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 1استادیار ،پژوهشکده علومزمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت1392/10/16 :

تاريخ پذيرش1393/10/01 :

چكيده
ویژگی  های متفاوت واحدهای سنگی ،ارتباط آنها با یکدیگر و نیز فعالیت های آذرین و دگرگونی در بخش جنوب خاوری پهنه سنندج -سیرجان منجر به شناسایی چندین
واحد زمینساخت -چینهنگاری شده است .اين واحدها در جریان باز و بسته شدن اقیانوس نوتتیس در جنوب ایران شکل گرفته اند .واحدهای زمینساخت -چینهنگاری اصلی در
این ناحیه عبارتند از :رسوبات نوع االکوژنی مربوط به حاشیه جنوبی سکوی ایران مرکزی با سن عمومی پالئوزوییک تا تریاس میانی ؛ واحدهای آتشفشانی و توربیدایت های به
سن تریاس؛ رسوبات فلیشی دگرگون شده با سن عمومی ژوراسیک -کرتاسه پیشین مربوط به حوضه پیش کمانی؛ رسوبات کربناتی سکویی به سن کرتاسه پیشین؛ سنگ های

مربوط به ناحیه زمیندرز شامل افیولیت ،رادیوالریت و گلوکوفان شیست؛ رسوبات حوضه فلیشی ترشیری دارای قطعات اولیستولیتی از سنگ آهک های کرتاسه ،افیولیت ها و
برخی از سازندهای پهنه زاگرس که در حاشیه زاگرس مرتفع شکل گرفته اند؛ رسوبات ناحیه پیشبوم پس کمانی که بهصورت دگرشیب سنگ های دگرشکل بخش شمالی پهنه

سنندج -سیرجان جنوبی را می پوشانند؛ و در نهایت موالسهای پس از کوهزایی که در اثر فرسایش باالآمدگی های ناشی از کوهزاد زاگرس در بخش های درونی و حاشیه ای

سنندج -سیرجان جنوبی شکل گرفته اند.

کلیدواژه ها :دگرگونی ،پهنه سنندج -سیرجان ،زمینساخت -چینهنگاری ،نوتتیس ،زاگرس.
*نویسنده مسئول :محمدرضا شيخ االسالمي

 -1پیشنوشتار
ناحیه سنندج -سیرجان به عنوان پرتکاپوترین پهنه ساختاری در ایران بخشی
از کوهزاد زاگرس و سامانه کوهزاد آلپ -هیمالیاست که در اثر همگرایی میان
بخش شمالی گندوانا با بلوک های سیمرین و جنوب اوراسیا شکل گرفته است
(.)Berberian & King 1981; Sengor 1990; Alavi 1996; Brunet et al., 2009
پیوستگی بلوکهای تشکیلدهنده ایران به گندوانا بر مبنای مشابهت پیسنگ
پانآفریکن ،ویژگی توالی پروتروزوییک پسین و کامبرین در ناحیه زاگرس و نیز نبود
اثرات رویداد واریسکن در بیشتر نقاط ایرانزمین استوار است (.)Saidi et al., 1997
پهنه سنندج -سیرجان از گسل سبزواران در جنوب خاوری تا مرز ترکیه -ایران در
شمال باختری ،شمال عراق ( )Shalair Zoneو از آنجا تا جنوب خاوری آناتولی
ادامه مییابد .رویدادهای زمین ساختی در جریان باز و بسته شدن اقیانوس نوتتیس
منجر به تشکیل محیط های مختلف زمین ساختی و واحدهای چینه ای مرتبط با آنها
شده است .تاکنون انگاره های متعددی در خصوص سازوکار و زمان کافت قاره ای،
آغاز فرورانش اقیانوسی و شروع برخورد قاره ای میان بخش شمالی گندوانا و صفحه
اوراسیا در جنوب ایران ارائه شده ولی تاکنون واحدهای زمینساخت -چینهنگاری
درگیر در این فرایندها در بخش جنوبی سنندج -سیرجان معرفی نشده اند .این
پژوهش که بر پایه مشاهدات صحرایی ،تعبیر و تفسیرهای زمین ساختی و داده های
قابل دسترس سنی و ژئوشیمیایی استوار است به بررسی فرایندهای زمین ساختی و
تشکیل حوضه های رسوبی مرتبط با این فرایندها می پردازد که در پایان منجر به
تشکیل واحدهای زمینساخت -چینهنگاری مختلف در بخش جنوب خاوری پهنه
سنندج -سیرجان شده است.
 -2جایگاه زمین ساختی و زمینشناسی عمومی پهنه سنندج -سیرجان جنوبی

ناحیه سنندج -سیرجان بخش جنوب باختری ایران مرکزی است که از سوی جنوب
باختری به راندگی اصلی زاگرس محدود می شود .مرز شمال خاوري این پهنه با
ایران مرکزی بهدلیل پوشش گسترده سنگ های ترشیری و کواترنر ،تغییرات جانبی
رخساره ها و نیز فعالیت های آتشفشانی گسترده سنوزوییک به خوبی مشخص
نیست (آقانباتی )1383 ،ولی بهطور کلی می توان فروافتادگی های دریاچه ارومیه،
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کویر میقان (توزلوگل) ،گاوخونی و جازموریان را بهعنوان مرز ساختاری شمال
خاوری این پهنه در نظر گرفت (Stöcklin, 1968; Alavi, 1994؛ شکل -1آ).
محدوده مورد بررسی در این پژوهش بخش جنوب خاوری پهنه سنندج -سیرجان
را در برمی گیرد که از گسل سبزواران در بخش جنوب خاوری شروع و تا ناحیه
اقلید ادامه می یابد .گسل سبزواران گسلی راستالغز با طول  170کیلومتر است که
از پیرامون شهرهای سبزواران (جیرفت) و کهنوج می گذرد .اين گسل نهشته هاي
كواترنري را بريده و در برخي نواحي مرز میان سنگ هاي دگرگون و آتشفشاني
ائوسن را در باختر با نهشته هاي جوان كواترنر در خاور تشكيل ميدهد .بهطور کلی
ناحیه مورد بررسی از سنگ های دگرگون تشکیل شده که تحت تأثیر تودههای
نفوذی به سن مزوزوییک قرار گرفته اند .شباهت میان درجه دگرگونی و سنگ
مادر آنها سبب شده این سنگ های دگرگون به چندین مجموعه دگرگونی تقسیم
شوند (هوشمندزاده و همکاران1369 ،؛ سبزه یی1372 ،؛ ;Sheikholeslami, 2002
 .)Sheikholeslami et al., 2008سنگ های غیردگرگون به سن پالئوزوییک در
مکانهایی از ناحیه مورد مطالعه و بیشتر در پیرامون ناحیه اقلید گسترش دارند.
بخشی از محدوده زمین درز زاگرس شامل سنگ های افیولیتی ،رادیوالریتی
و گلوکوفان شیست در بخش جنوب خاوری ناحیه برونزد دارند .این واحدها
با رسوبات فلیشی ترشیری و رسوبات جوان بختیاری پوشیده می شوند
(شکل  -1ب).
 -3شرایط حوضه رسوبی سنندج -سیرجان پیش از بازشدگی
اقیانوس نوتتیس
فرایندهای زمین ساختی در بخش شمال گندوانا و جنوب اوراسیا در محدوده
ایرانزمین کنونی را می توان در قالب دو اشکوب زمین ساختی ()tectonic stage
مهم بیان کرد .اشکوب زمین ساختی اول مربوط به یک رژیم زمین ساخت کششی
در بخش شمالی گندوانا است که در پایان منجر به بازشدگی اقیانوس نوتتیس در

جنوب ایران در ناحیه کنونی سنندج -سیرجان شده است .اشکوب زمینساختی
بعدی رویدادهای زمینساختیای را در بر می گیرد که طی یک واژگونی
243

واحدهای زمینساخت -چینهنگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج -سیرجان

زمین ساختی در یک رژیم فشارشی حاصل از همگرایی این بخش ها بهوجود آمده
و بستهشدن اقیانوس نوتتیس را به دنبال داشته است .از ویژگی های اشکوب اول
اطالعات چندانی در دسترس نیست زیرا توسط فرایندهای گسترده و پیچیده مربوط
به اشکوب بعدی دچار تغییرات زیادی شده و یا از میان رفته اند .با این وجود برخی
ویژگی های بر جای مانده در سنگ های مربوط به این اشکوب زمین ساختی که از
پالئوزوییک پیشین تا پرمین به طول انجامیده ،اطالعاتی در خصوص ویژگی های
حوضه رسوبی در این زمان ارائه می دهند .بررسی های صحرایی در برش های مختلف
از ناحیه و نتایج بررسی دیگر زمینشناسان نشان می دهد که رسوبات پالئوزوییک
زیرین تا تریاس میانی در حاشیه جنوبی سکوی ایران مرکزی ،در یک حوضه در
حال فرونشست با نهشته های آواری و کربناتی شکل می گرفته اند .نیروهای کششی
مؤثر در جریان اشکوب زمین ساختی اول سبب تشکیل کافت های ناقص در این
بخش شده که با فعالیت آذرین اسیدی و بازیک همراه بوده اند (.)Sabzehei, 1974
بخش زیادی از این رسوبات در بخش جنوب باختری ناحیه سنندج -سیرجان جنوبی
در اثر همگرایی بخش شمالی گندوانا با بخش جنوبی صفحه اوراسیا دگرگون و
دگرشکل شده و تحت تأثیر توده های نفوذی بازیک و اسیدی قرار گرفته اند
( .)Sheikholeslami, 2002رسوبات غیر دگرگون مربوط به این زمان در بخش
شمال باختری پهنه سنندج -سیرجان جنوبی گسترش دارند و شامل سنگ های
رسوبی به سن پالئوزییک تا تریاس پسین هستند (قلمرو اصفهان -سیرجان،
 .)Arfania & Shahriary, 2009این سنگ ها قابل مقایسه با سازندهای معادل خود
در پهنه ایران مرکزی هستند .از آنجا که مجموعه های سنگی مربوط به این
زمان هم اکنون دگرگون شده و واحد زمینساخت -چینهنگاری مستقلی در
ارتباط با فرایند فرورانش را به وجود آورده اند ،در بخش خود مورد بررسی
قرار می گیرند.
 -4تشریح واحدهای زمینساخت  -چینهنگاری جنوب سنندج   -سیرجان

با بررسی صحرایی واحدهای سنگی مختلف در بخش جنوب خاوری
سنندج -سیرجان 9 ،واحد مختلف زمینساخت -چینهنگاری به شرح زیر شناسایی
شده اند (شکل  .)2هر کدام از این واحدها نشاندهنده مرحله مشخصی از فرایند
باز شدگی و بسته شدن اقیانوس نوتتیس در ارتباط با کوهزاد زاگرس هستند.
 .1 -4توالی مربوط به حوضه سکویی پالئوزوییک

این توالی متشکل از واحد های دگرگون تا غیر دگرگون سازند های ایران مرکزی به
همراه سنگ های آتشفشانی است که بهطور معمول با همبری زمین ساختی در کنار
دیگر واحدهای سنگی پهنه سنندج -سیرجان قرار می گیرند (شکل  -2واحد  .)1این
سنگ ها بیشتر در بخش شمال باختری ناحیه مورد مطالعه در شمال اقلید و بوانات
دیده می شوند (شکل  -1ب) و در بخش هایی تا حد رخساره شیست سبز دگرگون
شده اند.
 .2 -4واحدهای زمینساخت -چینهنگاری مربوط به بازشدگی نوتتیس

 توربیدایت های به سن کربنیفر پسین -پرمین پیشین :برخی از زمین شناسان بر اینباورند که فرایند ایجاد کافت های ناقص ( )aborted riftsدر بخش جنوبی سنندج-
سیرجان تا زمان پرمین ادامه داشته (;Sabzehei, 1974; Berberain & King, 1981
 )Rashid Nejad-Omran et al., 2002; Sheikholeslami, 2002و از آن پس حوضه
اقیانوسی نوتتیس شروع به شکلگیری کرده است .ویژگی های حوضه رسوبی
کششی و فعالیتهای آتشفشانی مربوط به آن ،واحد زمینساخت -چینهنگاری
مشخصی را در بخش هایی از سنندج -سیرجان جنوبی در ناحیه کوه مهار در شمال
نیریز ( )Sheikholeslami, 2002و شمال باختر سیرجان به وجود آورده است .این
واحد زمینساخت -چینهنگاری شامل تناوبی از ماسهسنگ ،شیل ،گدازه های بالشی،
توربیدایت های آهکی -دلومیتی ،گل سنگ ،برشهای همزمان با رسوبگذاری در
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اندازه های مختلف و چرت های نازک الیه است که درجه ضعیفی از دگرگونی
را تحمل کرده اند (شكل  -2واحد.)2گدازه های این مجموعه ترکیب بازالتی
تا آندزیت پورفیری داشته و در بخشهایی ساخت بالشی از خود نشان می دهند
( .)Sheikholeslami, 2002گدازه های اسیدی مربوط به این واحد نیز که
بيشترریولیت های پورفیری هستند در برخی از مناطق مانند منطقه چاه گز گزارش
شده اند .به این ترتیب به نظر می رسد فعالیتهای آتشفشانی درون این مجموعه به
صورت دوگانه ( )Bimodalباشد (سبزه یی ،منتشر نشده) .بررسی ژئوشیمیایی روی
این سنگ ها در ناحیه کوه مهار نشاندهنده ویژگی آلکالن تا سابآلکالن آ نها و
فوران در یک محیط درون قاره ای است ( .)Sheikholeslami, 2002مجموعه های
دگرگون شده پالئوزوییک در بخش های جنوبی ناحیه مورد مطالعه به گونه تدریجی
به این مجموعه تبدیل می شوند .از سنگآهک های این مجموعه در ناحیه کوه مهار
فسیل های گوناگونی به دست آمده که سن کربنیفر پسین -پرمین پیشین بدان نسبت
داده شده است (روشنروان و امینی.)1374 ،
 سنگ های آتشفشانی و رسوبات توربیدایتی تریاس :کششی که از زمان پرمین درناحیه مورد مطالعه شروع شده تا تریاس میانی ادامه پیدا کرده و حاصل آن فورانهای

بازالتی در محیط قارهای و زیر دریایی بوده است (اشراقی و همکاران1378 ،؛
روشنروان و همکاران .)1376 ،این واحد زمینساخت -چینهنگاری در چند
نقطه در ناحیه مورد بررسی برونزد دارند .بازالت های این واحد در ناحیه شمال
قطروییه (شمال خاوری نیریز) بهطور دگرشیب روی مجموعه های دگرگون
پالئوزوییک قرار گرفته و توسط رسوبات توربیدایتی شامل سنگآهک ،شیل
و ماسهسنگ به سن تریاس پسین پوشیده شده اند (اشراقی و همکاران 1378؛
 .)Sheikholeslami, 2002بازالت یادشده از کلینوپیروکسن و پالژیوکالز تشکیل
یافته و دگرگونی خفیف سبب تشکیل کلریت ،اپیدوت ،سریسیت و آلبیت در
آنها شده است .چند نمونه از توربیدایت های آهکی در این مجموعه مورد مطالعه
قرار گرفته که از آنها پالینومورف های به سن رتین گزارش شده است
(اشراقی و همکاران .)1378 ،رخنمون دیگری از این واحد زمینساخت -چینهنگاری
در  45کیلومتری جنوب سیرجان رخنمون دارد (شکل .)3در این ناحیه برونزد تریاس با
چندین متر ماسهسنگ و شیل زیتونی آغاز می شود که چندین الیه گدازه های بازالتی
در آن دیده می شود .درون این ماسهسنگ ها و شیل ها ،اولیستولیت های سنگآهکی
به سن پرمین پسین به ابعاد مختلف از چند سانتیمتر تا چندین متر دیده می شود.
روی این مجموعه ردیف به نسبت ستبری (بیش از  300متر) از سنگ آهک های
بیومیکرایتی خاکستری روشن نهشته شده که بخشی از آنها به دولومیت های زرد
رنگ تبدیل شده است .از این واحد مجموعه فسیلی به سن تریاس میانی تا تریاس
پسین گزارش شده است (روشنروان و همکاران.)1376 ،
در ناحیه اقلید این مجموعه بهصورت سنگ های آتشفشانی همراه با شیست ها دیده
می شوند که توسط دایک های دیابازی قطع شده اند .این سنگ  ها از نوع ریولیت و
توف هستند ( .)Alric & Virlogeux, 1977وجود الیستولیت های سنگآهک پرمین
در رسوبات تریاس در جنوب سیرجان و نیز حضور رسوبات توربیدایتی در مناطق
دیگر مورد اشاره به همراه فوران های بازالتی از نوع قاره ای و زیردریایی حکایت از
ناآرامی حوضه در تریاس و ادامه گسترش حوضه اقیانوسی نوتتیس دارد .بررسی
ژئوشیمیایی ریولیت های تریاس روی عناصر اصلی و کمیاب در ناحیه اقلید نشان
می دهد که این ریولیت ها حاصل آناتکسی مواد ناهمگونی است که از ماگمایی
پر مایه از آلکالن ها خواه سدیمدار و یا پتاسیمدار حاصل شده است .این سنگ های
ریولیتی آلکالن از ذوب بخشی یا آناتکسی سنگ های ژرف پوسته ای حاصل شده اند
و همراهی آنها با با سنگ های بازالتی بیانگر نفوذ و هجوم این ماگمای گرم گوشته ای
به درون پوسته و ایجاد ذوب بخشی سنگ های پوسته ای و در نتیجه تولید ماگمای
آناتکسی اسیدی است (هوشمندزاده و همکاران.)1369 ،

محمدرضا شيخ االسالمي

بررسی ژئوشیمیایی گدازه هاي بازیک تریاس در ناحیه شمال خاور نیریز
نشاندهنده ماهیت سابآلکالن آنهاست ( .)Sheikholeslami, 2002حضور توام
بازالت های قاره ای در ناحیه جنوب باختر سیرجان و بازالت های زیردریایی در شمال
خاور نیریز نشان می دهد که فوران های آتشفشانی تریاس زمانی درون آب و زمانی
در خشکی رخ داده است.
 .3 -4واحدهای زمینساخت -چینهنگاری مربوط به فرورانش

به دنبال ایجاد یک اشکوب زمینساختی فشارشی در بخش شمالی گندوانا ،گسترش
حوضه اقیانوسی نوتتیس با شروع فرورانش به زیر حاشیه جنوبی ایران مرکزی در
تریاس پسین  -ژوراسیک پیشین خاتمه می یابد (;Berberian & Kings, 1981
 .)Davoudzadeh & Schmidt, 1983فرایند فرورانش در ناحیه مورد بررسی تشکیل
واحدهای زمینساخت -چینهنگاری زیر را به دنبال داشته است.
 مجموعه های دگرگونی به سن پالئوزوییک تا تریاس میانی :فرورانش پوسته اقیانوسینوتتیس به زیر حاشیه جنوب ایران مرکزی ،دگرگونی و دگرشکلی گسترده ای
را در این ناحیه به دنبال داشته و هسته های دگرگونی پهنه سنندج -سیرجان را
بهوجود آورده است .در اثر این رویداد رسوبات پالئوزوییک پیشین تا تریاس
میانی در حاشیه جنوبی سکوی ایران مرکزی به صورت گسترده دگرگون شده اند
( .)Sheikholeslami, 2002ویژگی های سنگ شناسی ،دگرگونی و تعیین سن این
سنگهای دگرگونی منجر بهشناسایی چهار مجموعه دگرگونی در ناحیه سنندج-
سیرجان جنوبی شده است (سبزهیی1372 ،؛ ( )Sheikholeslami et al. 2008سه در
شکل  .)2این مجموعه ها به تدریج به توالی توربیدایتی اشاره شده در باال به سن
کربنیفر پسین -پرمین پیشین می رسند .مجموعه دگرگونی شماره یک قدیمی ترین
مجموعه دگرگونی در پهنه سنندج -سیرجان است که روی سنگ های اولترابازیک
قدیمی جای گرفته است .ترکیب سنگ شناسی این مجموعه در بخش های مختلف
ناحیه مورد بررسی یکسان نیست ولی بهطور کلی از گنیس ،آمفیبولیت،گابرو
آمفیبولیت ،میکاشیت ،کوارتزیت و در برخی نقاط گرانیت آناتکسی تشکیل شده
است (شکل  .)a-4از ویژگیهای این مجموعه درجه دگرگونی به نسبت باالی آن
است بهطوری که تا رخساره آمفیبولیت باالیی می رسد .گنیس های این مجموعه در
ناحیه کرسفید مورد بررسی سن سنجی قرار گرفته و سن  520میلیون سال از آنها
به دست آمده است ( .)Sheikholeslami, 2002این مجموعه در ناحیه شمال نیریز
و بوانات دارای ساختار ناحیه ای گنبدی شکل است و بررسی های ژئوشیمیایی و
سنگنگاری روی آنها نشان از سنگ مادر گرانیتی دارد (Sheikholeslami, 2002؛
هوشمندزاده و همکاران.)1369 ،
مجموعه دگرگونی شماره  2شامل مرمرهای دولومیتی وکلسیتی ،میکاشیست،

کوارتزیت ،اسلیت  ،چرت ،گنیس ،شیست سبز و مقدار زیادی آمفیبولیت است
(شکل  -4آ) .ساخت های رسوبی در مرمرهای کلسیتی اين مجموعه نشان می دهند
که رسوبات آهکی اولیه توربیدات های آهکی بوده اند که در اثر روان شدن رسوبات
زیردریایی به وجود آمده اند (سبزه یی ،منتشر نشده) .این ویژگی ها نشاندهنده آن
است که حوضه رسوبی در زمان تشکیل این رسوبات حوضه ناآرامی است که
فعالیت های آتشفشانی به صورت گسترده در آن صورت می گرفته است .سن تشکیل
این رسوبات پیش از دگرگون شدن بر پایه بررسی های فسیل شناسی در ناحیه خبر در
جنوب سیرجان پالئوزوییک پیشین تعیین شده است (ناظمزاده و همکاران.)1376 ،
مجموعه دگرگونی شماره  3بهطور کلی از مرمر ،شیست و مقدار کمی آمفیبولیت
تشکیل شده است (شكل  -4ب) .چین خوردگی ها از ساختارهای عمده در این
مجموعه هستند که در مقیاس های گوناگون و بهصورت چین های همشیب ،غالفی و
بدون ریشه دیده میشوند .مهم ترین رخنمون این مجموعه در ناحیه خبر در جنوب
سیرجان واقع شده که از بخش های کم دگرگون آن فرامینفرها و براکیوپودهای به
سن دونین میانی -پسین گزارش شده است (ناظمزاده و همکاران.)1376 ،

سنگ های کربناتی دگرگون مجموعه شماره  3بهگونه ای تدریجی به مجموعه ای
از شیست ،فیلیت ،کوارتزیت ،ماسه سنگ ،شیل ،توربیدات های آهکی برشی و مقدار
زیادی شیست سبز همراه با گدازه های بالشی تبدیل که به عنوان مجموعه شماره
 4نامگذاری شده اند .طبقات کربناتی در بخش های باالیی آن ظاهر و در پایان به
شیست و کربنات های کربنیفر باالیی -پرمین زیرین تبدیل می شوند (شكل  -4پ).
گسترده ترین برونزد این مجموعه در کوهستان سرگز در بخش جنوب باختری و
باختر چهارگوش سبزواران رخنمون دارد و به همین دلیل در این مناطق با عنوان
مجموعه سرگز نامگذاری شدهاند (سبزه یی .)1372 ،با توجه به سنگشناسی فعلی
آنها به نظر می رسد سنگ های اولیه این مجموعه ،سنگ های رسوبی با منشأ پلیتی،
سنگ های آذرآواری ،دیاباز و گدازه های بالشی بوده اند .در ناحیه جنوب سیرجان
سنگآهک های بازبلورین شده دارای میکروفسیل های به سن کربنیفر پسین -پرمین
پبشین هستند (روشنروان و همکاران.)1376 ،
 کمان ماگمایی :این واحد بخشی از کمان ماگمایی گستردهای است که بهطورناپیوسته از بخش جنوبی خاوري سنندج -سیرجان تا پايانه شمال باختري آن
بهطور ناپیوسته و به طول  800کیلومتر ادامه دارد (شكل  .)5این کمان ماگمایی
در بخش جنوبی سنندج-سیرجان برای اولین بار در ناحیه نیریز معرفی شد
( .)Sheikholeslami, 2002با توجه به این که بیشتر آنها در بازه زمانی تریاس تا
ژوراسیک شکل گرفته اند می توان این مجموعه ها را حاصل فعالیت های شدید
ماگمایی دانست که همزمان و یا بعد از فرورانش اقیانوس نوتتیس به زیر ایران مرکزی
در اواخر تریاس و اوایل ژوراسیک رخ داده است .این فعالیت در ژوراسیک میانی
به اوج رسیده و ناحیه مورد مطالعه مورد نفوذ توده های ماگمایی متعددی قرار گرفته
که به نظر می رسد خاستگاه مشترکی دارند .ترکیب اصلی این توده ها گرانودیوریتی
و گرانیتی بوده ولی ترکیبات سینیتی ،مونزونیتی و گابرویی نیز به صورت محدود در
آنها دیده می شود .سنگ های در برگیرنده بیشتر سنگ های دگرگون شده هستند.
ویژگی های ژئوشیمیایی این توده ها مشابه با گرانیتوییدهای تشکیل شده در مناطق
کمان قاره ای هستند .این فرایندها توسط برخی از پژوهشگران به فعالیت های گسترده
ماگمايی در ارتباط با رویداد سیمرین میانی نسبت داده شده است (برای نمونه
آقانباتی .)1383 ،توده های سازنده این کمان ماگمایی در بخش جنوبی سنندج-
سیرجان عبارتند از:
 توده های نفوذی باختر و جنوب باختر سبزواران :جنوبی ترین بخش کمان ماگماییدر باختر سبزواران بهصورت توده های گرانودیوریت و گابرویی رخنمون دارند که
در مجموعه سنگ های به سن ژوراسیک و به مقدار کمتری در سنگ های دگرگون

ناحیه ای تزریق شده اند (شكل  .)5ویژگی های سنی و ژئوشیمیایی این توده تاکنون
مورد بررسی قرار نگرفته است ولی سن نفوذ آنها بر پایه روابط چینه ای به ژوراسیک
پیشین نسبت داده شده است (شهرکی قدیمی .)1379 ،بخش آتشفشانی این توالی
شامل توف اسپلیتی ،جریانات اسپلیتی تا بازالتی و پیروکسن آندزیت -بازالت است.
 توده های نفوذی سیاهکوه :این مجموعه به صورت دو گروه توده  های باتولیتیگرانودیوریت ،گرانیتی و نیز لوکوگرانیتی گابرو دیوریتی -دیوریتی رخنمون دارند
(شكل  .)5مهمترین این توده ها ،توده باتولیتی سیاهکوه است که در مجموعه های
دگرگونی سه و چهار تزریق شده است .این توده شامل لوکوگرانودیریت درشت تا
متوسط دانه ،لوکومونزوگرانیت و آلکالیگرانیت است با مقدار کمی سینیت است.
همچنین این مجموعه شامل شماری آنکالوهای مافیک در اندازه های مختلف است
( .)Arvin et al., 2007این مجموعه توسط آلکالیگرانیت و دایک های گرانوفیر
مورد نفوذ قرار گرفته است .بررسی های ژئوشیمیایی نشاندهنده ویژگی متاآلومینوس
تا پرآلومینوس ،گرانیت آلکالن از نوع  Iاست که در محیط کمانی شکل گرفته است.
سنسنجی ایزوتوپی نئودیمیم سن  199±30میلیون سال را برای این توده به دست داده
است (.)Arvin et al., 2007
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 توالی آتشفشانی -رسوبی ارزوییه :این توالی شامل سنگآهک ،آهک مارنی،سنگآهک ماسه ای و سنگ های آتشفشانی است (شكل  .)5بخش آتشفشانی شامل
بازالت ،آندزیت و تراکیآندزیت است .بخش رسوبی شامل میکروفسیل های به سن
ژوراسیک پسین-کرتاسه پیشین است (منصف و همکاران .)1390 ،این توالی توسط
سنگآهک های اربیتولیندار کرتاسه زیرین پوشیده می شوند .ژئوشيمي عناصر اصلي
و کمياب سنگهای آتشفشانی ،تحوالت ماگمايي را از گرايش تحولي به سوی
کلسيمي -قليايي نشان ميدهند .ترکيب شيميايي کلينوپيروکسنها مشابه با ترکيب
اين کاني در مناطق فرورانش است و از يک ناحيه مرتبط با کمان آتشفشاني منشأ
گرفته است (منصف و همکاران.)1390 ،
 توده نفوذی باغکنار (خبر) :این گرانیت نوعی لوکوگرانیت است که بافت آن ازگزنومورفیک گرانوالر تا هیپدیومورف گرانوالر متغیر است .این توده نفوذی به
شکل یک باتولیت در زیر بخش جنوبی این ورقه در کوه درنیان و قدمگاه و روتشون
تشکیل شده است .اثر دگرگونی این گرانیت بهصورت شکلگیری کانی های پس از
دگرگونی و باال رفتن درجه دگرگونی ،دگرشکلی پالستیک در پیرامون این توده و
کانیزایی آهن در منطقه دیده می شود .داده تعیین سن مطلق از این گرانیت موجود

نیست ولی سن این گرانیت بر مبنای روابط چینه ای در محدوده سنی تریاس میانی و
ژوراسیک است (ناظمزاده و همکاران.)1376 ،
 چاه دزدان :یکی از بزرگترین توده های نفوذی در سنندج -سیرجان به قطر 40کیلومتر است که در شمال باختر سیرجان برونزد دارد (شكل  .)5این توده در
سنگ های دگرگونی ناحیه ای تزریق شده و آثار دگرگونی مجاورتی از خود به جای
گذاشته است .ترکیب این توده بیشتر گرانیت و گرانودیوریت است .این گرانیت در
بخش های خارجی نزدیک سنگ میزبان سرشار از بلورهای کردیریت ،آندالوزیت،
گارنت و بیوتیت است .در درون این گرانیت قطعات بیگانه هورنفلسی زیادی از
سنگ میزبان دیده می شود .هاله دگرگونی این گرانیت یک دگرگونی پیشرونده را
نشان می دهد که به ترتیب از کناره گرانیت به سوی بیرون سبب پدیداری هورنفلس،
شیست ها و اسلیت های لکهدار شده است (روشنروان و امینی .)1374 ،بررسی های
ژئوشیمیایی نشاندهنده ویژگی کالک آلکالن ،پرآلومینوس و گرانیت گونه  Sاست.
سن این توده به روش پتاسیم آرگون  167میلیون سال ( )Sheikholkeslami, 2002و
به روش اورانیم -سرب نیز ( 167-164فضلنیا )1386 ،میلیون سال تعیین شده است.
 چاه بازرگانی :توده های چاه بازرگانی بخش دیگری از کمان ماگمایی در بخشجنوبی سنندج -سیرجان هستند .این توده در اساس از گابرو به همراه بخش های
عدسی شکل آنورتوزیت ،تروکولیت ،کلینوپیروکسنیت و ورلیت تشکیل شده است.
تعیین سن ایزوتوپی روی این مجموعه بهروش اورانیم -سرب سن 170/5+1/9
میلیون سال را به دست داده که به ماگماتیزم مرتبط با فرورانش نسبت داده شده است
(.)Fazlnia et al., 2013
 چاه قند :بخش دیگری از فعالیت ماگمایی بازیک مربوط به کمان ماگمایی بخشجنوبی سنندج -سیرجان در ناحیه چاه قند رخنمون دارد .این مجموعه در شمال
خاوری نیریز و جنوب باختری شهر بابک قرار گرفته است .سنگ های این توده
بهطور عمده شامل اولیوین کلینوپیروکسنیت پالژیوکالزدار ،الیوین گابرو و گابرو
دیوریت هستند .این مجموعه سنگی آذرین با نفوذ در میان سنگ های پلیتی و کوارتز
فلدسپاتی پرمین باال که یک رویداد دگرگونی ناحیه ای را تحمل کرده اند سبب
دگرگونی مجاورتی شده که درجه آن از رخساره پیروکسن هورنفلس تا رخساره
آلبیت اپیدوت هورنفلس میرسد (اترودی و همکاران .)1385 ،سن سنجی روی
بیوتیت های هورنفلس  های پیرامون این توده به روش پتاسیم-آرگون سن  159میلیون
سال را به دست داده است (.)Sheikholeslami, 2002
 گرانیت بندنو (توتک) :كمپلكس تاقديس كوه سفيد توتک در بخش جنوبي پهنهسنندج -سيرجان از مناطقي است كه واحدهاي دگرگوني با سن پالئوزوييك را
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مي توان در آن دید .در مركز اين تاقديس توده نفوذي مونزوگرانيتي تا گرانوديوريتي
بندنو نفوذ كرده كه تأثير حرارتی آن را روي سنگ  های شيستي پیرامون قابل
مشاهده است (حسيني و همكاران .)1390 ،اين توده مونزوگرانيتي با ماهيت کالک-
آلکالن و پرآلومين حاصل ذوب بخشي پوسته قارهاي است كه همزمان با يك رژيم
زمين ساختي برشي خميري در سنگ هاي دگرگوني منطقه نفوذ كرده است .تعيين
سن به روش اورانيم -سرب سن  173+9میلیون سال (ژوراسيك مياني) برای این توده
را نشان می دهد (حسینی و همکاران.)1390 ،
 رسوبات فلیشی کم دگرگون حوضه پیش کمانی :شرایط ناپایدار در زمان ژوراسیکبا تشکیل حوضه های رسوبی آواری گسترده که در آن مواد حاصل از تخریب و
فرسایش سنگ های کهن تر رسوب می کرده و نیز فوران های گسترده بازیک
روی می داده ،ادامه یافته است (واحد  4در شکل .)2در منطقه حاجیآباد توالي
سنگ های آتشفشانی -رسوبی منطقه حاجيآباد نمايانگر تناوبي از سنگ آهك
ماسه  اي ،آهك هاي ائولیتی ميكرواسپاريتي و سنگ هاي ولكانيكي است كه با
واحد سنگآهك اربيتولين دار كرتاسه زيرين پوشيده شده اند .با توجه به مطالعات
سنگنگاری ،سنگ های ژوراسيك زيرین -مياني حسينآباد از هورنبلند گابرو،

كوارتز ديوريت و بازالت و سنگ های ژوراسيك بااليي -كرتاسه زيرين حاجيآباد
بیشتر از بازالت آندزيتي ،آندزيت ،هيالوآندزيت وداسيت تشكيل شده اند
(منصف و همكاران .)1390 ،اين توالی هاي ماگمايي به علت فوران در محيط
دريايي تحت تأثير محلول هاي گرمابی كم و بيش اسپيليتي شده اند .ماگماهاي
مادر اين توالیهای سنگي درآشيانه هاي ماگمايي پوسته اقيانوسي شواهد تفريق
را نشان مي دهند (حضور سنگهاي حد واسط) (منصف و همکاران.)1390 ،
با توجه به ویژگیهای سنگشناسی و رسوبی این مجموعه و از آنجا که در جلوی
کمان ماگمایی حاصل از فرورانش قرار گرفته اند ،می توان آنها را فلیش های تشکیل
شده در یک محیط پیش کمانی در نظر گرفت که با ادامه فوران های بازیک مربوط
به کمان آتشفشانی در این محیط همراه بوده است .بخش های آتشفشانی و رسوبی
این واحد زمینساخت -چینهنگاری در بخش هایی دگرگون شده است و برگوارگی
کم و بیش نافذی را به وجود آورده اند ( .)Sheikholeslami et al., 2008وجود
دگرگونی و دگرشکلی در این مجموعه و گسترش نیافتن آن در سنگآهک های
کرتاسه که روی این مجموعه قرار گرفته است می تواند پیامد عملکرد
بخش های دیگر رویداد سیمرین در ژوراسیک میانی و یا انتهای ژوراسیک
باشد.
 سکوی کربناتی کرتاسه زیرین :کربناتهای سکوی قارهای به سن کرتاسه پیشیندر بخش جنوبی ناحیه گسترش دارند .اين رسوبات بخشی از سكوي قارهاي
هستندكه به موازات حاشیه شمال خاوري صفحه آفريقا -عربي در بخش شمالی
گندوانا تشکیل شدهاند ( .)Kazmin et al., 1986پیشروی دریای کرتاسه زیرین روی
حوضه های ژوراسیک مربوط به این سکو با تشکیل ماسهسنگ های سرخ رنگ و
کنگلومرای قاعدهای شروع و با تشکیل سنگآهک های اربیتولین دار ادامه می یابد
(شکل -2واحد .)5این واحد زمینساخت -چینهنگاری بخشی از رسوبات سکوی
قاره ای به سن ترياس پسین-کرتاسه پسين است که از جنوب سنندج -سیرجان
آغاز و تا عراق ادامه می یابد (محجل .)1392 ،معادل این واحد زمینساخت-
چینهنگاری در شمال باختر سنندج -سیرجان به نام بيستون و در عراق به نام اورامان
ناميده شده است (محجل1392 ،؛  .)Braud, 1987سنگ های مربوط به این واحد
زمینساخت -چینهنگاری بهگونه  ای گسترده در ساختارهای راندگی بخش جنوبی
ناحیه مورد مطالعه شرکت دارند .وجود سنگ های آتشفشانی با خاستگاه کالکآلکالن
در میان سنگآهک های اربیتولین دار در بخش های جنوب خاوری(حاجیآباد) و
شمال باختری (اقلید) ناحیه مورد بررسی نشان دهنده ادامه فعالیت آتشفشانی در این
زمان است (شهیدی و طراز1379 ،؛ سیفوریپور.)1381 ،
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 .4 -4واحدهای زمینساخت -چینهنگاری مربوط به برخورد و پس از آن

 زمیندرز زاگرس :این واحد زمینساخت -چینهنگاری شامل بقایای ناحیه زمیندرز زاگرسدر جنوب سنندج -سیرجان و در شمال گسل اصلی زاگرس است (شکل  -2واحد .)6
این واحد زمینساخت -چینهنگاری در ناحیه میان حاجیآباد تا اسفندقه حضور
دارد و شامل برشهای زمینساختی فلسی ()imbricated tectonic slices
از افیولیت ،رادیوالریت و گلوکوفان شیست است که با سنگآهکهای کرتاسه،
سنگهای آتشفشانی و فلیشهای ائوسن در هم آمیختهاند (.)Agard et al., 2005
افیولیت های این منطقه بخشی از کمربند افیولیتی بیرون زاگرس
( )Outer zagros Ophiolite beltمربوط به بقایای افیولیت های کرتاسه باالیی
پهنه فرافرورانش در راستای خط درز بیتلیس -زاگرس در جنوب زاگرس هستند
( .)Shafaii Moghadam & Stern, 2011افیولیت های این ناحیه به دو
بخش تقسیم می شوند :افیولیت های بخش شمالی که سن تریاس پسین-
کرتاسه دارند (کمپلکس سیخوران -شوقان) (;Ghasemi et al., 2002
 )Ahmadipour et al., 2003و افیولیت های بخش جنوبی که با عنوان
افیولیت های حاجیآباد نامیده می شوند و در مجاورت گسل اصلی زاگرس قرار
گرفته اند .این سنگ ها در کرتاسه پسین شکل گرفته و به شدت تکتونیزه هستند
(.)Shafaii Moghadam & Stern, 2011
 حوضه های فلیشی ترشیری (پيش بوم زاگرس) :این واحد زمینساخت -چینهنگاری(شکل  -2واحد  )7روی بخش حاشیه ای زاگرس مرتفع درمجاورت سنندج-
سیرجان جنوبی شکل گرفته و به نظر می رسد در بخش های میانی و شمال باختری
سنندج -سیرجان نیز ادامه داشته باشد (محجل .)1392 ،در ناحیه نیریز این فلیش ها
شامل تناوبی از ماسهسنگ ها شیل و سیلتستون های زیتونی رنگ هستند که دارای
قطعات خارجی یا اولیستولیت های بسیار گوناگون و در ابعاد مختلف از سانتیمتر تا
کیلومتری هستند .سنگآهک های کرتاسه زیرین ،سنگآهک های سازند جهرم،
قطعات مختلف افیولیتی و سنگ های دگرگون از جمله قطعات اولیستولیتی هستند
که در این مجموعه یافت میشوند .در ناحیه چاهک در شمال نیریز در درون این
فلیش ها تکه هایی از سازند های زاگرس مانند آهکهای سازند تاربور ،سازند جهرم،
سازند ساچون و قطعات بزرگی از سازند سروک و سنگآهک های ژوراسیک
باالیی و نیز مرمرها  ،آمفیبولیت ها و میکاشیت مربوط به سنگ های پالئوزوییک و
سنگ های مزوزوییک دیده می شود (روشنروان و همکاران .)1373 ،گوناگونی
قطعات و اندازه آنها نشانگر آن است که مجموعه فلیشی یادشده در یک پهنه بسیار
پویا تشکیل شده است .مجموعه های فسیلی گوناگونی در بخش های مختلف این

حوضه گزارش شده که در شمال نیریزسن ائوسن پیشین تا الیگوسن پسین را به
دست داده اند (روشنروان و همکاران .)1373 ،در ناحیه اقلید روی این مجموعه،
سنگآهکهای ریفی به سن الیگوسن پایانی -میوسن آغازین قرار می گیرد
(شهیدی و طراز .)1379 ،این مجموعه از دید جایگاه ژئودینامیکی می تواند معادل
حوضه پیشبوم زاگرس در نظر گرفته شود که نهشته های حاصل از برخورد در آن
رسوب می کرده اند.
 رسوبات حوضه پیش بوم پس کمانی ( :)Retroarc foreland basinاین واحدزمینساخت -چینهنگاری نمایانگر رسوباتی هستند که با پیشروی دریا در الیگوسن
پسین پس از تشکیل حوضه های فلیشی ترشیری شکل گرفته اند (شکل  -2واحد .)8
این مجموعه رسوبی با ناپیوستگی زاویه دار مشخص روی بسیاری از واحدهای قدیمی
در بخش شمالی ناحیه مورد مطالعه و حاشیه جنوبی ایران مرکزی قرار می گیرد.
بخش قاعده ا ی این توالی کربناتی و آهک ریفی است که به تدریج به رسوبات
آواری تبدیل می شود .زمین ساخت کششی و به دنبال آن فرونشست حوضه سبب

شده ستبرای زیادی از رسوبات در این حوضه تشكيل شده که توسط رویدادهای
زمین ساختی آلپی دچار چینخوردگی شده اند.
 رسوبات پس از کوهزایی :ناحیه مورد مطالعه همانند دیگر نقاط ایران درپایان ميوسن تحت تأثير حركات كوهزايي مهمي قرار گرفته كه به باور
( Berberian & King (1981با شروع دومين مرحله بازشدگي درياي سرخ و خليج
عدن همزمان است .در نتيجه اين حركات ،كه با ايجاد نيروهاي فشاري همراه بوده ،با
فراخاست زمين و پسروي دريا ،چرخههاي فرسايشي چيرهشده و حاصل آن ،پر شدن
سريع گوديها با رسوبات آبرفتي -كوهپايهاي است (آقانباتی )1383 ،كه در ایران
مرکزی و البرز به ترتیب به نام سازندهاي بختياري و هزاردره نامگذاري شدهاند .این
رسوبات که از نوع رسوبات موالس گونه سرخ رنگ مرکب از ماسهسنگ ،کنگلومرا
و تناوب مارن های سرخ ژیبس دار و مارن های خاکستری متمایل به سبز هستند با
یک دگرشیبی مشخص روی رسوبات فلیشی حوضه پیش بوم پس كمانی و دیگر
واحدهای زمینساخت -چینهنگاری پیش از خود در بخشهای درونی و حاشیه ای
سنندج -سیرجان قرار می گیرند (شکل .)2
 -5نتیجه گیری ژئودینامیکی
بررسی واحدهای زمینساخت -چینهنگاری مختلف در پهنه ناحیه سنندج-
سیرجان جنوبی نشان دهنده رابطه مستقیم میان شکل گیری آنها و زمین ساخت
ناحیه است .ویژگی های زمین ساختی این ناحیه متأثر از فرایند کافت اقیانوسی،
گسترش اقیانوس نوتتیس ،فرورانش و سرانجام بستهشدن این حوضه اقیانوسی است
(شکل  .)6بررسی های صحرایی انجام شده در این ناحیه و نتایج بررسی های
ژئوشیمیایی و سن سنجی اشاره شده در بخش های پیشین نشان می دهد که در
زمان پالئوزوییک رسوبات توربیدایتی در یک محیط نا آرام همراه با فعالیت های
ماگمایی و آتشفشانی شکل می گرفته اند .شرایط رسوبی این حوضه ها را می توان
همانند حوضه های کششی درون قاره ای و یا کافت های ناقص در نظر گرفت که
سبب شکاف در پوسته و شکل گیری سنگ های اولترابازیک شده اند .در زمان پرمین
پیشین این کشش منجر به بازشدگی اقیانوس نوتتیس شده که تا پایان تریاس میانی
ادامه یافته است (شکلهای  -6آ و ب) .در زمان تریاس پسین -ژوراسیک پیشین
پوسته اقیانوسی نوتتیس با فرورانش به زیر حاشیه جنوبی ایران مرکزی شروع به
مصرف شدن می کند .حاصل این فرورانش ،دگرگونی سنگ های پالئوزوییک
حاشیه جنوب ایران مرکزی ،شکل گیری کمان ماگمایی مرتبط با فرورانش و تشکیل
رسوبات فلیشی دگرگونشده با سن عمومی ژوراسیک -کرتاسه زیرین مربوط
به حوضه های پیش کمانی است (شکل  -6پ) .این مجموعه ها در زمان کرتاسه
پیشین به دنبال پیشروی دریا توسط رسوبات کربناتی سکویی پوشیده می شوند
(شکل -6ت) .فرایند فرورانش تا پیش از ائوسن ادامه می یابد و از آن زمان به
بعد برخورد قاره  ای منجر به فرارانش افیولیت ها ،رادیوالریت ها و پدیدارشدگی
گلوکوفان شیست می شود (شکل  -6ث) .به دنبال این برخورد رسوبات حوضه
فلیشی ترشیری دارای قطعات اولیستولیتی از سنگآهک های کرتاسه ،افیولیت ها
و برخی از سازندهای پهنه زاگرس روی حاشیه زاگرس مرتفع شکل می گیرند.
مرحله های پایانی کوهزاد زاگرس با تشکیل رسوبات ناحیه پیش بوم پس کمانی که
به صورت دگرشیب سنگ های دگرشکل بخش شمالی پهنه سنندج -سیرجان جنوبی
را می پوشانند و نیز موالس های پس از کوهزایی که در اثر فرسایش باال آمدگی های
ناشی از کوهزاد زاگرس در بخش های درونی و حاشیه ای سنندج -سیرجان جنوبی
شکل گرفتهاند ،مشخص مي شوند (شکل  -6ث).
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شکل  -1آ) موقعیت پهنه سنندج -سیرجان در ایران و مرزهاي این پهنه؛ ب) نقشه زمین ساختی بخش جنوبی سنندج -سیرجان و واحدهای زمین شناسی مختلف در این پهنه.
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شکل  -2واحدهای زمینساخت -چینهنگاری اصلی پهنه سنندج -سیرجان جنوبی که بر پایه مشاهدات صحرایی
و داده های موجود رسم شده است .واحدهای مختلف به ترتیب توضیح داده شده در متن شماره گذاری شده اند.

شکل  -3توالی توربیدایتی تریاس باالیی ( )Trtشامل ماسه سنگ ،شیل های زیتونی ،بازالت و قطعات اولیستولیتی کربناتی پرمین که بهصورت
دگرشیب سنگ آهک ها و دولومیت های بازبلورین شده پرمین ( )Prرا می پوشانند و خود توسط سنگ آهک های دلومیتی تریاس باالیی
( )Trcپوشیده می شوند.
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شکل  -4مجموعه های دگرگون در پهنه جنوبی
سنندج -سیرجان )a .گنیس های مجموعه
یک (بخش چپ تصویر) و آمفیبولیت و مرمر
مجموعه شماره دو در بخش راست تصویر،
ناحیه خبر ،جنوب سیرجان؛  )bمرمرهای واحد
شماره  3در ناحیه کرسفید ،شمال خاوری نیریز؛
 )cشیست های سبز مجموعه شماره  4که به تدریج
به کربنات های کربنیفر زیرین -پرمین (بخش
چپ تصویر) تبدیل می شوند ،كوه مهار ،جنوب
باختر سيرجان.

شکل  -5پراکندگی سری های آتشفشانی و ماگمایی در بخش جنوبی پهنه سنندج -سیرجان.
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شکل  -6الگوی ساده ژئودینامیکی بخش جنوب خاوری سنندج -سیرجان در ارتباط با بازشدگی ،گسترش و بسته شدن اقیانوس نوتتیس.
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