است كه نشاند روشني ندارد ولي: –مرز باختر  لن به یك خطوارة شمالي 

 جنوبي دو سو  خطواره، –و شمالي  باختر  –* مرز ناگهاني میان ساختارزا  خاور  

 جنوبي ب وك ك مرد و كمد طبس، –زا  شمالي * مرز ناگهاني میان ب ند 

* وجود گسل لكركوه در ادامد جنوبي این خطواره.شوازد  زستند كه وجود یك ساختار خطوي از 

شوده اسوت. دزندكه به لن خطووارة پوروده نوا  داده نو  گس ي را در باختر ب وك نایبند گوازي مي

زا  نادگرگوني پركوامبرین ایوران زا  قابل قیاس با نهشتهزا  ب وك نایبند، ردیفترین سنگكهن

باختر  رخنمون دارد و با  –مركا  )سازند ك مرد( است كه در كوه نایبند، در یك راستا  خاور  

یل و شوتر (، میاني )سازندزا  سرخ ش –زا  سكویي پرمین )سازند جما ( و تریاس پايین نهشته

تواند بوه یك فرازمین كاتانگایي با شرایط سكویي اشاره پوشیده شده است. بدین سان این ب وك مي

 داشته باشود.

شناختي در میوان دو چینه –ساختي كرتاسه این ب وك یك واحد زمین –زا  تریاس پسین ردیف 

رند و نشانگر فرونشست شدید لن متر ستبرا دا 6111اند كه حدود رویداد سیمرین پیشین و الرامید

زا  بسیار پراكنده در زا  ترشیر  این ب وك منحصر به رخنموندر زمان ماوزوییك زستند. سنگ

رسد كه ب وك نایبند از زمان رخداد الرامید به بعد فرازمین است. از بخش جنوبي است و به نظر مي

زوا  رانودگي در خوورده و گسو شننگاه ساختار  باید گمت كه در ب وك نایبند سواختارزا  چوی

 باختر ، زمروند زستند و :  –راستا  خاور  

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=59&sid4=226&action=view2#pics#pics
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زا )رانودگي ا  كه در این ب وك راندگيتر  دارند به گونهزا از شما  به جنوب سن جوان* راندگي

انود كوه بور رو  سیسوتم زوا  گونواگوننادر، راندگي قدیر( بوه نسولچشمه، راندگي اناركي، تخت

 اند.تگرد گسل نایبند سوارامتدادلغا راس

زا  راندگي و حركت ب وك نایبنود باختر  این ب وك حاصل ام كرد گس ش –زا  خاور  * چین

زا، سیما  سواختار  از نوو  زا و چینزماني راندگيبه سو  شما  است.* در نتیجد ام كرد و زم

 ب وك جنوبي دارند.زا  شمالي زمواره ب ند  كمتر  از ا  كه ب وكپ كاني است، به گونه

جنوب خاور  تغییر روند  –زا به سمت شما  باختر * از شما  به جنوب ضمن كازش شدت، چین

 جنوبي است. –زا بیشتر شمالي ترین بخش ب وگ، روند چیندزند به ساني كه در جنوبيمي

و گسول بخش بادامي شكل از ب وك طبس است كه میان خطوارة پروده « ماینو  –ب وك راور »  -د

جنوبي است ولي بخوش میواني  –ك مرد جا  دارد. اگرچه روند ك ي این ب وك شمالي  –كوزبنان 

لن، زمانند سایر ساختارزا  خرد قارة ایران مركا ، بوه سوو  بواختر خمیودگي دارد. بسویار  از 

زا  این ب وك نظیر نداشتن رخنمون پركامبرین دگرگون، سكویي بودن زمراه بوا نبودزوا  ویژگي

زوا  تریواس تریاس میاني، ستبرا  در خور توجوه سونگ –درپي و طوالني پالئوزوییك رسوبي پي

زا  ترشیر  این ب ووك زمسوان ب ووك نایبنود اسوت، تنهوا كرتاسد پایاني، نداشتن سنگ –پسین 

ماینوو اسوت  –جنوبي ب وك راور  –نازمساني اساسي میان این دو ب وك ، الگو  ساختار  شمالي 

 باختر  ب وك نایبند تماوت زیاد دارد.  –دزا  خاور  كه با رون
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 «ب وك ك مرد»  -

بخشي كوچك از خرد قارة ایران مركا  است كه روند شما  خاور  دارد و میان گسول ك مورد در 

(. سرگذشت این فرازمین به دو خورو  31-2د )شكل خاور و گسل پوشیدة نايیني در باختر قرار دار

 طوالني وابسته به دو رخداد كوزاایي كاتانگایي و سیمرین میاني اشاره دارد.

تورین به سخن دیگر، در دو مقطع زماني طووالني ایون ب ووك ویژگوي فورازمین داشوته اسوت.كهن 

ك مرد بوه سون پركوامبرین  ا  ستبر سازندسنگ ماسه –زا  شی ي زا  این فرازمین انباشتهسنگ

زوا  ا  بوا نهشوتهخوورده و بوا دگرشویبي زاویوهزستند كه در اثر رخداد كاتانگایي به خوبي چین

اند كه گوازي بر نخستین ایست رسوبي طوالني است. در اردویسین )سازند شیرگشت( پوشیده شده

درپي و چنوود سوبوي پيزا  رزا  اردویسین تا تریاس میانوي، ضمن داشتن ایستاین ب وك ردیف

انود سیمرین پیشوین –نگاشتي محدود میان رخداد كاتانگایي  چینه -ساختيباره، یك واحود زمین

 اند و سیر تكام ي لن با ب وك طبس تماوت لشكار دارد.سرفا انباشتهزا  سكویي كمكه در محیط
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وقمود رسووبگذار  ناشوي از رسد كوه زا  تریاس باالیي گاارش نشده و به نظر ميدر اینجا، سنگ 

زا  سوراسیك این ب ووك محودود تر باشد. ردیفسیمرین پیشین، در مقایسه با ب وك طبس طوالني

تر از دوگور میواني )سوازند بوادامو( زا  جواندوگر میاني است و نبود نهشته –زا  لیاس به رسوب

عد بووده كوه رخوداد كووزاایي دزد كه خرو  طوالني دو  این فرازمین از دوگر میاني به بنشان مي

لید. از نگاه ساختار ، در نیمد شومالي فورازمین ك مورد سیمرین میاني اامل اص ي لن به شمار مي

زا  پالئوزوییك نموود جنوب باختر  است كه به ویژه در نهشته –زا شما  خاور  روند ك ي چین

ي برگشوته اسوت ولوي در په وو  زا در په و  خاور  ساختارزا زیاد و گوازلشكار دارند. شیب الیه

زا  طولي برگشته سبب گردیده كه سواختارزا  تر است. ام كرد گسلزا مالیمباختر  شیب الیه

 بُرشي زمروند با ب وك ك مرد در خور توجه باشند كه تاقدیس بُرشي كوه رازدار از لن جم ه است. 

 «بادا ب وك پشت»  -4 -

-2بوادا  در بواختر قورار دارد ) شوكل خاور و گسل پشتكوزبنان در  –میان گسل پوشیدة ناییني 

زا  دگرگوني منسوب به پركامبرین است كوه بیشوتر از نوو  (. نكتد اساسي این ب وك رخنمون31

زا  لزكي و دولومیتي اسوت. لوار  و لذر لوار  به زمراه مرمر –زا  لتشمشاني، لتشمشاني سنگ

لفوریكن نوا  دارد. تان اسوت كوه مجمواود پوانسونگ پروتروزوییوك اربسوسنگ شبیه پياین پي

كامبرین  –زا  پركامبرین پسین زا  ماگمایي این ب وك محدود به پركامبرین نیستند، ردیفسنگ

زوا  ق یوایي و پیشین لن ) سر  ریاو، سر  دسو(، به ویژه در شما  كرموان، زمرازواني از گودازه

 زا  این ب وك باشد.افتي شدن از ویژگيرسد كه پدیدة كخاستگاه كافتي دارند و به نظر مي

انود و بوه سوراسیك گسترش محدود دارند و دگرگونوه -زا  پالئوزوییك باالیيدر این ب وك، سنگ 

زوا  پركوامبرین پسوین، تریواس پسوین و نرسد كه تكورار فرلینودزا  دگرگووني در زموانظر مي

بوادا  زا  ب ووك پشوتترین سنگجوانزا  لن باشد. توانند زمچنان از ویژگيسوراسیك میاني مي
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سنگ ناحیه را در زمان اند و تصور دگرگون شدن پيدگرگونهزا  كوه ساز كرتاسه است كه ناكربنات

 سازند. لمیا ميترشیر  پرسش

 

بادا  در خاور و گسول انار در بواختر قورار دارد. میوان گسل پشت«بردسیر –فرونشست بیاضه »  -5

سونگ پركوامبرین دگرگووني، زا  این فرونشست، نظیر پوي( اگرچه بسیار  از ویژگي31-2)شكل 

 –ا  تریواس بواالیي ماسهسنگ –زا  شی ي تریاس میاني و نهشته-زا  سكویي پالئوزوییكردیف

سوراسیك میاني مشابه سایر نواحي خرد قاره است ولي این فرونشست دو ویژگوي دارد، یكوي تواثیر 

زوا  تر رخداد سیمرین میاني كه با خرو  گستره و دگرگوني زمراه بوده اسوت. دو ، حوضوهشدید

ا زا  كرتاسد باالیي لن راند و به ویژه ردیفزا  با فرونشست شدیدف یشي كرتاسه كه معرف حوضه

 توان از خاور انار تا شما  بردسیر كرمان دید. مي

 «ب وك یاد »  -6

قارة ایران مركا  است كه از شما  به گسل دورونه و از باختر به نووار افیوولیتي بخش باختر  خرد

زوا  (. نكتد ویژة ب وك یواد دو توا اسوت. یكوي دگرگونوه31-2بافت محدود است ) شكل  –نايین 
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خور از لن یاد  –تریاس نخ ك. در ناحید انارك كه گازي به نا  ماسیف انارك  زا انارك، دو  ردیف

زا  كربناتي و لتشمشاني متع وق پسامیتي به زمراه سنگ –ا  از رسوبات پ یتي شود، مجمواهمي

زوا  شیسوت سوبا و شیسوت لبوي ا  و در رخسوارهبه شیب قاره وجود دارند كه به صورت ناحیوه

زوا  زا  پالسیك و رسوبلزكزا، سنگزا  بُر خورده با افیولیتصورت ورقاند و به دگرگون شده

زا  انوارك را بخشوي از پوسوتد اقیانوسوي ( افیولیت3933زاده و لنچ )اند. اگرچه داودلشمته زمراه

دانند كه پس از چرخش خردقاره در مكان فع ي رخنمون یافته ولوي بوه بواور تتیس كهن زرات مي

توان لنها را در ارتباط با زا  انارك سن پروتروزوییك باالیي دارند و مي، افیولیت (3977الماسیان )

 نواحي پشت كمان اقیانوسي دانست.

ا  در خوور تووجهي بوا سوایر نقواط زا  تریاس ناحید نخ ك )گروه نخ وك( تمواوت رخسوارهردیف

زا  تریاس نخ وك رخسوارة لي( توا3969زاده و زمكاران )خردقاره ایران مركا  دارند. به باور داود

دربند )اوراسیا( دارند كه در نتیجه چرخش خرد قارة ایوران مركوا ، بوه میواان مشابه با تریاس لق

اند. باید گمت كه مسوئ ه درجه در جهت خالف اقربد ساات، به محل كنوني تغییر مكان داده 315

دار چورخش خردقواره تریاس نخ ك و سوازندزا  سوازندة گوروه نخ وك و حتوي سوازو كوار و مقو

 لمیا است و نیاز به بازنگر  جامع دارند. پرسش

 ب ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

 انوان: مقدمه           

ترین بخش خردقوارة ایوران مركوا  اسوت. مورز كی ومتر، خاور  911ب وك لوت، با درازایي حدود 

و ب ووك  خاور  لن با گسل نهبندان و حوضد ف یشي خاور ایران و مرز باختر  لن با گسول نایبنود

(، مورز شومالي 3971ساخت ایران )اشتوك ین و نبو ، شود. در رو  نقشد زمینطبس مشخص مي

شوود این ب وك به فروافتادگي جنوب كاشمر و مرز جنوبي لن به فرونشست جازموریوان بسوته موي

، اشتوك ین این ب وك را به دو بخش خاور  و باختر  تقسیم كورد كوه بوا 3963(. در 36-2)شكل 
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شناسوي زا  زمینزا  بعد  نشان داد كه ویژگيشد. یافتهزا  شتر  از یكدیگر جدا ميه كوهرشت

متور(  1111توا  2111زا  لذرین بسیار سوتبر )این دو ب وك قابل قیاس نیستند. برا  نمونه، روانه

ساختي سیمرین پیشین، به زا  زمینسنوزوییك ب وك لوت در ب وك طبس وجود ندارد و یا حركت

یژه سیمرین میاني كه با دگر شك ي و پایدار  نسبي ب وك لووت زموراه اسوت، در ب ووك طوبس، و

زا  نوین، در گسترة ب ووك زایي مالیم دارند. به زمین دلیل، به ویژه به دلیل یافتهزا  زمیننشانه

از  زا  بامان ، به انووان كموان ماگموایي،جازموریان و كوه لوت بازنگر  و ب وك طبس، فرونشست

 این ب وك حذف شده است. 

 ا  ب وك لوتتاریخچه چینه

ا  ب وك لوت بسیار نادیك با دیگر نواحي خردقارة ایران مركا  اسوت. ولوي، چهوار تاریخچه چینه

 نگار  ب وك لوت حاكم است.ویژگي بر چینه

زوا  نگ( بر س3972یر و محافظ، ر  –تأثیر درخور توجه كوزاایي سیمرین پیشین )پالئوب وچ  -3

 تر از تریاس میاني.كهن

خوردگي، لتشمشاني و پ وتونیسم به نسبت شدید سوراسیك میاني )سیمرین میاني( به ویژه چین -2

 شدگي و پایدار  نسبي ب وك زمراه است.س م، چهارفرسخ كه با سختدر نواحي ده

ضوخامتي حودود  زا  لتشمشاني سیستم ترشیر ، به ویژه ايوسن، كوه بوا داشوتنفراواني سنگ -1

 پوشاند.متر، بیش از نیمي از ب وك لوت را مي 2111

كوه نشوانگر « سازند لوت » پ یستوسن به نا   –ا ، به تقریب افقي، پ یوسن زا  دریاچهنهشته -4

 خوردگي در این ب وك است. ام كرد ضعیف بازپسین رخداد چین

 بحثي دربارة پایدار  ب وك لوت
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( برا  ایران مركا  مردود دانسوته شوده اسوت ولوي Median Mass)اگرچه فرضید تودة میاني 

شناسان بر این باورند كه در اثر رویداد كوزاایي سیمرین پیشین، و به ویوژه رخوداد گروزي از زمین

ا  اند بوه گونوه( شده Stable)  زا  وسیعي از ب وك لوت دگرگون و پایدارسیمرین پسین، گستره

 اند. ولي:پس از كرتاسه، بر این ب وك اثر چنداني نداشتهساختي زا  زمینكه حركت

افقي و به دور از دگرشك ي است اما، زموین سوازند در حاشوید بواختر  « سازند لوت » * اگرچه  

زا  پرشیب زا  نامتقارن با دامنهزا  گس یده، دارا  چینب وك لوت، به ویژه در زمبر  با قسمت

 (.3977كاران، و گازي برگشته است )كنراد و زم

ا  به دور از دگرشك ي انود. ولوي، گسو ش بوه زا  لتشمشاني حاشید باختر  لوت تا اندازه* سنگ

زا  لبرفتي كواترنر، نشاند جنبا بودن بخش باختر  زا در انباشتهنسبت شدید و به ویژه تداو  گسل

 ب وك لوت است.

رتر است. در این ناحیه، به ویوژه در مورز * پویا بودن ب وك لوت، به ویژه در حاشید خاور  لن لشكا

زا  خاور ایران، گس ش، راندگي، خردشدگي و دگرگوني درخور توجه است. در تماس با پهند ف یش

زا  ماوزوییك، دگرشك ي فشرده و پرشیب زا  پالئوزوییك و به ویژه پرمین، و سنگاین جا، سنگ

 اند.دارند و كم و بیش دگرسان شده

 مخروط لتشمشان كواترنر وجود دارد. 41لوت، حدود * در سط  ب وك 

زوا  مهموي بووده زا  مخرب و گسو شلرزهزا  گذشته ب وك لوت جایگاه رخداد زمین* در سا 

 است.

دزد كوه زا  ساختار  نشان ميخوردگي پس از نئوسن، به نسبت پیچیده است. ولي بررسي* چین

جنووب بواختر   –زایي در راستا  شما  خاور  نشاین ب وك از نئوسن به بعد، زمچنان پذیرا  ت
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بوده است.شوازد یاد شده و زمچنین وجود چند گسول و خطووارة جدیود در ب ووك لووت، دالی وي 

 كنند. لمیا ميا  پرسشزا  حاشیهزستند كه سختي و پایدار  این ب وك را به ویژه در قسمت

 زا  لوتبحثي دربارة لتشمشاني

جنوبي نایبنود و نهبنودان جوا   –، ب وك لوت، میان دو گسل بارگ شمالي زمانگونه كه گمته شد

زوا از جوایيزا، جابهاند تا در امتداد این گسلگرفته است. نیروزا  فشار  وارد بر ناحیه، سبب شده

نو  امتداد لغا و بُرشي باشند. در چنوین رسیموي، سوازوكار تغییور شوكل در كمتورین شودت ولوي 

رو، پدیدة لتشمشاني شدید و پیوسته بوده و در باالترین میاان است. به زمینزا بازشدگي شكستگي

زا  لتشمشاني گستردة زا  پیشین را پوشانده و سنگتر، به طور پي در پي، سنگزا  جوانگدازه

 (.3973اند )نوگل سادات، ب وك را پدید لورده

 5می یون سا  پیش، لغواز شوده و  77فعالیت ماگمایي لوت شمالي از كرتاسد پسین، یعني بیش از 

زوا  بوازالتي، لنودزیتي، داسویتي، زا  ماگمایي از نو  گودازهمی یون سا  ادامه داشته است سنگ

شویمیایي ایون زوا  سيووزا  نیمه امیوق زسوتند. ویژگويریولیتي زمچنین مقدار كمتر  نموذ 

زا  لتشمشاني كنارة قواره، لق یایي زستند و زمد شك -رساند كه زمه از نو  ك سیمي زا ميسنگ

استرونسویم  -شوند. تعیین سن پرتوسنجي با روش روبیدیم زا  زمگرا در لنها دیده ميمرز صمحه

زا از گوشته و به دور از زرگونه درلمیا  با پوسته است. تنها در رساند كه خاستگاه بیشتر سنگمي

شوود )اموامي، ا  دیوده مويپوسوته زوا  از لالیوشزوا  پُرسوی یس، نشوانهبرخي از ایگنیمبریوت

تواند حاصل فرورانش ب وك افغان بوه زا  بخش شمالي لوت، مي(.گمتني است كه لتشمشاني3179

زا  حاشید جنوبي لوت بخشوي از كموان ماگموایي ( و لتشمشاني3972زیر ب وك لوت )افتخارنژاد، 

 زون فرورانش مكران زستند. 

  ساخت ب وك لوتزمین لرزه
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كی ومتر اسوت و از لنجوا بوه سوو  جنووب  41ة باختر  ب وك لوت، ضخامت پوسته حدود در كنار

كی وومتر برسود.مطالعه  25توا  21شود و ممكن اسوت بوه حودود باختر  از ضخامت لن كاسته مي

لرزه ویران ا  از نواحي این زون، مانند قاين، در اثر زمینخیا  ب وك لوت گواه لن است كه پارهلرزه

(، 3925زا  بَجستان )لرزهتوان به زمینزا  ویرانگر سدة بیستم این ب وك، ميهلرزاز زمین اند.شده

(.با مطالعد نقشد 3974( اشاره كرد )بربریان، 3963(، دشت بیاض )3943(، چازك )3923نهبندان )

 ا كوانونشود كه زمانند دیگر نواحي ایران مركا ، در ب وك لوت نیساخت ایران دیده ميزمینلرزه

خیا این ب وك، بیشتر در زا  لرزهاند. زونزا روند  خاص ندارند و در سط  ب وك پراكندهلرزهزمین

زا  مرز خاور ، مانندگسل نهبندان، و بواختر ، ماننود گسول نایبنود، شما  و نیا در امتداد گسل

 (. 3974بربریان، زستند ) زا از نو  كم امق با بارگي متوسط لرزهجا  دارند، بیشتر زمین

 توان اقتصاد  ب وك لوت

ا  گواارش ساز  مس، سرب و رو ، لنتیموان، جیوه و طال از نوو  رگوهدر ب وك لوت تاكنون كاني

زر  و كانسار لنتیموان، جیوه شووراب توان به كانسار مس طالدار ق عهشده است كه از لن جم ه مي

 نگینان اشاره كرد.ك ه –

، واقع در حاشید جنوبي ب وك لوت، بخشوي از كموان ماگموایي حاصول از « منطقد معدني بامان» 

فرورانش پوستد اقیانوسي امان به زیر مكران است كه از اواخور كرتاسوه پویوا بووده اسوت. در ایون 

ساز  مس و طال از نو  اسكارن و طال، نقره، جیوه، مولیبدن از نو  گرمابي لتشمشاني و منطقه، كاني

ساز  طال و نقوره در گیابوان از لن جم وه اسوت )قربواني، شود كه كانياد دیده ميزگرمابي پ وتون

3133 .) 

 زِیرفصووووووووووووول: حوضووووووووووووود ف یشوووووووووووووي خووووووووووووواور ایوووووووووووووران

 انوان: مقدمه           
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در پایاند خاور  ایران میاني، در حد فاصل دو گسل نهبندان )در باختر( و گسل زریرود )در خواور(، 

زوا  زایي ضخیم از نهشوتهكی ومتر پهنا، انباشته 211ر درازا و كی ومت 311ا  به وسعت در گستره

زا  اقیانوسي دارند. پهند موورد نظور سنگ افیولیتي وابسته به پوستهف یش گونه وجود دارد كه پي

تتویس » زوا  نوو  ا  را پذیرا شوده، یكوي از اشوتقاقكه مراحل تكوین از پوستد اقیانوسي تا قاره

(، 3993( ( )ا و ، East Iran Beltزا  خاور ایرانزایي زمچون كوهنا  است كه از لن با« جوان

خواش )نبوو ،  –(، زون نهبنودان 3173بیرجنود )سواماني و اشوتر ،  –زون گُسل بُرشي ایرانشهر 

(، 3976(، اوروك ین ب وچسوتان )كور ، 3972یر و محافظ، بیرجند )ر  –(، منطقد ایرانشهر 3155

 شود.( یاد مي3931( )تیرو  و زمكاران، Sistan Suture Zoneزون زمیندرز سیستان)

انود اگر چه دو گسل نهبندان و زریرود وضوح روشني به مرززا  خاور  و باختر  ایون پهنوه داده

ولي مرززا  شمالي و جنوبي لن چندان روشن نیسوت. پایانود شومالي ایون پهنوه در اثور ام كورد 

تا جنوب بیرجنود و  NWWد و پس از گرایش به سو  شوشاخه مي - زا  امتداد لغا، شاخهگسل

به راستا  جنوب خاور  متمایل شده و در  N-Sیابد. در مرز جنوبي نیا، روندزا  بصیران ادامه مي

یابد. الگو  ساختار  گمته شده سبب شوده توا باختر ، تا پاكستان ادامه مي –یك راستا  خاور  

 Transformر ایران را نواي حوضد گسل ترادیس )( حوضد ف یشي خاو3173)ساماني و اشتر ، 

Fault basinزوا  نهبنودان و زریورود و زمچنوین گیور  لن ام كورد گسول( بداند كه در شكل

 اند. چرخش ب وك لوت و زیرمند مؤثر بوده

 چگونگي و زمان پیدایش

افتخوارنژاد ، 3972زا  گذشته حوضد ف یشي خاور ایران چندان شناخته شده نبود. در سا  تا دزه

ا  میان دو ب وك لوت، در باختر و ب ووك پیدایش این حوضد ف یشي را نتیجد یك كافت درون قاره

زی مند در خاور دانست كه در كرتاسد پیشین شكل گرفته و مح ي شایسته برا  جایگیر  گوشوتد 

خواور ایوران، زا  ف یش گونه بوده است. ولي، با سرانجا  گورفتن اشوتقاق اقیانوسي، انباشت نهشته
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ف یشي خاور  –زا  افیولیتي ا  ب وك لوت فرورانش كرده و لمیاهپوستد اقیانوسي به زیر پوستد قاره

 ایران به وجود لمده است.

زون زمیندرز » ( به حوضد ف یشي خاور ایران 3931( و تیرو  و زمكاران )3932كم  و گریمیس )

ر این باورند كه جودایش ب ووك افغوان، )ب ووك اند و بنا  داده«  Sistan Suture Zoneسیستان 

زوا  اقیانوسوي و زی مند( از ب وك لوت در زمان سنومانین انجا  گرفتوه كوه بوا جوایگیر  گوشوته

 –لباد بوه روش پتاسویم زا  جنوب نصرتزا  ف یشي زمراه بوده است. سن افیولیترسوب انباشت

سنومانین زمخواني دارد، )داللووا و دسومونا  زایيمی یون سا  است كه با كافت 311تا  61لرگون، 

زا  سنومانین ایون پهنوه در رخسوارة گ وكوفوان شیسوت (. بنا به گاارش نامبردگان، رسوب3931

اند. دگرگوني و زا  ماستریشتین نادگرگوني پوشیده شدهدگرگون شده و به طور دگرشیب با سنگ

ب وك افغان )بر خالف نظور قب وي( نسوبت  دگرشیبي مورد سخن به لغاز فرورانش ب وك لوت به زیر

زوا  گیور  سونگداده شده است كه در زموان ماستریشوتین صوورت گرفتوه و حاصول لن شوكل

ايوسن در حوضد ف یشي خاور ایران است. در ايوسن میاني،  –ق یایي پالئوسن  -لتشمشاني ك سیمي 

(. از ايوسن میواني بوه بعود، 37-2در اثر برخورد نهایي دو ب وك، فرورانش پایان گرفته است )شكل 

 -زا  نموذ  ك سویمي زا و تودهتكاپوزا  ماگمایي بیشتر از نو  ق یایي است، ولي، زمچنان گدازه

ق یوایي پوس از ايوسون  -ق یایي نیا وجود دارد كه به لحاظ خاتمد فرورانش، ماگمازوا  ك سویمي 

 میاني، بیشتر باید نتیجد ذوب گوشتد باالیي باشند. 

زا  دگرگوني در بخش خاور  حوضود است كه گسترش بیشتر منشورزا  فااینده و سنگگمتني 

ايوسن دالی ي زستند كه بوه فورورانش  –ق یایي پالئوسن  -ف یشي و زمچنین برونادزا  ك سیمي 

زا  بخش شمالي لوت، بوه مقودار ب وك لوت به زیر ب وك افغان اشاره دارند. با این حا ، لتشمشاني

ق یایي و یا از نو  بایمودا  اند و از خاور به باختر، سن كمتر  دارنود. پوس،  -ك سیمي  زیاد از نو 

 شاید بتوان یك فرورانش دو سویه را برا  زمیندرز خاور ایران پیشنهاد نمود. 
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 ا  حوضد ف یشي خاور ایرانتاریخچد چینه

زوا  اقیانوسوي، تر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوسوتهزا  قدیميدر حوضد ف یشي خاور ایران سنگ

زوا  ماگموایي ايوسون و سورانجا  سونگ –زا  ف یشي پالئوسن زا  كرتاسد باال، نهشتهلتشمشاني

ا  ندارنود و در ر  در یك زون برخورد  نظوم چینوهبیروني( این ناحیه، به دلیل قرارگی –)دروني 

زوا  ایون پهنوه را شوامل دو مجمواود افیوولیتي ( سونگ3931یك نگاه ك ي، تیرو  و زمكواران )

در خواور( و یوك مجمواود رسووبي )سومیدابه( « نوه » در بواختر و مجمواود « رَتوك» )مجمواود 

 (11-2شكل دانند.)مي

زا  دریایي كرتاسد سنگزا  سنگي بیشتر از نو  شیل و ماسهزا  اقیانوسي، رخسارهجدا از پوسته

زا  كوزاایي تر از ايوسن، به حركتزا  رسوبي دریایي جوانپسین تا اواخر ايوسن است. نبود ردیف

زوا  ساختي پیرنه قابل قیاس است. تكواپوشود كه با رخداد زمینالیگوسن نسبت داده مي –ايوسن 

زوا  ف یشوي لتشمشاني كم است ولي مقدار  سنگ لذرین بیروني از نو  لندزیت با سونگ نهشوته

ر زا  لندزیتي، دكنند. افاون بر گدازهرسوبي را تدااي مي –زا  لتشمشاني زمراه است كه رخساره

اند كوه زا تاریق شدهدیوریتي به درون ف یش –زا  گرانیتي پیرامون زازدان و باختر میرجاوه، توده

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=61&sid4=239&action=view2#pics#pics
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زا  ماگموایي ناحیوه از زموان زایي زمامان با كوزاایي پیرنئن است. فعالیتاین خود نشانگرگرانیت

زوا و وسویع از روانوهزایي نئوسن تا كواترنر ادامه داشته است. در شما  باختر  و باختر زابل گستره

زا  بازالتي زا  كواترنر كهن سرتختمیوسن وجود دارند. گدازه –لوار  الیگوسن  –زا  لذر سنگ

ترین تكاپو  اند. لتشمشان تمتووان جوانزا  امده به سط  زمین رسیدهزستند كه در امتداد گسل

(. نیاز به یادلور  است 34-6ماگمایي است كه در شرایط كنوني در مرح د گوگردزایي است )شكل 

زا  ق یایي و نیمه ق یایي این ناحیه مانند كووه الر، سیاسوتراگي، جنجوا و اسوگي میابوان كه توده

(. گوازي نیوا 3173كانسارزایي از نو  پورفیر  مس، سرب، رو  و طال زستند )ساماني و اشوتر ، 

 ترما  است. سولمات و اپي –ساز  به صورت دگرساني اسید كاني

 

 ساخت حوضد ف یشي خاور ایرانزمین

ا  لوت و زی مند، و الگو  ساختار  حوضد ف یشي خاور ایران، به لحاظ جایگیر  میان دو ورق قاره

ا  اسوت. بوا قواره د ، بسیار پیچیده و نشانگر یك كوزااد درونساخت برخوربه ویژه چیرگي زمین

ا  كوه زوا نقوش اساسوي دارنود، بوه گونوهرسود كوه در ایون ناحیوه، رانودگياین حا ، به نظر مي

زوا  امتوداد لغوا زاست. در بخش میاني حوضه، گسلزا پیامد ام كرد راندگيخوردگي سنگچین
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زوا  به سمت خاور شویب زیواد  دارنود. ولوي در پایانوه جنوبي و –راستگرد روند تقریبي شمالي 

زا  راستگرد ب وك لوت و ب ووك زی منود، ضومن تغییور در رونود شمالي وجنوبي به دلیل چرخش

( Imbricate Thrustsزوا  زميوشوان)زا به طور اموده از نوو  رانودگيساختارزا، سرشت گسل

حركت رو به شما  و شوما  خواور  ورق ا  از ایران، است. گمتني است كه اگرچه در بخش امده

لفریقا دخالت دارد، ولي در حوضد ف یشي خواور ایوران، حركوت رو بوه شوما  و شوما   -اربستان 

باختر  ورق زندوستان و پیامدزا  ناشي از لن، مؤثر است به گمتد دیگر، امودة سواختارزا  ایون 

 گیر  اقیانوس زند جستجو كرد. ناحیه را باید در شكل

 ا  حوضد ف یشي خاور ایراند چینهتاریخچ

زوا  اقیانوسوي، تر از كرتاسه رخنمون ندارد. پوسوتهزا  قدیميدر حوضد ف یشي خاور ایران سنگ

زوا  ماگموایي ايوسون و سورانجا  سونگ –زا  ف یشي پالئوسن زا  كرتاسد باال، نهشتهلتشمشاني

ا  ندارنود و در برخورد  نظوم چینوه بیروني( این ناحیه، به دلیل قرارگیر  در یك زون –)دروني 

زوا  ایون پهنوه را شوامل دو مجمواود افیوولیتي ( سونگ3931یك نگاه ك ي، تیرو  و زمكواران )

در خواور( و یوك مجمواود رسووبي )سومیدابه( « نوه » در بواختر و مجمواود « رَتوك» )مجمواود 

 (11-2شكل دانند.)مي

زا  دریایي كرتاسد سنگزا  سنگي بیشتر از نو  شیل و ماسهزا  اقیانوسي، رخسارهجدا از پوسته

زا  كوزاایي تر از ايوسن، به حركتزا  رسوبي دریایي جوانپسین تا اواخر ايوسن است. نبود ردیف

زوا  ساختي پیرنه قابل قیاس است. تكواپوشود كه با رخداد زمینوسن نسبت داده ميالیگ –ايوسن 

زوا  ف یشوي لتشمشاني كم است ولي مقدار  سنگ لذرین بیروني از نو  لندزیت با سونگ نهشوته

زا  لندزیتي، در كنند. افاون بر گدازهرسوبي را تدااي مي –زا  لتشمشاني زمراه است كه رخساره

اند كوه زا تاریق شدهدیوریتي به درون ف یش –زا  گرانیتي زدان و باختر میرجاوه، تودهپیرامون زا

زا  ماگموایي ناحیوه از زموان زایي زمامان با كوزاایي پیرنئن است. فعالیتاین خود نشانگرگرانیت

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=61&sid4=239&action=view2#pics#pics
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زوا و هزایي وسویع از روانونئوسن تا كواترنر ادامه داشته است. در شما  باختر  و باختر زابل گستره

زا  بازالتي زا  كواترنر كهن سرتختمیوسن وجود دارند. گدازه –لوار  الیگوسن  –زا  لذر سنگ

ترین تكاپو  اند. لتشمشان تمتووان جوانزا  امده به سط  زمین رسیدهزستند كه در امتداد گسل

یادلور  است (. نیاز به 34-6ماگمایي است كه در شرایط كنوني در مرح د گوگردزایي است )شكل 

زا  ق یایي و نیمه ق یایي این ناحیه مانند كووه الر، سیاسوتراگي، جنجوا و اسوگي میابوان كه توده

(. گوازي نیوا 3173كانسارزایي از نو  پورفیر  مس، سرب، رو  و طال زستند )ساماني و اشوتر ، 

 ترما  است. سولمات و اپي –ساز  به صورت دگرساني اسید كاني

 

ا  لوت و زی مند، و الگو  ساختار  حوضد ف یشي خاور ایران، به لحاظ جایگیر  میان دو ورق قاره

ا  اسوت. بوا رهقوا ساخت برخورد ، بسیار پیچیده و نشانگر یك كوزااد درونبه ویژه چیرگي زمین

ا  كوه زوا نقوش اساسوي دارنود، بوه گونوهرسود كوه در ایون ناحیوه، رانودگياین حا ، به نظر مي

زوا  امتوداد لغوا زاست. در بخش میاني حوضه، گسلزا پیامد ام كرد راندگيخوردگي سنگچین

زوا  جنوبي و به سمت خاور شویب زیواد  دارنود. ولوي در پایانوه –راستگرد روند تقریبي شمالي 

زا  راستگرد ب وك لوت و ب ووك زی منود، ضومن تغییور در رونود شمالي وجنوبي به دلیل چرخش
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( Imbricate Thrustsزوا  زميوشوان)زا به طور اموده از نوو  رانودگيساختارزا، سرشت گسل

ا  از ایران، حركت رو به شما  و شوما  خواور  ورق است. گمتني است كه اگرچه در بخش امده

فریقا دخالت دارد، ولي در حوضد ف یشي خواور ایوران، حركوت رو بوه شوما  و شوما  ل -اربستان 

باختر  ورق زندوستان و پیامدزا  ناشي از لن، مؤثر است به گمتد دیگر، امودة سواختارزا  ایون 

 گیر  اقیانوس زند جستجو كرد. ناحیه را باید در شكل

 ساخت حوضد ف یشي خاور ایرانزمینلرزه

خیا ، بخش میاني حوضد ف یشي خاور ایران ، اطراف زازدان، در سدة گذشته به طوور از نگاه لرزه 

زا از نو  لرزهزا است. در ناحید نهبندان زمینزا  شمالي و جنوبي لن لرزهكامل لرا  بوده، اما بخش

 زا  بخش جنوبي، به ویژهلرزهزستند. زمین 5/1 – 6كی ومتر( و بارگي متوسط  1 – 15كم سرفا )

زوا  ا  از كانونزستند. پاره 5/1 – 7اطراف تمتان، از نو  نیمه امیق تا نادیك به امیق و بارگي 

 (. 3976زا  تالقي ب وك لوت در باختر است )بربریان، لرزه منطبق بر زونزمین

 زا  خاور ایرانتوان اقتصاد  كوه

تر پوشیده شده و به وبات جوانسنگ پوستد اقیانوسي است كه با رسدر حوضد ف یشي خاور ایران پي

( در ایون حوضوه منواطق 3133تر زم برلن اثر كورده اسوت. قربواني )طور معمو ، ماگمازایي جوان

 معدني زیر را معرفي كرده است .

ساز  سنگ اولترامافیك و مافیك كاني، از متاسوماتیسم و دگرگوني پي«منطقد معدني تمتان » در 

شود. در ر سرب و رو ، مس، مولیبدن، نقره، طال و لرسنیك دیده مياز نو  چند سولمید  از اناص

دار كوه زردان، سرب و رو  ساز  شدة سرب و رو  نقرهزا  كانيتوان محدودهناحید خارستان مي

 ساز  سرب و رو  و لنتیموان تی ویي را نا  برد.مس و طالدار دیو چاه و كاني
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شود. ساز  كرو ، مس، لزن، منگنا و طال دیده مي، كاني«ایرانشهر  –منطقد معدني نهبندان » در 

 اند.ساز  منیایت این منطقه متعدد و پر ارزشكاني

زا  افیولیتي زمرازاني از كرو ، منگنا و لزبست با ، پیكره«بیرجند  –منطقد معدني میرجاوه » در 

زوا    ماگموایي و ف ویشزواخاستگاه ماگمایي دارند. افاون بر لن در مجمواد اولترامافیك، سونگ

گرموابي  –ساز  طال و نقره، مس و رو ، سرب و طال، طال و مس با خاستگاه اسوكارني ناحید كاني

 وجود دارند.

زوا  گرانیتوییود  موجوب زا  گرمابي وابسوته بوه تووده، مح و «سراوان  –منطقد زازدان » در 

ساز  مس، سرب و رو ، طال، نقره و ياند كه با كاندگرساني، متاسوماتیسم و دگرگوني زمبر  شده

 اند. مولیبدن زمراه

 توان زیدروكربني ایران میاني

زا  زیدروكربني شناخته شدة ایران مركا  محدود به دو تاقدیس البرز و در شرایط كنوني، میدان

 –سراجه، واقع در خاور شهرستان قم است. در این ساختارزا، سازند لزكي قوم، بوه سون الیگوسون 

نگار  زمسان بوا سوازند لزكوي لسومار ، سونگ مخوان و شناسي و جایگاه چینهسن، با سنگمیو

دزند. بنوا بور پوش سنگ میدان را تشكیل ميزا  تبخیر  بخش پاییني سازند سُرخ باالیي، نهشته

ح قه چاه اكتشافي در این دو تاقدیس حمور شوده و ذخیورة  9(، تاكنون 3131گاارش افشارحرب )

می یون بشكه است. ذخیرة گاز  میدان گاز  سراجه كه  21میدان نمتي البرز، حدود  خار  شده از

تری یون فوت مكعوب اسوت.توان  1/1در خاور قم و در جنوب خاور  تاقدیس البرز قرار دارد، حدود 

تواند محدود به ناحید قم باشد. سازند قم سوایر نوواحي ایوران میواني، زیدروكربني ایران میاني نمي

زا  سوراسیك ب وك طبس، از نظر سنگي گروه شمشك و زمچنین ردیفماسه –زا  شی ي تهانباش

 توان زیدروكربني شایستد بررسي زستند
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 ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومالي

 انوان: توضی            

ایران شمالي شامل نواحي واقع در شما  زمیندرز تتیس كهن است. سازوكار ساختار  ایون نوواحي 

« خار جنووبي » در خاور و پهند كششي « داغ كيه» به پهند فشارشي یكسان نیست و قابل تقسیم 

 در باختر است. 

 داغ كيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه

 انوان: مقدمه           

زا  زاار مسجد در شما  خاور ایران است كوه در یوك داغ شامل كوهساختار  كيه –پهند رسوبي 

ستان و ایران، وارد خاك ، از خاور دریا  خار لغاز و پس از ابور از تركمنESEتا  WNWراستا  

داغ به انوان یوك میودان گواز  بوارگ بوین سوه كشوور ایوران، شود. در نتیجه، كيهافغانستان مي

لبواد زا  گاز  بسیار اظیم خانگیران در ایران، دولتتركمنستان و افغانستان مشترك است. میدان

در افغانستان، در ایون حوضوه دونما، شات یك، گازلي، بایران ا ي و مهر  در تركمنستان و گوگر  –

 (.3131اند )افشارحرب، كشف شده

زوا  زا  البرز است، ولي ویژگويداغ بخشي از ادامد خاور  كوهنگار ، كيهاز نگاه جغرافیایي و كوه

(.مرز شومالي ایون 3155شناختي و ساختار  لن نسبت به نواحي مجاور متماوت است )نبو ، زمین

درجه دارد. در بارة مرز جنوبي  N 131لباد است كه روند بر گسل اشق پهنه با فالت توران، منطبق

تتویس زا  ناپیوستد منشورزا  برافاایندة زا متماوت است، ولي این مرز با رخنمونداغ، دیدگاهكيه

شود كه در شما  خاور  فریمان )سمیدسنگ( و جنووب بواختر  مشوهد برونواد كهن مشخص مي

 (.3-7دارند )شكل 
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گیور  ا  كوزستاني است كوه فاززوا  للو  پایواني در شوكلداغ منطقهشناسي، كيهریخت از نگاه

شناسي منطقه، جوان اسوت و توپووگرافي ناحیوه، اند. ریختسیما  امروز  لن نقش اساسي داشته

زا زا ارتمااات، و ناودیسشناسي دارد. به طور معمو ، تاقدیسا  مستقیم با ساختارزا  زمینرابطه

سوازند و سوازندزا  كربنواتي موادوران )سوراسویك بواالیي( و تیرگوان كوزي را ميا  میانزدشت

قوچوان و  –زا  سرخس، گرگان، مشهد )كرتاسد پاییني( واحدزا  سیما ساز منطقه زستند. دشت

 اند.داغبجنورد از نواحي فروافتادة كيه –شیروان 

غ در فصول مشوترك دو ابرقوارة اوراسویا و دازا  اظیم گاز ، جا  گیر  پهنود كيوهجدا از میدان

(، شركت نمت 3333شناسان باشد. گریسباخ )گندوانا سبب شده تا این پهنه مورد توجه خاص زمین

(، انصووار  3115(، پَوورَن )3952گُ دشوومیت )(،3953(، گانسوور )3941(، كووالپ )3913امیوورانین )

اند داغ پرداختهشناسي كيهه به زمینبه بعد افشار حرب، پژوزشگراني زستند ك 3143( و از 3141)

 كه از لن میان افشار حرب بیشترین سهم را دارد.

داغ شبازت به پهنود زاگورس دارد ساختي حاكم بر پهند كيهشرایط رسوبگذار  و رخدادزا  زمین 

 زا  ماگمایي،زا، نبود تكاپوخوردگي نهایي، روند امومي چینتوان به زمان چینكه از لن جم ه مي

 اشاره كرد.  111زا  فشارشي و یكسان بودن رسیم

 داغبحثي در بارة موقعیت ساختار  كيه

داغ را لبد جنوبي ورق توران و بخشوي از ابرقوارة شناسي، كيهزا  زمیناگرچه در بسیار  از گاارش

 د دارد.اند، ولي در حا  حاضر در بارة جایگاه این پهنه دو دیدگاه متماوت زیر وجواوراسیا دانسته

زا  دربند نهشته: بر پاید این نظریه كه طرفداران فراوان دارد، در ناحید لقالف( نظرية اوراسیايی

زا  لذرلوار  با ساخت پیچیده و به سون تریواس لیاس با دگرشیبي لشكار بر رو  ردیمي از نهشته

خامت زیواد  از بواالیي، خوود بور رو  ضو –زا  تریواس میواني باالیي جا  دارند. ردیف –میاني 
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تریاس زیرین فالت  –زا  پرمین باالیي اند كه ظازر  شبیه به موالسرنگ نشستهزا  سُرخلوار 

 –زوا  كربنواتي پوشوانند و بوا رخسوارهنین را مويسنگ زرسيتوران دارند و به طور دگرشیب، پي

داغ را بخشوي از ، كيوهشناسوانسان، این گروه از زمویندارند. بدین سكو  دیگر نواحي ایران تماوت

دانند كه دو صمحد توران زا  اولترامافیك ناحید مشهد را بقایا  اقیانوسي ميابرقارة اوراسیا و سنگ

)اوراسیا( و ایران )گندوانا( را از یكدیگر جدا و به سو  خاور، در امتداد گسول زورات، توا زنودوكش 

 ادامه داشته است.

زوا  ( سونگ3171ان نظریود اوراسویایي، افتخوارنژاد ): بور خوالف طرفودارب( نظرية گندوانايی

زا  زماموان در ایوران بیل را زمسان سنگ نهشتهپالئوزوییك ناحید رباط قره –پركامبرین پسین 

داند و بر این باور است كه سكو  اپي كاتانگایي پالئوزوییك صمحد ایوران مركا  و البرز خاور  مي

زا  دونین و كربنیمر داغ وجود دارد. در ضمن رخسارة سنگزا  كيهدر سرتاسر و یا بخشي از كوه

سوان دانود و بودیندربند را زمسان سازندزا  جیرود و مبارك البرز مركا  ميپنجرة فرسایشي لق

ا  نین توران )اوراسیا( نیست، ب كه دنبالهداغ متع ق به زرسيسنگ پهند كيهگیرد كه پينتیجه مي

نین توران را در شما  ان است و لذا مرز میان سكو  ایران و پهند زرسياربست –سنگ لفریقا از پي

داند.جودا از دو نظریود اوراسویایي و گنودوانایي، وجوود داغ و در خوار  از ایوران مويزوا  كيوهكوه

زا  اولترامافیك خاور روسوتا  زا  بالشي و سنگزا  دانه ریا، رادیوالریت، چرت، روانهتوربیدیت

دزد در جنوب خاور  مشهد، به سن پرمین پسین و گازي پرمین میاني، نشان ميسمیدسنگ واقع 

ا  به وجود كه در اواخر كربنیمر و اوایل پرمین، در بخش شما  خاور  ایران، یك كافت درون قاره

داغ به انوان یك حوضد رسوبي مستقل، شورایط رسووبي و لمده و دست كم از لن زمان به بعد، كيه

 زمساني با ایران مركا  و البرز خاور  داشته است. ساختي نازمین

 داغا  كيهتاریخچه چینه
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فریموان و پنجورة  –جوا  سنگ پیش از سوراسیك، تنها، در شما  فرونشست تربوت داغ، پيدر كيه

ا  شود. از این رو، بررسي رویدادزا  پیش از سوراسیك میاني تا انودازهدربند دیده ميفرسایشي لق

. از سو  دیگر، فرسایش سرف در مركا و باختر منطقوه، اطوال  از رویودادزا  لشوكوب دشوار است

 نماید.ماستریشتین به بعد را نیا دشوار مي

( نواحي گرگوان، جواجر  و اسومراین بخشوي از 3171داغ، )افشار حرب، شناسي كيهدر كتاب زمین

یوایي دیرینود لن بوه واحودزا  داغ دانسته شده و در توصیف و تجایه و تح یول جغرافق مرو  كيه

ا  زمسان با ایران مركوا  و البورز شود كه رخسارها ، به سن كامبرین به بعد اشاره ميچینهسنگ

 دارند. 

ا  تووا بوودانجا اسووت كووه حتووي بوورا  واحوودزا  چینووهشووناختي واحوودزا  سوونگزمسوواني سوونگ

و البوورز اسووتماده شووده  زووا  سووازند  ایووران مركووا داغ از واسها  پالئوزوییووك كيووهچینووهسوونگ

زوا  داغ اسوت. ولوي، یافتوهاست.پذیرش دیدگاه افشار حرب، تأییود  بور نظریود گنودوانایي كيوه

داغ، رخنموون یافتوه در نوواحي زا  سنگي كيوها  از رخسارهشناسي گویا  لن است كه پارهزمین

زا  لليي و در د حركتزا  نابرجایي زستند كه در پیامبینالود، جنوب بجنورد، جنوب گرگان، ورقه

 اند.راندگي به رو  حاشید شمالي البرز رانده شده نتیجه گس ش

لزوك و دار شامل ردیموي از شویل، سونگزا  فسیلترین سنگدربند، كهندر پنجرة فرسایشي لق

زا  شاخص دونین بواال رسوبي است كه اضوزا  لزكي لن حاو  كنودونت -زا  لتشمشاني سنگ

( 3931زا  دونین، ردیمي از مرمرزا  سمید رنگ نشسته كه بوه بواور روتنور )گاست. بر رو  سن

(، مرمرزا  گمته شده را بوه دلیول 3166موقعیت نابرجا، و سن پركامبرین پسین دارند. افتخارنژاد )

داند مي« سازند مُبارك » كربنیمر و قابل قیاس با  –زا  شاخص، به سن دونین باال داشتن سنگواره

 دزد.دگرگوني را به سیمرین پیشین نسبت ميو اامل 
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زا را به داند و لذا مرمر  شدن كربناتدربند را نا دگرگونه ميزا  تریاس لق(، سنگ3155نبو  ) 

داغ از ورق دزد. در زمان پرمین، در ننیجد یك اشتقاق، كيهساختي كالدونین نسبت ميرویداد زمین

زوا  سرف پالسیوك بوه سون زا  اقیانوسوي و ردیوفپوسته ایران جدا و شرایط الز  برا  جایگیر 

تووان در امتوداد زمینودرز زا  ناپیوسته و دگرگوني لن را مويپرمین، فرازم شده است كه رخنمون

دربنود، بوه دلیول زا  تریواس ناحیود لقتتیس كهن، در جنوب باختر  و خاور  مشهد دید.سنگ

گروه » رسوبي جداگانه است كه به مجمواد لنها  ام كرد سه دورة فرسایشي كوتاه، شامل سه چرخد

نا  داده شده است. سنگ رخسارة بخش پاییني و میاني این گروه با دیگر نوواحي ایوران « دربند لق

زا  تریاس ورق توران و نشانگر چیرگي شرایط رسووبي تماوت لشكار دارد و به ظازر یادلور رخساره

 ر نواحي ایران است.ویژه و حوضد رسوبي مستقل و جدا از دیگ

ماسوه زوا  شوی ي و داغ، زمانند دیگور نوواحي ایوران، از نوو  انباشوتهزا  تریاس باال  كيهردیف

زوا  اند. زماننود  ردیوفتر نشستهزا  كهنزا  زغالدار است كه با دگرشیبي بر رو  سنگسنگ

واند نشواند سورانجا  گورفتن تزا  زمامان در البرز و ایران مركا  ميداغ با ردیفتریاس باال  كيه

رنوگ زوا  تیورهسونگماسوهداغ و ورق ایران باشد. شیل و داغ و پیوند دوبارة كيهكافت جنوب كيه

سوراسیك میواني  –خشكي لیاس زا  پیشباسوسین، یادلور نهشته –رود، به سن لیاس سازند كشف

وت اموده بوا سوازند شمشوك رود چند تما)سازند شمشك( ایران میاني و شمالي است. ولي، كشف

 دارد. 

زوا  داند كه بخشوي از لن در حوضوهرود را نواي ف یش توربیدیت مي(، سازند كشف3977مدني )

زا  نشین شده در حالي كه، سازند شمشك معرف حوضهمتر( ته 3111سرف رسوبي )گازي بیش از 

پایاني گویا  لن اسوت  كرتاسد –خشكي است. بررسي جغرافیا  دیریند زمان باسوسین پسین پیش

داغ از نوو  دریوا  زا  مح ي، در این فاص د زماني، محیط رسوبي كيهكه جدا از پیشرو  و پسرو 

تووان بوه زمسواني باز بوده و از این نگاه، زمساني كافي با دیگر نواحي ایران دارد. بورا  نمونوه موي
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رد كوه بوا تغییرزوا  نواچیا، بوا زا  كرتاسه اشواره كوباالیي و سنگ –زا  سوراسیك میاني نهشته

رخسارة سنگي و زیستي مشابه، در بسیار  از نقاط صمحد ایران وجود دارد. در لغاز پالئوسون زمود 

 حوضه، خشكي بوده است.

در لغاز پالئوسن پسین دریا به صورت جداگانه از شما  خاور و شما  باختر لغاز به پیشرو  كورده  

شما  بجنورد میان دو دریا وجود داشته است )افشار حرب،  ولي خشكي كم شیب و كم ارتمااي در

نشیني كرده و تنها در نواحي سرخس و درگا تداو  (. از اوایل ايوسن پسین، دریا لغاز به اقب3171

دریا از ايوسن به الیگوسن گاارش شده است. از اواسط الیگوسن پیشین به بعد، دریا به طوور كامول 

زا  میان كوزي، شكل گرفتند. گمتني است كوه ضوخامت وسن حوضهنشسته و فقط در زمان نئپس

شوود و بوا وجوود توداو  ظوازر  متر برلورد مي 6111داغ، حدود الیگوسن كيه –زا  لیاس سنگ

دزد كه زماموان بوا فاززوا  كووزاایي و داغ، نشان ميگذار ، مطالعد دیریند جغرافیا  كيهرسوب

بوار تورك دریوا  23و  مكرر دریا وجود دارد. افشار حرب به زایي، شوازد  از پیشرو  و پسرزمین

زا  خشكي و یا مردابوي داغ از لب خار  و محیطاشاره دارد كه در روند لن زمه و یا بخشي از كيه

 اند.چیره شده

داغ را پوس از زاگورس زوا  لذریون، كيوهزوا  رسووبي دریوایي و نبوود تكواپوضخامت زیاد سونگ

زوا  اظویم تشكیل و تجموع زیودروكربن سواخته اسوت. كشوف میودانترین حوضه برا  مناسب

 دزد. زیدروكربني در این حوضه، درستي این دیدگاه را نشان مي

 داغساخت كيهزمین

داغ با پهند زاگورس مقایسوه شوده خوردگي كيهشناسي الگو  چینزا  زمیندر بسیار  از گاارش

م و بیش با یكدیگر مواز  زسوتند و در یوك رونود زا نامتقارن، ممتد و كاست چرا كه، بیشتر چین
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NW - SE زوا شودت بیشوتر  اند. گمتني است كه در پیشاني جنوب باختر ، چوینلرایش یافته

 روند.زا بازند و سرانجا  از بین ميدارند ولي به سمت خشكي توران، چین

زمچنوین نامتقوارن و  خوردگي در جبهد جنووبي وبا استناد به شوازد  مانند باال بودن شدت چین

داغ، در رسد حركت ورق ایران به سمت كيهزا، به نظر ميپرشیب بودن په و  جنوب باختر  چین

زوا  تر  داشته است. چنین حركتي سبب تغییر سازوكار گسولزا نقش اساسيخوردن رسوبچین

داد لغوا شوده زا  امتسنگ از نرما  به راندگي، با شیب به سمت شما ، و زمچنین زایش گسلپي

 داغ منطبق است.خوردة كيهزا  گس ي با راستا  فشارش بر كمربند چینجایي زو كه جهت جابه

تور از زوا  دریوایي جووانزایي، نبود ردیوفزا  خشكيجدا از پیشرو  و پسرو  وابسته به حركت

اثور درخوور توجوه تواند نشانگر ام كرد رخداد پیرنه باشد كه بر دیرینه جغرافیایي ناحیه ايوسن مي

داغ حاصل ام كورد رخوداد خوردگي كنوني كيهداشته است. ولي، یقین بر این است كه الگو  چین

شدگي پوسته زمراه است كه میواان لن بوا  داغ، با كوتاهكوزاایي اواخر پ یوسن است. فشردگي كيه

 درصد است. 35كی ومتر پهنا  كنوني، حدود  71در نظر گرفتن 

توان به دو گروه تقسیم كورد. گوروه داغ را ميزا  كيهكیل و سازوكار حركتي، گسلاز نظر زمان تش

بواختر  و یوا  –زا  زمامان با فرونشست حوضه است كه به طور امو  روند خاور  نخست گسل

انود ولوي پوس از جنوب باختر  دارند، و در لغاز، سازوكار حركتوي نرموا  داشوته –شما  خاور  

زوا، اند. گروه دو  گسلشارشي به انوا  برگشته با شیب رو به شما  تبدیل شدهزا  فبرقرار  رسیم

كنند و از نو  زمگرا زستند كه ممكن است امتداد لغا راسوتگرد ،بوا رونود زا را قطع ميمحور چین

زا  امتداد لغا راستگرد، شما  باختر ، و یا امتداد لغا چيگرد ، با روند شما  خاور ، باشند. گسل

 خیا  بیشتر دارند. قایسه با انوا  چيگرد، طو  و توان لرزهدر م

 داغساخت كيهزمینلرزه
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خووردة زا  متعدد زمراه با گس ش سوطحي نشوانگر لن اسوت كوه كمربنود چوینلرزهرخداد زمین

و موجوب ویرانوي شوهرزایي ماننود  زا  لليي تاكنون تحرك داشتهداغ از زمان بازپسین فعالیتكيه

داغ، ادامود جنووب خواور  نووار خیوا كيوه(، زون لورزه3972است. به اقیدة مكنا  )قوچان شده 

زوا  زا  كوواترنر، لبرفوتزا  شناخته شده و گس شلرزهخار است. جدا از زمین –خیا قمقاز لرزه

زوا  جووان پهنود رود، معورف فعالیوتزا، به ویژه رودخاند كشوفپ كاني موجود در امتداد رودخانه

 دزد كه: داغ نشان ميزا  كيهلرزهند. مطالعد كانون زمیناداغكيه

 داغ متمركاند.زا بیشتر در مرز جنوبي و مرز شمالي كيهلرزه* زمین

 زا نیست.داغ چندان لرزهزا  جنوب خاور  و خاور كيه* بخش

 داغ بیشتر از نو  كم سرفاست.زا  كيهلرزه* زمین

زا بوا لرزهنشانگر لن است كه این زمین 3929و  3391، 3373ا  ززا  سا لرزهیابي زمین* كانون

 داغ زمسویي دارند.زا  امدة راستالغا نواحي مركا  و خاور  كيهگسل

–NEخیا بوا راسوتا نشان دزندة یك زون لرزه 3972و  3971، 3959زا  زا  سا لرزه* زمین

SW .زستند 

گواه كوه یوك گوروه بوه لسوتاند جنوبش ، لنزا  زمگرا متماوت اسوت* رزا شدن انرس  در گسل

( توا پویش از سوا  3972رسند،گروه دیگر در حا  انباشت نیرو زستند. بنا به نوشوتد چوالنكو )مي

زوا، در لورزهاند حا  لن كه پس از لن، زموینبوده NNWزا  زا زمروند با گسللرزه، زمین3945

 زستند.  NNEزا  راستا  گسل

 داغتوان اقتصاد  كيه
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ارز با سازندزا  مُبارك و شمشك دارا  تووان زیودروكربني زا  زمداغ، ردیفر بخش ایراني كيهد

ترین افق حمار  و الید لزمایش شده، سازند مادوران اسوت. (. ولي، سرف3131زستند )افشارحرب، 

 زایي از گاز دارند. رود نیا دو ح قه چاه حمر شده كه نشانهزا  باالیي سازند كشفدر بخش

تيوه، در دو میدان گاز  خانگیران و گنبدلي در ناحید سرخس و گاز غیور اقتصواد  تاقودیس قوا 

اند.میدان گاز  بسیار اظیم خانگیران، در تاقودیس داغزا  گاز  كيهناحید گرگان، از جم ه میدان

كی ومتر پهنا دارد. سنگ مخوان اصو ي خوانگیران سوازند موادوران اسوت و  15خانگیران است كه 

سونگ زور دو مخوان را دزند. پوشزا  سازند شوریجه مخاني درجه دو  را تشكیل ميسنگاسهم

دزند. گاز مخان مادوران ترش و گاز مخان شووریجه شویرین رنگ تشكیل ميزا  سُرخرس سنگ

است. گاز مخان مادوران پس از پاالیش و گوگرد زدایي سوخت شهرزا  مشهد، قوچوان، شویروان، 

دربنود(، لثوار  از جیووه در نماید.زغالسونگ )معودن لقنیروگاه نكا را تأمین موي بجنورد و سوخت

داغ گاارش شده كه در حا  بید از كيهحاشید شمالي و لثار  از طال زمراه با پیریت در سازند چمن

 حاضر چندان اقتصاد  نیستند. 

 فرونشسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت خوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار

 انوان: مقدمه           

شناسان، فرو نشست خار را منحصر به محیط لبوي ایون دریوا زمین (، دیگر3159به جا افتخارنژاد )

زا  رسوبي جنوب دریا  خار، در حد فاصل گنبد كواووس توا دشوت اند. ولي، بررسي ردیفدانسته

متر سوتبرا،  4511زا  میوسن میاني به بعد این نواحي، گاه با حدود دزد كه نهشتهمغان نشان مي

زا  زم زمان در البرز چشمگیر است. به گمتد بهتر، وت لنها با رسوببیشتر لوار  و لب شورند و تما

ساخت مناطق مذكور، مؤیود امول دوگانود بور زا  سنگي و زمینستبرا  رسوبات، سرشت رخساره

بالكان اسوت. از ایون رو  -پایي البرز و فروافتادگي نواحي میان گسل شما  البوورز و گسل لپشرون 

حوضود خوار » و « حاشید جنووبي دریوا  خوار » بخش جووداگاند  تقسیم فورونشست خار به دو
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سنگ گرانیتي و در دوموي بوازالتي تر است چرا كه به احتما  در اولي پيبه منطق نادیك« جنوبي 

 است. 

 حاشید جنوبي خار

زا  لل ، دریا  تتیس به تر از میوسن میاني، زمامان با تكوین كوهاز زمان پالئوسن، به گمتد دقیق

دزد و حوضد جدا از زم تقسیم شده است. حوضد جنوبي، كه دریا  مدیتراند كنوني را تشكیل ميد

با اقیانوس اط س در ارتباط بوده است.. حوضد شمالي، كه محیطوي لوب شوور بووده حوضود بسوتد 

لورده كه به جا در مقاطع زماني كوتواه بوا دریازوا  بواز )مدیترانوه( ارتبواطي پاراتتیس را به وجود 

داشته است.حوضد پاراتتیس از درة رودخاند رن در جنوب خاور  فرانسه تا تركمنسوتان گسوترش ن

داغ و البورز بوه سوه زا  لل ، كارپات، بالكان، پونتید، قمقاز، كيوووهداشته كه با تحو  و تكوین كوه

ا تقسیم شوده اسوت كوه از میوان لنهو« خاور  » و « مركا  » ، «باختووور  » تر حوضود كوچك

پاراتتیس خاور  نواحي واقع در شما  كریمه، قمقاز، دریوا  سویاه، دریاچود خوار، دریاچود لرا  و 

 تركمنستان را زیر پوشش داشته است. 

سان سراسر دریا  خار به طور اام، و بخش جنوبي لن از گنبد كاووس توا بنودرانالي، شوما  بدین

زستند كه از میوسون میواني بوه بعود، بوا لستارا و حتي دشت مغان، به طور اخص، از جم ه نواحي 

ا  و اند. بخش بیشتر این نوار ساح ي با رسوبات دلتایي، رودخانوهشدهپاراتتیس خاور  پوشیده مي

زا  محدود، بخوش درخوور تووجهي از ساح ي اهد حاضر پوشیده شده است و لذا، جدا از رخنمون

 زا  نمتي است.اطالاات، مربوط به حمار 

زوا  نا  داد و با توجه به شیسوت« رشت –زون گرگان » ، نبو  به ناحید موردنظر 3155در سا   

 كم دگرگوند جنوب گرگان، تاریخچد پیدایش لن را پركامبرین دانست. 
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زا  غرب اسالم و ازر زا و افیولیتزا  دگرگون شده، شیست(، نخست لتشمشاني3159افتخارنژاد )

زوا  ( مجمواوه3173ار دانست ولي در مطالعوات بعود  )سنگ خرا به سن سوراسیك و دنبالد پي

پورمین و برونواد لنهوا را محول زمینودرز  –زا  رورانده به سن كربنیمر ازر را ف س -اسالم -گرگان

 تتیس كهن دانست. 

داغ و لبود جنووبي صومحد تووران ( حاشید جنوبي دریا  خار را دنبالد بواختر  كيوه3993ا و  )

زا  سنوزوییك نوار جنوبي دریا  خوار متع وق بوه دزند ردیفي نشان ميزا  نمتداند. حمار مي

پاراتتیس خاور  است كه به دلیل فرونشیني بستر و به ویژه افت سط  لب، ساحل قودیمي را رزوا 

 كرده است. 

 ا  حاشید جنوبي خارتاریخچد چینه

اند یا  خار تشكیل شدهكواترنر حاشید در –زا  پ یوسن بیشتر مخازن نمتي شما  ایران در نهشته

تووان لنهوا را در نوواحي دشوت گرگوان، زا ارزش اقتصاد  دارند. و مويبه زمین دلیل، این انباشته

زا  دریا  میوسن و مازندران، گیالن و دشت مغان دید.دشت گرگان، تحت تأثیر پیشرو  و پسرو 

خاور دشت، به بیش از سه  زا به سرات از چند ده متر، درخار قدیمي قرار داشته و ضخامت رسوب

اند ولي زا  لشكوب سارماسین گستردهرسد. در این دشت نهشتهزاار متر در خاور دریا  خار، مي

زوا  دو لشوكوب زا  پ یوسن دشوت گرگوان شوامل نهشوتهزا  پونسین وجود ندارد. نهشتهردیف

موسوو  روحوبخش، گی وین )پ یوسون بواالیي( اسوت )میاني( و لقچوه –چ كانین، )پ یوسن زیرین 

اند. در دشت مغان، به ویژه در نواحي گرمي و زا  خار  كواترنر پوشیده شده( كه با رخساره3131

زوا  لشوكوب سارماسوین زا  نئوسن، گستردگي زیاد دارند. در این دشت، نهشوتهلباد، ردیفپارس

كموي لزوك اسوت كوه دار و زا  سی یسي گوچا ، مارنزا  قهوهزیرین و میاني بیشتر از نو  رس

زا  سارماسین باالیي و زمچنین پ یوسن زیورین در دشوت متر ضخامت دارند. ردیف 2511حدود 
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دار زا  صودفمتر ستبرا متشكل از مارن 511زا  پ یوسن باالیي با مغان گاارش نشده ولي نهشته

  دار در باال زستند كه كمي توف و كنگ ومرا نیا دارند.زا  ماسهدر زیر و مارن

زا  اهد حاضر زستند كه بوه زا  لبرفتي و مخروط افكنهزا  كواترنر  مغان از نو  پادگانهنهشته

گیل( قرار دارند. با توجوه بوه تاریخچود زا  پ یوسن باالیي )سازند لقچهطور مستقیم بر رو  نهشته

ن، زویچ جنوبش توان نتیجه گرفت كه از لغاز پالئوسن تا میوسن پسین، در ناحید مُغواا ، ميچینه

زمان بوا رخوداد لتویكن بووده كوه در اواخور كوزاایي وجود نداشته است. نخستین فاز كوزاایي زم

گیول، زا  جوان ، سازند لقچهاند و رسوبخوردهزا  كهن چینمیوسن رخ داده و بر اثر لن، رسوب

لغازین )سازند چ كن( زا  پ یوسن اند. بر اثر این فاز، رسوببه صورت دگرشیب رو  لنها قرار گرفته

 (. 3179ا  و مغمور  مقد ، اند )زوارهدر دشت مُغان تشكیل نشده

 خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار جنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبي 

 انوان: مقدمه           

ا  از دریا  پاراتتیس است كه در زاار كی ومترمربع، باقیمانده 416دریا  خار با وسعتي در حدود 

و شوكل كنووني را پیودا كورده اسوت. در زاار سا  پیش از دریا  سیاه و مدیترانه جودا  33حدود 

انود كوه زا  شمالي، مركا  و جنوبي تقسیم كردهزا، این محیط لبي را به بخشبسیار  از گاارش

 –اند. بخش شمالي بوا رونود تقریبوي شومالي سنگي از یكدیگر جدا شدهزا  امدة پيتوسط گسل

برین روسیه توسوعه یافتوه اسوت. سنگ نیمد اقیانوسي است كه در سكو  پركامجنوبي، بر رو  پي

ا  دارد. در نین بوا خاسوتگاه قوارهسنگ زرسيبخش مركا ، ضمن داشتن روند شما  باختر ، پي

 كی ومتر ضخامت دارد. 21تا  35سنگ بازالتي است و بخش جنوبي )خار جنوبي( پي

ا  ( ، قطعوهPull – Apartشناسي، فروافتادگي خار جنوبي، نواي ساختار كشیدگي )از نگاه زمین

بالكوان،  –از پوستد اقیانوسي فرورانده نشده با وضعیت نابهنجار است كه از شما  به گسل لپشرون 
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(. مُور و مُودبر  39-2از باختر به گسل لستارا )تالش( و از جنوب به گسل خار محدود است )شكل 

( تعریوف  Failled Rift(، فرونشست خار جنوبي را به انوان یك سیستم كافت وامانوده )3131)

اند كه در امتداد زمیندرز برخورد  تریاس قرار گرفته و تكامل لن به احتما ، به دلیل حركات كرده

داغ( پایوان یافتوه اسوت. بوه نظور قره –اكرا  –برخورد  كرتاسد پسین )بسته شدن اقیانوس سوان 

زوا  توالش ا كووه(، مرز جدایش حاشید باختر  و جنوبي فرونشست خار جنوبي بو3163بربریان )

شود. ام كرد این گسل، بااث فراخاست رسوبات دامند شمالي توسط گسل معكوس خار كنتر  مي

ا  كه رسوبات پالئوزوییك دامند شمالي البورز در كنوار رسووبات كوواترنر سواحل البرز شده به گونه

دگي سبب زا  رانپ یستوسن و ام كرد گسل -جنوبي خار است. گمتني است كه فشارش پ یوسن 

زا  پ یوسن متر  و نهشته 2111زا  میوسن دریا  خار، در ارتما  شده كه در حا  حاضر نهشته

ساختي خار جنوبي نشان دزنودة چیرگوي زمینزا  لرزهمتر باشند. بررسي ویژگي 3111در ارتما  

 ساختي فشار  بر ناحیه است. رسیم زمین

 ا  خار جنوبيتاریخچد چینه

سونگ بوازالتي، بوه دزند كه در حوضد خار جنوبي، بر رو  یوك پويایكي نشان ميفیزا  سيوداده

توا  35كی ومتر، توالي ستبر  از پوشش رسوبي چین نخورده وجود دارد كه بین  21تا  35ضخامت 

 ( . 21-2كی ومتر ضخامت دارد )شكل  25

شوود. ا  دیوده مويزهكی ومتر  پوشش رسوبي رویي، تغییراتي در طو  اموا  لر 32تا  3در سرفا  

كی وومتر(، سون ماوزوییوك و پوالئوسن  32تا  3نماید كه رسوبات واقع در زیر این سط  )چنین مي

كی وومتر اسوت.  3توا  5كوواترنر و ضوخامت لنهوا  –دارند و در رو  این سط ، سن رسوبات نئوسن 

كی ومتر( انباشته 2ا ت 5/3زا  پ یوسن و كواترنر )بیشترین رسوبات گودا  خار جنوبي در طي دوره

زوا  كوهخوردگي و روراندگيشده است و رسوبگذار  با فرونشیني سریع بستر و با فراخاست، چین

(، سورات رسووبگذار  در زموان سونوزوییك را 3973حاشید جنوبي زمامان بوده است. شوخرت )
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ار  را (، سورات رسووبگذ3131می یمتر در سا  تعیین كرده ولي، موسو  روحوبخش ) 3/1حدود 

كوواترنر  –داند. گمتني است در حالي كه سوتبرا  رسووبات نئووسن حدود یك می یمتر و بیشتر مي

متور ضوخامت  311رسد، رسوبات مذكور در دامند شمالي البرز تنهوا كی ومتر مي 31حوضد خار به 

 دارند. 

 

 زمان و چگونگي تشكیل

زا بسیار متماوت و گاه در تضاد با یكدیگرند. بوه دربارة زمان و چگونگي پیدایش خار جنوبي دیدگاه

 زمین دلیل، زمان و چگونگي تشكیل خار جنوبي به درستي دانسته نیست. 

( در اوایل سنوزوییك و كمي پویش از لن، 3912) از نگاه دیرینه جغرافیا و بر پاید گاارش لندروسف

به جا  دریا  سیاه، دریا  خار و لرا  كنوني، دریا  گسوتردة دیگور  بوه نوا  پواراتتیس وجوود 

زا  لل ، كارپات، بالكان، قمقواز و گیوور  رشته كوهزا  میوسن، پس از شكلداشت، ولي، در میانه

ا  تقسویم شودكه دریوا  خوار یكوي از زا  جداگانهزا  لسیا  صغیووور، پاراتتیس به حوضهكوه

زا  بین یخبندان، بار دیگر دریا  خار و سیاه با یكودیگر لنهاست. در اوایل كواترنر، زمامان با دوره

 زا  پرلبي، این ارتباط دوباره قطع شده است.اند ولي پس از سير  شدن دورهپیوند داشته
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 زا  زیر اشاره كرد:توان به دیدگاهدر بارة چگونگي پیدایش خار جنوبي، مي

(، پیدایش خار جنوبي را نتیجد ام كرد یك گسل چيگورد در زموان سوراسویك 3957*لپالوسكي )

داند كه در انتها  جنوب خاور  لن فرورفتگي دریا  خار و در انتها  كرتاسد پیشین مي –پسین 

 شما  باختر  لن دریا  سیاه ایجاد شده است.

شناسان روس، ویژگي شبه پوستد اقیانوسي خوار جنووبي را نتیجود شناورشودن ن* بسیار  از زمی

 دانند.ا  به درون گوشته و غني شدن لن از مواد فرومنیرین ميپوستد قاره

 داند.سنگ بازالتي لن را باقیماندة تتیس كهن مي( خار جنوبي و پي3975* اشتوك ین )

ا  و یوك زون بوا كافوت مكورر ودة سخت و قارهسنگ خار جنوبي را یك ت(، پي3931* رضوانف )

 باور ندارد. سنگ را داند و اقیانوسي بودن پيمي

(، فرونشست خار جنوبي و تشكیل پوستد اقیانوسي را حاصل دو فواز كششوي در 3931* بربریان )

ن كی ومتر( پذیرفتن ل 21تا  35سنگ )داند. با وجود این، ضخامت زیاد پيماوزوییك و ترشیر  مي

زوا  اقیانوسوي نماید، چورا كه پوستها  از یك پوستد سادة اقیانوسي دشوار ميرا به انوان بازمانده

ترند و به زمین رو از نظر گرانشي، ناپایدارند. ستبرا  كی ومتر( و چگا  5 – 7تر )ااد  بسیار نازك

زوا  نوو  را بوا پوسوته(، پوستد بوازالتي خوار 3931زیاد و پایدار  طوالني سبب شده تا بربریان )

زوا  ایس ند مقایسه كند و لن را یك پوستد اقیانوسي ستبر شدة نابهنجار بداند كه بوا وجوود رسیوم

 (21-2شكل فشار  حاكم، به لحاظ وزن مخصوص كم، فرورانش نكرده است)

(، حوضد خار جنوبي را بخشي از حوضود اقیانوسوي قمقواز بوارگ 3936* زونن شاین و لوپشیون )

می یون سا  پیش(، به صورت بازشدگي پشت كمان و در پشت  331دانند كه در زمان باسوسین )مي

زا  ق یایي، د سنگجاایر كماني پونتید خاور  و قمقاز كوچك به وجود لمده است. نامبردگان، وجو

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=65&sid4=256&action=view2#pics#pics
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دانند. گمتني سنگ در گودا  كركینیسكي را تأیید  بر نظر خود ميرسوبات تبخیر  و گس ش پي

گوا  می وي 251تا  311زنجار  گرانشي شدیداست كه به باور ایشان حوضد خار جنوبي دارا  بي

د یك تا دو كی ومتر ا  از نبود تعاد  ایاوستاز  در لن است و در حا  حاضر، در حدواست كه نشانه

ساختي خار جنوبي جبران نشده است. به زمین دلیل، نامبردگان بوه دو مرح وه از فرونشیني زمین

فرونشیني باور دارند. یكي فرونشیني یكنواخت و ثابت كه تا پیش از پ یوسن لغازین برقرار بوده و در 

بوده است. دو ، فرونشویني  این زمان، خار به صورت یك گودا  كشیده و بارگ در حا  فرونشیني

ا  در ارتبواط اسوت. بوه ا وت زا  حاشیهمی یون سا  گذشته كه با كوزاایي و فراخاست ب ند  6

اند و رسوبات ناشي از لنهوا، بوه داخول حوضوه زمین فراخاست، ارتمااات دچار فرسایش شدید شده

 حمل و این امر موجب فرونشیني شدیدتر حوضه شده است.

زوا  پویش از لیواس )لمورسوكي، لمیوا اسوت. زموانر جنوبي زمچنان پرسوشسنگ خا* سن پي

زوا  (، سون3931سنومانین )لدامیوا،  –للبین  –( و لپسین 3931(، سوراسیك )گریگورنف، 3973

 تر باشد. تواند قابل قبو پیشنهاد  زستند كه از میان لنها، سوراسیك مي
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 زِیرفصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: مكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

باختر  است كه از سواحل دریا  امان تا فروافتادگي جازموریان  –زا  خاور  شامل كوه« مكران 

برخورد  زاگورس جودا  زا توسط خط امان )گسل میناب( از زوندنباله دارد. مرز باختر  این كوه

یابود. ( ادامه ميLas Belaشود و در خاور پس از گذر از ب وچستان پاكستان تا محور الس بال )مي

 Ornachاُرناچ نا  )»و ( « Chaman Faultچمن)» زا  چيگرد در امتداد محور الس بال، گسل

Nal » )اوراسویا اسوت.  – معرف یك زون ترادیسي بین زون فرورانش مكران و زون برخورد  زند

زااركی ومتر مربع لن در ایران و  71زااركی ومتر مربع گسترة مكران، حدود  361گمتني است كه از 

 ( .21-2بقیه در پاكستان است ) شكل 

كهون  ( بر این باور است كه این رشته كوه، یك زمینودرز3974شناسي، اشتوك ین )از دیدگاه زمین

ایشي، از كرتاسد پسین یا ترشیر  پیشوین توا زولوسون، در فورا است كه به چهرة یك منشور بر افا

شناسي مكران پیوند نادیوك بوا دیوارة یك زون فرورانش كم سرفا و كم شیب قرار دارد.زمین ریخت

زا دارد. در یك نگاه ك ي، ب نوود  این رشته خوردگي و سنگ رخسارهالگو  ساختار ، شدت چین

» (، مكوران را بوه سوه واحود فیایووگرافي 3971یورد. اسونید )گكوه از شما  به جنوب كاستي مي

زا و تيوه» و « زوووا زوا  لبرفتي شما  پادگانهنهشته» به موازات ساحوول، « زا  دریایي پوادگانه

زوا  توان به لمیاهشناختي شاخص مكران ميكند. از سیما  ریختتقسیم مي« زا  مكران ب ند 

سوواختي زووا  زمووین( ، لمیاهWild Flyschزووا  وحشووي)ف یشسوواز رنگووین، برونادزووا  چهره

(Tectonic Melange( ( و سواحل باال لمدة )Raised Beach زا  نع وي شوكل پ كاني، خ یج

( اشاره كرد. بخش دریایي مكران به ا ت شیب تند فالت قاره پهنووووا  22-2زا )شكل فشانو گل

رسود. گمتنوي اسوت كوه متر مي 211سرفا  لب به  كی ومتر  از ساحل، 25كمي دارد و در فاص د 
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ساز زا  راندگي از اوامل چهرهخمش سنگ كره اقیانوسي پیش از فرورانش و به ویژه ام كرد گسل

 اند.مكران

 

 

 ا  مكرانتاریخچد چینه
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كرتاسود پیشوین )گ نوي و زمكواران،  –ا ، به سن سوراسیك پسوین قارهمكران نواي اشتقاق درون

سونگ، بوا وتي و سورات امووا  در پي( در سكو  ایران است كه با توجه به رفتوار امووا  صو3991

سنگ ناحیه نواي پوسوتد اقیانوسوي بوا میوانگین زایي زمراه بوده است. به زمین دلیل، پياقیانوس

گونوه و گواه شوبه مووالس زا  ف یشكی ومتر است كه با توالي ستبر  از رسووب 7ستبرا  حدود 

باشند. در یك راستا  شوما  بوه زاار متر ضخامت داشته 31پوشیده شده كه ممكن است تا حدود 

 تر است. سنگ، جوانجنوب، پوشش رسوبي رو  پي

زا  اقیانوسوي و رسووبات پالسیوك كرتاسود بواال پوسته 4ا  اترین بخش مكران مجمواهدر شمالي

اند. ايوسن پوشیده و یا در لمیخته –زا  ف یشي كرتاسد باال رخنمون دارند كه به طور امو  با ردیف

زا  الیگوسن، با چند دگرشیبي مواز  درون سازند  و یك دگرشویبي ي مكران با ف یشبخش میان

زا  میوسن، به ویژه پ یوسن، بیشتر رخسوارة لوار  دارد ا  در باال، پوشیده شده است. رسوبزاویه

سنگماسهزا  مكران، ترین رسوبكه بخش میاني تا ساحل دریا  امان را زیر پوشش دارند. جوان

زا  پ یستوسن است كه به ویژه در نواحي ساح ي با پادگانه –سست و كم سیمان به سن پ یو  زا 

 اند.دریایي كواترنر  پوشیده شده

نگاشتي یاد شده، گازي نظم چینه –ساختي به دلیل شرایط حاكم بر زون فرورانش، واحدزا  زمین

زا  اقیانوسي وجوود دارد كوه از پوسته ا زا  بشاگرد، لمیاها  ندارند. در حاشید شمالي كوهچینه

ا  از زوا  بشواگرد، لمیواهزا  رنگین ایوران اسوت. در په وو  جنووبي كوهنمونوود بارز  از لمیاه

نا  « ف یش وحشي » زا  پالئوسن وجود دارد كه به لن سنگ و ف یشزا  وابسته به پياولیستولیت

خووردگي   رسوبي است كه در اثور گسو ش و چینزاداده شده است. لمیاة دیگر این ناحیه، لمیاه

زا  فعوا  رخنموون گاند یاد شده كه به طور امده در كنوار گسولزا  سهشكل گرفته است. لمیاه

 زا  لشمته در حوضد رسوبي زستند. زا  شدید و جریاندارند، نشان دزندة نالرامي

 ساخت مكرانزمین
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( كوه بوا جهوت بیشویند 21-2باختر  دارند )شكل  –زا روند تقریبي خاور  مكران، چیندر ناحید

شدگي، بیشتر، بوا رانودگي شدگي و فشار بیشینه در راستا  شما  خاور، زمازنگي دارد. كوتاهكوتاه

ا  از نو  رانودگي اسوت. ا  كه به تقریب مرز بسیار  از واحدزا  سنگ چینهزمراه است، به گونه

زا  معكوس پور زا با گسل( دارد كه ف سImabricatedسان، ساختار مكران، الگویي ف سي)بدین

Hinterland (N-NE )خشكوي ) )شوند و فرجا  لن رانوده شدن ف س از پسشیب مرزبند  مي

 ( است. S - SW) (Forelandخشكي )به سمت پیش

این ساختار در اثر رویداد  پدید لمده كه او  لن در میوسن بوده و از لن پس نیا با شدت كمتور  

اند و زموین زا زنوز فعا زمچنان ادامه دارد زیرا كه به لحاظ تداو  فرورانش، در ناحید مكران،گسل

شودگي و بوا پسورو  خوط سواح ي خووردگي، كوتاهدزد كه این امل با چینبه باال لمدن ادامه مي

 زمراه است. گمتني است كه:

 كوتاه شود.درصد  71تا  51اند تا پوستد مكران از زا سبب شدهراندگي -

خوردگي، به طور امده، فشارزا  ناشي از فورورانش پوسوتد اقیانوسوي اموان بوه زیور اامل چین -

ا  كه رویوداد گسول لفرینوي بوا یابد به گونهزا  راندگي شدت ميمكران است كه با ام كرد گسل

 خوردگي شدید پرك ینا  با برتر  الگو  جناغي زمراه است.چین

خوردگي از كرتاسد پسین لغاز شده و زنوز زوم اداموه از فرورانش، پدیدة چینبا توجه به زمان لغ -

 دارد.

ا  كوه در مكوران سواح ي یابود، بوه گونوهخووردگي كوازش مياز شما  به جنوب، شودت چین -

زا  مكران، « گسل»خوردگي و گس ش معكوس وجود ندارند و یا بسیار ناچیا و اتماقي زستند.چین

 ( :21-2اند )شكل و نقش، از چند نو از نظر زمان پیدایش 
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زا  نرما  بوده و زماموان كه در لغاز از نو  گسل( « Longitudinal Faultsزا  طولي)گسل»

زا  رانودگي بوا زا  فشارشي بعود  بوه گسولاند ولي، در رسیمگیر  حوضه به وجود لمدهبا شكل

زا در سرفا اطالاي در دسوت امد گسلاند. از ادشیب تند به سمت شما  و شما  خاور  تبدیل شده

 دانند.كی ومتر مي 21زا را تا امق گسل(، ادامد3975نیست ولي كینگ و زمكاران )

انود. ، كه از نظر روند و نو  به دو گروه قابل تقسویم( «Conjugated Faultsزا  مادو  )گسل»

راسوتگرد دارنود. گوروه دو ،  گروه نخست، دارا  روند شما  باختر  زستند كه سازوكار امتداد لغا

 –زا  مادو ، روند خواور  دارا  روند شما  خاور  با سازوكار حركتي امتداد لغا چيگردند. گسل

كنند و به یك زمگرایي به طرف شما ، در داخول منشوور برافااینوده باختر  ساختارزا را قطع مي

 اشاره دارند.

شووند. زموان پیودایش لنهوا ران دیده مويكه در ساحل مك«  Normal Fault)  زا  نرما گسل»

زوا  دریوایي و كواترنر دانسته شده و پذیرفته شده است كه خطي بوودن حاشوید شومالي پادگانوه

زوا زا  قايم این گسولزاست و حركتزمچنین، باال لمدن سواحل مكران نتیجد ام كرد این گسل

 ن گیرند. گون سامازا  دریایي در سطوح تراز گوناسبب شده تا پادگانه
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 فرورانش مكران

زمان گونه كه گمته شد مكران نواي منشور برافااینده است كه در فرادیوارة یك زون فرورانش كوم 

ل فرورانش از كرتاسد پسین لغاز شده، ولوي زنووز برخوورد سرفا جا  دارد. در این ناحیه، اگرچه ام

رو، در حا  حاضر امل كوزاایي در (. به زمین3963زا صورت نگرفته است )لوپیشون، نهایي صمحه

 مكران زمچنان در حا  انجا  است.

ا  اسوت. كموان ماگموایي حاصول از باید گمت كه، در ناحید مكران، صمحد رورانده سنگ كرة قاره

انش، شامل سه مركا لتشمشاني اص ي كووه سو طان در پاكسوتان، تمتوان و باموان، بوا ویژگوي فرور

( . طو  ایون كموان 24-2( )شكل 3154زاده، و درویش 3976لتشمشاني جاایر كماني است )سیرو، 

كی وومتر  411كی ومتر است و فاص د لن تا سرفنا  مكوران از  351كی ومتر و پهنا  لن حدود  451

زا منحصر بوه كی ومتر در خاور )در پاكستان( متغیر است. شمار مخروط 611)در ایران( تا در باختر 

مركا فوران در زمان كواترنر است. دو  36زا  زوایي دست كم نشانگر سه ق د یاد شده نیست. اكس

 كند. ساختي، سه مركا فوران را از زم جووودا ميراستا  زمین
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زا  خاور ن دو لتشمشان بامان و تمتان است و مرز خاور  كوهزون گس ي مرز خاور  لوت مرز میا

زا جابجوایي افقوي قابول ایران ، به احتما  گسل زریرود، مرز میان تمتان و س طان است. این گسل

( 3973اثر ندارند. به زمین لحاظ بوه گموان گانسور )زا  كواترنر ا  دارند ولي بر لتشمشانمالحظه

زا  بامان، تمتان تر تماوت اساسي وجود دارد.لتشمشانیرسطحي سرفمیان ساختارزا  سطحي و ز

( بر ایون گماننود كوه 3979اند. ساكوب و كیتمیر )و كوه س طان در یك امتداد خطي سامان نگرفته

سنگ كرة فرو رونده تا محل خمش یكيارچه است. ولي، از محل خموش، صومحد فرورونوده در اثور 

زوا  گیور  كوانونرفنا به چهار قطعه تقسیم شده است. سوامانزا  بارگ ترادیس امود بر سگسل

زوا  تورادیس دانسوته شوده اسوت. محول جنوبي، مؤید وجود گسول –لرزه در امتداد شمالي زمین

زا  ترادیس به صورت قطع شدگي در زنجیرة لتشمشاني مشخص است. ایون قطعوات بوه شكستگي

-2اند )شوكل گذار  شدهو قطعد خاور  نا  خاور  –باختر ، مركا   –زا  باختر ، مركا  نا 

25.) 

درجه( صمحد فرو رونده، پویایي لتشمشواني  31تر از (، به دلیل شیب مالیم )كمAقطعد باختر  ) 

(، كوه دارا  C( و Bزا  مركب پیشرفته ندارد. در دو قطعد مركا ندارد. قطعد خاور  نیا مخروط

، مركوا  51ْ  – 13باختر     –بیشتر است )مركا   مراكا لتشمشاني زستند، شیب صمحه فرورونده

 (.23ْ  – 39خاور    –

ا  مجواور، نسوبت داده شوده ، به مجاورت و تماس لنها با سنگ كرة قوارهDو  Aشیب كم قطعات 

با خط امان در تماس است كه محل برخورد صمحد اربي و ورق ایران است. قطعود  Aاست. قطعد 

D زا  زند و ایران اسوت. گمتنوي است كه محل برخورد صمحه نیا محدود به گسل ترادیس چمن

 است كه:

 311ترین سیما  لبد فرورونده زون بنیوف است كوه بوه طوور اموو  در سرفوا  تقریبويمشخص -

 كی ومتر و به طور مستقیم در زیر كمان لتشمشاني جا  دارد.
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م سرفوا از سواحل شورو  و در ا  كزا  لرزهدزد كه فعالیتزا  مكران نشان ميلرزهبررسي زمین -

زا به دلیل لرزهیابند. از این نقطه زمینكی ومتر از ساحل ادامه مي 71داخل خشكي تا فاص د حدود 

یابد تا این كه در جنوب كموان زا ادامه ميلرزهزمین شوند. سرف شدن كانونتر ميلغاز خمش سرف

ا  بسیار ضوعیف اسوت و از این سرفا، زون لرزه تررسد. در پایینكی ومتر مي 31لتشمشاني به سرفا  

 كی ومتر ثبت شده است. 311تا  31تنها چند كانون بین 

كی ومتر، )ایران( تا  411( ( مكران در حدود Arc Trench Gapسرفنا  –پهنا  سیستم كمان  -

 كی ومتر، )پاكستان( است كه از نظر پهنا، در نو  خود بي زمتا است.  611
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 میاان فرورانش مكران

دانند. با فرض ثابت سانتیمتر در سا  مي 5تا  4رانش كنوني را (، میاان فرو3979ساكوب و كیتمیر )

می یون سا ( بودانیم، بایود در طوو   61بودن مقدار، اگر لغاز فرورانش را دست كم از زمان ايوسن )

كی ومتر از پوستد اقیانوسي امان در اثر امول فورورانش از میوان  2111تا  2411این زمان، حدود 

ود، اندازة میاان فرورانش در ايوسن و الیگوسن كازش داشته ولي دوبواره در شرفته باشد. یادلور مي

میوسن فاوني یافته و تا زمان حاضر نیا ادامه دارد. در بارة جایگاه فورورانش بایود گموت كوه پنودار 

درپي، زمگان بر لن است كه در زمان كرتاسه، گودا  فرورانش در جازموریان بوده ولي در مراحل پي

را بر جا  گذاشته  111زا  ايوسن، الیگوسن رونده به سمت جنوب اقب نشسته و ف یشجبهد فرو

 ا  كه در حا  حاضر زون فرورانش به مغاك امان رسیده است. است، به گونه

 ساختي مكران: واحدزا  زمین

 اند.، تاكنون مكران را به سه روش تقسیم بند  كرده«ساختي زمین» از نگاه 
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بند ، تقسیم مكران به دو بخوش شومالي )مكوران داخ وي( و جنووبي رین تقسیمتنخستین و ساده

ا ، بوه نوا  ا  از پوستد قارهسنگ افیولیتي دارند و با باریكه)مكران بیروني( است. این دو بخش پي

 251كی وومتر و درازا   51ا  بوا پهنوا  انود. پوسوتد قوارهكمي كس دوركان، از یكدیگر جدا شوده

زوا  افیوولیتي و زا  كربنیمر، پرمین، سوراسیك و كرتاسه است كه بوا سونگل سنگكی ومتر، شام

پالئوسون و  –زوا  افیوولیتي كرتاسوه زا  دگرگوني زمراه زسوتند. مكوران شومالي بوا بوو سنگ

زا  ف یش تا پایابي كم امق زا  پالسیك لن زمان مشخص است. در مكران جنوبي، رخسارهنهشته

ا  جدا ( پوستد قاره3932اند. ارشد  )ك سرفنا  اقیانوسي پویا انباشته شدهشوند كه در یدیده مي

داند كه پس از جدا شدن به درون كنندة مكران شمالي از مكران جنوبي را لبد جنوبي ب وك لوت مي

ا  مووردنظر را ادامود جنووب (، پوسوتد قواره3935كوا  )حوضد ف یشي مكران رزا شده است. مك

دانود. افتخوارنژاد )گمتود شومازي( ایون پوسوتد سیرجان، در پهند مكران مي –خاور  زون سنند  

 Inner( از دروني )Outer Axial Ophiolite Beltا  را جدا كنندة نوار افیولیتي بیروني )قاره

Axial Ophiolite Belt( بوا توجوه بوه رونود فااینودة سون 3977داند. فرزود  و كریگ )( مي

 ، دگرشك ي موجود و فاوني گرفتن ارتما ، مكران را نواي سیستم كماني زا از جنوب به شمانهشته

گیر  لن، فرورانش پوستد اقیانوسي اموان اند كه در شكل( دانستهActive Arc Systemجنبا )

 411(. بوه نظور ایشوان، فورورانش در فاصو د 24-2به زیر مكران نقش بنیاد  داشته است )شوكل 

كرة خمیده شده و ذوب پوستد اقیانوسي ه و پیش از فرورانش، سنگكی ومتر  از ساحل انجا  گرفت

 زا  بامان شده است. زا  ماگمایي ب ند گیر  سنگسبب شكل

ساختي تقسویم شوده اسوت.یكي بخوش پوایین افتوادة در این نظریه، پهند مكران به دو واحد زمین

( Subsiding Fore Arc Basinجازموریان كه نواي حوضد پویش كموان در حوا  فرونشویني)

زا  بشاگرد تا سرفا  اقیانوس اموان اداموه دارد و است و دیگر ، بخش باال لمدة جنوبي كه از كوه

( تشوكیل شوده Trench Fill( ( و پرشدگي سرفنوا )Slope Basinخود از دو بخش حوضد شیب
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دود یوك كی ومتر است. بنابراین شیب ورق پاییوون رونده حو 111سرفنا حدود  -است. پهنا  شیب 

 شود.درجه برلورد مي

 ( .26-2ساختي جداگانه است )شكل ایالت زمین 4(، پهند مكران شامل 3935كا  )به اقیدة مك

، بوا ( «Jaz – e – Murian Epirogenic Depression) زايی جازموريانگودال خشكی» 

این فرونشست را شناسي موجود، زا  زمینزا  كواترنر پوشیده شده است. در بیشتر گاارشرسوب

فیایك زوایي اخیر، گویا  زا  سيواند ولي برداشتبخشي از ایران مركا  و دنبالد ب وك لوت دانسته

زوا  زا  افیولیتي است. این گونه حوضهسنگ این فروافتادگي جوان، از نو  پوستهلن است كه پي

شوایان توجوه از زیودروكربن كه گاه توواني  زا  فرورانش نیا گاارش شدهكماني در دیگر زونپیش

 دارند. 

، این بخش در ( «Rift Like Spreading Zone)کافت فرعی يا زون گسترش کافت مانند» 

اواخر سوراسیك یا اوایل كرتاسه شكل گرفته و توا اوایول ايوسون حوضود كوافتي بواریكي را تشوكیل 

زا  پالسیك كرتاسود سوبزا  افیولیتي به زمراه را  از سنگداده است. در این بخش مجمواهمي

 زا  لزكي پالئوسن، به صورت مخ وط بروناد دارند.باال و ف یش

ا  با ا  از پوستد قاره، این بخش باریكه( «Carbonate Fore Arc)کمانیزون کربناتی پیش» 

ا  است كه گاه لن را بخش جدا شودة ب ووك لووت و گواه ادامود زون زایي از نو  سكو  قارهسنگ

 دانند.سیرجان مي –سنند  

زوایي از ، این بخش، یك زون فورورانش واقعوي بوا سونگ(« Trench) زون ژرفناي اقیانوسی» 

 –زا  ف یشي پالئوسن است. كه با رسوب –زا  پالسیك تریاس باال زا  افیولیتي و رسوبمجمواه

 موالسي پوشیده شده و تا ساحل مكران شامل چهار بخش است.
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 ،الف( زون ف یشي ايوسن

 میوسن،  –ب( زون ف یشي الیگوسن  

 زا  نریتیك میوسن، ( زون رسوب

  پ یوسن . –زا  كم سرفا  موالسي میوسن باالیي د( زون ساح ي با رسوب 

 توان معدني مكران

زا  گاز ، معرف وجود گاز دانسته شده است، ولي تواكنون زیودروكربن زا و چشمهفشانجود گلو

( پاكسوتان Offshoreا  )ا  دیده نشده است. با وجود ایون، در ناحیود بورون كرانوهقابل مالحظه

می یوون بشوكه  36تا  34زایي از زیدروكربن قابل بازیافت، پیدا شده است كه ذخیرة لن بین نشانه

میناب،  –شود.در حاشید شمالي مكران، در حد فاصل ایرانشهر نمت و یا معاد  گاز  لن برلورد مي

تورین شود كه مهمزا  معدني چند  دیده ميسنگ، كانسارزا و نشانهزا  افیولیتي پيدر مجمواه

و  زوان، كوشووك، مختارلبواد، رمشوگكانسارزا  كرومیت گوتیج، سورزه، گنودتي -لنها ابارتند از:

اوالي و احمودلباد. در ا  و گرموایي ماننود موس شویخساز  مس از نو  سولمید تودهكاني -میرلب.

بواغ )زنودوباغ( در سنگ افیولیتي ذخایر  از كرومیت دارد. ذخایر كرومیوت اسوال پاكستان زم پي

 نادیكي كویته از لن جم ه است. 

 ساخت مكرانزمینلرزه

خیا  باال است، در حالي كه، به انووان رود، مقدار لرزهیگر ميا  به زیر صمحد دزنگامي كه صمحه

خیا  بسیار ضعیف است. این امور بوه دو دلیول اسوت. یك زون فرورانش فعا ، در مكران توان لرزه

یكي فرورانش كم شیب. دو  این كه در مكران مجمواد برافاایشي درلب است و به دلیل وجوود لب 

ا پالستیك است و نه شكننده. به گمتد دیگور، وجوود لب، نیروزوا  ززا، رفتار سنگدر منافذ سنگ

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=66&sid4=262&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=23&sid3=66&sid4=262&action=view2#pics#pics
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فشان، نشاند پویایي این گل 9زا  دریایي و وجود دزد. با این حا ، وجود پادگانهمؤثر را كازش مي

اشواره  1/3پاسني اورمارا پاكستان با بارگوي  3945لرزة توان به زمینپهنه است كه از لن جم ه مي

 كرد.

زوا  مكوران كوم سرفوا لورزهكی ومتر  ساحل، رومركا زموین 71ه گمته شد، تا فاص د گونه كزمان

تور  زوا كوانون سرفلورزهكی ومتر ، زمین 71( ولي پس از فاص د 3979زستند )ساكوب و گیتمیر، 

 (.27-2رسد )شكل كی ومتر مي 31ا  كه در جنوب كمان ماگمایي، به سرفا  حدود دارند به گونه

 فرونشسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت زابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

 انوان: توضی            

رود افغانستان مركا  است كه با گسل زریورود ( دار  Troughدشت زابل بخش كوچكي از ناوة )

زا  (. بخش افغاني این فرونشست با رسوب33-9از حوضد ف یشي خاور ایران جدا شده است )شكل 

خوردة كرتاسوه را زا  چینیهتوان الكواترنر پوشیده شده است و تنها در په وزا  ناوه مي –نئوسن 

زا  لتشمشاني با سن كوواترنر زا و كربناتیتنشین دایكزا  كانهدید. در بخش جنوبي ناوه، در كوه

نیا بروناد دارند. ولي در ایران، به جا رخنمووون كم ارتما  كوه خواجه، بقید دشت زابل با رسووبات 

رو دانستد چنداني از این فرونشست در دست نلبرفتووي پوشیده شده است و به زمی –ا  دریاچووه

جنوبي است و حجم  –دزد كه روند ك ي این دشت شمالي فیایكي نشان ميزا  سيونیست. بررسي

زوا  كوواترنر لن اند كه تنها ردیفزا  نئوسن تا كواترنر در لن انباشته شدهدرخور توجهي از نهشته

 متر ستبرا دارد.  2511
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 ین در ایووووووووووووووووورانپركوووووووووووووووووامبر -فصووووووووووووووووول سوووووووووووووووووو 

 زِیرفصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: مقدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه       

 انوان: توضی            

زا  كوزاایي است كه با رخوداد ساز ایران، حركتساختي امده و سرنوشتیكي از رویدادزا  زمین

( در قوارة اوراسویا قابول Baikalianدر قارة گندوانا و یا رخداد بایكالي ) Katanganكاتانگایي ) )

 قیاس است.

زا  پركامبرین ایران به روش پرتوسنجي، به ویژه شوازد سونگي و حتوي زیسوتي سنجي سنگسن

گویا  لن است كه كوزاایي یاد شده )كاتانگایي( در زمان پروتروزوییوك پسوین و بوه احتموالي در 

( رو  داده اسوت. پیامودزا  Vendian( و ونودین )Ripheanفاص د زماني دو لشوكوب ریموئن )

زا  پركامبرین ایوران را بوه دو گوروه داد سبب شده تا بتوان زمد سنگكوزاایي وابسته به این روی

زا  دگرگون و دگرشكل اند كه به طور اموو  از لنهوا بوه بارگ تقسیم كرد. گروه نخست مجمواه

شود و در زیر ناپیوسوتگي ( ایران یاد ميPrecambrian Basementسنگ پركامبرین )انوان پي

 كاتانگایي قرار دارند.

ا  زسوتند كوه پوس از رخوداد كاتانگوایي انباشوته شوده و زا  كنوار قوارهدو  بیشتر ردیفگروه  

تور از پركوامبرین زا  قدیمي( نا  دارند.سنگLate Precambrianزا  پركامبرین پسین )سنگ

پسین ایران، به لحاظ نبود و یا كمبود لثار حیاتي قابل استناد و به ویژه تأثیر فرلیندزا  دگرگوني و 

ارز  لنها در نقواط مخت وف دشووار ا  كه مقایسه و زماند. به گونهر شك ي، با ابها  توصیف شدهدگ

زوا، است. با این حا ، در نقاطي كه تأثیر فرلیندزا  كوزاایي كمتر بوده، نتوایج پرتوسونجي سونگ

رفت كه توان نتیجه گمی یون سا  است. با استناد به نتایج پرتوسنجي مي 3111تا  611نشانگر سن 

سنگ پركامبرین ایران، سن نوپروتروزوییك دارد. به گمتود دیگور، وجوود بخش درخور توجهي از پي

زا  پركامبرین متشوكل لمیا است.در بیشتر ایران، سنگزا  قدیمي لركئن در ایران، پرسشزسته
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زوا  شا  اسوت. پوژوزلذرین دگرگون شده و یا نادگرگوني با خاستگاه قاره –زا  رسوبي از سنگ

دزد كه در این ناحیه و شاید در بعضي نقاط دیگر، شناسي انجا  شده در ناحید انارك نشان ميزمین

زا  افیولیتي با خاستگاه اقیانوسي وجود دارد كه ممكن است بوه سون پركوامبرین باشوند. مجمواه

زا  خروجي ردیف زا  نموذ  لذرین و زمتوان تودها  و اقیانوسي، ميافاون بر دو نو  پوستد قاره

زوا  انود، نوو  سوو  سونگسنگ و یا پس از لن شكل گرفتوهزمان با سخت شدن پيلنها را كه زم

زا  پركامبرین ایران را به سه دستد بارگ زیر، بوا توان سنگسان ميپركامبرین ایران دانست. بدین

 (.3163سه خاستگاه متماوت تقسیم كرد )زوشمندزاده و زمكاران، 

 زا  اقیانوسيپوسته -3

 ا  كه ممكن است دگرگون )قدیمي( و یا نادگرگون )جدیدتر( باشد.زا  قارهپوسته -2

 زا  ماگمایي دروني و بیروني. سنگ -1

 زوووووووووووووووووا  اقیانوسوووووووووووووووووي پركوووووووووووووووووامبرینپوسوووووووووووووووووته

 انوان: توضی            

لرزولیت(، زا  پریدوتیتي )زارزبورسیت و كمي متر، از سنگ 7111جندق، حدود  –در ناحید انارك 

زوا  نووار  وجوود دارد كوه بوه دلیول زا  پالسیك و چورتلزكگابرو، دیاباز، بازالت، شیل، سنگ

زا  پركامبرین پیشین )مرمرزا  الك( بوه سون نوپروتروزوییوك )لشوكوب قرارگیر  در زیر سنگ

بواال(  (، این ردیوف سونگي را )از پوایین بوه3163اند. زوشمندزاده و زمكاران )وندین( دانسته شده

 دانند.مشتمل بر چهار واحد زیر مي

 زا  پراكندة گابرو، دیاباز و پالسیوگرانیت، زا  پریدوتیتي زمراه با تودهسنگ -3
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رنگ( بوا زمرازواني از پریودوتیت و لزك نازك الید سیاهزا  پالسیك )شیل، چرت، سنگرسوب -2

 بازالت،

 زا  پالسیك،زایي از رسوبالیهزا  بازالتي با میان، برش، توفبازالت -1

رنوگ،این مجمواوه یوك بوار در زوا  تیورهزا  پالسیك، ماننود شویل، چورت و كربنواترسوب -4

زا  لممیبولیت توا شیسوت سوبا بعد  در رخساره والستونیت و در رویدادزا  –رخسارةگ وكوفان 

تتیس كهن، بوه بقایا  زا  افیولیتي انارك را (، مجمواه3933است.داودزاده و لنچ )دگرگون شده 

دانند كه در اثر چرخش خردقارة ایران مركا  به ناحیود زا  زرات ميسن كربنیمر و ادامد افیولیت

توور از (، ایوون مجمواوود افیووولیتي را قوودیمي3997انوود، ولووي، الماسوویان )انووارك نقوول مكووان كوورده

تباط بوا نوواحي پشوت كموان داند. كه در ارزا  انارك و به سن قبل از نوپروتروزوییك ميدگرگوني

 اقیانوسي است.

 –داند كه از انارك تا بیابانك ا  ميزا را مربوط به یك اشتقاق درون قارهزوشمندزاده این افیولیت 

سنگ افیولیتي پركوامبرین كرده است.اگرچه تاكنون، پيا  را از یكدیگر جدا ميبافق دو صمحه قاره

زوایي در نقواطي از زون ده است ولوي وجوود چنوین پوسوتهجندق گاارش ش –ایران تنها از انارك 

 سیرجان زمچنان محتمل است.  –سنند  

 ا  پركوووووووووووووووووووووووووامبرینقووووووووووووووووووووووووواره پوسوووووووووووووووووووووووووته

 انوان: توضی            

زوا  ا  دارند كوه از زووازدگي و فرسوایش سونگزا  پركامبرین ایران، خاستگاه قارهبیشتر سنگ

اند. به دلیل داشتن خاستگاه یش لوار  تشكیل شدهماگمایي و دگرگوني قدیمي و در رسیمي كم و ب

 ا  به تقریب مشابه داشتها  پركامبرین باید سنگ رخسارهزا  قارهو شرایط رسوبي یكسان، سنگ
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ا  پركوامبرین ایوران را زا  قارهشدید بعد ، سبب شده تا سنگ باشند، ولي دگرگوني و دگرساني

 زا  نادگرگوني تقسیم كرد. ني و سنگزا  دگرگوبتوان به دو دستد بارگ سنگ

 زووووووووووووووووووا  دگرگوووووووووووووووووووني پركووووووووووووووووووامبرین سوووووووووووووووووونگ

 انوان: مقدمه           

زا از دانستند، چرا كه این سنگزا  دگرگوني ایران را به سن پركامبرین ميتا این اواخر، زمد سنگ

مواوت زا  نادگرگوني پالئوزوییوك شوناخته شودة ایوران، تنظر درجد و رخسارة دگرگوني، با سنگ

زوا  منسووب بوه پركوامبرین، بوه واقوع داشتند. ولي، امروزه پذیرفته شده كه بسیار  از دگرگوني

زا  بعد از پركامبرین تغییر شكل و جونس تر  )از پركامبرین( زستند كه در زمانزا  جوانسنگ

ا  هزوا  قوار(.فرلیندزا  دگرگوني تحمیل شده بور سونگ3163اند )زوشمندزاده و زمكاران، داده

پركامبرین ایران چندزاد  است و در زمه جا اثور یكسوان نودارد. بوه طوور  كوه از نظور رخسوارة 

زا را به دو گروه جدا تقسیم كرد.گروه نخسوت، انووااي از لممیبولیوت، توان این سنگدگرگوني، مي

 زسوتند. گنایس، شیست و سنگ مرمر زستند كه نشانگر دگرگوني از نو  فشار زیواد و دموا  كوم

شناختي باالتر  قرار دارند، از نو  فی یت، اسو یت، شیسوت و نشوانگر گروه دو  كه در جایگاه چینه

باشند.با وجوود توأثیر دگرگووني شودید و مكورر، رخسارة دگرگوني از نو  دما  زیاد و فشار كم مي

اسوت ا  دگرگون شدة پركامبرین ایران نشانگر لن شناسي و محیط رسوبي پوستد قارهبررسي سنگ

زوا  لذریون اند كه گاه در بین لنهوا سونگزا  رسوبي مخت مي بودهزا در اصل سنگكه این سنگ

خروجي نیا جا  گرفتوه اسوت. وجوود شیسوت، مرمرزوا  دولوومیتي و لزكوي و وجوود برخوي از 

زا  كم سرفا  دریوا تشوكیل زا در محیطزا  دگرگون شده، نشانگر لن است كه این سنگگریوك

زوا  تر شده كه بوا گریووكزا  سرفاایش ناگهاني سرفا  حوضه موجب انباشت رخسارهاند. افشده

شود كه در بخوش بواالیي لن، زمرازواني از ریا لغاز و سيس تبدیل به رسوبات پ یتي ميبسیار دانه

شناسي یاد شده، نشانگر افاایش تدریجي سرفا  حوضه زا  لتشمشاني اسید وجود دارد. سنگسنگ
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ا  مُوراد )سور  مُوراد( حواو  ج بوك و چینوهین دلیل در ناحید كرمان، واحود سونگاست. به زم

زا  رسوبي پركامبرین اسوت. گمتنوي اسوت رادیولرزا  نواحي سرف و حاكي از سرفا  مح ي حوضه

 تواند به شرایط یكسان رسوبي اشاره داشته باشد. كه یكنواختي تركیب مي

 ركامبرینزا  دگرگوني پپراكندگي جغرافیایي سنگ

ا  پركامبرین زستند كه زوم در زموان زا  قارهزا  ایران مركا ، پوستهبخش بارگي از دگرگوني

زوا  اند. اگرچوه برخوي از دگرگوونيزا  بعد دگرگون شدهپیش از پركامبرین پسین و زم در زمان

ركامبرین نسبت شاندرمن( را به پ -زا  گرگان، مجمواد اسالم زا  البرز، )شیستدرجه باال در كوه

سونگي سوبا زا  شی ي، توفي، ماسهزا  البرز ردیفترین سنگرسد كه كهناند اما، به نظر ميداده

زا  زاگرس، با سن نوپروتروزوییك است و چندان زم دگرگوني نیست. در كوه« سازند كهر » رنگ 

زا حتموي اسوت. هسنگ دگرگوني در این كوسنگ پركامبرین رخنمون ندارد. ولي، وجود یك پيپي

بادا ، باختر زنجوان، تكواب، ارومیوه، مهابواد، مریووان، جنودق، فوردوس، تورود، نواحي ساغند، پشت

زوا  پركوامبرین زایي از ایران مركوا  زسوتند كوه دگرگوونيلباد، گ يایگان بخشاسمندقه، حاجي

ني، بوه سون است، در حالي كه در بسیار  از حاالت، نوه سونگ و نوه فرلینود دگرگوو گاارش شده

 شود. زا  چند ناحید زیر اشاره ميپركامبرین نیست. از بین نواحي یاد شده به دگرگوني

 پركامبرین در ایران مركا 

زا  دگرگوني درجه باال و یا كم دگرگوني وجود دارد كه زاار متر( از سنگتوالي ستبر  )حدود ده

خسوواره و زمچنووین جایگوواه (، بووا توجووه بووه فرلینوودزا  دگرگوووني، سوونگ ر3974پووور )حقووي

 Earlierزوا  اولیوووه )سور » زوا  ا  به نا چینووهشناسي، لنها را به چهار واحد سنگچینووه

Series ») ،«(مجمواووود چاپوووودونيChapedony Complex» ) ، «شوووورو مجمواووود بُنوووه

(Bonehshuro Complex » ) سازند تاشك »وTashk Formation » ) ).تقسیم كرده است 
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زوا  بروناد ندارد. ولوي، وجوود برخوي قطعوات سونگي و كواني« زا  اولیهسر » موسو  به  واحد

تر، حاكي از یك مجمواد دگرگوند قدیمي دانسته شده كوه خاسوتگاه زا  جواندگرگوني، در ردیف

 اند.زا  دگرگوني داشتهماگمایي و یا سنگ

زوا  پركوامبرین ترین سونگكهن به دلیل داشتن بیشترین درجد دگرگوني،« مجمواد چاپدوني » 

بادا  دانسته شده است. ستبرا  این واحد حدود چهارزاار متر برلورد شده كه پشت –ناحید ساغند 

بیشتر لن گنیس است. تما  مجمواه حالت میگمواتیتي داشوته و مقودار درخوور تووجهي گرانیوت 

زا  تخریبي سوبب ا  مرمر و كانيزالیهبند ، وجود میانلناتكسي به زمراه دارد. حمظ بقایا  الیه

 لتشمشاني دانسته شود. –زا  چاپدوني، لوار  شده تا خاستگاه اولید دگرگوني

متر شامل تناوبي از شیسوت، لممیبولیوت، گنویس، كموي  2111، با ستبرا  «شورو مجمواد بُنه» 

جمواوه اسوت. زوا  ایون مزا  كوارتا  و به ندرت مرمر است. فراواني لممیبولیت از ویژگويسنگ

تر از لن است، وجود دگرشویبي و تر از مجمواد چاپدوني و لذا جوانشورو خمیفدرجد دگرگوني بُنه

شورو در بواال مؤیود ایون زا  كنگ ومرایي در حد فاصل مجمواد چاپدوني در زیر و مجمواد بنهافق

( از Marker Bedشورو بوا یوك افوق شواخص )نظر است. گمتني است كه مرز باال  مجمواد بُنه

( بر این باور 3174مرمر دولومیتي زمراه با كمي شیست و گنیس مشخص شده است. ولي، حمد  )

 است كه این مرمرزا دارا  سنگوارة كامبرین پیشین )لشكوب لتابانین( است.

كه به طور ناپیوسته و با حضور یك افق كنگ ومرایي بر رو  مجمواود بُنوه شوورو « سازند تاشك » 

سنگ لركوز  اسوت كوه ریا و ماسهزا  زمگن، گریوك دانهمتر پ یت 2111شامل حدود  قرار دارد

رخسارة  اند. تماوتدر اثر دگرگوني به شیست، فی یت، اس یت، میكا شیست و متاگریوك تبدیل شده

دگرگوني سبب شده تا این سازند )تاشك( به دو بخش تقسیم شود. بخش زیورین )تاشوك( بیشوتر 

( منشأ پ یتي و درجود پوایین 2ارة لممیبولیت تا شیست است. بخش باالیي )تاشك گریوكي با رخس

ارز و قابول ، با سازندزا  كهر، ك مرد، تكنوار و سور  موراد زوم2رخسارة شیست سبا دارد. تاشك 
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زا  ا  مشخص، به وسی د سنگقیاس است. در خاور ایران مركا ، تاشك باالیي، با دگرشیبي زاویه

سر  ریاو( پوشیده شده است كه نشانگر ام كرد فواز كووزاایي  –ن )سازند ساغند پركامبرین پسی

 كاتانگایي )مُرادین( است.

مجمووواووود »ا  چینوهبادا ، واحودزا  سونگپشت –جدا از واحدزا  یاد شده، در ناحید ساغند  

انود شوده به سن پركامبرین گاارش« مجمواد سركوه » و « مجمواد تمكیك نشده » ، «بادا  پشت

زوا  گرانیتوي متعودد دارد و شوامل دو بخوش تووده« بوادا  مجمواود پشوت(.» 3974پور، )حقي

زوا  ضوعیف (، و دگرگووني…زا  دگرگوني درجد باال )لممیبولیت، میگماتیت، پیروكسنیت سنگ

زا  پالئوزوییك سبب شده توا ( است. داشتن زمرازاني از سنگ111زا  متب ور و )فی یت، كربنات

( 3163پالئوزوییك بداند، در حالي كوه زوشومندزاده ) -پور این مجمواه را به سن پركامبرین قيح

دانود زا  گرانیتي ميبه سن پالئوزوییك و ماوزوییك باور دارد و تماوت در دگرگوني را نتیجد توده

زا  كا شیستاز نو  می« مجمواد سركوه » اند.كه گاه اثر بیشتر و در بعضي نقاط، اثر كمتر  داشته

حاو  كیانیت، سی یمانیت، گارنت، لندالوزیت است كه به طور مح ي، مقادیر  مرمر و چند بین الید 

زوا  زوایي از نوو  اسوید، دایوكزا  اسكاپولیتي دارد. در این مجمواه، نموذ لممیبولیتي و سنگ

دگرگووني مجمواود شود. پایین بودن درجوه و رخسوارة زا  پگماتیتي دیده ميق یایي و گازي رگه

 ( نسبت به قدیمي بودن لن تردید داشته باشد. 3163سركوه، سبب شده تا زوشمندزاده )

زوایي پیودا شوده كوه ممكون اسوت سون زا  مرمر  این مجمواه، ج بكاز سو  دیگر در تناوب

می یوون سوا   331زوا، پالئوزوییك داشته باشند. گمتني است كوه سون پرتوسونجي ایون شیسوت

زا  گروه اورانیم در ناحید ساغند سبب شده توا گاارش شده است.یادداشت: وجود كاني)سوراسیك( 

سنگ پركامبرین ناحیه توسط گروه مشترك سازمان انرس  اتمي و كارشناسان چیني، با استماده پي

سنگ پركامبرین ایران مركا  دیودگاه زا  نوین رادیوایاوتوپي و سيوفیایكي بررسي و از پياز روش

ترین واحد رخنمون شده در ایوران ( كهن3167ارايه شود. بنا به نوشتد لقا ابرازیمي ساماني ) نویني
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 Natkسوازند ناتوك )» ا ، بوه نوا  تخریبي، با رخسارة شویب قواره -زا  ف یشي مركا ، انباشته

Formation » ) می یون سا  دارد. سازند ناتك، با دگرشیبي  374تا  751است كه سن پرتوسنجي

ا  قرار دارد كه میابوان كانسوارزا  امودة لزون، زایي با رخسارة كافت قارهدار، در زیر سنگیهزاو

گوذار  شوده اسوت. نوا « سازند ساغند » لپاتیت، مواد پرتوزا و اناصر خاكي كمیاب است و به نا  

ت متور، دارا  ماگماتیسوم بوا سرشوت دوگانوه، رسووبا 3511تا  3211سازند ساغند، با ستبرایي از 

اضوو جداگانوه  5رسوبي بوده و قابل تقسویم بوه  –زا  لوار ، لذرلوار  و شیمیایي گرمابي، سنگ

می یوون سوا  اسوت. سوازند سواغند در زیور  531تا  731است كه سن لنها در محدودة زماني بین 

 زایي قرار دارد كه رخسارة كافتي دارد و زم ارز سازندزا  ریاو، دسو و س طانیه است.الیه

شوورو و سوازند زا  دگرگوني )چاپدوني، بُنه(، بر این باورند كه كمي كس3167اني و زمكاران )سام

تاشك( زمان طبقات سازند ناتك اسوت كوه در زموان ماوزوییوك و سونوزوییك دگرگوون شوده و 

شورو زا  چاپدوني، بُنووهماگماتیسم گرانیتي در لن نموذكرده است. در ضمن ایشان، برا  مجمواه

كنند، مشروط بر لن كه سازند تاشك بوه سوازند ناتوك را پیشنهاد مي« گروه تاشك » ك نا  و تاش

 تغییر نا  دزد. 

 سنگ پركامبرین ایران مركا دگرگوني و گرانیتي شدن پي

بوادا  پشت –زا  پركامبرین ناحید ساغند دگرگوني سنگ« زمان » در بارة فرلیند، پیامد و به ویژه 

تور، زا  احتموالي قودیمي(، جدا از دگرگوني3974پور )رد. بر پاید گاارش حقياتماق نظر وجود ندا

تورین دگرگووني پركوامبرین ناحیوه، شوامل دو مرح ود متووالي اسوت كوه حاصول لن شناخته شده

 زا  پركامبرین است. دگرشك ي، میگماتیتي شدن و گرانیتي شدن شدید سنگ

كم )نو  باروین( و فاز دو ، از نو  دما  باال اسوت فاز نخست دگرگوني از نو  فشار متوسط و دما  

زا  زموااد اسوت كه با دگرگوني نو  لباكوما، قابل قیاس است. زر یك از دو فاز، دارا  پاراسنا كاني
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بادا ، جدا از پشت –زا  پركامبرین ناحید ساغند كه در شرایط دما و فشار مربوط پایدارند. در سنگ

تور نیوا وجوود دارد كوه بوه زوا  دگرگووني جووانمذكور، برخوي كوانيزا  دگرگوني دو فاز كاني

زا  پركامبرین سواغند زا  پس از پركامبرین تع ق دارند و لذا پذیرفته شده كه در سنگدگرگوني

فاز دگرگوني بواور  6پور به (( است. حقيPolymetamorphismبادا  دگرگوني چندگانه پشت –

 تر از پركامبرین اند. رین و فاززا  بعد  جواندارد كه دو فاز لن به سن پركامب

ترین درجد درجد دگرگوني دو فاز دگرگوني پركامبرین از باالترین درجد رخسارة لممیبولیت تا پایین

زوا  دگرگووني نمایوانگر رخسارة شیست سبا متغیر است. اما، به جا تاشك باالیي، دیگر مجمواوه

دگرگوني پركامبرین را منتمي دانسته و پدیدة دگرگوني  (3167رخسارة لممیبولیت زستند.ساماني )

(، و ma221-331زا  منطقد ساغند را محصو  دگرگوني دیناموترما  كوزاایي سیمر  )كمي كس

می یوون  52در لغاز ترشیر  ) Thermalمیگماتیتي، گرانیتي شدن را ناشي از دگرگوني گرمایي ))

سیمر ( و گرمایي )ترشیر ( مورد سخن، زمان فاززوا  داند. شاید فاززا  دیناموترما  )سا ( مي

 تر از پركامبرین نا  داده است. زا فاززا  جوانپور بدانتر  باشند كه حقيجوان

 زا  لناتكسيمیگماتیتي شدن و تشكیل گرانیت

در كمربند دگرگوني ایران مركا ، در اثر فرلیندزا  دگرگوني، دما  ناحیه بوه حود  رسویده كوه 

زوا ذوب و روان شوده كوه زوا و حتوي كربنواتزا، لركوززا، لتشمشانياولیه مانند گریوك زا سنگ

(. 3974پور، زا  گسترده است )حقيزا  لناتكسي و دیوریتحاصل لن پیدایش میگماتیت، گرانیت

در مجمواد چاپدوني دو فاز میگماتیتي شدن، در ارتباط با دو فاز دگرگوني، شناسوایي شوده اسوت. 

ا  زا  رگهزا  فاز نخست، با دگرگوني فاز نخست پیوند دارند و بیشتر از نو  میگماتیتتمیگماتی

زوا  فواز دو ، منشواء لرنیتوي دارد كوه است. میگماتیتSyntectonicساخت ) )زمامان با زمین

زا  فواز نخسوت تر در میگماتیتزا  جوانزا  گرانیتي شده است. میگماتیتموجب تشكیل روانه
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زا  مربوط به ده و به دلیل قرارگیر  در برگوارگي جا به جا شده و سطوح محور  ریا چیننموذ كر

 است. Post Tectonicساخت ) )زمینفاز دو  دگرگوني، میگماتیتي شدن از نو  بعد از 

زا  لناتكسي، منحصر به ناحید سواغند و گمتني است كه پدیدة میگماتیتي شدن و تشكیل گرانیت

نیا  111ت و این پدیده در نقاط دیگر ایران مانند تكاب، ترود، باختر ارومیه، ازبكوه و بادا  نیسپشت

 زمچنان گاارش شده است. 

زوا  زا  منسوب به پركامبرین، بیشتر از نو  گنیس، لممیبولیت و شیستدر ناحید ترود، دگرگوني

ممیبولیوت را دارنود. بوه گارنت و زورنب نددار است كه از نظر شدت دگرگووني، بواالترین رخسوارة ل

رو، تمریق دگرگوني پیشرفت چشمگیر دارد و حاصل لن، ایجاد بافت چشومي و سویما  نووار زمین

زا است. این مجمواه كه ریخوت گنبود  دارد، بوه طوور دگرشویب مانند تاریك و روشن در گنیس

اوت سوراسیك )گروه شمشوك(، پوشویده شوده اسوت. تمو –زا  كم دگرگوني تریاس توسط رسوب

شناسي و زمچنین اختالف ناگهاني و شدید نو  و درجد دگرگوني سبب شده تا زوشومندزاده سنگ

زا  درجد بواال را بوه پركوامبرین نسوبت دزنود. زرچنود كوه پدیودة ( دگرگوني3157و زمكاران )

 دگرگوني ممكن است مربوط به رخداد تریاس پسین باشد. 

بوادا ، یوك مجمواود شیسوتي تیوره رنوگ پشت –ساغند در ناحید انارك، از شما  نایین تا حوالي 

زا  متب ور، ك ریت اپیودوت زا  گرافیتي، كوارتایت، سنگ لزكبروناد دارد كه زمرازاني از فی یت

( به سن لركئن دانسته اسوت. 3933گنیس دارد. این مجمواه را اشتا  )شیست، میكا شیست و اپي

« زا  اناركدگرگوني» سن پركامبرین به این مجمواه  ( ضمن ااتقاد به3969داودزاده و زمكاران )

 5شناسان شركت تكنواسيورت، در ناحید انوارك ایون مجمواوه شوامل اند. بر اساس كار زمینگمته

كموي كس  5گربه، مرغاب، پتیوار، محمودلباد و دوشواخ اسوت. ولوي در ناحیود خوور، كمي كس چاه

 است. زا  انارك سازندگان دگرگونيبادا  گربه، پتیار، كبودان، دوشاخ و پشتچاه
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» كنود.با توجوه بوه جودو  زیور زا  انارك را به شرح زیور تقسویم موي(، شیست3997الماسیان )

است كه در زمان تریاس پسین، و در كامبرین پیشین  –به سن نوپروتروزوییك « زا  انارك شیست

   اند.اثر رویداد سیمرین پیشین، دگرگون شده

 سیرجان –سنند   پركامبرین در

رسوبي ایوران، یوك كافوت میانود  –سیرجان به انوان پرتكاپوترین حوضد ساختار   –زون سنند  

زوا  موجوود در زا  لن دگرگون است. از گذشته بسیار  از دگرگوونيب وك است كه بیشتر سنگ

د، مریوان، تكواب، كُش، شهركرد، بویین، ازنا، گ يایگان، موته، مهابالباد، كوليمناطق سیرجان، حاجي

دزندكه چكیدة لن در جدو  زیور ارايوه شوده به پركامبرین نسبت مي 111باختر دریاچد ارومیه و 

   است.

 پركامبرین در البرز

زا بروناد دارند كه زا  البرز، تنها در دامند شمالي این كوهركامبرین كوهزا  منسوب به پدگرگوني

شاندرمن در جنوب باختر  انالي  –زا  اسالم زا  گرگان، دگرگونيتوان به شیستاز لن جم ه مي

زوا  متعودد موجوود، كوه )باختر كالردشوت( اشواره كورد. بور خوالف گواارشزا  ا مو دگرگوني

رسود كوه در زا  دگرگوني نواحي یاد شده چندان محرز نیست و به نظر ميپركامبرین بودن سنگ

زا  ایران و توران، در زمان تریاس پسین ساخت برخورد  صمحهفرلیند دگرگوني این نواحي زمین

 اند كه موارد زیر از لن جم ه است.كوه( نقش اساسي داشتهو یا دگرگوني زمبر  )در ناحید اَ َم

كی وومتر  بواختر ایون  321زوا  گرگوان(، از حووالي گرگوان توا حودود شیستدر ناحید گرگان )

زوا  لتشمشواني بازیوك دگرگوون شوده، كوارتایوت، شهرستان )جنوب خاور  نكا( تناوبي از سنگ

زا  تیره رنگ، بروناد دارد كه مرز شمالي لن محدود به گسل خوار و كوارتاویك و به ویژه شیست

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=24&sid3=71&sid4=274&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=24&sid3=71&sid4=274&action=view2#pics#pics
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زا  پالئوزوییك باالیي رانده شده است كوه بخوش بر رو  سنگدر جنوب به وسی د زمبر  گسل 

 متر ستبرا دارد.  3111قابل رؤیت لنها، حدود 

شناسوواني زسووتند كووه بووه طووور اسووتنباطي، زمووین 111(، و 3963(، اشووتوك ین )3953گانسوور )

 ( ضومن مقایسودa)3977اند. سنوي زا  البرز دانستهسنگ پركامبرین كوهزا  گرگان را پيشیست

زا  گرگان را به سون پركوامبرین شورو با ارايد دالیل زیر، شیستزا  گرگان با مجمواد بُنهشیست

 دانسته است:

 می یون سا  برلورده شده است، 935 ± 311تا  3273 ± 111سن پرتوسنجي، كه در حدود  -3

كوارتا لرنیت،  زا  گووورگان با تنووواوبي از كراتوفیووور، شیست لرنیتوي وپوشیده شدن شیست -2

زا  لتشمشاني وابسته بوه كووزاایي ، كه به باور سني قابل قیاس با سنگ«سازند محمدلباد» به نوا  

 داش( است.پركامبرین پسین )سازند قره

سونگ سُورخ بوا یوك افوق متر ماسوه 321زا  گرگان با تناوبي در حدود پوشیده شدن شیست -1

س با سازند اللون )كامبرین پیشین( دانسته شده است. ولوي كوارتا  سمید رنگ در باال كه قابل قیا

زا  گرگان را مردود دانسوته و بوا توجوه بوه ( قدیمي بودن شیست3167زوشمندزاده و زمكاران )

 –زا  گرگان( توا رخسوارة پرزنیوت فرلیندزا  دگرگوني تدریجي از رخسارة شیست سبا )شیست

تما  این مجمواه را متع ق به اواخر پركامبرین تا میانود ییت سازند محمدلباد و سازند اللون، پمي ي

زا  گرگان را به زا  پالئوزوییك، شیست( با پیدا كردن فسیل3174دانند. حمد  )پالئوزوییك مي

 داند. سن پالئوزوییك )اوردویسین، دونین، كربنیمر( مي

دونوین و  –اردویسین زا  ماگمایي زایي از سنگزا  گرگان را شامل بخش( شیست3993ا و  )

داند كه در تریاس پسین و در اثور برخوورد صومحد ایوران و تریاس میاني مي –توالي سكو  دونین 

زوا  ( مجمواد شیست3171توران به شدت دگرشكل و دگرگون شده است. افتخارنژاد و بهروز  )
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پورمین دانسوته و  تتیس كهن مشهد قابل قیاس و به سونگرگان را با منشورزا  برافاایندة بقایا  

زوا  شوبه (، بر پاید زاگ3133داند.والیتي )اامل دگرگوني را با رویداد سیمرین پیشین وابسته مي

زا  گرگان یك واحد رسدكه شیستداند. به نظر ميزا  گرگان را به سن ترشیر  ميقارچ، شیست

زوا  از اولیسوتولیت زوا، مجمواود درزمويا  در مرتبد سازند نیست، ب كه این انباشوتهچینهسنگ

زا  متماوت است كه به لحاظ قرار گیر  اتماقي در محل زمیندرز تتیس زا و جنسگوناگون به سن

كوه یك مجمواد دگرگوني به نا  سازند بَریور )بواریر( اند. در ناحید ا مكهن، با یكدیگر مخ وط شده

ضوخیم  ه بوا كموي كسگواارش شوده كو 111متشكل از اس یت، كوارتایت، تالك شیست، مرمور و 

زا  سی یسي لزكي پیونود زا  بازیك، تالك شیست و سنگزا  دگرگوني، زورنم سمرمر ، توف

 پیچیده و نامشخص دارند. 

زوا  ، گانسر و زوبر، این مجمواد دگرگوني را به سن پركامبرین دانسوتند. ولوي، بررسوي3962در 

زا  پالئوزوییك و ماوزوییك زستند كه در وارهكوه دارا  سنگزا  اَ َمبعد  نشان داد كه دگرگوني

می یون سوا ، دگرگوون  5كوه به سن حدود اثر فرلیند زمبر  مجاورتي ناشي از تاریق گرانیت اَ َم

اند.در جنووب بواختر  انالوي در نوواحي اسوالم و شواندرمن، یوك مجمواود دگرگووني شوامل شده

ریا و لممیبولیوت بوه نوا  یت(، گنیس دانهمیكاشیست )حاو  اكتینولیت، گارنت، زویسیت و مسكوو

ماننود از  زوایي ادسويزوا  گسو یده بُورششواندرمن برونواد دارد كوه در زون –كمي كس اسالم 

زوا را یوك فورازمین كهون ( ایون دگرگووني3975زا  اولترابازیك دارد. كالرك و زمكواران )سنگ

ك پوشیده شده است. ولي افتخارنژاد زا  سوراسیاند كه به طور دگرشیب با سنگپركامبرین دانسته

(، این مجمواه را نواي پوستد اقیانوسي وابسته به تتویس كهون و بوه سون 3993(، ا و  )3173)

ا  البورز، دانند كه در طو  كوزاایي سویمرین پیشوین، بور رو  حاشوید غیرفعوا  قوارهپرمین مي

د باال به سن پركامبرین در البورز زا  درجفرارانش كرده است.یادداشت: با لنچه گمته شد، دگرگوني

اسوت كوه « سوازند كهور » زا  پركامبرین البورز ترین سنگرسد كه كهنبروناد ندارند. به نظر مي

 زا  پروتروزوییك پسین است. حاو  لكریتارك
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 پركامبرین در زاگرس

زوا  گیور ا  رخنمون نودارد ولوي، بوا توجوه بوه انودازهسنگ پركامبرین زاگرس در زیچ نقطهپي

سنگ زاگرس شناختي، این باور وجود دارد كه پيزا  چینهسنجي و بررسيمغناطیس زوایي، گراني

( است كه از شما  Arabian – Nubian Shielنوبي) –شما  خاور  سير اربي  –دنبالد شما  

كه در  دزدفیایكي نشان ميخاور لفریقا تا اربستان و حتي تا حوضد زاگرس ادامه دارد. اطالاات سيو

كی ومتر  زیر سوط  دریوا  لزاد اسوت. در ناحیود  35سنگ در امق فروافتادگي دزفو ، سط  پي

كی ومتر از سط  دریا قرار دارد ولي به سمت راندگي اصو ي زاگورس،  6لرستان این سط  در سرفا  

قاادة سنجي، در فارس داخ ي زا  گرانيگیر لید. بر اساس اندازهسنگ به سرات باال ميسط  پي

كی ومتر است. ت میق نتوایج  55زردكوه در سرفا   –كی ومتر و در كوه دینار  15سنگ در سرفا  پي

 51توا  25سنگ زاگرس در حودود سنجي گویا  لن است كه ضخامت پيمغناطیس زوایي و گراني

 (. 3172كی ومتر است، )مطیعي، 

 زووووووووووووووا  نووووووووووووووا دگرگوووووووووووووووني پركووووووووووووووامبرینسوووووووووووووونگ

 انوان: مقدمه           

توان رو مياند و به زمینزا  نادگرگوني پركامبرین ایران در شرایط رسوبي نابرابر تشكیل شدهنگس

زوا  دریوایي تر بوده و بیشتر از نو  نهشوتهلنها را به دو گروه بارگ تقسیم كرد.گروه نخست، كهن

ه دو ، كوه است كه با ستبرا  زیاد و یكنواختي تركیب در بیشتر نواحي ایوران رخنموون دارنود.گرو

تشكیل شده كه گازي به انوا   Epicontinentalا  ))زا  بر قارهتر و در باال است، از رسوبجوان

شود و در مقایسه با گروه نخست، ستبرا  كمتر  دارند.اامل اساسي در تمواوت تبخیر  تبدیل مي

ختي كاتانگوایي سواشرایط رسوبگذار  در مجمواد نادگرگوني پركامبرین ایران زمان رویداد زموین

زا  ماگمایي اسید، سبب شده تا شورایط زا  بخش زیرین و تكاپواست كه ضمن چین دادن سنگ

 ا  تبدیل شود. دریایي به شرایط نادیك قاره
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 زا  دریایي نادگرگوني پركامبرینرسوب

د  زا  دریایي نادگرگوني ایران بسیار یكنواخت بوده و گسوترش بسویار زیوااز نگاه تركیب، رسوب

زوا  زا  كوم سرفوا، ماننود تووفزا  انباشته شده در لبزا شامل ردیمي از سنگدارند. این سنگ

زوا  زایي از لذرلوار ، گودازه اسوید و یوا الیوهسنگ است كه بین الیهشی ي، سی ت سنگ و ماسه

سوت. بوا زوا  لنهوا ادولومیتي دارند. رنگ متمایل به سبا در لنها امومیت دارد و به واقع از ویژگي

زا در نواحي گونواگون، اسوامي متمواوت وجود تشابه بسیار زیاد سنگ رخساره و رنگ، به این سنگ

ا  مورد سخن است كه به خوبي با یكودیگر چینهداده شده است. جدو  زیر معرف واحدزا  سنگ

 اند. گمتني است كه:زم ارز و قابل قیاس

م كرد رخداد كاتانگایي است ولي این رویوداد در زا  دریایي نشانگر ا* دگرشیبي مرز باال  رسوب

زا  پركامبرین پسین لذربایجان سنگ –زمه جا شدت یكسان نداشته به زمین رو در البرز مركا  

شناسوي شیب بر رو  سازند كهر دیده شده است، ولي یك تغییر ناگهاني سونگبه ظازر به طور زم

 در فصل مشترك لنها وجود دارد.

انود، ولوي زوا  دریوایي دانسوته شودها  نادگرگوني یاد شوده متع وق بوه محویطز* اگرچه رسوب

زوا  زوا  زووازده، خواكزا  دولوومیتي، افوقزا  استروماتولیتي و رسوبي گوناگون )برشساخت

انود. السومي زوا  كشوند  انباشوته شودهزا در محیطدزد كه بیشتر این نهشتهقدیمي( نشان مي

زوا  درون بخش زیرین سازند كهر، به گموان قوو ، نشوانگر رخسواره( بر این باور است كه 3171)

زوا  سی یسوي لوار  كراتون است ولي بخش میاني و باالیي این سازند، بیشتر، دربرگیرندة رخساره

زا  كربناتي سكویي ا  )رودخاند ماندر ( و حدواسط )دلتایي( و به مقدار كم تر رخسارهمحیط قاره

زوا  رو دریایي دانستن نهشوتهاند و به زمین  لذرین و توف نهشته شدهزااست كه زمراه با سنگ

دارا  ج بوك و « سور  موراد » كهر نیاز به شوازد بیشوتر دارد. در زور حوا ، در ناحیود كرموان، 
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دزد كه به طوور مح وي، حوضود رسووبي پركوامبرین رادیولرزا  نواحي سرف دریا است و نشان مي

 سرفا  بیشتر داشته است.

زا  شی ي و استروماتولیت در واحدزا  كربنواتي سوازند زایي از لكریتارك در تناوبود نشانه* وج

( بدانند، Riphean(، سازند كهر را به سن ریمئن)3174( و حمد  )3977كهر سبب شده تا زگر )

 دانند.زا  باالیي لن محتمل ميولي سن وندین را برا  بخشي از الیه

زا  )از خانوادة رادیوالریا( و زمچنین جنس Laminaritesو  Spumellaria* وجود دو جنس 

در سور  موراد،  Sabellarifexمانند  و لثار كر  Lophododioerodiumمیكروسكوپي از نو  

( 3174(. ولوي حمود  )3962زا سن پركامبرین داده شود )زوكریوده، سبب شده تا به این نهشته

 پیشین )توماتین( باور دارد.گازي به سن اردویسین و گازي به كامبرین 

شوناختي، جایگواه زا  زیاد سونگخوردگي شدید، شبازت* سازند ك مرد سنگواره ندارد. ولي چین

زا  دریوایي نوا دگرگووني زا  فیایكي سبب شده تا این سازند با ردیفشناسي و دیگر ویژگيچینه

( 3174انسته شود. ولي حمود  )( قیاس و به سن پركامبرین د111دیگر نواحي ایران )كهر، مراد و 

 ,Monomorphichnus spزووووا  فرسایشووي را نتیجوود فعالیووت جوونس ا  سوواختپووووواره

Cylindrichous sp  وOldhamia antigua  دانسته و سازند ك مرد را بوه دیرینگوي كوامبرین

اخته شدة زا  كامبرین شنزا  سازند ك مرد با ردیفیك از ویژگيداند، در حالي كه زیچپیشین مي

 ایران شبازت ندارد.

زوا  دریوایي كوم دگرگوون شودة * در ناحید شیرگشت )شما  طبس(، حالت اسوتثنایي از سونگ

زوایي از الیوهزوا  سوی تي بوا میوانپركامبرین گاارش شده كه متشكل از ردیف یكنواختي از لزك

سویت در سوطوح زوا  سریزا  فی یتي زرد تا ارغواني اسوت. وجوود پولوكزا  سبا یا شیلسی ت

زا نشاند دگرگوني خمیف لنها است. روتنور و زمكواران بند ، ریاچین و خطوارگي در این سنگالیه
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نا  داده و ضمن مقایسه ( ( « Shorm Bedsزا  شور الیه» ا  چینه(، به این واحد سنگ3963)

سون پركوامبرین زوا را بوه با سر  مراد و سازند ك مرد، تنها به دلیل نداشتن سونگواره ایون سونگ

شوناختي و بوه ویوژه وجوود مقواطعي از زا  سونگ(، با توجه به شبازت3163اند. سهند  )دانسته

زوا  كوامبرین )سوازند درنجوا ( ارز نهشوتهزا  شور  را به حوق، زومزا  كامبرین، الیهتری وبیت

 داند. مي

 

 ا  پركامبرین )پركامبرین پسین(زا  كنار قارهرسوب

ساختي كاتانگایي زایي زستند كه پس از رویداد زمینا  پركامبرین ایران سنگزا  كنار قارهرسوب

بخیور  و زوا  كوم اموق، گوازي تانود كوه بیشوتر از انووا  لوار و پیش از كامبرین تشكیل شده

(( استماده Infracambrianبرا  این مجمواه، از واسة اینمراكامبرین  لتشمشاني زستند. در گذشته

زا  كم دگرگوني و یوا زا در زیر رسوبات كامبرین قرار داشتند و از سنگشد، چرا كه این سنگمي

تركیب سنگي جدا شناختي، درجد دگرگوني و دگرگوني پركامبرین، با یك مرز ناگهاني از نظر سنگ
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زا  پركامبرین پسوین سنگ»( ولي، امروز اغ ب از لنها با نا  3167بودند )زوشمندزاده و زمكاران، 

 شود.یاد مي« 

زا  پركامبرین پسین نه تنها در ایران ب كه دركشورزا  زمجوار سنگ رخسارة بسیار زمگون سنگ

زا  رخسارة سنگي در جهت قايم سبب وتزا، تمادارند. در زر حا ، به رغم پایدار  جانبي رخساره

سوازند » ، «سوازند باینووودور » زوا  ا  بوه نوا چینووهشده تا مجمواد مذكور به چند واحد سنگ

( زگوور، 3977تقسوویم شووود. در سووا  )« سووازند زاگووون » و « سووازند بوواروت » ، «س طانیووووه 

مورز دو سوازند بواروت و زاگوون رنگ موجود در زا  سُرخزا  كامبرین پسین را در شیلدینوفالس 

 سان سازند زاگون از مجمواد یاد شده )اینمراكامبرین( حذف شد. گاارش كرد و بدین

كوامبرین  –دزد كه مرز پركوامبرین (، نشان مي3174شناسي امروز ایران، حمد  )زا  دیرینهداده

زوا  ذرد. بنابراین سونگگزا  ایران از میان سازند س طانیه )قاادة اضو دولومیت میاني( ميسنگ

ا  پركامبرین پسین ایران محدود به سازند بایندور و بخش زیرین سازند س طانیه در البرز، كنار قاره

زوا  زا  ریواو، دسوو، راور در ایوران مركوا  و یوا انباشوتهلتشمشاني سر  –زا  تبخیر  معاد 

  رسوبي، با تكیوه بور سونگ زاتبخیر  سر  زرما در زاگرس است.با وجود استقال  نسبي حوضه

رسود كوه سوكو  زا  پركامبرین پسین ایران، چنین به نظور ميرخساره و توزیع جغرافیایي سنگ

شد كه از شما  به جنوب سرفا  كمتر  داشت، به سرفایي پوشیده ميپركامبرین پسین با دریا  كم

ي شدن پوسته، بوه ویوژه در ا  كه دریا  لزاد در شما  ایران بوده است. گمتني است كه كافتگونه

 (. 3-1زا است )شكل منطقد كرمان و جنوب خاور  زاگرس، از اوامل مؤثر در تماوت رخساره
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 لذربایجان –پركامبرین پسین در البرز 

لذربایجان منحصر به سازند باینودور  -زا  پركامبرین پسین البرز زا  جدید، سنگبه یافته با توجه

و دو اضو زیرین سازند س طانیه است. سازند زاارچا  كه گاه به سن پركامبرین پسین و گوازي بوه 

 لمیا است كه نیاز به بازنگر  دارد. ا  پرسشچینهكامبرین منسوب شده، یك واحد سنگ

( در كوه بایندور واقع در جنوب خاور  زنجان، به 3964ایندور توسط اشتوك ین و زمكاران )سازند ب

زا  زا  ارغواني، شیلسنگمتر، مطالعه و معرفي شده است. این سازند، شامل ماسه 493ضخامت 

ا  زوا  قهووهزایي از دولومیتا  دانه ریوا اسوت كوه میوان الیوهزا  ماسهمیكادار سی تي و شیل

است كه زا  موجود زا  استروماتولیتي و لركئوسیاتیدزا تنها سنگوارهدار دارد. ج بكتروماتولیتاس

شوند كه به طور امو  به نوپروتروزوییك پسوین )ونودین( زا  دولومیتي دیده ميالیهفقط در میان

ن پي است ولوي اند.مرز زیرین سازند بایندور با گرانیت دوران از نو  دگرشیبي لذرینسبت داده شده

شیب و داغ( بایندور با سازند كهر ارتباط ناپیوسته دارد. در باال، سازند بایندور به طور زمگاه )در قره

 شود.پیوسته با سازند س طانیه پوشیده مي
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زا  س طانید زنجان و شوما  بواختر  لذربایجوان گسترش جغرافیایي سازند بایندور محدود به كوه

ا  از نقاط البورز مركوا  )دماونود، مهاباد، غرب ارومیه( است. اگرچه در پاره زا  مورو، میشو،)كوه

اند، ولي در این موورد زا  سنگي را با سازند بایندور مقایسه كردهكوه، دامغان( بعضي از ردیففیروز

 اطمنیان چنداني وجود ندارد.

داند ولي مطالعات ه ميكرتاس –( سازند بایندور را به سن سوراسیك 3174گمتني است كه حمد  )

( است كه Late Riphean( زمچنان مؤید سن نوپروتروزوییك پسین ) 3174پالینولوس  قوید  )

 تر است.قابل قبو 

زا  س طانیه(، سازند سو طانیه از سوه ، در محل بُرش الگو )كوه«سازند س طانیه  2و  3زا  اضو» 

متر( تشكیل شده 791متر( و دولومیت باالیي ) 247متر(، شیل چَيُق و )321اضو دولومیت پاییني )

اضوو تقسویم  5توان بوه ( نشان داد كه سازند س طانیه را مي3172است. مطالعات بعد  )حمد ، 

زا  لغازین سومین اضو این سازند قرار كامبرین به تقریب در الیه -كرد و در ضمن مرز پركامبرین 

 3سن پركامبرین پسین دارد، منحصر بوه اضووزا   دارد. به زمین رو، بخشي از سازند س طانیه كه

 )شیل پاییني( این سازند است. 2)دولومیت پاییني( و 

ا  متور دولومیوت الیوه 25، شوامل توا .( («Lower Dolomite Mbrاضو دولومیوت پواییني» 

دار است این اضو در بیشتر نقواط وجوود نودارد و زا  پوستهدار، خاكستر  تیره حاو  فسیلچرت

 شود.انیه با اضو شیل پاییني لغاز ميس ط

سی تووي  –زا  رُسوي متوور شویل 321، شوامل .( «Lower Shale Mbrاضو شیل پواییني )» 

دار اسوت لزوك سیوو تزایي از سونگدار ریا دانه اسوت كوه حوواو  ادسويدار و گازي ماسهمیكا

Chuaria circularis Walcot زا ))و لكریتاركAcritachs زا  شاخص این اضوو از سنگواره

سوازند سو طانیه، در  2و 3دزند.جدا از سازند باینودور و اضووزا  است كه سن وندین را نشان مي
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بعضي از نقاط لذربایجان )مهاباد، تكاب و غرب ارومیه( در مرز میان سازند كهور )در زیور( و سوازند 

متور  3341خامت حوودود رسوبي، به ض –ا  لتشمشاني بایندور )در باال (، یك واحد سنگ چینووه

زا  ریوولیتي ق یوایي، گذار  شده كه بیشتر شامل گدازهنا « داشسازند قره»وجود دارد كه به نا  

زا معوواد  خروجوووي فواز ا  میكادار ارغوانوي اسوت. ایون گودازهزا  ماسهزا  اسید ، شیلتوف

شناسوي )بوین به رغم جایگاه چینهزستند و لذا « گرانیت دوران » زایي رخوداد كاتانوگایوي گرانیت

 كهر و بایندور(، شایسته است از مجمواد پركامبرین جدا باشند. 

 

 پركامبرین پسین در ایران مركا 

ا  از رسووبات كنوار زا  پركامبرین پسین، لمیواها  كرمان، سنگدر ایران مركا ، به ویژه در شم

 Desuسر  دسو )» ، ( « Rizu Seriesسر  ریووواو)»  زوا ا  و رسوبات تبخیووور  به نا قاره

Series» ) ، «سر  راورRavar Series » ) ) و «(سازند درینDerin Fm » )..است 

س از كوزاایي كاتانگایي است كه به طور دگرشویب ا  پچینهنخستین واحد سنگ« سر  ریاو »  

ساختار  و برونادزا  گنبد  سبب شده تا ایون سور   بر رو  سر  مراد نشسته است. پیچیدگي

متور  611توا  411ا  نداشته باشد، به زمین دلیل بُرش الگو نودارد و سوتبرا  لن بوین نظم چینه
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زا  سر  ریاو زستند ا  ایگنمبریت از سازندهزسنگ، كربنات و الیهبرلورد شده است. شیل، ماسه

زا  ریوولیتي ماسوه در وسوط و سونگزا  كربناتي در زیر، شیل و سنگكه به طور معمو ، سنگ

و زمچنوین  Medusite, Spriggingزایي ماننود بنمش رنگ و توف در باال قرار دارند. سونگواره

شك( سبب شده تا سور  ریواو بوه می یون سا  )در معدن كو 761 ±321تا  595سن پرتوسنجي 

 ( .3962سن پركامبرین پسین باشد )زوكریده، 

استماده كرده و بر این باور است كوه « سازند ریاو » (، به جا  سر  ریاو از واسة 3991اشتوك ین )

سان، از نظور ا  زم ارز زماني سه سازند بایندور، س طانیه و باروت است. بدینچینه این واحد سنگ

  ریاو منحصر به پركامبرین پسین نبوده و تغییورات سوني لن از پركوامبرین پسوین توا سني، سر

 كامبرین پیشین است.

زا  گچي زا  مشابه با سر  ریاو انباشتهدر شما  و شما  باختر  كرمان به ردیف« سر  دسو » 

توا ایون  زا  تبخیر  و یا انحال  لنها سوبب شودهاضافه شده است. ساخت پیچیده، حضور انباشته

( برا  بیان تماوت بین سر  بودون گوچ 3962مجمواه بدون بُرش الگو باشد. زوكریده و زمكاران )

زوا  دار، از نا  سور  دسوو اسوتماده كردنود كوه در بسویار  از گاارشریاو و واحدزا  مشابه گچ

و  زوا  بوودارلزكشود. گوچ، دولومیوت زووازده، سونگشناسي به غ ط، سر  دزو خوانده ميزمین

زا  لذریون اسوید و بواز  تجایوه شوده، رنوگ، كوارتایوت، سونگدار سُرخسنگ میكامتب ور، ماسه

 زا  این سر  زستند.ازسازنده

زا  لزكي نامشخص، فسیل شاخصي ندارد. ولوي، بور اسواس ا  به جا ج بكچینهاین واحد سنگ 

موین رو یكوي از واحودزا  ا ، با سر  ریاو دارا  قرابت نادیوك اسوت، بوه ززا  منطقهارز زم

( ایون واحود سونگي را نوواي 3991ا  پركامبرین پسین دانسته شده است.اشوتوك ین )چینهسنگ

ساختي با ساخت پیچیده دانسته و به زمین دلیل برا  لن از صمت كموي كس اسوتماده لمیاة زمین

كوامبرین پیشوین  كرده است. به باور اشتوك ین تغییرات سني كمي كس دسو از پركامبرین پسین تا
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توان لن را با سازندزا  بایندور، س طانیه، باروت و زاگون البرز و زمچنوین سور  زرموا است و مي

 زاگرس قابل قیاس دانست.

رنگ، سنگ تبخیور ، سنگ سُرخا  از ماسها  متشكل از لمیاهچینهیك واحد سنگ« سر  راور» 

ازیك و اسید  است كه به ویژه در جنووب زا  لتشمشاني بلزك تیره رنگ و سنگدولومیت، سنگ

رو زا به سط  زمین رسیده است و بوه زموینا  دیاپیر مانند در اطراف گسلشهرستان راور به گونه

، اشتوك ین ضمن معرفي این واحد سونگي،  3963متماوت است. در  زایي به سندر برگیرندة سنگ

زا  ریواو و دسوو( و در گسترة كرموان )سور  زا  مشابهلتشمشاني را با توالي –این لمیاة رسوبي 

سواختي ، زمبور  زموین3962زاگرس )سر  زرما( مقایسه و به لن سن پركامبرین پسین داد. در 

دار سوراسویك بواال سوبب شود توا زوكریوده و زا  تبخیر  لزكي پكوتنسازند نمكي راور با نهشته

 –د گوناگون موجود در گسترة ك مرد زمكاران این مجمواه را به سن سوراسیك پسین بدانند. شواز

شوناختي مشوابه وجوود زا  سنگدزد كه در پیرامون راور، دو واحد سنگي با ویژگيراور نشان مي

تر  است دارد كه یكي ساخت دیاپیر  و سن پركامبرین پسین دارد و دیگر  توالي به نسبت منظم

زا بوه و نسوبت دادن تموا  ایون سونگرسوراسیك دارد و بوه زموین كه جایگازي در باالترین ردیف

 پركامبرین پسین و یا سوراسیك نادرست است.

ا  متشكل از شیل دولوومیتي چینهسازند درین در ناحید اقدا، بر رو  سازند ریاو، یك واحد سنگ

زوا  كوچوك دیابواز  وجوود دارد. نبوو  زمراه مقدار  گچ ادسي شكل و تعداد  دایوك و توده

نا  داده و ضمن مقایسد این مجمواه « سازند درین » رسمي، به این مجمواه (، به طور غیر 3973)

با بخش پاییني سازند س طانیه، این سازند را نشانگر تغییر شورایط محویط تشوكیل از سوازند ریواو 

 (. 3167زاده و زمكاران، )درزیر( به سازند درین ) در باال ( دانسته است )زوشمند

 پركامبرین پسین در زاگرس
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ر جنوب خاور  زاگرس، به ویژه در حدفاصل میان گسل كازرون در باختر و گسل میناب در خاور د

تبخیر  دارند كه نخستین بار توسط  –زا  پركامبرین پسین رخسارة كوالبي )حوضد فارس(، سنگ

رسود كوه در پوي فاززوا  ( مطالعه شده است. بر اساس شوازد موجود بوه نظور موي3642تاورنیه )

زا  تبخیر  تشكیل شده اد كوزاایي كاتانگایي در نیمد جنوب خاور  زاگرس، حوضهكششي رخد

زایي كاتانگایي در لن انباشته شوده زا  لذرین مربوط به فاز گرانیتو رسوبات كوالبي به زمراه روانه

 است. 

زوا  قودیمي ایون مجمواوه (، نوا 3926( و گروه خمیر )ریچارسون، 3939گروه نمكدان )بوسك، 

 335زا  ماگمایي این حوضوه بوه صوورت حودود زا  تبخیر  و سنگ.در حا  حاضر، رسوباست

گنبد نمكي بروناد دارند. جایرة زرموا یكي از این گنبدزا  نمكي است و به زمین دلیل، بوه ایون 

 نا  داده شده است.« سر  زرما » ا  چینهواحد سنگ

با دریازوا  لزاد، از پركوامبرین پسوین توا  زا  بسیار كم امق ولي در ارتباطسر  زرما در حوضه

كامبرین پیشین بر رو  سير دشتگون شدة زاگرس نهشته شده است. ایون سور  نمكوي زمچنوین 

( و گسل اص ي 41تا  31اند )بین زا در ناحید اق یمي گرمي قرار داشتهدزد كه این خشكينشان مي

دزد. تركیب ة رسوبگذار  را نشان ميزا  ااد  كنتر  كنندامروز  زاگرس، به احتما  محل گسل

لزوك گوون(، انیودریت، سیويس، سونگزوا  گونواسنگي سر  زرما، شامل سنگ نمك )بوه رنوگ

 –زوا  لذریون )درونوي سنگ سُرخ، شویل رنگارنوگ، سونگرنگ، دولومیت بودار چرتي، ماسهسیاه

نگاشتي زسوتند و بوه نهزا  یاد شده فاقد نظم چیدار است. سنگزا  لزن و لپاتیتبیروني(، كاني

متور، متمواوت  4111توا  911رو تاكنون بُرش الگو ندارند. در مورد ضخامت نمك، نظرزا بین زمین

است، ولي در مجمو ، بیشترین انباشت نموك، در ناحیود بنودراباس و زرماگوان اسوت )مطیعوي، 

3172.) 
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(، 3929مبرین )لویس، (، كا3922سن سر  زرما زمیشه مورد بحث بوده است. كرتاسه )پی گریم، 

(، كوامبرین زیورین 3169(، كوامبرین )احمودزاده و زمكواران، 3963پركامبرین پسین )اشتوك ین، 

ا  با كشورزا  زمجووار و زا  گوناگون پیشنهاد  است. ولي، مقایسه منطقه( سن3993)حمد ، 

دارد.احمدزاده و  كامبرین میاني –كند كه سر  زرما، سن پركامبرین پسین ایران مركا  تأیید مي

سوازند » ا ، این مجمواه را بوه جوا  سور  زرمووا (، با وجود نداشتن نظم چینه3169زمكاران )

( 3991تقسویم كردنود. اشوتوك ین ) H4و  H1, H2, H3نا  دادند و لن را به چهار اضوو « زرما 

طانیه، بواروت، ، این مجمواه را با سوازندزا  باینودور، سو «كمي كس زرما » ضمن استماده از واسة 

زاگون، اللون و اضو نخست سازند میال قابل قیاس دانسته است كه دیدگازي مط وب و تأییود  بور 

 ( 2-3شكل كامبرین میاني مجمواد زرما است.. ) –سن پركامبرین پسین 

 

 زووووووووووووووووووا  ماگمووووووووووووووووووایي پركووووووووووووووووووامبرین سوووووووووووووووووونگ

 انوان: مقدمه           

 توان به سه گروه جدا تقسیم كرد:زا  ماگمایي پركامبرین ایران را ميسنگ

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=24&sid3=72&sid4=282&action=view2#pics#pics
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زایي زستند كه زمامان با رویداد كوزاایي كاتانگوایي زا  گرانیتي و میگماتیتگروه نخست، سنگ

زا  زمامان با كوزاایي و بیشتر بوا اند. بنابراین از نو  نموذ سنگ به وجود لمدهو سخت شدن پي

 ق یایي )كالك للكالن( زستند. –تركیب شیمیایي ك سیمي 

 از نو  ق یایي زستند.زا  گرانیتي پس از كوزاایي و گروه دو ، سنگ

زا  لتشمشاني زستند كه در زیر زا  ق یایي و به صورت سنگبیروني گرانیت ردیفگروه سو ، زم

ا  ایران در یك یا چند بوده و نشانگر كشیدگي پوستد قاره زا  پركامبرین پسینو یا زمراه با سنگ

پركوامبرین بور سوه اصول سون زا  ماگمایي موردنظر بوه باشند. نسبت دادن سنگفاز كششي مي

 نگاشتي لنها، است.زا  دگرگوني پركامبرین و جایگاه چینهپرتوسنجي، تاریق در سنگ

زایوي زا  ماگمایي مذكور، مجمواد چاپدوني ایران مركوا  دارا  دو فواز گرانیوتافاون بر فعالیت

زا  انیت و دیوریتدزد و شامل انوا  گرچاپدوني را تشكیل مي ترین بخش كمي كساست كه پایین

توان شازد تغییر شكل تدریجي بین گنیس به میگماتیت و سيس لناتكسي است. در برخي موارد مي

 (. گمتني است كه:3974پور، یا گرانیتویید بود )حقي دیوریت

استرانسویم  –زا  پركامبرین با روش روبیدیم * به لحاظ كمبود مقدار روبیدیم، تعیین سن نموذ 

 نبوده است.بخش رضایت

 می یون سا  است. 3311تا  561زا  پرتوسنجي داده شده، بین * سن

 گیر ناچیا است. زا  درونزا  دگرگوني، اثر گرمایي لنها بر سنگ* به دلیل تاریق در سنگ

 ق یایي پركامبرین -زا  ك سیمي نموذ 

ي از گوابرو توا گرانیوت ق یوایي پركوامبرین ایوران، انوواا -زا  ك سیمي شناختي، نموذ نگاه سنگ

پگماتیوت( نیوا وجوود دارد و حتوي یوك برونواد كوچوك از  –ا  )لپ یوت زستند. بعضي انوا  رگه



153 

 

153 

 

 -ترین نمووذ  از ایون نوو  ابارتنود از: بادا  گاارش شده است. مهمپیروكسنیت نیا در ناحید پشت

زوا  از نوو  گرانیوت در ناحید چاپودوني، كوه« سمید » ق یایي  -گرانیت و گرانودیوریت ك سیمي 

ق یایي  -گرانیت ك سیمي  -گرانودیوریت ناحید ك مرد در باختر طبس . -دار است.سمیدرنگ بیوتیت

زوا  زا  دومیكوایي اسوت. رگوهزا  شما  موته نموذ كرده و از نو  گرانیتموته، كه در دگرگوني

دار حسن گرانیت بیوتیت-اند.دهزا  طالدار در این گرانیت نموذ كرلپ یتي سرشار از كوارتا و پیریت

 كی ومتر  شما  گ يایگان. 35رباط در 

 زا  ق یایي پركامبریننموذ 

زا  گوناگوني داده شده اسوت، ولوي زمگوي لنهوا دارا  زا  ق یایي پركامبرین ایران، نا به گرانیت

زوا  كانيترین ویژگي لنها كمبود شناسي مشخص و ویژگي سنگي مشابه زستند. مهمجایگاه چینه

فرومنیاین است به زمین دلیل، به طور امو  رنگ سمید دارند. در ضمن داشتن بافوت پورفیروییود 

زوا  موذكور بیشوتر از نوو  دزود توودهزا است كوه نشوان مويزا  این گرانیتا  از ویژگيحاشیه

زوا  ق یایووي زا  نیموه امیوق سورد شوده در نادیكوي سوط  زمیوون زسوتند. نموووووذ سنگ

 تقسیم كرد.« زریگان » و « دوران » توان به دو گووروه بوورین ایران را ميپركام

زوا  اند و به وسوی د سونگزا  دگرگوني پركامبرین تاریق شده، در سنگ«گروه گرانیت دوران » 

در « گوووورانیت دوران » تووان بوه اند. از این گوروه مويا  پركامبرین پسین پوشیده شدهكنار قاره

اشاره كرد. گمتني « گرانیت ق یایي موته » در جنوب سباوار و « گرانیت بورنَوَرد » وان، منطقد زنجو

اوایل پالئوسن و قابل قیواس بوا گرانیوت  -است كه زوشمندزاده، سن گرانیت موته را اواخر كرتاسه 

 داند.الوند زمدان مي

خالف گوروه قب وي )دوران(  زا  تیره زستند. ولي، بر، زمچنان فاقد كاني«گروه گرانیت زریگان » 

انود. ماننود، گرانیوت ا  پركامبرین پسین را تحوت توأثیر قورار دادهزا، رسوبات نادیك قارهاین توده
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زریگان و نَریگان )ناریگان( در شما  شهرستان بافق و گرانیت چادرم و در خاور یاد.گمتني است كه 

داش و سور  زا  سازند قورهزا و توفولیتردیف دروني ریزا )گروه زریگان(، زماگرچه این گرانیت

اند )زوكریده، زا  زریگان و نَریگان، بر سر  ریاو اثر گرمایي داشتهاند ولي گرانیتریاو دانسته شده

زا  گرانیتي روشن رنگ ایران مركا  كه بوه (، بسیار  از توده3167(. به باور زوشمندزاده )3962

 اند. زا  كرتاسه نموذ كردهبه درون سنگاندانوان گرانیت زریگان دانسته شده

 زا  لتشمشاني پركامبرینسنگ

زا  لتشمشاني ایران در سه پهند جغرافیایي در بیشترین مقدارانود. نخسوت، كموان ماگموایي سنگ

زا  جنوبي البرز، سو  ب وك لوت در خاور ایران. در مورد خاستگاه و منشأ بامان، دو  دامنه -ارومیه

 شاني ایران، دو احتما  انوان شده است.زا  لتشمسنگ

باموان، وابسوتگي زندسوي  –(، بر این باور است كه در كمان ماگمایي ارومیوه 3973نوگل سادات )

كی ومتر اسوت.  311اناصر ساختار  گوناگون، منطبق بر سازوكار منطقه بُرشي راستگرد به پهنا  

زسوتند  شكل و اغ ب با بازشدگي زمراهحني زا بیشتر از نو  خمیده و مندر این گونه نواحي، گسل

گردد. وضع مشابهي زا باز و خرو  ماگما ممكن ميو در نتیجه، حتي در مراحل فشردگي، شكستگي

در ناحید لوت وجود دارد. در این ناحیه نیا دگرشك ي ساختار  از نو  بُرشي ساده است و به زمین 

ست و در نتیجه پدیدة لتشمشاني به نسبت پیوسته و زا بیشتر ارو، امكان بازشدگي دوبارة شكستگي

 پوشاند.زا  پیشین را ميدرپي سنگتر، به طور پيزا  جوانگدازه

بامان، را نتیجد فرورانش صمحد زاگرس  –شناسان، پیدایش كمان ماگمایوي ارومیه بسیار  از زمین

زا  لتشمشواني پیودایش سونگ (،3972دانند و یوا افتخوارنژاد )اربستان به زیر صمحد ایران مي –

شما  لوت را نتیجد فرورانش ب وك زی مند )افغان( بوه زیور ب ووك لووت دانسوته اسوت. در ضومن 

زا  لتشمشاني جنوب ب وك لوت بخشي از كمان ماگمایي حاصل از فرورانش پوستد اقیانوسي سنگ
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سواخت زموین ( ضومن زمسوو بوودن بوا نظریود 3972زا  مكران اسوت. تكوین )اُمان به زیر كوه

زا  لتشمشاني ایران را مربوط به زمان توقف و یا به حداقل رسیدن گسترش ا ، بیشتر سنگصمحه

 داند.بستر اقیانوس زند مي

داند. و  بر این بواور اسوت كوه زا  ماگمایي البرز جنوبي را زم خاستگاه نمي( سنگ3993ا و  )

زا  ق یایي و شوشونیتي اموا سونگ -ك سیمي زا  ماگمایي البرز مركا  و باختر ، از انوا  سنگ

لتشمشاني البرز خاور  از نو  ق یایي است كه ارتبواطي بوا البورز مركوا  و غربوي ندارنود. یكوي از 

زوا  دگرگووني زا  لتشمشاني ایران، پدیدة دگرگوني است كوه بوا تشوكیل كانيزا  سنگویژگي

شناسوي، ني، تنهوا زموراه بوا تغییورات كانيمانندللبیت، زيولیت و لنالیسم زمراه است. ایون دگرگوو

زا  دگرگوني مذكور، نشانگر )دگرگوني استاتیك( و به دور از دگر شك ي است. مطالعات پاراسناكاني

دو فاز دگرگوني بسیار ضعیف )رخسارة زيولیت( و ضوعیف )رخسوارة شیسوت سوبا( اسوت. تمركوا 

زوا  لذریون نیموه امیوق و   انووا  تودهزا و زمچنین جایگیرمتوالي مواد لتشمشاني در فروزمین

زا  اص ي ماگموایي ناپایودار و امیق كه با تحرك و تكاپو  سیاالت زمراه بوده، سبب شده تا كاني

ا  اسوت كوه بوا زا  یوني صورت گیرد كه نتیجد لن، نواي خود دگرگوني در مقیاس ناحیهواكنش

بوه شورایط سيودینوامیكي در اامواق زا قابل قیواس اسوت و ممكون اسوت دگرگوني سرفا  اقیانوس

 ا  ایران اشاره داشته باشد. زا  میان قارهكافت

زا  زا  ماگموایي موجوود در مجمواود نمكوي سور  زرموا، سونگدر پهند زاگرس به جا سونگ

 -زا  ماگمایي در این پهنه، ممكن است به دو دلیل باشود: لتشمشاني در جا وجود ندارد. نبود روانه

گرس، فرورانش بستر دریا  تتیس به سمت شما  خاور  است كه از لبد قارّة فاصو ه زا  زادر كوه

گونوه رو زویچاسوت و بوه زمویندر پهند زاگرس، نیروزا  فشار  امود، در بیشترین مقدار  -دارد.

زا رو  نداده و در نتیجه ماگما رازي برا  رسویدن بوه سوط  زموین بازشدگي در امتداد شكستگي

 توان برا  پهند مكران پذیرفت.تدال  مشابهي را نیا مينداشته است. اس
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زا  امیوق پوسوتد ایران، به طور امده در ارتباط با شكستگي« زا  لتشمشاني پركامبرین سنگ» 

زا  مورد نظر بیشتر از نو  اند . گدازهاست كه در نتیجد كوزاایي كاتانگایي شكل گرفتهایران زمین 

زا  نمووذ    ریولیتي و كوارتاپورفیر زستند كه زم ردیف بیروني تودهزازا  ق یایي، توفریولیت

گوروه » زوووا  نموذ  ق یایي اند. ولي، با توجه به تأثیر گرمایي تودهق یایي پركامبرین دانسته شده

زا  لتشمشواني زا  پركامبرین پسین ایوران مركوا ، بایود بيوذیریم كوه سونگبر نهشته« زریَكان

زا  لتشمشاني باشند. سنگمي« گروه دوران» زا  نموذ  تنها معاد  بیروني توده پركامبرین ایران

زوا  ق یوایي تكنوار، ترین لنها ابارتنود از ریولیتگوني دارند كه امدهزا  گوناپركامبرین ایران نا 

زوا  سور  زرموا، زا  ق یایي سور  ریواو، ریولیتزا  ق یایي اسمورد ، ریولیتزا و ریولیتتوف

شوود تموا  گونوه كوه دیوده ميزوا  موتوه. زموانداش و ریولیتزا  سوازند قورهزا و توفولیتری

ا  زا  درون قارهتواند حاكي از كافتزا  یاد شده، تركیب شیمیایي ق یایي دارند كه ميلتشمشاني

 در پوستد كراتوني ایران باشد. 

 منابع معدني پركامبرین

زا  در خوور زا و انباشوتهزا  پركامبرین پسین ایران نشوانهزا  پركامبرین به ویژه مجمواهسنگ

 ا  از لنها به شرح زیر است:زا  امومي پارهتوجهي از منابع معدني دارند كه نا  و ویژگي

اند. زا  پركامبرین زمراهلزن: بیشتر ذخایر لزن ایران، در گسترة ایران مركا  قرار دارند و با سنگ

اص ي مگنتیت است كه با زماتیت، مارتیت و به طور فراوي پیریوت، اسومن و  زا، كانددر این كانسار

لپاتیت زمراه است. كانسارلزن چادرم و )خاور یاد(، معدن لزن چُغارت )در شوما  بوافق( و معودن 

زا  موجوود در اردكوان یواد و توان به نشوانهاند. افاون بر لن ميگهر )در سیرجان( از لن جم هگل

زا  لزن منسوب به پركامبرین نواحي جنوب خواور  ا وم جین( اشاره كرد. نشانهزنجان )معدن لر

كوه، بندرانالي و تكاب لذربایجان نیاز به بازنگر  دارند. گمتني است كه در بیشتر نواحي یاد شوده، 
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به ویوژه ذخوایر بوارگ چوادرم و و چُغوارت، پیودایش لزون بوه طوور اموده نتیجود متاسوماتیسوم 

 امبرین توسط یك ماگما  گرانیتي دانسته شده است.زا  پركلتشمشاني

سنگ پركامبرین منطقد موته )جنوب خاور  گ يایگان( ترین معدن طال  ایران در پي طال: با ارزش

گاه طال بوه تنهوایي دیوده نشوده است. در این معدن، طال به صورت لغشتگي با پیریت است و زیچ

زا  پوایین ماگموا متمركوا شوده ولوي د در قسومتاست. به ظازر طال به دلیل وزن مخصوص زیوا

اند. جدا از معادن موته زا  گرمابي، به سط  زمین رسیدهزا  لغشته به طال، زمراه با مح و پیریت

( در منواطق ماسووله، تكواب، …باغ، چواه االموه، تنوگ زر و )چاه خاتون، سنجده، دره اشكي، چاه

از طال به سن پركامبرین گاارش شده كه نیاز بوه بوازنگر  زایي بوالغ نیا نشانه –دس، بایچه شازین

 دارد.

زا  پركامبرین زا  متعدد  از سرب و رو ، به ویژه در سنگسرب و رو : در منطقد بافق، كانسار

تورین كانسوار سورب و رو  پركوامبرین ایوران پسین )سر  ریاو( وجود دارد. معدن كوشك بوارگ

ا  و ادسوي شوكل در البوال  ي گالن است كه به صورت الیوهمركا  است. در این معدن،كاند اص 

دار قورار دارد. افواون بور لن، در ناحیود زریگوان، زا  لتشمشاني، به ویژه رسوبات شی ي كربنسنگ

زا  دوزخ دره، كاشمر، اردكان یاد، اردستان نوایین ذخوایر متوسوطي از سورب و رو  در مجمواوه

زا  ترین انباشتهسرب و رو  انگوران، به انوان یكي از غنيپركامبرین پسین وجود دارد. در معدن 

سرب و رو  ایران، مادة معدني به صورت اكسید  و سولمید  و به شكل نوار  است. اگرچوه ایون 

 كانسار به سن پركامبرین دانسته شده، ولي سن پالئوزوییك زمچنان محتمل است.

زا  لذرلوار  زیر دریایي قورار دارد كوه در از سنگا  اورانیم: در ناحید ساغند، اورانیم در مجمواه

( به ایون 3167نگاشتي بین سازند تاشك )سازند ناتك( و سر  ریاو قرار دارد. ساماني )فاص د چینه

مجمواد كافتي، سازند ساغند نا  داده است. در این ناحیه، ماگماتیسم ق یایي بااوث متاسوماتیسوم 

 ورانیم، توریم، مولیبدن، وانادیم، سریم و النتان شده است .ساز  از نو  اسازند ساغند و كاني
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زا  لتشمشاني وجود دارد كوه شویل، ا  از سنگفسمات: در ناحید اسمورد  )شما  بافق( مجمواه

زوا  زا  مذكور، بیشتر از نوو  ریولیتاند. لتشمشانيزا  سر  ریاو را بریدهسنگماسهدولومیت و 

یاباز  حاو  لپاتیوت بوه زموراه زماتیوت و مگنتیوت زسوتند. زموین زا  ددگرسان شده و دایك

گاستان و  –زا  مشابه زستند كه ذخایر فسمات لذرین ایران مركا  )اسمورد  زا و لپاتیتلپاتیت

زا  یافت شده در این ذخایر )به ویژه در اسمورد ( دارا  مقادیر اند. لپاتیت( را به وجود لورده111

 دزد. ( زستند كه ازمیت قابل توجهي به این كانسارزا ميREEاكي كمیاب )قابل توجهي اناصر خ

 پالئوزوییوووووووووووووووووك در ایوووووووووووووووووران -فصووووووووووووووووول چهوووووووووووووووووار 

 زِیرفصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: مقدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه       

 انوان: توضی            

تریوون می یون سا  پیش( طوالنووي 211تا  571می یون سا  )از  141پالئوزوییووك با طو  مدت 

بوه  Palaiosییك است كه نا  لن از دو ك مود یونواني پوالئوس ))( زا  فانروزوEarathemاراتم )

ارز فارسووي لن واسة بووه معنووي موجووود زنووده مشووتق شووده و زووم Zoonمعنووي دیرینووه و زيووون ))

 است.« زیستي دیرینه»

دزد كه پس از رخداد كوزاایي كاتانگایي، از زمان پركامبرین جغرافیایي نشان ميزا  دیرینهبررسي

ان تریاس میاني، سرزمین ایران، به انوان یك سكو  با ثبات، با دریا  كم سرفا پوشیده پسین تا پای

شد. به زمین دلیل، بوه جوا كه گاه با حركت رو به باال  زمین و پسرو  دریا به خشكي تبدیل مي

زوا  سویرجان، در دیگور نوواحي ایوران سونگ –زا  كافتي پرتحورك ماننود زون سونند  باریكه

( اسوت. ولوي، بوا وجوود شورایط یكسوان Epicontinentalا  )ز نو  رسوبات بر قارهپالئوزوییك ا

شود كه ایون رسووبات ا  و تغییرضخامت رسوبات، چنین استنباط ميزا  رخسارهرسوبي، از تماوت

 اند.زا  رسوبي مستقل و جدا از زم انباشته شدهدر حوضه
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تد دیگر در توالي رسوبي این دوران، نبودزوا  زا  پالئوزوییك ایران كامل نیست. به گمتوالي سنگ

شناسي زیاد  وجود دارد كه ممكن است بر حسب زمان و مكان بسیار مهم و طوالني باشوند. چینه

 –زوا  اردویسوین می یوون سوا  بوین سونگ 41شناسي حودود توان به نبود چینهبرا  نمونه مي

زا  دونین پسین و پورمین پیشوین در گمی یون سا  بین سن 71سی ورین و یا نبود رسوبي حدود 

شناسوي موورد سوخن، بیشوتر بودون (. نبودزوا  چینوه3172زا  زاگرس اشاره كرد )مطیعي، كوه

اسوت كوه گویوا  خوردگي و به تقریب در زمه جا سطوح فرسایشي از نو  دگرشیبي موواز  چین

دو جنوبش كووزاایي زا و تغییورات سوط  لب دریازوا، وابسوته بوه ساختي زموینزا  زمینحركت

پالئوزوییوك ایوران،  –نین است.بخش زیرین پوشش سوكو  پركوامبرین پسوین كالدونین و زرسي

زا  زمامان در كشورزا  افغانسوتان، پاكسوتان، تركیوه و اربسوتان رخسارة سنگي مشابه با سنگ

ایران قسومتي  دارد. به زمین دلیل پذیرفته شده كه از زمان پركامبرین پسین تا پالئوزوییك پایاني،

اربستان بوده كه در شما  ابرقارة گندوانا قورار داشوته اسوت. افواون بور  –ا  لفریقا از سكو  قاره

زوا  زا  مغناطیسي ایران مركا  و البرز بوا قطوبا ، زمخواني و شبازت قطبچینهشوازد سنگ

زوا  مووالس یفاربستان، دلی ي بر این مط ب است. گمتني است كه وجود رد –مغناطیسي لفریقا 

زا  شما  خاور  ایران سبب شده تریاس صمحد توران در ب ند  –زا  پرمین گوند مشابه با سنگ

داغ لبد جنوبي صمحد توران و بخشي از صمحد اوراسیا دانسته شوود و كيه –زا  زاار مسجد تا كوه

كند. ولي، ان جدا ميداغ را از بقید سكو  ایرزا  كيهچنین تصور شود كه زمیندرز تتیس كهن، كوه

داغ، رخسوارة زا  پالئوزوییك كيوهدزد به جا پرمین، سنگشناسي جدید نشان ميزا  زمینیافته

گیورد كوه در زموان ایران )گندوانا( دارند. به زمین رو، ایون بواور قووت موي سنگي مشابه با صمحد

ه و به احتما  خط ممص ي اربستان بود –داغ زمچنان بخشي از سكو  ایران پالئوزوییك پهند كيه

 (. 3171داغ قرار داشته است )افتخارنژاد و بهروز ، صمحد ایران و صمحد توران، در شما  كيه

ا  از زوا  ناپیوسوتهبا این حا ، از جنووب بواختر  مشوهد توا شوما  خواور  فریموان، رخنموون

یوك كافوت درون زا  پالسیك به سن پرمین وجوود دارد كوه مبوین زا  اقیانوسي و رسوبپوسته
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زا  صومحد داغ را از دیگر بخشزا  كيهزایي، به سن پرمین است كه كوها ، زمراه با اقیانوسقاره

ا  دارند. در حالي قاره –زا  كامبرین زیرین ایران، بیشتر رخسارة كوالبي سازد.سنگایران جدا مي

اند، نشانگر رسووبات شده باشتهزا  كامبرین میاني و باالیي كه پس از یك وقمد رسوبي انكه، سنگ

سنگي سبا رنگ اردویسوین ماسهزا  شی ي و زستند. گسترش جغرافیایي ردیف كم سرفا  دریایي

سی ورین محدود به البرز خاور  و خاور ایران مركا  و جنوب خاور  زاگورس اسوت. نبوود ایون  –

از باختر و شما  باختر  ایوران،  ا زا  گستردهزا  دونین زیرین در بخشزا، به زمراه تواليسنگ

سواختي زا  فرسایشي وابسته به رخداد زمینزا  رو به باال  زمین و چرخهتواند معرف حركتمي

كربنیمر پاییني، نشانگر برقرار   –زا  دونین باالیي كالدونین باشد. گستردگي به نسبت زیاد سنگ

رسوبات كربنیمر باالیي در ایوران وجوود  دوبارة شرایط سكویي و چیرگي دریازا  كم سرفاست ولي،

 نین است. ساختي زرسيزایي وابسته به رویداد زمینندارد و نشانگر یك دورة خشكي

زا  شیمیایي پورمین، معورف دریوازا بوودن بر خالف كربنیمر باالیي، گستردگي بسیار زیاد كربنات

نگاه ك ي، در بیشتر پالئوزوییك،  نین دانسته شده است. در یكفاززا  پایاني چرخد كوزاایي زرسي

زا  رسوبي دریوایي، اند و فقط در اواخر این دوران حوضهزا  رسوبي ایران از نو  لوار  بودهحوضه

 (.3-4اند )شكل زا  لزكي شیمیایي توسعد بیشتر  داشتهحاو  ردیف

سُورخ سوازند  زوا سونگكامبرین باید گمت كه اگرچه در گذشته ماسوه –در مورد مرز پركامبرین 

زا  زیر این سازند )سازندزا  بایندور، اللون را لغاز چرخد رسوبي پالئوزوییك ایران دانسته و سنگ

س طانیه، باروت و زاگون(، را با انوان اینمراكامبرین، به طور قرارداد ، به پركامبرین پسوین نسوبت 

، صوالحي، منتشور نشوده، 3967یور، ، موي3964زا  فسی ي جدید )اشتوك ین، دادند ولي، یافتهمي

زا  كامبرین پیشین (، نشان داده است كه بخش باالیي سازند س طانیه دارا  فسیل3167حمد ، 

زوا  ا  از نوالراميگونوه نشوانهپالئوزوییوك، بودون زویچ –است. به طوور  كوه مورز پركوامبرین 

 گذرد.ساختي و ناپیوستگي از درون سازند س طانیه ميزمین
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زوا  الئوزوییك ایران زمچنان قابل بحث است. اگرچه پرمین به انوان یكوي از حركوتمرز باالیي پ

زا  سنگي مرز پالئوزوییوك و ( ( دانسته شده، ولي رخسارهPalatianتاریخ زمین )رویداد پاالتین)

ا  نقاط جهان، مرز پرمین و تریاس فقوط بوا ماوزوییك تماوت لشكار ندارند و در ایران، زمانند پاره

ا  نواحي )ج ما، لباده، شهرضوا، لمول، د رسوبي و سطوح فرسایشي مشخص است و حتي در پارهنبو

زوا  ( ممكن است مرز پرمین به تریاس تدریجي باشد كه با یك زون حدواسط حاو  سنگواره111

دزود شناسي پالئوزوییك ایران نشان ميزا  چینهشود.واقعیتمشترك پرمین و تریاس مشخص مي

نیون بر سكو  بسیار  از نقاط جهان، تأثیر رویدادزا  كوزواایووي كالدونیون و زرسي كه بر خالف

زوا  زوا  شواغولي نشوانها  كه به جووووا حركوتپالئوووزوییك ایران بسیار ناچیوا است، به گونه

زا  لتشمشواني لمیا، شناخته نشده به زمین رو سنگكوزاایي این رویداد، به جاچند مورد پرسش

زا  پ وتونیسم و دگرگوني نسوبت داده شوده بوه وییك ایران، گسترش چندان ندارند و پدیدهپالئوز

توان پذیرفت ساختي، ميپالئوزوییك ایران نیاز به بازنگر  دارد. با انایت به مازیت رویدادزا  زمین

شوناختي زوا  زموینكه پالئوزوییك ایران دوران لراموش نسوبي بووده اسوت.برا  بررسوي ویژگوي

زا  وابسوته، و سويس مسوايل ماگموازایي و شناختي دورهزا  چینهئوزوییك ایران، ابتدا ویژگيپال

 دگرگوني این دوران بیان خوازد شد. 
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 كوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووامبرین در ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 وان: مقدمهان           

زوا  كاتانگایي ایران، از زمان پركامبرین پسین شرایط تشكیل رسوبگیر  سكو  اپيپس از شكل

زوا  حاصول از فرسوایش كم سرفا و زمانند فورازم لموده و محول مناسوبي بورا  انباشوت رسووب

البي است.شورایط كوو زا  دگرگوني حاصل از رخداد كاتانگایي بودهزا  گرانیتي و سرزمینفرازمین

ساختي تا كامبرین پیشین ادامه داشته بوه گونه رویداد زمینتبخیر  پركامبرین پسین بدون زیچ –

زوا  لوار  اسوت كوه بوا انباشوت رسووب –زمین رو رسوبات كامبرین لغاز  ایران بیشتر كوالبي 

 یابد. رنگ ادامه ميسنگي سُرخزا  شی ي ماسهدولومیتي لغاز و با مجمواه

زا  كامبرین پیشین ایران )سازند زاگون، سازند اللون( به رنگ سُرخ ارغوواني و نهشتهبخش باالیي 

دزود كوه شناختي موجود نشان ميزا  بسیار كم سرفا  اكسید  است. شوازد زمیننشانگر محیط

ا  تبودیل در پایان كامبرین پیشین، پس از پسرو  كامل دریا، سرزمین ایران به خشوكي گسوترده

باالیي، بار دیگر شرایط دریا  كم سرفا فرازم لمده و در لن رسووبات  –كامبرین میاني شده ولي در 

زوا  نواچیا گوچ و شد. با این حا ، وجوود الیوهسنگ انباشته لزك و ماسهدولومیتي، شی ي، سنگ

 –دزد كه محیط دریایي كوامبرین میواني زا  نمكي، نشان ميزا  دولومیتي دارا  زم ریختالیه

زوا زا، ج بكزا، بازوپایان، مرجانزایي از خانوادة تری وبیتسرفا  چنداني نداشته است فسیلباالیي 

بواالیي(  –)كوامبرین میواني  زا نشانگر برتر  شرایط دریایي كم سرفا در زمان یاد شوده و كنودونت

 است.

زا  اگرس كافتا  از نقاط ایران به ویژه در شما  كرمان و جنوب خاور  زگمتني است كه در پاره

اند. بوه ا  پركامبرین پسین، تا كامبرین پیشیون و حتي اوایل كامبرین میاني ادامه داشتهدرون قاره

لتشمشواني پركوامبرین پسوین ار  –زوا  تبخیور  گونه نواحي، تمكیك انباشتهزمین دلیل در این

ن در بسیار  نقاط البرز، زا  رسوبي كامبرین ایراپذیر نیست.ردیفزا  كامبرین پیشین امكانردیف
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زا  زدگي دارند. به دلیل تغییر رخسارهزا  زاگرس بیرونایران مركا  و زمچنین برخي نقاط كوه

زا  كامبرین ایران به صوورت ا ، سنگچینهسنگي و زیستي و زمچنین تماوت نا  واحدزا  سنگ

 شوند.ا  توصیف ميناحیه

 لذربایجان –كامبرین در البرز 

زا و شرایط رسوبي، به ویژه وجود یك ناپیوستگي لشوكار، زا  لشكار در نو  رخسارهتماوتبه دلیل 

 –توان به دو مجمواد كامبرین پیشین و كامبرین میاني لذربایجان را مي –زا  كامبرین البرز سنگ

 باالیي تقسیم كرد.

رنگ سازند اللون ا  سُرخزسنگ، ماسه3163لذربایجان: تا پیش از سا   –كامبرین پیشین در البرز 

( نشان داد كه مرز پركامبرین 3939دانستند. مطالعات حمد  )را لغاز رسوبات كامبرین پیشین مي

ا  كامبرین پیشوین چینهگذرد. به زمین رو واحدزا  سنگكامبرین از درون سازند س طانیه مي –

، سازند باروت، سازند زاگون و سازند سازند س طانیه 5و  4، 1لذربایجان ابارتند از: اضوزا   –البرز 

لذربایجوان نیسوت.  –اللون. گمتني است كه توزیع جغرافیایي سازندزا  یاد شده منحصر به البورز 

زا  زاگرس در خور توجه اسوت و زا  مشابه در نقاط مخت ف ایران مركا  و حتي كوهوجود توالي

 باشد.تواند نشاند شرایط یكسان رسوبي در نواحي یاد شده مي

سازند  1زا  سنگي و سني مشابه ندارند. به اضوو ، ویژگي«سازند س طانیووه  5و  4، 1اضوزا  » 

نا  داده شده اسوت كوه شوامل .( (« Middle Dolomite Mbrاضو دولومیت میاني » س طانیه 

زوا  سی یسوي لزوكمتر زیرین لن سونگ 41ساز است كه زا  كربناتي چهرهمتر سنگ 72تا  41

زوایي ماننود تر  تیره و بقید لن دولومیت تا دولومیوت لزكوي روشون رنوگ اسوت. سونگوارهخاكس

سوازند  4( از كامبرین پیشین اسوت. اضوو Manykayكا )زا، معرف لشكوب مانيپروتوكونودونت

زوا  متور شویل 232تا  41شامل .« Upper Shale Mbrاضو شیل باالیي ) )» س طانیه، به نا  
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زوا  رُسوي خاكسوتر  لزككي متمایل به سبا است كه به طرف باال به سنگدار لزسی ت –رُسي 

دار زایي از شویل لزكوي فسوماتشود. در برش دلیر، در پاید این اضو میان الیهرنگ تبدیل ميتیره

 متر ضخامت وجود دارد.  35رنگ با حدود خاكستر  تیره تا سیاه

زوا و پایوان، زیولیتیودزا، اسومنجدار، شوكمپوسته زا گوني از فسیلدر اضو شیل باالیي انوا  گونا

( قطعوي Tommatianزا  ابتدایي وجود دارد كه تع ق این اضو را به لشكوب توماتین)كونودونت

.( « Upper Dolomite Mbrاضوو دولومیوت بواالیي )» سازند س طانیه به نوا   5سازد.اضو مي

ساز، با رنگ روشن تا خاكستر  روشن ، صخرها ، متب ورزا  تودهمتر دولومیت 791تا  251شامل 

ترین سنگوارة ایون اضوو و نشوانگر فراوان Colleniaزا  استروماتولیتي به ویژه انوا  است. ج بك

 است.( از كامبرین پیشین Atdabanianلشكوب لتابانین )

در  زوا  كربنواتي پدیود لموده كوه(، بخش بیشتر سوازند سو طانیه از سونگ3179از نگاه السمي )

اند و شامل دو توالي پسروندة بارگ است. توالي نخسوت بوا پیودایش زا  نو  رم  نهشته شدهسكو

تر شودن زا  دولومیت پاییني لغاز و با باال لمدن سط  لب دریا و سرفزا  پیشروندة كربناتنهشته

( ، وابسوته Chuariaرنگ دارا  چولریا) زا  تیرهجا  خود را به شیل زا  كربناتيحوضه، نهشته

زا  كربناتي سوكو  به بخش شیل زیرین داده است. پس از پایین افتادن دوبارة سط  لب، رخساره

دار اضوو زا  تیره رنگ و فسماتاند. توالي دو ، با شیلبخش دولومیت میاني بر جا  گذاشته شده

 یابد. زا  باالیي پایان ميشیل باالیي لغاز شده و با دولومیت

زا  مشابهي از سازند س طانیه در نواحي دامغان، لذربایجان، رخنمون –جدا از البرز  گمتني است كه

شیرگشت، كاشمر، ازبكوه، خمین، گ يایگان، اراك، تمرش گاارش شده است. در منطقود انوارك، بوا 

اند. در ناحید گربه و مرمرزا  الك با سازند س طانیه مقایسه شدهوجود دگرگوني پیشرفته، گروه چاه

.( قابل Aghda Fmساز اقدا )زا  ج بكلزك.( و سنگHeshem Fmقدا، سازند شی ي زشم )ا

.( : در Barut Fmاست.سوازند بواروت)قیاس با اضو شیل باالیي و دولومیت باالیي سازند س طانیه 
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سوی تي و  –زا  رسي متر شیل 734كی ومتر  جنوب باختر  زنجان( شامل  37محل بُرش الگو )

خاكسوتر  و سویاه اسوت كوه  -ریوا، بسویار میكوادار بوه رنوگ ارغوواني، كموي سوبا نها  داماسه

لزك و دولومیت حاو  چرت و استروماتولیت، دارد. بوه دلیول داشوتن گوذر زایي از سنگالیهمیان

زا  كربنواتي در پوایین الیهتدریجي با سازند س طانیه )در زیر( و سازند زاگون )در باال(، مقدار میان

توان سوازند حدواسوط سو طانیه و ا  كه باروت را ميتب بیشتر از بخش باالیي است، به گونهبه مرا

 زاگون دانست.

زوا  شود، ولوي یافتوهدر گذشته، سازند باروت بخشي از مجمواد اینمراكامبرین ایران دانسوته موي

زوا ماننود گووني از سونگوارهشناسي و زمچنین وجود انووا  گونواشناسي جدید، جایگاه چینهفسیل

Biconulites spزا سبب شده كه سن قطعي این سوازند لشوكوب زا و دینوفالسله.، استروماتولیت

(. گسوترش جغرافیوایي سوازند 3174از كامبرین پیشوین باشود )حمود ،  Botomianبوتومین ))

 لذربایجان نیست. جنوب سباوار، شیرگشت، خاور تهران از مناطقي زستند –باروت محدود به البرز 

زا  منسوب به سازند باروت، كه سازند باروت گاارش شده است. در شما  شهمیرزاد سمنان، سنگ

زا  كربناتي به طور امده محدود چهرة متماوتي دارند. جدا از افاایش درخور توجه ضخامت، تناوب

ا  زوزا  مقایسه شده با سازند بواروت، شیسوتبه بخش پایاني سازند است. در ناحید انارك، ردیف

 (.3997نا  دارند )الماسیان « واحد پَتیار » اپیدوتي زستند كه  –ك ریتي 

دار، زوا  لزوكا  زمگنوي از شویلچینوه( واحد سنگ Zagun Shale Fmسازند شی ي زاگون )

سنگ ریاداند لركوز ، سی ت سنگ میكادار زودفرسا است كه رنگ متمایل بوه سُورخ ارغوواني ماسه

گیر  شده در بواختر لبواد  (، ضخامت اندازه3961رفي شده توسط لسرتو )دارد. در بُرش الگو  مع

زا  متمواوتي از سوازند زاگوون گواارش شوده زا، ضخامتمتر است ولي در دیگر بُرش 451زاگون، 

( تغییر ضخامت سازند زاگوون ناشوي از تغییور رخسوارة جوانبي و 3964است. به اقیدة اشتوك ین )

ت. ولي، به احتما  فاز فرسایش پیش از سازند بواالیي )اللوون(، نقوش تبدیل لن به سازند باروت اس
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رنوگ، بیشتر  دارد.بخش زیرین سازند زاگون به دلیول داشوتن گول سونگ و سوی ت سونگ سُورخ

ا  خشك و به گمان قو  در یك محیط زا  گ ي و قالب ب ورزا  تبخیر  در یك محیط قارهترك

باالیي این سازند، معرف محیط رودخاند مانودر  اسوت  زا  بخشپالیایي انباشته شده است. سنگ

 (.3169)السمي، 

زوا سونگواره نودارد. حمود  سازند زاگون به جا بُرش كالشانه )ناحیود شیرگشوت(، در دیگور بورش

( و بوه Lenian( سن این رسوبات را معاد  كامبرین پیشین و درخور مقایسه با سر  لنین)3174)

 –داند. توزیع جغرافیایي سوازند زاگوون در البورز ( ميToyonian) ارز لشكوب تویونیناحتما  زم

زوا  زا  زاگرس درخور توجه است. در كافوتلذربایجان، نواحي گوناگون ایران مركا  و حتي كوه

سوی تي ارغوواني سوازند  –زوا  شوی ي كامبرین ایران مركا  و زاگرس، ردیف –پركامبرین پسین 

زا  ریواو، دسوو و زرموا شناسي شاخص، از جم ه زمرازان سر زاگون، بدون داشتن جایگاه چینه

 است.

ترین سوازندزا  كوامبرین .(: یكي از گستردهLalun Sandstone Fmسازند ماسه سنگي اللون )

زا  ظازر  به شناسي مشابه دارد. شبازتپیشین ایران است كه به تقریب در زمه جا تركیب سنگ

 Oldزا  دونین اروپا )ماسه سنگ سُرخ قدیمي )سنگبا ماسهشناسي این سازند ویژه رنگ و سنگ

Red Sandstone سبب شده بود توا ایون سوازند بوه سون دونوین دانسوته شوود. ولوي، جایگواه )

زا  فسی ي موجود، تع ق لن را به كوامبرین پیشوین حتموي سواخته اسوت.در شناسي و نشانهچینه

، و دیگر نقاط ایران، سوازند اللوون شوامل ضوخامت محل بُرش الگو واقع در دامند خاور  دره اللون

زا  لركوز ، متوسط دانه، كووارتا ، متوراكم، بوه رنوگ متر( از ماسه سنگ 411 – 611متغیر  )

است. با وجود گسوتردگي بند  متقاطع و مو  نقش، شاخص سُرخ ارغواني است كه به داشتن چینه

یست. با این حا ، وجود گارنت، لپاتیت، گ وكونیت زا  كوارتا  دانسته نسنگزیاد، منشأ این ماسه

زوا  دگرگووني زا  گرانیتي و سونگزا نتیجد تخریب تودهو فسمات سبب شده تا این ماسه سنگ
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زا  اللون اند.مرز زیرین ماسه سنگا  اكسیده انباشته شدهزا  رودخانهدانسته شوند كه در محیط

ا  كه گازي تمكیك این دو سازند دشوار ي است به گونهشی ي زاگون تدریج –زا  سی تي با ردیف

( 111بادا ، باختركاشان، كرموان و زا  س طانیه، پشتا  نقاط ایران )كوهاست. با این حا ، در پاره

تر از سازند زاگون، سبب شده تا یك زا  كهنزا  كنگ ومرایي و یا زمبر  اللون با ردیفوجود افق

 ن حتمي دانسته شود. فاز فرسایشي پیش از اللو

نا  داده ( « Zariganianزریگانین)»( به رویداد اامل این سط  فرسایشي مواز ، 3974پور )حقي

است. مرز باالیي سازند اللون در زمه جا نشانگر یك ایسوت رسووبي سراسور ، وابسوته بوه رخوداد 

كووارتایتي سونگ است.وجود یوك اضوو شوی ي ارغوواني و واحود  از ماسوه Milaianمیالیین ))

( در باال  سازند اللون سبب شده بود تا این سوازند Top Quartziteسمیدرنگ )كوارتایت رویي )

زا  كوارتا  بیشترین سهم را دارند. ولوي، زوم سنگبه سه اضو تقسیم شود كه در بین لنها ماسه

زوا  دارد و ردیوفزا  اللون سنگا  با ماسهاكنون پذیرفته شده كه كوارتایت رویي، مرز ناپیوسته

باالیي )سازند میال( است. در ضمن اضو شی ي ارغواني زم، به لحواظ  –پیش روندة كامبرین میاني 

» شناسي ایوران زا  فرسایشي پیش از كوارتایت رویي، در زمه جا وجود ندارد. لذا، در زمینچرخه

ست. فقط در ناحید كرمان، ارغواني كامبرین پیشین ا –زا  لركوز  سُرخ سنگیادلور ماسه« اللون 

نوا  ( « DahuSeriesسور  دازوو )» زوا  مشوابه، سونگ( به ماسوه3962زوكریده و زمكاران )

زوا  فسوی ي و گذار ، چندان مورد استماده نیست. به جا نشوانهاند، كه با وجود اولویت در نا داده

( ، سوازند اللوون Cruziana)( بوه نوا  كروزیانواRedlichiaزا  گروه ردلیچیا )تری وبیتلثار پا 

شناسوي سنگوارة دیگر  ندارد. و بنابراین، سن كامبرین پیشین لن بیشتر بر اسواس جایگواه چینوه

زا  رسوبي سازندزا  زاگون و اللون نشان دزندة بخشي از یك ابرتوالي است.تغییرات قايم رخساره

خاند ماندر  و پالیایي بور رو  دلتایي، رود –زا  گوناگون ساح ي است كه از جایگیر  زیر محیط

 (.3175اند )السمي و زمكاران، یكدیگر پدید لمده
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ا  معورف چینوه، واحود سونگ«سوازند مویال » لذربایجوان :  –پسوین در البورز  -كامبرین میواني 

لذربایجان و دیگر نواحي ایوران )بوه جوا كرموان( اسوت.  –باالیي البرز  –زا  كامبرین میاني سنگ

متر  535(، در میال كوه دامغان، به ضخامت 3961زند میال توسط روتنر و زمكاران )برش الگو  سا

اضوو  5زا  موجود، سازند میال را بوه گیر  و معرفي شده است. نامبردگان به دلیل نازمگنياندازه

 اند كه كم و بیش در بسیار  از نقاط ایران قابل شناسایي است.تقسیم كرده

زوا  موارني و شوی ي الیوهمتر دولومیت بدون فسیل زمراه بوا میوان 339« : سازند میال  3اضو » 

 زردرنگ است. 

ا  توا خاكسوتر  ا  به رنگ قهوهالیه، كمي ماسهلزك، الیهمتر سنگ 39« : سازند میال  2اضو » 

تورین ناچیا  از مارن و لزك مارني دارد. تری وبیت، بازوپا و زیولیتیوده فوراوان تیره است كه تناوب

 زا  این اضو زستند.سنگواره

لزك دانوه درشوت متر سنگ 32به انوان بارزترین اضو این سازند، شامل « : سازند میال  1اضو » 

( و بازوپایوان )بوه طوور Anomocarellaدار است. تری وبیت )گوروه روشن رنگ، ب ورین گ وكونیت

 كامبرین پسین زستند.زا  زیرین و یا میاني ( نشانگر قسمتBillingsellaامده از جنس 

دانوه و دار درشوتلزوك گ وكوونيسنگ، سنگمتر سی ت سنگ، ماسه 96« : سازند میال  4اضو » 

 زا و زیولیتیده كامبرین پسین است.مارن است كه زمچنان حاو  تری وبیت

زا  نازك الیه اسوت لزكسنگ و سنگ متر شیل بدون فسیل، ماسه 329«: سازند میال  5اضو » 

واحد ماسه سنگ كوارتا  سمید در قاادة لن وجود دارد. در میال كوه )بُرش الگو( این اضو  كه یك

به زمان اردویسین حتموي اسوت. بوه زموین  5سنگواره ندارد ولي، در دیگر نقاط ایران، تع ق اضو 

ا  بوه چینوهشناسي از سازند میال به انوان یك واحود سونگزا  زمیندلیل، در بسیار  از گاارش
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پوس از اردویسوین سوبب  اردویسین( یاد شده است. فرسایش –اردویسین )كامبرو  –كامبرین  سن

 شده تا این اضو در زمه جا وجود نداشته باشد .

سوازند مویال در  5( با توجه به رخساره و محیط رسوبووي، بر این باور است كه اضو 3179السمي )

ا  نهشوته شوده اسوت. مطالعوات شوت حوضوهزا  زیردریایي و ددریایي به نسبت سرف و در پنجه

زا  سازند توان به بررسي تری وبیتشناسي سازند میال درخور توجه است كه از میان لنها ميدیرینه

در، ابهر و روستا  چيق وو اشواره ( در نواحي میالكوه، شهمیرزاد، حسنك3971میال توسط كوشان )

ن زیستي جداگانه شناسایي كرده كوه مؤیود سون زو 7كرد. در این مطالعات، كوشان در سازند میال 

 كامبرین میاني تا اردویسین )ترمادوسین( است. 

از نظر جغرافیایي، سازند میال گستردگي زیاد ، در البرز، لذربایجان، ایران مركوا  و زاگورس دارد. 

به تدریج زا  شمالي البرز، سازند میال پس از كازش ضخامت، رسد كه به طرف دامنهاما، به نظر مي

تواند مؤید شرایط یكسان زا  سازند میال در نواحي گوناگون ایران ميشود. پایدار  ویژگيحذف مي

زوا  جدیود زا  وسیعي از ایران باشد. یافتوهپسین در گستره –زا  كامبرین میاني رسوبي حوضه

 دزد كه: شناسي ایران نشان ميزمین

تایت رویي با سازند میال بیشتر از سازند اللون است. به * با توجه به شوازد رو  زمین بستگي كوار

زا  شناسي، كوارتایت رویي از سازند اللون حذف و ردیفرو و بنا به توصید كمیتد م ي چینهزمین

 شود و لذا، باید یك اضو به سازند میال اضافه شود.لغازین سازند میال دانسته مي

این سازند ناپیوسته و از نو  دگرشیبي مواز  است. به  بُرش الگو با دیگر اضوزا  5* زمبر  اضو 

شناسي ایران بر لن زمین دلیل و زمچنین به دلیل داشتن سن اردویسین، توصید كمیتد م ي چینه

 ، از سازند میال حذف شود.5است كه اضو 
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از  (5* با توجه به افاودن یك اضو )كوارتایت رویي( به قاادة سازند میال و حذف یك اضو )اضوو 

، 3اضو خوازد بود، مشروط بر لنكه از اضوزا   5رأس این سازند، واحد سنگي میال كماكان دارا  

 یاد شود.  5و  4، 1، 2زا  بُرش الگو، با شماره 4و  1، 2

 كامبرین در ایران مركا 

 –زوا  كوامبرین البورز زا  كوامبرین زموان ویژگويزا  وسیعي از ایران مركا ، سنگدر گستره

زا  س طانیه، باروت، زاگون، اللوون و ا  در این نواحي نیا استماده از نا یجان را دارند. به گونهلذربا

زا  كافتي نوواحي اقودا، شوما  كرموان، بوافق و راور، سویما و پذیر است. اما، در حوضهمیال امكان

جوان اسوت و لذربای –زا  كامبرین متماوت از دیگر نواحي ایران مركا  و البرز شناسي سنگسنگ

 ( .2-4ا  متماوتي شناسایي و معرفي شوند )شكل چینهزمین امر سبب گردیده تا واحدزا  سنگ

متر ضخامت بوا دولومیوت لغواز  651زا  كامبرین با حدود )بین نایین و یاد(، سنگ« اَقدا » در  

زا  گمتوه میتباشد. بر رو  دولوشود كه با اضو دولومیت میاني سازند س طانیه قابل قیاس ميمي

ا ، ردیمي از شیل كربناتي میكادار به رنگ سبا زیتوني تا خاكستر ، شده، با یك ناپیوستگي چینه

 Heshemمتر وجود دارد كه نبو  )نقشود یواد( بوه لن سوازند زشوووم) 331تا  351به ضخامت 

Fmزوووایي ماننوود زووووا  نووازك الیوود سووازند زشووم سوونگوارهلزووك.( نووا  داده اسووت. سوونگ

Protohertzina anabarica, Olivoodes multisulcatus (  لنهوا را 3174دارد كه حمد )

داند و لذا سازند زشم را با اضو شویل بواالیي سو طانیه قابول قیواس متع ق به كامبرین پیشین مي

زوا  سویاه رنوگ و لزكا  دیگر  متشكل از سنگ چینهداند. بر رو  سازند زشم، واحد سنگمي

متور متغیور  411توا  15  سازند اقدا )نبو  نقشد یاد( وجود دارد كه ضوخامت لن از ساز به ناكوه

 است.
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زا  كامبرین است كه ساختار اسوتروماتولیتي از زا  اقدا، فراواني ج بكلزكزا  سنگاز ویژگي 

شناسوي شناسوي و جایگواه چینوهدارد. شوازد دیرینه Columnaefacta usatica Schenfنو  

ارز اضوو دولومیوت بواالیي ( بر این باور باشدكه سازند لزكي اقدا، زم3174حمد  )سبب شده تا 

سازند س طانیه است و سن لتابانین دارد. در ناحید اقدا، سازندزا  باروت و زاگوون وجوود نودارد و 

 زا  اقدا نشسته است.لزكسازند اللون با ناپیوستگي مواز  رو  سنگ

ازین كوامبرین پیشوین )سو طانیه، بواروت، زاگوون( را بایود در زا  لغو، ردیف«شما  كرمان » در 

بوافق(، ضوخامت  –زا  درزم سر  ریاو و سر  دسو جستجو كرد. در این نواحي )ساغند مجمواه

رسود. سازند زاگون به لحاظ تغییر رخساره و تبدیل به سازند اللون متغیر است و گازي به صمر موي

ارغوواني تشوكیل شوده كوه  –زا  سُرخ ارگي از ماسه سنگگذار  زاگون، حجم بدر دنبالد رسوب

زوا كوه جایگواه سونگگازي درشت دانه و حتي كنگ ومرایي است. در شما  كووورمان به این ماسوه

نوا  داده شوده اسوت « سور  دازوو »شناختووي مشابه با سازند اللون دارد، نگاشتي و سنگچینووه

ا  زایي از رُس ماسوهالیهارغواني و میان –سنگ سُرخ متر ماسه  411( كه حدود 3962)زوكریده، 

ا  بور رو  ا  به طور مح وي و بوا دگرشویبي زاویوهاست. این سر  با واسطد یك زون برشي قااده

زایي گیرد. بخش باالیي این سر  با كوارتایتي سمیدرنگ، اغ ب با ق وهزا  سر  دسو قرار ميلزك

ارز كوارتایت رویي دیگر نواحي است. در كامبرین میاني، پوس شود كه زماز چرت سیاه پوشیده مي

از یك ایست رسوبي لشكار، در اثر فرونشیني تدریجي كف حوضد رسوبي، دریا  كم سرفا  كامبرین 

باالیي بر نواحي شما  كرمان حاكم شده است. در شما  كرمان رسوبات كربناتي كوامبرین  –میاني 

رنگ، كوم و بویش بوا زا  شی ي سُرخشناختي و افاایش الیها سنگباالیي با تغییرات ناچی –میاني 

زوا  كربنواتي حواو  شوود و بوه دنبوا  لن ردیوفسنگ كووارتا  سومید لغواز مويیك افق ماسه

Redlichia شناسي این مجمواه شبازت نادیكووي با سازند میال دارد، ولي در شما  لید. سنگمي

انتخواب شوده اسوت .( « Kuhbanan Fmد كوزبنوان )سوازن» زوا، نووا  كورمان برا  این سنگ

 (. 3962)زوكریده و زمكاران، 
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( و حمود  3974اگرچه سازند كوزبنان ناحید كرمان بوا سوازند مویال قیواس شوده، اموا ولموارت )

( بر این باورند كه تغییرات سني سازند كوزبنان از اواخر كامبرین پیشین تا كامبرین میواني 3174)

 فیایي سازند كوزبنان محدود به نواحي كرمان، كوزبنان، راور و رفسنجان است.است. گسترش جغرا

زا  كوامبرین پیشوین مشوابه سوازندزا  سو طانیه، )شما  طبس(، ردیف« ناحید شیرگشت » در 

(، در 3964باروت، زاگون و اللون دیگر نواحي ایران است. ولي، در ایون ناحیوه، روتنور و زمكواران )

اند كوه شوامل ا  در مرتبد گروه معرفي كردهچینهرین پیشین، یك واحد سنگزا  كامبرو  ردیف

 –سه سازند كالشانه، درنجا  و شیرگشت است. دو سازند كالشانه و درنجا  به سن كامبرین میواني 

 پسین و سازند شیرگشت به سن اردویسین است.

لزك، )دولومیت، سنگ زا  رسوبي.( : مجمواد درزمي از سنگKalshaneh Fmسازند كالشانه )

ا  اسوت بوه زا  لتشمشاني )بیشتر دیاباز( است كه فاقد نظم چینهگچ( و سنگ -سنگشیل، ماسه

شناسي متر برلورد شده است. جایگاه چینه 3111زمین دلیل، بُرش الگو ندارد و ضخامت لن حدود 

دانسوته شوود ولوي  ظازر  سازند كالشانه سبب شده تا این مجمواد درزم به سن كامبرین میواني

اناصر سازنده، سیما  ظازر  و ساخت پیچیدة لن یادلور مجمواد دسو، به سن پركامبرین پسوین 

 كامبرین، است. –

 –زا  نازك الیه بوا زووازدگي كور  لزكمتر سنگ 321سازند درنجا  : در محل بُرش الگو، شامل 

مارن و سوی ت سونگ اسوت كوه گوازي زا  اسيار ، زایي از لزكالیها  روشن زمراه با میانقهوه

زا  گ ي و ب ورزا  دروغین نمك دارد. مرز زیرین سازند درنجا  به خوبي توصیف نشده است. ترك

متور، مشوخص  21لزك، به ضوخامت حوووودود مرز باالیي لن با یك الید ك ید  رازنمووا از سنگ

ووود شیوورگشت بوه دلیول شود كه به داشتن بوازوپوایوووان فوووراوان مشوخص اسوت. در ناحیومي

تدریجووووي بودن گذر كامبوورین به اردویسیووون، این الید ك یووود  حاو  بازوپا، به انوووان مرز 

 ,.Saukia spزوا )دو سیستم كامبووورین و اردویسیوون انتخاب شده اسوت. انووااي از تری وبیوت
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Idahoia sp, Iranaspis sp پایوان )زوایي از بازو( و زمچنوین نمونوه111. وObolus sp. 

Billingsella sp ارز  سازند درنجا ، پسین و نشانگر زم –( معرف زمان كامبرین میاني 111. و

 (. 3971سازند میال است )كوشان،  4و  1، 2به ویژه با اضوزا  

 

 كامبرین در زاگرس

 زا  كامبرین دو رخسارة متماوت دارند.در پهند زاگرس سنگ

رسود كوه زا  تبخیر  سر  زرما، سن كامبرین دارد و به نظر ميدر منطقد فارس، بیشتر انباشته

كه بوه ا  اند، به گونهزا  كافتي پركامبرین پسین تا زمان كامبرین ادامه داشتهسكو  فارس باریكه

ارز جوانبي و زمواني سوازندزا  باینودور، سو طانیه، زم« كمي كس زرما » (، 3991باور اشتوك ین )

( بر اسواس شووازد 3159( سازند میال است و حتي قوید  سیوكي )3باروت، زاگون، اللون و اضو )

داند. الیي ميزا  زرما را متع ق به كامبرین با( درنگ، مرز باال  نمك3پالینولوس ، در چاه شمارة )

زا  نمك كامبرین میاني را در زاگرس مرتمع گاارش كرده است و ( نیا وجود نهشته3179زازد  )

زا  زاگرس بوه دو سون زا از پركامبرین پسین تا كامبرین سبب شده تا گازي نمكتغییر سن نمك

ن پیشین بیشتر متماوت دانسته شوند، ولي تداو  شرایط تشكیل نمك از پركامبرین پسین تا كامبری

 محتمل است.



174 

 

174 

 

پوروار  زا  كامبرین به ویژه در كوه دنا، زردكوه، اشوترانكوه، سوباو، چوا در زاگرس مرتمع، سنگ

 3156زا  كامبرین زاگرس است كه حودود ترین ردیفپروار  یكي از كاملبروناد دارند. بُرش چا 

زوا  كوامبرین، سونگ ردیوف (. در ایون نوواحي )زاگورس مرتموع(3172متر ستبرا دارد )مطیعي، 

زوا  وسویعي از ایوران مركوا  دارنود. ا  به طوركامل مشابه با البرز، لذربایجوان و گسوترهرخساره

ا  كه استماده از نا  سازندزا  شناختي حاكي از شرایط یكسان رسوبي است، به گونهسنگ شبازت

ست .سوازند سو طانیه : بوه انووان پذیر الذربایجان زمچنان در پهند زاگرس امكان –كامبرین البرز 

 زا  لغازین كامبرین، در زاگرس مرتمع گاارش نشده است.ردیف

ارز جانبي س طانیه باشد.سازند باروت تواند زمخورده، بخشي از سر  زرما ميولي در زاگرس چین 

زوایي از هالیونازك الیه با میان متر دولومیت 352: بهترین رخنمون را در كوه سباو دارد كه شامل 

شناسي مشابهي بوا متر ضخامت، سنگ 532ارغواني است. در كوه دنا، سازند باروت با  –سُرخ  شیل

ا ، به زا  منطقهكوه سباو دارد. در این نواحي، سازند باروت سنگواره ندارد، ولي با توجه به مقایسه

 سن كامبرین پیشین دانسته شده است.

زوا  میكوادار متر(، سباو، كوه الجین و كوه گره شامل شیل 231سازند شی ي زاگون : در كوه دنا )

ا  شود. به گونها  ميلبي، است كه به طرف باال، به تدریج ماسه –رنگارنگ، از سُرخ ارغواني تا سبا 

رنگ و ریادانه و شیل است. ماننود دیگور نقواط زا  سُرخسنگزا  پایاني لن از نو  ماسهكه ردیف

شناسوي بوه سون ا  زاگرس زم زاگون سنگواره ندارد، ولي با توجه به جایگاه چینوهزایران، در كوه

 كامبرین پیشین است.

سنگي اللون : در بیشتر نقاط زاگرس مرتمع، به جا زردكووه، رخنموون دارد. اگرچوه در سازند ماسه

قواط ایوران زا  مشابه با دیگور نزا  كوارتا  ارغواني رنگ اللون شبیه ردیفسنگاین نواحي ماسه

زوا  اللوون سونگ( بر این باور است كه، در مقایسه با دیگر نوواحي، ماسوه3154است، ولي نبو  )

 تر  دارد و كمتر كوارتا  است.زاگرس رنگ روشن
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(. 3172سازند میال : در زاگرس به خوبي با بُرش الگو  لن در البرز قابول مقایسوه اسوت )مطیعوي، 

گمته شده ولي واسة سازند میال كاربرد بیشتر  دارد. « سازند بازفت » زا اگرچه گازي به این نهشته

زایي از زاگورس مرتموع شما  دره بازفت، زردكوه، كوه سباو، كوه الجین، كوه گره و كوه دنا، بخش

 زستند كه سازند میال رخنمون دارد. 

 (، سازند میال  زاگرس را به سه اضو تقسیم كرده است.3975نیا )ستوده

 متر دولومیت با كمي شیل است كه سنگوارة شاخص ندارد. 71)در پایین(، حدود  Aاضو 

سبا و سی ت سنگ اسوت  –زا  سُرخ متر( شیل 317تا  26)در وسط(، ضخامت متغیر  ) Bاضو 

 كه در قسمت میاني لن تناوبي از دولومیت وجود دارد. این اضو زم سنگوارة بارز ندارد.

الیووووه و شیوووول اسوت كوه لزوك نووووازكاوب منظموووي از سونگ)در بوواال (، تنووو Cاضووو 

 شود. سنگوووي و دولومیتووي به لن افوواوده ميزوووا  ماسهگازوووي الیه

 ,.Billingsella cf. rhombo, Billingsella spزایوووي ماننوووووود بوور اسواس سنگوووواره

Obolus spولي بر اساس مطالعات گرده شناسوي، .، سن این اضو، كامبرین میاني تا پسین است ،

را به سن كامبرین میاني تا بواالیي و توا حود  ترمادویسوین  Cزا  اضو( اكریتارك3991قوید  )

 داند. لغازین از اردویسین مي

 اردویسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووین در ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

شت، در دیگر سوایر، زا  اردویسین گسترش محدود دارند و به استثنا  ناحید شیرگدر ایران سنگ

شوود كوه بوا زا  كوارتا  سمیدرنگ لغاز ميسنگزا  اردویسین با یك واحد لوار  از ماسهسنگ

تر ارتباط ناپیوستوووه از نو  دگرشیبي فرسایشي دارد. با این حا ، در ناحید ك مورد زا  كهنسنگ
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ند ك مورد( از نوو  زوا  پركوامبرین )سواززا  اردویسوین بوا سونگ)باختر طبس( زمبر  انباشته

پوي اسوت زا  این زمان )پركامبرین( از نو  دگرشویبي لذریونا  و با گرانودیوریتدگرشیبي زاویه

زا  كامبرین و اردویسوین سوبب شوده توا زمبور  وجود برونادزا  مشترك سنگ (. 1-4)شكل 

از یوك زوا  یواد شوده شووازد  زا  یاد شده پیوسته دانسته شود، در حالي كه ناپیوسوتگيسنگ

ایست رسوبي پیش از اردویسین است كه به جا فرونشست شیرگشت در دیگر نقواط ایوران اثرگوذار 

 بوده است. 

زا  زا  اردویسین كربناتي است، در دیگر نقاط ایران، ردیفبه جا ناحید تالش و لرستان كه سنگ

مایل به سوبا و سنگ است كه به داشتن رنگ متاردویسین بیشتر از نو  شیل، سی ت سنگ و ماسه

زایوي از نو  تری وبیت، بازوپوا و سیستوییدزا شاخص زستند. ثابت بودن نسبووي رخسوارة سنگوواره

زا  دریایي كم سرفا  كنار قاره در سراسر ایران باشد. تواند حاكي از محیطزا  اردویسین ميسنگ

ا  ایوران بور دریا  برقارهنشیني این رسوبات را به یكي از مسیرزا  ا( محیط ته3973اشتامم ي )

زا  رسوبي سرف باور دارد كه به ( به محیط3179تتیس كهن دانسته است، ولي السمي )مركا  با 

 شده است.زا  ساح ي تبدیل ميزا  فالت قاره و سيس نهشتهتدریج به نهشته

ن و سویرجا –زا  رسوبي، در نواحي مواكو، اسومراین، جنووب خواور  زون سونند  جدا از سنگ 

زوا  لذریون بیرونوي زسوتند كوه زا  اردویسین ایران دارا  انوااي از سونگزا  تالش، سنگكوه

(، 3993(، ا و  )3933(، بربریان )3973زا  بازیك زیردریایي است. اشتامم ي )بیشتر از نو  گدازه

كوه در اثور  دانندسی ورین مي –زا  بازالتي یاد شده را بخشي از مجمواد ماگمایي اردویسین روانه

زا  اردویسوین اند.توزیع جغرافیایي سنگنخستین شكستگي سكو  پالئوزوییك ایران شكل گرفته

كوه، مویال كووه، طالقوان، لذربایجان )اسمراین، شما  شازرود، اَ َم –زا  البرز در نقاط مخت ف كوه

ا  )شیرگشت، ك مورد، لبیك، خ خا ، ماكو، تالش، ارومیه، مهاباد، شما  باختر  تبریا(، ایران مرك

زوا  محودود و دزد كه با وجود رخنمون( و زاگرس )زردكوه، گهكم، فراقان( نشان مي111كرمان، 
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ا  از پراكنده، پیشرو  دریا  اردویسوین بسویار گسوترده بووده اسوت، بوه طوور  كوه حتوي پواره

دشوت( بوا دریوا  كووه )بواختر كالرزا  كهن پركامبرین مانندك مرد )باختر طبس( و اَ َومفرازمین

توان حاصل زا  اردویسین را مياند. و لذا، نبود و كمبود رخنمونپیشروندة اردویسین پوشیده شده

زا  اردویسین ایران به طوور ك وي زا  فرسایشي پس از اردویسین دانست.از نظر سن، سنگچرخه

 زاگرس، به اردویسین پیشین تا میاني تع ق دارند. اما، در شما  باختر  كرمان و در

زوا  اردویسوین پایواني زا  مورد سخن تا اردویسین پسین است. نبود سونگتغییرات سني ردیف 

زوا  زا  معواد  كالودونین باشود زور چنود كوه چرخوهتواند نتیجد پسرو  دریا و لغاز جنبشمي

ن اند. افت سط  دریا در نتیجد یخبندان اردویسیفرسایشي بعد  نیا در فرسایش و حذف مؤثر بوده

توانود در پسورو  دریوا  اردویسوین پایواني پسین كه به ظازر اربستان را تحت تأثیر قرار داده مي

نقش داشته باشد. گمتني است كه از شوازد یخبندان اواخر اردویسین اربستان، در ایران اثر  دیده 

با وجود یكي  تر قرار داشته است.زا  شمالينشده كه شاید نشانگر این نكته باشد كه ایران در ارض

لذربایجان، ایران مركا   –زا  اردویسین در سه پهند البرز زا  سنگي، بررسي سنگبودن رخساره

 زا باشد. شناختي این انباشتهزا  چینهتواند بیانگر نا  و ویژگيو زاگرس مي

 لذربایجان –اردویسین در البرز 

، ولي گسترش محدود دارنود و در زموه زا  اردویسین رخنمون متعددلذربایجان، نهشته–در البرز 

تر قرار دارنود. زا  كامبرین و یا قدیميشیب، بر رو  سنگجا پس از یك ایست رسوبي، به طور زم

» و « سازند مویال  5اضو »، «لشكرك » ا  چینهلذربایجان( سه واحد سنگ –در این نواحي )البرز 

میوان لنهوا سوازند لشوكرك كواربرد بیشوتر  اندكوه از زوا  اردویسوین نشانگر ردیف« سازند ق ي 

( شناسایي و توسوط گوالس 3962متر ضخامت، توسط گانسر و زوبر ) 375دارد.سازند لشكرك : با 

(، در خاور ق د لشكرك )شما  طالقان، باختر كالردشوت( مطالعوه و معرفوي شوده كوه مورز 3965)
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شوود. بُورش ك )كربنیمر( پوشیده مويزیرین لن با سازند اللون گس ي و در باال با سازند لزكي مبار

 الگو  سازند لشكرك متشكل از سه واحد زیر است.

دار بدون فسیل متر  از دولومیت زرد تا سُرخ چرت 61متر، شیل و ماسه سنگ با یك افق  95 -3 

 در قااده.

تویید و دار به رنگ سُرخ زمراه با تناوبي از مارن، دارا  تری وبیت، سیسلزك گرهمتر، سنگ 25 -2 

 بازوپا.

لزوك بوي فسویل )در زوا  نوازكي از سونگسنگ زمراه با الیوهمتر، تناوبي از شیل و ماسه 55 -1

شوود و بوا سونگ كووارتا  پوشویده مويدار واحد پاییني با ردیمي از ماسوهزا  چرتباال(.دولومیت

و در زمه جوا وجوود دار بُرش الگمتر دولومیت چرت 61یابد. سنگ ادامه ميزا  شیل و ماسهتناوب

سونگ رود و سازند لشكرك بیشتر بوا افوق ماسوهندارد و به دو طرف، پس از نازك شدن از بین مي

دار موورد سوخن بخشوي از زوا  چورترسد دولومیوتشود. به نظر ميكوارتا  سمیدرنگ لغاز مي

د. بور زا  كامبرین )سازند میال( زستند و لذا شایسته اسوت از سوازند لشوكرك حوذف گردنوسنگ

 ,.Orthia, Michelinoceras sp., Orthoceras spزوا  موجوود، بوه ویوژه اساس سونگواره

Endoceras sp .سن سازند لشكرك اردویسین پیشین تا میاني است . 

زا  نازك الیه است كه با افقوي از لزكسنگ و سنگمتر شیل، ماسه 329، «سازند میال  5اضو » 

تور سوازند مویال دارد. ا  بوا اضووزا  كهونو ارتبواط ناپیوسوتهشوود كوارتایت سمیدرنگ لغاز مي

شناسي رو، كمیتد م ي چینهزا  سنگي و سني این اضو مشابه سازند لشكرك است به زمینویژگي

كند و نظر بر این است كه در تما  نقاط البرز سازند میال را توصیه نمي 5ایران استماده از واسة اضو 

 اردویسین، سازند لشكرك گمته شود. زا لذربایجان به سنگ –
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زوا و كی ومتر  جنوب باختر  شهرستان بجنوورد، در زیور شویل 51(: در Qelli Fmسازند ق ي )

زوا  متر لگ ومرا به رنگ سبا روشن زمراه بوا سونگ 361زا  سبارنگ اردویسینحدود سنگماسه

( از 3171دیده تا افشار حرب )زا  یاد شده سبب گرلتشمشاني ق یایي وجود دارد. حضور لتشمشاني

متور ضوخامت  262نا  سازند ق ي استماده كند كه شامل سه بخش جداگانه است:بخش پواییني بوا 

لزك، شیل و شیل لزكوي اسوت.بخش میواني بوا زا  لتشمشاني ق یایي، سنگشامل لگ ومرا، سنگ

ل میكوادار ا ، سوی ت لزكوي و شویسنگ، سی ت سونگ قهووهماسهمتر ضخامت شامل شیل،  432

سونگي و شویل سنگ، سی ت ماسهماسهمتر ضخامت شامل شیل سی تي،  224است.بخش باالیي با 

تووان در نوواحي سوالوگ، باختر اسمراین( سازند ق ي را موي –است. جدا از بُرش الگو )روستا  ق ي 

امتوداد  لباد )درگان، ج گد شقان، جنوب خاور  گرگان دید. در بین روستازا  خوش ییالق و تیل

سنگ میكادار به رنگ خاكستر  زیتوني وجود متر تناوب شیل و ماسه 335راه شازرود به لزادشهر( 

تووان ایون (. موي3974شوود )اشوتامم ي، متر بازالت و لگ ومرا دیوده موي 65دارد كه در قاادة لن 

زا  مر شدگيبند  تدریجي، قالب حزا  رسوبي، دانهمجمواه را با سازند ق ي مقایسه كرد. ساخت

زا  كامل و نواقص بند  پیچیده و چرخهزا  لغاشي، الیهبند  مورب، چینقاشقي و شیار ، الیه

زوا  (، انباشتگي سازند ق ي را در یك دریا  سرف و توسط جریان3179بوما سبب شده تا السمي )

  نیست. در ناحیود زا  اردویسین محدود به البرز خاورتوربیدیتي بداند.الز  به ذكر است كه گدازه

زوا  كربنواتي زا  زیردریایي، به رنگ سبا تیره، وجود دارد كوه تنواوبك ور از توابع خ خا ، گدازه

 (. 3971پور، زا  اردویسین است )حماهدرون لن حاو  كنودونت

 اردویسین در ایران مركا 

ریایي از نو  شویل، زا  دزا  اردویسین شامل نهشتهزا  وسیعي از ایران مركا ، سنگدر گستره

اسوت در ناحیود  111زا  كربناتي با فسیل تری وبیت، بازوپا، كنودونوت و سنگ، مارن و سنگماسه

اند كوه سوومین نا  داده« سازند شیرگشت » زا ( به این انباشته3963شیرگشت، روتنر و زمكاران )
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تورین متور، ضوخیم 3216سازند از گروه میال است.بُرش الگو  سازند شیرگشت با سوتبرا  حودود 

دار زا  گرزوكلزكمتر سنگ 57زا  اردویسین ایران است. بخش زیرین این سازند شامل انباشته

دار پوشویده فسویل ا  سُورخزا  ماسوهلزكزایي از مارن است كه با چند ده متر سنگالیهبا میان

نگي سوبا رنوگ تشوكیل سوزا  شی ي و ماسهشود. ولي، حجم اص ي سازند شیرگشت را انباشتهمي

زا  كربناتي لزكي دارد. بر خالف دیگور نقواط ایوران، در ناحیود زایي از سنگالیهدزد كه میانمي

شیرگشت گذر كامبرین پسین )سازند درنجا ( به اردویسین )سازند شیرگشت( تدریجي است و یك 

سوازد. تجموع زمدیگر جدا مي ال این دو را اززا  بی ینگلزك دارا  بازوپایان به نا  الیهالیه سنگ

كند.جدا از زا  گوناگون، سن اردویسین پیشین تا میاني را برا  سازند شیرگشت تعیین ميسنگواره

زا  سنگي سازند شیرگشت كم و بیش در سایر برونادزا  زا  درخور توجه ضخامت، ویژگيتماوت

حمظ شده است و  111رك، كرمان و اردویسین ایران مركا  به ویژه نواحي ك مرد، ازبكوه، جا ، انا

ا  از ایوران شوود. خوور، تنهوا ناحیوهبه زمین دلیل در زمه جا از نا  سازند شیرگشت استماده موي

اسوت )لیسوتوف، زا  اردویسین لن دگرگوني و بوه سون اردویسوین پسوین مركا  است كه سنگ

3934 .) 

 اردویسین در زاگرس

زا  شی ي زا  اردویسین ردیفایران، رخسارة چیرة سنگزا  زاگرس، زمانند دیگر نواحي در كوه

سنگي متمایل به سبا است كه به ویژه در كوه سورمه، زردكووه، چوالي شوه و كووه فراقوون ماسه –

 زا  اردویسین زستند:ا  زیر نشانگر نهشتهچینهزا  زاگرس سه واحد سنگبروناد دارند. در كوه

شویب و موابین سنگ است كه بوه طوور زومر شیل و ماسهمت 271سازند ای بیك : شامل حدود  -3

سازند میال )در زیر( و سازند زردكوه )در باال( قرار دارد. در نواحي كه سازند زردكوه وجود ندارد )كوه 

 شه( مرز باالیي سازند ای بیك با سازند فراقون )پرمین( از نو  دگرشیبي است.چالي
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ریا زا  دانهسنگزا و ماسهردكوه رخنمون دارد شامل شیلسازند زردكوه : كه فقط در امتداد ز -2

 91نیا به دو اضو غیر رسمي تقسیم شده است. اضو پاییني زردكووه حودود است كه توسط ستوده

متر شیل و ماسه سنگ است كه با زمبر  ناگهاني و پیوسته بر رو  سازند ای بیك قورار دارد و بوه 

متر ضخامت زمچنان از نو   247یي سازند زردكوه با حدود داشتن تری وبیت شاخص است. اضو باال

سنگ است كه در بخش میاني لن یك الید كنگ ومرایي وجود دارد. این اضو، به داشتن شیل و ماسه

زا  اضو باالیي سازند زردكووه مبوین زا  اضو پاییني و گراپتولیتگراپتولیت، بارز است. تری وبیت

متور  331دزد كوه زا نشان ميزا، كیتینوزوازا و اسك وكودونتركسن اردویسین است، ولي، لكریتا

قسمت زیرین سازند زردكوه به لشوكوب ترمادویسوین پسوین و بخوش بواالیي لن معورف لشوكوب 

(، 3171(.بر اساس مطالعوات برگریواان )3172باشد )مطیعي، لرنیگین تا النویرنین از اردویسین مي

ندراباس، گویا  یك چرخد )توالي( بارگ كم سرفا شوونده زا  اردویسین شما  بستون قايم سنگ

زا  فالت قارة زیر پاید اموا  توفاني زا  بخش سرف دریا به تدریج به نهشتهاست كه در لن، نهشته

شود و سورانجا  بوه ناپیوسوتگي پویش از سوی ورین پایوان زا  ساح ي تبدیل ميو سيس به نهشته

زا  پایان اردویسین باشد )السمي، در نتیجدگسترش یخچا پذیرد. این ناپیوستگي ممكن است مي

3179.) 

سونگي اردویسوین زاگورس داده زا  شی ي و ماسهسازند سیازو : نا  جدید  است كه به ردیف -1

 65( در تنوگ زكوین كووه فراقوون، در فاصو د 3171شده است. بُرش الگو  این سازند را قویود  )

متور  317معرفي نموده است.در بُرش الگو، سوازند سویازو بوا كی ومتر  شما  بندراباس مطالعه و 

زا  رسوبي مو  نقوش دار دارا  ساختسنگ الوان، دانه درشت و ق وهمتر ماسه 11ستبرا، با حدود 

زا  سی تي میكوادار بوه رنوگ شود و با توالي به نسبت زمگني از شیلبند  متقاطع لغاز ميو الیه

دار اداموه ا  فسویلزا  قهووهلزكزا  ریاداند خاكستر  و سنگسنگخاكستر ، ماسه –زیتوني 

یاید. در محل بُرش الگو، زمبر  پاییني مشخص نیست ولي، در دیگر نقاط، زمچوون ارتمااوات مي

لرستان و خوزستان با سازند زردكوه است. مرز باالیي این سازند به یك دگرشیبي فرسایشي است.با 
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رینویید، بریوزول و بازوپا  فراوان، تعیین سن سازند سویازو تنهوا بور وجود اورتوسراس، تری وبیت، ك

 311زا  مخت ف پالینومورف قرار داردو قوید ، در محل بُرش الگوو شناسي گونهمبنا  ارزش چینه

زیستي كیتینووزول سوامان زون 4زون زیستي لكریتارك و  6گونه پالینومورف شناسایي كرده كه در 

 اند.داده شده

لشوگی ین( بورا  سوازند سویازو  –اید مطالعات یاد شده، زمان اردویسین بواالیي )كارادوسوین بر پ 

میالد ( منجور بوه  2111زا  مطالعه شده توسط ریكارد و زمكار ) پیشنهاد شده است. گراپتولیت

متع وق بوه لشوكوب لشوگیل از  persculptusشناسایي دو زون زیستي شده اسوت. زون زیسوتي 

ترین قسمت اردویسین پسین اسوت. كه متع ق به جوان concepsو زون زیستي اردویسین پسین 

جدا از بُرش الگو، سازند سیازو زمچنان در كوه سوورمه، چنود چواه اكتشوافي در فوارس، ولوي بوه 

زا  دریایي است، ولي زا  گوناگون، معرف محیطزا  متغیر، شناسایي شده است.سنگوارهضخامت

زا  مخت ف سازند سیازو وجود دارد، حاكي اسوت كوه دریوا  ه در افقزا  رسوبي فراوان كساخت

زوا  سونگي سوازند سویازو و جایگواه اردویسین زاگورس سرفوا  چنوداني نداشوته اسوت. ویژگوي

سونگي اردویسوین دیگور نوواحي ماسوه –زا  شی ي شناسي لن به خوبي قابل قیاس با نهشتهچینه

 (3-4شكل ایران و معرف شرایط یكسان رسوبي است. )

 سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی ورین در ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

زا  سی ورین در ایران این باور را به وجوود لورده اسوت جغرافیا  دیرینه و چگونگي پراكنش سنگ

زا و افوت او  حركات شاغولي وابسته به رخداد كالدونین و یا گسترش جهاني یخچا كه به لحاظ تد

رو، در ایوران، سط  دریازا، در زمان سی ورین خشكي ایرانامین وسعت بیشتر  داشته و بوه زموین

دورة سی ورین، یك دورة نبود رسوبگذار  است. با این حا ، در نواحي محودود  از البورز خواور ، 

زایي به سن سی ورین گواارش شوده اسوت. بوه زموین و جنوب خاور  زاگرس سنگ ایران مركا 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=76&sid4=296&action=view2#pics#pics
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ساختي كالدوني، بخش شما  و زا  زمین( بر این باور است كه در پیامد جنبش3155دلیل، نبو  )

 شما  باختر  ایران به صورت خشكي )خشكي كالدوني( درلمده است.

س از گوذر از سومنان و محوالت بوه زردكووه لباد گرگوان لغواز و پومرز خاور  این خشكي از ا ي 

لمیا زا  سی ورین در تالش، محدودة این خشكي را پرسشبختیار  رسیده است. ولي، وجود سنگ

سونگي حواو  انووا  لزوك و ماسوهزا  سی ورین ایران بیشتر شوامل شویل، سونگ سازد.سنگمي

زا  رسووبي از نوو  كوم گر محیطگراپتولیت، مرجان، بازوپایان، تری وبیت و كنودونت است كه نشان

زوا  لتشمشواني از نوو  زوا  سوی ورین ایوران، فراوانوي سونگزا  سنگسرفا است. یكي از ویژگي

( در پوسوتد Opening Stageزا  زیردریایي است كه تأیید  بور یوك مرح ود بازشودگي)بازالت

وب گرگوان، جنووب كراتوني سكو  پالئوزوییك ایران است. گمتني است در برخي نقاط ایران )جنو

زا  رسوبي ایون زموان زا  لذرین سی ورین نسبت به سنگسیرجان(، سنگ –خاور  زون سنند  

 گسترش بیشتر  دارند. 

 سی ورین در ایران مركا 

سوازند »زا  سی وریون ایران مركوا  نوا  (، برا  سنگ3963برا  نخستین بار، روتنر و زمكاران )

 Gushkamarكردند كه نخستین سازند از گووووروه گوشكمر) را انتخاب.( « Niur Fmنیوووووور)

Groupمتور  446وار در جنوب خاور  ازبكوه( متشكل از ( است و در محل بُرش الگو )روستا  ني

زا  ناچیا از شویل و یوك بخوش دولوومیتي در الیهدار با میانا  تیرة مرجان زا  قهوهلزكسنگ

 ورین بُرش الگو در تما  ایران مركا  ثابوت نیسوت، بوه زا  سیقسمت زیرین است. رخسارة سنگ

سنگي سمیدرنگ زمراه زا  ماسهمتر نهشته 623ا  كه در ناحید شیرگشت، سازند نیور شامل گونه

( شوناخته Reference Sectionدار است كوه بوه انووان بورش مرجوع )زا  لزكي فسیلبا الیه

در بسیار  از نواحي ایران مركا  از جم ه جوا ، شود و زمین رخسارة لوار  سی ورین است كه مي
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زوا  لوار  حاصول از امومیوت دارد و معورف رخسواره 111ترود، شما  بوافق، انوارك، كاشوان و 

 كوزاایي كالدونین است.

رنگ با تركیب تیره زا  گدازهزا  سی ورین ناحید شیرگشت حضور جریانزا  سنگیكي از ویژگي 

كه به طور امو  در بخش پواییني سوازند جوا  دارنود و یوادلور تكاپوزوا  دار است بازالت اولیوین

زوا  بواز  سوی ورین، لتشمشاني سی ورین البرز خاور  است. افواون بور ناحیود شیرگشوت، گودازه

زا  سی ورین نواحي جوا ، تورود، شوما  بوافق و زرنود كرموان را تشوكیل زمچنان بخشي از سنگ

زا  دریایي )لكریتوارك، گوني از پالینومورفكنودونت و انوا  گونا دزد.فراواني مرجان، بازوپایان،مي

زا سبب شوده، توا ضومن ( در بُرش الگو و بُرش مرجع و مطالعد دقیق این سنگواره111كیتینوزوا و 

پسین سوازند نیوور  –تأیید محیط رسوبي دریا  كم امق و نادیك به ساحل، سن سی ورین میاني 

مركا  به ویژه در نواحي طوبس، جوا  )سوازند باكووه، ا وو  نواییني، مسجل باشد.در خاور ایران 

(، بوواختر كاشوومر، كاشووان، انووارك، نیشووابور، خووور، شووما  بووافق، زرنوود كرمووان، رفسوونجان، 3972

 زا  لتشمشاني سازند نیور گسترش درخور توجه دارند.زا  لوار  و گاه گدازهرخساره

لزوك تیورة رسووبات سوی ورین بیشوتر از نوو  سونگ با وجود این، در شما  كرمان )ناحید زرنود( 

زایي از گچ و دست كم سه افوق گودازه دار زمراه با دولومیت، كوارتایت و شیل است كه الیهفسیل

شناسوي گوني سنگزا یادلور بُرش الگو  سازند نیور است، ولي گونادارد. اگر چه رخسارة این سنگ

زوا  دگرگووني ت. در ضمن در ناحیود تورود، سونگگویا  شرایط و نو  محیط رسوبي متماوت اس

شناسوي شوبازت زیواد بوه سوازند نیوور دارنود بوه بواور شناسي و سونگوجود دارد كه از نظر چینه

( در اثر فاز كووزاایي پویش از لپتوین )سویمرین پسوین( دگرگوون 3157زوشمندزاده و زمكاران )

بواتونین )سویمرین میواني( بیشوتر  –ین زا در زمان باسوساند، ولي احتما  دگرگوني این سنگشده

 است. 

 سی ورین در البرز
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زوا اسوت. زا  سی ورین البرز منحصر به بخش خاور  ایون كووهبه جا ناحید تالش، گسترش سنگ

زوایي از البورز خواور  بیل، بجنورد، شوما  شوازرود، بخوشنواحي جاجر ، كوه كورخود، رباط قره

بیل، جواجر  و زمچنوین در رین دارند. در نواحي رباط قرهزا  سی وزستندكه برونادزایي از سنگ

دار در پایین، یوك بخوش زا  سی ورین شامل یك بخش شی ي تری وبیت و مرجانناحید ق ي، سنگ

كربناتي حاو  مرجان و بازوپایان در وسط و یك بخش ماسه سنگي در بواال اسوت. در بورش ربواط 

زوا  بوازالتي وجوود دارد كوه افشوار حورب ییني، افوقبیل و جاجر ، در باال  بخش كربناتي پاقره

زوا  داند. رخسوارة سونگزا  س طان میدان ناحید گرگان قابل قیاس مي(، لنها را با بازالت3171)

زا  سی ورین البرز خاور  مشابه ایران مركا  است. به زمین دلیل، در البرز خاور  زم برا  ردیف

 اده شده است.استم« سازند نیور » سی ورین از نا  

زوا  سو طان بازالوت» ا  سی ورین البورز خواور  چینهجدا از سازند نیور، یكي از واحدزا  سنگ 

زوا  لن در بخوش زوا  اردویسوین و دونوین دارد و ویژگوياست كه جایگازي بین سنگ« میدان 

)كوالرك، ماگماتیسم پالئوزوییك بیان خوازد شد.در البوورز بواختر ، بوه ویوژه در ناحیود فومنوات 

رنوگ و حواو  الیوه، سُورخلزوك ضوخیمزایي از سونگ( ردیف3971پور، ( و خ خا  )حماه3975

گوذار  شوده و نا .( « Derow Fmسازند درو )» سرپایان وجود دارد كه به طور غیررسمي به نا  

زوا  توانود معورف بخشوي از سونگتغییرات سني لن از اردویسین تا دونین پیشین است و لذا موي

 ورین البرز باشد. سنگ رخسارة استثنایي و نیا گسترش محدود برونادزا  یاد شده تع ق لنها را سی

 كند. زا  رسوبي مستقل و متماوت از البرز خاور  و ایران مركا  تدااي ميبه حوضه

 سی ورین در زاگرس

نوبي زردكوه و زا  سی ورین به طور امده دركوه گهكم، فراقون، دامند جزا  زاگرس، نهشتهدر كوه

انود كوه شوامل زا  اكتشافي زیره )فارس ساح ي( و پارس )خ ویج فوارس( گواارش شودهیا در چاه

دار است كوه رنگ میكادار و گراپتولیتزا  خاكستر  تیرهمتر(، شیل 711تا  71ضخامت متغیر  )
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گ وومرایي، بوه لزك دارد و در بیشتر جازا با یك واحود كنسنگ و كمي سنگزایي از ماسهالیهمیان

شوود. زا  دونین پوشویده مويزا  اردویسین قرار دارد و با سنگمتر، در رو  نهشته 5/4ضخامت 

زمانند دیگر نواحي ایران، مرز زیرین و زبرین این رسوبات از نو  دگرشویبي موواز  اسوت. فراوانوي 

داده شوود. ولوي، در  دار سی ورین نا زا  گراپتولیتگراپتولیت سبب شده تا در گذشته، به لن شیل

زا  سی ورین زاگرس است كه بُرش الگوو  لن توسوط معرف سنگ« سازند سرچازان» حا  حاضر 

 ( مطالعه و معرفي شده است.3174قوید  )

متور  312كی ومتر  شوما  بنودراباس(، حودود  321سازند شی ي سرچازان در محل بُرش الگو، )

زوا  لزك لغاز و با شویلا  و سنگ، لزك ماسهرایيسنگ كنگ ومزا  ماسهستبرا دارد كه با ردیف

ا  دارا  لزك ماسوهسنگ و كمي سنگزایي از ماسها  خاكستر  تیره و زیتوني حاو  تناوبورقه

ریا صوورتي زا  دانهیابد.در محل بُرش الگو، مرز زیرین سازند سرچازان به دولومیتبازوپا ادامه مي

مبرین پیشین( قیاس شده است، ولوي ایون حود، وضوعیت ثوابتي رنگي است كه با سازند باروت )كا

ندارد. مرز باالیي سازند سورچازان نیوا ثابوت نیسوت، در محول بُورش الگوو، ناپیوسوته و بوا سوازند 

شناسي انجا  زا  شاخص مطالعات دیرینهسنگي زاكین، به سن دونین است. به لحاظ سنگوارهماسه

گونود پوالینومورف )لكریتوارك، كیتینووزول، زواگ،  54 شده به روز و قابول اطمینوان اسوت وجوود

زوا  اسك وكودونت( قوید  را قادر ساخته است تا در سازند سرچازان دو زون زیستي، حاو  گونوه

 لكریتارك شناسایي كند. 

زوا  زیسوتي زا  سازنود سرچازان شامل زونمیالد ( گراپتولیت 2111به استنواد كار و زمكار )

leptoichcca, conuolutus  وscdgwickii زوا  اند.سونگزستند كه معرف سی ورین پیشین

دار سی ورین زاگرس غني از مواد للي است. این باور وجود دارد كه سونگ منشوأ مخوازن گراپتولیت

 (. 3131زا  سی ورین زستند )افشارحرب، گاز  افق گروه دزرَ ، ردیف
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 دونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووین در ایوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

جغرافیا  دونین پایین و دونین شناسي سبب شده تا بر خالف دونین باال، دیرینهزا  دیرینهنارسایي

شناسان بور لن اسوت كوه در لغواز دونوین شورایط میاني ایران در پردة ابها  باشد.تصور امو  زمین

ختر  جغرافیا  دیریند ایرانامین زمانند اواخر سی ورین بوده به این ترتیب كه در شما  و شما  با

زوا  شد كه تحوت توأثیر حركوتایران خشكي كالدوني و خاور لن با دریا  كم سرفایي پوشیده مي

 (.4-4شاغولي و رو به باال  رخداد كالدوني قرار داشته است )شكل 

زوا  شوود و سونگزا  دونین پایین در بخش بارگي از ایرانامین دیده نميبه زمین دلیل، سنگ 

تر قرار دارد. در دونین پسوین، زا  كهنونده و باناپیوستگي بر رو  سنگدونین میاني به طور پیشر

زا  دونین باالیي با گستردگي زیاد و پس از وسعت خشكي كالدوني كاسته شده و در نتیجه نهشته

ا  نقواط ایوران اند. با این حوا ، در پوارهاز یك ایست رسوبي، در نواحي زیاد  از ایران نهشته شده

زوا  ( ردیوف111( و البرز خاور  )خوش ییالق، بجنوورد و 111كرمان، اردكان و مركا  )طبس، 

شناسوي بوه سون دونوین رنگي )سازند پادزا( وجود دارد كه بیشتر به دلیل جایگاه چینهلوار  سُرخ

اند. ولي، سن دونین پیشین بوه طوور یقوین موورد تأییود قورار نگرفتوه و حتوي پیشین دانسته شده

زا  مورد نظر سن دونین پسین دارند. چنانچوه سنگس  گویا  لن است كه ماسهمطالعات پالینولو

زوا  زا  سُرخ )سازند پادزا( حتمي باشد، جا دارد كه در مورد ردیوفسنگسن دونین پسین ماسه

زوا  منسووب بوه دونوین پوایین، وجوود منسوب به دونین میاني زم تردید داشوت. جودا از ردیوف

سیوسوین  –زوا  ایم وین متع وق بوه لشوكوب 111یان، مرجان، كنودونت و زایي مانند بازوپافسیل

نشانگر لن است كه شرایط دریایي از دونین میاني لغاز و در دونین باال به بیشترین حد رسیده است. 

زا  دریایي سبب شد تا قوید  سیوكي بر این باور باشد كه در زمان دونین ولي، بررسي پالینومورف
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و این خرو  تا دونین پسوین اداموه  دریا  لزاد از سراسر سكو  ایران اقب نشستهپیشین و میاني، 

 داشته است. 

زا  وابسته به رخداد كالدوني است كه گاه بوا زا  دونین ایران، تداو  و تكرار نالراميیكي از ویژگي

 –ا  مرند ززا  نموذ  )سینیتزا  لتشمشاني بازیك و زماني با جایگیر  پیكرهگیر  گدازهشكل

زوا  شناسي، سونگزا  چینهج ما( زمراه بوده است. با تكیه بر نتایج پالینولوس  و توصیف ویژگي

زا  به طور امده زا  لوار  به سن دونین پیشین و سنگتوان در دو گروه سنگدونین ایران را مي

 پسین جا  داد.  –كربناتي به سن دونین میاني 

 دونین در ایران مركا 

، چنود و چوون دیرینوه جغرافیوا  زدگويدار و كمبود بیرونظ نداشتن رسوبات دریایي فسیلبه لحا

رسد شناسي موجود، چنین به نظوور ميزا  زمیندونین پایین ایران روشن نیست. با تكیووه بر داده

بورز كه در دونین پایینووي، نواحي باختر ایران از لب بیرون بوده در حالي كه در ایوران مركوا  و ال

رنگ كوارتا  و بوین زا  سُرخسنگا  دونین پاییني بیشتر به صورت ماسهزا  قارهخاور ، نهشته

زوا  زایي از گچ دارد و یا به طور جوانبي بوه نهشوتهزا  دولومیتي است كه به طور مح ي افقالیه

ند پادزوا رنوگ مووردنظر سواززوا  سُورخدزد. در زمه جا  ایران به لوار گچي تغییر رخساره مي

(Padeha (t) Fm.نا  داده شده است ). 

( بوه Gushkamar Groupسنگي پادزا : به انوان دومین سوازند از گوروه گوشوكمر)سازند ماسه

زا  ناچیا مح ي، بیشوتر صورتي شاخص است و جدا از تغییر رخساره –داشتن رنگ مایل به سُرخ 

سنگ سُرخ، شیل سُرخ و یا گچ دارد. یي از ماسهزاالیهزا  كوارتا  است كه میانسنگماسه شامل 

بند  مسط  با سیما  بند  مورب جناغي و الیهزا بیشتر از نو  الیهسنگزا  رسوبي ماسهساخت

زوا  تخریبوي كوه در تنواوب بوا دزد كوه گول سونگورقي زستند. مطالعات پالینولوس  نشان مي
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تور سوكو نهشوته زوا  سرفشند  و یا بخشزا  لرا  كسنگي زستند، در محیطزا  ماسهرخساره

زوا  زا  تخریبي زنگامي كه سوط  لب دریوا پوایین بووده اسوت، در محویطاند، ولي رخسارهشده

اند. گمتني است كه اگرچه در بعضي نوواحي، از جم وه ناحیود شیرگشوت، گوذر ساح ي نهشته شده

یبي و تدریجي دانسته شوده ولوي، سی ورین )سازند نیور( به دونین پایین )سازند پادزا( بدون دگرش

ناگهاني از سی ورین به دونین نشان از یك ایست رسوبي احتمالي در مرز سی ورین  تغییرات رخساره

تواند در زمه جا  ایران سراسر  باشد. نداشتن سنگوارة شاخص )به جا كووه به دونین دارد كه مي

شناسي، سازند پادزا كیه بر جایگاه چینهسه گوش در ناحید اسمورد ( سبب شده تا در زمه جا، با ت

(، 3171به سن دونین پیشین دانسته شود. ولي، بر اساس مطالعات پالینولوس ، قوید  و زمكواران )

زا  دریایي تنو  و فراوانوي بیشوتر  نسوبت بوه انووا  بر این باورند كه در سازند پادزا، پالینومورف

شده با سازند پادزا، به سن دونوین پسوین )فورازنین  زا  مقایسهتر لنكه ردیفخشكي دارند و مهم

زا  دونین میواني است . در صورت پذیرش سن دونین پسین، ضرور  است برا  سنگوارهپیشین( 

كننده داشت.گمتني است ( موجود در رو  سازند پادزا، پاسخ قانع111)مرجان، بازوپایان، كنودونت 

حي اسمورد ، بینالود، دامغان، سمنان، شوما  خواور  كه سنگ رخسارة امومي سازند پادزا در نوا

حیدریوه، بهابواد، شوما  چاریسه(، انارك، كاشان، ترود، جا ، گناباد، فردوس، تربت –اصمهان )زفره 

توانود بیل، دره رامیان، خوش ییالق، بجنورد، تغییر چنداني نودارد و مويكوه، رباط قرهطبس، ازبك

زا  وسیعي از خاور ایوران باشود. ولوي، در نوواحي جواجر ، رهمعرف شرایط یكسان رسوبي در گست

اسوت.در برخوي نقواط  بیل و كوه كورخود زمرازان گچي این سازند در خور توجهبجنورد، رباط قره

زوا  زوا  بیشوتركربناتي بوا فسویلسازند پادزا، ردیف زا  سُرخسنگایران مركا ، بر رو  ماسه

د. به زمین رو، پذیرفته شده كه در دونوین میواني، محویط رسووبي و باالیي وجود دار دونین میاني

ا  سویباار، بهورا  و شیشوتو، چینهتر شده و تا دونین پسین ادامه داشته است. واحدزا  سنگسرف

 باالیي ایران مركا  زستند.  –معرف سازندزا  زمان دونین میاني 
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( در ازبكوه مطالعه و معرفوي شوده،  a 3963سازند دولومیتي سیباار : كه توسط روتنر و زمكاران )

ترین سازند از گروه ازبكوه، شامل توالي زمگني به انوان نخستین واحد سنگي دونین میاني و پایین

زا  زیرین خوود )سوازند ا  است كه با ردیفزا  خاكستر  تیره با رنگ فرسایش قهوهاز دولومیت

ناتي لزكي رو  خود )سازند بهرا ( گذر تدریجي دارد. زا  كربپادزا( ارتباط ناپیوسته، ولي با ردیف

زا، به جا مرجان و بازوپایان نامشخص، سنگوارة بارز  وجود ندارد و لذا سن دونین در این دولومیت

شناسي است.سازند دولومیتي سیباار یكوي از واحودزا  سونگي میاني بیشتر بر مبنا  جایگاه چینه

در نواحي ازبكوه، شیرگشت، فردوس، خواف، بشورویه، تایبواد،  ك ید  ایران مركا  است كه تاكنون

زا  بینالود، انارك، خور، كاشان، جا ، ترود گاارش شده است، ولي گاارشوي مبنوي بور كاشمر، كوه

 وجود این سازند در البرز و زاگرس وجود ندارد.

. بنا به گاارش روتنر و سازند لزكي بهرا  : نا  خود را از سرتخت بهرا ، در جنوب ازبكوه گرفته است

خاكستر  و سیاه  –زا  لبي لزكمتر سنگ 111زا  بهرا  شامل لزك( سنگ a 3963زمكاران )

زا  موارني تیوره رنوگ دارد. مورز زیورین زایي از شیلالیهزا و میاناست كه به طور مح ي گرزك

سوازند بهورا  در تووالي زا  سیباار، تدریجي اسوت. بوه جوا جازوایي كوه سازند بهرا ، با دولومیت

شناسي ااد  و در زیر سازند شیشتو قرار دارد، در دیگر نواحي مرز باالیي این سازند ناپیوسته چینه

 و فرسایشي است.

( بوا سون فورازنین 2( با سن سیوسین و بهرا  )3در محل بُرش الگو، سازند بهرا  به دو بخش بهرا  )

ا  دوگاند مذكور چندان لشكار نیست و بوه مجمواود ززا، بخشتقسیم شده، ولي در دیگر رخنمون

زوا  تری وبیوت، زوا و انودكي خوردهزا، كنودونوتشود. بازوپایان، مرجانلنها، سازند بهرا  گمته مي

 –زوا  سیوسوین )دونوین میواني( زایي زستند كه تع ق سازند لزكي بهرا  را بوه لشوكوبسنگواره

 سازند.دونین پسین( مسجل ميفرازنین )
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زا  بهرا ، با رخسارة سنگي كم و بیش مشابه بوا بُورش الگوو، لزكدا از بُرش الگو )ازبكوه( سنگج

 –كهریانوو  –تایبواد  –زمچنان در نواحي خور، انارك، ترود، جا ، سمنان، دامغان، بینالود، گنابواد 

ر نوواحي شیرین تورود و دزا  چاهخواف، فردوس، اق ید گاارش شده است. گمتني است كه در كوه

زا  كربناتي سازند بهرا  به لحاظ ام كرد رخوداد سویمرین پیشوین، دگرگوون اق ید و نیریا، ردیف

زا  منسووب بوه سوازند بهورا ، لزك(. در بینالود، در سنگ3157زاده و زمكاران،زستند )زوشمند

كوران هچهار افق اكسیدلزن وجود دارد در ضمن، در قسمت باالیي سوازند بهورا ، كانسوارزا  چینو

 (.3931سرب، رو  و باریم گاارش شده است )واشكون و زمكاران، 

زوا  ا  دو زمانه است. به زمین رو، به دو زیور سوازند بوه نوا چینهسازند شیشتو : یك واحد سنگ

زوا  ( در باال تقسیم شده است كه مرز بین این دو با افقي از شویل2( در زیر و شیشتو )3شیشتو )

 aشود )روتنوور و زمكواران، ( مشخص ميMush Horizoneنوا  افق موش ) رنگ بهزغالي سیاه

( سون كربنیمور پیشوین 2فوامنین(، و شیشوتو ) –( سن دونین پسین )فرازنین 3(. شیشتو )3963

( تناوبي از شیل، مارن و لزك است 3ویاين( دارد. در محل بُرش الگو )ازبكوه(، شیشتو ) –)تورناين 

متر ضخامت، تناوبي از شیل سوبا تیوره،  126دوراه(، این زیر سازند با  ولي، در بُرش مرجع )حوض

ا  رازنموا بوه دار است كه در نادیك به رأس لن، الیوهزا  فسیللزكسنگ كوارتا  و سنگماسه

دار(، لزك سُرخ و شیل، حاو  سرپایان خوب حمظ شوده )الیود گونیاتیوتمتر از سنگ 23ضخامت 

 وجود دارد. 

زا  خاكسوتر  رنوگ، ا  از ردیفشود تا الید مذكور در زمینهین الیه ك ید  سبب ميرنگ سُرخ ا

ا  غني از بازوپایان، مرجوان، بریووزول، ( در زمه جا مجمواه3سیما  شاخص داشته باشد. شیشتو)

فوامنین اشواره دارند.گسوترش جغرافیوایي  –سرپایان و كنودونت دارد كه زمگي به زمان فورازنین 

ور زوایي یوادلبید فارس ردیوفازبكوه است. در خاور ده –به طور امده در نواحي طبس ( 3شیشتو )

رسد كه سازند شیشتو زستند ولي در دیگر نقاط ایران مركا ، این سازند گاارش نشده و به نظر مي
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شیرگشت، بوه  –سنگ،لزكي سازند شیشتو در نواحي بیرون از محدودة طبس رخسارة شی ي، ماسه

زوا  دزد.گمتني است كه در شوما  كرموان ردیوفربناتي شیمیایي تغییر رخساره ميزا  كردیف

شناسوي بوه سون زوا  زموینا  از گواارشلوار  قابل قیاس با سازند پادزا وجود دارد كه در پواره

زوا  ( بوا تكیوه بور اسوتدال 3996پوور )اند، ولوي داسوتانسیوسین، دانسته شده –لشكوب ایم ین 

رنگ و واحد كنگ ومرایي قیاس شده با سازند زا  سُرخسنگاین باور است كه ماسهشناسي بر دیرینه

زا  كربناتي با لباد با سنگپادزا، متع ق به دونین پسین است كه در نواحي زوتك، گریك و شمس

 اند.زمین سن )دونین پسین( پوشیده شده

تواند نشانگر استقال  و جدا بودن يزا  سنگي و زیستي دونین در ایران مركا  مگوني رخسارهگونا

 زا  رسوبي باشد. حوضه

 لذربایجان –دونین در البرز 

زوا بوه گوني رخسوارهزا  دونین چند رخسارة سنگي متماوت دارند. گونالذربایجان، سنگ -در البرز

زا  مسوتقل بوا شورایط سازد و وجود حوضهزا را منتمي ميحد  است كه تغییرات جانبي رخساره

زوا و حتوي تر باشد. جدا از رخسارة سنگي، لغواز و پایوان توواليتواند قابل قبو وبي متماوت، ميرس

زا متماوت است. در البرز خاور  سازندزا  پادزا و خووش یویالق، در پدیدة ماگمایي در این سنگ

زوا  البرز مركا  سازند جیرود و در البرز غربي )ماكو ( سازندزا  مولي و ایالن قره معورف سونگ

 دونین زستند.

انود. زا  دونوینییالق معرف سنگدونین در البرز خاور  : در البرز خاور  دو سازند پادزا و خوش

ا  مشوابه بوا ایوران مركوا  بوین چینوهزوا  سونگسنگي پادزا : ضمن داشتن ویژگيسازند ماسه

 (.5-4د )شكل ییالق )در باال( قرار دارزا  س طان میدان )در زیر( و سازند خوشبازالت
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بواالیي البورز خواور ، یكوي از  –زوا  دونوین میواني ییالق : به انوان الگوو  سونگسازند خوش

زا  دونین البرز است كه میان سازند لوار  پادزا )در زیر( و سازند لزكوي مبوارك ستبرترین ردیف

ق مطالعه و معرفي ییال( در گردند خوش3971نیا ))در باال( قرار دارد و بُرش الگو  لن توسط بارگ

توان به زا  این سازند را ميشده است. جدا از توصیف الیه به الید بُرش الگو، در یك نگاه ك ي توالي

 چهار اضو زیر تقسیم كرد.

زوا  سنگ، سی ت سنگ و شیل كوه درون الیوه* واحد لوار  پاییني، شامل تناوب كنگ ومرا، ماسه

زوا  سوطحي پوشویده اسوت و لوذا د به طور امو  با واریاهلزك دارد ) این واحرنگي از سنگتیره

 بروناد محدود دارد(.

سوی تي،  –زوا  ارسی وي زوا  پرفسویل، لزوكلزوكزوا  پواییني، شوامل سونگ* واحد كربنوات

 زا  دولومیتي.لوار  و لزكزا  زیستلزكسنگ

 ك ید  دارد.ا  كه سیما  الید قهوه -سنگ سُرخ * واحد لوار  باالیي متشكل از ماسه

لوار ، زوا  زیسوتلزكزا  پرفسیل، سنگلزكزا  باالیي، شامل تناوبي از سنگ* واحد كربنات

 لزك رُسي.شیل لزكي و سنگ

گووني از بازوپایوان، كنودونوت، تانتواكولیتس، تری وبیوت، مرجوان، پوالینومورف و فراواني انوا  گونوا

زوا  دریوایي ا ممكن ساخته است. ولي سن الیوهداران، تعیین سن دقیق سازند خوش ییالق رمهره

زوا، (، با تكیه بر كنودونت3934لغازین این سازند مورد بحث دیرینه شناسان بوده و زست. ودیگ )

سیوسین را برا  بخش زیرین سازند خوش ییالق معرفي كرده و بوه یوك نبوود  –سن ایم ین پسین 

ووس در بسویار  نقواط ایووووران سراسور  اسوت(. ا  به سن ایم ین باور دارد. ) ایون زیوواتوچینه

ییالق را به سن دونین میواني )لشوكوب زا  لغازین سازند خوششناسان الیهگوروزوووي از دیرینوه

شناساني زستند كوه لغواز سانویه و گ شني، دیرینه -دانند. ولي، احمدزاده زرو ، حمد ایم ین( مي
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داند.دیودگاه قویود  سویوكي از دونین پیشین مي Emsianسازند خوش ییالق را لشكوب اماین ))

شناسان تماوت لشكار دارد. نامبرده با اسوتناد بوه مطالعوات پوالینولوس ، در (، با دیگر دیرینه3994)

 سازندزا  پادزا و خوش ییالق سه زون زیستي شناسایي و معرفي كرده است . به باور قوید :

 شود.كه بخش زیرین سازند پادزا را شامل مي ، به سن فرازنین پیشین است3* زون زیستي 

، به سن فرازنین میاني كه در بخش باال  پادزا و قسمت بیشتر سازند خوش ییالق 2* زون زیستي 

 شناسایي شده است.

فامنین پیشین كه شوامل بخوش بواالیي سوازند خووش  –، به سن فرازنین پسین 1* زون زیستي 

 ییالق است.

س  بُرش الگو  سازند خوش ییالق مشابه نتایج حاصول از سوازند جیورود در نتایج مطالعات پالینولو

ا  از بازوپایان زاده زاشم( با سن دونین پسین است. در حالي كه، پارهالبرز مركا  )حسنك در، اما 

زایي است كه در سوازند جیورود زوم وجوود دونین میاني گاارش شده در سازند خوش ییالق زمان

زوا  یایي، گسترش سازند خوش ییالق محدود به محل بُرش الگو نیسوت. رسووبدارد.از نظر جغراف

بیل نیا با سازند خوش ییالق مقایسوه دریایي دونین نواحي جاجر ، كوه كورخود، بجنورد، رباط قره

شناسي و محیط رسوبي خوش ییالق در كوه اُزو  ( با بررسي سنگ3174اند. اصی یان مهاباد  )شده

بیل، بر این باور است كه سازند خوش ییالق دو رخسارة كربناتي و تخریبي دارد كه در قرهو در رباط

تر سكو است. لوار  و بخش سرفزا  فراكشند  و میان كشند ، تاالب، سد زیستبرگیرندة محیط

زوا  تخریبوي در این مد ، در زنگا  پایین بودن سط  لب دریا و یا زنگا  پیشورو  لن، رخسواره

 شدند.زا  كربناتي ميسارهجایگاین رخ

 دونین در البرز مركا  
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اردویسوین،  –زا  كوامبرین زا  دونین پاییني و میاني وجود ندارد و سنگدر البرز مركا ، سنگ

زا  پیشوروندة دونوین بواالیي بوه نوا  سوازند جیورود پس از یك چرخد فرسایشي طوالني با ردیف

 اند.پوشیده شده

شما   –( : در محل بُرش الگووو )روستا  جیووورود Geirud (Jeirud )Fmسازنووود جیووورود )

متر ضخامت دارد. از اضووزا  چهارگانود  761( و D, C, B, Aخاور  تهووووران( چهار اضوووو )

متور از  21به سن دونین پسین است كه با یك واحد لوار ، به ضخامت  Aسازند جیرود فقط اضو 

، بوا واحود  Aشوود. مورز پواییني اضوو ربنیمر پیشین جدا مي( و به سن كD, C, Bدیگر اضوزا )

چیند پاییني )سازند میال( از نو  دگرشیبي مواز  و بسیار شاخص اسوت ولوي در موورد مورز سنگ

 باالیي لن اتماق نظر وجود ندارد.

متر ضخامت، را به سن دونوین پسوین  155، با A(، در مطالعات اولیه، اضو 3964لسرتو و زمكار )

دار در متر بازالت پالسیوكالز 341ا  در پایین، سنگ و لزك ماسهمتر ماسه 341تند كه شامل دانس

متور شویل  2دار در باال بود. حضور حدود لزك فسیلسنگ، گنگ ومرا و سنگمتر ماسه 55وسط و 

زا  متع ق به لخرین لشكوب دونین )اسوترونین( در مورز خاكستر  حاو  اكریتارك، گرده و زاگ

زا  بازالتي مرز دونین و كربنیمر دانسته ، گدازه3966زا  بازالتي سبب شد تا در سا  ین گدازهزیر

 متر كازش یابد.  341متر به  115زا  دونین باالیي از شود و ستبرا  ردیف

، بر این باورند كوه پیشونهاد اولیود لسورتو  B.R.G.Mشناسان ( و زمین3172ولي، ا و  ناییني )

زا  بازالتي تأیید  بر این نظر ا  و حذف جانبي گدازهزا  فسی ي و منطقهست. دادهتر اپذیرفتني

 Bزوا  اضوو ( وجود ندارد، كربنیمر با كوارتایت Aاست. چرا كه در نواحي كه سازند جیرود )اضو

 شود.لغاز مي
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« جیورود سازند » شناسي ایران، در حا  حاضر واسة گمتني است كه بنا به توصید كمیتد م ي چینه

زا  دونوین بواالیي البورز مركوا  و بواختر  بُرش الگو است كه معرف سنگ Aارز با اضو تنها زم

اسوت و لوذا كواربرد به سن كربنیمور، قابول قیواس بوا سوازند مبوارك  Dو  B  ،Cاست. اضوزا  

دار زوا  كربنواتي ك ورزا  سازند جیرود داشوتن لپاتیوتندارند.الز  به ذكر است كه یكي از ویژگي

رنوگ زا  تیرهزا  لوار  و شیلا  و یا سیمان به ویژه در الیه)فرانكولیت( است كه به صورت دانه

درصود  21توا  3دار زوا  فسوماتشود. در درة شمشوك ایوار الیوهزا  زیرین سازند دیده ميالیه

P2O5 جدا از دار اقتصاد  است ولي فرلور  لنها دشوار استزا  فسماتاست. اگرچه ذخیرة الیه .

زوایي از لبواد( زمچنوان نشوانهكوه، دلیور، مبواركزا  سازند جیرود )فیروزدرة شمشك، دیگر بُرش

ا  از كشوورزا  زمسوایه دار ایران مركا ، زاگرس و حتي پوارهزا  فسماتفسمات دارد كه با الیه

 قابل قیاس است. 

 دونین در لذربایجان ) ماكو (

رسود كوه در زموان زا  دونین است، و به نظور موياار  از سنگزا  وسیعي از لذربایجان گستره

پُ دشت تووالي بوه نسوبت  –دونین، لذربایجان بخشي از خشكي كالدوني بوده است. در ناحید ماكو 

ا  به نسبت متماوت از دیگر نواحي ایوران زا  دونین وجود دارد كه سنگ رخسارهستبر  از سنگ

ا  غیر رسومي زیور تقسویم چینه( به دو واحد سنگ 3971ي )دارند و توسط ا و  ناییني و ب ورچ

 اند.شده

 75متوور سووتبرا و دو اضووو دارد. اضووو پوواییني ) 3211( : حوودود Muli Fmسووازند مووولي )

متر( به طور امده از دولومیت با  3375متر(،كوارتایت سُرخ با سیمان سی یسي است و اضو باالیي )

 زا  دولومیتي ساخته شده است.لزكسمید و سنگ -  سُرخ سنگ كوارتازایي از ماسهالیهمیان
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پایان، كرینویید( قابل نامگوذار  نیسوتند. اموا بور اسواس زا  سازند مولي )بازوپایان، شكمسنگواره

زیر دونین باالیي( این سازند به سن دونین پیشین  –شناسي )رو  اردویسین دگرگوني جایگاه چینه

خالف بُرش الگو، در ناحید پُ دشت )كنار رودخانود ارس( سوازند موولي تا میاني تصور شده است. بر 

 زا  دونین میاني و قابل قیاس با سازندزا  سیباار و بهرا  در ایران مركا  است.دارا  سنگواره

 –متر ستبرا، در رو  سازند مولي )دونین پیشوین  3111.( : با Ilanqareh Fmسازند ایالن قره )

ا  بوه رنوگ روشون، ند روته )پرمین باالیي( قرار دارد و شامل دولومیوت ماسوهمیاني( و در زیر ساز

ا  اسوت. ایون سوازند دارا  چهوار اضوو اسوت. زا  ماسهزا  نازك الید شی ي، شیل و لزكلزك

( d) معرف لشكوب فرازنین از دونین پسین و اضو چهوار  ) a, b, cزا  سه اضو زیرین ( سنگواره

 شین است. وابسته به كربنیمر پی

 سیرجان –دونین در سنند  

لباد سون حاجي –سیرجان به ویژه ناحید اسمندقه  –زا  جنوب خاور  سنند  بخشي از دگرگوني

زوا  موورد سوخن را بوه دو ، منتشر نشده( بخوش دونوین دگرگووني3171يي )ارند. سباهدونین د

از مرمرزا  مخت وف « مي كس خبر ك» كمي كس خَبر )در زیر( و سَرگَا )در باال( تقسیم كرده است.

زا  كربنویید، بازوپایان، مرجان، بریوزول و پالینومورف است كه تشكیل شده كه گازي حاو  فسیل

از شیسوت، فی یوت، كوارتایوت و حجوم « كمي كس سَورگَا » سازد.تع ق لن را به دونین مسجل مي

كربنواتي وجوود دارد.  لن تناوبزیاد  شیست سبا زمراه با گدازة بالشي است كه در بخش پاییني 

فامنین  –زا  فرازنین باالیي ( است كه پالینومورفTurbiditeلشمته)كمي كس سرگا نواي رسوب

 لغاز  دارد. 

 دونین در زاگرس
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كووه، اشوترانكوه، كووه زایي از شما  خاور  زاگرس )زاگرس مرتمع( به ویژه در نواحي زرددر بخش

زوایي الیهزا  كمي كوارتا  سمیدرنگ با میانسنگي زمگني از ماسهدنا، كوه گهكم و فراقون توال

دار سوی ورین و در زیور ردیوف زا  گراپتولیترنگ وجود دارد كه در رو  شیلزا  كر از دولومیت

شناسي، به ویوژه نداشوتن سونگوارة شواخص كربناتي پرمین )سازند داالن( قرار دارند. جایگاه چینه

 پرمین دانسته شوند. –زا  مورد نظر به سن كربنیمر سبب شده بود تا ردیف

 –زا  منسوب بوه پرموو ماسه( نشان داد كه بخش بیشتر سنگ3177مطالعات پالینولوس  قوید  )

تر  از بخش باالیي لن متع وق بوه باالیي داشته و جاء كوچك –كربنیمر، به واقع سن دونین میاني 

زا  زا  لوار  دونین باالیي و افقنشان داد كه بین ردیفپرمین زیر است. مطالعات تكمی ي قوید  

می یون سا ، بین اواخور فورازنین از دونوین،  71لغازین پرمین یك ایست رسوبي به بارگي بیش از 

 تمامي كربنیمر، تا لشكوب ساكمارین از پرمین وجود دارد. 

ه دو اضو جداگانوه تقسویم زا )سازند فراقون( بماسهنا پیوستگي مورد سخن سبب شد تا این سنگ

بوه سون پورمین « اضو زاكوین » در زیر و به سن دونین پسین، دو ، « اضو چالیشه » شود. یكي 

پیشین، در باال. وجوود یوك ایسوت رسووبي طووالني در درون سوازند فراقوون و نازموازنگي لن بوا 

نهاد تقسویم شناسوي ایوران پیشوشناسي جهاني سبب شد تا كمیتد م وي چینوهاستانداردزا  چینه

زوا  لوار  دونوین سازند فراقون به دو اضو چالیشه و زاكین را نيذیرد. به زموین رو، بورا  ردیوف

داده « سوازند فراقوون » زا  لوار  پورمین نوا  انتخاب شد و به نهشته« سازند زاكین » باالیي نا  

ایران، در حوا  حاضور  شناسيشد. بدین ترتیب با توجه به پیشنهاد قوید  و تايید كمیتد م ي چینه

 زا  دونین زاگرس است.سازند لوار  زاكین )زاكین( معرف سنگ

كی وومتر  شوما  بنودراباس، توسوط  31، در كوه فراقون، در «سازند لوار  زاكین » بُرش الگو  

متر ستبرا، ردیوف بوه نسوبت  235( معرفي شده است. در این محل، سازند زاكین با 3177قوید  )

زوایي از الیوها  است كه میانزا  سمیدرنگ با رنگ فرسایش متمایل به قهوهسنگزمگني از ماسه
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ا  خاكسوتر  دارد. زا  تیرة زغالي و گازي كنگ وومرا  ماسوها ، شیلزا  دانه ریا قهوهدولومیت

زوا  دولوومیتي بوه صوورت زا  شی ي اغ ب پوشیده است و نمود روشن ندارند ولي تناوبالیهمیان

سنگ مایل بوه سومید، سویما  برجسوته دارنود. در كووه ا  از ماسها  رنگ در زمینههوهنوارزا  ق

فراقون، سازند زاكین بین دو سط  ناپیوستگي محدود است. زمبر  پاییني لن با سوازند سورچازان 

 )سی ورین( و حد باالیي لن با كنگ ومرا  قاادة سازند فراقون )به سن پرمین پیشین( است.

ازند لوار  زاكوین منحصور بوه لكریتوارك و میوسويورزا زسوتند. حاصول مطالعود زا  سوسنگواره

متور از  96در سوتبرا   IIو  Iزون زیستي است. زون زیستي  5زا  یاد شده شناسایي پالینومورف

متر و  354، در ستبرا  IVو  IIIزا  زیستي سازند زاكین قرار دارد و سن دونین پیشین دارد. زون

متر از این سوازند ظوازر و سون نسوبي دونوین  5/15در ستبرا   Vارد. بیوزون سن دونین میاني د

(( تا دونین Gedinnianسان تغییرات سني این سازند از دونین پیشین )سدینین )پسین دارد. بدین

 (( است.Frasnianپسین )فرازنین )

شوكار بوا دیگور ا  تمواوت لدزد كه سوازند زاكوین از نگواه رخسوارها  نشان ميزا  منطقهبررسي

ا  دونین ایران )جیرود، خوش ییالق، پادزا، سیباار، بهرا ، شیشوتو( دارد. بوه چینهواحدزا  سنگ

زوا  ا ، زماننود ردیوفچینوهزا  لوار  زاكین، به ویژه از نگاه زیسوت(، ردیف3177باور قوید  )

یاد شده در اربسوتان دونین اربستان زمچون تاویل، جوف و جُبه است و نظر به این كه سازندزا  

 تواند به انوان مخازن نمت مورد توجه باشد. است، بنابراین سازند زاكین ميسنگ مخان نمت 

 كربنیموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور در ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

زا  سوكویي دونوین پسوین پوس از یوك به جا لذربایجان و زاگرس، در بیشتر نواحي ایران، نهشته

زوا  دونوین بواالیي، پیشین ادامه دارد. در نتیجود زمچوون سونگ ایست رسوبي ناچیا، تا كربنیمر
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زا  كربنیمر پاییني گسترش به نسبت زیاد  در ایران دارنودو بوه تقریوب در زموه جوا رو  سنگ

زوا  ك مورد( ا  نقاط )شرق دماوند، تالش، كوهدر پارهزا  دونین باال قرار دارند. با این حا ، سنگ

 (.6-4اند )شكل تر از دونین باالیي دیده شدهزا  كهنهشتهزا  كربنیمر بر رو  نسنگ

زا  كربنیمر شناخته شدة ایران، بیشتر به سن كربنیمر پاییني تا اوایل كربنیمر بواال )لشوكوب سنگ

زوا  نامورین( زستند و از این رو، این باور وجود دارد كه در اوایل كربنیمر پسین، بوا لغواز جنوبش

زایوي، بواال زا  خشكيا  سبب حركتساخت ناحیهنین، بار دیگر زمینسيساختي زم ارز زرزمین

زا  مح ي شده، به طور  كه نواحي وسیعي از سكو  ایران در معرض زا  وسیع و لشمتگيلمدگي

زا  پالئوزوییك زیرین شده است. فرسایش قرار گرفته و گاه بااث فرسایش ستبرا  زیاد  از سنگ

توان پذیرفت كه نوسانات سط  لب دریوا در بیورون لمودن سوكو و پوذیرا ميا ، ولي از نگاه منطقه

ا  حاكي اسوت كوه بور خوالف دونوین زا  منطقهتر داشته است. دادهشدن فرسایش، نقش اساسي

پسین و كربنیمر پیشین كه سط  لب دریازا در باالترین مقدار بوده، در زمان نامورین و در ادامد لن 

انود. ایون زا  زیاد  از ابرقارة گنودوانا را زیور پوشوش داشوتهزا بخشچا تا لشكوب ساكمارین یخ

ترین حد سط  لب دریازا  نامورین پسین و وستمالین پیشین انطباق دارد. رخداد یخچالي با پایین

زا  یخچالي یاد شده بر سرزمین ایران بي اثر بوده ولي احتما  تأثیر لن بر اُفت سوط  اگرچه دوره

زایوي سراسور  نوامورین، در نوواحي پذیرفتني باشد. گمتني است كوه جودا از خشوكي تواندلب مي

زوا  زا  كربنیمر پایین ایران، به ویژه در بین ردیوفگوناگون البرز و ایران مركا ، در توالي سنگ

زوووا  فوورسایشي وجووود ویاين میاني، زمچنان شوازد روشني از انمصا  رسوبي و حاكمیت دوره

 را پیشنهاد كرد.« البرزین » توان نا  این دورة فوورسایشي مي دارد. بورا 

زا  تیره رنگ زا  لزكي است ولي شیلزا  كربنیمر پاییني در بیشتر نقاط ایران كربناتنو  سنگ

 111گوني از بازوپایان، گونیاتیوت، تری وبیوت، برویووزول و و مارن نیا وجود دارد كه حاو  انوا  گونا

زا  یاد شده نشان از دریازا  گر  و كم سرفوا دارد. در ایوران گي و زیستي سنگاست. رخسارة سن
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رسد كوه دریوا  كربنیمور زا  سنگي كربنیمر درخور توجه است و به نظر ميمركا  تنو  رخساره

زا  ساختار  با شرایط رسوبي متماوتي را زیور پوشوش داشوته كوه در پیشین ایران مركا ، ب وك

 اند.  سرف نقش امده داشتهزاجدایش لنها، گسل

زوا  زوا  كووهزا  ماگمایي است. اما بعضي از لندزیتزا  كربنیمر ایران نبود سنگیكي از ویژگي

سیرجان را بوه سون كربنیمور  –زا  زیردریایي جنوب خاور  پهند سنند  طالش و بخشي از روانه

مافیك و اولترامافیك مشهد كه به زا  اند، ولي به احتما  بیشتر سن لنها دونین است. سنگدانسته

 است كه سن پرمین دارند. بود، باقیماندة اقیانوس تتیس كهن  سن كربنیمر دانسته شده

 

 كربنیمر در البرز

زایي كربناتي با تغییرات سوني از لشوكوب زا  كربنیمر به طور امده ردیفگزا  البرز، سندر كوه

تورناین تا نامورین زستند. یك رویداد فرسایشي، به سن ویاين میاني )فواز البورزین(، سوبب شوده 

زا  كربناتي زیر سوط  ناپیوسوتگي ویواين زا  كربنیمر البرز ناپیوسته باشد. به ردیفاست تا توالي

» نامورین در درة چالوس به نا   –زا  ویاين میاني نا  داده شده، و ردیف« د مبارك سازن» میاني 

 نا  دارند.« سازند قا  ق عه »و « سازنود باقرلبواد » و در ناحید گرگان « سازنوود دزدبنوود 



212 

 

212 

 

سازند جیرود  Dو  C, B( ( اضوزا  Isopiqueمتر ستبرا، ایاوپیك 451سازند لزكي مبارك : با 

زوا  زا  كربنیمر پایین البرز است. اگرچه این واحد سونگي بوه طوور اموده ردیوفف سنگو معر

كند ولي گسترش لن در البرز شمالي نیوا درخوور توجوه اسوت و كربنیمر البرز جنوبي را تدااي مي

( در محل بُورش الگوو، 3961حتي در مقایسه با البرز جنوبي ستبرا  بیشتر دارد. به گاارش لسرتو )

بارك بر رو  سازند میال و در زیر سازند نسن )پرمین باالیي( قرار دارد ولي در دیگر نواحي سازند م

زوا  زوا  رو  لن ممكون اسوت بوه سونسازند مبارك بیشتر با سازند جیرود زمبر است و ردیف

زوا  ورزان كربنواتگون )پرمین، تریاس، سوراسیك( باشد. در دو ناحید گدوك و تاقودیس لینوهگونا

شیب، رو  سازند اللون و در شما  شازرود بور رو  سوازند خووش یویالق با ناپیوستگي زم مبارك

شود. با وجود زمگني نسبي، لسترتو سازند مبارك را به چهار زون سنگي زیر تقسیم كرده دیده مي

 است.

 زا  سیاه رنگ،زا  لزكي تیره و مارنمتر، مارن 31 – 91، 3* زون سنگي 

 زا  نازك الیه به رنگ خاكستر  تیره،لزكتر، سنگم 351، 2* زون سنگي 

 زا  متراكم و سخت به رنگ سیاه،لزكمتر، سنگ 31، 1* زون سنگي 

 زا  خاكستر  تیره با رنگ زوازدة زرد،لزكمتر، سنگ  311، 4* زون سنگي 

ر یوك زا  سنگي چهارگانه وضوح چنوداني ندارنود و دزا زونزم در بُرش الگو و زم در دیگر بُرش

موارني  –زوا  شوی ي الیوها  است كه میانلزك الیهنگاه ك ي، این سازند، ردیف زمگني از سنگ 

 اند. زا  شی ي را پوشاندهزا  سطحي تناوبزا، واریاهتیره رنگ دارد و به جا در بُرش دره

شناسوي انجوا  رینوهزا، بازوپایان(، مطالعوات دیداران، مرجانزا )روزنهبه دلیل فراواني انوا  سنگواره

، Earlandia  ،Septabrunsiina krainicaشده درخور توجه است. چهووووار زون زیستوووووي
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Paleaspiroplectammina diversa  وDainella chomatica زا  سازند مبارك از ویژگي

 زا  مذكور، نشانگرلشكوب تورناین پیشین تا ویاين میاني زستند.زوناست. زیست

شناسوي و سوني، سوازند مبوارك قابول دزد كه از نظر جایگاه چینها  نشان مينطقهزا  ممقایسه

( در ایران مركا  است زرچند كه سنگ رخسارة این دو تمواوت زیواد 2قیاس با زیرسازند شیشتو )

زا  ساكن، فقیر از اكسیژن و غنوي از (، محیط رسوبي سازند مبارك را لب3171زاده )دارد.درویش

زا فاص د قابل توجه داشته است. مهار  رده كه به نسبت امیق بوده و از برجستگيگوگرد توصیف ك

زوا  سوازند لزوكگون، سونگزا  گونا(، با توجه به زیررخساره3172( و السمي و مهار  )3171)

لوار ، تواالب، پهنود كشوند  و زمچنوین دریوا  بواز زا  سد زیسوتزا  محیطمبارك را نهشته

( كربنواتي نهشوته شوده اسوت. در ناحیود Rampدار مالیوم )یك سط  شویب دانند كه بر رو مي

 7(، 3171محمود  )جاجر  )كوه اُزو ( سازند مبارك سرشت مشوابهي دارد و بنوا بوه گواارش زاده

چرخد پسرونده، نشانگر یك توالي بارگ پسرونده در سازند مبارك است. گمتنوي اسوت كوه سوازند 

كوه خشاچا ، فوومن، ماسووله، ك وور )خ خوا (، البورز خواور   رود،مبارك در نواحي الموت، سنگ

 111( شوما  شوهمیرزاد و 111لبواد، شوما  شوازرود، گنبود كواووس، نووده و )خوش ییالق، تیل

 گسترش دارد. 

زا  شاخص، مرمر  زا  معاد  سازند مبارك، ضمن داشتن سنگوارهلزكدربند، سنگدر ناحید لق

داغ را دربند با البرز، یكي از دالی ي است كه افتخارنژاد كيهكربنیمرلق زا اند. شبیه بودن ردیفشده

داند. گمتني كه سازند مبارك دارا  پتانسیل زیدروكربني ادامد سكو  پالئوزوییك صمحد ایران مي

زا  میكریتي غني از مواد للي است زا  مارني و لزكزا  زیرین این سازند دارا  الیهاست. بخش

 مناسبي باشند. توانند سنگ مخانلزك ميزا  ضخیم دولومیت و سنگاالیي لن، الیهو در بخش ب

ویواين میواني  –زا  كربنیمر )سازند مبارك( محدود بوه توورناین در دامند جنوبي البرز سن سنگ

رسد كه خرو  ویاين میاني دامند جنوبي تا زمان پرمین به درازا كشیده است. بور است و به نظر مي
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امند جنوبي، در دامند شمالي البرز پس از فاز فرسایشي ویاين میاني )رخداد البرزین( دوباره خالف د

» زووا  این دریا  پیشرونده به طوووور غیررسومي سوازندزا  دریا پیشرو  داشته است. به نهشته

 نا  داده شده است.« دزدبند » و « ق عووه قا » ، «باد باقوورل

ا  )در زیر(، لزك زیرین، ماسه سونگ و ، با چهار اضو لزك ماسه«اقرلباد سازند ب» در درة رامیان 

» زا  ویاين تا باشكرین نسبت داده شده است.در بواختر لزادشوهر لزك باالیي )در باال( به لشكوب

ا  در زیور، ماسوه سونگ و چنود متر ضخامت شامل سه اضو لزك ماسه 231، با «ق عه سازند قا 

سی ت سنگ و شویل در بواال اسوت.در لبریوا شومالي درة چوالوس )روسوتا   الید زغالي در وسط و

سه سازند یاد شده كه معرف پیشرو  دوبارة دریا  كربنیمور پوایین بور « سازند دزدبند » دزدبند( 

توانند با یكدیگر و زور یوك لنهوا بوه تنهوایي، قابول قیواس بوا رو  سكو  البرز شمالي زستند مي

 (. 6-4ر در ایران مركا  باشند )شكل زا  لوار  سازند سردردیف

 

 كربنیمر در ایران مركا 

زوا  ، نهشوته«ب ووك طوبس » اند. در زا  متماوتزا  كربنیمر به رخسارهدر ایران مركا ، سنگ

زا  با فرو نشسوت زیواد اسوت. بوه زموین زا  لوار  انباشته شده در حوضهیمر بیشتر رسوبكربن

زا و تغییر ستبرا و سن رسوبات درخور توجه است. در ب وك طبس، زیرسوازند دلیل، تماوت رخساره
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زا  كربنیمور ( و سازند سردر، با تغییرات سني كربنیمر پیشین تا پسین )؟( نشانگر سنگ2شیشتو )

، 111ند. در حالي كه، در سكوزا  محاط به ب وك طبس، مانند نواحي یاد، اردكان، اردستان و زست

زا  سازند لزكوي مبوارك در البورز زا  كربنیمر رخسارة كربناتد لزكي دارند و یادلور نهشتهسنگ

 زستند. 

تووجهي  زا  كربنیمر زمچنان رخسارة كربناتي دارد ولي ستبرا  درخورسنگ« ب وك ك مرد » در 

زا  كربنیمر این ب وك است كه تواكنون در دیگور منواطق ایوران متر(، از ویژگي 321گچ )گازي تا 

زا  كربنیمر ب ووك ك مورد در ایووران زماننود گچي نهشته –گاارش نشده است. رخسارة كربناتي 

ارايود گوذار  شوده اسوت. ، نوا «سوازند گچوا  » ندارد و به زمین دلیل، به طور غیررسمي، به نا  

زوا  كربنیمور تواند معورف ویژگوي(، سازند سردر و سازند گچا  مي2شرحي بر زیرسازند شیشتو )

 ایران مركا  باشد.

بُرش الگو  این زیرسازند در ازبكوه است كه شرح چنداني از لن در دسترس  -( 2زیرسازند شیشتو )

خامت دارد و بیشتر تناوبي متر ض 237نیست. بُرش مرجع این واحد سنگي، در بُرش حوض دو راه، 

لزوك در بواال، تقسویم لزك خاكستر  تیره و شیل است. فراواني شویل در پوایین و سونگاز سنگ

(، بر 2سازد. سن زیرسازند شیشتو )( را به دو واحد شی ي )زیر( و كربناتي )باال( ممكن مي2شیشتو )

ویواين لغواز  اسوت. زوم در بُورش الگوو زا، از تورناین پایاني تا اساس سرپایان، بازوپایان و مرجان

اسوت « افق مووش » ( منطبق بر 2)ازبكوه( و زم در بُرش مرجع )حوض دوراه( مرز زیرین شیشتو )

داند. ولي مورز بواال  ( این مرز را گسل مي3133كه به ظازر تدریجي و پیوسته است ولي گُرگیج )

زا  كنگ ومرایي قاادة سوازند با افق این سازند با سازند سردر، یك سط  فرسایشي مواز  است كه

شود و معرف ایست رسوبي و چرخد فرسایشي ویاين میاني است كه در زمه جا  سردر مشخص مي

ایران سراسر  است و برا  لن نا  البرزین پیشنهاد شده است. با وجود تماوت زیاد رخسارة سونگي، 

 رز مقایسه كرد.توان با سازند لزكي مبارك الب( را مي2زیرسازند شیشتو )
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زا  شی ي ماسه سنگي كربنیمر ایران مركا  است كه لور نهشتهسازند لوار  سردر : این سازند یاد

گیر  شده است. در محل زا  شتر  )دره سردر( اندازهزا  باختر  كوهبُرش الگو  لن در كوزيایه

شوود و لوذا كا لن دیده نميبُرش الگو، سازند سردر در یك ساختار تاقدیس گونه بروناد دارد كه مر

شناسي بخش زیرین لن دانسته نیست. به زموین رو بورش كمكوي ایون ستبرا، و چند و چون سنگ

زا  بیشتر ایون سوازند تواند نشانگر ویژگيسازند در دامند جنوبي كوه جما  )درة حوض دوراه( مي

زا  شوی ي ر  از نهشتهباشد.به تقریب در بسیار  از نقاط ب وك طبس، سازند سردر، ضخامت متغی

زوا  لزكوي، زوا  مكورر  از ماسوه سونگسنگي سبارنگ تا خاكستر  اسوت كوه تنواوبماسه –

ا  رنگ دارد. مجمواد یاد شده سیما  تيوه مازورزوا  ا  قهوهزا  ماسهلزككوارتایت و یا سنگ

 رنگ دارد كه در شناسایي سازند كار ساز است.تیره

زوا  سومیدرنگ، بوه ا  رازنموا از كوارتایوتزا  سازند سردر، بوا الیوهماسه سنگ زا وتوالي شیل

شود كه به لحاظ داشتن رخسارة لوار ، اضو  از سازند سردر دانسته متر، پوشیده مي 74ضخامت 

زا  مورد زا  جدید رو  زمین این باور را به وجود لورده كه پیوند كوارتایتشده است. ولي، یافته

زوا  كربنیمور بناتي زمان پرمین )سازند جموا ( بوه مراتوب بیشوتر از سونگزا  كرسخن با ردیف

شناسوي، اضوو كووارتایتي یواد )سازند سردر( است و به زمین رو، بنا به پیشنهاد كمیتد م ي چینه

 شود..زا  لوار  دریا  پیشروندة پرمین ميزا  كربنیمر حذف و نهشتهشده از ردیف

تقسویم «  2سردر » و «  3سردر » ین سازنود را به دو زیر سازند زوووا  یافت شده، ااز رو  فسیل

(. مرز بین این دو به خوبي روشن نیست و در بیشتر نقاط تمكیك یاد 3172اند )ا و  ناییني، كرده

 پذیر نیست.شده امكان

زا  لغازین سردر شامل در بُرش حوض دوراه )برش مرجع( و زمچنین در دو سو  رود سردر، الیه

زایي از ماسوه سونگ اسوت كوه بوا ناپیوسوتگي الیهمتر كنگ ومرا  چرتي، زمراه با میان 51تا  11

( نشسته است. با توجه به سن بخش زیرین سازند سردر 2زا  باالیي، شیشتو )شیب بر رو  الیهزم
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زا  فرسایشوي و پوس )ویاين پسین(، ناپیوستگي فرسایشي پیش از سازند سردر، تأیید  به چرخه

دریا  كربنیمر پیشین است كه در ایران یك پدیدة سراسر  است. زمبر  باال  این سازند  نشست

زمچنان به یك دگر شیبي فرسایشي است كه در زیر الیود كووارتایتي سومیدرنگ پورمین )سوازند 

شناسي مشوتركي وجوود جما ( قرار دارد.با وجود فراواني سنگواره، دربارة این سازند دیدگاه دیرینه

( را به سن كربنیمر پسوین 2( را ویاين پسین تا نامورین و سردر )3( سردر )3967استيانوف ) ندارد.

دانود. ( را متع ق به پنسی وانین پیشین موي2(، سردر )3966داند. در حالي كه والیسر )و پرمین مي

زا  سوردر، سوبب شود توا .( در لخرین الیهGasterioceras spزا  وستمالین )حضور گونیاتیت

گوون، ارايود زا  سني گونوا( مرز باال  سردر را محدود به لغاز وستمالین بداند.دیدگاه3996اد  )ی

تصویر  روشن از مرز سني سازند سردر و در نتیجه مرز كربنیمر و پرمین ایوران مركوا  را دشووار 

ند سردر دزد كه یك ایست رسوبي در باال  سازا  نشان ميزا  منطقهسازد. با وجود این، دادهمي

دار كربنیمور پایواني در قااودة پیشورو  بوارگ بعود  زا  لوار  فسیلحتمي است ولي وجود افق

زوا  كربنیمور ایوران مركوا  )پیشرو  پرمین( سبب شده تا سازند سردر، توالي كوام ي از نهشوته

 دانسته شود.

نوواحي  زوا  شوتر  و شیرگشوت دارد، درگمتني است كه رخسارة سازند سردر اختصاص بوه كووه

زا  كربنیمور بوا سوازند سوردر، مقایسوه سنگ 111ازبكوه، فردوس، گناباد، كرمان، بامان، انارك و 

 اند، ولي تماوت رخسارة لنها به نسبت زیاد است.شده

شیرگشت، در بیشتر نوواحي ایوران مركوا  )یواد، اردكوان،  –زا  شتر  سازند گچا  : به جا كوه

زا  كربناتي لزكوي زسوتند. در فرابوو  ك مورد )بواختر یمر ردیفزا  كربناردستان، انارك( نهشته

زا  كربنیمر، كربناتي و به داشتن یك اضو تبخیر  شاخص است. به زموین طبس( رخسارة سنگ

 انتخواب شوده كوه تمواوت« سوازند گچوا  » زا  كربنیمور نوا  دلیل، در ب وك ك مرد برا  سنگ
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حوضد طبس دارد. در بُورش معرفوي شوده، )لقانبواتي،  ا  لشكار  با سازند لوار  سردر دررخساره

 (، سازند گچا  چهار اضو دارد.3975

ا  مطبوق اسوت كوه بوا زا  الیهلزكمتر ضخامت ، شامل سنگ 75، )در پایین(، با حدود Aاضو 

زوا  دونوین و گواه رو  شیب، گازي رو  سونگچند الید ماسه سنگ كوارتا  وبا ناپیوستگي زم

زا  این اضو، به ویژه انوا  بازوپایان لن مشابه سین قرار دارد. ریا و درشت سنگوارهزا  اردویردیف

 زا  لغازین سازند سردر است.زا  شتر  و یا در الیه( كوه2انوا  موجود در زیر سازند شیشتو)

زا  خاكستر  ضوخیم الیود صوخره سواز اسوت. در ایون اضوو دولومیت 91تا  71، حدود Bاضو 

 –سن توورناین  –نشده ولي به لحاظ قرارگیر  در زیر سط  فرسایشي ویاين میاني سنگواره دیده 

 ویاين پذیرفته شده است.

كنود كوه ، به انوان یك الید ك ید  رازنما، مرح د پسرو  دریا  كربنیمر را مشوخص مويCاضو 

نوازك  متر گچ و با كمي دولومیت زمراه است. این اضو به طور جانبي 351تا  321گازي با نهشت 

دزد كه این اضو نشانگر فاز ا  نشان ميمنطقه ارز شناسي و زمشود. جایگاه چینهو گاه حذف مي

 پسرو  دریا  ویاين بوده و به تقریب در زمه جا  ایران قابل شناسایي است )فاز البرزین(.

زوا  خاكسوتر  روشون رنوگ اسوت كوه حواو  لزكمتر ستبرا شامل سنگ 93تا  22، با Dاضو 

زوا  پیشورونده ویاين تا نامورین است. این اضوو بوا ردیوف 1111زا  درشت و ودونت، مرجانكن

زوا  ق عوه( و بوا وجوود تمواوتلبواد و قوا نامورین البرز )سازندزا  دزدبنود ، بواقر –ویاين میاني 

 زا  كربنیمورا  زیاد با بخش زیرین سازند سردر قابل قیاس است . الز  به ذكر است ردیفرخساره

دزود كوه شناسوي نشوان مويزا  فسویلب وك ك مرد محدود به چهار اضو گمته شده نیست. یافته

، كه در گذشته به سن پرمین دانسته شوده بوود، كماكوان Dزا  لوار  و كربناتي رو  اضو ردیف
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اضو با تغییرات سني ویايین  5زا  كربنیمر است و بر این اساس سازند گچا  دارا  دارا  سنگواره

 (. 3133، گرگیج، 3179لنگ، لغاز نامورین است )زمتتا 

 كربنیمر در زاگرس

متور،  433توا  11فراقوون، حودود  –دنا و زمچنوین در نوواحي گهكوم كوه، زردكوه، كوهدر اشتران

ا ، بوه رنوگ سومید وجوود دارد كوه در بند  نازك تا توودهدرشت، با الیهرسوبات ماسه سنگي دانه

( نشوان داده اسوت كوه 3162شد. مطالعات پالینولوس  قویود  )انسته ميگذشته به سن كربنیمر د

زا  مورد نظر سن دونین پسین )سازندزاكین( و پرمین پیشین )سازند فراقون( دارند. به سنگماسه

 71زا  زاگرس سیستم كربنیمر یك دورة خورو  از لب و فرسوایش بوه بارگوي گمتد دیگر، در كوه

زوا  سو طانید زنجوان و شوما  بواختر  بهي در بخش وسیعي از كوهمی یون سا  است )وضع مشا

 (. 3159لذربایجان وجود دارد، افتخارنژاد، 

 كربنیمر در مشهد

ا ، ماسوه -زوا  پ یتويا  از سونگدر جنوب باختر  مشوهد توا شوما  خواور  فریموان، لمیواه

سوتگاه اقیانوسوي، وجوود زا  بارگ اولترامافیك و مافیك، با خازا  پالسیك زمراه با ادسيرسوب

كربنیمور )مجیود ،  –زا  مشابه در افغانستان و توران، به سون دونوین دارد كه با مقایسه با سنگ

شناسي جدید، زا  زمیناند. یافتهنین صمحد توران دانسته شده( و بخشي از پي سنگ زرسي3973

افاایشي تتویس كهووون بوه زا  منسوب به كربنیمر، باقیماندة منشورزا  بردزد كه سنگنشان مي

 زستند. « پرمین » سن 

 سیرجان –كربنیمر در سنند  

زوا  منسووب بوه كربنیمور سیرجان به ویژه در جنوب خاور  ایون زون، سونگ –در زون سنند  

زا  پالئوزوییك سیرجان بخشي از دگرگوني –زا  كربنیمر زون سنند  دگرگون زستند. دگرگوني
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انود. رویداد سیمرین پیشین، در زمان تریواس پسوین، دگرگوون شوده است كه به دلیل تأثیر شدید

زا نا  كمي كس چاه چُغُوك را انتخاب كرده كه تناوبي از يي )منتشر نشده( برا  این دگرگونيسباه

زوا  زا  نازك الیوه و گودازهزا  لشمتد لزكي، چرترسوب -زا  بالشيسنگ ماسه، شیل، گدازه

 زا  كربنیمر باالیي تا پرمین زیرین است.ارهاسید  زیر دریایي با سنگو

« گوروه خواجوو » زوا  متع وق بوه كربنیمور را بوه نوا  در نواحي سیرجان، پاریا، چهارگنبد، سنگ

متر ستبرا دارد و شامل سه واحد جداگانوه اسوت )دیمیتریوویچ،  2111اند كه حدود نامگذار  كرده

3971. ) 

 و گابرو كه در رخسارة شیست سبا دگرگون شده است.* واحد پاییني، شامل شیست، میكاشیست 

 * واحد میاني، شامل فی یت، كالك شیست و دیاباز دگرگون شده،

زا  مرمر ،گروه خواجو سنگواره ندارد و سن لن نامشوخص * واحد باالیي، شامل مرمر و دولومیت

یسوه و بوه سون كربنیمور است. اما، از بین سه واحد مذكور، واحد باالیي با مرمرزا  كوه زیودان مقا

 تر از كربنیمر باشندپرمین پیشین دانسته شده است. دو واحد دیگر ممكن است كهن –پسین 

مجمواود »ا  از كوارتایت، میكاشیست و كالك شیسوت بوه نوا  .در ناحید بَردسیر كرمان، مجمواه

 اند.را به سن كربنیمر پیشین دانسته« دگرگوني سوریان

دیوریت در وسط و مرمر  –ا  در زیر، گابرو شامل مرمر توده« سازند بو  » ، در ناحید باغین كرمان

ا  به كربنیمر نسبت داده ( . از این سه واحد، مرمرزا  الیه3971ا  در باال است )دیمیتریویچ، الیه

 جداكننودةا  و دگرگونياند.در پهند مكران )طازرویي، میناب، بشاگرد و فنو ( در پوستد قوارهشده

زا  كربنیمر گاارش شده است. دوركان( سنگ –مكران شمالي از مكران جنوبي )كمي كس باجگان 

سویرجان در پهنود  –( این مجمواد دگرگوني را ، ادامد جنوب خاور  زون سنند  3935كا  )مك

 داند.مكران مي
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 پوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورمین در ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

سیار زیاد اسوت و ایون بواور وجوود دارد كوه در زموان زا  پرمین ایران،بگسترش جغرافیایي سنگ

زا  رو به نین و حركتساختي زرسيكربنیمر پایاني و یا پرمین پیشین، با لرا  گرفتن رخداد زمین

ا  كوه بسویار  از پایین زمین، شرایط الز  برا  پیشرو  گستردة دریا فرازم لمده است، بوه گونوه

سیرجان و زمچنین زاگورس  –ن، البرز، ایران مركا ، سنند  زا  قدیمي در شما  لذربایجافرابو 

زا  توان بر رو  ردیفزا  پرمین را ميبا دریا  كم سرفا و پیشروندة پرمین پوشیده شده، و سنگ

 گون كربنیمر، دونین، سی ورین، اردویسین و كامبرین دید. گونا

مین ایران گویا  لن است كه دریا  زا  پرمكرر در توالي سنگ شوازد متعدد از پیشرو  و پسرو 

نین قرار داشته اسوت. جودا از زا  دیررس زرسيا  تحت تأثیر حركتپرمین به طور قابل مالحظه

 زا  بوكسیت و التریت و یوا نهشوتزا  رسوبي كوتاه و موقتي كه به طور امو  با تشكیل افقنبود

اسوت. زور گر سه چرخود رسووبي بوارگ زا  تبخیر  زمراه بوده، رسوبات پرمین ایران نشانرسوب

زوا  شود و بوه دنبوا  لن، بوا افواایش سرفوا، ردیوفزا  لوار  پیشرونده لغاز ميچرخد با رخساره

زوا  پسورونده، چرخود رسووبي سورانجا  لوار  دولومیتي و سورانجا  بوا نهشوت –كربناتي لزكي 

 گیرد. الز  به ذكر است كه: مي

تر، زا  فرسایشي پیش از چرخد رسوبي جوانسرونده، به دلیل دورهزا  پ* در بیشتر موارد، رسوب

 اند.فرسوده و حذف شده

 زا  رسوبي سه گاند یاد شده از نو  دگرشیبي مواز  است.* مرز زیرین چرخه

توان یك و یا دو چرخد زا  رسوبي سه گانه در زمه جا  ایران وجود ندارد. گازي فقط مي* چرخه

 رسوبي را دید.
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زوا  تواننود بور رو  سونگزا  رسوبي دو  و سو  زم مويا از چرخد رسوبي نخست، چرخه* جد

 تر از پرمین قرار گیرند.كهن

لخرین دورة پسرو  دریا  پرمین در پایان این سیستم صورت گرفته، به زمین دلیول، مورز بواال  

ت. بوا ایون حوا ، در زا  پرمین ایران به طور امو  ناپیوسته ولي از نو  دگرشیبي مواز  اسردیف

چند ناحیه از ایران )ج ما، كندوان، لمل، شهرضا و لباده( شوازد  از رسوبگذار  پیوسوته از پورمین 

 به تریاس گاارش شده است. 

سیرجان  -زا  پرمین زون سنند  زا  رسوبي گسترده، بخش درخور توجهي از سنگجدا از سنگ

لزكي بوا تغییورات  –زا  ف یش گوند تخریبي اه با رسوبزا  ق یایي زمراز نو  دیاباززا و یا بازالت

زوا  زا  سنگي و شیمیایي مجمواد یاد شده )دیاباززا و رسوبزماني و مكاني زیاد زستند. ویژگي

ا  شكل گرفته از نیروزا  كششوي حواكم بور سوكو  زا  درون قارهتواند نشانگر كافتلشمته( مي

گیر  اقیانوس لليي زاگرس )تتیس جوان( باشد. چنین به نظور پالئوزوییك ایران، به ویژه لغاز شكل

سویرجان نبووده، و  –رسد كه كافتي شدن پالتمر  پالئوزوییك ایران منحصور بوه زون سونند  مي

تر لنكوه، ممكن است زون منشورزا  برافاایشي مكران نتیجد كافتي شدن سكو  پرمین باشد. مهم

ا  خاور  ایران حاكي است كه كافت پالئوزوییك پسین بقایا  پوستد اقیانوسي تتیس كهن در شم

شما  خاور  ایران در زمان پرمین به تكامل رسیده است و لذا شاید بتوان گمت كه پرمین یكوي از 

 شناسي ایران بوده است. زا  اثرگذار بر زمیندوره

 لذربایجان –پرمین در البرز 

زا  پورمین وجوود دارد. در ایون منواطق، سوه گا  از سنلذربایجان برونادزا  گسترده –در البرز 

زا  سوازند دورود )در زیور(، روتوه )در وسوط( و نسون )در بواال( معورف ا  به نا چینهواحد سنگ

اسوت كوه میوان دو است. این سازندزا زر یك به تنهایي یك چرخد رسوبي كامل زا  پرمین توالي
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 –زا  رسوبي سه گاند پورمین البورز ، چرخهزا  استثنایيسط  فرسایشي جا  دارند. به جا حالت

 –ا  نوواحي البورز دزود كوه پوارهشناسي موجود نشوان مويلذربایجان،كامل نیست و شوازد زمین

اند. به زمین دلیل، قرارگیور  تر دریا  پرمین پوشیده شدهزا  بعد  و جوانلذربایجان با پیشرو 

تر از پورمین دور از انتظوار نیسوت )در كهنزا  زا  چرخد سو  )سازند نسن( در رو  ردیفسنگ

لباد، سازند نسن، رو  سازند لزكي مبارك است(. در بین سه سازند یاد شده، به ویژه در البرز مبارك

باختر  و لذربایجان، چرخد دو  پرمین )سازند روته( بیشترین رخنموون را دارد و چنوین اسوتنباط 

دریا  پرمین بیشترین گسترش را داشته است. گمتني  شود كه در زمان رسوبگذار  سازند روته،مي

 لذربایجان: –است كه در البرز 

زوا  پیشوروندة سوازند روتوه سواده نیسوت و در زا  پسروندة سازند دورود از افق* تمكیك ردیف

رنگ، یكي پسرونده و دیگور  پیشورونده، از یكودیگر تمكیوك ا  نقاط این دو واحد لوار  سُرخپاره

 اند.نشده

زا  لوار  لغازین سازند روتوه، قابول زا  لوار  سازند دورود و الیه* در جازایي كه لخرین ردیف

 اند(، سازند روته یك واحد كربناتي محض فرض شده است.اند )نشدهتمكیك نبوده

زوا  شوود، رسووبزا  پرمین با سازند روته )دومین چرخد رسوبي( لغاز مي* در نقاطي كه ردیف

اند.سوازند دورود : سوازند رنگ لغازین سازند روته، به انووان سوازند دورود فورض شودهلوار  سُرخ

، توسط لسرتو، در 3961لذربایجان، در سا   –دورود، به انوان نخستین چرخد رسوبي پرمین البرز 

شمشك( مطالعه و معرفي شده است. در بُرش الگو، سازند  –باال دست درة جاجرود )دورازي دورود 

 متر ستبرا، شامل بر چهار واحد سنگي است، كه از پایین به باال، ابارتند از: 351 روته با

زا  نازكي زا  مارني و الیهلزكخاكستر ، زمراه با سنگ –(، ردیمي از مارن رُسي زرد 3* واحد )

 رنگ است.از كوارتایت سُرخ
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 .زا  رنگین استمتر كنگ ومرا  ضخیم الیه و شیل 25(، حدود 2* واحد )

دار، متراكم و ضخیم الیه اسوت زا  فوزولینلزكمتر ستبرا دارد و شامل سنگ 51(، تا 1* واحد )

سواكمارین( را  –زا  لن، سن پرمین پیشین )لس ین زا و ج بكداران، بازوپایان، كنودونتكه روزنه

 دزند.نشان مي

زوا  سونگسبا و ماسوه –زا  سُرخ متر، سی ت سنگ سُرخ زمراه با شیل 55(، حدود 4* واحد )

سونگ كووارتا  سومیدرنگ پایوان متور( از ماسوهسانتي 321تا  71رنگ است كه با یك افق )سُرخ

 یابد. گمتني است كه بُرش الگو  سازند دورود نیاز به بازنگر  دارد زیرا:مي

 شود.( بُرش الگو، در زمه جا وجود ندارد و به دو سو، پس از نازك شدن، حذف مي3* واحد )

زا  لغوازین پورمین دانسوته شوده ولوي دارا  كنودونوت نوو  (، اگر چه به انوان ردیف3* واحد )

Prioniodoniagela  ، داران نو  ( و روزنه3973)احمدزادة زروGlobivalvulina نیوا، )بارگ

 سازد.( است كه تع ق لن را به ویاين تا نامورین زیرین )كربنیمر( مسجل مي3971

( لغواز 2قُل چشمه، سازند دورود با واحد )زا  موجود، در درة كر  و در باختر قُل* بر پاید گاارش

، ارتباط ناپیوسوته دارد و 2زا  كربنیمر( با واحد )ردیف 3دزد كه واحد شود.این نكات نشان ميمي

لذا شایسته است تا از بُرش الگو حذف شود. بودین ترتیوب سوازند دورود، دو واحود لوار  دارد كوه 

 اند.دار از یكدیگر جدا شدهلزك فوزولینسط واحد  از سنگتو

زا  تووف و بازالوت گواارش شوده اسوت، مناطق رامیان ) در این محل در قاادة سازند دورود، الیه

زوا  (،(درة ا یا  چالوس، خوش ییالق، لو ، زنجان، سمنان، فیروزكووه، كووه3171زاده، )درویش

لذربایجان زستند كه  –مناطقي از البرز  111تر دریاچد ارومیه و س طانیه، كبودرلزنگ، مهاباد، باخ

 سازند دورود گاارش شده است.
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زوا  (، با توجه به زمرازي كربنات3171شناسي، ا یااده كتك الزیجاني )بر اساس مطالعات سنگ

زوا  ایون سوازند را زا  كوارتا ، محویط پیودایش تخریبويسنگبخش میاني سازند دورود باماسه

شناسي و توالي قايم، بیشتر (، با توجه به رنگ، سنگ3179ریایي مشخص كرده است. ولي السمي )د

 داند.زا )زیرین و زبرین( را متع ق به محیط غیردریایي و زیر نموذ رودخانه مياین لوار 

، توسط 3961لذربایجان، در سا   –سازند لزكي روته : به انوان دومین چرخد رسوبي پرمین البرز 

متور، مطالعوه و معرفوي شوده  211لسرتو، در درة روته )شما  خاور  روستا  روته(، به ضوخامت 

لبواد، زا  وسیعي از البرز خاور  )خووش یویالق، تیولتوان در گسترهاست.سازند لزكي روته را مي

( و لذربایجوان 111(، البرز مركا  )روته، دلیچوا ، دربندسور، لمول، گودوك و 111خاور گرگان و 

( دیود. در بیشوتر ایون نوواحي، 111دس، زنجان، بوكان، ارومیه، مهاباد و كو، مراغه، تكاب، شازین)ما

زوا  بوه نسوبت زمگنوي از زا  لوار  پایه، سوازند لزكوي روتوه ردیوفبدون در نظر گرفتن ردیف

 . زا  نازك مارن دانسته شده استزایي از الیها ، خاكستر  تا تیره با تناوبزا  الیهلزكسنگ

ساز است، در حالي كوه زا  خاكستر  چهرهفقط یادلور سنگ« روته » به طور معمو  در زمه جا 

(، مورز زیورین 3964زا  لوار  به پاید این سازند، ضرور  است.بر خالف باور لسرتو )افاودن ردیف

شویب گوني باشد. زمزا  گوناشیب و ممكن است به سنگسازند روته در زمه جا ناپیوسته ولي زم

بي شوهربانو، بوه زا  بيو تدریجي دانستن مرز دو سازند دورود )در زیر( و روته، در برش الگو و كوه

زا  لوار  سازند روته و نسبت دادن لنها به سازند طور یقین نتیجد نداشتن شناخت روشن از ردیف

التریتي وجود دارد  دورود است. جدا از سطوح فرسایشي، بین سازند درود )در زیر( و روته، یك واحد

زوا  روتوه لزكداند. سطوح پایاني سنگ ( لن را به نبود لرتنسكین مربوط مي3973كه اشتامم ي )

زوا  لتشمشواني )درة كارستي است كه ممكن است با گودازه –زمواره نشانگر یك سط  فرسایشي 

هربانو( مشوخص بوي شوزنگ، بويالتریت )بوكان، لو ، كبودرل –زا  بوكسیت چالوس( و یا ادسي

باشد. در بیشتر نواحي البرز جنوبي، سط  باالیي سازند روته، به سازند الیكوا )تریواس( و یوا سوازند 
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تر زا  جوانزا  روته با ردیفلزكسوراسیك( است، ولي در البرز شمالي، سنگ –شمشك )تریاس 

د روتوه یكوي از شناسوي، سوازنپرمین )سازند نسن( فصول مشوترك ناپیوسوته دارد.از نظور دیرینوه

زوا، بازوپایوان، لذربایجان است به زمین دلیل، مرجان –ترین واحدزا  سنگي پرمین البرز پرفسیل

داران سازند به خوبي مطالعه شده و معرف بخش زیرین پورمین بواالیي )مرغوابین( زا و روزنهج بك

ه سن جُ مین است و باید لن متر لخر این سازند ب 25(، 3971نیا )اند. ولي به باور بارگدانسته شده

زوا  توان با سازند جما  در ایران مركوا  و یوا الیوهرا معاد  سازند نسن دانست.سازند روته را مي

 (.3-4زا  ج ما مقایسه كرد )شكل گنیشیك در كوه

زوا  كربنواتي اهود حاضور، بوه ویوژه (، محیط رسوبي سازند روته را زمسان محیط3179السمي )

زوا  داند كه چهار رخسارة دریایي باز، سد ، تواالبي و پهنوهفارس ميني خ یجسواحل جنوبي كنو

 كشند  دارد.

(، بُرش الگو  سازند لزكي نسون را، بوه انووان سوومین چرخود 3964سازند لزكي نسن : گ وس )

 211لذربایجان، در درة نور، مطالعه و معرفي كرد.در بُرش الگو، سازند نسن با  –رسوبي پرمین البرز 

زا  منسووب بوه تریواس زا  مالفیر  سازند روته و در زیر نخستین ردیفمتر ضخامت رو  گدازه

 شیب است.)سازند الیكا( قرار دارد. زر دو مرز زیرین و زبرین لن ناپیوسته ولي زم

 35بوا « نسن پواییني » گ وس بُرش الگو  نسن را به دو بخش پاییني و باالیي تقسیم كرده است. 

 –لزك سیاه رنگ موارني متر سنگ 64سنگي در پایین و حدود زا  ماسهشامل ردیفمتر ضخامت 

 شی ي ریادانه در باال است. 

زوا  لزوكرنوگ و سونگزا  مارني سویاهمتر ستبرا شامل تناوبي از شیل 344، با «نسن باالیي » 

بواال است.نسون زا  چورت در الیه حاو  ق وهزا  ضخیملزكرنگ در پایین و سنگدار تیرهگرزك

داراني است كوه زون زیسوتي پارافولینوا  بواالیي را از زموان گودالووپین پسوین پاییني دارا  روزنه
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زوا : )بواال( زونكنند. نسن بواالیي از پوایین بوه بواال، شوامل زیسوت)مُرغابین پسین( مشخص مي

Permophricodothyris – Ohdhamina, Tylopecta, Spinomarginifera  و

Reichellia سوان، تغییورات )پایین(این چهار زون زیستي، نشانگر لشكوب ج مین زسوتند. بودین

ارز  زوا  نسون پواییني و زومسني سازند نسن از گوادالوپین تا ج مین است. سن گوادالوپین الیوه

شناسان بر این بواور باشوند كوه نسون زماني لن با بخش باالیي روته سبب شده تا گروزي از دیرینه

متور نسون بواالیي اختصواص  344مان سازند روته است و لذا واسة سازند نسن را تنهوا بوه پاییني ز

دزند. ولي، با توجه به این كه نسن پاییني در رو  ناپیوستگي روته قرار گرفتوه و زمچنوین بوه مي

ساز نیست، لذا شایسوته اسوت كوه ا ، زمان چندان سرنوشتچینهلحاظ این كه در واحدزا  سنگ

زا  بین دو ناپیوستگي روته و الیكا )تریواس(، ي از برش الگو حذف نشود و به تما  سنگنسن پایین

 نسن نا  داده شود.

زا  شمالي البورز اسوت، بوا ایون حوا ، در گردنود گسترش جغرافیایي سازند نسن، بیشتر در دامنه

زا  (، ضخامت3977لباد و زمچنین منطقد لو  و كبودرلزنگ )ب ورچي، زاده زاشم، درة مباركاما 

 ناچیا  از سازند نسن گاارش شده است.

ا  و زا  رسوبي، در سازند نسن دو دسوته رخسوارة گ سونگ حوضوهشناسي و محیطاز نگاه سنگ

(. رخسارة دستد او  معرف دریا  بواز و 3176كربنات سكویي تشخیص داده شده است )مختارپور، 

(. از نظور 3179، سود  و تواالبي اسوت السومي )زا  دریایي بازرخسارة دستد دو  نشانگر رخساره

شناسي توالي، بر این باور است كه در سازند نسن، دو توالي قابل تشخیص است. توالي نخسوت چینه

تور رَمو  زا  لوار  پاید سازند نسن لغاز و پس از یك پیشرو  ناگهاني رخسارة بخوش سرفبا الیه

انود. تووالي دو  دربور سد  و تاالبي شكل گرفتوه زا  پسروندهكربناتي پدید لمده و سيس رخساره

ا  تا سكویي است كه با مورز پیوسوته از تووالي زیورین جودا گیرندة دستد رسوبي پیشروندة حوضه

 پذیرد. شود و به ناپیوستگي التریتي / كارستي زیر سازند الیكا )تریاس( پایان ميمي
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 پرمین در ج ما

زوا  ران در منطقد مرز  ج ما مطالعه شوده اسوت. از ویژگويزا  پرمین ایترین بُرشیكي از كامل

لشكار این برش، تداو  ظوازر  رسووبگذار  از پورمین بوه تریواس اسوت. بوه زموین رو، مطالعوات 

تواكنون در خوور توجوه اسوت.با توجوه بوه  3373شناسي انجا  گرفته در این برش از سوا  دیرینه

زوا  پورمین (، جدا از توصیف الیه به الیه، سنگ3969مطالعات بسیار جامع استيانوف و زمكاران )

 Dو  C( به واحدزا  3174پرتولذر )  توان به شرح جدو  زیر خالصه كرد.باالیي ناحید ج ما را مي

 داند. دورلشامین مي –نا  داده و لن را به سن ج مین پسین « سازند اَلي باشي» 

 

 پرمین در ایران مركا 

زا  پرمین در نواحي طبس، شیرگشت، ك مورد، كرموان، وجود برونادزا  به نسبت گسترده سنگ

 111حیدریه، كاشمر، نایبند، بیرجنود، باموان و جا ، ازبكوه، تربتبهاباد، بیابانك، انارك، بافق، تربت
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زا  رسووبي گستووردة دریا  پرمین در ایران مركا  است كه در زمه جا به ردیف گویا  پیشرو 

» زوا  نا  داده شده است. اگرچه سازند جما  یادلور ردیف« سازند جما »  این دریا  پیشرونوودة

ا زوا  لغوازین ایون سوازند بوزمان پرمین است، ولي در زمه جوا  ایوران مركوا ، الیوه« كربناتي

زوا  لوار  كربنیمور )سوازند زا با نهشوتهشود. شبازت رخسارة این لوار زا  لوار  لغاز ميردیف

زا  موردنظر بخش انتهایي سازند سردر دانسته شوند. در حالي كه وجود سردر( سبب شده تا لوار 

  پورمین زوالزوكزا و به ویژه گذر تدریجي لنها به سنگیك ناپیوستگي رسوبي در پاید این لوار 

 حتمي و نشانگر پیوند لنها با سازند جما  است.

زا  لوار  پایه سازند جما  نشانگر لن است كه پوس از زا  كربنیمر پسین در ردیفوجود سنگواره

قالین( دریا، به ویژه ب وك  –زا  پایاني كربنیمر )مسكووین نین، در لشكوبچرخد فرسایشي زرسي

و رسوبگذار  لغاز شده در كربنیمر پایاني، بدون انمصا  تا زمان در حا  نشست طبس را فرا گرفته 

پرمین ادامه پیدا كرده است. لذا شایسته است تا دست كم در ناحید طبس، سوازند جموا  را بوه دو 

بخش لوار  )در زیر( و كربناتي )در باال( تقسیم و تغییرات سني لن را از كربنیمر پسین )مسكووین 

 انیم.قالین( تا پرمین بد –

(، در په وو  3965سازند لزكي جما  : بُرش الگو  سازند جما ، توسوط اشوتوك ین و زمكواران )

جنوبي كوه جما ، در جنوب طبس، مطالعه و معرفي شده است. در این محول، مورز زیورین سوازند 

ا  سوازند سُورخ شیب با واحود سونگ چینوهجما  به سازند سردر است و در باال، با ناپیوستگي زم

 شود.ل، به سن تریاس پیشین، پوشیده ميشی

متر بواال   61زا  كربناتي است كه حدود متر سنگ 471در بُرش الگو، سازند لزكي جما  شامل 

ا  ریمي، به رنوگ خاكسوتر  زا  ضخیم الیه تا تودهلزكلن دولومیت كر  رنگ و بقید لن، سنگ

است كه به ویوژه در بخوش زا  سازند جما  ترین سنگوارهاز مهم است. مرجان به ویژه فوزولینیده

شوند و تغییرات سني لنهوا از بخوش بواالیي پورمین پیشوین توا جُ موین میاني این سازند یافت مي
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دزد كه بر خالف شرح بیان شده برا  بُرش الگو، سازند شناسي جدید نشان ميزا  زمیناست.یافته

زوا  لزوكزا  زیر سنگمتر لوار  74دیگر زا  كربناتي نیست. به ابارت جما  منحصر به ردیف

 زا  لوار  پیشروندة این سازند زستند. سازند جما  به واقع ردیف

زا  مورد سخن از سازند سردر حوذف و شناسي، لوار رو، بنا به پیشنهاد كمیتد م ي چینهبه زمین

ازند جموا  یوك زا  كامول، سوشوند. بدین ترتیب، در بُرشنخستین اضو سازند جما  دانسته مي

لزك مرجاني در وسط و یك اضو دولومیتي در باال سنگ كوارتا  در زیر، یك اضو سنگاضوماسه

 دارد.

» زا  سازند جما ، زا  لوار  حد فاصل سازند سردر )در زیر( و كربنات(، به ردیف3133طازر  )

دو زون زیسوتي بوه تغییورات ل و شناسوایي نا  داده و با توجه به پراكندگي فوزولیناسه« اضو زَلَدو 

زوا  لس ین ااتقاد دارد. ایشان، در بورش حووض دوراه )كووه جموا ( ردیوف –سني قالین پسین 

 داند. دورلشامین؟ مي –جُ مین  –پرمین را شامل چهار زون زیستي و به سن بُ ورین « كربناتي»

 پرمین در لباده

زا  پرمین پاییني توا بواالیي وجوود نگمتر( از س 3391در جنوب لباده، توالي به نسبت ضخیمي )

زوا و دارد كه به لحاظ داشتن گذر تدریجي به تریاس، شاخص است. رخسوارة متمواوت ایون سونگ

زوا  پورمین ناحیوه را بوه (، ردیوف3969زمچنین گذر تدریجي لنها به تریاس سبب شده تا طراز )

   ر خالصه شده است.ا  دیگر نامگذار  و معرفي نماید كه نتیجد لن در جدو  زیگونه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=80&sid4=318&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=80&sid4=318&action=view2#pics#pics
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 پرمین در ب وك ك مرد

ا  محسوسي با بُرش الگو  زا  پرمین تماوت رخسارهب وك ك مرد، واقع در باختر طبس، سنگ در

زا  پورمین متشوكل از سوه چرخود زا در كوه جما  دارند. در این ناحیه )ك مرد(، سنگاین سنگ

 Cو  B, Aزا  یاد شوده )پورمین( بوه سوه اضوو است. به زمین لحاظ سنگرسوبي دانسته شده 

سوازند » كی ومتر  باختر طبس(  91خان )مجمواد لنها، با اقتباس از نا  روستا  رباطتقسیم و به 

 (.3975نا  داده شده است )لقانباتي، « خان 

سوازند  A( نشان داده اسوت كوه اضوو 3179لنگ، شناسي جدید )لقانباتي و زمتزا  دیرینهیافته

 ,Pseudoepimastopora sp. Globivalvulina cf. sphaerica (Abich)خوان حواو  
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Pseudostaffella sp ،به سن مسكووین است. به زمین دلیل، با توجه به بوازنگر  انجوا  شوده .

 باشد.جُ مین، مي –سازند غیررسمي خان متشكل از دو اضو، با تغییرات سني مرغابین 

 پرمین در شهرضا

رونواد دارد. باغبواني زا  پورمین بدر شما  خاور  شهرستان شهرضا، ردیف رسوبي كام ي از سنگ

گوذار  كورده كوه بوا نوا « گروه شورجسوتان » (، رسوبات پرمین ناحید شهرضا را با انوان 3175)

ا  در زیور شویب و بودون نبوود چینوهناپیوستگي فرسایشي بر رو  رسوبات كربنیمر و به طور زوم

تریواس مشوابه نوواحي گیرد و از نظر تداو  رسوبگذار  از پرمین بوه رسوبات تریاس زیرین قرار مي

   زا  پرمین شهرضا در جدو  زیر خالصه شده است.ج ما و لباده است. ردیف

 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=80&sid4=320&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=80&sid4=320&action=view2#pics#pics
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 فریمان  –پرمین در مشهد 

سوكویي دارد، در جنووب  –ا  زا  پرمین خاستگاه قارهبر خالف تما  گسترة ایران زمین كه سنگ

زا  مافیك و اولترامافیك وجود دارد كه ا  از سنگباختر  مشهد تا شما  خاور  فریمان مجمواه

زوا  مافیوك، زوا  رسووبي پالسیوك، بوه سون پورمین دارنود. مجمواود سونگزمرازاني از سنگ

شناسوان بور اولترامافیك و زمرازان رسوبي لنها، سیما  منشورزا  برافااینده دارند و بیشتر زموین

این باورند كه مجمواد یاد شده، ضمن داشتن خاستگاه اقیانوسي، نشانگر زمیندرز تتیس كهن است 

 سازد.ران را از یكدیگر جدا ميكه دو صمحد توران و ای

در ناحید مشهد، این مجمواه، دگرگوني و بدون سنگواره شاخص است كه گازي به سن پركامبرین 

كربنیمر دانسته شوده اسوت. در ناحیود سومید سونگ از درجود دگرگووني  –و زماني به سن دونین 

زا  لزكي دید. ه ویژه در سنگزا  پرمین را بزایي از سنگوارهتوان نشانهزا كاسته شده و ميسنگ

كی وومتر  جنووب  21( در دره انجیر، واقوع در 3171بهترین رخنمون این مجمواه را افتخارنژاد )

زوا  دیابواز ، تووف، ا  از سونگاسوت. در دره انجیور، مجمواوهدربند گواارش كورده باختر  لق

ترامافیك پیوند گس ي دارند. زا  مافیك و اوللزك وجود دارد كه با سنگرادیوالریت، چرت و سنگ

زوا  ج موین گوني از سونگوارهزا  لزكي این مجمواه حاو  انوا  گونازا  موجود در افقسنگواره

زا  پالسیك این مجمواه، به ویژه در ناحید فریموان، زا  كربناتي، چرتپیشین است. جدا از بخش

 زا  اواخر پرمین زیرین زستند. دارا  كنودونت

 سیرجان  –ند  پرمین در سن

سیرجان و ایوران مركوا  وجوود دارد، سوبب شوده توا  –زایي كه در تعیین مرز سنند  پیچیدگي

زوا  (، سنگ3171زا  پرمین این پهنه، متماوت باشد. باغباني )زا  موجود در مورد سنگدیدگاه

( 3173ي )داند. السومسیرجان مي –پرمین نواحي سورمق، لباده، شهرضا را متع ق به زون سنند  
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شهرضوا رخسوارة تتویس جووان دارد. تمواوت  –زا  پرمین نواحي لبواده بر این باور است كه توالي

سازد. ولي، در یك نگواه سیرجان را دشوار مي –زا  پرمین سنند  زا، اراید شرحي بر سنگدیدگاه

لوومیتي دو -زوا  كربنواتي لزكويزا  پرمین این ناحیه سنگرسد كه بیشتر سنگك ي به نظر مي

زوا  زا  لتشمشاني للكالن دارنود. در ناحیود مریووان، سونگزستند كه زمرازاني از شیل و سنگ

دزنود. دگرگووني و زا  پرمین ناحیه را تشوكیل مويلتشمشاني باز  تا متوسط، حجم اص ي سنگ

سیرجان است كوه در ایجواد لن رویوداد  –زا  پرمین سنند  زا  سنگدگرشك ي، یكي از ویژگي

 ساختي سیمرین پیشین نقش داشته استزمین

 پرمین در زاگرس

زوا  فرسایشوي شناسي زاگرس گویا  لن است كه ایست رسووبي و چرخوهزا  جدید دیرینهیافته

زوا  لغوازین ا  كوه الیوهمی یون است، بوه گونوه 71پیش از پرمین این پهنه دست كم به بارگي 

  سطوح فرسایشوي دونوین پسوین )فوامنین سیستم پرمین )لشكوب ساكمارین( با دگرشیبي مواز

 پوشانند.زا  كامبرین را ميپیشین( و گازي سنگ

زوا  پورمین زاگورس از نوو  زا  لوار  دریا  پیشروندة پرمین، سوهم بیشوتر سونگجدا از ردیف

زوا  زماموان در اربسوتان دارد. بوه زا  كربناتي لزكي است كه شبازت كوافي بوه ردیوفنهشته

.( Khuff Fmسازند خوف )» زا  پرمین زاگرس از نا  ، برا  سنگ3977ز سا  رو تا پیش ازمین

 شد كه از واحد سنگي پرمین اربستان اقتباس شده بود.استماده مي« 

ا  چینوه(، در حا  حاضر دو واحود سونگ3933( و قوید  )3973بر پاید مطالعات زابو و خرد پیر )

است. گمتني است كه مجمواود دو زا  پرمین زاگرس گفراقون )درزیر( و داالن )درباال(، معرف سن

ا  در مرتبود چینوهسازند فراقون و داالن، زمراه با سازند كنگان )تریاس پاییني(، یك واحود سونگ

 نا  دارد.( « Deheram Groupگروه دزرَ  )»است كه گروه 
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ه شومارة یوك كووه سنگي فراقون : برش الگو  سازند فراقون زیر سطحي است و در چاسازند ماسه

توان در كووه فراقوون (. برونادزا  سطحي این سازند را مي3172سیاه انتخاب شده است )مطیعي، 

كی ومتر  شما  بندراباس( چالیشه، اشترانكوه، كوه گوگرد، كوه دنا، كوه گهگم و كوه سورمه  31)

 دید.

زوا  ماني زم یادلور ردیوفكربنیمر و ز –زا  پرمو زا  فراقون نشانگر سنگسنگدر گذشته ماسه

زوا  پیشوروندة پورمین ا  تنها نشوانگر ردیوفچینهدونین بود. ولي در حا  حاضر این واحد سنگ

زوا  لغوازین ایون سوازند بیشوتر كنگ وومرا  كووارتا  بوا شناسي، الیهپیشین است. از نگاه سنگ

اند، ولي بیشوتر رفته شدهسنگي و سیمان سی یسي در بر گزا  نیم گرد است كه با لسند  ماسهق وه

زایي ا  است كه تناوبرودخانه –بند  متوسط تا دانه ریا دلتایي سنگ كوارتا  با دانهسازند ماسه

( بیشتر این سازند شوامل 3( و ز یان )3(، كبیركوه )3زا  لزكي دارد. در چاه انجیر )از شیل و الیه

 (.3172شیل است )مطیعي، 

متور در چالیشوه متغیور اسوت. در بیشوتر  511متر در كوه فراقون توا  51ستبرا  سازند فراقون از 

زا  فراقون ناپیوسته و ممكن است به كامبرین )كووه دنوا( اردویسوین سنگنواحي مرز زیرین ماسه

)كوه سورمه( و یا دونین )كوه فراقون و كوه گهكم( باشد ولي در زمه جا، مرز باالیي این سوازند بوا 

 االن )پرمین( تدریجي است.زا  سازند دكربنات

سن سازند فراقون، به لحاظ نداشتن سونگوارة شواخص چنودان روشون نیسوت. اگرچوه در گذشوته 

زا  این سوازند اند ولي مطالعه پالینومرفكربنیمر دانسته –زا  لوار  فراقون را به سن پرمو ردیف

زوا  زاگورس یب در كوه( معرف لشكوب ساكمارین از پرمین پیشین است. بدین ترت3933)قوید ، 

شناسي از فرازنین باالیي و فامنین، تمامي كربنیمر توا پورمین پیشوین حتموي وجود یك نبود چینه

 است.
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زا  دریا  پیشروندة پرمین در البرز )سوازند دورود( و توان با لوار سنگي فراقون را ميسازند ماسه

 یران مركا ( مقایسه كرد.زا  كوارتا  موجود در پاید سازند جما  )اسنگیا ماسه

زا  پرمین باالیي زاگرس است. زا  كربناتي ردیفسازند لزكي داالن : سازند داالن نشانگر رخساره

( كوه سویاه اسوت. بهتورین رخنموون 3متر ضخامت، در چاه شمارة ) 743بُرش الگو  این سازند با 

 شیراز( بروناد دارد.كی ومتر  جنوب  331متر ستبرا، در كوه سورمه ) 613سطحي لن با 

 Gubergendinian( سازند داالن را به سن گوبرگندینین ))3933در یك دید سراسر ، باغباني )

داند. مرز زیرین سازند داالن، از نو  پیوسته و تدریجي و بوه مي Dorashamianتا دورلشامین ) )

ز پرمین و تریاس قابول سازند لوار  فراقون است. در بسیار  از نواحي زاگرس یك دگرشیبي در مر

 شناسایي است.

سازند داالن در شرایط رسوبي مشابهي انباشته نشده به زمین رو، ایون سوازند در نوواحي گونواگون 

( 3172( به سه سنگ رخساره و مطیعوي )3169(. باغباني )7-4سنگ رخسارة متماوت دارد )شكل 

زوا  توان به رخسوارهسازند داالن را ميبه چهار سنگ رخساره باور دارند. از ت میق این دو دیدگاه، 

 زیر تقسیم كرد.

زوا  كوه معورف ویژگوي : ایون رخسوارههاي تبخیريرخسارة کربناتی محدود همراه با سنگ

زوا  كوم امومي بُرش الگو است به ویژه در نواحي فارس و لرستان گسترش دارد و نشانگر محویط

 داالن شامل سه اضو زیر است. انرس  تا انرس  متوسط است. در این نواحي، سازند

متر سوتبرا، شوامل  111تا  251، با ( «Lower Carbonate Memberكربناتي پاییني )» اضو 

داران كوچك، ج بك و به ندرت فوزولینید اسوت. ایون زا  دولومیتي و دولومیت با روزنهلزكسنگ

( در 3933ع باغبواني )شناسوي جوامزوا  دیرینوهدارد. بررسي Bو  Aزا  بخش دو افق گچ به نا 

نواحي مخت ف زاگرس، گویا  لن است كه اضو كربناتي پاییني دارا  چهار زون زیستي زیر اسوت: 
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- Kahlerina – Globivalvulina - Eopoly diexodina -Eoverbeekina)بوواال(

Neaendothyra -زووا  زیسووتي، اضووو كربنوواتي پوواییني، سوون )پایین(بووا اسووتناد بووه ایوون زون

 ین و مرغابین دارد.گوبرگندین

زوا  ضوخیم الیوه در تنواوب بوا متر ضخامت، شامل انیودریت 227تا  31، با «اضو تبخیر  نار » 

زا  ايولیتي و گچي است. از فارس به سمت زاگرس مرتمع، بخش تبخیور  نوار ابتودا بوه دولومیت

یستي زیر سوبب زا  زدزد. زونزا  كربناتي تغییر رخساره ميلزك تبخیر  و سيس به الیهسنگ

 Discospirellaشده تا باغباني، بخش انیدریتي نار را به سن مرغابین باالیي و لبادیین بداند.)باال (

-Palaglobivalvulina -Schwagerina -Kahlerina – Globivalvulina- )پایین( 

متوور ضووخامت، شووامل  111، بووا حوودود ( «Upper Carbonateكربنوواتي بوواالیي )» اضووو 

زا  میكریتي و دولومیت در باال است. اضو كربنواتي لزكا  ايولیتي در پایین و سنگزلزكسنگ

باالیي دو ویژگي دارد. یكي تخ خل بسیار زیاد كه سبب شده تا این اضو سنگ مخان ذخایر گواز  

زوا  نوا  داده شوده اسوت. زون Cزا  متعدد گچ كه به ستبرترین لنها افوق باشد. دو  داشتن افق

 )پایین(-Paradagmarita -Rectostipulina - Shanitaاضو ابارتند از:)باال ( زیستي این

متور  3111: در زاگرس مرتموع، سوازند داالن بوا حودود درياي آزاد –رخسارة کربناتی ساحلی 

لزك، لزك دولوومیتي و دولومیوت زایي از سنگستبرا، رخسارة كربناتي محض دارد و شامل ردیف

زوا  چورت در زوا و گرزوككنود. ادسويا  تغییور مويمتوسط توا تووده بند  لن ازاست كه الیه

زا  وجود دارد.در كووه گوره، زردكووه، ق عوه كووه و اشوترانكوه زا  میاني و باالیي این ردیفبخش

زا  داراني چون فوزولینیدزا، نشانگر رخسارهزا، بازوپایان و روزنهوشان، ج بكزا، اللهفراواني مرجان

زوا  گهكوم و فراقوون، فراوانوي فوزولینیود، بازوپایوان و ي ساح ي است. ولي، در كوهزا  للكربنات

 باشد.ج بك، بیانگر رخسارة كربناتي دریا  لزاد با انرس  متوسط تا كم مي
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زا  فوزولینیدار : در كوه دنا، سازند داالن شامل لزكآواري نزديك ساحل –رخسارة کربناتـی 

ب شده تا در این ناحیوه سازند داالن قابل تقسیم به سه اضوووو است. وجووود یك بخش لوار  سب

باشود. سوه اضوو یواد « دولومیتي باالیي » و « دار میاني سنگ گیاهماسه» ، «لزك پاییني سنگ» 

تواند نشانگر اضوزا  سه گاند برش الگو باشند. ولي در این نواحي، اضوو تبخیور  نوار بوا شده مي

 ین شده است.سنگي جایگازا  ماسهردیف

زا  رسوبي سازند داالن را ( سنگ3174: كاووسي )شناسی و محیط رسوبی سازند داالنسنگ

زا  دنا و سورمه بررسي كرده است. بر اساس ایون زا  رسوبي در كوهزا و محیطاز دیدگاه رخساره

يویید ، تواالبي لوار  و ازا  دریا  باز، زیستزا  سازند داالن در زیر محیطمطالعات، ریا رخساره

زا  كشند  و در یك سكو  كربناتي نو  رم ، با لب و زووا  خشوك، زمسوان بوا خ ویج و پهنه

( بر پاید تغییرا ت قايم، زشت چرخد رسوبي پسورونده 3179اند.السمي )فارس امروز ، نهشته شده

بناتي پاییني، زا  سازند داالن كوه دنا شناسایي كرده است كه سه توالي در اضوكر)توالي( در سنگ

 نار و دو توالي در اضو كربناتي باالیي جا  دارد. سه توالي در اضو انیدریتي 

 

 مرز پرمین تریاس در ایران

زا  لشكوب دورلشامین و بخوش بواالیي لشوكوب سنگوارهزا  حاو  در بیشتر نواحي ایران، سنگ

ج مین وجود ندارد و مرز پرمین و تریاس ناپیوسته و از نو  دگرشیبي مواز  است كه ایون دیودگاه 

زایي از بوكسویت و التریوت مسوجل زا  لزني تیره رنگ و یا ادسيسنگزا  زوازده، ماسهبا افق
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ران مانند ج ما، شهرضا، لباده، كندوان، لمل، مورز پورمین بوه شود. با وجود این، در چند ناحید ایمي

دزد كه حتوي در نوواحي شناسي جدید نشان ميزا  فسیلتریاس تدریجي دانسته شده، ولي یافته

 –تریاس وجوود نودارد. بورا  مثوا  در بورش پورمین  –زا  زیستي پرمین یاد شده، بعضي از زون

تریاس ایران معرفوي شوده نبوود  –زا  مرز پرمین رین بُرشتتریاس ناحید ج ما كه به انوان كامل

شناسي مشترك ایوران و ساپون، سبب شده تا گروه دیرینه Otoceras wood wardiزون زیستي 

بر این ااتقاد باشند كه به احتما  یك ناپیوستگي رسوبي در گذر پرمین به تریاس ناحید ج ما وجود 

 1-4شكل دارد.

 ماگماتیسووووووووووووووووووووووم و دگرگوووووووووووووووووووووووني پالئوزوییووووووووووووووووووووووك

 انوان: مقدمه           

دزد كه پس از كووزاایي پركوامبرین پسوین )كاتانگوایي( و زا  دیرینه جغرافیایي نشان ميبررسي

پركامبرین پسین تا تریاس میاني، پوستد ایران به انوان سكویي ا ، از زمان سخت شدن پوستد قاره

زوا  شد كه گاه در اثر حركت رو به بواال  زموین و یوا دورهبا ثبات، با دریایي كم سرفا پوشیده مي

نشسوته. بوه زموین دلیول، تووالي یخبندان، دریا وسعت كمتر  داشته و یوا بوه طوور كامول پوس 

زوا  زا  رسوبي مكرر و گاه بسیار طوالني، ردیفي با وجود ایستپالئوزوییك ایران كامل نیست ول

توانود گویوا  شورایط شیبي نسبي ميشیب زستند. این زما  زمپالئوزوییك به طور قابل مالحظه

نوین ساختي كالدونین و زرسيرسوبي به نسبت لرا  و ضعف فرلیندزا  وابسته به رخدادزا  زمین

زوا  بعود )ماوزوییوك و سونوزوییك(، سه با زمان پركامبرین و زموانباشد. به زمین دلیل، در مقای

زا  نموذ  و پدیدة دگرگوني در پالئوزوییوك ایوران در كمتورین زا  لتشمشاني به ویژه تودهسنگ

مقدار است و این باور وجود دارد كه در زمان پالئوزوییك، لرامشي نسبي بر سورزمین ایوران حواكم 

 –شناسوي اسوید  )گرانیتوي زوا  ماگموایي بوا تركیوب سونگا  سنگبوده است. در زر حا ، انو

لندزیت( و باز  )بازالوت، گوابرو، دیابواز( و حتوي اولترامافیوك از  –ریولیتي(، میانه )تراكي لندزیت 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=25&sid3=80&sid4=324&action=view2#pics#pics
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زا  سرف بوه سوط  زموین راه یافتوه و یوا درون پوسوته جوایگیر مناطق ضعیف پوسته و شكستگي

زا  لتشمشاني بازالتي ناشوي از ذوب بخشوي گوشوتد بواالیي، سوهم اند كه در میان لنها، تكاپوشده

زوا  بیشتر  دارند. با توجه به شوازد موجود، از نظر محیط تشكیل و شرایط ترمودینامیك، سونگ

 توان به دو گروه تقسیم كرد.ماگمایي پالئوزوییك ایران را مي

دریوایي )سوكو(  –ا  موه قوارهزا  نیزا  ماگمایي للكالن زستند كه در محیطگروه نخست سنگ

اسوت كوه از لن زا  رسوبي سرف توا نیموه سرف اند. گروه دو  نشانگر ماگمازایي محیطشكل گرفته

سیرجان و مناطق شما  خاور   –زا  ماگمایي پالئوزوییك در زون سنند  توان به سنگجم ه مي

زا  دینامیكي، موجب دگرگووني زا  گرمایي و تكاپوفریمان( اشاره كرد كه جریان –ایران )مشهد 

 (. 3179زا  ماگمایي شده است )امامي، ا  دیناموترما  در سنگناحیه

 زا  لتشمشاني پالئوزوییكسنگ

كربنیمور و  –سی ورین، دونین  –زا  لتشمشاني به سن اردویسین در توالي پالئوزوییك ایران سنگ

كاتانگوایي ایوران ته شدن سكو  اپويپرمین وجود دارد كه دست كم نشانگر سه فاز كششي و شكس

بخوش نداشوته، جایگواه زا  پرتوسنجي كه نتایج رضایتاست. بر خالف نتایج حاصل از سن سنجي

زا  لتشمشاني مذكور كمك شایاني به بورلورد سون لنهوا داشوته اسوت. جودا از شناسي سنگچینه

امند شمالي البرز، به ویوژه شناسي مشخص، در نواحي جنگ ي دزا  لتشمشاني با جایگاه چینهسنگ

زا  پالئوزوییك مقدار درخوور تووجهي سونگ لتشمشواني و یوا لذرلوار  زا  طالش، سنگدر كوه

زوا  تر، از نو  روانوهزا  كهندزد كه گدازهزا نشان ميشناسي این لتشمشانيدارند. مطالعد سنگ

زوا  لتشمشواني موورد سوخن، بوه است. حضور سنگتر از نو  لندزیتي زا  جواناسيی یتي و روانه

زمراه ستبرا  زیاد رسوبات پالئوزوییك وجود یك كافت پر تحرك را در دامند شومالي البورز قووت 

 (.3975بخشد )كالرك و زمكاران، مي
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زوا  ماگموایي تورین فعالیوترسود، یكوي از مهوم: به نظر موي هاي آتشفشانی سیلورينسنگ

، زیرا در نقاطي از ایران، به ویژه در البرز خاور  و خاور ایران پالئوزوییك، در سی ورین رخ داده باشد

ا  ایون زموان )سوازند نیوور( چینهزا  رسوبي سی ورین بروناد دارند، واحد سنگمركا ، كه ردیف

 زا  بازالتي است. گمتني است كه:دارا  زمرازاني از گدازه

، مینودشت( توا شوما  شوازرود * از جنوب گرگان، )دشت س طان میدان درجنوب باختر  گرگان

متور ضوخامت دارنودو سنوي  711توا  251زا  سی ورین حدود لباد(، گدازهییالق، تیل)گردند خوش

(. سن 5-4را انتخاب كرده است )شكل « زا  س طان میدان بازالت» زا نا  ( برا  این گدازه3977)

مور، اوایول سوراسویك، لغواز تریواس( زا  گوناگون )كامبرین، كربنیزا به زمانپرتوسنجي این گدازه

 شناسي لن زمازنگي ندارد.اشاره دارد كه با جایگاه چینه

سیرجان، به ویژه در ناحیود سویرجان از نوو   –زا  سی ورین زون سنند  * بخش بارگي از سنگ

 –رسود كوه فواز كششوي سوی ورین، در زون سونند  زا  اسيی یتي است و چنین به نظر ميگدازه

 شترین اثر را داشته است.سیرجان، بی

زا  لتشمشاني سی ورین وجود دارد كوه بوه احتموا  نتیجود * لثار دگرگوني ضعیف در زمد سنگ

 اند.تر نیا مؤثر بودهزا  جوانام كرد فاز كالدونین است، زرچند حركت

زا  بازالتي سی ورین به طور امو  تیوره رنوگ بووده و سواخت بالشوي دارنود كوه نشوانگر * گدازه

 زا  لتشمشاني زیردریایي است.كاپوت

زوا  موورد نظور حاصول نخسوتین زا ق یایي است، به زمین رو روانه* تركیب شیمیایي این گدازه

( به دلیل باال بودن مقدار تیتوانیم و 3977اند. سني )شكستگي سكو  پالئوزوییك ایران دانسته شده

 ند.داا  ميزا را از نو  قارهق یایي باال، این بازالت
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زا  شما  شازرود، جنوب باختر  اسمراین، سنگ –ا  نقاط ایران به ویژه جنوب گرگان * در پاره

 زا  رسوبي گسترش و ستبرا  بیشتر دارند.لتشمشاني سی ورین، در مقایسه با سنگ

زا  لندزیتي و تراكي لنودزیتي نیوا زا  سی ورین تنها از نو  بازالت نیست ب كه انوا  سنگ* گدازه

 جود دارد.و

تور از سوی ورین زوا  كهونرنگ موجود در واحدزا  بازالتي تیرهرسد كه سنگ* چنین به نظر مي

( نتیجود زموین فواز 111)كامبرین و به احتما  اردویسین نواحي شیرگشت، ماكو، ق ي، تَتَوورود و 

 لتشمشاني باشند.

(، در نواحي شیرگشت، تورود، 111و بیل * جدا از البرز خاور  )گرگان، شازرود، اسمراین، رباط قره

زوا  بوازالتي زا  سوی ورین )سوازند نیوور( دارا  روانوهجا ، سُه )كاشان( و خور )انارك( نیا سنگ

 زستند.

زوا  پیشوروندة دریوایي زا  سی ورین و پوشیده شدن لنهوا بوا ردیوفشناسي گدازه* جایگاه چینه

ساختي تواكونین در ایوران ( به رویداد زمین3156( و شهرابي )3973دونین سبب شد تا اشتامم ي )

 ااتقاد داشته باشند.

زوا  رسووبي دونوین، زمرازواني از ا  نقاط ایوران، نهشوته: در پارههاي آتشفشانی دونینسنگ

ا  دونین باال  چینهترین واحد سنگزا  لتشمشاني بازیك دارند. سازند جیرود شناخته شدهسنگ

متر ستبرا دارند. جودا از درة جواجرود )بُورش  351ي لن، گاه تا حدود ایران است كه زمرازان بازالت

زوا  طوالش و نوواحي كووه، كووهزا  دونین نواحي لمل، شما  قواوین، ا ومالگو  جیرود(، سنگ

 لكركوه، انارك )برش شاه گنبد( زمرازان بازالتي دارند.
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ین )كموي كس سورگا( دارا  زا  دونوسیرجان، سنگ –لباد، واقع در پهند سنند  در ناحید حاجي

زوا  بازیوك زا  متماوت بوا برتور  سور  سونگزا  بازالتي به ضخامتزا  مكرر از گدازهتناوب

تواند نشاند تكرار فاززا  كششوي باشود. او  زا  بازالتي مياست. تكرار روانهللكالن با روند سُدیك 

زوا  ماگموایي را بوه صوورت نگا  از سوماگماتیسم در دونین باالیي است كه حجم قابل مالحظه

زا، پدیدة دگرگووني گدازه، برش لتشمشاني و توف در میان رسوبات جا داده است. در این لتشمشاني

شناسوي و اند كه جا بوا مطالعوات سونگپیشرفته است. به طور  كه بیشتر لنها چنان متحو  شده

زا  مذكور ضومن حموظ بافوت سنگتوان به اصل لنها پي برد. با این حا ، شیمیایي دقیق، نميسيو

اند، زرچند كه در حا  حاضر خص ت لممیبولیت اولیه، سرشت ماگمایي خود را به خوبي حمظ كرده

 و شیست سبا دارند.

سیرجان، به ویژه در نواحي گ يایگان، الیگودرز و  –: در زون سنند  هاي آتشفشانی پرمینسنگ

نوو  بازالوت و یوا دیاباززوا  ق یوایي بوا سوتبرا و زوا  پورمین از لباد، بخش بارگي از سنگحاجي

زوا  زسوتند. بور اسواس فراوانوي سونگ گستردگي زیاد است و گاه با رسوبات نوو  ف ویش زموراه

سیرجان این باور بوه وجوود لمود كوه فاززوا  دیوررس  –لتشمشاني ق یایي پرمین در زون سنند  

سویرجان شوده كوه خوود  –سونند   ا  درزا  درون قوارهنین موجب تجدید فعالیت كافتزرسي

 ا  برا  نازك شدگي پوسته و جدایش صمحد ایران از اربستان بوده است.مقدمه

زا  البرز، به ویژه در درة چوالوس و درة جواجرود، در مورز سیرجان، در كوه –جدا از پهند سنند  

ود دارد كه اغ ب در اثر زا  باز  وجالیه در سازند نسن، گدازهباال  سازند روته و یا به صورت میان

 اند.زا  بوكسیت والتریت تبدیل شدهدار و یا ادسيزا  لزندگرساني به افق

زوا  اند ولي وجوود افوقزا  لتشمشاني پرمین گاارش نشدهدر لذربایجان و در ایران مركا  سنگ

اني زا  لتشمشبوكسیت والتریت در نقاط مخت ف نواحي مذكور، ممكن است حاصل زوازدگي سنگ

 اند.زا  كربناتي نیا نقش داشتهپرمین باشد. زرچند زوازدگي سنگ
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زا  پرمین و تریاس زاگرس، ردیوف در استان چهارمحا  و بختیار ، در نادیكي دوپُالن، بین سنگ

شوود )اموامي، شناسي بسیار روشن دیده مويبه نسبت ضخیمي از بازالت و ریولیت با موقعیت چینه

3179.) 

زوا    مشهد تا شما  خاور  فریمان، تكاپوزا  لتشمشواني پورمین از نوو  گودازهاز جنوب باختر

زا  بواز  یواد شوده است. گدازهبازالتي و یا دیاباز  است كه به رنگ تیره و ساخت بالشي شاخص 

 بخشي از منشورزا  برافاایشي زستند كه تشكیل لنها در زمیندرز تتیس كهن حتمي است.

ك فاز ف ازایي به سن پرمین باور دارد كه موواد معودني قابول توجوه لن در (، به ی3161زاده )مؤمن

الیكوا در البورز مركوا  و  –البرز از نو  سرب، رو ، باریت و نقره است. كانسار سورب و نقورة دونوا 

زایي از كانسارزا  زمااد لتشمشاني انجیرة یاد و به احتما ، سیاه كوه اقدا در ایران مركا ، نمونه

 ستند. پرمین ز

 زا  نموذ  پالئوزوییكتوده

زا  نموذ  چنودان درخوور ساختي به نسبت لرا  پالئوزوییك ایران، جایگیر  تودهدر شرایط زمین

شناسي، سون پرتوسونجي و یوا از راه مقایسوه بوا انتظار نیست. با این حا ، بر اساس موقعیت چینه

انود. ران به سن پالئوزوییك دانسته شودهزا  نموذ  ایزا  كشورزا  زمسایه، بعضي از تودهنموذ 

تورین تووان پیشونهاد داد. امودهزوا را مويزرچند كه در بسیار  از حاالت، بازنگر  سني این توده

 زا  منسوب به پالئوزوییك ایران ابارتند از:نموذ 

جا ، برونادزا  جنوب باختر  مشهد تا شما  دشت تربت –در جنوب « : گرانیتوییدزا  مشهد » 

جنوب  –زا  گرانیتویید  وجود دارد كه در یك راستا  تقریبي شما  باختر  ا  از تودهناپیوسته

 (9-4اند. )شكل خاور  لرایش شده
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زا  مشابه در افغانستان، توران و قمقاز مقایسوه (، گرانیتوییدزا  مشهد را با نموذ 3973مجید  )

ا به سون كربنیمور و جوایگیر  لنهوا را مودیون زا  مذكور رگیر  از سن پرتوسنجي، تودهو با بهره

انود( . سوراسیك میاني –نین دانسته است )گرانیتوییدزا  مشهد به سن تریاس پسین رخداد زرسي

توان لنهوا را از تركیب سنگ، بافت و سن نسبي گرانیتوییدزا  مشهد با یكدیگر متماوت است و مي

 سه نو  متماوت دانست. 

زا، با بیشترین رخنمون، از نو  پوورفیر  : این گرانیت «هاي پورفیري یتانواع قديمی يا گران» 

زوا  طرقبوه و موراد( توا تونالیوت )توودهدار )تودة سنگ بست(، گرانودیوریت )تودة خواجوهبیوتیت

رسد كوه نخسوتین دار بوده و سیما  گنیسي دارند و به نظر ميلباد( است و بیشتر لنها جهتوكیل

زوا  دزند. شوازد موجود، بیانگر ام كورد زماموان دگرشوك يمشهد را تشكیل مي زایيفاز گرانیت

رنوگ مجواور، زا  پ یتي تیرهزا است. وجود میكا  سیاه و یا زضم سنگساختي با تب ور كانيزمین

رنگوي، وسوی د مناسوبي زا به رنگ خاكستر  تیره باشند و این تیورهسبب شده است تا این گرانیت

لرگوون، در  –زا بوه روش پتاسویم زا  این نموذ لنها است. سن پرتوسنجي بیوتیتبرا  شناسایي 

 می یون سا  است. 235 ± 9و  256 ± 36حدود 

زوا  سومیدرنگي وجوود دارد كوه در : در ناحیود مشوهد گرانیوت «انواع جديد يا لُكوگرانیت » 

زوا  تووان ایون گرانیوتموي رو،اند و به زموینزا  میكادار و تیره رنگ قدیمي تاریق شدهگرانیت

زا گیر  كانيزایي مشهد دانست. نداشتن پورفیروبالست، نبود جهترنگ را دومین فاز گرانیتروشن

زوا  و كمبود میكا  سیاه، بهترین شاخص برا  شناخت این گرانیت است. سن پرتوسنجي گرانیت

 (.3973می یون سا  است )مجید ،  245 ± 31جدید 

زوا  نمووذ  دو فواز زوا  لپ یتوي متعودد  تووده: در ناحید خواجه موراد، رگوه «ايانواع رگه»  

زایي زا حاكي از دو مرح ه لپ یتاند. سن نسبي و تركیب شیمیایي لپ یتزایي مشهد را بریدهگرانیت

زا  فاز بعد  به داشتن تورمالین زا  مرح د نخست به داشتن ف دسيار فراوان و لپ یتاست. لپ یت
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زا در برابر زا  مشهد از نظر میاان ق یایي(، گرانیتویید3179اخص زستند. به باور امامي )فراوان ش

زا، روند. در نور  غالب این سنگق یایي به شمار مي -زا  ك سیمي اكسید سدیم، جاو سر  سنگ

رسد. شاید بتوان ذوب پوسوتد سویالیك را در درصد مي 3كرندو  ظازر شده و در موارد  به حدود 

«  S» زا به انوا  گرانیتویید  نوو  ماگمایي مسئو  دانست و در نتیجه این سنگ تشكیل این تودة

 شوند. نادیك مي

( با توجه به سن پرتوسنجي و مقایسه با افغانستان و توران، گرانیتوییودزا  مشوهد 3973مجید  )

ي كووزاایي زموراه بوا به ویژه انوا  قدیمي را به سن كربنیمر و رخوداد زرسوي نوین مشوهد را نووا

( و 3171زاده )شناسواني ماننود درویوشزا  مجید ، زموینزایي دانسته است. بر پاید یافتهگرانیت

اند. ولي، للبرتي و نین را پذیرفتهزا و ام كرد كوزاایي زرسي( نیا سن كربنیمر توده3132شهرابي )

 321± 1تا  346 ± 1لرگون،  –مزا  گرانیت مشهد را با روش پتاسی( سن بیوتیت3974زمكاران )

كرتاسه است ولوي وجوود  –اند. سن یاد شده بیانگر مرز تقریبي سوراسیك می یون سا  برلورد كرده

سنگي زغالدار لیاس و یا در ماسه –زا  شی ي زا  فرسوده شدة گرانیت مشهد در درون رسوبق وه

وسط للبرتي را پرسش لمیا كورده و پاید دریا  پیشروندة سوراسیك میاني، سن سنجي انجا  شده ت

 زاست.نشانگر سن پیش از لیاس برا  گرانیت

زا  پالسیك دگرگون شده و زمرازان اولتراباز  جنوب بواختر  * گرانیتوییدزا  مشهد در رسوب

زوا  موجوود در مجمواود پالسیوك و لزوكانود. در ناحیود سمیدسونگ، سونگمشهد جا  گرفتوه

ارند و لذا گرانیتوییدزا  مورد نظر بایود سوني پوس از پورمین و رمین دزا  پاولترامافیكي سنگواره

 پیش از لیاس داشته باشند.

زا و تضادزا  موجود در سن پرتوسنجي به ویژه با تكیه بر شوازد رو  زموین * با توجه به نارسایي

د نهوایي )پس از پرمین( سن تریاس پسین، با فاز كوزاایي سیمرین پیشین و در نتیجه زمان برخور
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توان نوواي نمووذ  صمحد ایران و توران زمامان و زمازنگ است و لذا گرانیتوییدزا  مشهد را مي

 برخورد  و حاصل برخورد دو صمحد یاد شده دانست.

زا  پورفیرو  زایي، این احتما  نیا وجود دارد كه گرانیتا  بودن گرانیت* با توجه به چند مرح ه

زا  جوان، وابسته به رویداد سویمرین میواني )سوراسویك لكوگرانیتقدیمي به سن تریاس پسین و 

 میاني( باشند. در زر حا  به مطالعات بیشتر  نیاز است. 

زا  مشهد شامل دونیت، ورلیت، بازالت و گابرو است كه : اولترابازیك «هاي مشهد اولترابازيك» 

زا  جنوب ضمن مقایسه اولترابازیك(، 3973زا  مشهد تناوب دارند. مجید  )به ظازر با دگرگوني

كربنیمور  –زا  مذكور را به سن دونین زا  كربنیمر شما  افغانستان و توران، سنگمشهد با سنگ

 اند. گمتني است كه:داند كه در اثر رخداد زرسي نین، گازي تا رخسارة لممیبولیت دگرگون شدهمي

زوا  رسووبي و تناوب ظازر  لنهوا بوا سونگ* اولترامافیك مذكور تركیب شیمیایي تولئیتي دارند 

ا  زمامان با رسوبگذار  دانسوته زا  گدازهزا  یاد شده نواي جریانپیرامون سبب شده تا سنگ

زا  رسوبي دگرگون شده را حاصل زا  اولترامافیك و ردیف( تكرار سنگ 3993شوند، ولي ا و  )

 داند.زا در یك منشور برافااینده ميام كرد راندگي

زایوي دانسوته شوده كوه در پالئوزوییوك زا  مشهد حاصل یك پدیدة اقیانوس* اگرچه اولترابازیك

(، محویط 3171يوي )انود، ولوي سوباهپسین در اثر جدایش دو صمحد ایران و تووران جوایگیر شوده

 زا  اقیانوسي شبازتي ندارد.داند كه به كافتسيودینامیكي این مجمواه را نواي اوالكوسن مي

زوا  نمووذ ، درجود جنوب باختر  مشهد به سمت تربت جا ، به ویژه بوا دور شودن از تووده* از 

زوا  زا  لزكي پالسیوك زموراه بوا سونگیابد. در ناحید سمیدسنگ، بین الیهدگرگوني كازش مي

 –است و لذا، سن دونوین  پسین –زا  مشخص پرمین میاني مافیك و اولترامافیك، حاو  سنگواره

 نین پذیرفتني نیست.رگوني زرسيكربنیمر و دگ
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زوا  توربیودایتي دارنود، زا  یاد شده كه سویما  للوكتوون* امروزه این باور وجود دارد كه سنگ

زا  اقیانوس تتیس كهن زستند كه در تریاس پسین به صوورت یوك مجمواود برافاایشوي بازمانده

(Accretionary Complex در زون فرورانش ورق توران تشكیل و پس ) از دگرگوون شودن بوه

 اند.كرده Obductionرو  زون غیر فعا  ورق ایران فرارانش ) )

زا  نمووذ  از نوو  دیوریوت، گوابرو، : در ناحید ماسوله و تالش، بعضي توده «هاي تالش نفوذي» 

تور زا  گرانیتي خاور گشترودخان و حوالي ماسوله به دونین میاني و یا قدیميپریدوتیت مانند توده

 ( ولي در بسیار  از حاالت سن لنها قطعي نیست.3975اند )دیویس و زمكاران، ت داده شدهنسب

: در ناحید مرند و ج ما چند تودة سینیتي ریا دانه وجود دارد كه به  «جلفا  –هاي مرند سینیت» 

ق زوا  دونوین تاریوزا در سنگگون دارند. این نموذ لحاظ داشتن اُرتوكالززا  گُ ي سیما  سُرخ

اند و لذا جوایگیر  لنهوا در زا  پرمین پوشیده شدهشده و به ظازر با دگرشیبي لذرین پي، با ردیف

 (.3163ارتباط با رخداد كوزاایي زرسي نین دانسته شده است )قرشي، 

ا  از زا  یاد شده در كووه موورو، مجمواوه: افاون بر سینیت «هاي باختر تبريز اولترامافیك» 

دانود. ا وو  ( لن را یك تودة اولتراباز  موي3169یوریت وجود دارد كه مجتهد  )دونیت تا گرانود

دختر و كمان ماگموایي البورز  –(، گسل شما  تبریا را زمیندرز بین كمان ماگمایي ارومیه 3993)

 زا  میشو و مورو بروناد دارند.داند كه در فصل مشترك لنها، اولترا باز مي

زوایي بوا تركیوب : در جنوب باختر  سیرجان، نمووذ  «رجان هاي جنوب باختري سینفوذي» 

زا  دگرگوني به سن پیش از پورمین وجوود دارد. ایون مجمواوه لرزولیت تا گرانیت زمراه با سنگ

زا دارد ولي سن لنها به درستي دانسته نیسوت. نبوو  شبازت به جاایر كماني و یا حاشید فعا  قاره

اند. اما، بربریان بر زا را با كوزاایي كالدونین مرتبط دانستهتوده( این 3977( و زوشمندزاده )3976)

 این باور است كه این ناحیه از كمربند كوزاایي كالدوني فاص ه دارد. 
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  دگرگوني پالئوزوییك

زوا  زوا  پالئوزوییوك دگرگوون شوده و بوه طوور دگرشویب بوا سونگدر برخي نقاط ایران سنگ

ا  از نقواط، رو، بوه رغوم لراموش نسوبي، در پوارهاند. به زمیننادگرگوني زمان دوران پوشیده شده

زوا  منسووب بوه ساختي به ظازر با دگرگوني زمراه بووده اسوت. دگرگوونيام كرد نیروزا  زمین

 توان در نواحي زیر دید.یك را ميپالئوزوی

زوا  لتشمشواني اسوید دگرگووني )در زیور(، ا  از سونگ: در ناحید ماكو مجمواه «ناحیة ماکو » 

لزك و دولومیت ب ورین شده )در باال( وجود دارد كوه بوا شیست، فی یت، اس یت )در وسط( و سنگ

زا  ( قرار دارند. اگرچه دگرگونيزا  نادگرگوني دونین )سازند موليزمبر  دگرشیب در زیر سنگ

اند ولي، بازوپایان، كنودونت و كرینوییدزا  پیدا موردنظر در گذشته به سن پركامبرین دانسته شده

(، قرار داشوتن 3977شده، گویا  سن اردویسین برا  لنها است. به زمین دلیل، حمد  و بربریان )

وني را نتیجد ام كرد فاز كووزاایي كالودونین زا  اردویسین در زیر رسوبات دونین نادگرگدگرگوني

 اند.دانسته

زوا  اولترابواز  ا  از رسوبات پ یتي و سنگ: در جنوب باختر  مشهد مجمواه «ناحیة مشهد » 

اند. در مورد سن سونگ و دگرگون شده وجود دارد كه با رسوبات دگرگون نشدة لیاس پوشیده شده
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( سنگ و دگرگوني را به پركامبرین نسوبت 3963اشتوك ین )زمان دگرگوني اتماق نظر وجود ندارد. 

كربنیمور  –زا  دگرگون شوده سون دونوین ( بر این باور است كه سنگ3973داده است. مجید  )

( 3175زا توسط مجید  )نین است. بازنگر  دوبارة دگرگونيداشته و اامل دگرگوني رخداد زرسي

نوین میدسنگ زمراه بود و لذا، طرح دگرگووني زرسويزا  پرمین در ناحید سبا پیدا شدن سنگواره

قابل قبو  دانسته نشد و مس م شد كه اامل دگرگوني را باید در فاص د زماني پس از پرمین و پیش 

از لیاس محدود كرد. امروزه این باور وجود دارد كه پدیدة دگرگوني در ناحیود مشوهد حاصول یوك 

ایوران و تووران شوكل گرفتوه و لوذا، ك یود فاززوا   رویداد برخورد  است كه با برخورد دو صمحد

تور )سویمرین دگرگوني منسوب به پالئوزوییك مشهد، مربوط به سیمرین پیشوین و فاززوا  جووان

 میاني( است.

زا  دگرگوني جنوب الزیجان را زا و فی یت(، شیست3975: لن ا و زمكاران ) «ناحیة الهیجان » 

زوا در محول تقریبوي اند. قرارگیر  اتمواقي ایون دگرگوونيستهنین دانپیامد رخداد كوزاایي زرسي

زوا  تریواس )گرانیوت الزیجوان( در ایون مجمواوه، تصوور زمیندرز تتیس كهون و نمووذ گرانیوت

 بخشد.ساخت برخورد  تریاس پسین و ام كرد فاز سیمرین پیشین را قوت ميزمین

ر موواسولووه یوك مجمواووود : در جنووب باختوووور  فووووومن و خوواو «ناحیــــة طـالش » 

وجوود دارد )كوالرك و زمكواران « Gasht Complexكمي كس گشوت ) )» دگرگونووي به نووا  

زوا  (. این مجمواه دارا  دو بخش جداگانه است.بخش پاییني از نو  میكا شیست و گنایس3975

د پواییني قورار دار است. بخش باالیي كه با یك دگرشیبي فرسایشي بر رو  واحدانه درشت بیوتیت

زوا  دار است كه بیشوترین سوهم را شیسوتزا  مسكویتزا  شیستي، شیستدارد، شامل فی یت

زوا  دگرگووني پ یتي دارند. در مجمواد باالیي ب ورزا  كیانیت تخریبي وجوود دارد كوه از سونگ

ت اند و لذا پذیرفته شده كوه مجمواود گشوت دسوت كوم در دو زموان متمواوتر منشأ گرفتهقدیمي

 دگرگون شده است.
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می یوون سوا  یعنوي دونوین میواني دارد.  175 ± 32بخش پاییني مجمواد گشت سن پرتوسنجي 

تریاس نادگرگوني قرار دارند ولي به باور  –دار پرمو زا  میكروفسیللزكبخش باالیي در زیر سنگ

لدونین دگرگوون زا  پركامبرین زستند كه در اثر رویداد كا(، مجمواد پاییني سنگ3975كالرك )

 نین است.اند و پیامد دگرگوني در مجمواد باالیي مدیون رخداد زرسيشده

زا  پالئوزوییك شناخته شودة البورز شوبازتي ندیوده و ( بین مجمواد گشت و سنگ3993ا و  )

قرارگیر  اتماقي لنها در محل زمیندرز تتیس كهن سبب شده توا نوامبرده بور ایون بواور باشود كوه 

نوین تووران زسوتند كوه در نتیجود ام كورد سنگ دگرگووني زرسويمورد سخن پي زا دگرگوني

 اند.زا  راندگي بر رو  صمحد غیرفعا  البرز رانده شدهگسل

سیرجان به انوان یوك  –زا  لشكار پهند سنند  : یكي از ویژگي «سیرجان  –ناحیة سنندج » 

زوا  ا  لتشمشواني اسوت. مجمواوهزوزا  پالئوزوییك با سنگا ، زمرازي سنگكافت درون قاره

رسوبي و زمرازان لتشمشواني پالئوزوییوك ایون پهنوه، بوه ویوژه در حووالي سویرجان، اسومندقه و 

زا  بازالتي بوه اند و در موارد  پیشرفت دگرگوني به حد  است كه گدازهلباد دگرگون شدهحاجي

 اند.زا  كربناتي به مرمر تبدیل شدهلممیبولیت و سنگ

سیرجان اتماق نظور وجوود نودارد.  –زا  پالئوزوییك سنند  امل و زمان دگرگوني سنگدر مورد ا

زا  پالئوزوییك دانند. در دگرگوني نخست سنگگروزي فرلیند دگرگوني را در دو زمان متماوت مي

تریواس، در  –زا  پورمین اند. در دگرگوني دو ، سنگپایین در رخسارة شیست سبا دگرگون شده

اند. زر دو دگرگووني، بوا رسووبات دگرگوون یست سبا تا دگرگوني مالیم دگرگون شدهمرز باال  ش

نین و دگرگوني دو  اند و لذا، دگرگوني نخست مربوط به رویداد زرسينشدة سوراسیك پوشیده شده

 حاصل رخداد سیمرین جوان است.
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لمیوا اسوت و ین پرسشنشناسي جدید این باور را به وجود لورد كه دگرگوني زرسيزا  زمینیافته

دو فاز دگرگوني یاد شده به سن تریاس پسین و وابسته به رخوداد سویمرین پیشوین اسوت كوه بوه 

 صورت دگرگوني دیناموترما  امل كرده است. 

 منابع اقتصاد  پالئوزوییك

و بوه سوه سون  زایوي جهوانيزا  پالئوزوییك ایران بخشي از یك رویوداد فسومات: فسماتفسفات

 (.3171ت )زالالت و ب ورچي، اسمتماوت 

زوا  شوی ي سوازند زوا  فسوماتي در بخوشبه صورت پ وت « :هاي کامبرين پیشین فسفات» 

س طانیه، در حد فاصل اضو دولومیت میاني و اضو شیل باالیي بوه ویوژه در البورز مركوا  )دلیور، 

زموان كنود ، حواجي دس )زا  سو طانیه، تكواب و شوازین(، طالقان، كوه111لباد، فیروزكوه و ولي

اند. ذخایر شناخته شده، به طور ك ي از نو  فسمات كم ایار با ناخالصي فراوان كند ( شناخته شده

 بردار  لنها، زم اكنون مقرون به صرفه نیست.است كه بهره

ماسه سنگي سازند شیرگشت در ایران –زا  شی ي : به ویژه در نهشته «هاي اردويسین فسفات» 

و از دیودگاه  زا  اردویسین زردكوه بختیار  شناخته شده( و یا رسوب111، زرند و مركا  )ك مرد

 اقتصاد  مورد توجه نیستند.

ارززوا  لن سونگي سوازند جیورود و زوم: در ردیف رسوبي شی ي و ماسوه «هاي دونین فسفات» 

 –لذربایجان )مرند توان به ذخایر مناطق جیرود، فیروزكوه، دامغان، تكوین یافته كه از لن جم ه مي

زا  لپاتیوت و كووارتا و نسوبت اشاره كرد كه بیشتر به دلیل لمیختگي كاني 111ماكو(، شازرود و 

زوا و نسوبت بازیافوت صورفد لرایي پیچیده بووده و از لحواظ ایوار، ناخالصويباال  لزن، از نظر كانه

 اقتصاد  ندارند.
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زا  متعدد ادسي شوكل از موجب تشكیل افقساختي زمان پرمین زا  زمین: نالرامي «التريت » 

زا  اطراف بوكان )كردستان(، یاد، شما  جواجر ، بوكسیت، التریت و كايولینیت شده كه بوكسیت

البرز مركا  و غرب طبس از لن جم ه است. مقدار بوكسیت چندان زیاد نیست. ذخایر بیشتر از نو  

دس در صونایع خایركايولینیت دوپُالن و شازینزا  فرلور  دارند. ولي، ذدیاسيور است كه پیچیدگي

 نسوز كاربرد دارند.

زایي از سرب و رو  : جدا از ذخایر سرب دونین منطقد ازبكوه، در معدن دونا رگه «سرب و روي » 

به زمراه باریت، به سن پرمین وجود دارد كه منشأ اولید لنها رسوبي بوده ولي در فاززا  جوان لليي 

 اند.فتها  یاسیما  رگه

زا  لوار  دو سازند زاكین )دونوین( و فراقوون )پورمین زا  زاگرس ردیف: در كوه «نفت و گاز » 

زا  كربناتي سازند داالن )پرمین بواالیي( بوه انووان سونگ پاییني( به انوان سنگ مخان و ردیف

ن در منشأ از نظر ذخایر زیدروكربني موورد توجوه زسوتند. بخشوي از ذخوایر گواز  میودان كنگوا

زوا  زا  سازند داالن )پرمبن پسین( است.جدا از موارد یاد شوده، در جنووب كاشومر، كووهكربنات

زا  سرب، لزن، باریت و زا  لتشمشاني زیردریایي موجب تشكیل كانيبینالود و ناحید انارك، تكاپو

شووند ه ميمس شده كه به صورت انباشت زمامان با رسوبگذار  با سازند لزكي بهرا  )دونین( دید

 ولي چندان گسترده نیستند

 ماوزوییوووووووووووووووووك در ایوووووووووووووووووران -فصووووووووووووووووول پووووووووووووووووونجم

 زِیرفصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول: مقدموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه       

 انوان: توضی             

 – 225می یون سا  از تاریخ كرة زمین ) 361ماوزوییك، به انوان دومین ايون فانروزوییك، حدود 

والت سيودینامیكي كرة زمین دزد. در این دوران، تحمی یون سا  پیش( را به خود اختصاص مي 65
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زوا نوا  زا و گسترش كف اقیانوسا  كه ماوزوییك را دوران اشتقاق قارهدرخور توجه است، به گونه

قطب جنوب، صمحد زند و  –زا  تریاس، با نخستین اشتقاق گندوانا صمحد استرالیا اند.در میانهداده

 اند. ماداگاسكار از ابرقارة گندوانا جدا شده

قاق دو  گندوانا، كه در سوراسیك پایاني صورت گرفته، لفریقا و لمریكا  جنووبي از یكودیگر در اشت

اند كه در اثر لن اقیانوس اط س جنوبي پدیدار شده است )در زمان كرتاسد پایواني پهنوا  جدا شده

كی ومتر است و كماكان در حا  گسترش  5111كی ومتر بوده و در حا  حاضر  1111اط س جنوبي 

(. گمتني است كه اقیانوس اط س شمالي نیا از زموان كرتاسود پسوین، میوان دو قوارة اروپوا و است

 لمریكا  شمالي شكل گرفته ولي در دورة ترشیر  كامل شده است.

دزد كه شرایط سكویي پالئوزوییك بي بررسي جغرافیا  دیرینه ماوزوییك ایران در مكان، نشان مي

زوا  اوایول رو، سونگتا تریاس میاني ادامه یافته است. از زمینساختي مهم گونه رویداد زمینزیچ

داغ، كوم و بویش در ا  زستند كه به جا نخ ك و كيوهماوزوییك ایران زمچنان از نو  نادیك قاره

سواختي معواد  بیشتر نقاط ایران رخسارة زمسان دارند. در تریواس پسوین، پوس از رخوداد زموین

زوا  رسووبي ایوران تغییور كورده و از ایون چهرة حوضوه،  Early Cimmerianسیمرین پیشین 

زوا  اند كه شرایط جغرافیا  دیرینه و رسوبي لنها با حوضهزایي جداگانه شكل گرفتهزنگا ، حوضه

 رسوبي مجاور متماوت بوده است. 

توان گمت كه از تریاس پسین تا پایان ماوزوییك سه پهند لبي مستقل دايموي در یك نگاه ك ي، مي

جنوب باختر  ایران )زاگرس(، رخسوارة سونگي  –داشته است. در باختر موقتي در ایران وجود  و یا

زا  دریایي با سرفوا  متوسوط و گواه كرتاسد باالیي معرف نهشته –زا  پس از تریاس میاني ردیف

 زا  موردنظر با سایر نوواحياند كه رخسارة دریا  تتیس جوان را دارند. تماوت رخسارة سنگامیق

سازد. ایران لن چنان است كه وجود یك حوضد رسوبي از نو  تتیس جوان را در زاگرس مسجل مي

سوراسویك  –زا  تریاس بواال داغ، نهشتهدر گسترة واقع در شما  خاور  زاگرس تا لبد جنوبي كيه



245 

 

245 

 

ا  زكرتاسد پایاني ردیف –زا  سوراسیك میاني سنگي زغالدار و سنگزا  شی ي، ماسهمیاني ردیف

زا  زغالدار یاد اند. ردیفزا  دریایي با سرفا  متوسط نهشته شدهاند كه در محیطمارني و كربناتي

زا  زمامان در لسویا  مركوا  )تركمنسوتان، افغانسوتان و گیر با سنگشده زمساني بسیار چشم

ن نهوایي البرز با لسیا  مركوا  و سورانجا  گورفت –( دارند كه نشاند یكيارچگي ایران مركا  111

كرتاسود  –زوا  لیواس داغ(، ترادفدریا  موسو  به تتیس كهن است. در شما  خاور  ایران )كيه

ا  زستند كه وجود یك حوضد رسوبي مستقل بوا رسووبگذار  بوه ظوازر پیوسوته را پایاني به گونه

توي زوا بوا البورز و حكنند. ولي، زمساني رخسارة سنگي و حتي گازي، زیستي این ردیفتدااي مي

لمیوا داغ پرسوشا  است كه وجود یك حوضد رسوبي مستقل را در پهند كيوهایران مركا  به گونه

شناسي ایران این پندار وجود دارد كه در گسترة زمواني ماوزوییوك، نماید، با این وجود در زمینمي

بور رخوداد  ا  بوده است، كه این پندار نیاز بوه بوازنگر  دارد.افواونداغ حوضد رسوبي جداگانهكيه

بواتونین(، سویمرین پسوین  –ساختي سیمرین میاني )باسوسوین زا  زمینسیمرین پیشین، جنبش

)كرتاسد لغاز (، فاز اتریشي و رخداد الرامین )كرتاسد پایاني( زریك به تنهایي بر جغرافیا  دیرینه 

زوایي از پیامود نشانه زا  زیراند نمونهساختي ماوزوییك ایران اثرگذار بودهو به ویژه تحوالت زمین

 رخدادزا  یاد شده بر سيودینامیك ایران است.

* جدا شدن كامل صمحد ایران از صمحد زاگرس در لغاز تریواس پسوین، زموراه بوا تكووین دریوا  

 تتیس جوان، در محل راندگي اص ي زاگرس.

تتویس * حركت صمحد ایران به سو  صمحد توران و برخورد این دو زمراه بوا بسوته شودن كامول 

 كهن.

زا  رسوبي گیر  حوضهتریاس میاني و شكل –زا  پالتمرمي پالئوزوییك * سرانجا  گرفتن محیط

 سوراسیك میاني. –بو  تریاس پسین پیش
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زایوي در امتوداد ا  از نوو  تتویس جووان زموراه بوا اقیوانوسزا  درون قوارهگیر  اشتقاق* شكل

 زا  طولي و امدة ایران مركا .گسل

زا  زا  كافتي تتیس جوان در زمان كرتاسد پسین زمراه با فرارانش مجمواهدن سیستم* بسته ش

 زا و یكي شدن دوبارة صمحد زاگرس و صمحد ایران.افیولیتي ایران، به رو  لبد ورق

زا  یاد شده نشان از لن دارد كه بر خالف لراموش نسوبي پالئوزوییوك، در زموان ماوزوییوك نكته

زایي زمراه با جودا شودن ار پویا و جنبا بوده است. ماگمازایي، دگرگوني، كافتپوستد ایرانامین بسی

زا  جدا شده و یكي شدن دوبارة لنها، گواه زا  اقیانوسي، زمگرایي صمحهصمحات، تشكیل پوسته

 بر پویایي ماوزوییك صمحد ایران است. 

 تریوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس در ایووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووران

 انوان: مقدمه           

می یون سا  پویش( از تواریخ زموین را بوه خوود  395تا  211ون سا  )می ی 15دورة تریاس حدود 

زا  تریاس در اروپوا  مركوا  و للموان، بورا  دزد. به دلیل سه قسمتي بودن سنگاختصاص مي

شناسي ایران استماده شده است. در زمین« تریاس » زا  نخستین سیستم ماوزوییك از واسة نهشته

میاني  –زا  پالتمرمي تریاس پاییني تریاس ایران به ویژه كربنات زا این باور وجود دارد كه سنگ

زستند به زمین رو، در ایران زوم تریواس بوه سوه زیور سیسوتم  زا  تریاس لل  زمانندبا رخساره

شود.به جا كيه داغ و نخ ك، در بیشتر نقاط ایران رخسارة سنگي پاییني، میاني و باالیي تقسیم مي

زوا  سونگي، اند. با این وجود، با توجه بوه ویژگويزا  تریاس یكساننگو حتي رخسارة زیستي س

 توان به دو گروه بارگ تقسیم كرد. زا  تریاس ایران را ميردیف

زوا  زوا  دریوایي از نوو  سوكوزا  كربناتد لزكي و دولومیتي، معرف محویطگروه نخست، نهشته

زوا  تیوره رنوگ شوی ي و . گروه دو  نهشتهدارند میاني -اند كه سن تریاس پیشین نادیك به قاره
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انود و سون تریواس پسوین زا  تریواس میواني نهشوته شودهسنگي زغالداراند كه در پیش بو ماسه

ساختي از نو  گون از یك رخداد زمیني یاد شده شوازد  گونا(. مرز دو گروه سنگ1-5شكل دارند)

ارز دانسته شده است . رخوداد شناسي ایران با رویداد سیمرین پیشین زمكوزاایي دارد كه در زمین

زوا  خوردگي، گسو ش، ماگموازایي و جوایگیر  توودهزا  چینساختي یاد شده كه با پدیدهزمین

زوا  میواني بوه حوضوه –زوا  دریوایي تریواس پواییني حویطنموذ  زمراه بوده سبب شوده توا م

زا  تریاس خشكي تریاس باالیي تبدیل شوند. جدا از دو گروه سنگي یاد شده، بخشي از سنگپیش

شووند. زا  تریاس باالیي دیوده مويزستند كه به ویژه در پاید ردیف زا  ق یایيایران از نو  گدازه

سیرجان(  –ان به ویژه در لبد جنوب باختر  صمحد ایران )سنند  توزا  گرانیتي تریاس را ميتوده

تور و زا  تریواس میواني و كهونو یا در حاشید شمالي لن )البرز شمالي( دید. دگرگون شدن سنگ

 زایي از جم ه پیامدزا  وابسته به رویداد سیمرین پیشین است.زمچنین پدیدة كاني

تووان نازمسواني در البرز، ایران مركا  و زاگرس، ميبا وجود یكسان بودن نسبي شرایط رسوبي در 

دربنود زا  تریاس پواییني و میواني ناحیود لقزا  تریاس ایران بود. بیشترین تغییر در سنگردیف

شود كه گوازي بر شرایط رسوبي متماوت و شاید استقال  حوضد كيه داغ در زمان یاد شده دیده مي

زا  سنگي و اقتصاد  مشابه با سایر نقاط ایران دارند. ویژگي زا  تریاس باال دركيه داغباشد. سنگ

این زمساني تا بدانجا است كه بسته شدن دریا  تتویس كهون را پویش از تریواس پسوین مسوجل 

 نماید. مي

 تریاس در البرز

ساختي اواخر پرمین موجب پس نشست كامول دریوا از سوكو  زا  زمینزا  البرز، نالراميدر كوه

میواني بوا  –زا  كربناتود تریواس پواییني ا  كه به جا چند ناحیه، ردیفاست به گونهپرمین شده 

دگرشیبي فرسایشي، سطوح فرسوده شدة پرمین میاني )سازند روتوه( و یوا پورمین بواالیي )سوازند 

التریتوي  –زوا  بوكسویتي زا  اكسیده و گازي ادسويزا  فسیل، افقپوشانند. خاكنسن( را مي

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=83&sid4=331&action=view2#pics#pics
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تووان در زا  تریاس البرز را مياند. با توجه به رخساره و سن، ردیفپیش از تریاس مؤید ناپیوستگي

 میاني و تریاس پسین بررسي كرد. –دو زمان تریاس پیشین 

زوا  كربنواتي میاني البورز، ردیوف –زا  تریاس پاییني : سنگ میانی در البرز –ترياس پیشین 

( در درة نور، 3964ند كه بُرش الگو  لن را كالوس )زست« سازند الیكا » دولومیتي به نا   –لزكي 

 متر، مطالعه و معرفي كرده است. 295كی ومتر  پایین دست روستا  الیكا، به ضخامت  5و در 

زوا  لزوكدر محل بُرش الگو و سایر نقاط البرز، بخش پاییني سازند الیكا، ضخامتي متغیر از سنگ

بنود  زا  نازك دولومیت دارد. الیوهالیهمارن و یا میانزا  مارني است كه كمي الیه و لزكنازك

زا  بخش پواییني زا  كر  مانند از ویژگينازك، رنگ متمایل به خاكستر  روشن، فراواني ساخت

زوا  ضوخیم الیود بخوش بواالیي فورازم سازند الیكا است كه شناسایي و تمكیك لن را از دولومیت

زا  نو  كالرایا، گاستروپودزا  كوچك ا ش یاد شده دو كمهزا  بخترین سنگوارهسازد. فراوانمي

زوا  دیگور داران و به ندرت لمونیت، سونگوارهو لثار كر  مانند زستند، مقدار ناچیا  ج بك، روزنه

رو در بیشتر جازا بوه الیه است. به زمینزا  الیهاند. فراواني لثار كر ، ویژگي لشكارلزكاین بخش

 Vermiculate limestoneزوا  ورمیكولوه لیكا، به طور غیر رسمي لزوكبخش پاییني سازند ا

زا  این بخش چندان بارز نیستند ولي باور زمگان بر سون تریواس پیشوین شود. سنگوارهگمته مي

 است.

لزكي، ضخیم الیوه، روشون رنوگ و  –زا  دولومیتي بخش باالیي سازند الیكا، در زمه جا، كربنات

» سواز دارنود و بوه متر( اند.كه سیما  برجسوته و كووه 3111تمواوت )تا زا  ممتراكم به ضخامت

زا  الیكا سنگوارة زا  میكروسكيي ناچیا، دولومیتاند. به جا سنگوارهمعروف« زا  الیكا دولومیت

زا  تریاس میاني البرز زستند. با این وجود، در برخي نقواط البورز شاخص ندارند ولي معرف سنگ

زا  لشكوب كارنین )لغاز تریاس پسوین( زا  بازپسین دولومیت الیكا میكروفسیلیه)شهمیرزاد(، ال

تووالي  111دارند.در بعضي نقاط البرز به ویژه در نواحي ورسك، شهمیرزاد، تاقودیس لینوه ورزان و 
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گونوه نوواحي، جودا از دو بخوش لزكوي و زا  كربناتي تریاس وجود دارد. در اینتر  از ردیفكامل

زا  سمیدرنگ، ریادانه و لزكيشود كه شامل سنگ، بخش سو  به سازند الیكا افاوده ميدولومیتي

« بخش لزكي ورسك» رو، ستبرالیه است كه به ویژه در نادیك پل ورسك شاخص است و از زمین

( در ناحیود لرو )خواور 3971تني و زمكاران )نا  دارد. سن لزك ورسك چندان روشن نیست. زاني

شناسوي را به سن نورین زیرین دانسته ولي سوایر مطالعوات دیرینوه Involutinaدار هدماوند( روزن

 اند. بیشتر معرف لشكوب كارنین

لزنگ، البورز مركوا  و البورز خواور  سازند الیكا گسترش جغرافیایي وسیعي در لذربایجان، كبودر

 295متر در درة زوراز،  3111شناختي ناچیا است ولي ستبرا از دارد. در این نواحي تغییرات سنگ

زا  رسوبي الیكا در چند متر در بُرش الگو و در بعضي نقاط چند ده متر متغیر است. تح یل حوضه

زا  سازند الیكوا ( بر این باور باشد كه نهشته3179برش جداگاند البرز مركا  سبب شد تا جهاني )

زوا اسوت كوه در سوه رخسواره در حاشید شمالي قارة سیمر  نهاده شده و شامل طیمي گسترده از

دسته رخسارة كربناته وابسته به شرایط لرا ، رخسارة كربناتد وابسته به شورایط توفواني و رخسوارة 

زا نشانگر لن است كه بخش زیرین سوازند الیكوا در یوك بند  است. زمین بررسيلوار  قابل گروه

سوازند در یوك سوكو  رمو   زا  لغاز  بخش میوانيشیب، نهشتهسكو  كربناته از نو  رَم  زم

 اند.ا  تبدیل شدهریك( گذاشته شده و به سو  باال به حاشیهگسترده )پالتمر  اپي

كت در توان با مجمواد دو سازند سُرخ شیل و شتر  در ایران مركا  و سازند خانهسازند الیكا را مي

لور داغ( یوادكيوهدرینود )زوا  لغوازین تریواس لق(. ردیوف2-5زاگرس قابل قیاس دانست )شوكل 

ا  دربنود نازمسواني رخسوارهزا  تریاس لقزا  ورمیكوله است ولي بخش بیشتر ردیفلزكسنگ

 گیر با سازند الیكا دارند.چشم

( كه 3131( و جنوب گ ندرود )دبیر ، 3164: به جا ناحید پالند )وحدتي،  ترياس پسین در البرز

سنگي زغالدار تریاس باالیي تدریجي ماسه -ا  شی ي ززا  سكویي سازند الیكا به نهشتهگذر ردیف
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است، در دیگر نقاط البرز، گذر تریواس میواني بوه تریواس بواالیي ناپیوسوته و نشوانگر شووازد  از 

ساختي سیمرین پیشین است كه با پایان گرفتن شرایط سكویي تریاس میاني، باال لمدن رویدادزمین

ولي در تریاس پسین )نورین( با پیشرو  دوبارة دریا پهند نشست دریا زمراه بوده است. زمین و پس

البرز به یك خ یج به نسبت باریك تبدیل شده كه به سو  خاور گسترش زیواد داشوته و از سومت 

(. در خ یج یاد شوده رسیوم 3172السادات، باختر با دریا  لزاد در ارتباط بوده است )رضو  و معین

ا  كه برا  انباشت مقودار  در ف، زیاد بوده است به گونهزیدرودینامیكي ضعیف ولي فرونشست ك

 متر( گل و ال  شرایط الز  فرازم بوده است.  3111خور توجه )گازي 

دلتایي و سيس در زموان  –در زمان نورین پسین با پس نشست دریا، البرز نخست به دشت لبرفتي 

زار شوكل زوا  تووربببه یك دشت لبرفتوي تبودیل شوده كوه گواه در لن مورداRhaetianرتین 

زوا  بوه زا  تریاس باال  البرز نهشوتهاند. به دلیل شرایط جغرافیا  دیریند حاكم، ردیفگرفتهمي

زوا  زغالودار اند. تورادفزا  زغا  شاخصسنگ است كه به داشتن الیهنسبت زمگن شیل و ماسه

میاني دارند  –ك پاییني زا  سوراسیتریاس باالیي البرز سنگ رخسارة به طوركامل زمسان با سنگ

زا  زغالدار تریاس باال از سوراسویك و این زمساني تا بدانجا است كه در بیشتر موارد تمكیك نهشته

زوا  زغالودار تریواس بواالیي از رو، در نقواط زیواد  از البورز، نهشوتهپایین ناممكن است. از زمین

زوا  اند و حتي گواه سونگك نشدهمیاني، تمكی –زا  مشابه، ولي به سن سوراسیك پاییني رسوب

 اند. تریاس باالیي به سن سوراسیك دانسته شده

نا  داد و تغییرات سني لن « سازند شمشك » زا  زغالدار البرز لسرتو به مجمواد رسوب 3961در 

شناختي جدید زا  زمینرا از لیاس )لشكوب زتانژین( تا دوگر )لشكوب باتونین( دانست. ولي، یافته

در Tectonostratigraphyشوناختي چینوه -ساختياد كه سازند شمشك یك واحد زمیننشان د

مرتبد گروه است كه در فاص ه زماني دو رخداد كوزاایي سیمرین پیشوین و میواني نهشوته شوده و 

تواند مشتمل بر چند سازند باشد، به زمین دلیل، در حا  حاضر برا  این چرخد رسوبي بوارگ مي



251 

 

251 

 

باتونین است كه در البرز شمالي با یك بخش  –انتخاب شده كه به سن نورین « نا  گروه شمشك »

شود ولي، در البورز جنووبي، ا  لغاز ميقهوه –زا  ف ینیتي به رنگ سُرخ بوكسیتي و رس –لزني 

زوا  زغالودار اداموه رنوگ زیردریوایي اسوت كوه بوا رسووبزوا  تیورهلغاز گروه شمشك با بازالوت

انود بوه س باالیي این گروه، در شرایط رسوبي نابرابر، بور جوا  گذاشوته شودهزا  تریایابد.بخشمي

زا  سنگي و نا  زمسان ندارند. اگرچوه در نقواط بسویار  از البورز، زمین لحاظ در زمه جا ویژگي

زا  فسی ي وضوح چندان ندارند، ولي، در زا  تریاس باالیي از گروه شمشك به دلیل فقر دادهردیف

زا  گیازي و یا جانور  در تمكیوك خیا البرز، مطالعه سنگوارها  از نقاط زغا پاره ناحید سمنان و

 زا  تریاس باال كمك شایان كرده است كه نتایج لن در دو جدو  زیر خالصه شده است. رسوب

* نازمساني شرایط حاكم بر حوضد رسوبي سبب شده است توا سوازند طواره در زمود جوا تركیوب 

متر و در ناحید ورسك و نادیك پل اریم  51جان حدود باشد. در حوضد بایي سنگي یكسان نداشته

 متر گچ در پاید طرزه وجود دارد. 61حدود 

زوا  كنگ وومرایي ( در دامند شمالي البرز، رخسارة چیرة طاره از نو  نهشته3163* به باور نبو  )

زوا  كنگ وومرایي ناحیود شوتهسنگي درشت دانه و شیل اسوت. نهزایي از ماسهزمراه با میان چینه

ارز  بوا طواره متور شایسوتد زوم 3111متر و جنوب گرگان به سوتبرا   3211رامسر به ستبرا  

 اند.دانسته شده

زوایي از سوازندزا  نایبنود در توان با زمه و یا بخشزا  زغالدار تریاس باالیي البرز را مي* رسوب

 ارز دانست. مان، قدیر در نایبند، فردوس در لوت زمدَزرود دركر –طبس، پرسمید در كاشان، درة گُر 
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 تریاس در ایران مركا 

زا  تریاس ایوران مركوا ، بوا البورز در خوور توجوه اسوت. بوه زا  سنگي و زیستي ردیفشبازت

زا  كربناتي نواحي میاني از نو  نهشته –زا  تریاس پاییني زا  البرز، نهشتهرو، زمانند كوهزمین

تباط ناپیوسته دارند و مرز باالیي لنها نیا تر ارزا  كهناند كه به طور امو  با سنگنادیك به ساحل

ساختي سیمرین پیشین زمچنان معرف سطوح فرسایشي و پس نشست دریا، وابسته به رخداد زمین

 است. 

سونگي زغالدارانود كوه در پویش بوو  زا  شی ي ماسهزا  تریاس باال  ایران مركا ، ردیفنهشته

زا  گوناگون زا  سنگوارهاند. این رسوبه شدهزا  حاصل از رخداد سیمرین پیشین نهشتفرازمین

زا  رسوبي تریاس باال ایوران دریایي دارند، پس این امكان وجود دارد كه در مقایسه با البرز، حوضه

شوده زا  كوتاه مدت دریا پوشویده مويمركا  سرفا  بیشتر داشته و یا به طور مقطعي با پیشرو 

میاني البرز، جدا از نوسانات موقتي كف دریا، یوك چرخود  –زا  كربناتي تریاس پاییني است.ردیف

انود ولوي، اند كه در فاص د زماني دو رویداد پواالتین و سویمرین پیشوین نهشوته شودهرسوبي بارگ

زا  تریاس باالیي بخشي از یك ابر سیكل رسوبي زستند كه پس از رویداد سیمرین پیشوین سنگ

 )باتونین( ادامه داشته است. )پیش از نورین( لغاز و تا سیمرین میاني
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: شرایط به نسبت یكسان رسوبي سبب شوده اسوت توا  میانی در ايران مرکزي –ترياس پايینی 

زا  دولومیتي تریواس میواني، در زموه جوا  زا  سكویي تریاس پاییني و زمچنین نهشتهكربنات

كربناتوووي تریاس  –زا  شی ي شیرگشت، به ردیف –ایران مركا ، زم نا  باشند. در ناحید طبس 

زا  تریاس معرف سنگ« سازند دولومیتوي شتر  » نا  داده شده و « سازنوود سُرخ شیل» پاییني 

 میاني است.

: سازند سُرخ شیل یك واحد سنگي بارز به سون تریواس پواییني اسوت كوه بوه  سازند سُرخ شیل

ا  ك یود  در میوان یهداشتن رنگ سُرخ لجر  شاخص است به زمین رو شناسایي لن به انوان ال

زا  خاكستر  سوازند شوتر  در بواال بسویار زا  دولومیتي سازند جما  در زیر و دولومیتكربنات

 لسان است.

شیرگشت، به ویژه در محل بُرش الگو )گدار سُرخ( این سازند ضخامت متغیور   –در گسترة طبس 

رنوگ و لزوك روشونسونگ زوایي مونظم ازرنگ اسوت كوه تنواوبرُسي سُرخ –زا  لزكي از شیل

انود زا  كربناته به ویژه در بخش باالیي سازند بیشترالیهكر  دارد. میان -زا  خاكستر  دولومیت

زوا  چینود رویوي )دولومیوتا  كه سازند سُرخ شیل با یك گذر تدریجي، به واحود سونگبه گونه

توانود بوه وسوته اسوت و مويرسد. بر خالف مرز زبرین، مرز زیرین سازند سُرخ شیل ناپیشتر ( مي

سازندزا  متماوت باشد، با وجود این، در محل بُرش الگو )گدار سُرخ( زمبر  زیرین این سوازند بوا 

( . ولووي، وجووود 3965زووا  پوورمین )سووازند جمووا ( توودریجي دانسووته شووده )اشووتوك ین، كربنووات

  بوكسویت والتریوت زوادار، زمراه با ادسويزا  سی یسي لزنسنگزایي ناپیوسته از ماسهادسي

شودكه ناپیوسوتگي تواند نشانگر ناپیوستگي رسوبي میان دو سازند باشد ولي، چنین استنباط ميمي

تریاس نیست ب كه یك ناپیوستگي درون سازند  در بخش پاییني سوازند  –موردنظر در مرز پرمین 

 سُرخ شیل است. 
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شناختي، رنوگ زا  كهن، تغییرات سنگبیرون از ب وك طبس، به ویژه در نواحي مشرف به فرازمین

گونوه نوواحي سوازند سُورخ شویل، بیشوتر و ستبرا  سازند سُرخ شیل در خور توجه زستند. در این

 رخسارة لوار  دارد و در بسیار  از حاالت، در مقایسه با بُرش الگو، ضخامت كمتر  دارند.

زوا  پیرحاجوات زوایي از كووهدر جنوب لكركوه، معدن پودانو )شما  بهاباد( و زمچنین در بخوش

متور  رسووبات تبخیور  و زوا  چنود ده)باختر شیرگشت( به بخش زبرین سازند سُرخ شیل، افق

خوورده زا  تبخیر  زاگرس چینلور حوضهتخریبي اضافه شده است. شرایط تبخیر  یاد شده، یاد

اني در اثر رخوداد )سازند دشتك و كنگان( است كه به احتما  فرجا  پس نشست دریا  تریاس می

 سیمرین پیشین است.

 ,Pseudomonotisزوا )ا زا  موجوود در سوازند سُورخ شویل بیشوتر از نوو  دو كموهسنگواره

Claraiaزوا  شوبیه سورپولوس در سوطوح اند كوه زموراه بوا اثور كور ( و گاستروپودزا  كوچك

ین زموه، بور پایود بعضوي زا  موجود چندان شاخص نیستند، با اشوند. سنگوارهبند  دیده ميالیه

نگاشتي، این سازند به سن تریاس پیشین و قابول زا  میكروسكيي و زمچنین جایگاه چینهسنگواره

شود. افاون بر ناحید طبس، سازند سُورخ شویل قیاس با بخش لزكي سازند الیكا در البرز دانسته مي

 ن نیا گاارش شده است.بادا ، گناباد، لكركوه، شما  كرمادر نواحي ك مرد، شیر كشت، پشت

زا  دولومیتي تریاس میاني ایران : سازند دولومیتي شتر ، معرف سنگ سازند دولومیتی شتري

نگوار  بوه خووبي بوا بخوش شناسي و زوم از نظور جایگواه چینوهمركا  است كه زم از نظر سنگ

كوت در سازند خانهزا  دولومیتي زایي از كربناتدولومیتي سازند الیكا در البرز و زمچنین با بخش

زاگرس مرتمع قابل قیاس است.حجم اص ي سازند دولومیتي شتر ، در محل بُرش الگو )كمر زرك( 

پذیر  لن رنگ، ریادانه و متراكم است كه فرسایشالید خاكستر زا  الیهمتر دولومیت 321حدود 

سوایر نوواحي ایوران سوازد. در ناچیا است به زمین رو بسیار  از چكادزا  ب ند كوه شتر  را موي

سواز ایون سوازند زوا  چهورهمركا ، این سازند زمچنان سیما  خشن و ب ند دارد كوه از ویژگوي
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است.پیوند زیرین سازند شتر  در زمه جا به سازند سُرخ شیل است كه با یكدیگر گوذر تودریجي و 

 پیوسته دارند. 

شده و به رنگ گراییده به سُرخ است ا  فراگیر فرسوده زا  شتر  به گونهزا  پایاني دولومیتالیه

شود. بوا زا  پیشروندة تریاس باالیي پوشیده ميشیب و با دگرشیبي خمیف، با ردیفكه به طور زم

توور است، سازند شتووووور  دارا  زا  تریاس میاني كاملاین زمه، در نقاطوووي كه توالي كربنات

. اضوو لزكوي اسويهك واحود شاخصوي از اسوت« زا  اسيَهَك لزكسنگ» یك اضو لزكي به نا  

ا  نقاط ایران مركا  )شتر ، بهابواد، راور و زا  ضخیم الید سمیدرنگ است كه در پارهلزكسنگ

كی ومتر  جنوب خاور  شوهرك  34زا  شتر  است. در بُرش الگو )( سنگيوشي بر دولومیت111

ضوو رخسوارة ثابوت دارد و در اسيهك در جنوب خاور  طبس( و در سایر نقاط ایران مركا ، این ا

 352الیه، سمیدرنگ و متراكم است ولي، سوتبرا  لن از لزك ضخیمزمه جا شامل ردیمي از سنگ

لزك اسيهك )بُرش الگو( متغیر است به زمین دلیل این اضو در زمه جا وجود ندارد. ارتباط سنگ

دار نتیمتر  از موواد لزونزا  شتر  به ظازر پیوسته است ولي وجود افقي چند ده سوابا دولومیت

لزوك اسويهك سونگوارة درشوت نودارد. دزود كوه مورز ایون دو ناپیوسوته اسوت. سونگنشان موي

زا  مطالعه شدة این سازند به سن كارنین دانسته شده است )صنوبر  مذاكرة شمازي(. میكروفسیل

سازند الیكا در ا  است كه قیاس لن را با اضو لزكي ورسك جایگاه و رخسارة لزك اسيهك به گونه

 سازد.البرز مسجل مي

توان زا  این سازند را ميزا  پایدار ایران مركا  است. رخنمونسازند دولومیتي شتر  از رخساره

در نواحي جا ، لباده، ك مرد، راور، كاشان، تمرش، كوه نایبند، لكركوه، بهاباد، بافق و كرمان دید كوه 

راه است. به طور مثا ، در كووه نایبنود، سوازند شوتر  شناسي زمگازي با تغییرزا  ناچیا  سنگ

ا  دارد و یا در نواحي شیرگشت و لكركوه ممكن است زمه و یا به طور بخشي لزكوي سیما  توده

 شود.باشد و یا در معدن پودانو )شما  بهاباد( چند افق گچ به لن اضافه مي
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با پیشرو  دوباره دریوا بور رو   : پس از رویداد سیمرین پیشین، ترياس پسین در ايران مرکزي

زا  بیشتر شی ي به نسبت ستبر از سنگ تریاس میاني، ردیمي Foreland Basinsزا  پیش بو 

سنگي و گازي كربناته بر جا  گذاشته شده است كه تغییرات سن لنها از تریواس پسوین توا و ماسه

رف یك چرخد رسوبي كامول اسوت معزا، زا  تریاس باال  این نهشتهسوراسیك میاني است. ردیف

 رتین دارند. –و سن نورین « سازند نایبند » متر ستبوورا، نا   2395كه پیش از 

ا  گروه شمشك ایران مركوا  اسوت كوه چینهترین واحد سنگ: سازند نایبند كهن سازند نايبند

)در زیور( (در ناحید نایبند شناسایي و به سه سر  حوض شویخ 3929نخستین بار توسط داگالس )

زا  یاد شده توسوط سر  نایبند )در وسط( و سر  حوض خان )در باال( تقسیم شد. بازنگر  سر 

، 3155تر از سور  نایبنود اسوت. در سوا  ( نشان داد كه سر  حوض شیخ جوان3963اشتوك ین )

( كوه در په وو  جنووبي كووه نایبنود 3973برش الگو  معرفي شده توسط بورونیمَن و زمكواران )

شناسي ایران قرار گرفوت كوه از پوایین بوه بواال گیر  شده بود مورد تصویب كمیتد م ي چینهزهاندا

 شامل چهار اضو است:

زوا  زوا  موداد  بوه شودت زووازده و سوی ت سونگمتر شویل 935، شامل «عضو گلكان » * 

نقوش شوود. سنگ به لن افاوده ميزا  ماسهخاكستر  بیرنگ است كه در یك سو  باال  لن، الیه

زوا  نوازك پوسوته )مگالودون ؟( ا زا  رسوبي و صدف دو كمهبند  متقاطع از ساختمو ، چینه

 زا  این اضواند.اثرات گیازي، سنگواره

سنگ است كه زمرازواني متر، شیل، سی ت سنگ و كمي ماسه 451شامل  ،«عضو بیدستان * » 

تنوان از جونس زوا  كورو  كیسوها  نازك الیوه و موارن حواو  سونگوارهزا  ماسهلزكاز سنگ

Heterastridum ا  دارند. به زمین زا  لزكي اضو بیدستان رنگ متمایل به قهوهالیهدارد. میان

رو این اضو رنگ زمیند گراینده به كر  صورتي دارد كه به شناسایي و تمكیوك لن از سوایر اضووزا 
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انود ولوي زوا  بیدسوتانترین سنگوارهنا ، به ویژه ایندوپكتن، فراواتنان دو كمهكند. نر كمك مي

 تراند كه معرف لشكوب نورین زستند.زا  كرو  شاخصزترلستریدیو 

زا  مداد  است كه به تدریج، به متر، ردیمي زمگن از شیل 165شامل  ،«عضو حوض شیخ * » 

. شووندا  تبودیل مويزوا  متمایول بوه قهووهسونگطرف باال، به سی ت سنگ و سرانجا  به ماسوه

كننود، زا  موجوداند كه كمكي به تعیین سون نمويترین سنگوارهزا و زیدروزویرزا فراوانا دوكمه

 ولي سن نورین قابل قبو  دانسته شده است.

سواز اسوت زا  ریمي، بیشتر مرجاني و صخرهلزكمتر سنگ 465شامل  ،«خان عضو حوض» *  

سنگ دارد. گازي این اضوو رخسوارة چیورة اسها  و مزا  ورقهكه به طور امو  زمرازاني از شیل

زوایي از خوان سونگوارهسونگ و شویل اسوت. اضوو حووضمرجاني را ندارد و حجم بیشتر لن ماسه

زا، شكم پایان و گازي خارپوستان دارد كوه جم گوي بوه ا زا، زیدروزوا، براكیوپودزا، دوكمهمرجان

و ستبرا  ثابت ندارنود و بنوابراین تغییورات لشكوب نورین تع ق دارند.چهار اضو یاد شده، رخساره 

تواند درخور توجه باشد. به زمین دلیل زا و ستبرا، حتي در فواصل نه چندان دور ميجانبي رخساره

 پذیر نیست.امكانزا، شناسایي و تمكیك اضوزا، در بیشتر حالت

مركا  بود. در این  زا  تریاس باال  ایرانخان، پایان بخش ردیف، اضو لزكي حوض3973تا سا  

سا ، كالیور و زمكاران سه اضو جدید به سازند نایبند افاودند و بدین سوان، سوازند نایبنود دارا  

خوان ) (، در پوایین و سوه اضوو چهار اضو رسمي گ كان ) (، بیدستان ) (، حوض شیخ ) (، حوض

سونگي سُورخ( در سهما –لزك مرجاني (، ( سنگ –سنگ(، )زا  زغالدارو ماسهشیل –غیررسمي )

 باال شد.
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داننود. در كارشناسان شركت فوالد، ارتباط اضو زمتم را با سایر اضوزا  سازند نایبند ناپیوسته مي

اند. و بدین سان، نامبردگان بور ایون نا  داده« اضو قدیر » ضمن به مجمو  دو اضو پنجم و ششم 

 خان و قدیر( دارد.خ، حوضاضو )گ كان، بیدستان، حوض شی 5باورند كه سازند نایبند 

گمتني است كه در زمه جا، فصل مشترك سازند نایبند )در باال( و سازند شتر  )در پایین( نموودار 

یك كارست كهن و لغشته به اكسید لزن فراوان است كه به طور مح وي مقوادیر  باریوت و گوالن 

زوا  تریواس بواال ا  سونگرخسارهدارد. دربارة مرز باالیي این سازند اتماق نظر وجود ندارد. تشابه 

حواجي( اظهوارنظر روشون را نواممكن زوا  سوراسویك پواییني )سوازند لب)سازند نایبند(، با ردیف

 سازد.مي

تر  از سازند نایبند است. نامبرده بوا ( بیانگر شوازد سني دقیق3133مطالعات پالینولوس  موسو  )

نوورین پیشوین،  – كان به سن كارنین پسوین زون زیستي، بر این باور است كه اضو گ 9شناسایي 

خان به سن نوورین اضو بیدستان به سن نورین میاني، اضو حوض شیخ نورین پسین و اضو حوض

 –زوا  دریوایي )لكریتوارك رتین پیشین است. از طرف دیگر فراواني و تنوو  پوالینومورف –پسین 

دزد كه محیط رسوبي این سارند دریا  داینوفالسله( نسبت به انوا  خشكي )پولن و اسيور( نشان مي

 اند.روییدهكم امق بوده كه در ساحل لن گیازان متنواي مي

زا  زغالدار تریاس بواالیي : سازند نایبند، به انوان بخشي از نهشته زم ارز  و گسترش جغرافیایي

م سرفا ولي زا  كایران رخسارة شبه موالسي زمامان با كوزاایي سیمرین پیشین دارد كه در حوضه

 اند.با نشست زیاد نهشته شده

زا  شتر ، بُشرویه، گناباد، در ایران مركا ، این سازند )نایبند( از نواحي یاد، خرانق، اردكان، كوه 

 بافق، ك مرد، اصمهان، كاشان، تمرش، گ يایگان و لكركوه گاارش شده است.  –بیابانك 
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» زووا  ه و زوم سون سازنووود نوایبنوووود نوا زوا  زوم رخسواردر ناحیوود كورمووووان به رسوب

بند، داده شده است. در البرز سه واحد سنگي غیررسمي اكراسر، هلل« داربیودخون » و « دَزوووورود 

زا  زاگرس این سازند زمانند نودارد. در ا  سازند نایبنداند. در كوهوكالریا زم ارز زماني و رخساره

 ا  مشابه با سازند نایبند دارد.ماني و رخسارهداغ، سازند میانكوزي شرایط زكيه

زوا  تریواس بواال زوم شود كه به جا پهند زاگرس، در سایر نقاط ایوران سونگسان، دیده ميبدین

بو  بوا سرفوا  نوه چنودان زا  پیشاندكه این زمانند  حاكي از حاكمیت حوضهرخساره و زم سن

زا  زمان مشابه در لسویا  مركوا  ت با ردیفزیاد و لب و زوا  به نسبت گر  است كه از زر جه

قابل قیاس و نشاند یكيارچگي نواحي شما  خاور  راندگي اص ي زاگرس )صمحد ایران( بوا لسویا  

مركا  )صمحد توران( است. در ضمن، اجتما  پالینولوسیكي سازند نایبنود بیشوترین شوبازت را بوا 

( بر این بواور اسوت 3133. به زمین رو، موسو  )افغانستان، للمان، شما  لمریكا و شما  اروپا دارد

 كه در زمان تریاس پسین، ایران مركا  در حاشید جنوبي خشكي اوراسیا بوده است. 

 تریاس در زاگرس

زوا  زا  منسوب به تریواس رخسوارة كربنواتزا  زاگرس به ویژه در زاگرس مرتمع، ردیفدر كوه

زوا  تبخیور  بوه لن ورده و خ یج فارس ردیفلزكي دولومیتي دارند كه به سمت زاگرس چین خ

زا از تریاس پیشین تا تریواس میواني اسوت و (. تغییرات سني این نهشته2-5شود )شكل اضافه مي

زا  شاخص تریاس پسین باشند دیده نشده اسوت زرچنود كوه زایي كه دارا  فسیلتاكنون سنگ

  داند.( وجود لن را منتمي نمي3973نیا )ستوده

الیه و دولومیوت اسوت زا  الیهلزكزا  تریاس، بیشتر، از نو  سنگ، سنگ«زاگرس مرتفع »  در

زت كوافي بوا زوا  یواد شوده شوباا  و لمونیت دارد. رخسوارة سونگكه اثرات كر  فراوان، دو كمه

زا  تر است. شبازتزا  تریاس پاییني و میاني البرز و ایران مركا  دارد ولي از لنها پرفسیلردیف

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=83&sid4=334&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=83&sid4=334&action=view2#pics#pics
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سنگي گمته شده تا بدانجا است كه شرایط رسوبي یكسوان و حتوي حوضود رسووبي مشوترك را در 

صمحد یاد  كند و شاید بتوان نتیجه گرفت كه یكيارچگي دوصمحد زاگرس و صمحد ایران تدااي مي

شده تا تریاس میاني ادامه داشته است. لشكار است كه حوضد یاد شده در زمه جوا سرفوا  یكسوان 

نداشته است. سرفا  بیشینه در زاگرس مرتمع بوده ولي بوه سوو  جنووب بواختر  )زاگورس چوین 

ت خ یج فارس(، در اثر كازش سرفا، شرایط تبخیر  حاكم بوده است. گمتني است كه انباش -خورده

ا  نقواط ایوران مركوا  زا  تبخیر  تریاس منحصر به زاگرس چین خورده نیسوت، در پوارهردیف

 زا  تبخیر  تریاس را دید.توان افق( زم مي111)شما  بهاباد، راور، 

انود. كوازش سرفوا  دریوا  میواني –زا  تریاس زاگرس معرف تریاس پیشوین از نظر سني، سنگ

تواند گویا  ام كرد رویوداد سویمرین زا  تریاس باالیي ميسنگ تریاس میاني، انباشت گچ و نبود

 پیشین و جدایش زاگرس از ایران مركا  باشد.

زوا  تریواس زاگورس را بوه دو نوو  زیور زا  سنگي، ردیف( بر پاید ویژگي3973زابو و خردپیر، ) 

 اند. تقسیم كرده

سوازند »در زیور و « ند كنگوان سواز» * نخست، رسوبات كربناتي و رسوبات تبخیر  كه شامل دو 

 خورده و خ یج فارس رخنمون دارند.در باال است، كه بیشتر در زاگرس چین« دشتك 

كه در زاگرس مرتمع « سازند خانه كت » زمرازان تبخیر ، به نا  زا  كربناتي بدون * دو ، ردیف

 رخنمون دارد.

كوت سازند دولومیتي خانه» اس نا  زا  تری: در زاگرس مرتمع، كربنات ترياس در زاگرس مرتفع

ارز مجمواد دو سازندكنگان و دشتك است. بُرش الگو  این سازند، در تنگ قُمبَر ، ، دارند كه زم«

 كی ومتر  خاور شیراز(، و بُرش مرجع لن در اشترانكوه است. 331كت )واقع در تاقدیس خانه
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زوا  خاكسوتر  رنوگ متور دولومیوت 164كت شامل شناسي، بُرش الگو  سازند خانهاز نظر سنگ

متر باال  لن حالت فروریختگي و  322تیره، بسیار ریادانه، سی یسي، متوسط تا نازك الیه است كه 

شوند. در ا  دیده ميا  متب ور و متخ خل به رنگ قهوهزا  تودهبرشي دارد و در رأس لن، دولومیت

در بخش پایین و باقي ردیف شامل لزوك و  زا  رُسي و شیلبُرش مرجع، این سازند شامل كربنات

زا  استروماتولیتي و زا  گ ي، ساختماناند كه واجد تركزایي از محیط رسوبي كم امقدولومیت

 شناختي بُرش اشترانكوه فراواني تركیبات رُسي است.زا  سنگزا  انحاللي است. از ویژگيبرش

الیوه، زا  الیوهلزكت ولي در اشترانكوه سنگكت چندان روشن نیسدر بُرش الگو، مرز زیرین خانه

زا  زا  سازند داالن، با ناپیوستگي، جا  دارند. مرز زبرین دولومیتحاو  اثر كر ، بر رو  كربنات

 زا  لیاس )سازند نیریا( ناپیوسته و فرسایشي است.كت با شیل و دولومیتخانه

نامگذار  شده است  Trocholina Zoneكت به نا  زا  خانها  دولومیتزا  زیست چینهویژگي

زوا  نوو  ا دار تریاس پایینووي جوا  دارد. وجود دوكمها زوووووا  دوكموووووهكه در رو  ردیف

Claraia زا  نو  در پایین، لمونیتCeratites زا  نو  ا در وسط و دو كمهHalobia  در بواال

كت را متع ق بوه تریواس و یوك سوو  خانه ( دو سو  پاییني سازند3969سبب شده است تا وایند )

كوت از تریواس (، سوازند خانوه3172باالیي را متع ق به رتین تا لیاس بداند. ولي، به باور مطیعوي )

كوت زمچنوان در نوواحي لید. جدا از بُرش الگو، سازند دولومیتي خانوهپاییني تا رتین به حساب مي

جرد نیا گاارش شوده اسوت، ولوي، در بیشوتر نقواط كوه، دزدان، بروبروجرد )كوه میش پرور(، قالي

زاگرس مرتمع )كوه دنا، كوه گره، زردكوه( به لحاظ فاززا  فرسایشي پیش از سوراسویك زموه و یوا 

كت یادلور سازند الیكوا در البورز و كت فرسوده شده است. رخسارة سنگي خانهبخشي از سازند خانه

 (.1-5ن مركا  است )شكل شیل در ایرا مجمواد دو سازند شتر  و سُرخ

زا  : به جا كوه سورمه، در سایر نقاط زاگرس چین خورده سنگ ترياس در زاگرس چین خورده

دزود كوه زا  اكتشافي زاگرس چین خورده و خ یج فارس نشان ميتریاس رخنمون ندارند. حمار 
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یور  دارنود. از زا  تریاس زمرازان درخوور تووجهي از رسووبات تبخزا  یاد شده، ردیفدر گستره

كت متمواوت اسوت. در ایون نوواحي دو واحود رو، رخسارة سنگي لنها با سازند دولومیتي خانهزمین

 اند.زا  تریاسسنگي كنگان )درپایین( و دشتك )در باال( شاخص سنگ

كی ومتر   375نا  كنگان از میدان اظیم گاز  كنگان، در حاشید خ یج فارس، در  سازند کنگان :

( كووه سویاه واقوع در 3  بندر بوشهر گرفته شده ولي بُرش الگو  لن در چاه شومارة )جنوب خاور

 (.3172خاور تاقدیس و گنبد نمك خورمو  است )مطیعي، 

 (.3973خردپیر،  –شناختي، سازند كنگان سه رخسارة متماوت دارد )زابو از دیدگاه سنگ

زا  اُيولیتیوك، پ یتوي و تون، شامل گرین اس« Clean Carbonateرخسارة کربناتی تمیز » 

 گل سنگ است كه گازي كمي انیدریت دارد و به طور بخشي و یا زمد لن دولومیتي شده است.

، این رخساره گسترش جغرافیایي محدود دارد و شامل شیل «اي رخسارة ارژيلی شیلی قاعده»  

یه و خاكستر  تیرة این الزا  نازكلزكزایي از دولومیت است. سنگزا  رُسي و الیهلزكو سنگ

زا  نو  كالرایا زستند به زمین دلیل شناسایي لنها، در ا رخساره حاو  اثرات فراوان كر  و دوكمه

 رو  زمین، ساده است.

، رخسارة چیرة سازند كنگان است كه بوه ویوژه در لرسوتان دیوده «رخسارة کربناتی تبخیري » 

، سون سوازند كنگوان، لشوكوب Claraia ouritaو  Claraia elegansشود. به دلیل وجوود مي

زوا  سوازند اسكیتین از تریاس پیشین دانسته شده است. از نظر مهندسوي مخوازن نمتوي، ویژگوي

كنگان مشابه سازند داالن )پرمین( است. در ضمن در رو  زمین زم تمكیك این دو سوازند دشووار 

 است.« دزرَ  گروه» است به زمین دلیل، سازند كنگان سومین واحد سنگي از 
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گمتني است كه گروه دزرَ ، افقي بسیار مهم از نظر تجمع گاز است و ذخایر امدة گواز زاگورس در 

این گروه قرار دارند. سنگ مخان اص ي گروه دزرَ  را سوازند كنگوان و بخوش بواالیي سوازند داالن 

مخوان پواییني  دزند. در بخش زیرین سازند داالن نیا مخان درجه دومي جا  دارد. درتشكیل مي

زا  تبخیر  دشتك و شویل لغوار، سونگ اضو انیدریتي نار، از سازند داالن و در مخان باالیي الیه

 پوش زستند.

شود. نامیده موي Sudair Shaleتر به نا  شیل سودیر این سازند پیش سازند تبخیري دشتك: 

ن و زبورین ایون سوازند كی ومتر  باختر شیراز( مرز زیوری 75در محل بُرش الگو )تاقدیس دشتك، 

متور، بوه انووان الگوو  334( كوه سویاه، بوه ضوخامت 3گس ه است. به زمین رو، برش چاه شمارة )

رو از پایین به باال، بوه شوش انتخاب شده است. سازند دشتك رخسارة سنگي نازمگن دارد از زمین

 اضو زیر تقسیم شده است.

دانستند و امروزه داكنندة پرمین و تریاس مي، در گذشته این اضو را واحد ج«عضو شیلی آغار » 

لید كه نا  لن از تاقودیس لغوار، در حووالي فیروزلبواد فوارس اضو  از سازند دشتك به حساب مي

ا  تیره با متر شیل قهوه 41تا  31گرفته شده كه از ذخایر گاز  اظیم كشور است. این اضو شامل 

زا  نوازك ین دلیل سیما  رنگارنگ دارد و با تیغهزا  سُرخ و سبا است به زمزایي از شیلتناوب

دولومیت، لنیدریت و سی ت سنگ در تناوب است. گسترش جغرافیایي اضو شی ي لغار درخور توجه 

 است و به تقریب در زمه جا گسترش دارد.

لزك و دولومیت رُسي در پایین، لنیودریت متر، شامل سنگ 221، به ضخامت « Aاضو تبخیر  » 

 ا  در وسط و یك ردیف شی ي در باال است.ه تا تودهضخیم الی

متور، ردیموي از لنیودریت و دولومیوت اسوت كوه گسوترش  41، به ضخامت « Bبخش تبخیر  » 

 جغرافیایي زیاد دارد.
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متر( از دولومیت و لنیودریت اسوت كوه بوه طوور  251تا  1، ضخامتي متغیر )« Cاضو تبخیر  » 

 د.شوجانبي یكي با دیگر  جانشین مي

ا  زا  سخت و برجسته به رنگ قهوهشامل یك الید رازنما از دولومیت ،«اضو دولومیت سمیدار » 

 61( سومیدار، واقوع در 3زا  درشت تا متوسط است كه نا  لن از چاه شومارة )تیره، متب ور، با دانه

در كووه  كی ومتر  جنوب شیراز، گرفته شده است. اضو دولومیت سمیدار در زمه جا وجوود نودارد.

سورمه، در قاادة این اضو یك طبقه كنگ ومرا  لزكي وجود دارد كه شاید بتواند نشان دزندة یك 

 فاز فرسایشي باشد.

، شامل تناوبي از دولومیت، لنیدریت و شویل اسوت كوه گسوترش جغرافیوایي « Dاضو تبخیر  » 

و دولومیوت سومیدار،  محدود دارد. گمتني است كه، از میان اضوزا  یاد شده دو اضو شی ي لغوار

اند.اضوزا  شش گاند یاد شده رخساره، ضخامت و دوا  زمیشوگي ندارنود. رسمي و بقیه غیررسمي

زا و تبدیل یك اضو به اضو دیگر و یا حذف شودگي فرسایشوي در سوازند تغییرات جانبي رخساره

یار گسترده است. زا، این سازند )دشتك( در نواحي فارس و لرستان بسدشتك زیاد است. با زمد این

 الز  به گمتني است كه:

بواالیي،  –( به سن تریاس میواني 3161* در بارة سن سازند دشتك اتماق نظر وجود ندارد. برزگر )

( به تریاس پاییني، خردپیر و زابو به سن تریاس پاییني تا میاني باور دارند BPشركت نمت بریتانیا )

 تر است.كه قابل قبو 

« سازند نیریوا » است. دومین سازند این گروه « گروه كازرون » ین سازند از * سازند دشتك نخست

 به سن سوراسیك پاییني است. 



265 

 

265 

 

 

 زوووووووووووووا  اسوووووووووووووتثنایي تریووووووووووووواس ایووووووووووووورانرخسووووووووووووواره

 قدمهانوان: م           

زوا  تریواس پواییني و میواني داغ( و نخ وك )ایوران مركوا (، سونگدربنود )كيوهدر دو ناحید لق

زا  سنگي و زیستي ویژه دارند كه با سایر نقاط ایوران شوبازت چنودان ندارنود. اسوتثنایي رخساره

شید دربند با نگرش به انباشت در حوضد شما  خاور  ایران )به احتما  حابودن رخسارة تریاس لق

زوا  جنوبي صمحد توران( دور از انتظار نیست. ولي در ناحید نخ ك این باور وجود دارد كوه سونگ

زا  نابرجا زستند كه از صمحد توران به رو  لبد خورد قوارة ایوران مركوا  منتقول و تریاس ف س

زا  ساات، به محل امروز  نقل مكوان پیودا سيس در اثر چرخش خردقاره، در خالف جهت اقربه

 اند. ردهك

 دربندتریاس در لق

زوا  كی ومتر  جنوب خواور  مشوهد، و در لبود جنووبي كووه 311دربند، در پنجرة فرسایشي لق

شناختي متماوت با سایر نواحي ایران سبب شده زا  زمینا  از ویژگيداغ جا  دارد. وجود پارهكيه

 شود.  داغ لبد جنوبي صمحد توران دانستهدربند و بالمعا  كيهتا لق

زا  تریاس است كوه رخسوارة زایي از سنگدربند رخنمونشناسي لقزا  بارز زمینیكي از تماوت

كی ومتر، با روند  باختر  4تا  2و پهنا   21سنگي و زیستي ویژه دارد و به صورت نوار  به درازا  

تریاس ایون  زا رو چند و چون ردیفشما  باختر ، در یك زون ف سي رخنمون دارند. به زمین –
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ناحیه، به ویژه بخش زیرین لن چندان شماف نیست. در منطقد سمیدكوه، در نادیكي لباد  كوچك 

زا  سی یسي وجود سنگي دانه درشت، شیلا  رنگ از كنگ ومرا، ماسهزایي قهوهقیطان رخنمونقره

 وند.شزا  سازند سمیدكوه، به سن اسكیتین پسین پوشیده ميلزكدارند كه بوسی د سنگ

زا  اسكیتیوون پسیوون )سوازند سومیدكوه( نوا  لزكرنگ زیر سنگا زووا  لوار  قهوهبه نهشته

( سوازند 3931داده شده ولي سن لن مورد بحث اسوت. روتنور )« قیطان سازند قره» غیررسموووي 

ا  نهداند كه به صورت انباشتگي مخروط افكنین ميزا  پس از كوزاایي زرسيقیطان را مُالسقره

انود، در حوالي كوه شوده در لبد جنوبي صمحد توران و یا در گوودا  )اقیانوسوي( مجواور لن نهشوته

زوا  اسوكیتین پسوین زا  مورد نظور در زیور سونگ(، به لحاظ قرارگیر  لوار 3934افتخارنژاد )

ا )سازند سمیدكوه( سن اسكیتین پیشین را باور دارد.ساختار ف سي و پیچیدة ناحیوه سوبب شوده تو

دربنود زا  تریاس لقبه ویژه پیوند لن با سنگ« قیطان سازند قره» زا  كنگ ومرایي معما  نهشته

 نیاز به مطالعات بیشتر داشته باشد.

گوروه » دربنود زا  تریاس ناحید لق( به مجمواوود سنگ3993قیطان، روتنر )جوودا از سازنود قره

زوا  لتشمشواني شودید شواخص و به داشتن تكواپو نا  داده كه شامل چهار سازند است« دربند لق

 است.

را انتخاب كرد « دربند سازند لق» دربند نا  ، روتنر، برا  تریاس لق3931: در سا  دربندگروه آق

گروه » دربند را به (، سازنود لق3993كه شامل چهار اضو بود. در بازنگر  بعد  روتنر و زمكاران )

دكه شامل سازند لزكي سمیدكوه )در زیر(، سوازند نظور كورده، سوازند تغییر مرتبه دادن« دربند لق

 لتشمشاني سینا و سازند شی ي میانكوزي )در باال( بود.
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سازندزا  سمیدكوه، به ویژه نظر كرده و سینا در ایران مركا  و البرز زمانند ندارند. در حالي كوه، 

و زم از نظور رخسوارة سونگي یوادلور نهشتد شی ي سازند میانكوزي، با سن نورین زم از نظر سني 

 زا  زغالدار تریاس باال  البرز و ایران مركا  زستند.نهشته

داغ تواند گوازي بر استقال  حوضد كيهزا  تریاس پاییني و میاني ميانحصار  بودن رخسارة سنگ 

ان و زا  تریاس باالیي این پهنه حاكي از یكيوارچگي صومحد ایورباشد در حالي كه زمانند  سنگ

دربند، یك فواز اند.در توالي گروه لقصمحد توران است كه در زمان پیش از نورین به یكدیگر رسیده

ا  به سن كارنین پسین و رویداد  دیگر به فرسایشي موقت در زمان لنیاین پسین، یك نبود چینه

م بوه سوه دربند قابل تقسیزا  تریاس لقسن نورین پیشین قابل شناسایي است به زمین رو سنگ

 دورة رسوبي زیراند.

 رتین پیشین –دورة نورین پسین  -1

 كارنین پیشین –دورة الدینین  -2

 لناین پیشین –دورة اسكیتین  -3

نگار  ایران، شایسته اسوت توا زا  یاد شده، بنا به توصید كمیتد م ي چینووهبا توجه به ناپیوستگي

د یاد شده زر یك بوه تنهوایي معورف بخشوي از حذف و سازندزا  چهارگان« دربند گروه لق» واسة 

 دربند باشند.زا  تریاس ناحید لقسنگ

تووان در بخوش شوما  ترین بُرش سوازند لزكوي سومیدكوه را موي: كاملسازند آهكی سفیدکوه

ا  زردرنگ است كوه الیه تا تودهلزك ضخیممتر سنگ 211باختر  سمیدكوه دید كه شامل حدود 

لزك خاكستر  روشن تا خاكستر  لبي حاو  گرزك و لثار كر  دارد. در نگزا  نازك سالیهمیان

رنوگ بوا تركیوب لنودزیتي و لوار  دانوه درشوت سویاه -زا  لذریونده متر قاادة این سازند سنگ
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بنود  شوود. وجوود الیوهزا  ايوولیتي دنبوا  مويلزكرنگ وجود دارد كه با سنگكنگ ومرا  سیاه

زا در سرفوا  لزكنادیك به قاادة سازند، تأیید  بر رسوب این سنگ زا چ یيایي در كالك لرنیت

زا  سازند سمیدكوه بوه لشوكوب اسوكیتین پسوین تع وق داران، كنودونتكم است. بازوپایان، روزنه

 دارند.

 5/3: بُرش سازند نظر كرده در دامند جنوب باختر  كوزي به زمین نا ، واقع در  سازند نظر کرده

متور شویل و موارن  31گیر  شده اسوت. در پایود سوازند دربند، اندازهروستا  لق كی ومتر  باختر

متور  32دار گ وكوونیتي، لزك گرهمتر سنگ 9سنگي توفي وجود دارد كه بر رو  لن سی تي، ماسه

دزود كوه دارا  لزوك زیسوت لوار  تشوكیل مويزوا را سونگا  جا  دارد. بقید ردیفمارن ماسه

اند. تغییرات پایان، بریوزول و لمونیت است و نشان دزندة زمان لناین پیشینكمسنگوارة بازوپایان، ش

 متر است و گازي زم وجود ندارد. 51تا  21ستبرا  این سازند از 

متر ستبرا، گازي بر رو  سازند نظور كورده و  711تا  411: این سازند با  سازند آتشفشانی سینا

زا، این سازند رخسارة متغیور دارد و رد. در بیشتر برشگازي بر رو  سازند لزكي سمیدكوه جا  دا

سونگ، شویل و موارن به شدت چین خورده و گسسته است. در یك نگاه ك ي، سازند سینا از ماسوه

تر، سازند ولكانیكي سینا شامل زا  كنگ ومرایي دارد. ولي در نگازي دقیقتوفي تشكیل شده كه الیه

سونگي تووفي و متر تناوب ماسه 151تا  271حدود « اییني سنگي پاضو ماسه» دو اضو زیر است. 

لزك توفي اسوت. زا  توفي به رنگ سبا و سُرخ ارغواني، شیل لزكي و سنگتر شیلزا  نازكالیه

زوا  چورت، زوا  كنگ وومرایي متشوكل از ق ووهبه طور مح ي، در نیمد زیرین ایون بخوش نهشوته

 سنگي لیتارنیت وجود دارد.ماسهزا  دگرگونه، گرانوفیر ، در یك سیمان سنگ

زوا  نوازك متر ضخامت شامل تناوب شویل تووفي بوا الیوه 511تا  111، با «اضو شی ي باالیي » 

زا  لزكي پرفسیل است كه رنگ سبا تیره تا خاكستر  مایول بوه سوبا ریا و شیلسنگي دانهماسه

ر دارد كه دارا  سونگوارة فوراوان و قرا« مارن فقیر » ا  ك ید  بنا  دارد. در قاادة این بخش، الیه
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زا  ك ید  فقیر با سازد. الیهبه رنگ صورتي و سبا روشن است كه لن را از بقید واحد مشخص مي

 داران، به ویژه سمالوپودزا  اواخر الدنین پسین است.متر ستبرا دارا  روزنه 25تا  21

امل ردیموي زمگون از شویل بوا متر سوتبرا شو 211: این سازند با حدود  سازند شیلی میانكوهی

ا  شواخص اسوت. بوه ریا است كه بوه داشوتن رنوگ قهووهسنگي دانهزا  سی ت سنگ و ماسهالیه

زا  سبارنگ سازند سینا قابل تمكیك است. در یوك نگواه ك وي، سوازند رو، به لساني از شیلزمین

كارپذیر و اقتصاد  است ترین واحد، یك الید زغالي میانكوزي از سه واحد تشكیل شده است. پایین

ا  زا  ماسهدربند( كه حدود یك متر ستبرا دارد. در رو  الید زغالي كمي الیه)معدن زغالسنگ لق

زا  لتشمشاني وجود دارد. بخش بیشتر سوازند میوانكوزي از و نیا یك الید كنگ ومرایي، حاو  ق وه

ي و موواد لتشمشواني اسوت. وجوود زوا  تووفا ، زمگن و بدون الیهزا  گراییده به قهوهنو  شیل

 ا  دانسته شده است.ا  نشانگر محیط غیرقارهز  با پوستد ماسهداران كفروزنه

 –سازند میانكوزي در میان دو ناپیوستگي رسوبي جا  دارد. ناپیوستگي مرز زیرین به سن الدنوین 

انسوته شوده كوه در كارنین است. ناپیوستگي مرز باالیي حاصل ام كرد كوزاایي سیمرین پیشین د

 (.3993زمان نورین پسین تا رتین پیشین اتماق افتاده است )روتنر، 

زا  زغالدار البرز، ایران توان با نهشتهزا  گیازي و جانور  سازند میانكوزي را به خوبي ميسنگواره

زوا  سوازند میوانكوزي داشوتن ذخوایر مركا ، افغانستان و لسیا  مركا  مقایسه كرد. از ویژگوي

دربند و در پاید لن جا  دارد. كارشناسان شو است كه به ویژه در په و  ناودیس لق زغالسنگي كُك

الید زغالي كارپذیر  5اند كه شامل كی ومتر برلورد كرده 3شركت فوالد طو  منطقد زغالدار را حدود 

 متر است. 2تا  3به ستبرا  
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دربنود یوادلور ذخایر زغالسونگي لقمی یوون تون بورلورد شوده اسوت. 11ذخیرة زغالسنگ حودود  

زا  زغالي تریاس باال در البرز و ایران مركا  است و خود تأكید  بر شرایط یكسان رسووبي نهشته

 در زمد نواحي واقع در شما  خاور  ابر گس د زاگرس است.

ي تور از سوازند میوانكوزا  جوانچینهزا  ق عه گَبر ، واحد سنگشیل قلعه گَبري : سازند شیل

زا  گیوازي زا  زغالي و سنگوارهسنگي كوارتا  حاو  الیهاست كه در پاید خود یك افق از ماسه

زا  ق عه گَبر  دو واحود سونگي (، سازند میانكوزي و شیل3993به سن رتین دارد. به باور روتنر )

شده، زمان رویوداد اند كه با یكدیگر ارتباط ناپیوسته دارند. نامبرده با تكیه به ناپیوستگي یاد مستقل

داند، در حالي كه در سایر داغ را پس از نورین و پیش از رتین ميساختي سیمرین پیشین كيهزمین

زا  ق عه نقاط ایران این رخداد )سیمرین پیشین( به سن پیش از نورین است. گمتني است كه شیل

 لمیا است كه نیاز به مطالعد بیشتر دارد. گبر  یك واحد سنگي پرسش

 ریاس در نخ كت

متر، با زیچیوك  2713زا  تریاس ناحید نخ ك، با بیشینه ستبرا  شناختي، سنگاز دیدگاه سنگ

زا  سنگي شناخته شدة تریاس ایران مركا  قابل قیاس نیستند. ولي داودزاده و زمكواران از ردیف

تریاس نخ وك زا  ( بر این باورند كه رخسارة سنگي ردیف3175(، وزیر  )3997(، ا و  )3972)

زا  دربند است. شبازت پذیرفته شده و زمچنین دادهزا  زمامان در ناحید لققابل قیاس با سنگ

شناسي ایران مطرح باشد مغناطیس دیرینه سبب شده است تا مسایل سيودینامیكي خاصي در زمین

 شود.یاد مي« چرخش خردقارة ایران مركا  » كه از لن به نا  

زا  تریاس به یك راندگي اسوت. مورز زبورین لن نیوا در فرجوا  زیرین سنگ در ناحید نخ ك، مرز

زوا  كرتاسوه اسوت. جودا از دو مورز زیورین و ام كرد یك گسل تراستي، بریده و پوشیده با سنگ

توان درون این مجمواه شناسایي كرد، به ساني كوه زبرین، شوازد  چند از گسستكي گس ي را مي
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خووورده دارد. بوا وجووود مواوود رسووبي سوواختار پیچیوده و دسوتبوا وجوود نظووم ظوازر ، ایون مج

زا  تریاس نخ ك را به سه واحود (، نهشته3972زا  چندباره، داودزاده و زمكاران )خوردگيدست

)در وسط( و « قُرق سازنوود باغ» )در زیر(، « سازند اَ َم » زا  ا  در مرتبد سازند، به نا چینهسنگ

 اند.نا  داده« گروه نخ ك » اال( تقسیم كرده و به مجمواود لنها )در ب« سازنوود لشین » 

میاني، در یك محیط فالت  –زا  تریاس پاییني : بر خالف دیگر نقاط ایران كه نهشته سازند عَلَم

متور سوتبرا، بوه طوور كامول دریوایي و دارا   371اند، سازند اَ َوم بوا ا  بر جا  گذاشته شدهقاره

زوا  سونگ، كنگ وومرا و شویلدار با چند الیه ماسهزا  ماسهلزكن است. سنگلمونوییدزا  فراوا

زا  سازند اَ َم سبب شده است توا سنگي دارا  لثار گیازي در باالترین افقبنمش و یك واحد ماسه

زا  مربوط به فالت قاره و بخوش بواالیي لن را (، بخش پاییني سازند اَ َم را كربنات3175وزیر  )

قاره، به صورت فنگ ومرا  زیردریایي بر جوا  گذاشوته  ار  توربیدیتي بداند كه در شیبرخسارة لو

 اند.شده

الدنین میاني است كه به طور امده  –متر ضخامت، به سن لناین پسین  3253: با  قُرقسازند باغ

تر كهن زا سنگ و شیل تشكیل شده كه با ردیفزا  دانه درشت، كنگ ومرا به زمراه ماسهاز لوار 

تر )سازند لشین( ارتبواط ناپیوسوته از نوو  دگرشویبي فرسایشوي دارد. بنوا بوه )سازند اَ َم( و جوان

زا  مئاندر  زا  لبرفتي، رودخانها  توسط بادزن( این سازند در محیط قاره3175گاارش وزیر  )

 بریده بریده نهشته شده است.

سونگي كارنین پیشین بیشتر ماسوه –نین پسین متر، به سن الد  233: با ستبرا   سازند آَشین

ا  دارد. در مقایسه بوا سوازند زا  ماسهسنگ و لزكزایي از ماسهالیهریا و شیل است كه میاندانه

ا  نادیوك زا  فالت قاره تا قارهزا  دریایي كمتر  دارد و به احتما  به رخسارهاَ َم، لشین فسیل

سوبي سازند لشین را بخش پایاني ساختارزا  فنگ وومرا  ( محیط ر3131شده است ولي، وزیر  )

داند.گمتني اسوت كوه گوروه زا  كف اقیانوسي ميا  تا پهنهزیردریایي در انتها  محیط شیب قاره
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زا  درون تشكیالتي به ویژه گس ه بوودن شودید در نخ ك و سازندزا  وابسته، به دلیل ناپیوستگي

زوا  زوا پرسوشنگاشتي استاندارد ندارند. بازنگر  این ردیفزا  چینهسطوح زماني متعدد، ویژگي

 شناسي ایران را پاسخ خوازد داد. دیگر  از زمین

 ماگماتیسووووووووووووووووووووووووم و دگرگوووووووووووووووووووووووووني تریوووووووووووووووووووووووواس

 انوان: مقدمه           

پالئوزوییك تا تریواس پسوین اداموه  –ساختي پركامبرین پسین زمین –در ایران، رسیم لرا  رسوبي 

زا  للو  لغواز  )سویمرین پیشوین( بوا زمان پیش از لشكوب نورین، جنبشداشته است. ولي، در 

خورده و دگرگووني زا  چینخوردگي، گس ش، دگرگوني و ماگماتیسم زمراه بوده است. سنگچین

سواختي مووردنظر بوه طوور دگرشویب بوا زا  لذرین مربووط بوه حركوات زموینو زمچنین سنگ

اند كوه نشوانگر سورانجا  گورفتن حركوات سویمرین لیاس پوشیده شده –زا  تریاس پسین رسوب

 پیشین در زمان پیش از لشكوب نورین است. 

 زا  لتشمشاني تریاسسنگ

زا  لتشمشاني تریاس ایران بیشتر از نو  باز ، گازي میانه و به ندرت اسوید  زسوتند. ایون سنگ

زا  ق یایي ایون ریولیتزا در بیشتر جازا سن تریاس پسین و تركیب شیمیایي ق یایي دارند. گدازه

زا  سرف پوسته و ذوب لنها است. ولي، در زمان نشانگر نموذ و زجو  ماگما  بازالتي در میان سنگ

زوا  انود. شوبازتزوا  بوازالتي تریواس بودون ذوب پوسوته جوایگیر شودهبسیار  از حاالت گدازه

است تا در بسیار  از زا  تریاس باال و سوراسیك پایین سبب شده شناسي موجود میان سنگسنگ

 اسي یتي تریاس، به سن لیاس دانسته شوند. –زا  بازالتي موارد روانه

دار زستند اسي یتي بادامك –زا  بازالتي زا  لتشمشاني تریاس باال از نو  گدازه، سنگ«البرز » در 

ور شهرسوتان پوشوانند. از خواتر را ميكه سطوح كارستي شدة سازند الیكا )تریاس میاني( و یا كهن



273 

 

273 

 

زا، سیمایي از یك الید ك ید  تیوره رنوگ دارنود كوه دماوند تا فیروزكوه و شما  سمنان این گدازه

پوشوانند. در بسویار  از حواالت، پوس از زا  روشن رنگ تریاس میاني )سازند الیكا( را مويكربنات

ا  بوكسویت و التریوت زودار و یا ادسيزا  لزنزا به افقجایگیر ، در اثر پدیدة دگرساني، گدازه

دروار )بواختر دامغوان( و سونگرود  –اند كه در بعضي نقاط نظیر سنگسر )سمنان(، تویه تبدیل شده

» زووا  بازالتوووي یاد شوده ( به روانه3964شوند. دلنبوواخ ))لووووشان( به انوان نسوز استماده مي

اند. گمتني است كوه، نا  داده« حد پَروَر وا» دار زا  لزن( به افق3163و نبو  )« زا  جابان گدازه

 –(، كنودوان 3966جابوان )للنبواخ،  –(، فیروزكووه 3975زا  شما  قاوین )لن ا و زمكواران، كوه

 زا  تریاس باال گاارش شده است.( مناطقي از البرزاند كه گدازه3965بیشه )گالوس، سیاه

زا  لتشمشاني زمراه با تریاس شامل سنگ ترین فعالیت ماگمازایي، امده«سیرجان  -سنند  » در 

زوا  زوا از نوو  ریولیوت و تووفانود. ایون سونگزا  دیاباز  قطع شدهاند كه توسط دایكشیست

(. در خواور 3977اند كه به ویژه در نواحي سورمق، اق ید بروناد دارنود )للریوك و زمكواران، وابسته

زا  بر ریولیت، انوااي از لندزیت، بازالت و سنگ سر راه شیراز( افاون –كُش خونخوره )گردند كولي

زا  بالشوي نشوانگر یوك اند. گدازهزا  توفي و شیل در تناوبسنگشوندكه با ماسهتوفي یافت مي

انود ولوي خوود دگرگونوه زا  دگرگونه را قطوع كوردهزا سنگولكانیسم زیردریایي است. این گدازه

زوا در میوان كنند و قطعات این سنگییني را قطع نميزا  سوراسیك پانیستند و در زیچ جا سنگ

(. در جنوب خاور  دزكودة گوشوتي از 3972كنگ ومرا  قاادة سوراسیك باالیي وجود دارد )طراز، 

دار كه به شدت زا  لزنزا  بارگ و كوچك در میان دولومیتتوابع اق ید، ریولیت به صورت پشته

(، نتیجوه 3179به نسوبت اناصور اصو ي و كمیواب، اموامي )است. با توجه  اند، نموذ كردهخرد شده

سویرجان، مظوازر سوطحي فرلینود لناتكسوي موواد  –زا  تریواس سونند  گرفته است كه ریولیت

 اند.دار، حاصل شدهدار و یا پتاسیمزا، خواه سدیمنازمگون زستند كه از ماگمایي پرمایه از للكالن
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 –زوا  شوی ي زا  تریاس میاني )سازند شتر ( و ردیفدر حد فاصل دولومیت« ناحید ترود » در 

(، 3157زا  ستبر لندزیتي وجود دارد )زوشومندزاده، سنگي تریاس باال )سازند نایبند(، گدازهماسه

زا حضور دايموي دارنود ولوي در بیشوتر در سایر نقاط ایران مركا  به ویژه در پهند لوت، این گدازه

 اند. ك نسبت داده شدهجازا، به ناروا، به زمان سوراسی

 زا  نموذ  تریاستوده

زا  نموذ  تریاس بیشتر در دامند شمالي البرز )الزیجان، ماسووله، توالش، مشوهد( و یوا زون توده

زا  نموذ  تریاس شوما  ایوران بیشوتر از نوو  برخوورد  و سیرجان بروناد دارند. توده –سنند  

 –زا  تریواس سونند  اند. نموذ ان تریاس پسینحاصل تصاد  صمحد ایران و صمحد توران، در زم

زا  گَر  باشند انوا  سیرجان ممكن است نتیجد نیروزا  كششي حاكم بر ناحیه و جایگیر  زسته

 اند.زا  تریاس ایرانترین نموذ زیر امده

ار دترین تودة نموذ  البرز شمالي است كه از انوا  دانه متوسط بیوتیتبارگ «گرانیت الهیجان » 

زا  دگرگوند كربنیمر بوا و گرانودیوریت است. در جنوب الزیجان، تاریق گرانیت یاد شده در سنگ

زوا  ایجاد یك زالد دگرگوني در رخسارة زورنب ند زوورنم س زموراه اسوت و از سوو  دیگور ق ووه

رچه (. گمتني است كه گ3975توان درون كنگ ومرا  سوراسیك دید )لن ا و زمكاران، گرانیتي را مي

(، گرانیوت 3171نگاشتي گرانیت الزیجان به سن تریواس تأكیود دارد ولوي، موسوو  )جایگاه چینه

نین نسبت داده است. نامبرده، امدة الزیجان را، با كمي تردید، به مراحل پایاني فار كوزاایي زرسي

زوا  ژگويدانود كوه ویزا  نموذ  ناحید الزیجان را از نو  موناوگرانیت و گرانودیوریوت مويسنگ

زوا متاللومینوه و از یوك ماگموا  دزنود. ایون سونگ( را نشوان مويIزا  گرانیتویید  نو  )سنگ

زوا  تواند گووازي بور ذوب پوسوتهزا  موسو ، مياند. جدا  از سن، یافتهكالكوللكالن ناشي شده

 اقیانوسي تتیس كهن، در زمان تریاس پسین باشد.
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زوا  لوار  و زا  دیوریتي و گابرویي در نهشتهزمراه پیكره، به «دار ماسوله گرانیت تورمالین» 

زا  زغالدار گروه شمشك بوه سون زا  تالش تاریق شده و بوسی د نهشتهدگرگوند پالئوزوییك كوه

انود كوه از زا  ماگمایي چند زمانوهزا  نموذ  نتیجد تيشاند. این پیكرهلیاس پوشیده شده –رتو 

استرانسیم نشانگر سون  –زا  گرانیت ماسوله به روش روبیدیم ویتمیان لنها، سن رادیومتر  مسك

(. سون رادیوومتر  یواد شوده و زمچنوین جایگواه 3977می یون سوا  اسوت )كرافوورد،  331+  5

 اند.زا  یاد شده تأیید  بر زمان تریاس پسیننگاشتي تودهچینه

زوا  زوا  موجوود در زیرلزوك، واقع در شما  خاور  ایران، سنگ نهشته«دربند ناحیة آق» در 

توأثیر زا  لنیاین بويلزكزا بر سنگاند ولي، این دایكزا  پرشمار قطع شدهبوسی د دایك لنیاین

 زا  نموذ  نیمه سرف تریاس دانست.توان از فعالیتزا را مي(. این دایك3934مانده )روتنر، 

ا  رنوگ و گرانیوت پوورفیر  قهووه، شوازد  از یك ماگماتیسم نموذ  از نوو  «ناحیة قائن »  در

انود. لتشمشاني و دگرگوني دربر گرفته شده –زا  رسوبي گنیس وجود دارد كه با پوششي از سنگ

زا  سوراسیك میواني اند ولي ممكن است با نموذ زا به سن تریاس دانسته شدهاگر چه این نموذ 

 كوه، چهار فرسخ( زم خانواده باشند.پهند لوت )شاه

زا  ماگمایي چند فازه زستند كه از میان لنها انوا  لكوگرانیوت، تيش «تويیدهاي مشهد گرانی» 

تر این گرانیتوییدزا به می یون سا ، از لن تریاس پسین است. انوا  كهن 233±3به سن رادیومتر  

اند، زرچند كه سن تریاس پسین لنها بیشتر محتمل است )نگواه شوود بوه سن كربنیمر دانسته شده

 زا  پالئوزوییك(.ذ نمو

وجوود دارد، كوه دارا  « لباد گرانیت اسماایل» گرانیتي صورتي رنگ به نا   «ناحیة ساغند » در 

زا  پرمین تاریوق و بوا كنگ وومرا  و به ندرت دو میكایي است این گرانیت، در سنگ میكا  سیاه

می یوون  241سیم حودود استران –كرتاسه پوشیده شده است. سن رادیومتر  لن به روش روبیدیم 
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زوا  پورمین(، نگاشتي )تاریق در سونگ(. ولي، این سن با جایگاه چینه3977سا  است )كرافورد، 

 داند.لباد را به سن تریاس مي( گرانیت اسماایل3974پور )تودة زمازنگي ندارد. حقي

سویرجان  بیود، بواختر و جنووببه ویژه در نوواحي اسومندقه، ده «سیرجان  –زون سنندج » در 

زا  نموذ  كوچوك از نوو  گرانیوت، گرانودیوریوت، موناونیوت، )نواحي قور  و چشمه انجیر( توده

تریاس میاني و  –زا  دگرگوند پالئوزوییك دیوریت و گابرو وجود دارند كه به دلیل تاریق در سنگ

یود اسومندقد نگاشتي تریاس پسین دارند.در ناحپوشیده شدن با كنگ ومرا  سوراسیك، جایگاه چینه

الیه تمریق یافته از اولترابازیك تا گرانیت است كه زا  الیهكمي كس دروني سیخوران، از نو  نموذ 

تولییتي فقیر از مواد للكالن و غني از اكسید ك سیم منشاء گرفته است كه  –از یك ماگما  بازالتي 

(. 3974يوي، شود )سباهجایگیر مي ا ، از نو  دریا  سُرخ،زا  بین قارها  فراگیر در كافتبه گونه

مافیوك، گابروزوا  ایاوتوروپ و  –این مجمواه از سه بخش اص ي متشكل از مجمواد اولترامافیك 

زا  متماوت تشكیل شده است. گابروزا  ایاوتروپ، به پیكر یك مجمواد زا  دیاباز  به سندایك

زا  پالئوزوییك دگرگوني در دگرگونهاند و سترگ نموذ ، واحد كوموال  اولترامافیك را قطع كرده

زوا و زا  پراكندة دیاباز  نیا واحودزا  پیشوین )اولترامافیوكاند. دایكزمبر  شدید ایجاد نموده

( بر این باور 3177اند. نتایج رادیومتر  سبب شده است تا قاسمي و زمكاران )گابروزا( را قطع كرده

زا به سن وییك پسین ولي گابروزا  ایاوتروپ و دایكباشند كه واحدزا  اولترامافیك به سن پالئوز

زا  افیولیتي شبازتي ندارنود و ناشوي از اند. گمتني است كه این مجمواه به مجمواهتریاس میاني

زوا  نمووذ  تریواس زون تكتونیك كششي و باال لمدن گوشته زستند. گمتني است كوه بوه تووده

زا در دگرشك ي دینامیك ناحیوه بي شك این تودهسیرجان بها  چنداني داده نشده ولي  –سنند  

 ا  را فرازم لورند. زا  الز  برا  دگرگوني مجاورتي و ناحیهاند تا حرارتاند و توانستهنقش داشته

 دگرگوني تریاس
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ا  نقواط ایوران، ساختي تریاس پسین، سبب شده است تا در پارهزا  ناشي از رخداد زمینفشردگي

تر دگرگون زا  تریاس میاني و كهنسیرجان، سنگ –وب خاور  زون سنند  به ویژه در بخش جن

تر )پركامبرین( پیامد دگرگوني تریاس پسین از نو  زا  دگرگوند كهنو دگرشكل باشند. برا  سنگ

بازگشتي و قهقرایي و زمراه با كازش درجد دگرگوني است. پیامدزا  دگرگوني تریاس را بیشتر در 

 توان دید.( مي111سیرجان، ایران مركا ، لوت و  –  صمحد ایران )سنند

لبواد و اسومندقه در اثور ، بوه ویوژه در نوواحي سویرجان، حواجي« سیرجان –زون سنندج » در 

 اند. تر در طي دو فاز دگرگون شدهزا  تریاس میاني و كهندگرگوني سیمرین پیشین سنگ

زوا  بوه شودت دما  پایین بوده( ایجواد چوینپیامد نخستین فاز دگرگوني )كه از نو  فشار باال و 

بواختر  اسوت. در پایوان  –فشرده، شیستوزیته سطوح محور  و یك جهت یافتگي با روند خاور  

این فاز تغییرات متاسوماتیك شدید به سی یسي، اسكاپولیتي شدن مجمواد دگرگونه انجامیده است. 

گرگوني تشكیل گرانیت موناونیتي اسوت كوه بید، یكي از پیامدزا  فاز یكم ددر ضمن، در ناحید ده

 (.3977زیر تأثیر فاز دگرگوني بعد  قرار گرفته است. )للریك، 

 N4OEفاز دو  دگرگوني، فشار كمتر  داشته است كه فرجا  لن جهت یافتگي جدید در راستا   

جوود ا  بوه وزا  للكالن اسوت كوه خوود از لناتكسوي پوسوتهریا  ریولیتو در بعضي نقاط بیرون

لبشوور، چواه چُغووك،  –زا  سرگا اند. گمتني است كه:* دگرگون و دگرشكل شدن كمي كسلمده

 حاصل ام كرد دو فاز یاد شده است. 111خَبر و 

زوا  گور  و يي بوه جوایگیر  زسوته* در بارة اامل دگرگوني دو دیدگاه متماوت وجود دارد. سباه

 ا و  به فاززا  كششي باور دارند.
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سیرجان  –زا  ناشي از رخداد سیمرین پیشین در بخش جنوب خاور  سنند  گرگونه* فراواني د

بیشتر از بخش شما  باختر  این زون است. شاید این ویژگي مدیون بااللمدگي و فرسایش بیشوتر 

 سیرجان باشد. –بخش جنوب خاور  سنند  

سوراسویك میواني  –* دو فاز دگرگوني گمته شده، پیش از پیشرو  چرخد رسوبي تریواس پسوین  

 )گروه شمشك( پایان یافته است.

تور، در نتیجود یوك فواز زوا  تریواس بواال و كهون، سونگ« بـادامپشـت –ناحیة ساغند » در 

انود. زوا  فوراوان دگرگوون شودهخووردگي، گسو ش و رانودگيدینامومتامورفیسم، زمراه بوا چوین

انود. اس نادگرگونوه پوشویده شودهزا  مورد سخن، به گوند دگرشیب به وسی د رسوبات لیدگرگوني

 داند.( نتایج فاز دگرگوني تریاس را بشرح زیر مي3974پور )حقي

زا  پركامبرین كه با دگرساني و ك ریتي شودن زموراه * كازش درجد دگرگوني در برخي از سنگ

 تریاس میاني در رخسارة شیست سبا. –زا  پركامبرین پسین بوده است.* دگرگون شدن ردیف

 دار.زا  گارنت، ك ریت و اپیدوتزا  تریاس باال )سازند نایبند( به میكا شیستیل پ یت* تبد

 باختر  با شیب زیاد. –* ایجاد جهت یافتگي جدید با روند خاور  

 زا  فاز دگرگوني.ساز  سرب در بازپسین گامه* كاني

ن و پویش از لیواس ( دگرگوني تریاس پس از تریواس پسوی3974پور )گمتني است كه به باور حقي

( گاارش 3971(، كاشان )زازد ، 3971زایي مشابه نیا ار تمرش )حاجیان، انجا  گرفته است. نمونه

زوا  تریواس بواال، را مودیون رویوداد شده ولي، شووازد  وجوود دارد كوه دگرگوون شودن ردیوف

دارد.  نمایدكه سن سوراسیك میواني )فواز موسوو  بوه سویمرین میواني(تر  ميساختي جوانزمین

 بازنگر  انجا  شده در ناحید تمرش تأیید  بر این نظر است.
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( سه فاز دگرگوني شناسایي كرده است كه، دو فواز نخسوت 3973، مجید  )« ناحیة مشهد» در 

زوا  مربوط به پالئوزوییك و فاز سو  از لن تریاس است. این باور بوه دلیول نسوبت دادن دگرگونوه

نین است. ولي، در حا  حاضر این باور نیوا و ام كرد رخداد زرسي كربنیمر –مشهد به زمان دونین 

اند كه در زمان تریاس زا  مشهد و زمرازان اولترامافیكي لنها به سن پرمینوجود دارد كه دگرگونه

انود. جودا از دگرگووني برخوورد ، اثور پسین، و در اثر تصاد  دو صمحد ایران و توران دگرگون شده

تواند قابل مطالعوه باشود. در ضومن فی یتوي شودن زا  مشهد بر دگرگوني ميجایگیر  گرانیتویید

زا  نادگرگوند سوراسیك میاني سوراسیك میاني و پوشیده شدن لنها با ردیف –زا  تریاس باال پ یت

نوا  « رویداد سویمرین میواني» شناسي ایران تر از تریاس است كه در زمینمربوط به فاززا  جوان

 دارد.

زوا  زموراه لن زا  سازند تكنار، )پركامبرین( و نموذ )جنوب سباوار(، سنگ« یة تكنارناح» در 

ی یت تا شیسوت پميي –زایي از درجد خمیمي از دگرگوني رخساره پرزنیت )گرانیت بورنورد( نشانه

 (3931( رویداد كاتانگایي را مؤثر دانسته ولي مطالعات موولر و والتور )3963منش )سبا دارند. رزاق

تووان نتیجوه سان، مويزا  پركامبرین و پرمین است. و بدیننشانگر یكساني درجد دگرگوني سنگ

گرفت كه دگرگوني سازند تكنار در زماني پس از پرمین و پیش از سوراسویك و بوه گمتود دیگور در 

 زمان تریاس پسین رخ داده است.

كوه در گذشوته سونگ و اامول زا  دگرگوند تیره رنگي وجود دارند ، شیست« ناحیة انارك» در 

شناسووي جدیوود (. مطالعوات زمووین3969داننوود )داودزاده، دگرگووني را بووه پركووامبرین نسوبت مووي

زوا  پالئوزوییوك زوا  انوارك سونگ( نشان داده كه بخشوي بوارگ از دگرگونوه3997)الماسیان، 

نشوانگر اودد زوا انود. رادیوومتر  ایون دگرگونوهاند كه در زمان تریاس پسین دگرگوون شودهپایین

 ( كه با زمان تریاس پسین مطابقت دارد.3972یر و محافظ، می یون سا  است )ر  31±211
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وجوود دارد كوه بوا « س م زا  دهدگرگونه» ا  به نا  ، مجمواد دگرگون شده« لوت خاوري »در  

اند. شده دار كرتاسد پایین، به طور دگرشیب، پوشیدهزا  اوربیتولینلزكزا  پیشروندة سنگردیف

 »اند:س م را به دو بخش تقسیم كردهزا  ده، اشتوك ین و زمكاران، دگرگونه3972در سا  

 ، بیشتر از نو  مرمر با زمرازاني از شیست و لممیبولیت.«بخش پاییني یا واحد قدیمي  

 ، شامل فی یت و میكا شیست گرونادار.«تر بخش باالیي یا واحد جوان» 

كه، رخساره و درجد دگرگوني در زر دو مجمواه یكسان است. ولي، در زر دو  نیاز به یادلور  است

ا  كوه در حاشوید بواختر ، یابود، بوه گونوهمجمواه، شدت دگرگوني از باختر به خاور افاایش موي

زا  شیستزا  بخش پاییني از نو  لبي ولي در حاشید خاور  از نو  سبا است و یا میكالممیبولیت

 اختر، دانه ریاتر از خاوراند.بخش باالیي در ب

زوا را بوه اشتوك ین این دگرگوني 3963س م اتماق نظر وجود ندارد. در زا  دهدر بارة سن دگرگونه

می یون سوا   231یر و محافظ با دستیابي به سن رادیومتر  ، ر 3971سن پركامبرین دانست. در 

سو م را زا  دهن بخش پاییني دگرگوني، اشتوك ین و زمكارا3972به سن تریاس اشاره داشتند. در 

میاني دانستند و با  –به سن تریاس پسین )سازند نایبند( و بخش باالیي را به سن سوراسیك پاییني 

زوا  سو م ردیوفزا  دهشیبي و زمازنگي درجد دگرگوني نتیجه گرفتند كه دگرگونهتوجه به زم

در زمان پس از سوراسیك میاني دگرگونوه سوراسیك میاني )گروه شمشك( زستند كه  –تریاس باال 

 اند.شده

زایوي، بوه سون شناختي جدید نشان داده كه یك فاز دگرشوك ي زموراه بوا گرانیوتزا  زمینیافته

زا  وسیعي از صمحد ایران به ویژه نواحي یاد، اصومهان، طوبس وجوود سوراسیك میاني، در گستره

زا  سنگي و دگرگوني مجمواود نا  دارد. ویژگي «سیمرین میاني » شناسي ایران دارد كه در زمین
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زا  گروه كوه در این مجمواه یادلور نواحي شیركوه یاد است كه سنگس م و تاریق باتولیت شاهده

 اند. ا  و مجاورتي دگرگون شدهسوراسیك میاني( به دو روش ناحیه -شمشك )تریاس پسین

 

 فصل پنجم

 ماوزوییك در ایران

 سوراسیك در ایران 

 مقدمه

زوا  سورا در مورز فرانسوه و می یون سا ، نا  خوود را از كووه 61سیستم سوراسیك، به طو  حدود 

سویس گرفته و شامل سوه زیور سیسوتم سوراسویك پواییني )لیواس(، سوراسویك میواني )دوگور( و 

زوا  زا  لیاس و اوایل دوگر ایوران، پیونود نادیكوي بوا نهشوتهسوراسیك باالیي )مالم( است. سنگ

زوا  كرتاسود زا  سوراسیك باال  ایران نیا به نواي با نهشتهریاس باال دارند. از سو  دیگر، سنگت

زا  دیرینه جغرافیا  سوراسیك ایران، گویا  ایون اسوت كوه در ایون است.بررسيلغاز  در ارتباط 

زاگرس زمان، سرزمین ایران شامل دو گسترة مستقل بوده كه در امتداد محل تقریبي راندگي اص ي 

 (.5-5اند )شكل از یكدیگر جدا بوده

زا و زیستواران این دو گستره تماوت لشوكار دارد و لوذا بررسوي سوراسویك ایوران در دو نو  سنگ 

شناسي زا  چینهتواند بیانگر ویژگيداغ( و صمحد زاگرس، ميصمحد ایران )البرز، ایران مركا ، كيه

زا  لتشمشاني ك ایران خاستگاه ماگمایي دارد. سنگزا  سوراسیاین سیستم باشد. بخشي از سنگ

زوا  لتشمشواني رسد كه بسویار  از گودازهشناسي ثابتي ندارد و به نظر ميسوراسیك جایگاه چینه

زوا  نمووذ  ایوران ماننود ارنود. برخوي از توودهمنسوب به سوراسیك، در واقع سن تریاس پسوین د

به سن سوراسویك  111كوه لوت و ه قاضي اصمهان، شاهزا  شیركوه یاد، لیركان انارك، كالگرانیت
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 –زا  سوراسویك پواییني زا تنها در سنگاند ولي به تقریب در زمه جا، این نموذ باال دانسته شده

 زا  سوراسیك باال گاارش نشده است.اند و تاكنون نموذ لنها در سنگمیاني تاریق شده

نجي نیوا نشوانگر سون سوراسویك میواني اسوت و نوه زا  پرتوسوشناسي، دادهجدا از جایگاه چینه

زوا  سویرجان و ب ووك لووت، سونگ –ا  نقاط، به ویوژه در زون سونند  سوراسیك پسین.در پاره

اند. بوه طوور اموو ، فرلینود سبا و به ندرت لممیبولیت دگرگون شده سوراسیك در رخسارة شیست

زوا  ن دانسوته شوده، ولوي دادهدگرگوني به سن سوراسیك پسین و نتیجد رخوداد سویمرین پسوی

میاني، پوشیده شدن  –زا  سوراسیك پاییني گوناگون، مانند محدود بودن پدیدة دگرگوني به سنگ

، بیشتر بور زموان سوراسویك میواني و 111زا  نادگرگوني سوراسیك باال و زا با ردیفاین دگرگوني

 ام كرد سیمرین میاني تأكید دارد.

زوایي از بوكسویت را  ذخوایر غنوي زغالسونگ، زیودروكربن و نشوانهزا  سوراسیك ایوران داسنگ

زوا  ایون زموان، در صونایع سواختماني و سویمان كواربرد است در ضمن بخشي از سونگوالتریت 

زا  رسوبي سوراسویك ایوران درخوور توجوه اسوت. بوه ساختي بر حوضهدارند.تأثیر دو رویداد زمین

بواتونین( رو  داده،  –و در اواسوط دوگور )باسوسوین  نخستین رویداد كه تواكنون ناشوناخته بووده

خووردگي، سواختي ایون رویوداد، چوینسیمرین میاني نا  داده شوده اسوت. پیامود تحووالت زموین

توان لن را كوزاایي دانست كه اثرات لن به ویژه در زون ماگماتیسم و دگرگوني است و به نواي مي

ساختي سوراسیك ایوران، ست. دومین رویداد زمینسیرجان و ب وك لوت بیشترین مقدار ا –سنند  

كرتاسوه و لن را نوواي  –رویداد سیمرین پسین است. اگرچه زمان ایون رویوداد را مورز سوراسویك 

شناسي جدیود زا  زمیناند، ولي با تكیه بر دادهخوردگي ماگماتیسم دانستهكوزاایي زمراه با چین

كرتاسه، كه  –ور امو  این رویداد نه در مرز سوراسیك توان گمت كه بر خالف باسوراسیك ایران، مي

زا در زمان كرتاسد پیشین )پیش از بارمین( رخ داده است. در ضومن، ایون رویوداد مازیوت خشوكي

ساختي منسوب به زمان سوراسیك پسین و رویداد سیمرین پسین، داشته و بسیار  از تحوالت زمین
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مرین میاني است كه تاكنون ناشناخته بوده است. جدا خوردگي و ماگمازایي سیدر واقع حاصل چین

زا  سوراسیك باال  ایران شوازد  از یك ناپیوستگي رسوبي وجود از دو رخداد گمته شده در سنگ

 دارد كه به لن رخداد طبسین گمته شده است.

 

 سوراسیك در صمحد ایران 

زا  سوراسیك نشوانگر جان(، سنگسیرجان، ایران مركا ، البرز، لذربای –در صمحد ایران، )سنند  

سواختي اسوت. نخسوتین دو چرخد رسوبي بارگ و جداگانه زستند كه مرز لنها به رویدادزا  زمین

زوا  زغالودار سونگسیكل رسوبي سوراسیك به سن سوراسیك پاییني / میاني و شامل شیل و ماسه

تبرا  لن از چندین متر تا اند و ساست كه در محیط كوالبي و مردابي نادیك به ساحل نهشته شده

زا  مشابه ولي به سن زا  زغالدار یاد شده، به زمراه ردیفبیش از سه زاار متر متغیر است. رسوب

 تریاس پسین، چرخد رسوبي واحد  در 

 

 

انتخاب شده است. مرز زیورین ایون گوروه بوا « گروه شمشك» مرتبد گروه زستند كه برا  لنها نا  

 شود.ناپیوستگي سیمرین پیشین و مرز باالیي لن با رویداد سیمرین میاني مشخص مي

دار اسوت كوه بوا زا  لمونیتلزكدومین چرخد رسوبي سوراسیك صمحد ایران، از نو  مارن و سنگ

زا  این چرخد رسووبي رسد. سنگزا  تبخیر  به پایان ميرنگ و یا نهشتهار  سُرخزا  لوردیف
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ساختي سیمرین میاني )سوراسیك میاني( و سیمرین پسوین )كرتاسود نیا در فاص د دو رخداد زمین

 است.« گروه مَگو » اند، لذا یك چرخد رسوبي در مرتبد گروه با نا  غیررسمي لغاز ( نهشته شده

زووا  سوراسوویك صوومحد ایووران، واحوودزا  یرگووي شوورایط یكسووان رسوووبي بوور حوضووهبووا وجووود چ

سویرجان زوم نوا   –داغ و زون سونند  ا  این زمان در نواحي البرز، ایران مركا ، كيهچینهسنگ

 نیستند. 

 سوراسیك در ایران مركا 

زوا  نگزوا و نیوا شورایط محیطوي، سوشناسي، نو  رخسارهساختي، چینهبا نظر  بر روابط زمین

ا  كه به جوا زا  البرز دارد، به گونهسوراسیك ایران مركا  تاریخچد سنگي و زیستي مشابه با كوه

ا  سوراسیك در این دو پهنه )البرز و ایوران مركوا ( چینهموارد استثنایي، تمكیك واحدزا  سنگ

زوا  وان سونگتوچندان ضرور  نبوده است. به سخن دیگر، زمانند البرز، در ایران مركا  زم مي

زوا  دریوایي )گوروه زمان سوراسیك را در دو چرخد رسوبي زغالدار )گروه شمشك( و چرخد رسوب

 (.4-5ساختي است )شكل مگو( جا  داد كه مرززا  زیرین و باالیي لن منطبق بر رویدادزا  زمین

دوگر  – زا  زغالدار ایران مركا ، به سن لیاس: رسوب هاي زغالدار ايران مرکزيچرخة رسوب

كوالبي با شورایط بوه تقریوب یكسوان  –مردابي  –ا  بو  كم سرفا  قارهزا  پیشمیاني، در حوضه

اند. به زمین دلیل، رخسارة زمگن و تمكیك نشدني دارند. با وجود این، در برخي نقاط، نهشته شده

ه چند واحد سونگي زا  موردنظر را بتوان رسوبا  ميزا  سنگي و سنگوارهگیر  از تماوتبا بهره

ا ، دشت پ ینسباچین( رخسارة لبرفتي، رودخانه –زا  سوراسیك پایین )زتانژین تقسیم كرد.رسوب

باسوسین  –زا  زمان تولرسین دارند. نهشته« حاجي سازند لب» مردابي و نا   -ا  سیالبي دریاچه

سوازند » و لمونیوت بوه نوا  ، مرجان ا زا  ايولیتي حاو  ب منیت، دوكمهلزكپیشین از نو  سنگ
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زا  فرازم شده در دریا  باز، كم سرفا، گر  با محیط زیست مناسب بورا  است كه كربنات« بادامو 

 دزد.رشد زیستوران فراوان و شور  ااد  را نشان مي

ا  بر جا  گذاشته شده كوه از لغاز باسوسین، با پسرو  دریا و كازش سرفا  حوضه، ردیف پسرونده

زارزا و رویش گیواه در نوواحي نادیوك بوه زغالي لن نشان از گسترش كوتاه مدت تورب زا نهشته

» زا  پسرونده باسوسین به نا  زا  دریایي نشانگر لن است كه نهشتهخشكي دارد. داشتن سنگواره

ا  نقواط انود. اگرچوه در پوارهزا  دریایي كم سرفوا نهشوته شودهبیشتر در محیط« سازند زُجدك 

پذیر است، ولي این كوار، در زموه جوا شودني مكیك سازندزا  سه گاند یاد شده امكانشناخت و ت

شود كه از لن استماده مي« گروه شمشك » نیست. لذا، برا  مجمواد تمكیك نشدني لنها از انوان 

توان به نواحي شتر ، شیرگشت، فردوس، جنوب باختر  كرمان، كاشان، رفسنجان، ب وك جم ه مي

 اره كرد.اش 111لوت و 

سنگي، زا  شی ي ماسه، در ایران مركا ، به ك ید رسوب3154: تا پیش از سا   حاجیسازند آب

شود. بوا ایون وجوود، در لزك بادامو )سازند بادامو(، سازند شمشك گمته ميگازي زغالدار زیر سنگ

زا  لیواس زا  موجود، بخش تریاس پسین )سازند نایبند( از رسوببعضي نقاط، به كمك سنگواره

 گرفت.شد، ولي در بیشتر موارد چنین كار  نیا صورت نميجدا مي

ا  و سني، تنهوا بوا بخوش سنگي زغالدار زیر سازند بادامو، از نگاه رخسارهزا  شی ي و ماسهرسوب

سنگ پاییني و سر  زغالدار پاییني( زمخوان است و نه با زمود لن. از پاییني سازند شمشك )ماسه

 –زا  میان دو سازند نایبند )تریاس پسوین(، و سوازند بوادامو )تولرسوین ا  نهشته، بر3154سا  

سنگي و شی ي است زا  ماسهانتخاب شد كه بیشتر از نو  نهشته« حاجي سازند لب» باسوسین( نا  

 سنگ كوارتا  در پاید لن وجود دارد.و یك بخش ماسه
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زوا  سونگمتر از نو  ماسوه 331تا  21  سنگ كوارتا  پایه، ردیف شاخصي به ستبرابخش ماسه

بند  سوتبر اسوت كوه بوه طوور معموو ، بخوش میواني لن زا  سمید با الیهسنگكوارتا  و ماسه

زا  سبا رنگ جوا  دارد و كنگ ومرایي است. رنگ امومي این بخش، سمید است و در میان نهشته

پذیر است. در ب وك ك مورد )اطوراف زا  دور به سادگي امكاناز این رو، شناسایي لن حتي از فاص ه

 زا  نسوز این بخش قابل استخرا  و اقتصاد  است.رباط خان( افق

زوایي از ا  مایل بوه سوبا بوا میوان الیوهزا  ماسهمتر شیل و شیل 341تا  51بخش شیل باالیي، 

زا  زغوالي ایون بخوش، سون زا  موجود در الیهسنگ لزكي، گازي صدف سنگي است. زاگماسه

توان دست كم بوا سور  زغالودار پواییني حاجي را ميلللنین( دارد. سازند لب –مورین اس )سینهلی

« طُغراجوه » بُرش الگووو  شمشك در البرز درخور قیاس دانست. در ناحید كرموان، واحود سونگي 

سنگ چندزاد  روشن رنوگ شامل دو بخش است. بخش پاییني طُغراجه، ضخامت متغیر  از ماسه

زوا زا  رتین )واحد دره گُور( جوا  دارد. ایون لوار از یك ایست رسوبي، رو  سنگ است كه پس

حاجي است. بخش باالیي طُغراجوه از نوو  لرسی یوت و زا  كوارتا  پاید سازند لبسنگارز ماسهزم

دار اسوت كوه بوا توجوه بوه سونگ سونگوارهزا  ناچیا از ماسهزا  سبا رنگ با تناوبسی ت سنگ

 باشد.حاجي ميگي و سني، معاد  بخش شی ي سازند لبزا  سنشبازت

توان در شناسي ميحاجي را با تغییرات ناچیا سنگارز سازند لبزا  زمجدا از ناحید كرمان، ردیف

 نواحي ماینو، جنوب كمه طبس و ب وك لوت دید.

اوایل دوگر،  –یاس : در نقاط بسیار  از ایران مركا ، زمانند البرز، در اواخر ل سازند آهكی بادامو

 زا  رسوبي دریایي حاكم شده است. با پیشرو  گستردة دریا، محیط

نا  داده شده كه بوه « سازند بادامو » زا  كربناتي این دریا  پیشرونده، در ناحید كرمان، به نهشته

ا ، ايولیتي است كوه بوه داشوتن لمونیوت فوراوان زا  خاكستر  تیره، ماسهلزكطور امده، سنگ
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كی ومتر  باختر كرموان، گرفتوه شوده،  24خص است. نا  سازند بادامو از كوه و لباد  بادامو، در شا

گیور  رو برش انودازهولي بُرش مطالعه شده در این محل، گسترش و ستبرا  كافي ندارد. به زمین

ت كی ومتر  شما  خاور  زرند( به انوان برش الگو دانسته شوده اسو 37شده در كنارلباد  تیتو )

متور  361زا  زیستي تولرسین تا باسوسین میاني است. در این محل، سوازند بوادامو كه دارا  زون

متور، در  32متور، در ناحیود زُجودك  91ستبرا دارد، ولي این ستبرا ثابت نیست. در ناودیس زرند، 

 (.3973متر است و گازي نیا وجود ندارد )سید امامي،  51تا  21شما  ناودیس زرند 

طقي كه رخسارة بادامو لزكي است، شناسایي مرز زیرین و باالیي لن بسیار ساده اسوت، ولوي در منا

سنگي این سازند زیاد است، مرززا  زیرین و بواالیي سوازند ماسه –زا  شی ي در نقاطي كه تناوب

( لغواز سوازند بوادامو را بوا پیودایش 3973شناسوي، سویدامامي )بادامو گویا نیست. از نگواه دیرینوه

را پایان  Stephanoceratoidزا  زا  دارا  لمونیتو الیه Grammoceratidزا  نو  مونیتل

 داند.بخش این سازند مي

زا  جانور  سازند بادامو لشكارا نشانگر لن است كه این سازند دریایي است. درصود بواال  سنگواره

ا  رسوبي نادیوك بوه سواحل زبند  چ یيایي نشاند محیطزا  كنگ ومرایي والیهماسه، برخي الیه

زا  فراوان به تحرك و انرس  زیواد حوضوه اشواره دارنود و سورانجا  وجوود بریووزول و است. ايولیت

زا، زمچنان به پایین بودن میاان رسوبگذار  نسبت داده شوده زا  كر  موجود در رو  صدفلوله

 است.

سازند بسیار فشرده و نادیك به زا  زیستي این دزد كه زون( نشان مي3973مطالعات سیدامامي )

ا  كه تعوداد زیواد  لمونیوت در واحودزا  كوم سوتبرا جوا  دارنود. در ضومن، زم است، به گونه

زا  سازند بادامو از زر جهت با انوا  موجود در قمقاز و اروپوا  بواختر  تطوابق دارنود كوه لمونیت

یا  تتیس در شما  اسوت. در باسوسین صمحد ایران با در -گویا  ارتباط زمیشگي حوضد تولرسین

بسیار  از نقاط كرمان، سازند لزكي بادامو، واحد سنگي مشخصي با نقش ك ید  اسوت كوه تووالي 
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كند. در شما  كرمان، میاني ناحید كرمان را از یكدیگر جدا مي –ا  سوراسیك پایین ماسه –شی ي 

شود. در چنوین و شی ي تبدیل مي سنگيزا  ايولیتي سازند بادامو به انوا  ماسهرخسارة چیرة لزك

شووند و حاجي )در زیر( بادامو )در وسط( و زُجدك )در باال( زم رخسواره مويحالتي، سه سازند لب

گونه نواحي است كوه كواربر  گوروه شمشوك تمكیك لنها از یكدیگر دشوار و ناممكن است. در این

وه و نایبندان، یك الید رازنما از كند.در نواحي طبس، شیرگشت، جا ، لكركممهو  بیشتر  پیدا مي

اند، در حالي كه الید منسوب به سازند بوادامو در نوواحي لزك را به انوان سازند بادامو دانستهسنگ

تر  به سن باتونین است كه ارتبواطي بوه سوازند بوادامو نودارد و بنوا بوه مذكور، واحد سنگي جوان

 امیده شده است. ن« سازند پروده » شناسي، تصویب كمیتد م ي چینه

زا  تولرسین خیا كرمان، كارشناسان شركت زغالسنگ كرمان به ردیفگمتني است در نواحي زغا 

انود.تغییرات نوا  داده« بواب نیواو » و به واحدزا  باسوسین لن، واحد « نیاار » سازند بادامو، واحد 

 –ریا  پیشروندة لیاس پایاني دزد كه دسني سازند بادامو، از تولرسین تا باسوسین میاني، نشان مي

زوا  سونگا  كه ماسوهدوگر پیشین ناحید كرمان در مقایسه با البرز، پایدارتر بوده و است، به گونه

لللنین( گروه شمشك البرز فقط با بخش زیرین سازند بادامو قابل قیاس است و  –باالیي )تولرسین 

 البرز است.زا  انتهایي لزك بادامو، فاقد معاد  دریایي در بخش

زا  دریایي سازند بادامو، توالي : در بیشتر نقاط ایران مركا ، بر رو  ردیف سازند آواري هُجدك

زا  لوار  زغالدار وجود دارد كه نشانگر برقرار  دوبارة شرایط كم سرفا  به نسبت ستبر  از رسوب

بور دارنود. سور   زوا  زغالسونگي ناحیود كرموان را درتورین نهشوتهرسوبي است كه یكي از مهوم

زوا  قودیمي زا  باالیي، سر  زغالدار نا سنگزا  سبا، سر  گیازدار سوراسیك، ماسهسنگماسه

سازند زُجوودك » ، با اقتباس از دزكده و معادن زغا  زُجدك، نا  3964زاست. در سا  این نهشته

« خُمرود » ز اسامي شناسي رسیده، زرچند كارشناسان شركت فوالد ابه تصویب كمیتد م ي چینه« 
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كند.با وجود گستردگي و ستبرا  زیواد، سوازند زُجودك بورش الگوو استماده مي« دشت خاك » و 

 ندارد.

زا  سبا و كوارتا  و شیل –زا  لركوز  سنگشناسي سازند زُجدك تناوبي از ماسهاز نگاه سنگ 

زا  زا و ادسيرنگ الیهرخزماتیتي سُ –زا  رُسي ا  است كه به داشتن سنگا خاكستر  تا قهوه

تا  351، در فاص د « D» الیه( زغالسنگ شاخص است كه در بین لنها الید زغالي  11متعدد )حدود 

زوا  دیگور سوازند زُجودك، تر است. از ویژگويزا، از زمه باارزشمتر باالتر از پاید این نهشته 211

شوود و نشوانگر چیرگوي زكوي دیوده مويزا  لزا  دریایي است كه تنها در تناوبفراواني سنگواره

زا  دریایي كم سرفاست.مرز پاییني سازند زُجدك، به سازند بادامو است كه ظوازر تودریجي محیط

دارد. مرز بواالیي ایون سوازند در زموه جوا فرسایشوي و نشوانگر ام كورد رویوداد سویمرین میواني 

زوا، و ا بوه ویوژه دوكموهزوا  جوانور ، ا  غنوي از سونگوارهاست.سازند زُجودك دارا  مجمواوه

باتونین پیشین دارند. اگرچوه بوه  –زا  گیازي است كه به طور امو  سن باسوسین پسین سنگواره

 –شناسي زُجدك بین سازند بوادامو )تولرسوین سن كالووین زم اشاره شده است، ولي جایگاه چینه

لمیوا زُجودك را پرسوشلزك پروده )باتونین پسین( سن كوالووین سوازند باسوسین میاني( و سنگ

 سازد.مي

زا  زغالسنگي اسوت. زا  زغالدار و به ویژه افقزا  بارز سازند زُجدك، داشتن شیلیكي از ویژگي

الید زغالي اسوت كوه از میوان  11دارا  حدود «  D» در ناحید كرمان، افق زغالدار موسو  به زون 

اسوت كوه «  E» سازند زُجدك، افق زغالي الیه ارزش اقتصاد  دارند. زون دو  زغالدار  4 – 6لنها 

ثابت نیست و پس از نازك  Eالید اقتصاد  است. ضخامت افق زغالي  5تا  1الید زغالي با  31شامل 

شود. ذخایر زغالسنگي زُجدك، محدود به ناحید كرموان نیسوت. شدن، به لرسی یت زغالي تبدیل مي

ماینوو  –شوند. نیروگاه حرارتي طبس خرا  ميزا  حرارتي از این سازند استدر ب وك ك مرد، زغا 

 )در حا  مطالعه( بر اساس ذخایر زغالسنگي زُجدك در ب وك ك مرد طراحي شده است.
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: در ایوران مركوا ، زماننود البورز و  هاي دريايی ژوراسیك در ايـران مرکـزيچرخة رسوب

زا  دریایي زستند كوه كلززا  مارني و سنگباالیي، ردیف –زا  سوراسیك میاني داغ، سنگكيه

كرتاسد پیشین سورانجا   –زا  تبخیر  سوراسیك پسین زا  لوار  گاه ضخیم و یا نهشتهبا ردیف

گیرند.در مرز پاییني این مجمواد به نسبت ستبر، شوازد وابسته به رویداد سیمرین میواني و در مي

زوا  مووردنظر وان دید. لذا، سنگتزا  لشكار رویداد سیمرین پسین را ميمرز باالیي لن نیا نشانه

سواختي بوارگ محودود اسوت كوه بوه دو رویوداد زموین« گروه مَگو » چرخد رسوبي بارگي به نا  

زا  لزكي دریا  باز زستند سنگلزك، ماسهزا  گروه مَگو از نو  مارن، سنگزستند.بیشتر سنگ

غییورات زمواني و مكواني تبخیور  اسوت. ت –زا  لوار  ولي پایان بخش این چرخد رسوبي، ردیف

 (.6-5زا  این گروه به چند واحد سنگي تقسیم شوند)شكل شود تا زمد سنگزا سبب ميرخساره

لزك خاكستر  رنگ است كوه بوا داشوتن تركیوب نخستین واحد سنگي گروه مَگو، ردیمي از سنگ

زوا  رشا  از گوااسنگي و ستبرا  كوم و بویش پایودار، سویما  ك یود  دارد. اگور چوه در پواره

لزك سنگ» شناسي ایران مركا  )شیرگشت، شتر ، نایبندان و لكركوه( به این واحد سنگي زمین

ا  نادرسوت دزد كه چنیووون مقایسها  نشان ميزا  جدید ناحیوووهگمته شده ولي یافته« بادامو 

 است. نا  داده شده« سازند لزكي پروده » بوده و از این رو به این واحد سنگي رازنمووا 

ا  ریادانه اسوت كوه زا  كمي سی تي تا ماسهواحد سنگي دو  گروه مَگو، بیشتر از نو  شیل، مارن

رنگ متمایل به سبا روشن دارد و به لحاظ زودفرسا بودن، بیشتر سیما  تيد مازورزووا  پشتووووه 

ازند بَغَمشاه بوا یوك دارد. در زمه جا  ایران مركا ، مرز باال  س« سازند بَغَمشاه » مانند و نوووا  

توانود بوا رخووووداد زا  فرسایشي مشخص است كه رویوداد اامول، مويایست رسوبوووي و چورخه

 گمته شده است.« رویداد طبسین » درخور قیاس باشد كه در این نوشتار به لن « نوادین » جهاني 

و به زمین دلیل،  اندزا  سوراسیك باال  ایران مركا  در شرایط رسوبي متماوت نهشته شدهسنگ

زوا  سوراسویك زا  شتر  تا شما  خاور  ب وك لوت، رسوبرخسارة زمانند ندارند. در خاور كوه
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لوار  نازك الیه اسوت كوه رخسوارة ج ووو   –لزك ايولیتووي سنگ، شیل و سنگباال از نو  ماسه

ال از نوو  زوا  سوراسویك بوازوا  شوتر ، سونگدارد. در كووه« دختورسوازند ق عوه» ریف و نوا  

ساز، رخسارة ریموووي و نوا  ا  روشن رنگ است كه سیمووا  كووووهزا  ریموووي، تودهلزكسنگ

زوا  كرموان(، سونگ –زوا  شوتر  )ناحیود ك مورد دارد. در باختر كووه« لزك اسمندیار سنگ» 

كه به داشوتن زا  لزكي است زایي از مارنالیهالیه با میانزا  الیهلزكسوراسیك باال بیشتر سنگ

زوا  اسمنودیار( اسوت. بوه دلیول زا  پشت ریف )ریفپكتن فراوان شاخص است و نشانگر رخساره

گمته شوده « دار لزك پكتنسنگ» فراواني پكتون، به این رخسارة سوراسیك باالیي ایران مركوا ، 

 (.5-5است )شكل 

ك میكریتي وجود داردكه با افقوي لزدار، دو افق سنگلزك پكتنبین ك مرد و بهاباد، بر رو  سنگ

شود. خوانده مي« سازند لزكي نوار » اند. این واحد سنگي، دار از یكدیگر جدا شدهزا  لزكاز مارن

ا  حاكم شد قاره –زا  سیمرین پسین، شرایط تبخیر  از اواخر لشكوب كیمریجین، با لغاز حركت

زا  الیه» رنگ به نا  لوار  سُرخ و یا ردیف« و گوچ مَگوو» زوا  گچوي به نا  كه با رسوب انباشته

 زمراه است.« دوو سُرخ گَره

زوا  دریوایي در بعضي نقاط ایران مركا  مانند تمرش، محالت، اصمهان، اردستان و كاشان، ردیوف

 –زا  زغالودار تریواس بواال باالیي )گروه مَگو( وجود ندارد. در این نواحي، ردیف –سوراسیك میاني 

زوا  لوار  پیشوروندة كرتاسود پوایین یك میاني در بیشتر جازا به طور دگرشیب بوا رسووبسوراس

دزد كه بخشوي از دار، نشان ميزا  گروه مَگو و به ویژه دگرشیبي زاویهاند. نبود ردیفپوشیده شده

یوا خورده و پسرو  درباتونین، چین –ایران مركا  در اثر رویداد سیمرین میاني، در زمان باسوسین 

 –زا  سوراسیك میاني تا پیشرو  لن در كرتاسد پاییني، ادامه داشته است.از طبس تا كرمان، سنگ

ا  كوه تمكیوك واحودزا  سونگي باالیي، ضمن دریایي بودن، بیشتر رخسارة لوار  دارند، به گونوه
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یدو سر  ب» باالیي  –زا  سوراسیك میاني گوناگون دشوار است. در شما  كرمان به مجمواد سنگ

 نا  داده شده كه معاد  تما  سازندزا  گروه مَگو است.« 

سیمرین پسیون،  –زا  میان دو رویوداد سیموورین میانوي كارشناسان شركت فوالد، به تما  سنگ

زا، لنهوا را بوه سوه اند و با توجه به نازمگن بودن نهشتهنا  داده« سازند اسدلباد » در شما  كرمان 

شناسوي مشوابه بوا انود. سوازند اسودلباد، جایگواه چینوهو باالیي تقسیم كردهمیاني  –بخش پاییني 

زوا شناسي و سني، به ویژه نو  رخسارهدارد.با نظر  به روابط چینه« گروه مَگو » واحدزا  سنگوي 

زوا  وسویعي از ایوران مركوا ، شورایط تووان چنوین پنداشوت كوه گسوترهو شرایط رسووبي موي

بواالیي، تمواوت چنودان لشوكار  نودارد.  –سوتي سوراسویك میواني زوا  زیگذار  و محیطرسوب

ا  و استماده زا، تنها به دلیل مطالعات ناحیها  از گاارششناسي موجود در پارهزا  چینهپیچیدگي

 زا  جغرافیایي گوناگون است.از نا 

از دوموین چرخود رسووبي  : سوازند لزكوي پوروده، نخسوتین واحود سونگي سازند آهكی پروده

زا  سوراسیك ایران مركا  است كه پس از یك ایست رسوبي، برجا  گذاشته شده است. در نهشته

ا  رازنما، گسترة وسیعي از طبس، شیرگشت، ك مرد، لبدوغي و راور این واحد سنگي به صورت الیه

 .زا  بَغَمشاه )در باال( داردزا  سازند زُجدك )در زیر( و مارنسنگجایگاه ثابتي میان ماسه

شناختي، به جا بخش لوار  پایه، سازند لزكي پروده ردیف كوم و بویش یكنوواختي از از نگاه سنگ

سنگي زیرین زا  شی ي و ماسهگیر  با نهشتهزا  خاكستر  رنگ است كه تماوت چشملزكسنگ

ت ا  كه به صوورخاكستر  باالیي )سازند بَغَمشاه( دارد، به گونه –زا  سبا )گروه شمشك( و مارن

كند. به دلیل یكنواخوت بوودن تركیوب ردیمي لشكار، دو واحد سنگي یاد شده را از یكدیگر جدا مي

بند  فیایكي، شیمیایي و زیستي سازند ناممكن است. بواوجود ایون، بواالترین شناسي، تقسیمسنگ

 ا  دارد.تر و نما  ق وهبخش لن، رنگ روشن
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بس( اقتباس شده ولوي بورش الگوو  لن در شوما  نا  این سازند از روستا  پروده )جنوب كمد ط 

متور زیورین لن  7گیر  شده است كوه متر اندازه 46باختر  طبس )خاور كوه اش ون(، به ضخامت 

بنود  سوتبر و بوه نودرت ساز با الیوهلزك خاكستر  تیره، متراكم، ضخرهكنگ ومرایي و بقیه سنگ

دار بخش پاییني حوذف زا  گچومرا و مارنپیاولیتي است. از محل بُرش الگو به سمت جنوب، كنگ 

ا  و بازوپوا شوود كوه دارا  مرجوان، دوكموها  جایگاین ميلزك به شدت ماسهو با افقي از سنگ

 (  6-5شكل  است.)

متر و دگرشویبي  7رش الگو، مرز زیرین سازند با حضور یك واحد كنگ ومرایي به ستبرا  در محل بُ

زا  پایه از نو  كنگ ومرا  كوارتا  اسوت. در نوواحي خمیف مشخص است. در شما  بهاباد، لوار 

تر از سوراسیك زمبر اسوت. مورز زا  كهنلزك پروده با سنگشتر ، شیرگشت، ترود و جا ، سنگ

ا  لشوكار، ناگهواني و زمسواز ه زمیشوه بوه سوازند بَغَمشواه اسوت. ایون مورز بوه گونوهباال  پرود

شوند زا  لغازین و به ویژه در مرز باالیي لن یافت ميزا  سازند پروده بیشتر در الیهاست.سنگواره

زا  سازند پروده، توسوط سوید است. لمونیتكه بیشتر از نو  مرجان، لمونیت و اندكي میكروفسیل 

 شند.با) مطالعه شده و نشانگر باتونین میاني تا لغاز باتونین پسین مي3974مي و اني )اما

: سازند بَغَمشاه یك واحد سنگي نر  و زود فرسا، به سن سوراسیك میاني اسوت كوه  سازند بَغَمشاه

به ویژه در نواحي طبس، یاد، قاین، ك مرد، لكركوه، نایبنودان، شیرگشوت و جوا  )خواور سومنان(، 

 تبرا و گسترش در خور توجه دارد.س

ا  به نا  لَشوت بَغَمشواه، در (، در ناحیه3965بُرش الگو  این سازند، توسط اشتوك ین و زمكاران )

زا  كوم و بویش گیر  شده و بیشتر از نو  شیل، مارنمتر اندازه 496خاور شهرطبس، به ضخامت 

ك است كه مقدار بسیار ناچیا  گوچ، لزسنگ و سنگشی ي به رنگ سبا روشن و مقدار كمي ماسه

ترین بخوش، لزني دارد. تركیب مارني این سازند به ویژه در پایین -زا  رُسي نمك، زغا  و سنگا 

پوشیده باشد. در شما   سبب شده تا سیما  برونادزا، تيه مازور  و در بسیار  از مناطق، با واریاه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=86&sid4=344&action=view2#pics#pics
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تقسیم به سه اضو غیر رسمي اسوت، اضوو پواییني باختر  طبس )كوه اش ون( سازند بَغَمشاه قابل 

زا  لمونیت دار اسوت و لزكزا  سبا است. اضو میاني تناوب منظمي از مارن و سنگبیشتر مارن

زا  ضخیم الیه و صخره ساز با گسترش كمي اسوت كوه در نقشوه لزكسرانجا ، اضو باالیي سنگ

 نامگذار  شده است.« لزك اش ون سنگ» طبس به نا  

زا  كالووین پیشین اسوت.از جنووب طوبس توا شوما  زا  لزكي اضو میاني دارا  لمونیتناوبت 

زا  سوراسیك، زا  لوار  دارد و زمانند بسیار  از ردیفكرمان، سازند بَغَمشاه مقدار زیاد  نهشته

ا این گي دارد. رخسارة لوار  سازند بَغَمشاه كرمان سبب شده ترخسارة لوار  بر رخسارة مارني چیر

لزك پروده و سازند در رخسارة بیدو توصیف شود. در زمه جا زمبر  زیرین سازند بَغَمشاه به سنگ

زستند. مرز باال  سازند بَغَمشاه،  زا  لوار  لن است كه به طور امو ، ناگهاني ولي زمسازیا معاد 

فرسایشي دست كم در ناحید طبس )شتر ، شیرگشت، ك مرد( معرف یك ایست رسوبي و سطحي 

زوا  تر از بَغَمشاه در زمه جا یكسان نیست. در حوضد ج و  ریف، كووهزا  جواناست، ولي ردیف

زوا  پشوت ریوف زا  شتر  سازند لزكوي اسومندیار و در حوضوهدختر، در كوهشتر  سازند ق عه

. دار در رو  سط  فرسووده شودة سوازند بَغَمشواه قورار دارنودزا  پكتنلزككرمان، سنگ -ك مرد

اسوت كوه از زا  سوازند بَغَمشواه ترین سنگوارهزا، فراوانا لمونیت، بازوپایان نو  ترابراتوال و دوكمه

زوا  زوا، لمونیوتاند. در بیشتر بورشزا در تعیین سن بَغَمشاه بسیار كارساز بودهمیان لنها، لمونیت

اسوت.تركیب سونگي و جایگواه  زا  باتونین باالیي تا كالووین بواالیيسازند بَغَمشاه، معرف لشكوب

زوا  زا  سازند دلیچا  در البرز و رسوبشناسي سازند بَغشماه، به خوبي قابل قیاس با نهشتهچینه

ا  اسوت زا به اندازهمارني دوگر دركيه داغ )سازند چمن بید( است. در این نواحي، یكساني رخساره

 كند.كه شرایط رسوبي بسیار یكسان را تدااي مي

ارز جانبي سازند زُجدك دانسته شده، زا، سازند بَغَمشاه زما  گاارشست كه اگرچه در پارهگمتني ا

 شناسي مشابه و زمامان ندارند. و لذا این مقایسه نادرست است.ولي این دو سازند جایگاه چینه
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كیموریجین سوه  –زا  سوراسیك باال، به سن كالووین : در ناحید طبس، سنگ سازند قلعه دختر

سارة متماوت ج و  ریف )سوازند ق عوه دختور(، ریوف )سوازند لزكوي اسومندیار( و پشوت ریوف رخ

شناسي مشوابه دو سوازند ا  نشانگر جایگاه چینهزا  ناحیهدار( دارند. بررسيزا  پكتنلزك)سنگ

زا  شتر  تبودیل جوانبي ایون دو سوازند ا  كه در شما  كوهدختر و اسمندیار است، به گونهق عه

زوا  ریموي روشن و لشكار است. ولي، به دلیل پوشش لبرفتي دشت طبس، ارتبواط رخسواره بسیار

دار، قابل رؤیت نیست.بُرش الگوو  سوازند لزك پكتنزا  پشت ریف سنگسازند اسمندیار با نهشته

ا  به زمین نا ، در باختر شهرسوتان بُشورویه، بوه ضوخامت كی ومتر  شما  ق عه 7ق عه دختر، در 

دختر ردیمي نازمگن و قابل تقسیم به سه اضوو گیر  شده است. در این برش، ق عهاندازهمتر  974

 جداگانه است.

ا  زا  كوارتا  خاكستر  یا قهوهسنگمتر ستبرا، شامل ماسه 394، با «سنگ پاییني اضو ماسه» 

 بند  متقاطع است.با چینه

ا  اسوت كوه  یتي به رنگ سبا تا قهووها  و سیمتر شیل مارني، ماسه 453، «اضو شی ي میاني » 

 سنگ دارد.لزك و ماسهزایي از سنگالیهمیان

زا  لزكي است كه رنگ روشن دارند لزك نازك الیه و شیلمتر سنگ 122، «اضو لزكي باالیي » 

 ا  رنگ زستند.و به طور مح ي، به دلیل دولومیتي شدن، قهوه

( بوه زمسواز و 3965دختور پوشویده اسوت. اشوتوك ین )در محل بُرش الگو، مرز زیرین سازند ق عه

ا ، اضو زا  منطقهدختر باور دارد ولي دادهتدریجي بودن مرز سازند بَغَمشاه )در زیر( و سازند ق عه

سنگي لن، نشانگر یك ناپیوستگي رسوبي در مرز پاییني دار و تختهزا  ق وهسنگي پایه و ردیفماسه

 االیي این سازند گس یده است.دختر است. مرز بسازند ق عه
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است. این سون بوا حضوور كیمریجین  –زا  بخش باالیي بُرش الگو بیانگر سن لكسموردین لمونیت

تر از لكسوموردین )ناحیود زا  كهنتأیید شده است. سن e.g.cyathophora kobyiزا  مرجان

 شیر گشت(، نیاز به بازنگر  دارد.

تنها محدود به نواحي قاین، فوردوس، بواختر بشورویه و ناحیود  دخترگسترش جغرافیایي سازند ق عه

شیرگشت است. ولي حتي در این نواحي نیا تغییر رخسارة تدریجي و جوانبي ایون سوازند در خوور 

دختور دو اضوو دارد و یوا در توجه است. برا  نمونه در ناحید شیرگشت )برخالف بُرش الگو(، ق عوه

دختور و اسومندیار ارتبواط جوانبي بوین تر ، دو سوازند ق عوهزا  شناحید شیر گشت و نیا در كوه

 انگشتي دارند.

دار، سازند الر )البرز(، قسمتي از سازند سورمه )زاگرس( و نیا پكتن لزكسازندزا  اسمندیار، سنگ

 دختر زستند.زا  زتروپیك سازند ق عهسازند مادوران رخساره

نشوانگر رخسوارة ریموي سوراسویك بواال  ایوران : سازند لزكي اسومندیار  سازند آهكی اسفنديار

زا  شتر (، توسط اشوتوك ین مركا  است كه بُرش الگو  لن در كوه اسمندیار )بخش جنوبي كوه

 (، بررسي شده است.3965و زمكاران )

متر ستبرا دارد. توصیف الیه به الید سازند اسمندیار،  691در محل بُرش الگو، سازند اسمندیار حدود 

ا  زوا  توودهلزوكسان كه بیشتر لن شوامل سونگو قسمتي بودن بُرش الگو است. بدیننشانگر د

سونگ، رنگ با ساخت ریمي است ولي نادیك به یك چهار  بخوش پواییني لن از نوو  ماسوهروشن

سواز ایون سوازند باشود. سویما  كووهزا  كنگ ومرایي ميا  و نیا الیهلوار  ماسهزا  زیستلزك

ا  كوه بسویار  از زوا اسوت، بوه گونوهلزكا  و نیا تراكم زیاد سنگتوده – مدیون رخسارة ریمي

زا  این سازند درسوت شوده لزكزا  شتر ، از سنگچكادزا  ب ند در خاور و شما  باختر  كوه

 است.
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در محل بُرش الگو، سازند اسمندیار بور رو  سوازند بَغَمشواه اسوت. ایون مورز زمسواز ولوي از نظور 

ا  زا  دریایي سازند بَغَمشاه به رخسارة ماسهناگهاني است. تغییر ناگهاني مارن شناسي بسیارسنگ

پاید اسمندیار، گویا  كازش سرفا و به احتما  زیاد ایست رسوبي است. در خاور طبس، مورز بواالیي 

كرتاسوه و یوا  –زوا  پالئوسون سازند اسمندیار سطحي فرسایشي است كه به طور زمساز، با سنگ

زا  شتر  و نیا در ناحید شیرگشت، مرز تر، پوشیده شده است. ولي در شما  كوهجوانزا  رسوب

 دو است.زا  سرخ گرهرنگ و لوار  الیهزا  سُرخزا  اسمندیار به نهشتهلزكباالیي سنگ

دو زم شیب و حتي گازي بین انگشتي دانسوته شوده، ولوي اگرچه ارتباط دو سازند اسمندیار و گره

زا  متماوت، نشانگر یك چرخد فرسایشي زا  گوناگون به سندو بر رو  سنگزند گرهقرارگیر  سا

 دو است.پیش از گره

زا  اسمندیار سهم بساایي دارند. افاون زا، در ساخت ریفزا و گازي نیا مرجانبه طور ك ي، ج بك

زوا  ایون یگور سونگوارهزا، شكم پایان و خارپوستان از دا زا، دو كمهداران، اسمنجبر ج بگ، روزنه

دزنود. در ناحیود ازبكووه، نشان موي باشند كه زمان سوراسیك میاني تا سوراسیك پسین راسازند مي

بینوي زوا  ذرهرنگ، با سونگوارها  سُرخلزك ماسهلزك اسمندیار از نو  سنگباالترین بخش سنگ

 ست.لشكوب تیتونین است. سن تیتونین در ناحید شیرگشت نیا گاارش شده ا

زوا  شومالي گسترش جغرافیایي سازند اسمندیار، به طور امده، محدود به په و  باختر  و دامنوه

ا  است كوه بوه ترین رخنمون این سازند شامل برونادزا  باریك و كشیدهكوه شتر  است. جنوبي

وان بوا توشود.سازند ریمي اسمندیار را مويطور پراكنده و ناپیوسته در راستا  گسل نایبند دیده مي

داغ( و بخش باالیي سازند سورمه )زاگورس( قیواس كورد كوه سازند الر ) البرز( سازند مادوران )كيه

 زا  یاد شده است.نشانگر شرایط رسوبي به نسبت یكسان در گستره
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زا  طوی ي از ایران مركوا  از شوما  كرموان توا : در گستره ژيپس –دار هاي پكتنآهكسنگ

زا  روشن رنوگ نوازك الیوه، موارن و لزكسوراسیك باال، ردیمي از سنگزا  شما  ك مرد، ردیف

(، به 3962است. زوكریده و زمكاران )ا  به ویژه از نو  پكتن سیيس با مقدار در خور توجهي دوكمه

» این رخسارة استثنایووي سوراسیك باالیي نواحووي ك مرد، لبدوغوي، بهاباد، راور و شوما  كوورمان، 

 اند. این سازند بدون بُرش الگو است.گمته« سیيس  –دار كتنرخسارة لزك پ

توانود معورف گیور  شوده كوه مويشناسي اندازهزا یك بُرش چینهدر ناحید ك مرد، در این نهشته 

دار، تووالي زمگنوي از لزوك پكوتنلنها باشد.در ناحیود ك مورد و در دیگور برونادزوا، سونگ ویژگي

زوا  فرسووده، بوا رنگ یا كر  و سویما  از نوو  دشوتا بسیاركما  با رنگ سبزا  الیهلزكسنگ

زوا  خورد شوده، پوشویده لزكزایي از سنگپستي و ب ند  ناچیا است كه به طور معمو  با ورقه

ا  كه در ناحید شود، به گونهزا  گچ افاوده مياند. از ك مرد به سمت كرمان، به این واحد، افقشده

زا نشانگر انوااي لزكزا  این سنگزا  تبخیر  است. ریا رخسارههشتهراور، حجم بیشتر سازند، ن

زا  رسوبي بسیار زا  بدون اناصر لوار  و ايولیت است كه به ظازر در محیطاز گ سنگ و میكریت

اند. این رخساره در تما  برونادزا پایدار است و پایدار  رخساره، لرا  و محصور بر جا  گذاشته شده

زوا  لزكوي سوازند زا  رسوبي مستق ي است كه از خاور بوه ریوفار  شرایط و حوضهنشانگر پاید

 بادا  محدود بوده است.اسمندیار، و از باختر به فرابو  كهن پشت

ساز بر رو  سازند بَغَمشواه اسوت. بوه رغوم دار، به طور زمزا  پكتنلزكدر بیشتر برونادزا، سنگ

زا  سازند بَغَمشواه و حضوور سوده در سط  لخرین الیهتدریجي بودن ظازر  مرز، وجود سطوح فر

توانود بوه یوك چرخود دار، مويزا  پكتنلزكا  رنگ در پاید سنگقهوه –زا  لوار  سُرخ ردیف

فرسایشي و ایست رسوبي، اشاره داشته باشد. از باختر طبس )ك مرد( تا شوما  بهابواد، مورز بواال  

اسوت. ولوي در « لزوك نوار سنگ» ا  شاخص به نا  وهچیندار، با یك واحد سنگلزك پكتنسنگ
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زوا  لزكدار به طور دگرشیب، با سنگزا  پكتنلزكشما  كرمان، سازند نار وجود ندارد و سنگ

 دار كرتاسه پوشیده شده است.دار و رودیست اوربیتولین

ت. دو دار دشووار اسوزوا  پكوتنلزوكبه دلیل نداشتن سنگوارة شاخص، تعیین سن دقیوق سونگ

دزنود. در ناحیود كرموان، زا، سن اموومي سوراسویك پسوین را نشوان مويزا و میكروفسیلا كمه

 (.3962اند ) زوكریده، نئوكومین دانسته شده –دار به سن مالم زا  پكتنلزكسنگ

ك مرد است. گنبودزا   –دار محدود به حوضد مستقل كرمان لزك پكتنگسترش جغرافیایي سنگ

زا  حواو  پكوتن ( زمرازاني از لزك3963وراسیك باال  شما  راور ) اشتوك ین، نمكي و گچي س

زوا  تبخیور  دار به رخسوارهزا  پكتنلزكرسد كه به سمت خاور، سنگدارد و چنین به نظر مي

زوا بوا شوناختي مقایسود ایون سونگرسند. با وجود تماوت رخساره، از نظر زماني و جایگاه چینهمي

داغ(، الر )البرز( و بخشي از سوازند سوورمه )زاگورس( ختر، اسمندیار، مادوران )كيهدسازندزا  ق عه

 منطقي است.

نا  داده « سازند لزكي نار » : در ناحید ك مرد، به لخرین توالي دریایي سوراسیك،  سازند آهكی نار

 توان لن را به سه اضو تقسیم كرد:متر ستبرا دارد و مي 91تا  61شده است كه 

ا  ریا دانه و كمي دوبواره ب وورین اسوت. ایون لزك تودهمتر سنگ 24حدود « لزك پاییني اضو »

 Pseudocyclamina, Calpionella alpinaزایي از نو  بخش، ماكروفسیل ندارد. میكروفسیل

 نشانگر باالترین لشكوب سوراسیك زستند. Calpionella spو 

بنود  رنگ با الیوهلزك خاكستر  تا سبا كممتر سنگ 16حدود« لزك مارني میاني اضو سنگ» 

زا  بسیار ظریف الیه است. به طور مح ي، این اضو بوا واحود  از گوچ زایي از مارننازك با تناوب

 شود.ا  جایگاین ميتوده
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لزوك پواییني اسوت و تنهوا لزك ریا دانه و مشابه سنگمتر سنگ 13حدود « اضو لزك باالیي » 

دارد كوه سون سوراسویك  Thaumatoporella parvovesiculiferaزایي از نوو  میكروفسیل

شوناختي ناگهواني اسوت دزند. مرز باالیي این بخش، زمواره نمایانگر تغییر سنگپسین را نشان مي

زوا  دو، و گازي بوه نهشوتهارز سازند گرهرنگ مارني، كنگ ومرایي، زمزا  سُرخكه گازي به نهشته

توان پاییني )گچ مَوگو( است. جدا از ناحید ك مرد، سازند نار را مي كرتاسد –گچي سوراسیك باالیي 

ارز ندارد. با وجود فاص د تا بهاباد و شما  راور نیا دنبا  كرد، ولي در دیگر نقاط ایران، این سازند زم

در اربستان مقایسه كرد كه سنگ مخان ذخایر نمتوي « سازند ارب » توان با زیاد، سازند نار را مي

لزوك نوار دزد. كنكواش در امكوان وجوود زیودروكربن در سونگاسیك لن كشور را تشكیل ميسور

 شود.پیشنهاد مي

زوا  وسویعي از طوبس توا كرموان، زماننود : در گسوتره هاي تبخیري ژوراسـیك بـاالنهشته

حجم زیاد  رسوب  زا  وسیعي از زاگرس و اربستان، چرخد دریایي سوراسیك باال با نهشتگستره

زوا  تبخیور  سوراسویك بواال  ایوران مركوا ، بیشوتر از   به پایان رسیده اسوت. نهشوتهتبخیر

 زا  نمكي نیا گاارش شده است.زا  گچي است، ولي نهشتهسنگ

توان از باختر طبس تا شما  راور دیود زا  گچي سوراسیك ایران مركا  را ميترین نهشتهگسترده

زوا  لوار  زا  مَگو با موارنه شده است. به طور معمو  گچاستماد« مَگو  گچ» كه برا  لنها از نا  

زوا  یابد تا در نهایوت بوه نهشوتهشود و به تدریج میاان گچ افاایش ميدار شرو  ميرنگ گچسرخ

زوا  كربنواتي داران موجود در تناوبمتر( تبدیل شود. استراكدزا و روزنه 611ضخیم گچ )گازي تا 

پیشوین اسوت. در نوواحي دربنود و راور، در یك پسین توا كرتاسود این مجمواه، نشانگر سن سوراس

گنبد  6كرتاسه،  –رنگ سوراسیك زا  سُرخسنگجنوبي، در میان ماسه –راستا  یك گسل شمالي 

زا  سوراسیك باالیي دارنود. ( ریشه در رسوب3963نمكي و گچي وجود دارد كه به باور اشتوك ین )

رغوم انود. در گنبودزا  گچوي، بوه گنبدزا  گچي احاطه شوده به سمت باختر، گنبدزا  نمكي با
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دار وجوود دارد. زوا  شوی ي پكوتنلزوكزایي از سنگزا  ناشي از گنبد  شدن، تناوبپیچیدگي

منود  دربنود، نشوانگر قوانون -زا  تبخیور  سوراسویك بواالیي ناحیود راور گمتني است كه سنگ

 –ه بخش مركوا حوضوه بوا گنبودزا  نمكوي )راور سان ك(. بدین3962ا  است. )زوكریده، منطقه

زا  نمكي ابتودا بوه دربند( مشخص است، در حالي كه به سمت باختر، شما  و شما  خاور، سنگ

دار و گوچ -دار زوا  پكوتنلزكزا  گچي و كمي دورتر )به سمت باختر(، به تدریج به سنگنهشته

 –زوا  لوار  و زوم ردیوف« گوچ مَووگو » رسد.زا  بدون گچ سوراسیك باال ميسرانجا  به رسوب

تبخیر  و گویوا  پسورو  دریوا  سوراسویك پسوین اسوت.  –تبخیر  لن، نشانگر شرایط كوالبي 

داغ و زاگرس دید كه توان در نقاط زیاد  از ایران، از جم ه البرز جنوبي، كيهشرایط گمته شده را مي

یم گر  این زمان، در كشوورزا  اربسوتان كرتاسه و اق  –زا  تبخیر  سوراسیك به خوبي با حوضه

 )انیدریت زیث( كویت و اراق )انیدریت گوتنیا( زمازنگي دارد. 

زوا  لوار  دو یكي از واحودزا  سونگي معورف ردیوفزا  سُرخ گَره: الیه دُوهاي سُرخ گَرهاليه

اه دگرشویب، رنگ اواخر سوراسیك ایران مركا  است كه در بیشتر جازا به طور ناپیوسوته و گوسُرخ

زوا  نوار( را لزوكدختور، بَغَمشواه و سونگتر )سازندزا  ق عهزا  سوراسیك باالیي و یا كهنسنگ

زا  شتر  این واحد سنگي وجود ندارد. ولي، در نواحي شیرگشت، ك مرد، راور و پوشاند.در كوهمي

دیف به نسوبت سوتبر  دو رزا  سُرخ گرهتوان دید. در ناحید شیرگشت الیهدربند این سازند را مي

زا  سُرخ تیوره زا  لزكي ارغواني رنگ و سی یت سنگسنگمتر( از كنگ ومرا، ماسه 511 – 311)

زوا، ترین بخش ایون الیوهلبي دارد. در پایین –زا  خاكستر  لزكزایي از سنگالیهاست كه میان

( 3963بوا دیودگاه روتنور ) تر،زا كهنا ، و زمبر  نازمساز لن با سنگواحد  از كنگ ومرا  قااده

دختور و یوا گوذر تودریجي لن بوا سوازندزا  دو با سازند ق عهجانبي گره –مبني بر ارتباط انگشتي 

 دختر زمازنگي ندارد.اسمندیار و ق عه
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زا  وسیعي از ایران مركا  وجود دارد، برا  مثوا  رنگ در گسترهزا  سُرخگمتني است این لوار 

نا  داده شده كوه شوامل تووالي « ا  سازند سُرخ قاره» زا  مشابه، به لوار  دربند –در ناحید راور 

بنود  سنگ به رنگ سُرخ تیره تا سُرخ مایل بوه سویاه بوا الیوهمتر( از ماسه 511ضخیمي )بیش از 

پوشاند و زمبر  این دو به ظازر تدریجي است. به بواور زا  سوراسیك باال را ميمنظم است و نمك

زوا  سونگرنگ از ماسوهزا، فرسایشي است كه ابتدا به ردیمي سُرخز باالیي این لوار اشتوك ین مر

 رسد.دار كرتاسه ميلزك اوربیتولیندار و سنگزا  سیيسدرشت دانه و سيس به مارن

كنود كوه تووالي كرتاسه ایون تصوور را ایجواد موي –شناسي شاخص در مرز سوراسیك جایگاه چینه

زا  پیشروندة كرتاسود لغوازین زسوتند. در وندة دریا  سوراسیك و انباشتهزا  پسرموردنظر ردیف

ا  سنگ دانه درشت قهوهجنوب معدن زغالسنگ پروده، یك الید رازنما از ماسه –حد فاصل بهاباد 

 تواند تدااي كنندة سوراسیك پایاني و كرتاسد لغاز  باشد.تیره با رنگ فرسایش سیاه مي

: در شما  كرمان، به ویژه در پیرامون منطقد زغالدار زُجدك، ردیمي از  اي بیدوچینهواحد سنگ

زوا  لزوك و موارنزوا  دریوایي )سونگسنگ سُورخ( و نهشوتهزا  لوار  )كنگ ومرا، ماسهرسوب

و « سازند بیودو » ، «سر  بیودو » ، «رخسارة بیودو » زایي زمچون سبارنگ( وجود دارد كه به نا 

( سر  بیودو از سوه بخوش 3954لن یاد شده است. از نظر زوبر و اشتوك ین ) از« زا  بیدو الیه» 

لزوك بیودو، سبا و مارن )در وسط( و سونگ –زا  سُرخ سنگا  )در زیر(، ماسهكنگ ومرا  قااده

سونگ در بواال تشوكیل شوده اسوت. تقابول لزك مارني در زیور و موارن سُورخ و ماسوهشامل سنگ

لمیوا باشود. به انوان یك واحد سنگي پرسش« بیدو » ده است كه زووا  گوناگوون سبب شدیدگاه

زوا  لوار  و دزد كه واحود كنگ وومرایي زیورین در واقوع نهشوتها  نشان ميزا  منطقهولي داده

پوشواند. لزك پروده است كوه بوه طوور پیشورونده واحودزا  گونواگون را مويپیشرونده پاید سنگ

لزوك بیودو بوه ارز لوار  سازند بَغَمشاه است. سنگمیاني زمزا  واحد زا  سبا و مارنسنگماسه

ا ، كنگ وومرایي دار، و سورانجا  اضوو موارني، ماسوهزوا  پكوتنلزوكخوبي درخور قیاس با سنگ
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كووورتاسد پایینوووي  –زوا  لوار  سوراسویك بواالیي زوا، زموان نهشوتهلزكرنگ رو  سنگسُرخ

ا  در مرتبد گروه و شامل سازندزا  پروده، بَغَمشاه، چینهیك واحد سنگ« بیدو » باشند و لووذا مي

» تواند پارا تایو  كرتاسه است كه مي -مرز سوراسیك  زا  لوار  سُرخدار و ردیفلزك پكتنسنگ

 باشد. « گروه مَگو 

 

 

 

 

 سوراسیك در ایران مركا 

زوا  دگرگووني، ا ، به دلیل داشتن پدیودهسیرجان، به انوان یك كافت درون قاره –زون سنند  

تورین پهنود سواختي شوناخته شوده، نوالرا ر و منطبق بر فاززا  زمینساخت مكرماگمایي و زمین

ساختي ایران است. این زون دارا  یك لشكوب ساختار  اص ي است كه از پركامبرین پسین با زمین

ساختي به پایان رسیده است. در كافتش شرو  شده و در كوزاایي سیمرین پیشین با وارونگي زمین

یدیتي ماوزوییك شكل گرفته كه به احتما ، در فاز سیمرین پسین و زا  توربتریاس پسین حوضه

 به احتما  بیشتر در فاز الرامید سرانجا  گرفته است.
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زوا  سویرجان زوم سونگ –زمانند دیگر نقاط صمحد ایران )البرز، ایران مركا ( در زون سونند  

لنها به لساني ممكن نیست.  اند و در بیشتر موارد، تمكیكسوراسیك پایین زم رخساره –تریاس باال 

يي، در فاص د كوتازي بین تریاس باال و سوراسیك پایین شرایط سكویي برقرار بوده ولوي از نگاه سباه

انود. بوه زموین دلیول، در پهنود زا  پویا  ماوزوییك تا اوایل كرتاسه چیره شدهپس از لن، گودا 

زوا  زوا  امیوق، رخسوارهاه رسووبسیرجان تا لبد زاگرس، در دورة سوراسیك جوالنگو –سنند  

زا  مجاور شرایط فالت قواره )زاگورس( و یوا شورایط ف یشي، توربیدیتي بوده، در حالي كه در زون

مردابي لرا  )ایران مركا ( چیره بوده اسوت.جدا از رخسواره و شورایط رسووبي متمواوت،  –كوالبي 

سیرجان قابل قیواس  –سنند   ساختي سوراسیك بر زونچگونگي ام كرد و پیامد رخدادزا  زمین

سواختي سویمرین میواني بوا با دیگر نواحي ایران نیست. برا  نمونه در ناحید زمدان، رویداد زموین

زا  نموذ  زمراه بوده است و یا در ناحید اسمندقه، رویداد ا  و حتي جایگیر  تودهدگرگوني ناحیه

اثر بوده و یا مرین پسین بر این زون، بيطبسین بیشترین اثر را داشته است، در حالي كه رویداد سی

 اثر ناچیا داشته است.

زا  رسوبي سوراسیك دیگر نواحي ایوران در زا  پویا، تمكیك چرخهبه دلیل چیرگي شرایط گودا 

ا  زوا  سوراسویك بوه صوورت ناحیوهسیرجان دشوار اسوت. ولوي توصویف نهشوته –زون سنند  

 پذیر است.امكان

زوا  سوراسویك بواال بوا زا  سوراسویك پواییني وجوود نودارد. سونگ، سنگ«گهر ناحید گل» در  

زوا  لزكوي و سويس بوه سونگزا  توربیدایت لغاز و با یك گذر تودریجي، ابتودا بوه ماسوهنهشته

زوا  لزكوي و سونگماسوه –لزوك ریموي ا  از سونگا  و در پایان بوه مجمواوهزا  ماسهلزك

زا  سوراسیك پسین تا اواخر نئوكومین و اوایول سنگوارهرسد كه دارا  ا  ميزا  ماسهلزكسنگ

 است. بارمین
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كرتاسود  –زا  سوراسیك تنهوا نشوانگر زموان سوراسویك پسوین ، سنگ«خَبر  -ناحید باغات » در 

سواختي شناختي و بوه ویوژه بوه لحواظ رفتوار زموینزا  سنگپیشین زستند، ولي به دلیل تماوت

يوي و زمكواران ا  دشووار اسوت. بوه زموین رو سوباهچینوه زوا پیچیده شناخت و توصیف ردیف

 اند.رسوبي جداگانه دانسته –زا  ساختار  زا  سوراسیك را متع ق به حوضه(، سنگ3171)

زووووا  سوراسیك باال زا  سوراسیك پاییني و میاني وجود ندارد. به سنگ، سنگ«ناحید نیریا » در 

رخ( كووه بیشووتر از نووو  شوویل3974و، نووا  داده شووده )ریكوو« گووروه گ ووو معوودن »  رنووگ، زووا  سووُ

ا  سیاه بوا رنوگ فرسوایش زرد، در بواال كرانه –زا  لوار  لزكزا  سبا در زیر و سنگكوارتایت

 داران سوراسیك پسین تا كرتاسد پیشین زستند.زا  این مجمواه، ج بگ و روزنهاست. سنگواره

زا  سوراسیك با رة نازمگن دارند. در اینجا سنگزا  سوراسیك رخسا، سنگ«ناحید اسمندقه » در 

زوایي بوه زا  رسوبي لغاز و بوا لوار زا  لتشمشاني، ق یایي زیردریایي، با زمرازاني از سنگفوران

زا  لزكزا  سوراسیك ناحید اسمندقه، از نو  سنگشود. باالترین بخش سنگسن دوگر دنبا  مي

تر )سوراسیك میواني( را زا  كهنت كه به طور دگرشیب سنگكاليیونال و رادیولردار مالم پسین اس

زا  تریاس زا درخور توجه است. دگرشیبي بین رسوبپوشاند. وجود دو دگرشیبي در این نهشتهمي

سوراسیك میاني نشانگر رویداد سیمرین میاني و دگرشیبي بوین سوراسویك میواني و بواالیي،  –باال 

 است. ساختي طبسینزا  زمینگویا  حركت

گا( و كوه خواجو زا  سوراسیك در دو رخنمون كوه معدن )معدن چاه، سنگ«ناحید سیرجان » در 

زا  موردنظر دگرگوني بوده و سن سوراسیك لنها حتمي نیست. در بروناد دارند. در كوه معدن سنگ

كرتاسد  –زا  كاليیونالدار سوراسیك باالیي لزكزا  سوراسیك محدود به سنگكوه خواجو، نهشته

زوا  لزوكزا  پورمین قورار دارنود و شوامل سونگپاییني است كه به طور دگرشیب بر رو  لزك

ا  مایل زا  توفي قهوهسنگزایي از ماسهخاكستر  رنگ و زمگن زستند كه به طور مح ي تناوب

 به سُرخ دارند.
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زوا  برشوي و تزا  سوراسیك پاییني، لتشمشاني است كوه بوه اسو ی، سنگ«ناحید شهركرد » در 

ا  رسند. مقایسد منطقهكرتاسد پسین مي –زا  سیاه رادیولردار به سن سوراسیك پسین لزكسنگ

زا  تیره رنگ قسمت باالیي پس از یك ایست رسوبي و یك رویوداد لزكگویا  لن است كه سنگ

ن توا اند و رسووبگذار  لغواز شوده، در سوراسویك پسویساختي )طبسین( برجا  گذاشته شدهزمین

 كرتاسد پیشین ادامه یافته است.

زا  سوراسیك بیشتر رخسارة ف یش لتشمشاني كم و بویش ، سنگ«كرمانشاه  -ناحید زمدان » در 

لتشمشواني واقوع در شوما ، شوما   –زا  رسووبي ( به زمد سنگ3169دگرگون شده دارند. بُرو )

سر  لتشمشواني » باختر كنگاور  زا  شما  وخاور  و خاور سُنقر تا دشت اسدلباد و زمچنین تيه

زا  زمدان ارتباط جانبي دارد. به نظور اشوراقي و جعمریوان نا  داده كه با شیست« لزكي سُنقر  –

زا  لتشمشاني و بخش باال  لن بیشتر (، بخش پاییني این مجمواه، به طور امده از سنگ3171)

توان در زمه جا، نظم یاد شوده ميساختي، نزا  زمینزا  رسوبي است. ولي به دلیل تنشاز سنگ

و زمچنین  Merinees, Laeollibranchesزا  لزكي این مجمواه دارا  را دید. اگرچه بخش

Pseudocyclammines ( ردیوف3169متع ق به سوراسیك پسین زستند، ولوي بُورو ) زوا  كوم

به یقین مالم پایاني( دگرگون شدة ناحید سُنقر و كنگاور را به سن سوراسیك )به احتما  از لیاس تا 

سوراسویك و  –( این مجمواه را به دو بخش تریاس پاییني 3171داند. ولي، اشراقي و جعمریان )مي

زوایي از یوك ناپیوسوتگي )رویوداد اند كه در بین این دو نشانهكرتاسه تقسیم كرده –سوراسیك باال 

 توان دید.سیمرین میاني( را مي

وراسیك به دو حوضد ساختار  زاگورس و سونند  تع وق دارنود. زا  س، سنگ«ناحید سنند  » در 

اند، بخش پاییني سیرجان این ناحیه از دو قسمت تشكیل شده –زا  سوراسیك بخش سنند  ردیف

لباد تا جنووب زا  خاور  رشته كوه ص واتسنگ است كه به ویژه در دامنهكوارتایت، شیل و ماسه

زا  به نسبت زا  خاكستر ، ادسيسنگیي شامل شیل، ماسهباختر  قروه بروناد دارد. واحد باال
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زوا  زوا  یافوت شوده در ادسويزا  لتشمشاني لندزیتي است. سنگوارهلزك و سنگبارگ سنگ

با سون Rhapydionina deserta. و Pseudocyclammina sp. , Lenticulina spلزكي، 

 (. 7-5سوراسیك پیشین تا میاني است )شكل 

 

 گرسسوراسیك در زا

زا  دریا  تتیس جوان، در مقایسوه زا  سوراسیك صمحد زاگرس، به انوان بخشي از نهشتهسنگ

اند. بوه زموین رو، با دیگر نواحي ایران، در شرایط رسوبي به طوركامل متماوت بر جا  گذاشته شده

یع زیستي لنها متماوت از سایر نواحي ایران است. بوا وجوود ایون، در گسوترة وسو –رخسارة سنگي 

زا را به توان این سنگزا  سوراسیك در زمه جا زم رخساره نیستند، به ساني كه ميزاگرس، سنگ

 ( :3172سه گروه مجاا با سه رخسارة متماوت زیر تقسیم كرد )مطیعي، 

انود، ولوي زا  كم سرفا  تبخیر  كه به ویژه در لرستان و نادیك مرز اراق نهشته شوده* رخساره

 د.رخنمون سطحي ندارن

خورده به ویوژه سوكو  فوارس بور جوا  گذاشوته زا  سرف كربناتي كه در زاگرس چین* رخساره

 اند.شده

زا  سرف زاگرس رورانده اسوت كوه بوه رادیوالریتي كه معرف بخش –زا  سرف كربناتي * رخساره

با توجه به  زا  رانده شدة نا برجا رخنمون دارند.ویژه در دو ناحید نیریا و كرمانشاه، به صورت ف س

زا  سوراسیك زاگرس در سه ناحید لرستان، فارس و زاگورس مرتموع سه رخسارة گمته شده، سنگ

 (.3-5قابل شناسایي است )شكل 
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زا  سوراسویك پوایین : در لرستان و شما  فروافتادگي دزفو ، سنگژوراسیك در ناحیة لرستان

دیگر نواحي زاگرس تماوت ك ي دارند و زا  سوراسیك رخسارة كم سرفا و تبخیر  دارند كه با رسوب

ا  این چینهزا  زم زمان در اراق شبیه زستند. به زمین رو برا  واحدزا  سنگبیشتر به رسوب

 زا  معرفي شده در اراق استماده شده است.زمان )سوراسیك پاییني( از نا 

تاقدیس اما  حسون ك ویید  سوراسیك پایین لرستان كه در چاه شمارة یك  –زا  تبخیر  نهشته

و «  Musمووس » ، « Adaiyahادایووه » اند، شامل سه سازند )خاور قصرشیرین( شناسایي شده

زا  رُسي لزكزا  سوراسیك میاني لرستان بیشتر از نو  شیل و سنگاست. رسوب«  Alanا ن» 

مبور  نوا  دارد. ز« سوازند سورگَ و » زا  رسووبي بوا سرفوا  متوسوط اسوت كوه متع ق به حوضه

دار زا  سوراسیك باال، از نوو  دگرشویبي زاویوهزا  سوراسیك میاني )سازند سرگ و( با سنگنهشته

ا  است. در لرستان، با پیشرو  دوبارة دریا  سوراسویك بواال، است كه نشانگر یك فاز فرسایش قاره

اسوت. لخورین بر جا  گذاشته شوده « سازند نَجمه » دار به نا  زا  متورق ج بك ردیمي از سنگ

زوووا  نواچیا از شویل زوا  گچوووي زموراه بوا الیوها  ناحید لرسوتان، نهشوتهچینووهواحد سنگ

زوا  تبخیور  و پسورو  دریوا  اسوت كوه برقورار  حوضوه« سازند گوتنیوا » خاكستور  به نا  

 دزد.سوراسیك را نشان مي

یره رنگ است كه برش الگوو  زا  تدر تناوب با دولومیت و سنگ :سازند  انیدریتي سازند عدايه

زا  سوازند مووس تودریجي و زمسواز لزكمتر ستبرا دارد. مرز باالیي لن با سنگ 61لن در اراق، 

زا  خاكستر  تیره، بوا سون نامشوخص زمبور لزكزا و سنگاست. در پایین، سازند ادایه با شیل

شناسي، بوه سون لیواس هارز  چینزا  این سازند شاخص نیستند، ولي بر اساس زماست. سنگواره

 پسین دانسته شده است.

لزك است كه به صورت تدریجي متر سنگ 55: نشانگر چرخد پیشرو  دریا و شامل  سازند موس

تور انیودریت ا ون، و زمساز رو  سازند انیدریتي ادایه قرار دارد. مورز بواالیي لن بوا سوازند جووان
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ند چنودان مشوخص نیسوت و تنهوا بور زمچنان تدریجي و زمساز توصیف شده است. سن این ساز

 ا  و به احتما ، لیاس پسین دانسته شده است.زا  ناحیهاساس انطباق

لزك است. سازند اَ َن ا  در تناوب با سنگمتر انیدریت الیه 91: در ایران، نادیك به  سازند عَلَن

زوا  ارز زوم رخنمون سطحي نداشته و شوازد كافي نیا برا  تعیین سن لن وجود ندارد ولوي بوا

 ا ، سن سازند اَ َن لیاس پسین پذیرفته شده است.ناحیه

زا  سوراسیك میاني لرستان است كه بیشتر از نو  شویل : سازند سرگ و معرف ردیفسازند سرگلو

زوا  رسووبي بوا سرفوا  زا  رُسي نازك الیه و بودار، متع ق به حوضهلزكخاكستر  تیره و سنگ

زوا  نوازك پوسوتد فوراوان از نوو  ا زا  سازند سورگ و، دارا  دوكموههمتوسط است. باالترین الی

Posidonia زا  رسوبي سرف اسوت و بوه یوك با اندكي سنگوارة رادیوالریا است كه نشانگر محیط

زا  سوراسیك میاني است. شود. در حوالي كرمانشاه، سازند سرگ و دارا  لمونیتدگرشیبي ختم مي

زا  نمتي است و از زر تُون لن حودود ه و زردكوه، سرگ و دارا  ویژگي شیلكوكوه، اُشتراندر قالي

 (.3131توان به دست لورد )افشارحرب، گالن نمت با حرارت دادن سنگ مي 25تا  21

زا  سنگي و سوني سوازند سورگ و، در خوور قیواس بوا سوازند زا، ویژگيبا وجود جدا بودن حوضه 

 ا  )البرز(، و سازند چمن بید است.بَغَمشاه )ایران مركا ( سازند دلیچ

: بُرش الگو  این سازند در اراق است. در ایران، سازند نجمه، به انوان معرف  سازند آهكی نجمه

لزك پ یتوي و ج بگوي متوورق اسوت كوه متر سنگ 33زا  سوراسیك باالیي لرستان، حدود ردیف

زوا  دگرشیبي فرسایشي و با ردیوفزا  سوراسیك میاني )سازند سرگ و( از نو  ارتباط لن با سنگ

ترین سنگوارة سازند لزكي نجمه است فراوان سوراسیك باالیي )سازند گوتنیا( تدریجي است. ج بك

زا  پیدا شده در اراق، سن سوراسیك پسین این سازند را كه چندان شاخص نیستند، ولي سنگواره

 سازد.مسجل مي
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ا  سوراسویك بواال  ناحیود لرسوتان و از نوو  چینوه: لخرین واحد سنگ سازند آنیدريتی گوتنیا

كوالبي  –زا  تبخیر  گیر  حوضهزا  انیدریتي است كه نشانگر كازش سرفا  دریا و شكلنهشته

زا  انیدریتي موجود در پایان سوراسیك است. در ایران این سازند رخنمون سطحي ندارد ولي ردیف

اند. جد س یمان با سازند قوطنیه اراق مقایسه شدهمس 116چاه شمارة یك اما  حسن و چاه شمارة 

زا  خاكستر  تیوره اسوت، زایي از شیلمتر انیدریت و الیه 317در دو چاه یاد شده، سازند گوتنیا 

متر دولومیتي برشي انحاللي اسوت.  1تنگ(، این سازند شامل ولي در شما  لرستان )ایستگاه زمت

 یك پسین )تیتونین( برا  لن برلورد شود. نداشتن سنگواره سبب شده تا سن سوراس

زوا  تبخیور  سوراسویك زا  انیدریتي سازند گوتنیا به خوبي با نهشتهشناسي نهشتهجایگاه چینه

زوا  باالیي فارس داخ ي )سازند زیث(، البرز )واحد گچ و مالفیر(، ایران مركا  )گچ مگو( و سونگ

زا  مشابه در لور ردیفزا  تبخیر  یادن نهشتهنمكي سوراسیك ناحید راور در خور قیاس است. ای

زا  وسیع خاورمیانوه اربستان و نشانگر چیرگي شرایط لب و زوایي گر  سوراسیك پسین بر گستره

 (.9-5شكل است )

زوا  لیواس از نوو  : در نواحي فارس و جنوب فروبار دزفوو ، رسووب سیك در ناحیة فارسژورا

زوا  است. وجود مو  نقش، ترك« سازند نیریا » لزك و دولومیت به نا  سنگ –زا  سی تي شیل

زوا  سرفا و یا محویطزا  رسوبي از نو  كمزا  لزكي و انیدریت نشانگر محیطگ ي، استروماتولیت

زوا  د  است. در ناحید فارس، از اواخر لیاس و در زمان سوراسیك میاني، نهشوت ردیوفپهند كشن

گونه ایست رسووبي توا لغاز شده كه به ظازر، بدون زیچ« سازند سورمه » كربنوات دریایي به نووا  

اوایل لشكوب تیتونین ادامه یافته است. در سوراسیك پسین، سرفا  حوضد فارس بوه شودت كوازش 

شوود. در پوشیده مي« زا  زیث انیدریت» زا  كربناتي سازند سورمه، با ساني كه رخسارهیافته به 

اواخر سوراسیك، یك چرخد خرو  از لب با ظهور دگرشیبي در جنوب فارس مشخص است. ولي، در 

حوالي شیراز، رسوبگذار  كربناتي از منشأ دریایي سرف، بدون انقطا  از سوراسیك تا كرتاسوه اداموه 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=86&sid4=346&action=view2#pics#pics
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زا  این الیه گذر، به ویژه انوا  كاليیون یده، شبازت كامول بوه بخوش جنووب ه است. سنگوارهداشت

 داغ دارد.سیرجان حتي شما  البرز و پهند كيه –خاور  پهند سنند  

معورف « گوروه كوازرون » : سازند نیریوا، بوه انووان یكوي از سوازندزا   سازند دولومیتی نیريز

دریایي زمان لیاس در ناحید فوارس  –زا زا  مرز میان خشكيزاد و رسوبزا  لوار  خشكيسنگ

پوذیر ، دارا  فرسوودگي شناختي خاص و فرسایشاست. این سازند )نیریا(، به دلیل مازیت سنگ

ساز سورمه )در باال( و خانه كت )در زیر( بوده و لذا شناسایي امیق در بین دو واحد سخت و صخره

 لن لسان است.

ازند نیریا بیشتر شی ي و سی تي است، در حالي كه در كوه دنا و زردكوه به طوور در ناحید فارس، س

متر ستبرا دارد و شامل سه بخش  211كامل كربناتي است. در محل بُرش الگو، سازند نیریا ، حدود 

 جداگانه است.

 زا  متمایل بوه رنوگ سوبا،زا  نازك الید خرد شده و شیلیك سو  بخش پاییني لن از دولومیت

ا  و سوی تي و زوا  ماسوها  و دولومیتیك سو  بخش میاني از نو  دولومیت با رنگ زوازدة قهوه

 شی ي است. –زا  نازك الید رُسي لزكیك سو  باالیي، سنگ

كوت( زا  تریاس )سوازند خانوهزا  تریاس باال، مرز پاییني سازند نیریا با سنگبه دلیل نبود سنگ

، از سوازند  Lithiotisزوا  دارا  لب و مورز بواالیي لن در زیور الیوهنمایانگر یك مرح د خرو  از 

شود.دو سو  بخش زیرین سازند نیریا، فسیل شاخص نودارد. یوك سوو  بخوش سورمه، انتخاب مي

اسوت كوه زموان سوراسویك  Orbitopsella proecursosangeباالیي لن معورف زون زیسوتي 

(، سازند نیریا را به سون تریواس 3974ن، ریكو )كند. بر خالف دیگراپیشین )لیاس( را مشخص مي

زا  رُسوي، زا  استروماتولیتي، الیه(، وجود دولومیت3976داند. زابو و خردپیر )لیاس مي –پسین 

زا  بسیار ریادانه و زمچنین بورش زموراه موواد تبخیور  را نشواند نهشوت سوازند نیریوا در برش
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ارز زمواني بخشوي از دانند. اگرچه سازند نیریوا، زومزا  دریایي كم سرفا تا پهند كشند  ميمحیط

 ا  با لن ندارد.گونه شبازت رخسارهگروه شمشك است، ولي زیچ

بواالیي از نوو   –زوا  سوراسویك میواني زا  وسیعي از فوارس، سونگ: در گستره سازند سورمه

رین بخش، دارا  ا  )فارس ساح ي( در باالتزا  كربناتي بسیار زمگن است كه به طور ناحیهسنگ

كی وومتر  جنووب  321زا  انیدریتي )سازند زیث( است. در محل بُرش الگو )كوه سوورمه، نهشته

لزك دولوومیتي و دولومیوت اسوت كوه یوك متر ستبرا، سنگ 762باختر  شیراز(، سازندسورمه با 

لزووك رسووي نووازك الیووه و بووا مقاومووت ضووعیف، در قسوومت میوواني دارد. در اثوور بخووش از سوونگ

زا  رسي مذكور، سازند سورمه سیما  سه قسمتي دارد.قسمت لغازین سازند سورمه بوا لزكسنگ

شود. زمبر  باالیي سازند سورمه یكسوان نیسوت. ا  لیتیوتیس مشخص ميزا  دارا  دو كمهالیه

زوا  سوازند لزوكگازي این مرز به سازند انیدریتي زیث )سوراسیك باالیي( است و گازي به سنگ

رتاسد پاییني( است. در حالت دو ، گذر از سوراسیك باال به كرتاسد پایین تدریجي است و فه یان )ك

، كه معرف محویط دریوایي Thintinnidزا  حاو  زا  ايولیتي سازند فه یان و یا الیهلزكسنگ

 شود.سرف است، به انوان مرز انتخاب مي

زوا  زیسوتي باالیي است، ولوي زون –از نظوور سني، اگرچه سازند سورمه نشانگر سوراسیك میاني 

Radiolaria, Kurnubia jurassica, Trocholina, Pfenderina, Lithiotis  و

Callpionella spicules  نشوانگرلن زسوتند كوه سوازند سوورمه معورف تموا  دورة سوراسویك

در اربستان و دیگر كشوورزا  اربوي اسوت كوه مخوازن « سازند ارب » ارز است.سازند سورمه زم

 سیار اظیم نمت را در خود دارد.ب

زوا  انیودریتي : از فارس ساح ي به سو  خ یج فارس و اربستان، نهشوته سازند آنیدريتی هیث

گوذار  زا  مشابه در اربستان، به نا  سازند زیث نا باال  سازند سورمه، به دلیل شبازت با نهشته

زوا  كربنواتي، بوه الیوهدریت با میانزا  سطحي این سازند شامل انیشده است. در ایران، رخنمون
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متر است كه به طور دقیق تعیین سون نشوده اسوت. سون تیتوونین و یوا سون  351تا  11ستبرا  

زوا  توان انیدریتكرتاسد پیشین قابل پذیرش است.در كوه اس ویه و كوه گاوبست مي –سوراسیك 

ت برشي وجود دارد. از فارس به متر دولومی 21زیث را دید. در كوه سورمه به جا  انیدریت، حدود 

زوا  شود. سازند انیدریتي زیث، یوادلور نهشوتهخوزستان، رخسارة انیدریتي به دولومیت تبدیل مي

ا  از كشورزا  زمسایه است و كرتاسد پاییني دیگر نواحي ایران و پاره –تبخیر  سوراسیك باالیي 

 زا باشد.ا  سط  لزاد لب در اقیانوسززا  شاغولي مثبت و یا حاصل نوسانتواند معرف تنشمي

زا  سوراسویك، بخشوي از یوك مجمواود : در زاگرس مرتمع، سنگ ژوراسیك در زاگرس مرتفع

زوا رسوبي سرف با تغییرات سني از تریاس تا كرتاسد پسین زستند. در ناحید نیریوا بوه ایون سونگ

لزوك رني سویاه رنوگ، سونگزا  ماا  از رسوبسازند پیچاكون )پیچَ ون( گمته شده كه مجمواه

زوا  زا  موردنظر شامل رادیوالریتسی یسي ايولیتي و رادیوالریت است. در ناحید كرمانشاه، سنگ

زا  یاد زرسین است. در زر دو ناحیه، سنگ –زا  صحنه لزك بیستون و افیولیتكرمانشاه، سنگ

ه احتما  در سرفنا  حاشید زا، بزا  رو رانده زستند. اگرچه تشكیل این سنگشده به صورت ف س

سیرجان و رانده شدن  –شما  خاور  زاگرس )ب ند زاگرس( بوده ولي تشكیل لنها در زون سنند  

 پذیر است. لنها بر رو  لبد صمحد زاگرس زمچنان امكان
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 داغسوراسیك در كيه

زوا  زماموان در زا  استثنایي، رخسارة یكسان با سنگداغ، به جا حالتزا  سوراسیك كيهسنگ

داغ و البرز خاور  را ا  است كه تعیین و حتي برلورد مرز میان كيهالبرز دارند. این شبازت به اندازه

 سازد.دشوار مي

سونگ متور( از شویل و ماسوه 3311ر این ناحیوووه، توالي به نسبت ستبوور  )گازوووي بویش از د

شناسي و سیما  امومي برونادزا  سازند وجود دارد. سنگ« رود سازند كَشَف» رنگ به نووا  تیره

 زوا زا  زغالدار سوراسیك دیگر نواحي ایران است، ولوي بور خوالف نهشوتهرود یادلور نهشتهكَشَف

رود از نو  ف یش توربیدایت است كوه ا  دیگر نواحي ایران، سازند كَشَفا ، كوالبي، دریاچهرودخانه

انود. بوا وجوود متور( نهشوته شوده 3111زا  رسوبي سرف )گوازي بویش از بخشي از لن در حوضه

 .داغ دانستتوان نخستین چرخد رسوبي سوراسیك كيهرود را ميزا  لشكار، سازند كَشَفتماوت

داغ( به سن باسوسین میاني تا سوراسیك پسین و حتي دومین چرخد رسوبي سوراسیك این پهنه )كيه

پوشواند. دگرشویبي پویش از كرتاسد پیشین است كه به طور دگرشیب، سطوح فرسوده كهن را موي

قواط باسوسین، یادلور ام كرد رویداد سیمرین میاني دیگر نواحي ایران است. بنابراین، زمانند دیگر ن

شوود و داغ، با رویداد سیمرین میاني لغاز مويایران، مرز پاییني دومین چرخد رسوبي سوراسیك كيه

زایوي كوه در ایون فاصو د زمواني ساختي سیمرین پسین است. سنگمرز باالیي لن به رویداد زمین

بخش پاییني  و« سازند مادوران » ، «زو سازند خانه» ، «بید سازند چمن» اند، برجا  گذاشته شده
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زا  رسووبگذار  بید و مادوران، نشانگر محیطزو، چمنزستند. سازندزا  خانه« سازند شوریجه » 

از نو  دریا  باز با سرفا  متوسط تا زیاد است. سن بخش پاییني سازند شوریجه، سوراسویك پسوین 

داغ ا كيووهزوا  پسوروندة دریووا  سوراسویك اسوت.مطالعد دیرینووه جغرافیوبووده و نشوانگر رخسوواره

( گویا  لن است كه به دلیل نداشوتن شووازد سوني، بحوث دربوارة جغرافیوا  3171)افشارحرب، 

داغ، بر اثور دیریند باسوسین پیشین دشوار است، ولي در نیمد دو  این لشكوب، در مركا و باختركيه

در  بید نهشته شده است. ولي در خواور حوضوه یعنويزا  سازند چمنزا  لزكي، رسوبتجمع گل

رود( زا  نو  ف یش )قسمت باال  سوازند كَشَوفزا  سرف، رسوبدربند، در حوضهشما  فرابو  لق

داغ پسورو  كورده شده و در اواخر باسوسین با پر شدن حوضد خاور ، دریا از خاور كيوهتشكیل مي

 است.

بوه نسوبت  زا  لزكي در محیط احیاكننوده ودر زمان باتونین، در مركا و باختر حوضه، رسوب گل

بید( ادامه یافته است. وجود زیا  دریایي به ویژه لمونیت فراوان، ارتباط این دریوا سرف )سازند چمن

باختر ، نواحي سرخس و گرگوان،  –دزد. برخالف حوضد سرف مركا  را با دریازا  لزاد نشان مي

 به صورت خشكي بوده كه در معرض فرسایش مالیم قرار داشت.

بواختر  نبووده  –بید محدود به بخش مركوا  زا  لزكي سازند چمنتجمع گلدر زمان كالووین، 

ا  محصور میان دو سكو  كم سرفا توا شوما  خواور  مشوهد ب كه حوضد مذكور، به صورت باریكه

زا  كم سرفا و پور انورس  پوشویده گسترش داشته است. در ضمن، دشت سرخس با سكو  كربنات

 نان به صورت خشكي بوده است.شد در حالي كه دشت گرگان، زمچمي

در لغاز لكسموردین، در نواحي سرخس، بجنورد، قوچان، مشهد، بینوالود و لالداغ، سوكو  كربنواتي 

(. ولوي در 31-5امیقي وجود داشت كوه مركوا بیشویند لن در ناحیود كوالت بووده اسوت )شوكل 

داده اسوت. در ایون  القعر و مركا بیشیند رسوب به خاور حوضه تغییر مكانلكسموردین پسین، خط

تور، بوه زا  كم سرفا و پر انورس بید و یا در بخشسكو  كربناتي، گل كربناتي به شكل سازند چمن



317 

 

317 

 

صورت لزك با رخسارة مادوران بر جا  گذاشته شده است. در زمان كیموریجین پیشوین، سوكو  

كربناتي لن یا در  زا كربناتي زمچنان در ناحید كالت، بجنورد، شیروان و قوچان قرار داشت و گل

كرد. در ضمن با پیشرو  دریا به سمت باختر، محیطي احیا كننده و یا در محیط كم سرفا رسوب مي

دشت گرگان نیا پوشیده شد ولي در دشت سرخس مرداب كووچكي وجوود داشوت كوه در لن گوچ 

ژه در ناحیود تر شد و ورود مواد لوار  به ویكرد. در لغاز كیمریجین پسین، دریا كم امقرسوب مي

قوچان و مشهد، به میاان درخور توجه بوده است. در كیمریجین پسین، با پسرو  دریا از خواور بوه 

باختر، نواحي جنوبي و خاور  حوضه به خشكي تبدیل شد، ولي در پایاند بواختر  حوضوه، محویط 

تونین و حتوي زا  سازند مادوران تا لشكوب تیا  كه رسوبگذار  لزكدریایي تداو  داشت به گونه

 بریازین به درازا كشیده است. 

دزود كوه داغ نشان مي( پهند كيه33-5تیتونین )شكل  –بررسي جغرافیا  دیریند باسوسین پسین 

زا  مح ي، محیط رسوبي دومین دورة رسوبي سوراسویك، از نوو  محویط جدا از پسرو  و پیشرو 

 ر نواحي ایران دارد.دریایي باز بوده و از این نگاه، زمانند  كافي با دیگ

( نامگوذار  شوده، 3933رود )گُ داشومیت، زایي كه به نا  سازند كَشَوف: نهشته رودسازند کَشَف

لزك و كنگ ومرا است كه از نگاه رخسارة سنگ و كمي سنگرنگ، ماسهزا  تیرهبیشتر از نو  شیل

 البرز و ایران مركا  دارد. زا  زغالدار سوراسیكسنگي و سیما  برونادزا، شبازت زیاد  به رسوب

كی ومتر  خاور روستا  بَغبَغوو )سور راه  35توسط مدني در  3977بُرش الگو  این سازند در سا  

رود گیر  شده است. بر پاید ایون مطالعوات سوازند كَشَوفدربند( اندازهمشهد به معدن زغالسنگ لق

زوا  لوار  زوا از نوو  رسووبهشناسي زمگن و پایدار دارد. بخش پاییني ایون نهشوتتركیب سنگ

زوا نیوا زا  سرف است. تغییرزا  جانبي رسووبدانه و بخش باالیي لن نشانگر نهشت در لبدرشت

زا از جنوب و خاور به سمت شما  و بواختر زمچنان ناچیا است. ولي، به طووور معموو ، اندازة دانه

رود حاصول فرسوایش زا  سازند كَشَفیابد. به زمین دلیل این باور وجود دارد كه نهشتهكازش مي
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داغ قورار داشوته و تر است كه در جنووووب حوضد كيووهزا  كهنزا  تریاس و یا فرابو برجستگي

باختر ، به درازا   –مواد لوار  حاصل از فرسایش از سمت جنووووب به داخل فرونشستي خاور  

  برجا  گذاشته در این حوضوه، سوه زا( نهشته3977شد. به باور مدني )كی ومتر، منتقل مي 511

دارنود  Pro - deltaدلتوایي رخسارة رسوبوي شاخص از نو  شیل سیاه، توربیدایت و رخسارة پیش

اند. به گمتد دیگر، بیشتر سوازند از نوو  كه در دو محیط به طور كامل متماوت بر جا  گذاشته شده

زا  غیر توربیدایت ا  از لن، نهشتهف یش توربیدایت و معرف نواحي سرف مغاكي است و سهم ناچی

رود مواد للي فراواني دارد و پذیرفته شوده زا  شی ي كَشَفزا  دریایي كم سرفا زستند. الیهمحیط

رود بوا دگرشویبي لشوكار و یوك رود است.سازند كَشَفكه منشأ گاز میدان خانگیران از سازند كَشَف

رود ممكون اسوت بوا پوشاند. در باال، سازند كَشَفميزا  تریاس باال را كنگ ومرا  پیشرونده، رسوب

زا  سوازند موادوران )سوراسویك بواالیي( زمبور لزكسازند چمن بید )سوراسیك میاني( و یا سنگ

بید و مادوران وجود ندارد شیب است. در خاور ناحید سرخس، سازندزا  چمنباشد. این ارتباط زم

 رنگ سازند شوریجه است.خزا  سُررود به لوار و مرز باال  كَشَف

( اسوت كوه سون سوراسویك 3941رود، از كالپ )نخستین گاارش مستند در بارة سن سازند كَشَف 

رود دارا  كند. بر پایود زموین گواارش، بخوش بواالیي سوازند كَشَوفپیشین )تولرسین( را بیان مي

( سوازند 3994) ( و سویدامامي3977داران سوراسویك میواني اسوت. ولوي مودني )لمونیت و روزنوه

اند. این تماوت دیودگاه، حاصول تغییور رود را به سن باسوسین پسین تا باتونین پیشین دانستهكَشَف

زوا  داغ بورا  بیشوتر ردیوفبید به انوا  لوار  است كه در بخش خاور  كيهرخسارة سازند چمن

ود در نظور گرفتوه ربید به جا  سوازند كَشَوفماوزوییك امومیت دارد و سبب شده تا سازند چمن

 شود.

رود را از ( سازند كَشَف3171نظر وجود ندارد. افشار حرب )ارز ، اتماقا  و زممنطقه از نظر مقایسه

( بور 3994داند، ولوي سویدامامي )نظر سن و رخساره، با بخش باالیي گروه شمشك قابل قیاس مي
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توانود معواد  وربیدایت است كه نميرود، یك واحد سنگي دریایي و تاین باور است كه سازند كَشَف

ا  بیشتر مؤید نظر افشارحرب است و لنچوه زا  منطقهتما  و یا بخشي از گروه شمشك باشد. داده

زا  پیشروندة سازند رود دانسته شده، در واقع ردیفكه در ناحید سمیدسنگ به انوان سازند كَشَف

ل به سبا دارد و حتي از نظر سیما  ظوازر بوا مای داغ رخسارة لوار بید است كه در خاور كيهچمن

 رود قابل قیاس نیست.سازند كَشَف

داغ، از لكسموردین بخش باختر  پهند كيوه -زا  باسوسین باالیي : رسوب بیدسازند مارنی چمن

الیوه بوا زوا  نوازكلزكدار به زمراه سنگرنگ، قیر ، پیریتي و لمونیتزا  مارني تیرهنو  نهشته

بید، زایي و گاززایي است و در كنار راه اص ي بجنورد به گنبد كاووس، اطراف روستا  چمنتتوان نم

« بیود سوازند چمون» زا (، به این نهشته3971رو افشارحرب )بیشترین گستردگي را دارد. به زمین

 61كی ومتر  باختر  روستا  چمن بید ) 5/1بید را در نا  داده است. و  بُرش الگو  سازند چمن

گنبودكاووس  –اص ي بجنوورد كی ومتر  باختر بجنورد( مطالعه كرده است كه فاص د لن تا كنار راه

دار لزوك ریوا ب وور و پیریوتسونگ 3722حدود یك كی ومتر است. در این محل، سازند چمن بید 

 زایي از شیل تیره رنگ و مارن است. اگرچه رخسارة سونگي سوازندخاكستر  تیره تا سیاه با تناوب

كی ومتر  جنووب  33تغییر چنداني ندارد، ولي تغییر ستبرا  لن درخور توجه است. برا  نمونه در 

بید( این یابد. گازي نیا )بُرش درختمتر كازش مي 136متر به  3722بُرش الگو، ستبرا  سازند از 

 متر ستبرا دارد. 71سازند فقط 

زمبور  زمسواز و « كالتوه سوازند بواش»  زا  شوی يبید با نهشتهدر محل بُرش الگو، سازند چمن

تور از لیواس زمبور اسوت، مورز زا  كهونبید با سنگتدریجي دارد، ولي در نقاطي كه سازند چمن

داغ، كنگ ومرایي است. در بُرش الگو و دیگرنقاط كيه –زا  لغازین لن لوار  پاییني دگرشیب و الیه

شناسوي بوین دو ز اسوت ولوي تغییرزوا  سونگبید با سازند مادوران زمسامرز باالیي سازند چمن

زوا  لزنوي وجوود دارد كوه ممكون اسوت سازند، به نسبت ناگهاني است. گازي در این مرز سنگا 
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توان بید را ميزا  سازند چمننشانگر ناپیوستگي رسوبي مح ي بین دو سازند باشد.بهترین رخنمون

تنها در دو محول برونواد دارد. گوازي سوازند  داغ خاور  این سازندداغ باختر  دید. در كيهدر كيه

زا  كم امق، لوار  و سوتبرالید سوازند موادوران لزك دزد و به سنگبید تغییر رخساره ميچمن

بید قابل تشخیص نیست و سازند موادوران بوه طوور كامول جوایگاین لن رسد و گازي نیا چمنمي

بید در بُرش الگو، باسوسین پسین د چمندزد كه سن سازنشناسي نشان ميشود.مطالعات دیرینهمي

زوا  بواتونین و كوالووین زیورین وجوود نودارد و داغ، لشكوبتا لكسموردین است. ولي در خاور كيه

شناسي و نیا رخسوارة سونگي سوازند بید سن لكسموردین دارد. جایگاه چینهزا  لغازین چمنالیه

رز( و نیا سازند بَغَمشاه )ایران مركوا ( اسوت زا  سازند دلیچا  )الببید درخور قیاس با مارنچمن

تواند با بخش پواییني بید(، زمچنان ميا  است كه این سازند )چمنولي تغییرات سني لن به گونه

 ارز باشد.زا  اسمندیار زملزكسازند الر و یا سنگ

ر الیوه و زا  ستبلزكداغ خاور ، ردیمي از سنگ: در بخش كوچكي از كيه زوسازند آهكی خانه

زوا  رود و در زیور نهشوتهزا  سازند كَشَوفساز وجود دارد كه در رو  ف یش توربیدایتگاه صخره

شناسي متماوت، سیما  ظازر  این بید قرار دارند. با وجود جایگاه چینهلزكي سازند چمن –مارني 

( ایون 3171ب )زا به طور كامل زمانند رخسارة كربناتي سازند مادوران است، ولوي افشوارحرسنگ

نوا  داده اسوت. « زو سوازند خانوه» زا  كربناتي را یك واحد سنگي مستقل دانسته و به لن نهشته

بید زا  كم امق دریا  چمنزو، واقع مربوط به بخشزا  خانهلزكرسد كه سنگچنین به نظر مي

 باشد.

ا  كربنواتي چینوهسونگداغ، سازند مادوران لخرین واحود : در ناحید كيه سازند آهكی مزدوران

سوراسیك و سنگ مخان اص ي میدان گاز  خانگیران است كه برش الگوو  لن در خواور روسوتا  

كی ومتر  خاور مشهد و سر راه مشهد به سرخس قورار دارد.  31مرزداران( در  –مادوران )ماداوند 

تبر الیه و كوزساز زا  میكریتي سلزكمتر است و بیشتر از سنگ 421در اینجا ستبرا  این سازند 



321 

 

321 

 

زوا  موارن و شویل نیوا دارد. بخوش زا  چرت تشكیل شده است. ولوي الیوهزا و یا گرزكبا رگه

(. به نظر لدابوي 3171ترین بخش دریا  سوراسیك )السمي، دار سازند مادوران مربوط به سرفچرت

ك تي و غیور زوا  اسوزا  مادوران شامل بسیار  زیواد  از دانوهلزك(، مقاطع نازك سنگ3169)

زا  زا، كمي پ ت(، مقدار فراواني سیمان اسيار ، میكرایت، دولومیتلوار زا، دروناسك تي )ايولیت

زا  تشكیل شده در مراحل لخر دیواسنا و سورانجا  تشكیل شده در مرح د نخست دیاسنا، دولومیت

ر لن تحمیل شده زا  تبخیر  )گچ( است كه دو نو  فشردگي مكانیكي و شیمیایي بمقدار  رسوب

( دریا  مادوران را 3171زا  مادوران دو نظر وجود دارد. لدابي )است.در مورد روند دیاسنا كربنات

زوا و (، با توجه به بافوت سویمان3171داند. در حالي كه السمي )برا  رسوب لراگونیت مناسب مي

داغ را برا  رسوب الیي كيهزا، شرایط حاكم بر دریا  سوراسیك باساختار شعااي و زم مركا ايولیت

ك سیت مناسب دانسته است. به باور السمي، سازند مادوران در یك سكو  كربنواتي كوم سرفوا بور 

ا  اسوت زا به گونوهجا  گذاشته شده كه در مجاورت دریایي سرف قرار داشته، است و نو  رخساره

بواز قابول شناسوایي  كه چهار محیط كشند ، الگوني پشت سد، سد حاشوید فوالت قواره و دریوا 

كیموریجین اسوت ولوي مرززوا  بواال و  –زا، سن سازند مادوران، لكسموردین است.در بیشتر برش

 پایین لن در زمه جا زمامان نیست. 

تر از كیمریجین )نئوكومین( در برش كووه كورخوود و بُورش خواور گنبود كواووس و زا  جوانسن

ور تاقدیس خور گاارش شده است.سوازند موادوران تر از لكسموردین )كالووین( در خازا  كهنسن

زا  گاز  شما  خاور ایران )میدان خانگیران( است و به زمین رو از نگاه سنگ مخان اص ي میدان

 اقتصاد  در خور توجه است.

زوا  زا  سوراسویك بواال  كووهلزكاز نگاه رخسارة سنگي، سازند مادوران شبازت كامل با سنگ

سازند اسمندیار در ایران مركا  و حتي بخش بواالیي  لزكارد. تشابه لن با سنگالبرز )سازند الر( د

زا  زاگرس در خور توجه است.سنگ رخسارة بُرش الگو  سازند مادوران ثابت سازند سورمه در كوه
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زا  تبخیر  )گچ و انیودریت( نیست. در بعضي نقاط در نیمد پاییني و یا در بخش باالیي لن تناوب

دزود. بیشوترین تغییور و یا گازي سازند مادوران به سازند چمن بید تغییر رخساره موي وجود دارد

متر و بیشوتر از نوو   211داغ دید. در اینجا ستبرا  سازند كمتر از توان در خاور كيهرخساره را مي

(. موسو  حرمي 3169بند  متقاطع و لثار گیازي است )شبستر ، زا  تخریبي دارا  چینهرسوب

« تبخیر   –لوار  » ، «دولومیتوي  -لزكي » ( رخسارة لوار  سازند مادوران را از سه نو  3163)

(، در ناحید شووریجه، تنهوا زبانود 3171داند. به گاارش افشار حرب )مي« سنگي ماسه –لزكي » و 

سونگ تبودیل كوچكي از رخسارة كربناتي سازند مادوران باقي مانده و بخش امدة سازند، به ماسوه

زوا  كربنواتي سوازند موادوران شده است. در حالي كه، به سمت شما  باختر ، سوتبرا  نهشوته

 رسد. متر مي 3411یابد، تا جایي كه در روستا  سیباار، ضخامت به افاایش مي
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 كرتاسه در ایران -مرز سوراسیك 

اگرچه در حا  حاضر در مورد مرز سوراسیك و كرتاسه اتماق نظر جهاني وجود ندارد، ولي با اسوتناد 

كرتاسوه  –، حد سوراسیك  IUGSالم  ي ا و  زمین ه توسط اتحادید بینبه جدو  زماني تهیه شد

 در مرز دو لشكوب تیتونین )در زیر( و لشكوب بریازین )در باال( است.

شود. به باور امو ، در ایران، مرز سوراسیك و كرتاسه با رویداد كوزاایي سیمرین پسین مشخص مي

ست كه در بیشتر نواحي ایران، گذر از لشكوب تیتونین شناسي جدید بیانگر لن ازا  زمینولي یافته

ساختي و پیوستگي رسوبگذار  بوده )سوراسیك( به لشكوب بریازین )كرتاسه( با لرامش نسبي زمین

زا  رسوبي پالسیك در این مرز نشانگر بیشیند سرفا  حوضه در ا  نقاط، سنگاست و حتي در پاره

 مرز سوراسیك به كرتاسه است.
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، به جا حوالي شیراز كه رسوبگذار  كربناتي از منشأ دریایي به نسوبت امیوق، «ند زاگرس په» در 

بدون ایست رسوبي، از اواخر سوراسیك )سازند سورمه( تا لغاز كرتاسه )سازند فه یان( تداو  داشوته، 

 -در دیگر نواحي زاگرس، در اواخر سوراسیك وجود یوك مرح ود خورو  از لب، در مورز سوراسویك 

كرتاسوه در زموه جوا یكسوان  –، مورز سوراسویك «گسترة ایران مركا  » سه، قطعي است.در كرتا

زوا  زوا  لوار  پیشورونده و كربنواتنیست. در اصمهان، كاشوان، اردكوان، خرانوق و یواد، ردیوف

 –سونگي گوروه شمشوك )تریواس بواالیي زا  شوی ي، ماسوهدار كرتاسد پاییني با ردیفاوربیتولین

 ارتباط دگرشیب دارند. به زمین دلیل، دو نتیجد اشتباه گرفته شده است.سوراسیك میاني( 

 رویداد سیمرین پسین در ایران مركا  از نو  كوزاا است. -3

 زا  سوراسیك و كرتاسه دگر شیب است.در ایران مركا  زمبر  سنگ -2

سوراسویك »  زوووا دزووود كه دگوورشیبي یواد شده بین سنگولوي، شوازود گووناگوون نشان مي

زا  سوراسیك باال دیده نشده است. و كرتاسد پاییني است و تاكنون این دگرشیبي با سنگ« میاني 

زوا  زا  سوراسیك باال وجود دارد، زمبور  نهشوتهدر ضمن، در تما  نقاط ایران مركا  كه ردیف

برا  نمونه، به شیب و حتي گازي گذر از سوراسیك به كرتاسه پیوسته است. كرتاسه زم –سوراسیك 

زوا  اسومندیار بوه سوراسویك پایواني )لشوكوب لزوك(، سن سنگ3963گاارش روتنر و زمكاران )

دار به سن مالم زا  پكتنلزكرسد و یا، در شما  كرمان، سنگتیتونین( و حتي كرتاسد پیشین مي

د مشوابهي بوین ند. در ضمن، در زمین ناحیه )كرمان(، رسوبگذار  پیوستانئوكومین دانسته شده –

زوا  لزوكزوا  حواو  گوچ و پكوتن بوا سونگرنوگ سوازند بیودو، رسووبزا  لوار  سُرخنهشته

(.تدریجي بودن رسووبگذار  از سوراسویك بوه 3962دار وجود دارد )زوكریده و زمكاران، اوربیتولین

و (، جنووب سوباوار )سویدامامي 3964نیوا ، كرتاسه زمچنان در نواحي بافق، باختر طوبس )بوارگ

ناظر، خان(، ناحید میامي شازرود )حسین3156(، ناحید بیارجمند )نبو  و پرتولذر، 3972زمكاران، 

 ( گاارش شده است.3171
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رنگي به كرتاسه، با پسرو  دریا به سمت باختر، توالي سُرخ –، در مرز سوراسیك «داغ پهند كيه» در 

كی وومتر  خواور  31فغانسوتان توا نا  سازند شوریجه بور جوا  گذاشوته شوده اسوت كوه از مورز ا

زا  یاد شده، لشكارا بوه یوك كوازش سرفوا ولوي گنبدكاووس رخنمون دارند. رخسارة سنگي لوار 

شود داغ، سازند شوریجه دیده نميخوردگي اشاره دارد. با وجود این، در باختر كيهبدون زرگونه چین

تاسوود پیشووین پیوسووته اسووت و در نووواحي گنبوودكاووس، رسوووبگذار  از سوراسوویك پسووین بووه كر

 (.3171)افشارحرب، 

كرتاسه در البورز شومالي و البورز جنووبي متمواوت  –، چگونگي مرز سوراسیك «زا  البرز كوه» در 

دانسته شده است و باور زمگان بر این است كوه در نقواط زیواد  از البورز شومالي )توالش، رشوت، 

زوا  پالسیوك تدریجي اسوت و بوا نهشوته كرتاسه –(، مرز سوراسیك 111چالوس، گرگان، سار  و 

شوود. ولوي در البورز جنووبي، یوك ایسوت رسووبي مهوم، شوامل نئوكومین مشخص مي –تیتونین 

نئوكوومین  –زوا  تیتوونین و حتوي تیتوونین زا  تیتونین و نئوكومین، وجود دارد. سونگلشكوب

( و ناحیود فیروزكووه 3972ي، ا  از نقاط البرز جنوبي مانند ناحید جا  )ا وو  نوایینموجود در پاره

بریوازین بوه  –زوا  تیتوونین ( نشانگر لن است كه اگرچه در البورز جنووبي سونگ3163)كشاني، 

كرتاسه حتمي است، به احتما ،  –گستردگي البرز شمالي نیست، ولي پیوسته بودن مرز سوراسیك 

زوا  و بااث حذف ردیف زا  فرسایشي بیش از بارمین در البرز جنوبي ام كرد شدیدتر داشتهدوره

 نئوكومین و تیتونین شده است.

زایي است كه به طور امو  گذر از سوراسیك )لشكوب ، از جم ه گستره«سیرجان  -سنند  » زون 

زوا  لزوكتیتونین( به كرتاسه )لشكوب بریازین( در لن تدریجي است و در بیشتر جازوا بوا سونگ

شوود. منواطق زا  سرف، مشوخص موير متع ق به حوضهمیكریتي دارا  سنگوارة كاليیونال و رادیول

(، سوباواران )دیمیتریوویج، 3974(، نیریوا )ریكوو، 3171يي و زمكاران، گهر، خبر، باغات )سباهگل
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سویرجان زسوتند كوه  –زوایي از زون سونند  ( بخوش3174(، سُنقُر )اشراقي و جعمریوان، 3971

 شده است.رسوبگذار  از سوراسیك به كرتاسه، پیوسته گاارش 

زوا  وسویعي از البورز، ایوران كرتاسه در ایران، بیانگر لن است كه در بخوش –مرور مرز سوراسیك 

سیرجان و زاگرس، رسوبگذار  در مرز این دو سیسوتم پیوسوته بووده و  –داغ، سنند  مركا ، كيه

توه و ساختي سیمرین پسین، پویش از بوارمین صوورت گرفناپیوستگي رسوبي ناشي از رویداد زمین

زا بووده و شووازد كووزاایي مهم لن كه این رخداد )سیمرین پسین( به طور اموده از نوو  خشوكي

تر  است كوه در سوراسویك میواني )سویمرین منسوب به لن )سیمرین پسین(، حاصل رخداد كهن

 میاني( رو  داده است. 

 

 ماگماتیسم و دگرگوني سوراسیك

 مقدمه 

ساختي است كه در بین لنهوا ران نشانگر چند نالرامي زمینزا  سنگي و زیستي سوراسیك ایویژگي

باتونین، طبسین به سن سوراسیك پسین و سویمرین  –سه رویداد سیمرین میاني، به سن باسوسین 

تور اسوت. در بوین رویودادزا  پیشوین از زموه مهوم كرتاسود –پسین به سون سوراسویك پسوین 

خوردگي، ماگماتیسم و دگرگووني دارد. ایي از چینزساختي یاد شده، فاز سیمرین میاني نشانهزمین

شوازد رویداد طبسین بیشتر به صورت ناپیوستگي در رسوبگذار  اسوت كوه گواه بوه ویوژه در زون 

سیرجان، با ماگمازایي زمراه است. ولي رویداد سیمرین پسوین، تنهوا بوا پسورو  دریوا و  –سنند  

رو، بخش درخوور تووجهي از تكواپو  ت. به زمینا  زمراه بوده اسزا  رسوبي قارهبرقرار  حوضه

ماگمایي و دگرگوني سوراسیك ایران، در ارتباط با رویداد سویمرین میواني اسوت و بور خوالف بواور 

زایوي اثور نواچیا  داشوته موجود، فاز سیمرین پسین در این مهم بي نقش بوده و یوا در لتشمشوان
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زا  نموذ  و توالي دگرگوني سوراسیك ایران، زا  لتشمشاني، تودهاست.پراكندگي جغرافیایي سنگ

سیرجان و ب وك لوت در بیشترین مقدار  –زا، به ویژه در زون سنند  نشانگر لن است كه این پدیده

 است. 

 

 زا  لتشمشاني سوراسیكسنگ

ا  از نواحي ایران از جم ه قاوین، سیاه بیشه، فیروزكوه، دماوند، تركمن دره )خواور تهوران(، در پاره

زوا  گواه رنگي از بازالوتزا  تیرهگدازه 111گهر، اسمندقه، سیرجان، شهركرد، ترود، دامغان و گل

دزود كوه ا  نشوان مويزا  منطقهاند. دادهزیردریایي وجود دارد كه به سن سوراسیك دانسته شده

زوا  اتا  بوین كربنوشناسي ویوژهزا  بازالتي منسوب به سوراسیك، جایگاه چینهبسیار  از گدازه

سنگي، گاه زغالدار، صمحد ایران دارند. امروزه ایون ماسه –زا  شی ي سكویي تریاس میاني و رسوب

زا، پیوند نادیكي با رویداد سیمرین پیشین داشته و سن تریاس پسین باور وجود دارد كه این گدازه

زا  یاد شده تا گدازهارند ولي رخسارة سنگي مشابه بین توالي تریاس باال و سوراسیك پایین سبب د

زوا  شناسوي سونگشده به سن سوراسیك دانسته شوند. با وجود این، در برخي نقاط، جایگاه چینه

تووان بوه سازد كه از لن جم ه ميا  است كه تع ق لنها را به سوراسیك قطعي ميلتشمشاني به گونه

ندزیت، اسي یت نواحي سنقر زا  سوراسیك میاني در خاور ترود )روستا  سَهل(، لپیروكسن لندزیت

زوا و جووازرده(، بازالوت –الیوه شوما  كووه خاشواچا  )رامسور زا  بازیوك الیوهكامیاران، توف –

اند. افاون بور زا  اسيی یتي ناحید اسمندقه اشاره كرد كه به رویداد سیمرین میاني دانستهلذرلوار 

زوا  بازیوك سویرجان روانوه –وار سونند  لن، در ارومیه، مهاباد، سنند ، دماوند، راور، و در طو  ن

 –جنوب خاور  سنند  زا  تبخیر  و گاه مانند وجود دارد كه گاه مانند دماوند و راور با مجمواه

كرتاسوه پیشوین دارنود.  –زا  پالسیك زمراه زستند و سون سوراسویك پسوین سیرجان، با رسوب

تشمشاني را با گنبود  شودن زموین، زا  ل(، زمرازي رسوبات تبخیر  با سنگ3171زاده )درویش

 .داندا ، دور از ذزن نميقارهزا  درونپیش از كافت
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 زا  نموذ  سوراسیكتوده

زا  نموذ  سیرجان توده –ا  نواحي ایران، به ویژه البرز، ایران مركا ، لوت و زون سنند  در پاره

زوا  یوق شوده و بوا رسووبزا  رسوبي سوراسیك تاركوچك و بارگي شناسایي شده كه در نهشته

اند. به زموین دلیول، للبین(، با دگرشیبي لذرین پي پوشیده شده –پیشروندة كرتاسد پایین )لپتین 

انود، زا  نموذ  به سن سوراسیك پسین و در ارتباط با رخداد سیمرین پسین دانسته شودهاین توده

 ولي:

زا  تریاس راسیك باالیي به ویژه سنگزا  پیش از سوزا، تنها در رسوب* به تقریب زمد این توده

زا  سوراسیك باال گاه نموذ لنها در سنگاند و زیچدوگر پاییني )گروه شمشك( تاریق شده –باالیي 

 دیده نشده است.

زوا معورف زموان ( سون پرتوسونجي تووده111* در چند مورد )گرانیت لیركان، گرانیت شیركوه و 

 سوراسیك میاني است.

زوا )باتولیوت شویركوه( دارا  زا  رسوبي رو  یكي از ایون توودهبخشي از نهشته * در ناحید یاد،

 زا  سوراسیك پسین است.سنگواره

 اند.زا با توالي رسوبي سوراسیك باال پوشیده شده* در ناحید میامي شازرود، یكي از این نموذ 

باتونین )رویداد  –وسین ساختي مهم به سن باسشناسي نو نشانگر یك رخداد زمینزا  زمین* یافته

خوردگي )یاد، طبس و اق یود(، تكواپو  ماگموایي ا  نقاط با چینسیمرین میاني( است كه در پاره

 )ترود و میامي( و نیا دگرگوني )اق ید و زمدان( زمراه است.
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زا  مورد زا  نموذ  سوراسیك بازنگر  و نموذ با تكیه بر موارد یاد شده باید در سن پیشین توده

سواختي سویمرین میواني دانسوت كوه در ظر را به سن سوراسیك میاني و در پیوند با رویداد زموینن

 سیرجان گاارش شده است. –مناطق البرز، ایران مركا ، ب وك لوت و سنند  

لمیا است و به طور زا  نموذ  سوراسیك در البرز پرسش: وجود توده هاي ژوراسیك البرزنفوذي

زا  سوراسیك است. با وجود ایون، ا  لشكار با ایران مركا ، نداشتن نموذ زمعمو  یكي از تماوت

زوا  خواور زا  البرز شمالي مانند گرانیت لیاسر )در مسویر انالوي بوه لسوتارا(، دایوكبرفاز نموذ 

انود. بنوا بوه جان( را بدون داشتن شازد مطموئن بوه سوراسویك نسوبت دادهشهرستان دماوند )بایي

تواند با رویداد می یون سا  است كه مي 375( سن پرتوسنجي گرانیت تالش 3977گاارش كرافورد )

 سیمرین میاني در ارتباط باشد.

زا  سوراسیك میاني ایران مركا  ابارتند ترین نموذ : مهم هاي ژوراسیك ايران مرکزينفوذي

)نادیوك  كی وومتر  جنووب بواختر  یواد 41باتولیت بارگي اسوت كوه در « گرانیت شیركوه » از:

درشت است كه به داشتن بیوتیت فوراوان و زا  دانهشهرستان تمت( رخنمون دارد و از نو  گرانیت

توانود بوه منشوأ لنواتكتیكي ایون تووده اشواره داشوته باشود گارنت شاخص است. فراواني گارنت مي

 (. اگرچوه گرانیوت شویركوه بوه سون سوراسویك بواال معرفوي شوده، ولوي سون3161زاده، )درویش

( 3972یر و محافظ، می یون سا  )ر  336تا  359( و 3975می یون سا  )فورستر، 376پرتوسنجي

شناسي این باتولیت نشانگر لنندكه گرانیت شیركوه، سن سوراسویك میواني و زمچنین جایگاه چینه

 دارد و حاصل ام كرد رخداد سیمرین میاني است.

سونجي ایون گرانیوت متمواوت د دارد. نتایج سونبیابانك برونا –در شما  خور « گرانیت لیركان » 

می یون سا  )سوراسیك میاني(  363 ± 3استرانسیم  –است. پرتوسنجي گ سنگ، به روش روبیدیم 

 331 ± 9لرگوون، در حودود  –زا  لن به روش پتاسویم است، در حالي كه سن بیوتیت و ف دسيار

 می یون سا  )كرتاسد پیشین( است.
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زوا  گوروه كی ومتر  جنوب خاور  اصومهان بوه درون سونگ 51در « اضي قگرانودیوریت كاله» 

رنگ كرتاسود زا  پیشروندة سُرخسوراسیك میاني( تاریق شده و با لوار  –شمشك )تریاس پسین 

پیشین با دگرشیبي لذرین پي پوشیده شده است. تركیب این دو توده، گرانیتویید  بوده و سه گروه 

و سینوگرانیت در لن مشاركت دارنود. نمودارزوا  سيوشویمیایي نشوانگر  گرانودیوریت، موناوگرانیت

بورا  ایون تووده اسوت. در  Sق یایي و سرشت پُرللومینیو  با خاستگاه نو   -ماگما  نو  ك سیمي 

ساختي بعد از كوزاایي را بورا  ایون ا ، محیط زمینزا  سيوشیمیایي و شوازد منطقهضمن نمودار

 (.3174ییان، نقرهكند )زا تأیید ميسنگ

زوا  ف دسويار ق یوایي و دو میكوایي اسوت كوه در ناحیود از نو  گرانیوت« لبادگرانیت اسماایل»  

زا  پرمین تاریق شده و با رسوبات پیشروندة كرتاسد پایین پوشیده شده است. بادا  در سنگپشت

و  263، 267یوت در مورد سن این گرانیت شوازد و نظرزا یكي نیسوت. سون پرتوسونجي ایون گران

زوا  پورمین نبایود درسوت باشود. برخوي می یون سا  است كوه بوه دلیول تاریوق در سونگ 241

( 3974پوور )دانند و حقيزا  نموذ  سوراسیك ميلباد را جاو تودهشناسان، گرانیت اسماایلزمین

 (. 32-5سن تریاس و رویداد سیمرین پیشین را برا  لن پذیرفته است )شكل 

» : در ب ووووك لووووت دو باتوووولیت بوارگ گرانیتووووي  ژوراسیك بلـوك لـوتهـاي نفوذي

 ارند.، سن سوراسیك میاني د«چهووارفرسخ » و « كووووه شواه

زوا  ایوران اسوت كوه از نوو  ترین باتولیوتكی ومتر درازا، یكي از بارگ 45با « كوه گرانیت شاه» 

  ب ورزوا  بوارگ صوورتي رنوگ از ف دسويار پتاسویم دار و دانه درشت بووده و داراگرانیت بیوتیت

)اورتوكالز( است. در حاشید شمالي باتولیت، اثور گرموایي ایون تووده، منحصور بوه سی یسوي شودن 

ا  از سو م حاشویهزوا  دهزا  سوراسیك است. در حاشید جنووبي در زمبور  بوا دگرگوونيسنگ

زا به سریسویت و زمبر  توده، كُردیریت شود. دردار به رنگ سبا تیره دیده ميزورنم س كُردیریت

زا به طور كامل تازه بوده و متر  از توده، كُردیریت 211اند، ولي در فاص د حدود كوارتا تجایه شده
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ساز  مس زمراه است. در یك نگاه ك ي، تودة اند. حاشید جنوبي زاله دگرگوني، با كانيتجایه نشده

گرانودیوریوت و سوینوگرانیت تشوكیل شوده كوه  –اوگرانیوت كوه، از دو واحد مونگرانیتویید  شاه

میانبارزا  بارگ میكروگرانیتي را دربور دارد. تعوداد كموي دایوك داسویتي، لنودزیتي و لپ یتوي و 

اند. به نظر اسماای ي و دار، این تودة گرانیتي را قطع كردهتورمالین كانه –زا  كوارتا زمچنین رگه

اسوت و پرتوسونجي  Iزا  نو  شناسي این توده مشابه با گرانیتنيزا  كا( ویژگي3131زمكاران )

می یوون سوا   365 ± 3/1لرگون، گویا  سون میوانگین  –نمونه به روش پتاسیم  31زا  بیوتیت

 )سوراسیك میاني( است.

فورورانش » سو م، وجوود زا  دگرگووني دهكوه، زمراه با سنگ(، گرانیت شاه3931به نظر بربریان )

كنود و گسوترش كرتاسه پیشنهاد مي –با شیب به سو  باختر را دست كم در سوراسیك  «نهبندان

ا  از ادامد فرورانش نهبندان در زا  نموذ  پالئوسن در پهند لوت، نشانهزا  لتشمشاني و تودهسنگ

 پالئوسن است. 

ی وومتر ك 2كی ومتر و ارض حوداكثر  41تودة نموذ  بارگي به طو  حدود « گرانیت چهارفرسخ » 

 –كی ومتر  جنوب بیرجند و در بخش خاور  ب وك لوت، در بین رسوبات شی ي  365است كه در 

میاني، تاریق شده است. شكل كشیدة این توده نشانگر جایگیر  در  –سنگي سوراسیك زیرین ماسه

 شناختي گرانیتزا  سنگي و جایگاه چینهزا  اص ي و طولي منطقه است. ویژگيامتداد شكستگي

 ساختي سیمرین میاني باشد.تواند حاصل فاز زمینكوه است و ميچهارفرسخ مشابه شاه

زا  نموذ  سیرجان، تركیب توده –: در زون سنند   سیرجان –هاي ژوراسیك سنندج نفوذي

پالئوسون اجوین  –زا  نموذ  اسیدكرتاسد بواال است كه گاه با تودهسوراسیك بیشتر از نو  بازیك 

 -زا  سوراسیك سنند  ترین نموذ كند. مهمزا  ح قو  را تدااي مياد لنها، نموذ است و مجمو

، در ناحید شهربابك، از نو  گابرو «زا  نموذ  چاه دزدان و چاه بازرگان توده» سیرجان ابارتند از: 

ه، زوا  كرتاسوزدگي روشني ندارد و تنها با توجه به پوشیده شدن با سونگاست و بیرونتا گرانیت 
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 ± 35زا  كوه چواه دزدان، سون پرتوسونجي اند. مسكوویتزا  سوراسیك دانسته شدهجاو نموذ 

می یون سا  سون  364+  4گنیس چاه بازرگان،  -زا  گرانیت می یون سا  دارد. ولي بیوتیت 333

گرانودیووریتي چواه دزدان ویژگوي  –(. توودة بوارگ گرانیتوي 3971يوي و زمكواران، دارند )سوباه

 (.3133االسالمي، ق یایي دارد )شیخ -یمیایي ك سیمي سيوش

زا  كرتاسه و ترشیر  بوي زا  سوراسیك نموذ كرده و بر سنگدر سنگ« بید دیوریت شما  ده» 

بیود داند. دیوریت شوما  ده( این توده را به سن سوراسیك مي3974اثر است به زمین دلیل، طراز )

 گرگوني خمیف دینامیكي را تحمل كرده است.است و د Shearedبه شدت بُرش خورده 

دوگور( را  –زوا  سوراسویك )لیواس به صورت چندین تودة نموذ  سنگ« زا  الیگودرز گرانیت» 

( با توجوه بوه 3963زا یكي نیست. تی ه و زمكاران )زا، دیدگاهاند. در مورد سن این تودهقطع كرده

  پاید كرتاسود پوایین، زموان جوایگیر  را پویش از زا  مشابه در كنگ ومراا  از گرانیتوجود ق وه

زا  قدیمي باشد، ( وجود یك ق وة گرانیتي را كه ممكن است از گرانیت3169دانند. بُرو )كرتاسه مي

زا  الیگودرز با گرانیت الوند زمدان، به سن پالئوسن ااتقواد داند و ضمن مقایسد گرانیتكافي نمي

قد مالطالب )شوما  الیگوودرز( را از نوو  گرانیوت، گرانودیوریوت و (، تودة منط3131دارد. باقریان )

شناسي و سيوشیمیایي، تودة مذكور را شناسي، سنگداند و با توجه به مطالعات كانيموناوگرانیت مي

 داند.و از نو  پس از كوزاایي )الرامید( مي Sزا  نو  از نو  گرانیتویید 

 سنگي سوراسیك ناحید زمدان را بریده است.زا  ماسهه، لشكارا نهشت«گابرو  چشمه قصابان » 

می یون سا  سون  344+  7كی ومتر  شما  غرب زمدان(  11)در « دیوریت للموقوالق  -گابرو » 

(. 3977زاده، دارد و حاصل تمریق ماگمایي است كه خود از گوشتد باالیي نتیجه شوده اسوت )ولوي

گوي از توودة للموقووالق از جونس سوینیت پوورفیر  دیوریت سوراسیك، بخوش بار –جدا از گابرو 
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پالئوسون اسوت كوه بخوش گوابرویي را در برگرفتوه و سواختار   –كوارتادار به سن كرتاسد پسین 

 ح قو  به وجود لورده است. 

 

 

 دگرگوني سوراسیك

زوا  سویرجان، سونگ –رسوبي ایران، به ویژه در زون سنند   –زا  ساختار  در برخي از حوضه

شناسي، پدیدة دگرگوني به سن سوراسویك زا  زمینا  گاارشسوراسیك دگرگوني زستند. در پاره

زدات صوحرایي ساختي سیمرین پسین دانسته شده است، ولي مشاپسین و در پیوند با رویداد زمین

 دزد كه:نشان مي

زوا  رسووبي و یوا زمرازوان * در بیشتر مناطق، تووالي دگرگووني سوراسویك، محودود بوه نهشوته

 دوگر پیشین زستند. –لتشمشاني لیاس 

مالم وجود ندارد و در صورت وجود، یا دگرگوني نیستند  –زا  دوگر باالیي * در این نواحي، سنگ

 دوگر پاییني است. –تر از لیاس ني لنها بسیار ضعیفزا و درجد دگرگوو یا رخساره
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( 111وارگوي و زا و ساختارزا  خطي )خطوارگي، شیستدزد كه كاني* شوازد گوناگون نشان مي

زا اند.این نكتهحاصل از فرلیند دگرگوني سوراسیك در بیشتر جازا تغییر جنس داده و دگرشكل شده

 دزد كه بر خالف باور امومي:نشان مي

 * پدیدة دگرگوني، سوراسیك به سن سوراسیك میاني است و نه سوراسیك پسین . 

تر از سیمرین پسین است.در ایون * در این دگرگوني نقش و اثر رویداد سیمرین میاني فراتر و قو 

زایي زمراه است. لذا جودا سیرجان، ب وك لوت(، رویداد سیمرین میاني با گرانیت –نواحي )سنند  

 ا ، زمچنان دگرگوني زمبر  در این مهم نقش داشته است.ناحیه از دگرگوني

* تغییر درجه و رخسارة دگرگوني سوراسیك و یا دگرشك ي ساختارزا  خطي وابسته به دگرگووني 

ا  و زا  پس از سوراسیك )كرتاسد پسین( است كه به صورت ناحیوهسوراسیك میاني، نتیجد پدیده

 اند.ر گذاشتهزا  سوراسیك اثیا زمبر  بر سنگ

سویرجان، پدیودة دگرگووني  –: در زون سونند   سـیرجان –دگرگونی ژوراسیك در سنندج 

 است. سوراسیك، در مقایسه با تریاس، كمي به سمت شما  باختر  حركت كرده

زوا  لزكوي كوم دگرگووني زا  تخریبي ریادانه، شیل و موارندر ناحید سباواران، ردیمي از سنگ

(. 3974اند )دیمیتریویچ، زا  سوراسیك میاني پوشیده شدهر دگرشیب با سنگوجود دارد كه به طو

توانود حاصول زا  لیاس است و دگرشیبي و دگرگووني یواد شوده، مويارز سنگتوالي دگرگوني زم

زا  لوار  سوراسیك پایین دگرگوني است و رو  رویداد سیمرین میاني باشد.در ناحید اق ید، سنگ

(. 3169پوشاند )زوشمندزاده، ا  ناپیوسته و با كنگ ومرا ميراسیك باال، به گونهزا  سولنها را رسوب

ساختي پس از لیاس این دگرگوني كه از درجد به نسبت پایین )شیست سبا( است، به رویداد زمین

و پیش از سوراسیك باال مربوط است.در نواحي زمدان، كرمانشاه، گ يایگان، خمین، مالیور و ازنوا )از 

سونگي زا  شوی ي و ماسوه، لندزیت و به ویژه رسوبلزكسیرجان(، تناوبي از سنگ –سنند   نوار
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(. زمان این دگرگوني، 3971خاكستر  تیره وجود دارد كه از یك دگرگوني لشكار متأثرند )بربریان، 

گورما مجمواد دگرگون شودة مووردنظر را به سوراسیك باال نسبت داده شده است، ولي در كوه خان

زوا  نوادگرگوني لزوكپوشاند. وجود سنگزا  سوراسیك باالیي نادگرگونه ميلزكدیمي از سنگر

زا  دگرگون شدة زمدان نشانگر سن سوراسیك میاني و بیانگر ام كورد سوراسیك باال بر رو  شیل

وارگي به خوبي گسترش دارد ولي كرمانشاه، شیست –زا  زمدان سیمرین میاني است. در دگرگونه

وارگي توسط یك فاز جدیدتر دگرشك ي )كرتاسد باال( با ارگي چندان لشكار نیست. این شیستخطو

سوان زا مواز  زاگرس است. بدینالگو  تك چین و ساختار شكنجي، تغییر كرده و محور تك چین

در ناحید زمدان، دست كم دو فاز دگرشك ي دینامیك وجود دارد. فاز نخست، با فشار متوسط است 

شرایط مناسب شیمیایي و ترمودینامیكي، ب ورزا  كیانیت را ایجاد كرده و فاز دیگركه از نظر كه در 

وارگي فاز نخسوت شوده و خوود یوك دادن شیست دگرگوني چندان ازمیت ندارد ولي موجب چین

 (،3973وارگي جدید به وجود لورده است )بربریان و ا و  تهراني، شیست

 از دو  متع ق به كرتاسد پسین است. گمتني است كه:فاز نخست سوراسیك میاني، و ف 

 رود.* پیرامون مالیر و بروجرد، درجد دگرگوني از شیست سبا باالتر نمي

زوا  بوارگ و بوه نسوبت زا  سوراسیك، دارا  ادسيا  مناطق مانند اَزنا، تالك شیست* در پاره

 خالص تالك است.

زا  سوراسیك در صونایع شیشوه و ا موجود در دگرگونيزا  كوارت* در ناحید زمدان و اَزنا، از رگه

 شود.فروسی یس استماده مي

تووان از لنهوا بوه انووان زا  حاصل از فرلیند دگرگوني، ارزش اقتصواد  دارنود و موي* لندالوزیت

 دیرگداز استماده كرد.
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ي سنگ: دگرگون شدن رسوبات شی ي و ماسه دگرگونی ژوراسیك در ايران مرکزي و بلوك لوت

س م، لبگر  )در بخش سیرجان نیست. در نواحي چهارفرسخ، ده –سوراسیك، محدود به نوار سنند  

خاور  و شما  ب وك لوت(، خاور ازبكوه، ناحید گنابواد، جنووب خواور  نهبنودان جنووب خواور  

 میاني سرگذشت مشابهي دارند.  –زا  سوراسیك پاییني سمنان و ترود، سنگ

 

 كرتاسه در ایران

 همقدم

می یوون  75زا  گل سمید  اروپا  شمالي گرفته شده كوه بوا نا  سیستم كرتاسه از سنگ نهشته

 ترین دورة ماوزوییك است.سا  امر، طوالني

كرتاسه به خوبي توصیف نشده و باور زمگان بر لن است كه این مورز بوا  –در ایران، مرز سوراسیك 

زا  نوین ز نو  كوزاایي است. ولي، یافتهشود كه اساختي سیمرین پسین مشخص ميرخداد زمین

زوا  تیتوونین دزند كه بر خالف پندارزا  موجود، در بسیار  از نقاط ایران، مرز لشكوبنشان مي

زا  سرف است. به سخن دیگر، غاز ( تدریجي و از نو  محیط)سوراسیك پایاني( و بریازین )كرتاسد ل

وایل كرتاسد پیشین و پوس از لشوكوب بریوازین و بوه رویداد نامگذار  شده به سیمرین پسین، در ا

احتما  قو  در زمان نئوكوومین )پیش از بارمین( رویداده كه موجب خووورو  گستوووردة زمین از 

رو است كه به جا زاگرس، حوضد ف یشي خواور ا  شده است. به زمینلب و برقووورار  شرایط قاره

زووا  لوار  سرخ رنگ است كوه یمرین پسین انباشتووهزا  پس از رخداد سایران و مكران، نهشته

زا  لوار  رسد. ردیفلپتین مي –دار بارمین زا  كربناتووي اُربیتولینبا یك گذر تدریجي به ردیف

( سنگوارة شواخص 111مورد سخن )شوریچه در كيه داغ، سنگستان در ایران مركا ، سازند نقره و 

 اند.تي به سن نئوكومین دانسته شدهندارند و بیشتر به لحاظ چینه نگاش
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زا  كرتاسه پاییني ایران زسوتند كوه در البورز )سوازند دار بارزترین ردیفزا  اُربیتولینلزكسنگ

زوا  زاگورس كوه( و كووهداغ )سازند تیرگان(، ایران مركا  ) سازند تمت و سازند شاهتیاكوه(، كيه

زا  وسیعي )به (. در گستره31-5جه دارند )شكل )سازندزا  فه یان و داریان( گسترش در خور تو

لپتین با گوذر  تودریجي،  –دار بارمین زا  اُربیتولینلزكمكران(، سنگ –جا حوضد ف یشي زابل 

زا  رسند كه لمونیتخاكستر  مي –مارني، سبا  –زا  شی ي گازي ناپیوسته )زاگرس( به انباشته

در زاگرس سوازند كژدموي، در ایوران مركوا  سوازند درة نو  بودانتي سراس و سن للبین دارند كه 

اند. با وجود ایون، در منواطقي كوه گذار  شدهداغ سازندزا  سرچشمه و سنگانه نا زنجیر و در كيه

 زا  للبین وجود ندارد.زا  فرسایشي وابسته به رخداد اتریشي شدید باشند، شیلچرخه

مرز تقریبي كرتاسد پیشین و كرتاسد پسین شوازد  از در بسیار  از نقاط ایران، به جا زاگرس، در 

شود كه به جا موارد نوادر )شورق تهوران ، یواد( بیشوتر از نوو  ساختي دیده مينواي رخداد زمین

 زا و قابل قیاس با رخداد جهاني اتریشي است.زمین

رسد كه بور ميا  یكسان ندارند و به نظر زا  رخسارهزا  كرتاسد باالیي ایران ویژگيسنگ نهشته

زوا  رسووبي كرتاسود بواالیي از یكودیگر جودا خالف شرایط یكسان رسوبي كرتاسد پاییني، حوضه

ا  چینوها  حاكم بوده است. به زمین لحواظ، واحودزا  سونگاند و بر زر حوضه شرایط ویژهبوده

 ي دارنود. یكوي از زا  محاند و یا نا كرتاسد باالیي ایران، به جا زاگرس و كيه داغ، نامگذار  نشده

زا  قابل قیاس بوا ساختي وابسته به رخدادزا  زمینزا  كرتاسه پسین ایران، تكرار حركتویژگي

زا  فرسایشوي درون زا  رسوبي و چرخهچرخد ساب زرسي نین است. به زمین رو است كه وقمه

تاسه در زمان پس زا  كرتاسد باال  ایران مكرر است. بازپسین ایست رسوبي كرتشكیالتي در ردیف

از ماستریشتین صورت گرفته كه قابل قیاس با رخداد الرامین است و كه سیستم كرتاسه را به پایان 

زا  خروجي و یا زا  كرتاسد ایران از نو  روانهزا  رسوبي، بخشي از سنگبرده است.جدا از انباشته

 زا  نموذ  است.توده
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سویرجان  –وان كمي در البرز و بیشتر در زون سنند  تزا  لتشمشاني كرتاسه پاییني را ميسنگ 

زا  لتشمشاني كرتاسد باالیي به ( دید. سنگ 111لزنگ، ارومیه، مهاباد و لباد، كبودر)اق ید، حاجي

بامان و خاور  –سیرجان، كمان ماگمایي ارومیه  –ویژه در نواحي البرز شمالي، ازر، زنجان، سنند  

كاشمر، تربت حیدریه، باختر ارومیه و حوضد  –ر نوارزا  افیولیتي سباوار اند. دایران بسیار گسترده

زا  لتشمشاني كرتاسد باالیي خاستگازي از گوشته دارند كه در بازپسوین ف یشي خاور ایران، سنگ

زوا  افیوولیتي انووود و بخشوي از مجمواوهزا  سرف تشكیل شودهزایي و در گود مراحل افیولیت

توا  64زا  نموذ  منصوب به كرتاسد پسین، سن رادیومتر  دزند. تودهكیل ميكرتاسد ایران را تش

( بروناد 111سیرجان )زمدان، بروجرد، اراك و  –می یون سا  دارند كه به ویژه در زون سنند   71

ي امان به زیر مكران ایران اسوت دارند. تودة نموذ  بامان نیا نشانگر لغاز فورورانش پوستد اقیانوس

 می یون سا  پیش( فعا  بوده است. 64كه از زمان كرتاسد پسین )

شودن زوا  اقیانوسوي، بسوتهزایوووي، تشوكیل پوسوتهجدا از تكاپوزا  ماگمایووي، پدیدة اقیوانوس

زوا  اقیانوسوي بور رو  زمیندرززا  تتیس جووووان در زاگرس و ایران مركا ، رانده شدن پوسته

زایوي بوا خاسوتگاه ماگموایي جم گوي بوه پویوایي زوا  كوانيزا و سرانجووا  پدیودهحاشیووود قاره

 سيودینامیك ایران در زمان كرتاسه اشاره دارند. 
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 كرتاسه در البرز

زا  تیتونین )سوراسیك پسین( و زا  پالسیك زمگني با سنگوارهبیشتر نقاط البرز شمالي، سنگ در

كرتاسه در لنهوا تنهوا بوه كموك  –نئوكومین )كرتاسد پیشین( وجود دارد كه تعیین مرز سوراسیك 

اسیك دزد كه در البرز شمالي، گذر از سورپذیر است. نكتد یاد شده نشان ميزا  فسی ي امكانیافته

به كرتاسه، لرا  و تدریجي است و به جا ناحید ك ور كه رسوبگذار  دریایي از سوراسیك تا كرتاسود 

(، در دیگر نواحي البرز شمالي، رویوداد سویمرین پسوین در 3972پسین پیوسته بوده )سید امامي، 

یوك  زوا  موجوود كوه بوهزمان پیش از بارمین امل كرده است.در البرز جنوبي، بر خوالف گاارش

زا  تیتوونین و حتوي كرتاسوه اشواره دارد، وجوود سونگواره-ناپیوستگي رسوبي در مرز سوراسویك 

(، جنوب تهران )ریویه، 3911( و )ریویه، 3922پایه )كرومبرگ، زا  سهنئوكومین در كوه –تیتونین 

( گویوا  لن اسوت كوه در مورز 3167كووه )كشواني، ( و فیروز3972(، جا  )ا وو  نواییني، 3943

ا  البرز جنووبي، تمواوت چنوداني بوا البورز چینها  و سنگچینهكرتاسه، شرایط زیست -سوراسیك 

زا  فرسایشي پیش از بوارمین )فواز فرسایشوي سویمرین شمالي نداشته، ولي در البرز جنوبي دوره

زا  نئوكومین و تیتوونین شوده تر بوده و به طور مح ي موجب فرسایش بیشتر نهشتهپسین( شدید

زا  وسویعي از البورز بوا زا  فرسایشي پیش از بارمین )سیمرین پسین(، گسترهت.پس از چرخهاس

دریا  پیشروندة نئوكومین پوشیده شده است ولوي شورایط رسووبي متمواوت زموراه بوا تكاپوزوا  

زوا  زا  كرتاسه البرز، به ویژه البورز جنووبي و البورز شومالي تماوتلتشمشاني سبب شده تا سنگ

پوذیر ا  امكانزوا  منطقوهشته باشد و اراید شرحي بر كرتاسد البرز تنها با تكیه بر ویژگيلشكار دا

 است.

 کرتاسه در البرز جنوبی
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زا  شناسي موجود نشانگر لن اسوت كوه در دامنوهزا  زمین: داده كرتاسه پیشین در البرز جنوبي

سواختي ارد، ولي حركات زمینزا  گسترده دجنوبي البرز مركا ، رسوبات كرتاسد پاییني رخنمون

 اند.زا  این زمان اثرگذار بودهحین و پس از رسوبگذار ، بر سنگ

نشست رسوبات سوراسیك باالیي )سازندزا  الر و لب نیك(، در محویط (، ته3173به نظر صادقي ) 

 امیق، تا نئوكومین ادامه یافته است، ولي بوه سومت بواال، ایونتا نیمه Sub – Tidalفروكشند  

 Inter - Tidalكشوند  تر دریایي با شرایط فروكشند  تا میوانرسوبات به توالي نواحي كم امق

دار و گوواه مووواز ، در زیوور بووارمین، بووا ناپیوسووتگي زاویووه –اند. رسوووبات نئوكووومین تبوودیل شووده

وده دار لپتین قرار دارند. اگرچه دریا  پیشروندة لپتوین بسویار گسوترده بوزا  اُربیتولینلزكسنگ

ا  نقواط البورز جنووبي ماننود منطقود الور  و دار لپتین در پوارهزا  اُربیتولینلزكولي نبود سنگ

 ساختي پیش از لپتین است.لباد نشاند فراخاست پیش از حد این مناطق در اثر حركات زمینسید

ن برونواد پایه، در دیگر نواحي البورز جنووبي، رسووبات للبویزا  سهبه جا دو ناحید خرسنگ و كوه

ندارند. در منطقد خرسنگ، رسوبات للبین در محیط دریایي به نسبت سرف، با انرس  ضوعیف شوكل 

نامگوذار  « بخوش زَشوتَر» ( لنها را بخش باالیي سازند تیاكوه و به نا  3966اند كه لسرتو )گرفته

شویل سوبا بوا  متور 96دار، حدود زا  اُربیتولینلزككرده است. در منطقد سه پایه، بر رو  سنگ

سط  شكست تاره خاكستر  تیره وجود دارد كه فاقد زر گونه سنگوارة شاخص است ولي بوه سون 

زا  للبین دیگر نواحي ایران باشود. بنوابراین، جودا از لور شیلتواند یاداند كه ميللبین دانسته شده

پس از فواز فرسایشوي ارند، زا  سوراسیك دا  با سنگتوالي كرتاسد لغاز  كه رسوبگذار  پیوسته

سیمرین پسین، پیشرو  دریا  كرتاسه در دامند جنوبي البورز در منواطقي ماننود خواور تهوران از 

كوه از لپتین رخ داده ولوي كوه، لبیك قاوین و اَ َمبارمین و در مناطقي مانند سمنان، دماوند، فیروز

ا ( كل البرز جنوبي از لب خوار  می یون س 311در اواخر للبین، تحت تأثیر فاز كوزاایي اتریشین )

 ا  بر لن چیره شده است. و شرایط قاره
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دار اسوت كوه بوه زا  اُربیتوولینلزكزا  كرتاسد پایین سنگدر البرز جنوبي، رخسارة چیرة سنگ

دار زوا  اُربیتوولینلزكتقریب در زمه جا رخسارة سنگي زمگن و زمانند دارند. ریارخسارة سونگ

زا  دریایي كوم سرفوا بوا شورایط فروكشوند  توا زا در محیطت كه این رسوبلپتین گویا  لن اس

زوا  لزكاند و به طور دگرشیب بر رو  سنگكشند ، با انرس  ضعیف تا متوسط نهشته شدهمیان

دار البرز جنووبي از تور قرار دارد. مؤلمان مخت ف برا  توالي اُربیتولینزا  كهنسازند الر، و یا سنگ

( و سازند تیاكوه )لسرتو 3966)اشتایگر،  C3(، 3964)دلنباخ،  K3(، 3964)لسرتو،  U3زا  نشانه

زا  تر بووده و نشوانگر سونگاند كه در بین لنها سازند تیاكوه رایج( استماده كرده3964و ایيولیتو، 

 كرتاسد پایین البرز جنوبي است.

در نادیكوي لبواد  پ وور، « تیاكوه » نا   (، با اقتباس از3964: را لسرتو و ایيولیتو ) سازند تیزکوه

متر ضوخامت،  371اند ولي این سازند بُرش الگو ندارد. در این محل سازند مورد نظر، با معرفي كرده

لزوك سونگ و سونگشناختي است. واحد لوار  متشوكل از كنگ وومرا، ماسوهشامل دو واحد سنگ

الیه و صخره ساز در ایل به صورتي، ضخیمرنگ، مزا  روشنلزكا  زردرنگ در پایین و سنگماسه

 –دزند كه مرز زیور لن بوا سوراسویك بواالیي باال. مجمواد این دو، یك توالي رسوبي را تشكیل مي

دار است.بر خوالف زا  سنومانین دگرشیبي زاویهكرتاسه لغاز  )سازند الر( و مرز باال  لن با ردیف

بخش كربناتي سازند تیا كوه سیما  شاخصوي دارد و  زا  لوار  پایه كه چندان نمود ندارد،ردیف

زا  لور سوتی یواد« تیاكووه » سازد. به طور معمو ، ا  از چكادزا  ب ند البرز جنوبي را موويپاره

كربناتي خشني است كه به داشتن اُربیتولیوون شاخص است. به زمین دلیل، به طور اموو  از ایون 

 شود.یاد مي« تیاكوه زا  لزكسنگ» واحد سنگي به نووا  

اسوت. تر زا  نوو  رودیسوت شواخصا داران اُربیتولین و دوكموهزا  فراوان، روزنهدر بین سنگواره

زوووا  (، بُرشb) 3966فراواني اُربیتولین در پایین و رودیست در بخش باالیي سبب شده تا لسرتو 
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در باال « زَشتَر» در پایین و « رسنگ خَ» میان درة كر  و درة زراز را به دو بخش غیررسمي به نا  

 تقسیم كند.

سونگ كووارتا  و زاد ، ماسوهزوا  توكمتر ستبرا شامل برش 111تا  251با « بخش خَرسنگ » 

بنوود  نامشووخص اسووت كووه بووه سوومت بوواال بووه دار بووا الیهرنووگ اُربیتووولینزا  تیوورهلزكسوونگ

زا  سونگاین بخوش و بور رو  ماسوهرسد. در قاادة زا  میكرایتي خاكستر  تیره ميلزكسنگ

دار بوه رنوگ سوبا وجوود دارد . ایون بخوش متور بازالوت اولیووین 41كوارتا  ضخامتي نادیك به 

باالیي( قرار گرفته و سن لن لپتین تعیین شوده  –نیك )سوراسیك میاني )خَرسنگ( رو  سازند لب

 است.

كسووتر  روشوون زمووراه بووا متوور میكرایووت نووازك الیوه بووه رنووگ خا 371شووامل « بخوش زَشووتَر» 

دار صورتي رنگ است كه بوه داشوتن رودیسوت فوراوان و سون زا  چرتزایي از میكرایتالیهمیان

زا  سازند تیاكوه نشانگر لشكوب زا، از جم ه بُرش الگو، سنگوارهللبین شاخص است.در بیشتر بُرش

ین تا اوایل للبین است و حتي به زا، تغییرات سني این سازند از بارماست. ولي در برخي بُرشلپتین 

زا  پایاني این سازند ممكن است به سنومانین تع ق داشته باشد، ولي ایون ( الیه3964باور دلنباخ )

سن مورد تأیید زمگان نیست.به جا تغییرات ستبرا، در بیشتر نقاط البرز جنوبي )درة كور ، بواختر 

زا  سونگي و نگي زمگن و پایدار دارد. ویژگي( سازند تیاكوه رخسارة س111سمیدرود، درة زراز و 

داغ و ایران مركا  است كه دار زاگرس، كيهزا  اُربیتولینزیستي این سازند زمچنان یادلور كربنات

 زمین است.نشانگر شرایط یكسان رسوبي زمان كرتاسد پیشین در گسترة ایران

ز جنوبي در شرایط رسوبي متماوتي نهشته زا  كرتاسد باال  البر: ردیف كرتاسد باال در البرز جنوبي

زا در خوور توجوه اسوت و تواكنون ردیموي كوه نشوانگر اند و به زمین دلیول، تغییور رخسوارهشده

زا  امومي كرتاسد باال  البرز جنوبي باشد قابل نامگذار  و معرفي نبووده اسوت. از نوواحي ویژگي

زا  شما  و خاور تهران، نسوبت بوه دیگور گوناگون البرز جنوبي، مطالعات انجا  شده بر رو  بُرش
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زا  كرتاسد باالیي را به سه واحود (، رسوب3966كوه، اشتایگر )نقاط، بیشتر است. در منطقد فیروز

C1, C2  وC4( برا  رسوب3964تقسیم كرده است. در منطقوود الر، لسرتو ) زا  نازمگن كرتاسد

زا  سيایه(، دلنباخ ده است. در خاور تهران )كوهاستماده كر U5و  U2 U4 ,U1زا  , باال از نشانه

تقسویم كورده اسوت. در K1و  K2c, K2b, K2aزا  كرتاسد باال را به واحودزا  ( ردیف3964)

شوود، در گونه كوه دیوده مي(، تقسیمات اشتایگر را باور دارد. زمان3167كوه، كشاني )جنوب فیروز

زا  سنگي و به ویژه زیستي و بوه تبوع به ویژگيشناسان مخت ف نسبت شما  و خاور تهران، زمین

زا  به طوركامل متماوت و گاه متناقض دارند، زا  كرتاسد باال دیدگاهزا  مح ي ردیفارز لن، زم

 (. 34-5زا دشوار و حتي ناممكن است )شكل ا  كه جمعبند  نظربه گونه

ه جا زاگرس( با فاز كوزاایي اتریشین و كرتاسد باال، زمانند دیگر نقاط ایران )ب –مرز كرتاسد پایین 

زا  لتشمشاني مشخص است. در پي این كوزاایي )اتریشین( دریوا  ناپیوستگي رسوبي و گاه تكاپو

ا  كوه تووالي پیشروندة سنومانین بیشتر مناطق دامند جنوبي البورز مركوا  را پوشوانده بوه گونوه

دار و یوا موواز  توولین را بوا دگرشویبي زاویوهزا  اُربیلزكا  سنگسنومانین، با كنگ ومرا  قااده

ا  كه در زمان تورونین، پوشاند. از اواخر سنومانین، بر سرفا  حوضد رسوبي افاوده شده، به گونهمي

شد كه محول مناسوبي فشم با دریا  به نسبت سرفي پوشیده مي –به ویژه نواحي شما  گسل مُشا 

تورونین بوده اسوت،  -یق و امیق، سنومانین پسین دار نواحي نیمه امزا  چرتبرا  نهشت لزك

تورونین سرفا  كمتر  داشته كه منجر به نهشت  –كوه، حوضد سنومانین پسین ولي در باختر فیروز

ز  و گاه پالنكتون، در محیطي دریایي با شرایط فروكشند  داران كفزا  لزكي حاو  روزنهبرسو

يایه، محیط دریایي تورونین بسیار كم امق و ناپایدار و بوا زا  ستا نیمه امیق شده و حتي در كوه

زا  لباد( سنگكوه )بُرش سیدانرس  متوسط تا زیاد بوده و سرانجا  در نواحي جنوب باختر  فیروز

ا  مابور در نواحي بوه نسوبت نادیوك، بوه احتموا  نتیجود تورونین وجود ندارد . تغییرات رخساره

 (.3173ط نازمسان در نواحي مخت ف حوضه است )صادقي، زا و ایجاد شرایام كرد گسل
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 –ا  كه در شما  گسول مُشوا شرایط رسوبگذار  در دریا  كُنیاسین مشابه تورونین بوده، به گونه

زا  میكرایتي متوسط لزكفشم حوضه سرفا  بیشتر  داشته و رسوبات تورونین به لرامي به سنگ

رسود، ولوي بوه سومت خواور در غورب سوبت امیوق مويتا ستبرالید خاكستر  محیط لرا  و بوه ن

زا  فاقد چرت انتها  تورونین جا  خود را بوه یوك متور لزككوه، ضمن كازش سرفا، سنگفیروزه

دزد كه در محیط دریایي با شرایط فروكشند  توا زایي ميلزكلزكي و سيس به سنگسنگماسه

ریا  كنیاسین، زمانند دریا  توورونین، فشم، د –اند. در جنوب گسل مُشا نیمه امیق شكل گرفته

ا  كه در منطقد سه پایه و دربندك، ضوخامتي از سرفا  كمتر و انرس  بیشتر  داشته است به گونه

زا  سنگ و سی ت سنگ، با ریتما ، ماسهلزكي، لزك ماسهسنگرسوبات تخریبي متشكل از ماسه

داران بنود  متقواطع زموراه بوا روزنوهاه چینهشیار و گنقش، نقشتكرار  زمراه با لثار  مانند مو 

ز  نهشته شده كه تمكیوك لنهوا از رسووبات تخریبوي سوانتونین ممكون نیسوت.در پالنكتون و كف

فشم به طور كامل مشابه كُنیاسین  –سانتونین، شرایط رسوبي به ویژه در شما  و جنوب گسل مُشا 

فشوم از ناحیود الر توا  –ي شمالي گسول مُشوا ا  كه دریا  سانتونین در تمامي نواحبوده، به گونه

 كوه حضور و گسترش داشته و از شرایط به نسبت نیمه امیق برخوردار بوده است. فیروز

كوه، این مناطق كه از نئوكوومین توا سوانتونین در ضمن با فرونشیني تدریجي جنوب باختر  فیروز

است. این پیشرو ، به احتما  تحت توأثیر  اند، با دریا  سانتونین پوشیده شدها  داشتهشرایط قاره

 رخداد ساب زرسي نین كه از تورونین تا سانتونین تداو  داشته، رخ داده است. 

فشم، شرایط محیطي دریا  سانتونین بوا نوواحي شومالي لن بوه طوركامول  –در جنوب گسل مُشا 

  كوم اموق و پور انورس  ا  كه در این نواحي، در زمان سانتونین دریوامتماوت بوده است، به گونه

نشین كرده اسوت. بوه زموین دلیول، در حضور داشته است و رسوبات تخریبي با ضخامت زیاد را ته

منطقد سه پایه تا دربندك، در ادامد رسوبات تخریبي كنیاسین، رسیوم رسووبگذار  تخریبوي اداموه 

 وومرا  ضوخیم توا تر  داشوته كنگبند  درشوتیافته و با نادیك شدن زمان سانتونین، حتي دانه
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ا  را بر جا  گذاشته است كه نشانگر امق كم و انرس  بیشتر دریا نسبت بوه زموان كنیاسوین توده

و به سن اواسط كنیاسین )؟( تا اواسط  K2b( این رسوبات تخریبي را با نشاند 3964است. دلنباخ )

كاميوانین در بیشوتر  ( سن كاميانین پیشوین را بواور دارد.دریوا 3173سانتونین )؟(، ولي صادقي )

مناطق دامند جنوبي البرز مركا  گسترش داشته است. رسوبات این زموان )كاميوانین( در منواطق 

 –فشم با اختالف رخسارة لشكار  زمراه است. در شما  گسل مُشوا  –شمالي و جنوبي گسل مُشا 

ر از سوانتونین بوه فشم، دریا  كاميانین با شرایطي در مرز فروكشند  تا نیمه امیق بوده و در گوذ

 كاميانین تغییرات لشكار  مشهود نیست. 

فشم دریا  كاميانین ضمن گسترش در خور توجه، شرایط متمواوتي  –در نواحي جنوبي گسل مُشا 

زوا  واحود با نواحي شمالي گسل مابور داشته است. دلنباخ، در نواحي شورق تهوران بور رو  لزك

K2c واحد گ وبوترونگانایید زا  دارا زا  گل سمید  و مارنلزك(  زاK1 كاميانین را معرفي )

زا  زا  شواخص ماستریشوتین را یافتوه اسوت.اگرچه در دامنوه( فسیل3173كرده، ولي صادقي )

( 3173جنوبي البرز مركا  رسوبات ماستریشتین چندان گواارش نشوده ولوي مطالعوات صوادقي )

ا  كوه در كوه اثبات كورده اسوت. بوه گونوهزحضور دریا  ماستریشتین را در درة الر و نواحي فیرو

لزك، لزك موارني در متر شامل سنگ 211محدودة الر ، رسوبات ماستریشتین، به ضخامت حدود 

لزكي به رنگ خاكستر  روشن تا متمایل به سبا و زرد دارا   –تناوب با مارن لزكي و شیل مارني 

زوا  لرا  و امیوق دریوایي را محیط زا  فوراوان پالنكتوون اسوت كوه رسووبگذار  درمیكروفسیل

 –دزد كه در نواحي جنوبي گسل مُشوا ( نشان مي3173زا  جدید صادقي )كند. یافتهمشخص مي

زوا  فشم نیا دریا در طو  ماستریشتین حضور داشته است. دریا  ماستریشتین تحت تأثیر حركت

تریشوتین، ایون منواطق زموراه بوا زودرس فاز كوزاایي الرامین قرار داشته و سرانجا  در اواخر ماس

فشم تحت تأثیر فاز كوزاایي الرامین قرار گرفته و بوه خشوكي تبودیل  –مناطق شمالي گسل مُشا 

ا  كوه در دار لشكار  برجا مانده است، به گونهشده است. لثار این پدیده به صورت دگرشیبي زاویه

دار دار و نومولیوتزوا  للويوولینزكمنطقد الر  رسوبات ماستریشتین با دگرشیبي لشكار در زیور ل
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لباد در زیر كنگ ومرا  فجن و در دربندك و جنوب زره در زیر رسوبات ايوسن و در تخت ا ي و سید

 ايوسن قرار گرفته است. –تخریبي پالئوسن 

  کرتاسه در البرز شمالی

ه كرتاسوه در بیشتر نواحي البرز شمالي، بوه جوا جنووب چوالوس، گوذر از سوراسویك )تیتوونین( بو

توان ناپیوستگي رسووبي وابسوته بوه ا  نقاط مي)بریازین( لرا  و تدریجي است. در زر حا ، در پاره

گووني تر نئوكومین دید. گونوازا  جوانزا  بریازین و ردیفرویداد سیمرین پسین را در بین سنگ

و زیسوتي ایون زوا  سونگي زا  رسوبي كرتاسد البرز شمالي، بیوان ویژگويشرایط حاكم بر حوضه

سازد و لذا مسايل كرتاسد البرز شمالي را، از باختر به خواور، در سیستم را در البرز شمالي دشوار مي

ماسوله، جنوب رشت، ناحید الزیجان(،  -سه گسترة محدودة باختر  البرز شمالي )نواحي بندرانالي 

تووان گنبود( موي –رگوان محدودة مركا  البرز شمالي )چالوس( و محدودة خاور  البرز شمالي )گ

 مورد بررسي قرار داد.

: در محدودة باختر  البرز شمالي، تووالي كرتاسود پوایین،  كرتاسه در محدودة باختر  البرز شمالي

زوایي از زوا  كربنواتي دارنود كوه نشوانهرخسارة سنگي متنواي از نواحي ساح ي، ریمي و یا رَمو 

ماسوله شوازد  از یوك  –ر پایاند باختر  منطقد انالي ساختي دارد. برا  نمونه دزا  زمیننالرامي

ا  از ایوران گواارش فاز كوزاایي میان رسوبات بارمین و لپتین وجود دارد كه تاكنون در زیچ نقطه

می یوون  311(. در اواخر للبین، دومین فاز كوزاایي كرتاسه )اتریشوین، 3173نشده است )صادقي، 

است. پیشرو  دریا  كرتاسد باال، در زمه جا زماموان نیسوت.  سا ( بر محدودة موردنظر اثر كرده

در ناحید بندرانالي، پیشرو  بعد  دریا در لغاز سنومانین بوده، در حوالي كوه در ناحیود الزیجوان 

پیشرو  دریا  كرتاسد باال در سنونین پیشین صورت گرفته و یوا در جنووب رشوت )كووه دُرفَوك( 

اند و سرانجا  در ناحید انالوي ب با رسوبات سانتونین پوشیده شدهزا  للبین، به طور دگرشیبایوزر 

ماسوله، پیشرو  بعد  تا ماستریشتین به تعویق افتاده است. مناطق الزیجان و جنوب رشوت در  –
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 –انود، در حوالي كوه در ناحیود انالوي ماستریشتین پسین، بر اثر رخداد الرامین، از لب خار  شوده

رسند.شورحي زا  دانین )پالئوسن( ميلزكتریشتین به لرامي به سنگماسوله، رسوبات لزكي ماس

توانود بیوانگر ویژگوي ایون ماسوله، جنوب رشت و ناحید الزیجان، مي –بر كرتاسد نواحي بندرانالي 

 زا در محدودة باختر  البرز شمالي باشد.سنگ

زوا  توالش، بوه ویوژه از كووه زا  شومالي رشوته: در دامنه ماسوله –كرتاسه در نواحي بندرانالي 

زوا  سوراسویك پایواني و زا  سونگي و زیسوتي سونگالنهار بندرانالي به سمت باختر ویژگينصف

زا  البرز، نو  و شرایط رسووبي زا  لشكار با دیگر بخشا  است كه به دلیل تماوتكرتاسه به گونه

(، بدون 3975یویس و زمكاران )كند. دزا )تالش( تدااي ميبه طور كامل استثنایي را در این ب ند 

انود. زا  كرتاسود ایون ناحیوه نوشوتهرسوبي، شرح كام ي بر سنگ –زا  ساختار  اشاره به حوضه

دزد كه گسترة موردنظر منطبق بر بخشي از فرونشست پاراتتیس است ا  نشان ميزا  منطقهداده

 –رده اسوت. در گسوترة انالوي خار استماده كو –كه نوگل )منتشر نشده( برا  لن از واسة كاسيین 

 ریف و ریمي دارند.پشت –دلتایي، كوالبي  –زا  كرتاسه سه رخسارة متماوت ساح ي ماسوله، سنگ

توان دید زا  تالش ميكرتاسه را بیشتر در منطقد شما  خاور  كوه« دلتایي  –رخسارة ساح ي » 

زا  لندزیتي تا ق یایي، بوه گدازهزا  لوار  است كه مقدار درخور توجهي توف و یا كه شامل سنگ

لذریون دارد. تووالي  –ا  كه سیما  دوگاند رسووبي شود، به گونهویژه در بخش باالیي لن دیده مي

زایي اتمواقي از الیهسنگ زستند كه میانزا  سی تي و ماسهلوار ، از جنس سی ت سنگ، گ سنگ

زوا  ایون رخسواره و زغالي فراوان ویژگويزا  گیازي لزك دریایي و یا كنگ ومرا دارند. خردهسنگ

متر ستبرا دارند، ولي  2111تا  3511دلتایي حدود  –زا  ساح ي است.در نادیكي زشتير، رخساره

زوا  الیوهزا  موجود در میانبه سمت باختر و جنوب، كازش ضخامت درخور توجه است. سنگواره

پسین است. قرارگیر  ایون تووالي بور  لزكي این رخساره، نشانگرلشكوب سنومانین تا ماستریشتین
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تواند نشاند یك فرابو  كهن و فرسایش طوالني پیش تر از سوراسیك پسین، ميزا  كهنرو  سنگ

 از سنومانین باشد.

زوا  توالش )تيوه زا  شمالي كووهبه ویژه در بخش مركا  دامنه« ریف پشت –رخسارة كوالبي » 

زا  محدود و پراكنده دارنود. رخسوارة د شا (، رخنمونمازورزا  پیرامون شهر ماسوله و در منطق

سونگ و زایي از شیل، ماسهالیهزا  لزكي است ولي این رخساره پایدار نیست و میانچیره، كربنات

زا  توفي به ویوژه در بخوش الیهشود. میانزا افاوده ميتوف چه در زمان و چه در مكان به كربنات

داران لشكوب بریازین اسوت. اییني این رخساره، دارا  لمونیت و روزنهتر است. بخش پباالیي فراوان

زوا  زا  پایاني ایون رخسواره اینوسوراموسزا  بارمین و حتي در الیهزا  باالتر، لمونیتدر ردیف

زوا  ریموي زا ممكن است با رخسارهلزكلپتین گاارش شده است. مرز زیرین این سنگ –بارمین 

خاكستر  رنگي اسوت  –زا  لزكي سبا االیي( باشد. مرز باالیي لنها به شیلسازند الر )سوراسیك ب

زوا  تورونین اشاره دارد.در بخوش مركوا  دامنوه –كه سن سنونین دارد و به ایست رسوبي للبین 

زوا  كرتاسود بواال، رخسوارة پیشورونده دارد و بوه طوور دگرشویب زوا  توالش، سونگشمالي كوه

پوشاند. پیشرو  دریا  كرتاسه در زمه جا زمامان نیسوت و ن را ميلپتی –زا  بریازین لزكسنگ

زوا  پیشورونده در زموه جوا تركیوب تغییرات سني لن از لشكوب كنیاسین تا سانتونین است. الیه

زوا  الیوهسنگ و شیل است كوه میوانسنگي زمگن ندارد، ولي بخش امدة توالي تركیبي از ماسه

زا  ماستریشتین پسین رسد كه ریا سنگوارها  ميزا  ق وهلزكلتشمشاني دارد و در باال به سنگ

 دانین دارد. –

ماسوله رخنمون دارد و به طرف خواور و شوما   –كرتاسه، بیشتر در باختر انالي « ریمي رخسارة » 

شود و یا با زا به تدریج نازك ميرسد. ولي در دیگر جهتپشت ریمي مي –خاور به رخسارة كوالبي 

 شود.تر از كرتاسه پوشیده مي  جوانزارسوب
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متر ستبرا دارد و تغییرات سني لن از نئوكومین تا كاميانین باالیي  511این رخسارة ریمي، بیش از 

زا  بارمین زا  لزكي است. سنگزا  مارني و شیلزا  نئوكومین این رخساره، لزكاست. سنگ

زا  لزكزایي از سنگالیها  توف با میانززا  لندزیتي و الیهچندان مشخص نیست. سيس گدازه

زا  كرتاسود بواال سوتبرا  چنوداني ندارنود و للبین وجود دارد. سنگ –دار به سن لپتین اُربیتولین

 –داران پالنكتوون بوه سون سونومانین دار بوا ج بوك و روزنوهزا  متب ور و صدفلزكبیشتر سنگ

 كاميانین زستند.

زا  سوراسیك باال ا  از سنگرشت )كوه دُرفَك(، توالي پیوسته : در جنوب كرتاسه در جنوب رشت

یابود. ایون بارمین وجود دارد كه با سه ناپیوستگي رسووبي توا لشوكوب ماستریشوتین اداموه موي –

زا  زیر اسوت )لن وا و زمكواران، متر ضخامت دارد قابل تقسیم به ردیف 1511مجمواه كه حدود 

زا  زمگن، خاكستر  رنگ و لزكمتر ستبرا، سنگ 711دود با ح« زا  تیتونین سنگ( :» 3975

 زا  چرت است.دارا  ق وه

لزوك ا ، سونگماسه –زا  سی تي لزكمتر ستبرا، سنگ 311با حدود « زا  نئوكومین سنگ» 

زا  بارز و دیگر سنگواره Berriasellidaeزا  نو  سنگ است كه دارا  لمونیتنازك الیه و ماسه

تر كرتاسد پایین زا  جوانرسوبات تخریبي است كه با سنگ« زا  بارمین سنگ» ت.اسنئوكومین 

 )لپتین( ارتباط دگرشیب دارد )تنها دگرشیبي معرفي شده بین بارمین و لپتین( .

زا  محدود و پراكنده دارند كه بوا متر ستبرا، رخنمون 311با حدود « للبین  -زا  لپتین سنگ» 

 یابد.دار ادامه ميزا  بایوزرمي اُربیتولینلزكاسه سنگ لغاز و با سنگ، كنگ ومرا، مدولومیت

زوا  گ وبوترونكانوادار اسوت كوه در میوان دو لزوكتوالي زمگني از سونگ« زا  سنونین سنگ» 

 دگرشیبي پس از للبین و پیش از ماستریشتین( قرار دارند.
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ا  است كوه بوه زا  ماسهلزكسنگ متر ستبرا، از نو  3211با حدود « زا  ماستریشتین سنگ» 

زا  كوارتا در لن امومیت دارد. توالي ماستریشتین، بوه طوور شود و ق وهطور مح ي گ وكونیت مي

 گیرد كه با سازند فجن )پالئوسن( قیاس شده است.دگرشیب در زیر كنگ ومرایي قرار مي

 –(، در ناحیود الزیجوان 3975ان ): بنا به گاارش لن ا و زمكوار اَم َش –كرتاسه در ناحیه الزیجان 

اَم َش، زمانند دیگر نقاط البرز شمالي گذر سوراسویك بوه كرتاسوه تودریجي اسوت. ولوي در اینجوا، 

سنگ، گ سنگ( دارنود كوه بوا كرتاسد رخسارة لوار  )سی ت سنگ، ماسه –زا  گذر سوراسیك الیه

 لشكار دارد. دیگر نقاط البرز شمالي تماوت

 زا  ق یایي است.متر گدازه 211این ناحیه حدود « زا  بارمین سنگ» 

شود. یوك ناپیوسوتگي زا  حاو  اُربیتولین مشخص ميلزكبا سنگ« للبین  -زا  لپتین سنگ» 

 دار بین للبین و سنونین قابل شناسایي است.رسوبي از نو  دگرشیبي زاویه

 یوایي زیردریوایي از نوو  زوا  لذریون قمتر سوتبرا، سونگ 3111با حدود « زا  سنونین سنگ» 

زا  دارا  اُربیتولین، ارتباط لزكزا  ق یایي است كه با سنگا ، توف، گدازه وگدازهلگ ومرا  الیه

 زا  لزكي این مجمواه دارا  گ وبوترونكانازا  سنونین است.الیهدارد. میان دگرشیب 

رود، زوا  چومنیست. در برش اَم َش –زا  لتشمشاني سنونین، منحصر به ناحید الزیجان مجمواه

زوا  سونونین زمچنوان از نوو  رود و شما  پرنكوه، بخوش بارگوي از سونگپل رود باالیي، خشكه

 است. 111لگ ومرا، گدازه، توف و 

متور سوتبرا  111سنگ است كه حدود لوار  و از نو  كنگ ومرا و ماسه« زا  ماستریشتین سنگ» 

شاني سنونین و مرز باال  لن با كنگ وومرا  پالئوسون )سوازند دارد و مرز پایین لن با مجمواد لتشم

 ار است.دفجن( دگرشیبي زاویه
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زوا  كرتاسوه ا  از سونگ: در جنوب چالوس، توالي ویوژه كرتاسه در محدودة مركا  البرز شمالي

(، در 3973زا  لتشمشاني دارد. به گاارش كارتیوه )وجود دارد كه ضخامت درخور توجهي از سنگ

زا  سوراسیك میاني )سازند دلیچوووا ( و سوراسیك باالیي )سازند ند شمالي درة چالوس، سنگپایا

زوا  كرتاسوه سونگي گوروه شمشوك را تووالي سونگماسوه-زا  شی وي الر( وجود ندارد و نهشته

زا  رسوبي بارگ، تغییرات سني لن از بریازین تا كاميوانین پوشاند كه ضمن داشتن ناپیوستگيمي

 است.

ا  رنوگ و توودهلزك ايولیتي، روشونزا  كرتاسه، ردیمي از سنگترین بخش ردیفر اینجا، پاییند

 –رسي و موارن اسوت كوه ج بوك و كاليیونالزوا  بریوازین  –زا  نازك شیل لزكي زمراه با الیه

نا  داده « سازند چالوس » زا  كرتاسد جنوب چالوس، واالنژنین دارد. كارتیه به بخش میاني سنگ

واالنژنین را  –زا  بریازین لزكمتر ستبرا دارد و با ناپیوستگي، سط  زوازدة سنگ 3311كه حدود 

 اضو دارد : 5پوشاند. سازند چالوس مي

زا  سی تي ا  و الیهمتر ضخامت شامل دیاباز سُرخ تیره تا قهوه 125با « اضو لتشمشاني زیرین » 

 ین است.بارم –مارني و به احتما  به سن واالنژنین 

ا  بوا سون بوارمین زا  ماسهدار و شیللزك اُربیتولینمتر سنگ 371شامل « اضو لزك زیرین » 

 لپتین است. –پسین 

زوا  سوی تي زا  لذرلوار  و مارنزا  دیاباز ، سنگگدازه 321شامل « اضو لتشمشاني میاني » 

 رنگ است.سُرخ

دار اسوت كوه بخوش ا  اُربیتوولینو ماسهلزك سی یسي متر سنگ 71شامل « اضو لزك باالیي » 

سونونین دارد.  –لپتوین ولوي بخوش بواالیي لن سون سونومانین؟  –پاییني لن سن بارمین پسوین 
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زا  للبین سرنوشت روشني ندارند و وجود یك ناپیوستگي بوین سان در جنوب چالوس، سنگبدین

 سنونین محتمل است. –لپتین 

لذریون، از  –متور ضوخامت، شوامل یوك تووالي رسووبي  511با حودود « اضو لتشمشاني باالیي » 

 –دار )در وسط( و كنگ ومرا در باالست كه سون سونومانین میواني كنگ ومرا )در زیر(، بازالت الیوین

لزوك و موارن گ وبوترونكانوادار بوه سون پسین دارد. باالترین توالي كرتاسد جنوب چوالوس، سونگ

رسد و شیب و پیوسته به رسوبات دانین ميزا، به طور زمماستریشتین است. این نهشته –سانتونین 

این نشانگر لن است كه در جنوب چالوس، ام كرد رخداد كوزاایي الرامین منطبق بر مرز كرتاسوه 

زوا  سونگي كرتاسوه، مشوابه ترشیر  نیست. گمتني است كه در بخش شمالي درة زراز، ویژگي –

زوا  كرتاسوه در رو  (، در درة زراز، سنگ3976)جنوب چالوس است، ولي بنا به گاارش سوس ي 

 شوند.نئوكومین( دیده مي –مالفیر )سوراسیك باالیي  –مجمواد گچ 

ا  از نواحي نوده، زمانند پاره –گرگان  –: در نواحي گنبد  كرتاسه در محدودة خاور  البرز شمالي

اه با تغییر رخساره، از تیتونین توان شازد یك گذر تدریجي ولي زمرالبرز شمالي و البرز جنوبي، مي

ا  كوه زوتریووین )كرتاسود پواییني( بوود، بوه گونوه –زوا  بریوازین )سوراسیك پسین( به لشكوب

لزكوي  –رُسوي  –شوند و به تدریج به رخسوارة موارني زا  سازند الر در انتها مارني ميلزكسنگ

رسود كوه در ایون نوواحي، ناپیوسوتگي رسد. به نظر مويسازند پاق عه به سن واالنژنین تا بارمین مي

ساختي سیمرین پسین پس از لشكوب زوتریوین اثرگذار بووده اسوت. رسوبي وابسته به رخداد زمین

زا  كرتاسد جنوب گنبودكاووس را در قالوب سوه واحود سونگي غیررسومي (، سنگ3977فونتن )

 معرفي كرده است :

متر كه بوه سوه بخوش زیور قابول  511ت تا زوتریوین و ضخام –: به سن واالنژنین  سازند پاقلعه

 تقسیم است.
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لبي به سون واالنوژنین پیشوین بوا  –زا  خاكستر  متر مارن، رس 251تا  211« بخش پاییني » 

 لزك نازك الیه در باال است.زایي از سنگتناوب

زوتریووین  –ا  به سن واالنژنین پسوین لزك تخریبي قهوهمتر سنگ 391حدود « بخش میاني » 

 سنگي مشخص است.ماسه–زا  رسي الیهست كه به داشتن صدف فراوان و میانا

بوارمین  –متر دولومیت و میكرایت گ ي رنگ به سن زوتریوین پسین  321حدود « بخش باالیي » 

است.سازند پاق عه ویژگي یك چرخد پسرونده دارد. مرز پایین لن با سازند الر تدریجي، و مرز باال  

 للبین(، ناپیوسته است. –چندزاد  سازند جامي شوران )لپتین  لن با كنگ ومرا 

لپتین دیگر مناطق ایران است.  –دار بارمین زا  اُربیتولینلزك: یادلور سنگ شورانسازند جامی

متر لغاز و بوه تودریج بوه  11تا  21این سازند زمچنان با یك واحد لوار  ماسه سنگي به ضخامت 

رسود كوه در بخوش متر مي 271تا  261ا رخسارة اورگونین به ضخامت دار بزا  رودیستمیكرایت

 ا  و ریمي است.سنگي، و در باال تودهپایین، نازك الیه و ماسه

شوران با سازند پاق عه، از نو  دگرشیبي مواز  است ولي مرز بواالیي لن بوا مرز پاییني سازند جامي

دار خمیوف اسوت. بوا توجوه بوه شویبي زاویوه، دگر«سازند ق عه مووران » زا  كرتاسد پسین ردیف

لپتین ایران اسوت  –زا  كربناتي بارمین شوران یادلور رَم زا  سنگي و زیستي، سازند جاميداده

 كه با سازند تیاكوه البرز و دیگر سازندزا  زمامان درخور قیاس است.

ا  دار و تا اندازهونیتا ، گ وكزا  ماسهلزك: نشانگر یك واحد سنگي از سنگ مورانسازند قلعه

زا  سنونین دیگور كاميانین( دارد و با ردیف –گل سمید  است كه سن سنونین پسین )سانتونین 

 نقاط ایران قابل قیاس است.
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سنگي اسوت دار و یا بیومیكرایت ماسهمتر ماسه سنگ گ وكونیت 31بخش پاییني این سازند حدود 

متور سوتبرا،  71توا  61اینوسراموس دارد. بخش بواالیي، بوا  زا، خارپوستان وكه بقایایي ازپالنكتون

دار سنگ گ وكونیتزا  گرزكي، گل سمید  و سرشار از قطعات اسمنج است.ماسهلزكشامل سنگ

زا  قدیمي، شازد  بر یك ایست رسوبي از نو  دگرشیبي به سن للبین توا بخش پاییني و كارست

)در زیر( و ق عد مووران )در بواال( را از یكودیگر جودا  شورانسنونین پسین است كه دو سازند جامي

 سازد.مي

 در اواخر كرتاسه، حوضد البرز خاور ، تحت تأثیر كوزاایي الرامین از لب خار  شده است.

  کرتاسه در آذربايجان

دار، زا  كربناتي اُربیتوولینزا  كرتاسه، ردیفترین سنگزا  وسیعي از لذربایجان، كهندر گستره

زوا  لپتین با رخنمون محدود و بسیار پراكنده است كه بوه طوور دگرشویب زموین -ن بارمینبه س

 پوشانند.زا  زغالدار و دگرشكل شدة گروه شمشك را ميگوناگون به ویژه رسوب

مارني ف یش گونه زسوتند  –زا  شی ي تر بیشتر نواحي لذربایجان نهشتهزا  للبین و جوانردیف 

زوا  زا  بازیك زیردریایي دارند و بوه نهشوت لنهوا در گوودا زاني از گدازهكه به طور امو ، زمرا

 –زا  گس ي، اشاره دارند كوه از میوان لنهوا، سوه فرونشسوت زنجوان پویا  فروبو ، محدود به زون

تور اسوت. در مهابواد( بوارز -ج ما و فرونشست باختر ارومیوه )مواكو -مراغه، فرونشست شما  تبریا 

  فروبومي، به ویژه در شما  تبریا و باختر دریاچود ارومیوه، در زموان سونونین زابیشتر فرونشست

 زا  ف یشي، شرایط لرا  و سكویي، دوباره چیره شده است.پسین با سرانجا  گرفتن حوضه

دار زا  اُربیتولینلزكبخش ناچیا  از توالي كرتاسه شامل سنگ« مراغه  –فرونشست زنجان » در 

و زمچنین متر( 611تا  511ور امده در جنوب خاور  س طانیه، باختر زنجان )است كه به طلپتین 

برونواد دارنود. در ایون فرونشسوت،  111در بخش خاور  دریاچود ارومیوه ماننود دربنود، دیوا  و 
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زا  باختر زنجان )حد فاصل كَرَسف تا سعیدلباد( زمچنین از خاور میاندولب تا بندر رحمان و گستره

زوا  شویل و زا  كرتاسه از تناوب الیوهداغي و اشك، سنگدر جاایر اسيیر، قویون لو و نیاو زینت

خورده تشكیل شوده كوه ماسه سنگ كوارتا  به رنگ زوازده خاكستر  تیره تا سیاه به شدت چین

شوود. بوه نظور شوهرابي زا  لتشمشاني از نو  نیمه بازیوك توا بازیوك دیوده مويدر بین لنها سنگ

دار لپتوین )سوازند زوا  اُربیتوولینلزوكزا  شبه ف یشي كرتاسه با سونگف(، زمبر  ردی3171)

تیاكوه( تدریجي است. در این رسوبات ف یشي، سنگواره كمیاب است. در كوه محمود )ناحید مراغه( 

. بوه سون للبوین دانسوته اسوت )شوهرابي، Pusania spتنها لمونیت موجود را سویدامامي از نوو  

ا  موجود در رسوبات زا  مارني و لزك ماسهجان )ف توق(، در میان لزك(. ولي در باختر زن3171

زوا  پالنكتوون شواخص، سون توورونین را بورا  ایون شبه ف یشي، لمونیت، ب منیت و میكروفسیل

 (.3173كند ولي سن باالیي این توالي دانسته نیست )صادقي، زا اثبات مينهشته

زا  لوار  سُرخ پیشین، به ویژه در كوه مورو، با رسوب توالي كرتاسد« فرونشست شما  تبریا » در 

زوا  لزوكمتور سونگ 45شوود و بوه تودریج بوه حودود متر لغاز مي 11روشن به ستبرا  حدود 

للبوین  –فوراوان، بوه سون لپتوین  ا  و اُربیتوولینبند  منظم، دارا  دوكمهخاكستر  رنگ با الیه

زوا  لزكوي سونگ زموراه بوا الیوهباال از شیل و ماسه رسد.در شما  تبریا، توالي ف یش كرتاسدمي

دزنود. اسودیان زا  زیردریایي نیا بخش مهمي از این توالي را تشوكیل مويتشكیل شده و لندزیت

دانود. در زا  مخت ف این واحد گرفته، به سن ماستریشتین مويزایي را كه از بخش(، نمونه3172)

زا  امیق فروبو  شوده. رسووبات كو، جانشین حوضهكرتاسد پسین، شرایط دریایي كم امق نو  س

 6111تا  711این دریا  كم امق، به ویژه در شما  لذربایجان در منطقد بین خو  و ج ما، حدود 

زا  ریمي با فسیل لزكزایي از سنگزا  مارني دارا  گ وبوترونكا است كه ادسيمتر مارن و لزك

زا  گ وبوترونكادار نیا خود با دگرشیبي مهم در و لزك رودیست، اینوسراموس و لمونیت دارد. مارن

 (.3161گیرد )شمیراني، زیر توالي پالئوسن قرار مي
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سویرجان اسوت كوه  –بخش شما  باختر  اوالكوسن سونند  « فرونشست باختر دریاچد ارومیه » 

زوا  هرو، نهشوتانود بوه زموینزا  پویا  ماوزوییك شوكل گرفتوهزا  كرتاسد لن در گودا ردیف

زوا  زوا  كربنواتي، جریوانكرتاسد لن رخسارة ف یش توربیدایت دارند كه به داشوتن اولیسوتولیت

زوا  كرتاسود زا  لتشمشاني شاخص است. بخشوي از ردیوفزا  زیاد سنگلشمته و به ویژه حجم

اسوت كوه بوا زوا  پالسیوك كرتاسود بواالیي، بوه ویوژه ماستریشوتین باالیي این فرونشست، رسوب

زوا  ف یشوي (، رخسواره3167پوور )اند.در باختر دریاچد ارومیه، حقويزا  افیولیتي زمراههمجموا

زا  سنند  قابول قیواس دانسوته و سوتبرا  لنهوا را بویش از زا  بیابانك و شیلكرتاسه را با شیل

اسو یتي و كووارتایتي  –زوا  سوی تي كندكه به طور امده شامل شیل، شیلمتر برلورد مي 2111

لزوك، زا  سنگزا و الیهسنگ، سی ت سنگ، ادسيزا  ماسهگرگوني خمیف( و میان الیهشده )د

زا  لتشمشواني زایي از سنگلزك كنگ ومرایي یا كنگ ومرا با سیمان كربناتي است كه تناوبسنگ

 لندزیتي / داسیتي نیا به زمراه دارد.

رسد تا لپتین دارد و به نظر مي–ن زا  كربناتي، تغییرات سني از تریاس پسیزا  الیهمیكروفسیل 

زا  كرتاسود بواال  كه شرایط ف یشي لغاز شده از تریاس پسین، تا كرتاسه ادامه داشته است.سنگ

مهابواد اسوت كوه ویژگوي اموومي  –باختر دریاچد ارومیه، بخشي از لمیاة افیوولیتي محوور مواكو 

 3111شیب با توالي سوتبر  )بویش از زا  رنگین كرتاسد پسین ایران را دارند و به طور دگرلمیاه

زا  سبا تیره، خاكستر  تیره و سُورخ تیوره پوشویده متر( از ماسه سنگ، شیل و كنگ ومرا به رنگ

زا  متنواي از گ وبوترونكانا، به سن ماستریشوتین زسوتند ولوي اند. اینها به دلیل داشتن گونهشده

زوا  افیوولیتي و ايوسن نیا باشند. لمیاه –سن تر مانند پالئوزا  جواناحتما  دارد كه دارا  بخش

ف یشوي  –زوا  افیوولیتي زا  ف یشي كرتاسد پسین باختر دریاچد ارومیه، یادلور مجمواهمجمواه

 خاور ایران است.
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رنوگ، زوا  تیورها  بُور خوورده از شویلتوالي كرتاسد پوایین، مجمواوه« در فرونشست سنند  » 

زا  لتشمشاني از گونود حدواسوط توا بازیوك و ربیتولین و سنگزا  دارا  اُلزك، سنگسنگماسه

كننود. زا  لشمته را تودااي مويزا و محیطا  زستند و حتي به طور مح ي رسوببدون نظم چینه

ترین سنگوارة واحدزا  كربناتي است. سیدامامي دو لمونیت پیدا شوده زا  لپتین شاخصاُربیتولین

و  Prodeshaysites tenuicostatms (KOENENاز نو ) در واحدزا  شی ي این مجمواه را

Pseudohaploceras sp   زا  كرتاسد بواالیي (. نهشته3935به سن لپتین دانسته است )زازد

رنوگ زوا  تیورهمتر( از شیل 3711ناحید سنند ، زمچنان ف یش گونه و شامل مجمواد ستبر  )

تشمشاني دارنود و شوهر سونند  بور رو  لن لزك، كنگ ومرا و لزا  چند  از سنگزستند كه الیه

 نامیده شده است. « شیل سنند  » رو ساخته شده است و به زمین

لزك، اتشمشاني و شیل واحدزا  كنگ ومرایي توصیف شده در این مجمواه، شامل كوارتایت، سنگ

، زا  لتشمشاني بیشتر گوشه زستند. خمیورة كنگ وومرازا كمي گرد شده و سنگلزكاست. سنگ

زوا  زا  شیل سیاه فراوان است كه بوه روشوني بوه جریوانزا  كوارتایت و تكهلزك رُسي با دانه

زوا  زا به زمان كرتاسد پسین، به دلیول تنواوبلشمته زیردریایي اشاره دارد. نسبت دادن این شیل

هوا از لن زا  اینوسراموس، لمونیت است كه زمگوي لنداران گ وبوترونكانا، دوكمهلزكي دارا  روزنه

 كرتاسد پسین )سنونین( اند. 

 

 كرتاسه در ایران مركا 

ترین واحدزا  سنگي ایران مركا  است داركرتاسد پاییني، یكي از شاخصزا  اُربیتولینلزكسنگ

تور را زا  كهنرنگ لغاز و به طور پیشرونده و گاه دگرشیب سنگزا  لوار  سُرخكه اغ ب با ردیف
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زا، در نواحي گوناگون ایران مركا ، گویا  پیشرو  گسوتردة یاد این سنگپوشاند. گستردگي زمي

 زا، با دریا  پیشروندة كرتاسد پایین است.دریا و پوشیده شدن بسیار  از كهن پشته

قرار « سوراسیك باال » تر از زا  كهنبه طور ك ي، در مناطقي كه توالي كرتاسد پایین بر رو  سنگ

زوا  زایي كه سنگپي است. ولي در محلدار و گاه لذرینو  دگرشیبي زاویهدارند، زمبر  لنها از ن

زا  سوراسیك باال زمبر است، مانند جنووب بواختر  كرموان، جنووب راور، كرتاسد پاییني با ردیف

شیب و حتي ممكن اسوت تودریجي ، زمبر  لنها زم111ناحید بافق، منطقد خور، جنوب سباوار و 

، بوه «سویمرین پسوین » زا  كرتاسد پایین به رخداد كوزاایي ار پاید سنگدباشد. دگرشیبي زاویه

سواختي سن سوراسیك پسین نسبت داده شده است، در حالي كه این دگرشیبي، پیامد رویداد زمین

زووا  تور  )سوویمرین میواني( بوه سوون سوراسویك میواني اسووت. بنوابراین، بوا توجووه بوه دادهكهون

انود كوه پایین پس از یك ناپیوستگي رسوبي برجا  گذاشته شده زا  كرتاسدشناسي، ردیفدیرینه

( از سوراسیك میاني تا نئوكوومین )پویش از بوارمین( 111در برخي مناطق )اصمهان، یاد، اردكان و 

زوا  لغوازین نئوكوومین است و در بعضي نقاط، این ناپیوستگي نواي زیاتوس محدود بوه لشوكوب

ه دنبا  این زیاتوس، دریا  كرتاسه به تدریج در مناطق مخت وف باشد. بزوتریوین( مي –)واالنژین 

ا  كه این پیشرو  در منطقد گ يایگان از زمان زوتریووین، در ایران مركا  پیشرو  كرده، به گونه

گا، زمت تومون، طبس و گناباد از زمان اصمهان، زفره، انارك از زمان بارمین، در نواحي كاشان، كوه

ساغند از زموان للبوین، و در جنودق از سوانتونین رخ داده اسوت )صوادقي،  –  بادالپتین، در پشت

3173.) 

زا  وسیعي زا  كرتاسد پایین ایران مركا  دو رخسارة به طوركامل متماوت دارد. در گسترهسنگ

زووا  كرتاسوود پووایین نشووانگر سووكوزا  كربنوواتي اسووت، ولووي در از ایوون پهنووه، رخسووارة سوونگ

رو در زا  گس ي، حوضد فرونشست درخور توجه داشته و بوه زموینبه زونزا  محدود فروافتادگي

زوا  فروبوو  كرتاسود زا  كرتاسد پایین رخسارة ف یش گونه دارند. رخسارهاین گونه نواحي، سنگ
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زوا  سوبا، بوا سوتبرا  زیواد سونگپایین ایران مركا ، رخسارة به نسبت زمگني از شیل و ماسوه

باشود. رخسوارة كربنواتي معورف لنهوا موي« سازند شی ي بیابانك »  متر( است كه 1111تا  2111)

 كرتاسد پایین شامل سه واحد سنگي زیر است :

 –سنگي، به سون زوتریووین زا  كنگ ومرایي و ماسهمتشكل از نهشته« زا  لوار  زیرین ردیف» 

ك دارد و در شوما  لزوزایي از مارن و یا سونگالیهارغواني كه گازي میان –بارمین، به رنگ سُرخ 

متر( تا حودود  31تا  35شود. ستبرا  این واحد از خی ي كم )زا  گچ به لن افاوده ميكرمان، افق

 چند صد متر متغیر است. 

ساز اسوت زا  ستبرالیه با سیما  كوهواحد  بسیار لشكار از كربنات« زا  كربناتي میاني ردیف» 

اوایل للبین شواخص اسوت. رخسوارة سونگي  –زا  بارمین كه به داشتن اُربیتولین و دیگر سنگواره

زا  دریایي گر  با سرفا  كم و گوازي نشوانگر دار ایران مركا  نشانگر محیطزا  اُربیتولینكربنات

زوا  لزوكدارد و بوا سونگ Orogonian Faciesزا  ریمي اسوت كوه رخسوارة اورگوون محیط

 نگي و زیستي زیاد  دارد.زا  سدار دیگر مناطق ایران، شبازتاُربیتولین

رنوگ بوا رنوگ زووازدگي زا  رُسي تیرهو مارن ردیمي از شیل« مارني باالیي  –زا  شی ي ردیف» 

، 111زرد است كه به ویژه در اصمهان، یاد، خاور سمنان، كاشوان، انوارك و  –مایل به سبا زیتوني 

سیما  فرسووده و تيوه موازور  دارد و پوشاند. این واحد سنگي، دار را ميزا  اُربیتولینلزكسنگ

اسوت. بوه زا  نو  بودانتي سراس معرف لشوكوب للبوین زا  گوناگون لن، به ویژه لمونیتسنگواره

شوود. گسوترش یواد موي« زوا  للبوین شویل» زا  شی ي اغ وب بوا انووان رو، از این ردیفزمین

داغ و زوا  زاگورس، البورز، كيوههزا  للبین محدود به ایران مركا  نیست. در پهنجغرافیایي شیل

تواند بیوانگر شورایط یكسواني رسووبي زا  سبارنگ زستندكه ميزا  للبین، شیل، نیا ردیف111

تووان در زا  شی ي للبین ایران مركوا  را مويترین نهشتهزمان للبین در تما  ایران باشد. شاخص
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زا  رسووبي د ادامه دارد. ولي چرخهباختر گسل چاپدوني دید كه از جنوب خور تا بیاضه و خاور یا

 زا در زمه جا دیده نشود.گونه شیلپس از للبین سبب شده تا این

اند. با وجود این، گذار  نشدهزا  سه گاند كرتاسد پایین ایران مركا  زنوز به طور رسمي نا ردیف

، بوه «ان سوازند سنگسوت» تمت، بوه طوور غیررسومي، بوه رسووبات تخریبوي پایوه  -در ناحید یاد 

نوا  « سازند درة زنجیور » زا  للبین ، و به شیل«سازند تمت » دار میاني زا  اُربیتولینلزكسنگ

ارز سه سازند یواد شوده در ناحیوود ( و یا در ناحیود خور به ترتیب زم3972داده شده است )نبو ، 

 ده است.استماده ش« بازیاب » و « كوه شاه» ، «نقووره » زا  تمت از نا  –یواد 

در ایران مركا ، زمانند دیگر نقاط ایران )به جا زاگرس(، مرز كرتاسد پایین و كرتاسد باال ناپیوسته 

رسد كه از ساختي اتریشین است. چنین به نظر ميارز با رخداد زمینزمراه با فاززا  فرسایشي، زم

سرفا و شرایط زیسوتي  ساختي موجب تغییرات زیاد  در وسعت،اوایل كرتاسد پسین، تحوالت زمین

زا  مستق ي به وجود لمده كه از نظر زا  رسوبي شده، به ساني كه در اثر این رویداد حوضهحوضه

گذار  و محیطي با زم اختالف امده داشته و لغاز و پایان لنهوا در زموه جوا رخساره شرایط رسوب

زوا  كوم رتاسد باال با رسوبزا  كرو، در بیشتر نقاط ایران مركا ، ردیفزمامان نیست. به زمین

زا  زیيوریوت و لزكدار، سنگسنگ ك وكونیتشود ولي در مجمو  ماسهسرفا  سنومانین لغاز مي

 –موارني امومیوت دارد. در حوالي كوه در فرونشسوت انوار  –زا  شوی ي دار و نهشتهاینوسراموس

انود. و یوا در شوته شودهزا  كم اموق توا نیموه امیوق انبازا  سنومانین در حوضهبردسیر، نهشته

زا  كرتاسد بواال اسوت. زا  لشكوب سانتونین لغازگر ردیفمناطقي مانند گ يایگان و تمرش، ردیف

در تغییوورات مربوووط بووه رخسوواره و سووتبرا  رسوووبات كرتاسوود بوواالیي ایووران مركووا  رویوودادزا  

باختر گسل نایین، توالي اند. برا  نمونه در زا نقش اساسي داشتهساختي و فعالیت دوبارة گسلزمین

زا  پالسیك و سرف است، در حالي كه در خاور زمین گسل، رسووبات لزككرتاسد باال از نو  سنگ

 زا وجود ندارد.كرتاسد باال  نخ ك، چوپانان و جندق رخسارة كم سرفا دارند و یا این گونه سنگ
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زوا  یسوت. شووازد ناپیوسوتگيدر بیشتر نقاط ایران مركا ، توالي كرتاسد باال كامول و پیوسوته ن

زا  رسوبي بین توالي كرتاسد باال  ایران مركا  و یا حذف رسوبي متعدد و مكرر است. ناپیوستگي

ساختي زمامان با رسوبگذار  است كه از لن جم وه زا  زمینزا، نیا پیامد نالراميقسمتي از توالي

يوانین در جنودق و زموت توموون، توان به ناپیوستگي دگرشویب بوین رسووبات سوانتونین و كاممي

دگرشیبي بین رسوبات كاميانین و ماستریشتین میاني با باالیي و سرانجا  خرو  گستردة زموین در 

نواحي اصمهان، زفره، گ يایگان و یاد در اواخر ماستریشتین اشاره كرد كه اامل لن رویداد الراموین 

 است. 

رسوبي این زمان است  –زا  افیولیتي  ، لمیاهزا  بسیار شاخص كرتاسد باال  ایران مركااز سنگ

زا  سرف درون قاره تشكیل شده و در حا  حاضر، به دلیل بسته شدن كافت، به كه در محل كافت

زوا  طوولي و زا  پالسیك در امتداد برخي گسولزا  اقیانوسي، و رسوبا  از پوستهصورت لمیاه

شانگر محل تقریبوي زمینودرززا  كهون پیراموون امدة ایران مركا  بروناد دارند و رخنمون لن، ن

 زا  ایران مركا  است.صمحه

زوا  كرتاسود زا  سنگي سبب شده تا ردیوفساختي بر رخسارهتأثیر شدید و سریع تحوالت زمین

زوا  زا  غیررسمي داشته باشند. به زمین دلیول، ویژگويایران مركا  یا نامگذار  نشوند و یا نا 

ساختي جداگاند زیر قابل بررسي اسوت زمینران مركا ، در واحدزا  ریختشناسي كرتاسد ایچینه

 (.35-5)شكل 

 شهرضا -اصفهان  –کرتاسه در فرونشست اراك 

زا  دگرگوني شهرضا، بخشي از زون ساختار  پیچیده و زمراه سنگ –اصمهان  –فرونشست اراك 

( لن را حاشید شما  3994و  )( است كه ا 3962كوی ن، ( و یا زون خرد شده )مك3963)فالكن، 

زا  نابرجا دارند زا  كرتاسه بیشتر سیما  ورقداند. در این محور، سنگخاور  كوزااد زاگرس مي
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زوا  اند. ولي در مناطقي مانند اصمهان، كوه تونشكه از شما  خاور به جنوب باختر جا به جا شده

ا  كرتاسد پایین و باال را دید. مطالعود ززا  كام ي از سنگتوان برشفشارشي كمتر اثر داشته، مي

زوا  تواند بوه انووان الگوویي از ردیوفزا  كرتاسد اصمهان ميزا  سنگي و زیستي سنگرخساره

شهرضا باشد، زرچند این توالي در زمه جا دیده  –اصمهان  –كرتاسد پایین و باال  فرونشست اراك 

 شود.نمي

زوا  ف ویش گونود شوی ي و الي سوتبر  از نهشوتهزوا  كرتاسوه، توودر فرونشست یاد شده، سنگ

پوشاند كه تغییوورات سني لنها از تریاس پسین توا سوراسویك میوواني اسوت و در سنگي را ميماسه

زوا  نا  داده شده است. در نواحي مورد بحث، سنگ« گروه شمشك » شناسي ایووران به لن زمین

ا  خووردگي پیشورفتهزمین دلیل، چوین اند و بهگروه شمشك دستخوش دگرگوني دینامیك شده

زوا  دسوت نخوورده از نوو  دگرشویبي زا  كرتاسه، به ویژه در بُورشدارند و زمبر  لنها با سنگ

دار است. اگرچه دگرگوني و دگرشیبي مورد سخن پیامد رویداد سیمرین پسین دانسوته شوده زاویه

زا  رخداد وووردة گروه شمشك، فرابو خووووا  نشانگر لن است كه توالي چینزا  منطقهولي داده

سیمرین میاني زستند كه پس از یك دورة فرسایشي طوالني، با دریا  پیشروندة كرتاسود پیشوین 

زوا  كرتاسوه یوك شهرضا، سونگ –اصمهان  –اند. به این ترتیب، در فرونشست اراك پوشیده شده

ا به رویداد سیمرین میاني و مرز است كه مرز پایین لنهشناختي شاخص چینه –ساختي واحد زمین

(، سویدامامي و 3976باال  لن به رخداد كوزاایي الرامید است. با استناد به كار زازد  و زمكاران )

توان از پایین به بواال، (، توالي كرتاسد ناحید اصمهان را مي3977( و خسرو تهراني )3973زمكاران )

 به واحدزا  سنگي زیر تقسیم كرد :

رنگ است كه به طوور دگرشویب بور  زا  سُرخشامل ردیمي از لوار « رنگ پایه   سُرخزالوار » 

قاضوي( سویمرین زا  نموذ  )گرانیت كوالهسوراسیك میاني و یا توده –زا  تریاس باال رو  نهشته

زا  این واحود اسوت شود. رنگ مایل به سُرخ از ویژگيمیاني قرار گرفته و به سمت باال ریادانه مي
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زوا  لزوكرنگ سوراسیك )گوروه شمشوك( را از سونگا  رازنما، واحدزا  تیرهبه صورت الیهكه 

متور(  35توا  31كند. در جنوب اصمهان ستبرا  این واحد از چند متور )ساز كرتاسه جدا ميصخره

زا به رسد. این لوار متر مي 411رود، ولي در شما  خاور  اصمهان )زفره( ستبرا  لن تا فراتر نمي

زا  قاادة سازند تیاكوه و زا  مشابه )بخش باال  سازند شوریجه، لوار خوبي قابل قیاس با نهشته

 ( در بسیار  از نقاط ایران است.111

ا  مایل به سُرخ اسوت كوه بوا زا  قهوهمتر دولومیت 25شامل حدود « زا  گذر دولومیتي الیه» 

زا  دار )در باال( گذر تدریجي دارد. در الیهتولینزا  اُربیلزكزا  پایه )در زیر( و سنگسنگماسه

شوود. تنهوا زا، خارپوستان و لثار كر  دیده مويا زایي از بازوپایان، دوكمهپایاني این واحد، سنگواره

و به  Matheronites soulieri (ATHERON) ( از نو 3151لمونیت این واحد را سیدامامي )

ته است كه در منطقد اصمهان، پیشرو  دریا  كرتاسه پیش از سن بارمین پسین یافته و نتیجه گرف

 بارمین پسین بوده است.

دار به ویژه ا  اُربیتولینتوده لزكمتر، سنگ 411تا  151شامل « دار پاییني لزك اُربیتولینسنگ» 

 Dictyoconus arabicusو) Orbitolina lenticularis (BLUMENBACN) انوووا 

(HENSON پایان، رودیست و خارپوسوتان زا  ضخیم، شكما ن پسین است. دوكمهبه سن بارمی

شناسوي در زمه جا از جم وه كووه صُومه، ریخوت لزكزا  دیگر این واحد است. این سنگسنگواره

تووان بوا سوازند فَه یوان كند )این واحد را ميساز دارند كه به شناسایي لن كمك ميخشن و صخره

 ارز دانست(.زاگرس زم

رنوگ و ویژگوي لن مارن خاكستر  –متر شیل  351تا  311، حدود «دار شیل اُربیتولین –رن ما» 

 Deshayesites cf. deshayesi (ORBIGNY)داشتن اُربیتوولین فووراوان، كموي لمونیوت 

Prodeshayesites tenuicostatus (KOENEN به سن لپتین پیشین و میاني اسوت. ایون )

دار لزوك اُربیتوولیناست كه در زمه جا وجود ندارد و دو واحد سنگ ا  ك ید  زودفرساواحد، الیه
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كند. در جایي كه این واحد سنگي وجود ندارد، تمكیك ا  پاییني و باالیي را از یكدیگر جدا ميتوده

زوا  گَودوان توان بوا شویلدار پاییني و باالیي دشوار است )این واحد را ميلزك اُربیتولیندو سنگ

 ز دانست(.ارزاگرس زم

زوا  لزوكمتور( از سونگ 311شامل ضخامت متغیر  )حدود « دار باالیي لزك اُربیتولینسنگ» 

پایوان درشوت نرینیوا ا ، شوكمساز است كه مقودار زیواد  مرجوان، دوكموها  كوهالیه و تودهستبر

Nerinea زوا  نوو  ا زوا، دوكموهپسوین دارد. جودا از اُربیتوولین –زا  لپتین میاني و اُربیتولین

Pseudotoncasia تووان بوا سوازند داریوان در زمچنان مؤید سن یاد شده است. )این واحد را مي

دار میوواني و شویل اُربیتوولین -دار پواییني و موارن لزوك اُربیتوولینارز دانست(.سونگزاگورس زوم

ر ایوران مركوا  دازوا  اُربیتوولینلزكدار باالیي بر رو  زم نشانگر سنگزا  اُربیتولینلزكسنگ

داغ( و خوامي بواالیي تواند با بخش كربناتي سازند تیاكوه )البرز(، سازند تیرگان )كيوهزستندكه مي

 )فَه یان، گَدوان، داریان( در زاگرس قابل قیاس باشد.

لزوك سی یسوي خاكسوتر  قاضي، این واحد شوامل سونگدر بُرش كاله« لزك لیمریالدار سنگ» 

زوا  موارني بوه لزكا زوازدگي لجر  رنگ است، ولي در بُرش زفره، به سنگبسیار تیره تا سیاه، ب

(، كوه 3151دزد )سویدامامي، متر، تغییر رخساره مي 31رنگ خاكستر  روشن، به ضخامت حدود 

 D. aequinodum ,(SCHLITHEIMزووا  )البتووه در زمووه جووا وجووود نوودارد. لمونیووت

(QUENTEDTبه بخش جوان )خوش قودیمي للبوین پسوین تع وق دارنود تر للبین پیشین توا ب

 (.3175)سیدامامي، 

خاكستر  مایل به سوبا زیتووني  متر شیل 351تا  311شامل « دار سراسزووا  بوودانتوويشیل» 

سوراس بوه زوا  بووودانتووويپوایووان است. لمونیتزووا  شكملزكزا  نازكووي از سنگالیهمیان

ترین سنگوارة ایون شاخص Beudanticerace beudanti (BRONGNIARIویووژه نوووو  ) 

شناسي تيه مازور  سبارنگ، و سون للبوین میاني دارد. ریخت –زاست كه سن للبین پیشین شیل
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، در «سوازند كژدموي » زا  للبین دیگر مناطق ایران است كه در زاگورس زا، یادلور شیلاین شیل

زا  گمته شوده نا  دارند. شبازت« درة انجیر  سازند» و در ناحید یاد « سازند سرچشمه » داغ كيه

 درخور توجه است و به شرایط رسوبي بسیار یكسان زمان للبین در ایرانامین اشاره دارد.

واحد  بارز به رنگ سبا تا خاكستر  و ضخامت كم اسوت كوه « ا  گ وكونیتي لزك ماسهسنگ» 

از نو  ناپیوستگي مواز  است )سیدامامي  زا  بودانتي سراس و مرز باالیي لنمرز زیرین لن با شیل

زا  شواخص للبوین داران، بازوپایان و به ویژه لمونیت(. این واحد سرشار از روزنه3973و زمكاران، 

زا  سنگي و زیستي این واحد، یادلور شناسي و ویژگيپسین تا سنومانین پسین است. جایگاه چینه

 داغ است. سازند لیتامیر در كيه

ا  پالسیك به رنگ خاكستر  لزك الیهمتر سنگ 311شامل حدود « دار اینوسراموس لزكسنگ» 

كُنیاسوین دارد. بسویار  از  –زا  نو  اینوسراموس است كه سن توورونین ا روشن و حاو  دوكمه

زوا  موارن» داغ قابول قیواس باشود.تواند با سازند لب دراز در كيهزا  این واحد سنگي، ميویژگي

لزك زایي ناچیا از سنگالیهخاكستر  مایل به لبي با میان متر مارن 321شامل حدود «  اكینیددار

زا  این واحد به سن سانتونین و داران به ویژه گ وبوترونكانا، خارپوستان و دیگر سنگوارهاست. روزنه

ت وخ در ند لبا  زیستي این واحد، قابل قیاس با سواززا  سنگي و تا اندازهكاميانین زستند. ویژگي

 داغ است.كيه

ا  رنگ و پایان ا  و قهوهتخریبي توده –زا  زیستي لزكشامل سنگ« زا  زیستي لزكسنگ» 

دارانوي ماننود بخش توالي كرتاسد اصمهان اسوت كوه قطعوات فوراوان رودیسوت دارد. وجوود روزنوه

اسووت. ایوون  ماستریشووتین –زووا  شوواخص گ وبوترونكانووا، نشووانگر سوون كاميووانین پسووین جوونس

زا  داغ دانست.الز  به ذكر است كه تواليتوان قابل قیاس با سازند كالت در كيهزا را ميلزكسنگ

زوا  سوكویي كرتاسود پوایین شهرضا، زم با رخسواره –اصمهان  –كرتاسد پاییني فرونشست اراك 

زیستي مشابه داغ رخسارة سنگي و گازي زا  زمامان در كيهزاگرس در ناحید فارس و زم با سنگ
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زوا  زوم سون در منطقود اصومهان زماننود زا  كرتاسد باال  زاگرس با سنگدارند. اگرچه ردیف

زا  كرتاسد بواالیي اصومهان را بوه لسواني شناسي نهشتها  و به ویژه سنگنیست، ولي توالي چینه

 داغ مقایسه كرد.توان با واحدزا  مشابه در كيهمي

  امبادپشت –کرتاسه در بلوك يزد 

زا  طولي امتداد بادا  بخش باختر  ریا قارة ایران مركا  است گه توسط گسلپشت –ب وك یاد 

 شود.زا  ایران مركا  جدا ميلغا راستگرد با تحدّب به سمت باختر از دیگر قسمت

خورده و نشانگر سوراسیك میاني )گروه شمشك( به خوبي چین -زا  تریاس باالدر این ب وك، ردیف

است. دگر شك ي یاد شده و ماگمازایي سوراسیك میاني )گرانیت شویركوه( دگرگوني دینامیك نواي 

زوا  دوگور رو، در این ب وك ردیوفساختي از نو  كوزاایي است. به زمینمدیون یك رویداد زمین

 تر از سوراسیكزا  كهندار، ردیفزا  كرتاسه، با دگرشیبي زاویهمالم وجود ندارد و سنگ –میاني 

پوشاند. ساختار ب وكي ناشي از رویداد سیمرین میاني سوبب شوده توا در ایون باالیي را مي –میاني 

زوا  ف یشوي كوه در زا  كرتاسه دو رخسارة متماوت داشته باشوند. نخسوت رخسوارهب وك، سنگ

 زا  سكویي كه نشانگر دریازوا اند. دو ، رخسارة كربناتزا  فروافتادة فروبومي نهشته شدهحوضه

 باز ولي كم سرفا است. 

زا  سكویي پشت بادا ، رخساره –: در ب وك یاد بادا پشت –رخسارة سكویي كرتاسه در ب وك یاد 

زوا  زوا  سونومانین، سونگكرتاسه به طور امده محدود به كرتاسد پاییني است و به جوا سونگ

دار، كنگ ومرا و ا  اُربیتولینزلزكزا  لوار  پایه سنگكرتاسه باال وجود ندارد. در این ب وك، ردیف

زا  كربناتي )سازند تموت( رنگ )سازند سنگستان( است كه به تدریج به ردیفزا  سُرخسنگماسه

 رسد.دار للبیون )سازند دره زنجیر( ميزا  لمونیتزا  كامل به شیلو در بُرش
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رنوگ   سُورخزوا: سنگستان یك سوازند غیور رسومي متشوكل از لوار  سازند آواري سنگستان

زوا  پیشوروندة كرتاسود زا را ردیوف(، این لوار 3972( است. نبو  )111سنگ و )كنگومرا، ماسه

للبین ارتباط پیوسته دارد.  –زا  اُربیتولین دار بارمین لزكداند كه با سنگپاییني ایران مركا  مي

الي پسوروندة سوراسویك بواال زا  مورد نظور، توو(، بر این باورند كه لوار 3161پرتولذر و ابوتراب )

زوا  دار رو  سونگپي رو  گرانیت شیر كوه و یا با دگرشیبي زاویوهزستند كه با دگرشیبي لذرین

( معرفوي شوده، ولوي بُورش الگوو  لن را 3972گون قرار دارد.اگر چه این سازند توسط نبو  )گونا

كی وومتر  تموت  21در لبواد ( در په و  جنووب خواور  خواركوه در جنووب ا وي3161لذر )پرتو

متر سوتبرا دارد و در یوك نگواه ك وي  3311گیر  كرده است. در این بُرش، سازند سنگستان اندازه

 توان لن را به سه اضو تقسیم كرد.مي

زا  كنگ ومرایي متر ستبرا، توالي لوار  به رنگ سُرخ است. این اضو با افق 975با « اضو پاییني » 

زوا  رسود. چرخوهموي سونگ زوا  ماسوهشود و به ردیفركوه لغاز ميزا  گرانیت شیدارا  ق وه

 شود.سنگ چند بار تكرار ميدوتناوبي كنگ ومرا و ماسه

لزووك و شیوووول اسووت كووه بووه دلیوول داشووتن متووووور سوونگ 15، حووووودود «اضوووو میووواني » 

 Textularia sp ، .Boueina sp.  ،Torinosuellaزوایوووووي ماننووووود سنگوووووواره

peneroplifomis  ،Salpingoporella annulats  به سون كیموریجین توا پُرت نودین  111و

 دانسته شده است.

سنگ با زوازدگي سُرخ تا ارغواني است و در بخوش انتهوایي لن متر ماسه 91شامل « اضو باالیي » 

توسط  بیني متعددزا  ذرهزا  متعدد مارني و لزكي وجود دارد. سن این بخش بر اساس فسیلالیه

 (، واالنژنین تا بارمین زیرین مشخص شده است.3172مقد  )تهراني و وزیر 
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زا  پاییني و میاني در زمه جا وجود ندارد و سازند سنگستان منحصر به اضو گمتني است كه اضو

زا  منسوب به سازند سنگستان، در سنگ باالیي است. به زمین دلیل تغییرات ستبرا  لوار ماسه

ارز توانود زوما  نشانگر لن است كه اضوزا  پواییني و میواني مويزا  منطقهست.دادهخور توجه ا

زا  سنگ باالیي، ردیفباشند، ولي اضو ماسهزا  سوراسیك باال در دیگر نواحي ایران مركا  لوار 

، دار گذر تدریجي دارد. به ابارت بهتورزا  اُربیتولینلزكپیشروندة كرتاسد پایین است كه به سنگ

زوا  ا  از سونگلنچه كه در بُرش الگو به انوان سازند سنگستان در نظور گرفتوه شوده، مجمواوه

زوا  زا  پیشروندة دریا  كرتاسد پایین است. چنین حالتي به ویوژه در كووهسوراسیك باال و لوار 

 شود.كيه داغ )سازند شوریجه( و یا بخش جنوبي ب وك طبس نیا دیده مي

زوا  لزوكزند لزكي تمت یك واحد سونگي غیور رسومي و معورف سونگ: سا سازند آهكی تفت

( و بوا اقتبواس از نوا  3972پشت بادا  است. نا  این سازند توسط نبو  ) –دار ب وك یاد اُربیتولین

شهرستان تمت انتخاب شده ولي واحد سنگي تمت، برش الگو ندارد. در زمه جا، سازند تموت تووالي 

خاكستر  تیره، كر  رنگ و ستی  ساز بوا نموا   –یه، خاكستر  زا  ستبراللزكزمگني از سنگ

تورین سونگواره اسوت كوه در زا  انحاللوي اسوت. اُربیتوولین، شواخصظازر  النه زنبور  و حمره

شود. به بواور سویدامامي زا  میكرایت، اینترامیكرایت و ايواسيارایت دیده ميلزكا  از سنگزمینه

ارمین بوده و به طور متناوب تا لپتین ادامه یافته و در موارد انودك، زا در ب( شرو  این لزك3972)

 زا تا لغاز للبین ادامه داشته است.ممكن است تشكیل این لزك

دار دیگور نوواحي زوا  اُربیتوولینلزكشناختي و زیستي سازند تمت زمانند سنگزا  سنگویژگي

داغ(، مجمواود لبرز(، سازند تیرگان )كيهایران مركا  است. در ضمن، بخش لزكي سازند تیاكوه ) ا

است.گمتني است كه در شوما  ناحیود معودني دو سازند فَه یان و داریان با سازند تمت قابل قیاس 

ا  از متور، شوامل تووالي كربناتوه 114زا  تموت، بوه ضوخامت لزكلباد، بخش باالیي سنگمهد 

نگ بووده و ویژگوي لن چورت فوراوان رلزك تیرهلزك مارني، شیل لزكي و سنگلزك، سنگسنگ
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كوه  داده« سوازند لبكووه » دار سازند تمت نا  غیررسمي زا  چرت( به ردیف3167است. باباخاني )

 كاربرد مح ي دارد.

زوا  سوبا مایول بوه : در جنوب شهرستان تمت، توالي زمگنوي از شویل سازند شیلی درة زنجیر

تمت ارتباط پیوسته دارد ولي مرز باالیي لن بوه یوك زا  سازند لزكزیتوني وجود دارد كه با سنگ

زا  شی ي موردنظر سازند درة زنجیور نوا  زا  الز ، به نهشتهراندگي است. با وجود نداشتن ویژگي

(. 3972پا و ب منیوت اسوت )نبوو ، ا ، مرجان، شكمداده شده كه به فراواني دارا  لمونیت، دوكمه

گیورد ولوي در لشكوب للبوین را در بور موي زایي ازوارد بخشمارني در بیشتر م –این ردیف شی ي 

(. فراوانوي 3175موارد  ممكون اسوت توا لپتوین زیورین و حتوي میواني پوایین رود )سویدامامي، 

زا  بودانتي سراس به سن للبین، سوبب شوده كوه در بیشوتر نقواط ایوران مركوا  از ایون لمونیت

زووا  للبوین یواد شوود. بوا ایون وجووووود، در ا شیلزا  بودانتي سراس و یزا با انوان شیلنهشته

و در جنوب خور )لیسوتوف « زا  سبوارنگ كرتاسه مارن» ( از نا  3962ناحیوودكرمان )زوكریده، 

تووان بوا اند. سازند شی ي درة زنجیر را مياستماده كرده« سازند بازیاب » ( از نا  3934و زمكاران، 

 داغ قیاس كرد.زا  سازند سنگانه در كيهاگرس و شیلزا  للبین سازند كژدمي در زشیل

زا  باریكي از ایران مركا ، مانند : در گسترهپشت بادا  –زا  فروبو  كرتاسه در ب وك یاد رخساره

زوا  بردسویر، بور خوالف كربنوات –یاد و زمچنین فروافتادگي انوار  –خور  -فروافتادگي بیابانك 

بوا سویما   خاكستر  –زا  مایل به سبا ه بیشتر از نو  شیلزا  كرتاسسكویي دیگر نقاط، سنگ

زا  گسل، لشكار است. ولوي زا  فروبومي، محدود به زونف یش گونه است و نهشت لنها در حوضه

دار كرتاسه ارتبواط زا  اُربیتولینزا  یاد شده با كربناتبادا ، شیلدر جنوب بیابانك و باختر پشت

زوا  كربنوات زا  مورد نظر، ممكن است توالي شیب قواره سوكورو، شیلینانگشتي دارند و از ابین

 ایران مركا  باشند.



371 

 

371 

 

به رخسارة فروبومي كرتاسد پایین كه از جنوب خاور  خور تا بیاضه و خاور یاد، به تقریب در رونود 

متور  1111نا  داده شوده كوه شوامل حودود « زا  بیابانك شیل» جنوبي بروناد دارند،  –شمالي 

زوایي از شویل الیوهزا  خاكستر  روشن تا سبا، سبا زیتوني، خاكستر  تیره تا سیاه با میانشیل

زوا  سونگ اسوت. تنواوبزا  نازك و كوم ضوخامت ماسوها ، سی تي، لزكي، مارني و یا افقماسه

زا دارا  لمونیت و ب منیت است و تما  مجمواه دسوتخوش دگرگووني دینامیوك كربناتي این شیل

سونگ، زوا  چاپودوني، افقوي از كنگ وومرا و ماسوهر حد فی یت شده است. در جنوب كووهخمیف د

كنود. زمبور  ایون دو بخوش از نوو  زا  بیابانك را به دو بخش زیرین و بواالیي تقسویم مويشیل

 (.3974پور، دار است )حقيدگرشیبي زاویه

ژه لمونیوت فوراوان اسوت. ا  و بوه ویوپایوان، دوكموه، اسومنج، شوكمزا  بیابانوك مرجواندر شیل

 Beudanticeras beudantiزوووا  بیابانوووك، بوووه ویوووژه نوووو  لمونیتي شووویلمجمواووود

(BRONGNIARTكه در باالترین بخش شیل ) پسین  –زا دیده شده، نشانگر سن للبین میاني

زوا  بوودانتي سوراس رود. لمونیوتزا از للبوین فراتور نمويدزد كه سن این شیلاست و نشان مي

، لیسوتوف 3934زا  شی ي للبین دیگر نواحي ایران است.در سا    بیابانك، یادلور رخسارهزاشیل

 21استماده كردند كه در كوه سُرخ )« سازند بیابانك » زا  بیابانك از واسة و زمكاران، به جا  شیل

متر شویل رُسوي و موارني اسو یتي شوده بوا  4511تا  4111كی ومتر  جنوب بیاضه( شامل حدود 

بوارمین  –ا  است كه به طور زمساز بر رو  تووالي نئوكوومین زا  لزكي، سی تي و ماسهالیهنمیا

دار لپتوین )سوازند زا  ستبر الیه اُربیتولینلزك)سازند نقره( قرار دارد ولي به طور جانبي به سنگ

پوایین( سونگي )در رسد. در این محل سازند بیابانك به سه بخوش ماسوهسازند تمت( مي –كوه شاه

 لزكي )در وسط( و بخش اس یتي )در باال( تقسیم شده است.  –اس یتي 

انود.در شوما  زا  این سازند، به سن لپتین پیشین تا للبین میاني دانسته شدهداران و لمونیتروزنه

« سوازند میوورزا »زوا  بیابانوك از نوا  زا  ایاوپیوك شویلمهرجان و جنوب بیاضه، برا  رخساره
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زوا  زا  لزكي بسیار نر  و روشن متمایل به سبا و زمچنین شیلكه بیشتر از شیل استماده شده

(، سازند میرزا به طور نازمساز بور 3934اس یتي تشكیل شده است. به گاارش لیستوف و زمكاران )

تر این سازند وجوه تموایا لن از سوازند زا  بیابانك قرار دارد و رخسارة نر رو  سط  فرسودة شیل

زا  بیابانك، بوه سوازند میورزا شوبازت زا  سنگي و زیستي شیل ( بیابانك است. ویژگيزا)شیل

 زا  گوناگون را توجیه نمیكند.شناسي، استماده از نا كامل دارد و تغییرات جانبي ناچیا سنگ

بوادا ، تووالي كرتاسوه بوا پشت –به انوان بخش جنوبي ب وك یاد « بردسیر  –در فرونشست انار » 

زا  كرتاسود تر ستبرا، توالي به نسبت كام ي از كرتاسد پایین و باال است كه به ویژه نهشتهم 2111

زوا  كرتاسود شناسي، ردیفسازمان زمین 52باال  لن رخسارة ف یش گونه دارد. در گاارش شمارة 

 اند.بردسیر، به دو بخش كرتاسد پایین و كرتاسد باال تقسیم شده –فرونشست انار 

زا  زیسوت لوار  لزكشود كه بر رو  سنگزا  لوار  بارمین لغاز ميبا ردیف« یین كرتاسد پا» 

زوا  لزوكزوا  لزكوي )درزیور( و سونگبا سن نامشخص قرار دارد. بیشتر توالي، شامل دولومیوت

انود. سبا از یكدیگر جودا شوده –زا  خاكستر  دار )در باال( است كه توسط شیل و مارناُربیتولین

زا  اُربیتولین دار )پاییني و باالیي( ناحیه اصمهان است، ولي لزكلور سنگزا یادكربناتاگرچه این 

زا  زیردریایي است كوه بوه شویب قواره زا  توربیدایتي و لغاشزا  رسوبي گویا  جریانساختار

 اشاره دارند.

و یوا زوا  ف یشوي سوتبر به دو امیق شدگي حوضوه و تشوكیل نهشوته« زا  كرتاسد باال سنگ» 

زوا  تورونین و دیگور  ف ویش –زا  سنومانین زا  سرف معاد  لن اشاره دارد. یكي ف یشرسوب

 –زوا  سوبا كُنیاسوین ماستریشتین. دو مجمواد ف یشي یاد شده به وسی د توالي مارن –كاميانین 

 اند كه به كازش امق و لرامش نسبي حوضه اشاره دارد.سانتونین از یكدیگر جدا شده
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لزوك ریادانوه، لوار ، سونگزیسوت –ا  زا  ماسهلزكا  از سنگمجمواه« سنومانین  ف یش» 

داران و دیگوور زووا  لزكووي و مووارني اسووت كووه دارا  روزنووهوكزووا  زیسووتي، گوور لزووكسوونگ

 زا  پالنكتون به سن سنومانین زستند.ریاسنگواره

لوار  متب وور، زیسوتزوا  لزوكرخسارة سونگي متنوو  دارد و شوامل سونگ« ف یش تورونین » 

سنگ، گور  وك اسوت كوه زا  ايولیتي، میكروكنگ ومرا، ماسهلزكا ، سنگزا  ماسهلزكسنگ

زا  پالنكتون به ویوژه انووا  گ وبوترونكانوا دارد. داشوتن تووالي توربیودیتي بودون تمریوق سنگواره

 ین است.زا  تورونزا  ف یشزا  توربیدایتي دانه درشت از ویژگيبند ، لغاشدانه

خاكسوتر   –زمگن به رنوگ سوبا  متر مارن 211، شامل حدود «زا  سبا سنونین زیرین مارن» 

سوانتونین،  –ا  است. انووا  گ وبوترونكانوا زوا  كنیاسوین است كه در پایین لزكي و در باال ماسه

به یوك است و  زا  یاد شده بدون لشمتگي رسوبيزا  این واحد است . مارنترین سنگوارهشاخص

 زا  كرتاسد باال اشاره دارد.دورة رسوبگذار  لرا  در بین ف یش

 شود.به سه واحد جداگانه تقسیم مي« ماستریشتین  -ف یش كاميانین » 

 زا  لزكي دانه ریا است. وكمتر ستبرا ، از نو  گر  311، با «واحد زیرین »  

جواا  لن از دو متوور بیشوتر اسوت. كنگ ومرا  دانه درشت است كه گوازي قطور ا« واحد میاني » 

 زا  توربیوودایتي است. زا  لغاشي رسوبات و جریانسیما  این واحد نشانگر جریان

 زا  ماستریشتین است.زا  نازك الیه صورتي رنگ با ریاسنگوارهلزكشامل سنگ« واحد باالیي » 

 جندق -کرتاسه در منطقة خور 

زوا  زمان پیشورو ، رخسوارة سونگي و سوتبرا  سونگجندق تغییرات زیاد در  –در گسترة خور 

گون داشوته باشوند. زوا  گونواكرتاسه، سبب شوده توا در فواصول كوتواه، تووالي یواد شوده ویژگي
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توانود نشوانگر زا  كرتاسد این منطقه است كه ميزا  ردیفزا  رسوبي مكرر از ویژگيناپیوستگي

ا  كرتاسود ایون منطقوه، توسوط محوافظ و زناپایدار  حاكم بر حوضد رسوبي باشد. بررسي سونگ

 ( نشانگر لن است كه : 3934( و لیستوف و زمكاران )3977(، خسرو تهراني )3961مشتاقیان )

زوا از نوو  تورین الیوهشوود و كهنزوا  كرتاسوه دیوده نميمورز زیورین ردیف« در ناحید خوور » 

. Epiaster spلیول داشوتن شوود و بوه دا  است كه به طرف باال موارني ميزا  ماسهلزكسنگ

كنیاسین وجوود نودارد.  –زا  تورونین . سن سنومانین دارد.در این ناحیه، ردیفHemiaster spو

متور، بوا  411كاميوانین، بوه ضوخامت  –موارني سوانتونین  –زیسوتي  –زوا  تخریبوي لزكسنگ

ستریشوتین بوا زا  پالسیك مالزكتر كرتاسه )سنومانین( مرز دگرشیب دارد. سنگزا  كهنسنگ

كاميانین قرار دارد ولي بخش پایاني  –زا  سانتونین شیب بر رو  ردیفمتر ستبرا، به طور زم 451

زا  زیورین )ماستریشوتین( ارتبواط زا  مارني است، بوا سونگتوالي ماستریشتین كه از نو  سنگ

 -سوانتونین  زا دار در پایود سونگكنیاسوین، دگرشویبي زاویوه –ناپیوسته دارد. حوذف توورونین 

كاميانین، دگرشیبي مواز  به سن ماستریشتین، نشاند پیشرو  و پسرو  مكرر دریا در ناحید خوور 

 است.

زا  كرتاسه متماوت از زا  رسوبي سنگرخسارة سنگي و زمچنین ناپیوستگي« در ناحید جندق » 

زا  د و به ظازر، سونگ( است. در اینجا، كرتاسد پایین وجود ندار11مناطق مجاور )خور، بیابانك و 

پوشواند. كرتاسود ناحیود جنودق تر را ميزا  دگرگوني كهندار سنگكرتاسد باال با دگرشیبي زاویه

شامل دو توالي جداگانه است. توالي سانتونین كه بین دو ناپیوستگي پور ازمیوت از نوو  دگرشویبي 

ستر  است كه بخوش زیورین لن ا  تا خاكزا  قهوهلزكمتر، سنگ 351دار قرار دارد، شامل زاویه

زا  متور سوتبرا، بوا نهشوته 271سونگ( اسوت. تووالي ماستریشوتین، بوا ماسوه–لوار  )كنگ ومرا 

زا  مارني سُرخ و خاكستر  و لزككنگ ومرایي دارا  سیمان لزكي لغاز شده و به تدریج به سنگ

وبوترونكانووا و رسوود. گ ا  ميماسووه –زووا  مووارني زووا  دولووومیتي و لزكلزكسوويس بووه سوونگ
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زا  لزكي به سن ماستریشتین پیشین تا پسین زستند. زا  شاخص ردیفاوربیتوییدزا از سنگواره

دار پیش از سانتونین و دگرشیبي پیش از ماستریشتین، منحصر بوه گمتني است كه دگرشیبي زاویه

ا  كرتاسود ایون زوتووان در بسویار  از برشزا را ميدو ناحید خور و جندق نیست. این ناپیوستگي

 دید. 111گا، چوپانان و زا  زمتمون، كورهناحیه مانند برش

زوا  ترین بُرشكوه(، یكي از كامللباد و بازیاب )بُرش شاه، بین روستازا  حسن«در خاور بیاضه » 

( بوه واحودزا  سونگي، 3934كرتاسد ناحید خوور برونواد دارد كوه توسوط لیسوتوف و زمكواران )

 م شده است :غیررسمي زیر تقسی

زا  لوار  پیشوروندة كرتاسود پوایین متر ستبرا، نشانگر ردیف 511: با چند ده متر تا  سازند نقره

سُرخ، سی ت سنگ و كنگ وومرا سواخته شوده اسوت. در برخوي  –زا  سبا سنگ است كه از ماسه

ایي بوه ویوژه زا  دریا ، مارن حاو  فسیللزك ماسهزا  متعدد  از سنگزا، این سازند افقبُرش

 بارمین دارند. –پایان و رودیست دارد كه به احتما  به نئوكومین اُربیتولین، شكم

پوشواند. زا  پالئوزوییك و ماوزوییك را با دگرشیبي لشوكار مويدر كوه معراجي، سازند نقره، توالي

ود دارد، این كرتاسد پاییني )سازند چاه پ نگ( وج –زا  سوراسیك باالیي ولي در مناطقي كه توالي

سازند. مرز باالیي سازند نقره با واحد سنگي رویي )سازند دو سازند به ظازر یك ردیف پیوسته را مي

 كوه(، پیوسته و تدریجي است.شاه

رنوگ زوا  پیشورونده و سُورخا  اسوت كوه مقایسود لن را بوا توواليزا  سازند نقره به گونهویژگي

 سازد.پذیر ميازند سنگستان امكاننئوكومین دیگر نقاط ایران، از جم ه س

دار خاكستر  رنوگ اُربیتوولین لزكمتر( سنگ 461 – 311: از ضخامت متغیر  ) کوهسازند شاه

ا  و موارن ماسوه لزوكزایي از سونگالیهتشكیل شده كه گازي، به ویژه در بخش باالیي لن، میان

سن این سازند  111زا  نو  رودیست و ا هزا  جانور ، بازوپایان، دوكمدارد. بر اساس ریاسنگواره
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(، به اسوتناد افوق لموونیتي الیموریال كوه 3157لپتین تا للبین گاارش شده است. ولي سیدامامي )

كوه را بوه سون بوارمین توا لپتوین پیشوین متر  باال  این سازند قرار دارد، سازند شاه 111حدود 

زوا  لزكو زماني سازند تمت در ناحید یاد و سنگارز سنگي توان زمكوه را ميداند. سازند شاهمي

 دار ناحید اصمهان دانست.اُربیتولین

لزوك و زا  دو تا سه متر  سونگزا  رُسي و الیهمتر گ سنگ، مارن 551: حدود  سازند بازياب

كووه قورار دار سوازند شواهزا  اُربیتوولینلزكشیب بر رو  سنگا  است كه به طور زمماسه لزك

زوا  لزكوي (، در خاور بازیاب بخش پاییني این سوازند از شویل3157به گاارش سیدامامي ) دارد.

لزك ساخته شده كه از سونگواره بسویار فقیور زا  دو تا سه متر  سنگخاكستر  و تناوبي از الیه

زوا  رسي به رنگ زووازدگي زیتووني اسوت. لمونیوت متر مارن 351است. بخش باالیي لن، حدود 

Beudanticeras sp., Douvilleiceras sp سن بخش باالیي سازند بازیواب را للبوین  111. و

زا  مشوابه و زوم سون ماننود توان با ردیفدزد. این سازند )بازیاب( را ميزیرین تا میاني نشان مي

زا  كژدمي در زاگرس و حتوي زا  درة زنجیر یاد، شیلدار اصمهان، شیلزا  بودانتي سراسشیل

 ارز و قابل قیاس دانست.بانك زمزا  بیاشیل

زا  للي لزكانارك بروناد دارد و شامل سنگ –: به ویژه در نیمد جنوبي پهند خور  سازند دبَرسو

سنگ، در باالترین بخوش لن اضوو  لوار  خاكستر  رنگ است كه در پاید لن كنگ ومرا و ماسه -

 زا  لزكي وجود دارد.الیهمارني با میان

شوود. ولوي در په وو  شیب بر رو  سازند بازیاب دیده ميسازند دبَرسو به طور زمبه طور معمو ، 

كوه و نقره( دگرشیب اسوت. زا  شاهتر )سازندزا  كهنكوه، زمبر  این سازند با ردیفخاور  شاه

لزوك تورونین دانسته شده كه با سونگ –زا  موجود، سن سازند دبرسو سنومانین بر پاید سنگواره

(، در البورز 3966كه توسط لسورتو) 2تورونین البرز و زمچنین واحد شمارة  –دار سنومانین اگاوسیر

 (.3973فشم( معرفي شده، قابل قیاس است )اشتوك ین،  –مركا  )شما  گسل مشا 
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ا  لزوك ماسوهدار و اندكي سونگزا  رودیستلزك: در بیشتر جازا شامل سنگ سازند هفتمون

زایي از كنگ ومرازا  ادسوي شوكل الیهسنگ، مارن و یا میاني از ماسهزایاست كه به ندرت تناوب

متر( از  321دارد. مرز زیرین این سازند با سازند دبَرسو دگرشیب است كه با ضخامت متغیر )چند تا 

متور( را دارد  911-925شود. در بُرش زمتمون، این سازند بیشوترین سوتبرا )كنگ ومرا مشخص مي

یابود. رودیسوت، متور كوازش موي 561كوه سُرخ( ستبرا  لن تا  –كوه رشید ولي به طرف شما  )

زوا  ایون سوازند اسوت كوه بوه ویوژه بوا تكیوه بور ا ، بازوپا و خارپوسوت، سونگوارهپا، دوكمهشكم

انود. بوه بواور اشوتوك ین زا  موجود، سن سازند زمتمون، سونونین پیشوین دانسوته شودهرودیست

دار كرتاسد باالیي دیگر مناطق ایران زا  زیيوریتلزكتوان با سنگ(، سازند زمتمون را مي3973)

 مركا  مقایسه كرد.

لزك خاكستر  روشن با ق ووه و متر( از سنگ 65 – 331: شامل ضخامت متغیر  ) سازند فرخی

ترین بخوش شود. پایینا  فراوان شناخته ميیا نوارزا  چرت است كه با داشتن خارپوست و دوكمه

ا  و خارپوست نشانگر سنگ است. بازوپا، دوكمهزایي از ماسهمتر مارن با الیه 321تا  45د، این سازن

  (.36-5دانین دارد )شكل  –لن زستند كه سازند فرخي، سن سنونین پسین 

زا  كرتاسه محدود به نیمود ( گسترش سنگ34-2: در ب وك طبس )شكل كرتاسه در ب وك طبس

 –كرتاسود ایون ب ووك، بوا تغییورات سوني نئوكوومین  تورین بُورشجنوبي این ب وك اسوت. كامول

توان در شما  خاور  كرمان )كوه جوپار( دیود. بوه سومت شوما ، بوه ویوژه در ماستریشتین را مي

ا  كوه در زا  جوان كرتاسه وجود ندارد، به گونهه دربند، خاور و شما  بهاباد ردیفنواحي راور، كو

زوا  توان دید كه بوا نهشوتهزا  لوار  و پیشروندة نئوكومین را ميدرجه، فقط ردیف 13زیر مدار 

 شیب و شاید تدریجي دارند.تبخیر  سوراسیك باالیي گذر زم –لوار  

زوا  رسووبي ساخت ب وكي بور حوضوه ، در ب وك طبس زم، زمینزمانند دیگر نواحي ایران مركا

زوا  ب ووكي نواچیا كرتاسه اثر درخور توجه داشته است. به زمین دلیل، در نقاطي كه تأثیر حركت

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=355&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=26&sid3=88&sid4=355&action=view2#pics#pics
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پیشین، شوازد  از كازش سرفا  حوضوه وجوود دارد ولوي بوده درگذر سوراسیك پسین به كرتاسد 

زا  كم ازمیوت و حتوي تودریجي اسوت. ولوي در پیوستگيشیب و به ظازر با نامرز دو سیستم زم

زا  كهن حاصل از رویدادزا  طبسین )سوراسیك باال(، سیمرین میاني )سوراسویك نقاطي كه پشته

زوا  انود، ردیوفمیاني(، سیمرین پیشین )تریاس پسین( با دریا  پیشروندة كرتاسه پوشویده شوده

تر، دگرشویب زا  كهنزا  كرتاسه با سنگر  سنگتر لنكه زمبلغازین كرتاسه وجود ندارد و مهم

زا  گروه شمشك در ناحیود بهابواد زا  كرتاسد پایین با ردیفدار میان سنگاست. دگرشیبي زاویه

زوا  سوازند نایبنود و یوا سوازند بَغَمشواه در شوما  بهابواد )فریود  و ( یا با ردیف3177)مهدو ، 

 (، از لن جم ه است.3131زمكاران، 

طبس، مطالعد رخسارة سنگي كرتاسه بسیار گسترده است ولوي از رخسوارة زیسوتي ایون  در ب وك

زا  انجا  شده در نواحي شما  بهاباد زا اطال  چنداني در دسترس نیست. جمعبند  بررسيسنگ

ا وي، موال(، بهاباد و راور )حوا 3173(، كرمان )اایاان، 3173(، حُرجُند )سهند ، 3132)فرید ، 

 زا  كرتاسه در ب وك طبس باشد.زا  ردیفواند بیانگر ویژگيت(، مي3171

: در ب وك طبس، توالي كرتاسد پایین شامل چند واحد سنگي زیور  كرتاسد پاییوون در ب وك طبس

 است :

دانوه درشوت زموراه بوا سونگ ، بوه طوور اموده شوامل ماسوه«رنگ پیشرونده واحد لوار  سُرخ» 

تور از كرتاسوه را زا  كهنشیب و گاه دگرشیب ردیفكه به طور زمزا  كنگ ومرایي است الیهمیان

زوا  پسوروندة رنگ، از یك طرف رخسارة سونگي مشوابه بوا ردیوفزا  سُرخپوشاند. این لوار مي

زا  زمامان در منطقد یاد )سازند سنگستان(، ناحیود خوور سوراسیك دارند و از سو  دیگر با توالي

 است.داغ قابل قیاس وریجه در كيه)سازند نقره( و حتي سازند ش
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لزوك زا  لغازین ایون واحود، دو الیوه سونگجوپار(، در سی ت سنگدر شما  خاور  كرمان )كوه

زووووا  خوووووووب حموووظ شوووده بریوووووزول از نووووو  دار وجوووود دارد كوووه دارا  گونوووهصووووودف

Salpingoporella steinhauser  ،(.3971به سن نئوكومین است )دیمیتریویچ 

توان در بسیار  از نقاط بخش جنوبي ب وك طبس دید. در په و  ، را مي«گچ  -احد مارن گچي و» 

زا  سبا بوه سوتبرا  رنگ پیشروندة نئوكومین، به مارنشما  خاور  كوه جوپار، واحد لوار  سُرخ

ان پایوزوا  لن دارا  شوكملرنایوتو بیوكالوك دارانود رسد كه بیشتر رُسي و لزنمتر مي 71تا  51

است. در شما  بهاباد، واحد زا  دارا  پوستد ضخیم ولي نامشخص ا زایي از دو كمهكوچك و تكه

شوود كوه بوه طوور لوار  پیشرونده وجود ندارد و توالي كرتاسه با واحد شاخصي از گچ شورو  موي

است. در دگرشیب بر رو  سازند نایبند )تریاس پسین( و یا سازند بَغَمشاه )سوراسیك میاني( نشسته 

لزك است. وضوع دار، دولومیت، شیل و سنگناحید كرمان، واحد موردنظر، تناوبي از مارن، مارن گچ

زوا  شوی ي ایون واحود لزوكمشابهي در ناحید بهاباد گاارش شده است. در ناحیود راور، در سونگ

 زایي به سن واالنژنین گاارش شده است.سنگواره

سواز  از ، در بخوش جنووبي ب ووك طوبس واحود چهوره«دار زوا  اُربیتوولینلزوكواحد سونگ» 

زا  مشابه در دیگور للبین وجود دارد كه یادلور سنگ –دار به سن لپتین زا  اُربیتولینلزكسنگ

دار بوا زوا  اُربیتوولینزوا  موجوود، ارتبواط كربنواتنواحي ایران مركا  است. در بیشوتر گواارش

گچوي واالنوژنین( را پیوسوته  –ومین و واحود موارني تر كرتاسه )واحود لوار  نئوكوزا  كهنردیف

دار بوا واسوطد ضوخامت كموي از كنگ وومرا  سُورخ و اند، ولي در ناحید راور، واحد اُربیتولیندانسته

شوود و یوا در شوما  كرموان )كووه جوپوار( سخت به طور دگرشیب بر رو  گروه شمشك دیده مي

لزوك شود كه دو افق بسیار مشخص سونگ  لغاز ميزا  لواردار با ردیفزا  اُربیتولینلزكسنگ

دار شوامل زا  اُربیتولینلزكللبین میاني دارد. ولي حجم اص ي سنگ –دار به سن لپتین اُربیتولین

زا  نر  لزكمتر تناوب نامنظم اینترابیواسيارایت و اینترابیومیكرایت تیره رنگ تا زرد و سنگ 451
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انود كوه در زا به سنومانیووون نسوبت داده شودهلزكوان این سنگزا  فرامارني است. ریاسنگواره

 لمیا باشد.تواند پرسشدار دیگر نواحي ایران، سن سنومانین ميزا  اُربیتولینلزكمقایسه با سنگ

زا  كرتاسد باالیي ب وك طوبس در پایانود جنووبي ترین ردیف: كامل كرتاسد باالیي در ب وك طبس

(. در ایون بورش، گوذر از كرتاسود 3971پار مطالعه شده است )دیمیتریویچ، این ب وك و در كوه جو

زوا  زا  كرتاسد باالیي بُرش مذكور )جوپار( به سونپاییني به باالیي تدریجي دانسته شده و ردیف

 زیراند:

متور،  252ا ، به ضخامت زا  ماسهلرنایت و مارن، شامل تناوبي از بیوكالك«زا  تورونین سنگ» 

 ,.Heterohelix sp., Globotruncana sp., Hedbergella spزوا  ریاسونگوارهحواو  

Oligostegina sp زوا نشوانگر امیوق داران این نهشتهشناسي و روزنهزا  رسوب. ویژگي111. و

 شدن ناگهاني حوضه است.

( لزوك )در بواال، از دو واحد به طور كامل متموایا موارني )در زیور( و سونگ«زا  سنونین سنگ» 

زایوووي از بیومیكوووورایت و بیوكالوك الیهمتر ستبرا، و میان 355تشكیل شده است. واحد مارني با 

داران فووراوان سوونونین پیشووین اسووت. در ایوون مجمواووه، انووووووا  لرناریووت، حووواو  روزنووه

Globotruncana concava (BROTZEN و )G. formicata (PLUMMER سوون )

 ن كاميانین دارند.س G. elevataسانتونین و نو  

زوا  سونگي و زیسوتي متور ضوخامت دارد. ویژگوي 351زا  سنونین، بیش از واحد لزكي سنگ 

ا  كوه بخوش پواییني ایون زا  سنونین نشانگر نوسانات سرفا  حوضه اسوت، بوه گونوهلزكسنگ

 كم امقزا، بیشتر از نو  بیومیكرایت مارني زمراه با گ وكونیت، متع ق به محیط دریایي لزكسنگ

زوا  زستند ولي بخش میاني از جنس بیومیكرایت خاكستر  روشون، دارا  چورت و ریاسونگواره

زوا  دارا  پالسیك است كه به فرونشست و افاایش سرفا  حوضوه اشواره دارد. وجوود بیومیكرایوت
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ا  در بواالترین بخوش ایون زوا  توودهزا  كاذب، كنگ ومرا  درون سازند  و بیومیكرایوتايولیت

زوا  موجوود در قااودة ایون واحود زا  كم امق باشد. ریاسونگوارهتواند نشانگر محیطزا، ميزكل

زا  رأس لن، بیانگر لن است كه توالي پایاني ایون لزكي، نشانگر زمان كاميانین است ولي، سنگواره

 واحد به لشكوب ماستریشتین تع ق دارد.

اور با توالي سنونین پوشیده شده كه به تدریج ا  پهنگمتني است كه در باختر و جنوب گوك، ناحیه

 رسد.زا  پالئوسن ميسنگزا و ماسهبه مارن

 کرتاسه در بلوك لوت

زا  كرتاسه دو رخسوارة متمواوت در ب وك لوت به انوان بخش خاور  ریاقارة ایران مركا ، سنگ

زا  افیوولیتي خواور اوهاند و زمراه با مجموزا  كرتاسد ف یش گونهدارند. در جنوب بیرجند، ردیف

زا  بُر خورده، و از پهند ف یشي خاور ایوران بوه حاشوید خواور  ب ووك لووت ایران، به صورت ورق

زا  كرتاسه برجوا زسوتند، اند و در نتیجه جایگازي نابرجا دارند. در مناطقي كه سنگجا شدهجابه

 كرتاسد پسین تع ق دارند. زا  كربناتي رخسارة چیره است كه به دو زمان كرتاسد پیشین وردیف

دار كرتاسود زوا  اُربیتوولینلزكزا  امومي سنگب وك لوت ویژگي« زا  كرتاسد پایین سنگ» 

زا  ایران مركا  را دارد كه به صورت پیشرونده و در بیشتر جازا به طور دگرشیب بور رو  سونگ

اند. در اینجوا نیوا شسوتهتور نزا  كهونسوراسیك میاني )گروه شمشك( و یا سنگ –تریاس باالیي 

 دزد كوه پیشورو شناسي نشان ميزا  دیرینهزا  لغازین كرتاسد پاییني وجود ندارد و دادهردیف

دریا، از زمان لپتین لغاز و تا للبین و گازي تا سنونین زیرین ادامه داشته است. زمانند دیگور نقواط 

شوند دانه لغاز و به سمت باال ریادانه ميزا  درشت زا  لوار ایران مركا . پیشرو  دریا با نهشت

 –سو م رسد كه در شما  خاور  لووت )دهزا  ضخیم الیه ميلزكو با یك گذر تدریجي به سنگ
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ترین سنگواره است كه به طور امو ، با بقایایي از متر ستبرا دارد. اُربیتولین شاخص 3111رخنه( تا 

 زمراه است. ا بریوزولر، مرجان و دوكمه

زا  كرتاسد دارند و طور دگرشیب ردیف در ب وك لوت سن ماستریشتین« زا  كرتاسد باال سنگ» 

تواند نشانگر ناپیوستگي رسوبي بارگ از سنومانین تا ماستریشتین باشد. پوشانند كه ميپایین را مي

ف بواال، رنگ لغواز و بوه طورمتر ستبرا، با كنگ ومرا  سُورخ 511زا  كرتاسد باال  لووووت با سنگ

ا  زووا  تووووودهلزكا  و پس از لن بوه سونگزووا  ماسهسنگ و سيس به لزكابتوودا به ماسه

و دیگوور  Orbitoides media d’ (ARCHIAC) شووود كووه دارا ریمووووووي تبوودیل مي

زوا  زا  ماستریشتین است.در كووه گرمواب، بور خوالف دیگور نقواط ب ووك لووت، ردیفسنگواره

زوا  سونگزا  نوازكي از ماسوهالیوهزا  مارني نواحي كم سرفا است كه میانماستریشتین، نهشته

تر از كرتاسد پایین )تریاس زا  كهنا  دارد و به طور دگرشیب، سنگزا  ماسهلزكلزكي و سنگ

زا  رسووبي و پوشاند. ولوي مورز بواالیي لن بوا سونگسوراسیك میاني، گروه شمشك( را مي –باال 

 شیب و تدریجي است. ايوسن زم –لذرلوار  پالئوسن 

 كرتاسه در زاگرس

به جا ناحید شیراز كه در لن رسوبگذار  از سوراسیك توا كرتاسوه پیوسوته بووده، در دیگور نوواحي 

زا  وسیعي از زاگورس بوا دریوا  پیشوروندة زاگرس، پس از ایست رسوبي سوراسیك پایاني، گستره

س رخسارة سونگي یكسوان ندارنود و در شورایط زا  كرتاسد زاگركرتاسه پوشیده شده است. سنگ

زا  تیره رنگ پالسیك اسوت، اند. در ناحید لرستان، توالي كرتاسه، شیلرسوبي زمسان نهشته نشده

زوا  سوكویي اسوت و لوذا زا  كرتاسد پایین نشوانگركربناتدر حالي كه در ناحید فارس، رخنمون

ا  بوه شترین سرفا را داشته و تغییرات رخسوارهپذیرفته شده كه در ناحید لرستان، دریا  كرتاسه بی

 زا  سكویي فارس، نشانگر كازش سرفا در لن امتداد است.كربنات
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در كرتاسد باالیي نیا حوضد زاگرس شرایط یكساني نداشته است، در شما  خاور  خوزستان گود  

اشته است. ایون اص ي بارگ ناودیس تتیس و از خاور اراق تا فارس ساح ي، گود  خوزستان قرار د

زوا  اند و بور رو  زموین پشوته اسوت كوه ریوفدو گود ، با یك پشتد میاني از یكدیگر جدا بوده

 اند.رودیستي سازند تاربور )به سن ماستریشتین( به وجود لمده

شناسي جهاني، سیستم كرتاسد زاگرس به سه بخش پاییني، میاني و باالیي بر خالف استاندارد چینه

ترین اامل، پیوستگي رسوبگذار  از للبین به سنومانین است. افواون بور لن، . مهمتقسیم شده است

 در مرززا  باالیي لپتین، تورونین و ماستریشتین نازمساز  وجود دارد.

زووا  رادیووولردار ، دو رخسووارة متموواوت دارد. در ناحیوود لرسووتان شوویل«بخووش پوواییني كرتاسووه » 

و در ناحیود فوووارس و جنووب « سوازند گَورو » امیوق  زوا  رُسيخاكستر  تیره تا سیاه و لزك

لپتوین  –به سن نئوكوومین « داریان » و « گَدوان » ، «فَه یان » فروافتادگي دزفو ، سه سازنووود 

 است.

« سازند كژدمي » زا  زا و لزكشود و شامل شیل، با ناپیوستگي لغاز مي«بخش میاني كرتاسه » 

به سن سنومانین است. در این بخش سه « سازند سَروَك » امق  زا  كملزكبه سن للبین و سنگ

 فاز فرسایشي زیر ثابت شده است:

* در زمبر  لپتین )سازند داریان( و للبین )سازند كژدمي(، یوك زون زووازده شوامل گ وكونیوت، 

 سنگ و لزن وجود دارد.سی ت سنگ، ماسه

زوا  سوازند سَوروَك بوه دو بخوش * در پایان سنومانین، یك فاز فرسایشي سوبب شوده توا لزوك

 سنومانین و تورونین تقسیم شود.

 * فاز فرسایشي پس از تورونین.
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لغاز « سازند ایال  »  زا  كم امقلزك، پس از یك ایست رسوبي، با سنگ«بخش باالیي كرتاسه » 

ا  شوما  زویابد. در ماستریشتین، با تخریب فرابو ادامه مي« سازند گورپي » زا  امیق و با شیل

سونگ، كنگ وموورا  كووربناتي، زیاد  مواد لوار  موجب نهشت ماسوه خاور  راندگي اص ي، حجم

نیوا از « سازند تاربور » زا  ریمي اند. افاون بر لن، لزكشده« سازند امیران » زووا  سی ت سنگ

 (.37-5زا  كرتاسد باال  زاگرس است )شكل ردیف

پاییني كرتاسد زاگرس دو رخسارة متماوت سكویي و پالسیوك بخش پاییني كرتاسه در زاگرسبخش 

زا  سكویي كرتاسد پایین زاگرس شامل سه سازند فَه یان، گَودوان و داریوان اسوت و دارد. رخساره

 زا  پالسیك لن بخشي از سازند شی ي گَرو است.رخساره

كی وومتر  خواور  91در : در كوه دا  )بُرش الگو( نادیكي روستا  فَه یوان،  سازند آهكی فَهلیان

زوا  ايوولیتي متوورق توا لزوكمتر سونگ 165تا  161دوگنبدان )گچساران(، سازند فَه یان شامل 

زوا  گوروه خوامي ا  خاكستر  با ریخت خشن است كه یكي از سنگ مخانا  به رنگ قهوهتوده

ست معاد  سوازند باشد. در پایین این سازند، به طور مح ي، برش انحاللي وجود دارد كه ممكن امي

 زیث باشد.

مرز پاییني سازند فَه یان ممكن است به سازند سورمه )سوراسیك باالیي( و یا سازند انیدریتي زیث  

باشد. اگر فَه یان رو  زیث باشد )فارس ساح ي( شناسایي مرز ساده است. در جایي كه زیث وجود 

شوار است، ولي واحودزا  لزكوي دارا  ندارد )به ویژه در شما  شیراز(، تمكیك فَه یان و سورمه د

Tintinnid فراوان كه معاد  شیلBerriasella  كرتاسوه  –است، مشخص كنندة مرز سوراسویك

 است.

زا  گَودوان وجوود نودارد، زا  گَدوان واض  است. ولي در جایي كه شیلمرز باالیي فَه یان با شیل

زا، قابل تمكیك نیستند.بر اساس ریاسنگواره مانند شما  فروافتادگي دزفو ، سازند فَه یان و داریان
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لپتین تعیین شوده  –ج بگ، لمونیت، خارپوست و پالینومورف، سن به سازند فَه یان سن نئوكومین 

توان در تما  مناطق فوارس، شوما  خواور  خوزسوتان و شوما  خواور  است.سازند فَه یان را مي

زوا  سوازند لزكین سازند به شیل و سنگلرستان دید، ولي در جنوب غرب لرستان و خوزستان، ا

 شود.گَرو تبدیل مي

: سازند گَدوان یك واحد بارز شی ي در میان دو لزك خشن فَه یان  آهكی گَدوان –سازند شیلی 

كی وومتر  شوما   41)در زیر( و داریان )درباال( است بُرش الگو  ایون سوازند در گووه گَودوان در 

زا  خاكستر  مایول بوه زرد یوا سوبا بوا شامل تناوبي از شیلمتر،  321خاور  شیراز به ضخامت 

 لزك رُسي، دارا  خرده صدف است.زا  خاكستر  از سنگالیهمیان

زا  موجود، سن سازند گَدوان نئوكومین باالیي توا لپتوین اسوت. در خوزسوتان و بر اساس سنگواره

ب خاور  )فارس(، به تودریج شما  باختر  فارس، این سازند بیشتر شی ي است، ولي به سو  جنو

ا  كه در فوارس سواح ي، شوناخت لن از سوازند رویوي شود به گونهزا  لزكي تبدیل ميبه رسوب

شناسایي « بخش لزكي خ یج » )داریان(، دشوار است.در میاند سازند گَدوان، یك لزك بارز، به نا  

ر  شوده و شوامل لزوك بوي گیمتر، اندازه 35شده است كه بُرش لن در جایرة خارك، به ضخامت 

زوا  نمتوي رُس متع ق به محیط دریایي كم امق و باز است. بخش لزكي خ یج در برخي از میدان

شوند، زا  گَدوان كه در پایین و باال  لزك خ یج دیده ميمنطقد زاگرس دارا  نمت است. به شیل

، سنگ پوش مخازن فَه یان را شود.سازند شی ي گَدوانگازي گَدوان پاییني و گَدوان باالیي گمته مي

كند و از مواد للوي نیوا غنوي اسوت و در تولیود نیوا بوه انووان سونگ موادر نقوش دارد تأمین مي

 (.3131)افشارحرب، 

 –لزك لپتین » و یا « دار لزك اُربیتولین» زا لزك: در گذشته به این سنگ سازند آهكی داريان

شي در كوه گَوودوان در شما  دزكدة داریوان در شوما  گیر  بُرشد ولي با اندازهگمته مي« للبین 

 (.3965انتخاب شد )جیما و وایند، « سازند داریان » خواور  شیووراز، نووا  
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الیوه توا خاكسوتر  سوتبر –ا  لزوك قهووهمتر سنگ 5/236در محل بُرش الگو، این سازند شامل 

 ن به سن لپتین شاخص است.ساز است كه به داشتن اُربیتولین فراواا  خشن و صخرهتوده

مرز پاییني داریان با گَدوان تدریجي است ولي در باال، با كژدمي به شودت فرسوایش یافتوه اسوت و 

 كند.زا  ايولیتي و گ وكونیتي لن را از سازند كژدمي جدا ميالیه

ند، ولي كزا  داریان دو واحد شی ي گَدوان )در زیر( و كژدمي )درباال( را جدا ميلزكاگر چه سنگ

(. به گمتد دیگر، سازند كژدموي حوذف 3172دو سازند داریان و كژدمي زم زمان زستند )مطیعي، 

گیرد. در ناحید ایذه، شود و لزك داریان در زیر لزك بنگستان )دوسازند سَروَك و ایال ( قرار ميمي

ك و ایال  رو  زم قرار سازند گَدوان زم وجود ندارد. در اینجا سازندزا  لزكي فَه یان داریان، سَروَ

توان لنها را جدا كرد. سازند داریان سنگ مخان مهمي شناسي ميگیرند كه تنها با مطالعه فسیلمي

 در گروه خامي است. 

: نا  این سازند از تنگ گَرو در كبیركوه لرستان گرفته شذه و بُرش الگو  لن در  سازند شیلی گَرو

(.در محول 3965دره مطالعه شده است )جیما و واینود،  كی ومتر  شما  خاور  روستا  ق عه 31

اضو تقسیم شده، ولي در یك نگاه ك ي، سازند گرو  5متر ضخامت به  325بُرش الگو، سازند گرو با 

دار پیریتوي و چرتوي رنگ بیتوومینزا  سیاهدار با شیلزا  بسیار رُسي سیاه رادیولراز تناوب لزك

است. در زر حا ، در لرستان مركا  ایون سوازند بیشوتر شوی ي  دار تشكیل شدهلمونیت و ب منیت

لزك بیشتر است. مرز پاییني سازند گرو بیشوتر بوه رسووبات است. ولي در فروافتادگي دزفو  سنگ

توانود در زیور سوازندزا  تبخیر  زیث و گوتنیا است. مرز باالیي لن بسیار متغیر اسوت. گورو موي

( این موضوو  نتیجود پیشورو  3172ه یان قرار گیرد )مطیعي، مخت مي مانند ایال  و حتي سازند فَ

 رسوبات ساح ي به حوضد رسوبي گرو است.
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دریوایي( اسوت.  زا و رادیولرزوا نشوانگر محویط كوم انورس  و بوي اكسویژن )حوضود سرفپالنكتون

زند گرو، دزند.سازا، لمونیت و رادیولر، سن سازند گرو را نئوكومین تا كُنیاسین نشان ميریاسنگواره

 سنگ منشأ نمت با پتانسیل زیاد است.

 بخش میانی کرتاسه در زاگرس

بخش میاني كرتاسد زاگرس شوامل دو سوازند كژدموي و سَوروَك اسوت كوه مورز پواییني لنهوا بوه 

ناپیوستگووي لپتیون و مرز باال  لنها به ناپیوستگي تورونین است. با این حووا ، در ناحید لوورستان 

توان جواو كرتاسود را مي« بخش شی ي الفان » و در ناحید فارس ساح ي « گاه سازند شی ي سور» 

 میاني دانست.

 –: نا  سازند كژدمي از ق عد كژدمي در فروافتادگي دزفو  )در تنگ گورگورا  سازند شیلی کژدمی

قیور  خاكسوتر  تیوره و گواه  متر شیل 211شما  گچساران( گرفته شده كه در محل بُرش الگو، 

متر پاییني  15لزك رُسي تیره رنگ و مارن است. در زر حا ، زایي از سنگرنگ، و دارا  الیهسیاه 

توان تا یك صد متر  مرز پوایین لن دیود. زا  گ وكونیت را ميرنگ و اكسیده است و دانهلن سُرخ

د داریوان زوایي از سوازنمتر زیرین وجود دارد كه زبانه 91زا  لزكي به ویژه در در این سازند، الیه

 است. این سازند، سنگ منشأ بسیار مهمي در حوضد رسوبي زاگرس است.

زوا  زا  داریان است كه مورز  ناپیوسوته بووده و بوا الیوهلزكمرز پاییني سازند كژدمي به سنگ

 زا  سَروَك، تدریجي است.لزكشود، ولي مرز باالیي لن با سنگرنگ مشخص ميسُرخ

توان در تما  خوزسوتان و فوارس دیود ولوي در ناحیود لرسوتان، مي رخسارة شی ي سازند كژدمي را

زا  داریان، كژدمي، سَوروَك و ایوال  لزككژدمي رخسارة لزكي دارد. در این حالت، تمكیك سنگ

زا )در گذشته نوا  ایون سوازند داران، خارپوستان و لمونیتزا، روزنهدشوار است.با توجه به پالنكتون

ده(، سن سازند شی ي كژدموي، للبوین توا سونومانین اسوت.تغییرات جوانبي دار بوزا  لمونیتشیل
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شده و یا به صورت زبانه در داخل شود گاه لزكي كژدمي زیاد است. گازي با سازند گرو جانشین مي

ا  سازند داریان است و گازي نیا با سازندزا  بورقان و نهر امر از كویت و جنوب اراق تداخل زبانه

 (.3172دارد )مطیعي، 

روَك دار، زووا  زیيوریووتلزووك: در گذشووته بووه ایوون واحوود سوونگي، سوونگ ســازند آهكــی ســَ

گیور  برشوي در تنوگ شد، ولي با اندازهلزك لشتكان گمته ميدار و سنگزا  رودیستلزكسنگ

زوا  پیشوین جوایگاین نوا « سوازند سَوروَك » سَروَك در كوه بنگستان، در شوما  بهبهوان، نوا  

زوا  كوم وَك دو رخسارة متماوت دارد. در محل بُرش الگو و فارس سواح ي، رخسوارهشد.سازند سَر

زوا  امیوق سوازند توان رخسوارهامق این سازند گسترش دارد. در حالي كه در ناحید لرستان، مي

 سَروَك را دید. 

و ا  رُسوي الیه لزكمتر سنگ 111در محل بُرش الگو، شامل « رخسارة كم امق سازند سَروَك » 

ا ، زا  سمیدرنگ، توودهلزكزا  گل سمید  در پایین است ولي بیشتر سازند را سنگلزكسنگ

دزد. ولي در فارس ساح ي، رخسارة كوم اموق سوازند سَوروَك، دارا  چرت و رودیست تشكیل مي

شبیه بخش لزكي مودود در قطر و بخش شی ي احمد  در كویت است كه این اسوامي در زاگورس 

 د.روزم بكار مي

ا  از سازند مودود است، بُرش لن در قطر است و تا اراق ، زبانه«Mauddudبخش لزكي مودود » 

دار است كه رو  لزك ضخیم الید اُربیتولینو كویت نیا ادامه دارد. در ایران این واحد سنگي، سنگ

 سازند كژدمي قرار دارد و با بخشي از سازند سَروَك برابر است.

متور  61توا  11ا  از سازند شی ي احمد  كویت است كه در ایوران ، زبانه«بخش شی ي احمد  » 

شویب بور رو  شیل خاكستر  حاو  اگاوسیرا، به سن سنومانین است. بخش احمد  بوه طوور زوم

 بخش لزكي مودود، ولي به صورت دگرشیب در زیر سازند ایال  است.
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رُسوي تیوره رنوگ و  –زوا  موارني لزك، در لرستان، شامل سنگ«رخسارة امیق سازند سَروَك » 

 زا  پالنكتون فراوان است.نازك الیه، با ریاسنگواره

دو رخسارة كم امق و امیق سازند سَروَك با یكدیگر ارتباط بین انگشتي دارند. از سوو  دیگور، در 

-5زا  امیق گرو زمچنان ارتباط بوین انگشوتي دارد )شوكل شما  لرستان، سازند سَروَك با شیل

34.) 

زا  كژدمي تدریجي و مورز بواالیي لن بوا سوازند ایوال  نازمسواز ز پاییني سازند سَروَك با شیلمر

زا  لزن است.وجود یك ناپیوستگي مواز ، به سن پس از سونومانین فرسایشي و لغشته به تركیب

در میان سازند سَروَك، سبب شده تا این سازند بوه سَوروَك پواییني )سونومانین( و سَوروَك بواالیي 

تورین سونگ مخوان حوضود لزك لسمار  مهومتورونین( تقسیم شود. سازند سَروَك پس از سنگ)

 (.3131زاگرس است )افشارحرب، 

: در ناحید لرستان، یك واحد شی ي دو سازند سَروَك )در زیور( و ایوال  )در  سازند شیلی سورگاه

اط انگشتي دارد. بوه ایون واحود باال( را از یكدیگر جدا میكند و از سو  دیگر با واحد شی ي گرو ارتب

سنگي سازند سورگاه نا  داده شده كه بُرش الگوو  لن در تنوگ گوراب، در پایانود شوما  بواختر  

خاكستر  روشون  متر شیل 375گیر  شده است. در این محل، سورگاه شامل كبیركوه ایال  اندازه

حمر شده در لرستان، در میاند لن،  زا فرسا در تناوب با لزك است كه در چاهدار نر یا تیرة پیریت

متر وجود دارد. گمتني است كه در لرستان، سازند سورگاه سنگ پووش  11لزكي به ضخامت سنگ

 دزد. سنگ مخان سَروَك را تشكیل مي

زا  لیمونیتي به زا  بارگ و رُسمرز پاییني سازند سورگاه با سازند سَروَك ناپیوسته زمراه با حمره

ر است. گازي نیا سورگاه بر رو  سازند گرو است. مرز باالیي لن بوا سوازند ایوال  ضخامت تا یك مت
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زا  فراوان، محیط رسوبي سازند سوورگاه دار است.بر اساس پالنكتونناپیوسته و لغشته به مواد لزن

 از نو  سرف و سن لن تورونین تا سانتونین زیرین است.

كند. این در زیر( و سازند ایال  )در باال( را جدا ميدر فارس ساح ي، یك واحد شی ي سازند سَروَك )

ارز سازند سورگاه است. نامگذار  شده، از دیدگاه متماوت زم« بخش شی ي الفان » واحد شی ي كه 

 (.3172تر است )مطیعي، زا زیاد است، ولي سن سنونین پیشین، منطقيتغییرات سني این شیل

(، از للبین تا كاميانین، یك چرخد رسووبي 3965وایند ) : بر اساس گاارش جیما و گروه بنگستان

تووان در زاگورس شناسوایي كورد. بوه مجمواود از سازندزا  كژدمي، سَروَك، سورگاه و ایال  را مي

سازندزا  یاد شده گروه بنگستان نا  داده شده كه نا  لن از كوه بنگستان در شما  بهبهان گرفتوه 

 شده است.

سازند كژدمي از این گروه حذف شود. سازند سورگاه زم زمیشگي نیست. شود تا امروزه كوشش مي

در این صورت گروه بنگستان شامل دو سازند سَروَك )در زیر( و سازند ایال  )در باال( خوازد بود. در 

متشكل از دو سازند « سازند بنگستان »شود به جا  گروه بنگستان از چنین حالتي ترجی  داده مي

(. سوازند بنگسوتان در نتیجود ناپیوسوتگي پوس از 3172اسوتماده شوود )مطیعوي،  سَروَك و ایوال 

سنومانین و تورونین قابل تقسیم به بنگستان پاییني )بخش سونومانین سَوروَك(، بنگسوتان میواني 

 )بخش تورونین سَروَك( و بنگستان باالیي )سازند ایال ( است.

 بخش بااليی کرتاسه در زاگرس

زا  كرتاسد باالیي زاگرس زستند. رپي، تاربور و امیران، نشانگر بخشي از سنگچهار سازند ایال ، گو

 بخش پاییني سازند ساچون نیا سنگوارة ماستریشتین دارد.



391 

 

391 

 

شود. بورش الگوو  ایون : سازند ایال  به دو رخسارة امیق و كم امق دیده مي سازند آهكی ايالم

كی وومتر   32شوما  بواختر  كبیركووه در زا  امیق اسوت، در پایانود سازند كه نشانگر رخساره

زوا  لزوكمتور سونگ 391گیر  شده است. در این بُرش، سازند ایال  شامل شهرستان ایال  اندازه

زوا  نوازك شویل، و سون الیوهبنود  مونظم و میوانرسي دانه ریا پالسیك خاكستر  رنگ با الیه

اید بُورش الگوو، نشوانگر ناپیوسوتگي زا  درشت زماتیت در پكاميانین است.وجود ق وه –سانتونین 

رسوبي است كه ممكن است به سازند سَروَك و یا سورگاه باشد. ولي مرز باالیي لن با سازند گوورپي 

زا  كم امق سازند ایال  در نواحي فارس و خوزستان، گسترش دارد كه شامل زمساز است.رخساره

تووان ميانین دارد. در برخي نقواط مويا  است كه زمچنان سن سانتونین تا كازا  ق وهلزكسنگ

 ارتباط بین انگشتي دو رخسارة پالسیك و كم امق سازند ایال  را دید.

: بُرش الگو  این سازند در تنگ پابوده در شوما  مسوجد سو یمان )میودان  سازند شیلی گورپی

مووارن »  متر ستبرا دارد، ولي پیش از معرفووي این بُرش، به این واحود سونگي 121نمتووي اللي( 

 شد كه شامل سازند گورپي و سازند پابده بود.، گمته مي«زا  گ وبیژرینا مارن» ، «دزك 

زا  خاكسوتر  مایول بوه لبوي اسوت كوه در بیشتر نواحي زاگرس، سازند گورپي شامل مارن، شیل

 زا  نازك رُسي دارد و به دلیل زود فرسوا بوودن، سویما  لن فرسوودهلزكزایي از سنگالیهمیان

 است. 

شوود. در فارس داخ ي، رخسارة لزكي سازند تابور، به طور بین انگشتي جانشین سازند گوورپي موي

اگرچه مرز زیرین گورپي با سازند ایال  )درزیر( تدریجي دانسته شده، ولي سط  زوازده در این مرز 

سَوروَك بووده و  تواند نشانگر دگرشیبي خمیف باشد. در نقاطي كه ایال  وجود ندارد، گورپي رو مي

در این حالت، ناپیوستگي رسوبي پیش از سازند گورپي لشكارتر است. مرز باالیي سوازند گوورپي بوا 

زا  ارغواني سازند پابده با شوازد  از سازندزا  مخت ف است. در لرستان مرز باالیي گورپي با شیل

حي فوارس و خوزسوتان دگرشیبي فرسایشي است. سازند گورپي، در زمه جا زمامان نیست. در نوا
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زا  زیرین به سن مرز زیرین گورپي، سانتونین و مرز باالیي لن ماستریشتین است. در لرستان، الیه

زا  باالیي تا پالئوسن ادامه دارد. سازند گورپي، سنگ پوش مخوازن نمتوي سَوروَك كاميانین و الیه

 است.

مره( و یك اضو غیر رسمي )لزوك این سازند )گورپي( دارا  دو اضو لزكي رسمي )اما  حسن، سی

 (.3172منصور ( است )مطیعي، 

رُسي، ستبرالیه، ریا دانوه و خاكسوتر  بوه زموراه  لزكمتر سنگ 334« اضو لزكي اما  حسن » 

زوا  گوورپي برجسوتگي دارد. ایون زا  مارن است. به دلیل سختي بیشتر، در درون شیلالیهمیان

 زفو  دیده شده است.اضو بیشتر در لرستان و فروافتادگي د

زا  نو  لوفا اسوت و در ا ا  رنگ دارا  دو كمهزا  قهوهلزكشامل سنگ« اضو لزكي سیمره » 

 تر  دارد.مقایسه با بخش لزكي اما  حسن، رخسارة كم امق

لزك نریتیوك منقطوع در سوازند گوورپي اسوت كوه در بواختر یك سنگ« اضو لزكي منصور  » 

 شود.به سمت شما  خاور  ناپدید مي خوزستان بروناد دار، ولي

زا  رودیستي اسوت ا  از نو  ریفچینه: سازند لزكي تاربور یك واحد سنگ سازند آهكی تاربور

رو، بُرش الگو  لن در كوه گَدوان و در نادیگوي روسوتا  كه در فارس داخ ي توسعه دارد. به زمین

زا  لزكمتر سنگ 527سازند تاربور حدود  تاربور در استان فارس مطالعه شده است. در محل الگو،

ا  با مقدار فراواني صدف است كه میان دو واحد كمي زوازدة سازند گورپي )در زیور( و سوازند توده

شیب و ناگهاني است ولوي در مورز ساچون )درباال( قرار دارد. زمبر  لن با واحد زیرین )گورپي( زم

 د كه به یك ناپیوستگي رسوبي اشاره دارد.زا  لزني وجود دارباالیي لن مقدار  ق وه
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نشوانگر زموان  Siderolitesو سوایدرولیتس  Loftusiaزا  گوناگون بوه ویوژه لوفتوزیوا سنگواره

زا  گروه خامي و تریاس سوبب است. وجود برخي سنگوارهماستریشتین و شرایط ریف  –كاميانین 

ته شوود كوه ایون تصوور نادرسوت اسوت شده بود تا این سازند به سن سوراسیك و یا تریواس دانسو

زوا  لذریون ا  و یوا سونگزا  لذرین با ساخت بالشي به صورت بین الیوه(.سنگ3172)مطیعي، 

 (.3172دروني بازیك، متع ق به ترشیر  باالیي نیا در این توالي تداخل دارند )مطیعي، 

دزد. نخسوت رخساره ميگمتني است كه از فارس داخ ي به سو  جنوب باختر، سازند تاربور تغییر 

زا  نازك الیه با منشأ امیوق و سويس بوا رخسوارة شوی ي سوازند گوورپي جانشوین لزكبه سنگ

 شود.مي

سونگ بوه متر سی ت سونگ و ماسوه 373: سازند لوار  امیران شامل حدود  سازند آواري امیران

ف یش گونه اسوت، بوه  و كنگ ومرا با رخسارة لزكا  و مقدار  سنگرنگ سبا زیتوني تیره تا قهوه

لبواد، بخوش پواییني شوود. در حووالي خور زا  امیوران از لن یواد مويرو، گازي با نا  ف یشزمین

انود )مطیعوي، نا  داده« لباد بخش كنگ ومرا  خر » زا  امیران كنگ ومرایي است كه به لن ف یش

3172.) 

ن دلیل بُرش الگو  لن در تاقدیس سازند امیران فقط در شما  خاور  لرستان بروناد دارد. به زمی

گیور  شوده اسوت. مورز لباد )نادیك روستا  معموالن( اندازهخر  –امیران، در كنار راه اندیمشك 

شویب و تدریجوووي اسوت. مورز زوووا  خاكستوور  رنگ سازند گورپووي زمپاییني امیران با مارن

باشد. امیوران « كنگ ومرا  كشكان »  و یا« رنگ زا  ت هلزكسنگ» باالیووي لن ممكن است بووه 

شود.سازند امیران زمان گذر و در لرسوتان بوه به طور جانبي به سازندزا  گورپي و پابده تبدیل مي

 لباد به سن ماستریشتین است. خر  –سن پالئوسن و در ناحید كرمانشاه 
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 داغكرتاسه در كيه

( نشانگر لن است كه به جا بخش شما  3172بررسي دیرینه جغرافیا  كرتاسه توسط افشارحرب )

داغ )پیرامون گنبدكاووس( كه رسوبگذار  دریایي از سوراسیك به كرتاسه پیوسته است، باختر  كيه

داغ، در اواخر سوراسیك و لغاز كرتاسه شوازد  از یك ور و جنوب كيهدر دیگر نواحي به ویژه در خا

 توان دید. زایي گسترده را ميخشكي

است كه « سازند شوریجه » رنگي به نا  زا  سُرخزا  لغاز كرتاسه از نو  لوار رو، نهشتهبه زمین

د. به تدریج، از زموان انزا  مردابي، دشت ساح ي، دلتایي و یا محیط سبخایي نهشته شدهدر محیط

دریوایي تبودیل شوده و در زموان بوارمین،  –مردابي به انوا  مردابي  –ا  زا  قارهزوتریوین، رسیم

 زا  دریایي بر تما  منطقه چیره شدهنخست سكو  كربناتي كم سرفا و پُر انرس  و در لپتین محیط

بوده است. « سازند تیرگان » ي لوار  و ايولیتزا  زیستلزككه شرایط مناسبي برا  نهشت سنگ

نهشته شده اسوت. « سازند سرچشمه » حوضه در لپتین پسین، سرفا  بیشتر داشته و با ورود رُس، 

است. در سنونین پیشوین، « سازند شی ي سنگانه » تر بوده كه حاصل لن در للبین، ورود رُس مداو 

سازند لیتوامیر »   گ وكونیتي به نا  زاسنگدر یك دریا  پسرونده به سمت باختر، ردیمي از ماسه

نهشته شده و در پایان سنومانین میاني، به جا بخش شما  خاور  حوضه، دیگر مناطق خشوكي « 

بوده و به زمین دلیل، در بسیار  از نواحي، از اواخر سنومانین تا لغواز سونونین و حتوي در بعضوي 
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دارد. در توورونین پسوین، بخوش شوما   نقاط تا اواخر تورونین، شوازد  از یك نبود رسوبي وجود

خاور  با دریا  لزاد ارتباط داشته، ولي در باختر و جنوب مركا  منطقه، خشكي كم شیبي وجوود 

قرار داشته است. شرایط دریایي زموان توورونین، بوا تغییورات  داشت كه تحت تأثیر فرسایش مالیم

» ، «لب ت وخ » ، «لبودراز » سازندزا   اندك، كم و بیش تا ماستریشتین ادامه یافته و در طوي لن

 اند. نهشته شده« كالت » و « نیاار 

از اواسط ماستریشتین پسین، به جا ناحید سَرَخس و شما  گنبد كاووس، دیگر مناطق خشكي بوده 

و در پایان ماستریشتین، تنها در شما  باختر، سكو  كربناتي كم سرفایي وجود داشته اسوت.دیرینه 

سواختي، پیشورو  و زا  زمویندزد كه بر خالف باور امو ، به دلیل تأثیر حركتمي جغرافیا نشان

پسرو  دریا  كرتاسه مكرر بوده و در پهنه كيه داغ، رسوبگذار  پیوسته نبوده است. در زور حوا ، 

زوا  كرتاسود ایوران اسوت كوه ترین و سوتبرترین نهشوتهزا  كرتاسه كيه داغ، یكي از كاملردیف

 ( 33-5ا  زیر در لن مشاركت دارند )شكل چینهواحدزا  سنگ 

: در نقاط زیاد  ازكيه داغ، به جا پایاند باختر  لن )نواحي گنبد كاووس(،  سازند آواري شوريجه

شود كوه از لن رنگي پوشیده ميزا  سوراسیك باال )سازند مادوران( با ردیف لوار  سُرخلزكسنگ

نا  این سازند از روستا  شوریجه گرفتوه شوده، ولوي بُورش شود. یاد مي« سازند شوریجه » به نا  

متور، مطالعوه شوده  931الگو  رسمي لن، در كنار راه مشهد بوه كوالت )درة خوور(، بوه ضوخامت 

سنگ، كنگ ومرا(، كمي زا  لوار  )شیل، رُس سنگ، ماسهاست.سازند شوریجه بیشتر از نو  رسوب

سُورخ دارد و بوه صوورت  –ا  است كه سیما  قهووهزا  كربناتي زا  ناچیا سنگگچ و الیهسنگ

زوا  لزوكساز سوراسیك باال )مادوران( را از سنگزا  صخرهلزكرنگ، سنگردیمي رازنما و سُرخ

كند.در محل بُرش الگو )درة خور(، سوازند شووریجه بوه سوه كرتاسد پایین )سازند تیرگان( جدا مي

 (.3171بخش تقسیم شده است )افشار حرب، 
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ا  مایول بوه سُورخ و ارغوواني، متور شویل قهووه 114شوامل « بخش لوار  تبخیور  زیورین  * »

 لزك و سنگ گچ است.سنگ، سنگماسه

سنگ و زا  كربناتي، سنگ گچ، شیل، ماسهمتر سنگ 276از « بخش كربناتي تبخیر  میاني * » 

 سی ت سنگ تشكیل شده است.

ا  مایل به سُرخ زایي از شیل قهوهالیهنگ با میانسمتر ماسه 173شامل « بخش لوار  باالیي * » 

 شود.زا  كربناتي و سنگ گچ دیده نمياست. در این بخش، سنگ

تووان از مورز افغانسوتان توا ناحیود صورتي سازند شووریجه را موي –رخسارة لوار  و سیما  سُرخ 

یط رسوبي سبب شده كی ومتر  خاور گنبد كاووس( دنبا  كرد. ولي شرایط و نو  مح 31لرموت ي )

زا  سه گاند بُرش الگو در زمه جا رخساره و ستبرا  یكسان نداشته باشد. برا  نمونوه، در تا بخش

زوا  كربنواتي تغییور زا  دریایي و سنگا  بخش باالیي به رسوبسنگ قارهق عه، ماسهبُرش حما 

تودریجي اسوت. زمبور   رخساره داده است.در محل بُرش الگو، زمبر  شوریجه با سازند موادوران

تووان شوازد یوك گوذر باالیي لن با سازند تیرگان، اگرچه با تغییر رخسارة ناگهاني است، ولوي موي

تدریجي بود. ولي گازي )ماننوددرة ارداك( سوط  بواالیي شووریجه فرسایشوي اسوت و بور رو  لن 

شتین بور رو  ایون لزك كالت به سن ماستریكنگ ومرا  پ یوسن قرار دارد و یا در كوه اُزون، سنگ

 سط  قرار دارد.

زوا  زوایي از رسووبمردابي تشكیل شده ولوي زبانوه –ا  زا  قارهسازند شوریجه بیشتر از رسوب

واالنوژنین، سون بخوش  –زا  دریایي به سن بریازین دریایي حاو  سنگواره دارد. بخش زیرین الیه

است. در مورد سون سوازند شووریجه  میاني لن زوتریوین و بخش باالیي به سن بارمین دانسته شده

ق عه و زنگان و، شوریجه را به سن كیمریجین اتماق نظر وجود ندارد.كالنتر  به استناد دو برش حما 

نئوكوومین  –جووزك را بوه سون تیتوونین  –زوا  بُورش نایبوا داند. رزقي، نمونوهنئوكومین مي –
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زا  زماموان )سوراسویك ریجه، با رسوبرنگ سازند شوتبخیر  و سُرخ –زا  لوار  داند.نهشتهمي

طوبس  –زا  سُرخ و لوار  نواحي كرمان كرتاسد پیشین( دیگر نقاط ایران به ویژه نهشته –پسین 

گچي مَوگو( شوبازت كامول دارد. بوا  –زا  لوار  دو، سازند سُرخ لوار ، نهشتهزا  سُرخ گره)الیه

نیا و زیث در زاگرس و واحد گچ و مالفیر البرز زا  تبخیر  گوتا ، نهشتهزا  رخسارهوجود تماوت

ارز باشوند. در توانند از نظر زماني و شرایط رسوبي، به نواوووي بوا سوازند شووریجه زوممركا ، مي

نا  داده شده كه سنگ مخان « سنگ شات یك ماسه» زا  مشابه با شوریجووه تركمنستان به لوار 

ا وي اسوت. در ایوران، شووریجه شات یك، مارلي و بوایرا  دونما، –لباد زا  گاز  دولتاص ي میدان

سنگ شات یك تركمنسوتان اسوت معاد  ماسه Dسنگ سنگ گازدار به نا  ماسهدارا  دو الیه ماسه

 (.3131)افشارحرب، 

كی وومتر  جنووب  19: بُرش الگو  سازند تیرگان، در كوه تیرگان، واقع در  سازند آهكی تیرگان

شده است. در ضمن این سازند دارا  بُرش مرجعي است كه در جنوب خواور  گا مطالعه خاور  در

ا  زوا  سوتبر الیوه توا توودهلزوكداغ( قرار دارد.سازند تیرگان از سنگروستا  جوزك )باختر كيه

زا  مارني، مارن و شیل لزكوي اسوت. لزكزا  ناچیا  از سنگالیهلوار  با میانايولیتي و زیست

زا سبب شده توا ایون سوازند از واحودزا  لزكزا و به ویژه تراكم و سختي سنگستبرا  زیاد الیه

موارني سرچشومه  –زوا  شوی ي رنگ سازند شوریجه و نهشتهزا  لوار  سُرخساز بین ردیفچهره

داغ )بُورش سوازد.در خواور كيوهداغ را مويباشد. به زمین دلیل یكي از واحدزا  فیایوگرافیك كيه

متر( را دارد ولي به سمت باختر، ضخامت سازند افاایش  21ان كمترین ستبرا )شوراب(، سازند تیرگ

متر سوتبرا دارد و حتوي  731متر و در بُرش الگو  131ا  كه در محل برش مرجع، یابد، به گونهمي

متر است.در محل بُرش الگو و بُرش مرجع مرززا   3115ضخامت تیرگان  2تيه شمارة در چاه قا 

زوا  رسوبشناسوي یي تیرگان با تغییر رخساره ناگهاني گاارش شده است، ولي بررسويپاییني و باال

جدید، حاكي از تدریجي بودن مرززا  زیرین و باالیي این سازند است و حتي گازي سازند تیرگوان 

تر )سوازند سرچشومه( پیونود بوین انگشوتي تر )سازند شوریجه( و یا جوانممكن است با واحد كهن



397 

 

397 

 

زا  لزكي را ترین سنگوارة سازند تیرگان است كه اغ ب زستد ايولیتربیتولین شاخصداشته باشد. اُ

 زا  موجود، سن سازند تیرگان نئوكومین )بارمین( تا لپتین است.دزد. بر پاید سنگوارهتشكیل مي

 داغ است، ولي گازي این سازند وجود ندارد.سازند تیرگان یكي از واحدزا  سنگي و پایدار پهند كيه

لزك كالت به سن ماستریشتین، برا  نمونه در ناحید جاجر ، سازند تیرگان گسترش نیافته و سنگ

كی ومتر  گنبدكاووس، باز سوازند تیرگوان وجوود  32زا  شوریجه است و یا در سنگبر رو  ماسه

 ندارد و سازند لیتامیر بر رو  سازند شوریجه قرار دارد. 

توان شازد تغییر رخسارة سازند تیرگان بود. بورا  را، گازي ميگمتني است كه جدا از تغییرات ستب

زا  خاكستر  و نخود  رنگ سنگمتر از بخش میاني سازند را ماسه 91ق عه، نمونه در بُرش حما 

زوا  ايوولیتي لزكداغ، سنگدزد. جدا از پهند كيهزا  نازك لزك و مارن تشكیل ميزمراه با الیه

قوچوان( و كووه  –زوا  شومالي بینوالود )جنووب جوادة مشوهد ن در دامنوهتواسازند تیرگان را مي

ساختي ندارنود و بوه نظور زا  زمینگونه نشانهزا زیچجهان )شما  اسمراین( دید. این رخنمونشاه

 زا  بینالود، گسترش داشته است.رسد كه دریا  تیرگان، به سمت جنوب تا كوهمي

كی وومتر  شوما  خواور   34از روسوتا  سرچشومه ) : نا  ایون سوازند سازند مارنی سرچشمه

بینالود( گرفته شده، ولي بُرش الگو  لن در دماغد خاور  تاقدیس خور، كنار راه مشهد بوه كوالت، 

متر ستبرا، از دو بخوش غیررسومي و  131مطالعه شده است.سازند سرچشمه در محل بُرش الگو، با 

متور موارن زمگون بوه رنوگ  373ند، حودود یك الید ك ید  تشكیل شده است. بخش زیرین ساز

متر شیل لزكي خاكسوتر  تیوره اسوت كوه  312خاكستر  مایل به لبي است. بخش باالیي سازند 

لوار  دارد. پایان بخوش سوازند سرچشومه، یوك الیوه زا  زیستلزكزا  نازكي از سنگالیهمیان

برا  تعیوین مورز بواالیي  لوار  است كه رازنما  خوبيزا  زیستلزكك ید  یك متر  از سنگ

زا  گوناگون، تغییرات نسبت بخش مارني پاییني به شیل باالیي زیاد است باشد. در بُرشسازند مي

و گازي ممكن است یكي از لنها وجود نداشته باشد.تغییرات ضخامت سازند سرچشمه درخور توجوه 
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تورین بورش(، ر بُرش نوار )خواور یابد. داست. در یك نگاه ك ي، ستبرا از خاور به باختر افاایش مي

كی ومتر  شما  خواور  گنبودكاووس ضوخامت  311متر ضخامت دارد. در  351سازند سرچشمه 

متر است. زر دو زمبر  سازند با واحدزا  سنگي زیرین )سازند تیرگان( و  3191سازند سرچشمه 

و سرچشومه بوا یكودیگر شیب است. ولي گازي دو سازند تیرگان )درزیر( باالیي )سازند سنگانه( زم

داغ، سوازند سرچشومه لمونیوت داران فوراوان، در بواختر كيوهارتباط بین انگشتي دارند.جدا از روزنه

 فراوان دارد.

زا  ایون سوازند، نشوانگر سون بوارمین پسوین توا لپتوین میواني است.گسوترش مجمواد سنگواره 

بوه سومت بواختر، سرچشومه را جغرافیایي سازند سرچشمه در خور توجه است. از مورز افغانسوتان 

بیول، ایون سوازند رباط قره -كی ومتر  دید. ولي در شما  كوه كورخود 331توان در یك فاص د مي

تر از سازند سرچشمه )تیرگوان، شووریجه( قورار زا  كهنرخنمون ندارد و سازند لیتامیر رو  سنگ

 دارد.

تر  شما  باختر  روستا  سنگانه، كی وم 4: بُرش الگو  سازند سنگانه در  سازند شیلی سنگانه

شناختي، كی ومتر  شما  خاور  مشهد، )در نادیكي كالت( مطالعه شده است. از نظر سنگ 71در 

زا  زمگن به رنگ خاكستر  تیره تا سیاه كموي مایول بوه سوبا، بودون سازند سنگانه شامل شیل

د سونگانه دو ویژگوي لشوكار زا  سی ت سنگ است.سوازنالیهبند  شاخص و مقدار ناچیا میانالیه

خاكسوتر ، دو   –شناسي تيه مازور  فرسوده و پشته مانند به رنگ سبا دارد، یكي سیما  ریخت

ا  از سونگوارة لمونیوت دار كوه گواه زسوتهزوا  لزونزا  ادسي و بیضوو  شوكل از رسگرزك

و باختر، سوتبرا متر است، ولي به سمت شما   751دارد.ضخامت سازند سنگانه در محل بُرش الگو، 

یابد. زر دو زمبر  سازند سنگانه با واحدزا  زیرین )سوازند سرچشومه( و متر افاایش مي 2111تا 

شیب است. ولي گازي تمكیك سرچشمه و سنگانه ناممكن است و گوازي زبرین )سازند لیتامیر( زم
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ند كوالت بوه سون رباط قره بیل( مرز باالیي سنگانه فرسایشي و به ساز –نیا )شما  گسل كورخود 

 ماستریشین و یا سازند چ كن به سن پ یوسن است.

زا  للبین نواحي جا ، اصمهان و یواد )سوازند غیور سازند شی ي سنگانه، به سن للبین، یادلور شیل

توانود نشوانگر شورایط یكسوان رسمي دره زنجیر( و سازند كژدمي در زاگرس است. این شبازت مي

 ایران باشد. زا  زمان للبینرسوبي بر حوضه

كی ومتر  جنووب خواور  روسوتا   5: بُرش الگو  این سازند در  سازند آواري آيتامیر )آتامیر(

شناختي، بخش پاییني كی ومتر  شما  خاور  گنبدكاووس قرار دارد. از نظر سنگ 71لیتامیر، در 

تر شیل است. م 133شناسي برجسته و بخش باالیي لن سنگ با ریختمتر ماسه 632سازند لیتامیر 

گ وكونیت فراوان در دو بخش یاد شده سبب شده تا این سازند سیما  سبا زیتوني داشته باشد كه 

متور سوتبرا دارد.  311رازنما  خوبي برا  شناسایي لن است. سازند لیتامیر در محل بُورش الگوو، 

گواه ك وي، از زا  طولي زمامان با رسوبگذار  است و در یوك نستبرا  این سازند در كنتر  گسل

بیول، ربواط قوره –ا  كه در جنوب گسل كورخود یابد، به گونهشما  به جنوب ضخامت كازش مي

تر )شما  گسول جواجر ( ایون متر است و حتي در نواحي جنوبي 6ضخامت این واحد سنگي فقط 

 سازند وجود ندارد.

مورز بواالیي لیتوامیر زموواره  زا مرز زیرین سازند لیتامیر با سازند سنگانه تدریجي ودر بیشتر بُرش

سنگي سازند لیتامیر در محول زایي اوایل كرتاسد پسین است.بخش ماسهفرسایشي و نشانگر خشكي

زا  بُرش الگو، بدون سنگواره است ولي در دیگر نواحي )مراوه تيه و شما  درة اترك( دارا  لمونیت

داران گوناگون با سون بر دارندة روزنهسنومانین پیشین است. بخش شی ي )باالیي( سازند لیتامیر در

زوا و سونگسنومانین میواني بیشوتر محتمول است.ماسوه –سنومانین است. ولي سن لپتین پسین 

زا  گ وكونیتي سنومانین جدا از پهند كيه داغ، در جنوب اصمهان نیا بروناد دارد كوه جایگواه شیل

 دارد.زا  زیستي مشابه با سازند لیتامیر شناسي و ویژگيچینه
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سَورخس در حودود یوك كی وومتر   –: بُرش الگو  این سازند در خاور راه مشهد  درازسازند آب

شناختي، سازند لب دراز دو رخسوارة متمواوت دارد. در خواور گردند مادوران قرار دارد. از نظر سنگ

اوب دراز شامل شیل خاكستر  روشن است كه سه و گازي چهار تنقوچان، سازند لب –جادة درگا 

 –لزوك گچوي قوچان، لب دراز تنها از نو  سونگ –لزك گچي دارد. در باختر جادة درگا از سنگ

مارني زمگن است. در زر دو رخساره، سیما  امومي سازند، رنگ سمید مایل به خاكستر  دارد و 

دراز زا  لن است. در محل بُرش الگو، سازند لب زا  نو  اینوسراموس و لمونیت از ویژگيا دوكمه

تور میشوود. ولوي، در شوما  متر ستبرا دارد ولي به سو  جنوب خاور و باختر، سازند ضوخیم 333

شود.در زمه جا، لزك كالت بر رو  سازند شوریجه دیده ميجاجر ، این سازند وجود ندارد و سنگ

لب  مرز زیرین لب دراز ناپیوسته و نشانگر چرخد فرسایشي اوایل كرتاسد پسین اسوت. مورز بواالیي

لزك گچي سازند لب دراز اسوت. ولوي ت خ تدریجي و منطبق بر لخرین الید سنگدراز به سازند لب

 تر كرتاسه باال است .زا  جوانگازي مرز باال  لب دراز، ناپیوسته و با ردیف

اسوت. در زوا  شواخص سوازند لب دراز داران، لمونیت، اینوسراموس و خارپوست از سونگوارهروزنه

زوا  دراز از تورونین تا كونیاسین اسوت . ولوي گوازي الیوهزا، تغییرات سني سازند لبشبیشتر بُر

زا  پایاني این سازند به لشكوب سانتونین است. بنوابراین، مورز تورونین وجود ندارد و یا گازي الیه

 پایین و باال  این سازند در زمه جا زمامان نیست.

سَرَخس گرفته شده  –وستا  لب ت خ در خاور راه مشهد : نا  این سازند از ر سازند شیلی آب تلخ

متر  شما  خاور  مشهد قرار دارد. بُرش الگو  این سوازند در ادامود بورش سوازند لب  77كه در 

گیر  شده است.در محل بُرش الگوو، سوازند لب دراز، در حدود یك كی ومتر  گردند مادوران اندازه

 به رنگ خاكستر  مایل به لبي و كمي مارن است. متر ضخامت، شامل شیل لزكي  331ت خ با 

ا  وجود ماسه -لزك مارنيدار و سنگسنگ رسزا  نازك ماسهنادیك به سط  باالیي سازند، الیه

شویب و دارد.در بُرش الگو، زمبر  سازند با سوازند پواییني )لب دراز( و سوازند بواالیي )نیواار( زوم
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ن ایون سوازند را سوانتونین میواني و ماستریشوتین پیشوین داران بُرش الگو، ستدریجي است. روزنه

، سوازند Cythereis(، به دلیل انقراض استراكود جونس 3176تعیین كرده است. وكیل باغمیشه )

داند.سازند لب ت خ بهترین گسترش را در خواور كيوه داغ لب ت خ را پایان بخش كرتاسد كيه داغ مي

یابود. سوازند لب ت وخ در متر افاایش مي 3251سازند تا  كی ومتر  بُرش الگو، ضخامت 35دارد. در 

زا، سازند لب ت خ شود و در دیگر برشزا  باختر  كيه داغ، تنها در ناودیس لیتامیر دیده ميبخش

 یا رسوب نكرده و یا فرسوده شده است.

خس قورار : بُرش الگو  این سازند در تنگ نیاار، بر سر راه مشهد به سَرَ سنگی نیزارسازند ماسه

زا  ضخیم الید گ وكونیتي دانه ریا تا متوسط سنگمتر ماسه 133دارد. در این محل سازند مذكور، 

زوا  ا  در بخش باالیي است. تخ خل فوراوان از ویژگويلزك ماسهزایي از سنگدانه و شیل با الیه

خ و در زیر كوالت قورار شیب بر رو  سازند لب ت زا است.سازند نیاار به طور زمسنگبارز این ماسه

شناسي بوه سون ماستریشوتین دارد. این سازند، سنگوارة شاخص ندارد و تنها به دلیل جایگاه چینه

 دانسته شده است. 

گسترش سازند نیاار به طور امده به نواحي جنوب خاور  كيه داغ محدود است. از درگا به سوو  

شوناختي ور ، تغییورات ضوخامت و سونگباختر، این سازند گاارش نشده است. در برونادزا  خوا

متور  45زا  نیاار زیاد است. برا  نمونه در نادیك مرز افغانستان )برش نار( نیاار فقوط سنگماسه

سنگ و بخوش بواالیي لن شویل كمان بخش زیرین سازند شامل ماسهضخامت دارد . در تنگ چهل

متر ضخامت شامل یك بخش  591با ا  است و یا در بُرش جنوب ناودیس كالت، سازند نیاار ماسه

لزكوي در سونگلزك در وسط و یك بخوش ماسوهسنگي كم سیمان در زیر، یك بخش سنگماسه

 باالست.

: نا  این سازند از ناودیس كالت و شهرك كالت نادر  گرفته شده، ولي بُرش  سازند آهكی کالت

. در ایون محول، سوازند كوالت الگو  لن در تنگ نیاار )سرراه مشهد به سَرَخس( مطالعه شده است
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ا  زیست لوار  و صخره ساز با زمرازاني از شیل لزكي اسوت. در لزك ماسهمتر سنگ 277شامل 

 بخش قابل شناسایي است كه از پایین به باال ابارتند از : 5بُرش الگو، 

 متر، 35لزك زیرین به ضخامت * بخش سنگ

 متر، 34* بخش شیل زیرین به ضخامت 

 متر، 21زك میاني به ضخامت ل* بخش سنگ

 متر، 51* بخش شیل باالیي به ضخامت 

 متر. 12لزك باالیي به ضخامت * بخش سنگ

بخش پنجم سوازند كوالت، از نوو  بایوسوترو  رودیسوتي اسوت كوه در تشوكیل لن رادیولیتیوده و 

( نشوان داد كوه 3176شناسوي محبووبي و زمكواران )زیيوریتیده مشاركت دارند. مطالعوات سونگ

زا  بخش پنجم سازند كالت، از سه رخسارة لزك و یك رخسارة مارني و شی ي تشكیل شده سنگ

ترین بخش یك چرخد بارگ پسرونده، در یك محیط دریایي گور ، بوا شوور  است كه در كم امق

بخش بُرش الگوو فقوط بخوش زیورین در تموا   5اند.از زیاد امق و انرس  كم، بر جا  گذاشته شده

 شوند. زا  دیگر به سو  خاور و باختر نازك شده و ناپدید ميدارد. بخشمنطقه گسترش 

شویب و زمسواز اسوت. مورز بواالیي لن بوه در محل بُرش الگو، زمبر  این سازند با سازند نیاار زم

گانود بورش الگوو، انووا   5زوا  شیب است، ولي این مرز ناپیوسته است.بخشا  زمزا  قارهرسوب

تور داران ماستریشتین دارند كه در بین لنها، انووا  گ وبوترونكانوا از زموه شواخصگوناگوني از روزنه

لزوك است. در تنگ نیاار )بُرش الگو(، یك الید صدف سنگ در قاادة سازند و چندین الیوه سونگ

زا  منسوب به ماستریشتین (، سنگواره3176رودیستي در بخش باالیي وجود دارد.وكیل باغمیشه )

 Eponides sp ،.Rotaliaز  ماننود داران كفداند و با استناد به روزنهل شده ميرا لوار  و حم
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sp. ،Elphidium spداران پالنكتون مانند . و روزنهGlobigerinatheka sp و .Hantkenina 

sp  و اسوووتراكودزا  موجوووود ماننووودPaleomonosmirabilia sp ،Hermanites sp ،.

Cushmanidia sp.  ،Legominocythere sp دانود كوه ایون سن سازند كالت را ايوسن موي

 دیدگاه نیاز به بررسي بیشتر دارد.

زوا  سازند كالت بیشتر در مناطق مركا  و خاور كيه داغ گسترش دارد. در باختر كيه داغ، ردیوف

قیاس شده با سازند كالت رخسارة بُرش الگو را ندارند و از جنوب به شوما ، ضوخامت لنهوا كوازش 

. در این نواحي، زمبر  سوازند كوالت بوا سوازندزا  زیورین )شووریجه، لب دراز، سونگانه( یابدمي

 ناپیوسته و فرسایشي است.

 61: نا  این سازند از روستا  نمته در خاور كيه داغ گرفته شده و شامل حدود  سازند شیلی نفته

ست كه تنها در خاور كيه ا  الزك ماسهزایي از سنگالیهرنگ، گاه با میانزا  خاكستر متر شیل

داغ بروناد دارد. مرز پاییني لن با سازند كالت و مرز باالیي لن با سازند پست یق )به سون پالئوسون( 

 شیب و تدریجي است. زم
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 مكران كرتاسه در

كماني جداكنندة زا  پیشزا  كرتاسه دو خاستگاه متماوت دارند. در كربناتدر پهند مكران، سنگ

زا  سكویي به زمراه كموي زا  كرتاسه بیشتر از نو  كربناتمكران شمالي از مكران جنوبي، سنگ

ا  زوا  از سونگزوا  كرتاسود مكوران، لمیواهزا  لتشمشاني زسوتند. بخوش بیشوتر سونگروانه

زا  سرف شكل گرفتوه و اند كه در دراز گودا زا  پالسیك نواحي سرفاولترامافیك، مافیك و رسوب

ا  ندارند و بیشتر بوه ا  و اقیانوسي یاد شده نظم چینهزا  قارهسازند. سنگسنگ مكران را ميپي

رو نوا  و یندزند. به زمساختي زستند كه در فواصل كوتاه تغییر جنس ميزا  زمینصورت لمیاه

زوا  زا  زیر نشانگر نا  واحدزا  سنگي و ارتبواط مكواني سونگزا  گوناگون دارند. شكلویژگي

زوا  تواند بیانگر بخشي از ویژگيشهر است كه ميكرتاسه در نواحي طازرویي، میناب، فنو  و نیك

زوا  شوتهزا  نموذ  بند زیوارت، رمشوك و زمچنوین نهكرتاسد مكران باشند. در ضمن، مجمواه

انود زا  كرتاسد مكرانزا  دیگر  از سنگزا  سكویي بخشلزكف یشي غیرقابل تمكیك و سنگ

 (39-5)شكل 

 (39-5نوضی  شكل)

.KPecmپوي :( :سوونگ افیووولیتي مكووران شوواملshشویل و سووی یت، سوونگ )( ،لزووك پالسیووكr )

( ub( دیوریوت، )d( دپایاز، )db( گابرو، )gb( بازالت، )b( لندزیت، )on( اسي یت، )spرادیوالریت، )

 ( سرپانتینیتsrزارزبوسیت، )

Kdزوا  لتشمشواني زوا  بازیوك توا متوسوط، سونگلزك، گودازه: مجمواد دوركان شامل: سنگ

 دگرگون، فی یت، شیست.
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Kpedeزوا  لزك پالسیوك، چورت، نهشوتهزا  بالشي ق یایي، سنگ: مجمواد درانار شامل: گدازه

 نموذ زا  ا  و كمي تودهماسه

.Kgaلزوك، تووف، زوا  لشومته، سونگزا  بازیك تا متوسط، رسووب: مجمواد گنج شامل: گدازه

 زا  نموذ  كوچك.توده

Kmaماسود لزك پالسیك، شویل، سونگزا  بالشي بازالتي، سنگ: مجمواد مختارلباد شامل: گدازه

 زا  دیاباز .توفي و كمي توده

KPebrزوا  لتشمشواني بواز  بوا سواخت وف، شیل، سونگلزك، ترود شامل: سنگ: مجمواد بُن

 بالشي.

KPلزك، فی یت. زا  بازیك تا متوسط، سنگسنگ، گدازه: واحد پاتوران شامل: شیل، ماسه 

 

 

 

 كرتاسه ماگماتیسم و دگرگوني



416 

 

416 

 

 مقدمه 

ساختي است كه گاه به صوورت زا  زمینزا  كرتاسد ایران، تأثیر قابل مالحظد تنشیكي از ویژگي

زا  باریك و امیق )از زا  كششي، فرونشستاند. در حالتفشارشي و گازي به صورت كشش بوده

رفته اسوت و در شنو  تتیس جوان( به وجود لمده كه در بسیار  از حاالت، تا رسیدن به گوشته پی

ا  امیق و انباشت رسوبات، مواد ماگموایي، بوه ویوژه زا  درون قارهنتیجد لن، ضمن تشكیل كافت

انود. در فاززوا  فشوردگي، ضومن بسوته شودن زا جایگیر شدهمربوط به گوشته، در این فرونشست

  خوردگي، دگرگوني و لمیختگي رسوبات رو  داده است.ا ، چینزا  درون قارهكافت

شناسي ایران نشانگر لن است كه ماگمازایي و دگرگوني كرتاسه به طور امده نتیجد زا  زمینیافته

سوانتونین(  –للبین(، فاز اتریشي )سنومانین  –ساختي سیمرین پسین )نئوكومین سه جنبش زمین

 و رخداد الرامید )ماستریشتین پایاني( است.

زوا  كرتاسود پسوین بوا ، در حوالي كوه، جنوبشماگمازایي كرتاسد پایین گسترش محودود  دارد

زایي زایي زمراه بوده و مسایل جالبي در ارتباط با اقیانوسدگرگوني و ماگماتیسم و به ویژه افیولیت

زا  كند. افاون بر دگرگوني و ماگماتیسم، بسته شدن زمیندرززا  كهن و فرارانش لمیاهمطرح مي

زا  كرتاسد ایران است كه در اواخر كرتاسوه رخ داده و ویژگيزا، از افیولیتي بر رو  حاشید ریاقاره

 در برخي از نواحي تا پالئوسن ادامه داشته است. 

 زا  لتشمشاني كرتاسهسنگ

توان به دو گروه كرتاسد پایین و كرتاسد بواال زا  لتشمشاني كرتاسد ایران را مياز نظر زماني، سنگ

زا  خاستگاه متماوت دارند. بخشي از لنها حاصل ذوب پوستهزا  كرتاسد باال، دو تقسیم كرد. گدازه

ا  و بخش دیگر مربوط به لخرین مراحول ماگماتیسوم اقیانوسوي اسوت . از تركیوب تكاپوزوا  قاره

لتشمشاني كرتاسه جا در موارد نادر، اطال  دقیقي در دست نیست. به گاارش كوازمین و زمكواران 
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(b3936گدازه ،) ق یایي  -نئوكومین و كرتاسد پسین ایران تركیب ك سیمي  –زا  سوراسیك پسین

 دارند. 

زوا  لتشمشواني پوس از ، به طوور اموده بوه صوورت تكاپو«زا  لتشمشاني كرتاسد پایین سنگ» 

زا  بازالتي این زمان در زا  بازیك ق یایي است. سنگكوزاایي بوده و به طور اساسي شامل سنگ

گاارش شوده اسوت. در لمول و  111وین، رشت، ارومیه، سنند  و مناطق قاین، خارتوران، تهران قا

زا  اسوت. جودا از بازالوت، گوازي گودازه زا  كرتاسد پایین با موواد لذرلوار  زموراهسار ، بازالت

لنودزیتي )منطقود خوو (،  –تراكیتوي )منطقود سونند (، بوازالتي  -كرتاسد پایین از نو  لندزیتي 

زا  لتشمشواني ي زمراه با توف )مناطق اق یود و نوایین( است.سونگلندزیتي )منطقد انار( و لندزیت

بامان و پهنود البورز  –سیرجان، یا كمان ماگمایي ارومیه  –كرتاسد پایین را بیشتر در زون سنند  

زا  لتشمشاني كرتاسد پایین در لن گاارش توان دید. نواحي زیر از جم ه مناطقي است كه سنگمي

 شده است.

زا  بازالتي، زمراه بوا بورش لتشمشوان و تووف زا  كرتاسد پایین، گدازهر میان سنگ* در اق ید، د

 (.3167زاده، اند. )زوشمندوجود دارد كه دستخوش دگرساني ثانویه شده

دار كرتاسه پاییني دیده زا  اُربیتولینلتشمشاني در قاادة لزك –* در نایین، یك مجمواد رسوبي 

 (.3975شود )امید ، مي

زا  لزكوي از زا و یوا ادسويزا  لتشمشاني لندزیتي كرتاسود پوایین بوا الیوهسَرو باال، سنگ * در

 (.3975شوند )امید ، یكدیگر تمكیك مي

 (.3963زا  غني از ف دسيار و بازالت است ) تی ه و زمكاران، * در گ يایگان، از نو ، تراكیت

لبواد، از نوو  (.* در حاجي3973خوارنژاد، * در مهاباد، از نو  لنودزیت، ریولیوت و تووف اسوت ) افت

 لندزیت است )زوشمندزاده(.
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زوا  لنودزیتي، * در كبودرلزنگ )شما  زمدان( از نوو  لنودزیت بوا تركیوب متنوو  بازالوت، توف

 (.3975متر است )ب ورچي،  511تا  111كراتوفیر به ضخامت 

دار اسوت )اشوتوك ین،   اُربیتوولینزوالزكا  با سونگالیه* در ناحید زنجان، از نو  لندزیت میان

3969.) 

زا  بازیك مخ وط با گوچ )سوازند گوچ و مالفیور( اسوت )اشوتایگر، * در شرق دماوند، از نو  گدازه

3966.) 

( به 3973دار است كه كارتیه )زا  اولیوینزا  لندزیتي و بازالت* در جنوب چالوس، از نو  بازالت

 لن سازند چالوس نا  داده است.

زا  ریمي )دیویس و زا  لندزیتي زمراه با لزكزا  زیردریایي و توفر بندرانالي، از نو  گدازه* د

 (.3972زمكاران، 

 زا  توفي نیا وجود دارد.* در جوازرده، زمراه با نهشته كربناتي لزكي كرتاسد پایین الیه

دار زموراه بوا رهحمو متور بازالوت 3311زا  لتشمشاني كرتاسود پوایین حودود * در پل رود، سنگ

 (.3975زا  نازك لگ ومرایي است )كالرك و زمكاران، الیه

دار و دیابواز زمواتیتي زا  كرتاسد پوایین شوامل دیابواز الیووین و اوسیوت* در البرز مركا ، گدازه

 دار سازند تیاكوه قرار دارند.زا  اُربیتولینلزك)مالفیر( است كه گازي در قاادة سنگ

زا  لتشمشواني بازیوك توا به طور اموده بوه صوورت گسوتره« ني كرتاسد باال زا  لتشمشاسنگ» 

اسيی یتي است. اثرات دگرساني بر این مجمواوه، موجوب بوروز  –زا  بازالتي حدواسط مانند سنگ

زا  زا  ماگموایي دگرگووني و یوا دگرسوان، گردیوده اسوت. سونگپاراسنا ثانویه و تشكیل سونگ

 اند:ه در نواحي زیر گاارش شدهلتشمشاني كرتاسد باال به ویژ
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دار زموراه بوا موواد لذرلوار  زوا  لنالیسومزا  زیردریوایي، لنودزیت، تمریت* در ازر از نو  بازالت

 (.3973)لسكویه و زمكاران، 

 (.3931زا  لتشمشاني با خص ت متوسط تا بازیك )افتخارنژاد، مهاباد، از نو  سنگ –* در سنند  

بامان به ویژه سورك نطنا و نایین از نو  ریولیت )درزیور( لنودزیت و  –یه * دركمان ماگمایي اروم

 (.3975متر ) امید ،  3211تا  311داسیت )درباال(، به ضخامت 

رود، الزیجوان، اَم َوش از نوو  رود، چوم كووه، پول* دردامند شومالي البورز مركوا  بوه ویوژه اَ َوم

 (.3975زا  اسید تا بازیك )كالرك و زمكاران، لتشمشان

 (.3964دار )اشتوك ین و زمكاران، زا  پیروكسن و زورنب ند* در زنجان از نو  لندزیت

 ±6/3، 96±3/3اند كه سن پرتوسنجووي لنها زایوي سازند الر را قطع كرده* در البوورز شرقي دایك

، است كه از نو  ق یوایي گوازي سودیمي و گوازي پتاسویمي اسوت ) اشوتامم ي، 311±6/3و  313

3973 .) 

زا  لتشمشاني زمراه با رسوبات پالسیوك باالیي تكاپو –* در خارتوران در مرز میان كرتاسد زیرین 

 (.3972یر و محافظ، گاارش شده است ) ر 

زا  لتشمشواني دارنود )افتخوارنژاد و زا  كرتاسد باال، زمرازاني از سونگ* در شما  تبریا، ف یش

 (.3975زمكاران، 

اسوت زا  ماستریشوتین ا  زمراه بوا سونگالیهزا  لتشمشاني به صورت میان* در ماسوله، سنگ

 (.3972)دیویس و زمكاران، 
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زا  افیولیتي نواحي گوناگون ایران از جم ه شما  سباوار، شرق كاشومر، تربوت حیدریوه، در باریكه

اغ ب با رسووبات ا  وجود دارد كه بازالتي گسترده –زا  لندزیتي ، گدازه 111ماكو، غرب ارومیه و 

زا مربوط به لخرین زا  افیولیتي زمراه است. این گدازهزا  مجمواهپالسیك كرتاسد باال و یا سنگ

اند. مازیت ماگماتیسم بازالتي وابسته تكاپو  ماگمایي كرتاسد باالیي، از توالي افیولیتي دانسته شده

 به این مجمواه، از نو  تولئیتي است.

زا  كرتاسد باال به درون حوضود ف یشوي راه از جم ه در شما  زازدان، گدازهدر برخي نواحي ایران 

 اند. رسوبي كرتاسد باال را به وجود لورده -زا  لتشمشاني یافته و مجمواه

 زا  نموذ  كرتاسهتوده

زا  نموذ  كرتاسه دارا  سن كرتاسد پسین و در ارتباط با فاز كوزاایي الرامیود زسوتند زمد توده

زا  نموذ  كرتاسود بواالیي، بوه ویوژه در ن است ناشي از ذوب پوستد سیالیك باشند. تودهكه ممك

سیرجان رخنمون دارند. افاون بر  –ا  فعا  ایران مركا ، یعني در زون سنند  امتداد حاشید قاره

زدگي در ناحید البورز بواختر  لن، تودة نموذ  بامان در حاشید جنوبي ب وك لوت و نیا یك بیرون

زا  اسوتوك ماننود را زا و گاه تودهزا  یاد شده، باید دایك(. به نموذ7-5اارش شده است )شكل گ

 بازیك دارند. –افاود كه به طور معمو  تركیب حدواسط 

، نموذ  كرتاسد پسین منحصر به یك تودة كوچك از سینیت و موناونیت است «در البرز باختر  » 

موناونیت سورده » ( به نا  3975. این تودة كوچك را لن وا )اندزا  گروه شمشك را بریدهكه سنگ

 نامگذار  و به زمان كرتاسه نسبت داده شده است.« 

 –پالئوسن، به ویوژه بوین زمودان  –زا  نموذ  كرتاسد پایاني توده« سیرجان  –در نوار سنند  » 

زا  گوابرویي سوراسویك و زا  نموذ  اسید  مورد نظر، بخشي از تودهگ يایگان بروناد دارند. توده
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سنگ در بر دارند كه نشانگر قدمت این دو محصوالت گرمایي لنها را زضم كرده و یا به صورت بیگانه

 نو  سنگ نسبت به یكدیگر است.

در جنوب باختر  زمودان « گرانیت الوند » سیرجان،  –ترین نموذ  كرتاسد باال  نوار سنند  مهم

جنوب  –كی ومتر پهنا دارد و در راستا  شما  باختر  31درازا و  كی ومتر 41است. این توده حدود 

 سازد.متر( را مي 1565زا  اص ي كوه الوند )با ارتما  خاور، ب ند 

ق یایي با  -زا  متوسط بوده و نواي گرانیت ك سیمي گرانیت الوند به رنگ خاكستر  روشن با دانه

زا  زمودان را قطوع كورده و خوود بوا یسوتزا  میكوروك ین و كووارتا اسوت كوه شپورفیربالست

زا  سازند قم به سن لكیتانین پوشیده شده است. رخسوارة سونگ شوناختي ایون تووده لزكسنگ

زا توا حودود  شوبازت دارد. تاریوق گرانیوت الونود در متنو  است، ولي تركیب سيوشیمیایي سنگ

دار دار و تورموالینمسوكوویتزوا  زا  زمدان، با ایجاد یك زالد دگرگوني از نو  زورنم سشیست

 زمراه است.

زا با ضخامت نادیوك شود، اما در این ناحیه زورنم سحالت مشابهي در نادیكي تویسركان دیده مي

زا  مخت ف زورنم س، به طوركامل مسوتقل از گرانیوت الونود اسوت ) بورو، كی ومتر و رخساره 3به 

 –ا  بوا بیوتیوت به طور كامل تیرة تووده زا زا  نادیك تویسركان شامل سنگ(. زورنم س3169

ا  از اسينیل سوبارنگ احاطوه زا  بارگ از كردیریت و لندالوزیت است كه با حاشیهپورفیروپالست

زا  دگرگووني را بریوده اسوت. بنوابراین، (، گرانیت الوند این رخسواره3169شده است. به باور برو )

سوراسیك و پیش از جایگیر  گرانیت الوند اسوت. اامل دگرگوني، یك فاز دگرگوني گرمایي پس از 

از گرانیت الوند، دو نمونه )زمدان و تویسركان( برا  سنجش سن پرتوسنجي مطالعوه شوده اسوت. 

دزد كوه بوا می یون سا  را نشان مي 64لرگون سن  –زا  این دو گرانیت، به روش پتاسیم بیوتیت

گونه خردشدگي و یا در ضمن، گرانیت الوند زیچ( . 3169زمان پالئوسن زیرین زمخوان است )برو، 

دزد، و در نتیجه زمامان و یوا ساختي كرتاسد پسین را نشان نميدگرشك ي ناشي از فاز مهم زمین
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توان بوه گرانودیوریوت ارز الوند ميزا  زمپس از فاز كوزاایي الرامید به وجود لمده است. از نموذ 

زوا  گ يایگوان، و گرانیت یونس در مالیر، برخوي گرانیت كی ومتر  جنوب غرب مالیر( 35سامن )

دار لستاند اراك اشاره كردكه در امتداد روند زاگورس گرانیت سُدیك بروجرد و سرانجا  گرانیت طال

 قرار دارند.

باموان، شوامل  –: باتولیت بامان در شما  جازموریان و در پایانود كموان ماگموایي  گرانیت بزمان

تور  از گوابرو، دیوریوت لن را زوا  كوچوكدار است كه تودهزا  زورنب ندرانیتگرانیت ق یایي و گ

زوا  سان كه گرانیت در وسوط و سونگاند. باتولیت بامان ساختار  ح قو  دارد. بدیناحاطه كرده

زا  لپ یتوي قطوع بازیك در حاشیه قرار دارند. زر سه نو  سنگ گابرو، دیوریت و گرانیوت بوا رگوه

سان، باتولیت بامان در یوك اند. بدینزا  دیاباز  زمد مجمواه را بریدهون بر لن دایكاند . افاشده

 زمان جایگیر نشده، ب كه تاریق لن در مراحل متوالي بوده است.

میوسن پوشیده شده  –تریاس را بریده و با رسوبات فی شي ايوسن  –زا  پرمو باتولیت بامان سنگ

 74 ± 2( نشانگر لن است كه سن ایون تووده حودود 3161) است. مطالعات پرتوسنجي پورحسیني

ق یوایي و  -می یون سا  است. گمتني است كه تركیب شیمیایي تودة نموذ  بامان از نو  ك سیمي 

ا  و حاصل ذوب گوشته و یا پوسوتد اقیانوسوي اسوت. بوه بواور زا  حاشید قارهنشانگر انوا  نموذ 

یي بامان بر رو  منطقد فورورانش اموان قورار دارد و در ق یا -(، تودة ك سیمي 3161پورحسیني )

ق یایي بامان و تمتان دنبا  شده اسوت. ایون  -زا  ك سیمي كواترنر  نیا تكاپو  ماگمایي با فوران

ا  جنووب خواور  ایوران نكته نشانگر لن است كه فرورانش پوستد اقیانوسي اُمان به زیر لبود قواره

 وییك لغاز شده و تا امروز ادامه دارد. )مكران(، دست كم در پایان ماوز

 دگرگوني كرتاسه
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در ایران دگرگوني كرتاسه به طور امده ناشي از حركات كوزاایي كرتاسه پسین )رخداد الرامیود( و 

 –از درجد ضعیف است و گسترة زیر پوشش لن نیوا محودود بوه بخوش شومالي كمربنود سونند  

شود. اامل این دگرگوني رد، اراك و گ يایگان( ميسیرجان )سنند ، صحنه، زمدان، شهركرد، بروج

زایي كرتاسد پسین در الوند، بروجورد، گ يایگوان و مالیور شوده اسوت. زمان است كه سبب گرانیت

زوا  افیوولیتي( رسووبات كرتاسود بواال ا ، )مجمواوهقارهزا  درونا  از كافتافاون بر لن در پاره

سیرجان، یعني در نواحي سنند  و مهابواد،  –زون سنند   اند.در پایاند شما  باختر دگرگون شده

 اند.زا  لزكي كرتاسد باال دگرگون شدهگونه و تناوبرسوبات ف یش

درجد این دگرگوني ضعیف و رخسارة لن شیست سبا است. در ناحید سوقا و نووار مورز  ایوران و  

لزوك بوه مرمور تبودیل سونگزا  بارگ ا  كه ادسياراق، دگرگوني درجد باالتر  دارد، به گونه

زا  نموذ  بعود  اسوت كوه در زموان ترشویر  اند. اامل افاایش درجد دگرگوني، یقین تودهشده

زا  كرتاسه بوه شودت تكتوونیاه و شیسوتي لزكاند.در شما  باختر  صحنه، سنگجایگیر  شده

 (.3975شده و تب ور دوباره دارند )بُرو و زمكاران، 

وارگي فاز سوراسویك شوده و خوود خوردن شیستد پسین، موجب چیندر زمدان، دگرگوني كرتاس

و به مواز  زاگرس و یك خطووارگي نامشوخص بوه  N 341Eوارگي جدید  را در راستا  شیست

( . وضوع كوم و بویش مشوابهي در بوین بروجورد و اراك توا 3972وجود لمده است )زوشومندزاده، 

ا  قوارهزوا  درونبات ف یشي متع وق بوه كافتزا  افیولیتي و رسوشود.مجمواهشهركرد دیده مي

اسوت. اامول ایون دگرگووني، نیروزوا  پوستد ایران به طور امو  به شودت تكتوونیاه و دگرگووني 

كه فشار نسبت به  اند. در ابتدا  بسته شدن كافت،زا شدهفشارشي است كه سبب بسته شدن كافت

يیت )بودون دگرشوك ي( پمي ي –ة پرزنیت زا  مجمواد افیولیتي در رخساردما بیشتر است، سنگ

اند. ولي در مراحل پایاني فشارشي، با افواایش دموا، شیست لبي دگرشك ي دگرگون شدهتا رخسارة 

 رخسارة دگرگوني به شیست سبا و حتي لممیبولیت نادیك شده است.
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موریوان( و در زا  ایران، به ویژه در حاشید شمالي پهند مكران )حاشید جنووبي جازدر بیشتر كافت

زا  ف یشي كرتاسد باال دگرگون شده و به اس یت، فی یوت و كنارة باختر  پهند ف یشي زابل، نهشته

زا  اند. گمتني است كه شدت دگرگوني، بوه ویوژه در مجواورت گسولزا  براق تبدیل شدهشیست

نابراین، افواون یابد. بامده بیشتر است و با دور شدن از گسل، به تدریج درجد دگرگوني كازش مي

توانود در دگرگووني نقوش زا ميزا  بعد  در امتداد گسلبر نیروزا  فشردگي كرتاسد باال، حركت

می یوون  39و  37داشته باشد. در نیریا، سن پرتوسنجي لممیبولیت مجمواد افیولیتي نیریا، حدود 

 سا  است كه به زمان بسته شدن زمیندرز نیریا اشاره دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



415 

 

415 

 

 

 

 

 

 سنوزويیك در ايران -فصل ششم

 مقدمه

 توضی 

می یون سا  پیش و پوس از رخوداد كووزاایي  65در ایران زمانند دیگر نقاط جهان، سنوزوییك از 

جهوواني الرامووین لغوواز شووده اسووت و شووامل دو دورة ترشوویر  و كووواترنر  اسووت. جوودا از رویووداد 

ا مرز ماوزوییك و سنوزوییك با ناپدید شدن ساختي و تحوالت سيودینامیكي، از نگاه زیستي نیزمین

شوود.رخداد بینوي مشوخص مويزا و بسویار  از موجوودات ذرهزا، ب منیتخاندگان بارگ، لمونیت

شناسي ایران است كه در اثر لن ضومن بوه گذار بر زمینساختي اثرزا  زمینالرامین یكي از رویداد

زوا  رسووبي كهن )به جوا مكوران( حوضوه رززا  جدا مانده و بسته شدن زمیندرسیدن صمحهزم

 اند.مستقل سنوزوییك ایران شكل گرفته

در البرز، رخداد الرامین سبب شده است تا دامند شمالي از دامند جنووبي جودا شوود بوه زموین رو 

انود. در بخوش زا  سنوزوییك بخش شمالي ایران در دو حوضد رسوبي مستقل انباشته شودهنهشته

زوا  دریوایي میوسون زسوتند كوه رخسوارة زا  سنوزوییك، ردیوفترین نهشتهشمالي البرز،كهن

رو  دریایي میوسن پس از یك دورة خورو  طووالني اسوت. شورایط پاراتتیس دارند و نشانگر پیش

دریایي میوسن البرز شمالي، كم و بیش تا زمان كواترترنر  ادامه داشوته اسوت. در بخوش جنووبي 

زا  پالئوسن )كنگ ومرا  فجن( زمین با دریا  كم شي و انباشت لوار زا  فرسایالبرز، پس از دوره

دار ايوووسن پیشوین، زا  نومولیتلزكنشست سنگسرفایي پوشیده شده كه محل مناسبي برا  ته
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 –زووا  سبا ايوسن میانووي ) سوازند كور ( بووده اسوت. در مورز ايوسون )سازند زیارت(، و توفیت

رو پیرنئن موجب خرو  گسترده البرز جنوبي شوده اسوت بوه زموینساختي الیگوسن، رخداد زمین

زوا  زا  الیگوسن و حتي نئوسن البرز جنوبي گسترش بسویار محودود دارنود و اغ وب ردیوفسنگ

ساختي مرز میوسن زا  بین كوزي با شرایط اكسید  زستند. رخداد زمینانباشته شده در حوضچه

زا  فراخاست و مورفوتكتونیك البرز، سبب شده تا نهشته گذار  برپ یوسن )فاز لتیكن( ضمن اثر –

زا  جنووبي البورز بوه زا  كنگ ومرایي )سازند زاار دره( باشند كه در كوزيایهپ یوسن البرز انباشته

ویژه در حد فاصل قاوین تا سمنان رخنمون دارند. زمانند زمان پ یوسون، در زموان كوواترنر  نیوا 

زا و ا  سیالبي است كه حاصل لن فرسایش شدید ب ند نو  رودخانه شرایط رسوبي البرز جنوبي از

 زا است.پر شدن سریع گود 

زا  فرسایشوي زا  كنگ ومرایي حاصل از چرخهزا  پالئوسن انباشتهدر ایران مركر ، بیشتر سنگ

زوا  زا  ايوسن گازي نشانگر تكاپوزا  لتشمشواني و گوازي انباشوتهرخداد الرامین زستند. سنگ

انود. ام كورد رخوداد پیورنئن موجوب برقورار  زوا انباشوته شودهاند كه در حاشید قوارهف یش گونه

زا  الیگوسن ایران مركوا  گسوترش رو سنگا  محدود شده به زمینقاره –زا  اكسید  محیط

سنگ ماسه و كنگ ومرا زستند )سازند سرخ پاییني( كوه رنوگ  –محدود دارند و بیشتر از نو  مارن 

ارند. پس از رخداد پیرنئن ، در اواخر الیگوسون بخوش بواختر  ایوران مركوا  )قوم، مواكو، سرخ د

میوسون پوشویده شوده اسوت.  -( بوا دریوا  پیشوروندة الیگوسون 111لذربایجان، تمرش، كاشوان 

زوا  اند )سازند قوم( كوه در محویطزا  سكویي نو  رم رونده كربناتزا  این دریا  پیشسنگ

زا  باختر  میوسن ( قسمت –دزند كه در این زمان )الیگوسن اند و نشان ميدهسرفا انباشته شكم

ا  بوده است كه به احتما  از زاگرس به این ناحیوه لموده اسوت. ایران مركا  زیر دریا  پیشرونده

اكسید  زستند و نشانگر لنند كوه از میوسون  –ا  زا  قارهزا  نئوسن ایران مركا  انباشتهسنگ

ا  حاكم شده كه تا زمان پ یوسن و حتي كواترنر ادامه یافته زا  قارهپسرو  دریا، محیط پیشین، با

 است
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زا  پالئوسن به سه رخسارة ساح ي )سازند ساچون(، سكویي )سازند جهور ( .در پهند زاگرس سنگ

س و سرف )سازنده پابده( زستند كه نشانگر شرایط و سرفا  متماوت محیط رسوبگذار  پالئوسن زاگر

باشند. در ايوسن میاني، در اثر رخداد پیرنئن، دریا از نواحي ساح ي و سوكویي پوس نشسوته در مي

زوا  انود. سونگدادهزا  سرف سازند پابده به انباشت خوود اداموه مويزا رخسارهحالي كه در تراف

زوا  كوم سرفوا اسوت )سوازند میوسن پیشین زاگرس، حتي در نواحي سكویي، كربنوات –الیگوسن 

زوا  میوسون سمار ( كه به بازگشت دوبارة دریا و پوشیده شدن نواحي سكویي اشاره دارد. ردیفل

زا  زمامان با كوزاایي زستند كه پ یوسن زاگرس )گروه فارس( معرف انباشتگي رسوب –پیشین 

اند. خرو  گستردة زموین در زموان در یك دریا  پسرونده به سمت جنوب باختر  ته نشست شده

بب شده تا پسرو  دریا  نئوسن، در زمان پ یوسن در بیشترین مقدار باشد بوه زموین رو پ یوسن س

 زا  كنگ ومرایي )سازند بختیار ( زستند.زا  پ یوسن زاگرس انباشتهسنگ

در شما  خاور  ایران )كيه داغ( در لغاز سنوزوییك، رخداد الرامین زمچنان سبب پسرو  دریوا و 

الئوسن )سازند پسته لیق( شده است. ولي، از اواخور پالئوسون بوه طوور ا  پزا  قارهانباشت نهشته

مح ي )سازند چهل كمان( و از ابتدا  ايوسن به طور سراسر  محیط دریایي سازند خانگیران برقرار 

الیگوسن، ام كرد رخداد پیرنئن سبب خورو  گسوترده و پوس  –شده است. در مرز تقریبي ايوسن 

زا  نئوسن این ناحیوه، توه نشسوت يه داغ گردیده به زمین رو سنگنشست دریا برا  زمیشه از ك

 اكسید  زستند كه گسترش بسیار محدود دارند. –ا  قاره

اند كه تا زمان ايوسون زا  ف یشي شكل گرفتهزا  خاور ایران، پس از رخداد الرامین، حوضهدر كوه

زا  لوت و افغوان، دریوا بوه طوور صمحهاند ولي در این زمان در اثر برخورد نهایي میاني دوا  داشته

زا  پالئوسون گسترده و برا  زمیشه به سمت جنوب پسرو  كرده است. در حوضد مكران، نهشته

اند كه بوه ویوژه انووا  سرف لنهوا بوا زا  گوناگون خشكي، دریایي كم سرفا و دریایي سرفبه رخساره

دزنود. شورایط و ین مكوران را تشوكیل مويزا  رنگاند و بخشي از لمیاهزا  اقیانوسي زمراهپوسته
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ا  ايوسن چینهسرفا  دریا  ايوسن مكران تغییرات زیاد داشته است به زمین لحاظ واحدزا  سنگ

زوا  الیگوسون زا  پالئوسن و گوازي بوا سونگاند كه گازي با سنگزا  گوناگونبه رخساره و نا 

گونه )واحد انگوران( دارنود ا  ف یشماسه –زا  الیگوسن مكران رخسارة شی ي پیوند دارند. نهشته

اند و رسوبگذار  لنهوا توا میوسون كه پس از رخداد الیگوسن میاني )رویداد ساوین( ته نشست شده

دار، سنگ ماسه، شیل و زا  مارني سیيسزا  میوسن باالیي مكران، رسوبادامه داشته است. نهشته

زوا سوبب اند. تغییرات مح ي رخسارهن نامگذار  شدهكنگ ومرا است كه به نا  گروه و یا واحد مكرا

زایي زمچون كنگ ومرا  پالمي و پ یوسن مكران از نا  -زا  میوسن باالیيشده تا گازي برا  ردیف

زوا  سویمان، بخشوي از انباشوتهزا  سسوت كومیا واحد تازتون استماده شود. جدا از سنگ ماسه

است كه گازي واحد نهنگ و گازي كنگ ومرا  ت خواب پ یوسن مكران كنگ ومرایي با قطعات بارگ 

 نا  دارند.

زا  لبرفتي جوان را سیالبي زستند كه پهنه –ا  زا  كواترنر  ایران، به طور امده رودخانهنهشته

زا  كوواترنر  دریوایي اسوت. در ضومن، در سازند. با وجود این در حوضه و حاشید خار، نهشتهمي

زا  باد  زا  دریایي، نهشتهزا  بازالتي، پادگانها  كواترنر  از نو  روانهزا  نقاط ایران سنگپاره

زوا  وابسوته بوه دو زا  رسوبي، در نتیجه فشارش و تنشزا  كویر  است.جدا از انباشتهو رسوب

زا  سنوزوییك ایران معرف تكاپوزا  ماگمایي رخداد كوزاایي لل  میاني و پایاني، بخشي از سنگ

زا  نموذ ، به ویژه در صمحد ایران زا و خاكسترزا  لتشمشاني و یا تودهه صورت روانهزستند كه ب

ا  است كه از این دوران بوه انووان زا  ماگمایي سنوزوییك به اندازهرخنمون دارند. فراواني سنگ

شود كه گازي، به ویژه در زموان ترشویر ، تكاپوزوا  لتشمشواني ایران یاد مي« دوران ماگماتیسم»

 شود. نیا یاد مي« دورة ف ا » مراه با ف ازایي است به زمین رو از ترشیر  ایران به انووان ز

 ترشیر  در البرز

 مقدمه 
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زایي در البرز شومالي بوه وجوود لموده و در نتیجوه اثر كوزاایي اواخر كرتاسه )الرامید(، برجستگي

انود. بیشوتر یگر انباشوته شودهزا  ترشیر  البرز در دو حوضد رسوبي مستقل و جدا  از یكدردیف

البرز شمالي در ترشیر  از لب بیرون بوده و فاقد رسوب است، ولي در نئوسن، حاشید جنوبي دریا  

ا  مستقل كه حوضهخار و دشت گرگان به انوان بخشي از حوضد رسوبي پاراتتیس )پُنتوكاسيین(،

 تي رُسوي بووده اسوت. در البورز ا ، سویو جدا  از البرز بوده، محل نهشت رسوبات تبخیر  ماسوه

شوود. در ا  نئووسن دیوده مويزا  قارهزا  دریایي پالئوسن و نهشتهجنوبي، توالي ستبر  از رسوب

سنگي است كه گواه زمرازواني از زا  كنگ ومرایي و ماسهزا  پالئوسن بیشتر از نهشتهاینجا سنگ

دار دریایي كم امق ايوسن زیورین ولیتزا  نوملزكزا  لتشمشاني دارد و به تدریج به سنگگدازه

زوا  سوبا، در متر( از توف و توفیوت 1111رسد. در ايوسن میاني، حجم درخور توجهي )حدود مي

زا  كم اموق و تبخیور  حوضد در حا  فرونشیني البرز جنوبي نهشته شده كه سرانجا  به رسوب

ساختي پیرنئن موجب خرو  گستردة الیگوسن، رخداد زمین –رسد. در مرز ايوسن ايوسن باالیي مي

زا  زا  الیگوسن در البرز جنوبي وجود ندارد. ولي در حوضهرو، تواليالبرز جنوبي شده و به زمین

زوا  سونگي ا  اكسید  وجود دارد كه ویژگيزایي از رسوبات قارهزا، تواليمیان كوزي این ب ند 

 ایران مركا  است.زا  نئوسن )سازند سُرخ باالیي( لنها، مشابه ردیف

 

 

 

 پالئوسن در البرز

زوا  پالئوسون گسوترش بسویار محودود دارد و بوه ظوازر رویودادزا  در دامند شمالي البرز توالي

زا  وسیعي از این نوواحي از لب خوار  باشود. در بیشوتر ساختي الرامید سبب شده تا گسترهزمین

 ومرایي فجن( است كه در كمتر مكاني لثار ا  )سازند كنگنقاط البرز جنوبي، رخسارة پالئوسن، قاره

فسیل از لن گاارش شده است. سازند فجن، گاه در قااودة رسووبات ايوسون زیورین، گواه در بخوش 
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( و دارا  3175گیرد )حاجیان، باالیي ايوسن زیرین و یا در رسوبات ايوسن میاني )لوتسین( قرار مي

ر است و لذا، انتساب لن به پالئوسون نیواز بوه مت 2111زا  متماوت از چند متر تا بیش از ضخامت

زا  پالئوسن در البرز است، ولي اشتایگر بازنگر  دارد. اگرچه سازند كنگ ومرایي فجن نشانگر ردیف

، .Textularia sp. ،Cularia spزا  لزكي حاو  اوستراكودزا، ( در ناحید فیروزكوه الیه3966)

Amblyochara begudina زوا  بت داده اسوت. و یوا، در ناحیود ازور، سونگرا به پالئوسن نس

پالئوسن به طور امده گدازه، برش و توف )سازند محمدلباد( است كه در بخش زیرین لن ردیموي از 

زا  شود. لزكا  دیده ميزا  سُرخ حاو  دوكمها ، موالسزا  ماسهلزكمارن، كنگ ومرا، سنگ

ج بك، مرجووان و خارپوست به سن پالئوسون اسوت.  داران،ا  این توالي رسوبي، حاو  روزنهماسه

پالئوسن ناپیوسوته  -شود، ولي مرز كرتاسه در این ناحیه، دگرشیبي وابسته به فاز الرامید دیده نمي

 است.

زا  فرسایشي پوس از : سازند كنگ ومرایي فجن نشانگر چرخه سازند کنگلومرايی فجن )فاجان(

پوشاند. ا  ميتر را با دگرشیبي زاویهزا  كهنطور امو  ردیفرویداد كوزاایي الرامید است كه به 

كی ومتر  خاور تهران و نادیك روستا  فاجوان،  311( در 3964برش الگو  این سازند را دلنباخ )

گیر  كرده ولوي ضوخامت ایون سوازند تغییورات زیواد  دارد. از نگواه متر اندازه 3511به ضخامت 

رنگ زا  سُرخسنگضخامت متغیر  از كنگ ومرا  چندزاد ، ماسه شناختي، این سازند شاملسنگ

 ا  است ولي، به طور مح ي، سازند فجن نواي كنگ ومرا  لتشمشاني )لك ومرا( است.و مارن ماسه

دار كرتاسد زیرین زا  اوربیتولینلزكدر محل برش الگو، كنگ ومرا  فجن، به طور دگرشیب سنگ 

شیب اسوت. ولوي در برخوي نقواط، ند و در باال، با سازند لزكي زیارت زمپوشا)سازند تیاكوه( را مي

مانند باختر فیروزكوه، دو سازند فجن )در زیر( و زیارت )در باال( در زمان و مكان، با یكدیگر ارتبواط 

بین انگشتي دارند.با وجوود داشوتن للويوولین و نومولیوت، سوازند فجون بیشوتر بور اسواس جایگواه 

ا  نقواط ايوسن دانسته شده است، ولي با توجوه بوه اینكوه در پواره –ن پالئوسن شناسي به سچینه
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دارد و با تكیه بر پیوند تودریجي و بوین  Danianایران، رویداد كوزاایي الرامید سن پس از دانین 

زا  كنگ ومرایي بیشتر است.گمتني انگشتي دو سازند فجن و زیارت احتما  ايوسن بودن این نهشته

زوا  زیوارت را لزوك(، در ناحید دماوند، كنگ ومرا  موجود در قاادة سونگ3966نباخ )است كه لل

تورین كنود.خاور داند و از لن به نوا  كنگ وومرا  زیوارت یواد مويا  سازند زیارت ميبخش قااده

توان در شما  شازرود )درة مُجن( دید. بوه سومت بواختر رنگ سازند فجن را ميزا  سُرخرخنمون

در شما  باختر  دامغان )تویوه، دروار(، شوما  سومنان، بواختر و خواور فیروزكووه، درة  این سازند

ا  از كنگ ومرازا  قیاس شده بوا سوازند فجون، زا  س طانیه گاارش شده است. پارهمنجیل، و كوه

 نیاز به بازنگر  دارند. 

رخسواره در زوا  زومدیوفتوان با رشناسي، سازند فجن را مياز نگاه رخساره، به ویژه جایگاه چینه

لیق( و حتي بخش شیل ارغواني سازند پابده داغ )سازند پستهایران مركا  )كنگ ومرا  كرمان(، كيه

 در زاگرس مقایسه كرد. 

 ايوسن در البرز

رخسارة سنگي زا  البرز است كه از نگاه زا  ايوسن محدود به په و  جنوبي ب ند گسترش سنگ

ا  فجون چینوهزا  زمامان در لذربایجوان دارد. واحودزا  سونگردیفو زیستي شبازت زیاد  با 

زا  ايوسن البرز است كوه بوه ویوژه در زا  كر  و سازند كُند نشانگر ردیف)فاجان(، زیارت، توفیت

اند، ولي با اندكي تغییر در دیگر نقواط البورز و حتوي لذربایجوان البرز مركا  مطالعه و معرفي شده

 اند.( شناسایي و مطالعه شده111)زنجان، تكاب و 

دار به سن ايوسن لزك نومولیت: سازند لزكي زیارت، نشانگر واحد  از سنگ سازند آهكی زيارت

زوا  شناسي سازند كنگ ومرایي فجن در زیر و توفیتمیاني است كه به طور معمو  در فاص د چینه

گاه امومي خود را ندارد و ممكون اسوت سازند كر  در باال قرار دارد. ولي، گازي نیا این سازند جای
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شامل چند واحد لزكي باشد كه در پایین با سازند فجن و در باال با سازند كر  تناوب و ارتباط بوین 

( در خاور تهران، در نادیكي گورستاني 3964انگشتي داشته باشد.برش الگو  این سازند را دلنباخ )

گیر  كرده اسوت. در ایون محول، سوازند ر، اندازهمت 415واقع در باختر دزكدة توچا ، به ضخامت 

 زیارت شامل دو بخش است. 

متر  111دار است و بخش باالیي لن حدود زا  مایل به زرد و گچمتر مارن 351بخش زیرین حدود 

زوا  الیه و ریمي است كه به داشتن نومولیوت فوراوان شواخص اسوت.ویژگيزا  ضخیملزكسنگ

پایدار نیست. برا  نمونه، بخش مارن پاییني بورش الگوو در زموه جوا سنگي برش الگو در زمه جا 

ا  وجود ندارد و یا بخش ریمي باال  برش الگو، به طور مح ي، ممكن است مارني، توفي و یوا ماسوه

تنان، ج بوگ، بریووزول و حتوي باشد. در زرحا ، داشتن رنگ بژ روشن، فراواني نومولیت، بقایا  نر 

زوا  فوراوان زا  سازند زیارت است.در محل برش الگو، سونگوارهكي، از ویژگيزایي از برش لزالیه

( 3964سازند زیارت، سن لن را پالئوسن تا ايوسن میاني نشان داده است. در منطقد دماوند، للنباخ )

زوا  زیورین و میواني زا را گویا  وجود رسوبات لشكوب ای ردین، و الیوهوجود بعضي از للويولینیده

 داند.مي Cusianزیارت را متع ق به لشكوب كوزین  زا لزك

زا  زیارت محدود به البرز مركا  نیست. در البرز خواور  )شوما  لزكگسترش جغرافیایي سنگ

ارززوا  ایون زا  س طانیه و جنوب لذربایجان نیا زومرودبار(، كوه –شازرود(، البرز غربي )منجیل 

 سازند گاارش شده است.

ا  البرز جنوبي، چینهترین واحدزا  سنگسازند كر  به انوان یكي از شاخص:  سازند توفی کرج

زا  لتشمشواني و بوه زا  رسوبي و گدازهزا  سبارنگ، سنگشامل توالي به نسبت ستبر  از توف

زوا  سوبا (، الیوه3377زا  گوناگون سر  سبا )تییواه، ندرت تبخیر  است كه در گذشته به نا 

، 3967از لن یاد شده اسوت. در  111( و 3161زاده، زا  سبا البرز )درویش(، توفیت3914)ریویه، 

 نا  داد.« سازند كر  » ددول ، در درة كر  برشي از این سازند را معرفي و به لن 
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گیور  شوده اسوت، برش الگو  سازند كر  نواي برش مركب است كه در دو مقطع جداگانه اندازه 

سبا البرز جنوبي است، ولي در برش الگوو و زمچنوین در دیگور  زا اگرچه سازند كر  یادلور توف

متور  1111رو، در برش الگو، با شناسي زمگن ندارد، به زمینزا، سازند كر  تركیب سنگرخنمون

 اضو تقسیم شده كه از پایین به باال ابارتند از: 5ضخامت، به 

سی تي خاكستر  تیره است كه زا  لزكي و متر ستبرا، شامل شیل 3155، با «بخش شیل پاییني»

خاكستر  دارد. در نادیكوي قااودة  –ا  به رنگ سبا زایي از توف خاكستر ، توف شیشهالیهمیان

 دار وجود دارد.متر گدازة پورفیر  اوسیت 21این اضو، 

ا  به رنگ سبا لبي تا الیه و شیشهزا  ضخیممتر ستبرا، شامل توف 3377، با «بخش توف میاني»

 زا  لزكي دارد.شن است كه در قسمت باالیي، شیلسبا رو

لزكي با مقدار نواچیا  از تووف و شویل تووفي اسوت. در ایون  متر شیل 367، شامل «شیل لسارا»

 بخش، باقیمانده گیاه گاارش شده است.

زوایي از شویل متر ستبرا، به طور امده شامل توف سبا است كه الیوه 937، با «بخش توف باالیي»

 دار و شیل لزكي دارد.سنگ توفهتوفي، ماس

قیور  وگواه بوه شودت متخ خول و  متر شویل لزكوي و لزوك 351، شامل حدود «كندوان شیل»

 دار است كه در گردند كندوان )شما  گچسر( بروناد دارد.سیيس

لمیوا گمتني است كه اضو پنجم در برش الگوو دیوده نشوده و تع وق لن بوه سوازند كور  پرسوش 

زوا  كنووودوان ممكون شناسوي، شویل( بر این باور است كه از نگاه سنگ3972)است.اشتوك یوون 

ا  بوا لن )سوازند تر از سازند كر  است و ارتباط ناپیوسوتهباشد كه جوان« سازند كُند»ارز است زم

شناسوي و سوتبرا  پایودار  ندارنود و كر ( دارد.اضوزا  چندگاند برش الگو  سازند كر ، سونگ
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رو، اضوزا  یاد شده تنها در طو  بورش فواصل كوتاه، درخور توجه است به زمینتغییرات لنها در 

 الگو كاربرد دارد. 

شود و یا از اضووزا  غیررسومي و مح وي اسوتماده در دیگر نقاط البرز، سازند كر  اضوبند  نمي

ي بوه زا  طار  )شما  خاور  زنجان(، این سازند به دو اضو غیررسومشود. برا  نمونه، در كوهمي

سونگ و ماسوهمتور  3411« )اَمَنود»سنگي و مارن( در زیر و متر توف ماسه 2411« )كُردكَند»نا  

لندزیت( در باال تقسیم شده است.در درة چالوس )برش الگوو(، مورز پواییني سوازند كور  بوه طوور 

زا  سوازند شمشوك اسوت و مورز بواالیي لن بوه ماسهزا  سبا تیره و سنگمستقیم بر رو  شیل

(. ولي، در بیشتر نقاط 3972رنگي است كه به احتما  سن نئوسن دارد )اشتوك ین، نگ ومرا  سُرخك

شویب اسوت. دار سازند زیوارت و زومزا  نومولیتلزكالبرز جنوبي، مرز زیرین سازند كر  با سنگ

ند زا  كنگ ومرایي سواززا  زیارت، با ردیفلزكزا  سازند كر ، بدون حضور سنگگازي نیا توف

دار پالنكتوون نوواحي ا  )در توف باالیي(، روزنهمرز است.لثار گیازان تك لبد قاره فجن )فاجان( زم

زا  گاارش شده از سازند كر  زستند كه بوه سرف، لثار و بقایا  مازیان )در شیل پاییني( سنگواره

دگي ضوعیف لنهوا زوا و حموظ شوطور امده به زمان ايوسن میاني تع ق دارند. از نازمگوني سنگواره

شناسي سازند كور ، سون ايوسون زا در جا نباشند، ولي جایگاه چینهلید كه شاید فسیلچنین برمي

 كند. میاني لن را تأیید مي

زا  رسوبي، تمسیر محیط رسوبي سازند كر  را دشوار ساخته است. زا به ویژه ساختتنو  سنگواره

را  زیاد، در یك دورة كوتاه نهشته شده كه محودود این باور وجود دارد كه سازند كر  به رغم ستب

به بخش میاني و پسین ايوسن میاني است. در ضمن، تغییر امق و تغییر شرایط رسوبي سازند كر  

زوا  لذرلوار ، لتشمشواني لوار ، نظیور زا  رسووبي موجوود در نهشوتهدرخور توجه است. ساخت

زوا  گرانشوي، نوه تنهوا یده، قالب شویار  و لغواشبند  خمبند  تدریجي، ریاالیهبند ، الیهالیه

زوا  لشومته در محویط رسووبي اسوت. گویا  نهشت در محیط دریایي است ب كه حاكي از جریوان
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زوا  رسووبي اسوت. بوه زا زمچنان نشاند جریان و حمل تودهزا  زیردریایي و اولیستوسترو بادزن

زا  ي از مجمواد ماگمایي البرز در گودا ( بر این باور است كه بخش بارگ3171رو، السمي )زمین

انود در ضومن، ا ، در كف شیب قاره و در ج و  یك كمان ماگمایي فعوا  تشوكیل شودهسرف قاره

زا  سيوفیایكي نیا بر این باورند كه جنوب دریا  خار ( با توجه به داده3962گاليیرین و زمكاران )

ر  بوه اامواق فرورفتوه و احتموا  دارد كوه كی وومت 41شبیه گودا  اقیانوسي است كوه موزوو در 

ا  به وجود زا  انمجار  از نو  جاایر كماني و حاشید قارهزا  سبا البرز به وسی د لتشمشانتوفیت

یابود كوه زوا، بوه فعالیوت شوشوونیتي پایوان مويلمده باشوند. مراحول لخور ایون گونوه لتشمشوان

(.دلنبواخ 3171زاده، ا  از لن باشند )درویوشهتوانند نمونزا  طالقان )ايوسن پایاني( ميشوشونیت

چرخد رسوبگذار  متنواوب تقسویم  39(، در شما  خاور  تهران )لتیان(، سازند كر  را به 3964)

ا ، ف دسوياتي(، سی كسویت، ا ، چنودزاد ، شیشوه)اُوپوالي، ماسوه كرده كوه بیشوتر شوامل تووف

لزك است. وجوود  ومرایي، پُرسالنیت و سنگسنگ میكروكنگا ، ماسهزا  گدازهكالسدونیت، روانه

درشت در قاادة زر چرخد رسوبي و ریادانه شدن لنها به سمت بواال و سورانجا  پایوان زا  دانهتوف

( برا  سوازند كور  ویژگوي 3969گرفتن چرخه با رسوبات سی یسي رادیولردار سبب شده تا واتان )

 سیك وتمي پیشنهاد كند.

چوالوس، در  –زا  رسوبي نیسوت. در درة كور  نحصر به توف و نهشتهباید گمت كه سازند كر  م

ا  زیردریایي وجود دارد كه بوه طوور اموده بوه زا  گدازهزا  سبا سازند كر ، بخشمیان نهشته

زوا  تغذیوه كننوده زا  زیالوكالستیك زمراه بوا دایوكزا  انمجار  به شكل نهشتهصورت فوران

زا  گدازه سبا تیره از جنس نیا، در بخش باالیي سازند كر  روانه زا  تالشنمایان زستند. در كوه

زوا، در بخوش پیروكسن لندزیت، با بافت پورفیر ، وجود دارد. در منطقد طار ، انووا  فراوي روانوه

اورسیوت بازالوت زسوتند.  –شود كه شامل انوا  بازیك مانند الیوین و الیووین باالیي سازند دیده مي

زوا وجوود دارنود. در البورز نند بیوتیت داسیت و بیوتیت ریولیت زم در بوین تووفتر ماانوا  اسید 

زوا  زیالوكالسوتیك وابسوته بوه ا  و بورشمركا  و مناطق شما  تهوران نیوا واحودزا  گودازه
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زا  انمجار  زیردریایي شایان توجه است.از نظر گسترش جغرافیوایي، اگرچوه سوازند تووفي فعالیت

انمجوار  ايوسون میواني البورز جنووبي، اسوت ولوي بایود گموت كوه جودا از زا  كر  یادلور فوران

زوا  سو طانید زنجوان، زا  سنگي و رنگي مشابه، زمچنان در كوهالبرزجنوبي، این سازند با ویژگي

ا  از نقاط ایوران مركوا  گسوترش درخوور توجوه دارد و لوذا، تكاب، باختر قم، تمرش، لران و پاره

تر از البرز جنوبي است كه به طور ك ي به صورت ا  گستردهمیاني پدیده زا  انمجار  ايوسنفوران

 متر ضخامت دارد. 3511لباد شازرود( به صورت لگ ومراست كه تا خاكستر و در برخي نقاط )اباس

ا  چینوه. : در بسیار  از نقاط البرز جنوبي، سازند كر  لخرین واحد سنگKond Fmسازند كُند 

ر دو ناحیه از خاور تهران )دزكدة كُند و نادیك روستا  بُالن(، بور رو  سوازند ايوسن است. ولي، د

لزك مارني بوودار، وجوود دارد زا  گچ، مارن و سنگماسه، كنگ ومرا، الیها  از سنگكر  مجمواه

(، بور رو  3964زا  ايوسن پایاني )لشكوب پریابونین( زستند. مطالعات دلنباخ )كه دارا  سنگواره

 251شده كه حدود « سازند كُند»ا  به نا  چینهدزكدة كُند، منجر به معرفي واحد سنگ رخنمون

تناوب  31متر ضخامت دارد. برش الگو  سازند كُند قابل تقسیم به سه اضو غیررسمي است. حدود 

لزك و مارن متر سنگ 321متر سیيس در وسط و حدود  41سنگ در پایین، حدود كنگ ومرا و ماسه

لجان مشابه برش الگو نیست. در  –دزد(. رخنمون بُالن ا  بو  قیر مي)اضو باالیي تا اندازه در باال

 لزك ریمي، مقدار  سیيس و دولومیت است. متر سنگ 111اینجا، سازند كُند شامل حدود 

، Discocyclina sp. ،Miliodes ،Ostreidsزا  گاارش شده از سوازند كُنود از نوو  سنگواره

Nummulites cf. striatus (BURG ،)Gypsina globules (REUSS) ،Rotalia sp .

است كه معرف ايوسن پسین زستند. سازند كُند یك چرخد رسوبي محدود بین دو ناپیوستگي است. 

زا  توف( با سازند كر  ناپیوسته و به ظوازر موواز  اسوت. مورز مرز زیرین لن )به دلیل وجود ق وه

 یگوسن، به نا  سازند سُرخ زیرین، دگرشیب است. زا  الباالیي لن با نهشته

 الیگوسن در البرز
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ساختي پیرنئن، اثر قابل توجهي بر دیرینه شناسي ایران این باور وجود دارد كه رخداد زمیندر زمین

ا  كه در نتیجود لن، بوا پسورو  دریوا، تموا  البورز بوه جغرافیا  ایران به ویژه البرز داشته به گونه

 زا  الیگوسن در البرز وجود ندارد. رو، ردیفا  تبدیل شده و به زمینخشكي گسترده

 میوسن در البرز

اسوت، در گنبد كه بخشي از دریوا  پواراتتیس  –جدا از نواحي ساح ي دریا  خار و دشت گرگان 

كوزي است كه به ویوژه زا  میاندیگر نقاط البرز، توالي میوسن به طور امده محدود به فرونشست

زا  طوار  و گی وان )بین كوه –اوزن رة جاجرود، میگون، سراسر لواسانات و در فرونشست قا در د

زوا  زا  منسوب بوه میوسون، بوه طوور اموده نهشوتهتالش( رخنمون دارند. در این نواحي، ردیف

و كنگ ومرا است كه به طور مح ي گچ و یا نمك دارنود و گوازي نیوا  سنگرنگي از مارن، ماسهسُرخ

 شود. لزك می یولیددار در بخش زیرین لنها دیده ميمتر سنگ چند

شوود و سوه دورة مشوخص زا  مذكور به طورف حاشوید حوضوه تبودیل بوه كنگ وومرا موينهشته

ارز كنگ ومرازایي در این ناحیه قابل شناسایي است. كنگ ومرا  دور سو  ممكن است زم سن و زوم

ا  زا  قواره( به این انباشتهb 3966(، لسرتو )3965)(، گ وس 3967سازند زااردره باشد. ددول  )

زا قابل قیاس با سازند سُرخ شناختي این نهشتهزا  سنگاند. سیما و ویژگينا  داده« سازند سُرخ»

رخ زیوورین، بوواالیي ایووران مركووا  اسووت. ولووي احتمووا  زووم ارز  لنهووا بووا مجمواوود سووازندزا  سووُ

وجود دارد. در چنین حالتي تغییرات سني لنها از الیگوسون زا  قم و سازند سُرخ باالیي لزكسنگ

 تا میوسن خوازد بود. 

 پ یوسن در البرز

زوا  زا  البرز جنوبي، به ویژه در حد فاصل قاوین تا سمنان، نهشوته: دركوزيایه سازند هزاردره

 زوا شویب( بور رو  سونگكنگ ومرایي بارز  وجود دارد كه بوا ناپیوسوتگي )دگرشویب و یوا زوم
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رسود كوه بوه دنبوا  رخوداد زا  سازند كر  قرار دارند. چنین به نظر مويتر، به ویژه توفیتقدیمي

زا  فرسایشوي شودید چیوره شوده كوه پ یوسن )فاز لتیكان(، چرخه –ساختي میوسن پسین زمین

ا  است. كوزيایه –زا با رسوبات لبرفتي زا و پر شدن سریع گود حاصل لن، فرسایش شدید ب ند 

ا  از پ یوسن تا زمان حا  است كوه نخسوتین بوار رودخانه –زا  لبرفتي ییرات سني این نهشتهتغ

تقسیم شد. بازنگر  بعد  ریبن بااث  Dو  A ،B ،C( مطالعه و به چهار سر  3955توسط ریبن )

زوا  زا  یاد شده به سازند گردید. سیما  ریختي بخش پ یوسون ایون نهشتوووهتغییر مرتبد سر 

رو، در البورز جنووووبي، نوا  زا  متعودد، با گود  كم است. بوه زموینرایووي به صورت درهكنگ وم

زا  باختر رودخاند جاجرود به انوان بورش الگوو  لن انتخواب شوده دارد كه تيه« سازند زااردره»

ا  سیالبي است كوه از شوما  خواور  تهوران و از میوان زا  رودخانهاست. سازند زااردره، نهشته

زا  ترین ویژگياند. مهمزا  البرز و سه پایه به سو  جنوب و جنوب خاور  تهران جار  بودهكوه

 سازند لبرفتي زااردره ابارت است از:

 متر(  3211تا  3111* ستبرا  زیاد )

 ( cm 21-5زا )* یكنواختي در اندازة ق وه

 توف كر ( %35زا )* زمگني در جنس ق وه

 (51 - 91* داشتن شیب زیاد )   

 زا  زمگن و یكنواخت* وجود الیه

 * تراكم و سیماني شدن شدید 

 ا (زا  ماسه* تخ خل كم و ناتراوا )به جا ادسي

 * رنگ روشن  
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 باید گمت كه:

پایوان )نادیكي منجیل( و شوكم Rhinocerid* سازند زااردره، به دلیل داشتن قطعاتي از لروارة  

Planorbis است ولي در برخي نقاط ممكن است از میوسون پسوین  به سن پ یوسن یا پ یستوسن

 لغاز شده باشد.

(، در مرز بین سازند زااردره با سازند سُرخ بواالیي 111* در بیشتر مناطق )ورامین، كر ، قاوین و 

دگرشیبي دیده نشده، ولي در بعضي مناطق )مانند قم( مرز مشخص و تند  در اثور تغییور شویب، 

 دو سازند وجود دارد. شناسي بین اینرنگ و سنگ

اسوت. ریوبن « سوازند بختیوار »پ یستوسون  –ارز رسووبات پ یوسون بواالیي * سازند زااردره زم

دار میوسون پسوین سوار  داغ تبریوا و زا  لب شیرین لیگنیوت(، سازند زااردره را با شیل3966)

 دار تبریا مقایسه كرده است.زا  مازيزمچنین الیه

 ند ، نشاند نبودزایي در سازند لبرفتي زااردره است.* التریتي شدن درون ساز

بواختر  یوا  –* سازند لبرفتي زااردره پس از نهشت، به دلیل نیروزا  وارده، در راستا  خواور   

 شما  باختر  جنوب خاور  به صورت نامتقارن چین خورده و یا  جنوبي شیب كمتر  دارد. 

 ترشیر  در جنوب دریا  خار و مُغان

 مقدمه 

زوا  زا  سنگي و زیسوتي ردیوفر دشت گرگان، ساحل جنوبي دریا  خار و دشت مُغان، ویژگيد

زا به حد  است كه وجود یك حوضد ترشیر ، تماوت لشكار  با دیگر نواحي ایران دارد. این تماوت

زوا  مسوتند، از لغواز پوالئوسن، سازد. بور پایود دادهرسوبي مستقل را در نواحي یاد شده حتمي مي

ا  تتیس به دو حوضد جنوبي )مدیتراند كنوني( و شمالي )پاراتتیس( تقسیم شده است. حوضود دری
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جنوبي با اقیانوس اط س در ارتباط بوده ولي حوضد شمالي )دریا  پاراتتیس(، به جا مقاطع زمواني 

زا محیطي بسته و لب شور بووده اسوت. دریوا  خاص كه با مدیترانه در ارتباط بوده، در دیگر زمان

للو  در Foredeepا  سنوزوییك بووده، از پویش گوودا  ترین دریا  بین قارهپاراتتیس كه وسیع

زوا  للو ، كارپوات، بالكوان، شان در چین گسترش داشته و پس از تكوین كوهفرانسه تا دامند تین

ز تر باختر ، مركا  و خاور  تقسیم شده كوه اداغ و البرز، به سه حوضد كوچكپونتید، قمقاز، كيه

قمقاز، دریا  سیاه، دریا  خوار، دریاچود  میان لنها پاراتتیس خاور ، نواحي واقع در شما  كریمه،

گرگان،  -لرا  و تركمنستان را زیر پوشش داشته است. دریا  خار و ساحل جنوبي لن، دشت گنبد 

یاني به بعد زستند كه از میوسن م زایي از ایران شماليبندرانالي، شما  لستارا و دشت مُغان بخش

شد، ولي به دلیل فرونشیني بستر به ویوژه اُفوت سوط  دریوا، از لب با پاراتتیس خاور  پوشیده مي

 شناسي ترشیر  نواحي مذكور به شرح زیر است. اند. چینهبیرون مانده

 ايوسن –پالئوسن 

ا  كرتاسد ززا  پالئوسن میاني، ايوسن و الیگوسن وجود ندارد و ردیفدر جنوب دریا  خار، سنگ

زوا  دار توسط نهشتهزا  پالئوسن زیرین با دگرشیبي زاویهباالیي )ماستریشتین( و یا مارن و لزك

رو، نتیجوه شوده كوه نوواحي اند. بوه زموینشور میوسن میاني با رخسارة پاراتتیس پوشیده شدهلب

ید( از لب بیرون بوده جنوب دریا  خار(، در اثر رخداد لل  میاني )فاز الرام –مذكور )البرز شمالي 

متر بخش پاییني لن(، ايوسن و الیگوسن در  45زا  پالئوسن )به جا است و به زمین لحاظ نهشته

زا  پالئوسن گسترش محدود  دارند و جنوب و خاور دریا  خار وجود ندارد.در دشت مُغان، سنگ

  جریواني دارد. ایون زوازوایي از بورش و گودازهالیوهلزك مارني است كه میانشامل مارن و سنگ

لقواش( قورار دارد و حواو  شناسي كرتاسود بواالیي و ايوسون )سوازند قورهمجمواه در فاص د چینه

زا  ايوسن دشوت مُغوان سوازند پالئوسن و یا ايوسن زیرین است.به ردیف –زا  دانین میكروفسیل

 لقاش گمته شده است. قره
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 میوسن )سازند زیوه( –الیگو 

ریا رُسي بوه نوا  درشت كنگ ومرایي تا دانهزا  تخریبي دانها  از نهشتهمجمواهدر منطقد مُغووان، 

زا  شما  اردبیل به میوسن میاني دارند كه از ب ند  –وجود دارد كه سن الیگوسن « سازند زیوه»

 اند.شدهمحیط رسوبي مُغان حمل 

رز  اصالندوز مطالعه شده برش الگو  سازند زیوه در نادیكي دزكدة زیوه، واقع در جنوب شهرك م

زوا  ايوسون قورار دارد، شیب و گاه دگرشیب بور رو  نهشوتهاست. این سازند كه با ناپیوستگي زم

 رو سازند زیوه به سه واحد جدا تقسیم شده است.تركیب سنگي زمگن ندارد. به زمین

تبواط دارنود. در شناسي متماوت دارد كه به شكل بین انگشتي با یكودیگر اردو سنگ« زیوة پاییني»

حاشیه جنوبي حوضد مُغان، این واحد كنگ ومرایي اسوت، ولوي بوه سوو  خواور و بواختر و شوما ، 

زوا  زغوالي و سنگ و سی ت رُسوي حواو  لثوار گیوازي، رگچوهریاتر شده و به ماسه رسوبات دانه

شود شود. ضخامت زیوه زیرین به درستي مشخص نیست. ولي تصور ميزا  سیيس تبدیل ميپولك

یابود. ضوخامت متر باشد كه به طرف باختر كازش مي 2111كه بیشترین ضخامت در خاور منطقه، 

اند نشوان از ا  قدیمي حمل و در حاشید حوضه نهشته شدهزیاد این كنگ ومرا كه از طریق رودخانه

 زا  زغوالي و شویلفرسایش شدید در ناحید منشأ و یك فاز باال لمدگي مشخص دارد. وجود رگچه

زا  مردابي زا  كنگ ومرایي ناشي از به زیر لب رفتن متناوب و تشكیل محیطرنگ در بین الیهتیره

ا  ایون كنگ وومرا، نشوانگر زوا  ماسوهالیهدر میانا منمي است. وجود صدف دوكمه pHموقت با 

دیگور ارز زمواني تواند زومتشكیل لن در یك محیط ساح ي است. كنگ ومرا  قاادة سازند زیوه مي

 واحدزا  سازند باشد.

زا  دار و رگچهزا  شی ي گیاهالیهسنگ تشكیل شده كه میانبه طور معمو  از ماسه« زیوة میاني»

زا تكاپوزوا  لتشمشواني محودود  وجوود سنگنازك زغا  و گچ دارد. زمامان با نهشت این ماسه
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شوود. ضوخامت زیووة میواني در يزا دیده موسنگداشته كه به شكل توف و یا گدازه، زمراه با ماسه

سنگ رسد. به طرف جنوب، ماسهسو به یكصد متر ميمتر است، ولي به طرف باختر قره 311حدود 

 ا  كه مرز لن با كنگ ومرا  زیوة پاییني مشخص نیست.شود، به گونهزیوة میاني كنگ ومرایي مي

كنگ ومرایي و سی ت رُسي زردرنوگ دار سنگ ف دسياتسنگ، ماسهبیشتر از نو  ماسه« زیوة باالیي»

زا  نازكي از لزك و دولومیت است. وجود یك الیود كنگ وومرایي سوبب شوده توا زیووة الیهبا میان

 تقسیم شود.« سی ت رُسي باالیي»و « كنگ ومرا  میاني»، «سی ت پاییني»باالیي به سه زیر واحد 

از لثوار فسویل جوانور  اسوت. حضوور سنگواره و سن سازند زیوه : سازند زیوه، به طور امو  تهوي 

زا  لیگنیت و لثار گیازي فراوان، در سراسر سازند زیووه، سیيس، نبود سنگوارة جانور ، وجود رگچه

تأیید  بر نهشت این رسوبات در یك حوضد بسته با پوشش گیازي در اطراف حوضه است. به بواور 

ین شاخص حوضود پواراتتیس اسوت بوه تر(، للودگي فاایندة زیدروسن سولموره مهم3934نوسكایا )

 زا از فسیل بسیار فقیر زستند.رو، این نهشتهزمین

اسوت كوه در  Cytheridea cf. paracuminataتنها گوند فسی ي گاارش شده از سوازند زیووه 

تورتونین حوضد وین  –(، كه مشابه انوا  ز وتین باالیي 3963قسمت باالیي سازند پیدا شده )وی م، 

زا  سازند زیوه كود، دندان مازي و بیشتر از زمه برگ، شاخه، تند درخت سایر سنگوارهاست. اُسترا

زا  ايوسن باالیي است و اضو رویوي سوازند زیووه سو، سازند زیوه بر رو  مارنزستند.در خاور قره

شود. در نتیجه سن این سازند، پس از ايوسن پسین دار تورتونین پوشیده ميزا  فسیلتوسط ردیف

 پایان میوسن میاني تعیین شده است.  تا

 میوسن پسین

زا  نئوسن ترین ردیفنكارود(، كهن –ده ، در جنوب دریا  خار )ا م«تورتونین پاییني»زا  سنگ

زا  پالئوسون زیورین و یوا كرتاسود بواالیي نشسوته اسوت. است كه به طور دگرشیب بر رو  ردیف
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سنگ خاكسوتر  تناوبي از مارن سُرخ، سبا، لبي، ماسهمتر ستبرا، توالي م 251زا  مذكور با نهشته

ا  لن یوك زا  نازك میكرو كنگ ومرا است كه در بعضي نقاط در بخش قاادهسُرخ زمراه با الیه –

متور  21شود. ضخامت گچ ممكن است توا دار دیده ميزا  گچالید نازك بازالت و در زیر لن، مارن

متور، بوه  551توا  211زا  مشوابهي بوه ضوخامت ن، ردیف(. در منطقد مُغا3161برسد )یاسیني، 

زوا و ا زوا  لزكوي و دولوومیتي، حواو  دوكموهتورتونین نسبت داده شده ولي در اینجا بین الیوه

 پایان، نیا وجود دارد.شكم

شناسوي زوا  سونگ، در سراسر مُغان تا جنوب دریوا  خوار، ویژگوي«تورتونین باالیي»زا  سنگ

زوا  لزكوي، ریا، سی ت، رُس و رُس سنگ با بین الیوهزا  دانهسنگ ب از ماسهمشابهي دارند و اغ

اند. در كنارة خاور  رودخاند تجن و درة رودخاند تار، این رنگ تشكیل شدهدولومیتي و یا رُس سُرخ

انود. قسومت ا  سُرخ دارند و به دو قسومت تقسویم شودهزوووا رنگ سبا، خاكستوور ، قهوهنهشته

 (Pholas bedsو قسمت باالیي به داشوتن صودف ) Spaniodontellaداشتن صدف  پاییني به

Barnea beds دار و زوا  تورتوونین بواالیي، سیويسمشخص است. ولي در منطقود مُغوان، ردیوف

شوند. در زور حوا ، در نامیده مي« سر  خاكستر »اند و به زمین دلیل گاه به نا  خاكستر  رنگ

 نگ ومرایي است.جنوب مُغان، این رسوبات ك

ا  یوا زرد، گواه موارني، دار به رنگ اُخرایي، قهووه، بیشتر از نو  سی ت رُس«سارماسین»زا  سنگ

دانه به طور مح ي كنگ وومرایي زسوتند.در حوضود مُغوان، ایون لزكي درشتسنگدار و ماسهسیيس

وب دریوا  خوار، شناختي جانبي زیاد  دارند. در جنمتر ضخامت، تغییرات سنگ 2411رسوبات با 

تن، در كنار رودخاند تواالر توان در یا  شمالي تاقدیس زمتبهترین مقطع رسوبات سارماسین را مي

ا ، موارن و لزوك، لزوك ماسوهمتور ضوخامت دارد و شوامل تنواوبي از سونگ 371دید كه حدود 

و گ نودرود، تنوان اسوت. در جووار  سنگي، سرشار از صدف نر زا ماسهسنگ است. بیشتر الیهماسه

 (.ه3161زا  دیگر  از رسوبات سارماسین وجود دارد )یاسیني، رخنمون
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 –زا  گونواگون معورف سارماسوین زیورین   در حوضد مُغان و زم در جنوب دریا  خار، سنگواره

 میاني زستند. در این نواحي سارماسین باالیي گاارش نشده است. 

 پ یوسن

شناسي روشني از سارماسین باالیي تا پ یوسن وجوود دارد. در در بخش ایراني پاراتتیس، نبود چینه

نوا  داده شوده « ا سور  قواره»زا  كنگ ومرایي و مارنوي پ یوسون جنوب دریا  خوار، به نهشته

زا  سارماسین میاني قرار دارند، ولي در سنگشیب بر رو  ماسه( كه با ناپیوستگي زم3911)ارني، 

شوود. یاد مي« سازند چ كن»یا « سر »ا  مذكور قاره –ط دریایي زا  حدواسحا  حاضر از نهشته

ا  شناسي پ یوسن شامل پونسین و كیمرین است. در منطقد مُغوان سور  قوارهدر اینجا، نبود چینه

زوا  سارماسوین میواني و سوازند ا  مهموي بوین سونگ)سازند چ كن( وجود ندارد و نبوود چینوه

، Meotian ،Pontain ،Cimmerrianزوا  ل زیور لشوكوبگیل وجود دارد. این نبود شواملقچه

Kouialnitsk 3963شود وی یا  و زمكاران، متع ق به میوسن باالیي تا پ یوسن باالیي مي.) 

: كه از نظر حضور نمت و گاز اقتصاد  درخوور توجوه اسوت بیشوتر از نوو   سازند )سري( چلكن

سنگ سی تي برنگ سُرخ سنگ و ماسهاز رُس، ماسهزایي الیه زمراه با الیها  ضخیمكنگ ومرا  قهوه

شود. در ا  است كه در منطقد خار به انوان سنگ مخان و گاه سنگ منشأ دانسته ميمایل به قهوه

زواار در اند ولي در خاور درهمتر حمار  شده 1111زا در امق فروافتادگي خار جنوبي، این نهشته

اند. باید گمت كه از خاور بوه متر گاارش شده 3711در  متر و در جنوب خاور  بهشهر 511ارتما  

ده، سازند چ كن با دگرشیبي بر رو  یابد. در برش ا مزا  چ كن افاایش ميباختر، ضخامت نهشته

زوا  پ یوسون لبواد، نهشوتهزا  امیق فرحزا  زردرنگ سارماسین قرار دارد، ولي در حمار رسوب

متوور بووه طووور مسووتقیم رو   3411تووا  3141امووق  ا  اسووت كووه دردارا  رخسووارة دریاچووه

گرگان دارا  گواز بوه مقودار اقتصواد   1زا  كرتاسد میاني قرار دارندكه در چاه شمارة لزكسنگ

زا اندكي ا  )سازند چ كن(، فسیل نایاب است و فقط از قسمت زیرین این نهشتهاست.در سر  قاره
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زوا را بوه داران پیدا شده، به زمین ا ت ایون الیوها  لب شیرین و قطعاتي از استخوان مهرهدوكمه

باشد و ا  پ یوسن دارا  اُستراكودزا  لب شیرین ميدزند. ولي، رخسارة دریاچهپونسین نسبت مي

 (، لن را زون استراكوددار زیرین نامگذار  كرده است.3964فرید  )

رش الگوو  لن در خواور زا  دریایي پ یوسن بواالیي اسوت كوه بو: معرف نهشته گیلسازند آقچه

لزوك، موارن، باشي )كراسنوودسك( تركمنستان متشكل از سنگدریا  خار، در شبه جایرة تركمن

زوا  شویب بور رو  ردیوفرُس و ماسه به رنگ خاكستر  متمایل به سمید است كه بوه طوور زوم

ند لپشرون( قرار كواترنر )ساز -زا  پ یوسن باالیي نشستپ یوسن پاییني )سازند چ كن( و در زیر ته

گیول زا  مشابهي بوا سوازند لقچوهگرفته است. در منطقد مُغان و بخش ساح ي دریا  خار، نهشته

شناسان شركت نمت برا  این شود. ولي، زمینرو زمچنان از این نا  استماده ميوجود دارد به زمین

گیول در قااودة هكنند.سوازند لقچواسوتماده موي Coloured Zoneزوا از واسة زون رنگوین نهشته

دار )به سنگ ، سی ت و رُس سیيسشود كه شامل ماسهریا ميكنگ ومرایي است ولي به طرف باال دانه

زوا  سومیدرنگ خاكسوتر سونگ صودف سونگي و الیوها ، زرد( ماسوهزا  خاكستر ، قهووهرنگ

كنگ وومرا  ا  شوامل لتشمشاني است. در پایان پ یوسن باالیي، با پسرو  دریوا، رسووبات رودخانوه

زایوي و لغواز سیسوتم زا  لتشمشاني تشكیل شده و به احتما  نشوانگر یوك خشوكيسُست با ق وه

زوایي زوا سونگوارهزوا و نوانوپالنكتونا كواترنر است.استراكود، و دیگر زیا  میكروسكوپي، دوكموه

زوا  ا وكمهشوند. پوستد نازك دگیل ساحل خار و منطقد مُغان پیدا ميزستند كه در سازند لقچه

توانود دلی وي بور شویرین بوودن لب حوضود داران مويموجود، ریا شدن و شماف شدن پوستد روزن

 گیل مُغان باشد.لقچه

: در سواحل جنوبي دریا  خار تا دشت گرگان و به نودرت در دشوت  سازند آپشرون )آبشوران(

سوبا و یوا  –خاكسوتر   گیول ردیموي از رسووبات دریوایي از نوو  موارنمُغان، بر رو  سازند لقچه

زا  نازك خاكستر لتشمشواني زایي از شن و گازي الیهزا  سخت شده الیهخاكستر  تیره و ماسه
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 –زوا رسووبات پ یوسون بواالیي پایان است. این نهشتهو شكم ا وجود دارد كه حاو  صدف دوكمه

در جنووب بواختر  پ یستوسن دریا  پاراتتیس زستند كه برش الگویي در جایورة لپشورون، واقوع 

متور در  451دریا  خار )نادیك جمهور  لذربایجان( دارد.در دشت گرگان ضخامت این سوازند از 

زا  گرگان، به طور معمو ، یك الید یابد. در چاهمتر در باختر )كنار خار( افاایش مي 311خاور به 

سوازند لپشورون بوه سون (.اگرچه 3131زا وجود دارد )موسو ، در نادیكي رأس این نهشته اُيولیت

زا  لپشرون را متع ق به كواترنر ( رسوب3963پ یستوسن است، ولي نیكي فورول ) –پ یوسن پسین 

 داند. پیشین مي

 ترشیر  در ایران مركا 

 مقدمه 

خوردگي الرامید ام كرد ضعیف داشته، در سوایر نوواحي به جا نواحي جندق، یاد و نایین كه چین

اسوت كوه بوه سنگي زا  كنگ ومرایي و ماسه  پالئوسن به طور امده نهشتهزاایران مركا ، توالي

زا  ايوسن ایوران مركوا  دو پوشانند. سنگتر را ميزا  كهنشیب، سنگطور دگرشیب و گاه زم

زا  وسیعي از ایران مركوا  بامان و در گستره –خاستگاه متماوت دارند. در كمان ماگمایي ارومیه 

زا  لبي ا  ايوسن، روانه یا خاكسترزا  لتشمشاني ستبر  است كه در محیطزو ب وك لوت، سنگ

خووردگي زوا  حاصول از چوینزا فرسایش ب نود اند. ولي، در حاشید قارهو یا خشكي شكل گرفته

زا  ف یش گونه با ستبرا  زیاد شوده اسوت. حركوات كووزاایي الرامید، موجب نهشت سریع توالي

ا  شوده بوه زموین زا  رسوبي كم امق قوارهئن( موجب تشكیل حوضهايوسن پایاني )رخداد پیرن

است كه به تقریب فاقد فسویل ا  رنگ قارهزا  سُرخزا  الیگوسن ایران مركا  لوار دلیل نهشته

زوا، از رو  موقعیوت زا  شاخص ندارند. لذا، بوه جوا چنود موورد، سون ایون نهشوتهبوده یا فسیل

 است. شناسي لنها تعیین شده چینووه
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 Lower Redسازند سُرخ پاییني»زوا  الیگوسن ایووران مركوا  نوا  ( برا  ردیف3955گانسر )

Fm » .شواتین( را پیشنهاد كرده است. در الیگوسن بواالیيChattian در بخوش بواختر  ایوران ،)

مركا ، شوازد  از یك پیشرو  دریایي وجود دارد كه تا میوسون پیشوین دوا  داشوته اسوت. بوه 

 –گمته شده كه در بیشوتر جازوا سون الیگوسون « سازند قم»زا  این دریا  پیشرونده لزكسنگ

میوسن دارد. در اواخر میوسن پیشین، به دنبا  رویداد میوسون میواني )اسوتیرین(، دریوا از بخوش 

ا  در اغ ب نقاط ایجاد شده زا  رسوبي قارهباختر  ایران مركا  پس نشسته و به جا  لن حوضه

مركا، شما  باختر و خاور ایران  Depressionsزا  زا كه اكنون در بیشتر گود ن نهشتهاست. ای

 نا  دارند. . « Upper Red Fmسازند سُرخ باالیي »قرار دارند، 

زمانند دیگر نقاط ایران، توالي پ یوسن ایران مركا  زمچنان كنگ ومرایي اسوت كوه بوا دگرشویبي 

است. اما، در ناحیود مراغوه لذرلوار  تر نهشت شده زندزا  قدیميشیب، بر رو  سادار و یا زمزاویه

زا  لب شیرین، در ناحیود لووت ، در ناحید تبریا دیاتومیتMaragheh Bon Bedsدار استخوان

 –ارند. در شما  لوت و كمان ماگموایي ارومیوه زا  افقي سازند لوت، سن پ یوسن دباختر  سی ت

 ه ماگمایي دارند. زا  پ یوسن خاستگابامان، سنگ

 پالئوسن در ایران مركا 

زوا  زا  رسوبگذار  و جغرافیوایي رخسوارهزا  پالئوسن، بر حسب محیطدر ایران مركا ، سنگ

اسوت و متماوت دارند. در بسیوار  از بورونوادزا، رسوبات منسووب بوه پالئوسون كنگ ووومورایوووي 

تورین زا در شمار  از برونادزا قدیمياین لوار  دانند.مي« كنگ ومرا  كرمان»ارز گازوي لن را زم

زوا  ايوسون است و نظور بوه ایون كوه رو  لنهوا را رسووبات و دیگور سونگزا  سنوزوییك ردیف

انود. كنگ ومرازوا  شناسي، لنها را بوه پالئوسون نسوبت دادهگونه شازد فسیلپوشاند، بدون زیچمي

خوردگي الرامید باشند ولي گازي )مناطق س از چینزا  لوار  پپالئوسن ایران مركا ، باید نهشته

زا  كرتاسد باال با كنگ ومرا  پالئوسون شود كه ارتباط ردیفخاتون كرمان( دیده ميسورك و خانه
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زا  پالئوسن ایوران مركوا  منحصور بوه كنگ وومرا تدریجي است. در زر حا ، باید گمت كه سنگ

ا  را به سن پالئوسن زا  ف یش گونهاتي و نهشتهزا  لتشمشاني، رسوبات كربننیست. گازي سنگ

 اند.دانسته

زوا  زا  پالئوسن سنگ رخسارة یكسوان ندارنود و بوه ظوازر در حوضوه، سنگ«در ناحید كرمان»

زا نشوانگر رخسوارة سنگزا، شیل و ماسهلزكاند. بدین معني كه سنگشده رسوبي مستقل نهشته

زوا  ا  زسوتند. بوه ردیوفا  تا قوارهي نشانگر محیط حاشیهسرفا و رسوبات كنگ ومرایزا  كملب

گمته شده كه به دیرینگي كرتاسه « كنگ ومرا  كرمان»كنگ ومرایي پالئوسن ناحید كرمان، از دیرباز 

كی وومتر   7( در 3962پالئوسن است. برش الگو  این واحود سونگي را زوكریوده و زمكواران ) –

اند. در مورد سن این كنگ وومرا و گسوترش لن، گیر  كردهزهمتر اندا 111شما  كرمان به ضخامت 

( كنگ ومرا  كرموان در شورایط دریوایي 3962نظرزا متماوت است. به اقیدة زوكریده و زمكاران )

( كنگ وومرا  كرموان 3931زاده )تشكیل شده و قسمتي از لن به سن كرتاسه است. به بواور رحویم

تر قرار دارد و شامل دو بخش جداگانه است. بخش كهن زا زمواره به طور دگرشیب بر رو  سنگ

بند  نازك است در حالي كه، بخش باالیي با زا  سی تي و تخریبي ریادانه با الیهپاییني دارا  الیه

واك و زوایي از گور الیوهزوا  كنگ وومرایي بوا میوانمتر، نهشوته 3451تا  221تغییرات ضخامت 

زاده بر این باور اسوت كوه بخوش بند  متقاطع است. رحیمینهسنگ دانه درشت، با ساختار چماسه

پاییني كنگ ومرا  كرمان به سن پالئوسن و بخش باال  لن ايوسن است. گمتني اسوت دیمیتریوویچ 

دانود كوه قابول (، بخش ریادانه و زیرین كنگ ومرا  كرمان را به دیرینگي كرتاسد پسین مي3971)

زوا دانسوته بوه گسل نایبند را نوواي تمكیوك كننودة رخسوارهتر است. در ضمن، دیمیتریویچ قبو 

ا  كه در خاور این گسل گذر از رسوبات كرتاسد باال به كنگ ومرا  كرموان تودریجي اسوت در گونه

زوا  كرتاسوه ناپیوسوته و دگرشویب اسوت. حالي كه در باختر این گسل، ارتباط كنگ ومرا و سونگ

مرا  كرمان، قابل قیاس با سازند كنگ ومرایي فجون در شناسي و شرایط تشكیل كنگ وجایگاه چینه

 داغ و به احتما  بخش شیل ارغواني سازند پابده در زاگرس است.لیق در كيهالبرز، سازند پسته
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سونگ، متر تناوب كنگ ومرا، ماسوه 415زا  منسوب به پالئوسن، شامل ، ردیف«در ناحید لكركوه»

متر( از كالوك  351ا  است كه به ردیمي )قهوه –زا  سُرخ دار و شمار  الیه گچ به رنگمارن گچ

شود. در خاور لكركوه )از ب وك لوت(، ردیوف لرنیت ریا تا متوسط دانه، به رنگ خاكستر  ختم مي

ا  برونواد دارد كوه بوه طوور سنگ به رنگ زوازدة قهوهمتر( از كنگ ومرا و ماسه 3115تر  )ضخیم

زا  لتشمشواني و لذرلوار  قورار دارد. وشاند و خود در زیر سنگپزا  كرتاسه را ميدگرشیب لزك

 زا نامنظم و دارا  تغییرات زیاد است.گسترش جانبي این ردیف

رسووبي  –زا  پالئوسون خاسوتگاه لذریون ، به ویژه در نواحي قاين و گناباد، سنگ«در ب وك لوت»

 الیگوسون –وسون میواني و ايوسون ايوسن زیرین، اي –دارند و بخشي از كمي كس سه گاند پالئوسن 

 زستند.

زوا  لذریون زا  گوناگون ف یش و سونگزا  پالئوسن و ايوسن با رخسارهدر منطقد قاينات، سنگ

 .Lشامل سه مجمواد جداگانه است كه مجمواد زیرین لن ف یش گونه و به ظوازر سون پالئوسون 

Cusian  تا ايوسن پیشینYpresian زوا  لذریون نیموه امیوق گدارد. در منطقود گنابواد، سون

Subvolcanicارز مجمواود تور از كرتاسود بواالیي زسوتند گسوترش زیواد دارد و زوم، كه جووان

زوا پویش از زایي است كه در مناطق قاين و تایباد برونواد دارنود. زموان تشوكیل ایون سونگسنگ

الئوسون توا اند و از نظور سوني در زموان پزا به سه كمي كس تقسیم شدهالیگوسن است. این سنگ

 اند. ايوسن تكوین یافته

زوا  لذریون از اند كه شامل سنگايوسن پیشین دانسته -ترین كمي كس را به سن پالئوسن قدیمي

زا  رسوبي مانند الیهنو  داسیتوییدزا  پورفیر  و برش لتشمشاني با اناصر اسید  است كه میان

تورین لبواد، قودیميا  دارد.در ناحید اهلللزك ماسهمیكروكنگ ومرازا  نازمگن )چندزاد ( و سنگ

رسوبات سنوزوییك، رسوبات تخریبي ف یشي به سن پالئوسن است كه به سو  باال به بازالت بالشي 
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رنوگ بوا زا  پالئوسن كنگ ومرا  سُورخشود.در ناحید بم، ردیفزا  كنگ ومرا تبدیل ميالیهبا میان

 كه قابل مقایسه با كنگ ومرا  كرمان است. زا  به تقریب گرد شده و جور شده است ق وه

زا  كرتاسه تا پالئوسن وجود دارد. بخش زیرین این ردیف حدود ، توالي از سنگ«در ناحید جندق»

زا  قدیمي نشسته است و به تودریج بوه متر كنگ ومرا است كه به طور دگرشیب بر رو  سنگ 55

زوا  كرتاسوه، رسود. در دنبالود ردیوفاسه مويزا  كرتزا  لزكي حاو  سنگوارهسو  باال، به الیه

 شود.یافت مي Kathina sp. ،Miscellanen miscellaزا  پالئوسن مانند فسیل

جنوب خاور  یاد، تووالي  –كی ومتر  جنوب  35ترش در، به ویژه در محدودة چاه«در ناحید یاد»

  ماستریشوتین پایواني و زوازا  كربناتي بروناد دارد كه بخش پاییني لن حاو  میكروفسیلسنگ

زا  پالئوسن است. بوه بواور خسورو سنگ دولومیتي حاو  سنگوارهبخش باالیي لن با تركیب ماسه

(، رسوبگذار  با اندك تغییرات جانبي از زمان كرتاسد پسین تا پالئوسن تداو  داشته 3977تهراني )

متر(، به سن  151كنگ ومرایي )زا  زا  پالئوسن با نهشتهاست. در زمین ناحیه )كوه روسر( ردیف

ا  لزك ماسوهلزكي و سنگسنگتر دریایي متشكل از ماسهدانین، لغاز و به تدریج به محیط امیق

 رسد.به سن تانسین مي

متور( بوه طوور اموده از كنگ وومرا تشوكیل  61زوا  پالئوسون )، سنگ«نخ ك -در ناحید انارك »

رتا  و انودكي موارن سُورخ دارد. در ایون محول، بوین سنگ كوازا  ماسهالیهاندكه كمي میانشده

زا  زا  پالئوسن و گدازهشود ولي مرز بین لوار زا  كرتاسه و پالئوسن دگرشیبي دیده نميسنگ

زا  لزكي ماستریشتین، بوه طوور ، و در رشته كوه زرد، الیه«در ناحید نایین»ايوسن ناپیوسته است.

، و قطعات دیابواز و مالفیور، Miscellaneaراكم با فسیل لزك برشي متشیب با ردیمي از سنگزم

پایاني دارد و به تدریج به یك ردیف رسووبي متشوكل از  –شود كه سن پالئوسن میاني پوشیده مي

زا  ايوسون زیورین اسوت. در شود كه دارا  فسیلا  و برش خاكستر  تبدیل ميلزك ماسهسنگ

زوا  زوا و لزوكدار رو  لتشمشوانيدگرشویبي زاویوهجنوب نایین كوه بیخي، رسوبات پالئوسن با 
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متور  251متر كنگ ومرا در زیور و  31شوند. رسوبات پالئوسن كوه بیخي شامل كرتاسد باال دیده مي

 لزك خاكستر  در باالست. سنگ

نا  داده شده كه به طوور « سازند چوپانان»ايوسن زیرین  –زا  پالئوسن ، به ردیف«در ناحید خور»

، با ضوخامت متمواوت سنگاست و در پاید لن، واحد  از ماسهزا  پالسیك لزكمل سنگامده شا

زا  كرتاسه اسوت. سون بخوش قابول وجود دارد كه نشانگر پیشرو  دریایي پالئوسن بر رو  سنگ

زا پالئوسن است. گمتنوي اسوت كوه ا  از سازند چوپانان بر اساس شمار زیاد  از میكروفسیلتوجه

گیرد و لوذا در ایون قرار مي Danianزا  دانین ان بر رو  سط  فرسایش یافتد سنگسازند چوپان

 ناحیه، فاز فرسایشي الرامید پس از لشكوب دانین امل كرده است.

زا  لذرین )لندز  بازالت زا  پالئوسن شامل سنگ، سنگ«زا  خاور ایرانكوه»در بخش شمالي  

زوا  صوورتي توا ا ( به رنگزا  میكریتي )دریاچها و سنگزتا داسیت( زمراه با لگ ومرا، لذرلوار 

زا( از پایین بوه بواال زا  رسوبي )كنگ ومرا، لذرلوار  و میكریتالیها  زرد یا سمید است. میانقهوه

 –، سه واحد سنگي متماوت رخنمون دارد كه به پالئوسون «در منطقد شازرخت » یابند.افاایش مي

واحد زیرین به طور كامل دریایي است و گذر پالئوسن به ايوسن نازمساز  اند.ايوسن نسبت داده شده

زوا  رنگ به سن ايوسن پیشین تا میاني و واحد باالیي، سنگاست. واحد میاني شامل رسوبات سُرخ

زوا  ايوسن( بوا الیوه –است.واحد زیرین )پالئوسن لذرین و لذرین رسوبي ايوسن پسین و الیگوسن 

زا  لزكي است كه به سو  باال و جانبي به ن پیوند نازمساز دارد و شامل ستی ماستریشتین پسیو

 شود.سنگ تبوودیل ميتدریج به مارن و ماسه

 Globigerinaزووا  پالنكتوون زووا  موارني ایون واحود دارا  ج بوك، میكروفسویلتما  الیه 

velascoensis, G.pseudomenaroli (BALL:) Globoratalia cf. aequa cushua 

(CUSHMON AND RENZپالئوسن است. اما بخشي از سنگ )زا به دلیل داشتن انوا  لزك

ايوسون قابول  –زوا  پالئوسون ، ردیف«در منطقد گایك»لس ینا و نومولیت، شاخص ايوسن زستند.
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 Periا تقسیم به دو واحد است. واحد زیرین رسوبات دریایي لزكي با رخسارة ریمي از نو  حاشیه

reefal زوا و بریووزول كمتور در سواخت لن شوركت ، بیوزر ، بیوسترو  حاو  ج بك است. مرجان

دارند. واحد باالیي كه به طور امده از رسوبات غیر دریایي تا كوالبي تشكیل شده، سن ايوسن میاني 

شود كه سنگي سُرخ و كنگ ومرا دیده ميايوسن، یك واحد ماسه –زا  پالئوسن دارد. در قاادة الیه

زوا  حاصول از ه سو  باال به رخسارة دریایي تبدیل شده و گویا  پیشرو  دریاست. وجود حمورهب

زا  كربناتي، نشانگر یك محیط ساح ي و یوا رسووبات پهنود زا  حمار و زمچنین خرده سنگكر 

 كشند  است.

ی ت سنگ، سودار با اندكي ماسهلزك مرجانزا  پالئوسن با رخسارة سنگ، سنگ«در ناحید خاش»

، در شوما  غورب زازودان، در «كورهدر ناحید چهل»سنگ و كنگ ومرا است كه بروناد محدود دارند.

زوا  سنگ، شیل و ادسويزا  سنوزوییك، رسوبات ف یش مانند شامل تناوبي از ماسهقاادة سنگ

 پوشاند.لزك خاكستر  حجیم ميشود كه رو  لن را سنگلزك دیده ميسنگ

زا  پالئوسن بروناد دارد كوه ا  از سنگزازدان( مجمواه –، )بین بیرجند «بنداندر ناحید شما »

 از باال به پایین شامل واحدزا  زیر است.

 ریا )ف یش( به نا  سازند دوكوزانهزا  تخریبي دانهسنگ و الیهماسه -6

Dokuhaneh Fm. .5-  واحدزا  لغاشي 

Slump.4- لزك للوداپیك به نا  سازند پ نگسنگ 

 Palang Fm..1- لزك باالیيسنگ 

 زا  لذرینزا  لزكي و سنگشیل -2.

 لزك زیرین.سنگ -3
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در ناحیود »زا  پالئوسن در نوواحي زیور گواارش شوده اسوت:، سنگ«سیرجان –سنند  »در زون 

ايوسون بوا  –زوا  پالئوسون ، سنگGaskerو گاسكر  Zebeka، به ویژه در دو ناحید زبكا«مهاباد

رود( ، بوه ویوژه در خواور لن )حوضود گواوه«در ناحید سونند »شود.ن دیده ميمجمواد لمیاه رنگی

رنگ گ وبوروتالیادار به زمراه رادیوالریت بروناد دارد. در شما  و باختر لزك سُرخرخنموني از سنگ

زوا  زا  سنند ( در پیوند بوا رسووبات ف یشوي و لتشمشوانيزا  كرتاسد باال )شیلسنند ، ردیف

پوذیر با توجه به گذر تدریجي بین این دو، وجود رسوبات پالئوسن در این فاص ه امكواناست.  ايوسن

 است.

ايوسون در حوضود  –، در خواور و شوما  شهركرمانشواه، رسووبات پالئوسون «در ناحید كرمانشواه» 

رود، بروناد داشته و تا بخش وسیعي از نواحي بواختر  سونند  اداموه دارنود. در ایون گستردة گاوه

كوه، كوه كرگان و غیره تشخیص داده شده اسوت. زا  رسوبي به نا  میانرود( مجمواه)گاوهحوضه 

 واحد اص ي قابل تقسیم است.  4ا  كوه كرگان، به زا  چینهردیف

زا  دریوایي از نوو  لزك پالئوسن، شامل گدازها  در تناوب با سنگزا  لتشمشاني قااده* نهشته

در اطراف شهرزا  صحنه و زرسین، راه سونند  بوه كرمانشواه، جنووب بازالت اسي یتي كه به ویژه 

 شود.باختر  سُنقُر و در شما  راه سُنقُر به كامیاران دیده مي

 Alveolinaزووا  لن حوواو  لزووك للويولینووادار بووه رنووگ روشوون كووه بوواالترین الیووه* سوونگ

cucumiformis .به سن پالئوسن )ای ردین زیرین( است 

 ا .زا  سی یسي به رنگ مایل به قهوهنگ میكریتي حاو  ق وهرلزك سُرخ* سنگ

 * ف یش ايوسن. 

زا  پالئوسن رسوبات كنگ ومرایي )كنگ ومرا  كرمان( است ا  ردیف، بخش قااده«در ناحید لباده»

زا  لتشمشاني تا زمان شود. در این منطقه، تكاپوزا  ریولیتي پوشیده ميلزك و سنگكه با سنگ
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زوا  رسووبي ، گس ش مكورر، ارتبواط و ردگیور  ردیوف«در ناحید اق ید»امه داشته است.ايوسن اد

، .Rotalia spزوا  شناسوي نشوانگر سونگوارهسوازد ولوي مطالعوات فسویلپالئوسن را دشوار موي

Globigerina sp.  ،Daviesina sp. ،Alveolind ،Orbitoides sp است كه سون  111. و

 كنند.پالئوسن را تأیید مي

زوا  افیوولیتي ، به ویژه در نادیكي معدن چهارگنبد، برونادزایي از مجمواه«در ناحید چهارگنبد»

ساختي این مجمواه، زا  زمینزا  رسوبي وجود دارد. پیچیدگيشامل واحدزا  اقیانوسي و سنگ

زا را نامشخص كرده است. واحدزا  رسوبي این مجمواه به سن كرتاسد پسین توا پیوند بین سنگ

 لئوسن پایاني )ای ردین( است. پا

 ايوسن در ایران مركا 

زا  ايوسون تمواوت لشوكار دارنود كوه نشوانگر زا  سنگي و زیستي ردیفدر ایران مركا ، ویژگي

است. در یك نگاه ك ي، در مقایسه با زمان شرایط جغرافیا  دیرینه متماوت در گسترة ایران مركا  

ا ، به زا  چینهزا و نازمساز بیشتر داشته و ناپیوستگي پالئوسن، دریا  ايوسن گسترش و سرفا 

سواختي زوا  زموینویژه فراواني تكاپوزا  لتشمشاني وابسته به رویداد لل  میاني، نشوانگر نوالرامي

زا  ايوسون میواني از زا  رسوبي ايوسن ایران مركا  است كه از میان لنها، نالراميچیره بر حوضه

انود. مت كه این رویداد، در زمه جا زمامان نبوده و اثر یكسوان نداشوتهتر است. باید گزمه شاخص

باموان، شوما  بواختر  –زا  كمان ماگمایي ارومیوه زا  ايوسن در زیر پهنها  سنگبررسي ناحیه

زا  تواند بیانگر ویژگيزا  خاور ایران، ميسیرجان، و كوه –ایران مركا ، پهند لوت، زون سنند  

 ا )ايوسن( باشد. زامومي این سنگ

زایي نادیك به ايوسن البرز در شما  باختر  ایران مركا ، برونادزا  ايوسن با اندك تغییر، ویژگي

زا  فجن، زیارت و كر ، زمچنان در این نوواحي كواربرد دارد بورا  ا  كه گاه واسهدارند به گونووه
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زا  رنگین د. در برونادزا  لمیاهزا  ايوسن دو رخسارة متماوت دارنسنگ« ماكو»نمونه در ناحیود 

چشومه زا  لزكي به سن پالئوسن تا ايوسن میاني وجود داردكه به ویوژه در سویهاین ناحیه، سنگ

است كوه در پایود زا  ايوسن از نو  ف یش بروناد دارند. ولي در باختر و شما  ك یسا كند ، سنگ

زوا  داران از سونگوارهنومولیت و دیگر روزنهلن، كنگ ومرایي با اناصر  از لمیاة رنگین وجود دارد. 

 زا زستند.شاخص ف یش

لزوك زوا  سوبا، سونگشوود و بوا تووفزا  ايوسن با كنگ ومرا لغاز موي، سنگ«در ناحید تكاب»

زوا  ايوسون یابود. در خواور تكواب، ردیوفدار اداموه مويزا  لندزیتي و مارن ماسها ، گدازهماسه

متر است كه در پاید لن، واحد  1111سین، به ضخامت ار به سن لوتهدزا  توفي نومولیتلزكسنگ

 رنگ وجود دارد.كنگ ومرا  سُرخ

سنگ توفي ارغواني دارد كه به سو  زایي از ماسه، كنگ ومرا  قاادة ايوسن، الیه«در منطقد زنجان»

اینجا، افواون بور  رسد. درلزك دولومیتي و توف سبا ميسنگ و سرانجا  به سنگباال، ابتدا به ماسه

اسوت، حجوم لزك رو  لن كه مانند سوازندزا  فجون و زیوارت زا  سنگكنگ ومرا  قااده والیه

زا  لذرین زستند كه به سوازند كور  شوبازت زا  ايوسن از نو  توف سبا و سنگبارگي از سنگ

 دارند.

دار )مشوابه مولیوتزا  تخریبوي نوزا  كنگ ومرایي )مشابه فجن( و لزك، الیه«در منطقد زمدان»

زوا  پوشاند كه قسمت بواال  لن بوه الیوهتر را ميزا  قدیميزیارت( ايوسن به طور پیشرونده الیه

 رسد.لذرین بیروني مي

 –زا  ايوسن، رسوبي بامان، سنگ –، به انوان بخشي از كمان ماگمایي ارومیه «در منطقد تمرش»

شود و سيس با انوا  زا  لتشمشاني تبدیل ميگدازه لتشمشاني است كه با كنگ ومرا شرو  و به انوا 
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 E3واحد )از  6زا  ايوسن به یابد. در اینجا سنگلزك ادامه ميزا، مارن و سنگسنگزا، ماسهتوف

 افق نومولیتي دارند. 3اند كه ( تقسیم شدهE6تا 

نود كوه نشوانگر به طور امده خاستگاه لتشمشاني دار زا  ايوسن، سنگ«جنوب باختر  كرمان»در 

زا در فاصو د زمواني كوتواه اسوت. چهوار واحود نهشت زیاد مواد لتشمشاني و ستبر شدن سریع الیه

، «مجمواد لتشمشاني بَحوور لسمان»، «مجمواد رسوبي ايوسن زیرین»زا  سنگي غیر رسمي به نا 

ا  زومعورف سونگ« مجمواد لذرین زواار»و « كمي كس رازك»، «مجمواد رسوبي ايوسن میاني»

 ايوسن جنوب باختر  كرمان زستند.

ضومن داشوتن رخسوارة ف ویش گونوه، بوه طوور اموده شوامل « مجمواد رسووبي ايوسون زیورین»

دار، كالووك لرنیووت، بیوكالووك لرنیووت، واك ف دسووياترودیووت، گوور میكروكنگ ووومرا، میكروك سووي

، Glomalveolina cf. subtilisزوا  دار و میكریوت اسوت. سونگوارهسنگ، موارن ماسوهسی ت

Assilina sp. ،Globigerina sp ،.Operculina sp در بخش بواالیي ایون مجمواوه،  111. و

زاار متر ضخامت، نشانگر  7با حدود « مجمواد لتشمشاني بحر لسمان»نشانگر ايوسن پیشین است. 

 زا  لذرین و لذرلوار  با تركیوب اسوید  لغواززا  لتشمشاني ايوسن زیرین است كه با سنگتكاپو

زا  جداگانوه یابد. این مجمواد لتشمشاني در نوبتبازالتي ادامه مي –زا  لذرلوار ، لندزیت ردیف

زوا  انود. از ردیوفشكل گرفته كه در فاص د زماني بین لنها، مقدار  رسووب دریوایي نهشوته شوده

 Globorotalia cf. (RENZI) ،Globorotiaزایي مانند)رسوبي مجمواد بحر لسمان، سنگواره

cf. (LEHNERI  (وCalyptraphorous cf. (JACKSON  به سن ايوسن پیشوین گواارش

خوردگي مالیوم، پس از یك نبود رسوبي زمراه با چین« مجمواد رسوبات ايوسن میاني»شده است. 

دزوج، مجمواود  –شناختي ثوابتي نودارد. در باریكود سوباواران اند این مجمواه، سنگنهشته شده

سونگ كووارتادار لغواز و بوا تووف لنودزیتي و یوك واحود متر ماسه 1حدود  رسوبي ايوسن میاني با

زوا  زرد بوا لزوكزا  توفي این مجمواه حاو  سونگیابد. بخش باالیي ردیفتوربیدیت ادامه مي
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اسمندقه، كمي كس  –زا  ايوسن میاني و شاید زم ايوسن باالیي است. در باریكد ساردوییه سنگواره

زوا  لذرلوار  و یوا ا  بوا پوششوي از سونگزوا  لوار  قوارهمل نهشوتهرسوبي ايوسن میواني شوا

سین باالیي تا پریابونین پیشین است. در حاشید شما  بواختر  زا  لوتهلزك حاو  سنگوارهسنگ

 دشت جیرفت، این كمي كس بیشتر رخسارة توربیدایت دارد. 

یشتر نقاط كرموان، بوه سوه زا  لذرین باز  و اسید  است كه در بشامل سنگ« كمي كس رازك»

زوا  بواز ، بخوش شود. بخش زیرین لن بیشتر سنگشناسي متماوت تقسیم ميزیر واحد با سنگ

زا  اسید  و بخش باالیي تركیب باز  دارد. ولي، در مناطقي مانند انوار و شوهربابك، میاني سنگ

زا  رسوبي بوا سنگبخش اسید  میاني وجود ندارد. در زر سه بخش مجمواد رازك، زمرازاني از 

 .Nummulites guerrads ،N. Striatus ،Globorotalia sp. ،cfزوایي ماننوووود فسویل

lepidacyclina sp.  ،Lithothamnium sp وجوود دارد كووه بووه بوواالترین بخووش از  111. و

زوا  باالترین مجمواه از سنگ« كميكس زاار»ترین بخش پریابونین تع ق دارند. سین و پایینلوته

سونگ تووفي، كنگ وومرا، زا  نازمگن از جونس ماسوهلذرین ايوسن ناحید كرمان است كه از تناوب

لزوك، لگ وومرا و غیووووره زا  نووازك سونگتوف، تراكي لندزیت، تراكي بازالت، ایگنیمبریت، الیه

 111. و Nummulites aturicus ،N. cf. anomala ،Discocyclina spتشكیل شده است. 

 زستند. ترین بخش از لشكوب پریابونینزا  كمي كس زاار و معرف پایینوارهبخشي از سنگ

زا  ايوسن به داشوتن سونگ نموك فوراوان ، در حوالي خرانق، سنگ«یاد -در فرونشست اردكان »

زوا بور رو  كنگ وومرا  پالئوسون )كنگ وومرا  (، ایون نموك3955است. به گاارش زوبر )شاخص 

دار قرار دارند و لذا، سن ايوسن لنها حتمي است. الیه نومولیتا  نازكزلزككرمان( و در زیر سنگ

زوا  ترشویر  گنبد نمكي بروناد دارند كوه در سونگ 3زا  ايوسن به صورت در حا  حاضر نمك

زا  نمكي ايوسن ایران مركا ، محدود به فرونشست اردكان اند.نهشتهتر از ايوسن تاریق شدهجوان

زا  خالص و روشن رنگي به سن ايوسن وجود دارد كه بارگ زم، سنگ نمكیاد نیست. در كویر  –
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اند. ولي سه تماوت امده بوین ایون دو نموك در زستد گنبدزا  نمكي بارگ به سط  زمین رسیده

وجود دارد. نخست، در منطقد خرانق، نمك به سن ايوسن میاني ولي در كویر بارگ به سون ايوسون 

وسن كویر بارگ درونگیرزا  لذریون نودارد. سوو ، گنبودزا  كوویر، زا  ايباالیي است. دو ، نمك

 است.حاو  مقدار بیشتر  سیيس و انیدریت 

زوا  شود كه به لحاظ ام كرد رخداد الرامید سونگ، چنین تصور مي«سیرجان -سنند  »در زون 

زوا و دازهزا  ايوسن بوا دگرشویبي بور رو  گوكوه سُنقُر، نهشتهترشیر  وجود ندارد ولي، در میان

(. 3971میوسن )سازند قم( قرار دارند )برو،  –زا  الیگوسن لزكمرمرزا  سوراسیك و در زیر سنگ

زوا  زا  خاكستر  گ وبیژرینادار بوا افوقزا  ايوسن، شامل كنگ ومرا در زیر، مارندر اینجا، ردیف

ني در باال است. بوه طورف زا  مارالیه( با میان111لذرین در وسط و گدازة باز  )اسي یت، بازالت، 

شوند بوه طوور  كوه در بعضوي زا  لذرین غني ميزا  مارني به تدریج از توفشما  باختر، ردیف

 .Globigerina grسواز بوا چنود صود متور ضخوووامت زسوتند.  زا یك واحد چهورهنقاط، توف

Eocena ،Globigerina gr. cerroazulensis Centralis زووا  یافووت شووده در سوونگواره

 دزند. را نشان مي واحدزا  مارني زستند كه سن ايوسن پیشین تا میاني

زا در یك محیط نادیك به رسد كه این سنگاند ولي به نظر ميزا  ايوسن پراكندهاگرچه رخنمون

شوما  بواختر  كامیواران، بور رو   –اند. افاون بور ناحیود سُونقُر، در بواختر دریا  باز نهشته شده

لزوك زوا  لتشمشواني، سونگا  از سونگبیسوتون )كووه شوازو( مجمواوه زوا  كووهلزكسنگ

زا  ايوسن وجود دارد كه تغییرات سني لنهوا از پالئوسون توا لزك سُرخ و ف یشدار، سنگللويولین

ايوسون پیشوین، معورف  –دار این مجمواه به سن پالئوسن میاني لزك للويولینايوسن است. سنگ

رسود.یكي زا  سُرخ گ وبوروتالیوادار پالسیوك مويلزكباال به سنگاست كه در زا  نریتیك محیط

زا  ترشیر  گاارش شوده، بواختر سونند  سیرجان كه در لن سنگ –دیگر از نواحي زون سنند  
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دار زستند با زا  نومولیتلزكا  كه در بعضي نقاط دارا  سنگزا  گستردهاست. در اینجا، ف یش

 (.3935زیرین گاارش شده است )زازد ،  تغییرات سني پالئوسن تا ايوسن

زوا  نادیوك بوه البورز بوه ویوژه ایوران مركوا  دارنود. زا  ايوسن ویژگوي، سنگ«ب وك لوت»در 

اسوت ولوي از ايوسون زا  رسوبي، گاه ف یش گونه، لغازگر ايوسن ترتیب كه در اینجا نیا ردیفبدین

 –شود كه ممكن اسوت توا ايوسون بواالیي يمیاني، تكاپوزا  لتشمشاني با خاستگاه گوناگون لغاز م

 زا  ايوسن لوت باشند.توانند معرف بخشي از سنگالیگوسن برسد. نواحي زیر مي

ايوسن گاارش شوده اسوت.  –لتشمشاني به سن پالئوسن  –، سه مجمواد رسوبي «منطقد قاين»در 

پالئوسون توا ايوسون  مجمواد پاییني از نو  ف یش، لتشمشاني و رسوبات تخریبي غیردریایي به سن

زا  رسوبي و لذرین غیردریایي به پیشین )اپیرزین تا كوزین( است. مجمواد میاني، تناوبي از سنگ

زا  كنگ ومرایي به سن ايوسن پسین توا ابتودا  اند. مجمواد باالیي بیشتر نهشتهسن ايوسن میاني

 الیگوسن است. 

ن ولي گسسته از دزكده كودگانوه توا جنووب زا  ايوسن به شكل نوار په، سنگ«س مناحید ده»در 

زا  لذرین در زیر و زا  ايوسن با رخسارة توف و سنگس م بروناد دارند. در اینجا، سنگباختر  ده

زوا  لندزیتي در باال است. به ظازر این سنگ –زا  داسیتي دار، مارن و گدازهلزك نومولیتسنگ

بازالت، بازالت و توف به سون الیگوسون  –یولیت، لندزیت لذرین به سو  باال به انوا  دیگر  مانند ر

 رسند. مي

زا  ايوسن بیشتر تركیب لتشمشاني دارند كه به ویژه در بخش باختر  و ، سنگ«ناحید بصیران»در 

زا  ايوسن از نوو  تر گسترش دارند. در این نواحي، سنگجنوب بصیران تا سربیشه و نواحي جنوبي

ا  دانوه ریوا بوا زا  متب وور شیشوها  از توفسنگ است كه با مجمواهها  و ماسلزك ماسهسنگ

 شوند.تركیب لندزیت پوشیده مي
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زوا  لزكوي دارنود كوه بوا سنگي ايوسن، ادسويزا  شی ي و ماسه، نهشته«ناحید چهارفرسخ»در 

ني خووردگي شودید و دگرگووزا  كرتاسه و در زیر نئوسن قرار دارند. چینناپیوستگي بر رو  سنگ

 خمیف از ویژگي لنها است.

سنگ و زا  مارني، ماسهالیه، بخش زیرین ايوسن به رخسارة كنگ ومرایي با میان«ناحید بیرجند»در 

دار، موارن لزك للويولینا و نومولیوتا  از سنگدار است. ايوسن میاني، مجمواهلزك نومولیتسنگ

زا  موداد  و ذرلوار ، مارن توفي، شیلزا  لاست كه پس از یك نبود رسوبي به كنگ ومرا، سنگ

الیگوسن  -رسد. بین ايوسن میاني و ايوسن باالیي الیگوسن ناپیوسته است. ايوسن باالسنگ ميماسه

زا  لذرلوار ، توف برش و باالخره ایگنیمبریوت، الیهسنگ با میانا ، ماسهشامل كنگ ومرا  قااده

 زا  اسید  است.گدازه و توف

رنوگ، زا  پالئوسن شامل موارن تووفي سُورخ)غرب بیرجند(، مجمواد سنگ« چنگيهناحید س»در  

دار، سنگ و كنگ ومرا در قااده است. بر رو  لنها یك مجمواد دیگر از كنگ ومرا، گچ، توف گوچماسه

 لذرلوار ، ایگنیمبریت و داسیت حالت به تقریب افقي قرار دارد.

زوا  سنگ لغواز و بوا الیوهدة ايوسن با كنگ ومرا و ماسهزا  پراكن، رخنمون«شما  جازموریان»در 

یابود و در سنگ توفي، ایگنیمبریت ادامه مويا ، توف جوش خورده داسیتي، ماسهتوف، مارن ماسه

دار، بوا لزك تخریبوي نومولیوتزا  سنگالیهرنگ قرار دارد. میانتارك لن، داسیت صورتي تا سُرخ

 دارند.  مارن و كنگ ومرا، سن ايوسن پسین

 میوسن در ایران مركا  –الیگوسن 

ا ، به طور اموده كربنواتي، شواخص بوا چینهزا  باختر  ایران مركا ، یك واحد سنگدر قسمت

تغییرات سني الیگوسن پسین تا میوسن پیشین وجود دارد. ولذا پذیرفته شده كه به دنبوا  رخوداد 

ا  از باختر ایران مركا  از مواكو ییني، باریكها  در الیگوسن پاپیرنئن و یك دورة رسوبگذار  قاره
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شوده. زموان پیشورو  و پسورو  دریوا  تا جنوب جازموریان، با یك دریا  پیشرونده پوشیده موي

موردنظر در زمه جا یكسان نیست. در بعضي جازا مانند منطقد سوباواران و قوم، ایون پیشورو  در 

تانین و حتوي نند لذربایجان، در لشكوب لكيلشكوب روپ ین )الیگوسن پیشین( و در بعضي نقاط ما

بوردیگالین بوده است. پسرو  دریا  مذكور زم در زمه جا زمامان نیست. در طو  زمان روپ ین تا 

تر، این حوضه دچار تحوالتي شده كه در نهایت یك چرخد رسوبي بارگ را بوردیگالین و حتي جوان

 به وجود لورده است. 

اسوت كوه در نوواحي سواح ي، ین دریا، به طوور اموده رسووبات لزكوي زا  نهشته شده در اردیف

انود. در زور حوا ، زمرازوان، موضوعي، زا  كربناتي و سراشیبي سكو  كربناتي نهشوته شودهسكو

دزد كه بستر دریا توپوگرافي نازمگن داشوته و زا  مارني گسترده نشان ميتبخیر  به ویژه نهشته

سرفا  مناسب بورا  نهشوت موارن در تغییور بووده اسوت.جایگاه  زا  كوالبي تاسرفا  لن از محیط

زا، به ویوژه ذخوایر زیودروكربني لزكزا  زیستي این سنگرخسارة سنگي و ویژگيشناسي، چینه

ا  سازند لسمار  در زاگرس دارد كه بیشترین ذخایر چینهلنها، شبازت بسیار نادیك با واحد سنگ

تووان تصوور كورد كوه زا به حد  است كه حتي موياین شبازت نمتي جنوب باختر  ایران را دارد.

میوسن باختر ایران مركا  به واقع ادامد شما  خاور  دریا  لسمار  است كوه  –دریا  الیگوسن 

 ا  تا ایران مركا  ادامه داشته است.به گونه

شوده بور به دلیل گستردگي زیاد، شاخص بودن، و داشتن تمركازا  زیدروكربني، مطالعات انجوا  

میوسن باختر ایران مركا  درخور توجه است. ایون واحود سونگي  –زا  الیگوسن لزكرو  سنگ

( از ایران 3375( از دریاچد ارومیه و تیتا )3353( و لبیك )3354برا  نخستین بار توسط لوفتوس )

، (3955میوسون )فوورر و سوودر،  -( از قم گاارش شده است. سوازند الیگوو3933مركا  و اشتا  )

زوا  ( نوا 3943تانین ليیدوسیك ینادار قم )فورون، (، مارن لكي3915نئوسن زیرین دریایي )رپین، 

به بعد، به پیشونهاد گانسور و  3955ا  داده شده ولي از چینهگوني است كه به این واحد سنگگونا
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زا  د برا  سنگشود. اما در ناحید چهارگنباستماده مي« سازند قم»زا از نا  دوز ، برا  این سنگ

( 3931استماده شده كوه كواربرد چنوداني نودارد. بووربوووریان )« سازند چهارگنبد»الیگوسن از نا  

زایش حوضد رسوبوي سازنوود قم را ناشي از فرورانش پوستد اقیانوسي تتیس جووان بوه زیور ایوران 

سوبات دریایي و نهشت ر Back – arc spreadingدانود كه با بوازشدگي پشت كماني مركا  مي

 سازند قم و فرلیندزا  لتشمشاني للكالن، زمراه بوده است.

میوسن ناحید قم  –زا  الیگوسن : گستردگي زیاد و وجود ذخایر زیدروكربني در ردیف سازند قم

ا  این سازند زیاد اسوت، سبب شده تا نا  سازند از این شهر گرفته شود. ولي چون تغییرات رخساره

، گانسر، فورر و سودر، در ناحید قم، این سوازند را 3955ویي معرفي نشده است.در تاكنون برشي الگ

را بوه چهوار  C( اضوو 3964( تقسیم كردند. لبه و زمكواران )A, B, C, D, E, Fبه شش اضو )

 ,f, e, d, c4زا  اضو دارد كه با نشانه 9ترتیب سازند قم، ( تقسیم كردند و بدینC3- C4بخش )

c1, c2, c3, b, a (، 3966نیوا )گانه، به باور بارگشود. با این حا ، جدا از اضوزا  نهمشخص مي

و « اضو نامشخص»توان به سازند قم اضافه كرد كه نامبرده تر  را ميدر ناحید كاشان، اضو قدیمي

(، یك اضو تبخیر  به لخر 3964را پیشنهاد كرده است. از سو  دیگر، لبه و زمكاران )« نا بي»یا 

 پوش مخازن نمتي منطقه است. وبات دریایي اضافه كردند. این واحد تبخیر ، در حقیقت سنگرس

گاند لن زا  سنگي و زیستي اضوزا  نهمتر ضخامت دارد و ویژگي 3211در ناحید قم، این سازند 

 11توا  21، «نوا اضو بوي» -به االوة دو اضو پیشنهاد  جدید، از پایین به باال، به شرح زیر است :

سنگ و لزك نازك دارا  مرجان، می یولید اسوت كوه متر، تناوبي از مارن سی تي سُرخ و سبا، ماسه

ترین دارد. این اضو كه قدیمي Nummulites intermediusمتر ضخامت و فسیل  43در نطنا 

شوود به سن روپ ین مشخص موي Eulepidma cf. dilatataزا  بخش سازند قم است، با فسیل

  -ایسه با بخش زیرین لسمار  در زاگرس است.كه قابل مق

 ، «a  اضوو»-
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ا  ا  و توا انودازها  رنوگ، ضوخیم الیوه توا توودهمترك سي رودایت و ك كارنایت، قهوه 41– 35   

زا  این اضوو لیتارنایت( است. می یولیده، روتالیده، تكستوالریده، فسیللركوز یا سابا  )سابماسه

شناسوي، بوه سون شواتین دانسوته ند، ولي به خواطر موقعیوت چینوهاست كه چندان شاخص نیست

 شوند.مي

 «bاضوو » -

دارو یوك افوق سونگ كموووي گ وووكوووونیتا ، ماسوهمتووور، موارن، موارن مووواسه 261صمر تا  

، .Miogypsina spكنگ وموورایي، بوا قطعوات لتشمشوواني، در بواال اسوت. ایوون اضووووو حواو ، 

Miogypsinoides complanata ،Rotalia viennotti ،Globoquadrina sp.  ،

Globorotalia opima opima  است. مرز بین الیگوسون و میوسون در بخوش بواالیي اضووb 

 دار( قرار دارد. )مارن ماسه

  ،«c3اضوو » -

متر، تناوبي از بایواسيارودایت، بایومیكرودایت و مارن است. در برخي نقاط ماننود كووه  161تا  211

 Miogypsinsزایي ماننود ر، به طور مح ي لزك ریمي نیا وجود دارد. از این اضو سنگوارهدوبراد

sp ،.Globigerina prabulloides ،Operculina cf. complanato ،Anomalinella 

rostrata داران جا  خوود را بوه انووا  لوب شوور گاارش شده ولي در باالترین حد این اضو روزنه

 دزند.مي

 «c2اضوو » -

سنگ، سیيس و به طور مح وي متر، شیل قرما و خاكستر ، ماسه 351تا  6خشكي، با رخسارة نیمه 

لوب شوور  –زوا  شویرین زا  لذرلوار  است. این اضو، فقط حاو  استراكودزا  لبگدازه و الیه

 شود.ا  از نخستین پس نشست دریا  قم دانسته ميباشد. رسوبات شی ي قرما و سیيس نشانهمي
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 «c1اضوو » -

لزك بریوزويردار )بایواسويارودایت و بایومیكرودایوت( اسوت كوه در پایود لن متر، سنگ 31صمر تا  

زوایي زایي از ايولیت وجود دارد و نشانگر لغاز دومین سیكل رسوبي سازند قوم اسوت. سونگوارهالیه

نشووانگر  Eulepidium sp ، .Nephrolepidina sp. ،Amphystegina lessonaماننوود 

 اند. شكوب لكیتانین و معاد  لسمار  میانيل

 «c4اضوو » -

متوور، مارن سبووا روشن تا زرد است كه گازووي به طور جانبووي به شیل لزكوووي 311صمووور تا  

 Globigerina stainforthi  ،Globigerinaشوود. انوووووووا  و لزوك ریموووي تبوودیل موي

praebulloides ،G .triloba triloba ،G. ouachitoensis ciperaensis زوا  از سنگواره

 این اضواند.

 «dاضوو »-

متر، سیيس و كمي شیل قرما است كه فسیل ندارد و چرخد رسوبي دو  قوم را بوه پایوان  41تا  21

 بوردیگالین است(. –تانین برد. )این اضو حد لكيمي

  ،«eاضوو » -

زا  لزك رسي )ك كارنایت رسي( است. یهالمتر، مارن سبا، با كمي سیيس و كمي میان 651تا  31

ترین واحد مارني سازند قم است كه در حوضد دریا  باز نهشته شده و دارا  این واحد مارني ضخیم

Globigerinoides triloba triloba ،G. sacculifera ،G. bisphaerica ،Robulus 

vertex ،Cibicides ungerianus ،C. dutemplei ن است.به سن بوردیگالی 

  ،«fاضوو » -
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متر، لخرین اضو لزكي سازند قم با گسترش محدود است و به شكل ادسي بارگي به  121تا  331

ا  است كه با لزك این اضو از نو  ك سي رودایت تودهكی ومتر رخنمون دارد. سنگ 21طو  حدود 

 Neoalveolina melo curdica ،Peneroplisا  دارد. انوووووا  ارتبووواط بوین الیوه eاضو 

evolutus ،Dendritina rangi ،meandropsia anahensis ،Acervulina sp. ،

Archaias spارز  اضو . موجود، متع ق به بوردیگالین و نشانگر زمf .با لسمار  باالیي است 

( را اضافه كرد كه 3964به اضوزا  گمته شده باید اضو تبخیر  نهایي پیشنهاد  لبه و زمكاران )

 دزد.لثار جانور  پالنكتون نشانگر منشأ دریایي لن است و خاتمد پیشرو  دریا را نشان مي وجود

زوا  سازند قوم، نشوانگر خاتمود چرخوهdو  c2: اضوزا  تبخیر   هاي رسوبی سازند قمچرخه

تواند شامل سه چرخد رسوبي جداگانه باشد. زر چرخود رسووبي رسوبي زستند. و لذا، این سازند مي

 یابد.زا  دریایي كم امق لغاز و به رخسارة كوالبي پایان ميهبا رخسار

 است.، c2و  a ،b ،c3متر، شامل اضوزا   731تا  431نخستین چرخد رسوبي، به ضخامت  

 است.dو  c1 ،c4متر، شامل اضوزا   311تا  1چرخد دو  رسوبي، با ضخامت 

 و تبخیر  پایاني است. e , fمتر، شامل اضوزا   551تا  351چرخد سو  رسوبي، با ضخامت 

شناسوي زموازنگي ا  قم با استاندارزا  چینهچینهزا  فرسایشي درون سازند  واحد سنگچرخه

زا را به سه سازند جداگانوه تقسویم كورده و در زا  كامل این نهشتهندارند و لذا بهتر است در برش

زوا  الیگوسون به مجمواد نهشته زا  رسوبي لشكار نیستند،نقاطي كه سازندزا و در نتیجه، چرخه

 نا  داد. « گروه قم»میوسن ایران مركا   –

: مرز زیرین سازند قم در زمه جا یكسان نیست. بر حسوب میواان  مرز زيرين و بااليی سازند قم

زا و با سازندزا  گوناگون باشد كه فرسایش پیش از پیشرو ، این مرز )زیرین( ممكن است به شكل
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د سُرخ پاییني بیشترین سهم را دارد. در بیشتر جازا این مرز ناگهاني و ممكن است در بین لنها سازن

تووان بوه با دگرشیبي خمیف باشد ولي دگرشیبي موردنظر چندان لشوكار نیسوت. بورا  مثوا  موي

 زا  زیر اشاره داشت.نمونه

ب بور رو  توان دید كوه بوه طوور دگرشویترین رخنمون سازند قم را مي* در منطقد ماكو شمالي 

تور نهشوته شوده و ایون زا  دگرگوني )بوه احتموا  اردویسوین( و دیگور سوازندزا  قودیميسنگ

اند )ا وو  نواییني و زایي است كه به طور مستقیم توسط سازند قم پوشیده شدهترین سنگقدیمي

 (.3971امید ، 

د ندارند و سازند وجو bو aگرمسار، اضوزا   –* در تاقدیس ابردس واقع در شما  خط لزن ورامین 

 ا  و با دگرشیبي مواز  رو  سازند سُرخ پاییني قرار دارد.متر كنگ ومرا  قااده 7قم با 

متور ضوخامت دارد و بوا  51زا  اطراف سمنان )زون قدمگاه( سازند قم تنهوا * در بعضي رخنمون

 زا  ايوسن قرار دارد.ا ، بر رو  مارندگرشیبي مشخصي، بدون كنگ ومرا  قااده

شود كه به طور پیشرونده بید، در چند محل برونادزا  كوچكي از سازند قم دیده مي* در شما  ده

 (.3974شوند )طراز، زا  تریاس دیده ميدار، بر رو  دولومیتو با ناپیوستگي زاویه

* در باختر اطار  سمنان )شما  كوه پیغمبران(، رخسوارة كنگ وومرایي سوازند قوم بوا دگرشویبي 

 (.3972ناییني زا  ايوسن قرار دارد )ا و ، بدون واسطه سازند سُرخ پاییني، بر رو  سنگزاویهبي

زا  دریایي سازند قم رو  كنگ وومرا  رویوي سوازند * در منطقد راونج قم و نواحي اطراف، نهشته

 (.3933سُرخ پاییني قرار دارد )امامي، 

زوا  و  سازند سُورخ پواییني و نهشوته* در اطراف قمصر، سازند قم، بدون دگرشیبي مشخص بر ر

 (.3951شود )اشتوك ین، ايوسن دیده مي
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* در نطنا و جنوب اردستان، سازند قم، با تماس فرسایشي و بدون دگرشیبي قابل مالحظه، بودون 

 (.3169زا  لذرین ايوسن قرار دارند )سجاد ، حضور سازند سُرخ پاییني، بر رو  سنگ

زوا  سونگزوا و ماسوهزوا  الیگوسون، بور رو  دولومیوتلزوك* در خاور مورچه خورت، سونگ

(. وضع مشابهي در دامند شمالي كوه میشو )تبریا( وجوود 3951پالئوزوییك قرار دارند )اشتوك ین، 

زا  پرمین قرار دارند )دانوش، زا  تخریبي زردرنگ سازند قم بر رو  ردیفدارد. در اینجا نیا لزك

3169 .) 

زوا  قیواس شوده بوا سوازند قوم، زار، سونگان، در كنارة باختر  كووه اللوه* در منطقد بافت كرم

 (.3971پوشاند )دیمیتریویچ، زا  زیرمجمواد رازك زیرین، به سن ايوسن را ميلتشمشاني

پوشوانند و بوا ناپیوسوتگي بور رو  زا  الیگوسن دشت وسیعي را موي* در منطقد سباواران، لزك

 (.3971میترویچ، زا  ايوسن قرار دارند ) دیسنگ

ا  از اضووزا  در زمه جا به یك سط  فرسایشي است كه گاه با حذف پاره« مرز باال  سازند قم»

زا  لوار  سازند سُرخ باالیي اسوت سازند زمراه است. این سط  به طور معمو  ناگهاني و به ردیف

كاشان، از باختر به سمت شیب و گاه با دگرشیبي است. با این حا ، در منطقد كه در بیشتر جازا زم

یایود و سورانجا  سوازند سُورخ بواالیي بوه طوور مسوتقیم رو  كویر، ضخامت سازند قم كازش موي

گیرد. در اینجا ارتباط سازند قم با سازند سُرخ بواالیي تودریجي اسوت. در زا  ايوسن قرار مينهشته

شوین توا میواني به سون میوسون پی Neoalveolina melo curdicaاین حد تدریجي سنگوارة 

ترین سني است كه به سازند قم داده شده است.تغییرات سن سازند قم سازند وجود دارد و این جوان

میوسن باختر ایران مركا  است. ولي، این سازند در زموه  –زا  كربناتي الیگوسن قم یادلور ردیف

یشي، تغییرات سني زا  فرساجا زمامان نیست و بر حسب زمان پیشرو  و پسرو  دریا و یا چرخه
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زوا  سازند قم درخور توجه است و لذا، سازند قم ممكن است معورف تموا  یوا بخشوي از لشوكوب

 تانین، بوردیگالین و حتي ز وتین تا تورتونین باشد. برا  نمونهلكيروپ ین، شاتین،

ه بوا ترین اضو سوازند قوم دانسوته شود( به انوان قدیمي3965نیا )نا  كه توسط بارگ:* اضو بي

به سن لشكوب روپ ین  Eulepidina cf. dilatataو  Nummulites intermedusزا ، فسیل

ا  بوین نطنوا توا اردسوتان ( در منطقوه3169از الیگوسن پیشین است. وضع مشابهي را سوجاد  )

گاارش كرده است. در منطقد حنا )سباواران( سنگوارة نومولیت اینترمدیوس زمچنان گاارش شوده 

راین شاید بتوان نتیجه گرفت كه از حوضد قم تا حنا، بخوش پواییني سوازند قوم بوه سون است. بناب

الیگوسن پیشین است، ولي بعدزا دریا از حوضد قم به طرف شوما  بواختر  گسوترش یافتوه و در 

 تانین و گازي بوردیگالین، به سایر نواحي رسیده است.زا  شاتین، لكيزمان

لزوك و متور سونگ 1511زا  الیگوسن وجود ندارد و از سنگزا  رزن )شما  زمدان( * در كوه

متور بواالیي بوه بوردیگوالین تع وق دارنود  311متر زیرین لن به لكیتانین و  2711مارن سازند قم، 

 (. 3979)ب ورچي، 

زوا  میوسون شود و سازند قم بوا نهشوتهوار(، الیگوسن به ك ي حذف مي* در منطقد ترود )سوسن

 (.3157شود )زوشمندزاده و زمكاران، شرو  مي Neoalveolinaپاییني حاو  

زا  موجود در زون تدریجي بین سازند قم و سازند * در جنوب خاور  كاشان )كوشكوه(، سنگواره

است كه به میوسن پیشین تا میواني تع وق  Neoalveolina melo curdicaسُرخ باالیي از نو  

 (.3159ند قم داده شده است )سجاد ، ترین سني است كه به سازدارند و این، جوان

متور( دارنود در حوالي كوه  471زا  لشكوب شاتین ضخامت قابل توجهي )* در برش نطنا، سنگ

تانین گسترش چندان متر( و رسوبات لكي 392زا  لشكوب روپ ین ضخامت كمتر  داشته )سنگ

 یگوسن است.(. بنابراین در اینجا سازند قم بیشتر به سن ال3169ندارند )سجاد ، 
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توانین است و سون لنهوا از لكوي c1و  c2زا  قم محدود به اضوزا  لزك* در باختر زفره، سنگ

مربوط به پیشرو  توأخیر  اسوت ولوي  cو  a ،b(. نبود اضوزا  3171كند )امجدزاده، تجاوز نمي

 ( ممكن است فرسایشي و یا پسرو  زودزنگا  باشد. f, e, d, c4تر )نبود اضوزا  جوان

زوا  ارومیه، رسووبات دریوایي قیواس شوده بوا سوازند قوم، محتوو  فسویل –* در منطقد مهاباد 

شناسي، فقط معاد  بخش باالیي سازند قم زستند )شهرابي، اند كه از نظر موقعیت چینهبوردیگالین

3172.) 

سونگ زا  سازند قم، مقدار درخور تووجهي ماسوهترین ردیف* در اطراف قره ك یسا  ماكو، پایین

 (.3971تانین است )الیگوسن وجود ندارد(، )ا و  ناییني و ب ورچي، زا  لكيدارد و حاو  سنگواره

(، 3971* در جنوب و اطراف ب ورد سیرجان، دریا  قم پیشرو  مكرر داشته و به باور دیمیتریویچ )

ر چنوین حوالتي زا  ز وتین تا تورتونین نهشته شده كوه دزا  این دریا در زمانترین نهشتهجوان

زا  سازند قم را خوازیم داشت.با توجه به موارد گمته شده، و در نظر گرفتن فاص د ترین ردیفجوان

می یوون سوا ، بواختر ایوران  21زماني بین روپ ین تا بوردیگالین باید پذیرفت كه دریا  قم، حدود 

 مركا  را زیر پوشش داشته است.

ا  كوه در بسویار  از ة سازند قم بسیار زیاد است، بوه گونوهتغییر رخسارة سازند قم : تغییر رخسار

نقاط شناسایي و تمكیك اضوزا  چندگانه ناممكن است. وجود زمرازوان لذریون بوارزترین تغییور 

 دزد.رخسارة سازند قم است كه گاه درصد قابل توجهي از سازند را به خود اختصاص مي

تمرش )كریان(، سازند قم، فقط شامل چهوار واحود * از جنوب باختر  قم )نیاار( تا شما  باختر  

جداگانه با رخسارة ساح ي است. و حتي به طور مح ي با افاایش مقدار ماسوه و كنگ وومرا رخسوارة 

 گیرد.ا  به خود ميقاره
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لو (، فقط بخش باالیي سازند قم دیده  –ریا )منطقد رزن * در مناطق كه وباال، پرندك، گردند رنگ

زوا  موارن الیهلزك گچي سمیدرنگ با میانزا  كوچك و بارگ سنگل رخنمونشود كه شاممي

 متر ضخامت دارد.  351زرد است و فقط 

زوا  لزوك و موارن اسوت كوه ادسوي* از لبگر  زمدان به سمت باختر، سازند قم تناوبي از سنگ

زوا، دیگور بورش ا ( دارد. در ایون محول وا  از گدازه )بازالوت( و لذرلوار  )تووف شیشوهناپیوسته

شناسي زا  چینهزا  متماوت و در افقزا جایگازي ثابت ندارند و ممكن است به ضخامتلتشمشاني

 گوناگون باشند.

لزوك، و متر سنگ 111متر ضخامت سازند قم، تنها  2155* در رشته كوه لو  )شما  مانیان(، از 

 (.3979بقیه توف و لتشمشاني است )ب ورچي، 

زا  ن )شما  زمدان( و جنوب نوبران ساوه، حجم درخور توجهي از سازند قم مارنزا  رز* در كوه

است. در این نواحي، مارن تشكیل دزندة اص ي سازند قوم اسوت. سویما  سبا روشن  –خاكستر  

 باشد.ا  است كه یادلور سازند میشان در زاگرس ميزا به گونهمارن

ا  لزك بوا قااودهافته و تناوبي از مارن و سنگ* در كوشك نصرت قم، ضخامت سازند قم كازش ی

 ماسه سنگي است.

وجود نودارد و  bو  a* در تاقدیس ابردس و سورك در شما  خط لزن ورامین به گرمسار، اضوزا  

 (.3963شود )ك هر، لغاز مي c3سازند قم با اضو 

ار  خاكستر  رنگ و ا  و لوزا  ماسهمتر بخش زیرین سازند قم لزك 144كوه گرمسار، * در بُن

زا  گچي است. در لزكزایي از سنگالیهسبا با میان -متر بخش رویي از نو  مارن خاكستر   71

متر  6زا  گچ به ضخامت تا متر ضخامت دارد و ادسي 211شما  سُرخد سمنان واحد مارن رویي 

 در زیر و رو  لن وجود دارد.
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لباد( سازند قم رخسارة كربنواتي )تاقدیس حاجي * از منطقد اطار  )خاور سمنان( به سمت شما 

 (.3972شود )ا و  ناییني، سنگ، مارن سُرخ و سیيس جایگاین لن ميندارد و ماسه

* در باختر اطار  )شما  كوه پیغمبران(، سازند قم بیشتر كنگ ومرایي است )از این محل به طرف 

 شود(.شما ، سازند قم دیده نمي

لزك )در تا میمه، سازند قم شامل سه واحد لزك و مارن )در زیر(، سنگ* در حد فاصل جنوب قم 

 (.3952سنگ و مارن )در باال( است )اشتوك ین، وسط(، ماسه

ا  از سازند قم لزكي است، به طور  كه در زسوتیجان، بوه * از نراق به سمت جنوب، بخش امده

كنگ وومرایي اسوت  –ا    ماسوهالزك نازك الیوه بوا قااودهمتر قسمت زیرین كه از سنگ 22جا 

 (.3933باقیماندة سازند، لزك ج بكي است )امامي، 

ا  دارد و تنها در میمه و در نادیكي موته، سازند قم بیشتر رخسارة قاره –* در باختر جادة دلیجان 

خاكستر  وجود دارد كه به احتما  متع ق بوه سوازند قوم  –باالترین قسمت لن مقدار  لزك زرد 

زا  كنگ وومرا  سوازند قوم بوه (. در شما  باختر  موته، رخساره3963)تی ه و زمكاران،  باشدمي

 است. c3تانین دارد و قابل قیاس با اضو رسد كه سنگوارة لكيسنگ لزكي ميمتر ماسه 311

لزوك زوایي از سونگ* در شرق كوه گوگرد واقع در جنوب سمنان، سازند قوم بوه صوورت ادسوي

ا  قابول قیواس متر ضخامت است و با اضو لزوك قااوده 11متر  سیيس با  5زردرنگ و یك الید 

 است. 

زوا  تووفي زا  لزكي، توف و لزك* در نطنا و جنوب باختر  اردستان )كسو (، در درون سنگ

 سازند قم قطعات لتشمشاني فراواني وجود دارد.
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ور سوهیل پواكوه( مقودار * از اردستان به سو  خاور، در حاشید كویر بارگ )جنوب ز وحیدر و خوا

انود، زایي كه به سازند قم نسبت داده شودهمواد تخریبي به طور قابل مالحظه افاایش یافته و سنگ

اند كه ممكن است نشانگر حاشید حوضه باشند. وضع مشابهي در ناحیود زا  تخریبيبیشتر از سنگ

ا  دارد و بودون رخسارة حاشویه لخوره انارك و اطراف نایین وجود دارد. در لخورة انارك، سازند قم

( 3934درصد مارن است )لیستوف و زمكاران،  27متر ضخامت سازند، تنها  676سنگواره است و از 

 زا  س طانید زنجان زم سازند قم نشانگر یك حوضد ساح ي كم امق است(.)در لبد جنوبي كوه

ا  كنگ ومرا در بخش قااوده شود و فقط به شكل* از نایین به سمت اصمهان، مواد تخریبي كم مي

 شود.دیده مي

اسوت زا  توف الیهمتر لزك ج بكي با میان 35-31انار، تما  سازند قم فقط  –* در منطقد دزا  

كه در بین سازندزا  سُرخ پاییني و باالیي قرار دارند و ایون در حوالي اسوت كوه در بواختر معودن 

 (.3971ضخامت دارند )دیمیترویچ،  متر 2111زا  الیگوسن بیش از چهارگنبد، نهشته

توان در منطقد تكاب و شما  زمدان دید. در این نوواحي * بارزترین تغییر رخسارة سازند قم را مي

رسد كه در رسوبي شاخص است. به نظر مي -لذرین و لذرین زیاد  سنگ سازند قم به داشتن حجم

زا  ر  داشته و به طرف جنوب، سنگشما  خاور  و خاور تكاب، تكاپوزا  لتشمشاني شدت بیشت

زوا  ا  ندارنود و در افوقلذرین نقش كمتر  دارند. تكاپوزا  لتشمشاني سوازند قوم جایگواه ویوژه

تووان شوند. گازي تما  حجم سازند ازگدازه است، چنین حالتي را ميشناسي متماوت دیده ميچینه

میوسون وجوود  –یب رسوبات الیگوسون در غرب لوشاميا )ناحید تكاب( دید كه در این محل به تقر

زا  ضخیم لتشمشاني معرف میوسن در داخل ردیف –ندارد و تنها تعداد  ادسي لزكي الیگوسن 

( . وضع مشابهي در ناحید میانه گاارش شده است. در اینجا نیوا ضوخامت 3965لن است )انصار ، 

زوا و موواد انمجوار  دریج توفسازند قم، به طرف شما  خاور  میانه، به شدت كازش یافته و به ت

 (.3154حاصل از لتشمشان میوسن جا  لن را گرفته )لطمي، 
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زوا  * در شما  صوفیان، كنگ ومرا  پي سازند قم، ضمن داشتن گسترش وسویع، قطعوات سونگ

زا  بارگ دارد.تغییور دار را در ابعاد تخته سنگزا  اوربیتولینپالئوزوییك به ویژه كوارتایت، لزك

 ( بر این باور باشد كه: 3171زاده )زا  گمته شده سبب شد تا رحیمرخساره

زا  میوان كوزسوتاني و محودود بووده و * دریا  سازند قم یكيارچه نبوده و اغ ب به شكل حوضه

 اند.زا  محدود با زم و یا با حوضد زاگرس ارتباط داشتهتنهادر زمان

  كم حوضه سبب شده تا دریوا ارتمااوات را دور * بستر این دریا، توپوگرافي متغیر  داشته و سرفا

 زا را اشتغا  كند.زا  بین رشته كوهزده و فرورفتگي یا دره

زوا  رزن( بووده كوه بوا ترین بخش این دریا، مناطق غرب تمورش توا شوما  زمودان )كووه* سرف

 زا  ساح ي، كوالبي، مردابي و امیق در ارتباط بوده است.حوضه

لوار  زا  زیسوتلزكمیوسن، سنگ –زا  كم امق دریا  الیگوسن محل * در یك نگاه ك ي، در

سواز، موجوب انباشوت كربنوات در لبود و در مناطق سرف، لن مارن نهشته شده است. جانوران ریوف

زوا  زا  كوالبي یا مردابي وجود داشته كه نهشتهزا، حوضهسكو  لزكي شده و در پشت این ریف

زا  سنگي و زیستي سازند قوم سان، رخسارهاند. بدیندار نهشته شدهتبخیر  و یا رسوبات بیتومین

تبخیور ، سراشویبي حاشوید  –توان متع ق به چهار محیط متماوت ساح ي، سكو  كربنواتي را مي

 سكو  كربناتي و رخسارة منطقه سرف دانست. 

مبوین نشسوت شوده كوه خوود گمتني است كه بخش بارگي از سازند قم در فاص د زماني كمي توه

شناسي نیا قابل درك است. زیورا، سرات زیاد رسوبگذار  است. این موضو  از بررسي صمات سنگ

زا  میكرایتي اكثریوت دارنود كوه لزكزا  نو  اسيارایت به تقریب وجود ندارد و سنگلزكسنگ

نشست و كوتاه بودن نسبي زمان تأثیر اموا  و امل شستشو بورا  خوار  خود دلیل سرات زیاد ته

 زا است.ال  للوكمزا  ریا ب ورین از البهشدن لجن
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: سازند قم در بخش بارگي از خاور ایوران مركوا  گسوترش دارد و بوه طوور  گسترش سازند قم 

پوشواند.ارتمااات جنووبي قوم )دوچواه، تر را مويزا  قدیميپیشرونده سازند سُرخ پاییني و یا سنگ

ست كه سازند قم گسترش درخور توجوه دارد. از منطقود ( از جم ه مناطقي ا111دوبرادر، نرداقي و 

قم به طرف باختر و شما  باختر، سازند قم در مناطق ساوه و زمدان گسترش و ستبرا  زیواد دارد، 

( و یوا در 3154رسود )وحودتي، متر موي 1611به طور  كه در باختر ساوه، ضخامت این سازند به 

ا  ضخیم مارني سازند قم، سبب شده تا نواحي موذكور زشما  زمدان )لبگر ، رزن، نوبران( نهشته

توان در نواحي میانوه، ترین بخش دریا  قم دانسته شوند. ادامه شما  باختر  این سازند را ميسرف

زنجان، شما  باختر  تبریا، باختر و جنوب دریاچد ارومیه دید برونادزا  لزكي ماكو، پایاند شما  

ا  از سازند قوم بوه ست. از قم به طرف جنوب، برونادزا  گستردهازا  سازند قم باختر  رخنمون

 شود.ویژه در جنوب كاشان، اردستان، راوند، دلیجان، میمه، موته دیده مي

در جنوب و جنوب باختر  دشت كویر، نواحي نایین، انارك و خور برونادزایي از سازند قم دارند. در 

زا  پراكنوده گواارش اق ید، سازند قم به شكل رخنمون بید و شما  باختر ابرقو و در خاورشما  ده

زایي از جنووب اند. مناطق كرمان، سیرجان، چهارگنبد، ساردوییه، سباواران، اطراف حنا، بخششده

ترین گسترة زیر پوشش سوازند قوم را ایران مركا  زستند كه سازند قم گاارش شده است. خاور 

 (.3-6فرونشست جازموریان دید )شكل توان به صورت نوار باریكي در جنوب مي

سازند « سراجه»و « البرز»زا  : در حوضد قم، در دو میدان نمتي به نا  توان اقتصادي سازند قم 

ح قه چاه اكتشافي در لن حمر شده است. ذخیورة خوار   9لزكي قم سنگ مخان است كه تاكنون 

ایون میودان، كوه  5فوران چاه شمارة  می یون بشكه بوده است. در 21شده از میدان البرز در حدود 

بشكه نموت از ایون  31111اولین چاه به نمت رسیده در این میدان است، برا  مدت سه ماه، روز  

چاه فوران كرده است. میدان گاز  سراجه كه در خاور قم و در جنوب خاور  تاقودیس البورز قورار 

(. 3131كعوب اسوت )افشوارحرب، تری یوون فووت م 1/1دارد، تاقدیسي با ذخیرة گواز  در حودود 
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تووان پیشونهاد زا  قم را ميلزكبنابراین انجا  ام یات اكتشافي در دیگر نواحي زیر پوشش سنگ

دزنود. زا  س ستیت و گچ، به سازند قم ارزش اقتصاد  ميكرد. جدا از ذخایر زیدروكربني، نهشته

زوا  م وجوود دارد كوه بوا كوانيبرا  نمونه در نخجیر كوه ورامین، سه افق س ستیت در سوازند قو

(، محویط رسووبي ایون 3173ك سیت، سیيس، باریت، دولومیت و اكسیدلزن زمراه اسوت. كریموي )

 داند. زا را كوالب ساح ي دریا  سازند قم مينهشته

 

 

 پ یوسن در ایران مركا  –میوسن 

زوا  میوسون، بوا ردیوف –در بیشتر نواحي باختر ایران مركا ، سازند لزكي قم به سن الیگوسون 

است. شوازد موجود این باور را زا  رسوبي قاره شود كه نشانگر حوضهرنگي پوشیده ميلوار  سُرخ

با پسرو  دریا، تغییرات شدید رخساره در نوو  به وجود لورده است كه پس از لشكوب بوردیگالین، 

ا  سوبب شوده توا زوا  قوارهزا  دریایي سازند قم به حوضوهزا فرازم لمده و تبدیل محیطنهشته

زوا تبخیر  زمامان با رسوبگذار  فرازم شود. این نهشته –شرایط الز  برا  نهشت رسوبات لوار  

ركا  بروناد دارند، بوه نوا  سوازند سُورخ بواالیي زا  ایران مكه در حا  حاضر در بیشتر فرونشست

Upper Red Fm شود و یوا اند. این نا  به ویژه در مناطقي كه سازند قم دیده ميگذار  شده. نا

شود. در غیر این صورت، به دلیل نبود فسیل و دلی ي مبني بر حضور لن وجود دارد، به كار برده مي

پوذیر نیسوت. بوه پاییني و باالیي، تمكیوك ایون دو امكوانزا  ظازر  بین سازندزا  سُرخ شبازت

رنوگ نئووسن زا، رسوبات سُرخرو در مناطقي كه سازند قم وجود ندارد، به مجمواد این نهشتهزمین
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بوو  پسورونده، زا  پویششناسي، شرایط تشكیل در حوضهشود.سیما  ظازر، رنگ، سنگگمته مي

یي شبازت زیاد  با سازند لغاجار  در زاگرس دارد. این شناسي سازند سُرخ باالسن و جایگاه چینه

زا به حد  است كه نهشت دو سازند را در شرایط یكسان و به احتما  حوضه واحود تودااي شبازت

 كند.مي

 شناسی سازند سُرخ بااليیچینه

ز است كه در لن ا 3355نخستین گاارش مستند موجود در بارة سازند سُرخ باالیي مربوط به سا   

 یاد شده است.« دارسر  گچ»این سازند به نا  

دار بوودن و سون میوسون لنهوا اشواره دارد. از ا  و گچزا، زمچنان به قارهاناوین بعد  این نهشته 

شناسان شركت م ي نمت ایران، نا  سازند سُرخ باالیي را پیشنهاد و متداو  كردند كوه زمین 3159

زاسوت سنگ، مارن، كنگ ومرا و تبخیر یي، بیشتر از نو  ماسهزمچنان كاربرد دارد.سازند سُرخ باال

كه در شرایط موالسي تشكیل شده و فرونشیني تدریجي بستر، ضخامت لن را به شدت افاایش داده 

ا  كوه شناسي این سازند تغییرات زیاد  دارد، به گونوهاست. با وجود شرایط یكسان رسوبي، سنگ

شناسوان تواند الگو  این سازند باشد. زمیناست و زیچ برشي نميزا دشوار ارز  دقیق رخنمونزم

 اند :شركت نمت ابتدا، این سازند را به دو زیر واحد تقسیم كرده

دار، زا  ریوگمتر ضخامت، از سنگ نمك، انیدریت، الیه 511تا  111(، با M3* زیرواحد پاییني )

 است. دار سُرخ تیرهزا  نمكالید قیر  و رسزا  نازكشیل

دار، زووا  گووچمتوور ضووخامت، متشووكل از مووارن 5111تووا  4111(، بووا M2* زیرواحوود بوواالیي )

ا  تا سُرخ روشون زا  زرد قهوهسنگا  تیره در قسمت زیرین و ماسهقهوه –زا  سُرخ سنگماسه

 در قسمت باالیي است.
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مورد زیرواحود پواییني شوند.در دو بخش مذكور با یك الید ك ید  از مارن سبارنگ از زم جدا مي 

( زیرواحود تبخیور  پواییني را جواو 3964(، لبه و دیگران )3959اتماق نظر وجود ندارد. مستوفي )

زا  سراجه و البرز، فقط واحد باالیي )سازند سُورخ دانند و به زمین لحاظ در تاقدیسسازند قم مي

 اند.باالیي( را به سه اضو تقسیم كرده

دار به رنوگ سُورخ تیوره، سنگ گچمتر، متشكل از رس و ماسه 2111 (، حدودM3* اضو پاییني )

 ا  رازنما از مارن سبا وجود دارد.شیل و سی ت سنگ است كه در بخش زیرین لن الیه

 دار است.زا  حمرهسنگمتر، به طور امده از نو  ماسه 3111(، حدود M2* اضو میاني )

زا  زرد روشون اسوت كوه دار و مارنزا  گچگمتر، سی ت سن 511تا  111، (M1* اضو باالیي )

 دارد. زا  لزكي نر سنگزایي از ماسهالیهمیان

زا  واقع توان در برش شما  ایوانكي و در تما  رخنمونگاند باال را با اندكي تغییر مياضوزا  سه 

نوارزوایي از  سمنان دید. در این نواحي، اضو پاییني به داشتن رنگ تیوره و –در حد فاصل ایوانكي 

زا  میاني، كمك شایاني سنگزا  كارستي ماسهزا  سبا شاخص است. ریخت خشن و حمرهمارن

كند. فراواني گچ در اضو باالیي سبب شده تا این اضو در زمه جا رنوگ به شناسایي اضو میاني مي

نتیجوه، شواید كر  روشن زمگن داشته باشد و به لساني بتوان لن را از اضو پاییني باز شوناخت. در

 گاند یاد شده را الگویي برا  سازند سُرخ باالیي دانست.بتوان اضوزا  سه

زا  سازند سُرخ باالیي سیما  ظازر  لن است كه به جا حاشید ارتمااات، بوه طوور یكي از ویژگي

زوا  زوا  وسویعي از فرونشسوتارتما  دشوت گونوه را زیور پوشوش دارد. گسوترهامو  نواحي كم

 –ساوه، گوودا  ب وورد  –زنجان، گود  قم  –جوان مانندكویر بارگ، فرونشست میانه  ساختيزمین

اند. در این گونه نواحي، بسیار  از تيوه مازورزوا  زا  این سازند پُر شدهسیرجان با نهشته –بافت 

 اند، جاو سازند سُرخ باالیي زستند.رنگي كه با رسوبات تبخیر  لغشتهسُرخ
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شیب و گاه تدریجي رو  سازند قم قرار دارد ولوي ا  زمبه طور معمو ، به گونهسازند سُرخ باالیي، 

زوا  ا  لغاز شود. الیهتواند ناپیوسته باشد و با كنگ ومرا  قاادهزا، این ارتباط ميدر حاشید حوضه

د شووشود و سرانجا  تبدیل به كنگ ومرا مويتر ميدار و دانه درشتباالیي این سازند به تدریج ریگ

كه به احتما  متع ق به پ یوسن است. در شما  كوه یادان قم، و برخوي نقواط دیگور، ایون ارتبواط 

نشسوت رسووبات باشود خوردگي زمامان با تهدگرشیب است. این دوگانگي ممكن است در اثر چین

 (.3935)نوگل سادات، 

 –یي رخسوارة تخریبوي زا، سازند سُرخ بواالدر زر حا ، باید گمت كه اگرچه در بسیار  از رخنمون

كوالبي و رنگ سُرخ دارد، ولي به لحاظ تأثیر اوامل مح وي در زایوش ایون رسووبات، گوازي تغییور 

شوود. بورا  نمونوه، در شوما  زا  گوناگون این سازند دیده ميشدید بین برش ضخامت و رخسارة

ادة لن وجوود دارد و ا  در قادار است و گاه یك الیه نمك تودهبسیار نمك 3خاور  گرمسار، اضو 

(، تغییورات یواد شوده را نتیجود 3963یابد. ك هر )به مقدار زیاد افاایش مي 1یا، مواد تبخیر  اضو 

داند، ولي بدون شك، تغییر شرایط محیط در این امور چندین دگرشیبي مح ي در سازند مذكور مي

زوا  نشده است. مو  نقوشنقش بیشتر  دارد.سازند سُرخ باالیي در شرایط رسوبي یكسان انباشته 

كند. از سو  دیگر، تنود درختوان نشست لنها را در لب تأیید ميزا، تهسنگجریاني موجود در ماسه

زا  رسوبي خشكي زا  گ ي فسیل شده، نشانگر وجود حوضهزا  باران، تركفسیل شده، اثر قطره

ستردة زمین در میوسن میاني نشست سازند سُرخ باالیي است. در یك نگاه ك ي، خرو  گدر زمان ته

زا  تخریبي شده كه بوه شوكل موجب افاایش لزنگ فرسایش و لزاد شدن حجم زیاد  از فرلورده

زوا  كووالبي تخریبي ریادانه در حوضوه –زا و یا رسوبات تبخیر  افكنهرسوبات لبرفتي در مخروط

 اند. نهشته شده

ارد. یكي رخسارة تخریبي كه در حاشوید حوضوه سان، سازند سُرخ باالیي دو رخسارة متماوت دبدین

زوا  قرار داشته و دیگر  رخسارة كوالبي كه در داخل حوضه و دور از منشوأ بووده اسوت. رخسواره
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تر كوالبي نیا در جنووب زا  كوچككوالبي این سازند در كویر بارگ گسترش وسیعي دارد. حوضه

 –(، در بورش دماونود 3169انود. السومي )میانه و اطراف كبودرلزنگ )شما  زمدان( وجود داشته

شوود. از حاشوید ایوانكي، به یك محیط رودخاند رودپیچي باور دارد كه در انتها به پالیوا خوتم موي

ریاتر شده و با افاایش مقدار رسوبات تبخیر ، رخسارة كووالبي حوضه به طرف داخل، رسوبات دانه

یي دارا  فرونشسوت زیواد و تودریجي بووده و زا  رسوبي سازند سُرخ بواالگیرند.حوضهبه خود مي

 كوالبي رو  زم انباشته شود. –زمین امر سبب شده تا چندین زاارمتر رسوب تخریبي 

متور بورلورد  6111در حوضد كویر مركا ، این سازند گسترش وسیعي دارد و ضخامت لن حودود  

ت كمتر  برخوردار است.در شود، ولي به طرف باختر و شما  باختر  ایران، این سازند از ضخاممي

زا  الیهزا  جانور  و گیازي در كمترین مقدار است. اما، از داخل میانسازند سُرخ باالیي باقیمانده

شور بوه دسوت لموده زا  لبپایان و استراكودزا  لبا ، شكممارني سبارنگ زیرین، صدف دوكمه

یك از لنها زا  حیات زستند ولي زیچانهاست. لثار گیازي و به ندرت استخوان پستانداران، دیگر نش

شناسي و قرار داشتن شاخص نیستند. سن برلورد شده )میوسن پسین( بیشتر به دلیل جایگاه چینه

شناسوي، (، با توجوه بوه موقعیوت چینوه3915لن بین سازند قم و كنگ ومرا  پ یوسن است. ریبن )

تور داند. ولي این سازند و كنگ ومرازا  جوانسارماسین مي –سازند سُرخ باالیي را به سن تورتونین 

زا  زتروپیك یكدیگراند كه تغییرات سوني لنهوا از میوسون پسوین توا پ یوسون )پ یوسن( رخساره

زایووووي بافوت )كووورمووان( از سازنود سووُرخ باالیوووي فسویل –است.در فووووورونشست بو ووورد 

 .Charites cf. molassica ،Maedlerisphaera Miranda  ،Tectochara cfماننوووود 

ulmensis تر برا  قسومت بواختر  و ز ووتین توا تورتوونین گاارش شده و سن تورتونین و جوان

 باالیي برا  قسمت خاور  حوضه پیشنهاد شده است. 

در دیگر مناطق كرمان، سن سازند ممكن است بوردیگالین یا ز وتین زیر باشد. چند سني بودن سن 

(. برخالف اثرات سووء 3971لیل تغییر موقعیت منطقه رسوبگذار  باشد )دیمیتریویچ، تواند به دمي
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زوا  بوارز سوازند سُورخ بواالیي اسوت. زا  اقتصاد  یكوي از ویژگويمحیطي، داشتن نهشتهزیست

زا  گچ و نمك این سازند در بسیار  نقاط كاربرد صنعتي و خوراكي دارند. در منطقد میانه، نهشته

متور ضوخامت  51دار دارد كوه در حودود زا  زیاد سیيس و نمك پتواسن سازند حجمزا  ایردیف

رنوگ، كارنالیوت و سوولمات جدیود  از دارد. افاون بر ك ریدسدیم و ك ریدپتاسیم )سی ویت( سُورخ

)اقتباس شده از نا  روستا  مامان میانه( گواارش شوده « مامانیت»ك سیم، منیایم و پتاسیم به نا  

( این سولمات در حقیقت یك گرزك چند نمكي است كه در قاادة نموك دیوده 3942است )الدا ، 

شود. درگنبدزا  نمكي ای جاق، میاان پتاس اكتشاف شده حدود دو می یوون تون بورلورد شوده مي

زا  نهشته 111جا ، كاشمر و حیدریه، تربتزا  تربتاست.در خاور ایران مركا  به ویژه در حوضه

زوا  لزوك  مشابه سازند سُرخ باالیي وجود دارد. در ایون گونوه نوواحي، سونگرنگي با سیماسُرخ

ا  میوسن )سازند سُرخ زا  قارهنشستمیوسن )سازند قم( وجود ندارد و لذا شناخت ته –الیگوسن 

زوا  میوسن )سازند سُرخ پاییني( ناممكن است. در چنین حالتي، از واسة الیه –باالیي( از الیگوسن 

شود كه ممكن است یكي و یا زر دو سازند گمته استماده ميMiocene Red Bedsسن سُرخ میو

 شده باشد. در ك ید نقاطي كه سازند قم وجود ندارد، چنین وضعي وجود دارد. 

 پ یوسن در ایران مركا 

زوا، حجوم ساختي قابل قیاس با فاز لتیكان سبب شده تا از فرسایش شدید ب نود رخدادزا  زمین

تر را شیب و گاه دگرشیب، سازندزا  قدیميجهي نهشتد كنگ ومرایي تشكیل و به طور زمدرخور تو

ا ، فسیل كمیاب است ولي به دالیل گوناگون از جم ه رودخانه –ا  زا  قارهبيوشاند. در این نهشته

و زوا  جوانور  خوردگي قابل توجه و برخي نشانهداشتن پیوند تدریجي با سازند سُرخ باالیي، چین

اند. جدا از رسوبات كنگ ومرایي در برخي نقاط ایران مركا  بوه گیازي، به سن پ یوسن دانسته شده

و یوا دیگور رسووبات  زا  پ یوسون از نوو  كربنواتویژه لذربایجان، تكاب، باختر ب وك لوت، نهشته

گاه زا  پ یوسون ایوران مركوا  خاسوتزا  رسوبي، بخشي از سنگا  است. افاون بر سنگدریاچه
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 –ا  و یا لذرلوار  به ویژه در كمان ماگمایي ارومیوه زا  نموذ ، روانهماگمایي دارند كه به صورت

 شوند.بامان، ب وك لوت و شما  لذربایجان دیده مي

زا  كنگ ومرایي زستند كه با سازند زااردره )البورز( و یوا : بیشتر نهشتهاي پلیوسنرخسارة قاره

باشند. برا  مثوا ، در شوما  میمود اصومهان، كنگ وومرا  مي بل قیاسسازند بختیار  )زاگرس( قا

زوا  كهون را پوشوانده اسوت. ا  وجود دارد كه به حالت پیشرونده و دگرشویب، سونگخوردهچین

كنود. داند و با سازند بختیوار  مقایسوه موي( این كنگ ومرا را به سن پ یوسن مي3951اشتوك ین )

زا  واقع بین انوار و سوباواران را بوه ا  منسوب به پ یوسن گسترهزنشست( ته3971دیمیتریویچ )

انود. حالوت پیشورونده و كه زر كدا  توسط دگرشیبي از دیگور  جودا شوده سه واحد تقسیم كرده

 زا  قايم زمان پ یوسن اشاره دارد.زا  درون سازند  این ناحیه، به حركتدگرشیبي

متر ضخامت بیشوتر از رس سُورخ  351زا  پ یوسن با در شما  و باختر كبودرلزنگ زمدان، ردیف

پایان لب شیرین است. بوه سومت حاشوید حوضوه، زا  دارا  شكمزایي از لزكزرد با درون الیه –

تور قورار دارد )ب وورچي طبقات رُسي تبدیل به كنگ ومرا شده و با دگرشیبي بر رو  رسوبات قدیمي

( ایون 3933محسوسي با دیگر نقاط دارند. امامي ) زا  پ یوسن تماوت(. در منطقد قم، سنگ3979

رسوبي و لوار  )بیشتر كنگ ومرا(  -لتشمشاني، لتشمشاني نیمه –زا را به سه واحد لتشمشاني سنگ

زا  پ یوسون زا  لذرین نقش بیشتر  در تشكیل سنگاست. بنابراین در اینجا سنگ تقسیم كرده

 دارند.

زا  دریاچد پ یوسن را به ویژه در اطراف تبریا و اردبیل ساره: رخاي پلیوسنهاي درياچهرخساره

زوا  سی تي باختر ب وك لوت )سازند لوت( نواي نهشوته –زا  رُسي توان دید. در ضمن نهشتهمي

ا  به داشتن دیاتومه، مازي، لیگنیوت و زا  دریاچها  پ یوسن زستند.در لذربایجان، نهشتهدریاچه

تووان در پیراموون روسوتا  دار پ یوسن را ميزا  لیگنیتزستند. الیه داران شاخصاستخوان مهره

شود ولوي بخوش بیشوتر لن لغاز مي Planorbisلزك مارني حاو  باغمیشد تبریا دید كه با سنگ
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 35زا، دو الیه لیگنیت، بوه ضوخامت زا  نازك سیيس است. در این نهشتهزا  زردرنگي با الیهرُس

اند. با توجوه بوه دار پوشیده شدهزا  مازيزا به طور تدریجي توسط الیهشتهمتر وجود دارد. این نه

زا را پونسین یا پ یوسون (، سن این نهشته3915، ریبن )Hipparienپیدا شدن دندان فیل از نو  

(، به 3977داند. اگرچه به باور امو ، سازند مراغه به سن پ یوسن است ولي مطالعات تا دوكامي )مي

داللت بر زموان تورتوونین )میوسون بواال(  Fission – trackطیس دیرینه و رد شكافت روش مغنا

دارد.در جنوب اردبیل، اطراف مراغه، خاور دریاچد ارومیه به ویژه دامند شمالي كوه سوهند )ممقوان، 

ا  و خاكسوترزا  لتشمشواني مربووط بوه زوا  دریاچوهزا  روشن رنگي از رسخاور تبریا( نهشته

 جار  لتشمشان سهند وجود دارد كه به داشتن دیاتومیت و فسیل مازي شاخص زستند.فاززا  انم

زا  موردنظر، الزارزا  لتشمشان سهند زستند كوه پوس از نشست( ته3171زاده )به باور درویش 

 اند. ا  نهشته شدهزا  دریاچهفرسایش و حمل دوباره، در حوضه

زایي از پوامیس تشوكیل ا  سبارنگ و الیهرن، توف ماسهدار، از تناوب توف، مازا  دیاتومیتردیف

دار متماوت است و در خاور زا  دیاتومیتیابد. ضخامت الیهكه به طرف كوه سهند افاایش مي شده

دار تبووریووا به سن پ یوسن زووا  دیاتومیتنشسترسد. اگرچه تهمتر مي 11یوقوش( به تبریا )لق

زوا  موجوود را بوه سون پ یستوسون و معواد  دیاتو  Yush Seoiverstorشهرت دارند، ولووي 

كند پ یستوسن را پیشنهاد مي –( سن میوسن 3167داند، در حالي كه سجاد  )لپشرون میاني مي

متور( از  611 – 511زوا  سوتبر  )ولي سن پ یستوسن را بیشتر باور دارد.در اطراف مراغه، نهشته

زا  خاكستر  لتشمشاني و پوومیس وجوود دارد كوه كووه هسنگ، گ سنگ با درون الیتناوب ماسه

زوا، نشسوتسهند را احاطه كرده تا نادیكي تبریا، مراغه، میاندولب و میانه گسترش دارند. به این ته

 نا  داده شده است. « سازند مراغه»

داران در بخش پواییني سوازند مراغوه، سوبب وجود زشت افق جداگانه از استخوان سنگ شدة مهره

یاد شود. گمتنوي اسوت كوه  Bon Bedsدار زا  استخوانزا با انوان الیهده تا گاه از این نهشتهش
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شود بر جا  نیستند و فاص د كوتازي را توسط رودزا ا  است كه تصور ميزا به گونهتجمع استخوان

ز ا  ا( محویط رسووبي سوازند مراغوه را مجمواوه3171زاده )اند. به زموین دلیول رحویمطي كرده

 داند كه به تناوب تكرار شده است. ا  ميا ، استيي و رودخانهزا  رسوبي دریاچهمحیط

 گنبدزا  نمكي ترشیر  ایران مركا 

ساختي، كوویربارگ، زا  زمینگنبد نمكي وجود دارد كه در فروافتادگي 54در ایران مركا  حدود 

زا  بین زا، حوضه. بیشتر این فروافتادگياردكان، خاور تهران )گرمسار(، قم و میانه برونووواد دارند

 –زستند كه به احتما  از ايوسن پایاني )به جا مقطع زماني الیگوسن  Intercontinentalا  قاره

 اند.میوسن( تاكنون توسط رسوبات لوار  تبخیر  پر شده

  یواد، ارند. در كویر ك ووت واقوع شومازا  متماوت دزا  یاد شده، گنبدزا  نمكي سندر حوضه

توان توالي كام ي (. در گنبد نمكي دالزیان سمنان، مي2-6اند )شكل گنبدزا  نمكي به سن ايوسن

دار به سن ايوسن میاني تا زا  توفي و دریایي سیيسزا  ترشیر  را دید كه متشكل از الیهاز ردیف

لزك دریایي و نگمتر س 411ايوسن باالیي است كه به طور مستقیم بر رو  نمك قرار گرفته است. 

دار متع ق به اضو است و سرانجا  گ سنگ نوار  تبخیر زا  باالیي سازند قم مارن كه نشانگر افق

زوا  زا  توفي و نهشوتهشود. ولي در دیگر گنبدزا  نمكي، ردیفاو  سازند سُرخ باالیي دیده مي

نبدزا  نمكي كویر بوارگ، ( در گ3991دریایي سازند قم وجود ندارد. به باور جكسون و زمكاران )

است كه ا  و خالص زا  ايوسن از نو  تودهسنگ نمك دو سن متماوت ايوسن و میوسن دارد. نمك

 اند.به احتما  در یك محیط دریایي با تداو  و رود نمك انباشته شده

دار، گ سونگ، رس ا  نمك، سنگ سیويس، موارن سیويستر )میوسن( شامل تكرار دورهنمك جوان 

ا ، به ظازر در یك محیط پالیوا دار بنمش است كه به خاطر فراواني رس و تكرار چرخهنمكسنگ 

-6ا  تشكیل شده است و تع ق لن به اضو پاییني سازند سُرخ باالیي حتمي است )شكل دریاچه –
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ا  زوا  قااودهتر( ناگهاني است و به ظازر الیوهتر( و میوسن )جوان(. گذر بین نمك ايوسن )كهن1

تر تنهوا بوه سون پوشاند. به باور جكسون نمك جوانتر را ميشیبي نمك قدیميتر با زمك جواننم

زوا  تبخیور  مجمواود میوسن نیست و تغییرات سني لن از الیگوسن تا میوسن است و با رخساره

ارز است. به طور معمو ، نمك قودیمي )ايوسون( در سازند سُرخ پاییني، قم و سازند سُرخ باالیي زم

تر بوا پذیر  بیشتر )به لحاظ خ وص(، نسبت به نمك جوانزستد گنبد بروناد دارد و به رغم انحال 

می یمتر در سا  برلورد شده  31لید. میاان بااللمدگي گنبد نمكي در حدود سرات بیشتر  باال مي

 است. 

 

 ترشیر  در زاگرس

 مقدمه 

تووان زا  ترشیر  را ميزا، ردیفا  رخسارهدر زاگرس، بدون در نظر گرفتن ابعاد و تغییرات ناحیه

به دو بخش جدا تقسیم كرد. یكي ترشیر  پواییني، بوه سون پالئوسون توا میوسون پیشوین و دو ، 

یر پواییني، دو (. در ترسوي2-6تر )شوكل یشین تا پ یوسن و جووانترشیر  باالیي به سن میوسن پ

چرخد رسوبي قابل شناسایي است. یكي چرخد رسوبي جهر  به سون پالئوسون توا ايوسون میواني و 
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دیگر  چرخد رسوبي لسمار  به سن الیگوسن تا میوسن پیشین . ترشیر  بواالیي، نشوانگر ردیوف 

ت كه سون میوسون پیشوین توا پ یوسون دارد )مطیعوي، ا  به نا  چرخد رسوبي فارس اسپسرونده

3172.) 

، پس از حركات كرتاسد پسین، در اوایل ترشیر ، تمامي زاگورس بوا یوك «چرخة رسوبی جهرم»

، در منواطق كوم «سوازند لوار  سواچون»دریا  پیشرونده پوشیده شد. در مناطق ساح ي این دریا 

 كرد.رسوب مي« ند شی ي پابدهساز»و در نواحي سرف « سازند كربناتي جهر »امق 

زایي از زا  زاگرس سه ناوة لنگه، خوزستان و تتیس وجود داشت كه با پشوتهدر این زمان، در كوه

زا است، به گود زا  رادیوالریتي زا كه بیشتر از چرتیكدیگر جدا بودند. مواد فرسایشي این پشته

زا  جهوور  تداخل داشوته ده و یا كربناتزا  امیق سازند پابشد و ممكن است با رسوبحمل مي

و « سازند ف یشي امیران»است به نا  زوا وقتووي با سازند پابده زمراه زا  لوار  پشتهباشند. رسوب

شوند. در ايوسن میاني، نامیده مي« سازند كشكان»زا  جهر  تداخل دارند، در نقاطي كه با كربنات

دریا، نواحي سكویي جهر  از لب بیرون لمد و تنهوا در منواطق زمامان با رویداد پیرنئن، با پسرو  

زا )ناوة لنگه و ناوة خوزستان(، رسوبگذار  سازند پابده ادامه داشته است. بودین ترتیوب مركا  ناوه

 چرخه رسوبي جهر  با یك ناپیوستگي فرسایشي خاتمه یافته است.

اور  لرسوتان و سوكو  فوارس الیگوسن، شما  خ –، در ايوسن پسین «چرخة رسوبی آسماري»

زا  سرف سوازند زا  خوزستان و لنگوه، رسووبگذار  نهشوتهداخ ي از لب بیرون مانده ولي در ناوه

پابده ادامه داشته است. در پایان الیگوسن در نتیجد پیشرو  لرا  و محودود دریوا، چرخود كوچوك 

میوسن، در نواحي  -گوسن ، تشكیل شده است. در مرز الیChatianلسمار  پاییني، به سن چاتین 

از سازند لسمار  یاد « بخش ماسه سنگي ازواز»شد كه از لن به انووان زایي نهشته ميازواز ماسه

نهشوته شوده اسوت. « بخوش ك هور»زا  تبخیور  شود. در زموین زموان، در لرسوتان، رسووبمي

ه و )چرخد لسمار  سرفا، در تمامي حوضه نهشته شدزا  كمتانین، با ویژگي محیطزا  لكيرسوب
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میاني( را به وجود لورده است. از چرخد لسمار  پاییني به لسمار  میواني، كوم اموق شودن دریوا 

زا  لسمار  میاني ممكون اسوت نشواند یوك مرح ود محسوس است و حتي دولومیتي شدن ردیف

دیاسنا در مرز باال  لسومار  میواني باشود. پوس از ایون فرسوایش، بوا پیشورو  گسوتردة دریوا  

بوردیگالین )چرخد لسمار  باالیي( در تمامي لرستان و قسمت ااظم خوزستان انباشته شوده ولوي 

زا در شما  خاور  خوزستان وجود ندارد. در اواخر بوردیگالین، با اُفت سط  دریا شورایط این سنگ

 تبخیر  حاكم و چرخد رسوبي لسمار  به پایان رسیده است.

گوروه »پ یوسون، در برگیرنودة سوازندزا   –ن پیشوین ، به سن میوس«چرخــة رسوبی فارس»

زا  زمامان با كووزاایي، در یوك دریوا  پسورونده بوه و به طور ك ي گویا  نهشت رسوب« فارس

زوا  رسووبي چرخود فوارس، در دو سوو  زون گسو ي كوازرون سمت جنوب باختر  است. ویژگي

ا  در مقابول بند ، سد  دزانوهد  گاوزمانند نیست و این باور وجود دارد كه در اثر باال لمدن ب ن

 –زووا  موارني ناوة خوزستان به وجود لمده اسوت. در جنووب خواور  ب نود  گاوبنووود  نهشته

نهشته شده در حوالي كوه در « بخش گور »گاوبنود ، و بر رو  ب ند « سازنود میوشان»شی ووي 

شد. وجود سوازند ن نهشته ميدر ناوة خوزستا« سازند گچساران»شما  باختر  زون گسل كازرون، 

میشان در فروافتادگي دزفو  نشانگر لن اسوت كوه پوایین رفوتن ایون فورو نشسوت، بعود از سوازند 

لغاز « سازند لغاجار »گچساران ادامه داشته ولي در نواحي لرستان فرونشیني متوقف و رسوبگذار  

زا  پ یستوسن در زیر رسوب زا  لغاجار  از میوسن میاني لغاز و در زمانشده است. نهشت لوار 

 قرار گرفته است.« كنگ ومرا  بختیار »

زا  رسوبي جهر ، لسمار  و فارس حضور دارند، معورف ا  زیر، كه در چرخهچینهواحدزا  سنگ

 دید. 4-6توان در شكل رسوبات ترشیر  زاگرس زستند كه پیوندزا  زماني و مكاني لنها را مي
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 میوسن پیشین( –ترشیر  پاییني )پالئوسن 

 ائوسن( –چرخة رسوبی جهرم )پالئوسن 

زا  لزوك رُسوي دریوایي زا  خاكستر  و الیهمتر مارن و شیل 311: حدود  سازند شیلی پابده

دارد. در « زا  چرتيبخش لزك»و « بخش شیل ارغواني»زا  یر رسمي به نا است كه دو بخش غ

ارغوواني  –زا  لبوي زا  گ وبیژرینا، شویلگنو، مارنزایي زمچون سر گذشته، از این سازند با نا 

معرف این واحد سنگي است كه بُرش « پابده »شد، ولي امروزه واسة زا  ايوسن یاد ميايوسن و مارن

متور،  1/793در تنگ پابده واقع در شما  میدان نمتي اللي مسجدس یمان، بوه ضوخامت الگو  لن 

متر( از جنس شیل و موارن لبووي و ارغوانووي  341مطالعه شده است. بخش پاییني سازند پابووده )

زا  شود. ولي بخش باقیمانودة لن، شویلگمته مي« شیل ارغواني»است كه به طور رسمووي به لن 
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دار است. در صد شیل و لزك رُسي یكنواخت نیست، زا  لزك رُسي و گازي چرتهخاكستر  و الی

 گازي شیل، و گاه لزك برتر  دارد.

به جا لرستان، مرز پاییني سازند پابده ناپیوسته است. درلرستان مرز پاییني سازند پابده با شویل و  

رس كه بخش شویل ارغوواني زا  سازند گورپي در قاادة بخش شیل ارغواني است. ولي، در فامارن

شود كه نشوان از دگرشویبي فواز زا  چرتي انتخاب ميممتد نیست، این مرز در قاادة بخش لزك

زایي از فسمات، دندان مازي، گ وكونیت و در برخي نقاط با كنگ ومرا كرتاسد پایاني دارد و با گرزك

شویب و زا  سازند لسومار  زملزكشود. در بُرش الگو، مرز باال  سازند پابده با سنگمشخص مي

تدریجي است و گازي نیا سازند پابده در زیر سازند جهر  قورار دارد. در فوارس و خوزسوتان، سون 

سازند پابده از پالئوسن تا الیگوسن است. در لرستان سن این سازند از پالئوسن پسین تا میوسون در 

 شود.نظر گرفته مي

ختر  لرستان، خوزستان و نواحي جنووبي فوارس گسوترش سازند پابده به ویژه در نواحي جنوب با 

دارد. از جنوب باختر  لرستا ن به سمت نواحي مركا  و شما  خواور  لرسوتان، ایون سوازند بوه 

زنگ و زوا  سوازندزا  ت وها  با سازندزا  لوار  امیران و كشوكان و كربناتصورت جانبي و زبانه

گیورد. بوه ازند پابوده جوا  سوازند جهور  را مويشود و در فارس داخ ي، سوشهبازان جایگاین مي

نوا  داده شوده كوه « زنوگبخش لزكي ت وه»زنگ موجود در سازند پابده، زا  لزكي سازند ت هزبانه

مازي است. سازند پابده بسیار غني از  متورق حاو  سنگوارة مازي و ف س –لزك مارني نواي سنگ

ز  برا  تولید زیدروكربن نرسیده است. در نقاطي كه مواد للي است ولي در بسیار  نقاط به ب وغ ال

 (.3131تواند سنگ منشأ پرتوان باشد )افشارحرب، به ب وغ رسیده باشد مي

واقع در په و  شمالي كوه جهر  « تنگ لب»: بُرش الگو  این سازند در  سازند دولومیتی جهرم

ا  در ا  تودهمتر دولومیت قهوه 5/15متر ضخامت بُرش الگو،  5/467مطالعه شده است. از مجمو  

ا ، خشون و لزوك دولوومیتي توودهمتر سنگ 271متر دولومیت نازك الیه در وسط و  362پایین، 
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برجسته در باال است.سازند دولومیتي جهر  ممكن است، مانند بُرش الگو، بر رو  سازند ساچون و یا 

د. در زمه جا مرز پاییني سوازند جهور  به طور مح ي بر رو  سازندزا  كشكان، تاربور و پابده باش

ناگهاني است ولي فصل مشترك لن با سازند پابده تدریجي است. مرز باال  سازند جهور  بوا سوازند 

زا  دارا  تركیبوات لسمار  ناپیوسته است كه ممكن است از نو  دگرشیبي مواز ، زمراه با لوار 

باشد. ولي در فارس داخ وي، سوازند  Paraconformityنمالزن، و یا به صورت ناپیوستگي پیوسته

 جهر  به طور دگرشیب با سازند رازك پوشیده شده است. 

در نقاطي كه پیوند دو سازند جهر  )در زیر( و سازند لسمار  )در باال( از نو  پاراكانمورمیتي اسوت، 

محول بُورش باشد.سن سازند جهور  در پذیر ميشناسي امكانتمكیك دو سازند تنها از طریق دیرینه

الگو، از پالئوسن تا ايوسن میاني است. ولي، در فارس ساح ي بخش بواالیي جهور  بوه سون ايوسون 

پسین است.بیشترین گسترش جغرافیایي سازند جهر  در سوكو  فوارس اسوت. درخوزسوتان، ایون 

زا  نمتي نواحي دارخوین و خرمشهر گواارش شوده اسوت. در سازند رخنمون ندارد ولي در حمار 

زنگ )در زیر( و شوهبازان ان، سازند جهر  به وسی د سازند كنگ ومرایي كشكان به دو سازند ت هلرست

 )در باال( تقسیم شده است.

زوا  : سازند ساچون واحود  از نهشوته .Sachun Evaporite Fmسازند تبخیري ساچون 

)در بواال( قورار  زا  جهور زا  سازند تاربور )در زیر( و كربناتلزكتبخیر  است كه در بین سنگ

سنوزوییك، به ویژه در نواحي شما  خاور   -ا  مرز ماوزوییك زا  كنار قارهگرفته و معرف محیط

كی وومتر  جنووب داراب( ،  25فارس است.بُرش الگو  این سازند در نادیكوي روسوتا  سواچون )

رن است كوه زا  سی تي و مامتر ضخامت دارد و به طور امده شامل سیيس، دولومیت، لزك 3435

رنگ مایل به سُرخ دارد. سیيس به طور امو  ادسي شكل اسوت و بوه دو طورف نوازك و در داخول 

 شود. زا ناپدید ميزا و دولومیتمارن
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ا  تا زرد، ، به لزك دولومیتي به شدت متب ور، ج بكي به رنگ قهوهپیرامون شیراز، واحد  از سنگ

« بخش لزكوي قربوان » ون وجوود دارد كه به نا  متر، در قسمت پایین سازند ساچ 331ضخوامت 

نامگذار  شده است. مرز پاییني سازند ساچون به سازند تاربور تدریجي است ولي مرز باالیي لن بوا 

داران موجود، سن سازند ساچون ماستریشتین توا ايوسون سازند جهر  ناگهاني است. بر اساس روزنه

 شود.پیشین در نظر گرفته مي

یایي سازند ساچون بیشتر محدود به ناحید فارس است. به سمت شما  خاور  پوس گسترش جغراف

كنگ وومرایي  –ا  سی تي و سيس ماسوه –زا، این سازند ابتدا مارني زا و دولومیتاز حذف انیدریت

 شود.شود. به سو  جنوب باختر  نیا ساچون به لرامي با سازند پابده جانشین ميمي

: نا  این سازنوود از رودخاند كشكان گرفته  .Kashkan Clastic Fmسازنـد آواري کشكان 

 –دختر، در كنوار راه اندیمشوك كی ومتر  شما  خواور  پول 11 – 25شده و برش الگو  لن در 

متر ضخامت دارد. این واحد سنگي كه به داشتن رنگ سُرخ و رخسارة لوار  شاخص  171لباد، خر 

زوا  رادیوالریوت بوه ویوژه چورت سنگ و كنگ ومرا بوا ق وهاست به طور معمو  شامل سی ت، ماسه

زوا  لزكشوود.مرز پواییني سوازند كشوكان بوا سونگفراوان است كه به سمت باال درشت دانه مي

 شیب است.زنگ ناگهاني و زمبیوزرمي سازند ت ه

یران قورار زنگ وجود ندارد، سازند كشكان به طور مستقیم بر رو  سازند امدر نقاطي كه سازند ت ه 

زا  شهبازان ناپیوسوته اسوت و بوا یوك زون زووازده حواو  گیرد. مرز باالیي كشكان با كربناتمي

ا ، سازند كشكان سنگوارة شاخص ندارد، ولي بوا داران ماسهشود.جدا از روزنهلیمونیت مشخص مي

شود.گسوترش يشناسي، این سازند به سن پالئوسن تا ايوسن میاني دانسوته متوجه به جایگاه چینه

 جغرافیایي سازند كشكان محدود به لرستان است.
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از محل بُرش الگو به سو  جنوب باختر ، این سازند به صورت بین انگشتي با سوازند پابوده، و بوه  

 شود.زنگ و شهبازان جانشین ميزا  ت هسو  جنوب خاور  به تدریج با لزك

كی ومتر  جنوب باختر   5/4نگ دو، واقع در : بُرش الگو  این سازند درت زنگسازند آهكی تله

زنوگ زنگ )بین اندیمشك تا دورود( مطالعه شده است. در این محل سوازند ت وهلزن ت هایستگاه راه

ا  و مقاو  اسوت كوه بند  متوسط تا تودها ، با الیهلزك، خاكستر  تا قهوهمتر سنگ 376شامل 

زنگ بور رو  سوازند اني دارد.به طور معمو  سازند ت هسنگوارة فراوان، به سن پالئوسن تا ايوسن می

لوار  امیران و در زیر سازند كشكان قرار دارد ولي گازي به صورت جانبي و بوه تودریج بوا ایون دو 

تواند با سازند پابده نیا پیوند زنگ ميشود. جدا از دو سازند امیران و كشكان، ت هسازند جانشین مي

زنوگ در درون سوازند پابوده دیوده زایي از سوازند ت وهدلیل گاه زبانوه جانبي داشته باشد به زمین

لزوك موارني زا شامل سنگنا  داده شده است. این زبانه« زنگبخش لزكي ت ه»شود كه به لن مي

 دار است كه از ف س مازي غني بوده و سنگوارة مازي نیا دارند.متورق و گ وكونیت

دورود(  –لزن اندیمشوك ازند از روستا  شهبازان )دركنارراه: نا  این س سازند کربناتی شهبازان

كی ومتر  جنوب باختر   5/4زنگ در تنگ دو، در گرفته شده و بُرش الگو  لن در ادامد سازند ت ه

 زنگ قرار دارد.ایستگاه ت ه

 ا زا  دولومیتي با رنگ زوازدة سمید توا قهووهمتر دولومیت و لزك 3/111سازند شهبازان شامل  

الیه است كه به طور پیوسته بر رو  سازند لوار  كشكان و به طور ناپیوسته در زیر با سیما  ضخیم

زا  موجود، سن لن ايوسن میاني تا باالیي تعیوین شوده سازند لسمار  قرار دارد. با توجه به فسیل

ت. است. گسترش جغرافیایي سازند شهبازان به طور امده محدود بوه شوما  خواور  لرسوتان اسو

زوا  تغییرات جانبي این سازند درخور توجه اسوت. از لرسوتان بوه سوو  جنووب خواور ، كربنات

شود و سرانجا  در زاگرس مرتمع، سوازند زا  سازند كشكان جانشین ميشهبازان به تدریج با لوار 
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سوان سوازند شوهبازان، بوا سوازندزا  پیوندد. بودینزا  باالیي سازند جهر  ميشهبازان به قسمت

 زنگ، پابده و سازند جهر  ارتباط بین انگشتي داردكشكان، ت ه

 میوسن پیشین( –چرخه رسوبی آسماري )الیگوسن پسین 

ترین سنگ مخان پهند زاگرس است و بوه زموین دلیول، مطالعوات :جوان سازند آهكی آسماري

واحد سونگي  ا  این سازند انجا  شده است. در گذشته از اینچینها  بر رو  خواص سنگگسترده

شود، ولوي لزوك خمیور یواد مويزایي مانند سازند لزكي جریب، سازند لزكي كَ هُور و سونگبه نا 

است و تمامي این سازند را سازندزا  یاد شده، تنها با بخشي از بُرش الگو  سازند لسمار  مترادف 

قتبواس و بُورش گیرند. نا  این سازند از كوه لسمار  )جنوب خواور  مسوجد سو یمان( ادر بر نمي

 گیر  شده است.الگو  لن در تنگ گل ترش زمین كوه اندازه

ا  رنوگ زا  مقاو ، كر  تا قهوهلزكمتر ستبرا، شامل سنگ 134در بُرش الگو، سازند لسمار  با  

زا  شی ي دارد و به داشوتن درزة فوراوان شواخص الیهساز است كه كمي میانشناسي كوهبا ریخت

و، سازند لسمار  سن میوسن دارد و قسمت پایین لن، به لحواظ تغییور رخسوارة است. در بُرش الگ

 11شود. ولي، بُرش مكمل این سازند در تنگ تكاب كوه خَوویر، در جانبي به سازند پابده، دیده نمي

 زا  كامل این سازند است.كی ومتر  بهبهان، نشانگر ویژگي

زاگرس ایران است و چون برا  نخسوتین ترین سنگ مخان حوضد رسوبي لزك لسمار  مهمسنگ

دزي یك چواه متوسوط در بار در خاورمیانه در لن نمت كشف شده است معروفیت جهاني دارد. بهره

 (.3131بشكه در روز است )افشارحرب،  25111یك میدان نمتي به نسبت خوب، در حدود 

در جنووب « سونگي ازووازاضو ماسه»زا  كامل، سازند لسمار  دارا  دو اضو است. یكي در بُرش

ا  نیوا ایون چینوهدر لرستان. از نگاه زیست« اضوووو تبخیر  كَ هُوووور»باختر  خوزستان و دو ، 

بوه سون میوسون « لسمووار  میانوووي»به سن الیگوسن، « لسموار  پایینووي»سازند به سه واحد 
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شوود. ولوي ( تقسیم مويبه سن میوسن پیشین )بوردیگالین« لسمار  باالیي» تانین( وپیشین )لكي

سوخت، تنهوا بخوش بند  در زمه جا وجود ندارد. برا  نمونه، در جنووب بواختر  سوياین تقسیم

 شود كه مرز باال  لن به سازند رازك است. لسمار  پاییني دیده مي

در بیشتر نقاط، مرز پاییني لسمار  به سازند شی ي پابده است ولي در لرستان مركا ، این سازند با 

نموا زند كربناتي شوهبازان و در فوارس داخ وي بوا سوازند جهور ، بوه طوور ناپیوسوتگي پیوسوتهسا

)پاراكانمورمیتي(، زمبر است. در زمه جا، سازند لسومار  بوا سوازند انیودریتي گچسواران پوشویده 

شود، مرز باالیي سازند لسمار  شود. ولي در فارس داخ ي كه سازند رازك جانشین گچساران ميمي

زا  بُرش الگو  این سازند تنهوا در فروافتوادگي زند لوار  رازك است.گمتني است كه ویژگيبه سا

دزفو  قابل قبو  است كه با اندكي تغییر در لرستان نیا قابل تعقیب است ولي در نوواحي فوارس و 

 ا  و زماني لن تغییرات زیاد  دارد. برا  نمونه:چینهزا  سنگخشكي بندر اباس، ویژگيپس

، به صورت جوانبي «بخش تبخیر  ك هر » ر جنوب غربي لرستان، یك رخسارة تبخیر  به نا  * د

 زا  كربناتي سازند لسمار  است.در تداخل با ردیف

 وجود دارد. « سنگي ازواز ماسه» زایي به نا  بخش سنگ* در حاشید جنوبي حوضد لسمار ، ماسه

زمتگل و پارس، یك واحود انیودریتي در قااودة زا  نمتي مسجد س یمان، نمت سمید، * در میدان

 شود.لسمار  دیده مي

لزوك و شویل سونگ، سونگا  از ماسه* در جنوب فروافتادگي دزفو ، سازند لسمار  به مجمواه

 دزد.تغییر رخساره مي

سوخت، تنهوا بخوش * در مرززا  شمالي حوضد رسوبي لسمار  از جم ه در جنوب بواختر  سوي

 شود.مي پاییني لسمار  دیده
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زوا  سوازند * در جنوب خاور  فارس به ویژه در نواحي قشم و بندراباس، سازند لسمار  با شیل

 پابده تداخل بین انگشتي دارد.

* در شما  فروافتادگي دزفو  و در كوه لسمار  ردیف كم ضخامتي از مارن و شیل وجود دارد كه 

توانین ر  قرار دارد و به سون قبول از لكويزا  لسمار  و بر رو  انیدریت قاادة لسمادر زیر لزك

زا  موردنظر رو  سازند زا  قاادة لسمار  وجود ندارد، مارنباالیي است. در مناطقي كه انیدریت

زا  موردنظر به سازند پابوده و یوا لسومار ، شوند. در مورد تع ق مارن و شیلشی ي پابده دیده مي

و گوازي  Brissopsisزوا  دارا  زا  مووردنظر الیوهفرو، به ردیاتماق نظر وحود ندارد. به زمین

 نا  داده شده است.« زا  حد تدریجيالیه»

 اي سازند آسماريچینهخواص زيست

ا  سازند لسمار  به صورت جدو  زیر است چینه، ویژگي زیست3977بر اساس كار لداما و بورسول، 

 (.3172)مطیعي، 

 هاي سازند آهكی آسماريعضو

« اضو تبخیور  ك هور»و دیگر  « سنگ ازوازاضو ماسه»لسمار  دو اضو دارد. یكي سازند لزكي 

كه اولي در نواحي جنوب فروافتادگي دزفو  و دومي در شما  باختر  فروافتادگي دزفو  و جنووب 

زا  نمتي ازواز، منصوور ، موارون و بوه سوو  (. در میدان5-6باختر  لرستان بروناد دارد )شكل 

لزك لزكووي، سنگسنگختر  ازواز است. بخش زیرین سازند لسمووار  به ماسهجنوب و جنوب با

شود كه بُرش الگو  لن تبدیل مي« سنگي ازوازاضو ماسه»زا  جایي شیوول به نا  ا  و الیهماسه

( میدان لب تیمور است. با توجه 3شمارة ) ( میدان ازواز و یك بُرش كمكي در چاه6در چاه شمارة )

زا  كربناتي، سن این بخش الیگوسن تا میوسن پیشین دانسته الیهزا  موجود در میانرهبه سنگوا

سنگي ازوواز، ادامود سوازند غوار در كویوت و جنووب شده است. این باور وجود دارد كه بخش ماسه



485 

 

485 

 

یابود، ولوي زا  لن به صورت تداخل در سازند لسمار  تا ازواز ادامه ميخاور  اراق است كه زبانه

 ط  زمین رخنمون ندارد.در س

شوند. قسمت پواییني بوه زا به دو قسمت پاییني و باالیي تقسیم ميسنگبه طور معمو ، این ماسه

زا  بارگ در درون حوضد رسوبي لسمار  گسترش دارد ولوي رخنموون نودارد و بوا صورت ادسي

زوا  سونگد. ماسوهلیوا  به سن ايوسن پسین تا الیگوسن به شمار مويزا  ناحیهتوجه به مقایسه

موردنظر )قسمت پاییني( از انوا  كوارتاوك و كوارتا لنارنیت با سیمان كربناتي و گازي رُسي است. 

  زا  سبخا  ساح ي است.زا  سنگي این قسمت معرف نهشت در محیطویژگي

زا از سنگزا  ازواز، معاد  لسمار  میاني و باالیي است زیرا كه این ماسهسنگقسمت باالیي ماسه

حاشید جنوب باختر  حوضد لسمار  فراتر رفته و به طورف شوما  خواور  بوا رسووبات كربنواتي 

شناسوي محیط رسوبي، سنگ ا  دارند. این بخش، به ا ت تنو لسمار  میاني و باالیي ارتباط زبانه

سنگ باالیي ازواز زا  شاخص ماسهدزد. یكي از ویژگيمتماوتي را نسبت به بخش پاییني نشان مي

زایي از نو  زیركن، تورمالین، روتیل، گارنت، استارولیت، زورنب ند و كیانیت اسوت كوه فراواني كاني

 به یك منشأ دگرگوني و لذرین اشاره دارند.

به ویژه در جنوب باختر  لرستان وجود دارد و در نواحي شوما  خواور  بوه «  هُراضو تبخیر  كَ»

صورت بین انگشتي با لسمار  میاني تداخل دارد. بُرش الگو  این بخوش در په وو  جنووبي كووه 

زوا  نوازك لزوك در متر ضخامت دارد و شامل سیيس در پایین، مارن به زمراه الیوه 3/333اناران 

ارز لسمار  میاني است و لذا الیه لزك در باالست. بخش تبخیر  ك هر زم وسط و سیيس حاو  دو

زوا  واقوع در شوما  سن میوسن پیشین دارد. گمتني است كه بر اساس اطالاوات جدیود در چواه

 335، دانان، دالير (، ردیف كامل تبخیر  شامل انیودریت، زالیوت )3فروافتادگي دزفو  )چنگوله 

شناسي مشابهي با بخش تبخیر  ك هر دارد به ود دارد كه جایگاه چینهمتر( و به ندرت سی ویت وج

http://www.gsi-info.com/edu_main.asp?action=edit6&sid=462&edu1=27&edu2=5&mm1=94#pics
http://www.gsi-info.com/edu_main.asp?action=edit6&sid=462&edu1=27&edu2=5&mm1=94#pics
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( چنگوله به انوان بُرش مكمول معرفوي شوده اسوت. سون 3رو بُرش زیرسطحي چاه شمارة )زمین

 بخش كَ هُر میوسن پیشین است. 
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 میوسن پیشین( –الئوسن ترشیر  پاییني )پ

  پلیوسن( –ترشیري بااليی )میوسن پیشین 

  چرخة رسوبی فارس

شناختي زمامان با كوزاایي لل  اسوت كوه در چینه –ساختي چرخد رسوبي فارس یك واحد زمین

یك دریا  پسرونده به سمت جنوب باختر  نهشته شده و تغییرات سني لن از میوسن پیشوین توا 
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رو این چرخوه، در برگیرنودة سوازندزا  گوروه فوارس )گچسواران، میشوان، ینپ یوسن است. به زم

غاجار ( و سازند كنگ ومرا  بختیار  است كه نشانگر یك فواز پسورو  اسوت. ضوخامت تقریبوي ل

متور اسوت ولوي در فروافتوادگي دزفوو  و  1111زا  مورد نظر، در لرستان و سكو  فوارس ردیف

 متر ضخامت دارد. 6111خشكي بندراباس به تقریب پس

 

 

  گروه فارس

شناسي ایران، گروه فارس شامل سازندزا  گچساران در زیور، میشوان در وسوط و در فرزنگ چینه

(، سازند كنگ ومرایي بختیار  را یك واحد 3172( و مطیعي )3975لغاجار  در باال است. استون ي )

ریخچد دیرینه دارد كه در جدو  زیر دانند. مطالعات مرتبط به این گروه، تاسنگي از گروه فارس مي

 خالصه شده است.

زا  نمتي سنگ میدان)فارس پاییني( : سازند گچساران به انوان پوش سازند تبخیري گچساران

لرسوتان توا حوضود  -لسمار  نخستین سازند گروه فارس است كه در مناطق فروافتوادگي دزفوو  

ا  كه كوه مورز پواییني لن در حووالي به گونهگذر است خ یج فارس گسترش دارد. این سازند زمان

جایرة قشم به الیگوسن و شاید ايوسن برسد ولي در نواحي شمالي سن بوردیگالین )میوسن پیشین( 

 دارد. 

دزد ولوي در نوواحي زا  چهل، چَميه و مو  تغییر رخساره ميدر ناحید فارس، این سازند به بخش

 شود.یل ميمجاور راندگي زاگرس، به سازند رازك تبد
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رو، در پذیر است، به زمیناز نگاه مهندسي، سازند تبخیر  گچساران یك واحد سنگي با رفتار شكل

زا  میدان گچساران بوه انووان بورش الگوو )غیور سط  زمین بُرش كامل ندارد و برش ت میقي چاه

  رنگارنوگ، زامتر ستبرا دارد. سنگ نمك، انیدریت، مارن 3611اضو و  7رسمي( دانسته شده كه 

ا ، واحودزا  اصو ي سوازند گچسواران دار، بودون نظوم چینوهلزك و مقدار  شیل بیتومینسنگ

 زا  زمتگاند بُرش الگو به شرح زیر است. اضو زستند. ویژگي

زا  زمتگاند برش الگو و اضوزا  سه گانود منطقود شناسي بخشگمتني است كه ضخامت و سنگ

بند  نیسوت و بوا بیشتر نواحي این سازند )گچساران( قابل بخشرو در فارس ثابت نیست. به زمین

 شود.نا  ك ي گچساران از لن یاد مي

شوور بوه طوور زا  كووالبي و لوبزا  جانور  موجود در سازند گچساران متع ق به محیطسنگواره

اسوت. اسوتراكود و  Charophytesو به طوووور مح وي شوامل  Rotalia, Noninaامو  شامل 

و  Peneroplis farsensis  ،Dendritina rangi  ،Chilostomellidsبوه زمووراه  بریووزول

miliolids شود.در تمامي سازند گچساران یافت مي 

در استان فارس، سازند گچساران به سه اضو چهل )در زیر( چَميه )وسط( و مو  )در بواال( تقسویم 

 است.  شده

خورده( به سمت شما  خواور  ایون اگرس چین: از جنوب باختر  زاگرس )ز سازند آواري رازك

زوا  ارتمااات )زاگرس ب ند(، سازند تبخیوور  گچساران با حضور یك واحووود تودریجي، بوه ردیف

رو درگذشته رازك درون سازند گچساران رسد. به زمینمي« سازند رازك»رنگووي به نا  لوار  سُرخ

 داشت.« سنگي گچسارانرخسارة ماسه»شد و گاه نیا انوان بند  ميدسته

زا  لوار  یك واحد سنگي رسمي است كوه بُورش الگوو  لن در په وو  در حا  حاضر این نهشته

زوا  سُورخ رنوگ، سوبا توا خاكسوتر  متر، متشكل از مارن 4/744شمالي كوه جهر ، به ضخامت 
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زند شویب در رو  سواسی تي با زوازدگي كم، زمراه با مقدار  لزك سی تي است كه بوه طوور زوم

از سازند میشان قرار دارد. ولي، مرز باال و پایین لن در « اضو لزكي گور »لزكي لسمار  و در زیر 

زمه جا یكسان نیست. برا  نمونه در لرستان، سازند رازك در زیور سوازند لغاجوار  اسوت و یوا در 

خامت شما  بندر اباس این سازند رو  مجمواد نمكي زرما و در زیر لزوك گوور  قورار دارد. ضو

گیر  شوده متر اندازه 3111متر و گازي تا بیش از  51سازند رازك نیا متغیر است. گازي كمتر از 

 است.

زا  زیاد  گاارش شده و تغییرات سني لن نیا در خور توجه است. سوازند رازك در از رازك فسیل

ن تا میوسن میاني، لرستان به سن بوردیگالین تا میوسن باالیي، در ناحید فارس مركا  از بوردیگالی

سخت از لكي تانین توا میوسون پیشوین در بندر اباس الیگوسن تا میوسن پیشین و در حوالي سي

ا ، این باور وجود دارد كه سوازند ا  و زمان چینهچینهاست. با توجه به تغییرات زیاد ویژگي زیست

ناتي سوازند لسومار  رازك رسوبات لوار  حوضد تبخیر  سازند گچساران و باحتما  سكوزا  كرب

ا  بوا سوازند گچسواران جوایگاین است.به سو  جنوب و جنوب باختر، سازند رازك بوه طوور زبانوه

شود. این جایگایني كم و بیش با جایگایني سازند تاربور با گورپي و سازندزا  ساچون و جهور  مي

 با سازند پابده زم محل است.

ر بوردیگالین با فرونشست نواحي واقوع بوین سوكو  )فارس میاني( : از اواخ سازند مارنی میشان 

فارس و فروافتادگي دزفو  محیط دریایي گسترش یافته و سازند گچساران با یك دریا  پیشورونده 

و « گوروه لرسی وي»زا  مارني سبارنگ این دریا، و كم سرفا پوشیده شده است. در گذشته به نهشته

دارد كوه نوا  لن از « سوازند موارني میشوان»وزه نوا  شد، ولوي امورگمته مي« زا  انگورومارن»یا 

 جنوب خاور  گچساران گرفته شده است. –كی ومتر  جنوب  51ا  واقع در دزكده

زوا  متر موارن خاكسوتر  و لزك 731در بُرش الگو )میدان نمتي گچساران( سازند میشان شامل 

زا  لزكني سازند بیشتر سنگمتر قسمت پایی 61زا است. رُسي سرشار از پوسته و صدف سنگواره
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دار نامگوذار  شوده و بوه سومت جنووب خواور  بوا زوا  كور دارا  كر  اسوت كوه بوه نوا  الیوه

شود.از محل بُرش الگو به سومت از سازند میشان جایگاین مي« بخش گور »زا  ریمي لزكسنگ

دراباس بیشوتر ا  است ولي در فارس داخ ي و بنوشما  خاور  زاگرس، سازند میشان بیشتر ماسه

 زا  سُرخ رنگي وجود دارد كه حاصل نهشوت دوبوارةرخسارة سی تي دارد. گازي در این سازند الیه

اضوو »زوا ضوخامت زیواد دارنود، بوه لن مجمواد زرما دانسته شده است. در نقاطي كه ایون لوار 

 شود.گمته مي« سنگي میشانماسه

رازك است در دیگر نقاط، میشان بین دو سوازند به استثنا  فارس داخ ي كه میشان بر رو  سازند 

گچساران )در زیر( و سازند لغاجار  )در باال ( قرار دارد. مرز پواییني لن ناگهواني و مورز بواالیي لن 

تدریجي است. از میدان نمتي گچساران به سمت لرستان، سازند میشان در جهت جانبي به رخسارة 

 دلیل در لرستان سازند میشان گاارش نشده است.شود، به زمین تخریبي لغاجار  تبدیل مي

لزك ریمي اضو گوور  از سوازند میشوان بوه داشوتن مقودار زیواد  اُپراكولینوا و دیگور ریوا سنگ

زا، شوكم پایوان، خارپوسوتان ا داران پالنكتون، دو كمهزا شاخص است. افاون بر لن روزنهسنگواره

 كنند.اني مشخص ميسن این سازند را از میوسن پیشین تا میوسن می

« لزك اُپركولینوا»و یا « سازند گور »زا  : در گذشته این واحد سنگي به نا  عضو آهكی گوري

 23شد ولي امروزه اضو  از سازند میشان است كه برش الگوو  لن در تنوگ گوور  در خوانده مي

رنوگ،  زوا  كور لزكمتر، شوامل سونگ 333كی ومتر  جنوب خاور  شهرستان الر، به ضخامت 

 زا  فراوان با تناوب مارن خاكستر  است. سخت، خشن، برجسته و حاو  سنگواره

شیب باشد، با سازند گچساران و یا سوازند رازك مرز پایین این اضو كه ممكن است ناگهاني و یا زم

 است.
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مرز باالیي گور  با سازند میشان گازي تدریجي و گازي ناگهواني اسوت. تغییورات ضوخامت اضوو  

رسد ولوي از فوارس بوه متر مي 3211ا  كه در ناحید بندراباس تا ي گور  زیاد است به گونهلزك

شوود. اضوو شود و در شما  باختر  گسل كازرون ناپدید ميسو  خوزستان، اضو گور  نازك مي

 گور  در میدان گاز  سرخون نقش سنگ مخان دارد.

لبي، طبقود  زا  گروه  كه در گذشته به نا غاجار)فارس باالیي( : سازند ل سازند آواري آغاجاري

شود، تووالي سوتبر  رنگ و فارس بواالیي نامیوده ميلبي، طبقات دارا  پكتن واس ي، طبقات سُرخ

زا  رنگ و زمامان بوا كووزاایي اسوت كوه گسوترهزا  لوار  سرخمتر( از نهشته 1111)گازي تا 

ه و تركیوه را زیور پوشوش دارد. ولوي در وسیعي از لرستان، خوزستان و فارس و حتي اوراق، سووری

ا  اسوت، ا  و رودخانها ، خ یج دزانهخوزستان و لرستان این سازند بیشتر از انوا  رسوبات دریاچه

 زا  دریایي دارد.در حالي كه در فارس ساح ي و جایرة قشم ویژگي

زوا  میدیوه بوه چاهنا  این سازند از شهرستان لغاجار  اقتباس و بُرش الگو  لن در طوو  جوادة اُ

متور، تنواوب  2966میدان نمتي لغاجار  مطالعه شده است. در این بُرش، سوازند لغاجوار  شوامل 

متر، با  311تا  31شود. زر چرخه، به ضخامت ریا ميزایي است كه به طرف باال دانهتكرار  چرخه

كسوتر  لغواز و بوا الیود ا  توا خامتر، به رنگ قهوه 5تا  2سنگي لزكي، به ضخامت زا  ماسهالیه

سونگ ریوا دانوه اداموه زا  نازك سی ت سنگ و ماسوهرنگ در تناوب با الیهضخیمي از مارن سُرخ

شوود. در فوارس ا ، سازند لغاجار  به دو رخسارة متماوت دیده ميیابد. ولي در یك نگاه منطقهمي

زند لغاجوار  رخسوارة اوراق، سوا –داخ ي، بندر اباس، شوما  فروافتوادگي دزفوو  و مورز ایوران 

سنگي دارد. در حالي كه، در فارس ساح ي و بخش میاني و جنوبي فروافتادگي دزفو ، رخسارة ماسه

این سازند مارني است. مرز پاییني این سازند با واحد سنگي میشان بیشتر تدریجي است و در لغواز 

د ندارد، سوازند لغاجوار  بور شود. ولي، در لرستان كه سازند میشان وجوزا  سُرخ انتخاب ميمارن

رو  سازند گچساران نهشته شده است. مرز باالیي لغاجار ، با و یا بدون بخوش لهبور ، بوا سوازند 
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شیب و گاه ناگهاني و دگرشیب است.در فروافتادگي كنگ ومرا  بختیار  است كه گاه تدریجي و زم

و جنوب خواور، سوتبرا  ایون  دزفو ، سازند لغاجار  بیشترین ضخامت را دارد ولي به سمت خاور

 یابد. سازند كازش مي

در این روند، كازش ضخامت سازند لغاجار  با افاایش ضوخامت سوازند میشوان زموراه اسوت، بوه 

شوند و به زمین جهت اسوت كوه رو، گازي سازندزا  لغاجار  و میشان زمامان دانسته ميزمین

سون اما، سوازند لغاجوار  در زموه جوا زمشود. سن لغاجار  از میوسن میاني تا پ یوسن فرض مي

تر نیست. از شما  باختر به جنوب خاور و از شما  خاور به جنوب بواختر، سون ایون سوازند جووان

زا  لب شیرین تا لب شور تع ق دارند كه بیشوتر زا  سازند لغاجار  به محیطشود.ریاسنگوارهمي

زا  درشوت فراوانوي را نیوا د. سونگوارهشوونا  قاادة این سازند دیوده ميزا  ماسهلزكدر سنگ

دارند. لثار  از اسب زیيواریون  توان در بخش باالیي سازند لغاجار  دید كه بیشتر سن پ یوسنمي

نیا در بخش لهبر  گاارش شده كه متع ق به پ یوسن است. بنابراین سن لغاجار  میوسن باالیي تا 

 پ یوسن است.

خوزستان و جنوب باختر  لرستان، در باالترین بخوش سوازند  زایي ازدر بخش اضو لوار  لَوهبَر 

زا  سی تي و سی ت سنگ، به رنگ نخود  تا خاكي، وجود دارد كه لغاجار ، توالي زمگني از مارن

شود. ولوي اموروزه، بوه دلیول زوا  بودبو  نامیوده ميدر گذشته به نا  بختیار  پواییني و یوا الیوه

دانسوته « لوَهبَر »زا اضو  از سازند لوار  لغاجار ، به نا  شناختي، این نهشتهزا  سنگشبازت

ا  مآنوودر  )سووازند لغاجووار ( بووه رسوووبات شوووند كووه ردیووف حدواسووط از رسوووبات رودخانووهمي

ا  )سازند بختیار ( است.بُرش الگو  این اضو در زا  بریده بریده و رسوبات مخروط افكنهرودخانه

گیر  شوده كوه شوامل   شما  خاور  شهر زمتگول انودازهكی ومتر 31تنگ تكاب واقع در حدود 

سنگ كربنواتي و سیويس اسوت و یكوي از گچدار، ماسه –زا  سی تي متر سی ت سنگ، مارن3575

زا به سمت باال است. این اضوو رنوگ نخوود  توا خواكي دارد بوه زا  لن، درشت شدن دانهویژگي
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سوایش سوازند لغاجوار  و كنگ وومرا  زمین رو گازي تمكیك لن از واحدزا  جوان حاصول از فر

بختیار  دشوار است.به سمت شما  خاور  و جنوب خاور  لهبر  به صورت زماني )قايم( و مكاني 

شود. به زمین دلیل، گوازي تمكیوك )جانبي( و به حالت بین انگشتي به سازند لغاجار  تبدیل مي

د  بورا  تمكیوك لهبور  از این دو دشوار است. ولي رنگ نخود  و فرسودگي بیشوتر، كموك زیوا

شوود. زا  لب شور تا شیرین كم امق پیودا ميزا  محیطلغاجار  است. در اضو لهبر ، سنگواره

 لثار زیياریون متع ق به پ یوسن، از جم ه لثار یافت شده در اضو لهبر  است. 
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 ي جنوب خ یج فارسحوضد نمك

ارز گچساران وجود در جنوب جایرة قشم و در حوالي بندر بُستانه یك حوضد نمكي، به احتما ، زم

دارد. ولي این حوضه )تنگه زرما(، از فروافتادگي دزفو  جدا بوده و از نظر سني با سازند گچسواران 

د گچسوواران شووامل مغووایرت دارد. در ایوون حوضووه )قشووم( سووازند لسوومار  وجووود نوودارد و سووازن

زا  زیاد  سنگ نمك، انیدریت و مارن است كه رو  سازند پابده و زیر سازند میشان قرار ضخامت

 (.3172دارد )مطیعي، 

ا  كوزيایوه –: سازند كنگ ومرا  بختیار  ویژگي رسووبات لبرفتوي  سازند کنگلومراي بختیاري

لزكي است كه گازي بوه سنگرا و ماسهحاصل از فرسایش ارتمااات را دارد كه بیشتر شامل كنگ وم

 تر نهشته شده است.شیب و گازي دگرشیب بر رو  سازندزا  كهنصورت زم

(، سازند بختیار  را به سه بخش پاییني، میاني و بواالیي تقسویم كورد. ولوي اموروزه 3937باسك )

باالیي نیوا  –بخش پاییني، اضو  از سازند لغاجار  به نا  لهبر  است و به مجمواد بخش میاني 

متور  551شود كه بُرش الگو  لن در شما  مسجد س یمان )گدار لنودر( شوامل بختیار  گمته مي

زا  گوناگون است كه بوا ك سویت كنگ ومرا با قطعاتي به ابعاد خرسنگ، ق وه سنگ و ریگ، به سن

 اند.درشت دانه و رُس سیماني شده
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ا ، مقاو  با زوازدگي بوه نسوبت كنگ ومرا  توده در محل بُرش الگو، یك سو  زیرین این سازند از 

ا  و زا  كنگ ومرایي است و دو سو  باالیي شامل كنگ ومرا  توودهسنگزایي از ماسهكم و ادسي

ا  كوه در ناحیود دیواره ساز است. ضخامت این سازند در مناطق مخت ف متمواوت اسوت، بوه گونوه

 باشد. متر مي 3111( 33متر و در بهبهان )چاه شمارة 3127بندراباس، 

 داغترشیر  در كيه

 مقدمه 

ارز الراموین ساختي زومداغ، زمانند دیگر نواحي ایران، در لغاز ترشیر  حركات زمیندر حوضد كيه

زوا  لغواز  ترشویر  از نوو  ا  كوه ردیوفسبب پسرو  دریا از جنوب به شوما  شوده بوه گونوه

داغ زا  ایجاد شده در جنووب كيوهاز فرسایش فرابو  لیق( است كها  )سازند پستهزا  قارهنهشته

زوا  زیسوت لزوكاند. در پالئوسن میاني، به جا ناحید شیخ، با نشسوت حوضوه، سونگحاصل شده

كمان( نهشته شده است، ولي در شرو  ايوسن، ناحید شیخ را نیا دریوا پوشواند و لوار  )سازند چهل

سازند خانگیران(، ولي از اواخر ايوسن، زمامان با رویداد زا  ايوسن دریایي است )رو، تواليبه زمین

ا  میان كووزي نئووسن بوا گسوترش زا  قارهپیرنئن، با پسرو  كامل دریا از باختر به خاور، محیط

الف و ب(. در زر حا ، در دشوت گرگوان، بوه انووان  6-6اند )شكل جغرافیایي محدود شكل گرفته

 (. 3171نئوسن دریایي است )افشارحرب، بخش خاور  حوضد پاراتتیس، رسوبات 

 داغپالئوسن در كيه

 كمان و خانگیران است.لیق، چهلزا  پالئوسن شامل سه سازند پستهداغ، ردیفدر پهند كيه

لیق )پستد وحشي( در شما  باختر  دشت ا  از جنگل پسته: نا  این سازند قاره لیقسازند پسته

كی ومتر  جنوب باختر  دزكدة شوورلوخ، در پایانود  6ن در سرخس گرفته شده ولي بُرش الگو  ل

گیر  شده است، ولي در دیگر نقاط، تغییورات سوتبرا متر اندازه 231شمالي تنگ نیاار، به ستبرا  
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رخ، گ سوونگ، درخووور توجووه اسووت. ایوون سووازند تنوواوب نووامنظمي از شوویل قهوووه ا  مایوول بووه سووُ

زوا  تبخیور  بوه لن نقاط نظیر ناودیس كالت الیهلزكي و كنگ ومرا است كه در برخي سنگماسه

 شود.اضافه مي

كنود.مرز لیق است كه به شناسایي لن كمك ميزا  سازند پستهرنگ، از ویژگيداشتن زمیند سُرخ 

لیق بیشتر به سازند كوالت )كرتاسود پسوین( اسوت و در بواال، گوازي بوا سوازند پاییني سازند پسته

 انگیران زمبر  دارد.كمان و گازي با سازند خچهل

شوویب لیووق( ناپیوسووته ولووي زوومدر زمووه جووا، مرززووا  پوواییني و بوواالیي ایوون سووازند )پسووته 

لیق و پراكندگي جغرافیایي لن نشانگر لن است كه در لغاز پالئوسن، رخسارة سازند پستهاست.سنگ

جنووب دشوت داغ )زایي در جنووب، بواختر و شوما  خواور  كيوهدر نتیجد رویداد الرامین ب ند 

لیق دارا  سه مركوا پیشویند رسووب در سرخس( شكل گرفته و به زمین دلیل سازند لوار  پسته

 متر(، جنوب دشت سرخس و شما  خاور  بجنورد است. 3711شما  خاور  جاجر  )

ا  شود، به گونها  كاسته ميقاره –زا  لوار  در یك نگاه ك ي، از جنوب به شما  از درشتي دانه 

  (الف 6-6)شكل  شما  بجنورد، بیشتر رس و سی ت ارغواني نهشته شده است.كه در 

ن اسوت. شناسي، سن این سازند پالئوسن زیریلیق سنگواره ندارد. بر اساس جایگاه چینهسازند پسته

توان با سازند فجن )فاجان( در لیق را ميدزد كه واحد سنگي پستها  نشان ميزا  منطقهارز زم

البرز، كنگ ومرا  كرمان، سازند ساچون )زاگرس( و حتي بخش شیل ارغواني سوازند پابوده درخوور 

لغواز  اكسوید  حاصول از رویوداد الراموین، در –ا  زوا  قوارهقیاس دانست كه جم گي به محیط

 (  ب 6-6شكل پالئوسن، اشاره دارند)

دزد كوه در لغواز پالئوسون : بررسي جغرافیا  دیرینه كيه داغ نشان مي کمانسازند آهكی چهل

تيه و شوما  گنبود )در بواختر( بوا دو  ا )در خاور( و نواحي مراوهپسین، نواحي سرخس، كالت درگ

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=96&sid4=396&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=96&sid4=396&action=view2#pics#pics


498 

 

498 

 

زوا  زیسوت لوار  سكو  كربناتي كم امق و مجاا پوشیده شده بود كه حاصل لن، نهشت كربنات

كی ومتر  بواختر  36كمان، واقع در است. بُرش الگو  این سازند در تنگ چهل« كمانسازند چهل»

لزك و دولومیت متر سنگ 229ر  شده كه به طور امده شامل گیجنوب باختر  سرخس اندازه –

سونگ و زا  نوازك ماسوهزا  ناچیا از مارن و شیل لزكي است و به طور مح ي، الیهالیهو با میان

 گنبدلي( دارد.  1گچ )چاه شمارة سنگ

گ ا  بوه رنودار و ماسوهزا  این واحد سنگي، بوه طوور اموو  از نوو  بیومیكرایوت رُسلزكسنگ

بنود  خاكستر  نخود ، متوسط تا درشت دانه بوده و بوه داشوتن تخ خول فوراوان و گوازي چینه

زا سنگزا  شی ي بیشتر به رنگ خاكستر  مایل به لبي و ماسهالیهشود. میانچ یيایي شناخته مي

سواز، شیب ولي نازمكمان، به طور زماند.سازند چهلا  داشته و درشت دانهرنگ سُرخ مایل به قهوه

بر رو  سازند پستد لیق قرار دارد. ولي، حد باالیي لن به سازند خانگیران پیوسته و تدریجي اسوت. 

لیوق،كالت و نیواار وجوود نودارد و سوازند الز  به گمتن است كه در ناحید لیتامیر، سازندزا  پسته

طوور اموده كموان بوه كمان بر رو  سازند لب ت خ قرار دارد.گسترش جغرافیایي سازند چهولچهل

محدود به جنوب و جنوب باختر  دشت سرخس است. در دیگر مناطق، فرسایش شدید سبب شده 

زا  تورین سونگوارهداران، شواخصتا رخنمون این سازند فقط محدود به چند ناودیس باشد. روزنوه

ج بوگ زا  دیگر این سازند )بریوزول، زستند كه به پالئوسن تع ق دارند. سنگواره سازند چهل كمان

 ا ( چندان شاخص نیستند.و دوكمه

زا  دریایي پهند كيه داغ است كه نا  لن : سازند خانگیران لخرین نهشته سازند شیلی خانگیران

كی ومتر  باختر سرخس( گرفته شوده، ولوي بُورش الگوو  لن در دامنود  11از روستا  خانگیران )

 است.كوه در شما  شهر درگا مطالعه شده جنوبي تاقدیس زرینه

سووی تي بووا  –زووا، سووازند خووانگیران توووالي زمگنووي از شوویل لزكووي در بُوورش الگووو و دیگوور برش 

سنگ سبا زیتوني و خاكستر  مایل به لبي است كوه سویما  فرسووده و پسوت زا  ماسهالیهمیان



499 

 

499 

 

شوود. اغ وب در بخوش سنگ ضخیمي دیوده ميدارد و در بیشتر نواحي، نادیك به قاادة لن، ماسه

زا  بارگ نیا وجود دارد.سازند خانگیران ن سازند، چندین واحد صدف سنگ، حاو  صدفزیرین ای

متر ستبرا دارد ولوي تغییورات ضوخامت سوازند از  3331در محل بُرش الگو )نادیك روستا  یاقل( 

شویب سوازند لزكوي متور اسوت. ایون سوازند بوه طوور زم 2111متر )روستا  خانگیران( تا  311

كنود. ولوي دار پاید خانگیران این دو واحد را از یكدیگر جدا مياند و الید صدفپوشكمان را ميچهل

كمان وجود ندارد و مرز زیرین خانگیران به سوازند پسوته لیوق گاه مانند ناودیس شیخ، سازند چهل

 است. 

گسترش جغرافیایي این سازند بیشتر محدود به دشت سرخس و شما  درگا است. با این حوا ، در 

زا  این سوازند را دیود.بر اسواس توان رخنموندیس واقع در مركا و باختر كيه داغ نیا ميچند ناو

داران فراوان، سن سازند خانگیران پالئوسن پسین تا اواخر ايوسن و به احتما  الیگوسن پیشین روزنه

  كمان سبب شوده توا زوادوزا  لزكي این سازند در خاور ناودیس چهلاست. مطالعد نانوپالنكتون

زون زیستي، بر این باور باشد كه محودودة زمواني سوازند خوانگیران از  9(، ضمن شناسایي 3173)

 ايوسن لغاز  تا الیگوسن پسین است.

سازند شی ي خانگیران معرف لخرین پیشرو  گستردة دریا در پهند كيه داغ است كه به جا بخوش 

داشته است. پیشرو  این دریوا از  كوچكي از شما  باختر  گنبدكاووس، دیگر نواحي را زیر پوشش

ا  كه در اوایل پالئوسن پسین لغاز ولي در اواخر ايوسن میاني لخرین پسرو  دریا لغاز شده به گونه

ايوسن پسین، دریا فقط خاور بجنورد تا دشت سرخس را زیر پوشش داشته است. از اواسوط ايوسون 

ر ايوسن پایاني دشوت سورخس، كوالت و پسین، پسرو  دریا به سمت شما  خاور  ادامه یافته و د

داغ بواختر ، پسورو  سان در پهنود كيوهدرگا لخرین محل استقرار دریا  ايوسن بوده است. بدین

داغ خواور  پسورو  دریوا در ايوسون ناشي از رویداد پیرنئن از ايوسن میاني لغاز شده ولي در كيوه

زا  خوانگیران سرخس و درگا، شیلالیگوسن پیشین بوده است. به زمین دلیل در نواحي  –پسین 
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ا  رسد كوه در محویط قوارهرنگي ميزا  سُرخبه تدریج، و با حضور چند الیه گذر ، به رُس سنگ

 اند. رسوب كرده

 

 

 

 نئوسن در كيه داغ
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الیگوسون پیشوین،  –سواختي پیورنئن، بوا پسورو  دریوا  ايوسون پسوین به دنبا  رویوداد زموین

زوا  مین دلیل ردیفا  میان كوزي شده و به ززا  قارّهرسوبگذار  در كيه داغ محدود به محیط

شویب بور رو  سوازند زا  لوار  اكسید  است كه ممكن است به طور زومنئوسن این پهنه نهشته

 تر از خانگیران قرار گیرند.زا  كهنخانگیران و یا دگر شیب بر رو  ردیف

متور كنگ وومرا،  351زا  نئوسن حدود در ناحید سرخس و دامند شمالي تاقدیس خانگیران، ردیف 

شیب بر رو  سوازند خوانگیران قورار رنگ است كه به طور زمدار سُرخسنگ و كمي رس ماسهماسه

متور  911زوا  نئووسن، بوا حودود لبواد، لوار دارد. در ناحید درگا، در كنار راه اص ي درگا به لطف

زا  سوازند ضخامت و گسترش زیاد، شامل رُس سنگ در پایین و كنگ ومرا در باالست كوه بوا الیوه

خووردگي دانسوته تر از فاز اصو ي چیناند. بنابراین، كهنا  زمازنگ چین خوردهگیران به گونهخان

 اند.شده

زا  لوار  نسبت داده شوده بوه نئووسن، بوه طوور زا  زاار مسجد، نهشتهزا  جنوبي كوهدر دامنه

رسود كوه پوشاند و به نظر ميدگرشیب واحدزا  سنگي گوناگوني به سن سوراسیك و كرتاسه را مي

اند. بنوابراین، زا  نئوسن پس از فاز كوزاایي و فرسایش پیامود لن تشوكیل شودهاین گروه از نهشته

تر باشد. به ویژه لنكه، در دیگر نقاط تواند پذیرفتنيمحدود كردن سن این گروه به زمان پ یوسن، مي

زا  زوا  مخت وف الیوهزا  پ یوسن كنگ ومرایي است كه با دگرشیبي بر رو  افقكيه داغ، نهشته

زا  پ یوسون از نوو  تر قورار دارد. بوا ایون حوا ، در شوما  خواور  دشوت گرگوان، سونگقدیمي

قابل قیاس اسوت كوه بُورش « سازند دریایي لقچه گیل » زوا  زیست لوار  است كه با لزكسنگ

ازند لقچوه ، سوالگو  لن در تركمنستان و در ساحل خاور  دریا  خار قرار دارد. در دشت گرگوان

بنود  چ یيوایي لوار ، متخ خل با چینهلزك زیستسنگ زرد رنگ لزكي، سنگمتر ماسه 39گیل 

زا  كرتاسه به ویژه سازند سنگانه قرار دارد. گمتنوي اسوت كوه، است كه با دگرشیبي بر رو  ردیف
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فواز كووزاایي  گیول، در اثورداغ، از جم ه سازند لقچهزمانند دیگر نقاط ایران، رسوبات پ یوسن كيه

 اند. پ یوسن پایاني، چین خورده

 ترشیر  در مكران

 مقدمه 

شناسي، بر فرادیوارة زا  واقع در جنوب خاور  ایران است كه از نگاه زمینپهنه مكران شامل زمین

ا  سنگ افیولیتي ناحیه نشوانگر یوك جودایش درون قوارهشیب قرار دارد. پيیك زون فرورانش كم

زوا صوورت زایي در سكو  پالئوزوییك ایران است ولي زنوز برخورد نهایي صومحهسزمراه با اقیانو

زوا  زا  فعا  دارد. ردیوفرو، از زمان ترشیر  به بعد، مكران ویژگي حاشیهنگرفته است. به زمین

ا  و گونه و حاصل تخریب و فرسوایش پوسوتد قوارهزا  ف یشترشیر  مكران به طور امده نهشته

اسوت. نهشوت مكران و نشانگر فرسایش شدید و نهشت در یوك فرونشسوت فعوا   اقیانوسي شما 

ايوسن مكران تا زمان الیگوسن ادامه داشته، ولي در این زمان )الیگوسون( بوا  –زا  پالئوسن ف یش

سنگ و شیل بور زا  حوضه، ردیف ستبر غیركربناتي متشكل از ماسهپسرو  دریا از حاشیه و كناره

زوا  سواح ي كوم دار و گ سنگ در حوضوهر زمان میوسن، رسوبات مارني سیيسجا  مانده است. د

اند كه به تدریج به سمت دریا )جنوب( ضخامت لنهوا بیشوتر امق و در حا  فرونشست نهشته شده

شود )بربریوان و كینوگ، متر بر ضخامت لنها افاوده مي 361ا  كه در زر كی ومتر، شود، به گونهمي

ا  در حا  كوزاایي است، ولي رسوبات پ یوسن لن موالس گونه مكران پهنه (. با وجود  كه3933

زوا  بواالیي دانسته شده كه ضمن داشتن بیش از یك كی ومتر سوتبرا، بوه طوور دگرشویب ف ویش

 پوشانند. میوسن را مي

 پالئوسن در مكران
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زا  پیش كمواني مكران را بیشتر در كافت شما  مكران و در واحد كربنات« پالئوووسن»زا  ردیف

، «بنووود زیوارت»، «در انووار»، «دوركوان»زوا  توان دید كه بخشوي از لمیووواه( مي23-2)شكل 

 زا  رسوبي و لذرینا  از سنگاست و شامل مجمواه« رودبن»و « مختارلباد»، «زا  رنگینلمیاه»

ظوم و درزوم لمیختوه ا  لنها فاقد نرو، روند چینهخورده و گس یده زستند. به زمینبه شدت چین

زوا  زا  یاد شوده سونگوارهدزد كه بخشي از مجمواهشناسي نشان مياست، ولي مطالعات فسیل

 (.35-5پالئوسن دارند كه با رسوبات كرتاسه در پیونداند )شكل 

ا  متب وور، و ماسه –لزك برشي شامل سی ت سنگ، سنگ« مجمواد دوركان»زا  پالئوسن ردیف

رخ شووویل ، Ethelia alba ،Lithophyllumزوووا  ا  حووواو  ج بوووكهقهوووو –زوووا  سوووُ

L.thothamnium sp ،Archaeolithothamnium spز  اوایول داران كف. است كه با روزنه

دوران سو  زمراه است. این مجمواد فسی ي سن پالئوسن لغاز  دارند كه در یك محیط كم اموق 

 اند.دریایي تشكیل شده

پالئوسن زیرین دیده  –وبات پالسیك و تخریبي به دیرینگي كرتاسه ، اندكي رس«مجمواود انوار»در 

 شود.مي

زا  لذرین )گابرو به طور غالب و لذرین خروجي( است كوه ، متشكل از سنگ«مجمواد بند زیارت»

 تغییرات سني لن از نئوكومین تا اوایل پالئوسن است.

سونگ، سووبات پالسیوك، ماسوهاز ر Cognate، شامل یك توالي زم ریشه«مجمواد لمیاة رنگین»

زوا  لزوكزوا  اولترابازیوك اسوت. سونگزوا  نابرجوا  سونگزا  لتشمشاني و بوا ب ووكسنگ

 Globrotaliaزوا  بیومیكریتي سمیوود توا كور  و ارغوانووي ایون مجمواوه، دارا  میكروفسویل

compressa ،G. cf. angulata ،Chiloguembelina sp. ،Globigerina sp مشوخص ،.

 مونسین( است. –ن )دانین پالئوس
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زوا  دیابواز  اسوت كوه در رسوبي زمراه با دایك –زا  لذرین ، شامل سنگ«مجمواد مختارلباد»

داران زا  بیوومیكریتي ایون مجمواوه حواو  روزنوهلزكبخش باالیي لن افیولیت جا  دارد. سنگ

. و Globorotalia trinidadensis ،Globorotalia cf. pseudobulloidesپالنكتون مانند 

 رادیولرزا به سن كرتاسه تا پالئوسن لغاز  است. 

لزك متب وور زا  كم امق دریایي )سنگ، شامل رسوبات پالسیك در زیر و ردیف«رودمجمواد بن»

. Piliolina spو  miliolids ،rotalids،Lithothamniumبیواسياریتي( در باال است كه حاو  

 به سن پالئوسن است. 

 كرانايوسن در م

شوهر مكران را به ویژه در نواحي میناب، فنوو ، طوازرویي، پیشوین و نیوك« ايووووسن»زا  ردیف

 (.3935كا  و زمكاران، توان دید)مكمي

واحد سنگي به  4دارند و شامل  Turbidityزا  ايوسن رخسارة لشمته نهشته« میناب»در منطقد  

 (7-6سن ايوسن تا الیگوسن لغاز  است )شكل 

زوا  دیابواز  اسوت كوه سونگ، تووف( و سویلزا  لوار  )كنگ ومرا، ماسه، نهشته«د بیدكواح» 

 زا  ايوسن پاییني تا ايوسن باالیي است.داران، مرجان و ج بكزا  لزكي لن حاو  روزنهالیهمیان

 سنگي به سن ايوسن میاني تا الیگوسن پسین است.زا  ماسه، نهشته«سمیدواحد كا »

سنگ، سی ت سنگ، كنگ ومرا( به سن ايوسن میواني ماسهزا  رسوبي )شیل، نهشته ،«واحد ماریچ»

 تا الیگوسن زیرین است.
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، به سن ايوسن میواني توا ايوسون پایواني اسوت كوه زمرازواني از «سنگ تمكیك نشدهماسهواحد »

 زوا  كوم اموق اززوا  لزكوي لبالیوهدار دارد. گمتني است كه داشتن میوانلزك نومولیتسنگ

 زا  چهار واحد گمته شده است.ویژگي

 (.7-6زا  ف یشي ايوسن شامل چهار واحد زیر است )شكل ، ردیف«فنو »در منطقد 

دار بوه زا  لزكي فسیلالیهسنگ، سی ت سنگ، كنگ ومرا زمراه با میان، شامل ماسه«واحد ماریچ»

 سن ايوسن میاني تا باالیي.

، شویل، گ سونگ و كموي Immatureدانوه نارسویده سونگ درشوت، شامل ماسوه«واحد گیران » 

 لزك و توف.سنگ

لزك و گ سنگ بند  نازك، شیل، سنگسنگ با الیهماسه، شامل «سنگ تمكیك نشدهواحد ماسه»

ا  ناپایودار و بوه صوورت باالیي كه در حوضوه –لزك و كنگ ومرا به سن ايوسن میاني و كمي سنگ

 اند.زا  لشمته نهشته شدهرسوب

اسوت بوه زموین دلیول سنگ، شیل و گازي توف به شدت دگرشوكل ماسه، شامل «حد گوردَكوا»

 رخنمون لنها نابرجا است.

است كه بوا زا  كم امق زا  لبلزكزا  ايوسن به طور امده سنگ، سنگ«طازرویي»در ناحید 

زوا، سون لزوكز  سنگداران كفزا  ف یشي دیگر نواحي مكران تماوت لشكار دارند. روزنهرخساره

زا  ايوسن، ضمن داشتن رخسارة ف یشي، تا ارند ولي در شما  طازرویي سن ردیفايوسن پیشین د

 رسد.ايوسن میاني مي

-6اند )شوكل زا  ف یشي ايوسن به چهار واحد جداگاند زیر تقسیم شده، ردیف«پیشین»در منطقد 

3.) 
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متور، بوه سون  9111گ، به ضوخامت توا سنماسه، شامل نسبت مساو  از شیل و «واحد ایرافشان»

 ايوسن پیشین تا میاني.

زوا دارا  لزك و كنگ ومرا اسوت. شویلسنگ، سنگماسه، بیشتر شامل شیل و كمي «واحد دربان»

 است.زا  نواحي امیق به سن ايوسن میاني تا پسین پالنكتون

زوایي الیهفراي میان سنگ و شیل است كه به طورماسه، شامل یك ردیف منظم از «واحد مُسر »

لزك و كنگ ومرا دارد. داشتن سواختارزا  رسووبي از نوو  بوموا  سنگ، سنگاز سی ت سنگ، گل

زا( این واحد به سون ز  )نومولیتداران پالنكتون )گ وبیژرینا( و كفلن است. روزنه كامل از ویژگي

 ارند.ايوسن پیشین د

ا  زموراه ست كه با كنگ ومرا  گریتي و سنگ ریواهسنگ ا، به طور امده شامل ماسه«واحد كُنار»

زوایي از ايوسون است. رخسارة شی ي نیا به طور موضعي وجود دارد. از نظر سني، این واحود نشوانه

 پایاني دارد.

كوه بوه  زا  ايوسن به سه قسمت زیرین، میاني و باالیي تقسیم شوده، نهشته«شهرنیك»در منطقد 

سنگ، كنگ ومرا است و به تدریج بوه واحودزا  اموومي امل شیل، ماسهطور ك ي از پایین به باال ش

رسود كوه ايوسن مانند واحد ایرافشان، شبه ف یش، ف یش وحشي، واحد گوردَك و واحد دربوان موي

 (. 3-6زا  ايوسن در منطقد پیشین است )شكل ادامد ردیف
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 الیگوسن در مكران

ن زاارمتور ضوخامت دارنود. شوركت پواراگواند و چندینمكران از نو  ف یش« زا  الیگوسننهشته»

سواختي را انتخاب كرده كوه پوس از رخوداد زموین« واحد انگوران»زا نا  ( برا  این نهشته3933)
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زا، كمان كم الیگوسن میاني نهشته شده و تغییرات سني لن از الیگوسن تا میوسن است. این ف یش

و  دزنود كوه بیشوتر از نوا  را از كوه زندان )میناب( تا مرز پاكسوتان تشوكیل مويو بیش پیوسته

شوود. واحود بوده و گاه قطعات خارجي در لنها دیده موي Distal Flyschزا  دور از منشأ ف یش

ا  شود. توالي ماسهدیده مي« توالي تمكیك نشده»و « سنگيماسه»، «شی ي»انگوران با سه رخسارة 

ریوتم  است كه گازي زورسنگ وشیل به ویژه انوا  تمكیك نشدة این واحد، تناوب ریتمیك از ماسه

زوا  وزنوي كوچوك، زوا  رسووبي اوّلیوه، سواختمتر ضخامت دارد. داشوتن سواخت 211تا  311

زوا  واحود انگووران اسوت كوه ردیف بوما از ویژگوي Eو  D, C, Bزا  امومي و واحدزا  حمره

اسوت. انووا  گ وبیژرینوا، زا  زیردریوایي و امیوق سریع و ناگهاني رسوبات در بادزن نشانگر نشست

میوسن پیشین  –زا  واحد انگوران به سن الیگوسن پسین روتالیا و میوسیيسینا از میكروفسیلگ وبو

 زستند. 

 میوسن در مكران

اندكه به سمت جنوب و بواختر سرفوا  ا  نهشته شدهمكران در حوضد رسوبي« زا  میوسننهشته»

زا  نریتیوك در محیطزا كه كمتر  داشته و از شما  نیا محدود به خشكي بوده است. این نهشته

زوا  دیرینوه جغرافیوایي اند از خاور گسل میناب تا مرز پاكستان رخنمون دارند. بررسينهشته شده

دزد كه از اواخر میوسن میاني، ناوة ف یش پر شده و ذرات تخریبي درشت به طرف جنوب نشان مي

 (. 3935كا ، اند )مكزدایت شده

زا  میوسن مكران شامل واحودزا  سونگي ب شده تا ف یشزا  مكاني )جانبي( رخساره سبتماوت

 زیر باشد.

سنگ است كه گواه زووازدگي ، شامل نسبت متغیر  از تناوب شیل لزكي و ماسه«واحد دزیردان»

شیب قواره(  –سمیدرنگ دارد. بخش زیرین این واحد، رخسارة ف یش مناطق با امق متوسط )سكو 
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 Miogypsinaزایي مانند كم رسوب كرده است. سنگواره دارد ولي بخش باالیي لن در امق بسیار

 ،Neoalveolina ،Lepidocyclina  ،Operculina بوردیگووالین را نشووان –سوون لكیتووانین

 دزند.مي

ا ، لزكوي توودهسونگلزكوي خاكسوتر ، سوبا، ماسوهسونگمتر گل 6111از حدود « واحد سبا»

زا  بیگانه شواخص اسوت.این سیيس و ب وكا  تشكیل شده كه به داشتن مقدار  كنگ ومرا  قهوه

ارز زمواني لنهوا بوه شومار شود و زمواحد، به طور جانبي به دیگر واحدزا  ف یش مكران تبدیل مي

زوا  نور  واحود سوبا ا  و سركوسه، در منطقد طازرویي گ سونگرود. افاون بر اویستر، دوكمهمي

 ي است.داران پالنكتون میوسن پیشین تا میانسرشار از روزنه

زا  ریتمیك است كه توسط متر ستبرا، شامل زیر واحد جداگانه از ف یش 951، با «واحد شهرپو »

بند  تدریجي، االيوم سوط  زا  لشمته در یك گودا  امیق و لرا  نهشته شده است. طبقهجریان

لوب ا ، قازا  خطوي و زبانوهنقش ، مو  Flute castsمانند قالب شیار   Sole marksزیرطبقه

از ساختارزا  رسوبي این واحد است. این واحد سنگوارة چنوداني نودارد و  Groase castsشكافي 

 –زا  موجود ممكن است نابرجا باشند. در زر حوا ، سون میوسون پیشوین )بوردیگوالین( سنگواره

 میوسن میاني برا  این واحد پیشنهاد شده است.

پوذیر و زوووا  نور ، خورد شوده، توورقشیلمتر توالي ف یشي شامل  1111حدود « واحد زیچان»

زا  نادیك به سنگ، سی ت سنگ و گ سنگ دارد و از نو  ف یشلزكوووي است كه مقوودار  ماسه

داران پالنكتوووون زا  این واحد است. روزنهاز ویژگي Bioturbationمنشأ است. لشمتگي زیستي 

و  Globigerinoides trilobus  ،G. sacculifer  ،G. altispiraفراوان واحد زیچان ماننود 

 كند.است كه امق لب را چند صد متر پیشنهاد ميمیاني  –معرف سن میوسن پیشین  111
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دار و زوا  ریموي، وكسوتون بایومیكرایوت ج بوگلزوكاز ضخامت متغیور  سونگ« واحد وزیر »

رد و در بعضوي ا  دالزك تخریبي تشكیل شده كه مقدار زیاد  برش لزكوي از منشوأ واریواهسنگ

زوا شناسوي، لزوكسنگ سُرخ، شیل و كنگ ومراست. از نظر سونگزا  ماسهالیهمقاطع حاو  میان

پایوان، زا  این واحد بوه ویوژه انووا  مرجوان، شوكمشوند. سنگوارهبند  ميجاو كالكارنایت تقسیم

ایي نادیك به سط  در داران فراوان بوده و محیط دریج بگ، دندان كوسه و روزنها ، بریوزول،دوكمه

نماید.به جوا منطقود سردشوت واحود وزیور  سون حاشید كمربند  از جاایر مرجاني را تدااي مي

 لكیتانین اما، در دیگر نقاط، سن بوردیگالین دارد.

زوا  زا  نازك كنگ ومرا و شویلا ، الیهسنگ تودهمتر، ماسه 5111تا  2551از « واحد بند چاكر»

زا  نازك زغا  زا  شی ي وجود دارد. الیهشده كه در پایین لن مگاریتمسبا تشكیل  –خاكستر  

)ساپروپ ي(، برگ و ساقد گیازان به مقدار زیاد وجود دارد. با توجه به انوا  گ وبیژرینا و گ وبوروتالیوا 

توانود به واحد بندچاكر سن میوسن میاني داده شده و به لحاظ قرارگیر  در رو  واحد وزیر  نمي

بسویار كوم اموق دارد، ولوي بوه سومت  تر از بوردیگالین باشد. بیشتر این واحد، رخسارة لبقدیمي

شوود. ایون واحود مراحول حدواسوط تبودیل ف ویش جنوب، محیط رسوبي به طور كامل امیق موي

 دزد.زا را به رسوبات نریتیك نمایش ميگودا 

سونگي و یه، سوی ت ماسوهمتر شیل خاكستر  رنگ نازك ال 3511شامل « دارخونیشواحد شیل »

زوا  رسووبي و لشومتگي سنگ با جورشدگي خوب است. در این واحود سواختزا  نازك ماسهالیه

ز  ماننوود داران كووفزیسووتي فووراوان اسووت. انوووا  گ وبیژرینووا، گ وبیژرینووده و تعووداد  روزنووه

Neoalveolina melocurdica .معرف سن میوسن پیشین تا میوسن میاني زستند 

شامل چهار زیرواحد است كه به ترتیب از پایین بوه بواال ابارتنود از:زیور واحود او ، « وكشاواحد ر»

شووند بوه تور مويدرشوتتر و دانهزا ضخیملزكي است كه به طرف باال ریتمسنگشامل شیل و گل

ا ا  كه در باالترین قسمت لن كنگ ومرا نیا وجود دارد. لثار فسیل، رسوبگذار  این زیر واحود رگونه
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درشت، كمي سوی ت الیه و دانهسنگ ضخیمدزند. زیرواحد دو ، شامل ماسهدر لب امیق نشان مي

 ا  و كنگ ومرا است. زا  شیل ماسهالیهلزكي و میانسنگ

دزود.زیر زا  الگوني زیيرسالین را نشان مويلثار فسی ي، لب كم امق و فراواني می یولیدزا، محیط

ا  اسوت.به دو زیور الیه توا توودهجورشدگي ضعیف، چندزاد ، ضخیمواحد سو ، شامل كنگ ومرا با 

 شود. دو زیر واحد باالیي، فسیل شاخص ندارند.واحد زیرین سن میوسن پیشین تا میاني داده مي

سنگ لیتیك، شیل و كنگ ومرا است كوه بوه سورات متر ماسه 2111شامل حدود « واحد درپهن» 

ا  و گ وووووي تبودیل جنوووووب، كنگ ومرا بوه رخسوارة ماسوهدزند. از شما  به تغییر رخساره مي

زووا  شود و در داخل این تووالي شوازد  از پیشورو  و پسرو  وجود دارد. با توجه به سنگوارهمي

Globorotalia menardi  ،Globorotia accostaensis  سن این واحد از میوسن میواني توا

یك موالسي است. كنگ ومرازا ضمن دریوایي بوودن، در پسین است.واحد درپهن معرف رسوبات نریت

 ارتباط با فراخاست پس از فاز كوزاایي زستند و بنابراین رخسارة موالسي دارند.

زا  رسوبي دریایي كم متر ضخامت شامل سه زیر واحد است كه در محیط 2751با « واحد جاقین»

 اند.زا  پارالیك و مصب نهشته شدهامق تا حوضه

زوا  كنگ وومرایي لن سنگ، كنگ وومرا و كموي شویل اسوت كوه الیوهزیرین، از نو  ماسه زیر واحد

زا  قرینوه مو  دارد. ریا چیند مسط ، ریاچیند مورب و مو  نقشبند  مورب، كانا  و نقشچینه

 شود.زا دیده ميسنگدر ماسه

شوده اسوت.زیر واحود زا  نازك كنگ وومرا تشوكیل رنگ و الیهسنگ سُرخزیر واحد میاني، از ماسه

سونگي زا  ماسوهالیهزا  صدف و میانسنگ، سی ت سنگ و كنگ ومرا با الیهباالیي، از شیل، ماسه

 تشكیل شده است.
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. Globigerinoides sp., Orbulina universa, Miogypsina sppزوایي ماننود سونگواره

 دزد.سن میوسن میاني تا پسین را نشان مي

سونگ اسوت كوه در زا  نازك ماسهدار و الیهسنگ سیيسمتر گل 1211شامل تا « واحد قصرقند»

زوا  لب انود. فسویلدریا  سكویي كم امق و یا محیط كوالبي و در لب و زوا  گر  نهشته شوده

دزد كوه نشان مي Granularia ophiomorph، و كم امق مانند Paleodictyonامیق مانند 

 كرده است.رات تغییر ميدر طي رسوبگذار  این واحد، شرایط به س

متور ضوخامت دارد و از نظور  4111رخسارة جانبي واحد قصرقند اسوت كوه توا « تنگواحد سهن»

سازد. ایون ا  را ميزا  پیوستهسنگ مقاو  تیغهزا  ریتمیك گ سنگ نامقاو  و ماسهداشتن ردیف

زوا  دور از منشوأ یوك هزا  ثانویه است. این رسوبات به احتما  متع ق به نهشتواحد دارا  سیيس

زا  رسوبي مصبي یا سكو  داخ وي را دارنود.اثر محیط زا ویژگيبادزن دلتایي زستند. میكروفسیل

ز  داران كفكنند. روزنهرا پیشنهاد مي mid – fanزا، محیط رسوبي كشند  و میان بادزن فسیل

یشین تا اوایل میوسن میاني و پالنكتون این واحد چندان زیاد نیست و زمگي معرف اواخر میوسن پ

 زستند.

زایي به ضخامت حدود یك صد متر تشكیل شده كه بخش زیرین این واحد از ریتم« واحد پیشین»

درصود قسومت بواال  ریوتم را  91یابود بوه طوور  كوه به طورف بواال درصود ماسوه افواایش موي

زوا  لشومته دارنود و زووووووا ویژگويدزنود. الیوهدرشت تشوكیل مويزا  میكادار، دانهسنگماسه

بنووووود  تدریجي، ریاچینوود موورب موجووووي، قالوب شیووووار ، زا  رسوبي مثل طبقهساخت

 شود.لودكاست در لنها دیده مي

 Globorotalia kugleri ،G. continuosa ،G. siakensisزوووایي ماننووود سووونگواره 

Globigerina venezuelanaاند., معرف سن اوایل تا اواخر میوسن پیشن 
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زا  دریا  كم امق میوسن پیشین تا میاني با شووازد  از پیشورو  معرف نهشته« واحد جاروت»

ا  با فرونشست لزسوته اسوت. بخوش زیورین تووالي از نوو  دریایي به داخل حوضهزا  نیمهردیف

زا و شیل لزكي رویي، رخسارة ج و  دلتا و یوا وابسوته بوه سنگزا  لشمته است، ولي ماسهرسوب

زا  موجود شود. سنگوارهرودخانه دارند. در بعضي نقاط نیا شوازد  مبني بر پسرو  دریا دیده مي

ا  خارجي، داخ ي و مرداب با این مد  رسوبي سازگار  دارند، زیرا بیشتر لنها متع ق به سكو  قاره

 , لبOphiomorpha Glockeriaلب امیق در قااده و  Paleodictyonزستند. لثار فسی ي، 

ارز زماني واحودزا  روكشوا، كند. واحد جاروت زمكم امق در باال  واحد، این پسرو  را تأیید مي

 تنگ و پیشین است. قصرقند و بخشي از واحدزا  سهن

 پ یوسن در مكران

سونگ، شویل و كنگ وومرا دار، ماسوهزا  سیويسمكران، رسوباتي از نو  مارن« زا  پ یوسننهشته»

( 3935كوا ، زوا  اخیوور )موكو در سوا « گروه مكوران( »3952)زوبر،  زستند كه در گووذشته

اند. سن واحوود مكران، محدود به پ یوسن نیست، ب كه تغییرات سني لن نامیده شده« واحد مكران»

 از میوسن پسین تا پ یوسن است.

تموا   میوسون –زا  پ یوسن (، گروه مكران شامل ردیف3951گمتني است كه از نگاه اشتوك ین )

( واحد مكران را محدود به رسوبات واقوع در بواختر گسول زنودان 3935كا  )مكران است. ولي مك

 زا  تازتون و پاالمي استماده كرده است.كرده و برا  رسوبات خاور گسل میناب از نا 

شهر، پیشین، سرباز و سراوان، كنگ ومرایي با قطعات بارگ وجوود دارد كوه بوه طوور در نواحي نیك

تر قرار گرفته است. این كنگ وموووورا كوه پیوسته و یا ناپیوستگي مواز  بر رو  سازندزا  قدیمينا

گوذار  شوده كوه سون نوا « واحووود نهنوگ»پاكستوووان است، به نا   Kechارز كنگ ومرا كچ زم
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پ یوسن پسین تا پ یستوسن پیشین دارد. در جنوب خوواور  زازدان، كنگ وومرا  سسوتي بوه نوا  

 ب وجود دارد كه به پ یوسن نسبت داده شده است.ت خا

سونگ ماسوه»، «سونگ خكوووماسوه»، «مارن گیوووشي»دارا  چهار زیر واحد « واحووود مكوران»

 است.« كنگ ومرا  میناب»و « تیوواب

نامود، ردیموي از ( لن را مارن گروه مكران میاني و مارن مكران مي3952، كه زوبر )«مارن گیوشي»

سنگ و سوی ت سونگ و گواه زا  نازك ماسهالیهدار خاكستر ، مارن و شیل با میانگ سنگ سیيس

اند. مارن گیوشي در لب كم امق زا پراكندهسنگزا و ماسهسنگكنگ ومرا است. خرده صدف در گل

نادیك به ساحل با تبخیر شدید نهشته شده است. به احتما  بخش محدود حوضد به شكل كووالب 

 شكل سبخا بوده است.و بخش باز لن به 

 Globorotaliaو زون  Globorotalia acostaensisزیور واحود گیوشوي بوین زون زیسوتي  

humerosa .قرار گرفته و سن میوسن پسین دارد 

سونگ بنود  موورب، ماسوها ، دارا  چینوهمتر كالكارناریت سُرخ و قهوه 473، «سنگ تیابماسه»

دار و نور  لزكوي فسویلسونگا  و گللزك نر  قهوها ،اسهزا  مریا لزكي از منشأ تيهبسیار دانه

 Globorotaliaاست كه در یك محیط ساح ي یا سدزا  ساح ي نهشته شده و به دلیل داشوتن 

humerosa  پ یوسن پیشین دارد. –سن میوسن پسین 

رخ متر، كنگ ومرا  چنووودزاد ، نارس با خمیرة فراوان، بوه رنوگ سُو  3155، «كنگ ومرا  میناب»

رسود. كنگ وومرا  مینواب بوه ا  رنگي ميسنگ و الیها  است كه به تدریج به تناوبي از ماسهقهوه

توووور از پ یوسون پیشوین باشود. تواند قودیميسنگ خكووووو نميلحاظ قرارگیووور  در رو  ماسه

االیي واحوود ارز كنگ ومرا  پاالمي و بخش بكنگ ومووورا  میناب با منشأ دلتووووایي دریایوووي زم

 ا  است.ا  و قارهتازتون با منشأ رودخانه
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سونگ و متر ضخامت، شامل سه زیر واحد با منشأ دریایي، زیر واحد ماسه 5315با « واحد تازتون»

كنگ ومرا و زیر واحد كنگ ومرایي است. واحد تازتون معورف یوك سیسوتم فنگ وومرایي و رسووبات 

جنووبي كوه زنووز در حوا  نشسوت اسوت  –و  شمالي لبرفتي دشت سیالبي است كه در یك فروب

كند. زا، نارس بودن رسوبات، جورشدگي ضعیف چنین مدلي را تأیید مياند. وجود كانا نهشته شده

توانند متع ق به مصب یك حوضوه بوا لب بسویار كوم اموق باشود. زا  حد واسط این واحد ميالیه

سط اوامل وابسته به دریوا بوا چنوین محیطوي شوازد  از جورشدگي، جا به جایي و ایجاد حمره تو

 سازگار  دارد.

)پاالمي نا  كوزي است كه از این كنگ ومرا تشوكیل شوده اسوت(. چنودزاد ، « كنگ ومرا  پاالمي»

متر ضخامت  4511ا  است. این واحد با بند  خوب و یكنواخت و با خمیرة ماسهدرشت، با الیهدانه

نشست سریع، زا  رسوبي این واحد نشانگر تهگرشیب دارد. ویژگيتر ارتباط دبا تما  واحدزا  كهن

اسوت.از نظور  braidedا  بریوده بریوده ا  در حا  فرونشست در یك سیستم رودخانوهدر حوضه

پ یوسون زیورین( سون واحود  –سنگ خكو )میوسون بواالیي سني، ارتباط ناپیوسته بین واحد ماسه

توانود از نظور د. با وجود این، به طور مح ي كنگ ومرا مويكنپاالمي را به پ یوسن پیشین محدود مي

 سني تا میوسن پسین گسترش داشته باشد.

ا  به زمین نا  واقع در مورز پاكسوتان و شوما  خواور  كه نا  خود را از رودخانه« واحوود نهنگ»

 متر( از كنگ ومرا  چندزاد  بوا جورشودگي 3591تا  335پیشین گرفته، شامل ضخامت متغیر  )

تر قورار دارد. ایون سنگي است كه با ناپیوستگي بر رو  تما  واحدزا  قدیميضعیف و خمیرة ماسه

ا  و متع ق به محیط رسوبي با انرس  زیاد ا ، كوزيایهزا  كنگ ومرایي رودخانهواحد نشانگر نهشته

سنگوارة دیگر   است كه به فراخاست زیاد منطقه اشاره دارد. در این واحد، به جا دو ادد استراكود،

سبب شده تا واحد نهنگ به  Ilyocipris ramdohrزا  منطقه و استراكود پیدا نشده است. داده

 پ یستوسن پیشین دانسته شود. –سن پ یوسن پسین 
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 پ یوسن در مكران

سونگ، شویل و كنگ وومرا دار، ماسوهزا  سیويسمكران، رسوباتي از نو  مارن« زا  پ یوسننهشته»

( 3935كوا ، زوا  اخیوور )موكو در سوا « گروه مكوران( »3952ر گووذشته )زوبر، زستند كه د

اند. سن واحوود مكران، محدود به پ یوسن نیست، ب كه تغییرات سني لن نامیده شده« واحد مكران»

(، گوروه مكوران شوامل 3951از میوسن پسین تا پ یوسن است.گمتني است كه از نگاه اشوتوك ین )

( واحود مكوران را محودود بوه 3935كا  )میوسن تما  مكران است. ولي مك – زا  پ یوسنردیف

زوا  توازتون و رسوبات واقع در باختر گسل زندان كرده و برا  رسوبات خاور گسول مینواب از نوا 

شهر، پیشین، سرباز و سراوان، كنگ ومرایي با قطعات بارگ پاالمي استماده كرده است.در نواحي نیك

تر قرار گرفته است. طور ناپیوسته و یا ناپیوستگي مواز  بر رو  سازندزا  قدیمي وجود دارد كه به

« واحوووود نهنوگ»پاكستووووان اسوت، بوه نوا   Kechارز كنگ وومرا كوچ این كنگ ومووورا كه زوم

گذار  شده كه سن پ یوسن پسین توا پ یستوسون پیشوین دارد. در جنووب خووواور  زازودان، نا 

« واحووود مكوران»ا  ت خاب وجود دارد كه به پ یوسن نسبت داده شده است.كنگ ومرا  سستي به ن

كنگ وومرا  »و « سنگ تیووابماسه»، «سنگ خكووماسه»، «مارن گیوووشي»دارا  چهار زیر واحد 

( لن را موارن گوروه مكوران میواني و موارن مكوران 3952، كه زوبر )«مارن گیوشي»است.« میناب

سونگ و زا  نوازك ماسوهالیهدار خاكستر ، مارن و شیل با میانسیيسنامد، ردیمي از گ سنگ مي

انود. موارن زوا پراكنودهسونگزا و ماسهسنگسی ت سنگ و گاه كنگ ومرا است. خرده صدف در گل

گیوشي در لب كم امق نادیك به ساحل با تبخیر شدید نهشته شده است. به احتما  بخش محدود 

ن به شكل سبخا بوده است. زیر واحد گیوشي بین زون زیسوتي حوضد به شكل كوالب و بخش باز ل

Globorotalia acostaensis  و زونGloborotalia humerosa  قرار گرفته و سن میوسون

بنود  موورب، ا ، دارا  چینوهمتر كالكارناریت سُورخ و قهووه 473، «سنگ تیابماسه»پسین دارد.
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لزكوي سونگا  و گوللزوك نور  قهووها ،  ماسوهزواریا لزكي از منشأ تيهسنگ بسیار دانهماسه

دار و نر  است كه در یك محیط ساح ي یا سدزا  ساح ي نهشته شوده و بوه دلیول داشوتن فسیل

Globorotalia humerosa  كنگ وومرا  مینواب»پ یوسن پیشوین دارد. –سن میوسن پسین» ،

ا  اسوت كوه بوه سُورخ قهووه متر، كنگ ومرا  چنووودزاد ، نارس با خمیرة فراوان، به رنوگ 3155

رسد. كنگ ومرا  میناب به لحاظ قرارگیوووور  در ا  رنگي ميسنگ و الیهتدریج به تناوبي از ماسه

تووور از پ یوسن پیشین باشود. كنگ وموووورا  مینواب بوا تواند قدیميسنگ خكووووو نميرو  ماسه

بواالیي واحوود توازتون بوا منشوأ  ارز كنگ وومرا  پواالمي و بخوشمنشأ دلتووووایي دریایوووي زوم

متر ضوخامت، شوامل سوه زیور واحود بوا منشوأ  5315با « واحد تازتون»ا  است.ا  و قارهرودخانه

سنگ و كنگ ومرا و زیر واحد كنگ ومرایي اسوت. واحود توازتون معورف یوك دریایي، زیر واحد ماسه

جنووبي كوه  –بو  شومالي سیستم فنگ ومرایي و رسوبات لبرفتي دشت سیالبي است كه در یك فرو

زا، نارس بودن رسووبات، جورشودگي ضوعیف اند. وجود كانا زنوز در حا  نشست است نهشته شده

توانند متع ق به مصب یك حوضوه بوا زا  حد واسط این واحد ميكند. الیهچنین مدلي را تأیید مي

وسط اوامل وابسته به لب بسیار كم امق باشد. شوازد  از جورشدگي، جا به جایي و ایجاد حمره ت

)پواالمي نوا  كووزي اسوت كوه از ایون « كنگ وومرا  پواالمي»دریا با چنین محیطي سازگار  دارد.

بنود  خووب و یكنواخوت و بوا خمیورة درشت، با الیوهكنگ ومرا تشكیل شده است(. چندزاد ، دانه

گرشویب دارد. تور ارتبواط دمتر ضخامت با تموا  واحودزا  كهون 4511ا  است. این واحد با ماسه

ا  در حوا  فرونشسوت در یوك نشسوت سوریع، در حوضوهزا  رسوبي این واحد نشانگر توهویژگي

سونگ است.از نظر سني، ارتباط ناپیوسته بین واحد ماسه braidedا  بریده بریده سیستم رودخانه

د. بوا كنوپ یوسن زیرین( سن واحد پاالمي را به پ یوسن پیشین محدود موي –خكو )میوسن باالیي 

توانود از نظور سوني توا میوسون پسوین گسوترش داشوته وجود این، به طور مح وي كنگ وومرا موي

ا  به زموین نوا  واقوع در مورز پاكسوتان و شوما  كه نا  خود را از رودخانه« واحوود نهنگ»باشد.

متور( از كنگ وومرا  چنودزاد  بوا  3591توا  335خاور  پیشین گرفته، شامل ضخامت متغیور  )



518 

 

518 

 

تر قرار سنگي است كه با ناپیوستگي بر رو  تما  واحدزا  قدیميضعیف و خمیرة ماسهجورشدگي 

ا  و متع ق به محیط رسووبي بوا ا ، كوزيایهزا  كنگ ومرایي رودخانهدارد. این واحد نشانگر نهشته

انرس  زیاد است كه به فراخاست زیاد منطقه اشاره دارد. در این واحود، بوه جوا دو اودد اسوتراكود، 

سبب شوده  Ilyocipris ramdohrزا  منطقه و استراكود سنگوارة دیگر  پیدا نشده است. داده

 پ یستوسن پیشین دانسته شود. –تا واحد نهنگ به سن پ یوسن پسین 

 ماگماتیسم و دگرگوني ترشیر 

 مقدمه

ني و زا  رزایي ناشي از دو رخداد كوزاایي لل  میوادر زمان سنوزوییك، نیروزا  فشارشي و تنش

ا  كوه ماگماتیسوم زا  پهناور  از ایران شوده بوه گونوهپایاني، موجب ماگمازایي شدید در گستره

دزند. بوه زا  ماگمایي ایران را تشكیل ميترشیر  با بیش از چند زواار متر حجم، بیشترین سنگ

بوه ویوژه  انود. در بسویار  از حواالت،نوا  داده« دوران ماگماتیسوم»رو، به سنوزوییك ایوران زمین

زایي مس، مولیبودن، سورب، رو ، الیگوسن، تكاپو  ماگمایي با كاني –زا  ماگمایي ايوسن فعالیت

دورة »رو، از ترشویر  ایوران بوه انووان زمراه بوده و بوه زموین111منگنا، لنتیموان، جیوه، طال و 

 ( بر این باور است كه : 3179شود. )امامي، نیا یاد مي« ف ازایي

 زا  لتشمشاني در اوایل ترشیر ، به ویژه ايوسن، اتماق افتاده است.فعالیت* شدیدترین 

شناسي از انوا  اسید  تا بازیك است و از نظر سيوشیمیایي * ماگماتیسم ترشیر ، دارا  تنو  سنگ

زوا ق یوایي امومیوت بیشوتر دارد. بوا ایون حوا ، برخوي لتشمشواني -روندزا  ق یایي و ك سویمي 

 تي و گاه تولیئتي دارند.زا  شوشونیویژگي

زا  این گروه به طور امده از لتشمشاني است. نموذ  –* ماگماتیسم ترشیر  به دو صورت نموذ  

 باشد.ا  و لذرلوار  مينو  گرانیتویید  و تكاپوزا  خروجي نیا به زر دو صورت گدازه
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سووایش، حموول و زووا  ترشوویر  گوواه منشووأ مسووتقیم ماگمووایي دارنوود و گوواه بوور اثوور فر*لذرلوار 

 اند.كالستیك( نهشته شدهگذار  بعد  )اپيرسوب

 –رو در میوسون ا  چیره بوده، به زموین* در اواخر ترشیر ، در بسیار  از نقاط ایران شرایط قاره

 ايوسن است.  –زا  لتشمشاني متماوت از پالئوسن پ یوسن پویایي سنگ

 دگرگوني ترشیر 

زا  دگرگووني ماننود للبیوت، ا  لتشمشاني ترشیر  دارا  كانيزدر بسیار  از نواحي ایران، سنگ

زا  اپیدوت، ك ریوت و زا  لتشمشاني، وجود كانيییت، زيولیت، لنالیسم زستند. جدا از روانهپمي ي

تواند نشانگر دگرگووني ك وي و خمیوف زا  ايوسن )سازند كر ( نیا ميموریونیت در لذرلوار مونت

 (. 3973ه، باشد )یوايو و زوشمندزاد

زوا  لتشمشواني ترشویر  ایوران، دگرگووني گرموابي زا  مذكور نشانگر لن زستند كه سنگكاني

اند.گمتني است كه دگرگوني ترشیر  ایران، بیشوتر از نوو  ضعیف اما بارگ مقیاسي را تحمل كرده

گماتیسوم دگرگوني استاتیك و نتیجد افاایش حرارت دما در پوستد ایرانامین بوده كوه در ایجواد ما

شناسوي شوده و بوه تقریوب از ترشیر  نقش اساسي داشته ولي تنها موجوب تغییورات كواني اظیم

زا  دگرگوني یاد شده داللت بر پدیدة دگرگووني دگرشك ي به دور بوده است. مطالعات پاراسنا كاني

ت در دو مرح د بسیار ضعیف رخسارة زيولیت و مرح د ضعیف رخسارة شیست سبا دارد.بودیهي اسو

امیق( بعود ، بوه ویوژه زا  نموذ  )امیوق و نیموها ، فعالیتكه جدا از دگرگوني استاتیك ناحیه

زوا  یووني زوا  اصو ي و بورزم كونشالیگوسن، در ناپایدار  كواني –زا  نموذ  مرز ايوسن توده

زوا  وابسوته زمچنوان از یوك زوا  لتشمشواني و تووفا  كه سنگاند، به گونهزمچنان مؤثر بوده

زایي موس، مولیبودن، للوومینیم، رگوني گرمابي ناشي از سیاالت ماگمایي متأثرند كه گاه با كانيدگ

 است. زمراه  111طال، بیسموت، منگنا، كايولن و 
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 زا  نموذ  ترشیر توده

زا  نموذ  ترشیر  ایران دارا  تنو  زماني و مكاني زیاد  زستند و بوه جوا مووارد محودود، توده

زا چندان زیاد نیسوت. لوذا، در شیمیایي و پرتوسنجي انجا  شده بر رو  این تودهسيومطالعات سنگ

زا  زیاد  وجود دارد كه زنوز پاسخ نهایي به لنها زا پرسشخصوص خاستگاه و حتي سن این توده

توان به سوه گوروه زا  نموذ  ترشیر  ایران را ميداده نشده است. با این حا ، از نظر زماني، توده

سواختي و جایگواه میوسن و پ یوسن تقسیم كرد كه با فاززا  زمین –الیگوسن، الیگوسن  –ايوسن 

 شناسي لنها انطباق دارد.چینه

 الیگوسن -هاي نفوذي ائوسن توده

الیگوسن پیشین بیشتر به لحاظ جایگیر  لنهوا در  –زا به زمان ايوسن پسین نسبت دادن این توده

زا  پرتوسنجي تأیید شوده و رسوبي ايوسن است كه گاه با داده زا زا  لذرلوار  و یا ردیفسنگ

زا  نموذ  موردنظر حاصل ماگمازایي وابسته به رخداد كوزاایي پیرنئن این باور وجود دارد كه توده

زوا  میكوادار، دانوه الیگوسن ایران بیشوتر از نوو  گرانیوت –زا  ايوسن (. نموذ 9-6است )شكل 

دار، موناونیت و دیوریت زسوتند. ولوي، بیوتیت –زا  زورنب ند انودیوریتدانه، گر درشت تا متوسط

زا بیشوتر تركیوب سیرجان و زمچنین در اطراف تهران، این توده –در شما  باختر  پهند سنند  

 الیگوسن ابارتند از: –زا  ايوسن ترین نموذ بازیك دارند. مهم

زوا  زوا و گودازهدارد كوه در درون لذرلوار  زا  نموذ  متعدد  وجوود، توده«زا  طار دركوه» 

زا محرز است ولوي سون اند. سن بعد از ايوسن برا  بیشتر این تودهايوسن )سازند كر ( جا  گرفته

زوا و منوابع ماگموایي، زا  مذكور ریشوهدقیق لنها مشخص نیست و این باور وجود دارد كه نموذ 

ب گرانودیوریتي دارند، ولي به طور مح ي تا دیوریت زا  طار  تركیزا  ايوسن زستند. نموذ گدازه

زوا بوه صوورت دو نووار موواز  اسوت كوه بوا دزند. رخنمون این تودهو حتي گابرو تغییر جنس مي
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زوا ادامود (، این تووده3975باشند و به باور خایین )زا  ناحیه زم روند ميزا  طولي و چینگسل

 زستند. داغ و قمقاز كوچكزا  قرهیگوسن كوهال –زا  ايوسن باالیي جنوب خاور  نموذ 

زوا  لتشمشواني اسوید و وجوود تركیب شیمیایي ق یایي، شوكل نووار ماننود، وابسوتگي بوه سونگ 

زا  نمووذ  طوار  نتیجود ذوب بخوش پواییني گیر  تودهزا  امیق سبب شده تا شكلشكستگي

 ه شود.پوسته و پیدایش ماگمایي گرانیتي، توسط مواد گر  گوشته دانست

گیور اسوت كوه در زا  درونزا  طار ، ایجاد دگرساني پیشرفته در سنگزا  بارز نموذ از ویژگي

زموراه  111لبواد(، لزون و رو  )معودن زه -نقاط زیاد  با تمركا ذخوایر  از موس، طوال، سورب 

. وضوع  زا  طار  نیستالیگوسن محدود به كوه –زا  ايوسن زایي وابسته به نموذ باشند. كانهمي

سواز  طوال بوا پواراسنا كووارتا، زون كاني 32حیدریه وجود دارد كه شامل مشابهي در كوه زر تربت

 (.3177پور، زماتیت و طال و به طور امده كوارتا، زماتیت، كالكوپیریت و طال است )كریم

تر از نوو  الیگوسن بیش –زا  نموذ  ايوسن ، به ویژه در نواحي ك یبر و سراب، توده«درلذربایجان»

با تركیب شیمیایي للومینیم و ق یایي زستند و مقودار پتاسویم لنهوا  دارزا  نم ین و لوسیتسینیت

دار رزگواه )ازور(، سوینیت توان به سینیت پسودولوسویتباشد كه از لن جم ه ميبیش از سدیم مي

 دار باشكند )شما  میانه( اشاره كرد.لنالیسم

داغ )بواختر كووه كندلو )جنوب دشت مغوان(، توودة اوقوالنمیرزاحسنزا  فوق، تودة افاون بر توده

انود. از انووا  الیگوسون لذربایجوان دانسوته شوده –زا  ايوسن سو از جم ه نموذ سبالن( تودة قره

 توان للومینا استحصا  كرد كه به فناور  پیچیده نیاز دارد.زا ميدار این تودهنم ین

زا  بواز  ماننود الیگوسن، بیشتر از نو  دروني –زا  ايوسن ذ ، نمو«سیرجان –زون سنند  »در 

زا بخشوي از گابرو و دولریت زستند. وجود بعضي برونادزا  اولترابازیكي سبب شده بود تا این توده
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( نشان داد كه این 3975زا  رنگي( ایران دانسته شوند. مطالعات برو )زا  افیولیتي )لمیاهمجمواه

 زا  موردنظر ابارتند:ترین نموذ ارتباط زستند. مهمزا  افیولیتي بيزا با مجمواهتوده

، واقع در جنوب قروه، كه نواي نموذ  بازیك درشت دانه با تركیوب «زا  خارسره )خرززره(توده» 

 –به درون مجمواد لتشمشان  شناسي لن زیاد است. این تودهگابرویي است ولي تنو  رخسارة سنگ

ا  و مرمرزوا  لن را زا  تودهزا  لن را به زورنم سسن سوراسیك، تاریق و گدازهلزكي سُنقُر به 

شناسوي ایون تووده بوه زا  حاو  لممیبو  و اسكاپولیت تبدیل كرده است. جایگاه چینهبه اسكارن

زمان پس از سوراسیك و پیش از میوسن اشاره دارند. ولوي پرتوسونجي دو نمونود سونگي، بوه روش 

( كه با مرز ايوسون 3975می یون سا  داللت دارند )ب ون و برو،  41تا  13، به سن لرگون -پتاسیم 

الیگوسن مطابقت دارد. الز  به ذكر است كه شرایط رخداد این تووده و قرارگیور  لن در شوما   –

 زا  بازیك سوراسیك منطقد زمدان است.باختر  تودة گرانیتي الوند، یادلور نموذ 

شد، یك تودة نموذ  بازیك اسوت ر ابتدا نواي مجمواد افیولیتي دانسته مي، كه د«تودة كامیاران»

 زا  ترشیر  كرمانشاه تاریق شده است.كه به درون ردیف

سونند (  –كی ومتر  شما  باختر  گردند مروارید )در مسیر كرمانشاه  31، كه در «سرتودة كاله»

زوا  دولریتوي، ست كه زمرازاني از سنگبروناد دارد شامل چند نموذ  بازیك با تركیب گابرویي ا

زا  كرتاسه و ايوسن تاریق و زالد گرمابي غني از زا در ف یشزارزبورسیت و لرزولیت دارد. این توده

زوا  ايوسون(، شناسي )تاریق در سنگاند. جدا از جایگاه چینهاسكاپولیت و لممیبو  به وجود لورده

 ن است.سن پرتوسنجي این توده، نشانگر سن الیگوس

زا  ايوسون سیر  از جم ه نموذ زا  كوه با، )نادیك مرز اراق( و گرانودیوریت«گابرو  پَنجوین»

 است.سیرجان  –الیگوسن زون سنند   –
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الیگوسون  –زوا  ايوسون ، به جا گرانودیوریت قصر فیروزه، دیگر نمووذ «در شما  و خاور تهران»

 باز  و به طور امده گابرویي زستند.

زوا  خاكسوتر  رنوگ دانوه ، در جنوب خاور  تهوران، از نوو  نمووذ «دیوریت قصر فیروزهگرانو»

سبا فراوان شواخص اسوت. یكوي  –سنگ و زورنب ندزا  سوزني متوسط است كه به داشتن بیگانه

زا  میگروگرانیتي الميروفیر ، میكرودیوریتي و به ویژه لپ یتي زا  این نموذ ، رگهدیگر از ویژگي

اند. در مورد سون باختر  در بدند تودة قصر فیروزه نموذ كرده –است كه در جهت خاور  رنگ گُ ي

می یون سوا (،  43 ± 6/3( به استناد سن پرتوسنجي )3166این توده نظرزا متماوت است. داور  )

 داند.گرانودیوریت قصر فیروزه را مربوط به رویداد كوزاایي پیرنئن مي

گاه سود كور  )امیركبیور( دارد. در اینجوا، هترین رخنمون را در تكیه، ب«گابرو موناونیت سد كر »

بخش پاییني توده، گابرو  دانه درشت است كه با یك گذر تدریجي به دیوریت موناونیوت، در بواال 

زا  مجاور یكسان است. به زمین دلیل، به طوور اموو  از رسد. شیب و امتداد توده با لذرلوار مي

ا ، توودة مووردنظر شود در حالي كه در یك نگواه منطقوهل سد كر  یاد مياین توده به انوان سی

زا  سبا سازند كر  تاریق شده و بخشوي از لن را بوه ساخت ح قو  )لوپولیت( دارد كه در توفیت

 47است. دیوریت سود كور   دار تبدیل كردهزا  لممیبو ویژه در حاشید شما  توده، به زورنم س

 (.3979می یون سا  سن دارد )بینا و زمكاران،  14شن لن، می یون سا ، و نو  رو

زوا  سوازند كور  ، نموذ  كوچكي است كه در جنوب رودزن، بوه درون توفیوت«گابرو  رودزن»

ا  از لن به صورت دایك دولریتي نیا بروناد دارد. گابرو و تاریق شده است. جدا از تودة اص ي، زبانه

زوا  نگ سبا تیره دارند و شناسوایي لنهوا در میوان لذرلوار دایك دولریتي، سیما  خرد شده و ر

دار اسوت كوه در شوما  ، از گابروزوا  اولیووین«لبوادگابرو  مبارك»مطبق سازند كر  لسان است.

زا  سازند كر  تاریق فشم و توفیت -لباد )نادیك لبع ي( به درون زون گس ي مُشا روستا  مبارك

 تجاید گرمابي شدید دارد.رو خرد شدگي و شده است به زمین
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، بر خالف دیگر نقاط، در بخش جنوبي حوضد ف یشي خاور ایران )نهبندان «زا  خاور ایراندر كوه»

ايوسون تاریوق  –زا  ف یشي كرتاسوه الیگوسن به درون نهشته –زا  نموذ  ايوسن خاش( توده -

زا  پراكندة دیگر از اش و تودهزا  خاور و جنوب خاور  خاند. گرانیتوییدزا  زازدان، گرانیتشده

زا زمروند زسوتند. گمتنوي اسوت كوه این مجمواه است كه در بیشتر جازا با راستا  امومي چین

زوا  ايوسون جوا  الیگوسن در ف یش –ساختي ايوسن زا  موردسخن، در اثر حركات زمیننموذ 

زایي به مانند اپیدوت، و كانياند كه گاه در زمبر  لنها دگرگوني گرمایي مهم به وجود لمده گرفته

زوا  افیوولیتي خواور زا نسبت به مجمواوهگارنت و والستونیت ظازر شده است. موقعیت این توده

خواش از نوو   –زوا  زازودان ایران و زمچنین نبود لتشمشاني شدید گویا  لن است كوه نمووذ 

(، ایون 3931رحسویني )زوا نیسوتند. بوه بواور پوماگمازا  كماني نبوده و نتیجد فورورانش صومحه

زا  زیر انووا  مهوم ایون گوروه است. تودهزا  زابل زا  سرف ف یشزا نتیجد لناتكسي بخشنموذ 

 زستند.

زا  متماوت از باتولیت تا دایك زستند كوه بوه صوورت جودا از ، به اندازه«گرانیتوییدزا  زازدان»

تا حووالي شهرسوتان خواش، برونواد كی ومتر   321یكدیگر، در باختر شهر زازدان، در یك درازا  

گرانیت اسوت  –دارند. بخش اص ي گرانیتوییدزا  زازدان شامل گرانودیوریت كوارتادار و موناونیت 

زا  تودة اصو ي، نشوانگر سون پرتوسونجي زا تغییرات زیاد دارد. بیوتیتشناسي این تودهولي سنگ

 (.3932ن، می یون سا  است )كم  و زمكارا 13 – 11لرگون(  –)پتاسیم 

توان در خاور و جنوب خاور  ، به سمت جنوب، دنبالد گرانیتوییدزا  زازدان را مي«گرانیت خاش»

زوا  اند. رخنموون ایون توودهزا  دو میكایي و به شدت زوازدهخاش دید كه بیشتر از انوا  گرانیت

ویوژه گسول  زوا  منطقوه بوهگرانیتي سیما  كشیده )بیضو ( دارد كه محور كشیدة لنها با گسول

 سراوان مواز  است.
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زا  افیولیتي تاریق شوده، از جم وه ، كه در جنوب خاور  بیرجند، به درون لمیاه«گرانیت دودره»

الیگوسن خاور ایران است كه بوه دلیول داشوتن قطعوات كوچوك و بارگوي از  –زا  ايوسن نموذ 

وارد بر زون برخورد  ب وك زا  زا  افیولیتي سن پس از كرتاسد پسین لن محرز است. تنشلمیاه

 زا  خاور ایران سبب شده تا این گرانیت خردشدگي شدید داشته باشد.لوت و كوه

الیگوسن خاور ایوران اسوت كوه در زون  –زا  ايوسن ، زمچنان از نموذ «زالو گرانیت گنیسي ده»

دار بوا یت بیوتیوتبرخورد  ب وك لوت و حوضد ف یشي خاور ایران بروناد دارد. این توده، نواي گران

سیما  گنیسي است و دگر شك ي لن نتیجد برخورد نهایي دو صمحه لوت و ب وك زی مند در پایان 

 زا  بعد  است.ايوسن و تنش

تووان در كموان الیگوسون را مي –زا  نموذ  نسبت داده شده به ايوسون ، توده«در ایران مركا »

در كمان ماگمایي ارومیه بامان، موناوگرانیت ناحید  بامان و یا در ب وك لوت دید. –ماگمایي ارومیه 

می یون سا  ) كایا  41تا  17اشتهارد با سن پرتوسنجي  –زا  ساوه دیوریت –زرند ساوه و گرانیت 

( به سن الیگوسن پیشین زستند و در ضمن گرانیت گابرو  حووالي شوهربابك و 3973و زمكاران، 

زا  سواوه زا  بارز نموذ اند. از ویژگيا پسین دانسته شدهگرانیت جبا  بارز به سن ايوسن میاني ت

زا  مجاور است كه با نواي دگرساني گرموابي بوه زا  ماگمایي گر  برگدازهاشتهارد، تأثیر سیا  –

زایي از نو  للونیت )منطقد تاكستان(، كايولن )معدن گالك ساوه(، باریت )معوادن ورده و ویژه كاني

 111ساوه(، منگنا )رباط كوریم( و  –و ، مس )معدن الك در خاور اشتهارد لزباان ساوه(، سرب، ر

زمراه است.در ب ووك لووت )مركوا (، دیوریوت كووه ریجوي )ریگوي( و دیوریوت كووه ابودالهي از 

 است.الیگوسن  –زا  گروه ايوسن نموذ 

 میوسن -الیگوسن  هاي نفوذيتوده
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زا  نموذ  متعدد  در بارز، تودهجبا  –ك كركس میوسن، در امتداد نوار پ وتونی –زمان الیگوسن 

 –میوسون نووار كوركس  –زوا  الیگوسون تورین نموذ (. از مهوم9-6اند )شكل لن جایگیر  شده

 زا  جدو  زیر اشاره كرد.توان به تودهبارز، ميجبا 

گي و بارز، با روند سواختار  ناحیوه زموازنجبا   –زا  نموذ  كركس گمتني است كه روند توده 

زا  پرتوسونجي سوبب شوده توا پورحسویني شناسي و زمچنوین سونزمخواني دارد. جایگاه چینه

زا از حدود الیگوسن میاني لغاز شوده و در میوسون ( بر این باور باشد كه جایگیر  این توده3931)

 –زوا  الیگوسون پیشین میاني به بیشترین شدت خود رسیده است. نامبرده به دو دلیل زیور، توده

 داند.زا  ایران و اربستان ميمیوسن را نتیجد زمگرایي صمحه

 زا  نمود  مذكور با امتداد زون فرورانش تتیس جوان زمازنگي دارد.* روند توده

رسد كه ماگما از ذوب گوشته و زا نسبت بنیاد  استرونسیم پایین است و به نظر مي* در این توده

 ساختي كافتي نیست .ا حاصل یك رسیم زمینیا پوستد اقیانوسي حاصل شده باشد و لذ

توان نتیجوه گرفوت كوه فورورانش ( ميm.a 5 ± 24با توجه به سن پرتوسنجي تودة نموذ  نطنا )

 احتمالي پوستد اقیانوسي تتیس جوان به زیر صمحد ایران، در پالئوسن نیا فعا  بوده است.

 هاي نفوذي پلیوسنتوده

شناسوي )تاریوق در اسوتناد سون پرتوسونجي و یوا جایگواه چینه زا  نموذ  ایران بهبعضي از توده

زوا كوچوك و پراكنوده زسوتند و گونه توده(. این9-6زا  میوسن( سن پ یوسن دارند )شكل سنگ

 ترین لنها ابارتند از :امده

شامل دو تودة سینیتي پورفیرویید مجااست كه در شوما  روسوتا  لواسوان بوه « سینیت لواسان»

زا چندان مشخص نیست. بوه بواور لسورتو اند. سن این تودها  سبا ايوسن نموذ كردهزداخل توفیت
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پ یوسون، تاریوق  –فشوم و در مورز میوسون  –زا  مذكور زمامان با راندگي مشا (، نموذ 3966)

متر( قرار دارد نوواي  4361كوه ) به ب ند  كه در فاص د كمي از ق د اَ َم« كوهگرانیت اَ َم»اند.شده

زا  گرانووفیر، زوا  غنوي از تورموالین، رگوهزایي از لپ یتا  ق یایي است كه بوا رگوهیت تودهگران

دار قطع شده است. ساختار این توده، باتولیوت گونوه بوا زا  زورنب ندزا  بیوتیتي و دولریتپورفیر

 2 توا 3اپیودوت( بوین  –كی ومتر و پهنا  زالود دگرگووني لن )رخسوارة للبیوت  7تا  6قطر حدود 

زوورنم س و حتوي  -كی ومتر است. ولي، به صورت مح ي، دگرگوني زمبر  توا رخسوارة لممیبوو  

(، سن این تووده را بعود از دونوین دانسوتند. سون 3962زورنم س است.گانسر و زوبر ) -پیروكسن 

زا  ایون می یون سا ( گویا  جوان بودن لن است. در ضمن، نموذ رگوه 1-5پرتوسنجي این توده )

میواني  –زوا  سوراسویك پواییني زا  پالئوزوییوك بور رو  ردیفدر سطوح راندگي سنگ گرانیت

 زا  پ یوسن جایگیر شده است. جایيدزد كه تودة مذكور پس از جابه)سازند شمشك( نشان مي

زا  متور(، سونگ 4211زوا  پوورفیر  ق ود تخوت سو یمان، )بوه ب نود  گمتني است كه گرانیت

زا  موناونیتي از زماادزا  و سنگكوه(رنب ند و بیوتیت )واقع در خاور اَ َمگرانودیوریتي غني از زو

زا  نئووسن رخنموون زایي بین توفزا  موناونیتي به صورت ادسيكوه زستند. سنگگرانیت اَ َم

 دارند كه حاكي از جوان بودن لنها است.

سوط توا درشوت دانوه و غنوي از از نو  كوارتا موناونیت و گرانودیوریوت دانود متو« باتولیت لكاپل»

كووه كی ومتر  شما  خاور  اَ َوم 5للبیت است كه در  –زا  للكالي پرتیتي و اولیگوكالز ف دسيار

انود. بوه بواور گانسور دیاباز  و الميروفیر  قطع كرده –زا  لپ یتي بروناد دارد. این باتولیت را رگه

ا زستند. این باور وجود دارد كه موناونیت لكاپل و زتر از الميروفیرزا و لپ یت( دیاباززا جوان3962)

 »زمان )پ یوسن(اند.كوه زمگرانیت اَ َم

رنوگ نئووسن را قطوع كورده جنوب دریا  خار، تودة كوچكي است كه رسوبات سُرخ« كوارتا پورفیر

 زا  پ یوسن باشد.تواند از جم ه نموذ است. این توده مي
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لتشمشاني زستند كه بروناد لنها روند خطي دارد و جایگیر   گنبدزا  نیمه« زا  درة نورداسیت»

توان در نواحي كند. این گونه گنبدزا  داسیتي جوان را ميلنها در زون گس ي درة نور را تدااي مي

زایي لنتیمووان و طوال زموراه اسوت. در دیگر  مانند داشكسن قروه، دید كه جایگیر  لنها با كواني

دار است كه گنبودزا  داسویتي سولمید  طال –زا  سی یسي ا  و زونرگه زایي از نو اینجا، كانه

اند و با انوا  دگرساني گرمابي به ویژه لرسی ي و سی یسي زموراه زسوتند. داغ را بریدهداغ و سار لق

قسمت در  33تا  31زا  سی یسي سولمید  از و در زون 266تا  55دار از زا  كانهایار طال در رگه

سوباوار،  –لباد )شوازرود( (. در نوار افیولیتي اباس3179كند )راستاد و زمكاران، تغییر ميمی یون 

زووا  لوار  زا  ايوووسن و حتوي نهشتهزا  افیولیتي، سونگدار در لمیاهزا  لممیبو ریوداسیت

دار (. با توجه بوه كانوه31-6انود و جوان بودن لنها قطعووي است )شكل رنگ نئوسن تاریق شدهسُرخ

 شود. زایي پیشنهاد ميزا از نظر كانيزا  مشابه در ناحید قروه، مطالعد این تودهبودن توده

زا در جنوب كاشان، از نو  گرانیت، گرانودیوریت و میكرو گابرو زستند كه گدازه« زا  قُهرودتوده»

(، 3971اند. زازد  )ریدهكی ومتر، ب 2تا  5/3زا  پ یوسن را با ایجاد زالد دگرگوني، به پهنا  و توف

زوا بوا گرانیوت ( ضومن مقایسود ایون توده3157زاده )داند. حسونزا را به سن پ یوسن مياین توده

زوا  گرانودیوریوت زوا و دایكداند.بعضوي از دیوریتكركس، سن لنها را بعد از میوسن پیشوین مي

زوا  نئووسن از جم وه نموذ  بارز، به دلیل جایگیر  و نموذ دركنگ ومرا  میوسون وپورفیر  جبا 

 (. 3971پ یوسن زستند ) دیمیتریویچ، 
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 لتشمشاني ترشیر 

زا  جنووبي البورز زا  وسیعي از ایران، به ویژه در ایوران مركوا ، ب ووك لووت و دامنوهدر گستره

رسد كه به سترش و ستبرا  درخور توجه دارند و چنین به نظر ميزا  لتشمشاني ترشیر  گسنگ

زوا  گرموایي وابسوته، زا  ناشي از رخداد كرتاسد پایاني )رویداد الرامین( و جریاندنبا  فشردگي

زوا  زا  لتشمشاني و یوا ردیففاززا  كششي سراسر ، موجب ماگمازایي گسترده به صورت روانه

زموان ايوسون در بیشوترین مقودار بووده و كوم و بویش، زمچنوان در  لذرلوار  شده كه به ویژه در

می یوون سوا   39 – 22می یون سا  پیش(، میوسن میواني ) 17 – 41زا  الیگوسن لغاز  )زمان

فعا  كنووني زا  فعا  و نیمهمی یون سا  پیش( تكرار شده و حتي لتشمشان 32پیش( و پ یوسن )

(. گمتني است كه 3171زاده، تكاپوزا  ماگمایي دانست )درویشا  از زمین توان ادامهایران را مي

دارند كوه وتور لن كموان  الااویهزا  ترشیر  ایران، لرایشي نادیك به مث ث قايمزا و لذرلوار روانه

 Centralباموان اسوت و نوگول )منتشور نشوده( بوه لن ماگماتیسوم مركوا   –ماگمایي ارومیوه 

Magmatic .نا  داده است 
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ا  از لن زا  لتشمشاني ترشیر  ایران چندان زیاد نیسوت و نتوایج پوارها  پرتوسنجي سنگزداده

نگار  است كه بررسي لنها رو، بیشتر مقایسد سني بر مبنا  جایگاه چینهلمیا است. به زمینپرسش

 سازد.را در دو زمان پالئوسن و نئوسن ممكن مي

 آتشفشانی پالئوژن

لئوسن به ویژه در ب وك لوت و ایران مركا  رخنمون دارند. در ب وك زا  تمكیك نشده پالتشمشاني

زا( توا زا  ایگنیمبریتوي و گودازهزا  اسید )لذرلوار ، روانهزا  مذكور انوااي از سنگلوت، سنگ

ق یایي )داسیت لنودزیتي، لنودز  بازالوت( و  -زا  ك سیمي زا  حدواسط با روند ك ي سنگسنگ

توان در كمان زا  لتشمشاني پالئوسن را ميباشند. در ایران مركا ، سنگ( ميق یایي )بازالت ق یایي

بامان به ویژه در نواحي شهربابك، اردستان، كاشان، لران، ساوه و غیره دید كه در  –ماگمایي ارومیه 

زا  زا  زیر اشبا  ق یایي )فنولیت، تمریت، بازانیوت( در كنوار سونگبعضي نقاط )شهربابك( سنگ

 شوند.زا( دیده ميشبا  )داسیتفوق ا

 آتشفشانی پالئوسن

رسووبي بوه طوور  –زا  لتشمشاني و یا لتشمشواني ا  سنگتكاپوزا  خروجي پالئوسن، شامل پاره

زا  لنودزیتي )قواين، تبریوا(، تووان بوه سونگامده با تركیب لندزیتي زستند كه از لن جم وه مي

زا  متالنودزیتي )منطقود ا  از سونگدبیل( و پوارهرسوبي )منطقد ار –لندزیت زمراه با لتشمشاني 

 بیرجند( اشاره كرد.

اند. در زا  لتشمشاني پالئوسون در سوه ناحیوه گواارش شودهسنگ« حوضد ف یشي خاور ایران»در 

است. در كوه دوپشتي، رسوبي  –زا  لتشمشاني حوالي دریاچد زامون، لتشمشاني پالئوسن مجمواه

زوا  واكلتشمشاني دارند و شامل توف و گور  -لذرلوار  و تخریبي زا  موردنظر خاستگاه سنگ

زا  جوش خورده به زمراه واك لتشمشاني و گ سنگ توفي در وسط و گدازهلتشمشاني در زیر، گر 
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زا  پالئوسن از نوو  تووف جووش چي، خروجيزا  لتشمشاني وابسته در باال زستند. در جانلوار 

 یب تراكي بازالت است. خورده یا ایگنیمبریت با ترك

زا  نیمه اسید  با تركیب داسیتي دار كوه ابدال هي و سنگزا  پیروكسنلندزیت« در پهند لوت»

زا  بوازالتي و رسووبي منطقود داسیتي شما  لوت )خاور بشورویه( و سورانجا  سونگ –و تراكیتي 

 است.لباد، به سن پالئوسن اهلل

 آتشفشانی ائوسن

زاد ایران به سن ايوسن زستند كه به ویژه در كمان ماگمایي ارومیووه شمشانستبرترین واحدزا  لت

زا  خاور ایران، ب وك لوت، جنووب بینوالود، بخوش جنووبي البورز و شوما  بواختر  بامان، كوه –

شناسي و محیط تشكیل زا  لتشمشاني ايوسن ایران، تنو  سنگلذربایجان رخنمون دارند. در سنگ

زا نیا تغییرات زیاد  از درخور توجه است. در ضمن، تركیب شیمیایي این سنگا ( قاره –)دریایي 

اسید  تا باز  دارد. ولي، در یك نگازي ك ي، ویژگي بارز لتشمشاني اص ي ايوسن ایران دو تركیبوي 

ا  موجوب ا ، ضمن ذوب پوسوتد قوارهسان كه، ماگما  بازیك با منشأ گوشتهبودن لن است. بدین

زا  ايوسن ایران، اخوتالط (، در لتشمشاني3179اسید  شده است. به باور امامي )تشكیل ماگما  

ماگمازا  اسید و بازیك یك پدیدة فراگیر است كه در تولید ماگمایي با تركیوب حدواسوط گواه بوا 

باشد. گمتني است كه تكاپوزوا  لتشمشواني ايوسون ق یایي مؤثر مي -ویژگي سيوشیمیایي ك سیمي 

زوا  ا  و لذرلوار  و یوا ردیفزا  گودازها ، سونگزا  گودازهاز نوو  سونگ ایران ممكون اسوت

 رسوبي باشند. –لتشمشاني 

بامان بیشترین گسوترش  –لتشمشاني ايوسن، به ویژه در كمان ماگمایي ارومیه  «در ایران مركا »

بووده و سويس  و زیردریوایي ق یوایي -زا  اولید ايوسن ایران مركا  از نو  ك سیمي را دارد. فوران

زوا  مخت وف و انود، بوا حجمق یایي بوده -زا  لتشمشاني كه به طور متناوب ك سیمي انوا  سنگ
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زا به طرف ق یوایي )سودیمي و یوا اند. در ايوسن پسین تركیب گدازهبدون نظم و ترتیب خار  شده

(.در منطقود 3157، مهودو ، 3157زاده، اند )حسونپتاسیمي( و به شدت ق یایي گرایش پیدا كرده

 ، لتشمشاني ايوسن شامل چهار گا  اص ي است.«شهربابك»

ا  بوا زوا  گودازهمتر، شامل لگ ومرا، الپی وي تووف و جریان 3111گا  نخست، به ضخامت حدود 

 تركیب لندزیت و بازالت است.

ي توف، تراكوي الید لذرلوار ، الپی  7زا  الیه مانند و از پایین به باال شامل گا  دو ، از نو  بازانیت

 لندزیت، لندزیت، تراكي لندزیت، لندزیت و لگ ومرا است.

متور  35زا  متماوتي از ف دسياتویید است كه بوا حودود گا  سو ، شامل فنولیت و تمریت با نسبت

پوشواند. ایون فواز زا  فواز قب وي )فواز دو ( را ميزا  لوار  لغاز و به طور دگرشیب سونگنهشته

 ن میاني دانسته شده است.ولكانیسم به سن ايوس

رنگ( لندز  بازالت )سبارنگ( و تراكي رنگ(، بازالت )سیاهگا  چهار ، شامل برش لتشمشاني )سُرخ

 لندزیت )سیاه( به سن ايوسن پسین است. 

رسووبي، بوه ویوژه لتشمشواني  –، لتشمشواني ايوسون از نوو  لتشمشواني «نوراق -راوند »در منطقد 

رنگ زا  لوار  سُرخزا  كرتاسه و در زیر ردیفدگرشیب بر رو  سنگزیردریایي است كه به طور 

نراق از نو  انمجار  بوده  –زا  لتشمشاني منطقد راوند الیگوسن قرار دارند. در ايوسن پیشین، تكاپو

انود. در ايوسون زا  حاصل به طور دگرشیب بر رو  كنگ ومرا  قاادة ايوسن قورار گرفتوهكه سنگ

متر ضوخامت، شوكل  2111دار، گاه تا زا  لزك نومولیتالیهالیه حاو  میانازكزا  نمیاني، توف

اند در ايوسن پسین، حجم بیشتر تكاپوزا  لتشمشاني از نوو  تووف روشون رنوگ بوا تركیوب گرفته

 (.3179ریولیتي تا ریوداسیتي است كه از نظر بافت و ساخت تنو  زیاد دارد )امامي، 
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دار، لنودزیت بوازالتي، لنودزیت، سنگ لتشمشاني از نو  بازالت اولیوین ، زمت نو «لران»در منطقد  

تراكي لندزیت، تراكیت، داسیتویید و ریولیت پورفیر  وجود دارد كه تركیب شیمیایي لنهوا نشوانگر 

ماگما  شوشونیتي و تغییرات سني لنها از ايوسن میاني توا ايوسون پسوین اسوت. لخورین تكواپو  

زایي از لزوك الیوها  اسوت كوه گوازي میانواحد لذرلوار  با ساخت توودهلتشمشاني ناحید لران، 

ا  دارد كه گازي دگرساني گرمابي موجب تشكیل بنتونیت و سوایر دار و گازي ناخالصي ماسهفسیل

 زا نشاند نهشت در محیط خشكي دانسته شده است.زا شده است. رنگ سُرخ بخشي از توفرُس

زا  لتشمشواني )ریولیوت، لتشمشاني ايوسن شامل سوه بخوش سونگ، تكاپوزا  «ساوه»در منطقد 

زا  لتشمشواني )لذرلوار  و ا ، به سن لوتسین )در زیر(، سنگداسیت و كمي لندزیت( محیط قاره

لزك، به سن لوتسین پسوین )در سنگ و سنگزا  مارن، ماسها ( با بین الیهزا  گدازهكمي روانه

زا  لزكي به سن پریابونین )در باال( یتي گاه با بافت پورفیر  و الیهزا  لندزیتي والتوسط( و روانه

 (.3973است )كایا و زمكاران، 

زاد ايوسن، بوه طوور زا  لتشمشانزا  نركوه، سنگ، به ویژه در كوه مااحم و كوه«انار » در منطقد 

لنودزیت بوازالتي، زا  پوشانند و از پوایین بوه بواال شوامل سونگتر را ميزا  قدیميدگرشیب الیه

زا  تراكیتي، لندزیتي، تراكوي بازالوت و زایي از گدازهزا  سُرخ، تراكیت لندزیتي، توف و روانهتوف

زا  لتشمشواني ، به ویژه در نواحي خوور و كووه لطیوف، سونگ«كویر بارگ»برش است.در منطقد 

نموذ  با تركیب ق یایي  –است كه نشانگر نواي لتشمشاني زا  دروني كوچك زمراه ايوسن با پیكره

دارنود و ممكون اسوت حاصول تمریوق  از نو  بازالت للكالي، تراكي بازالت، تراكي لندزیت و تراكیوت

 ( .3971ماگما  بازالت ق یایي ايوسن باشند )دیمیتریویچ 

زا  ايوسن در دو ناحیود خواور بشورویه و خواور نایبنودان )سوه ، لتشمشاني«ب وك لوت»در منطقد 

زوا  زا  لتشمشاني و لذرلوار  اسوید  بوا برتور  بوا سونگاد دارند كه شامل سنگچنگي( برون

ق یوایي )داسویت،  -زا  حدواسوط، دو رونود ك وي ك سویمي لذرلوار  و ایگنیمبریتي است. سنگ
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لندزیت، لندز  بازالت( و ق یایي )بازالت ق یایي، تراكي بازالت، تراكي لندزیت( دارند. در خاور بشرویه 

زا  داسیتي سبا در زیر زا  لتشمشاني ايوسن شامل دو بخش اص ي توفوك لوت(، سنگ)شما  ب 

دار در باالست. در خاور نهبندان )سه چنگي(، مجمواود لتشمشواني ايوسون از زا  بیوتیتو لندزیت

زوا  بوازالتي با مقدار كمي لنودزیت و جریان لندزیتي زمراه با لذرلوار  –زا  داسیتي نو  جریان

می یون سا  )ايوسون میواني(  4/49 ± 5/2زا  لذرلوار  این مجمواه سن پرتوسنجي ردیف است.

 (.3973دارند )لب و خاك، 

زا  لذرلوار  و ا  از سونگزا  لتشمشاني ايوسن، شامل مجمواوه، فعالیت«لذربایجان -در البرز »

، «سازند كور »ي ایران شناسزا  دریایي است كه به طور امده سن ايوسن میاني، و در چینهگدازه

زوا  توالش )البورز مركوا  و بواختر (، نشوانگر نا  دارند این سازند با گسترشي از دامغان توا كوه

متور  1111زا  زیردریایي در زموان ايوسون اسوت كوه گواه توا زا  انمجار  شدید لتشمشانتكاپو

  لتشمشواني، زاا  از سونگضخامت دارد. از نظور خاسوتگاه، سوازند كور  شوامل طیوف گسوترده

لزوك، شویل( زا  رسوبي )سونگزا  توفي( و رخسارهسنگزا  حدواسط )توفیت و ماسهرخساره

زا  لذرلوار  نیست. در این سوازند )كور ( است. واحدزا  لتشمشاني سازند كر  منحصر به ردیف

د كالك )خواور شناسي متماوت را دید. در منطقزا و جایگاه چینه، با ویژگيزا  گدازهتوان روانهمي

زا  لتشمشاني بروناد دارد كه به طور امده ترین سنگترین بخش سازند كر ، كهنكر (، در پایین

زا  بخش دار با تركیب بازیك است ولي گازي لتشمشانيزا  زیردریایي برشي و حمرهاز نو  گدازه

زا  بخش د. لتشمشانيزا  اسید  غني از سی یس زستنپاییني سازند كر  از نو  دایك و یا گدازه

است  لوار  با تركیب تراكیتي -زا  لتشمشاني زا  تراكیتي و سنگمیاني سازند كر  از نو  گدازه

زوا  سوازند كور ، كه پدیدة تمریق ماگمایي و تب ور بخشي در لنها لشوكار اسوت. در بواالترین افق

ند كه تركیب لنهوا بیشوتر شوا  پورفیر  ظازر ميزا  گدازهزا  لتشمشاني به صورت سنگسنگ

ا  گسوترش متمایل به حدواسط تا باز  )بازالت للكالي تا تراكیت اسوت و در محویط نادیوك قواره

ا  بخش باالیي سازند كر  را زا  گدازها  دارند. روانهیافته و رنگ خاكستر  متمایل به سُرخ قهوه
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زوا  توالش تووان دیود. در كوهيزوا  توالش و در منطقود طوار  مبه ویژه در شما  تهران، در كوه

زا  مورد سخن از نو  پیروكسن لندزیت پورفیر  زستند. در منطقود طوار  از انووا  بازیوك گدازه

 باشند.اوسیت بازالت مي –مانند الیوین 

زوا  لتشمشواني و رسووبي دوران سوو  زا  سنگي از نو  سنگ، دو سو  رخنمون«منطقد ازردر »

زوا چنوین سن پالئوسن، به ویژه ايوسن زستند. از بررسي این رخنمون است كه بخش بیشتر لنها به

زا  لتشمشاني متماوتي بر حسب مكان و زمان صورت گرفته اسوت. بورا  شود كه تكاپودریافت مي

زا  لذرین از پالئوسن لغاز شده در حالي كه در منواطق نمونه در جنوب باختر  این ناحیه، فعالیت

زا  لوار  اني بیشتر از ايوسن پیشین رخ داده و یا در شما  منطقه رسوبزا  لتشمشمركا  تكاپو

لتشمشواني  –با خاستگاه لتشمشاني، به سن پس از ايوسن پیشین، بروناد دارند. به مجمواد رسوبي 

نا  داده شده است. سازند « سازند مجیدلباد»ايوسن زیرین )پیش از لوتسین( منطقد ازر  –پالئوسن 

شووند )قابول ايوسن بواالیي پوشویده موي –زا  لتشمشاني لوتسین پیشین با سنگ مجیدلباد، خود

زوا  لتشمشواني در یوك زموان كوتواه و ارز سازند كر (. بنابراین، این سنگزا  زمقیاس با گدازه

 اند.میاني، شكل گرفته –بیشتر در زمان ايوسن زیرین 

تمریوت، تراكوي لنودزیت، زیالوكالسوتیك،  ، تكاپوزا  لتشمشاني ايوسن از نو «در منطقد الزرود»

سنگ و مارن را تمریتي است. در ضمن ماسه –زا  بالشي با تركیب لندزیتي برش لتشمشاني، گدازه

زا  لندزیت پورفیر ، لندزیت بازالوت، داسویت، ایگنیمبریوت و ریوداسویت توان به زمراه گدازهمي

زا  ايوسن در دو پهند جداگانوه چا (، سنگتركمن –چمن دید.در جنوب خاور  تبریا )ناحید قره

زا  لذرین با تركیب لنودزیت، ایگنیمبریوت، لنودزیت بازالوت چمن، سنگبروناد دارند. در پهند قره

زوا  موارني بُاگوش، ايوسن بوا ردیوف –زا  ناچیا رسوبي دارد. در باریكد سراب الیهاست كه میان

زوا  دار )به سن ايوسون زیورین( و سويس روانوها  ماسهزلزكدار لغاز و با سنگدار و نومولیتگچ

 یابد.زا  اسید  ادامه ميبازالتي و گدازه –لندزیتي 
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 الیگوسن -آتشفشانی ائوسن 

زا  كوزاایي پیرنئن كه در اواخر ايوسن و اوایل الیگوسن رو  داده تأثیر درخور توجهي بور حركت

زا  خشكي اسوت. بوه این رویداد،گسترش محیطشناسي ایران داشته است. یكي از پیامدزا  زمین

ا  زستند رو، تكاپوزا  لتشمشاني این زمان، به طور امده از انوا  دریایووي كم امق تا قووارهزمین

زوا  كه بیشتر لنها رنگ سُرخ و یا خاكستوور  تیووووره دارنود كوه بوا رنوگ مایول بوه سوبا ردیف

 لتشمشاني ايوسن تماوت لشكار دارد.

 –توان در نواحي قمصر، شهربابك الیگوسن را مي –زا  لتشمشاني ايوسن تكاپو« مركا  در ایران»

 دید. 111انار، جنوب سباوار و 

میانوه(، داسویت  –الیگوسن شامل ریولیت )انالوي  –زا  ايوسن لتشمشاني« لذربایجان -در البرز »

زا، فووق اشوبا  از است. این سونگ )میانه( لندزیت )تبریا( و تراكي لندزیت، التیت و بازالت )میانه(

ا  از ا  را بورا  پوارهتوان منشأ پوستهسی یس، با گرایش متماوت پتاسیمي و یا سدیمي بوده و مي

زا  بازالتي با گرایش سودیمي نیوا وجوود زا  اسید  یاد شده، سنگلنها پذیرفت. افاون بر سنگ

تراكیتوي(  –)تراكي لندزیت، فنولیتي  اسید  –زا  حدواسط دارد كه خود منشأ  برا  لتشمشاني

 زا به زمراه مواد لذرلوار  زستند.ا  محض، در بندرانالي گدازهزا  گدازهاند. جدا از روانهبوده

زا  گونواگون و در چنود مرح ود الیگوسن، از سنگ –زا  لتشمشاني ايوسن تكاپو« در ب وك لوت»

ا  از الیگوسن مجمواوه –گروه لتشمشاني ايوسن  اند. در خاور گسل نایبندان،جداگانه تشكیل شده

تور )ايوسون( جودا زا  كهنواحدزایي است كه توسط یك نبود، با مدّت زمان نوامعین، از مجمواوه

زا  سونگاند. در قاادة این مجمواه، كنگ ومرا  ضخیمي وجود دارد كه بوه تودریج بوه ماسوهشده

زوا  لنودزیتي زموراه بوا رسووبات بوین جریانرسد و كم و بیش با تووالي دارا  قطعات سنگي مي

زا  جوش خورده و ایگنیمبریت زا  ف سیك، ریولیت پورفیر ، توفزا، برش لذرلوار ، توفجریان
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ق یایي و گاه ویژگوي توولییتي و  -زا  یاد شده به طور امده سرشت ك سیمي یابد. سنگادامه مي

الیگوسن را  –لرگون، سن ايوسن  –ش پتاسیم زا به روحتي ق یایي دارند. مطالعد پرتوسنجي سنگ

الیگوسون، از نظور  –زا  لتشمشاني ايوسن كند.در شما  ب وك لوت )خاور بشرویه(، سنگتأیید مي

زا  لتشمشاني اسوید  )ریولیوت و شناسي و شیمیایي قابل تقسیم به سه گروه سنگتركیب سنگ

یتي، لندزیتي و تراكي لندزیتي( و گروه لندز –زا  لتشمشاني حدواسط )داسیتي ریوداسیت(، سنگ

تووان ذوب پوسوته، لالیوش زا  ق یایي( زستند كوه بورا  منشوأ لنهوا ميزا  بازیك )بازالتسنگ

 ا  و امیق را متصور شد.ا  با پوسته و یا منشأ گوشتهماگما  گوشته

داسویتي و زا  الیگوسن، شامل دو گوروه سونگ –زا  لتشمشاني ايوسن در منطقد سربیشه، سنگ

بازالتي است. بخش داسیتي این مجمواه فوق اشبا  از سی یس بوده و ویژگوي سودیمي دارنود و در 

و متع ق  گیرند. ولي، بخش بازالتي زیر اشبا  از سی یسق یایي قرار مي -زا  ك سیمي ق مرو سنگ

 (.3171به سر  ق یایي با روند سدیمي است )امامي، 

 

 

 آتشفشانی الیگوسن

لمودن  كره، موجب باالزا  سرف سنگساختي، شكستگيالیگوسن، با تشدید حركات زمین در زمان

س م ماگما  بازالتي از گوشته شده كه حاصل لن در مناطقي از ایران مركا  )ساوه(، ب وك لوت )ده

(، لذربایجان )ازر(، البرز )بندرانالي( گاارش شده است. در جنووب راه سواوه بوه زمودان، در 111و 

شوود. زا  ریولیتي دیوده ميالیهزا  كنگ ومرایي الیگوسن )سازند سُرخ پاییني( میانال  ردیفبهال

زا  كوم زا  منسوب به الیگوسن از نو  لنودزیتچنگي، گدازهدر ب وك لوت، به ویژه در منطقد سه

د. سون ا  داراسوت كوه نوارزوا  جریواني، متوراكم و تووده زوازده به رنگ خاكستر  تیره تا سُرخ
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 –می یوون سوا  گواارش شوده اسوت. در البورز  14 ±7/3توا  5/17 ±2زا از پرتوسنجي این گدازه

زا  التیتوي منطقود انالوي بوه الیگوسون زا  لذرلوار  منطقد ازر و سنگلذربایجان، بعضي سنگ

 اند.نسبت داده شده

 میوسن -آتشفشانی الیگوسن 

زا  این زمان دود سبب شده تا بخشي از سنگزا  كششي محمیوسن فعالیت –در زمان الیگوسن 

 ا  باشد.زا  گدازهاز نو  روانه

بوازالتي و  –میوسن از نوو  داسویت، لنودزیت، لنودزیتي  –زا  الیگوسن گدازه« در ایران مركا »

زا  لذرلوار  و ایگنیمبریتي زستند كه به ویژه از نوواحي سواوه، كاشوان و سوباواران برخي سنگ

زا  مووردنظر از نوو  فووق اشوبا  از ززرا و كبودرلزنوگ، گودازهدر مناطق بوویین اند.گاارش شده

 ق یایي قرار دارند. -زا  ك سیمي است و در ق مرو  سنگسی یس 

میوسون از  –زا  الیگوسون به ویژه در نواحي تایباد، بیرجند، قاين و گایك، روانوه« در ب وك لوت»

زوا  لنودزیتي و لنودز  بازالوت زسوتند كوه زمرازواني از نو  ریولیت، ریوداسیت، داسیت و گدازه

ق یوایي  -زا  ك سویمي زا به طور امده متع ق به سر  سنگزا  لذرلوار  دارند. این سنگسنگ

 بوده و روند سدیمي دارند.

 -زا  ماگموایي اولیگوو زا  لتشمشاني نتیجد فعالیتبیشتر سنگ« در حوضود ف یشي خاور ایران»

رسوبي محدودة دریاچود  –زا  لتشمشاني فزا و ردیتوان به بازالتز لن جم ه ميمیوسن است كه ا

 زامون اشاره كرد.

 آتشفشانی نئوژن
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و یوا بوه  Fissure eruptionبرخالف زمان پالئوسن كه تكاپوزا  لتشمشاني از نو  فوران شوكافي 

زمراه با تشكیل گروزوي  است، لتشمشاني نئوسن ایران از نو  مركا زا  تغذیه كننده صورت دایك

زا  كششي خورو  ماگموا را ا  است. در زر حا ، در موارد  نیا، شكستگيزا  چینهاز لتشمشان

 (.3179اند )امامي، ممكن ساخته

زا  ، مخروط بارگ لتشمشان كوه مااحم، از جم وه لتشمشواني«بامان -در كمان ماگمایي ارومیه »

شوود و تشمشاني )داسیت و داسیتویید( و لذرلوار  لغاز مينئوسن شما  شهربابك است كه با مواد ل

ا ، در زا  رگوهشود. سنگمتر رواند لندزیتي پوشیده مي 21سنگ و سرانجا  با با كنگ ومرا و ماسه

شووند. از موي ارتباط با لتشمشان نئوسن این ناحیه، با حضور زورنب ند داسیتویید و لندزیت مشخص

ساز  سولمید  زمراه با دگرساني پیشرفته اسوت كوه بوه ویوژه در كاني زا  این لتشمشاني،ویژگي

دزاند لتشمشان كوه مااحم و ناحید میدوك گسترش دارند.افاون بر لتشمشان كوه مااحم، بعضوي از 

زا  لتشمشاني نئوسن دانست توان از جم ه فعالیتلتشمشاني شما  شهربابك را ميزا  نیمهنموذ 

لنودزیت(،  –ن به استوك نركوه جَوَز  )داسیت و لندزیت(، كوه قرما )داسیت تواكه از لن جم ه مي

 زا  لتشمشاني ايوسن میاني رخنمون دارند.د  )داسیت و لندزیت( اشاره كرد كه در لن سنگكوه

بشرویه، لتشمشاني نئوسن شامل دو گروه لندزیتي،  –به ویژه در حد فاصل فردوس « در ب وك لوت»

زا  و تعداد  دایك شعااي و دایك ح قو  است كه بوه طوور دگرشویب، روانوهیك گروه داسیتي 

زوا  كوچوك سویما  مخوروط زا  لندزیتي جووان و دایكپوشانند. جریانا  پالئوسن را ميگدازه

لتشمشاني دارند. در جنوب كوه شورلب، كویر رباط، اطراف كوه شیسویي و كوه تخیك، در بویش از 

زا  مخروطي شكل لتشمشاني نئوسن را دید كه بیشتر لنها فقط چنود توان رخنمونچهل محل، مي

ترین مخروط كه گواه یك دزاند لتشمشوان مركوا  اسوت در شوما  صد متر ضخامت دارند. بارگ

 شود.شور دیده مي –خاور  رباط 

  آتشفشانی میوسن
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است كه بوه طوور   زا  لذرلوارا  و سنگزا  گدازهزا  میوسن ایران از نو  روانهبخشي از سنگ

 شوند.بامان و یا ب وك لوت دیده مي –امده در كمان ماگمایي ارومیه 

 –زا  لتشمشاني میوسن بوه ویوژه در حود فاصول قوم ، سنگ«بامان -در كمان ماگمایي ارومیه »

زا  نیاسر، شامل چند صد متر مواد لذرلوار  زا و لذرلوار اردستان رخنمون دارند. گدازه –كاشان 

زا  معاد  سازند قم قورار دارنود. در جنووب داسیتي است كه بر رو  ردیف –زا  لندزیتي وانهو ر

زا  مخت وف )سویل و روانوه( بیشوتر زا  لتشمشاني میوسن به شكلقهرود )روستا  بارونق( سنگ

زارنگ كور  روشون درون و یا بر رو  سازند قم و به ندرت رو  سازند سُرخ پاییني قرار دارند. سیل

 25اند و دگرگوني ناشي از لنهوا حوداكثر بوه ارند ولي بیشتر توسط جال  سیاه رنگ پوشیده شدهد

خوردة سازند قوم و یوا زا  چیناند كه بر رو  الیهزا از نو  ریولیت و ریوداسیترسد. گدازهمتر مي

 (.3179تر قرار دارند )امامي، زا  قدیميسنگ

زوا  لنودزیتي توان به صورت سویل و دایكي میوسن را مي، نیا لتشمشان«تسو  -در ناحید نطنا »

زا  رسوبي سازند قم دید. در حوالي اردستان، شدت این فعالیت لتشمشواني متعدد در داخل ردیف

دار(، لنودزیت و زا  بازیك ق یایي )لنالیسمبیشتر از سایر مناطق است.افاون بر نواحي مذكور، گدازه

زا  بازیوك منطقود كبودرلزنوگ و زا  منطقد ساوه، سنگاسیتزا  شما  تمرش، ریودلذرلوار 

 زستند. ا  حدواسط، به سن میوسنزا  گدازهتكاب، روانه

 آتشفشانی پلیوسن

ا  و یوا زا  گودازهزا  لتشمشاني پ یوسون ایوران سوه سویما  گنبودزا  خروجوي، روانوهسنگ 

 شوند.سه پهند زیر دیده مي ارند كه به ویژه درزا  لذرلوار  و لتشمشاني رسوبي دردیف

، در بیشتر جازا لتشمشاني پ یوسن با تكاپوزا  انمجوار  لغواز «بامان -در كمان ماگمایي ارومیه »

شده كه با خرو  مقدار توجهي خاكستر لتشمشاني و زمچنین الپی ي و بمب لتشمشاني زمراه بوده 
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ني در حود بموب دوكوي شوكل و است. پس از گا  انمجار ، با كازش گاز موجود، قطعوات لتشمشوا

انود كوه زا  لذرلوار  گنبد  شكل را بوه وجوود لوردهاند كه بر رو  زم مخروطكرو  پرتاب شده

تراكي لندزیت است. از لن  –داسیتي و گاه لندزیتي  –شناسي و شیمیایي لنها ریولیتي تركیب سنگ

و راونج در جنوب باختر  قم توان به گنبدزا  خروجي مناطق سولقان، شكربند، رازجرد جم ه مي

 اشاره كرد.

زوا  ، مانند ایران مركا ، ماگماتیسم پ یوسن به صوورت جریوان گودازه و یوا توده«در لذربایجان»

زا  سُورخ پوشوانند و یوا درون الیوهتر از پ یوسون را ميزا  كهنكوچك گنبد  است كه یا سنگ

  میانه و یوا گنبودزا  لتشمشواني خروجوي زا  لندزیتي شما  خاوراند. گدازهنئوسن جایگیر شده

نواحي ازر و خواجه )خاور تبریا( از لن جم ه است كه بیشتر تركیب اسید  تا حدواسط دارنود و از 

زا  زا  فوق اشبا  از سوی یس و للوومین زسوتند. در منطقود سوهند، افواون بور سونگنو  سنگ

اند، ا  اولیود سوهند نقوش داشوتهچینوهلندزیتي و تراكي لندزیتي، كه در برپایي ساختار لتشمشان 

 است.زا  داسیتي نیا فراوان سنگ

توور را زا  كهنا  فوووران كوورده و نهشووته، لتشمشوواني پ یوسوون در محوویط قوواره«در ب وووك لوووت»

گاه تراكیتوي شوما   –زا  داسیتي توان انوا  سنگا  این زمان ميزا  گدازهپوشاند. از سنگمي

س م و بازالت ق یایي مناطق لندزیتي و لندزیتي مناطق بشرویه و ده –تي زا  داسیب وك لوت، سنگ

زا  گسوترده دیوده زا  بازالتي، بوه صوورت روانوهقاين، شهرخت، بیرجند، گایك را نا  برد. سنگ

 ا  زستند. زا  ق یایي قارهشوند كه به طور معمو  جاو سر  بازالتمي
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 كواترنر  در ایران

 مقدمه

انود، ولوي بور از تاریخ زموین دانسوته« دوراني»زا  موجود، كواترنر  را ا  از گاارشاگرچه در پاره

شناسوي ر  زمینچیا  به نا  دوران چهاIUGSالم  ي ا و  زمین انجمن بین 3939اساس مصوبد 

وجود ندارد و كواترنر  سیستمي از دوران سو  است كه به دو زیرسیسوتم پ یستوسون و زولوسون 

 شود و لذا استماده از واسة دوران چهار  نادرست است.تقسیم مي

شناسي كواترنر  ایران بسیار اندك اسوت در زا  ما از زمینبا وجود گستردگي و تنو  زیاد، دانسته

زا  بنیاد  ا و  زمین است توا بتوانود بوه یكي از شاخه« شناسي كواترنر زمین»وزه حالي كه امر

زوا  بوارگ، زا  موجود در بارة مناطق شهر ، صنعتي، رویودادزا  طبیعوي، ایجواد سوازهپرسش

 پاسخ دزد. 111ساخت ایران و زمینلرزه
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دزا  كنگ ومرایي پ یوسون زا  پس از سازنزا و نهشتهشناسي ایران، به طور معمو  سنگدر زمین

اند كه به طوور دگرشویب )بوه جوا در پ یستوسن )زااردره، بختیار ( را به سن كواترنر  دانسته –

 –زوا  لبرفتوي پوشاند و در بوین لنهوا، نهشوتهتر را ميزا  كهنسواحل جنوبي دریا  خار( سنگ

رو، این باور وجود دارد كه به نكویر  بیشترین سهم را دارند. به زمی –ا ، باد  و صحرایي كوزيایه

شناسي كنوني لن شوكل ساختي لل  پایاني، سرزمین ایران از لب خار  و ریختدنبا  رخداد زمین

زا  فرسایشي است كه از لن زمان تاكنون بور پوسوتد گرفته است كه از جم ه نتایج لن، لغاز چرخه

زا  رسوبي ایران، مانند ب ند  –ر  زا  ساختاایران تحمیل شده است. گمتني است در برخي پهنه

زا  لغاز پدیده 111زا  وسیعي از البرز و ایران مركا  و زا  خاور ایران و حتي پهنهداغ، كوهكيه

سواختي پیورنئن نقوش تر از كواترنر  اسوت كوه در انجوا  لن، رخوداد زموینفرسایشي بسیار كهن

ا  ا ، دریاچوهزا  قارهنباشته شده در محیطزا  تخریبي اتر  داشته است. افاون بر ردیفبنیاد 

اند. با توجه زا  لذرین این زمان را به وجود لوردهو دریایي، تكاپوزا  ماگمایي دورة كواترنر  سنگ

زوا  به اوام ي مانند محیط رسوبگذار ، خاستگاه، چگونگي فرلیندزا  زوازدگي و فرسایش، سنگ

 ر دانست.یتوان از انوا  زكواترنر  ایران را مي

 لبرفتي كواترنر  زا نهشته

(. اینهوا موواد 33-6زا  لبرفتي بیشترین سهم را دارند )شوكل زا  كواترنر ، نهشتهدر بین نهشته

انود و بوا دور شودن از زوا گسوتردهفرسایشي زستند كه از دامند ارتمااات توا نوواحي پسوت دشوت

زا  مخت ف دشوت، زوامون، ج گوه، ل، به نا یابد. به زمین دلیزا كازش ميارتمااات، درشتي دانه

زوا  لبرفتوي ایوران، بوا وجوود (. نهشوته3155انود )نبوو ، لَشت، كمه، تگو، دَغ و شخ نامیده شوده

زا  لبرفتي كواترنر  منطقد تهران اند. نهشتهگستردگي بغسیار زیاد، كمتر مورد مطالعه قرار گرفته

شوند. دراطوراف نوان الگویي برا  دیگر نقاط استناد ميو اغ ب به ا بیش از دیگر نقاط مطالعه شده

زا  سیالبي زستند كه به دنبا  چرخه –ا  زا  رودخانهزا  لبرفتي كواترنر  نهشتهتهران، نهشته



545 

 

545 

 

رو، از نظور خاسوتگاه انود. بوه زموینپ یستوسن )سازند زااردره( انباشته شوده –فرسایشي پ یوسن 

زوا  كوم بواران و حتوي رخودادزا  زا  پرباران و سا وب چرخهزا  یكسان دارند ولي تناویژگي

زوا  رو بوه ویوژه بوه دلیول ناپیوسوتگيزا اثرگذار بوده به زمینساختي بر چند و چون لبرفتزمین

 اند.زا  كواترنر  تهران به چند واحد سنگي زیر تقسیم شدهرسوبي، لبرفت

( و امروزه گوازي سوازند شوما  تهوران 5539)ریبن،  Bكه در گذشته به نا  سر   سازند كهریاك

شوود، ( نامیوده موي3173( و یا سوازند لبرفتوي نوازمگن شوما  تهوران )بربریوان، 3171)پدرامي، 

زا  تهران )باغ فویض، سیالبي كواترنر  )ویالفرانشین( تهران است كه در كوزيایه ترین لبرفتكهن

ریا است. كهریاك(، دانه –ب تهران )ر  درشت و در جنو( دانه111شهرك غرب، دانشگاه بهشتي و 

در زمه جا، سازند كهریاك به طور دگرشیب بر رو  سازند زااردره و در زیر سازند لبرفتوي تهوران 

 زا  لن، به شرح زیر است:ترین ویژگيقرار دارد و مهم

 * ارتباط دگرشیب با سازند زااردره

 درجه 35* شیب مالیم تا حدود  

 متر(  51در برش الگو تا متر  31* ضخامت كم )

 زا )از ب وك تا رُس(* نازمگن بودن اندازه ق وه

 زا * نامتجانس بودن جنس ق وه

 زا* وجود غشا  لزكي پیرامون ق وه

 خشكرنگ معرف مناطق نیمه* سیما  سُرخ
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 زوا  البورززوا  كووها  از مخروط افكنه* تخ خل و تراوایي زیادسازند كهریاك، به واقع مجمواه 

زا  بارگ و به شدت فرسووده شود. وجود قطعه سنگاست كه ستبرا  لن به سمت جنوب كم مي

 ا  از حمل یخچالي دانسته است. (، نشانه3966در قسمت پاییني این سازند را ریبن )

شوود كوه ممكون اسوت التریتي نیا دیده ميزا  چند  از خاك قدیمي و شبه در این سازند، الیه

 (.3173تر باشد )بربریان، وني لب و زوا و اثر زوا  گر نشان دزندة دگرگ

ا ، سویالبي، جوور نشوده و حاصول (، از نو  رسوبات مخروط افكنوهD: )سر   سازند لبرفتي تهران

تر به ویژه سازند كهریاك است كه به دلیل داشتن ابواار زا  قدیميزوازدگي و نهشت دوبارة لبرفت

(، بور 3155داند. نبو  )( لنها را متع ق به دورة پارینه سنگي مي3955انساني پیش از تاریخ، ریبن )

سا  و سون  51111زا  لغاز  لبرفت تهران را حدود ( سن الیه34اساس سن مط ق )روش كربن 

زوا، (، در پوایین ایون لبرفوت3969دانود. ویتوا فینوا  )سا  موي 7111قسمت باالیي لن را حدود 

سا  پیش( را یافته و لذا نتیجه گرفته  29111تا  13111) Baradostianزا  سنگي از نو  تیغه

سا  پیش به پایوان  4111یا  31111سا  پیش لغاز و حدود  51111كه رسوبگذار  این سازند از 

انود و جونس لن از ابتودا توا خشكزا به تقریب افقي و رسوبات مناطق نیمهرسیده است. این لبرفت

نظم بیشوتر  دارنود. بند ، نسبت بوه سوازند كهریواك،دانه انتها  دشت متماوت است ولي از نظر

غنوي  زستند كه به داشتن لبخوان زا  كر  و جاجرود بخشي از سازند لبرفتي تهرانمخروط افكنه

 باشند.شاخص مي

ا  زا  نر  به رنگ كر  تا قهوهدر باختر ایوانكي، بر رو  سازند لبرفتي تهران، بیش از ده متر سی ت

« درهسوازند لبرفتوي خور »( لنها را 3969اكستر ، ق وه سنگ وجود دارد كه ویتا فینا  )تیره و خ

زا  زغالي چووب و سوما  پیودا زا مقادیر زیاد  استخوان، الیهنامگذار  كرده است. در این نهشته

 سا  پیش است. 1111 ± 315، معرف 34سنجي قسمت زیرین لنها، به روش كربن شده و سن
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زا  كواترنر  تهران است كه از نو  رسوبات منمصل بستر رودزا، ترین لبرفتجوان «لبرفت كنوني»

رو گسترش و ضخامت محودود  دارنود. زا  قدیمي است به زمینزا و یا سط  رویي لبرفتمسیل

زوا  لبرفتووووي كوواترنر  را بوه دو واحوود (، نهشوته3979در پهنوود مكووران، ویتوا فینووووا  )

)در رو( تقسویم كورده اسوت. لبرفوت « سازند میناب»)در زیر( و « لبرفت سدیچ»وا  جووداگانه به ن

درشت كنگ ومرایي زا  دانها  در زیر و نهشتهزا  ق وهمتر ستبرا، شامل ماسه و ماسه 24سدیچ، با 

بند  خوب است. یكي از متر( از سی ت و ماسه با الیه 5در باالست. لبرفت میناب ضخامت ناچیا  )

است كه در تراززا  گوناگون قرار دارنود « زا  دریایيپادگانه»ساز كواترنر  مكران زا  چهرهواحد

زا  دزد. قرارگیر  پادگانهشناسي پ كاني ميزا  ساح ي مكران، ریختو گازي توالي لنها به بخش

. بوه زا  جووان و پویوایي مكوران اسوتدریایي در تراززا  گوناگون، نشاند باال لمدن زمین، حركت

زا  مخت ف متماوت است، به (، میاان فراخاست ساالند سواحل مكران در محل3973ااتقاد ف ینت )

می یمتر در سا   5/1بهار می یمتر در سا ، و بین جاسك و چاه 5/3ا  كه در غرب بندراباس، گونه

 (11-6شكل  (. )3171زاده، است )درویش

 

 زا  دریایي كواترنر نهشته

ر پوشوش دریوا  پواراتتیس )خوار زا  دریایي كواترنر  ساحل مكران، در نواحي زیوجدا از رسوب

زا  كواترنر  دریوایي گنبد( نهشته –زا  البرز شمالي، دشت مُغان، دشت گرگان جنوبي، كوزيایه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=99&sid4=411&action=view2#pics#pics
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زوا  كوواترنر  و است. جدا از چیرگي محیط دریایي، در این نواحي، دگرشیبي لشكار  بین ردیف

زوا  سونگي و زیسوتي د. ویژگوينئوسن وجود ندارد كه به شرایط استثنایي شما  ایوران اشواره دار

زوا  زماموان در جمهوور  لذربایجوان و زوا  كوواترنر  نوواحي یواد شوده، مشوابه ردیوفنهشته

شوند كوه بورش الگوو  لنهوا در رو به چند واحد سنگي زیر تقسیم ميتركمنستان است و به زمین

 كشورزا  زمجوار شما  ایران است.

زا  لشوكوب ف به خار جنوبي، از جم ه ایران، به نهشته: در نواحي مشر سازند لپشرون )لبشوران( 

دار زوا  صودفلپشرونین، سازند لپشرون گمته شده كه متشكل از توالي ضخیم ماسه، مارن و الیوه

شوود. در زا  لشكوب باكو پوشیده مويگیل قرار گرفته و با نهشتهزا  لقچهاست كه بر رو  رسوب

زوایي ریوا و الیوهزا  دانهلبي متمایل به خاكستر ، سبا، ماسه زا زا از نو  مارنایران این نهشته

شني و كمي خاكستر لتشمشاني است كه در دشت گرگان، سواحل استان مازنودران و دشوت مُغوان 

زوا  لغوازین اند. سازند لپشرون به سن پ یستوسن لغاز  است ولي احتما  دارد الیهشناسایي شده

 311متر در خواور توا  451دشت گرگان، ضخامت این سازند از لن به سن پ یوسن پسین باشد. در 

كند. در دشت مُغان، چند رخنمون قابل قیاس با سازند لپشرون گاارش شده متر در باختر تغییر مي

 (.3142است )مستوفي، 
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زووا  لشووكوب : در نووواحي مشوورف بووه خووار جنوووبي، از جم ووه ایووران، بووه نهشووته زووا  بوواكوالیووه

زا  زیاد است. زا  باكو گمته شده كه بیشتر شامل رس و ماسه با صدف، الیه Bakuvianباكووین

ز رس و زا فقط در دشت گرگان و سواحل مازندران گواارش شوده كوه متشوكل ادر ایران، این الیه

باشد. موار پواییني و بواالیي شور است و درجد سخت شدگي لنها خی ي كم ميزا  لبماسه محیط

متر و در دشوت  519تا  161زا در دشت گرگان از شیب است. ضخامت این نهشتهزا  باكو زمالیه

 متر متغیر است. 611تا  571مازندران از 

زوا  پوس از بواكو، شت گیالن و مازنودران، نهشوتهزا  اكتشافي د: در چاه زا  پس از باكونهشته

 (.3131زا  خار جدید در باالست )موسو ، زا  خار قدیمي در زیر و نهشتهشامل نهشته

زا  خاكسوتر  متمایول بوه سوبا و ، تناوبي از مارن Ancient Caspianزا  خار قدیمينهشته

زوا  محویط زایي از ماسهازي زبانهریا سیمان نشده است كه گزا  دانهرنگ و ماسهخاكستر  لبي

بوه سومت  زا  نازك شن و مقادیر زیاد  صدف دارد. تغییرات ضخامت این نهشتهلب شیرین، الیه
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زوا  فرونشست خار و زمچنین از خاور به باختر، درخور توجوه اسوت. از نظور زمامواني بوا تكواپو

ارز اسوت. زوم Iو وُر   Wurm  ،IIیخچالي، خار قدیمي كوم و بویش بوا مرح ود حود واسوط وُر  

زا  سخت نشدة لب شویرین ، در پایین، بیشتر شامل ماسه Neocaspianزا  خار جدید نهشته

پایان زا و شكما دار زمان حا  نشسته است. بر اساس دوكمهزا  صدفاست كه بر رو  لنها رسوب

ذار  لشوكوب خوار زا اهد حاضر )زولوسن( تعیین شده اسوت.لغاز رسووبگموجود، سن این نهشته

 7زمان بوده و در این زمان سط  دریا  خار در حدود زم IVجدید به تقریب با دورة یخچالي وُر  

 متر زیر سط  دریا  لزاد است(.  25متر زیر سط  دریا  لزاد بوده است )زم اكنون سط  خار  9تا 

 زا  باد  كواترنر نهشته

زا  كوواترنر  زا  بستد داخ ي، نهشتهرز و حوضهزا  شمالي البدر نواحي به نسبت مسط  دامنه

تر زستند كوه زا  باد  است. اینها، مواد فرسایشي به بارگي ماسه و یا كوچكبیشتر از نو  رسوب

 شوند.ا  و یا لُسي انباشته ميزا  ماسهجا شده و به صورت تيهبه لساني توسط باد جابه

 –توان در سواحل خاور  دریا  خوار )گرگوان ویژه مي مانند كواترنر  را به« لُس»زا  باد نهشته

داغ دید كه از نو  سی ت و كمي رُس و اغ وب بوه كيه –زا  زاارمسجد زایي از كوهگنبد( و قسمت

ا  زستند كه به توسوط بواد حمول و در ابتودا ماننود پوششوي رنگ نخود  روشن تا مایل به قهوه

زوا  تنود فرسوایش یافتوه و ا گذشت زمان، بر رو  شیباند ولي بیكنواخت تما  منطقه را پوشانده

انود. در داخول مانودهشیب، به صورت كالزوك بواقيزا  كمزا و دامنهزا، تيهفقط در پشتد تاقدیس

زا  بسته زا  محیطرسد لب نهشتهزا  رس یا سی ت وجود داردكه به نظر ميالیهزا گازي زملُس

زا  ح اون فراوان دارنود. بند  بسیار مشخص و صدفزا، الیها  زستند، چرا كه این افقو دریاچه

بند  زستند. در درة نكارود، و زمچنین رسد و فاقد الیهمتر مي 51زا به در درة اترك، ضخامت لُس

در حوالي گرگان نیا ضخامت قابل توجهي از لُس وجود دارد كه وابسته به اق یم سرد و خشوك وُر  

اند، دارا  توان جوذب زا، چون از سی ت و رس تشكیل شدهاند. لُسته شدهپسین و پس از وُر  دانس
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زا  زیر پوشش لنها برا  كشاورز  مط وب است. به بواور رو زمینو حمظ رطوبت زستند. به زمین

(، با توجه به جهت بادزا  غالب منطقه كه بیشتر شمالي تا شوما  بواختر  اسوت، 3176پاشایي )

ا  واقوع در حاشوید زوا  ماسوهزا  سویالبي و تيوهي در این منطقه رسوبخاستگاه اص ي مواد لُس

 فروافتادگي دریا  خار است. 

زا  در این حا ، نباید مواد رسیده از اروپا  جنوب خاور  را نادیده گرفت.در كنارة كویرزا، دشت

زوا  تيوه زوا  بواد  كوواترنر  از نوو نشسوتزا  بستد داخ ي ایران تهبیاباني و بعضي از حوضه

شووند. دیده ميSifزا  كشیده ( كه به دو صورت برخان و یا تيه32-6ا  )ت ماسه( اند )شكل ماسه

زوا  ، تيهSilk، سی ك Sand shadow، ماسه بادكوب  Sand sheetا افاون بر لن، ماسه ورقه

انوووا  دیگووراز  Nebkaزووا  گیازوووي، توولGhouydا  زووا  ماسوووه، زوور Ondulationموووا  

شوود. در نبكازوا، گمتوه موي« ریوگ روان»ا  زستند كه گازي به غ ط، به لنهوا زا  ماسهتووهنهش

زا  نازكي از رس دیوده اند و در سط  لنها الیهزا توسط پوشش گیازي یا رطوبت تثبیت شدهماسه

زان تاغ زار یا جنگل از گیاشود. بین اردكان و یاد نبكازا گسترش زیاد  را دارند كه نشانگر بیشهمي

توان در خواور دشوت لووت دیود كوه ا  را ميزا  ماسهترین بادرفتو گا در گذشته است. گسترده

 شود.گمته مي« دریا  ریگ»پوشانند و به لنها كی ومترمربع را مي 35111ا  بیش از گستره

، یاد، جنوب جازموریان، شما  انارك، باختر بشرویه، مرز خاور  كویر بارگ، شما  كاشان، كرمان 

ا  كوچوك و بوارگ زوا  ماسوهمرداب گاوخوني، اردستان و گناباد، از جم ه نواحي زستند كه تيه

زوا  زكتار بورلورد شوده اسوت. انوودازة دانوه 329611ا  ایران حدود زا  ماسهدارند. وسعت تيه

اسووت. « ماسوه»می یمتوور اسوت كووه از نظور درجووه  2توا  141/1زوا، در حوودود تخریبوي ایون تيووه

تورین اناصور زا تغییرات زیاد دارد. ف دسيار، كوارتا، لممیبوو ، گارنوت از امودهشناسي ماسهسنگ

زوا  صونعتي، بوه بعضوي سازنده زستند كه در بین لنها، كوارتا بیشترین سهم را دارد. تمركا كاني
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ساح ي  زا توان به تمركا تیتانیم در ماسها  ارزش اقتصاد  داده كه از لن جم ه ميزا  ماسهتيه

  خار اشاره كرد.

 

 

 

 

 كواترنر  زا  كویر نهشته

فراي ایران، ماننود كوویر نموك، كوویر  Watershedزا  لبریادر گودترین مناطق بعضي از حوضه

زوا  بوه ، دشوت111بَجستان، كویر زنگي احمد در دشت لوت، كویر بافق، دریاچد نمك كاشوان و 

ا ، ا  زمان حزا  دریاچهوجود دارد كه با رسوب« كویر»نسبت مسطحي با مشخصات ویژه، به نا  

 اند.زا  رُسي، سی ت و نمك پوشیده شدهمتشكل از تناوب الیه

زوا  خاستگاه كویرزا  ایران از دو نو  اسوت. یكوي كویرزوا  فرسایشوي، و دیگور  فروافتوادگي 

زوا پوشویده و بوه دشوتي زمووار ساختي كه به تدریج با مواد ریاداند حاصل از تخریب ب نود زمین

شوناختي، لب و زووایي، كویرزوا  ایوران، توابعي از مسوایل لب انود. شورایط حواكم بورتبدیل شده

زا  توان كویرزا را به بخشا  كه ميزا  اطراف و نیا سنگ بستر است به گونهشناسي سنگزمین

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=99&sid4=413&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=99&sid4=413&action=view2#pics#pics
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زا  كوویر ، زا  گوناگون پهنهزا  متماوت تقسیم كرد. در یك نگاه ك ي، بخشگوناگون با ویژگي

 Wet، ناحیود مرطووب Fan Deltasا  زوا  حاشویهمخروط افكنوهاز حاشیه به مركا ابارتند از 

zoneزوا  رُسي ، كمهClay flat پوستود نمكي ،Salt crust زوا  فصو ي ، دریاچهSeasonal 

lake زا  چندگاند یاد شده در زمود كویرزوا  ایوران اموومي نودارد و زا  دایمي. پهنهو دریاچه

رو زر كویر مشخصات ویژة خود را داشته باشد. به زمین ممكن است بر اثر ام كرد اوامل گوناگون،

زایي مانند كویرزا  رُسي یا كمي، كویرزا  رُسي خیس، كویرزا  رُسي شناسي ایران، واسهدر زمین

زار(، ( زموراه بوا پوسوتد نمكوي )نموك31-6زمراه با پوستد نمكي، كویرزا  رُسي مرطوب )شوكل 

زوا  كوویر  مع وو  ایمي، مصط   است. ضوخامت نهشوتهزا  موقت، كویرزا  دكویرزا  دریاچه

زوا  زا  سمید و سُرخ گچ و نمك را دید كه بوا الیوهتوان الیهرسوبي لنها مي نیست ولي در ردیف

زوا  رُسوي و تبخیور  نشوانگر زرد و متمایل به سُرخ رُس و مارن شور تناوب دارند. تناوب نهشوته

 . زا  لب و زوا  خشك و پرباران استچرخه

ا  از لنهوا، ماننود باشند ولي پوارهزا  تبخیر  كواترنر  مينشستاگرچه كویرزا  ایران یادلور ته

ساختي زستند كه از زمان میوسن و به احتموالي در اثور رخوداد زا  زمینكویر بارگ، فروافتادگي

اند )شكل ده شدهخوردة نئوسن پوشیزا  چیناند و با رسوبپیرنئن، از اوایل الیگوسن به وجود لمده

زا  جریاني انوا  گونواگوني زا  تبخیر  به ویژه شوراب(. در بعضي از كویرزا  ایران نهشته6-34

زا  كویر مركا  در ناحیود زا  جامد و یا مح و  دارند كه گازي مانندكویر كاشان، شوراباز نمك

 دارند.  زا  مح و  ارزش اقتصاد خور و یا مرداب گاوخوني به دلیل داشتن نمك
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 زا  لتشمشاني كواترنر سنگ

گیوور  اندكووه شووكلزووا  لتشمشوواني كووواترنر  نشووانگر لخوورین تكاپوزووا  ماگمووایي ایوورانسوونگ

حاصل لن اسوت. برخوي از  111ا  اظیم مانند سبالن، دماوند، تمتان، بامان و زا  چینهلتشمشان
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اند، ولوي مخوروط زا  پیش از كواترنر  فعا  بودهزا، از جم ه بامان و سبالن از زماناین لتشمشان

شدن مواد خروجي بر  ا  و انمجار  و با انباشتهنها در كواترنر  در طي فاززا  تناوبي گدازهاص ي ل

زا  بوازالتي ق یوایي كوواترنر  نیوا، از رو  زم شكل گرفته است. افاون بر لن، در این زمان، گدازه

  بواختر زا  بازالتي شومازا و سرتختاند تا روانهزا  امده، به سط  زمین رسیدهطریق شكستگي

زوا  لتشمشواني )ماكو، ارومیه( و خاور ایران )ب وك لوت( را بسازند. نو  و تركیب شویمیایي سونگ

زا از گوشته است كه گاه در اثر پدیدة تمریق بخشي و یوا كواترنر  نشانگر لن است كه منشأ بازالت

تورین انود. امودهوردهزا  تراكي بازالتي، تراكي لندزیتي تا تراكیتي را به وجود لذوب پوسته، سنگ

 شوند :مراكا لتشمشاني پ یوكواترنر  ایران در زیر بررسي مي

ا  كواترنر  ایران است كه ارتما  ترین لتشمشان چینه: مخروط دماوند، شاخص آتشفشان دماوند

 3611 – 2111زا  اطوراف (، ولي از زمین3162وزیر ،  -متر 5633متر ) 5671لن از سط  دریا 

ا  مكرر كه بارزا از ق وه و یوا از زا  گدازهالف(. دامند كوه، به وسی د جریان 35-6كل متر است )ش

اند و زمچنین مواد لذرلوار  شامل پوامیس، تووف و رسووبات الزوار زا  فراي سرازیر شدهمخروط

كی وومتر را زیور  411ا  بوه وسوعت زا  دماوند گسوترهب(.گدازه 35-6پوشیده شده است )شكل 

متور اسوت. قسومت مركوا  دزانوه، بوه وسوی د  411و قطر دزاند لتشمشان در حدود  پوشش دارد

زوا  اطوراف را بوه زایي وجود دارد كه زمینا  از یخ پوشیده شده و در حاشید لن دودخاندریاچه

 توان دید.زا  قدیمي را مياند. جدا از دزاند فع ي، شوازد  از دزانهرنگ زرد در لورده

متر قرار دارد كه در حوا  حاضور،  311زا  قدیمي در په و  جنوبي و در ارتما  یكي از این دزانه 

زا است. در په و  شمالي دماوند اثر دیگر  از یك دزانود قودیمي بوه محل خرو  گاززا و دودخان

زوا  دزانود شود كه امروزه رودخاند نونا  در لن جریان دارد. سونگكی ومتر دیده مي 9قطر حدود 

( با توجه بوه 3977زا  جوان دماوند است. اگرچه بروس و زمكاران )تر از گدازهزیكقدیمي كمي با

دانند كه در تشوكیل لن زا، دماوند را لتشمشاني دیررس و دور از زاگرس ميتركیب شیمیایي گدازه



556 

 

556 

 

زا و پدیدة فرورانش از نو  خاص و ذوب پوستد اقیانوسي نقش داشوته، ولوي جایگواه برخورد صمحه

كنود كوه تالقوي وط در محل تالقي البرز خواور  و بواختر  ایون ذزنیوت را تقویوت موياین مخر

، به ویژه انوا  امتداد لغا شما  باختر  و شما  خاور ، محل مناسبي برا  زا  امیق پوستهگسل

 رسیدن ماگما به سط  زمین بوده است.

ه در نتیجود تمریوق ماگموایي زا  كواترنر  دماوند از نو  بازالت ق یوایي اسوت كوترین گدازهكهن 

زا  دماوند از سه نوو  (. به طور ك ي، سنگ3171اند )ایران نژاد ، تر از سی یس، ظازر شدهپرمایه

زا  بازالتي و تراكي بوازالتي اسوت بازیك، حدواسط و اسید  زستند. انوا  بازیك فقط شامل گدازه

كالسوتیك نیوا وجوود زا  لذرلوار  و اپيزا، سنگولي در انوا  حدواسط و اسید ، افاون بر گدازه

و  دزند كه از نظر سوی یس، حدواسوط بوودهزایي تشكیل ميدارد. حجم اص ي كوه دماوند را سنگ

زوا  تورین گودازها  كوه فوراوانزاست، به گونهزا  بازیك، بسیار كمتر از دیگر سنگمقدار سنگ

دار و تراكي از نو  بازالت ق یایي اولیوین زا  بازیك كه ممكن استدماوند از نو  تراكیت است.سنگ

شووند. زا  دماوند زستند كه به ویژه در نواحي پ ور و تینه دیوده مويترین روانهبازالت باشند، كهن

( و مقدار كمتر  نیا از نو  اسید SiO 52% > 2 > %61زا  دماوند از نو  حدواسط )بیشتر سنگ

(2 SiO < 61%زستند كه به دو صورت گدا )زا  زا  لذرلوار  رخنمون دارند. گدازهزا و سنگزه

زوا  حدواسط تا اسید ، شامل انوا  تراكي لندزیت و تراكیت زستند كوه بور حسوب مقودار كواني

زوا حجوم اصو ي دماونود را تشوكیل شوند. این گودازهفرومنیاین به انوا  فراي متماوتي تقسیم مي

زا جایگاه ویوژه زا  لتشمشاني دماوند، توفن سنگدزند و در تما  جهات گسترش دارند. در بیمي

ا  )در درة زراز و شوما  دماونود(، تووف تراكیتوي )در دارند كه شامل انوا  متعدد  از توف شیشه

زوا  جریواني زا  گمته شوده، نهشوتها  پامیسي )در تینه( زستند. جدا از سنگق ه(، توف شیشه

زا  لتشمشان دماونود زسوتند. بوه بواور مانند از فرلوردهزا  ب وك لذرلوار  باختر دماوند و نهشته

زوا  لتشمشواني دماونود تغییراتوي از بازالوت زا  سيوشیمیایي، سنگ( از نظر ویژگي3179امامي )
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زمگي در ق مرو سور  ق یوایي  Kunoزا در نمودار دزند و این سنگق یایي تا تراكیت را نشان مي

 قرار دارند.

دانود. در ضومن موي Wurmین فوران دماوند را مربووط بوه اوایول وُر  (، سن نخست3966للنباخ )

زا  دماوند بر رو  رودخاند الر، به روش كوربن ا  ناشي از جریان گدازهسنجي رسوبات دریاچهسن

 سا  را نشان داده است. 13511، سن 34

ایوران(، در زا  خواور خاش )كوه –: لتشمشان تمتان در زون ساختار  نهبندان  آتشفشان تفتان

جنوب خاور  زازدان قرار دارد. ب نود  لن از  –كی ومتر  جنوب  99كی ومتر  شما  خاش و  51

متر است. ساختار اص ي كوه شامل دو ق د  2111زا  اطراف متر و نسبت به زمین 1941سط  دریا 

خاور  تا (. ق د جنوب 3966شوند )گانسر، مجاا است كه بخشي زین مانند و باریك به زم وصل مي

زا  لندزیتي ضوخیم و جووان پوشویده شوده ا  شكل مخروطي خود را حمظ كرده و با گدازهاندازه

است. دزانه در دامند جنوبي ق ه قراردارد كه قسمتي از لن در اثر انمجار و زووازدگي بعود  ویوران 

رة یوك دزود كوه منظوشده است. خرو  دودخان از دامنه و ق ه، ابرسمید و مشخصي را تشكیل مي

كی ومترمربوع را  3111زا  تمتان مساحتي حدود دزد. گدازهلتشمشان فعا  را به خوبي نمایش مي

(. نخستین تكاپو  لتشمشاني، در بیست كی وومتر  شوما  بواختر  36-6زیر پوشش دارند )شكل 

ورت اند. فعالیت این مراكا بوه صوق ه فع ي بوده و سيس مراكا دیگر  در خاور این نقطه فعا  شده

زا  داسیتي و لگ ومرایي است. لخرین تكاپو  انمجوار  زا  انمجار  بوده و حاصل لن برشفوران

زوا  تمتان دو فاز انمجار  است كه حاصل لن ایگنیمبریت دامند جنووبي )شوما  ترشواب( و تووف

ته ا  تمتان، در كواترنر  صورت گرفزا  گدازهزا  اطراف لتشمشان است. فعالیتگسترده در دشت

انود. بنوابراین تمتوان یوك زا  توف قب ي ریختوهزا  لندزیتي است كه بر رو  افقكه شامل گدازه

زا  داسیتي در زیور، زا  لذرلوار  و گدازها  است كه از پایین به باال شامل سنگلتشمشان چینه
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زوا و زوا  لنودزیتي در باالسوت كوه در بوین لنهوا لذرلوار توف و ایگنیمبریوت در وسوط و گودازه

 زا  داسیتي از زمه بیشتر است..گدازه

دزود كوه تمتوان، لتشمشواني زا  لتشمشان تمتان نشان ميزایي سنگشیمي و سنگمطالعد سنگ

ق یایي است كه ماگما  لن در نتیجد نیروزا  فشار  و فاز كوزاایي نئوسن حاصل شده  -ك سیمي 

ماگموایي حاصول از فورورانش پوسوتد  است. گمتني است كه تمتان یكي از مراكا لتشمشاني كموان

ا  مكران است. دو مركا لتشمشواني دیگور ایون كموان اقیانوسي امان به زیر منشور برافاایندة قاره

 ماگمایي ابارتند از ق د بامان در شما  جازموریان و كوه س طان در پاكستان.

كی وومتر  جنووب  21: لتشمشان بازالتي تخت رستم در  هاي بازالتی پیرامون تفتانآتشفشان

زوا  جووان كوواترنر  ایوران شازي در شما  ایرانشهر، از جم وه بازالوتتمتان و لتشمشان كوه چاه

زا، زنووز بوه زا  لن، در مسیلا  كه روانهزا  چاه شازي بسیار جوان است به گونهزستند. بازالت

لرگوون،  –روش پتاسویم زوا بوه اند. در زر حا ، سن پرتوسنجي این بازالتطور كامل تخریب نشده

زا  حدود چند ده زاار سا  كمتر از نیم می یون سا  است كه این سن نیاز به بازنگر  دارد و سن

 پذیرفتني است.

كی وومتر   329كی ومتر  شما  باختر  ایرانشهر و  335: لتشمشان بامان، در  آتشفشان بزمان

ت قورار دارد. ارتموا  لن از سوط  دریوا باختر خاش، شما  جازموریان و در پایاند جنوبي ب ووك لوو

 متر است. 2311زا  اطراف متر و از زمین 1491

زوا  لن از چنود دزانوه خوار  شوده ا  است كه گدازهمخروط اص ي بامان، از نو  لتشمشان چینه

زا، مانند لندزیت، داسیت و ریوداسویت بوه ا  دارد و انوا  گدازهاست. این لتشمشان ساختار پیچیده

زا  ایگنیمبریتي، پامیسوي ا  از برشدر دامند خاور  لن فراوان است. مخروط اص ي مجمواه ویژه

را  SiO 2زا  جدید مقوودار اند. تجاید شیمیایي گدازهو گدازه است كه به طور متناوب قرار گرفته
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دزود درصود نشوان موي 2را كمتور از O 2 Kدرصود )داسویت و ریوداسویت( و مقودار  62بیش از 

 زا  جاایر كماني دارد.( از این نظر شبازت زیاد  به لتشمشان3965زاده، )درویش

گمتني است كه لتشمشان بامان بخش باختر  زنجیرة لتشمشواني كموان ماگموایي زون فورورانش 

رو بوه نظور دارد، بوه زموین Trenchمكران است كه در مقایسه با تمتان، فاص د كمتر  توا سرفنوا 

بخش بامان، جدا از بخش تمتان بوده و شیب بیشتر  داشته است. بوه  رسد كه صمحه فروروندةمي

 تر از تمتان است.رو شاید بتوان پذیرفت كه ماگماتیسم بامان كهنزمین

كی ومتر  جنوب تبریا قرار دارد و ارتموا  لن از سوط   41: لتشمشان سهند در  آتشفشان سهند

ا  از تناوب منظم گدازه و خاكستر اسوت دهمتر است. سهند مخروط بسیار پهن و گستر 1695دریا 

 (. 37-6كی ومترمربع را زیر پوشش دارد )شكل  4511ا  حدود بند  منظم دارد و گسترهكه چینه

زا و خاكسوترزا  اند كه در بین لنها توفزا  ریولیتي، داسیتي و لندزیتيسهند بیشتر از نو  گدازه

ت پامیس در فواصول بسویار دور از ق وه )مراغوه، میانوه، شود. وجود خاكستر با قطعافراوان دیده مي

زا  انمجوار  سوهند بسویار شودید بووده اسوت. تغییورات سون دزد كه فورانلباد( نشان ميبستان

می یون سوا  اسوت )معوین وزیور ،  34/1)میوسن میاني( تا  32زا  سهند، بین پرتوسنجي گدازه

لوار  در بوین  –زوا  لتشمشواني جود نهشوته(. تغییرات سن پرتوسنجي و و3165امین سبحاني، 

دزند كه لتشمشان سهند در چند مرح ه فعالیت داشته و در بین مراحل زا نشان ميزا و گدازهتوف

بند  رسوبات زا، دانها  سنگلرامش نسبي زمراه با فرسایش برقرار بوده است. سیما  الیه فعالیت،

خ عت پوشان تبریا سبب شده تا معوین وزیور  و اموین زا  و وجود لثار انوا  مازي در خاكستر 

جایره كوزستاني بوده كه با (، بر این باور باشند كه سهند به صورت جایره و یا شبه3165سبحاني )

شده و مواد لتشمشاني ورود  به ایون محویط، بوه كموك جریوان لب، بوه سرفا احاطه ميدریایي كم

شدند.سهند، تودة لذرین خروجي است كه به صورت صورت یكنواخت در سطحي وسیع پراكنده مي

 است.  زا  مخت ف قرار گرفتهزا  رسوبي به سنا  از سنگكالزكي بر رو  پایه



561 

 

561 

 

متر برلورد شده است و در یك نگواه ك وي، موواد لتشمشواني  311ضخامت مواد لتشمشاني بیش از 

دار زا  پامیس ومرا  لتشمشاني، افقتشكیل دزندة سهند به ترتیب از پایین به باال، ابارتند از كنگ

زوا  داسویتي. زا  برشي و الزار و گودازهزا  لگ ومرایي، روانهزا  لندزیتي، تناوبي از الیهو گدازه

تووان نوواي كالسویك از یوك لتشمشوان شناسي، سوهند را مويترتیب، با توجه به وضع چینهبدین

 ید، بر این باور است كه:زا  جد( بر اساس داده3171ا  دانست.امامي )چینه

* در سهند تغییر و تحوالت ماگمایي در طو  زمان صورت گرفته و ایون تحووالت ناشوي از تمریوق 

ا  كه، در محمظد ماگمایي، از ماده مذاب اولیوه باشد. به گونهماگما  اص ي بر اثر نیرو  گرانش مي

یت و ریوداسیت به وجود لموده زا  اسید  شامل داسبا تركیب لندزیتي )لندزیت قرما گل(، سنگ

 است.

زوا از ذوب رسد كه ماگما  تشكیل دزندة سنگزا، به نظر مي* با توجه به تركیب شیمیایي سنگ

 بخشي پوستد زیرین حاصل شده باشد.

، مراكا لتشمشاني سهند از اواسط میوسون  Geochronologyشمار گاه* با توجه به نتایج زمین

 اند.ور متناوب فعا  بودهتا اواخر پ یستوسن، به ط

كی وومتر   25كی ومتر  جنوب باختر  اردبیل و در  41: لتشمشان سبالن در  آتشفشان سبالن

زوا  لن، سوطحي متر و گودازه 4321شهر قرار دارد. ارتما  لن از سط  دریا جنوب خاور  مشكین

د كوه بوه دلیول كی ومترمربع را زیور پوشوش دارنود. لتشمشوان سوبالن سوه ق وه دار 3211معاد  

یوا « داغزووور »و دو ق د دیگور « سبوالن س وطان»فروریختگي به شدت فرسوده است. ق د ب ندتور 

( 33-6ا  وجود دارد )شكل یا كسر  نا  دارند. در ب ندترین ق ه دریاچه« داغلقا »سبالن كوچك و 

 –رابوو  خواور  كه به احتما  باقیماندة دزاند لتشمشان اسوت. لتشمشوان مركوا  بور رو  یوك ف

زوا  ا  و مخوروطزا  ايوسن، فوران كورده است.لتشمشوان سوبالن از نوو  نقطوهباختر  از گدازه
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زا  حاشید قواره اسوت، ولوي از ا  است كه از نظر ساختار و حجم، شبیه لتشمشانلتشمشان چینه

 ا  ندارد. نظر تركیب شیمیایي شبازتي با انوا  حاشید قاره

گیور  (، فاززوا  شوكل3973( توسط ریوو و باباخواني )3976دیدون و سُمن )در كار بازنگر  شدة 

 سبالن به شرح زیر بیان شده است :

 مرح د ماگمازایي جداگانه است. 5ا  سبالن قدیم، كه شامل فازگدازه -3

زوا  لذرلوار  در متور نهشوته 311فاز فرونشیني كالدرا و فعالیت انمجاریكه با انباشوت حودود  -2

 مالي زمراه بوده است.دامند ش

زا  تراكوي لنودزیت توا زا  گدازة سبالن جدید كه با تشكیل روانهفاز تشكیل گنبدزا و جریان -1

 (.39-6گیر  ب ندترین قسمت لتشمشان زمراه بوده است )شكل داسیت و شكل

گرفت، رسد كه تحوالت ماگمایي این لتشمشان را نباید به صورت یك تمریق ساده در نظر به نظر مي

ب كه به احتما  در روند ااد  افاایش اسیدیته در حین تمریق، بازگشت به خصوصویت بازیوك نیوا 

صورت گرفته است.گمتني است كه، تكاپو  قدیمي سبالن از ايوسن شرو  شده ولي لنچه كوه كووه 

شوته سبالن را به وجود لورده در پ یوسن شرو  به فعالیت كرده و تا لخرین دورة یخچوالي اداموه دا

 است. در یك نگاه ك ي، در كوه سبالن سه سر  لتشمشان قابل تشخیص است :

 –زا  میوسن و از جنس التیت نخست، سر  پیش از پیدایش كوه سبالن كه در واقع شامل گدازه

 بازالت است.

 اند.كه به داسیت متحو  شده لندزیت –دو ، سر  پیش از پیدایش كالدرا از جنس التیت 

 از پیدایش كالدرا، یا سر  باالیي كه بخش اص ي لن تركیب داسیتي دارد. سو ، سر  پس
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 اند.كواترنر  به وجود لمده –سر  دو  و سو  در پ یو 

زا كه حاصول لخورین مرح ود لتشمشواني در ایوران : این سنگ هاي کواترنري آذربايجانبازالت

(، 21-6ر منواطق مواكو )شوكل شناسي اولیوین بازالت گسوترش متمواوتي دزستند، با تركیب كاني

زوا  دارنود. اگرچوه زمود سونگ 111شهر، باختر دریاچد ارومیه و چشمه، ازر، ك یبر، مشكینسیه

شناسي بازالتي دارند ولي تركیب شیمیایوووي لنها یكسان نیست و از این نظور موردنظر تركیب كاني

 توان لنها را به دو گروه تقسیم كرد. مي

زوا  ق یایووي است و   با بافت پورفیوور  كه تركیب شیمیایي لنها مانند بازالتزا  نووو  اوبازالت

بوده و تركیب شیمیایي لنها از نو  غني از للومین  زا  نو  دو  كه به ندرت پورفیر دیگر  بازالت

زا  توان در گسترهزا  لتشمشاني كواترنر  را مياست.جدا از مناطق لذربایجان و كردستان، سنگ

( دید كه به طور امو  بوه نوا  111سیعي از خاور ایران )جنوب طبس، جنوب بیرجند، نهبندان و و

( بر این باور است كه بوه جوا جنووب 3176زا  كواترنر  شهرت دارند ولي وثوقي اابدیني )بازالت

زا  مذكور از انوا  لنودزیت توا داسویت بوا مازیوت بیرجند و جنوب فردوس، در دیگر مناطق، روانه

 (22-6شكل  ق یایي زستند و از این دیدگاه، پیوند ماگما  اولیه با كافت حتمي است. )

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=27&sid3=99&sid4=415&action=view2#pics#pics
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 هاي ايرانافیولیت -فصل هفتم

 کلیات

 مقدمه 
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شود كوه زا  مافیك و اولترامافیك گمته ميا  از سنگشناسي ایران، افیولیت به مجمواهدر زمین

ساختي با یكدیگر مخ وط شده باشند زا  زمینشند و یا در اثر تنشممكن است منظم و الیه الیه با

زوا  رسوبي نوواحي سرف دارنوووود زا كه زمرازاني از سنگ( به این مجمواه3153)ا و  تهراني، 

، « Ophiolitic Seriesسور  افیووولیتي»، « Ophiolitic Complexافیوولیتووي كموي كس»

 Colouredزوا  رنگیووونلمیواه»و سرانجا  «  Ophiolitic Melangeزا  افیوووولیتيلمیاه»

Melange  » كواربرد بیشوتر  دارد كوه « زا  رنگوینلمیاه»نیا گمته شده، كه از میان لنها، واسة

زوا  رنگوین ایوران، بیشوتر بوه صوورت رود.لمیاها  به كار ميچینهاغ ب به انوان یك واحد سنگ

زا  طولي اصو ي رخنموون تند كه اغ ب در امتداد گسلا  زسنوارزا  باریك و كم و بیش پیوسته

 ( 7-7دارند )شكل 

 Sr 36/ Srزا  ایاوتوپي زوا از نظر نسبتشناسي به ویژه بررسي شیمي این مجمواوهشوازد زمین

كرة و نحوة پراكنش اناصر خاكي كمیاب نشانگر لن است كه تركیب شیمیایي لنها زمانند سنگ 37

زوا  افیوولیتي ایوران است لذا پذیرفته شوده كوه مجمواوه Oceanic Lithosphereاقیانووسي 

شوكل گرفتوه و در اثور  Riftingا  زستند كه در اثر كافتي شدن زا  درون قارهباقیماندة اشتقاق

زا، در محول و امتوداد زمینودرززا  زا و خردقارهجایي قارهو در زنگا  جابه Obductionفرارانش 

اند. جدا از مسايل سيودینامیكي پوسته، داشتن كرومیوت، جا  گرفته Paleo – Geosutureكهن 

زایي است كه به از ویژگي 111زا  گروه پالتین، اناصر خاكي كمیاب و ا ، كانيسولمید مس توده

 دزند. زا  افیولیتي ایران ارزش اقتصاد  ميمجمواه
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 زا  افیولیتي ایرانزا  سازنده مجمواهسنگ

زوا  افیوولیتي در اثور اوامول گونواگون در بیشتر نواحي ایران، به ویژه در ایران مركا ، مجمواوه

ولوي در زا  متماوت، با یكدیگر مخ وط شوده و تووالي لنهوا نوامنظم اسوت. ساختي، به نسبتزمین

زوا  توان یك روند ك ي و كالسیك از سنگساختي كمتر بوده، ميزا  زمیننواحي كه تأثیر تنش

 ( را دید: 3-7تشكیل دزندة زیر )شكل 

زوا  افیوولیتي ایوران زسوتند كوه در میوان لنهوا زا  مجمواوهترین سنگ، امده«زااولترامافیك»

وپیروكسن درصد بواالتر  دارنود. در جنووب ایوران شناسي اولیوین و اُرتزارزبورسیت با تركیب كاني

زوا بوه ویوژه برونایوت، از تر است. لرزولیت، ورلیت و برخي انوا  پیروكسنیتمركا ، دونیت فراوان

زوا  افیوولیتي ایوران زسوتند. در بیشوتر برونادزوا  افیوولیتي، زوا  مجمواوهجم ه اولترامافیوك

كوه ممكون اسوت توا مرح ود  تماوت دگرسان شودهزا  مزا  اولترامافیك یاد شده به نسبتسنگ

 (.2-7رفته باشد )شكل تشكیل سرپانتینیت پیش
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زوا  زوا  بازیوك درشوت دانود مجمواوهترین سونگزوووووا، فراوان، پس از اولترامافیك«گابروزا»

افیوووولیتووووووي زسوووتند كوووه از نظووووور سووویما و سووواخت در بیشتوووور جازوووووا بوووه صوووورت 

دارند  Layered Gabbrosا  زستند ولي گازي ساخت الیه Massive Structureا توووووده

بوده  Crystal Settingكه این نظم، مدیون مراحل انجماد ماگمایي و در اثر فرلیند نشست ب ور  

ا  افیوولیتي زا  بعد  و دگرگوني ندارد. در مورد خاستگاه گابروزا  مجمواوهو ارتباطي به پدیده

زا  باال  مانتل اقیانوسوي و تاریوق ماگما  اولترامافیك اولیه، ذوب قسمت ایران، سه امكان تمریق

 تر در یك مرح د بعد  پیشنهاد شده است. ماگما  بازیك جوان

توان شوازد زا در بسیار  از حاالت ناگهاني است، ولي گازي مياگرچه مرز بین گابروزا و پریدوتیت

زوا  ا  از نواحي افیولیتي ایوران، سونگا بود.در پارهزا و گابروزیك گذر تدریجي بین اولترامافیك

ا  از گارنت گروسوالریت، ك ریت و وزوویانیت تبودیل گابرویي در اثر دگرساني استاتیك به مجمواه

اسوت « رودنگیت»زا  سمیدرنگ دارند، اند. نا  این گابروزا  دگرسان شده كه سیما  ادسيشده

  (.1-7)شكل 

ا  ، دیاباززا مجمواد افیوولیتي ممكون اسوت سواخت صومحه«زا  دیاباز  و میكروگابروزادایك» 

Sheeted  زوا  (. كه نتیجد تاریق دایوك در دایوك اسوت. گوازي دایوك4-7داشته باشند )شكل

زا  باال  مجمواد افیوولیتي زسوتند. بوه گدازه Feeder Dykesكننده زا  تغذیهدایك دیاباز ،

 ترند.كنند و از لنها جوانطور امو ، دیاباززا گابروزا را قطع مي

زا  افیولیتي ایران زستند كه سختي زیاد و رنگي بسیار ا  مجمواهزا  رگهمیكروگابروزا از سنگ

 ا  نه چندان ممتد و یا به شكل ادسي بروناد دارند. زتیره دارند و به صورت دایك

زا و گازي خاكسترزا  لتشمشواني، از جم وه اناصور مهوم تشوكیل ، گدازه«زا  لتشمشانيگدازه»

 Pillowشناسي گوناگون و سواختار بالشوي زا  افیولیتي زستند كه تركیب كانيدزندة مجمواه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=28&sid3=101&sid4=418&action=view2#pics#pics
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Structure  زوا  دگرسواني بعود ، افیولیتي، بور اثور پدیودهزا  (. بیشتر گدازه5-7دارند )شكل

 اند ولي تركیب امومي از لكوبازالت تا اسيی یت متغیر است. تركیب اولید خود را از دست داده

زا  زا( از دیگر سنگزا )پالسیوگرانیتزا  كوارتادار، ترونجمیت، دیوریت«زا  نموذ  اسیدسنگ»

زا  بسویار كوچوك و گواه بوه صوورت دایوك و یوا تودهاست كه به صورت مجمواد افیولیتي ایران 

زوا  فرومنیواین و بند  متوسط تا ریا، كمبود كانيشوند. رنگ روشن، دانهزا  نازك دیده ميرگه

زا نشانگر لن است دگرساني پیشرفته از ویژگي ماكروسكوپي لنها است. نتایج سيوشیمیایي این سنگ

 اند.امافیكي به وجود لمدهكه در لخرین مراحل تمریق ماگما  اولتر

زا  افیولیتي ایران دو نو  سنگ دگرگووني وجوود دارد. گوروه ، در مجمواه«زا  دگرگونيسنگ»

زوا  افیوولیتي ا  زستند و ارتباطي به مجمواهنخست میكاشیست، گنیس و مرمر با خاستگاه قاره

زا  افیولیتي نقاط ایران، سنگ اند. در بیشترزا  دگرگون شدهندارند. گروه دو  در حقیقت افیولیت

 اند.در دو فاز جداگانه دگرگون شده

زوا شناسوي سونگفاز نخست از نو  گرمابي و استاتیك است كه بیشتر موجب تغییر تركیب كواني 

زوا تووان بوه سریسویتي شودن پالسیوكالززوا، اورالیتوي شودن پیروكسوناند، و از لن جم ه ميشده

یوك و اولترامافیوك، رودنگیتوي شودن گابروزوا، اسويی یتي شودن زا  مافسرپانتینیتي شدن سنگ

زا  بازیك اشاره كرد. تشكیل تالك، زونتیت، پنبد نسور )لزبست( و منیایت نیا از پیامودزا  گدازه

دگرگوني استاتیك است كه در انجا  لن، نیروزا  فشار  و به ویژه فشوار بخوار لب نقوش اساسوي 

 داشته است.

ا  اسوت. در ا  و نتیجد فشارزا  كوزاایي و بسته شدن كافت قوارهنو  ناحیه فاز دو  دگرگوني، از

يیوت توا ابتدا  بسته شدن كه فشار باال و دما پایین است، رخسارة دگرگوني از نو  پرزنیت، پمي ي
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شیست لبي است. در مراحل پایاني بسته شدن زمیندرز، با افاایش دموا، رخسوارة شیسوت سوبا توا 

 بیشتر  دارد. لممیبولیت گسترش

زووا  افیووولیتي ایووران، قطعوواتي از ، در بسوویار  از مجمواووه« Exotic Blocksقطعووات بیگانووه» 

زا از كوچوك توا خی وي بوارگ و زا  گوناگون با خاستگاه متماوت وجود دارد. ابعاد این سنگسنگ

  پرتكواپو زاو معرف محیط Olistolithاظیم، متغیر است. این قطعات بیگانه، نواي اولیستولیت 

انود.با توجوه بوه زوا  افیوولیتي افواوده شودهساختي به مجمواهزستند كه در اثر فرلیندزا  زمین

زوا  ایوران را یوك ( افیولیوت3974يوي )زوا  افیوولیتي، سوباهزا  تشكیل دزندة مجمواهسنگ

 داند.مجمواد چندزاد  مي

 ا پالئوزوییك پیشین، شامل:كامبرین ت –به سن پركامبرین پسین « : پیكرة الترامافیك» -3

 * تناوب ورلیت، وبستریت، لرزولیت و ك ینوپیروكسنیت

دار، تروكتولیوت، لنورتوزیوت، گوابرو  نووریتي، زا  ف دسيات* بخش گابرویي )مالگابرو، پریدوتیت

 فروگابرو و لوكوگابرو(

 * تناوب دونیت و زارزبورسیت و كمي كرومیتیت

زا  بالشوي زا  ورقي و گدازه، دایك Isotropابروزا  زمسانگردمتشكل از گ«: پیكرة بازیك» -2.

 به سن كرتاسد پسین

كند و سن پس از كرتاسد پسین دارد.بنا بوه كه دو مجمواد قب ي را قطع مي«: زاپالسیوگرانیت» -1

گوابرویي از دو قسومت زیور  –يي، پندار امومي بر لن است كه مجمواود اولترامافیوك نوشتد سباه

زوا زا، شامل دونیت، زارزبورسیت و كرومیتیوت دو  انباشوته سونگده است او  تكتونیتتشكیل ش

Cumulates اندا  تشكیل شدهكه از ورلیت، لرزولیت و گابرو  الیه. 
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 Petrologicشناسوي موزوو  سونگ»شوناختي بوه نوا  این دو قسمت را یك ناپیوستگي سونگ

Moho »زا زا و گدازهزا به گوشته، و انباشته سنگتونیتكند. از دو قسمت فوق، تكاز زم جدا مي

 به پوسته تع ق دارند.

زوا  زا  یاد شده به شدتگمتني است كه در بیشتر نقاط ایران، در اثر بسته شدن زمیندرز، سنگ

زوا خوود از اوامول موؤثر در اند. افاون بر لن، فرارانش این مجمواوهمتماوت با یكدیگر مخ وط شده

   سازنده زستند. گمتني است كه:زالمیختگي سنگ

زا  دیاباز  ایران، حاكي از یوك ماگموا  زا  بالشي و سنگزا، گدازهنتایج سيوشیمي اسيی یت -3

 (.3979ق یایي فقیر است )لنچ و میتهم،  –ك سیمي 

زوا  پالسیوك رسووبي زوا  لتشمشواني بوا نهشوتهزا  افیوولیتي گودازهدر بسیار  از مجمواه -2

زا  لتشمشاني ادیوالریت( گازي رسوبات تخریبي و لذرلوار ، مخ وط شده و مجمواهلزك، ر)سنگ

 اند.زا  رنگین ایران را به وجود لوردهرسوبي لمیاه -

زا  افیولیتي ایران بیشتر سن كرتاسد پسین دارند، ولوي در ناحیود زا  پالسیك مجمواهرسوب -1

 زستند.زا  سوراسیك گوارهزا )رسوبي( حاو  سنكرمانشاه و نیریا، این سنگ

 

 

 زا  ایرانچگونگي تشكیل و جایگیر  افیولیت 

زا و نظرات متماوتي ارايه شوده اسوت زا  افیولیتي، تاكنون بحثدر مورد چگونگي تشكیل مجمواه

زوا و زایي زمچون كافتي شدن پوسته و فرارانش وابسوته بوه برخوورد صومحهكه در بین لنها پدیده

تر است. زر یوك از شووازد و دالیول گمتوه زا در محل زمیندرززا از زمه مهممواهبازماندن این مج

زوا  ایوران نقوش داشوته باشوند، ولوي بوا توجوه بوه موقعیوت توانند در سرشت افیولیوتشده، مي
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شناسي ایران، نقش پدیدة كافتي شدن بیشتر است. زرچند كه نو  ماگما  به ساختي و زمینزمین

زوا و زوا  افیوولیتي ایوران، تمواوتستم و یا نوو  رسووبات زموراه بوا سور وجود لمده در این سی

دزد، اما در نوواحي خواور  ایوران، وجوود رسووبات زایي با دیگر نوارزا  افیولیتي نشان ميمغایرت

زا  سی یسي كه با محیط امیوق اقیانوسوي سوازگار نیسوت، دلیول بور تخریبي مانند ف یش، شیل

 نادیك بودن
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زوا  زوا در كافوتاحتما  تشكیل افیولیت زا و بهزا  مذكور به حاشید قارهمحیط تشكیل افیولیت

زوا  ایوران، بعیود زا  اقیانوسي بین صومحها  از نو  دریا  سُرخ است، به ابارتي وجود پهنهقاره

زوا در طوي دو مرح ود نماید. بررسي نوارزا  افیولیتي ایران نشانگر لن است كوه ایون مجمواوهمي

 اند.جداگانه تشكیل شده

زوا كوه توا كه با ایجاد شكاف در پوسته زمراه بوده است. ایون شوكافمرح د نخست، كششي است  

اند.مرح ود كره ادامه داشته، مسیر مناسبي برا  جایگیر  ماگمازایي با تركیوب بوازالتي بوودهسست

زوا  دو ، یك مرح د فشردگي است كه بااث بسته شودن كافوت اولیوه شوده در نتیجوه مجمواوه

مجاور رانده است. روشن است كه راندگي مورد سوخن، محودود بوه  زا افیولیتي را بر رو  لبد قاره

ساختي بعود  ایون امول تكورار شوده زمان جایگیر  اولیه نبوده، ب كه زمامان با رویدادزا  زمین

(، در ناحید نیریا به دو فواز رانودگي بعود  در زموان پ یوسون بواور 3974است. برا  نمونه، ریكو )

 زا، چهار نظرید وجود دارد :میكي جایگایني افیولیتدارد.در مورد شرایط ترمودینا
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 نظرید جایگایني، به صورت جامد و سرد  -3

Cold Intrusion-2-   لتشمشاني -نظرید فعالیت نموذ 

 نظرید لتشمشاني -1 

 تر است.زا  ایران نظرید سرد و جامد پذیرفتنينظرید فعالیت نموذ .در مورد افیولیت -4

شناسي، تودة اولترابازیوك نیریوا را نشواند زا  سنگ(، با توجه به ویژگي3974)با وجود این، ریكو  

داند و  وجود زالد دگرگوني گرمایي )به ضخامت چندین ده تب ور لرا  ماگما در دما و فشار باال مي

داند. به گمتد دیگر زا  تنگ حنا را دلی ي بر این نظر ميلزكزا با سنگمتر( در زمبر  پریدوتیت

درجد سانتیگراد است و با توجه بوه نقطود  3111تا  711زا  دگرگوني این زاله، معرف دما  نيكا

زوا در درجه(، نتیجه گرفته شده كه دست كم در ناحیود نیریوا، افیولیوت 3211زارزبورسیت ) ذوب

زوا  زوا، ماننود چویناند. در ضمن، نمایش بعضوي ریاسواختارزمان جایگیر  حالت خمیر  داشته

دزنود كوه ممكون اسوت شوود، نشوان مويزا  افیولیتي ایران دیده مويده كه در بعضي تودهخوابی

اند.در زر حوا ، ایون پرسوش زا  خمیر  بودهزا  ایران در زمان جایگیر  به حالت گدازهافیولیت

زوا  سواختي دارنود؟ اگرچوه مجمواوهزا  افیولیتي ایران فقط منشأ زمینوجود دارد كه لیا لمیاه

(، برخوي 3933رسند. ولي، دسمونا )ي ایران حاصل صعود دیاپیرزا  اولترامافیك به نظر ميافیولیت

انود، داند كه از راه راندگي باال نیامدهزا  روراندة افیولیتي ایران را حاصل لغاش گرانشي مياز سمره

ر است كه، به باور اند.الز  به ذكب كه به دلیل وزن خود، از یك منشأ افیولیتي مرتمع به پایین لغایده

زوا  يي )گمته شمازي( زالد دگرگوني تنوگ حنوا یوك پدیودة ثوانو  و در ارتبواط بوا دایوكسباه

زوا  مجواور زا  پریدوتیتي بور سونگتواند نشانگر تأثیرگرمایي تودهباشد و نميمیكروگابرویي مي

 د. زا  بعد از جایگیر  باشزا ممكن است مربوط به تنشباشد. در ضمن ریا ساخت

 زا  رنگینلمیاه
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زا  گوناگون بوه زا  افیولیتي ایران، توالي كالسیك معمو  حمظ نشده و سنگدر بیشتر مجمواه

گانسور  3955اند. تنو  سنگي و رنگي سبب شده كه در سا  مقدار متماوتي با یكدیگر مخ وط شده

ن داد كه بیشتر اناصور (. مطالعات بعد  نشا6-7زا  رنگین نا  دزد )شكل به این مجمواه، لمیاه

شناسوان نوا  لمیواة ا  از زموینزا  افیولیتي است، لوذا پوارهسازندة این مجمواه، متع ق به سنگ

زا  افیولیتي ایران شامل سه بخش ( مجمواه3171زاده )اند. از نظر درویشافیولیتي را ترجی  داده

 ك ي زیر است:

 یتي است و ابعاد بارگ دارند.* قطعات اص ي یا قطعاتي كه جاء واحدزا  افیول 

 زا( كه ابعاد و جنس بسیار متماوت دارند.* قطعات بیگانه )اولیستولیت

زا( ساختي دانه ریا )ریالمیاها  كه قطعات مذكور را در بر گرفته و خود یك مخ وط زمین* خمیره

 ( 6-7شكل است. )

ا  كوه حتوي در نوواحي شناسي ایران واسة لمیاة رنگین بسیار رایج اسوت، بوه گونوهامروزه در زمین

 شود. افیولیتي فاقد ویژگي لمیختگي نیا از این اصطالح به غ ط استماده مي

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=28&sid3=101&sid4=420&action=view2#pics#pics
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 زا  رنگینزمان و چگونگي تشكیل لمیاه

زوا  رنگوین ایوران نقوش تواند در تشكیل لمیواهگذار  مياگرچه پایین افتادگي زمامان با رسوب

د  و تبدیل لنها زا  بعزا  اولترابازیك و خردشدگيسنگ جایيداشته باشد، ولي اامل اص ي جابه

زا ساختي، در حقیقت تنگ و باریك شدن، ناوه و انتقا  مجمواه بر رو  لبد قارهبه یك برش زمین

زا  رنگین در اواخر كرتاسه و حداكثر توا اوایول پالئوسون، است. در بیشتر نواحي ایران، ایجاد لمیاه

ان( فراخاسوت و خورو  از لب مكور –خاتمه یافته است. ولي، در خاور و جنوب خاور  ایران )زابول 

ا  اثر داشته است، در حوالي كوه نشسوت و پوایین رفوتن بسوتر حوضوه در فقط در قسمت حاشیه

 زا  ترشیر  شده است.زا  محور  ناوه ادامه داشته و سبب تشكیل رسوبات ضخیم ف یشقسمت

ل رسیده است. در در منطقد زابل، تراف موردنظر پس از رسوبات ف یشي ايوسن یا الیگوسن به تكام 

ا  كه زنوز زم این فرونشویني در تر بوده، به گونهحالي كه در ناحید مكران، این فرونشست طوالني

خانوادة تتویس جووان ایوران در یوك دریا  امان ادامه دارد.بنابراین باید گمت كه زمیندرززا  زم

ن، در ایران مركا  پوس اند. در زاگرس به زم رسیدن صمحات بیش از ماستریشتیزمان بسته نشده
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زوا از ماستریشتین و قبل از پالئوسن، در خاور ایران ايوسن میاني است و در مكران برخوورد صومحه

 زنوز قطعي نشده است. 

 زا  ایرانپراكندگي جغرافیایي و سن افیولیت

 مقدمه

شاخصوي از  زوا  ایوران،شناسان بر این باورنود كوه افیولیوتا  تناقضات، بیشتر زمینبا وجود پاره

انود. از نظور ا  كهن محصوور شودهزا  قارهزا  نابال  قدیمي زستند كه با حاشیهق مرو  اقیانوس

ماكو و  –زا  ایران در چهار ق مرو  شما  ایران، راندگي اص ي زاگرس، ارومیه جغرافیایي، افیولیت

 پیرامون كوچك قارة ایران مركا  رخنمون دارند.

مانودة اقیانوسوي زا  شوما  ایوران بواقيند فوق، پذیرفته شده كه افیولیتبا توجه به نواحي چهارگا

تریاس پسوین دو صومحد ایوران و تووران را از  –)تتیس كهن( است كه در زمان پالئوزوییك پسین 

زا  زاگرس نشانگر محل تقریبي اقیانوس دیگر  )تتیس جوان( كرده است. افیولیتیكدیگر جدا مي

اربسوتان  –كرتاسد پسین در حد فاصل صمحد ایران و صمحد زاگرس  –است كه در تریاس پسین 

 وجود داشته است.

زا  افیولیتي ایران بوه سون گمتني است كه اگرچه با تكیه بر سن زمرازان رسوبي، بیشتر مجمواه

 كرتاسد پسین دانسته شده، ولي:

د انارك( و یا پالئوزوییوك )در زایي به سن پركامبرین )در ناحیا  از نواحي ایران افیولیتدر پاره -3

 شما  ایران( زم شناسایي شده است.

سن كرتاسد پسین بیشتر مربوط به زمرازان رسوبي است و این احتما  وجود دارد كه به ویوژه  -2

 باشند. تر داشتهزا  موردنظر، سن كهنزا  اولترامافیكي مجمواهسنگ
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ه دو نو  سنگ با سن متماوت تقسیم و بر این باور (، مجمواد افیولیتي ایران را ب3167يي )سباه -1

تور از زوا  قودیميسرپانتیتي مجمواد افیوولیتي، سونگ –زا  یكنواخت پریدوتیتي است كه توده

ايوسن،  –زا  بعد ، به ویژه در زمان كرتاسد پسین پالئوزوییك زیرین تا پرمین زستند كه در زمان

زوا  انود. دسوتد دو  سونگن لمیاة رنگین جا  گرفتوهزایي با ساخت دیاپیر  دروبه صورت توده

 و توربیودیت زوا  پالسیوك، ف ویشا ، و رادیوالریت، لزكزا  گدازهرسوبي از نو  سنگ –لذرین 

زستند به یك چرخد زماني از تریاس پسین تا كرتاسد پسوین تع وق دارنود و پوس از مجمواود او  

توان به سه گوروه زا  ایران را مياز نظر سني، افیولیتاند. به طور ك ي، زا( تشكیل شده)پریدوتیت

 پركامبرین، پالئوزوییك و ماوزوییك تقسیم كرد. 

 زا  پركامبرینافیولیت

، شیست، زا  منسوب به پركامبرین، در بیشتر جازا از لممیبولیتمجمواد سنگ« ناحید تكاب»در 

شیسوت، نتینیت، پیروكسونیت، تالوكزا  افیوولیتي متشوكل از سورپاگنیس و مرمر زمراه با بخش

ا  كوه یوك زا  كوچك گابرو تا گرانیت است، بوه گونوهسرپانتین شیست، لممیبو  شیست و توده

زوا  اولترابازیوك توا شناسوي گسوترده از سونگرسوبي دگرگوني با طیف سنگ –مجمواد لذرین 

زوا  گوابرو، دیوریوت، ا تووده، مرمر، زمراه باند. گسترش وسیع لممیبولیتگرانیت را به وجود لورده

ساز  سولمیدزا  زا  اولترابازیك زمراه با كانيزا  كوچك سنگگرانودیوریت، گرانیت و مجمواه

ا  و وجود ذخایر ا  و به احتما  سولمید تودهچندف ا ، چه به صورت پراكنده و چه به صورت الیه

مجمواد دگرگوني پركامبرین منطقود  ا  وسیع، بر این مط ب اشاره دارد كهمتعدد تالك در منطقه

رسوبي با یك طیف وسیع ماگماتیسم افیولیتي تا گرانیتوي  –تكاب، در حقیقت یك مجمواد لذرین 

لمیا است و سن پالئوزوییك بیشتر قابل زا پرسشاست. گمتني است كه پركامبرین بودن این سنگ

 قبو  است.
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زا  لذرین حدواسط وك، سنگدر اصل از گر  بادا پشت –، مجمواد چاپدوني «ناحید ساغند»در  

انود كوه بوه لممیبولیوت، زا  لذرلوار  و به ندرت كربنوات تشوكیل شودهق یایي، سنگ -ك سیمي 

دزنودة یوك لمیواة زوا نشوانانود. ایون سونگگنیس، شیست، میگماتیت و لناتكتیت تبودیل شوده

زوا  ا پیروكسونیت و سونگزا  دگرگوني پركامبرین زسوتند كوه زموراه بوساختي از سنگزمین

وك، متادیوریت، اند. زمراه بودن مجمواد متاگر دار به سرپانتینیت تبدیل شدهاولیوین –پیروكسن 

ق یایي ممكن اسوت دلیول بور  -زا  نموذ  ك سیمي لممیبولیت، پیروكسنیت، سرپانتینیت و سنگ

و سورپانتینیت نیوا  زا در یك منطقد فورورانش باشود. ممكون اسوت پیروكسونیتتكامل این سنگ

بادا  گرفتار شده و باال زا  چایدوني و پشتباقیماندة پوستد اقیانوسي پركامبرین بوده كه بین گسل

 (.3931لمده است )بربریان، 

زوا  زا  منسووب بوه پركوامبرین انووا  سونگ، بخش بارگي از سنگ«جندق -نواحي انارك »در 

متور ضوخامت در  7111لیتي و زمرازان رسوبي لنها با زا  افیوافیولیتي است. در این ناحیه، سنگ

زوا  اولترابوازیكي مووردنظر، از نوو  زارزبورسیوت و زا  كامبرین زیرین قرار دارند. سنگزیر سنگ

زا  پراكندة گابرو، دیابواز و پالسیوگرانیوت نیوا دیوده اندكي لرزولیت زستند كه به زمراه لنها توده

زوا و زا  پالسیك قرار دارد كه ممكن اسوت بوا ادسويي رسوبشود. رو  این قسمت پریدوتیتمي

زا  بازالتي زمراه باشند. زمان طور كه گمته شد، ایون زایي از زارزبورسیت، بازالت، توف و برشالیه

به سن كامبرین زیرین قرار گرفته و لذا سن پركامبرین لن محتمل اسوت « مرمر الك»مجمواه زیر 

 (. 3167)زوشمندزاده، 

 

 

 زا  پالئوزوییكیولیتاف
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زا در ترین این سنگند. شناخته شدهزا  پالئوزوییك گسترش بسیار محدود  داردر ایران، افیولیت

زا  بارگ كشیده زا به صورت ادسيجنوب باختر  مشهد رخنمون دارد. در ناحید مشهد، افیولیت

( ایون 3973تند. مجیود  )ا  با رسوبات رُسي دگرگون شده زموراه زسوو كم و بیش با حالت الیه

داند. ولي وجود سنگوارة فوزولین در ناحیود سمیدسونگ، كربنیمر مي –زا را متع ق به دونین سنگ

زا  اولترابازیكي شناسان سنگ(. زر چند بیشتر زمین3931گواه بر سن پرمین لنها است )مجید ، 

( ایون 3161ا وو  تهرانوي ) اند، اموامشهد را منشورزا  برافاایندة اقیانوس تتویس كهون دانسوته

ا  لورد و ضمن مقایسد لنها با كمي كس كالسیك الیهزا  فوق بازیك را افیولیت به شمار نميسنگ

دانود كوه در زا را با موقعیوت كراتونیوك مي( لفریقا  جنوبي این گونه سنگBushveldبوشولد )

مشابه در جنووب گرگوان، جنووب زا  اند. وجود مجمواهجایي ماگماتیك به وجود لمدهنتیجد جابه

زا  افیولیتي، محل یارلو ازر سبب شده تا از پیوند این رخنمونزا  اهللباختر  انالي )فومن( و كوه

 تتیس كهن رقم زده شود. تقریبي زمیندرز

زا  اولترابوازیكي بوه سیرجان، بعضي از سنگ –زا  طالش و بخش جنوبي كمربند سنند  در كوه

اند. ولي در مورد خاستگاه و چگونگي جوایگیر  لنهوا سوخني بوه نسبت داده شده زمان پالئوزوییك

میان نیامده است. در ناحید پشت بادا  )ایران مركا ( بخشي از مجمواد دگرگووني پشوت بوادا  از 

زا  زمراه لنها به طوور دگرشویب در زا  افیولیتي است. كمي كس پشت بادا  و افیولیتنو  سنگ

دار پرمین قرار دارند. لذا سن لنها پالئوزوییك دانسته شده ولي زموان ي فوزولینزا  لزكزیر سنگ

 طور كه گمته شد سن پركامبرین نیا محتمل است. 

 زا  ماوزوییكافیولیت

نوووار افیووولیتي »زووا  افیووولیتي ماوزوییووك ایووران، از واسة ( بوورا  مجمواووه3977اشووتوك ین )

ه كرده و بر این باور است كه این نوار افیولیتي مربوط استماد«  Axial Ophiolitic beltمحور 

كرتاسود پسوین(  –است كه در زمان ماوزوییك )تریاس پسوین « نو  تتیس جوان»زا  به اشتقاق
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زا  رانده شده بر ساخت. به جا بخشزایي از قارة گندوانا را از بخش دیگر زمان قاره جدا ميبخش

اند و یوا توسوط زا  برخورد  فرورانش كردهیت محور  یا در زونزا، بیشتر نوار افیولرو  لبد قاره

زوا  نووار افیوولیتي محوور  بوه سون (. باقیمانوده2-7انود )شوكل رسوبات ترشیر  پوشیده شوده

توان در راستا  راندگي اص ي زاگرس )كرمانشاه، نیریا( دید. ادامد خاور  لن، پس ماوزوییك را مي

یابود. افواون بور لن، ستان، از طریق گسل چمن توا زیمالیوا اداموه موياز ابور از مكران ایران و پاك

ا  ح قه مانند، ریاقارة ایوران انشعاباتي از لن به طرف امان، افغانستان و زمچنین به صورت باریكه

(، نووار افیوولیتي محوور ، بوه دلیول داشوتن 3977گیرد. از دیدگاه اشتوك ین )مركا  را در بر مي

 اساسي، قابل تقسیم به دو بخش جداگانه است. زا ا  تماوتپاره

نیریوا  –زوا  كرمانشواه كه شامل افیولیت Outer Sub – beltنخست، زیر نوار افیولیتي بیروني 

 رود.است كه به طرف امان مي

ارومیوه و  –زوا  مواكو كوه شوامل افیولیوت Inner Sub – beltدو ، زیر نوار افیوولیتي درونوي 

زا  شما  مكوران را جواو زیور ریاقارة ایران مركا  است. اشتوك ین افیولیتزا  رنگین دور لمیاه

 داند،نوار دروني مي

توان دو زیر نوار دروني ولي افتخارنژاد )گمتد شمازي( بر این باور است كه حتي در ناحید مكران مي 

زوا  فیولیتانود.اا  كمي كس دوركوان از یكودیگر جودا شودهو بیروني را دید كه توسط پوستد قاره

 ماوزوییك ایران به سه سن تریاس میاني، تریاس پسین و كرتاسه زستند

 زا  تریاسافیولیت

ا  زوا  الیوهانود. اولترابازیوكزا  ایران به تریواس نسوبت داده شودهبخش كوچكي از اولترابازیك

مجمواود زا  طالش )تریاس میاني( و اسمندقه )تریاس پسین( از لن جم ه است. در اسومندقه كوه
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اند و لذا سن تریاس لنها زا  كرومیت دارد و به وسی د رسوبات سوراسیك پوشیده شدهسیخوران رگه

 (. 3974يي، محرز است )سباه

 

 زا  كرتاسهافیولیت

زا  كرتاسد باالیي بیشترین سهم و گستردگي را به ویوژه در كنوار زا  ایران نمونهدر بین افیولیت

نیریا(،  –زا  موجود در امتداد راندگي زاگرس )كرمانشاه دارند. افیولیت زا  مهمزا و راندگيگسل

ارومیه، ایران مركا ، جنوب خاور  )مكران( و خاور ایران )نهبنودان( و  –زا  افیولیتي ماكو لمیاه

 زا  كرتاسد ایران در سه ناحید زیر در بیشترین مقدارند.از لن جم ه است. افیولیت 111

در امتداد و در بالفصل جنوب باختر  راندگي اص ي زاگرس، دو بخوش  ي زاگرسهاافیولیتالف( 

رادیوالریتي رخنمون دارد. زر بخش بوه شوكل كمواني بوا  –پهن و جدا از زم از مجمواد افیولیتي 

(، و دیگور  3971كووه در كرمانشواه )بورو، تحدب به طرف جنوب باختر  است: یكي كمان پشوت

زوا  كرمانشواه و نیریوا، بوا (. از نظر تركیب و سواخت افیولیوت3973، كمان فارس در نیریا )ریكو

زوا  حاشوید اربسوتان، شوبازت زیواد زا  اُمان و با افیولیترادیوالریتي كوه –مجمواد افیولیتي 

دارند. به سخن دیگر، دو كمان افیولیتي كرمانشاه و نیریا، بخشي از نوار افیولیتي به طوو  تقریبوي 

كه به طور ناپیوسته از سوریه شرو  و پس از گذر از جنوب تركیه و زاگرس به  كی ومتر است 1111

زوا  میان دو صومحد اربسوتان و رود. این نوار كه به صورت یك كمان در امتوداد راندگياُمان مي

(، مطالعوووه و بوه لن زووال  افیوولیتي حاشوید b 3973صمحد ایران قرار دارد، بوه وسوی د ریكوو )

نوا  داده شوده اسوت. ولوي اشتوك یوووون  Croissant Ophiolitique Peri Arabeاربسوتان 

را  Outer Axial Ophiolitic Belt(، برا  لن نا  نوووار افیولیتوووي محوور  بیرونوووي3977)

 انتخاب كرده است.



584 

 

584 

 

زوا  امان شامل توالي به نسبت منظم و ثابتي از سنگ –مجمواد افیولیتي موجود در نوار زاگرس 

زوا  افیوولیتي، زا  رسووبي در زیور و كموي كساست كه ردیف Imbricatedه و ف سي خرد شد

شوود كوه اغ وب نشیند. در حدفاصل این دو، یك لمیختگي مشخص دیده مياغ ب، بر رو  لنها مي

 لزك به صورت قطعات بیگانه است.شامل قطعات بارگي از سنگ

زا  زاگورس بوا ایوران مركوا  نشوانگر ولیتبه رغم شبازت ساختار  و سنگي با اُمان، مقایسد افی

 چهار تماوت امده است:

شود در حوالي در نوار افیولیتي زاگرس، رسوبات لزكي تخریبي و توربیدایت به فراواني یافت مي -3

زوا  پالسیوك زا  رنگین ایران مركا ، بیشتر از نو  شیل، توف و لزوككه زمرازان رسوبي لمیاه

 است.

زا  اسيی یتي و دیاباز  نقش مهمي دارند، در حوالي گین ایران مركا ، سنگزا  رندر لمیاه -2 

 زا ناچیا است.زا  زاگرس، مقدار این سنگكه در افیولیت

زا  رسوبي سون پالئوزوییوك و ماوزوییوك دارنود . بوه زرحوا  زا  زاگرس، سنگدر افیولیت -1

النژزا  ایوران مركوا  و خواور ایوران تر از تورونین نیستند. در صورتي كه زمرازان رسوبي مجوان

 باشند.زایي به سن سنونین تا ماستریشتین ميبیشتر دارا  سنگواره

در نوار زاگرس، ناوه، پیش از ماستریشتین یا حداكثر اوایل مایستریشتین بسوته شوده اسوت. در  -4

ر ماستریشتین یا صورتي كه بسته شدن ناوه در كمربند افیولیتي ایران مركا  و خاور ایران در اواخ

 پالئوسن بوده است.

زا  افیولیتووي به ویوژه در ناحیووود صوحنه و در ناحیوود كرمانشاه، سنگ زا  كرمانشاهافیولیت -

(. كموان 3971اند )بورو، نامگذار  شده« زرسین –زا  صحنه افیولیت»زرسین رخنموون دارند و 

 :زرسین شامل سه بروناد جداگانه است –افیولیتي صحنه 
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زوا  نخستین بروناد در شما  خاور كرمانشاه )ناحیود صوحنه( قورار دارد كوه متشوكل از سونگ -

زوا  ا  )كومولیت(، پریدوتیت، زارزبورسیت و پیروكسنیت است كه ابتودا بوا سونگاولترابازیك دانه

 شوند. این مجمواه اثر  از لمیختگي ندارد.پوشیده مي گابرویي و سيس با گدازه

ناد در جنوب خاور  مجمواد قب وي، یعنوي در ناحیود اُرگانوا رخنموون دارد. بورخالف دومین برو -

زا  زا  اولترابازیك با ف سبروناد قب ي، این بخش به شدت تكتونیاه است. در این مجمواه، سنگ

سواختي بوا یكودیگر مخ ووط لزكي و رادیوالریتي زمرازند كه در نتیجد ام كورد فشوارزا  زموین

 اند.شده

زوایي از ین بروناد، در ناحید زرسین متشكل از یك تودة سرپانتینیت است كوه در لن ورقوهسوم -

 زا  دوباره تب ور یافتد زیستي لوار  به احتما  متع ق به تریاس وجود دارد.لزك

( و اُمان )گ نوي و 3974رادیوالریتي نیریا )ریكو،  –مطالعات مناطق افیولیتي  زا  نیریاافیولیت -

(، نشانگر لن است كه در این نواحي، جداشدگي پوسوته و ایجواد فرونشسوت درون 3971زمكاران، 

زا  اواخر تریواس شناسان )ریكو،گ ني( فسیلا ، در زمان تریاس صورت گرفته است. این زمینقاره

شود در این ناوه نهشته شده زایي كه تصور ميترین بقایا  حیاتي در رادیوالریترا به انوان قدیمي

 –رادیووالریتي زاگورس  –زوا  افیوولیتي اند. به زمین رو، پذیرفته شده كه مجمواوهرش كردهگاا

اند، ولوي و یا سراشیبي زیاد شكل گرفتهRiftingاُمان در نواي ناوه اقیانوسي حاصل كافتي شدن 

 در بارة سن و اندازة این ناوه و چگونگي تشكیل و سازوكار لن اقاید متماوتي وجود دارد. 

زوا  لشومتد زا  رادیوالریتي است كه با لزوكزا  نیریا )سازند پیچكون(، شامل چرتوالریترادی

زا  كم اموق )توربیدایت( پُر فسیل زمراه زستند. این رسوبات رادیوالریتي، با زمبر  مبهم، لزك

وزوییوك و زا  پالئزا  موردنظر به فراواني دارا  سنگوارهپوشانند. رادیوالریتكرتاسد باالیي، را مي

زوا  تر از تورونین ندارند.قرار داشتن لزكزا  جوانزستند و به ظازر فسیل به احتما  ماوزوییك
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تور در بواال، دو امكوان زیور را پیشونهاد زا  كهونزا  دارا  فسیلكرتاسد باال در زیر و رادیوالریت

 كند.مي

 ستند.زا بر جا بوده و حمل شده نیزا  موجود در رادیوالریتفسیل -3

 زا  لشمته حمل شده و تخریبي زستند.زا و لزكزا  موجود در رادیوالریتبیشتر فسیل -2

زا نابرجا زستند كه این خودرانودگي زا، ناگایر باید پذیرفت كه رادیوالریتدر صورت برجایي فسیل

Nappe یوك  كند، زمچنین باید وجوودزا  افقي به طو  صدزا كی ومتر را مطرح ميجایيو جابه

ناوه را، دست كم از تریاس پیشین پذیرفت و قبو  كرد كه گود  مذكور از محل رسووبات اموروز  

زا تخریبي و حمل شده باشوند، زا  موجود در رادیوالریتلن دورتر بوده است.در صورتي كه فسیل

 شناسوي طبیعوي بووده و در حاشویدزا در موقعیت چینوهدر لن صورت باید پذیرفت كه رادیوالریت

 اند.امق سكو  اربستان و در زمان كرتاسد پسین تشكیل شدهروندة كمپایین

زا، بیشتر بر اساس ویژگي یوسيوسینكالیني فورض شوده رادیوالریت Authocthonyنظرید برجایي

زوا در (، رادیوالریوت3963( و اشوتوك ین )3967برا  زاگرس و اُمان است. بنابراین از نظر فالكن )

ا  با فرونشست شدید، در كنارة سير اربسوتان، در زموان كرتاسود پسوین نهشوته هیك ناوة بین قار

 اند.زا در درون لنها جایگیر شدهاند و سيس افیولیتشده

زا، تموا  پژوزشوگران در زا و افیولیتنظر از نحوة جایگیر ، برجایي و یا نابرجایي رادیوالریتصرف

كاميانین یا اوایل ماستریشتین به پایوان رسویده اسوت، اند كه این كار درلشكوب این نظر زم اقیده

رونوده ایون زا  كم امق ماستریشتین )سازند تاربور( به طور دگرشویب و پویشلزكچرا كه سنگ

انود. لوذا، پذیرفتوه شوده كوه از لن زموان )پویش از ماستریشوتین( پوشواندهزا را زا و ساختارسنگ

ا  از پوسوتد اقیانوسوي بوه یگر به زم پیوسته و بوا باریكوها  اربستان و ایران بار دزا  قارهصمحه

 اند. یكدیگر جوش خورده
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زا  افیولیتي زاگرس، مسئ د شكل، شیوة جایگیر  و به ویژه سن مجمواه زا  زاگرسسن افیولیت

زا ا  بارگ، رادیوالریتزا  تودهزا  زاگرس به صورت صمحهزنوز به خوبي روشن نیست. افیولیت

ا  از زا  افیولیتي به طور معمو  به صورت باریكهوشاند. زمبر  بین مجمواد رسوبي و تودهپرا مي

تریاس وجود دارد. این قطعات بیگانود لزكوي ارتبواط  –زاست كه در لنها قطعات بیگانه پرمو لمیاه

شناسوي، مودارك و زا  مخت ف موجود در این ناحیه را پیچیده كرده است. فسویلاص ي بین سنگ

زوا سون كرتاسود رسد كوه افیولیوتكند و به نظر ميزا ارايه ميازد كمي در تعیین سن افیولیتشو

زوا  تووفي( زا  بالشي و بورشارند و این تنها به دلیل اضوزا  انتهایي فاز بازالتي )گدازهپسین د

ه طوور زا  پالسیك بزا  سی یسي و لزكزا و شیلاست كه به ندرت در برخي مواقع با رادیوالریت

زا  لرگون، سن توف –(، با استماده از روش پتاسیم 3972اند. للمن و پیتر )ا  قرار گرفتهبین الیه

انود. بوه احتموا  ایون سون بورا  می یون سا  تعیین كورده 96 ± 6سازند زواسینا اُمان را حدود 

اگورس زوا  ززا  زاگرس نیا درست است. گمتني است كه اگرچوه سون اموومي افیولیوتافیولیت

 تر الز  است. كرتاسد پسین دانسته شده، ولي مطالعات دقیق

زا  افیولیتي ایران مركوا  در دو منطقوه در بیشوترین مجمواه هاي ايران مرکزيافیولیتب ( 

 مقدارند.

ا  دور ایون مجمواوه بوه شوكل كمربنود ناپیوسوته« : زا  پیرامون ریاقارة ایران مركوا افیولیت»

 -( رخنمون دارد. این ح قد افیولیتي، در امتداد گسول نهبنودان 3972)تكین  ریاقارة ایران مركا 

 –شود، و پس از یك ناپیوستگي كوتاه بار دیگر امتداد خاور  ایرانشهر به سمت بیرجند كشیده مي

باختر  در جنوب سباوار و شما  گسل دورونه ظازر و به طور ناپیوسته تا شهرسوتان نوایین اداموه 

بافوت برونواد  –زا بار دیگر در طو  گسول نوایین ایین به طرف جنوب خاور ، افیولیتیابد. از نمي

افتادگي جازموریوان بوه مجمواود افیوولیتي بشواگرد متصول دارند و از لنجا بار دیگر در باختر پایین

 شوند.مي
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شناسي این كمربند افیولیتي به تقریب در زمه جا یكنواخت و مشخص اسوت. بور زا  زمینویژگي

زوا  افیوولیتي، پیراموون ریاقواره، در زویچ جوا قابول خالف زاگرس، توالي شناخته شدة مجمواوه

كی ومتر یا بیشتر وجود  31تشخیص نیست. اگر چه قطعات بارگ و كشیدة اولترابازیك به درازا  تا 

زا  درزموي از موواد رسووبي و لذریون زسوتند بوه زا به طور معمو  لمیختهدارد، اما این مجمواه

زوا  تورین سونگدزنده، ارتباط ناپیوسته دارند. قدیميزا  تشكیلطور  كه، به طور امو  سنگ

زا  دارا  فسیل كاليیونال به سن سوراسیك پسین است كه زمراه با لزكلمیاة ایران مركا ، سنگ

اخور زا در باختر جازموریان دیده شده است ولي، بیشتر مواد رسوبي لنهوا، متع وق بوه اورادیوالریت

زا  ایران ماستریشتین است.سن مرز باالیي لمیاه –زا  سنونین كرتاسه، به ویژه متع ق به لشكوب

رسد در ب وچستان افیولیتي زاگرس است و به نظر مي –تر از كمي كس رادیوالریتي مركا ، نامع و 

رشیر  زیورین زایي از ف یش به سن تو شرق ایران، مجمواد افیولیتي با یك حد نامشخص به توالي

زوا بوا (. در جازوا  دیگور، و زمچنوین در منطقود سوباوار، لمیواه3961شوود )گانسور، تبدیل مي

 اند.ايوسن زیرین تا میاني، پوشیده شده –زا  كم امق اواخر پالئوسن دگرشیبي، توسط لزك

از اواخور  شود كه ناوة اقیانوسي باریك پیرامون ریاقارة ایوران مركوا ،با لنچه كه گذشت، تصور مي

ا  از تتیس جوان شكل گرفته و در اواخر كرتاسه به بیشترین گسوترش سوراسیك، به صورت شاخه

شودگي بعود  ایون زا  كماني قب ي بوده ولي پهونخود رسیده است. كافتي شدن در امتداد گسل

ارتبواط  Median Ridgeكافت، با پیدایش الید اقیانوسي و به احتما  ظهوور یوك پشوتد میواني 

اشته است. در این ناوة باریك كماني شكل، كه ریاقارة ایران مركا  و خاور ایران را از بقید صمحد د

زا  رادیوالریتي و دیگر رسوبات پالسیك توا اواخور ساخته، رسوبگذار  و چرتا  ایران جدا ميقاره

 كرتاسه ادامه داشته است.

به ابارتي از جنوب باختر  ارومیه تا ماكو،  در شما  باختر  ایران،« : ماكو –زا  ارومیه افیولیت»

شود كه به سو  باختر تا لناتولي تركیه اداموه دارد. مطالعوات انجوا  گي افیولیتي دیده ميزدبیرون
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زوا  موجوود در ایوران مركوا  و ارومیه، با رشتد لمیاه –زا  ماكو دزد كه افیولیتشده نشان مي

زا  اولترابازیك و رادیوالریوت زموراه بوا دیابواز، جا نیا، سنگخاور ایران شبازت بسیار دارد. در این

زوا  شود و زمد مجمواوه توسوط ف ویشزا  پالسیك به صورت درزم دیده ميو لزك توف، شیل

 ( 7-7شكل  اند. )ضخیم ايوسن پوشیده شده
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 ساختی ايرانرخدادهاي زمین -فصل هشتم

 توضیح

 مقدمه

ن پركامبرین پسین پوسوتد ایوران یوك حادثود شناسي ایران این باور وجود دارد كه در زمادر زمین

خوردگي، دگرگوني و ماگمازایي زمراه تب ور  قابل قیاس با رویدادكاتانگایي را پذیرا شده كه با چین

تریواس میواني در بیشوتر نقواط ایوران لراموش  –بوده است. در فاصو د زمواني پركوامبرین پسوین 
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زا  رسوبي مواز  و گازي شكستگي پوسته بودزا چیره بوده كه نساختي نسبي از نو  خشكيزمین

ساختي لل  لغاز  و قابول زا  زمینو ماگمازایي از پیامد لن است. در تریاس پسین با لغاز جنبش

تریواس میواني دسوتخوش تغییورات  –قیاس با رخداد سیمرین پیشین شرایط سكویي پالئوزوییك 

ساختي سویمرین زا  زمینمانند چرخه امده شده كه كم و بیش در مراحل گوناگون كوزاایي لل 

ساخت امروز  زمینتكرار شده كه حاصل لن ریخت 111میاني، سیمرین پسین، اتریشین، الرامید و 

ساختي زا  زمینگیر  سیما  امروز ایران، چرخهتوان گمت كه در شكلایران است. بدین گونه مي

زا و زموواني از نووو  خشووكي Orogenyانوود كووه گووازي از نووو  كوووزاامتعوودد  نقووش داشووته

Epeirogenyسواختي ایوران نتیجود حركوت و زمیناند. گمتني است بخشي از سیما  ریختبوده

متر به سومت سانتي 35است. برا  نمونه، شبه قارة زند ساالنه  Platesزا زا و صمحهبرخورد ب وك

بخش خاور  ایوران خوردگي شما  لسیا در حركت است. چنین حركتي با تغییر روند و شدت چین

زمراه است و یا با بازشدن دریا  سُرخ، شبه جایرة اربسوتان پوس از جودا شودن از قوارة لفریقوا و 

خوردگي را بر جنوب باختر  ایوران )زاگورس( تحمیول حركت به سمت ایران، كوتاه شدگي و چین

 Structural Stageگا  ساختوار  »شناسي ایران نشانگر چهار كرده است. بررسي تاریخچد زمین

 (.3-3امده است )شكل « 

زوا و قطعوات ایران شوازد روشني در دست نیست. ولوي وجوود كواني« نخستین گا  ساختار »از  

زا  دگرشكل شدة منسوب به پركامبرین ایران، نشانگر یك فاز دگرگوني سنگي دگرگوني در سنگ

ز نوا  ك ووت چاپودوني سواغند، ( رویداد مسئو  را، با اقتباس ا3974پور )و فرسایش است كه حقي

 نا  داده است. « رخداد چاپدونین»

ایوران، محودود بوه دو جنوبش چاپودونین و كاتانگوایي اسوت كوه موجوب « دومین گا  ساختار »

 سنگ پركامبرین ایران شده است.دگرگوني و دگرشك ي پي
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وا  داشته و حاصل ایران، از زمان پركامبرین پسین تا اوایل تریاس پسین د« سومین گا  ساختار »

و یوا بنوا بوه پیشونهاد « اپووي كاتانگایي»زا  مح ي است كه به لن زا  رسوبي، دگرشیبيلن نبود

 نا  داده شده است.« اپي مُرادین»(، 3974پور )حقي

ایران، شامل فاززا  گوناگون كوزاایي لليي است كه از تریاس پسین توا « چهارمین گا  ساختار »

ساختي و اثرگوذار بور پوسوتد ایوران، بور تا زمان حا  ادامه دارد.فاززا  زمینپ یوسن و كم و بیش 

  1-1شكل  حسب زمان، ابارتند از:

 (Katanganساختي پركامبرین )كاتانگایيرخدادزا  زمین

شناسوي قوو  زا  سني و چینوهساختي پركامبرین ایران نیاز به دادهبیان ویژگي رخدادزا  زمین 

زوا  پرتوسونجي روشوني از پركوامبرین شناسي و دادهزا  چینهدارد و این در حالي است كه داده

ا ت 2132زا  منسوب به پركامبرین ایران از ایران در دسترس نیست.تغییرات سن پرتوسنجي سنگ

شناسوي ( و اموروزه در موورد خاسوتگاه و تووالي چینوه3974پوور، می یون سا  اسوت )حقوي 142

زا به قدر  دور از یكدیگر است كه نادیك كردن لنها به یكدیگر نشودني زا  یاد شده دیدگاهسنگ

زا  گوناگون بحث در مورد چند و چوون و زموان است. نداشتن اطالاات قابل قبو  و وجود دیدگاه

 ساختي پركامبرین ایران را دشوار ساخته است.كرد رویدادزا  زمینام 

سواختي شوناخته شودة ایوران در زموان ترین رویداد زمیندزد كه كهنشوازد قابل قبو  نشان مي

زوا  موسوو  بوه سنگ پركوامبرین دگرگووني و ردیوفشناسي پينوپروتروزوییك و در فاص د چینه

و یوا  Assynticدر نوشتارزوا  قدیمي با رویوداد لسینتیووكپركامبرین پسین رو  داده است كه 

و « Panafricanلفووریكن پووان»، «كاتانگووایي»و امووروزه بووا رخوودادزا   Baikalianبایكالووووي 

شود. چند و چون رویدادزا  نا  برده شوده بوه طوور كامول در قیاس مي« Hedjazianحجازین »

پوور و حقي« ایوورانین»( نا  3155ن رخداد، نبو  )رو، برا  ایایران قابل شناسایي نیست. به زمین
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بیشوتر موورد « كاتانگایي»زا  گمتووه شده اند. از بین نا را پیشنهاد كرده« مُوورادین»( نا  3974)

 گیرد. استماده قرار مي

اند تا ایون بواور وجوود داشوته باشود كوه پویش از كاتانگوایي رویودادزا  شوازد  چند سبب شده

تور از اند. از سرشوت فاززوا  قودیميسنگ پركامبرین ایران اثرگذار بودهتر بر پيهنساختي كزمین

ساختي مورد نظوور ممكن است با زا  روشني در دست نیست و فاز یا فاززا  زمینكاتانگایي، داده

، لیميوپوو Mayobianخوردگووي موایوبین در سير بالتیك و یا چوین Carolianرویوداد كارولین 

Limpopo ، ساتيورینSatpurian  زند و یا كیبوارینKibarian  ، لفریقوا معواد  باشود )نبوو

ساختي پیش از كاتانگوایي بواور دارد. یكوي كووزاایي ( به دو رویداد زمین3974پور )(. حقي3155

زا  دگرگون زایي در بین رسوبكه نشانه« تاشكین»تر است و دیگر  رویداد كه كهن« چاپدونین»

 زا  لن( دارد.زا  دریایي پركامبرین )سازند تاشك، و یا معاد و رسوبشده درجه باال 

تخریبي سوازند ناتوك  –زا  شبه ف یشي ترین دگرشیبي ایران را بین رسوب( كهن3171ساماني )

m.a)751  و رخساره374تا )( زا  كافتي سازند ساغندm.a 531  مي751تا ) داند و بر ایون بواور

زایي قرار دارد كه به نوبد خود رخسارة كافتي داشته دگرشیبي، در زیر الیه است كه سازند ساغند با

 ( 2-1)شكل  زا  ریاو دسو قابل قیاس است.و با سر 

ساختي پركامبرین ایران را باید به بحث در مورد رویدادزا  زمین زا  اطالااتي،به دلیل محدودیت

خووردگي، دگرگووني و گسو ش رویداد كاتانگایي محدود كرد. در ایران رخداد كاتانگوایي، بوا چوین

زا  پیش از پركامبرین پسین و زمچنین ماگمازایي بوده و بنابراین، مازیت كووزاایي داشوته سنگ

 بارت است از:ترین پیامدزا  لن اكه مهم

 سنگ پركامبرین ایران.* تب ور، سخت شدگي و پایدار  نسبي پي
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* دو فاز دگرگوني زمراه با دگرشك ي در رخسارة لممیبولیت و شیست سبا در نواحي ساغند، ازبكوه 

 .* دو فاز میگماتیتي شدن وابسته به دو فاز دگرگوني.111و

 ك مرد، باختر ارومیه. * دگرگوني ضعیف در حد اس یت و فی یت در البرز،

زوا  جودا از زوم و ایجواد زمینود الز  بورا  تشوكیل سنگ یكيارچد ایران بوه ب ووك* تقسیم پي

 زا  رسوبي مستقل و جدا از یكدیگر.حوضه

 سنگ پركامبرین.جنوبي در پي –زا  شمالي * ایجاد چین

زا  زریورود، نایبنود، لجنوبي )گس –زا  طولي و امدة ایران در دو راستا  شمالي * ایجاد گسل

 جنوب خاور  )راندگي اص ي زاگرس(. –نهبندان، ك مرد، كازرون( و شما  باختر  

كامبرین به ویوژه در  –ا  نارس به سن پروتروزوییك پایاني زا  بین قاره* بازشدگي و ایجاد كافت

 ناحید كرمان و جنوب خاور  زاگرس )حوضد زرما(.

 .111د، ساغند و جنوب دریا  خار و * ایجاد فرابو  در نواحي ك مر

( و 111زا  گرانیتویید  لكوكرات نیمه سرف )دوران، چادرم و، بُرنوورد * ماگمازایي به صورت توده

 (.111داش، محمدلباد، اسمورد  و زا  ق یایي ریاو، قرهزا  ریولیتي ق یایي )ریولیتروانه

وماتیت خطي است كه حاصول لن تشوكیل متاس –* مشخصد رخداد كاتانگایي، ماگماتیسم ق یایي 

رو ،  –لپاتیت، اناصر نادر خاكي، اورانیم، توریم، سرب  –كانسارزا  لزن، منگنا، لپاتیت، مگنتیت 

(، تشوكیل 3167زا  تبخیر  در ایران مركا  و مجمواد زرما اسوت. فورسوتر و زمكواران )سنگ

ا  )كوشك و( و كانسارزا  سولمید تودهتعداد  كالدرا، كانسارزا  ماگمایي لزن )چُغارت و چادرم 

 دانند.و انگوران( را نتیجد فاز تكتونوماگمایي كاتانگایي مي
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زا  پركامبرین پسین ایران. باید گموت كوه زا  پركامبرین و ردیفا  بین سنگ* دگرشیبي زاویه

زوا  البورز، هاین دگرشیبي در زمه جا به یك میاان نیست. برا  نمونه در باختر ایران مركا  و كو

لبواد )جوادة كوه و یا در بُورش ولويا  كه در جنوب ا متر است، به گونهدگرشیبي كاتانگایي خمیف

رسد ولوي یوك تغییور شیب به نظر ميزا  پركامبرین پسین زمچالوس( ارتباط سازند كهر و سنگ

 شناسي ناگهاني در مرز لنها وجود دارد. گمتني است كه:سنگ

بادا ، گ يایگان، ترود، موته و زاایي كاتانگایي به ویژه در ایران مركا  )بافق، پشتزا  كونشانه -3 

زا  پركامبرین بروناد ندارند، پیامد زا  زاگرس كه سنگلذربایجان( بیشترین مقدار را دارد. در كوه

گ سونزوا  موجوود از پويا  و یافتوهزوا  منطقوهاین رویداد ناشناخته است و تنها بور پایود داده

توان پوذیرفت كوه می یون سا  را مي 311 – 351پركامبرین اربستان، یك رویداد تب ور  به سن 

زا  گرگان را زا  البرز، اگرچه دگرگون شدن شیستممكن است وابسته به كاتانگایي باشد. در كوه

( 3973( و حتووي كووارُلین )اشووتامم ي، 3977، سنووي، 3963نتیجوود رویووداد كاتانگووایي )اشووتوك ین، 

لمیا سواخته و ا وو  زا  گرگان را پرسشزا  جدید، پركامبرین بودن شیستاند ولي یافتهدانسته

سواخت برخوورد  سویمرین پیشوین (، دگرگوني این مجمواه را به طور امده نتیجد زموین3993)

زوا  سوازند شیبي نسبي بین ردیوفداند. لذا، اثرات كاتانگایي در البرز چندان روشن نیست. زممي

 ر و پركامبرین پسین نیا به پیامد ضعیف این رویداد در البرز اشاره دارد.كه

ا  شناسي ایران اثرات درخور توجه داشته است، بوه گونوهكوزاایي كاتانگایي بر سرنوشت زمین -2

زا  رسوبي بعد  )ماننود شناسان، روندزا  ساختار  ك ي ایران و ایجاد حوضهكه بسیار  از زمین

دانند و حتوي، بربریوان چوارچوب سواختار  لليوي جم ه پیامد كوزاایي كاتانگایي ميزاگرس( را از 

 داند.سنگ كاتانگایي مياز امتدادزا  پي امروز ایران را به ارث رسیده

می یون  3111تا  611افریكن، رخداد كاتانگایي به سن زر چند كه به دلیل مقایسه با رویداد پان -1

داش زا  ریاو، قرهزا  لتشمشاني اسید )ریولیتسن پرتوسنجي سنگسا  پیش دانسته شده، ولي 
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می یوون  621 – 711پوشواند، خوردة پركامبرین را ميزا  چین( كه به طور دگرشیب زمین1111

 می یون سا  دانست.  751 – 311سا  است و لذا شاید بتوان سن رویداد را 

 

 

 ساختي پالئوزوییكرخدادزا  زمین

ا  زووا  رسوووبي جدیوود از نووو  بَرقووارهیكووي از پیاموودزا  كوووزاایي كاتانگووایي، ایجوواد چرخووه

Epicontinental زوا  وسویعي از است كه از زمان پركامبرین پسین تا تریاس میاني در گسوتره

كاتانگایي ایران شكل گرفته اسوت. در بیشوتر یرانامین چیره بوده و در طي لن، پوشش سكویي اپيا

زوا  سوكویي كامبرین پیوسته و تدریجي است ولوي در ردیوف –نقاط ایران، مرز پركامبرین پسین 

زوا  شوود كوه بوه جوا حالوتزا  رسوبي دیده مويپالئوزوییك ایران، شوازد زیاد  از ناپیوستگي

رو، ایون بواور وجوود دارد كوه در اسوت. بوه زمویننایي به طور امو  از نو  دگرشیبي موواز  استث

زوا  ساختي به نسبت لرامي بر سرزمین ایران چیره بوده و تنها در حركتپالئوزوییك شرایط زمین

دریا، شد و زماني نیا با پسرو  كامل تناوبي رو به باال و پایین زمین، گازي از وسعت دریا كاسته مي

سواختي زا  زمینشد. با این باور، پذیرفته شده كه حركتسكو  پالئوزوییك به خشكي تبدیل مي

زا  كوزاایي مهم و شدید پالئوزوییوك كوه زا است و جنبشپالئوزوییك ایران بیشتر از نو  خشكي

طوور یقوین،  انود. بوهزا  بارگ از لسیا و اروپا صورت گرفته، تأثیر ناچیا  در ایران داشتهدر بخش

اربستان، در زیر سكو  ایران و زمچنوین دور  از  –سنگ دگرگوني و سخت شدة لفریقا وجود پي
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توانود از اوامول موؤثر در كوازش توأثیر نیروزوا  نوین، مويزا  كوزاایي كالودونین و زرسويپهنه

  از سه فاز ساختي و لرامش نسبي پالئوزوییك ایران باشد. در توالي پالئوزوییك ایران، شوازدزمین

 ساختي وجود دارد.پوسته و دست كم، چهار رویداد زمین Opening stageكششي و بازشدگي 

ایران، در زمان كوامبرین پیشوین و در حود فاصول دو « ساختي پالئوزوییكزمین نخستین حركت»

سازند زاگون )در پایین( و اللون )در باال( صوورت گرفتوه كوه بوا پسورو  موضوعي دریوا و تشوكیل 

زا  اكسید  زمراه بوده است. اگرچه، در بیشتر نواحي ایران مرز بوین سوازندزا  زاگوون و محیط

بادا ، زریگان و شما  باختر  كرموان، شیب و تدریجي است، اما در نواحي س طانیه، پشتاللون زم

 زا  پركامبرین پسوین لغواز شوده و بوه طوورسازند اللون با یك واحد كنگ ومرایي با قطعات سنگ

ساختي پیش از اللوووون ( به فاز زمین3974پور )دگرشیب بر رو  واحدزا  كهن قرار دارد. حقووي

 نا  داده است. « رخداد زریگانین»

ایران، پیش از كامبرین میاني و در حد فاصل دو سوازند « ساختي پالئوزوییكزمین دومین حركت»

و باالیي( صوورت گرفتوه كوه جایگوازي بوین  اللون )كامبرین پاییني( و سازند میال )كامبرین میاني

 Topسنگ كووارتا  موووسو  بوه كوووارتایت رأسويزا  ارغوانوي اللون و اضووو ماسهسنگماسه

Quartzite شیبي دو سو  ناپیوستگي، نشانگر دگرشیبي موواز  اسوت. بوه ایون رخوداد دارد. زم

تووان   قابل شناسایي اسوت، مويزا  وسیعي از البرز، زاگرس و ایران مركاسراسر  كه در گستره

زا  فرسایشي با نا  داد. ایست رسوبي ناشي از رخداد میالیین، جدا از چرخه« Milaianمیالیین »

زا  تبخیر  زمراه بوده است. در منطقد شهركرد در حدفاصل سازندزا اللون ومویال تشكیل حوضه

( 3179ذار  شده است )زازد ، رحمتي، گزا  نمكي وجود دارد كه به نا  سازند بُانوید نا انباشته

این جایگاه سبب گردیده ایشان زم، گنبدزا  نمكي زاگرس را به سن كوامبرین پیشوین توا میواني 

 بدانند.
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زا  كالدوني بوده كه در نتیجد ایران، زمامان با جنبش« ساختي پالئوزوییكزمین سومین حركت»

تور از نوو  دگرشویبي موواز  اسوت. زوا  كهونلن، ارتباط دو سیستم سی ورین و دونین، با سونگ

ساختي قابل قیاس با رخداد كالدوني، از اواخور اردویسوین لغواز شوده و توا زموان زا  زمینحركت

زا  سی ورین و دونین پیشین سی ورین و به احتمالي، تا دونین میاني ادامه داشته است. نبود سنگ

جود فرابو  كالدوني را در نواحي یاد شوده تودااي میاني در نواحي باختر و شما  باختر  ایران، و –

جنووب بواختر  از  –( در امتداد یك خوط فرضوي شوما  خواور  3155كند كه به باور نبو  )مي

ا  خاور ایران )البرز خاور ، خاور ایران مركا  و جنوب خواور  زاگورس( جودا بووده حوضه برقاره

زوا  لوار  دونوین، رخسواره –و سی ورین  سی ورین –زا  اردویسین است. نبود رسوبي بین سنگ

زایوي رویوداد كالودوني در شوازد  از خشوكي 111دونین پیشین، تكاپوزا  لتشمشاني سی ورین و 

زایي كالدوني، به ویژه در البرز خاور  است پیشرو  و پسرو  وابسته به خشكي بخش خاور  ایران

( به ام كرد فواز تواكونین 3156و شهرابي ) (3973رو اشتامم ي )تر  دارد و به زمینشوازد روشن

دونوین( در جنووب گنبودكاووس و  –سی ورین( و فاز لردنین )در مرز سوی ورین  –)بین اردویسین 

 شما  شازرود باور دارند.

زا نداشوته و شووازد زا  كالدوني در زمه جوا مازیوت یكنواخوت و خشوكيگمتني است كه حركت

( بورا  رویوداد كالودوني نقوش 3155سوبب شوده توا نبوو  ) ا  از ام كردزا  كووزاایيپراكنده

زوا  گرگوان( و زا  دگرگوني شما  البرز )شیستپرازمیتي قايل شود و بر این باور باشد كه سنگ

اق ید و زمچنین ماگماتیسم شكافي در خاور و مركوا ایوران، نتیجود ام كردزوا   –ناحید اسمندقه 

توانند شوازد  از كوزاا بودن موضعي رویداد كالدوني مي زا  زیركوزواایي كالدوني زستند. نمونه

 باشند. 

* در باختر كرمان، مرز پركامبرین پسوین و دونوین از نوو  دگرشویبي مالیوم اسوت )دیمیتریوویچ 

3971.) 
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 11ا  حودود زا  دونین باالیي )سازند جیرود( دگرشیبي زاویه* در شما  سمنان، در پاید لوار  

 (.3166و  درجه وجود دارد )نب

زوا  بیل، شما  شازرود، خاور سمنان، جنوب كاشان، ازبكوه و انوارك سونگ* در نواحي رباط قره

زا  ناشي زا  س طان میدان( وجود دارد كه به شكستگيلتشمشاني بازیك به سن سی ورین )بازالت

 از رویداد كالدوني اشاره دارد.

یمي را تحمل كرده و با رسووبات دونوین غیور زا  اردویسین دگرگوني ضع* در ناحید ماكو، سنگ 

 (.3977اند )بربریان و حمد ، دگرگوني )سازند مولي( پوشیده شده

زا  دگرگوني و دگر شكل شده سی ورین و اوایل دونوین، بوه طوور * در بندرانالي و ماسوله، سنگ

 (.3975 اند )كالرك و زمكاران،زا  دونین میاني و باالیي پوشیده شدهدگرشیب با رسوب

زا  بازالتي ق یایي به سن پویش از دونوین وجوود دارد كوه حاصول پدیودة بید، روانه* در ناحید ده

 (.3977اند )للریك و ویرلوسو، كافتي شدن پوسته در زمان پالئوزوییك پیشین دانسته شده

زستند  زا  بازالتي سی ورینزا  دگرگوني روانه* در ناحید اسمندقه، بخش درخور توجهي از سنگ

كه به احتمالي در پالئوزوییوك پیشوین و بوه احتموا  بیشوتر در زموان تریواس پسوین دگرگوون و 

 اند.دگرشكل شده

زا  كالدوني ایران تنها حركوات شواغولي نداشوته، ب كوه در زا نشانگر لن است كه جنبشاین نكته

ود دارد كوه دگرشویبي ا  از نواحي این رویداد از نو  كوزاا بوده اسوت. ایون احتموا  زوم وجوپاره

زا  كربنیمر و پرمین نیوا نتیجود ایون رویوداد باشود )نبوو ، ا  شناخته شده در قاادة سنگزاویه

3155.) 
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دونوین اسوت كوه  –گمتني است كه از پیامدزا  رویداد كالدوني در ایران، فاز ف ازایوي سوی ورین  

، جنووب كاشومر، ازبكووه، موجب تمركا ذخاير  از كانسارزا  زمااد لزن )جنوب بواختر  مشوهد

جنوب انارك، كرمان(، سرب و رو  )جنوب باختر  مشهد، انارك(، فسمات )به ویژه در البرز( و گچ 

 (.3161زاده، شده است )مؤمن

زا  نین است. در ردیفایران، زمامان با رخداد زرسي« ساختي پالئوزوییكزمین چهارمین حركت»

زوا  زودرس، تواند وابسته به حركوتدرخور توجه دارد كه مي كربنیمر ایران، دو ناپیوستگي رسوبي

شناسوي، زوا  دیرینوهنوین باشود.بر اسواس دادهزا  اص ي و یا اثرات دیررس رخداد زرسويحركت

میاني است. ناپیوستگي دو  به سن  Viseanنخستین ناپیوستگي رسوبي، به تقریب، به سن ویاين 

 كربنیمر پسین و یا اوایل پرمین ادامه داشته است. پس از لشكوب نامورین است كه تا اواخر

زا  البرز اثرات لشوكار دارد و بوه ناپیوستگي رسوبي وابسته به پسرو  ویاين میاني به ویژه در كوه

گمت. در ایران مركا  زم، به ویژه در ناحیود طوبس پیامود ایون « البرزین»توان به لن رو ميزمین

زوا  كربنیمور پیشوین زا  البرز، سون ردیوفدامند جنوبي ب ند  زا  روشن دارد. دررویداد نشانه

زا  پیشروندة پرمین پوشیده شده رود كه با ردیف)سازند مبارك( از لشكوب ویاين میاني فراتر نمي

زا، مرتمع شده و زا  زمینتوان پذیرفت كه نواحي مذكور )دامند جنوبي(، در اثر حركتاست. لذا مي

بعد  دریا در زمان پرمین ادامه داشته است. در دامند شمالي البورز، پوس از این خرو  تا پیشرو  

خرو  ویاين میاني، پیشرو  دوبارة دریا سبب نهشت توالي به طور امده كربنواتي بور رو  سوازند 

، در درة رامیان «سازند دزدبند»نامورین دارد و در درة چالوس،  –مبارك شده كه سن ویاين باالیي 

نوا  دارد. در ایوران مركوا  شووازد « ق عووهسوازند قوا »و در باختوور لزادشوهر « بادسازند باقرل»

تووان دیود. در زا  شُتر  و منطقود ك مورد مويناپیوستگي ویاين میاني )اَلبرزین( را بیشتر در كوه

 –زا  شُتر ، به ویژه در بُرش حوض دو راه )جنوب خاور  طبس( سازند سردر )ویاين میواني كوه

پوشاند. در باختر طبس )ب وك متر كنگ ومرا و ناپیوستگي مواز  سازند شیستو را مي 11(، بانامورین



611 

 

611 

 

و در  Paraconformityنمواك مرد(، ایست رسوبي ویاين میاني گازي از نو  ناپیوسوتگي پیوسوته

مشوخص اسوت در اینجوا پیشورو  « سازند گچوا »سبخایي در  –زا  تبخیوور  نقاطي با نهشته

 ویاين پسین است كه تا نامورین سكو  ك مرد را زیر پوشش داشته است.بعد  به سن 

زوا  كربنیمور بواال وجوود نودارد و لمیا، در بسیار  از نقواط ایوران سونگبه جا چند مورد پرسش

زا  پیشروندة پرمین با دگرشیبي مواز  و در چند مورد )تكاب، شما  باختر  دریاچد ارومیه ردیف

پوشواند. نبوود كوامبرین( را موي –تر )كربنیمور پوایین زا  كهنا  سنگیه( با دگرشیبي زاو111و 

زوا  نین در گسوترهزا  رسوبي كربنیمر باال، كه زمامان با رخداد كوزاایي زرسيسراسر  نهشته

نوین بور وسیعي از اروپا و لسیا است سبب شده تا زمگان بور ایون بواور باشوند كوه رویوداد زرسوي

زا بوودن ایون رویوداد، دو ران اثرگذار بوده ولي، در مورد كووزاا و یوا زموینشناسي كربنیمر ایزمین

نوین در ایوران را از شناسان، پیامد رخداد زرسويدیدگاه متماوت وجود دارد. گروزي بارگي از زمین

ا  كه در نتیجد لن، دریا از دانند، به گونهزا  كوزاایي ميزا و به دور از نشانهزا  زمیننو  حركت

سیرجان پس نشسته است  –ا ، مانند سنند  زا  درون قارها  سرزمین ایران و حتي فرونشستتم

ا  كه در نین دریازا، به گونهزا  زرسيولي در اواخر كربنیمر پسین و یا اوایل پرمین پیشین حركت

زوا  زا  البرز، شما  و جنوب یواد، كرموان و بواختر طوبس سونگزایي از لذربایجان، كوهقسمت

زا  كربنیمر زیرین و یا دونین باال قرار دارنود. و یوا در جنووب خواور  زاگورس، پرمین رو  ردیف

زوا  می یون سا ، بور رو  نهشوته 71زا  پرمین پس از یك ایست رسوبي به بارگي حدود سنگ

دونین باال )سازند زاكین( نشسته است. در لذربایجان جنووبي نیوا پورمین رو  اردویسوین اسوت و 

زا  مركا  زاگرس، پرمین با سطوح مخت ف كامبرین )سازند زا  س طانیه و بخشا  در كوهسرانج

تر از نوو  دگرشویبي موواز  زا  قدیميمیال( زمبر است. در بیشتر این نواحي، مرز پرمین و سنگ

 زا در این نواحي اشاره دارد. ولي:نین خشكياست كه به زرسي
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زا  كربنیمر زیورین )سوازند مبوارك( دو (، در سنگ3963الن )* در خاور تهران، بنا به گاارش لنگ

جنووب خواور  وجوود دارد كوه در  –جنوب و شما  بواختر   –امتداد مشخص، با راستا  شما  

 شود. تر از كربنیمر دیده نميزا  جوانسنگ

ني را تریاس، مجمواد دگرگو –زا  پرمین (، نادگرگوني3974پور )بادا ، به گاارش حقي* در پشت

 می یون سا  )حدود دونین( است. 111زا  لن حدود پوشاند كه سن پرتوسنجي بیوتیتمي

(، شوما  بواختر  3963(، گ يایگان )تی وه و زمكواران، 3963* در تكاب )ا و  ناییني و امید ، 

تر دگرشیب زا  كهنزا  پرمین و نهشته(، ارتباط سنگ3167پور و زمكاران، دریاچد ارومیه )حقي

 خوردگي، راندگي و دگرگوني گاارش شده است.ست، در ناحید محالت این دگرشیبي با چینا

اند. سون تریاس پوشیده شده –زا  نادگرگوني پرمو * در ماسوله، مجمواد دگرگوند گَشت با ردیف

)دونین( است كه به طور دگرشیب  132 ± 47تا  175 ± 32پرتوسنجي بخش زیرین این مجمواه 

نوین سنگ زرسويزا را پي(، این دگرگوني3993پ یتي پوشیده شده است. اما ا و  ) زا با شیست

 اند.زا  بُر خورده بر رو  دامند شمالي البرز رانده شدهداند كه به صورت ورقتوران مي

دانند كه زا  جنوب الزیجان را به سن كربنیمر پیشین مي( دگرگوني3975* كالرك و زمكاران )

ساخت برخورد  تریاس پسین در نین دگرگون شده اند. ولي، به احتما ، زمینرسيدر اثر رخداد ز

 این دگرگوني نقش بیشتر  دارد.

زوا  دونوین تاریوق و بوا دگرشویبي زا  سینیتي صورتي رنگ در سونگ* بین مرند تا ج ما، توده

نودزا  زوا و فرلیخووردگيزوا، چوینزا  پرمین پوشویده شوده است.دگرشویبيلذرین پي با سنگ

نین نسوبت داده شوده و نتیجوه شوده كوه در نوواحي دگرگوني در نواحي یاد شده به رخداد زرسي

 نین از نو  كوزاا بوده است.زا  زرسيمذكور، جنبش

 گمتني است كه: 
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رو تر از دونین است. به زموینزا  كهنزا  پرمین و ردیف* دگرشیبي یاد شده، بیشتر بین سنگ

 داند.ني ميالدوني را مؤثرتر از زرسي(، رخداد ك3155نبو  )

زا و زمرازان اولترامافیكي جنوب باختر  مشهد، به دلیل مقایسه با افغانستان و * اگرچه دگرگوني

نین اند كه در اثر كوزاایي زرسيكربنیمر دانسته شده –یا استماده از سن پرتوسنجي، به سن دونین 

زوا منشوورزا  برافاایشوي ر این است كه این دگرگونياند، ولي در حا  حاضر یقین بدگرگون شده

زمیندرز موسو  به تتیس كهن با سن پرمین زستند و در تریاس پسین، زمامان با برخورد حاشویه 

 اند.توران دگرگون شده غیر فعا  البرز و صمحد

)تتویس  نویننین را بسته شدن دریا  زرسويزا، یكي از نتایج اص ي فاز زرسيا  گاارش* در پاره

انود. ولوي، نظور بوه ایون كوه ا  در زاگورس مرتموع دانسوتهكهن( شما  ایران و اشتقاق درون قاره

منشورزا  برافاایشي زمیندرز مشهد به سن پرمین است كه در تریاس پسین بسته شده و زمچنین 

زا  پرمین و تریاس زاگرس مرتموع و دیگرنوواحي ایوران، شناسي قو  بین سنگزا  سنگشبازت

لمیا اسوت و سته شدن زمیندرز شما  و اشتقاق سكو  ایران مركا  و زاگرس در كربنیمر پرسشب

( باور دارنود، زمینودرز مشوهد، تتویس كهون 3171(، و افتخارنژاد )3977گونه كه اشتوك ین )زمان

نوین، واقعي نیست.با توجه به تردیدزا  موجود در مورد مازیت و چگونگي ام كرد رخوداد زرسوي

زا و در پرمین زا  یاد شده در زمان كربنیمر پسین، از نو  خشكين پذیرفت در ایران، جنبشتوامي

 پیشین از نو  دریازا بوده است. 

 ساختي ماوزوییكرخدادزا  زمین

سواختي بووده و پوس از در زمه جا  ایران گذر از پالئوزوییك به ماوزوییك با لرامش نسبي زموین

ترین زمان( شرایط سكویي پالئوزوییك زمچنوان توا اوایول در كوتاهزا  رسوبي كوتاه )گازي ایست

سواختي زوا  زموینتریاس پسین ادامه یافته است. ولي، از تریاس پسین تا كرتاسد پسوین جنوبش
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ا  كه حتوي پیامود زا  امده زمراه بوده است، به گونهمهمي رو  داد كه با دگرشیبي و دگرگوني

خوردگي، لتشمشاني، پ وتونیسم و دگرگوني س از ماوزوییك دید. چینزا  پتوان در زمانلنها را مي

داغ چندان زیاد نیست، زا  زاگرس، البرز و كيهساختي ماوزوییك، در كوهناشي از رویدادزا  زمین

سویرجان در بیشوترین  –در حالي كه پیامد این فرلیندزا در ایران مركا  به ویژه در زون سونند  

یداد الرامید در مرز ماوزوییك و سنوزوییك، در زمان ماوزوییك، سوه رخوداد مقدار است.جدا از رو

از لل  « سیمرین»زا  كوزاایي اند كه با چرخهشناسي ایران اثرگذار بودهساختي مهم بر زمینزمین

ارز زستند. نخستین رویداد بوه سون تریواس پسوین اسوت كوه بوا فواز لغاز ، در ناحید تتیس، زم

درخور قیاس است. رویداد دو ، به سون سوراسویك میواني  Early Cimmerianسیمرین پیشین 

نامگذار  شده است. اثرات رویوداد سوو  را در  Mid – Cimmerianاست كه بنا  سیمرین میاني

تووان تر در ابتدا  كرتاسد پیشین )پیش از بوارمین( مويكرتاسه و به ممهو  دقیق –مرز سوراسیك 

است. افاون بر سه فاز اصو ي گمتوه  Late Cimmerianرین پسین دید كه قابل قیاس با فاز سیم

ساختي محدودتر  اشاره كرد كه رویداد طبسوین )سوراسویك بواال(، توان به فاززا  زمینشده، مي

 است.نین )كرتاسه(، از لن جم ه اتریشي و ساب زرسي

زوا  كربنواتي : در بسیار  از نقاط ایوران، سون ردیوف رخداد ترياس پسین )سیمرين پیشین(

توان باور داشت كه شرایط سكو  تریاس توا تریاس تا لشكوب كارنین از تریاس پسین است. لذا مي

ابتدا  تریاس پسوین اداموه داشوته اسوت. در برخوي نقواط زوم )بواختر طوبس، تمورش، كاشوان( 

یواس سونگي ترزا  شی ي و ماسوهزا  پاییني ردیفتوان در الیهزا  لشكوب نورین را ميسنگواره

زا  سكویي تریاس )سارند الیكوا( پسین دید. به جا منطقد گ ندرود در البرز شمالي كه گذر نهشته

زا  زغالدار تریاس باال )معاد  سازند شمشك( تدریجي است در دیگر نقاط ایوران شووازد به نهشته

پیشوین ساختي به سن پیش از نورین وجود دارد كه با رخداد سویمرین روشني از یك رخداد زمین

زا یكي قابل قیاس است.در مورد چگونگي ام كرد و مازیت رخداد سیمرین پیشین در ایران، نظریه

دانود توا ( ایون حركوات را بیشوتر بوه صوورت گسو ش موي3963نیست. برا  نمونوه، اشوتوك ین )
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دانود. در حوالي كوه موي« زاخشوكي»(، سویمرین پیشوین را 3973خوردگي و یوا اشوتامم ي )چین

گي، لتشمشاني، پ وتونیسم و دگرگوني وابسته به این رویداد، شووازد  از یوك كووزاایي خوردچین

 است كه در زمه جا شدت یكسان نداشته است. پیامد سیمرین پیشین در ایران به شرح زیر است 

زا  مشخصد تریاس باال در لن به جا زاگرس كه سنگ« زا  رسوبيتغییر در شرایط و نو  حوضه:»

بوا زمرازوان  سونگيزا  شی ي ماسهزا  تریاس باال، ردیف، در دیگر نقاط ایران، نهشتهوجود ندارد

زوا نشوانگر زا  لنهاست. اگرچه لمونیت و برخي سنگوارهكربناتي است و داشتن زغالسنگ از ویژگي

زوا، معورف زوا  رسووبي ایون ردیوفزا  زغالي و دیگر ویژگيزا  دریایي است، ولي نهشتهمحیط

میاني،  –زا  كربناتي تریاس زیرین است كه با سنگمردابي نادیك به ساحل  –  باتالقي زامحیط

شیب دارنود. ناپیوسوتگي و تغییور شورایط رسووبگدار  از زمبر  ناپیوسته از نو  دگرشیب و یا زم

زغالدار، از پیامدزا  سویمرین پیشوین  Fore landخشكي زا  پیشزا  سكویي به محیطمحیط

زوا  سوكویي تریواس میواني بوه شویل و طقد گ ندرود و پالنود، اگرچوه گوذر كربنواتاست. در من

تورین تغییور زا  تریاس باال تدریجي است، ولي تغییر شرایط رسوبي لشوكار اسوت.امدهسنگماسه

ا  كوه ازلن توان در پهنه زاگرس دید. به گونهشرایط رسوبي ناشي از رویداد سیمرین پیشین را مي

ساختي متماوت از دیگر نواحي ایوران داشوته اسوت. بوه اگرس شرایط رسوبي و زمینزمان به بعد، ز

زا  چشومگیر دارد و زا  سنگي و زیستي پس از سیمرین پیشین زاگرس، تماوترو، رخسارهزمین

 ، دگرگوني و ماگمازایي به دور است.زا  امدهبه تقریب از دگرشیبي

از جم ه پیامدزا  سیمرین پیشین است كه به ویوژه در « زاتغییر در سيودینامیك و جایگاه صمحه»

زوا  محل دو زمیندرز موسو  به تتیس كهن )شما  ایران( و تتیس جووان )جنووب ایوران(، نشوانه

زایوي )مشوهد، الزیجوان( و دگرگووني گیر  منشورزا  برافاایشي نابرجا، گرانیتلشكار دارد. شكل

یامدزا  زمگرایي و برخورد دور صمحد ایران و تووران و توانند از پ)مشهد، گرگان، جنوب انالي( مي

بسته شدن تتیس كهن در تریاس پسین باشد. در محول تقریبوي رانودگي اصو ي زاگورس، حركوت 
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زایوي، از پیامودزا  لن اربستان و افیولیت –زا، واگرا بوده و جدایش صمحد ایران از زاگرس صمحه

زا  تریاس میاني ناحیود ر ناحید اسمندقه و افیولیتا  مجمواد سیخوران دزا  الیهاست. افیولیت

زا  سرف پوسته منحصر به راندگي اص ي زاگرس نیست و پدیده دزد كه شكستگيطالش نشان مي

 زایي، ممكن است در دیگر نقاط ایران نیا مصداق داشته باشد.افیولیت

اسوت. جودا از بواال لمودگي زا  سیمرین پیشین در برخي نقاط ایران درخور توجه « ایجاد فرابو »

زایي زمراه بوده، در بعضي نقاط ایوران، امومي و سراسر  زمین، كه با زوازدگي، فرسایش و التریت

زا  ناشي از سویمرین پیشوین توا زموان سوراسویك میواني به ویژه ایران مركا ، ب وك لوت، فرابو 

طقد طبس اشاره كرد. بر خالف توان به فرابو  شُتر  در منساخت كه ميزا  مرتمعي را ميخشكي

انود، در البورز زا  نرما  بودهزا  سیمرین پیشین در ارتباط با گسلایران مركا  و لوت كه فرابو 

اسوت و بوا انتقوا  زا بیشتر از نو  راندگي با شیب به سومت شوما  زا  مؤثر در ایجاد فرابو گسل

شناسوي البورز ن ایجاد فرابو  بر ریختزا  گوناگون، از شما  خاور  به جنوب باختر ، ضمصمحه

 اند.اثر گذاشته

زوا  ایون فواز، تریاس ایران به طور امده از پیامدزا  سیمرین پیشین اسوت. گودازه« ماگمازایي»

ا  ك یود ، در زیور است كه به طور معموو  بوه صوورت الیوهرنگ بیشتر از نو  بازالت ق یایي تیره

سمنان، برا  این  –در دامند جنوبي البرز، به ویژه در بین دماوند  زا  تریاس باال بروناد دارد.نهشته

انتخواب شوده كوه در بیشوتر نقواط در اثور پدیودة دگرسواني بوه « زا  جابونبازالت»زا نا  بازالت

زا  بوكسیت، التریت تبدیل شده و گواه ارزش اقتصواد  دارنود. دار و گازي ادسيزا  لزنادسي

توان در جنوب بیرجنود، لبگور  )ب ووك لووت( و تورود دیود. در زون را مي زاارز این گونه گدازهزم

 لباد، حجومزا  بازیك سیمرین پیشین به ویژه در ناحید اسمندقه و حاجيسیرجان، روانه –سنند  

زوا  حاصول از فاززوا  كششوي سویمرین بید روانوهزیاد  دارند. ولي، در ناحید اق ید، سورمق، ده

( 3977است كه للریوك و زمكواران ) زا  وابستهزا  ق یایي و یا توفریولیت پیشین، بیشتر از نو 
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دزند.بخشوي از لنها را به پارگدازش پوسته و در ارتباط با ماگماتیسم پوس از كووزاایي نسوبت موي

زایي در جنوب باختر  مشهد، گرانیت ماگمازایي سیمرین پیشین، مازیت پ وتونیك دارد كه گرانیت

(، گرانیت موناونیتي زماموان بوا جنوبش در 3975و ماسوله، )كالرك و زمكاران، جنوب الزیجان 

ا  الیوه ( و نمووذ 3974پور، لباد ساغند )حقي( گرانیت اسماایل3977بید )للریك و زمكاران، ده

 ( از لن جم ه است. 3974يي، سیخوران اسمندقه )سباه

با استماده از سن پرتوسنجي، به سن كربنیمر زایي مشهد، گمتني است كه اگرچه نخستین فازگرانیت

نین دانسته شد ولي تاریق این گرانیت در منشورزا  برافاایشي پرمین نشان و وابسته به فاز زرسي

دزد كه گرانیت تیره رنگ مورد نظر، نواي گرانیت برخورد ، به سن تریاس پسین، و در ارتبواط مي

 با سیمرین پیشین است.

برز مركا  سازند دولومیتي الیكا دارا  سورب، رو ، باریوت و ف وریوت اسوت. در ، در ال«زایيكاني»

زا  دولومیتي تریاس گاارش شده اسوت. در ناحیود كرمان نیا سرب و رو  در ردیف –ناحید بافق 

زا  تریاس دارا  كانسارزا  باریت زمراه با سرب و ف وریت است.در كووه نطنا و دلیجان، دولومیت

(، 3161زاده )دار سورب و رو  وجوود دارد. موؤمناد فارس یك افق دولومیوت كانوهسورمه، فیروزلب

 داند.زا  یاد شده را زمااد و وابسته به ماگماتیسم تریاس )سیمرین پیشین( ميساز كاني

زا  كوزاا بودن فاز سیمرین پیشین است كه بوه ویوژه در ترین نشانهاز گسترده« پدیدة دگرگوني»

زا  متعدد دارد. به طور ك ي، این دگرگوني چندان شودید نبووده و رجان نشانهسیو –زون سنند  

تر )پركامبرین( از نوو  دگرگووني زا  دگرگوني كهندارد و اثر لن در سنگ« رخسارة شیست سبا»

زوا  پویش از تریواس بواال، دو فواز دگرگووني سویرجان، ردیوف –پسرونده اسوت.در زون سونند  

 -زوا  نوادگرگوني تریواس زوا بوا ردیوفاند. پوشیده شدن این دگرگونيهترمودینامیك را پذیرا شد

سویرجان،  –سوراسیك تأیید  بر تأثیر فاز سیمرین پیشین است. گمتني است كه در زون سونند  

خص ت ویژة دگرگوني، چند فاز  بودن لن است و مطالعد رابطه میان فاززا  گوناگون دگرگووني و 
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از نظر الگو  سيودینامیكي، شبازت به دگرگووني نوواحي سرف بسوتر  ا  است كهدگرشك ي، به گونه

تووان در سیرجان، اثرات این دگرگووني را موي –(، در زون سنند  3171يي، زا دارد )سباهاقیانوس

بید و بوانات، باختر سیرجان، نیریا، جنووب شوهركرد، بروجورد و شوما  لباد، اق ید، دهنواحي حاجي

از جم وه  111سو م و غند، ترود، مشهد، شما  انوارك، جنووب الزیجوان، دهمریوان دید. نواحي سا

 مناطقي است كه دگرگوني سیمرین پیشین گاارش شده است ولي:

(، دگرگوني سیمرین پیشین ناحید ساغند را به سن پس از تریاس پسین )سازند 3974پور )* حقي 

ر اثر رویداد سیمرین میاني به مراتب بویش داند اما، احتما  دگرگون شده سازند نایبند دنایبند( مي

 از سیمرین پیشین است.

(، در ناحیود تورود، لثوار دگرگووني سویمرین پیشوین را گواارش 3157* زوشمندزاده و زمكاران )

سوراسیك زیرین )گروه شمشك( سوبب شوده  –زا  تریاس باال اند. ولي، دگرگوني بودن ردیفكرده

شتر فاز دگرگوني سوراسیك میاني را بواور داشوته باشود، زرچنود تا افتخارنژاد )گمتگو  شمازي( بی

 ام كرد دو فاز جداگانه )سیمرین پیشین و میاني( بیشتر محتمل است.

وارگوي جدیود در (، دگرگوني تریاس ناحید مشهد را منحصر بوه ایجواد شیسوت3973* مجید  ) 

تووان ر ناحیود مشوهد، موينوین دداند. با منتمي شدن دگرگوني زرسويزا  قدیمي ميمیكاشیست

پذیرفت كه فاز اص ي دگرگوني مشهد به سن تریاس پسین و وابسته بوه رویوداد سویمرین پیشوین 

سواختي بعود  )سویمرین زا، وابسته بوه رویوداد زموینوارگي تأخیر  این دگرگونياست و شیست

 میاني( است.

س م زا  مرمر  ناحید دهلزكسنگ و سنگزا  گرافیتي، ماسه( شیست3972یر و محافظ )* ر 

، بوه سون تریواس پسوین و پیامود 219 ± 2و  216 ± 31را، به دلیل دستیابي به سن پرتوسنجي 

سو م را زوا  ده( دگرگوني3971اند، ولي اشتوك ین و زمكاران )سیمرین پیشین )پالئوب وچ( دانسته
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داننود كوه میاني( مي –ا  از دو سازند نایبند )تریاس پسین( و شمشك )سوراسیك پیشین مجمواه

شناسوي ایوران، زا  جدید زمویناند. با توجه به یافتهدر زمان پس از سوراسیك میاني دگرگون شده

 نظر اشتوك ین گویا  ام كرد فاز سیمرین میاني و مستندتر است. 

: توا چنود  پویش زنگوامي صوحبت از رویودادزا   رخداد ژوراسیك میانی )سیمرين میانی(

شود شد، تنها از دو حادثد سیمرین پیشین و سیمرین پسین نا  برده مويرین ميساختي سیمزمین

كرتاسه رخ داده و زر دو از نو  كوزاایي  –كه اولي در اوایل تریاس پسین و دومي در مرز سوراسیك 

زا  موجود بوین ایون دو شناختي باختر طبس نشان داد كه ویژگي رسوبزا  زمیناند.بررسيبوده

زوا  توان لنها را در دو دورة رسوبي جدا جوا  داد. نهشوتها  است كه به لساني ميگونهرویداد، به 

زوا  دورة سنگ زغالدار است در حوالي كوه سونگنخستین دورة رسوبي بیشتر از نو  شیل و ماسه

زا  دریایي با سرفوا  متوسوط اسوت. مورز دو دورة لزك و نشانگر محیطرسوبي دو ، مارن و سنگ

سواختي مشوخص اسوت كوه نخسوتین بوار بوه نوا  رویوداد ظر با یوك رویوداد زموینرسوبي موردن

(. با توجوه بوه كواربرد 3161، لقانباتي و سعید ، 3975ساختي باتونین معرفي شد )لقانباتي، زمین

شناسي ایووووران، برا  این رویووداد، نا  زوا  سیمرین پیشین و سیمرین پسین در زمیونزیاد واسه

شناسي، ماگماتیسوم و دگرگووني (. بررسي چینه3173تر است )لقانباتي، مناسب« سیمرین میاني»

خوردگي، سوراسیك ایران گویا  لن است كه رویداد سیمرین میاني رویداد  كوزاا است كه با چین

زوا حواكي زا  نموذ  و حتي دگرگوني زمراه است. زمین یافتوهتكاپو  لتشمشاني، جایگیر  توده

زا  منسوب به رویداد سویمرین پسوین، در واقوع از پیامودزا  سویمرین ز نشانهاست كه بسیار  ا

زا بووده زا  پیشین، سیمرین پسوین تنهوا خشوكيمیاني است و به احتما  زیاد، بر خالف برداشت

است. گمتني است كه زمان این رویداد، در ایوران مركوا  و ایوران شومالي یكوي نیسوت. در ایوران 

سونگي زیور سوط  دگرشویبي )سوازند زجودك( دارا  ماسوه –ا  شی ي زمركا  )كرمان( نهشته

(. در 3962بواتونین اسوت )زوكریوده و زمكواران،  –زا  جانور  دریایي به سن باسوسوین سنگواره
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زوا  لزوك پوروده( لمونیوتزا  لزكي پیشرونده )سونگناحید ك مرد )باختر طبس( نخستین الیه

 د سیمرین میاني باید در لشكوب باتونین رو  داده باشد.پسین دارد، لذا رویدا –باتونین میاني 

تووان در حود زا  رویداد سیمرین میواني را مويزا  البرز، به استثنا  ناحید طالش، نشانهدر كوه 

زا  پیشروندة باسوسوین بواالیي زا  پسروندة باسوسین زیرین )گروه شمشك( و نهشتهفاصل رسوب

در البورز، ایون رویوداد بوه سون پویش از باسوسوین بواالیي اسوت رو )سازند دلیچا ( دید. به زمین

( و از این رو باید پذیرفت كه سیمرین میاني در زمه جا  ایران زم زمان نیست. 3991)سیدامامي، 

می یوون سوا   375تا  365زا  نموذ  مرتبط با این رویداد، نشانگر سن اما پرتوسنجي بعضي توده

(، گرانیت سُرخ كووه در مركوا 3973)فورستر،  376 ± 3به سن  است. از لن جم ه گرانیت شیركوه

یور و محوافظ، )ر  365(، گرانیوت اروسوان 3934)تركیان و زمكواران،  371تا  365لوت به سن 

( كه زمگي به لشوكوب 3977)كرافورد،  375 ± 31(، گرانیت ماسوله به سن 3977و زوبر،  3971

 شناسي ایران ابارتست از:داد سیمرین میاني بر زمینترین تأثیر رویباتونین اشاره دارند.مهم

ا  از ایران شمالي و ایران مركا ، ایست رسووبي و چرخود : در بخش گستردهتوقف در رسوبگذار 

زوا  زا  سوراسیك میاني وجوود دارد. در البورز جنووبي، رسووبفرسایشي لشكار  در بین رسوب

زوا  پسورونده اسوت، در حوالي كوه و  سونگباسوسین زیرین )بخش پایواني گوروه شمشوك( از نو

شناساني ماننود زا  باسوسین باال )پاید سازند دلیچا ( پیشرونده و دریایي است. اگرچه زمیننهشته

زا  دریوایي سوازند زا  لوار  گروه شمشك به رسوبگذر نهشته(3966( و للنباخ )3966لسرتو )

 اند، اما:دلیچا  را تدریجي دانسته

یرلب، شما  باختر  سمنان، جنوب خاور  فیروزكوه، سازند دلیچا  با واسوطد یوك * در نواحي ز

 تر نشسته است.زا  كهنسنگ بر رو  رسوبواحد لوار  از كنگ ومرا  كوارتا  و یا ماسه
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* در شما  قاوین مرز پاییني سازند دلیچا  با گروه شمشوك دگرشویب اسوت )لن وا و زمكواران، 

3975.) 

 (.3966دار در پاید سازند دلیچا  وجود دارد )اشتایگر، لزن متر ايولیت 31* در شما  نشل، 

دار در پایود سوازند متور رُس سُورخ لزون 11* در شما  روستا  جرات )منطقد فیروزكوه( حودود 

 (.3966دلیچا  گاارش شده است )اشتایگر، 

 سیار ناگهاني است.تر( و سازند دلیچا  )دریایي( ب* تماوت رخسارة رسوبي گروه شمشك )لوار 

* در جنوب خاور  البرز )ناحید جا ( دگرشیبي مواز  روشني در پاید سازند دلیچوا  وجوود دارد 

 (.3972)ا و  ناییني، 

موارد یاد شده شوازد  بر ناپیوسته بودن و ایست رسوبي حاصل از رویداد سیمرین میاني بین گروه 

تور زا  ایست رسوبي سویمرین میواني روشونشمشك و سازند دلیچا  است.در ایران مركا  نشانه

زا  وسیعي از شما  كرمان تا ناحید جا  )خواور سومنان( دیود. در توان لن را در گسترهاست و مي

لزك پروده گمته اند، سنگزایي كه پس از این ایست رسوبي برجا گذاشته شدهاین نواحي به رسوب

راور، با دگرشیبي مواز  و در برخي نقاط از شده كه در منطقد طبس، شیرگشت، ك مرد، لبدوغي و 

زوا  ا  سونگكی ومتر  شما  طبس )په و  خاور  كوه اشو ون( بوا دگرشویبي زاویوه 41جم ه 

زوا  زا  پیشروندة باتونین به دلیل نبود نهشتهپوشاند و حتي گازي رسوبتر سوراسیك را ميكهن

( 3972یواس ددونوین )ا وو  نواییني، تور از لزا  كهونلیاس )گروه شمشك( سنگ –تریاس باال 

 ({ را پوشانده است.3963كربنیمر و تریاس میاني )روتنر، 

زا  تریاس رود( و سنگزا  باسوسین باالیي )سازند كشفداغ، دگرشیبي بین نهشتهزا  كيهدر كوه

 تواند در ارتباط با رویداد سیمرین میاني باشد.باالیي )سازند میانكوزي( مي
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باالیي وجود ندارد  –زا  سوراسیك میاني لزكزا و سنگزایي از ایران، مارن: در بخش ایجاد فرابو

تر از سوراسیك، به ویژه كرتاسد زیرین زا  جوانسوراسیك میاني با سنگ –زا  تریاس باال و نهشته

دو سوازند زا  البرز به ویژه در پایین دست درة زراز و نیا در ناحید چالوس، اند.در كوهپوشیده شده

( نبود این سازندزا، نتیجد خورو  نوواحي یواد 3976دلیچا  و الر وجود ندارند. به اقیدة سوس ي )

شده از لب و اد  رسوبگذار  است. به باور سوسو ي، در سوراسویك میواني درة زوراز بوه دو ناحیود 

است بخش شمالي و جنوبي با دیرینه جغرافیا  متماوت تقسیم شده است. اگرچه سوس ي برا  فراخ

لمدگي باید در ارتباط با رویداد سویمرین میواني دزد ولي بدون شك این باالشمالي دلی ي ارايه نمي

زا  سیمرین میاني البرز شمالي را بخشي از حوضود قمقواز ( فرابو 3934باشد. داودزاده و اشمیت )

 شد.اند كه با زمیندرز شما  ایران از البرز جنوبي جدا ميكوچك دانسته

زا  سوراسیك منحصر بادا ، سنگایران مركا  به ویژه نواحي یاد، ترود، اردكان، اصمهان و پشت در

زا  پیشروندة كرتاسود زیورین سنگزا  گروه شمشك است كه به طور دگرشیب با ماسهبه نهشته

سواز و سوخت زا  صوخرهلزكخوردگي پیشرفته، دگرگوني ناچیا، نبود سنگاند. چینشده پوشیده

بواتونین و در نتیجود رویوداد  –راسیك باالیي نشانگر لن است كه این نوواحي از زموان باسوسوین سو

انود. در اند و تا زمان پیشرو  دریا  كرتاسه از لب بیرون بوودهسیمرین میاني به فرابو  تبدیل شده

زوا  زا  سوراسویك بواال وجوود نودارد. نهشوتهگل( سنگجا  )معدن زغالسنگ چشمهشما  تربت

زوا  لزوكزا  گرانیتوي تاریوق شوده در لنهوا، در زیور سونگزغالدار گروه شمشك زمراه با توده

 دار به سن بارمین قرار دارند.اُربیتولین

زا  نموذ  كوچك و بارگوي شناسوایي : در بسیار  از نواحي ایران، تودهزا  نموذ جایگیر  توده

زوا از یوك سوو انود، چورا كوه ایون توودهسوتهاند كه زمان جایگیر  لنها را سوراسیك پسین دانشده

زا  پیشروندة كرتاسد زیرین با دگرشیبي از اند و از سو  دیگر، رسوبزا  سوراسیك را بریدهرسوب

پي بر رو  لنها نشسته است. ولي، شوازد گوناگون بوه ویوژه سون پرتوسونجي و جایگواه نو  لذرین
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است. گرانیت شیركوه یاد با سون پرتوسونجي  زا گویا  سن سوراسیك میانيشناسي این تودهچینه

(، 3971یور و محوافظ، می یوون سوا  )ر  359توا  336( و 3973می یون سا  )فورستر،  376 3±

می یون سا ، گرانودیویت كواله قاضوي، گرانیوت  363± 3گرانیت لیركان انارك به سن پرتوسنجي 

زا  نموذ  زون لوت و بعضي از توده كوه و گرانیت چهارفرسخ در ب وكمیامي شازرود، گرانیت شاه

 سیرجان، از پیامدزا  پ وتونیسم سیمرین میاني است. –سنند  

زا  لتشمشواني سوراسویك میواني از (، تكاپو3991: بر پاید گاارش سیدامامي )تكاپوزا  لتشمشاني

اد  ناحید قمقاز و گرجستان، توسط پولینسكي گاارش شده است. حالت مشابهي در شما  باختر لب

لزك، سنگ (. در اینجا )ترود( در میان3157سَهل ترودگاارش شده است )زوشمندزاده و زمكاران 

زوا  لتشمشواني وجوود دارد. چنوین زوا  چنودمتر  از گودازهزا  باتونین، افقسنگشیل و ماسه

كرد توانند حاصل ام كرد رویداد سیمرین میاني باشد.دگرگوني: از نتایج ام زا  ماگمایي ميسنگ

سوراسویك میواني )گوروه  –زوا  تریواس زیورین رویداد سیمرین میاني، ایجاد دگرگوني در سونگ

سویرجان،  –تور اسوت. در ناحیود اق یود از بخوش میواني زون سونند  زا  كهونشمشك( و سنگ

ا  زا  سوراسیك باال، به گونهاند و رو  لن را رسوبزا  لوار  سوراسیك زیرین دگرگون شدهسنگ

(. دگرگوني مورد نظر كه از درجود 3169پوشاند )زوشمندزاده و زمكاران ه و با كنگ ومرا ميناپیوست

 ساختي پس از لیاس و پیش از سوراسیك باال اشاره دارد.شیست سبا است، به رویداد زمین

زا  لزكسیرجان( تناوبي از سنگ –در نواحي زمدان، گ يایگان، خمین، مالیر، اَزنا )از نوار سنند  

سنگي خاكستر  تیره وجوود دارد كوه از یوك زا  شی ي و ماسهیستي، لندزیت و به ویژه رسوبش

(. زمان این دگرگوني به سوراسویك بواال نسوبت داده شوده 3972دگرگوني لشكار متأثرند )بربریان، 

شناسي زمدان( مجمواود دگرگوون شودة مووردنظر را خان گورما )در نقشد زمیناست، ولي در كوه

زوا  لزوكپوشاند. وجوود سونگزا  سوراسیك باال با یك واحد لوار  پایه ميلزكز سنگردیمي ا
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زا  دگرگون شدة زمدان، نشوانگر سون پویش از سوراسویك نادگرگوني سوراسیك باال بر رو  شیل

 پسین و بیانگر ام كرد رویداد سیمرین میاني است.

زا  لزكي كمي دگرگون شده یل و مارنزا  تخریبي ریادانه، شدر ناحید سباواران ردیمي از سنگ

زا  سوراسویك میواني پوشویده شوده اسوت )دیمیتریوویچ وجود دارد كه به طور دگرشیب با سنگ

سونجي تواند حاصل رویداد سیمرین میواني باشود. سون(. دگرشیبي و دگرگوني یاد شده مي3971

نهبندان، به روش روبیدیم كی ومتر  باختر و جنوب باختر   61بیوتیت میكاشیست گارنت واقع در 

( كوه بوا فواز سویمرین 3977می یون سا  را نشان داده است )كرافوورد،  365 ± 31استرونسیم،  –

سوراسیك  –زا  تریاس پسین س م، بیشتر نهشتهزا  دهرو دگرگونيمیاني زمازنگي دارد، به زمین

 اند.رگون شده( پس از سوراسیك میاني دگ3971میاني زستند كه به باور اشتوك ین )

شوود. زا  بینالود تا باختر مشهد دیده ميدر ایران شمالي، اثر دگرگوني سیمرین میاني تنها در كوه

زا  لشكار دارد. گمتنوي اسوت جودا از زا  فشار  پیش از باسوسین باال، نشانهدر این نواحي، تنش

زوا  نمووذ  وابسته به تودها ، بخشي از دگرگوني سیمرین میاني از نو  زمبر  و دگرگوني ناحیه

 این فاز است.

زوا  زا  نادر در نهشوتهپ نگي، خاكك ب و چاهكوه، تنگستن در چاه: ق ع در گرانیت شاهزایيكاني

زوا  زریون و طرقبوه، كبالوت در سازند شمشك نواحي مروست، اردكان، سوریان، طوال در گرانیوت

كسي )زمدان( ظمرلباد )دیواندره( ر معدن زمهاسكارن د –زا  دگرگون اق ید، لزن ماگمایي نهشته

 خسرولباد )سُنقُر( باباا ي )زمدان( چنارباال و گاللي )قروه( از پیامدزا  رخداد سیمرین میاني است.

سیرجان، زاگورس، ایوران مركوا  و  –: در نقاطي از سنند   رخداد ژوراسیك پسین )طبسین(

زوا  فرسایشوي زد  از یك ایست رسوبي و چرخوهزا  سوراسیك باالیي شواداغ، در بین سنگكيه

شود. به جا زاگرس، در دیگر نواحي، به دورة فرسایشي موردنظر چندان توجه نشوده و لوذا دیده مي
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شناسوي و زا  چینهشناسي موجود، اطالاات الز  ناچیا است. با توجه به یافتهزا  زمیندر گاارش

( زمان 3999الم  ي ا و  زمین )ده توسط اتحادید بینشناسي منتشر شبا تكیه بر جدو  زمان زمین

ارز می یون سا  پیش( و زم 352لكسموردین ) –زا  كالووین توان در مرز لشكوباین رویداد را مي

ساختي نوادین دانست كه در این نوشتار نا  طبسین انتخواب شوده اسوت. در بیشوتر با رخداد زمین

زا  رسوبي كوتاه، زمراه با دگرشویبي موواز  ها به صورت ایستنواحي ایران، اثرزا  این رویداد تن

 اند.است كه موارد زیر از لن جم ه

تووان زا  فرسایشي رویداد طبسین را ميزا  شُتر  و شیرگشت در ایران مركا ، نشانه* در كوه 

 394ا، حودود لزك اسمندیار دید. در اینجدختر و یا سنگبین دو سازند بَغَمشاه )زیر( و سازند ق عه

شناسي شودید زا  كوارتا  است كه با تغییر سنگسنگدختر از ماسهمتر بخش پاییني سازند ق عه

لزوك متور بخوش زیورین سونگ 325و حد بسیار ناگهاني، در رو  سازند بَغَمشاه قرار داد. حودود 

زوا  رو  مارنشناسي ناگهاني ساز ولي با تغییر سنگسنگي است كه به طور زماسمندیار نیا ماسه

دختور و اسومندیار، زا  لوار  موجود در پایود سوازندزا  ق عوهشود. ردیفدریایي بَغَمشاه دیده مي

 حكایت از كازش شدید سرفا  حوضه و به احتما  یك ایست رسوبي دارد.

دار ا  لزوك پكوتنچینوه* در حد فاصل ك مرد )باختر طبس( تا راور سازند بَغَمشاه با واحد سونگ

شویب زسوتند دختر و سنگ لزم اسمندیار( پوشیده شده است. این دو سازند زمرز سازند ق عها)زم

رنوگ در ایون حود، نشوانگر یوك ایسوت و چرخود سنگي سُرخزا  ماسهولي سطوح سخت و ردیف

 فرسایشي، زر چند كوتاه است.

دار لزك پكتنو سنگ زا  سازند بَغَمشاه وجود ندارد* در كوه سه كُنج در خاور مازان كرمان، مارن

(.در جنوب ناحید جا ، سازند 3174با یك افق كنگ ومرا رو  سازند زُجدك نشسته است )سهند ، 

( در زموان 3972زا  دریایي سوراسیك است. به گواارش ا وو  نواییني )ترین نهشتهبَغَمشاه جوان

ا  بتودا بوه انووا  ماسوهزا  مارني سازند بَغَمشواه، اكالووین با كازش سرفا  حوضد رسوبي رخساره
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تبدیل شده و سيس دریا  سوراسیك پسین از ناحید پس رفته و این خرو  از لب تا كرتاسد پیشین 

 ادامه داشته است.

زا  زاگرس، )لرستان و شما  فروافتادگي دزفوو ( در زموان سوراسویك میواني، * در بخشي از كوه

زوا  لكسوموردین )سوازند گ و بوا نهشوتهنشین شده است. زمبر  سازند سرسازند شی ي سرگ و ته

( كه نشانگر یوك ایسوت رسووبي و چرخود 3172نجمه( از نو  دگرشیبي فرسایشي است )مطیعي، 

داغ، گواه بخوش پواییني سوازند زوا  كيوها  در اواخر سوراسیك میاني است.در كووهفرسایشي قاره

زوا  پواییني متور از الیوه 211متر و در بُرش شورلب  311مادوران لوار  است. در تنگ شوریجه 

 (.3171سنگ تبدیل شده است )افشارحرب، سازند مادوران به ماسه

ا  از رویداد طبسین بید نشانها  سازند چمنشاید لوار  شدن پایین سازند مادوران و حذف ناحیه 

زوایي باشد.برا  اثبات رویداد طبسین به شوازد و مطالعات بیشتر  نیاز است. نكات یاد شده نشوانه

 تواند تأثیر این رویداد را در ایران ثابت كند.زستند كه به احتما  مي

شناسوان، در ایوران، : از دیدگاه بسیار  از زموین کرتاسه )سیمرين پسین( –رخداد ژوراسیك 

شوود. ولوي، پیوسوتگي كرتاسه با رویوداد كووزاایي سویمرین پسوین رقوم زده موي–مرز سوراسیك 

زا  پالسیك شكوب تیتونین( به كرتاسه )لشكوب بریازین( و وجود سنگرسوبگذار  از سوراسیك )ل

 –نواحي سرف در این مرز، نشانگر لن است كه در بیشوتر نقواط ایوران مورز دو سیسوتم سوراسویك 

شود. به ابارت دیگور، در ساختي نسبي و پیوستگي رسوبگذار  مشخص ميكرتاسه با لرامش زمین

 زا  كوزاایي ندارد. برا  مثا :پسین، نشانهایران، رخداد موسو  به سیمرین 

* پیرامون شیراز )در پهند زاگرس(، رسوبگذار  كربناتي از منشأ دریایي بوه نسوبت امیوق، بودون 

رو، سازند سورمه )سوراسیك میواني انقطا ، از اواخر سوراسیك تا لغاز كرتاسه ادامه داشته و به زمین

رسود و در رو  زموین، بوه طوور ام وي تاسد پیشوین( مويپسین( به لرامي به سازند فه یان )كر –
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ساز  مح وي بوین تمكیك این دو ناممكن است. با وجود این، در نقاط زیاد  از زاگرس، وجود نازم

زا  سازند سورمه و سازند فه یان نشانگر یك ایست رسوبي است، ولي گاه، این ایست، بر پاید تماوت

 شناسي كمك گرفت.ز مطالعات دیرینهشناسي قابل شناخت نیست و باید اسنگ

تور بوه دو گونوه اسوت. در زا  قدیميزا  كرتاسه لغاز  و سنگ* در ایران مركا ، ارتباط ردیف

دار كرتاسد زیرین، با حضوور زا  اُربیتولینسنگ 111نواحي اصمهان، كاشان، اردكان، خرانق، یاد و 

سنگي گوروه شمشوك قورار دارد. ایون ماسه زا  شی ي وزا  لوار ، در رو  نهشتهردیمي از سنگ

زوا  سوراسویك از لشوكوب باسوسوین و زمبر  لشكارا دگرشیب است. در این نواحي، سون سونگ

زوا  سوراسویك بواالیي و كرتاسود گاه دیده نشده كوه نهشوتهرود و زیچسرانجا  باتونین فراتر نمي

د، شیرگشت، شما  كرمان، بوافق، زا  شُتر ، ك مرپیشین، این چنین دگرشیب باشند. ولي در كوه

نئوكوومین گواارش  –زا  دریایي سوراسیك بواال جنوب سباوار، بیارجمند و میامي شازرود، رسوب

دزد كه در نگاه نخست، دگرشیبي پاید كرتاسوه وابسوته بوه زا  گوناگون نشان ميشده است. یافته

سواختي كرتاسوه در زموان زمینرویداد سیمرین پسین نیست. دو  لنكه به احتما  نخستین رخداد 

 كرتاسه. –نئوكومین بوده و نه در مرز سوراسیك 

* در البرز شمالي، به ویژه در نواحي تالش، رشوت، چوالوس، گرگوان، رامیوان، مینودشوت، سوار ، 

زا  تیتونین و نئوكومین وجود دارد. زمگنوي ایون زا  پالسیك با سنگوارهگ ندرود، خ خوا ، سنگ

كرتاسه،  –شناسي كارساز نیست و تعیین مرز سوراسیك زا  سنگت كه تماوتزا به حد  اسسنگ

كرتاسه نشواني  –پذیر است. در این نواحي در مرز سوراسیك زا  فسی ي امكانبیشتر به كمك یافته

 شود و این گذر لرا  و تدریجي است.ساختي دیده نمياز رویداد زمین

كرتاسوه  –زا  شاخص، تعیوین دقیوق مورز سوراسویك ه* در البرز جنوبي، به دلیل كمبود سنگوار

زوا  ا  از گچ، مارن، و گودازهدشوار است. با این حا ، بین شهر دماوند تا باختر فیروزكوه، مجمواه

زا  نئوكومین اسوت. و زا  لن دارا  ج بكوجود دارد كه مارن« واحد گچ و مالفیر»بازیك به نا  



618 

 

618 

 

فیروزكوووه، در بخووش بوواالیي  –و نیووا در محووور دماونوود  كی ووومتر  خوواور فیروزكوووه 5/3یووا در 

زا  متعدد  از خانوادة كاليیونال و ج بك بوه سون زا  پالسیك سازند الر، جنس و گونهلزكسنگ

(. اگرچه پیوستگي 3163نئوكومین وجود دارد كه نشانگر لشكوب تیتونین و بریازین است )كشاني، 

سه در البرز جنوبي بوه انودازة البورز شومالي، نیسوت ولوي رسوبگذار  و گذر لرا  سوراسیك به كرتا

دزند كه در البرز جنوبي زم، رویداد سیمرین پسوین از نوو  دگرشویبي شازدزا  موجود نشان مي

 تر است.كرتاسه جوان –مواز  و از مرز سوراسیك 

رتاسود زایي است كه به طور امو  گذر از سوراسیك پسین به كسیرجان از گستره –* زون سنند  

زوا  سوراسویك بواال توا اواخور ا  بوین سونگگهر، گذر پیوستهلغاز  تدریجي است. در ناحید گل

زایي غني (. در ناحید خبر و باغات، ردیف3171يي، نئوكومین و حتي اوایل بارمین وجود دارد )سباه

 –اسویك پسوین زا  پالسیك از نو  كاليیون ید وجود دارد كه محدودة سني لنها بین سوراز سنگواره

داراني به سن سوراسیك پسوین كرتاسد پیشین است. در ناحید نیریا، گروه گ و معدن ج بك و روزنه

زا  سوراسیك باال دارا  انووااي (. در ناحید سباواران، میكرایت3974پیشین دارد )ریكو،  تا كرتاسد

راسویك پسیوون و بوه از كاليیونال و رادیولر زستند كه نشانگر یوك محویط رسووبي سرف و سون سو

(. وضوع مشابهوووي در جنووب سیووورجان )كووه 3971است )دیمیتریویچ، احتما  كرتاسد پیشین 

 –كرتاسه بیشوتر رخسوارة رسووبي  –زا  مرز سوراسیك خواجو( وجود دارد. در ناحید سُنقُر، سنگ

رار دارنود. زوا  زمووودان قوشناسي باالتر  نسبت به شیسوتلتشمشانوي دارند كه در جایگاه چینه

نئوكوومین دارنود  –زایووي به سون سوراسویك پسوین زا  لزكووي این مجمواه، سنگوارهالیهمیان

 (.3171)اشراقووي و جعمریان، 

زوا  لوار  و داغ خواور ، لرسوتان، ایوران مركوا ( نهشوت رسووب* اگرچه در بعضي نقاط )كيوه

  دریا است، اموا، حتوي در ایون تبخیر  سوراسیك پسین گویا  كازش سرفا  حوضه و لغاز پسرو

 نواحي پسرو  كامل دریا و ایست رسوبگذار ، در كرتاسد لغاز  بوده است.
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زا  سوراسیك باالیي )ناحید سُنقُر( و كرتاسد لغاز  زا  لتشمشاني زمراه با رسوب* زرچند سنگ

زوا  راميسویرجان، البورز جنووبي، بوكوان، سوقا( نشواند نوال –زا  شمالي البورز، سونند  )دامنه

ساختي است، ولي تكاپوزا  لتشمشاني این زمان چنودان زیواد نیسوت و بوه تقریوب بوه نظور زمین

 رسد كه زیچ تودة نموذ  جایگیر نشده است.مي

گواه باتونین است و زویچ –زا  دگرگوني سوراسیك ایران محدود به لشكوب باسوسین * سن سنگ

كرتاسد لغاز ، دگرگوون شوده  –سوراسیك پایاني  زا  سوراسیك باال، در زماندیده نشده كه سنگ

ا (، زوا  لوار  و قوارهباشند.پیوستگي رسوبگذار  از سوراسیك بوه كرتاسوه )زرچنود بوا رخسواره

زوا  سوراسویك نداشتن تكاپوزا  لتشمشاني درخور توجه، نبود تودة نموذ ، دگرگون نشدن سنگ

 باال گویا  لن است كه بر خالف نظر رایج:

كرتاسه، ب كه در زمان نئوكومین )پیش از بوارمین(  –سیمرین پسین نه در مرز سوراسیك  * رویداد

زوا  رخ داده است.* در اثر این رویداد، پسرو  دریا و خرو  زمین از لب صوورت گرفتوه و چرخوه

بریازین( و سوراسیك  –زا  كرتاسد پاییني )نئوكومین فرسایشي پیش از بارمین، گاه با حذف سنگ

 )تیتونین و حتي كیمریجین( زمراه بوده است.  باالیي

خوردگي، دگرگوني و پ وتونیسم است و در نتیجه نه از نو  كوزاا، كه از * این رویداد به دور از چین

زا است با این حا ، جدا از حركات رو به باال  زمین، در برخي نواحي مانند ناحید بیابانك نو  زمین

افتوادگي زموین صوورت گرفتوه و بورا  تشوكیل زوا، پواییندوبارة گسل بادا  در اثر فعالیتو پشت

 زا  فروبو  كرتاسد پیشین، شرایط الز  فرازم لمده است.حوضه

تر  است كوه كرتاسه، در ارتباط با رویداد كهن –زا  منسوب به مرز سوراسیك * بسیار  از پدیده

یاد شوده « سیمرین میاني»لن با نا   می یون سا  پیش رو  داد و در این نوشتار از 352در حدود 

 است. 
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:  ( Austrian – Subhercynianنـین هرسـیساب –رخداد کرتاسة پسین )اتريشین 

شناسي زماني و مكاني و زمچنوین مطالعود فاززوا  ماگموازایي و دگرگووني كرتاسوه، چینه بررسي

ا  كوه بوه   است، به گونهساختي مكرر است كه گاه موضعي و گاه سراسرزا  زمیننشانگر نالرامي

رسد رخدادزا  قابل قیاس با كوزاایي لل  میاني، بر ایران اثرات درخور توجه داشته اسوت. نظر مي

 برا  نمونه:

رشت،  –لذربایجان )خاور دماوند، زنجان، قاوین  –زایي از البرز زا  كرتاسد پاییني گستره* ردیف 

لباد، گ يایگان، سیرجان )حاجي –رود(، سنند  ده، پللمل، سار ، خو ، چالوس، بندرانالي، جوازر

باموان،  -اق ید، كبودرلزنگ( و ایران مركا  )قاين، خارتوران، انار، نوایین، كموان ماگموایي ارومیوه

 است كه گاه خاستگاه انمجار  دارند.زا  ق یایي و بازیك سروباال( دارا  زمرازاني از گدازه

رود، شوما  رود، چمكوه، پللذریایجان )ازر، ا م –زایي از البرز رهزا  كرتاسد باال در گست* ردیف

سیرجان )مهاباد، ارومیه، سنند (،  –پرنكوه، الزیجان، اَم َش، شما  تبریا، زنجان، ماسوله(، سنند  

زوا  زایي از سونگایران مركا  )نطنا، سورك، نایین، خارتوران( و حوضد ف یشي خاور ایران، روانه

 متوسط، لك ومرا و توف دارند.بازیك تا 

زا  كرتاسد پایین و كرتاسد باال وجود دارد * در بیشتر نواحي ایران، دگرشیبي مشخصي بین سنگ

زوا  زا  لوار  دارا  گ وگونیت فراوان، شاخص است. برا  مثا  در ناحید یواد و كووهكه با ردیف

زوا  دار است. در ب وك لووت، سونگزاویهسيایه در خاور تهران، دگرشیبي پاید كرتاسد باال، از نو  

تواند نشوانگر ناپیوسوتگي پوشاند و ميزا  كرتاسد پایین را ميماستریشتین به طور دگرشیب ردیف

 رسوبي بارگ از سنومانین تا ماستریشتین باشد.

  زا  بازیك بر روزا  كرتاسد باال، با افقي از گدازهلزك* در البرز خاور  )شما  شازرود(، سنگ

زا  سوراسیك باال )سازند موادوران(، زا  بینالود، ردیفزا  سوراسیك باال قرار دارد. در كوهكربنات
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نما دارند و مرز لنها با زا  كرتاسد باال زمبر  دگرشیب پیوستهبدون حضور كرتاسد پایین، با سنگ

 شود.زا  كربناتي دارا  دانه گ وكونیت مشخص ميالیه

سانتونین كنگ ومرایي و نشانگر  –زا  كنیاسین زا  سيایه(، نهشتهان )كوه* در جنوب خاور  تهر

 ساختي است.زا  زمینسرفا  كم، انرس  زیاد و نالرامي

لپتوین، گوازي بوه  –سنگ و لتشمشاني توفي بریازین * در دامند شمالي البرز، كربنات، شیل، ماسه

انود كوه   به سن سنونین پوشیده شدهخاكستر –زا  لزكي سبا طور دگرشیب، با ردیمي از سنگ

 تورونین اشاره دارد. –به ایست رسوبي للبین 

كرتاسه )بارمین( وجود دارد كه با سه  –زا  سوراسیك ا  از سنگ* در جنوب رشت، توالي پیوسته

 (.3975یابد )لن ا و زمكاران، ناپیوستگي رسوبي تا لشكوب ماستریشتین ادامه مي

دار، بین للبین و سنونین قابول یك ناپیوستگي رسوبي، از نو  دگرشیبي زاویه* در ناحید الزیجان، 

زوا  ماستریشوتین شناسایي است. در زمین ناحیه، مرز میان مجمواد لتشمشاني سنونین و سونگ

 دار استدگرشیبي زاویه

با دریا   ا  داشته و.* نواحي واقع در جنوب باختر  فیروزكوه از نئوكومین تا سانتونین شرایط قاره

 (.3173شد )صادقي، سانتونین پوشیده مي

للبوین  –زا  لپتوین بارمین )سازند پاق عه( با ردیف –زا  واالنژنین * در ناحید گرگان، حد سنگ

دار خمیف است. در زمین ناحیه، یوك ایسوت رسووبي از نوو  شوران( دگرشیبي زاویه)سازند جامي

شووران )در زیور( و ق عود سبب شده تا دو سازند جاميتا سنونین پسین  –دگرشیبي به سن للبین 

زا  ماستریشتین ممكن است به موران )در باال( ارتباط ناپیوسته داشته باشند. در ضمن نبود سنگ

 پسرو  پیش از ماستریشتین در ارتباط باشد.



622 

 

622 

 

ه زا  سازند سوروك بولزكزا  زاگرس فاز فرسایشي پایان سنومانین سبب شده تا سنگ* در كوه

 دو بخش سنومانین و تورونین تقسیم شود.

زا  زاگرس، فاز فرسایشي پس از تورونین، موجب ناپیوستگي رسوبي دو سازند سوروك و * در كوه

 زایي از التریت زمراه است.زایي و تشكیل ادسيایال  شده كه با التریت

یریا پس از لمیختگوي، زا  نزا  افیولیتي و رادیوالریت* در بخش جنوبي زاگرس مرتمع، مجمواه

 اند.زا  كم امق ماستریشتین )سازند تاربور( پوشیده شدهبه طور دگرشیب با رخساره

ساختي كرتاسه، موجب نهشت زا  زمینزا  فرسایشي وابسته به نالرامي* در ناحید لرستان چرخه

 رسوبات لوار  سازند ف یشي امیران شده است.

تر از زا  كهنزا  مارني ماستریشتین، به طور دگرشیب سنگ* در ب وك لوت )كوه گرماب(، ردیف

 پوشانند.كرتاسد پایین را مي

زا  متماوت اسوت كوه زا  كرتاسد باال  ایران، مكرر و به سنزا  رسوبي بین سنگ* ناپیوستگي

 –زوا  توورونین ساختي باشد، برا  مثا  در ناحید خور، ردیوفزا  زمینتواند نشانگر ناپایدار مي

زا  سنومانین مرز دگرشیب دارند. كاميانین با سنگ –زا  سانتونین كُنیاسین وجود ندارد و سنگ

و یا در ناحید جندق، توالي سانتونین بین دو ناپیوستگي دگرشیب قرار دارد. و حتي در این منطقوه 

گواارش  ا  از كوزاایي به نسبت شدیدبیابانك(، بین ماستریشتین پیشین و پسین نشانه –)جندق 

 (.3934شده است )لیستوف، 

داغ، به جا بخش شما  خاور  حوضه، در بسیار  از نواحي، از اواخر سونومانین توا لغواز * در كيه

توورونین و حتووي در بعضوي نقوواط توا اواخوور سوونونین شووازد  از یووك نبوود رسوووبي وجووود دارد 

 (.3172)افشارحرب، 
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اووس، از اواسط ماستریشتین پسین خشكي بوده داغ، به جا ناحید سرخس و شما  گنبدك* در كيه

سونگ، بوه طوور خاش(، مجمواد افیولیتي پوي –زا  خاور ایران )نهبندان است.* در مكران و كوه

زا  رسووبي، اند.ناپیوستگيدگرشیب با رسوبات ف یش گوند كرتاسد باال )ماستریشتین( پوشیده شده

سواختي دارد كوه در زوا  زموینره بوه نوالراميزا، تكاپوزا  لتشمشاني گمته شوده، اشوادگرشیبي

 شود.نین مقایسه ميشناسي ایران با رویدادزا  اتریشي و ساب زرسيزمین

: از اواخر كرتاسه تا اوایل پالئوسن، در بیشتر نوواحي  ترشیري )الرامین( –رخداد کرتاسة پسین 

رد كوه بوا رخوداد كووزاایي خوردگي، ماگمازایي و دگرگووني وجوود داایران، شوازد روشني از چین

ساختي مهوم، در زموه جوا  ایوران و الرامید قابل قیاس است. لغاز، پایان و پیامد این رخداد زمین

زوا  رسوبي شاخص، یكسان نیست. برا  مثا ، در گرگان، ردیوف –حتي در یك حوضد ساختار  

زوا  بوود ردیوفزوا  كرتاسوه اسوت و نكاميانین لخرین نهشوته –سمید  سانتونین گل –لزكي 

ماستریشتین ممكن است نتیجد خرو  البرز خاور  از لب در اثر كوزاایي الرامید باشد. در حالي كه 

در الزیجان، جنوب رشت و زمچنین در دامنود جنووبي البورز، دریوا  ماستریشوتین، تحوت توأثیر 

ق بوه خشوكي زا  زودرس الرامین قرار داشته تا سرانجا  در اواخر ماستریشتین، ایون منواطحركت

زوا  ماستریشوتین بوا دگرشویبي لشوكار در زیور اند، به طور  كه در منطقد الر  ردیفتبدیل شده

و در تخت ا ي و سیدلباد، در زیر كنگ ومرا  فجن  دار ايوسندار و نومولیتزا  للويولینلزكسنگ

(. با 3173)صادقي، ايوسن قرار دارند  –و در دربندك و جنوب زره در زیر رسوبات تخریبي پالئوسن 

زا  كرتاسد باال، به لرامي تا اوایل پالئوسن شود كه نهشت ردیفوجود این، در نقاط زیاد  دیده مي

ماسوله، رسوبات لزكي ماستریشتین، به لراموي بوه  –ادامه داشته است. برا  نمونه، در ناحید انالي 

زا  گ وبوترونكانادار الوس، مارنرسند و یا در جنوب چزا  لشكوب دانین )پالئوسن( ميلزكسنگ

رسوند. تودریجي بوودن شیب و پیوسته به رسوبات دانوین مويماستریشتین به طور زم –سانتونین 

زا  كرتاسه به پالئوسن و ام كرد رویداد الرامید در زمان پس از لشكوب دانوین، محودود بوه ردیف

سوتر  روشون سوازند فرخوي، سون زا  خاكلزكالبرز نیست. در خاور بیاضه )ایران مركا ( سنگ
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(. و یا در ناحید لرسوتان، مورز بواال  سوازند شوی ي 3974دانین دارند )لیستوف،  –سنونین پسین 

گورپي تا پالئوسن ادامه دارد، در حالي كه در فارس، مرز باالیي سازند گورپي نشان از دگرشیبي فاز 

دندان مازي، گ وكونیت و در برخي نقواط  زایي از فسمات،كرتاسد پایاني )الرامید( دارد كه با گرزك

لیوق بوه سون داغ نیا مرز باالیي سازند شی ي نمته با سازند پستهشود. در كيهكنگ ومرا، مشخص مي

توان ( و سرانجا ، در مرز ایران و پاكستان، مي3171شیب و تدریجي است )افشارحرب، پالئوسن، زم

تاسد باالیي، پالئوسون و ايوسون را دیود. بنوابراین، زا  كررسوبگذار  تدریجي و پیوستد بین ف یش

ساختي الرامید از زمان كرتاسد پسین لغواز شوده و در پالئوسون )پوس از دانوین( زا  زمینجنبش

زا  بیشترین شدت را داشته است به زمین دلیل دورة ترشیر ، در زمه جا  ایران مركا  و دامنه

شوود. ا  لشكار لغواز مويكوزاایي و با دگرشیبي زاویه جنوبي البرز، با حضور رسوبات لوار  پس از

توان به صورت فاززا  كششي در ايوسن میواني دیود. در یوك نگواه ك وي، تداو  این حركات را مي

انود. در فواز زا  دوگاند فشارشي و كششي داشته كه به دنبا  زم امل كوردهرخداد الرامید ویژگي

زوا  رنگوین گیور  لمیواهاز شده كه حاصل لن، شكلزا  ماوتتیس لغفشارشي، بسته شدن كافت

زوا  نمووذ ، دگرگووني و زوا اسوت. جوایگیر  توودهایران و رانوده شودن لنهوا بور رو  لبود قواره

 خوردگي زمچنان از پیامدزا  فشارشي این فاز است. چین

و  ايوسون رخ داده –فاز كششي رخداد الرامید نواي رزایي پس از فشردگي است كوه در پالئوسون 

او  لن در ايوسوون میوواني و حاصوول لن لتشمشوواني شوودید ايوسوون بووا تركیبووي بیشووتر لنوودزیتي 

 شناسي ایران به شرح زیر است:ترین اثرات رخداد الرامید بر زمیناست.مهم

زا  جنوبي البرز و ایران مركوا  توان در دامنه: ناشي از رویداد الرامید را به ویژه ميخوردگيچین

زا  لوار  پس از كوزاایي )سازند فجن، كنگ ومرا  كرمان( با دگرشیبي حي نهشتهدید. در این نوا

پوشانند. این دگرشیبي در جنوب نوایین، جنووب خواور  یواد )كووه تر را ميزا  كهنلشكار ردیف

شود. ولي در برخي مناطق، مانند جندق دوسر( و نواحي گوناگون كرمان مانند كوه سید  دیده مي
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داغ رسوند. در كيوهكوالبي پالئوسون موي –كرتاسد باال به تدریج به رسوبات مردابي  و خور، رسوبات

زوا  لیق( و سنگرنگ پالئوسن )سازند پستهزا  لوار  سُرخدگرشیبي وجود ندارد و ارتباط نهشته

تواند نشانگر كازش زا  ارغواني بخش زیرین سازند پابده ميشیب است. در زاگرس، شیلتر زمكهن

  حوضه در اثر رویداد الرامید باشد. در نواحي زمدان، بروجرد، اراك، شهركرد از زون سونند  سرفا

ا  در وارگوي توازهوارگي فاز سوراسیك را چین داده و شیستسیرجان، دگرشك ي الرامید، شیست –

خوردگي ناشي از رخداد الرامید تا ايوسون میواني اداموه به وجود لورده است.چین N341Eراستا  

داشته كه در برخي نقاط مانند باختر ارومیه، تمرش، كاشمر و خاور ایران به صورت چرخد فرسایشي 

 و دگرشیبي لشكار، در ايوسن میاني، قابل شناسایي است.

رو، در البورز شومالي : در البرز شمالي، یكي از پیامدزا  مهم الرامید اسوت. بوه زموینایجاد فرابو 

ترش محدود دارند و این باور وجود دارد كه در اثر رخوداد الرامیود، زا  ايوسن تا میوسن، گسردیف

زوایي از دامند شمالي البرز، از لب خار  و تا زمان میوسن فرابو  بوده است. با وجود ایون، رخنموون

 وجود دارد. 111ترشیر  در نواحي ب ده، جنوب انالي 

یروزا  فشارشي به كششي است، كه بوا ماگمازایي: وابسته به رخداد الرامید، حاصل تغییر مازیت ن 

زوا، موواد لذریون فوراوان بوه صوورت زا زمراه بوده است. از این شوكافایجاد و یا فعا  شدن گسل

انود كوه او  لن در ايوسون میواني خاكستر و گدازه، با تركیب لندزیتي تا تراكیتي به بیرون راه یافته

نوبي البرز و ایران مركا  را به وجود لورند. جودا از زا  ترشیر  دامند جزا و لذرلوار بوده تا روانه

زا و خاكسترزا  لتشمشاني، جایگیر  چند تودة نموذ ، از پیامدزا  ماگمازایي الرامید است. روانه

ارززا  لن ماننود ( و زم3975می یون سا  )برو،  71تا  64گرانیت الوند زمدان به سن پرتوسنجي 

گرانیوت سُودیمي بروجورد، گرانودیوریوت جنووب بواختر  مالیور و زا  گ يایگان، برخي از گرانیت

اسوت. زمچنین موناونیت سرده در البرز باختر  و گرانیت بامان در شما  جازموریان از لن جم وه 

لبواد و لزنگوران(، اصمهان )شومس –ولكانوسنیك لزن و منگنا در محور مالیر  –كانسارزا  رسوبي 
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اسومندقه(، وابسوته بوه  –زوا  افیوولیتي )محوور سونند  مجمواهمنگنا زمراه با رسوبات پالسیك 

 ماگمازایي این فاز زستند.

 –زوا  امیوق بخوش شوما  بواختر  سونند  : وابسته به فاز الرامید، بیشوتر در گوودا دگرگوني

شوود كوه چنودان گسوترده نیسوت. در ا  ماوتتیس دیده ميزا  درون قارهسیرجان و یا در كافت

سیرجان، نیروزا  فشار  فاز الرامیود  –ر و سنند  از بخش شما  باختر  سنند  مهاباد، پیرانشه

زا  كرتاسد باال در رخسارة شیست سبا شده ولي در نواحي كه موجب دگرشك ي و دگرگوني ف یش

زا  نموذ  دنبا  شده، دگرگوني فراتر از شیست سبا اسوت. بوه زموین دگرگوني با جایگیر  توده

انود. لزوك بوه مرمور تبودیل شودهزا  بارگ سنگدر نوار مرز  اراق، ادسيدلیل در ناحید سقا 

( ایون 3972اند. اشوتوك ین )زا  كرتاسد پسین خاور ایران، دگرگوني ضعیمي را متحمل شدهف یش

زا  افیولیتي كرتاسود بواال  داند. در اثر فاز الرامید، مجمواهدگرگوني را به سن كرتاسد پسین مي

ا  مربوط به اند. فاز دگرگوني ناحیها  دگرگون و دگرشكل شدهت استاتیك و ناحیهایران به دو صور

زمان بسته شدن زمیندرز است كه در دو رخسارة گ وكوفان شیست و شیست سوبا توا لممیبولیوت 

 صورت گرفته است.

زا  هزا  افیولیتي بر رو  لبوود پوستزا  ماوتتیس ایران و فوورارانش مجمواه: كافتشدنبستووه

ترین پیامد رویداد الرامید باشد. در زمیندرز زاگرس، مجواد افیوولیتي نیریوا، بوه ا ، شاید مهمقاره

زوا  زا  تاربور و در زمیندرز پیرامون ریاقارة ایران مركا ، با ردیوفلزكطور دگوورشیب با سنگ

زمیندرززا  ماوتتیس رسد كه اند و در نتیجه به نظر ميايوسن پوشیده شده –كم امق پالئوووسن 

 اند. در یك زمان بسته نشده

 ساختي سنوزوییكرخدادزا  زمین
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داغ و (در بیشتر نواحي ایران، حتوي در زاگورس، كيوهPyrneanالیگوسن )پیرنئن  –رخداد ايوسن 

سواختي فشارشوي زا  زموینالیگوسن، شوازد  از جنبش –زابل، در مرز تقریبي ايوسن  –مكران 

می یوون سوا  پویش( در دیگور  17ساختي پیرنئن )حدود رد كه با رخداد زمینبس بارگ وجود دا

 شناسي ایران، ابارتست از:ترین پیامد رخداد پیرنئن بر زمیننقاط جهان قابل قیاس است. مهم

زوا  گیور  خشوكي: كه با پسرو  گستردة دریا  لزاد و شكلتغییر در جغرافیاي ديرينة ايران

داغ، حوضد رسوبي خاور ایران )نهبنودان نواحي سكویي زاگرس، پهند كيه گسترده در ایران مركا ،

خاش( و البرز زمراه بوده است. در برخي این مناطق )باختر ایران مركا ، زاگرس( پسرو  ناشي  –

زا  پیرنئن با دریوا  پیشوروندة الیگوسون پسوین از رویداد پیرنئن چندان طوالني نبوده و خشكي

زا  خاور ایران، البرز داغ، گسترة وسیعي از ایران مركا ، كوهاند، ولي در كيه)شاتین( پوشیده شده

زوا  گونوه نوواحي، ردیوفرو، در ایونا  از بازگشت دوبارة دریا وجود ندارد. به زمینجنوبي، نشانه

زوا  میوان كووزي رسووب ا  زستند كه در حوضوهزا  قارهتر از ايوسن به طور امده نهشتهجوان

زا  داخ ي این زمان، كویر بارگ ایوران اسوت كوه نشسوت قابول تووجهي . یكي از حوضچهاندكرده

پ یوسن در لن نهشته شده است  –داشته و زااران متر رسوب خشكي نو  كویر  متع ق به میوسن 

 (3963)اشتوك ین، 

و خواور ایوران داغ، البرز، زاگرس، ایران مركوا  زا  ناشي از رخداد پیرنئن را به ویژه در كيه.فرابو 

داغ باختر ، پسرو  ناشي از پیورنئن، از اواخور ايوسون لغواز شوده و در پایوان توان دید. در كيهمي

(. در زاگرس، 3171داغ رسیده است )افشارحرب، ايوسن و یا به احتما  اوایل الیگوسن، به خاور كيه

یافته و ایون خورو  توا در ايوسن میاني، با خرو  نواحي سكویي فارس، چرخد رسوبي جهر  خاتمه 

زا  لنگه و خوزستان، رسووبگذار  پیشرو  بعد  دریا در الیگوسن پسین ادامه داشته، ولي در ناوه

سازند پابده ادامه داشته است. در ایران مركا ، به دنبا  فراخاست امومي زمین و فرسایش شدید، 

رو اسوت اند. از زمینشته شدها  نهزا  قارهزا  بسته داخ ي و در محیطمواد تخریبي در حوضچه
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است.  رنگلوار  و سُرخ –ا  زا  الیگوسن ایران مركا  )سازند سُرخ زیرین( بیشتر قارهكه نهشته

ا  زوا  قوارهزا  سوبا ايوسون بوا نهشوتهزا  الیگوسن در البرز و پوشیده شدن توفیتنبود سنگ

زوا  مكوران، انسته شوده اسوت. در كووهقرمارنگ میوسن )سازند سُرخ باالیي(، نتیجد فاز پیرنئن د

خواش،  –خوردگي زمراه بووده، ولوي بور خوالف زون نهبنودان اگرچه ایست رسوبي پیرنئن با چین

پ یوسون لن، سوتبرا  درخوور  -زا  الیگوسن پسرو  دریا چندان طوالني نبوده و در نتیجه ردیف

 توجهي دارند.

زوا  زایي، یكي از ویژگيزا  نموذ  زمراه با كانيزا  خروجي و یا تودهماگمازایي: به صورت روانه

زا  لتشمشاني وابسته به رخداد پیرنئن به ویوژه در كموان ماگموایي بارز رخداد پیرنئن است. سنگ

بامان و نواحي وسیعي از ب وك لوت و حتي در پهند ف یشي خاور ایران بروناد دارند كه از  –ارومیه 

زوا  نمووذ  فواز ا  دارند. تودهزا  لتشمشاني قارهویژگي سنگزا  اسید است و بیشتر نو  گدازه

زا بوه اند، بیشتر است. این تودهزا  نموذ  كه تا پیش از این زمان وجود داشتهپیرنئن، از كل توده

زا  طار ، قصر فیروزة تهران و سد كور  از خاش، كاشمر، لذربایجان، كوه –ویژه در نواحي زازدان 

است. ولي در پیرامون تهران )گوابرو  سود كور ، گوابرو  نودیوریت و موناونیت نو  گرانیت تا گرا

سور، كاله –زا  كامیاران سیرجان )توده –لباد، گابرو  رودزن( و در شما  باختر  سنند  مبارك

می یوون  13توا  11است. بخشي از گرانودیوریت كركس به سن پرتوسنجي خار سره(، از نو  بازیك 

زایوي كوركس زوا  گرانیوت( و لذا، یكي از فاز3972یر و محافظ، لغاز ( است )ر سا  )الیگوسن 

 وابسته به رخداد پیرنئن است.

ا  فاز پیرنئن چندان گسترده نیست. در زور حوا ، سوخت شودن و تب وور دوبوارة : ناحیهدگرگوني

یت، لنالیسم و للبیوت زا  ثانو  مانند زيولزا  ايوسن كه زمراه با پیدایش كانيزا و لذرلوار گدازه

است، بیشتر حاصل ام كرد رخداد پیرنئن است كه در دو رخسارة بسویار ضوعیف و ضوعیف، شوكل 

 –زوا  ايوسون ا ، دگرگوني زمبر  ناشي از جوایگیر  نمووذ اند. بر خالف دگرگوني ناحیهگرفته
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ه دگرگووني فواز دزند كوزا  جدید نشان ميالیگوسن، گاه )زازدان، طار ( درخور توجه است.یافته

زوا بوه رویوداد پیرنئن بیش از حد شناخته شده است. برا  نمونه، در ایوران مركوا  رادیوایاوتووپ

ا  باشد كه بر پیرنئن اشاره دارند. به گمتد دیگر، رویداد پیرنئن ممكن است یكي از فاززا  چندگانه

 اند.زایي از ایران مركا  اثرگذار بودهگستره

زایي بخشي از (، این كاني3161زاده )پیامدزا  رخداد پیرنئن است. به باور مؤمن: از جم ه زایيكاني

یك فاز ف ازایي زمااد است كه از اواخر كرتاسه لغاز و در الیگوسن به پایان رسویده و ذخوایر موس، 

لزن، سرب، رو ، باریت، س ستیت، للونیت، بنتونیت، كايولینیت و فسومات ایون فواز درخوور توجوه 

ا  برخوردار است و ذخایر اص ووي مس ایوووران در ساز  مس از ازمیت ویژهبین لنها كانياست. از 

انود كه ممكن است زمااد، دیرزاد و یا زمامان با نموذ باشند. ذخایر لزون ایون این فاز تشكیل شده

د. اناصور فاز، مانند كانسار لزن تایباد، پس از ذخاير فاز پركامبرین پسین، در اولویت دو  قرار دارنو

 –مولیبدن و طال به صورت اناصر اص ي، و یا زمراه مس به مقودار قابول توجوه در منواطق كیقوا  

 –اند. وجود كانسوارزا  موس، سورب سونگون )شما  باختر  ازر(، انارك و سرچشمه تشكیل شده

زا  لتشمشاني و نیمه امیق بخوش شومالي لووت سوبب شوده توا لطموي لنتیموان در سنگ رو ،

 ( فاز پیرنئن را یك اصر ف ازایي در ناحید شمالي لوت مركا  بداند.3164)

: در حاشوید بواختر  ایوران  ( Savianمیوسن پیشـین )سـاوين  –رخداد الیگوسن پسین 

شمار  از لذربایجان و مركا  )قم، زمدان، كاشان، تمرش تا حاشید جنوبي جازموریان( و نواحي بي

د  از یك پیشرو  دریایي گسترده وجود دارد كه بخشوي زمچنین در نواحي سكو  زاگرس، شواز

زا  كربناتي ایون دریوا  پیشورونده را در زا  فاز پیرنئن را زیر پوشش داشته است. ردیفاز فرابو 

انود. پیشورو  دریوا  ایران مركوا  سوازند قوم نوا  داده –زاگرس سازند لسمار  و در لذربایجان 

زوایي از با فرونشست دانسته شده كه به ویژه در بخش قم حاصل یك فاز كششي زمراه –لسمار  
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توان بوا فواز لذربایجان )تكاب و قافالنكوه( با تكاپوزا  لتشمشاني زمراه بوده است. این رخداد را مي

 ارز دانست.ساوین در دیگر نقاط زم

میوسون  –زوا  كربنواتي الیگوسون : گذر از ردیوف ( Styrianرخداد میوسن میانی )استیرين

تور، لوار  جووان –زوا  تبخیور  گرس )سازند لسمار ( و ایران مركا  )سازند قوم( بوه نهشوتهزا

شناسي، دگرشیبي مح ي و بوه ناگهاني و گاه از نو  ناپیوستگي دگرشیب است. تغییر ناگهاني سنگ

ساختي قابول قیواس ویژه تكاپوزا  لتشمشاني میوسن میاني ایران، نتیجد ام كرد یك رخداد زمین

 37نایین  –زا  لذرین منطقد نطنا زا و تودهاز استیرین است. سن پرتوسنجي برخي از ریولیتبا ف

تا  36زا  گرانودیوریت كركس سن (. پرتو سنجي بیوتیت3975می یون سا  است )امید ،  22تا 

زوا  لواسوان، سون پرتوسونجي (. سینیت3972یر و محافظ، دزد )ر می یون سا  را نشان مي 33

-زا  شما  دریاچود حووض سو طان بوه روش پتاسویم ی یون سا  دارند. سن ایگنیمبریتم 5/37

(.در ایران، سازند سُرخ باالیي به سن میوسن، بوه 3171زاده، می یون سا  است )درویش 35لرگون، 

توانود ناپیوسوته گیرد. تنها در حاشید حوضه این ارتباط مويشیب بر رو  سازند قم قرار ميطور زم

زا بوده و ممكن است رسد كه حركات استیرین در ایران، به طور امده خشكيلذا به نظر مي باشد و

 باشد.  زا  لزاد ارتباط داشتهبیشتر با اُفت امومي سط  لب

ساختي ایران، فاز : یكي از رخدادزا  زمین (Atikanپلیوسن )آتیكن –رخداد میوسن پسین 

زوا  روشوني از ایوران مركوا  و خواور ایوران، نشوانه لتیكن است كه بوه ویوژه در البورز، زاگورس،

 خوردگي، دگرشك ي و گاه ماگماتیسم دارد.چین

می یون سا  پیش( تموا  ایوران تحوت توأثیر  5( در میوسن پایاني )3931به باور بربریان و كینگ )

 حركات كوزاایي مهمي قرار گرفته كه با شرو  دومین مرح د بازشدگي دریا  سُرخ و خ ویج اودن

زمامان است. در نتیجد این حركات، كه با ایجاد نیروزا  فشار  زمراه بوده، با فراخاسوت زموین و 

زوا بوا رسووبات زا  فرسایشي چیره شده و حاصل لن، پر شودن سوریع گوود پسرو  دریا، چرخه
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 انود. در ناحیودگوذار  شودها  است كه به نا  سازندزا  بختیار  و زااردره نوا كوزيایه –لبرفتي 

زوا  است كوه بوه طوور دگرشویب، ف ویشزا  پس از فاز لتیكن از نو  شبه موالس مكران، نهشته

زا  كنگ ومرایي پس از كوزاایي با زا و ردیفپوشانند. ارتباط دگرشیب موالسمیوسن باالیي را مي

بت ساختي است. افاون بر لن، بایود بوه ماگماتیسوم بوه نسوتر، نشانگر این فاز زمینزا  كهنسنگ

بامان و خاور ایوران برونواد  –شدید این فاز اشاره كرد كه در لذربایجان )ازر و سبالن(، نوار ارومیه 

می یوون سوا  )معوین وزیور  و  32زوا  اولیود سوهند بوه سون توان به گدازهدارد. برا  نمونه مي

ن ( و زمچنوی3976( و یا سر  پویش از پیودایش كووه سوبالن )دیودون و سُمون، 3156زمكاران، 

می یون سا ( دارند )بوكالتي و  9 – 3زا  جنوب بیجار اشاره كرد كه سن میوسن فوقاني )لتشمشان

زا  ایران از كششي به فشارشي )به ویژه انوا  شما  (. تغییر در سازوكار برخي گسل3976دیگران، 

مولیبودن  –سواز  موس تواند وابسته به فاز لتیكن باشد.بیشتر كانيجنوب خاور (، مي –باختر  

زا  ف ا  )اسكارن كوه تخوت( و سوی یكاتي و كانسوارزا  سورب و رو ، پورفیر  زمراه با اسكارن

 باریت، طال، لرسنیك، لنتیموان و جیوه وابسته به ماگمازایي رخداد لتیكن زستند.

سواختي سراسور  و ترین رخداد زمین: مهم ( Pasadenianرخداد اواخر پلیوسن )پاسادنین 

می یون سا  پیش( صورت  3/3پ یستوسن پیشین )حدود  –یران، در زمان پ یوسن پسین ساز اچهره

گرفته كه با رویداد كوزاایي پاسادنین قابل قیاس است. در ایران زم، رخداد پاسادنین مازیت كوزاا 

 ترین پیامد لن ابارت است از:داشته و مهم

داغ و بوه پایوان بوردن زا  زاگرس و كيههخوردگي پیشرفته در كو* تأثیر قابل توجه زمراه با چین

 گذر تكام ي این دو پهنه.

خووردگي، گسو ش فشوار  و * كوتاه و ستبرشدگي به دلیل فشارزا  وارده كوه حاصول لن چوین

 ساختي امروز  ایران است.زمینگیر  سیما  ریختشكل
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، كوویر بوارگ، كوویر زا  میانكوزي مانند خار جنوبي، جازموریان* پایین افتادن بیشتر فرونشست

 زا  پیرامون بر رو  لنها.و رانده شدن كوه 111زرابرجان و 

 –ق یایي بامان  -* پیوستگي فرورانش در زون فعا  مكران زمراه با زایش كمان ماگمایي ك سیمي 

 زا.زا  راندگي در حاشید شمالي این كوهتمتان و توسعد گس ش

ا  اربسوتان )در بواختر(، زنود )در خواور( و تووران )در ز* به ت ه افتادن صمحد ایران، بین صمحه

زا  امتداد لغا به فشارشي، زمراه بوا كوتواه و ستبرشودگي پوسوته و شما ( و تغییر مازیت حركت

 لرزه با سازوكار به طور امده فشار .رویداد زمین

)بختیوار ، ا  نئوسن و زمچنین كنگ ومرایي زمامان بوا كووزاایي زا  قارهخوردگي نهشته* چین

 زا  لن(.گیل و معاد زااردره، لقچه

در دماونود و  زا  سهند، سبالن و باموان و لغواز فعالیوت* تكرار تكاپوزا  لتشمشاني در لتشمشان

 تقتان.

زا  نموذ  جوان ایران مانند گرانیت سومید ا وم كووه، لكاپول، قهورود كاشوان و * جایگیر  توده

 .111سباوار و  –لباد اباسزا  امیق داسیتي البرز، لتشمشاني

( بوه NEخشوكي )زوا از پوسجوایي صومحهزا  كهن در البرز زمراه با جابه* فعالیت دوبارة گسل

 (.3993زا  دوپ كس مركب بارگ مقیاس )ا و ، ( و ایجاد ساختارSWخشكي )پیش

تي سواخزا  زموینساختي پاسادنین، پایان حركت: رخداد زمین ساختی جوانرخدادهاي زمین

ساختي قرار دزند كه فالت ایران زمچنان تحت تأثیر نیروزا  زمینایران نیست. موارد زیر نشان مي

 دارد.

 زا  كنگ ومرایي پس از كوزاایي لل  پایاني.خوردگي دوبارة ردیف* چین
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 زا  لبرفتي كواترنر .* كج شدگي پادگانه

 * باال لمدن سواحل پ ه مانند مكران.

زا  ف دسوياتوییددار شاني دماوند و تمتان. در این مورد باید گمت كه سن گدازهزا  لتشم* فعالیت

و  3149زوا  سا  پویش تعیوین شوده و در سوا  51111تا  5111در پایاند جنوبي گسل نایبند، 

(.در ضمن در 3171زاده، شمسي نیا خرو  گدازه از دزاند تمتان گاارش شده است )درویش 3151

)قوروه(، خواور ایوران )در امتوداد گسول  ن )باختر ارومیه و مواكو(، كردسوتانزایي از لذربایجابخش

 111زوا  وسویعي از ب ووك لووت و نهبندان(، جنوب طوبس )در امتوداد گسول نایبنودان(، بخوش

زا  زا  طولي، به صورت روانهزا  لتشمشاني و یا گسلزا  كواترنر، پس از خرو  از مخروطبازالت

ا  را تشكیل زا  بازالتي گستردهزا و یا سر تختو منشورزا  بازالتي روانه بازالتي با ساخت طنابي

 اند.داده

 ا  جوان.لرزهزا  زمینزا  قدیمي و یا گسل* بریدگي رسوبات لبرفتي اهد حاضر با گسل

ا  جووان، ماننود دشوت بیواض، لرزهزا  زمینزا  امروز  زمراه با ایجاد گسللرزه* رخداد زمین

 .111گسل طبس، بم و ایيك، 

سانتیمتر  5ا  مكران به میاان حدود * پیوستگي فرورانش پوستد اقیانوسي امان به زیر صمحد قاره

 (.3977در سا  )ساكوب، 

 سانتیمتر در سا .  3/4تا  5/1* تداو  كوتاه شدگي امروز  زاگرس به میاان 

 

 ساخت ایرانساخت و لرزه زمیننوزمین
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ا  از زیمالیوا، طورح پیچیوده –سواختي للو  ان بخشي از زون فعوا  زموینسرزمین ایران، به انو

سواختي اسوت كوه از نگواه زوا  متمواوت زموینسواخت و زونزوا، قطعوات زموینمجمواد پوسوته

زوا  لورزهزا  خاص دارد. شوازد گونواگون ماننود زموینساختي، ویژگيزمینساختي و لرزهنوزمین

زوا، فشوانسواحل باال لمده، تداو  باال لمدن گنبدزا  نمكي، كَولفعا ، زا  نیمهامروز ، لتشمشان

، نشانگر تغییر و تحو  سيودینامیكي كنووني پوسوتد ایوران و اود  111ا  و زا  لرزهپیدایش گسل

توان سه صمحد بارگ را در ایران شناسایي تعاد  لن است. در یك نگاه ك ي، از شما  به جنوب، مي

داغ و ا  كيوهزوا  حاشویهوان لبد جنووبي صومحد تووران، شوامل چوینكرد. صمحد شمالي، به ان

فرونشست خار جنوبي است كه پوستد بازالتي دارد. صمحد میاني كه محدود به دو زمیندرز تتویس 

زا  بخش شمالي اَبَور قوارة كهن در شما  و تتیس جوان در جنوب است، شامل موزاییكي از ب وك

زا  مخت ف ایران مركوا  و خواور ایوران را خوردة البرز و پهنهنزا  چیگندوانا است كه رشته كوه

تر  از خشكي گنودوانا اسوت كوه لبود شوما  دربر دارد. و سرانجا ، ورق جنوبي، شامل واحد بارگ

زوا  زا  زاگرس نا  دارد. جدا از صمحهسازد و بخش ایراني لن، كوهخاور  سكو  اربستان را مي

ا  در سوكو  زا  مكران اشواره كورد كوه نوواي جودایش درون قوارهگمته شده باید به رشته كوه

 شیب را دارد.زا  فرورانش كمپالئوزوییك ایران است كه ویژگي زون

زا  فشارشي ناشي از بازشدگي دریا  سُرخ و گسترش اقیانوس زنود موجوب در حا  حاضر، تنش

ا  و اقیانوسوي ایوران ن قوارهزا و قطعوات گونواگوزا  نسبي متماوت در پوستهجایيحركت و جابه

سواختي و تغییورات و توأثیرات متقابول قطعوات زوا  جووان زموینشوود و در نتیجوه، فعالیوتمي

تور اسوت، زمینود سواختي كهونساختي برزم، كه متأثر از ساختارزا  حاصل از فاززا  زمینزمین

به طور امده حاصل زمگرایي زا لرزهشود. در ایران، زمینخیا  به نسبت باال  ایران فرازم ميلرزه

زا  اساسي و زمچنوین زا  گوناگون است. افاون بر لن، حركت در امتداد شكستگيقطعات و زون

 ساخت ایران نقش دارد.زمینمحدود كننده و در موارد  قطع كننده قطعات در لرزه



635 

 

635 

 

خیا در ایوران قابول ( دو نوار لرزه2-3زا  تاریخي و دستگازي )شكل لرزهزا  زمینبا توجه به داده

جنوب خواور  دارد و  –زا  زاگرس( كه روند شما  باختر  شناسایي است. یكي نوار جنوبي )كوه

داغ و البرز است. بین این دو نوار، از جنووب بوه شوما ، زا  كيهدیگر ، شما  ایران كه شامل كوه

زا با لرزهكا ، كانون زمینخیا  به نسبت لرا  است. در ایران مرسیرجان از نظر لرزه –زون سنند  

زا  محدود كننده و در موارد  قطع كنندة قطعات كوچوك و بوارگ زمازنوگ اسوت و شكستگي

زا  به تقریب شمالي یا شما  خاور ، منجر به فرار قطعات ایران به سو  خاور شده و بااوث تنش

د گسل دشت بیواض و زا، ماننباختر  مرز شمالي این ب وك –زا  به تقریب خاور  گردد گسلمي

زوا، گورد باشوند. در حوالي كوه، در مورز جنووبي ب ووكگسل قاينات دارا  سازوكار امتداد لغا چ 

زا  محدودكننده، بوا زا از نو  امتداد لغا راست گرد است. و در بخش مركا  قطعات، گسلحركت

 2توا  5/3رخ )جنوب، دارا  سازوكار راندگي زستند.بازشودگي دریوا  سُو  –روند نادیك به شما  

شما  خاور   –اربستان در راستا  شما  و یا شما   –سانتیمتر در سا ( و حركت صمحد لفریقا 

شوما  بواختر  اامول فراوانوي  –و زمچنین حركوت صومحد زنود در راسوتا  شوما  یوا شوما  

زایي كوه بوا دگرشوك ي، شكسوتگي، فورورانش و برخوورد زا در ایران است. چنین حركتلرزهزمین

خیا  ایران بواال شود تا توان لرزهزا  كوچك و قطعات گوناگون ایران زمراه است، سبب ميصمحه

زوا  ا موي كشوور زا  بارگ سدة بیستم زیر از لن جم ه است )شورا  پژوزشلرزهباشد كه زمین

 جدول(.3176

زوا، خیوا  بوا گسولزا ارتبواط لورزهزا  تاریخي و سدة گذشته، محل گسلبا توجه به محل زلاله 

مطالعات لمار  نتایج حاصل از مطالعات نظر  در موورد توزیوع شوتاب و اطالاوات شودت نسوبي، 

. در حووزة نخسوت، اسوت( سط  كشور را به دو حوزة شدت نسوبي تقسویم كورده 3972نوروز  )

خیووا  مركالي و بیشتر وجود دارد و ضوریب زلالوه 3زایي با شدت نسبي لرزهاحتما  رخداد زمین

در این حوزه پیشنهاد شده كه اغ ب شهرزا  پرجمعیت كشور در این حوزه قورار دارنود. در « یك»

خیوا  ضوریب زلالوهمركالي وجوود دارد و  7زایي با شدت نسبي تا حووزة دو ، احتما  وقو  زلاله

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=29&sid3=103&sid4=433&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=29&sid3=103&sid4=433&action=view2#pics#pics
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است. این حوزه شامل شهرزا  اصمهان، لبادان، خرمشهر، زابل، بیجوار، میانودولب و تكواب « 75%»

 باشد.مي

زا از محل لرزهزا و اُفت شدت نسبي زمین(، بر اساس فعالیت گسل3973مهاجر اشجعي و نوروز  )

مركالي یا كمتر، حوزة  1ت نسبي ( با شد1اند. حوزة )حوزه تقسیم كرده 5رخداد، سط  كشور را به 

( بوا 1مركوالي، حووزة ) 7و  6زوا  نسوبي ( بوا شودت2مركالي، حووزة ) 5و  4( با شدت نسبي 3)

( مناطقي است كه اطالاات كافي در بوارة لنهوا موجوود 4مركالي و باالتر و حوزة ) 9و  3زا  شدت

شناسوي و الم  وي زلالوهزشگاه بینا  ایران، تهیه شده توسط پژوبند  خطر لرزهنیست. نقشد پهنه

   (.2-3بند  قابل استناد است )شكل مهندسي زلاله جدیدترین پهنه
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 هاي ايرانگسل -فصل نهم

 مقدمه

 توضی 

سواختي و زمچنوین جایي زستند كه بور تحووالت زمینزا نواي ساختار خطي، زمراه با جابهگسل

زا  گسولاند. از این میان، اثور رسوبي ایران اثر در خور توجه داشته –زا  ساختار  تكوین حوضه

زا  كوزاایي كاتانگایي )پركامبرین پسین( به مراتوب بیشوتر اسوت. طولي امده، زمامان با جنبش

خووردگي كاتانگوایي سواختي مربووط بوه چینزا  زمینزا در بیشتر جازوا بوا رونودروند این گسل
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جنووب  –جنوبي قورار دارد، ولوي رونودزا  شوما  بواختر   –زمخوان است و در راستا  شمالي 

اور  )روند زاگرس( نیا گاارش شده است. جدا از دو روند گمته شوده. رونود سوومي در راسوتا  خ

ا  كوه سوه امتوداد اصو ي زا  ایران حاكم است، به گونوهجنوب باختر ، بر گسل –شما  خاور  

 ( .3973( قابل تشخیص است )نوگل سادات، 3-9)شكل 

سویرجان، كموان  –اگورس، زون سونند  جنوب خاور  كه با امتوداد ز –جهت شما  باختر   -3

 بامان و البرز باختر  زم روند است. -ماگمایي ارومیه

 جنوب باختر  كه با امتداد البرز خاور ، گودا  كویر بارگ مواز  است. –جهت شما  خاور   -2

جنوبي، كه با جهت یافتگي لوت و تما  مناطق خاور گسل نایبند و شما  بامان،  –روند شمالي  -1 

رسوبي مخت وف ایوران را  –زا  یاد شده، به طور امو  مرز واحدزا  ساختار  خص است.گسلمش

زا  سنگي، ستبرا  رسوبات به دزند و با فعالیت خود، موجب تغییرات امده در رخسارهتشكیل مي

شووند و ( مي111خووردگي ساختي )ماگماتیسم، دگرگوني، شدت و الگو  چینویژه تحوالت زمین

سواخت زمینشناسي ایران و لرزهزا، تأثیر لنها بر زمینت لنها از نظر زمان تشكیل، فعالیتلذا، شناخ

   بسیار ضرور  است.

 

 زا  ایرانزا  امومي گسلویژگي

 توضی 
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 زا  ایران امومیت دارد.زا  زیر در گسلزا  استثنایي، ویژگيلتبه جا حا

جنوب خاور ، به سن پركوامبرین  –جنوبي و یا شما  باختر   –زا  دارا  روند شمالي گسل -3

 پسین، و حاصل كوزاایي كاتانگایي زستند.

 ستگرد زستند.لغا راجنوب خاور  از انوا  امتداد –جنوبي و شما  باختر   –زا  شمالي گسل -2

زوا  جنوب باختر ، بوه سون دونوین و حاصول ام كرد –زا  دارا  روند شما  خاور  گسل -1

 ساختي كالدوني زستندزا  زمیناحتمالي جنبش

 جنوب باختر  تغییر شكل برشي چيگرد دارند. –زا  شما  خاور  گسل -4

ز  رونود زاگورس، یعنوي ساختي چرخد لليوي بیشوتر مووازا  مربوط به رخدادزا  زمینگسل -5

 درجه دارند. N341امتداد تقریبي 

سازند و لوذا متمركا را ممكن مي زا  ایران نقاط ضعیف پوسته زستند كه رزا شدن انرس گسل-6

خیا  ایران نقش دارنود )بوه زا به ویژه انوا  طولي امده )با طو  بیش از ده كی ومتر( در لرزهگسل

نا  زا  بياند(. در این میان، نباید گسلا  گذشته حركت نداشتهزاار س 711زایي كه در جا گسل

توان زا باشند. برا  مثا  ميتوانند لرزهنا  نیا ميزا  بينادیده گرفته شوند، چراكه بسیار  از گسل

( در شهر طوبس 3157)شهریور  3973سيتامبر  36در  7/7لرزة ایران با بارگي ترین زمینبه بارگ

 (.3931نا  و ناشناخته رو  داده است )بربریان، بر رو  یك گسل بي اشاره كرد كه

دزود زا  ایران، نشان ميزا  سدة بیستم در درازا  بسیار  از گسللرزهقرارگیر  كانون زمین -7

 زستند. زا  ایران زنوز فعا كه بسیار  از گسل
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( نقوش 111، ماگماتیسم و خوردگيساختي گوناگون )دگرشیبي، چینزا در تحوالت زمینگسل -3

زا و اند. برا  نمونه، بسیار  از تكاپوزوا  لتشمشواني شوكافي ایوران از طریوق گسولمؤثر  داشته

 اند.بازشدگي لنها به سط  زمین رسیده

ا  كه اند به گونهزا  طولي و امده نقش سازنده داشتهساخت امروز ایران، گسلدر ریخت زمین -9

-9زا است )شوكل زمین نتیجد حركت افقي و قايم گسلار  كنوني ایرانبسیار  از روندزا  ساخت

3.) 

زا، نقوش بیشوتر  در دگرشوك ي پوسوته زا  ایوران، انووا  برگشوته و رانودگيدر بین گسول -31

زا  معكوس حدكوه و دشت اند. به گمتد دیگر، دگرشك ي كنوني ایران بیشتر در ارتباط گسلداشته

 باشند.زا  امتداد لغا ميتر در ارتباط با گسلزا، و كمبه ویژه راندگي

زا  فعا  كنوني زا  راستگرد زستند در حالي كه گسلزا  قدیمي دارا  حركتبیشتر گسل -33

 گرداند.زمگي امتداد لغاچ 

توان به باشند. برا  نمونه ميزا  فعا  كنوني ایران، از نو  امیق چند نقش ميبرخي از گسل -32

داغ اشاره كرد كه در زمان تشوكیل حوضود زا  مكران و كيهراندة پهنه –برگشته  زا  طوليگسل

 اند.زا  فشارشي به انوا  برگشته تبدیل شدهاند ولي پس از برقرار  رسیمرسوبي از نو  ااد  بوده

یك گسل در گذر تكام ي فعالیت خود، ممكن است گواه راسوتگرد، گواه چيگورد و گواه بودون  -31

 حركت باشد. 

جایي، یكسان و زمانند نیست و ممكن است بخشوي در طو  یك گسل، مقدار و سازوكار جابه -34

 از یك گسل به صورت فشارشي و بخش دیگر لن به صورت كششي امل كند. 

 زا  ایرانبند  گسلدسته
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 توضی 

ي توان بر اساس زمان پیدایش، زموان لخورین حركوت و پراكنودگي جغرافیوایزا  ایران را ميگسل

زا  ایران به سه دسته امدة ( گسل3976ساخت ایران )بربریان، زمینبند  كرد.در نقشد لرزهدسته

 اند:زیر تقسیم شده

ا  و مخرب زمان حا  به وجود لرزه: كه در طي رویدادزا  زمیناي جوانلرزههاي زمینگسل -1

 . 111اض و اند مانند گسل ایيك، گسل دشت بیاند و یا دوباره فعا  شدهلمده

اند زایي زسوتند كوه در دو می یوون سوا  گذشوته حركوت داشوته: گسلهاي کواترنريگسل-2

 لرزة تاریخي و ثبت شده ندارند.)مانندگسل ك مرد( ولي به ظازر زمین

زا سني بیش از دو می یون سا  دارند ولي به احتموا  : این گسلهاي پیش از کواترنريگسل-3

زا را مورده اند. با این حا ، نبایود ایون گسولایاني تاكنون حركتي نداشتهزا  لل  پاز زمان جنبش

 زا  جوان لنها ناشناخته باشد.تصور كرد چراكه ممكن است حركت

در ضمن، در بسیار  از حاالت، ممكن است در اثر فرسایش، پوشش گیازي و یوا ام كورد انسوان،  

زا را نادیوده لذا، زرگا نباید ازمیت این گسول زا از بین رفته باشد.زا  جوان این گسلنشاندحركت

زا بر اساس پراكندگي جغرافیوایي لنهوا اسوت دربوارة زموان بند  گسلگرفت. در این نوشتار، دسته

 (.2-9خیا  لنها مطالبي بیان شده است )شكل پیدایش، زمان لخرین حركت و لرزه
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 زا  زاگرسگسل

 زا  زاگرسگسل

راندگي اص ي زاگرس از شما  بنودراباس توا  :Main Zagros thrustراندگی اصلی زاگرس 

كی ومتر امتداد دارد. در ناحید مریووان ایون گسول وارد خواك اوراق  3151ناحید مریوان، در طو  

شود. نخسوتین بوار رسد و از سردشت وارد خاك تركیه مير دیگر به ناحید سردشت ميشود و بامي

( لن را خوط رانودگي 3961ریچواردسون و لیس از لن به انووان زون راندگوي نوا  بردنود. گانسور )

نامیده است.این مسیر گسو ي در اواخور پركوامبرین و در اثور كووزاایي  Main thrust lineاص ي

گیور  حوضود زاگورس و در تغییورات سواختار  و رفته و از لن به بعود در شوكلكاتانگایي شكل گ

خیوا  گیر  در لرزها  طرفین خود مؤثر و كنتر  كننده بوده است.گسل زاگرس اثر چشمرخساره

زا  منطبوق بور ایون زون ایران دارد و در حا  حاضر، به ویژه بخش شما  باختر  لن و یوا گسول

خیا  تاریخي و ثبت شده دارنوود. راستا  گسول زاگورس از ته و لرزهشكستگي، فعالیت جوان داش
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( اسوت ولوي در N311Eجنوب خواور  ) –لباد بنداباس، شما  باختر  مرز تركیه تا خاور حاجي

كی ومتر دارا   251یابد. از این مكان به سمت جنوب، گسل زاگرس با درازا  این پهنه، پیچش مي

 ( است.N371Eر  )جنوب خاو –روند شما  باختر  

زا  خط امان، گسل زندان و یا گس د مینواب نیوا نامیوده شوده این بخش از گسل زاگرس به نا  

، بوه N311Eفشار  است. شیب گسل در بخش بوا راسوتا   –است.سازوكار گسل زاگرس راندگي 

به سمت خاور  N371Eسمت شما  خاور  )رانده شدن ایران مركا  بر رو  زاگرس( و در بخش 

دزد (، نشان مي3973ما  خاور  )رانده شدن مكران بر رو  زاگرس( است.مطالعات برو و ریكو )ش

كه راندگي اص ي زاگرس یك شكستگي تنها نیست، ب كه در حقیقت دو گسل راندگي اصو ي اسوت 

از یكودیگر  كه گاه با زم مواز  بوده و گاه بر زم منطبق شده. ولي، گازي نیا به طور قابل مالحظه

تر كوه در دارند. گسل قدیمي شوند. از نظر زمان پیدایش، دو گسل تا حد  با یكدیگر تماوتر ميدو

كنندة حد جنووب بواختر  ایوران جنوب باختر  قرار دارد، یك گسل معكوس كم شیب و مشخص

تر بوه سومت كی ومتر دارد. گسل جوان 41جایي افقي حدود مركا  و زاگرس است. این گسل جابه

ر شیب زیاد دارد و یك گسل معكوس با زاوید نادیك به قايم و با مؤلموه راسوتگرد اسوت. شما  خاو

كنود و بوه احتموا  زموین حركوات شناسي حركت راستگرد این گسل را تأیید ميمشازدات زمین

زا  مذكور كوه بوه ا  كه سنگزا  تبخیر  در زاگرس بوده است. به گونهجایي سنگموجب جابه

كازرون تشكل یافته باشوند، اموروزه  –حوضد تبخیر  پركامبرین در امتداد قطر  طور ام ي باید در

كی ومتر دورتر قرار دارند. گسل )زوا ( جوووان منطبوق بور  111تا  211در زردكوه بختیار  یعني 

 Main Recent fault( به نا  گسل اص ي اهد حاضر3974گسل اص ي زاگرس را چالنكو و بورو )

ق بر گسل قدیمي است. این گسل، یك ساختار تنها نیست ب كوه زون بواریكي از اند كه منطبخوانده

دارد.  en echelonقطعات گسل منموورد و مجاا و به طور امومي راستگرد است و طرح زميوشان 

از جنوب خاور  به شما  باختر ، قطعات گسل اص ي اهد حاضر ابارتنود از گسول دورود، گسول 

 (.1-9، گسل صحنه، گسل مروارید و گسل پیرانشهر )شكل نهاوند، گسل گارون )قارون(



644 

 

644 

 

زا  اهد حاضور در خیا  باالیي است و بسیار  از زلالهگسل اص ي اهد حاضر، دارا  فعالیت لرزه

ورت گرفته است و حركات كواترنر  این گسل از نو  امتداد لغا راستگرد اسوت كوه بوا امتداد لن ص

زا  گوناگون گسل اص ي اهد حاضر به تغییر شكل رسوبات كواترنر زمراه است. شرح مختصر بخش

 (.b 3976شرح زیر است.)بربریان، 

تر اسوت كوه از كی ووم 311و بوه طوو  تقریبوي  135: دارا  روند امومي شما     گسل دورود - 

جنوب دورود تا حوالي بروجرد امتداد دارد. لخرین حركت نسبت داده شده به این گسل مربووط بوه 

 است. 3919زلالد مخرب سیالخور در سا  

كی ومتر  باختر بروجرد تا شوما  بواختر   55: در دنبالد گسل دورود است كه از  گسل نهاوند -

متداد دارد. این گسل از چند قطعد مجاا تشكیل شده كه درجه، ا 121نهاوند، در یك راستا  شما  

 زا  جداگانه دارند.خود نا 

كی ومتر  جنوب باختر  لن قورار  31: به موازات گسل نهاوند و در فاص د تقریبي  گسل گارون -

دارد. این گسل كه در حاشید جنوب باختر  دشت نهاوند قورار دارد رسووبات لبرفتوي كوواترنر را از 

كند. حركات جوان این گسل، زمانند گسل نهاوند، با تغییر شكل دگرگوند گارون جدا مي زا سنگ

 نهاوند به اثبات رسیده است. 3953لرزة رسوبات كواترنر و به ویژه زمین

 N111 Eتا  N295 Eكی ومتر، در یك روند  311: گسل صحنه با طو  نادیك به گسل صحنه -

كند. چالنكو این گسل را به سه قطعد جنوب یكدیگر وصل مي دو گسل گارون و گسل مروارید را به

 خاور ، مركا  و شما  باختر  تقسیم نموده است.

: بخشي از گسل اص ي اهد حاضر است كه در منطقد كامیاران قابل رؤیت اسوت.  گسل مرواريد -

دود كرده است. در نادیكي كامیاران، این گسل یك تودة بازیك بارگ را مح N135-131امتداد لن 
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است كه در امتداد گسل للتراسیون زیدروترما  توسعد گسترده دارد. خوش لغازوا  سوط  گسول 

 گویا  حركات بسیار جوان لن است.

( این گسل را به نا  گسل پیرانشهر نامید. دارا  3971: نخستین بار افتخارنژاد ) گسل پیرانشهر -

كرتاسه را در جنوب باختر  از  –راسیك جنوب خاور  است كه مرمرزا  سو –روند شما  باختر  

( این گسول را قطعود شوما  3974كند. چالنكو و برو )زا  كواترنر در شما  خاور  جدا ميلبرفت

تاكنون بر رو  این  3964زا  متعدد  از سا  لرزهاند. زمینباختر  گسل اص ي اهد حاضر دانسته

 گسل ثبت شده است.

كی ومتر  باختر ایون شهرسوتان قورار دارد.  35كازرون در  جنوبي -: گسل شمالي  گسل کازرون

سنگي و قدیمي كه ضمن كنتر  مرز بواختر  كی ومتر برلورد شده و گس ي است پي 451طو  لن 

ا  كه ساختارزا  زاگرس را با جهت حوضد نمكي زرما، بر رسوبات زاگرس نیا اثرگذار بوده به گونه

گیور است.شووازد در استان فارس، این خموش بسویار چشومجا كرده است. راستگرد خمیده و جابه

 –جنووبي و یوا شوما  شوما  بواختر   –دزد كه گسل كازرون با روند به تقریب شمالي نشان مي

سواختي، در جنوب جنوب خاور  دارا  حركت راستگرد جایي است. بورا  نمونوه رونودزا  زمین

ن و واحد زاگرس به وسی د این گسل دزد كه خط مرز  سكو  اربستاشما  خ یج فارس نشان مي

جا شده است. به ظازر این گسول مورز بواختر  گسوترش حوضود تبخیور  در جهت راستگرد جابه

دزد و در طو  لن دو گنبد نمكوي رخنموون دارد. كامبرین ایران را تشكیل مي –پركامبرین پسین 

نون زلالوه نشوانگر اود  فعالیوت ا  و كمبود كازا  ریالرزه(. نبود داده3153)اسمندیار  و برزگر، 

در بخوش جنووبي گسول  3973و اكتبور  3967زا  سانویوه زلالوهجدید این گسل است، اما زموین

 ( .b 3976كازرون، نشانگر فعالیت بخشي از گسل كازرون در دورة كواترنر  است )بربریان، 

اور شما  خواور  : گسل دنا با راستا  شما  شما  باختر  و شیب به سمت خ گسل دنا )دينار(

زا  اص ي زاگرس است كه بیش از یكصد كی ومتر طو  دارد و طرفین خوود را بوه دو یكي از گسل
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شناسي متماوت تقسیم كورده اسوت.در ساختي و ریختزمینساختي، لرزهزا  زمینبخش با ویژگي

ار متر و سنگ مغناطیسي در بخش باختر  گسل دنا حدود ده زانقشد سيوفیایك زوایي، سرفا  پي

سان نتیجه شده است كه بخوش زاار متر زیر سط  دریاست. بدین 5تا  3در بخش خاور  لن، بین 

 سنگ، به صورت فرابو  باال لمده است.خاور  این گسل، به زمراه پي

زا  بعد  زا  اص ي در پي سنگ پركامبرین زاگرس است كه با فعالیتگسل دنا، یكي از شكستگي

سان كه رسوبات زاگرس را در مناطقي رسوبات زاگرس تأثیر گذاشته است. بدینخود، در موارد  بر 

زا  لنها شده اسوت.اطالاات قطع و در مناطقي بااث پیچش و تغییر راستا  این رسوبات و ساختار

دزود. یكوي از سيوفیایك زوایي مغناطیسي بخش جنوبي گسل دنا را به صورت دو شاخه نشوان مي

گیرد، شاخه دیگر به سو  جنووب رود و در امتداد خط كازرون قرار ميميزا به طرف جنوب شاخه

رود. زون گس ي دنا در انتها  شمالي خود یعني جایي كه به گسل بارگ زاگورس شرق و شیراز مي

شود. در ضمن اطالاات شود و به سمت شما  باختر متمایل ميشود نیا شاخه شاخه مينادیك مي

دزد كه تا دریوا  خوار اداموه را در امتداد شمالي گسل دنا نشان مي سيوفیایكي گسل مهم دیگر 

رسود ا  چنین به نظر مويشناسي، اكس زوایي و تصویرزا  مازوارهزا  زمیننقشه دارد.با بررسي

كه گس د دنا افاون بر جنبش فشار ، دارا  جنبش راستالغا از گوند راستبر مهمي نیوا اسوت. ایون 

رود كوه زااردره و چرو پوزة رشتد شمالي كوه دنا شده و احتما  ميجنبش، سبب پیچش و كشش 

شناسوي گسول دنوا، زوا  مهوم زموینجا شدگي كوه دنا به صورت راستبر باشد.از ویژگيادامد جابه

زدگي شمار  گنبد نمكي در درازا  لن است. در مسیر این گسل، در بخش باختر  كوه دنا، بیرون

(. در 3975نیا، اند )ستودهزا  كرتاسه رانده شدهامبرین( بر رو  سنگسازندزا  زاگون و اللون )ك

زا  كرتاسه بر رو  دشت بادامي و كوه كمانه سنگگسترة شما  كوه دنا، در دامند باختر  كوه دره

 (.3165اند )بربریان و قرشي، و یا سازند بختیار  )پ یوسن( رانده شده
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رسووبي زاگورس و مكوران در مجواورت  –سواختي زمین: در ناحید میناب دو واحود  گسل میناب

گیرند. مرز جدایي این دو واحد، منطبق بر گس ي است كه به نوا  رسووبات ف یشوي یكدیگر قرار مي

نامیده شده است. ولوي، اموروزه از لن بوه انووووان « گسل زنوودان»میوسن پاكستان،  –اولیگوسن 

 (.4-9شود )شكل گسل میناب یاد مي

باشود، یوك گسول ( مي3943ماداگاسكار )فورون،  –امان  –كه بخشي از خط اورا   گسل میناب،

ا  زاگورس و پوسوتد اقیانوسوي اموان را تشوكیل امتداد لغا راستگرد است كه مرز بین صمحد قاره

 توان دنبا  كرد.كی ومتر مي 111دزد كه اثر لن را در طو  مي

شناسي، باور بور لن اسوت زا  لرزها  زوایي، دادهزشناسي، تمسیر اكسزا  زمینبا توجه به داده

كه زون گس ي میناب، امتداد لغا است و ب وك خاور  لن به سو  جنووب حركوت كورده اسوت.به 

ترشیر  پیشین صورت  –(، حركت افقي راستگرد به احتما  در كرتاسد پسین 3967اقیدة فالكن )

ج فارس و نبود لنها در ناحید مكران، سوبب گرفته است. اما، وجود گنبدزا  نمكي در زاگرس و خ ی

 می یون سا  بدانند. 511شناسان، سن این گسل را شده تا بعضي از زمین

لور  است كه در حا  حاضر، حركت در طو  این گسل از نو  رورانوده اسوت و از اوایول الز  به یاد

 (. 3161كواترنر  حركت امتداد لغا نداشته است. )قرشي، 

كی ومتر، شیب به سومت شوما  خواور  و راسوتا   351سل اردَ  با درازا  حدود : گ گسل اردَل

ناغان قرار دارد. سازوكار این  –جنوب خاور ، به موازات راندگي زاگرس در گسترة اردَ   –باختر  

گسل فشار  بوده در مسیر لن سازندزا  پالئوزوییك زمراه با گوروه كرتاسود بنگسوتان )از شوما  

 اند. زا  كرتاسه )در جنوب باختر ( رانده شدهدشت و سنگخاور ( بر رو  

ا  زدگي دارد.كوانون مه ورزهدر شما  باختر  اردَ  در درازا  گسل اردَ ، چند گنبد نمكي بیرون

میالد  در راستا  گسل اردَ  قرار دارند  3977و  3935، 3922، 3331، 3666زا  سا  لرزهزمین
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با جنبش گسل اردَ  روشن نیسوت. بررسوي گسول اردَ  در زموان  زالرزهولي زمبستگي این زمین

میالد  ناغان زیچگونه جنبشي را در راستا  لن نشان نداده است  3977زا  سا  لرزهرویداد زمین

 (.3977)بربریان و نبو ، 

جنوب خواور  و شویب  –: گسل زردكوه با سازوكار فشار ، راستا  شما  باختر   گسل زردکوه

  خاور ، به موازات جنوبي گسول ارد  قورار دارد. رودخانود بازفوت در مسویر گسول به سمت شما

زوا  كوامبرین و زردكوه و به موازات جنوب باختر  لن جریان دارد.در مسیر گسل زردكووه سونگ

انود اردویسین از سمت شما  خواور  بور رو  سوازند بختیوار  )در جنووب بواختر ( رانوده شوده

كی ومتر، بخشي از مرز میان ب ند زاگرس  311كم زردكوه با درازا  دست(. گسل 3975نیا، )ستوده

 دزد.خورده را تشكیل ميو زاگرس چین

كی ومتر است كه رونود شوما   351: این گسل نواي راندگي به درازا  نادیك به  گسل آغاجاري

ن بور رو  جنوب خاور  دارد و در اثر ام كرد لن، تاقودیس لغاجوار  و تاقودیس پازنوا –باختر  

 اند.دشت لبرفتي لغاجار  رانده شده

خوورده قورار : گسل مارون در شما  باختر گسل لغاجار  و در كمربند زاگرس چوین گسل مارون

دارد. سوازوكار گسول موارون از نوو   NW-SEكی ومتر است و رونود  51دارد. طو  لن نادیك به 

 دشت مجاور رانده شده است. راندگي است كه در اثر ام كرد لن تاقدیس مارون به رو  
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 ن مركا زا  ایراگسل

( یا گسل كویر بارگ )اشوتوك ین، 3966: گسل دورونه )ولمن،  گسل دورونه )گسل کوير بزرگ(

جنوب باختر   –كی ومتر طو  دارد كه از نایین، در یك راستا  شما  خاور   711(، حدود 3971

تر ، بوا بواخ –تا ناحید دورونه در جنوب باختر  كاشمر ادامه دارد و از دورونه، با یك روند خاور  

 (. 5-9یابد )شكل خمیدگي به سمت جنوب، تا مرز افغانستان ادامه مي
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بواختر  زورات افغانسوتان اسوت. از لنجوا كوه  –رسد گسل دورونه ادامد گسل خواور  به نظر مي

رسود حركوت چيگورد كی ومتر است، به نظور موي 311جایي دو گسل درونه و زرات در حدود جابه

زا بوه دو جایي این دو گسل شده است.در امتداد این گسل، ب وكجابهگسل زریرود بااث جدایي و 

زوا  لن از نوو  اند ولي بدون شك یكوي از لخورین حركوتصورت چيگرد و راستگرد حركت كرده

 راستگرد است. 

و بور ایون باورنود كوه ایون  بافت را دنبالد گسل درونه دانسوته–شناسان، گسل نایین برخي از زمین

جنووبي اسوت كوه بعودزا در اثور حركوت  –یك گسل كاتانگایي با روند شومالي  گسل، در حقیقت

كوزاایي كالدوني تغییر جهت داده است كه این نظر نیاز به بوازنگر  دارد. پوس از گسول زاگورس، 

كنوا  ترین و ممتدترین ساختارزا  خطوي ایوران اسوت. نووروز  و موكگسل دورونه یكي از مهم

اند.تأثیر قابل مالحظود ایون گسول بور مرز شمالي ب وك لوت دانسته ( این گسل را به انوان3972)

ا  و نیوا بور رو  رسووبات جووان كوویر  گویوا  حركوات جووان زا  لبرفتي كوزيایهرو  بادزن

زا  موجود در رسووبات لبرفتوي، حركوت چيگورد  بوه جایيكواترنر  لن است. ولمن از رو  جابه

كی وومتر از  61( با مطالعود حودود 3971ر حالي كه، چالنكو )كند. دمتر را پیشنهاد مي 211میاان 

حیدریه و كاشمر، به حركات قايم این گسل اشاره دارد. به باور چالنكو، دو طو  این گسل بین تربت

 زا  این گسل است.حیدریه مربوط به حركتتربت 3921كاشمر و  3914لرزة زمین

جنوب خاور  و درازا  نادیك بوه  –شما  باختر   : گسل بینالود با راستا  خمدار گسل بینالود

كی وومتر  خاورشوهر  35كوه بینالود قورار دارد و از كی ومتر در پا  دامند جنوب باختر  رشته 92

زا  شما  نیشوابور در راسوتا  گذرد. اختالف ب ند  ناگهاني و شدید میان دشت و كوهنیشابور مي

 ، راندگي با شیب به سمت شما  خاور  است.گسل فعا  بینالود است. سازوكار این گسل

زا  طولي و امدة ایران مركوا  اسوت كوه از : گسل میامي یكي از گسل گسل میامی )شاهرود(

( این گسل را ادامد خاور  گسل اطار  و یا 3155خاور شازرود تا مرز افغانستان ادامه دارد. نبو  )
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گسل زورات در افغانسوتان اداموه داشوته داند كه ممكن است بخش خاور  لن تا گسل سمنان مي

زوا  افیوولیتي لباد )خاور شازرود( این گسل، مرز شومالي مجمواوهاباس –باشد.در نواحي میامي 

 –توانود مورز شومالي كافوت سوباوار كند. بنابراین، این گسل مويموجود در منطقه را مشخص مي

 (.6-9شازرود باشد )شكل 

خووردگي لليوي در پ یوسون گسل میامي تا لخرین مراحل چین(، 3973بر پاید گاارش اشتامم ي ) 

 حركت راستگرد داشته است.

چواه شویرین اثور  –: در شما  ترود یك دسته گسل اص ي بور ناحیود تورود  گسل ترود و انجیلو

زا گسل تورود و دیگر  گسل انجی و اسوت كوه در شوما  گسول ترین این گسلاند. اموودهگذاشته

درجه به  31است و شیبي نادیك به  N- 61- 71 Eزا، (. روند این گسل7-9ل ترود قرار دارد )شك

اند، تعیوین دقیوق زا  طوالني و بارزا فعا  بودهزا در زمانسمت جنوب دارند. از لنجا كه این گسل

 نو  حركت لنها ممكن نیست. 

، بر این باورند كه (3157زا روند كالدوني است، ولي زوشمندزاده و زمكاران )زرچند روند این گسل

 اند.زا، دست كم از كامبرین به بعد بر ناحیه اثر گذاشتهاین گسل

ور دو جهت حركوت زا  مذكشود، گسلدیده مي زایي كه بر رو  صمحات گس يبا توجه به خراش

دارند. یكي افقي و چيگرد كه قسمت جنوبي گسل را به طرف شرق حركت داده و دیگر  قوايم كوه 

 قسمت جنوبي را به طرف پایین برده است،

روشن است كه حركات قايم مدیون فشارزا  امود بر امتداد گسل و حركات چيگرد افقي مودیون  

در تورود اتمواق افتواد، بوا  3951فورید سوا   32در  ا  كهلرزهنیروزا  مماسي است. لخرین زمین

انجی و و ترود، در اثر حركت  (.بین دو گسل3951حركت قايم گسل ترود زمراه بوده است )لبدالیان، 

جنوب خاور  ایجاد شده كه با تداو  حركات، حالت  –زا  شما  باختر  افقي و چيگرد لنها، چین
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زا بوه و در شما  گسل انجی و، درست به زمین ا ت، چین (7-9اند )شكل مارپیچي به خود گرفته

 (.3157سمت شما  خاور  تمایل دارند )زوشمندزاده و زمكاران، 

زا  كهن و سرف ایران مركا  است كه در پیامد رخوداد : گسل ك مرد یكي از گسل گسل کلمرد 

فرابو  ك مرد قرار  طبس را در كنار –كاتانگایي شكل گرفته و در باختر طبس فرونشست شیرگشت 

زا  پركامبرین ایوران مركوا ، رونود اولیود ایون گسول، . زمانند دیگر گسل(1-9)شكل دزد مي

ا  كه بخش شومالي لن جنوبي بوده است. این گسل به سمت باختر خمیده است به گونه –شمالي 

جنووب  شما  خاور  است و نیمد جنوبي لن بوه سوو  –در ناحید شیرگشت، دارا  امتداد شما  

( چورخش 3155خاور  تمایل دارد. روند شما  خاور  نیمد شمالي این گسل سبب شده تا نبو  )

و خمیدگي لن را به رخداد كالدوني نسبت دزد، ولي برا  خمیودگي قسومت جنووبي لن پاسوخي 

 نیافته است. 

ین شناسي، نشانگر خمیدگي گسل ك مرد در طي حركات كوزاایي سویمردر حالي كه، شوازد زمین

پیشین است.در ناحید شیرگشت رسوبات پرمین و تریاس دو سو  ایون گسول زماننود نیسوتند. در 

اسوت، در حوالي كوه در بواختر  تریاس دگرشكل شده و كم ضوخامت –خاور گسل، رسوبات پرمین 

(. در جنوب شیرگشوت، در 3963گسل، رسوبات موردنظر ستبرا  بیشتر  دارد )روتنر و زمكاران، 

رسد كه ب وك باختر  گسول بوه سومت شوما  ، وضع به گوند دیگر است و به نظر ميناحید ك مرد

 شود.كی ومتر برلورد مي 41تا  25جایي از حركت كرده و مقدار این جابه

رسود ب ووك درجه به سمت باختر است و به نظر موي 31تا  75در ناحید ك مرد، شیب گسل حدود 

 باختر  به طرف خاور برگشتگي دارد.

انود كوه نشوانگر ترین قسمت، رسوبات لبرفتي كواترنر  به وسی د این گسول بریوده شودهاليدر شم

 حركات بسیار جوان لن است.
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تواند در اثر ام كورد گسول ك مورد ( ميmb=  2/6و  Ms=  1/6) 3911اكتبر  5لرزة رخداد زمین 

=  4/4) 26/3/3994( و 4= mb) 22/7/3993، (mb=  7/4) 11/6/3919زوا  لورزهباشود زموین

mbلورزة زموین 23/9/3973لورزة رسد پوساند و به نظر مي( در راستا  این گسل به وقو  پیوسته

 (.3133ریشتر ناشي از حركت گسل ك مرد بوده است )قاسمي و زمكاران،  1/4طبس با بارگي 

ر زا  قدیمي )پركامبرین( و سرف و خمیدة ایران مركوا  اسوت كوه د: از گسل بادامگسل پشت 

اسوت. در بوارة حركوت  بادا  نقش داشتهزا  ناحید پشتزا و تمكیك رخسارهایجاد فرابو  و فروبو 

 توان دلی ي ارايه كرد، ولي راستگرد بودن لن محتمل است.افقي لن نمي

شناسوي زوا  زموینجنوب خاور  دارد. نقشه –: این گسل روند شما  باختر   زفره –گسل قم 

كی وومتر  بواختر شهرسوتان نطنوا  2دزند كه از دامد گسل تبریا نشان ميموجود، گسل زفره را ا

شودكه تا باتالق گاوخوني ادامه داشته باشد. این یابد ولي تصور ميگذشته و تا جنوب زفره ادامه مي

گسل راستگرد قايم تا نادیك به قايم است كه بوه طورف خواور خوابیودگي دارد و در ناحیود نطنوا، 

(. بوه بواور گروزوي از 3155جا كرده اسوت )نبوو ، را به میاان دو كی ومتر جابهزا  كرتاسه سنگ

زا  مواز  لن )گسل كاشان، گسل غرب اردستان، گسل سواوه( در شناسان، این گسل و گسلزمین

 اند.بامان نقش مؤثر  داشته –زا  لتشمشاني نوار ارومیه پیدایش سنگ

كی وومتر   33جنووب خواور  از  –شما  باختر   : این گسل كه با راستا  خمدار گسل ايندس

گذرد یك گسل تنها نیست، ب كه از چند گسل مواز  یكدیگر تشكیل جنوب باختر  شهر ساوه مي

زا  بنیاد  گسترة سواوه اسوت كی ومتر یكي از گسل 71شده است.گسل ایندس با درازا  بیش از 

سوازد. كواركرد ایون گسول سوبب را ميزا  جنوب باختر  ساوه و دشت ساوه كه مرز میان ب ند 

 زایش دشت و فرونشست دشت ساوه شده است.
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زا  كهن و جوان را بوه زایي از درازا  خود رسوبات لبرفتي كواترنر و پادگانهگسل ایندس در بخش

 زا  تخت سه گوش جواني را ساخته است.روشني بریده و رویه

 22= و  Ms = 5,3) (mb, 5,6 3931ووور دسامبو 39زووا  لورزهرود كوه زمیوووناحتمووا  موي

( سو مچگان بوه سوبب جنوبش گسول اینودس باشوند mb = 5,5, Ms = 5,2) 3931دسامبووور 

 (.b 3976)بربریان، 

كی وومتر (، رونود  511كی ومتر  )بوه احتموا   151: این گسل  بافت( –گسل دهشیر )نايین 

يم دارد كوه از جنووب بواختر  جنوب جنوب خاور  و شیب نادیك بوه قوا –شما  شما  باختر  

یابود. از دزشویر توا شوهربابك، قسومتي از شهرستان نایین شرو  و تا نادیوك سویرجان اداموه موي

كی وومتر رخنموون  211زا  افیولیتي ایران مركا  در بخش باختر  لن و در طو  بویش از لمیاه

 دارد كه ممكن است نشانگر مرز جنوب باختر  ریاقارة ایران مركا  باشد.

(. تغییر 3155یابد )نبو ، از دزشیر به طرف شما ، این گسل تغییر جهت داده و تا نایین ادامه مي 

 -مروسوت اسوت كوه در كمود ابرقوو  –جهت گسل دزشیر، مدیون گسل دیگور  بوه نوا  ندوشون 

جایي گسل دزشیر شده است. ادامد جنوبي این گسل روشن نیست ولي ممكن سیرجان، سبب جابه

 افتادگي جازموریان و حتي مرز پاكستان ادامه داشته باشد.است تا فرو

بریده شدن رسوبات كواترنر  به وسی د این گسل، گویا  حركات كواترنر  لن است. اگر چه شویب 

جوایي رسووبات گسل نادیك به قايم دانسته شده ولي این گسل با یك حركت راستگرد، سبب جابه

ا  بر رو  ایون لرزهكانون زمین (. زیچ3975است )امید ، كی ومتر شده  51كرتاسد باال به میاان 

 (.b 3976لرزه بسیار محتمل است )بربریان، گسل گاارش نشده، ولي رخداد زمین

جنوب جنوب خاور   –: گسل بنیاد  سروستان با راستا  شما  شما  باختر   گسل سروستان

-9ب خاور  كرمان قرار دارد )شكل كی ومتر  جنو 75كی ومتر در حدود  311و درازا  نادیك به 
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خیوا  را در ایون (. گسل سروستان در دنبالد زون گس ي گوك قرار گرفته به زمراه لن پهند لرزه9

 (. 3934زمین به وجود لورده است )بربریان و زمكاران، بخش از ایران

خوود  گسل سروستان در بخش شمالي دارا  شیب به سمت باختر جنوب باختر  بوده در راسوتا 

زا  پالئوسن )از سمت باختر( بر رو  رسووبات لبرفتوي كوواترنر )در خواور( سبب رانده شدن سنگ

زا  رسي و نمكي به وسی د گسول بریوده شوده شده است. در بخش میاني، رسوبات كواترنر و پهنه

زوا  لذرلوار  ايوسون كووه –زوا  لتشمشواني است. به سمت جنوب، گسل پس از بریودن سونگ

شود و رد لن كم و بویش در رسووبات لبرفتوي كوواترنر بوه ز، وارد دشت شمالي جیرفت ميبارجبا 

 خورد.چشم مي

جنوب  –: گسل فشار  شهداد، گس ي است كواترنر با راستا  خمدار شما  باختر   گسل شهداد

كی ومتر  جنوب شهداد قرار دارد. این گسل كه كم و بیش مرز جنوب بواختر   5/2خاور  كه در 

برد. دزد، گس ي است جوان كه در تمامي مسیر خود رسوبات كواترنر را ميلوت را تشكیل مي دشت

زوا  سونگشیب این گسل به سمت جنوب بواختر  بووده در مسویر لن كنگ وومرا، موارن و ماسوه

دار میوسن و رسوبات لوار  نئوسن )از سو  باختر و جنوب باختر ( بر رو  رسوبات قرمارنگ و گچ

 (.3934اند )بربریان و زمكاران، اترنر دشت )در خاور و شما  خاور ( رانده شدهلبرفتي كو

( و رونود اموومي لن 3-9شود )شكل كی ومتر برلورد مي 911: طو  این گسل تا  گسل کوهبنان

جنوب خاور  است و ممكن است ادامود جنووبي گسول ك مورد باشود. در شوما   –شما  باختر  

 كند. حركتگسل ارتمااات سنگي را از رسوبات لبرفتي جوان جدا مي كوزبنان )شما  كرمان(، این

پ یستوسن لشكار است. نو  حركت، ت میقوي از  –این گسل در كامبرین، پالئوزوییك، تریاس و پ یو 

رسد كه یك گسل معكوس پرشیب باشد كه بوه طورف شوما  راستگرد و راندگي است و به نظر مي

توان لن را گس ي فعا  ت قي كرد رسوبات كواترنر  را بریده و ميخاور  شیب دارد. گسل كوزبنان 

 (.b 3976جوان زمراه است )بربریان، زا و گس شلرزهكه با زمین
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جنوب خاور  و درازا  بیش  –: گسل فشار  جُرجافك با راستا  شما  باختر   گسل جُرجافك

ارا  شیب به سمت جنوب بواختر  كی ومتر در شما  باختر  كرمان قرار دارد. این گسل د 311از 

زا  كرتاسه )از سو  جنووب بواختر( بور رو  بوده در بخش شما  باختر  سبب رانده شدن سنگ

زا  مركا  و جنوب خواور  رسوبات لبرفتي كواترنر )در شما  خاور ( شده است. گسل در بخش

بواختر ( بور رو   زا  پركامبرین پسین و پالئوزوییك كوه داوران را )از سومت جنووبخود، سنگ

زا  به شدت خرد شده زموراه بوا زا  كواترنر رانده است.پهنهرسوبات كنگ ومرایي پ یوسن و لبرفت

زا  ایون گسول متر( از ویژگي 311زا  گس ي )گاه به ب ند  زا  لب و پرتگاهبرش گسل، چشمه

 است.

اترنر را بریوده اسوت، زا  مورفوتكتونیكي گسل جُرجافك كه به روشني رسوبات لبرفتوي كووویژگي

خیا  از این گسول بوه گونه دادة لرزهدزد اما با این حا ، زیچزا بودن لن را به خوبي نشان ميلرزه

 دست نیامده است. 

 –كی ومتر و رونود شوما ، شوما  بواختر   311: این گسل با طولي حدود  گسل گلباف )گوك(

دارد و یكي از جنباترین سواختارزا  ناحیوه  جنوب جنوب خاور  از باختر بم تا باختر شهداد ادامه

 (.9-9است )شكل 

، 23/7/3933، 33/6/3933لرزة متوسط تا بارگ و ویرانگور )زمین 5سا  گذشته دست كم  21در  

لورزة ( در گسترة گ باف رویداده اسوت. رویوداد زموین33/33/3993و  34/1/3993، 21/33/3393

لرزة لتي در تواند زشدار  برا  رویداد زمینگ باف ميدر جنوب ساماند گس ي  3132ماه پنجم د 

 (.3132تر این ساماند گس ي باشد )قرشي و زمكاران، بخش جنوبي

زا  بنیاد  و كهن ایران است كه ب وك لوت )در خاور( را : گسل نایبند یكي از گسل گسل نايبند

كی ومتر، در  611نادیك به  (، این گسل با طولي3-9كند )شكل از ب وك طبس )در باختر( جدا مي
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بوم در  زا  شوتر  لغواز و توا منطقودجنوبي، از منطقد بشرویه در خاور كوه –یك راستا  شمالي 

شناسان بر این باورندكه دو گسول نایبنود و مینواب، یابد. برخي زمینجنوب شرق كرمان امتداد مي

اند، ولي شازد جا شدهدیگر جابهاند كه در نتیجد تأثیر گسل زاگرس، نسبت به یكگسل واحد  بوده

زوا  جنوبي، این گسل از جم ه گسول –معتبر  برا  این دیدگاه وجود ندارد.به دلیل روند شمالي 

تورین بخوش دزد كه شوماليساختي موجود نشان ميزمینلید. شوازد ریختكاتانگایي به شمار مي

گیر  ه و بخش میاني، لن در شكلاین گسل، سبب پایین افتادگي كویر بجستان و كویر بشرویه شد

 (.3155زا  شتر  و فراخاست بعد  لن نقش اساسي داشته است )نبو ، كوه

زا  ماگمایي به سط  زمین اسوت. در خواور طوبس، زا  گسل نایبند، زدایت گدازهیكي از ویژگي

د ولوي در انوزا از نو  نیمه امیق داسیتي زستند كه به زمان پوالئوسن نسوبت داده شودهاین گدازه

زا  بازالتي زستند )شكل زا به سن كواترنر ، از نو  روانهجنوب كمد طبس و ناحید راور، لتشمشان

 الف(. 9-3

زا  قايم، در ناحید طوبس و جایي این گسل چندان روشن نیست. جدا از پایین افتادگينحوة جابه 

ه است )مهواجر اشوجعي و زا  راور )شما  كرمان( شوازد  از یك حركت راستگرد گاارش شدكوه

جایي افقي یاد شده به خوبي روشن نیست ولي در ناحید نایبند، حدود (. مقدار جابه3975زمكاران، 

زا  لبرفتي جوان، نشاند فعالیت جووان ایون جایي در نهشتهشود. جابهكی ومتر برلورد مي 311-51

زوا  در طو  یكوي از شواخه طبس نیا مؤید حركت 3157لرزة ویرانگر تابستان گسل است و زمین

 فراي و ناشناختد گسل نایبند است. 
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 زا  خاور و جنوب خاور  ایرانگسل
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كی ومتر  شما  زازدان گرفته شوده  251: نا  این گسل از شهرستان نهبندان، در  گسل نهبندان

جنوبي وجوود دارد ولوي  –روند امومي شمالي است. در این ناحیه، چند گسل كم و بیش مواز  با 

زوا  مخت وف چرخش پایاند شمالي به سو  باختر و پایاند جنوبي به سمت خاور سبب شده تا نسل

 راندگي بر رو  این سیستم امتداد لغا سوار باشند.

 

 

 

 

انود نامگوذار  شوده« نوه»گسل باختر « نوه»دو گسل امدة این مجمواد گس ي، به نا  گسل خاور 

رسوند و بوه صوورت (. در ناحید خونیك )جنوب نهبندان(، این دو گسل به یكدیگر مي31-9)شكل 

لبواد، تر  شما  نصورتكی وم 51یابد، ولي در یك گسل امتداد لغا واحد، به سمت جنوب ادامه مي

شوند. به شاخد جنووب این گسل بار دیگر دو شاخه شده و به سمت جنوب، به تدریج از زم دور مي

و به شواخد جنووب « لبادگسل نصرت»خاور  كه جداكنندة افیولیت خاور ایران از ب وك لوت است 

ه شوده اسوت نوا  داد« گسول كهوورك»زوا  باموان اداموه دارد باختر ، كه توا شوما  لتشمشوان

 (.3131زاده، )درویش
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تریاس ب وك لوت  –زا  دگرگوني پالئوزوییك زا  متأثر از گسل نهبندان، سنگترین سنگقدیمي

تر از تریاس است و به احتما  از زمان پركامبرین فعالیت يزستند و در نتیجه سن این گسل، قدیم

ا  تتیس جوان تبدیل شده است. به داشته است ولي در زمان ماوزوییك به یك جدایش درون قاره

گیر  حوضد ف یشي و جایگیر  پوستد اقیانوسوي خواور ایوران، نقوش اساسوي ا  كه در شكلگونه

زوا  دزد. بُرش رسووبیاقارة ایران مركا  را تشكیل ميداشته ولي در حا  حاضر زمیندرز خاور ر

نهبنودان بور رو  ایون  3923لورزه زا  جوان این گسل است. كانون زموینكواترنر ، نشاند حركت

مربوط  111لباد و شهرستان نهبندان و روستازا  شورك، سهل 3171گسل قرار دارد. ویراني سا  

 (.b 3976، به لخرین حركت گسل نهبندان است )بربریان

زا  بشاگرد در جنووب فروافتوادگي جازموریوان گرفتوه شوده : نا  این گسل از كوه گسل بشاگرد

بواختر  وجوود دارد. یكوي از  –ا  گسل طولي با روند تقریبوي خواور  است. در این ناحیه، دسته

توا  ترین لنها گسل بشاگرد است كه از كهنو  )شما  خاور  بندراباس( شرو  و ممكون اسوتدراز

ا  از گسل اص ي زاگرس باشد، ولي مسوئ د دوگوانگي مرز پاكستان ادامه یابد. شاید این گسل، ادامه

سازد. به ویوژه لمیا ميزا  افیولیتي موجود در امتداد این دو گسل، این دیدگاه را پرسشسن سنگ

یكوي  باختر  گسول بشواگرد بوا رونودزا  شوناخته شودة پركوامبرین ایوران –لنكه، روند خاور  

زا  فنو ، جنوب جازموریوان زا  زمااد و زمروند )گسلنیست.گمتني است كه زمانند دیگر گسل

رسووبي مكوران  –گیور  پهنود سواختار  (، گسل طولي بشاگرد دست كم در زموان شوكل111و 

)ماوزوییك( به وجود لمده، ابتدا از نو  گسل نرما  بوده ولي پس از لغاز فرورانش پوستد اقیانوسوي 

 است. رو به شما  تبدیل شده ان و تشكیل منشورزا  برافاایشي به راندگيام

 –شناسوي دو سوو  رودخانود زریورود )مورز ایوران زوا  زمویندر ویژگوي : تماوت گسل هريرود

شناسوي افغانستان( و رودخاند تجن )مرز ایران و تركمنستان( سبب شده توا بوه ناپیوسوتگي زموین

ان و ب وك زی منوود در افغانستان خطوواره و بوه ابوارت بهتور گسول موجود بین ب وك لوت در ایر
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زریرود نا  داده شود. جدا از شوازد رو  زمین، اثر این گسل، به صورت یك ناپیوستگي سيوفیایكي 

از پهند توران تا مرز ایران و افغانستان گاارش شده است.در ایران، مسیر تقریبي این گسول منطبوق 

د و تجن است. ادامد جنوبي لن به احتما  از باختر دشوت زابول )حود شورقي زا  زریروبر رودخانه

 (.33-9رسد )شكل زا  خاور ایران( گذشته و به زازدان ميكوه

كی ومتر طو  دارد. در ضمن گسترش  325جنوبي و حدود  –سان، گسل یاد شده روند شمالي بدین

ن در دو سو  این گسل، نشوانگر حركوت زا  سوراسیك و كرتاسد ایران و افغانستاجغرافیایي سنگ

( ایون گسول 3992پور، ساخت خاورمیانه )حقيزمین( ولي در نقشد لرزه3155چيگرد است )نبو ، 

شوود كوه ایون شناسي ایران، چنین استنباط مويراستگرد دانسته شده است. با توجه به نقشد زمین

زوا  مشوابه بوا گسول ست كه ویژگيزا  خاور  ایران اا  كوهقارهگسل لبد خاور  جدایش درون

رسد كه در خاور بیرجند، بخش شمالي گسل پس از چرخش بوه نهبندان دارد.در ضمن، به نظر مي

یابدو لذا تداو  بیشتر این گسل به سمت شوما  نیواز سمت شما  باختر  تا جنوب گناباد ادامه مي

جوود در حدفاصول خواور گنابواد توا به دالیل مستندتر دارد. به ویژه این كه در روند ساختارزا  مو

 شود. شدگي دیده نميداغ قطعكيه
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 زا  البرز باختر  و لذربایجانگسل

جنوب خاور  است كه از ماكو  –: روند امومي این گسل شما  باختر  رودزرينه –گسل ارومیه 

رسد. فروافتادگي دریاچد رود ميلغاز و پس از ابور از كنارة باختر  دریاچد ارومیه به رودخاند زرینه

زوا  (.رونود اموومي لن زموازنگي بوا گسول2-9یون گسول اسوت )شوكل ارومیه مدیون حركت ا

پركامبرین دارد، ولي نقش لن در زمان پركامبرین دانسته نیست. در زر حا ، در نتیجد ام كرد این 

كه در بعضي نقاط تا پرمین  زا  پركامبرین تبدیل شدهگسل، نواحي باختر دریاچد ارومیه به فرابو 

 ادامه داشته است.
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رسد و نشانگر لن اسوت كوه در ختر این گسل، ستبرا  رسوبات پرمین به چندین زاار متر ميدر با

زمان پرمین، حوضد امیقي در باختر این گسل وجود داشته است. در رخوداد سویمرین جووان، بوار 

دیگر در اثر ام كرد این گسل باختر دریاچد ارومیه به فرابو  ب ند  تبدیل شده كه با حذف رسوبات 

شناسي نوواحي محودود بوه ایون گسول تریاس زمراه بوده است. بررسي تاریخچد زمین –سیك سورا

دزد كه حركات لن بیشتر از نو  قايم بوده و چگونگي حركت افقوي ایون گسول مشوخص نشان مي

می یوون  3/7نیست. وجود بازانیت، لوسیتیت و تمریت در حاشید باختر  دریاچد ارومیه و بوه سون 

گیور  دریاچود ارومیوه در ( و نقش این گسول در شوكل3165و امین سبحاني، سا  )معین وزیر  

زا  این گسول دانسوته شوده ترین حركت( نتیجد جوان3933سا  قبل )شهرابي،  3511تا  6511

 است.

جنوبي ایران است كه در  –زا  شمالي : گسل ترادیس لستارا، یكي از گسل گسل آستارا )تالش(

زا  زیواد  ید لستارا تا قمقاز كشیده شده است. دربارة این گسل دانستهكی ومتر از ناح 3411طو  

شناسي ناحیه نقش بارگوي داشوته و فروافتوادگي دریوا  در دست نیست ولي بدون شك در ریخت

شناسي ناحیه، اشاره به ام كرد یك گسل معكوس با افت خار در خاور لن بسیار لشكار است. ریخت

زا  پالئوزوییوك را در كنوار لش و دریا  خار دارد به طور  كه، نهشتهخی ي زیاد بین ارتمااات تا

دزد.سازوكار سرفي این گسل، نشانگر شیب بسیار مالیم صومحد گسول بوه زا  جوان قرار مينهشته

قمقواز،  3951و  3973زوا  لورزها  دارد و در زموینسو  جنوب باختر است. این گسل توان لورزه

 (.b 3976)بربریان، سازوكار فشار  داشته است 

كی وومتر  از  311: گسل تبریا یكي از ساختارزا  خطي ایران است كه در یك طو  گسل تبريز

(. بهترین اثر لن در 32-9لباد )در خاور( قابل ردیابي است )شكل زا  میشو )در باختر( تا بُستانكوه

شده است. روند امومي لن  شود به زمین دلیل گسل تبریا نامگذار بال فصل شما  تبریا دیده مي

( بخوش جنووبي ایون گسول 3977درجد شرق و شیب لن قايم است. به نظر بربریوان ) 335شما  
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زا  مرو و میشو ( از مقایسد كوه3155متر فروافتاده، ولي نبو  ) 41صوفیان( حدود  –)دشت تبریا 

ل پوس از گذشوتن از جایي راستگرد ااتقاد دارد.از صوفیان به سومت بواختر، ایون گسوبه یك جابه

رسد. ادامد جنوب خاور  لن زا  لرارات در تركیه ميشهرستان خو  به طرف ماكو و سيس به كوه

قوم برسود )نبوو ،  –زا  س طانیه در جنوب شرق زنجان است كه ممكن است به گسول زفوره كوه

3155.) 

اند كوه از فروافتوادگي دزا  قدیمي ایران مي(، گسل شما  تبریا را یكي از گسل3975افتخارنژاد )

یابد. در زمان دونوین ابهر، شما  تبریا، شما  باختر لذربایجان گذشته و تا قمقاز ادامه مي –زنجان 

كرد. ب وك شما  خواور  فروافتواده و زیرین، این گسل منطقد لذربایجان را به دو ب وك تقسیم مي

براین ممكن است فعالیت ایون گسول از ب وك جنوب باختر ، تا پایان كربنیمر فرابو  بوده است. بنا

 تر لن محتمل است.دورة دونین لغاز شده باشد، زرچند كه سن قدیمي

انود زا  میوسن بر رو  رسوبات لبرفتي كواترنر  رانده شودهاگرچه در شما  فرودگاه تبریا، سنگ 

این گسل ندارد.  سا  گذشتد تبریا، زیچ نشاني از فعالیت 311زا  تاریخي و لرزهولي، بررسي زمین

ا  ویرانگور را محتمول لورزه(، حركت دوبارة گسل زموراه بوا زموین3977گمتني است كه بربریان )

 داند.مي

كی ومتر و راستا  شما   341: گسل فشار  س طانیه، گس ي است با درازا  حدود  گسل سلطانیه

سو طانیه زنجوان كی ومتر  جنوب جنووب بواختر  شوهر  3جنوب خاور  كه از فاص د  –باختر  

توان به روشوني گذرد. شیب این گسل به سمت جنوب باختر است و دیوارة فرسودة گسل را ميمي

گیر  فرونشسوت زا  فشار  گسل س طانیه ممكن است در شكلدر تمامي درازا  لن دید. جنبش

یه بوه مویالد  سو طان 3311لرزة سا  زنجان نقش داشته باشد. در ضمن احتما  دارد زمین –ابهر 

 (b 3976سبب جنبش این گسل باشد )بربریان 
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 هاي البرزگسل

كی وومتر، از الزیجوان توا جنووب  551: این گسل در دامنود شومالي البورز، در طوو   گسل البرز

باختر  است ولي، به دلیل خمش به  –گنبدكاووس ادامه دارد. روند امومي لن كم و بیش خاور  

، 3155زوا )نبوو ، ماني دارد. اگرچوه در بیشوتر گواارشسمت جنوب، بخش میاني لن، سیمایي ك

سواخت ( شیب گسل البرز به سمت جنوب دانسته شده اسوت ولوي در نقشود زموین3931بربریان، 

( گسل البرز نوواي رانودگي بوا شویب بوه سومت شوما  اسوت. در بواختر 3993خاورمیانه )ا و ، 

جنوب باختر  این گسل را  –خاور  الزیجان، گسل چيگرد  به نا  گسل سمیدرود با روند شما  

جا كرده است.گسل البرز جداكنندة البرز از حوضد ترشیر  حاشید جنووبي خوار اسوت و ایون جابه

احتما  وجود دارد كه این گسل نشانگر محل تقریبي زمیندرز تتیس كهون باشود. گسول البورز در 

ا  ا  رأس واحودزا  قواره(، اخوتالف ارتمو3971ساخت منطقه اثرگذار است. یاسیني )زمینریخت

(، بوه 3931دانود. ولوي بربریوان )متر موي 3511تا  3111پ یوسن در دو سو  گسل البرز را حدود 

(، با توجه به 3131می یون سا  ااتقاد دارد. موسو  روحبخش ) 2متر طي  1111جایي حدود جابه

متر در  2111ر در خاور تا مت 3911حمار  نمتي در دو طرف گسل البرز، این اختالف ارتما  را بین 

زا حركت رو بوه پوایین داشوته اسوت. شواید داند. ب وك شمالي این گسل، در بیشتر زمانباختر مي

زوا  دریوایي میوسون نخستین حركت رو به پایین در زمان میوسن بوده كه در نتیجد لن رخسواره

كون اسوت بوه زموان انود. ولوي لغواز فرونشویني مم)رخسارة خار( در شما  این گسل نهشته شده

رسد و احتما  دارد بسویار  از سوراسیك برسد. در حا  حاضر گسل البرز به شدت فعا  به نظر مي

 (.31-9جایي در طو  این گسل باشد )شكل زا  گیالن و مازندران نتیجد جابهلرزهزمین

قورار  : گسل سمنان كه در شما  بالفصل این شهر و در په و  شمالي كوه چنَودران گسل سمنان

جنوب باختر  است كه به سمت جنوب جنوب خواور   –دارد، نواي راندگي با روند شما  خاور  

زایي اثرات راندگي با شیب زا  افقي گسل سمنان دانسته نیست، فقط در قسمتشیب دارد. حركت
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نگار  سونگي زا  چینه( ویژگي3155شود. از نگاه نبو  )به سمت جنوب در لن تشخیص داده مي

ا  كوه در ب ووك والي پالئوزوییك )به ویژه دونین( دو سو  این گسل تماوت لشكار دارند، به گونهت

رو زا  البرز برونواد دارنود، بوه زموینزا  ایران مركا  و در ب وك شمالي رخسارهجنوبي رخساره

از  گسل سمنان مرز بین دو پهند ایران مركا  و البرز معرفي شده است. اگرچوه درازا  ایون گسول

شوود كوه دامغان تا گرمسار محتمل دانسته شده، ولي بهترین اثر لن تنها در كوه چندران دیده موي

بیش از چند صدمتر درازا ندارد. با توجه به تدریجي بودن گذر ایران مركا  به البرز، پذیرش گسول 

 سمنان به انوان مرز این دو پهنه چندان ساده نیست. 

گسو ي از  –شوازرود  –فیروزكوه  –نوبي البرز، درحد فاصل لبیك : در دامند ج فشم –گسل مُشا 

( تاكنون، بر حوضد رسوبي، ساختار 3155نو  راندگي وجود دارد كه دست كم از زمان لیاس )نبو ، 

فشوم  –ساخت امروز البرز اثر درخوور توجوه داشوته اسوت. گسول مُشوا زمینكهن و به ویژه ریخت

مشواء  –(، راندگي میگوون 3964(، راندگي اص ي جنوبي )لورنا، b 3974، چالنكوو، 3964)دلنباخ، 

( 3155شوازرود )نبوو ،  -فیروزكووه -(، گسل لبیك3973(، راندگي اص ي )كارتیه، 3966)لسرتو، 

زا  متماوتي است كه به این گسل داده شده است. گسول موورد سوخن در حقیقوت یوك پهنود نا 

كی ومتر است. خط گسل موجودار اسوت، در  411د كی ومتر و طو  حدو 31گس ي به پهنا  حدود 

شوود باشد. در بخش مركا  به تودریج خمیوده مويمي WNW- ESEشما  باختر  دارا  روند 

زوا  مجواور، باختر  دارد. شیب صمحد گس ي، متناسب با نو  سونگ –ولي در خاور، روند خاور  

)خاور تهران(، گسل شما  تهران  درجه به سمت شما  متغیر است. در حوالي لواسان 71تا  15بین 

(، 3966(. لسرتو )34-9یابند )شكل رسد و به صورت واحد، به سمت خاور ادامه ميبه این گسل مي

، و در  Upthrustداند كه در بعضوي نوواحي بواال رانودهاین گسل را از انوا  سرف و بنیاد  البرز مي

(، لخرین حركت این گسول را بوه 3963است. اگرچه اشتوك ین ) Overthrustبعضي نقاط رورانده

زوا  لرزهزا و زمین(، این گسل را از نو  لرزه3974داند، ولي چالنكو )پ یستوسن مي –سن پ یوسن 

 داند.( را نتیجد رزا شده انرس  در امتداد این گسل مي3955لرزة مشا )( و زمین3911له مبارك )



668 

 

668 

 

كهن البرز، گسل كندوان است كه روند باختر  زا  امده و به احتما : یكي از گسل گسل کندوان

درجوه بوه سومت شوما  اسوت. رانودگي  91توا  11شما  باختر دارد و شیب صمحد گس ي حدود 

(، روراندگي 3967(، راندگي طالقان )ددوا ، 3973(، گسل كندوان )اشتالدر، 3966كندوان )لسرتو، 

(، گسل رود واالر و شازان دشوت )در 3966(، گسل برگشتد بایجان )للنباخ، 3966گرمابدر )لسرتو، 

زا  مخت ف این گسل داده شده اسوت.در ناحیود كنودوان، زایي است كه به بخشخاور دماوند( نا 

ا بوه سوو  بواختر، در ناحیود ( ام3965درجه به سمت شما  است )گالس،  61تا  11شیب گسل 

زا  قايم این ان )باختر زنجان( حركترسد. در ناحید انگوردرجه مي 91تا  71كوه، شیب لن به اَ َم

متر برلورد شده است. در حالي كه، در باختر انگوران حركت این گسل افقي گاارش  3111گسل تا 

 رسد كه گسل كندوان، مرز شمالي دریا  ايوسن را مشخص كند.شده است. به نظر مي

د دارد كه بوه طوور زا  كوچك و بارگ بسیار  وجو: در گسترة تهران، گسل گسل شمال تهران

ترین ایون انود. یكوي از امودهجوا كردهزا  رسوبي ترشیر  و كواترنر  را بریده و جابهامده ردیف

باختر  در شما  تهران بوین كووه و  –زا، پهند گسل شما  تهران است كه با راستا  خاور  گسل

ل اصو ي و مهوم در (، به وجود یك گسو3955(. نخستین بار ریبن )35-9كوزيایه قرار دارد )شكل 

زا  سبا سازند كر  ناحید تهوران توجوه كورد كوه در اثور ام كورد لن، مرز میان كوزيایه و توفیت

( زم، اختالف ارتما  3974زا  كواترنر تهران رانده شده است. چالنكو )ارتمااات البرز بر رو  لبرفت

دانسته است. این گسل با  زا  توچا  را مدیون حركت یك گسل امدهناگهاني میان تهران و ب ند 

كی ومتر از لواسان و نیكنا  ده )شما  خواور  313شما  خاور  و با درازا   -راستا  متوسط خاور 

تهران( تا باختر ولیان )باختر كر ( ادامه دارد كه كمي به سمت جنوب خمیدگي دارد و شیب لن به 

گیر  درجه اندازه 31درجه تا  31سمت شما  است. مقدار شیب در نواحي مخت ف متغیر است و از 

زا  سازند كر ، به شده است. بهترین اثر گسل، در درة كن گاارش شده است. در این محل، توفیت

 اند.ا  از سازند زاار دره رانده شدهانوان فرا دیواره، به رو  فرو دیواره
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اند. بنا به گواارش هزا  تراورتن در طو  بخشي از گسل رخنمون پیدا كرددر خاور درة كن، نهشته 

تشكیل شده  en echelon(، گسل شما  تهران از چند قطعه زميوشان 3974چالنكو و زمكاران )

دزود كوه ( نشوان مي3133كه حركت امتداد لغا چيگرد دارند. مطالعات اخیر قاسمي و زمكواران )

ران( و یوك پهند گس ي واقع در شما  تهران، در واقع از یك گسل راندگي اص ي )گسل شوما  تهو

كننود. پهند گس ي چيگرد معكوس تشكیل شده است كه از راستا  راندگي شما  تهران پیرو  مي

زا  گسل نیك نا  دره، قطعه به نا  7كی ومتر است و از خاور به باختر از  62درازا  پهند مورد نظر 

باغ انار  و قطعه  كن، –دره لباد، گالبمحمودیه، دارلباد، سعادت –سبو كوچك، سوزانك، سوزانك 

زا مرز بین سازند كور  در فورا دیوواره و سوازند دره تشكیل شده است. بخش امدة این قطعهازگیل

زا  مذكور به طور كامول در درون دزند، اما در موارد ، قطعهزاار دره در فرو دیواره را تشكیل مي

زا، بوا خطي بودن این قطعه گسولگیرند. تر قرار ميسازند كر  یا سازند زاار دره و واحدزا  جوان

وجود توپوگرافي متغیر، حكایت از شیب زیاد سط  لنها دارد كه مولمد راستالغا لنها بر مؤلمد شویب 

 لغا چیره است.

زا  لبرفتوي كوواترنر زمان لخرین حركت گسل شما  تهران، به سبب نداشتن سون دقیوق نهشوته

زوا  لرزها  از زمینزا اسوت و پوارهنوو  لورزهدانسته نیست. گمتني است كه گسل شما  تهران از 

 تهران حاصل حركت زمین در امتداد این گسل دانسته شده است.

زا  گذرد و بوا بورش نهشوتهكی ومتر  شما  شهر دامغان مي 31: گسل دامغان از  گسل دامغان

 5/34(، 3971(. نخسوتین بوار كرینسو ي )36-9كواترنر ، معرف یك گسل كواترنر  است )شكل 

كی ومتر از طو  گسل مذكور را مطالعه و لن را نواي گسل نرما  با شیب به سو  جنوب زمراه بوا 

 فرو افتادن بخش جنوبي دانست. 

شود و از كی ومتر برلورد مي 311(، درازا  این گسل حدود 3175بنا به گاارش بربریان و زمكاران )

مال(، بوه خاور  )از شما  دامغان تا دهدو بخش بنیاد  خاور  و باختر  ساخته شده است. بخش 
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خوردة نئوسن پسین و بادزن لبرفتي كهن و جووان كی ومتر، گازي از میان كنگ ومرا  چین 51طو  

زا  رسي كواترنر  است، و ب وك جنوبي لن پایین افتادگي دارد. در كواترنر و گازي در میان سی ت

ند لزووان( ب ووك شومالي فورو افتواده و ب ووك بخش باختر  گسل دامغان )از شما  دامغان تا گرد

خیوا  از گسول گونوه داده لرزهجنوبي معرف نواي گسل فشار  با شیب به سو  جنوب است.زیچ

 9لورزة میالد  قومس و زموین 356دسامبر  22زا  لرزهدامغان در دست نیست. امكان دارد زمین

 (. 3161، نتیجد جنبش گسل دامغان باشد )بربریان،3932سانوید 

كی ومتر  خاور سمنان لغاز و به سمت خاور توا حووالي  25: گسل اطار  از حدود  گسل عطاري

(، این ساختار خطي را نواي گسل شما  خواور  3972یابد. ا و  ناییني )روستا  قوشه ادامه مي

لبخور ، نوواي  -داند كه ضمن بریدن پهند جا  جنوب باختر  با شیب به سو  جنوب خاور مي –

زا  رسووبي دو سوو  خوود اثور ل بنیاد  است كه از زمان كامبرین تا كرتاسد پسین بر حوضهگس

توان لن را جداكنندة دو ا  است كه ميگذار بوده است. از نگاه ا و  ناییني نقش این گسل به گونه

( 3175(. بربریوان و زمكواران )37-9رسوبي البرز و ایران مركا  دانست )شوكل  –پهند ساختار  

زا  دانند كوه سوبب رانودگي سونگكی ومتر مي 5/12سل اطار  را نواي راندگي كوتاه به طو  گ

دار میوسن و كنگ ومرا و زا  سیيسسنگ و مارنسازند كر  )از سو  جنوب( بررو  كنگ ومرا، ماسه

خیا  از گونه داده سني و یا لرزهپ یستوسن )در شما ( شده است . زیچ –زا  پ یوسن سنگماسه

 (17-9)شكل  راندگي اطار  در دست نیست.
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 ا لرزهزا  زمینگسل
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خیوا دنیوا ر ایوران یكوي از نوواحي لرزهشود كه كشوخیا  ایران دیده ميبا مرور  بر تاریخچد لرزه

زاست و بیشترین خیا  در ارتباط مستقیم با تجدید فعالیت گسلاست. در بخش بیشتر ایران، لرزه

زوا  زا  فعا  رو  داده است.به گمتد دیگور، بسویار  از زونخیا  در امتداد گسلزا  لرزهتكاپو

ا  بووده و زوا  لورزهلرامياواد ، دارا  ناساختي غیور زا  زمینزا  امده و زمبر دارا  گسل

 لورند. زایي را به وجود ميلرزهزمین

 

 

 

لورزه ون زمینزا، ممكن است از نوو  خواش لرا  و بودگمتني است حركات لغاشي در امتداد گسل

ه كم سرفا تولید شده باشد و لرزا ، نواي شكستگي زمین است كه در اثر زمینلرزهباشد.گسل زمین

تواننود زا ميزا  پیشین زمراه زستند. ایون گونوه گسولبه طور ك ي با تجدید حركت دوبارة گسل

احیوه اطالاوات الز  را زوا  نلورزه و نیوا تنشا  در طي زمیندربارة سازوكار رزاساز  انرس  لرزه

ارند و زمد لنها كی ومتر د 41ا  شناخته شدة ایران، طولي بیش از لرزهزا  زمینبدزند.بیشتر گسل

ا  لورزهزا  زمینزا، جهوت گسولاند.در تما  حالت، زمراه 7زا  مخرب با بارگي بیشتر از با زلاله
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هت حركت شما  خاور  صمحد است كه با ج NNE-SSWایران گویا  جهت فشار  در راستا  

 اربستان زمازنگي دارد.

زوایي بوا توانوایي زا  جُنبا یا گسولزایي كه برخوردار از یك یا چند ویژگي زیر باشند، گسلگسل

 ( :3164لیند )بربریان و زمكاران، جنبش به حساب مي

ادیوارة لن * گس ش زا  بارگ در مكاني از درازا  گسل و یا در فرلرزهیابي رو مركا زمین* كانون

 زا  كواترنر  پسیندر نهشته

 * داشتن دیوارة حمظ شده

یوابي نگار  مح ي با خطا  كوم در كوانونزا  زیاد كه با شبكد كامل و بستد لرزه* داشتن ریالرزه

 شوند.گیر  یكنواخت برداشت ميرو  زمین و سرفي و زمان

زا  ایران با پیشیند زا  گسلبعضي ویژگي* داشتن بستگي به یك گسل شناخته شدة جُنبا.نا  و 

  جدول خیا  در جدو  زیر خالصه شده است )گاارش م ي زلاله(.لرزه

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=30&sid3=107&sid4=445&action=view2#pics#pics
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 ها و درياهاي ايراندرياچه -فصل دهم

 مقدمه

 توضی 

خشك و خشك لسیا بوا بوارش سواالند بوه نسوبت كوم اسوت. بوه زا  نیمهایران بخشي از سرزمین

سواختي جووان، قورار زا  زمینتادگيزا( لن كم، و اغ ب در فروافزا  داخ ي )دریاچهرو، لبزمین

زوا قورار زوا  توار و گَهَور در ب نود زا  ایران، ماننود دریاچوها  از دریاچهدارند. با وجود این، پاره

انود. بوه زموین زا  ایران، به جا مطالعات پراكنده، چندان مورد توجوه نبوودهدارند.دریازا و دریاچه

ا در دسترس نیست، در حالي كه سازوكار تشكیل و تأثیر شناسي چنداني از لنهدلیل، اطالاات زمین

ا  شناسي و اقتصاد ایران درخور توجه است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرند، به گونوهلنها بر زمین

زا  دايموي ایوران زا  فعا  ا و  زمین ایران باشد.دریاچهیكي از شاخه« شناسي دریایيزمین»كه 

باختر  و جنوب باختر  ایران محدود است در مناطق خشوك و  –شما  بیشتر به مناطق پر باران 

زوا  ا  بوده و لب شور دارند. در این فصول ابتودا دریاچوهزا از نو  فص ي و پایانهصحرایي، دریاچه

 (1-12شكل  رسیم.)شوند و بعد به بحث دریازا ميامده )بر حسب حروف المبا( شرح داده مي

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=31&sid3=108&sid4=446&action=view2#pics#pics
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 زا  ایراندریاچه

 دریاچد ارومیه

تورین و شوورترین دریاچود نا  داشته بارگ« كبودان»و « ستچچي»دریاچد ارومیه كه در گذشته 

زا  فوق اشبا  از نمك دنیا است كه از این نظر با دریاچد بارگ نمك دايمي ایران و یكي از دریاچه

Great Salt Lake  .لمریكا شبازت دارد 

 6111تووا  5111كی ووومتر و مسوواحت لن بووین  51تووا  35و پهنووا  لن میووان  341درازا  لن 

پ یستوسون،  –(، در پ یو 3943 ومترمربع )بر حسب میاان بارش و تبخیر( است. به باور فورون )كی

دریاچد ارومیه تا تبریا و مراغه گسترش داشته است. این دریاچه در یك فرونشست كم سرفا  وسیع 

ا  متر امق در گوشود شوم 31ترین نقطد لن با متر قرار گرفته است. ولي سرف 6با میانگین سرفا  

متر باالتر قورار دارد. در ایون  3111باختر  جا  دارد. سط  لن نسبت به سط  لب دریازا  لزاد، 

 جایره وجود دارد كه شكل و اندازة لنها با میاان بارش ساالنه تناسب دارد. 312دریاچه بیش از 
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زا  سا  ترین لنها است كه دردر بین این جاایركوچك و بارگ، شبه جایرة اسالمي )شازي( بارگ 

زوا  لتشمشواني پ یوسون لید. بر خالف جایرة اسالمي كه از سونگپر بارش به صورت جایره درمي

 زا  ریموي زموان میوسونزا  ف یش گوند كرتاسد زیرین و یا سنگ لزكاست، دیگر جاایر، نهشته

رود، كی ومترمربوع اسوت. زرینوه 51111)سازند قم( زستند. سوط  حوضود لبریوا دریاچوه حودود 

چا  از رودزا  امدة وارده به دریاچه زستند. از میان رودزا  گمته چا  و لجيرود، زوال یمینهس

كنود و در حمول مقودار قابول زا  نمكوي نئووسن خواور تبریوا ابوور مويچا  از رسوبلجي شده،

(، 3914و بوبك،  3399زا  قدیمي )گونتر، ا  نمك به دریاچه نقش دارد.اگرچه در گاارشمالحظه

شناسي، ایون حوضوه حاصول اند ولي از نگاه زمینریاچد ارومیه را باقیماندة دریا  مدیترانه دانستهد

رود است كه در سیستم لبگیور  لن زا  فشار  مانند گسل تبریا و زرینهزا  گسلام كرد سامانه

اچود ( دری3976و  3972ا ، بوه بواور مكنوا  )ساختي صومحهاند. از نگاه زمیننقش اساسي داشته

زا  ایران و تركیه زا  اربستان و ایران و ریاصمحهارومیه، در قسمتي از پهند خرد شدة بین صمحه

زا  ب ند  لن را در بر گرفته ساختي دانست كه كوهتوان لن را نواي دریاچد زمینقرار گرفته و مي

اسد زیرین و یا سنگ سخت شدة كرتا  بر رو  پيزا  نر  دریاچهمتر نهشته 41تا  15است.حدود 

توا  11زا  كنوني، سن دریاچه را زا  مارني میوسن )سازند قم( قرار گرفته كه با ویژگيلزكسنگ

 411ا  پیرامون لن، سن دریاچوه را زا  دریاچهكند. ولي بر اساس پادگانهزاار سا  تعیین مي 41

بسوتر، نشوانگر ردیموي از  زا  گرفته شوده از رسووبات نور كنند.نمونهزاار سا  برلورد مي 511تا 

از  Paleoenviromentزا  دیرینهزا  زیرین لن بازگو  محیطرسوبات زولوسن است كه قسمت

زا  گرده موجود در رسوبات دریاچه است. بررسي دانه Mud flatو یا كمدگ ي  Playaنو  كویر  

ت.بیشوتر دزد كه در طو  امور دریاچوه، شورایط خشوك اق یموي نیوا وجوود داشوته اسنشان مي

زوا  نوازك تخریبوي )كووارتا، ك سویت، زا  دریاچه از نو  شیمیایي است. وجود بعضي الیهنهشته

 پالسیوكالز، كايولینیت( نشانگر تغییر موقتي لب و زوا و شور  دریاچه است. 
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زوا  نوازك و زا  شیمیایي دریاچه، لراگونیت بیشترین مقدار را دارد كه به صوورت تیغوهاز رسوب

زا  مستقل و ب ورزوا  درشوت در گول و ال  رشود یا نامنظم است. سیيس به صورت الیهمنظم و 

زوا  موجوود لوار  كرده و تشكیل لن در زماني بوده كه سط  لب به حداقل رسیده است. ك سیت

اند و تغییر مقدار لن نسبت به كووارتا، نمایوانگر تغییورات است و زمراه لب رودزا به دریاچه رسیده

ا  گل و ال  دولومیتي زم وجود دارد كه ممكن اسوت یي است. گازي در رسوبات دریاچهلب و زوا

دار كواني فراوي زسوتند. زا  پتاسویمبه شیوة جانشیني تشكیل شده باشند. نمك طعا  و ف دسيار

زا  كف ايولیت دیده نشده، ولي در كراند باختر  دریاچه، ايولیت در حا  تشوكیل اگرچه در نهشته

زا، اثر  از خاكسترزا  لتشمشاني دیده نشده است. در ضمن نموك مجواا زوم این نهشتهاست. در 

 گاه به طور كامل خشك نشده است.دزد دریاچه زیچدیده نشده كه نشان مي

از نو  ك ریدسدیم، منیوایم و سوولمات سودیم و در حالوت  6/7تا  2/7از  pHلب دریاچد ارومیه با 

رابطد اكس با سرفا  دریاچه دارد و با افاایش سرفا، شور  كمتور  زیرق یایي است. تغییر شور  لب،

گور  در لیتور  231گر  در لیتور و در تابسوتان توا  221شود. میاان شور  لن در زنگا  پرلبي مي

یابد. سط  لب در فصو  مخت ف تا یك متر در نوسان است و به زمین دلیل در مواقع پر افاایش مي

زوا  سوبا ماننود رود. بوه رغوم شوور  زیواد، ج بوكبه زیور لب مويزایي از ساحل لن لبي بخش

Dundella پوستان ، سختArtemia salina  زستند. این  زا از موجودات زندة دریاچهو باكتر

كنند.مطالعات اكتشافي انجا  جانداران در دوا  دریاچه نقش مؤثر دارند و از نابود  لن ج وگیر  مي

نشست جامد دریاچوه بوه ریاچد ارومیه نشان داده است كه مجمو  تهشده برا  استحصا  نمك از د

می یوون تون و بور  27حودود  O2Kرسد. در این میان، پتاسیم بر حسب می یارد تن مي 5بیش از 

تن و لیتیم  23می یون تن، برومید حدود  244می یون تن، منیایا  61حسب سولمات پتاسیم حدود 

( بنابراین، پس از 3131زمان صنایع و معادن لذربایجان غربي، تن برلورد شده است )سا 251حدود 

زوا  تبخیور خورشوید  و زا  دریاچد ارومیه با احداث حوضوچهمطالعات فرلور ، استحصا  نمك

 پذیر است. كارخاند فرلور  امكان
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 طَشك –دریاچد بختگان 

از سوط  دریوا  لزاد  كوزي زستند كه ارتما  لنهوازا  بختگان و طشك دو فرونشست میاندریاچه

متر است. دریاچد بختگان كه در باختر نیریا قرار داردو بوه صوورت یوك فروافتوادگي  3553حدود 

جنوب خاور دارد و سط   –كی ومتر است كه روند شما  باختر  311تا  71كشیده به طو  تقریبي 

درنگ تبخیور  كی ومترمربع است. سواحل این دریاچه با رسوبات سومی 2111زیر پوشش لن حدود 

 تر است.زا  افیولیتي، رنگ تیرهاند ولي در سواحل نادیك به سنگپوشیده شده

 361كی ومترمربوع در شوما  بواختر  دریاچود بختگوان و  311دریاچد طَشك با وسعت تقریبوي  

كی ومتر  خاور شیراز قرار دارد. تنها راه ارتباطي این دو دریاچه، از طریق دلتا  رودكُور اسوت كوه 

ریواد. تعوداد  جایوره و شوبه شي از لن به دریاچد بختگان و بخش دیگر به دریاچد طشك مويبخ

زوا  سوروك در ایون دو زوا  پالسیوك و لزوكجایرة كوچك و بارگ از جنس رادیوالریت، سنگ

ترین لنها جاایر نرگس و گنبان )در دریاچد طشك( و جایورة منواك در دریاچه وجود دارند كه مهم

است كه مساحت لنها، تابع شرایط بارندگي سواالنه اسوت. ب نودترین نقطود جایورة دریاچد بختگان 

متور ب نودتر اسوت. دریاچود  335متر از سط  دریا است كه از سط  دریاچوه حودود  3714گنبان 

 شود.طشك سرفایي كمتر از بختگان دارد و در فصو  خشك، ارتباط لن با بختگان قطع مي

 51خاني، در زا  برلفتاب و موسياست كه از كوه« رودكُر»ریاچه، تأمین كنندة اص ي لب این دو د

گیرد و در شما  باختر  مرودشت، پس از یكي شدن بید سرچشمه ميكی ومتر  جنوب باختر  ده

ریاد. از طریق چشمه سارزا كوه زا ميبا رود شادكان )شادكا (، و ابور از دشت مرودشت به دریاچه

گیرند نیا مقدار قابل توجهي لب وارد زا  پیرامون دریاچه سرچشمه ميزا و دولومیتلزكاز سنگ

شود.تركیب شیمیایي لب دو دریاچه از نو  ك ریدسدیم، ك ریدمنیایم، سولمات سودیم زا ميدریاچه

(4MgCl2Na 2SO  ،(NaCl ( 2-12)شكل  باشد.مي 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=31&sid3=109&sid4=448&action=view2#pics#pics
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 –ساختي و خاستگاه بایود گموت كوه ایون دو دریاچوه نوواحي گوود فرونشسوت نیریوا از نظر زمین

جنووب  –زا  راندگي، با روند شما  بواختر  مرودشت زستند كه در تشكیل لنها، گروزي از گسل

ا  از لنهوا، ماننود رانودگي بختگوان، در دورة هزا  موجود، پارخاور  نقش دارند و بر اساس دانسته

ا  كهون، درك زموان زوا  دریاچوهزا و نبود پادگانوهاند. سرفا  بسیار كم دریاچهكواترنر فعا  بوده

( به زمان پ یستوسون پسوین )زماموان بوا 3971تشكیل دریاچه را ناممكن ساخته، ولي كرینس ي )

زا  كوزاایي چرخد پایاني لل  كه با فراخاست با جنبشدورة یخچالي وُر ( باور دارد. چنین زماني 

زوا  اكتشوافي انجوا  شوده بورا  استحصوا  پتاسویم و منیوایم، زمراه بوده زمخواني دارد.بررسي

 (. 3133بخش نبوده است )وزارت صنایع و معادن، رضایت

 

 

 

 زا  تار و زَویردریاچه

زوا  كی ومتر  خاور شهرستان دماوند، از جم ه دریاچه 11ساختي تار و زویر در زا  زمیندریاچه

متر از سط  دریا قرار دارند و راه ارتباطي  2911لب شیرین كوزستاني زستند كه در ارتما  بیش از 

متور  از  511دریاچد تار است. این دو دریاچوه در فاصو د حودود  –  دماوند لنها، جاده ماشین رو

متر و دراز   411كی ومتر و میانگین پهنا  لن  1/3یكدیگر قرار دارند. بیشترین درازا  دریاچد تار 

 متر است. 351متر و میانگین پهنا  لن  911دریاچد زویر حدود 
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زوایي كوه بوه ایون رمربع وسعت دارنود. سرشواخد لبكی ومت 7/1دو دریاچه بر رو  زم نادیك به  

زا  فص ي نشین در شما  و لبرازهچا  و شاهداغ، سیاهزا  قرهساران كوهریاند، چشمهزا ميدریاچه

زا  تار و زوویر شود و قسمتي دیگر، لب رودزا مياز جنوب است كه قسمتي ازلب لنها وارد دریاچه

، للنبواخ، 3397شناسوان )اشوتا ، ي تشكیل این دو دریاچه، زموینكنند.در بارة چگونگرا تأمین مي

شناسي پیرامون دو دریاچه سبب شده تا ( دیدگاه واحد  دارند. شوازد زمین3171، شهرابي، 3972

فشوم )لبیوك،  –گیر  دو دریاچوه، ام كورد تووأ  رانودگي مُشوا لنها بر این باور باشند كه در شكل

سان كه اند. بدینكوه( نقش اساسي داشتهپه و  جنوبي دریاچه )زرین فیروزكوه، شازرود( و كوه لغا

زا  كوه )رشته كوهحركات جوان این راندگي در زمان كواترنر، سبب رانش به نسبت بارگي از زرین

متور، سود  طبیعوي در برابور روان  51ا  به ب ندا  بویش از جنوب دریاچه( شده و با ایجاد پشته

شرایط الز  برا  انباشت لب فرازم لمده است. تی  شویمیایي لب دریاچود  زا  سطحي ایجاد ولب

 MgCO 1– 1( از نوو  ك سویم، منیوایم، كربنوات (3951تار، بور اسواس مطالعوات )لووف روین، 

(CaCO .است 

 دریاچد پریشان )فامور(

دریاچه از كی ومتر  جنوب خاور  شهرستان كازرون قرار داد و نا   35دریاچد پریشان یا فامور، در 

كوه فامور، در شما  خاور  لن گرفته شده است. لب دریاچه شویرین اسوت و بخوش بیشوتر لن، از 

شود. گیرند و بخشي نیا از منابع زیرزمیني تأمین ميزایي است كه از كوه فامور سرچشمه ميلبرازه

بخیور  زا  تشود كه در فصو  خشك بخشي از لن زیر پوشش نهشتهسرفا  كم دریاچه سبب مي

كی ومترمربع وسعت، در فرونشست كم سرفایي تشكیل شوده  41قرار گیرد. دریاچد پریشان با حدود 

زوا  مرتموع از واحودزا  متر ب ندتر است و در پیراموون لن رخنموون 321كه از سط  دریا حدود 

ر  و شود كه به سن كرتاسد پسین تا كواترنر است. از دیدگاه سواختاا  زاگرس دیده ميچینهسنگ

( بور ایون بواور 3171شناسي، دریاچد فامور در پهند زاگرس چین خورده قرار گرفته. شهرابي )زمین
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زا  وابسته كه در فاص د كمي از دریاچه قرار زا  جوان گسل فعا  كازرون و گسلاست كه حركت

امبرده انود. نوگیر  فرونشست كازرون و لغاش سازند نامقاو  گچساران نقش داشوتهدارند، در شكل

 داند. لغا از سازند گچساران را تأیید  بر نظر خود ميوجود چندین زمین

 دریاچد جازموریان )جاموریان(

كی ومتر  باختر ایرانشهر است كوه و  351ساختي جوان در زامون جازموریان، یك فرونشست زمین

 1111بواران، باشود. وسوعت ایون زوامون در فصوو  پرمتر مي 151ب ند  لن از سط  دریا  لزاد 

كی ومترمربع است و به دلیل شرایط اق یمي ویژه، در بیشتر مواقع سوا ، بخوش ااظوم لن بوه كمود 

زا  متعودد دايموي و موقوت، بوه ایون زوامون شود. رودزا و لبرازهزا  رسي تبدیل مينمكي وكمه

شور  رودزوا  وارده رود ازمیت بیشتر  دارند. در بارة ریاند كه از میان لنها، رود بَميور و ز یلمي

(، لب 3933اوبرلنودر ) زوا  موجوود زموازنگي دارد. در گواارشو درصد نمك لب دریاچه گاارش

زوا  دانود. بنوابر دانسوته( لب زامون را شوور موي3963زامون قابل شُرب دانسته شده ولي فیشر )

ة زوامون ( گسوتر3971موجود، شور  لب جازموریان تا حد فوق اشبا  از نمك اسوت. كرینسو ي )

 جازموریان را شامل سه بخش زیر دانسته است:

* دریاچد فص ي كه گسترة لن در فصو  خشك و مرطوب تغییرات زیاد  دارد و در بیشتر جازا در 

 شود.اواخر تابستان و اوایل پاییا ناپدید مي

 پوشاند.درصد مي 22* پهند مرطوب كه سطحي در حدود 

زوا  قد مرطوب را زیر پوشش دارد و مرز بواالیي لن بوه پهنوهدرصد از منط 59* پهند باتالقي كه 

 رسي است.-سی تي

بارز زا  جبا ساختي جوان است كه بین رشته كوهزامون جازموریان در مركا یك فرونشست زمین

زا  بشاگرد )در جنوب( قرار دارد. در گذشته این فرونشست را لبود جنووبي )در شما ( و رشته كوه
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ستند، ولي در حا  حاضر این باور وجود دارد كه جازموریان نواي فرونشست پیش دانب وك لوت مي

گیر  لن، فرورانش پوستد اقیانوسي امان به زیر مكران و زمچنین ام كرد كماني است كه در شكل

( 3971اند. اشتوك ین )زا  زمروند با فروافتادگي، به ویژه مجمواد گس ي بشاگرد، نقش داشتهگسل

( زموان 3971كوارترنر  نسبت داده، ولوي كرینسو ي ) –فتادگي را به رخدادزا  نئوسن پدیدة فروا

 (3-12)شكل  داند.تشكیل لن را پ یستوسن مي

 

 

 

 س طاندریاچد حوض

 15كی ومترمربوع وسوعت، در  111س طان یا دریاچد شازي، فروافتادگي نامتقارني بوا دریاچد حوض

ا از زوم كی ومتر  شما  قم و در شما  باختر  دریاچد نمك است. این دریاچه شامل دو چالد جود

است كه با لبرازود بواریكي بوه زوم وصول « مرهحوض»و دیگر  به نا  « س طانحوض»یكي به نا  

متر از سوط  دریوا اسوت كوه بوه طوور  316س طان( دارا  ب ند  شوند. حوضد باختر  )حوضمي

زوا، از لبمره(، افواون بور روانشود. حوضد خاور  )حوضزا  سطحي تغذیه ميلبمعمو  از روان

 گیرد. چا  نیا بهره ميودزایي مانند رودشور و قرهر

مره شده و پس از پر شودن لن، از ابتدا وارد حوض دزد كه لب( نشان مي3151مطالعات مستوفي )

سو طان چنود متور شود و زنگامي كه لب در حووضس طان ميمسیل دو حوض گذشته وارد حوض

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=31&sid3=109&sid4=451&action=view2#pics#pics
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شوود. این دو حوض، به دریاچد نمك تخ یوه موي گردد و سرریامره بازميباالتر لمد، به طرف حوض

دزد كه از مركا دریاچه به خار  دو پهند جداگانود (، نشان مي3971مشازدات صحرایي كرینس ي )

درصد از مساحت لن را زیر پوشوش دارد و بوا  24قابل شناسایي است. یكي مركا دریاچه كه حدود 

دزد كه به زون درصد بقیه را تشكیل مي 76پوستد نمكي پوشیده شده است. دو ، زون مرطوب كه 

سانتیمتر ضخامت، شوامل نوارزوا   5رسد. پوستد نمكي با متر مي 21ب ند به پهنا   گیازان ریشه

زا  رسي و خاكستر  رنگ مرطوب قرار دارد. مركا سمید و خاكستر  است و در زیر لن سی تزم

شود، ولي مناطق مركا  لن ممكن است در این زون )پوستد نمكي( به طور فص ي با لب پوشیده مي

دار باشد. مطالعات انجا  شده در زون مرطوب نشان داده كوه میواان رس موجوود در تما  سا ، لب

زوا  شون و است. در پشوتهزا، كايولینیت درصد كاني 91تا  31درصد است كه  45تا  15زا، نمونه

وجود دارد كه به سومت سراشویبي توا ارتموا  ا  زون گیازان با ریشد ب ند، چند خط داغ لب ماسه

 متر ادامه دارد. 326

زا افكنهمتر است. پیشرو  وسیع مخروط 21ترین و ب ندترین خط داغ لب اختالف ارتما  بین پست 

لب سوطحي بویش از گذشوته در پهنا  زون مرطوب و رو  پوستد نمكي نشانگر لن است كوه روان

رود.مطالعوات معتمود و تور از گذشوته، پویش مويورة مرطووباست و تغییر لب و زوایي به سو  د

س طان بیشتر از نو  گچ و نموك، موارن و رس ( نشان داده است كه رسوبات حوض3156زمكاران )

متر وجود دارد. این نمك،  46نگار  و حمار  نیا نشان داده كه نمك تا امق زا  لرزهاست. بررسي

ا  توا خاكسوتر  از زا  قهوهمتر است كه با رس 21ل تا الید جدا از زم با ضخامت ك 5به صورت 

 شوند. یكدیگر جدا مي

 وار(دریاچد زریوار )زره

زا  لب شیرین كوزستاني اسوت كی ومتر  باختر مریوان قرار دارد و از دریاچه 3دریاچد زریوار در 

هر مریووان اسوت. تور از شومتور پوایین 211متر از سط  دریا قرار دارد و حدود  333كه در ارتما  
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كی ومتر است. ایون دریاچوه بوا وسوعت  7/3كی ومتر و میانگین پهنا  لن  5بیشترین درازا  زریوار 

سویرجان  –كی ومترمربع، در یك فرونشست مح ي به نسوبت باریوك در پهنود سونند   5/3حدود 

جنووب خواور   –تشكیل شده كه دو سو  خاور  و باختر  لن، به گسل طولي شوما  بواختر  

رود كه دو گسل یاد شده در تشكیل و تكوین ایون دریاچوه نقوش داشوته محدود است. احتما  مي

متر  51كی ومترمربع و بیشیند سرفا  لن حدود  511باشند. وسعت حوضد لبریا این دریاچه، حدود 

لب  ا  تأمین كنندة اص يزا  دریاچهزا  دیگر و به ویژه چشمهزریوار زمراه با لبرازهاست. رود چم

زوا  سنجي نمونوهگیرد. سناین دریاچه زستند. مهم لنكه رود مریوان از این دریاچه سرچشمه مي

 21111شناسي، نشان داده كه این دریاچه بویش از و مطالعات گرده 34این دریاچه به روش كربن 

سا  پیش از میالد مسی  )پ یستوسن( و در شرایط لب و زوا  سورد تشوكیل شوده اسوت )بوتموا، 

3977 .) 

 باتالق گاوخوني )گاوخاني(

كی وومتر  جنووب اصومهان  61باتالق گاوخاني )چاه بارگ( كه به گاوخوني مشهور است در حدود 

متور  از سوط   3471كی ومترمربع است كه در ارتما   231قرار گرفته است. وسعت لن نادیك به 

زا  لبرفتي و یا تيوه مازورزوا  ، دشتدریازا  لزاد قرار دارد. پیرامون این باتالق را تا فواصل زیاد

زا  رود كه از كوهكند. زایندهمتر تجاوز نمي 221اند كه بیشیند ارتما  لنها از كم ارتما  تشكیل داده

فص ي نیوا در  گیرد، تغذیه كنندة اص ي این باتالق است. تعداد  رود و لبرازهزردكوه سرچشمه مي

كه در بیشتر ایا  سا  خشك زستند. به زمین دلیل، گسوترة رساني به این باتالق شركت دارند لب

شناسوي، بواتالق و حاشوید لن، دارا  زا  مخت ف سا  متغیر است.از نظر ریختاین باتالق در فصل

 زا  متماوت زیر است.ریخت

 دار كه بیشترین سط  این باتالق را زیر پوشش دارد.* بخش لب
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زوا  رسوي و رسووبات تبخیور  ده و زیر پوشش كموهخشك یا خشك بوا  كه نیمه* بخش كرانه

 زستند.

زا در شما  باختر  باتالق.باتالق گاوخوني بخشوي از یوك فرونشسوت * گسترة زیر پوشش ت ماسه

ساختي است كه از دریاچد وان در تركیه لغاز و پس از ابور از دریاچد ارومیه، دریاچد ناپیوستد زمین

رسد و به سمت جنوب باختر  تا كموه سویرجان و فروافتوادگي توزگل اراك به مرداب گاوخوني مي

زوا، در واقوع نوواي یابود. ایون گوودا جازموریان و حتي فروافتادگي ماشكل در پاكستان ادامه موي

شكل  زا  پرشیب نقش اساسي دارند.)گیر  لنها گسلفروافتادگي بیش كماني زستند كه در شكل

12-4 ) 
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 دریاچد گَهَر

  گَهَر باال و گَهَور پوایین وجوود دارد كوه از كوه، دو دریاچد لب شیرین به نادر دامند جنوبي اشتران

تور از بواالیي اسوت و فاصو د خطوي دو متر فاص ه دارند. دریاچد پواییني بوارگ 311یكدیگر حدود 

متور  اسوت و از شوهرزا   2111متر است . سط  دریاچد گَهَور در ارتموا   3611دریاچه، حدود 

متر و میوانگین پهنوا   2311رازا  گَهَر حدود متر باالتر است. د 411و  351دورود، ازنا به ترتیب 

ترین گسترة حوضد (. اص ي3164كی ومترمربع است )نبو ،  75/1متر و مساحت لن حدود  155لن 

كی ومترمربع وسعت است. لب  45با حدود « برلفتاب»كوه یعني لبریا دریاچه، په و  جنوبي اشتران

زوا  رسد كه بخشي از لب دریاچه، از چشمهيزا  سطحي نیست و به نظر مدریاچه محدود به لب

كوه شكل گرفتوه اسوت در ا  به زمین نا  در پشت اشترانشود. دریاچد گَهَر در درهكف تأمین مي

زوا  محل دریاچه تودة بارگي از خاك و سنگ وجود دارد كه چون سد  طبیعي در ج و  لبرازوه

اسوت. بنوابراین، بنیواد دریاچوه را زموین توودة باالدره را گرفته و در نتیجه دریاچه به وجود لموده 

دزد. زمان تشكیل این دریاچه دانسته نیست زا  گَهَر و دورود تشكیل ميفروریخته و جنبش گسل

 و نیاز به مطالعه دارد. 

 دریاچد مهارلو

متر  3461كی ومتر  جنوب خاور  شیراز قرار دارد. ارتما  این دریاچه،  33دریاچد مهارلو در حدود 

مترگود  است. به زمین دلیل میاان تبخیر باالست و بخشي از  1ز سط  دریا و بیشیند سرفا  لن ا

زا  شمالي و مركوا  لن، لن زوم بوا سرفوا  پوشاند و فقط در بخشا  از نمك ميبستر لن را الیه

ه سانتیمتر( و شور  زیاد،لب وجود دارد. تأمین كنندة اص ي لب این دریاچو 51خی ي كم )حداكثر 

شوند. مساحت لن زایي زستند كه از شما  باختر  و جنوب خاور  در لن تخ یه ميرودزا و لبرازه

زا  گچوي سوازند زا  جو  است. جدا از تبخیر زیاد، نهشتهدر فصو  مخت ف متماوت و تابع بارش

دارنود. اندازة لن توأثیر بوه سواایي ساچون و دو گنبد نمكي واقع در خاور این دریاچه، در شور  بي
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جنوب خاور ، شكل گرفته  –دریاچد مهارلو در یك فرونشست ناودیس مانند با روند شما  باختر  

رسد كه حركات این گسل به ویوژه از گذرد. به نظر ميا  سروستان از لن ميكه گسل جوان و لرزه

 زمان پ یستوسن پسین به بعد، موجب تشكیل این فرونشست ناودیس گونه شده باشد.

ا  در زا  ب ند، امكان وجود دریاچه( به دلیل نبود سواحل كهن یا پادگانه3971اور كرینس ي )به ب 

ا  زم وجود داشته، در نقاطي بووده كوه اموروزه در زمان پیش از پ یستوسن كم است و اگر دریاچه

منیوایم، سووولمات  –گیورد.لب ایون دریاچوه از نوو  ك ریدسودیم حاشوید دریاچود فع وي قورار موي

( است و از نموك ایون دریاچوه بورا  صونایع پتروشویمي  4SO 2Na  ،2 MgCl ،NaCl)سدیم

زا  دریاچود مهوارلو، امكوان شود. در ضمن باالبودن پتاسیم و به ویژه منیایم در شورابهاستماده مي

زا  منیایم به انوان فرلوردة اص ي و پتاسیم به انوان محصوو  فراوي را استحصا  اقتصاد  نمك

 (. 3133دزد )وزارت صنایع و معادن، نشان مي پذیرامكان

 دریاچد نمك

زا  دیگر  زمچون دریاچد نمك كاشان، دریاچد نمك قم، دریاچد قم، دریاچد از این دریاچه به نا 

رود. انتخاب این نا  به دلیول شود و نا  دریاچد نمك بیشتر به كار ميلران و دریاچد مسی ه، یاد مي

ه است به طور  كوه در فصول تابسوتان قطعوات نموك بور رو  لن شوناور شور  بسیار زیاد دریاچ

 ( 6-12شكل و 5-12شكل شود. )مي

سواختي اسوت كوه در ارتموا  كی ومتر، یك فرونشست زمین 11و پهنا   31این دریاچه، با درازا  

كی ومتر است. وسعت  62متر از سط  دریا  لزاد تشكیل شده و فاص د لن تا قم حدود  795حدود 

كننده و میاان بارندگي، تغییرات زیاد دارد و وسوعت  زا  تغذیهو شكل این دریاچه، متناسب با لب

كی ومترمربع است. ولي با توجه به شوكل  2111تا  3911زا  گ ي پیرامون، حدود لن زمراه با كمه

رسد در زمان پ یوسن، دریاچد نمك وسعت بیشتر  داشته و به شناسي پیرامون، به نظر ميو ریخت

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=31&sid3=109&sid4=457&action=view2#pics#pics
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متور  251كرد. بیش از اوه، ایوانكي قم و كاشان را احاطه ميزا  پیرامون اشتهارد، ساحتما  گود 

از رسوبات سخت نشدة زمان كواترنر در این دریاچه نهشته شوده اسوت كوه نشوانگر زموان كوواترنر 

(.دریاچود نموك در یوك 3961زا  شركت م وي نموت ایوران، پیشین تا زمان حا  زستند )حمار 

زوا  اصو ي و فراوي ه پیرامون لن تعداد  گسلساختي تشكیل شده كفرونشست كم سرفا  زمین

زفره(،  –زا  مرنجاب، راوند )بخشي از گسل كوشك نصرت وجود دارد كه بعضي از لنها مانند گسل

زا كه روند. این مجمواد گسلزا  جوان و فعا  كواترنر به شمار ميكوه و دوازده اما ، از گس هسیاه

 گرفته تا در تشكیل دریاچه نقش داشته باشند.  ارند دریاچه را دربردو روند متماوت د
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 دریاچد دریاچد زامون

ا  خاور ایوران اسوت ترین حوضد دریاچهكی ومترمربع وسعت، بارگ 3311دریاچد زامون با حدود 

كه از سه حوضچد اص ي یوزك، صابر  و زیرمند تشكیل شده كه در فصو  كوم بواران و در زموان 

دزند. زیرمند در ا تشكیل ميزا  پرباران، دریاچد واحد  رروزه از زم جدا و در زمان 321بادزا  

زوا  زا  زیاد  به این دریاچه و باتالقایران، و بخشي از صابر  در افغانستان است. رودزا و لبرازه

شووود كووه از میووان لنهووا، رود زیرمنوود بیشووترین لبوودزي را دارد. از نگوواه اطووراف لن تخ یووه مووي

 اند:زا از سه بخش تشكیل شدهشناسي، دریاچهریخت

 متر دارد. 33زا  دايمي، كه بیشترین سط  را با سرفا  بیشینه حدود * دریاچه

 زا  دايمي قرار دارند.زا  فص ي، كه بصورت نوار به نسبت باریكي پیرامون دریاچه* دریاچه

 زا توسعه دارند.زا، كه بیشتر در حاشید خاور  و جنوب خاور  دریاچهزا  گ ي و باتالق* كمه
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، دریاچه یا مجمواد دریازوا  زوامون بخشوي از ب ووك سواختار  زی منود شناسياز دیدگاه زمین

زوا  جنوبي زریرود قرار دارد. اموا داده –)ز مند( افغانستان دانسته شده كه در خاور گسل شمالي 

رود افغانستان است كه نقاط پست دزد كه دشت زابل بخشي از فرونشست دار ا  نشان ميمنطقه

زوا  زوا  زنودوكُش و لبرازوهلبمون، پایانه و محل انباشت بخشي از روانزا  زالن مانند دریاچه

 سرچشمه گرفته از خاك ایران است. 

 زا  ایراندیگر دریاچه

تعداد  دریاچد به نسبت كوچك، در نقاط مخت ف ایران وجود دارد كه چندان شناخته شده نیستند 

 اند:زیر از لن جم هزا  و اطالاات چنداني از لنها در دسترس نیست. دریاچه

كی ومتر  باختر تا شما  بواختر  شهرسوتان دزودز  61: این دریاچه در حدود درياچة آب بوندار

زووا  لب شوویرین كوزسووتاني ایووران اسووت كووه در یووك فروافتووادگي قوورار دارد و از جم ووه دریاچووه

كی ومتر و  2لن  متر ب ند  دارد. بیشیند درازا  351ساختي قرار گرفته و از سط  دریا حدود زمین

زا  كارستي زیر دریاچه كی ومتر است. لب این دریاچه، به طور امده از چشمه 6/3پهنا  میانگین، 

 شود.و به مقدار كم از نهرزا  كوچكي كه در فصو  پر باران لب دارند، تأمین مي

ارتموا   كی ومتر  شما  باختر  یاسو  و در 331: این دریاچه در حدود درياچة مور زرد زياليی

زا  دیگر این دریاچوه اسوت. بو نا دليمورزرد زیالیي و بر متر  از سط  دریا قرار دارد. بر  2331

زا  زا  كارستي و روان لبرسد كه این دریاچه از انوا  كارستي باشد و لب لن از چشمهبه نظر مي

 شود.سطحي تأمین 

مهاباد  –ه و در كنارة باختر  جادة ارومیه : این دریاچه در جنوب دریاچد ارومیگلدرياچة سیران

كی ومتر  شما  خاور  نقده قرار دارد. لب  21كی ومتر است و در  35قرار دارد. فاص د لن از ارومیه 

زوا  شوود و بوه مقودار كمتور، چشومهاین دریاچه از رودزوا  فراوي و اغ وب فصو ي، توأمین موي
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الف دریاچد ارومیه كه فوق اشبا  از نمك است، این ا  نیا در این امر مشاركت دارند.بر خزیردریاچه

 باشد.دریاچه از انوا  شور مي

لباد تبریا قرار دارد و ارتموا  كی ومتر  شما  باختر  بستان 33: این دریاچه در گلدرياچة قوري

زا  فص ي و سیالبي و به متر است. لب این دریاچه بیشتر از رودزا و لبرازه 3391لن از سط  دریا 

 شود و شیرین است.زا  زیردریاچه تأمین ميمقدار كمتر از طریق چشمه

سورخس  –كی ومتر  جوادة مشوهد  311داغ و در زا  كيه: این دریاچه در ب ند درياچة بَزَنگان

 متر است.  32زكتار و بیشیند امق لن  31قرار دارد. مساحت این دریاچد لب شیرین، حدود 

زا  زاگرس است كه در نادیكي كووه ك دریاچد كوزستاني در كوه: این دریاچه یتمیدرياچة شط

توان از الیگودرز یا فریدونشهر، ابتدا بوه روسوتا  دسوتگرد و رو ندارد و ميمنار قرار دارد. راه ماشین

زا  كارستي است و به دلیل قرارگیر  بعد به دریاچه رسید. این دریاچه، به احتما  از منشأ چشمه

 ساختي داشته باشد.ا، ممكن است منشأ زمینزدر زون راندگي

كی ومترمربع در جنوب اردبیول قورار  64: این دریاچه با مساحت تقریبي درياچة شورابیل اردبیل

رنوگ اسوت و نموك بوه زا  شور است. بسترلن پوشیده از گل و ال  و لجن سویاهدارد و از دریاچه

 پوشاند.متر رو  لن را ميسانتي 3تا  5ضخامت 

كی ومتر  جنوب خاور  اردبیل به طرف خ خا   43: این دریاچه در اچه يا برکة نئور اردبیلدري

كی ومتر  خاور جاده، در منطقد كوزستاني قرار دارد. مساحت كل دریاچه در حدود  33و در فاص د 

 متر است. در زنگا  تابستان، به ا ت كم لبي، به دو 1كی ومترمربع و سرفا  متوسط لن حدود  3/2

 شود. لب لن شیرین است. دریاچد كوچك و بارگ تقسیم مي

 درياهاي ايران
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 دریا  خار

زایي چون خاواینسكي، دریا  زیركانیان، دریا  جرجان )گرگوان(، دریا  خار كه در گذشته به نا 

ترین دریاچود رو  زموین شد بارگبحر مازندران، بحر جرجان، بحر لبسكون و بحر قانیا، نامیده مي

ا  از دریوا  زیمالیوا قورار گرفتوه، باقیمانوده –این دریا  بسته كه در شوما  كووزااد للو  است. 

 33111(، حدود 3954زا  استراخوف و زمكاران )است كه بر پاید پژوزش Paratethysپاراتتیس

زوا  ا  از ویژگويسا  پیش، پس از جدایش از دریازا  سیاه و مدیترانه، مستقل شده اسوت. پواره

 تند از:خار ابار

 551توا  221كی وومتر درازا و  3211كی ومترمربع،  416111: دریا  خار، با وسعتي حدود وسعت

كی ومترمكعب است. گود  این دریوا در بخوش  77111كی ومتر پهنا دارد و حجم لب لن افاون بر 

تا  متر است و گودترین نقطه لن در بخش جنوبوي، 771متر و در بخش میاني تا  32تا  31شمالي، 

زا  متر )بر حسب سا  23تا  26(. سط  لب دریاچه در حدود 7-31رسد )شكل متر نیا مي 3111

 –تر است. این دریا از طریق ولگا و زمچنیوون كانا  ولگوا متماوت( از سط  لب دریازا  لزاد پایین

یم با زا  تنظیم سط  لب و برقرار  زم تراز  لب است، به طور غیرمستقدن كه مجها به حوضچه

 دریا  بالتیك و دریا  سیاه ارتباط دارد.

: بخش شومالي خوار شویب بسویار مالیوم دارد. دو بخوش میواني و جنووبي، بوا یوك شناسيریخت

در حد فاصل دماغد باكو و خ یج قره بغاز، بوا امتوداد Syrtبرجستگي زیرلبي به نا  برجستگي سرت 

زا  قمقواز اسوت و ن برجستگي، ادامد ب ند شوند. ایجنوب خاور از یكدیگر جدا مي –شما  باختر 

كند. این برجستگي، موانع جریوان لب در سوط  دریاچوه متر تجاوز نمي 211سرفا  لب رو  لن از 

نیست.حجم لب: بیش از دو سو  حجم لب دریا  خار در بخش جنوبي است. نادیك به یك سو  از 

 دارد. درصد به بخش شمالي تع ق 3/1لب در بخش مركا  و فقط حدود 
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زا  وارده، نازمازنگ است. ساالنه : به دلیل نازمگني ریخت بستر، گسترش رسوبزا  بسترنهشته

كنند كه در لنها، سی ت از می یون تن رسوب را وارد دریاچه مي 91رودزا  وارده به ویژه ولگا حدود 

قابل توجهي را تشكیل ریا( ستبرا  زمه بیشتر است و زمراه با دیگر انوا  )ماسه، رس كربناتي دانه

متر در نقاط شمالي و مركا  تا حودود  41زا  نر  بستر دریا  خار را از دزند. ستبرا  نهشتهمي

 اند.متر در بخش جنوبي برلورد كرده 3211

زا  كم امق و امیق بوه طوور كامول از دزد كه در این دریا، مرز نهشتهزا  موجود نشان ميداده

تنان، برخالف دیگر نقاط، توا درشت به زمراه صدف نر ثا ، رسوبات دانهیكدیگر جدا نیست. برا  م

كنود متر انتشار دارد. و یا كربنات ك سیم موجود در رسوبات، در نقاط مخت ف تغییر مي 111سرفا  

 گونه ارتباطي به امق لب نداردو مقدار لن زیچ

ژه در جمهوور  لذربایجوان و : در بخش جنوبي دریوا  خوار بوه ویوزا  خارزا و گریمونفشانگل

بورون و تركمنستان محدودة لبي شما  باختر  بندرانالي و در شما  بنودرتركمن )منطقود داشو ي

زوا فشواناند. این گلزا  مثبت وجود نمت و گاز درخور توجهزا  نشانهتيه(، به ویژه از دیدگاهقا 

زوا  نمتوي بوه جوویيخوب در پي دزند و اباار زا  دنیا را تشكیل ميفشاندرصد گل 71حدود 

تواننود زا  ناخواسوتد زنگوا  حموار ، مويلیند. در زر حا ، باید گمت كه به دلیل فورانشمار مي

 لمیا باشند.مخاطره

: در دریا  خار، یك جریان دریایي اص ي چرخشي وجود دارد كوه حركتوي پواد زا  دریایيجریان

فراي در بخش شمالي، یك جریوان فراوي در بخوش  سااتگرد دارد. این جریان اص ي به دو جریان

زا، بااث جا بوه جوایي شود. این جریانمركا  و دو جریان فراي دیگر در بخش جنوبي تقسیم مي

 (.3-31شوند )شكل زا  سطحي ميلب و نهشته
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: دما در تابستان به تقریب در زمه جا برابر است، ولي در زمستان، بخوش شومالي دریوا  دما  لب

گاه كم چهارماه( دما  زیر صمر دارد و یخبندان است، در صورتي كه در جنوب لن، زیچستخار )د

 + درجه سانتیگراد است. 9/5شود و متوسط دما یخبندان نمي

: شوازد تاریخي نشان داده كه سط  لب دریا  خار زمیشه در نوسان بوده است. تغییرات سط  لب

ترین سط  لب، رسد كه بین باالترین و پاییننظر مي ااداد گاارش شده متماوت است در مجمو  به

متر اختالف وجود داشته است. به دلیل وسعت زیاد، تغییرات سط  لب دریوا، بور تغییورات لب و  9

زوایي و حتي پستانداران پیرامون اثرگذار است.باال لمدن سط  دریا یكي از معضالت نواحي پیرامون 

سواختي، بواال لمودن سسوت كوره و یوا مانند ام كردزا  زمویندریاچه است. در این مورد، اوام ي 

كننود. زا در مقیاس می یون سا  امل ميتوانند اثرگذار باشند، چرا كه این گونه پدیدهدیاپیرزا نمي

زوا  لب و زووایي، افواایش مدت طبیعي )مانند چرخهدر باال لمدن سط  لب باید اوامل كوتاه لذا،

بُغاز، ورود پسواب شوهرزا، تغییور مسویر ي )ج وگیر  از تبخیر در قرهدما  زمین( و اوامل مصنوا

 تر  داشته باشند.رودزا  بارگ به داخل دریاچه( اثر امده

كی ومترمكعوب  451شود، حدود : مجمو  لبي كه ساالنه به خار وارد ميكنندة لب خارمنابع تأمین

سانتیمتر باال ببرد. ولوي در حالوت  315تا  325تواند سط  دریا را حدود است كه این حجم لب مي

درصد لب دریا  خوار از  97تا  95شود. بیش از ااد ، این افاایش حجم با امل تبخیر جبران مي

درصود لن از سومیدرود و اتورك توأمین  1توا  2رودزا  ولگا، اُمبا، اورا ، كوما، ترك، كورا و حدود 

كی ومترمكعب است كه بویش از  151نه حدود ریاند، ساالشود. مجمو  لبي كه رودزا به خار ميمي

 درصد، لن سهم رود ولگا است. 76

: دریا  خار نازمگن و قابل تقسیم به سه بخش شومالي، مركوا  و جنووبي اسوت كوه بوا سنگپي

سنگ بخوش شومالي از نوو  پوسوتد اند. پيسنگ از یكدیگر جدا شدهزا  اص ي موجود در پيگسل

جنوبي دارد.  –زایي با روند شمالي   پركامبرین روسیه است كه چیناسكو  قاره –اقیانوسي نیمه
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جنووب  –ا  و رونود شوما  بواختر  زوا  قوارهنین، با ویژگيسنگ زرسيبخش مركا  دارا  پي

كی ومتر است كه بوا پوسوته  21تا  35سنگ بازالتي با ستبرا  خاور  است. بخش جنوبي دارا  پي

ا  نشان داده كه پوسوتد بوازالتي خوار زا  لرزه(.داده3933یان، گرانیتي محصور داشته است )بربر

 6/6حودود  Pجنوبي از دو الید اص ي تشكیل شوده اسوت. در بخوش زیورین، سورات ابوور امووا  

 Pزا  مشابه با پوستد اقیانوسي دارد. در بخش فوقاني سرات اموا  كی ومتر در ثانیه است و ویژگي

 (.3932الیه گرانیتي دارد )كوربانف، ه است و مشخصاتي شبیه كی ومتر در ثانی 4تا  5/1حدود 

زا  مح و  لن بوین : لب خار از نو  منیایم، ك سیم و سولمات است و میاان نمكتركیب شیمیایي

زاسوت. گر  در لیتر است كه به تقریب یوك سوو  شوور  لب دریازوا  لزاد و اقیوانوس 31تا  32

به نواحي نادیك به مصب رودخاند ولگا و شورترین بخش  ترین بخش لب دریا  خار مربوطشیرین

 بغاز بوده است كه در لن تبخیر بر ورود  لب بر خ یج فاوني دارد.لن مربوط به خ یج قره

توان زیدروكربني خار: نخستین گاارش مستند در بارة توان زیدروكربني خار، بوه سودة سویادزم 

از بخش  3945از بخش خشكي و در سا   3369ا  گردد. نمت، به طور رسمي در سمیالد  باز مي

ح قه چاه در مناطق اكتشافي )خشكي و دریا( حمور  23111لبي باكو استخرا  شد و تاكنون تعداد 

زا  نمتي خار شمالي و خار میاني، خار جنوبي یكوي از (. جدا از میدان3131شده است )موسو ، 

ده است. در خار جنوبي، سنگ مخان اص ي بهره منابع اص ي اكتشاف و تولید نمت و گاز دریا  خار

Productive Series  زوا  میاني است. سنگ مخان فراوي لن نهشوته –به سن پ یوسن زیرین

 باشد. ا  سازند لپشرون به سن كواترنر پیشین ميماسه
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 دریا  خ یج فارس
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است كه به طور كامل رو  فالت قاره قرار دارد  Marginal Seaا خ یج فارس یك دریا  حاشیه

كی وومتر پهنوا و سوطحي در  111توا  211یج امان است. این خ ویج لن در خ  Slopeو سراشیبي

تورین متور و سرف 15كی ومترمربع را زیر پوشش دارد. سرفوا  میوانگین لن حودود  226111حدود 

متور دارد، ولوي، میوانگین لن در  365نقطد لن در كراند ایراني تنگود زرموا اسوت كوه سرفوایي توا 

 متر است. 92تا  74زا  محور، كناره

تر از ساحل ایراني شناسي، خ یج فارس نامتقارن و شیب ساحل اربي )جنوبي( لن لرا از نظر ریخت 

كنود )شوكل )شمالي( است. به سخن دیگر، محور طولي خ یج فارس لن را به دو قسمت تقسیم مي

بو  سير اربستان است و شیب بسیار پایدار جنوبي كه پیش Homocline(. یكي تك شیب 31-9

سووانتیمتر زوور كی ووومتر( دارد و دیگوور  بخووش ناپایوودار شوومالي اسووت كووه قسوومتي از  15لرا  )

سانتیمتر در زر كی وومتر اسوت. كرانود  375خوردة زاگرس و تغییرات شیب لن زا  چینكوهرشته

متور(  21توا  31جنوبي خ یج فارس، به ویژه در خاور شبه جایرة قطر، منطقد وسیع و كم سرفایي )

شناسي پست، محیط تبخیر  و منطقد كشند  )سبخایي( مشخص امده با ریختاست كه به طور 

است. كراند ایراني این دریا، از سازندزا  سخت و ب ند با ریختار خطي ساخته شده و با واسطد یوك 

شیب كراند جنوبي و دریا  كم سرفا  لن با دشت ساح ي باریك، با دریا در ارتباط است. منطقد كم

جنوب باختر  )رونود  –جنوبي تا شما  خاور   –زا  كم شیب با روند شمالي با زایي با تاقدیس

زا  قطر، رودخان و بحورین سازند. تاقدیسزا  نمتي بارگي را ميسنگ اربستان(، اغ ب میدانپي

 شوند.زا  گس ي كنتر  مياند كه با سیستمزا  توپوگرافي كم شیبي را تشكیل دادهاغ ب چهره

زا  ا  كوزستاني با روند شما  باختر  است كه پشته، كراند ایراني این خ یج، كرانهاز سو  دیگر 

متر زستند. به زموین دلیول، سواختارزا  كرانود شومالي خ ویج  3511تاقدیسي با ب ند  بیش از 

فارس، از دیدگاه زندسي، با لنچه كه در كراند جنوبي است، تماوت دارد. برخورد ساختارزا  كرانود 

دزد. گرچوه شویب بسوتر كوه زاگرس، توپوگرافي زیردریایي خ یج فارس را تشكیل ميرشتهاربي و 
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زا  كوتاه و ب ند زیردریایي در لن وجود دارد جایره و تعداد  پشته 21بسیار لرا  است، ولي حدود 

زوا  دزند. جاایر ایراني خ یج فارس بوه صوورت پشوتهزا  توپوگرافي را تشكیل ميزنجار كه بي

 زستند. ا  شكلده و مواز  ساحل و یا كم و بیش دایرهكشی

توان نا  برد كه در واقع دنبالد زاگرس بوده و بر اثور بواال از گروه نخست، جاایر قشم و كیش را مي 

گنبدزا   111اند. ولي، جاایر گرد مانند زرما، ابوموسي و لمدن سط  لب به صورت جایره درلمده

كه كم  جاایر خ یج فارس، از رسوبات تخریبي و مارن تشكیل شدهنمكي سر  زرما زستند. سط  

دار است و به زمین دلیل رشد گیازان محودود بوه انووا  دارند. خاك لنها شور و یا گچو بیش صدف

 .خاص است

از نظر لب و زوایي، خ یج فارس شرایط خشك نیمه استوایي دارد، به طور  كه در تابستان دموا توا 

زا  زوایي موسوو  زا  وارده است. جریانرسد و میاان تبخیر بیش از لبراد ميگدرجه سانتي 51

زا  جنووبي تغییور جهوت داده و بوه طورف وزد، در قسمتكه از شما  باختر  مي« باد شما »به 

زا  سطحي، این بادزا به مقودار كند. افاون بر اثرك ي بر ایجاد اموا  و جریانشما  تمایل پیدا مي

 كند.زا  دریایي حمل ميا  را به محیطقاره –ت لوار  زیاد رسوبا

رو، سورات به دلیل محصور بودن، اثر اقیوانوس بور خ ویج فوارس بسویار نواچیا اسوت و بوه زموین

سوانتیمتر در ثانیوه اسوت. شوور  بیشوتر  31زا  زیرین و افقي لن بسویار انودك و حودود جریان

شوود. ن لبي از اقیانوس زند به خ یج فارس ميفارس نسبت به اقیانوس، موجب پیدایش جریاخ یج

این جریان به موازات سواحل ایران و در جهت پادسااتگرد است. جریان موردنظر بوا كوازش دموا و 

گر  در لیتر ولي در انتها   6/16ا  كه در تنگد زرما مقدار نمك مقدار شور  زمراه است، به گونه

زاار است. میاان بارندگي در سواحل جنوبي كمتر از  در 41شما  باختر ، در دزاند كارون، حدود 

زا  شیرین ورود  به خ یج فارس بوه سانتیمتر در سا  است. لب 51تا  21و در حاشید شمالي  5

زا  زاگرس، تركیه و اراق است كه از میوان لنهوا، رودزوا  زا  كوهطور امده محدود به روان لب
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توانود زا  ورود  بسیار كم است . این امر مويجنوبي لب ترند. در كراندكارون، دج ه و فرات پرلب

 زا  لوار  باشد.زا  كربناتي بر نهشتهاامل مهمي در چیرگي نهشته

ا  كه در حوالي بحرین و قطر كوه لب خ یج فارس به دلیل تبخیر شدید، نمك فراوان دارد، به گونه

گور  در لیتور  45زوا  لب ر نموكورود لب شیرین به تقریب زیچ است، در اثر تبخیر شدید مقودا

،  Salwaزوا  كرانود اربوي ماننود خ ویج سوالوا رسد و حتي، در برخي نقاط، به ویوژه موردابمي

گر  در لیتر است.دما  لب در خ یج فارس از ورود  تنگود زرموا بوه طورف  71زا  مح و  نمك

(.جودا 31-31)شوكل یابد. روند افواایش دموا و شوور  لب زمخوواني دارنود انتها  لن افاایش مي

زا  زا  سطحي یكي از اوامل اثرگذار در ترابر  و ساختارزا  رسوبي خ یج فارس، جریانازجریان

زا به طور معمو  روند  مواز  با محور خ یج فارس دارند و سرات لنها تا كشند  است. این جریان

زوا    لب اسوت . در لبرازوهمتر باال  سط 4سانتیمتر در ثانیه و ارتما  لنها بین صمر تا  51حدود 

سوانتیمتر در ثانیوه نیوا فراتور رود.  61زا  كشند  ممكن است از ا  ابوظبي، سرات جریانكرانه

 كند. زا  زیبا  این منطقه شرایط الز  را فرازم ميچنین حركتي برا  رشد و توسعد ايولیت

زمراه بوا گوچ تشوكیل  زا  مسط  فراكشند ، دولومیتگمتني است كه در خ یج فارس، در زمین

گردد. در اثر وجود اموا  سواح ي، متر كمیاب مي 2شود و رسوبات دولومیتي در ااماق بیشتر از مي

شوند كه در نواحي كم امق اطراف قطر و تنگد زرما، زا  لزكي تشكیل ميدر خ یج فارس ايولیت

 بیشترین مقدار را دارد.

ریاتور متر( دانوه 91ساحل به ااماق )امق بیشیند  به طور ك ي رسوبات اهد حاضر خ یج فارس، از

زوا  شوند. لزكزا در بخش مركا  خ یج فارس تشكیل و نهشته ميا  كه مارنشوند، به گونهمي

 ترین رخسارة اهد حاضر خ یج فارس است.مارني، امیق
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یر  ساختي كم سرفایي اسوت كوه در زموان ترشوشناسي، خ یج فارس فرونشست زمیناز نگاه زمین

زا  زمان پ یو خوردگيزا  زاگرس تشكیل شده است.شدیدترین چینپسین در حاشید جنوبي كوه

زا كه خوردگيزا  شمالي خ یج فارس )زاگرس( را چین داده است. میاان چینپ یستوسن، كرانه –

 زا  كمتر به طرف دریوا اداموهدرجه و بیشتر(، با شیب 51زا  ایران شدید است )شیب در خشكي

رسود. محوور اصو ي خ ویج فوارس نیوا یكوي از درجه موي 21تا  31ا  كه در دریا به دارد به گونه

خوردگي زاگرس است كه در زمان پ یو پ یستوسن شكل گرفته ساختي رخداد چینپیامدزا  زمین

متر باالتر از سط  كنوني بوده است  351است. در پایان دورة پ یوسن، سط  دریا به احتما  حدود 

سا  پیش از میالد مسوی  و بوه تودریج بوه سوط   311111(. این سط  در حدود 3963ربریج، )ف

زا  اربي خ یج فارس بور زا  دریایي و سبخا، در كرانهكنوني رسیده كه لثار لن به صورت پادگانه

زا  به زیور لب زا  مخت ف و زمچنین درهجا  مانده است.سكوزا  زیردریایي نیمه امیق در افق

متور از  321دزد كه در زمان یخبندان پ یستوسن، سط  دریا در خ یج فارس، حدود نشان ميرفته 

انود كوه در زموان تر بوده است. این سكوزا  زیردریایي، این باور را به وجوود لوردهزمان حا  پایین

یج ا  بر تموا  خ وزاار سا  پیش از میالد مسی ، دیرینه جغرافیا  قاره 71تا  37یخبندان، حدود 

 فارس حاكم بوده و دریا به سو  تنگد زرما پسرو  داشته است. 

در پسرو  بیشینه، حوضد خ یج فارس درة بسیار بارگي بود كه رودزا  دج ه و فورات را بوه طوور 

كرد.پیشرو  بخشي از دریا كه در زمان یخچالي وُر  صوورت گرفتوه، مستقیم وارد دریا  امان مي

( و یا 3963)فربریج،  -41پیش از مسی  بود كه در لن، سط  دریا به زاار سا   45تا  11مربوط به 

متر  زیر سط   21االقرس، از امق ا  از لزك دریایي كه از ا رسید.نمونه( مي3963)كورا ،  -25

سا  پیش از میالد مسی  را نشوان  26711تعیین سن شده، سن  34دریا  كنوني، به روش كربن 

 داده است. 



713 

 

713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



714 

 

714 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي ايرانو برفچالها يخچال -فصل يازدهم

 پراكندگي یخچالها و برفچالها  ایران

 توضی 
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اند و بیشتر به صورت زا  ایران، به انوان یك پدیدة مورفولوسیك، بسیار كوچكزا و برفچا یخچا 

كووه، دماونود، سوبالن( و بواختر زوا  شوما  )ا ومزا  برفي دایمي ) یخبرف( از كوزستانپوشش

 (.3179د )وزیر ، ان)زردكوه، اشترانكوه( گاارش شده

هـاي منـاطق زرد موقعیت يخچالمنـاطق اشـترانكوههـاي موقعیـت يخچال11-1شكل

 هاي مناطق تخت سلیمانموقعیت يخچالکوه

 

http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=32&sid3=111&sid4=465&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=32&sid3=111&sid4=465&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=32&sid3=111&sid4=465&action=view2#pics#pics
http://www.gsi-info.com/edu.asp?sid=5&sid2=32&sid3=111&sid4=465&action=view2#pics#pics
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 منتظر نظرات شما در سایت هستیم.

از طریق تلگرام ارتباط برقرار  41991911190همچنین می توانید با شماره تلگرام 

 کنید و منتظر نظرات شما هستیم.

اگر آموزش مفید بود حتما اعالم بفرمایید تا ادامه دهیم. ضمناً آموزش هایی که 

صی علوم مهندسی آب قرار گیرد را عالقمندید در سایت و کانال تلگرام انجمن تخص

 حتما بیان بفرمایید.

 24442444114111شماره پیامک سایت:  

 



718 

 

718 

 

 

 

 

 



719 

 

719 

 

 

 



711 

 

711 

 

 

 : گرامی دوستان با سخنی

 اموختگان، دانش آگاهی بیشتر چه هر کردن گسترده انجمن تخصصی علوم مهندسی آب آرمان
 عالقه افراد به ها آموزش  بهترین هارائ و ایران در دانشگاهی اساتید و دانشجویان پژوهشگران،

 . باشد می مند

 هزینه هیچ به و است ها آموزش ارائه قرمز خط انجمن تخصصی علوم مهندسی آب در کیفیت 
 سایت مطالب تمام. است نکرده ها آموزش ایفله ارائه و تولید فدای را کیفیت کنون تا ای

 .گیرد قرار عالقمندان اختیار در یخوب محتواب تا شود می ویرایش و شده بررسی ها ساعت

 سایت در غیررایگان طور به که موضوعات از برخی آموزش که برسد روزی که داریم تمایل ما
 تمایل چیز همه اما. باشند گرامی مخاطبین اختیار در رایگان کامالً صورت به بتوانند میگیرد، قرار

 دانشجویان از ما که شوند می ثباع ما، به تحمیلی باالی های هزینه. نیست ما خواست و
 به هم دیگر آموزش یک شده تا کنند کمک مقداری ها، آموزش این از استفاده قابل در بخواهیم

 قطره قطره و اند بوده همراه ما با کنون تا نیز دانشجویان. گردد اضافه شده ارائه آموزش چند
 . است شده سایت در بیشتر های آموزش سبب آنها، از پرداختی

 

 033بیش از  موضوع این گواه. کردیم رایگان را ها آموزش از بخشی توانستیم، که جا هر ما
انجمن تخصصی  در رایگان صورت به که است به صورت ویدیویی و متنی آموزشیتایپیک 

 را ها آموزش از دیگر تعدادی بتوانیم، که هم دیگر زمان هر. است شده منتشر علوم مهندسی آب
 .است مهم هدف دو ما برای که است این مهم نکته اما. ردک خواهیم رایگان

 تعداد روز به روز و شوند ارائه و شوند تهیه انجمن تخصصی علوم مهندسی آب های آموزش( ۱
 .شود ارائه آن درمتن و ویدیوی آموزشی  بیشتری

 .شوند رایگان مرور به آموزشها این( ۲

 بودن ما. ایم گذاشته خود الویت را اول هدف اما. هستند مهم بسیار هدف دو هر ما برای
 از بخشی بودن غیررایگان. دهیم می ترجیح آن رایگان نبودن به را آموزش یک غیررایگان

 بتوانیم اینکه برای است اجبار یک. نیست تجاری توسعه برای انتخاب یک ما برای ها، آموزش
انجمن تخصصی  عزیز یاندانشجو که کمکی بزرگترین. نماییم ارائه آموزش بیشتری مطالب

 و است بوده موضوع این ظرافت از آنها درک همین اند؛ داشته ما به کنون تا علوم مهندسی آب
 .اند کرده همراهی و کمک را ما خالصانه اینکه
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