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 شناسی ایرانزمین

  شناسیارشد زمینآمادگی آزمون کارشناسیجزوات 
  
  

 : گروه زمین آزمونفیتأل

 
 
 
 

د گروه مولفین زمین آزمون مطابق حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی با افرا تذکر:

غیرقانونی و بدون مجوز جهت  صورتبهحقیقی یا حقوقی که از نام یا محتواي جزوات تألیفی گروه زمین آزمون 

هاي مجازي و یا موسسات به فروش برسانند از فروش استفاده و یا جزوات غیر قابل فروش گروه را در شبکه

و  ارشدیکارشناسآمادگی آزمون  طریق مراجع قانونی برخورد مقتضی را خواهد نمود. فروش کلیه جزوات

زشی ممنوع و شناسی گروه آموزشی زمین آزمون توسط افراد حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات آمودکتري زمین

  وقف عام است. این جزوات
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  نیران زمیپوسته ا

   دهدیل میتشک يام را پوسته قارهاست و بخش اعظ یانوسیو اق ياران پوسته از دو نوع قارهیدر ا . 

  شودیده میر مکران کشیست که به زا یانوسیعمان از نوع اق يایبستر در . 

  ستده شده ایر البرز کشیوجود دارد که به ز یانوسیک پوسته اقیخزر  يایدر بستر در . 

  رون به د ياقارهدرون يهال بسته شدن اشتقاقیند که به دلینابرجا یانوسیپوسته اق ینوع یتیولیاف يهامجموعه

 . اندرانده شده ياپوسته قاره

  یگوندگر ت)ب ثابیاب و ترکیم(ک یتیگران ت)یت و شارنوکیران(گ ی؛ دگرگوناز داخل به خارج از قشرهان یزم ياپوسته قاره 

 .  ل شده استیتشک یو رسوب ت)سیکاشی، مسیگن( ییباال

  ارد سال استیلیم 4/1ش از یت بسیاشکیس و میل گنیاز قب یدگرگون يهاسنگن یتریمیسن قد  . 

  دهدیل میرا تشک سنگیپقا، یآفرپان  ییفاز کوهزاحاصل از  یدگرگون . 

  ياقاره هضخامت پوست

  شود. یختر نازك مجنوب بااز شمال خاور به  يادر زاگرس پوسته قاره 

 رجان (یس -در منطقه سنندج  ياضخامت پوسته قارهkm 60 (یغرب هیدر حاش ) بلوك لوتkm 0 4ه ی) و در حاش

 . است )km 30( فارسجیخل

 عمان  يایرد ین و در امتداد سواحل جنوبیشتری(زاگرس مرتفع) ب زاگرس یر راندگیدر ز ياضخامت پوسته قاره

 . ن استیکمتر

  دارد یضخامت کم یثقل سنجبر اساس ؛ ادیارتفاع ز باوجودالبرز  يهاکوهرشته . 

  رانیانوس ایپوسته اق

 داشته است ینقش مهم یانوسیسته اقل پویدر تشک ،شروع شده کیمزوزوئ لیاواکه از  ياقاره رانش . 

 دارد یزدگونریبزرگ ب يهایاندگرو در امتداد رو صفحاتفرورانش  يهاران در محلیدر ا یانوسیپوسته اق . 

 ران یا ياینه جغرافیرید

 قرار داشته و  گندوانا یه شمالیو زاگرس در حاش رجانیس -، سنندج يران مرکزیالبرز، ا ین نواحیکامبردر پر

 . اندا جدا بودهیکپه داغ و اوراس س از پهنهیتانوس تیاق لهیوسبه

 س یتت يآن کاهش پهنا يهاامدیگرا بوده و از پو گندوانا هما یوراسا؛ حرکت دو قاره نینیهرس خداددر چرخه ر

 . انوس بوده استین اقیو بسته شدن ا یمیقد

 ران از زاگرس یگرفته و صفحه ا س جوان شکلیت، تیمیس قدیتاس ضمن کاهش گسترده تیتر -ن یدر پرم - 

 . ده استو به سمت شمال حرکت کرجدا شده عربستان 

 ران یو صفحه ا شدهبستهکامل  طوربه یمیس قدیتو توران تران یوستن صفحه این در اثر پیاس پسیدر تر

 . کندیمدا یپ ییایسااور يهایژگیو

 ران یقاره ان کوچک یرنگ يهازهیس جوان آمیتبا بسته شدن ت يران مرکزی؛ در اپالئوسن -ن یدر کرتاسه پس

 . آمده است به وجود يمرکز

 انوس یرجان اقیس -دن کامل زاگرس به سنندج یرس ه همبسرخ و  يایدر اثر گسترش در حالتابه یانیاز آلپ پا

 . است شدهبستهزاگرس  -  یآلپ
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   ران یا يساختار - یرسوب یاصل يهاپهنه

  . ردیگیبرمخوزستان و فارس را در ، نا: گستره لرستس)اگر(ز یران جنوبیا - 1

   شودیکران جدا مم شیلاز ف ب)نای(م ياقارهدرون  سیزاگرس توسط گسل تراد يجنوب خاوردنباله . 

  را  يمتعدد يل و تراواخمتخل يها، سنگ مخزنیاز مواد آل یغن يهاجود مادر سنگ، ونیآذر يهاتینبود فعال

 دروکربن در حوضه زاگرس فراهم کرده است. یانباشت ه يبرا

 ه اهواز خطواره قطر کازرون استحوضه هرمز و حوض ییمرز جدا . 

  ول و دشت آبادان استدزف یفروافتادگ، خوردهنیچمربند ، کهایراندگن وشامل ز زاگرس ياز نظر ساختار . 

 شوندیم میگروه تقس 5زاگرس به  يهاسنگ یشناسه رفتاریبر پا . 

 - ن یامبر(کگروه مقاوم  - 3 ن)ین کامبرین پسیرکامبر(پهرمز  يشامل سر نیریگروه متحرك ز -2 ن)یرکامبر(پ سنگیپگروه  - 1

   .ياری، بختيآغاجرشان، یم يگروه مقاوم شامل سازندها - 5ن شامل سازندگچسارا ییالارك بگروه متح - 4 ن)وسیم

 از گندوانا بوده است یبخش یانیم اسیتر -ن یکامبر یپهنه زاگرس در فاصله زمان . 

  س ایدر ل یدارد ول ییگندوانا رخسارهاس یتر -ن یپرکامبر يهاسنگ )خردشدها زون یاگرس مرتفع (ز -  یراندگ زون-  

 . ک استیسنوزوئ -  کیمزوزوئن بخش در یا يانگر گودیکه ب اندهمراهش یت و فلیولی؛ افمارنع نوئوسن از ا

 آن است خوردهنیچتر از بخش کهن زاگرس مرتفع یشکلدگر . 

  ک و یدر مزوزوئ ؛ کهر عربستان استپس یو کراتون ياهین زون ناوه حاشی: ا)یرونیاگرس ب(ز خوردهنیچزاگرس

به بعد  یانیاس میشده است که از تریبستر در آن انباشته م يهاتراف وسته بوده ویت پسک در حال نشییوسنوز

 . ران بوده استیگر نقاط ایاوت از دمتف خوردهنیچحاکم بر زاگرس  یط رسوبیشرا

  است.  خوردهنیچ ن)ستوسیپلئ - و یل(پ یآلپ ی: فروافتادگشامل خوردهنیچزاگرس  يهاپهنه ریز 

 پهنه ، )زیخنفت(دزفول  یفروافتادگ، ذهیکرکوك، لرستان، ا یشامل: فروافتادگ خوردهنیچزاگرس  يهار پهنهیز

 دشت آبادان.  - بندرعباس ی، پس خشکز)یگاز خفارس (

  زاگرس ساختنیزم لرزه

  روند  با ياز فشارها یناش یشکلر دگریر زاگرس تحت تأثدر حال حاضNNE – SSW همگرا  صورتبه

 . ن پهنه شده استیدر ا ژرفاکم يهالرزهنیزم یباعث فراوان يفشار ياهن تنشی، ااست رکتدرح

  لش ساز گ يریو جلوگ يدر کاهش انرژ مؤثرن منطقه از عوامل یدر ا يریو رسوبات تبخ ینمک يهاهیوجود ال

 . هستند یسطح

  ون نبود (ز زیرینا یداراب  -3 آبادیحاج -گهکم  -2رفت یج - بندرعباس -1: ز زاگرس شاملیخلرزه يهازون

کنگاور - صحنه - 6ل کازرون سگ يشمال خاور -5ن ل کازروسگ يجنوب خاور -4 )زیرین يالرزه

  .ر)رانگیبزرگ و و يهالرزهنیزم(

  يفلزریو غ يفلز يهاتهانباش - 2 ماز دهر ترجوانم و نفت و گاز دهر يهادانیم - 1: زاگرس ياقتصاد يهاتوان . 

  است ییایاز نوع قل ینمک يگنبدها کیباز يهاب سنگاغل . 
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 یانیران میا 

  صورتبهها لسقرار دارد که بر اثر عملکرد گ ب)نو(جس جوان یتت و ل)ما(شکهن  سیتت درزنیزم ن دویب 

 . متفاوت است یشناختنیزم يهایژگیوجدا و با  یقطعات

  د یشد يهاتیالفع - 2 کیمزوزوئد یم شدیپلوتونس - یگوندگر - یخوردگنیچ  - 1ن پهنه:یعمده ا یژگیدو و

 . کییسنوزو یفشانآتش

  است ادشدهین یرمیقاره س عنوانبهن صفحه ین از ایمریداد سید رویبه سبب عملکرد شد . 

 ش یبلوك لوت و حوضه فل ،يران مرکزی، ا، البرزرجانیس -، سنندج يهار پهنهین ورقه شامل زیا یرانیبخش ا

 . مکران است

 رجان یس -سنندج 

  ران ین ایر پرکامبرپسانه بلوك در یا کافت میژرف  يگود کیرجان معرف یس - سنندج  يو ساختار یسنگ یژگیو

 . و عربستان است

   دارد يادیشباهت ز يران مرکزیبه ا ياز نظر ساختارن رجایس -زون سنندج . 

   روند آن با زاگرس یک و تشابه کلییسنوزو یفشانآتش ينبود سازندها يران مرکزیرجان با ایس -تفاوت سنندج 

 . است

  یانیران میرجان با ایس - ترك سنندج شمان فصل یمورو جاز یخونگل، گاو یه، توزلیاچه ارومیدر یفروافتادگ 

 . است

   ران استیدر ا یساخت نیزم ن پهنهیترایو پو نیترناآرامرجان یس -زون سنندج . 

 ن یرمیس ییشده و در کوهزاز کافتن آغا ن بایسپن یکه از پرکامبر یصلا ينه ساختاریک زمی ين زوال دارایا

 . افته استیان یپا یساختن یزم یوارونگ بان یشیپ

 مجموعه رونشون  -ن یریمجموعه ز ،کمپلکس است 6شامل  یانیاس میتر -ن ین پسیپرکامبر یمجموعه دگرگون

مجموعه چاه  -ت) اس اسیتو قابل قسیش بهرام و رزابیس ا(بمجموعه خبر  ت)اس ارزهم هاد، پاوریال، نیا م(ب

اس یتر -ن ین پسیرم(پم یضخ یتیو دولوم یآهک يهاسنگ ن)یشین پیپرم-نیپسفریبنسنگواره کر يچغوك (حاو

  .)یانیم

  ن استیوند - ن یلوریرجان به سن سیس -سنندج  یبخش عمده دگرگون . 

 البرز 

  است يباختر - يخاور يدر راستا یشکنج سیبه شکل تاقد البرز . 

  شتر استیب یآن در دامنه جنوب یه همسانک دانست يران مرکزیا ياهیحاش يهانیچ توانیم البرز را . 

  ن استیپسک یئونئوپروترز يهاتاركیکرا ي، سازند کهر است که حاوالبرزمون شده نرخ يهاسنگن یترکهن . 

  بوده  عمقکم ياابرقاره ییایدر یگاه تکاملیبرز جاال يا، پوسته قارهنیسیاردو -ن ین پسیدر حد فاصل پرکامبر

 . است

  ک یمزوزوئ -کیدر پالئوزوئالبرز  یدامنه شمال يگذارط رسوبیم و محیضخ یک دامنه شمالیرسوبات پالئوزوئ

 . وجود داشته است ستفرونشدر حال  روندهپس يایدر یک به بعد در دامنه جنوبینوزوئق بوده است و از سیعم
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  ها ینبود دگرگون، ن دو پهنهیك اتحر یزمانناهم -2 یانوسیپوسته اق نبود -1: يران مرکزیالبرز از ا ییل جدایالد

 . در البرز ه)کرتاس -اس یر(ت يهات در اثر جنبشیو نفوذ گران

  ن زا در البرز استیانگر حرکات زمنش یانیاس میتر -ک یپالئوزوئ ین ساختیحرکات زم . 

 البرز  یو جنوب یشمال يهااست و دامنه دادهرخ دیدر پالئوسن همزمان با الرام یقعوا یآلپ یین کوهزاینخست

را  ش و موالسیگوسن رخ داده است و فلیدر آغاز ال يبعد یی، کوهزاگر جدا شدندیکدیداد از ین رویا جهیدرنت

، مرتفع شدن و ی، راندگلشسصل آن گاوسن رخ داده که حیفاز در اواخر پلن یبه وجود آورده است و آخر

 . البرز به وجود آمده است يامروز يمرفولوژ

  البرز  خوردهنیچ يساختارها يریگشکلدر  مؤثرعوامل  

 . یو راندگ سلشگ -ران و توران یبرخورد صفحه ا

  مرکب  س از نوعلکدوپ يهاستمیسها و سبب حمل ورقهاست و  دهینوع گسل غالب البرز از يساختار يوالگ

 . شده است )ترجوان يتر بر رویمیقد يهاسنگو حمل  یراندگ دو نسلاصل (ح

 ياز منشورها یو بخش یو دگرگون مقاوم يهاسنگ يدارازون برآمده گرگان ( -1: رز شاملالب يواحد ساختار 6 

سوبات (ر يمرکز -یزون شمال-3 ن)موالس نئوژ ک ویمزوزوئ يهاگن(س یزون نئوژن شمال -2 س کهن)یته تندیافز

اد از رسوبات یبا حجم ز عمقکمسوبات (ر يمرکز - یزون جنوب -4 )ییکرتاسه باال -ن ین پسیپرکامبر یانیپا

باال  -6 ن)م ائوسن و رسوبات نئوژیضخ يآتشفشانها يارا(د یجنوب يریزون ترش -5 د).انده شدهیپوش یفشانآتش

 . )یفشانآتش يهاو سنگ ژرفاکمبات سو(ر یجنوب یشانیپ یآمدگ

  است يباختر از زتریخلرزه يرخاو البرز . 

  يران مرکزیا 

  عمده است يهاجدا شده با گسل يهاع بلوكاز نو ن زونیحاکم بر ا يساختار يالگو . 

  رجان یس - ، از شمال به البرز و از جنوب به سنندج وك لوتاست که از شرق به بل ین پهنه به شکل مثلثیا

 . محدود است

 اتوس ی(هفر یکربونو  ن)یفلیاتوس ای(ه یانین میک آن مربوط به دونیف پالئوزوئیدمهم در ر يانهیچ ينبودها

 . است ن)یاستفا

 شامل يران مرکزیر پهنه ایز 

ن یک چیوزوئران است که رسوبات مزیاز ا ياا منطقهتنه کلمرد قرار داد و ،بندینال سان گی: مبلوك طبس - 1

   .نو)یمز -، بلوك راور دبنی، بلوك ناطبس وافتادهفر، کفه يشترن یفرازم( بخش 4شامل . خورده است

  . دارد ینیفرازم یژگیو و ینیینا و گسلل کلمرد سان گی: مبلوك کلمرد - 2

 يرآوارو آذ یفشانآتش يهاشتر سنگیل پشت بادام قرار دارد و بسو گ ینییل ناسان گی: مبلوك پشت بادام - 3

  ساخته شده است. 

ن یمرید سیر شدین بخش تأثیا يهایژگیو از ،ل پشت بادام و انار قرار داردسان گی: مریبردس -اضه یب فرونشست - 4

  . است دیت شدسکرتاسه با فرونش یشیلف يهاحوضهو  یانیم

ف انارك و یل ماسبافت محدود است و شام -ن یینا یتیولیه گل درونه و از باختر به نوار افاز شمال ب: دزیبلوك  - 5

  گروه نخلک است.
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ل درونه و مرز جنوب س، گختر و نهبندان در خاور قرار دارد، مرز شمالدر با بندیل ناسان گی: موتبلوك ل - 6

  . ان استیرجازمو

ند و نهبندان بینا يهاسلدر امتداد گ یشکار فشارول سازیمتر است و به دله کیبلوك لوت در حاش يداریو پا یسخت

  . وسته شده استید و پیشد یفشانآتش دهیاعث پداست و ب ین شدت و حداکثر بازشدگیر شکل و در کمتریتغ

  ن)رایاور ا(خمکران  یشیحوضه فل 

 سنگیپبا  یمیگونه ضخشیفل يهانهشته ر)ر خاو(درود یسل هرگ اختر) و(بگسل نهبندان  د فاصل دودر ح 

 . وجود دارد یتیولیاف

 دانندیم یسیگسل تراد یضه را نوعن حویا . 

 داللت بر  ن)ائوس -ن الئوس(پ ییایقل - یمیکلس ينزدهاوو بر یدگرگون يهاگنده و سنیفزا يشورهاگسترش من

 . ر بلوك افغان داردیبلوك لوت به زفرورانش 

  مون ندارداز کرتاسه رخن تریمیقد يهان سنگرایخاور ا یشیفلدر حوضه . 

 است ه)بد آیف(س یک مجموعه رسوبیو  ه)توك و ن(ر یتیولین پهنه شامل دو مجموعه افیا يهانگس . 

 ک ینشانگر  ياان دو ورق قارهیم يریگیو جا يبرخورد ساختنیزم یرگیل چین حوضه به دلیا يساختار يالگو

 . است ياقارهدرون ییکوهزا

 یانیران میمل اتحم یدروکربنیدان هیسراجه است و م س البرز ویدو تاقد يران مرکزیا یدروکربنیه يهادانیم 

 . ک بلوك طبس استیژوراس يهافیو رد گروه شمشک یسنگسهما -  یلیش يهاشامل انباشته

 کپه داغ

 اچه خزر مربوط به یجنوب در یمیقد يهایکه سبب جدا بودن کپه داغ از البرز شده باال آمدگ یلیاز دال یکی

 . ن استیپرکامبر

 س کهن است.یتت ندهیافزابر يمنشورها با یاست و مرز جنوب آبادعشقکپه داغ با فالت توران گسل  یمرز شمال 

 ماساز منطقه هستندیس يواحدها )ینییرتاسه پا(ک رگانیو ت) ییک باالیوراس(ژ یکربنات يهاسازنده . 

 و  ییماگما يها، نبود تکاپوهانیچ یند عموم، رویینها یخوردگنیچغ و زاگرس: زمان شباهت حوضه کپه دا

 . یفشارش يهامیژرکسان بودن ی

 ه وجود دارد:یداغ دو نظرکپه  يارت ساختیدر مورد موقع  

  ییه گندواناینظر -2 ییایه اوراسینظر - 1

 ران جدا شده استیپه داغ از ورق ان کیدر زمان پرم . 

 بیشهم یوستگیناپ صورتبهها است و ارتباط سازند ییازیخشک به علت يگذاررسوبداغ نبود  ه کپهیدر ناح 

 . است

 واسط اکرده از  يروپسا آغاز به ین دریئوسن پسال (یاوا : ازا در منطقه کپه داغیدر يروپسو  يشرویپ

 ).اندگرفتهشکل یوهانکیم يهاداشته و در نئوژن حوضه يروپسکامل  طوربها ین دریشیگوسن پیال

 ن استیریجه شیگاز مخزن مزدوران ترش و گاز شوردان یم . 

 اندل شدهیخزر تشک يایه دریحاش کواترنر -وسن یلپ يهادر نهشتهران یشمال ا یر مخازن نفتشتیب . 

 وسن در دشت مغان وجود نداردیپل يهافیرد . 
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 ترانه جدا شده است. یاه و مدیس يایس است که از دریتپارات از ياماندهیباقخزر  يایدر 

 یانوسیمه اقین سنگیپ ي: بر رویبخش شمال -1م شده است که شامل: یبه سه بخش تقساچه خزر یدر 

 دارد.  یبازالت سنگیپ: یبخش جنوب -3دارد.  يان با خاستگاه قارهین یسهر سنگیپ: يبخش مرکز -2است.

 در ارتفاع  وسنیحال م يهاسبب شده که نهشته یراندگ يهاوسن و عملکرد گسلیپل - وسنستیئفشارش پل

 . وسن باشندیپل يهااز نهشته يشتریب

 مکران 

 ه استافتیان ادامه یجازمور یفروافتادگن تا عما يایکه از سواحل در يباختر - يخاور يهاشامل کوه . 

 ن زون یس بیک زون ترادیابد که معروف ییر امتداد محور الس باال ادامه مناب و دیآن گسل م يمرز خاور

 . استیراساو -هند  يزون برخورد فرورانش مکران و

 4 یکان آمده پلحل باالسوا -3 سازچهره يبرونزدها - 2ن یزه رنگیآم - 1 :شاخص مکران یشناسختیر يمایس - 

 . هافشانگل -5شکل  ینعل يهاجیخل

 انوس همراه بوده یکه با اق) نیشیپکرتاسه  - ن یسپک یاسور(ژران است یا يدر سکو ياقارهاشتقاق درون  یمکران نوع

 . است

 شودیده میپوش شیم فلیضخ یاست که با توال یانوسیقاپوسته  یمکران نوع سنگیپ . 

 ستوسن استیپلئ -ویمان به سن پلیسست و کم س يهاسنگماسهات مکران رسوب نیترجوان . 

 در  ییدارد و عمل کوهزا يجا ژرفاکمک زون فرورانش یواره یکه در فراداست نده یبرافزا منشور یمکران نوع

 . همچنان در حال انجام است مکران

  فرورانش به  به جنوب زون ینینشعقبثر ر بر ادر حال حاض یان بوده ولیدر جازموردر کرتاسه گودال فرورانش

 . ده استیمغاك عمان رس

 ف استیمنطقه ضع يزیخذ توان لرزهب و وجود آب در منافیل فرورانش کم شیبه دل . 

  ران ین در ایپر کامبر

  ت یلوبین جنس از تریش نخستیداین با پرا همزما یین و مرز باالیش زمیداین همزمان با پین پرکامبریریمرز ز

 . دانندیوس ماولن

  گرگون (د یمیقد ياارهپوسته ق -2 یانوسیپوسته اق-1: شوندیم میسران به سه دسته تقین ایپرکامبر يهاسنگ

 . یونریو ب یدرون ییماگما يهاسنگ -3 )نا دگرگوند یو جد

 ه انارك است یحدر نا یانوسیبا خاستگاه اق یتیولیاف يهاران مجموعهین ایپرکامبر یتیولیاف سنگیپمون نتنها رخ

 . ت سبز دگرگون شده استسیشت تا یولیفگر در رخساره ایست و بار دیش -فان کودر رخساره گلو بارهکیکه 

  استک یزوئترووپروئسن ن البرز سازند کهر با يهان سنگیترکهن . 

  است: يانهیواحد سنگ چ 4شامل  يزران مرکین ایپرکامبر

 . سازند تاشک -4 ن)ت فراوایولیف(ا بنه شورو مجموعه -3 یمجموعه چاپدون -2ه یاول يسر -1 

  ن یاست ارتباط ا ف)یضع -رجه باال (د یمتعدد و دو بخش دگرگون یتیتوده گران يمجموعه پشت بادام دارا

 . ل معکوس استسگ صورتبه یین و باالیریز يمجموعه با سازندها

  و گارنت استکات یلینوسیآلوم يحاو يهاتسیکا شی: انواع ممجموعه سرکوه . 
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  ازند س«به نام  یبیخرت -  یشیفل يها، انباشتهيران مرکزینمون شده اد رخن واحیترکهن یمیبه نظر آقا ابراه

 . است »کنات

  ابوکوماو فاز دوم از نوع ( ن)یووار(بم ک ياز نوع فشار متوسط و دما يران مرکزیا سنگیپ یفاز نخست دگرگون( 

    ت.اس

 
  ل معکوسسف               کهر، گیضع                   ییباال                                  

  ، پشت بادام سل معکوسگ     متوسط                      یانیم      نیپرکامبر یدگر گون

                                یچاپدون                         يقو        ن            یریز                                  

    
 نخست  ا فازیمجموعه  :شناخته شده است یفاز دگرگوندر ارتباط با دو  یتیگماتیفاز م دو یدر مجموعه چاپدون

 . دارد یتیناآر منشأاست و فاز دوم  ساختنیزمهمزمان با  يارگه يهاتیگماتیاز نوع م

 انه بلوك است. یت مک کافی یرسوب -  يختارن حوضه سایتکاپوتر رجان پریس - ن در سنندج یپرکامبر 

 کوهعلم یندرمن و دگرگونا، شاسالم يهایت گرگان، دگر گونسیش: ن البرزیپرکامبر يهایدگرگون . 

 يهاسسن و جن گوناگون با يهاتیتولیاز اولس یست و مجموعه درهمیگرگان در مرتبه سازند ن يهاتسیش 

 . اندگر مخلوط شدهیکدین با که سیتت رزدنیمختلف است که در محل زم

 نمون نداردرخس ن زاگریپرکامبر سنگیپ . 

  ل به سبز دارند.یکه رنگ متما یمیو ضخ یمیقد ییایرسوبات در -1: ن شاملیپرکامبر نا دگرگونهرسوبات 

 .ياقارهوبات کنار رس - 2

 جان یآذربا - ن در البرز یپرکامبر

 ندریسازند با

 . دارتیت استروماتولیاز دولوم ییهاهیان الیدار با مل ماسهیکادار و شیم يهالی، شینارغوا يهاسنگماسه؛ يتولوژیل

 ن  یک پسیئونوپروتروز سن

 ه است. یوسته با سلطانیپ طوربه ییو مرز باال )ین پیآذر یبیشگر(ددوران  يهاتین آن با گرانیریمرز ز

 ن)ین پسیکامبره (پریسازند سلطان 2و  1 يهاعضو 

  ینییپا یلیو عضو ش ینییت پایعضو دولوم :يلوژتویل

  ن) ی(وند Churia  Circularis Walcotو تارك ها یاکر: سنگواره

  سازند قره داش

 ، توف ریپورف: کوارتزيتولوژیل

 ت دوران استیگران یاش معادل خروجدسازند قره يهاگدازه . 

  يران مرکزیا

 و زیر يسر

 ت یبرمنگیا يهاهیال ،سنگماسهل، ی: شيتولوژیل

 Medusite, spriggingسنگواره: 
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 مراد نشسته است يسر يب بر رویشدگر طوربهکه  ییکاتانگا ییکوهزا بعد از يانهین واحد سنگ چیاول . 

 و (دزو)دس يسر

 ن یآذر يهاکادار سرخ، سنگیسنگ مبودار و متبلور، ماسه يهاآهکسنگت هوازده، ی: گچ، دولوميتولوژیل

 . نامشخص یآهک يهاسنگواره: جلبک

  است ارزهمو زیر يسر با . 

 راور  يسر

 . یفشانآتش يهاسنگ ،آهکسنگت، ی، دولوميریسرخ، سنگ تبخ سنگماسهاز  يازهی: آميتولوژیل

 سن متفاوت است با ییهاسنگ رندهیدربرگ . 

 ن یسازند در

 . بازایک و دیدا يتعداد به همراهکل ش ی، گچ عدسیتیل دولومی: شيتولوژیل

 است )ر باال(دن یو در ر)یر ز(دو زیل از سازند ریط تشکیط محیر شراییغن سازند نشانگر تیا . 

 . دارند يریتبخ - ین منطقه رخساره کوالبیا يها: سنگزاگرس

  )یانین میکامبر -ن ین پسیرکامبر(پهرمز  يسر

 . تیآپات آهن و يهایکان، یت بودار چرتی، دولومرنگاهیس آهکسنگ، پسی، ژتیدری: سنگ نمک، انيتولوژیل

 عمق کم استو گرم  یمیط اقلیشرا دهندهنشان ين سریا . 

 است ن)رمزگا(هه بندرعباس یناح ن انباشت نمک دریشتریب . 

 ن یپرکامبر ییماگما يهاسنگ

  و خاستگاهر است یبرو متغگا ت تایکالکوآلکالن بوده و از گران رانیدر ان یپرکامبر ییماگما يهاعموماً سنگ 

 . دارند یتیگماتیم

  . تر استیمیندر قدیازند باو از س ترجوانق شده و از سازند کهر ین تزریپرکامبر يها: در سنگت دورانیگروه گران

  . ت الوند همدان استیاس با گرانیق ل پالئوسن و قابلی، اواسن آن اواخر کرتاسه :ت موتهیگران

درجه  یرگونن سازند تحت دگین قرار دارد و همراه ایرکامبردر سازند تکنار پ يبه حالت نفوذ :ت برنوردیگران

  . ن قرار گرفته استییپا

را تحت ن ین پسیرکامبرپ ياک قارهیهستند و رسوبات نزد ییایلره و قیت يهاین گروه فاقد کانیا :گانیت زریگران

   .اندر قرار دادهیتأث

  . اندهداشت ییزو اثر گرمایر ير سرگان بیگان و نریزر يهاتیگران

  ن یپرکامبر یفشانآتش يهاتیفعال

دامنه  -2بزمان  -ه یاروم ییکمان ماگما -1: ارندن مقدیشتریب ییایران در سه پهنه جغرافیا یفشانآتش يهاسنگ

  . رانیبلوك لوت در خاور ا - 3البرز  یجنوب

 د که ر هستنیفرتزپورو کوا یتیولیر يهاو توده ییایقل يهاتیولین ریشترین زمان بیا یفشانآتش يهاگدازه

و و زیر يسر ییایت قلیولی، ريداسفور ییایت قلیولی، توف و رتکنار ییایقل يهاتیولیشامل ر هاآنن یترعمده

 . هرمز است يسر
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  باشندیم »نروه دوراگ« ينفوذ يهاتوده یرونیران تنها معادل بین ایپرکامبر یفشانآتش يهاسنگ . 

 ران استیا یدر پوسته کراتون ياقارهدرون يهااز کافت یحاک هایفشانآتش ییایب قلیترک.  

 نیترباارزش(طال  ر)هانسار آهن چادرملو، معدن چغارت و معدن گل گ(کن : آهن شاملیپرکامبر یمنابع معدن 

ر (دم یاوران ،زو، معدن کوشکیر يسر )يرو ، سرب ون منطقه موته استیکامبر سنگیپر ران دیا يمعدن طال

 . )يه اسفوردیر ناح(د، فسفات د)ساغنه یناح

 ران یک در ایپالئوزوئ

 است »یستینه زیرید«آن  یفارس ارزهماست و ک یوزوئفانر يهان اراتمیتریطوالن . 

 عربستان بوده است -ران یا ياز سکو یداغ همچنان بخشنه کپهک پهیدر زمان پالئوزوئ . 

 که پس  ییو باال یانین میکامبر يهاو سنگ ياقاره یبشتر رخساره کوالیران؛ بین ایرین زیکامبر يهاسنگ

 . هستند ییایدر يژرفاکمگر رسوبات انباشته شده و نشان یک وقفه رسوبیاز 

 داد یرو وابسته به ییزاینشانگر خشک يگذاررسوبن عدم یران وجود ندارد و ایادر  ییباال فریرسوبات کربون

 . ن استین یهرس ین ساختیزم

 ن سازند از درو یوستگیو ناپ ین ساختیزم يهایاز ناآرام يانشانه گونهچیهک بدون یپالئوزوئ - ن یمرز پرکامبر

 . گذردیه میسلطان

  بوده  یک دوران آرامش نسبیوئتوان گفت پالئوزین مین ین و هرسیکالدون ییر کوهزایز بودن تأثیبا توجه به ناچ

 . است

  ان ی، در پااست يدیاکس يط ژرفای) نشانگر محند زاگون و اللونن (سازیشین پیکامبر يهانهشته ییبخش باال

 حاکم شده است. ، کم ژرف يایط دریشرا ییباال -  یانین میداشته اما درکامبر يروپسا کامالً ین دریشیپن یکامبر

 جان یآذربا -ن در البرز یکامبر

 ه یسازند سلطان 5، 4، 3 يعضوها 

  )یانیت میولوم(د 3عضو   

 . تیو دولوم يخاکستر یسیلیس يها، آهکسازچهره یسنگ کربنات: يتولوژیل 

 . ستن ایشین پیاز کامبر يکا یها که معرف اشکوب مانسنگواره: پرتوکونودونت 

  )ییل باالی(ش 4عضو 

 . دارفسفات یل آهکیل به سبز، شیک متمال، آهی: شيتولوژیل 

 . ن استیکه معرف اشکوب تومان ییتدااب يهادونتو کونو ، اسفنجتدهایولیدار هپوسته يهالیس: فهسنگوار

  )ییت باالیولوم(د 5عضو 

  .ر با رنگ روشن؛ متبلوياتوده يهاتی: دولوميتولوژیل 

 . ه استیسلطان 5 ،4اس با عضو یل ققاب اجلبک ساز عقد يهاآهکسنگو م هش یلیا سازند شه عقدیدر ناح 

  ن)یمشکوب بوتو(ا باروتسازند 

 . تیرت و استروماتولچ يت حاوی، دولومرنگرهیتکادار یم ياو ماسه یلتیس -  یرس يهالی: شيتولوژیل

  . نوفالژلهیت، دی، استروماتولBiconulits. sp: سنگواره
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 . است یانگشت طوربهن دو سازند یا نیب يارات رخسارهییاست و تغ یجیه تدریت سلطانین سازند با دولومیمرز ا 

   . تسگون دانیو زاه یانند حد واسط سلطتوان سازیباروت را م 

   ن)یونیاشکوب تو ارزهمن یشین پیامبر(کگون یزا یلیسازند ش

  . یل به ارغوانیادار زود فرسا متماکیلت می، سدانهزیر سنگماسهدار، ل آهکی: شيتولوژیل

انباشته شده  ییایط پالیک محیدر  یگل يهات سرخ و تركلیسنگ و سشتن گلل داین سازند به دلین ایریبخش ز

  . يف رودخانه مئاندرمعر ییو بخش باال

  اللون  یسنگماسهسازند 

  . تیت، گلوکونیچون گارنت، آپات ییهایسرخ به همراه کان يآرکوز سنگماسه: يتولوژیل

  . نایت کورزیلوبیتر ي: آثار پاسنگواره

 ل یته شده اما به دلن دانسیسن دون ن اروپا بهیدون يهاسنگماسهبه  يظاهر يهان سازند به لحاظ شباهتیا

 . شودیسبت داده من نیشین پیبه پرکامبر یشناسلیشواهد فس

 ن)یرین زیاخص کامبر(شدهد یل میتشک یرأست یبنام کوارتز درنگیسفت ین سازند را افق کوارتزیرأس ا . 

 ییباال -  یانین میکامبر ندهروشیپ يهافیرداللون دارد و  يهاسنگماسهبا  ياوستهی، مرز ناپییت رویکوارتز 

 . ال استیسازند م

 ست یک ایسازند اللون نشانگر  ییته شده است و مرز باالدانس »نگایرز«ش از اللون یپ یشیعامل فاز فرسا

 . است) نییالی(موابسته به رخداد  یرسوب

 ن یپس - یانین میکامبر

  )ییباال - یانین میامبر(کال یسازند م

  ل)یو ش ارن(م يتولوژی: ل1عضو 

  ه)و ماس هیالهیال آهکسنگ( يتولوژی: ل2عضو 

  ر)داتیگلوکون آهکسنگ، سنگماسهت سنگ، لی(س يتولوژی: ل3عضو 

  .)»هر قاعدد«د یسف يکوارتز سنگماسه، آهکسنگ، سنگماسه( يتولوژی: ل5عضو 

 امروزه از  ییت رویتزراست لذا کوا شتر از سازند اللونیال بیبا سازند م ییت رویکوارتز یبا توجه به شواهد بستگ

ن ین ایسیال به زمان اردویسازند م 5ل متعلق بودن عضو ی. به دلندیآیم حساببهال ین سازند میازآغ يهافیرد

 . ال حذف شده استیعضو از سازند م

  يران مرکزین در ایکامبر

 م سازند هش

 . هینازك ال آهکسنگ: يتولوژیل

 Protohertzion   anabarica, Olivoodesmultisulcatusسنگواره: 

 اس استیه قابل قیسلطان ییل باالین سازند با عضو شیا . 

 سازند عقدا 

  کوه سازو  رنگاهیس آهکسنگ: يتولوژیل
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 است یتین با ساخت استروماتولیکامبر يهان سازند جلبکیا يهایژگیاز و . 

  ه استیسازند سلطان ییت باالیولومد ارزهمسازند عقدا . 

 

 داهو  يسر

 سرخ  سنگماسه: يوژتولیل

 ت یکوارتز ارزهمده شده که یاه پوشیت ساز چر ییهادرنگ اغلب با قلوهیسف یتیبا کوارتز ين سریا ییبخش باال

 . است ینواح گریدر د ییرو

 اللون است سنگماسهسازند معادل  نیا . 

 نان بسازند کوه

 است یانین مین تا کامبریشین پیاواخر کامبر آن از یرات سنییدر شمال کرمان قرار دارد و تغ . 

 شانهلسازند در کا

  یفشانآتش يها، سنگ، گچآهکسنگت، ی، دولومیرسوب يهااز سنگ ی: مجموعه درهميتولوژیل

 نجال سازند در

  یه مارنیان الیه با می: آهک نازك اليتولوژیل

 ان یپا، بازوتیلوبیسنگواره: تر 

 ن یسیون و اردویمرز کامبر عنوانبهپا است که ل بازویفس با آهکسنگ يدیکل هیالکین سازند یا ییمرز باال

 . است ارزهمال یسازند م 4 ،3، 2 يهان سازند با عضوی؛ اانتخاب شده است

 ن در زاگرس یکامبر

 یجانب ارزهم هرمز ياز سر یخش(بارد ن دیسن کامبر هرمز يسر یبیتخر يهاشتر انباشتهیدر منطقه فارس ب 

 يران مرکزیمشابه البرز و اکامل  طوربهن یکامبر يهافی) و در زاگرس مرتفع رخساره رده استیزند سلطانسا

 . است

 ران ین در ایسیاردو

 است ياقاره کم ژرف کنار ییایدر يهاطیمح دهندهنشانن یسیاردو يهارخساره سنگ یابت بودن نسبث . 

 يهان را حاصل چرخهیسیوارد يهاموننبود و کمبود رخار گسترده بوده و نین بسیسیاردو يایدر يشرویپ 

 . دانندین میسیپس از اردو یشیفرسا

 ن البرز یسیاردو

  )یانیم - ن یسیردو(اشکرك لسازند 

 . ل، آهکیدار قرمز، مارن، شگرهک يها، آهکه)ر قاعد(دت یو دولوم سنگماسه، لیش: يتولوژیل

 Orthia, Michelinoceras sp, Orthoceras sp, Endoceras spسنگواره: 

 شودیده میپوش ر)فیونرب(کمبارك  یو در باال با سازند آهک یلون گسلن سازند با سازند الین ایریمرز ز . 

  یسازند قل

 . ییایقل یفشانآتش يهاهمراه با سنگومرا به رنگ سبز روشن لگ: ايتولوژیل
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 وب در بوما دال بر رسمورب و چرخه ناقص  يدبنهی، الیشدگ، قالب حفرهیجیتدر يبند، دانهیساخت رسوب

 . است یتیدایان توربیو توسط جر يایدر

  

 

  يران مرکزین در ایسیاردو

 ر گشت یسازند ش

  آهکسنگ، سبزرنگ یسنگماسهو  یلیش يهاته: انباشيتولوژیل

 ران استین ایسیاردو يهان انباشتهیترمیضخ . 

 کنندیر گشت جدا میال را از شنجسازند در »نگ الیلیب« يهاهیان به نام الیبازوپا يحاو آهکسنگ هیالکی. 

 ن استین پسیسیآن اردوسن ن دگرگونه است و یسیودار يهاه خور سنگیتنها در ناح . 

 ن در زاگرس یسیاردو

 ک یلبیسازند ا

  سنگماسهل و ی: شيتولوژیل

 قرار دارد )ر باال(دند زردکوه و ساز ر)یدر ز(ال ین سازند میب بیشهم طوربه . 

 سازند زرد کوه 

 ومرا ل، کنگسنگماسهل و ی: شيتولوژیل

 به داشتن  وجود دارد و ییومراکنگل هیالکی ییت شاخص است و در عضو باالیلوبیبه داشتن تر ینییعضو پا

 .ت شاخص استیولگراپت

 ن)یلیشگا - ن یارادوس(کاهو یسازند س

  .کاداریم یلتیل سیالوان، ش سنگماسه: يتولوژیل

 یستی: زون زاخته شدهن سازند شنیدر ا یستیزون ز دو persculptus یستین زو زو ن)یلیاشگشکوب (ا 

conceps  ن استیسیقسمت از اردو نیترجوانکه متعلق به . 

  ط ژرف یاز مح یکحا یرسوب يهااست اما ساخت ییایط دریها معرف محسنگواره نکهیباوجودان سازند یادر

  ت.اس

 ران ین ایلوریس

 شودیمحسوب م يگذاررسوبوره نبود ک دی هاخچالی ن و گسترشیونلدرخداد کا به علتن یلوریدوره س . 

 است ژرفاکمن از نوع یلوریس یسوبط ریمح . 

 ک مرحله یبر  يدیین زمان است تأیا يهایژگیکه از و ییایدرریز التاز نوع باز یفشانآتش يهاسنگ ینفراوا

 . ران استیک ایپالئوزوئ يوکس یکراتوندر پوسته  یبازشدگ

   يران مرکزین ایلوریس

  ن)یپس - یانین میلوریر (سویسازند ن

 . دارلیفس یآهک يهاهید همراه با الیسف یسنگماسه ياه: نهشتهيتولوژیل
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 ن استیونکالد ییحاصل از کوهزا يخساره آوارسازند معرف رن یا . 

 دارد يسازند جا ینییش پادر بخ یبازالت رنگرهیتگدازه  يهاانیجر . 

 

  ن زاگرس یلوریس

  ن)سرچاها یلیازند ش(س

 . يامرا، آهک ماسهگنگلو ،یتونیو ز يخاکستر ياورقه يهالی: شيتولوژیل

 ن ین پسیلوریمعرف س يهاتیل: گراپتولیفس

 افق يمخازن گاز منشأرود که سنگ یهستند و تصور م یآلاز مواد  ین غنیلوریدار ستیگراپتول يهاسنگ 

 . ن باشندیلوریس يهافیم، ردگروه دهر

 ران ین در ایدون

 يریگشکل ن است که گاه بایوابسته به رخداد کالدون يهایران، تداوم و تکرار ناآرامین ایدون يهایژگیاز و 

 . همراه بوده است ينفوذ يهاکرهیپ يریگیجابا  یک و زمانیباز یفشانآتش يهاگدازه

 يران مرکزین ایدون

 پادها  گسنماسه

  س)پیافق ژ 2(سرخ و گچ  سنگماسهه از یان الیبا م يکوارتز سنگماسه: يتولوژیل

 ن دانسته شده استیشین پیه سن دونب ل شاخص ندارد وین سازند فسی: اسنگواره . 

 شاخص است یصورت -رنگ سرخ ن کمر به داشتن سازند از گروه گوشیدوم عنوانبهن سازند یا . 

  )یانین میون(دب زار یس یتیسازند دولوم

  يخاکستر يهاتیاز دولوم یهمگن ی: تواليتولوژیل

 ک کوه استبازه ن سازند گرویترنییو پا یانیمن یدون ین واحد سنگینخست. 

 دارد یجیگذر تدر )ر باال(دبا سازند بهرام ه وستیارتباط ناپ ر)یر ز(دن سازند با سازند پادها یا . 

 ن)یازنفر -ن یوسی(ژبهرام  یسازند آهک

  ه.ریت یل مارنیش، ي، خاکستریآب يهاآهکسنگ: يتولوژیل

 ها ، کنودونتهاان، مرجانیسنگواره: بازوپا

 است یشیوسته و فرسایناپ ییز باالاکثر نقاط مر و در یجیزار تدربیس يهاتین آن با دولومیریمرز ز . 

  ن)ینمفا - ن یرازن(ف توسیسازند ش

  يکوارتز سنگماسه، رهیت ل سبزی: ش)1تو (سی؛ شيتولوژیل

 ش به نام افق مو رنگاهیس یزغال يهالیاز ش یفقان دو با یشود که مرز ایم می) تقس2و ( )1ر سازند (یبه دو ز

 . شودیمشخص م

 ارددار شاخص به رنگ سرخ وجود دتیاتیه گونین سازند الیا رأس یکیدر نزد . 

 ن البرز یدون

 پادها یسنگماسهازند س
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 و  ر)یر ز(ددان یسلطان م يهاتالن بازیدارد و ب يران مرکزیدر ا سازند همنام خود را يهایژگیون سازند یا

  . قرار دارد )ر باال(دالق ییخوش 

 : )ییباال - یانین میون(دالق ییسازند خوش 

  .  است یو دو افق کربنات يآوار دو افق: شامل يتولوژیل

 ت و ... یلوبی، ترتسیتاکول، تن، کنودونتانیاز بازوپا ی: انواعسنگواره

 قرار دارد )ر باال(دزند مبارك و سا ر)یر ز(دن سازند پادها ین سازند در بیا . 

 وجود ندارد یانیو م ینیین پایدون يهاسنگ يدر البرز مرکز . 

  رود یسازند ج

 عضو  4 يان سازند داریا)D, C, B, A( تنها عضو  ؛استA از  يوارک واحد آیا بن است و ین پسیبه سن دون

 . شودین جدا میفر پسیبه سن کربون هاگر عضوید

  ن)یسترون(ارود یسازند ج Aعضو 

 . یاهیبا آثار گ يل خاکستریوکالزدار، شیت پالژال، بازيا، سنگ ماسهسنگماسه :يتولوژیل

 ، گرده و هاگ اركتیسنگواره: آکر

 عضو  ارزهمرود تنها یر سازند جدر حال حاضA قابل  فر ویگر به سن کربونید يهاعضوو  از برش الگو است

 . اس با سازند مبارك هستندیق

 شودیم میتقس ه)ن قرالیا و یولازند م(س یررسمیغجان به دو واحد یآذربا ین در نواحیدون . 

  رجانیس - ن در سنندج یدون

 شودیم میستق )ر باال(دگز و سر ر)یر ز(دن منطقه به دو کمپلکس؛ خبر یا يوب خاورن جنیدون يهایدگرگون . 

 کمپلکس خبر 

 .  ن استینومورف متعلق به دونیو پالوزوا ید و برینوئیکر ي: شامل مرمر حاويتولوژیل

 ین کمپلکس نوعین ای؛ همچناست یبالش يهات، همراه با گدازهیزترت سبز و کواسیش: شامل کمپلکس سرگز 

 . است ين آغازیفامن - یین باالیاست و به سن فراز رسوب آشفته

 ن در زاگرس یندو

 ن یزاگ يسازند آوار

  یزغالل یش و یتیه دولومیان الیبا م يال به قهوهید متمایسف يهاسنگماسه :يتولوژیل

 وسپور یك، مارتی: اکرسنگواره

 ن.وقاعده سازند فراق يمران با گنگلوآ ییواحد باال ن)یلوری(سن با سازند سرچاهان سازند یا ینییپا يهمبر 

 . است ن)ین پسیرم(پ

 قرار داد یموردبررسنگ مخزن نفت س عنوانبهتوان ین سازند را میا . 

 ران یفر در ایکربون

 اثریبران یا ن دوران بری، ااندداشته رپوششیز از گندوانا را يادیها بخش زخچالین یساکمار -ن یدر زمان نامور 

 . ر داشته استین زمان تأثیآب در ا سطح برافت یبوده است ول
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 و  یرسوب فصالاز ان يشواهد )یانین میزئی(ون ییفر پایکربون ياهسنگ یدر توال يران مرکزیلبرز و اا یدر نواح

 . شودیشناخته م »نیرزلبا«وجود دارد که به نام  یشیفرسا يهاهورت دیحاکم

 است ییماگما يهاران نبود سنگیر افیکربون يهایژگیاز و یکی . 

  فر البرز یکربون

  مبارك  یسازند آهک

  . ره داردیت یمارن -  یلیش يهاهیان الیاست که م ياهیال آهکسنگاز  یف همگنی: رديتولوژیل

  . یانیزئن میو -ن یآن نشانگر اشکوب تورنز یستیزون ز ان بای، بازوپاهاجان، مرنادارسنگواره: روزنه

 يک عضوهایزوپین سازند ایا D, C, B البرز است ینییفر پایکربون يهاسنگرود و معرف یسازند ج . 

 است یدروکربنیل هیپتانس يرك داراسازند مبا . 

 ؛ روندهشیپ ياین دریا يهانهشتهداشته که به  يشرویا دوباره پیدر »نیلبرزا«از رخداد ز البر یدر دامنه شمال

 ازندس اس باین سازند قابل قینام دارد که ا »دزد بند«و  »قلعهقزل«، »باقرآباد« يسازندها یرسمریغ طوربه

 . ) هستنديران مرکزی(اسردر 

  .يران مرکزیفر در ایکربون

  )یانیزئن میو -  یانین پایورنز(ت )2تو (سیر سازند شیز

 ل یو ش يخاکستر آهکسنگاز  ی: تناوبيلوژتویل

 شودیسردر مشخص م ییومرالگکن يهابا افق ییمرز باال افق موش ون سازند منطبق بر ین ایریمرز ز . 

 اس استیقمبارك قابل  ی) با سازند آهک2(شتو یر سازند شیز . 

 سردر  يسازند آوار

 . تیو کوارتز یآهک يهاسنگماسهاز  یبا تناوب يسبز تا خاکستر سنگماسه، یلیش يها: نهشتهيتولوژیل

 حساببه نیپرم روندهشیپ يایدر يآوار يهافر حذف و جزء نهشتهیکربون يهافیامروزه از رد یتیعضو کوارتز 

 .دیآیم

 ن سازند است. یاز مشخصات ا رنگرهیت يماهور يهاتپه يمایس 

 ال سازند گچ

 عضو است  4: شامل يتولوژیل

 ان یپال بازویمطبق با انواع فس ياهیال آهکسنگ؛ Aعضو 

 . زئنیو - ن یبستر صخره ساز به سن تورونز يخاکستر يهاتیدولوم ؛Bعضو 

فر را مشخص یکربون يایدر يروپس، مرحله راهنما يدیکل هیالکی عنوانبهن عضو ی؛ اتیدولوم یگچ و کم ؛Cعضو 

 . سازدیم

 . سازدین را مشخص مینامور زئن تایدرشت که سن و يهات و مرجانل کنودونیروشن با فس آهکسنگ ؛Dعضو 

 اس استیسردر قابل قن سازند یریبا بخش ز قلعهقزلو  باقرآباد، دزد بند يسازندها . 

 رس فر در زاگیکربون

 ون سال بوده استیلیم 70 یش به بزرگیک دوره خروج از آب و فرسایفر در زاگرس یستم کربونیس .  
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 فر در مشهد یکربون

 انوس یک با خاستگاه اقیاولتراماف يهایک همراه با عدسیژپال يها، رسوبياماسه یتیپل يهااز سنگ يازهیآم

ن یس کهن به سن پرمیتت یشیافزابر يمانده منشورهایاقب؛ امروزه شدیفر دانسته مینکربو -ن یکه به سن دون

  . شودینسته مدا

 رجان یس -دج نفر در سنیکربون

 اس یتر از نیشیپن یمریداد سید رویر شدیل تأثیکه به دلهستند  یفر دگرگونیمنسوب به کربون يهاسنگ

  .ن دگرگون شده استیپس

  يدی، گدازه اسی، رسوبات آشفته آهکیشل، گدازه باسنگماسهاز  یچاه چغوك: شامل تناوبکمپلکس . 

 سنگواره  د که سن وانکرده يگذارنام »وروه خواجگ« را فریمتعلق به کربون يهاجان سنگریس یدر نواح

 . مشخص ندارد

 ست به یست و کالک شیکاشی، متیاز کوارتز يار کرمان مجموعهیسردس یان: در نواحیسور یمجموعه دگرگون

 .د داردن وجویفر پسیسن کربون

ر (د ياهیال يت و مرمرهایورید - ، گابرو ر)یر ز(د ياتوده يرمرهان کرمان قرار دارد و شامل می: در باغسازند سوج 

 شوند. یفر نسبت داده میبه کربون ياهیال يواحد مرمرها 2ن ی؛ از ا)باال

 ران ین در ایپرم

 شود و به یآغاز م روندهشیپ يآوار يهاارهبزرگ است؛ هر چرخه با رخس چرخهسه دهندهنشانن یرمرسوبات پ

 يهايابد و سرانجام با نهشت آواریی، ادامه میتی، دولومی، آهکیکربنات يهافیا ردش ژرفیدنبال آن با افزا

 ابد. ییان میپا ی، چرخه رسوبروندهپس

 است يوازم یبیشن آن از نوع دگریریو مرز ز ران وجود نداردیا يدر همه جا یرسوب يهان چرخهیا . 

 آمل ،کندوان ،لفا(جران یه از ایاما در چند ناح ؛است )يمواز یبیشگر(دوسته یعموم ناپ طوربهن یپرم يهافیرد يمرز باال، 

 . شودیده میوسته دیپ يگذاررسوباز  يشواهد ه)آباد ،شهرضا

 انوس یاق يریگز شکلو آغا ياقارهدرونت نشانگر کاف ن)رجایس -نندج (سبازها و رسوبات آشفته ایوجود د

 .س جوان استیتت

 جان یآذربا -ن در البرز یپرم

  ک یمعرف  ییتنهابهک یکه هر  )ر باال(دو نسن  ط)ر وس(دروته  ر)یر ز(ددرود  ؛يانهیچ –سه واحد سنگ

 . ن هستندیپرم یش هستند، معرف توالین دو سطح فرسایل در بکام یچرخه رسوب

  ن گسترش را داردیشترین بیپرم يایدر، سازند روته يگذاررسوبدر زمان . 

 سازند درود 

 ل شده است:یتشک یواحد سنگ 4: از يتولوژیل

ل دارا بودن کنودونت ین واحد را به دلی؛ ارنگسرخت ینازك از کوارتز ییهاهیزرد و ال یمارن رس: 1واحد 

Prionidoniagela  و روزنه داران نوعGlobivalvulina دانندیمتعلق م نینامور زئن تاین وابه زم.  

 ن یل رنگیه و شیم الیضخ يمرا: کنگلو2واحد 

 ن استیشین پیافت شده در آن به سن پرمی يهالیس؛ فدارنیفوزول آهکسنگ: 3واحد 



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                      ان    شناسی ایرن یزم 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                                                  ارشد  یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر 
18

 ابد ییان میپا درنگیسف يوارتزاز ماسه ک یل سرخ و با افقیت و شلی: س4واحد 

 روته  یسازند آهک

 از مارن نازك  یبا تناوب رنگرهیت ياهیال آهکسنگ: يتولوژیل

 اشاره دارند ن)یرغاب(م ییباال نیمبه سن پر دارانروزنها و ، جلبکانیپاسنگواره: مرجان، بازو

 سه کردیشک در جلفا مقایگن يهاهیبا سازند جمال و التوان یم ن سازند رایا . 

  جان استیآذربا -البرز  يهان سازندیترلیاز پر فس یکیروته . 

 د که داننیم فارسجیخلسواحل  ژهیوبهحاضر عهد  یکربنات يهاطیمحان با سن سازند را همیا یبط رسویمح

 . دارد يکشند يها، پهنهی، تاالبي، سدباز ییایچهار رخساره در

 وجود دارد که آنرا به نبود  یتیک واحد التریو روته  ر)یر ز(دن سازند درود یش بیجدا از سطوح فرسا

است که  یکارست -  یشیک سطح فرسایروته نشانگر  يهاآهکسنگ یانی؛ سطوح پادانندین مربوط مینسکیآرت

 . ت مشخص باشدیالتر - ت یبوکس يهایا عدسیو  یفشانآتش يهاممکن است با گدازه

  نسن  یسازند آهک

 اه یس آهکسنگ: ماسه و ن)ین پسیغابر(م ینیینسن پا يتولوژیل

م یضخ آهکسنگو  ن)ییر پا(ددار گره آهکسنگرنگ و اهیس یل مارنیاز ش یب: تناون)یلف(ج یینسن باال يتولوژیل

 . )ر باال(دچرت  يهاقلوه يه حاویال

 کا قرار داردیر سازند الیز روته و ریمالف يهاگدازه ين سازند رویا . 

 و پس از  زه سازند نسن آغایپا يآوار يهاهینخست با ال یاست؛ توال صیتشخقابل یتوال ودر سازند نسن د

شکل  یو تاالب يسد روندهپس يهاسپس رخساره د آمده ویپد یاتتر رمپ کربنرخساره بخش ژرف يشرویپ

 . اندگرفته

  يران مرکزین در ایپرم

  ن)یجلف -ن یشین پیرم(پجمال  یسازند آهک

  آهکسنگت و ی، دولومیکربنات يها: سنگيتولوژیل

 ه دینیل: مرجان و فوزوسنگواره

 ل ارتباط داردیب با سازند سرخ شیهم ش یوستگیو در باال با ناپر آن سازند سرد نیریمرز ز . 

 ک یر و یدر ز يکوارتز سنگماسهک عضو ی يامروزه سازند جمال را دارا ؛یشناسنهیته چیه کمیبر اساس نظر

 . دانندیدر باال م یتیک عضو دولومیدر وسط و  یمرجان آهکسنگعضو 

 ر نقاط دارد و به سه عضو یبا سا یمحسوس يااوت رخسارهن در بلوك کلمرد تفیپرمA, B, C م شده که یتقس

 ن است. یجلف - ن یسن آن مرغاب شود ویده مینام »نروه خاگ«

 وژنان است که با ست، آباده، سورمقب، همينام دارد سازندها »نوه شورجستارگ«ه شهرضا ین ناحیرسوبات پرم ،

 . ن قرار داردیریاس زیر رسوبات تریدر ز يانهیب و بدون نبود چیهم ش ورطبه ور فیرسوبات کربون یوستگیناپ

 ي، در جنوب باختردارند ياقاره – یین خاستگاه سکویپرم يهاران که سنگیا يهاتمام گسترده برخالف 

 به هک وجود دارند کیاز رسوبات پالژ یک با همراهیک تا اولترامافیماف يهااز سنگ يامان مجموعهیا فرمشهد ت
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س یدرز تتنینشانگر زم یانوسیتن خاستگاه اقنده دارند و ضمن داشیبرافزا يمان منشورهاین است و سیسن پرم

  . کهن است

 ن در جلفایپرم: 

  
 ن در آبادهیپرم: 

 
 
 
 
  

 
 ن در شهرضا:یپرم 
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 ل یشاز  یهستند که همراهان یتی، دولومی، آهکیکربنات يهان سنگیپرم يهاشتر سنگیرجان بیدر سنندج س

جان است ریس -ن سنندج یپرم يهایژگیاز و یشکلدگر و ین دگرگونی؛ همچنآلکالن دارند یفشانآتشو سنگ 

 . ن نقش داشته استیشین پیرمیداد سیجاد آن رویکه در ا

 ن در زاگرس یپرم

 م دارد. نا »مروه دهرگ«است که در مجموع  )ر باال(دو داالن  ر)یر ز(دون فراق يانهیشامل دو واحد سنگ چ

 ون فراق یسنگماسهسازند 

 . یآهک يهاهیل و الیاز ش یتناوب و يکوارتز سنگماسه: يتولوژیل

 سه کردیال مقاه سازند جمیپا يهاسنگتوان با سازند درود و ماسهیرا من سازند یا . 

 شودین دانسته میشین پیپرم روندهشیپ يهافینشانگر رد يانهین واحد سنگ چیا . 

 داالن  یکسازند آه

 متفاوت  ییهاگوناگون رخساره یدر نواح لذا انباشته شده یمشابه یط رسوبیند در شرازسا نیا نکهیبا توجه به ا

 دارد. 

سازند  یحن نوای؛ در اط)تا متوس يط کم انرژیشانگر مح(ن يریتبخ يهامحدود همراه با سنگ یرخساره کربنات - 1

   عضو است: 3داال ن شامل 

  . ن داردیمرغاب - ن ینیاست که سن گوبرگندم یستین ززو 4و  Aو  Bافق گچ  2 يدارا ینییپا یعضو کربنات 1- 1

زون  4ن عضو را با توجه به ی، ایو گچ یتیائول يهاتیه با دولومیم الیت ضخیدرین: شامل انادر يریعضو تبخ 2- 1

  . دانندین میو آبادان یین باالیابشناخته شده به سن مرغ یستیز

 )در باال(ت یو دولوم یتیکریم يهاآهکسنگو  ن)ییر پا(د یتیائول آهکسنگ: شامل ییباال یبناتعضو کر 3- 1

  . است

 دهدیقرار م يگاز ریذخاسنگ مخزن گاه ین عضو را در جایا ییباال یعضو کربناتاد یار زیتخلخل بس . 

 یرخساره کربنات -3. محض دارد یربناتن سازند رخساره کیمرتفع ا در زاگرس :آزاد يایدر  - یساحل یرخساره کربنات - 2

 یسنگماسه يهافینار با رد يرین تفاوت که عضو تبخین رخساره همانند برش الگو است با ای: اک ساحلینزد يآوار

  . ن شده استیگزیجا
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 ران یاس در این تریمرز پرم

 از  که ییهایدسا عیوازده و ه يهااست که با افق يب موازیشوسته از نوع دگریران ناپینقاط ا ن مرز در اکثریا

 . شودیت مشخص میت و التریبوکس

تس یرولیت و پاراتیسرات يشود و حاویافت میاس در آن ین و تریل پرمیسکه ف ییهاهی: الیتحول يهاهیال -

 . است

مطالعه و  دیجد يهاافتهیاما ؛ انسته شدهد یجین مرز تدریا ن)، کندوالفا، شهرضا، آباده، آمل(جران یه ایدر چند ناح

 است که سبب Otoceras Woad Wardi یستینبود زون ز يایگو س)ایتر - ن یبرش مرز پرم نیترکامل( ه جلفایناح

  . استه ین ناحیاس ایتردر مرز پرمو یرسوب یوستگیک ناپی احتمال وجود

  ک یپالئوزوئ یسم و دگرگونیاگماتم

 ییایثبات با دربا ییسکو عنوانبهران یپوسته ا یانیاس مین تا ترین پسیاز پرکامبر ییکاتانگا ییپس از کوهزا 

 . است ده شدهیپوش عمقکم

 ستیران کامل نیک ایپالئوزوئ یوالا تیدر يروپسبه باال و  رو ین ساختیات زمل حرکیبه دل . 

 ین ساختیزم يدهانیف بودن فرآیضع آرام و یط رسوبیشرا يایوک گیپالئوزوئ يهافین ردیب ینسب یبیشهم 

 . ن استینین و هرسیکالدون

 ن مقدار را داردیران کمتریان زمان در یدر ا یونو دگرگ یفشانآتش يهاسنگ . 

 ن بارزترندین، پرمین، دونیلوری؛ سزمان 3در  یفشانآتش يهاک سنگیزوئدر پالئو . 

 ندهست یتیلیتر از نوع اسپکهن يهاروانه و یتیک از نوع آندزیپالئوزوئ یفشانآتش جوان يهاگدازه . 

 رخ داده استن یلوریک در سیپالئوزوئ ییماگما يهاتیفعال نیترمهماز  یکی . 

 است ییایردریز یفشانآتش يکه نشانگر تکاپوهاهستند  یو بالش رنگرهیتن یلوریس یتبازال يهاگدازه . 

  . ه استدانسته شد ياها از نوع قارهالتن بازیا ییایم و قلیتانیدار تل باال بودن مقین به دلیهمچن -

  ک یپالئوزوئ ينفوذ يهاتوده

ن توده یا، میدانین مینیآنرا بر اثر رخداد هرس يریگیجا فر وین توده را کربونیمشهد: سن ا يدهایتوئیگران - 1

  : کنندیم میت و سن به سه دسته تقس، بافبیرا به لحاظ ترک ينفوذ

 تیوریگرانود و دارتیوتیب يریمشهد؛ از نوع پورف ییزاتیز گرانن فای: نخست)يریپورف يهاتیران(گ یمیانواع قد 1- 1

  . دارد یسیگن يمایاست و ست یلناتو تا

 یمیقد يهاتیان گرانیرنگ روشن که در م ت بایگران مشهد؛ ییزاتین فاز گرانیت: دومیا لوکوگرانید یانواع جد 1- 2

  . استق شده یتزره ریت

 ستمشهد ا ییزاتین فاز گرانیدوم ییاخص شناسان شیت بهتریوتیها و کمبود بیکان يریگود جهتنب . 

ن به یکند مرحله نخستیرا قطع م ییزاتیدو فاز گران يهاکه توده يمتعدد یتیآپل يهارگه :ياانواع رگه 3- 1

 . ن شاخص استیبه داشتن تورمال يبعدفلدسپار و مرحله داشتن 

 اس ین ترران و توران به سیل برخورد دو صفحه او حاص يبرخورد ينفوذ یتوان نوعیمشهد را م يدهایتوئیگران

 . ن دانستیپس
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 يمایمزبور که س يهاه سنگ؛ امروزه مفروض است کدارند یتیب تولئی: ترکجنوب مشهد يهاکیاولتراباز - 2

در  یشیک مجموعه برافزای صورتبهن هستند که س کهیتت یانوسیاق يهادارند بازمانده یتیدایتورب يهاالوکتون

 . اندرانش کردهران فرایورق ا رفعالیغزون  يبه رو یل و پس از دگرگونیرانش ورقه توران تشکوزون فر

  )یانین میون(دطالش  يهاينفوذ - 3

آن  يریگیو جا ق شدهین تزریدون يهاکه در سنگ رنگسرخمان یبا س یتینیس: توده اجلف - مرند  يهاتینیس - 4

 . ن دانسته شده استینیدر ارتباط با هرس

 -ه یمورا ییت که در فصل مشترك کمان ماگمایوریگرانود ت تایاز دون ياز: مجموعهیتبر ختربا يهاکیترابازلاو - 5

 . البرز برونزد دارند ییماگماکمان دختر و 

 يهابا سنگ، همراه ت استیت تا گرانیها از لرزوليفوذن نیب ای: ترکرجانیس يجنوب باختر يهاينفوذ - 6

 . ها شباهت دارده فعال قارهیا حاشیو  یر کمانیان مجموعه به جزی، ااست ن)یرم(پ یدگرگون

 ک یپالئوزوئ یدگرگون

 در تالش  ن)یشین پیرمی(سجان یاله )یانیم - ن ین پسیرمی(س، مشهد ن)یسیردو(اماکو  یک در نواحیوئزپالئو يهایدگرگون

ر یدر ز ییو بخش باال )یانین میوند( ینییبخش پا زمان است، در دو یاز دگرگونف 2 يدارا »تمپلکس گشک«

وابسته به رخداد  ن)یاس پسیر(ترجان یس - اس قرار دارد در سنندج یتر دار پرمولیکرو فسیم يهاآهکسنگ

 . ن استیشین پیرمیس

 ک یپالئوزوئ ياقتصادمنابع 

 سنگ  عنوانهبون و فراق گونیازند زا(س)، نفت و گاز دندار ياستخراج آن صرفه اقتصادفسفات ( يکانسارها

 .  د)ت داریاهم یدروکربنیر هیذخا منشأ سنگ عنوانبه سازند داالن یکربنات يهافیمخزن و رد

 ران یک ایوزوئمز

 اندها نام دادهانوسیگسترش کف اقها و را دوران اشتقاق قاره کیمزوزوئ . 

 ن ین پسیرمیس ن)یباتون -ن یاژوس(ب یانین میرمیس ین ساختیزم يهان جنبشیشین پیرمیعالوه بر رخداد س

ران اثر یک ایوزوئمز ین ساختیبر تحوالت زم )ینییپا رتاسه(کد یامن و رخداد الریشیفاز اتر )يرتاسه آغاز(ک

 . اندگذار بوده

 یاصل یمحل راندگ س جوان دریتن تین همراه با تکویاس پسیدر تر ران از صفحه زاگرسیجدا شدن کامل ا 

 . زاگرس بوده است

  يریگکل، شش بومیپ یرسوب يهاحوضه يریگو شکل سیتتکامل بسته شدن ران به توران (یابرخورد صفحه 

شدن دوباره صفحه زاگرس  یکیران و یا یتیولیاف يهاجوان، فرارانش مجموعه سیتتاز نوع  ياقارهدروناشتقاق 

 ).ک استیوزوئمز یران در طین ایزم ییایپو دهندهنشانران یو ا

  ن.رایاس در ایتر

 اس آلپ همانند استیبه رخساره تر یانیم - ینییاس پایتر یمپالتفر يهاکربنات ژهیوبهاس یتر يهاگسن . 

 وابسته به  يهاامدیاز جمله پ ییزایده کانین پدیتر و همچنو کهن یانیاس میتر يهاون شدن سنگدگرگ

  . ن استیشین پیرمیداد سیرو

  اس در البرز یتر
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  البرز  یانیم -ن یشیاس پیتر

  کا یازند الس

و بخش باال شامل کربنات  یرنه و مایامل آهک نازك الش ینییبخش پا ل شده؛یبخش تشک 2: سازند از يتولوژیل

  .  ا)کیال يهاتیولوم(دبرجسته و کوه ساز  يمایس م و روشن رنگ بایضخ یآهک -تیدولوم

 است )یانیاس میر(ت ییو سن بخش باال ن)یشیاس پیر(ت ینییسن بخش پا  . 

 . )ینییخش پا(ب ، آثار کرم مانندکوچک ي، گاستروپودهاا)یالر(ک يادوکفهن سازند شامل: یواره اسنگ

 شده است ب نهشتهیز نوع رمپ هم شکربناته ا يک سکویکا در یسازند ال ینییبخش پا . 

 گذاشته شده است ک)یر یم اپالتفر(پرمپ گسترده  يک سکویدر  ییبخش باال يآغاز يهانهشته . 

 کا اضافه شده که شامل یال سازندبه  یبخش سوم یتیو دولوم یبخش آهک 2البرز جدا از  یاز نواح یدر برخ

 . نام دارد ن)یکارن اشکوب( »کرسو« یکه بخش آهکت ه اسیم الیو ضخ زدانهیرد یسف یآهک يهاسنگ

 اس دانستیکت قابل قو خانه يل، شتریسرخ ش يندهاتوان با سازیکا را میسازند ال . 
  

 

 ن البرز یاس پسیتر

زغال  يهاشود و با رسوبیآغاز م ياقهوه –سرخ  یتیلیف يهاو رس یتیبوکس - یبخش آهن کیبا : گروه شمشک

 . ابدییادامه م دار

 نهشته شده است ن)یباتون - ن یور(ن یانین و میشین پیرمیدو رخداد س یشمشک در فاصله زمان گروه . 

 شاخص هستند زغال دار يهاهین الشتالبرز به دا ییاس باالیتر يهافیرد . 

  در  دیپر سفند در طبس، بیاز سازند نا ییهاا بخشیبا همه و  توانیالبرز را م ییاس باالیتر زغال داررسوبات

  .دانست ارزهمبند و فردوس لوت ینا ر دری، قدمانرکدهرود در  - گزکاشان، دره

   يران مرکزیاس در ایتر

   یانیم - ینییاس پایتر

  ن)یشیاس پیر(تل یازند سرخ شس

 . تیروشن و دولوم آهکسنگاز  یبا تناوب رنگسرخ، رس یل آهکی: شيتولوژیل

 ته است و از نوع درون وسین ناپیری، مرز زرسدیم يشتر يهاتیبه دولوم یجیک گذر تدریبا  ییمرز باال

 . است يسازند

 . ه سرپولوسیشب يهاراه با اثر کرممپود هگاسترو ،pseudomonotisا و یکالر يادوکفهسنگواره: 

 کا در نظر گرفته شدهید النساز یاس با بخش آهکین سازند قابل قیا . 

   يرشت یتیسازند دولوم 

 تراکم مو  هیالهیالت ی: دولوميتولوژیل

 ن سازند استیا سازچهره يهایژگیبلند از و خشن و يمایس . 

 درنگیسفم یضخ يهااز سنگ یکه واحد شاخص دارد »کاسپه آهکسنگ«بنام  یعضو آهک کین سازند یا 

 . سه استیت و با آهک ورسک قابل مقان دانسته شده اسیاست و به سن کارن
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  يران مرکزین ایاس پسیتر

 ند بیسازند نا

مگالدون و  يادوکفهبا صدف  سنگماسههوازده و  يل مدادی: شامل شعضو گلگان - 1عضو است؛  4: شامل يتولوژیل

 يهايادوکفه، ص)اخ(شوم یدیهترآستر با سنگواره سنگ لتی، سلیستان: شامل شدیعضو ب -2. یهایاثرات گ

 . ن استیبه سن نور ن)ندوپکتی(ا

رها به دروزوئیو ه هايادوکفهبا سنگواره  ياقهوه سنگماسه ت سنگ      لیل       سی: شامل شخیضو حوض شع - 3

عضو  سرخ که مجموع دو سنگماسه، یمرجان سنگماسه، یفیک رخان: شامل آهعضو حوض -4. ن استیسن نور

 . انددهیر نامیآخر را عضو قد

 د آهن استیست کهن و آغشته به اکسک کاری ن)ییر پا(د يو سازند شتر )ر باال(دند بیفصل مشترك سازند نا . 

 بوده است عمقکم ياین سازند دریا یط رسوبیمح . 

  ن سازند استیا يا، رخسارهیزمان ارزهم ز)یند و کالرهللا با ،کراسر(ا یررسمیغسه واحد . 

 

 اس در زاگرس یتر

 ن یرمیعملکرد س يایتواند گویم ییباال اسیتر يها، انباشت گچ و نبود سنگیانیاس میتر يایدر يکاهش ژرفا

 . باشد يران مرکزیزاگرس از ا شیجدان یشیپ

  ع)اگرس مرتف(زسازند خانه کت 

 ت متبلور یه، دولومیال زیر يکسترت خای: دولوميتولوژیل

 است یشیو فرسا زیرینزند ن با سایریمرز ز  

 کت به نام خانه يهاتیدولوم يانهیست چیز يهایژگیوTrocholina zone نوع  يادوکفهشده  يگذارنام

 . در باال وجود دارد Halobiaنوع  يادوکفه و در وسط Ceratitesت نوع ین و آمونییا در پایکالر

 و دشتک (در باالن ییدر پا ن)نگا(کن خورده یاس در زاگرس چیرت.(  

 سازند کنگان 

 یک و گلسنگ با کمیتیائول يهان استونی: گرزیتم یرخساره کربنات - 1فاوت است؛ ت: شامل سه رخساره ميتولوژیل

 يبا آثارت یاز دولوم ییهاهیل و سنگ آهک رس و الی: شامل شياقاعده یلیرخساره آرژ - 2شده.  یتیت دولومیدرینا

به  claria ourita, claria elegansل وجود ی: به دليریتبخ یرخساره کربنات -3ر کرم. اثا و آیکالر يادوکفهاز 

 . دانسته شده ن)یشکوب اسکت(ان یشیاس پیسن تر

 یسنگن واحد یومس را سازند کنگان ت)نف یه لحاظ مهندس(بداالن و کنگان  يهایژگیل مشابه بودن ویبه دل 

 . اننددیم »مهرد«گروه 

 ن گروه را سازند کنگان و یا ی، سنگ مخزن اصلخود دارد را دره گاز و نفت زاگرس ر عمدیذخا »مهرد«ه گرو

 . ، سنگ پوش مخزن استل آغاریدشتک و ش يریبخت يهاهیو الدهند یل میسازند داالن تشک ییبخش باال

 شودیسنگ پوش آن دانسته م، نار یتیدرید که عضو انقرار دار ین داالن مخزن درجه دومیریدر بخش ز . 

 دشتک  يریسازند تبخ

 آغار یلیعضو ش - 1 ؛يهابخش به نام 6: شامل يتولوژیل
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 - 5ت یدری، انتیدولوم C يریعضو تبخ - 4ت یدری، انتیدولوم B يریعضو تبخ - ت یدری، انتیدولوم A يریعضو تبخ - 2 

  ).ياسخت و برجسته قهوه يهاتیموه راهنما از دولی(الدار یت سفیدولوم

   ل.یت، شیدریت، انیدولوم D يریعضو تبخ -6 

  دارد یناهمگن یاست و رخساره سنگ لهسن سازند گیا ییباال و ینییمرز پا . 

  ز استیرین عضو آن سازند نیو دوم ن عضو از گروه کازرون استین سازند نخستیا . 

 : رانیاس ایتر ییاستثنا يهارخساره 

  ر نقاط یمتفاوت از سا یانیم و ینییاس پایتر يهاسنگ ک)خل(ن يران مرکزیو ا د)ق دربن(آه کپه داغ یناح در دو

 . ران هستندیا

   شاخص هستند یفشانآتش يتن تکاپوهاسازند که به داش 4شامل  دربندگروه آق . 

 ن)ین پسیشکوب اسکت(ا دکوهیسف یسازند آهک 

 یتیب آندزیبا ترک يآوار -ن یآذر يها؛ سنگو اثار کرم، در قاعده سازندگرهک  ي، آهک حاو: سنگ آهکيتولوژیل 

 . اهیس يو کنگلومرا

  ها در عمق کم استن سنگ آهکیبات ابر رسو يدیتائ ییپایچل يبندهیوجود ال . 

  ن).یشین پینز(آزند نظر کرده سا 

  يا، مارن ماسهیتیدار گلوکونل، سنگ آهک گرهکی: شيتولوژیل 

 نا یس یفشانتشآسازند  

ر یبه نام مارن فق يدیکل هیالکیر قاعده آن (د ییل باالیعضو ش - 1شامل دو عضو  ی، مارن توفسنگماسه: يتولوژیل

ل یو ش سنگماسه از یناوب(ت ینییپا یسنگماسهعضو  -2 ت)سبز اس - یسنگواره فراوان به رنگ صورت يو دارا

 . )یتوف

  یانکوهیم یلیسازند ش 

  ياقهوه سنگماسه، ت سنگلیس :يتولوژیل 

  ه یال - 2. ياقتصاد یزغاله یال -1از:  اندعبارتن به باال ییکه از پا ل شدهیواحد تشک از سه یانکوهیسازند م

 همگن  يال قهوهیش -3 یفشانآتش يهاقلوه يحاو ییو کنگومرا ياهماس

   است يار قارهیط غیسازند؛ مح نیا يگذاررسوبط یمح . 

 ن یرمیحاصل عملکرد س ییباال یوستگیپو نا ر)یر ز(دن یکارن -ن ینن سن الدیب یوستگین دو ناپید بازنن سیا

 . افتادهق ن اتفایشین پیرت -ن یشیپ

  دارد يجا یانکوهیدر سازند م )یه غالیال 5( »وک شک« یسنگزغالر یبند ذخاس آق دریدونا يدر پهلو . 

 ؛يقلعه گبر یلیسازند ش

 . ن داردیبه سن رت یاهیو سنگواره گ یزغاله یال يحاو يکوارتز سنگماسهک افق ی : در قاعدهيتولوژیل

   پس از  داغ ران کپهیشین پیرمیداد سیزمان رو يگبرو قلعه ینکوهایم يهان سازندیب یوستگیبا توجه به ناپ

 . ته شده استن دانسیش از نوریسن پ ن رخداد بهیران ایا نقاط ریسا؛ در دداننین میش از رتین و پینور

 اس نخلک یتر 

  است ین آن گسل تراستیرو مرز زب یس نخلک راندگاین تریریمرز ز . 
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 سازند علم  

 . یاهیآثار گ يدارا سنگماسهدار و : سنگ آهک ماسهيتولوژیل 

  د که ندانیم یتیدایتورب يآنرا رخساره آوار ییخش باالمربوط به فالت و ب يهان سازند را کربناتیا ینییبخش پا

 . اندبرجا گذاشته شده ییایردریز يکنگلومرا صورتبهاره ب قیدر ش

  )یانین مینالد -ن ین پسینز(آ سازند باغ قرق

  درشتدانه يهاي: آواريتولوژیل

  دارد یشیفرسا یبیسته از نوع دگرشوین ارتباط ناپیبا سازند علم و آش . 

  ن)یشین پیکارن -ن ین پسین يو(الن یسازند آش

  ییایدر يهالیل و فسی، شزیردانه یسنگماسه: يلوژتویل 

  ياب قارهیط شیمح يدر انتها ییایردریز يفنگلومرا يساختارها یانید را بخش پان سازنیا یط رسوبیمح 

  .دانندیم
  

 اس یتر یگونو دگرم سیتماگما

  ک هستندیشتر از نوع بازیاس بیتر یفشانآتش يهاسنگ . 

   نام دارند ر)احد پرو(ودار آهن يهاو افق» نجابا يهادازهگ«اس یرت یالتباز يهاالبرز گدازهدر . 

  ت و توف همراه با یولیاز نوع ر یفشانآتش يهاشامل سنگ ییت ماگمازایفعالن یتررجان؛ عمدهیس -  در سنندج

 ییایردریز مسیانلکمنطقه نشانگر و یشلبا يهااند؛ گدازهقطع شده يابازید يهاکیست هستند که توسط دایش

 . است

  سرشار از  یین هستند که از ماگمامواد ناهمگو یسند آناتکیفرآ یرجان مظاهر سطحیس -سنندج  يهاتیولیر

 . اندها حاصل شدهلکالنآ

 اس یتر ينفوذ يهاتوده 

  ران و توران استیبرخورد صفحه ا حاصل و يشتر از نوع نفوذیران بیشمال ا ينفوذ يهاتوده . 

ه ک هالیاند و ق شدهیدگرگونه تزر يهاکه در سنگ یالبرز شمال ينفوذ يهاتوده نیتربزرگجان: یت الهیگران 

 . جاد کرده استیاس هورنفل -در رخساره هورنبلند  یدگرگون

ک شمش زغال دار يهانهشته ق شده و بایک تالش تزریپالئوزوئ يآوار يهاماسوله: در نهشته دارنیالمت توریگران 

 . دانندین میاس پسیت را ترین گرانیسن ا ؛است ده شدهیپوش

   ن وجود داردیاس پسیسن تر با ينفوذ يهاتوده ن)رجاید، سی، دهبقهسفند(ارجان یس - در سنندج . 

  اسیبه سن تر ينفوذ يهاتوده »دآبالیت اسماعیگر گرانا«ه یدر ناحن یهمچنمشهد و ، قائن، بنده آق دریدر ناح 

  . است

  منشأالکالن  ر ازیفق یتیلئتو - یبازالت يک ماگمایکه از  هیالهیال يهاينفوذ ن)خورایسمپلکس (ک در اسفندقه 

 . شوندیم يریگیسرخ جا يایدر از نوع يات قارهگرفته است و در کاف
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 يهاسنگ یگرگونو د یشکلن باعث دگریاس پسیتر ین ساختیزم از حرکات یناش ی: فشردگاسیتر یدگرگون 

 و ییاز نوع قهقرا یدگرگون ن)یرکامبر(پ یمیدگرگونه قد يها؛ در سنگران شده استیتر اکهنو  یانیاس میتر

 . همراه است یبا کاهش درجه دگرگون

  شودیدانسته م یکشش يهسته و فازها يریگیاس جایتر یعامل دگرگون  . 

  ل فراوان دگرگون سن و گیبا چسم یتامرفومنامید فازکی جهیدرنتتر  و کهناس باالیتر يهاه ساغند سنگیدر ناح

 - 3بز ت سسیشدر رخساره  یدگرگون -2 یه دگرگونکاهش درج -1: شامل ین دگرگونیا يامدهایاند؛ پشده

د با یجد یافتگیجاد جهت یا -4دار وتدیپات یگارنت و کلر يهاتسیکاشیبه م د)نبیازند نا(س يهاتیل پلیتبد

  ین مراحل دگرگونیسرب در آخر يسازیکان - 5 يباختر - ياد با روند خاوریب زیش

  اس یشوند که در ترین دانسته میبه سن پرم هاآن یکیها و همراهان اولترامافگونهدگر نی: امروزه ادر مشهد

 . اندران و توران دگرگون شدهیصفحات ا ن در اثر برخوردیپس

  یانین میرمیس«اس یتر انجو يمربوط به فازها یانیک می، ژوراسییس باالایتر يهاتیدن پلش یتیلیف« . 

   استده سلم  يها، دگرگونهياس: تکنار، انارك، لوت خاوریتر يهاونهرگگدگر ید . 

 ک  یژوراس 

  ن)یباتون - ن یژوسا(ب یانین میرمیداد سیرو -1: از اندعبارتک یدر زمان ژوراس مؤثر یساخت نیزم يدادهایرو . 

 . ن)یبارم از شی، پنیشیه پرتاس(کاشته زا دیت خشکین که ماهین پسیرمیداد سیرو -2 

  )ییک باالیسورا(ژن یداد طبسیرو - 3

  ک البرزیژوراس 

  ط یت که نشانگر محچرخه نخس يها؛ سنگداد يجدا جا یوبدوره رس دو توان دریک البرز را میژوراس يهاسنگ

، مارن ییایدر يهافیردچرخه دوم شامل  ياهاز گروه شمشک است و سنگ یو بخش عمقکم ییایا دری یمرداب

 است. ر)، اليچایل(د یهک مارنو آ

 گروه شمشک   

   زارها فراهم شدتوسعه تورب و يآوار يهافینهشت رد يط برای، شرانیباال آمدن زم اس بایدر زمان ل . 

  ياچند رخساره يهالبرز رسوبدوگر ا لیاوا -اس یل يهاتوان گفت که سنگیم يروپسو  يشرویبا توجه به پ 

 . اندگر شدهیکدین یگزیهستند که جا ییایدرو  يکنارایدر، يااز نوع قاره

 سازند شمشک  

 يسر - ییباال سنگماسه - ییذغالدار باال يسر: ن شاملییاز باال به پا م شده ویتقس ین سنگزو 4: به يتولوژیل 

 . ینییپا سنگماسه، ینییذغالدار پا

 pseudoradiosa یستین زمعرف زو هاتیکه آمون ت)ی، آمونياوکفه(د ينورو جا یاهیسنگواره گ ي: داراسنگواره 

 . ن استیآلنآ - ن یسمتعلق به اشکوب توآ

  و یلیآرژ يهادوباره نهشته یرگینگر چنشا ییذغالدار باال يقابل استخراج و سر زغال يحاو ینییغالدار پاذ يسر 

 . است ه ذغالداریال

 ياقاره ی، آبرفتیی، دلتايکشند ییای، درشورلباز:  نداعبارتب ین نهشته به ترتیط ایمح . 

 دارند ییگاز زاشمشک توان  یرسوب يهانهشته و یلیش يهاهیال . 
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  کرمان کروژن نوع - ه طبسیدر ناحIII ط مناسب را داردیجاد گاز در شرایت ایوجود دارد که قابل . 

  ک البرز یژوراس ییایدر يهارسوب 

  ن)یکالو –ن یاژوسب( يچایدل یسازند مارن 

 ه ینازك ال يو اسپار ی، سنگ آهک مارن: مارنيتولوژیل 

 Ebraycerace Pseudoanceps, oppelia subradiata, parkinsonia:  مانند ییهاتیسنگواره: آمون 

oarkinson .  

   ییبلند رو يهاخرهرا از ص ینییه ذغالدار پایال زودفرسا به رنگ سبز دارد که يراهنما هیالکین سازند نقش یا 

 . کندیجدا م

  آن است يخاکستر -پشته مانند و رنگ سبز  یشناسختین سازند ریا يهایژگیاز و . 

  سه کردیمشاه مقا، بغدیچمن ب يتوان با سازندهایرا م يچایازند دلس . 

   ستیرخساره ن همآندارد اما با  يچایبا دل یشناسنهیگاه چیجا »نایرسف«سازند . 

 ن)ینئوکوم –ن یتونیشکوب ت(االر  یهکسازند آ 

کوه  يمایسنگ آهک مقاوم با س يهاوده(ت ییبخش باال ه)ین نازك النگ آهک روش(س ینیی: بخش پايتولوژیل 

   ز)سا

 . Tintinopsella, Neocomits, Berriasella, calpionella: سنگواره 

  ن یش از بارمین و پیکومپس از نئو یشیفرسا يهارهسازند الر در ارتباط با دو يهاهیال ترجوان ياهیحذف ناح

 . شودیدانسته م

  و  یفیر يهاف، رخسارهیر يجلو يها، رخسارهیگرانش يهاو همراه با لغزش یبیک با سراشیژپال يهارخساره

 . شاخص سازند الر است يهاف از چهرهیرخساره پشت ر

  و  دار، سنگ آهک پکتنار، قلعه دختریمزدوران، اسفند يهااز: سازند عبارت استسازند الر  يامنطقه يارزهاهم

 . سازند سورمه ییباال يهابخش

 ک یسازند آب ن

 . تیدولوم و یتیکریاه میسنگ آهک س از یف همگنی: رديتولوژیل 

  عضو  4 ين سازند دارایا)A-D( ؛ عضو استA ن و عضو یوبه سن کالوD آن  یبدون سنگواره و سن نسب

 . ن استیجیمریک - ن یآکسفورد

  شودیسته مو الر دان يچایدل یانبج ارزهمسازند الر است و  ییایدر یفینهشته ر یک نوعیسازند آب ن. 

  ن)یکرتاسه پس - یانیک میوراس(ژسازند شال  

 ییو بخش باال یگیر يهاهیسبز همراه با ال سنگماسه ینیی؛ بخش پااست یررسمیغ: شامل دو بخش يتولوژیل 

 . هیك السنگ آهک ناز

 . Calpionela alphinaشاخص آن  يهالیکروفسیو م kossmatia،Berriasella یت نوعی: آمونسنگواره 

  اس استیارجمند و اسفندقه قابل قیچون سازند چاه پلنگ، ب يدارونالیلپک يهاسازند شال با نهشته . 
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  و  يدیط اسیمح دهندهنشان، شده ییآبشو يهاتیرام و وجود آمونو آ عمقکمط یت نشانگر محیگلوکون یفراوان

 . است مدتکوتاه يهايشرویپ و يروپسعمق کم همراه با 

  شودیف سازند الر دانسته میپشت رنهشته  یسازند شال نوع . 

 ر دماوند یسازند گچ مالف 

 دار. نیویت الی، اوژابازیس، دی، ژپرنگارنگ يها: مارنيتولوژیل 

ن ینشانه کرتاسه پس Clypeator coragats، نمونه ت استیسنگواره نوع کاروف يدارا ياسنگواره: بخش قاعده 

 . است

  يران مرکزیک ایژوراس 

  است و)روه مگ(گ ییایرسوبات در و چرخه ک)روه شمش(گچرخه ذغالدار  شامل دو . 

  هجدك است. ، بادامویآب حاج يشمشک سازندها چرخه ذغالدار ، 

  نهشته شده و ی، کوالبی، مردابياقاره عمقکمش بوم و یپ يهادر حوضه یانیدوگر م -اس ین رسوبات به سن لیا 

 . دارد یک نشدنیرخساره همگن و تفک

 ن)ینسباچیپل - ن ین: هتانژییک پایه سن ژوراس(ب یسازند آب حاج

 ل یش و سنگماسه: يتولوژیل 

  است ییقابل شناسا یتراحبهسبز  يهاان نهشتهید که در میه با رنگ سفیپا يکوارتز سنگماسهبخش . 

   اس استیشمشک قابل ق ینییالدار پاذغ يسر ن سازند بایا . 

  مشابه است یبا سازند آب حاج يلوژتویطغراجه به لحاظ ل یه کرمان واحد سنگیدر ناح . 

  )یانین میباژوس -ن یوآرس(تبادامو  یسازند آهک 

 . ت فراوان شاخص استیاشتن آمونبه دکه  یتی، ائولياره، ماسهیت یآهک يهاسنگ: يتولوژیل 

  ت نوع یش آمونیدایبا پا آغاز سازند بادامو رGramocertid ت یآمون يدارا يهاهیو الStephanoceratoid 

 . ن سازند استیا بخشانیپا

  ن واحد ن آیباژوس يو به واحدها» زاریواحد ن«ن سازند بادامو یتوآرس يهافیکرمان به رد زیخ زغال یدر نواح

 . اندنام داده» زوین ابب«

  هجدك  يسازند آوار 

 ل سبزی، شي، کوارتزيآرکوز يهاسنگماسهاز  ی: تناوبيتولوژیل 

 . است عمقکم ییایط دریمح یرگینه چنشا یآهک يهادر تناوب ییایدر يهاسنگواره یسنگواره: فراوان 

  متعدد ذغالسنگ شاخص است يهایها و عدسهی، الرنگسرخ یتی، هماتیرس يهان سازند به داشتن سنگیا . 

  زغال دارن سازند دو افق یا E, D که افق  داردD يه آن ارزش اقتصادیال 4- 6ه است ک یه زغالیال 30 يدارا 

 . دارد

  است یانین میمرینشانگر عملکرد س ن سازندیا يباال یشیمرز فرسا  . 

 : يران مرکزیک ایژوراس ییایوبات درچرخه رس 
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  ن یمریو س ن)ییرز پا(م یانین میمریس یساختن یداد زمیشود و به رویخوانده م» وگم«به نام گروه  خهن چریا يهاسنگ

 . محدود هستند )رز باال(م نیپس

  ن)ین پسیباتون - یانین میتونا(بپروده  یسازند آهک 

 : سنگ آهک يتولوژیل 

  قرار دارد )ر باال(دو بغمشاه  ر)یر ز(دن سازند هجدك یراهنما ب هیالکی صورتبه . 

  شودیده میل دیکروفسیم ت وی، آمون؛ مرجانییدر مرز باال . 

  )یین باالیکالوو - یین باالیاتون(بسازند بغمشاه  

 . یآهک -  یرس يها، زغال و سنگگچ و نمک یبا کم یلیمارن ش ،لی: شيتولوژیل 

 .  هايادوکفهان نوع ترابراتوال و ی، بازوپاتیسنگواره: آمون 

  دار و تی، مارن و سنگ آهک آمونیانی، مارن، عضو مینییم شده عضو پایتقس یررسمیغو سازند به سه عضن یا

 . »ننگ آهک اشلوس«ا یه یم الیضخ سنگ آهک ییعضو باال

  کسان ی یط رسوبیط و شرایگر محها نشانرخساره یکسانیاس است و یقابل قد یبو چمن يچایدل ن سازند بایا

 . است

  و پشته مانند دارد يتپه ماهور يمایفرساست و سد زو نرم و سازند بغمشاه.  

  ن)یجیریکم -ن یکسفورد(اسازند قلعه دختر  

 . است ییباال یو عضو آهک یانیل میش - ینییپا سنگماسهعضو  3 ي: دارايتولوژیل 

 فنگتس  یت پرسی: آمونسنگواره

  نگ آهک (سف یو پشت ر ر)ایازند اسفند(سف یر ر)ازند قلعه دختس(ف یر يک باال سه رخساره جلویژوراس يهاسنگه طبس یدر ناح

 . دارند ر)داپکتن يها

  ده استیگسل ییمرز باال وسته وین سازند ناپیا ینییمرز پا . 

  دارند ین انگشتیب یارتباط جانب گاهگهار یسازند قلعه دختر و اسفند . 

  ک سازند قلعه دختر یهتروپ يهادار رخسارهنار، الر، مزدوران، سورمه و سنگ آهک پکتیاسفند يسازندها

 . هستند

  ن)یپس -  یانیک میوراس(ژار یاسفند یسازند آهک

 . يآوارستیز و آهک سنگماسه، یفیبا ساخت ر يا: آهک تودهيتولوژیل 

  اد سنگ آهک استیو تراکم ز يا، تودهیفیل رخساره رین سازند به دلیز اکوه سا يمایس . 

  اس استیان و سورمه قابل قرالر و مزدو يندهان سازند با سازیا.  

 پس یژ -سنگ آهک پکتن دار  

 گچ  يها: سنگ آهک سبز با افقيتولوژیل

  است »ران« يانهیمهاباد واحد سنگ چ ن سازند از کلمرد تایا يمرز باال . 

  محدود دارد ییایست و گسترش جغرافن سازند فاقد سنگواره شاخص ایا . 

 نار  یسازند آهک
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 . ییباال ی، عضو آهکیانیم ی، عضو سنگ آهک مارنینییپا یشود؛ عضو آهکیم میدسته تقس 3: به يتولوژیل 

 ییو عضو باال Pseudocyclamina, Calpionella alpinاز نوع  ییهالیکروفسیم ینیی: در عضو پاسنگواره 

 . است  Thaumatoporella parvovesiculifera يدارا

  ک استیژوراس يایدر یلن تواید آخرن سازنیا .  

  ک باال یژوراس يریتبخ يهانهشته

  ن)یشیکرتاسه پ - نیک پسیوراس(ژگچ مگو  

  است يران مرکزیک ایژوراس یگچ يهان نهشتهیترگسترده.  

   ا استیدر يشرویو پ يری، تبخیوالبط کیآن نشانگر مح يآوار يهافیردهمگچ مگو و . 

  مشابه است ت)یراق و کو(عتا یوتت گیدریو ان ن)ربستا(عث یت هیدریبا ان »وچ مگگ«هشته شدن ط نیشرا . 

 سرخ گره دُو  يهاهیال 

 . لت سرخ، سنگ آهکی، سیارغوان سنگماسه، : کنگومرايتولوژیل 

  است. يران مرکزیک ایاواخر ژوراس رنگسرخ يآوار يهافین سازند معرف ردیا 

  دانندیم» ياقارهرخ س«ازند ا سمشابه ر يهايآوار دربند - ه راور یدر ناح . 

دار و پروده، بغمشاه، سنگ آهک پکتن يگروه است و شامل سازندها ن واحد در مرتبهی: ادویب يانهیواحد سنگ چ

  .باشد »وروه مگگ«پ یتواند پاراتیک کرتاسه است که می، مرز ژوراسسرخ يهايآوار

   وده استه سنگ آهک پریپا روندهشیپو  يآوار يهانهشته درواقعن آن یریز ییاحد کنگلومراو . 

  رجان یس -ک سنندج یژوراس 

  ران استیا ین ساختیپهنه زم نیترناآرامشناخته شده و  ياقارهدرونک کافت ی عنوانبهزون  نیا . 

  وجود ندارد ینییپا کیژوراس يهاسنگه گل گهر: یدر ناح . 

  ن استیشیکرتاسه پ -  نیک پسیها تنها نشانگر ژوراسسنگه باغات یدر ناح . 

  جلبک است ياند و حاونام داده »نمعد لوگ«ک باال وجود دارد که به آن یژوراس يهاز تنها سنگیریه نیدر ناح . 

  ؛ است يآوار یرسوب يهاسنگ و ییایردریز ییایقل يهام که شامل فورانیر، رخساره ناهمگن داه اسفندقهیدر ناح

 س)ب(ط ییباال - یانیک میو ژوراس )یانین میمری(س یانیک میژوراس -ال اس بایدر تر یبیدگرش دو يداراو 

 . است

  است یفشانآتش ینییک پایژوراس يهاه شهرکرد؛ سنگیدر ناح . 

  يرس«دگرگون شده دارند که به آن  یفشانآتشش یک رخساره فلیژوراس يها؛ سنگکرمانشاه -ه همدان یدر ناح 

 . ندیگویم »سنقر یآهک -  یفشانآتش

  ک در زاگرس یژوراس

  یآن رخساره سنگ تبعبه و یط رسوبیس جوان و شرایتت ییایدر يهاک زاگرس از نهشتهیژوراس يهاسنگ  - 

 . دارد یمتفاوت یستیز

    )يریتبخ خساره کم ژرف و(رستان ک در لریژوراس 

 ه یسازند عدا
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 ت ی، دولومتیدری: انيتولوژیل

  ن دانسته شده استیاس پسیبه سن ل یشناسنهیچ يبر اساس هم ارز . 

   ن).یاس پسی(لسازند موس  

 : سنگ آهک يتولوژیل

  استیدر يشرویسازند نشانگر چرخه پن یا . 

  ن)یاس پسی(لسازند علن  

  سازند سرگلو

 ت و سنگ آهک یدری: انيتولوژیل

 ه و بودار ینازك ال یرسآهک، سنگ رهیل تی: شيوژتولیل 

 . تیوالریراد ی، کمPosidoniaع از نو يادوکفهسنگواره: 

  ت استحصال نفت داردیاست و قابل یل نفتیش یژگیو يدارا ینواح یدر برخ . 

  د استیو چمن ب يچایاس با بغمشاه، دلیقابل ق . 

   ن)یک پسیوراس(ژنجمه  یزند آهکسا 

  ق.متور یو جلبک یتی: سنگ آهک پليتولوژیل 

  . است یجینا تدریبا سازند گوت و یشیفرسا یبیشدگر ارتباط آن با سازند سرگلو 

  ن)یتونین تیک پسیراسو(ژنا یگوت یتیدریسازند ان 

 ل ی، شتیدری: انيتولوژیل 

  ک استیان ژوراسیپا یکوالب -  يریحوضه تبخ يریگا و شکلیدر ينشانگر کاهش ژرفا . 

  راور است یکنم يهاگو و سنگ، گچ مر البرزیث، گچ و مالفیاس با سازند هین سازند قابل قیا . 

   ف)ژر یخساره کربنات(رک فارس یژوراس 

 ز یرین یتیسازند دولوم 

  یلیش یرسآهک، سنگ لیت، شی: دولوميتولوژیل 

 اس در فارس استیل زاد و رسوبات مرز زمانیخشک يآوار يهامعرف سنگ . 

  گروه کازرون است ياز سازندها یکین سازند یا . 

   آسان است ن)ییر پا(دد خانه کت و سازن )ر باال(دآن از سازند سورمه  ییشناسا يریپذشیفرسابه لحاظ . 

 سازند سورمه  

 ت ی، دولومیتی: سنگ آهک دولوميتولوژیل

  ا ی و )یجیدر(تان یبه فهل یث و گاهیت هیدریبه ان یست گاهیکسان نی جاهمهسازند سورمه در  ییباال يهمبر

 . رسدیم Tintinnid يحاو يهاهیال

  ک استیورمه نشانگر آن هستند معرف تمام ژوراسسازند س یستیز يهازون . 

   است یعرب يدر کشورها »برع« ارزهمسازند سورمه . 

 ث یت هیدریسازند ان 
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  یه کربناتیان الیبا مت یدری: انيتولوژیل 

  شودیل میت تبدیبه دولوم ن سازندیا یتیدریاز فارس به خوزستان رخساره ان . 

  ا حاصل یمثبت  یشاغول يهاتوانند معرف تنشیم ینییکرتاسه پا - ییک باالیژوراس يریتبخ يهانهشته

 . ها باشدانوسیسطح آزاد آب اق يهاننوسا

 يهاز به سنگیریه نی، در ناحرورانده هستند يهافلس صورتبه و کرمانشاهز یریه نیک در ناحیژوراس يهاسنگ 

  . شودیچاکون گفته میک پیژوراس

  په داغ ک کیسژورا

  سازند کشف رود  

   ر)دایب همگن و پایترک يارا(د سنگماسه، رهیل تی: شيتولوژیل

 یشیتواند دال بر حاصل فرسایابد که مییکاهش م اندازه دانه رسوبات از جنوب و خاور به سمت شمال و باختر

  . تر جنوب کپه داغ باشدکهن يهاوما فرابیاس یتر يهایبودن برجستگ

  است. یژرف مغاک یمعرف نواح ت است ویدایبش تورید از نوع فلشتر سازنیب 

  از سازند کشف رود دانسته شده استران یدان خانگیگاز م منشأ . 

  ن)یاکسفورد -ن یژوسا(بد یچمن ب یسازند مارن 

 . ییبا توان نفت و گاززاه یهک نازك الدار به همراه سنگ آتیو آمون یتیری، پيریره قی: مارن تيتولوژیل

  باشد ارزهمار یا اسفندین سازند الر و ییبخش پا تواند باین سازند میا . 

 خانه زو یسازند آهک 

رسد مربوط به یاز کپه داغ است که به نظر م یچکه در بخش کویستبر ال يهاآهکسنگاز  یفیشامل رد 

  . د باشدیچمن ب يایدر عمقکم يهاخشب

 

  ن)یجیمریک -ن یکسفورد(آمزدوران  یسازند آهک 

  است )رانیخانگ(شمال  يگاز يهادانیم یسازند مزدوران سنگ مخزن اصل.  

  دانندیم )یسنگماسه -  یآهک(و  )يریتبخ -  ي، (آوار)یتیدولوم -یآهک(مزدوران را سه نوع  يرخساره آوار . 

  شودیک محسوب میژوراس یکربنات يانهین واحد سنگ چین سازند؛ آخریا . 

  ران یاسه در اکرت -ک یمرز ژوراس 

  است )ر باال(دن یازیو بر ر)یر ز(دن یتونیاشکوب تدر مرز دو ه ک و کرتاسیحد ژوراس . 

  ین ساختیزم یش نسبیاما امروزه با آرا شدهیمن شناخته ین پسیریداد سمیرو م بایک کرتاسه در قدیمرز ژوراس 

 . شودیوسته دانسته میپ يگذاررسوب و

  است ین مرز قطعیخروج از آب در ا حلهک مریزاگرس وجود  در پهنه . 

  است وستهیک به کرتاسه پیبا گذر از ژوراس يران مرکزیدر گستره ا . 

   گذاشته  يجه را برجایشور رنگسرخ یبا کاهش ژرفا، توال ا به سمت باختر ویدر يروپسن مرز با یداغ ادر کپه

 . است
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  یجنوب - ن در البرز یش از بارمیش پیداشت دوره فرسا د توجهیاست با ین مرز حتمیوسته بودن ایدر البرز پ 

 . ن حذف شوندینتوین و تینئوکوم يهافید داشته و باعث شده ردیعملکرد شد

   ولر و یه رادبا سنگوار یتیکرینگ آهک م(سق یاست و با رسوبات عم یجین مرز تدریرجان ایس -در زون سنندج

  د.شویمشخص م )ونالیکالپ

   ن صورت یش از بارمیپ، نین پسیمریاز س یناش یوستگیو ناپوسته بوده ین مرز پیران ایا از یعیدر بخش وس

 گرفته است.

  است یانین میرمیمنسوب به آن حاصل س ییزا بوده و شواهد کوهزاین از نوع خشکین پسیمریرخداد س . 

  ن یمریس - 1داد یو؛ سه ر)ده استر بون مقدایشتریدر برجان و بلوك لوت یس - در زون سنندج ک (یژوراس یعامل دگرگون

که  ن)یک پسیوراس(ژن یطبس -2. را دارد یو دگرگونسم یماگمات ،یخوردگنیچاز  ییهانشانهکه  ن)یباتون - نیاژوس(ب یانیم

 - ن یک پسیوراس(ژن ین پسیمریس - 3. است ییو ماگمازا يگذاررسوب در یوستگیناپ صورتبهشواهد آن 

 همراه بوده است. ياقاره یحوضه رسوب يا و برقراریدر يروپسکه تنها با ن) یشیکرتاسه پ

 ک یژوراس ينفوذ يهاتوده 

  البرز 

 . اندنسبت داده ک)یوراس(ژ یانین میرمیدماوند که به س يهاکیدا اس ویت لیگران 

  يران مرکزیا

ت یوتیب يدارا واست  یانین میمریو حاصل عملکرد س یانیک میبه سن ژوراس ين توده نفوذی: ارکوهیت شیگران

 . گارنت است فراوان و

 )یانیک میژوراس -ن یاس پسیر(تگروه شمشک  يهابه درون سنگ ين توده نفوذی: ایت کاله قاضیوریگرانود 

 . است sبا خاستگاه نوع  مینیپر آلومو  ییایقل -  یمیکلس يق شده و از انواع ماگمایتزر

و  ییایده شده و از نوع قلین پوشییشده و با رسوبات کرتاسه پاق ین تزریپرم يها: در سنگآبادلیاسماعت یگران 

 . ستکا دار ایدوم

  بلوك لوت  

همراه با ارتوکالز است  دانهدرشتدار تیوتیت بیاز نوع گران است و یانیک می: به سن ژوراسکوهت شاهیگران 

 . است Iنوع  يهاتیمشابه با گران یشناسیکان يهایژگیو

آن  يانهیق شده سنگ چیتزر )یانیم -ن یریک زیوراس(ژ یسنگماسه -  یلی: در رسوبات شرسخت چهار فیگران   

در امتداد  يریگیده آن نشانه جای؛ شکل کشباشد یانین میریداد سمید حاصل روتوانیمشابه شاه کوه و م

 . منطقه است يهایشکستگ

 رجان یس - سنندج  

دارد و  ییایقل یمیکلس ییایمیژئوش یژگیو یتیوریگرانود - یتیوده گرانن تی: اچاه دزدان و چاه بازرگان يه نفوذتود 

 . ده شده استیکرتاسه پوش يهانگبا س

را  یکینامیف دیخف یبرش خورده و دگرگون شدتبه، ک نفوذ کردهیژوراس يهاد: در سنگیبت شمال دهیورید 

 . تحمل کرده است
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 د)یرام(ال ییو پس از کوهزا sن توده را از نوع یرا قطع کرده و ا اسیل يهات سنگین گرانیگودرز: ایال يهاتیگران 

 . دانندیم

 . قطع کرده است ک رایژوراس یسنگماسه يهان توده نهشتهیچشمه قصابان: ا يگابرو

از  ی، بخش بزرگجه شدهینت ییست که از گوشته باالا ییق ماگماین توده حاصل تفریا :ت آلموقوالقیورید -گابرو  

را  يحلقو ياختاررا در برگرفته و س ییاست که بخش گابرو ن)پالئوس -ن یرتاسه پس(ک يریت پورفینیده سن تویا

 . آورده است به وجود

سنندج  ی. در نواحاست یانین میمریس دادیو حاصل رو یانیک میبه سن ژوراس ین دگرگونی: اکیژوراس یدگرگون 

را  يهمبر یدگرگون ياهیناح یراه بوده و جدا از دگرگونهم ییزاتیبا گران یانین میمریبلوك لوت سرجان و یس -

  . رده استتحمل ک

  ران یکرتاسه در ا 

   ک استین دوره مزوزوئیتریطوالن . 

 ژرف است يهاطیاز نوع مح و یجیکرتاسه تدر -ک یمرز ژوراس . 

 ن زا و قابل یزم يخداداز ر ين شواهدین و پسیشیدر مرز کرتاسه پ س)زاگر جزبه(ران یاز نقاط ا ياریدر بس

 . داردن وجود یشیاس با رخداد اتریق

  د استیاس با رخداد الرامیقابل ق و ن رخ دادهیشیکرتاسه بعد از ماستر یست رسوبیا نیآخر . 

 کرتاسه در البرز 

  ز کوهیسازند ت 

  )ر باال(د، سنگ آهک صخره ساز ن)ییر پا(د ي: واحد آواريتولوژیل 

  دار دارندهیزاو یبین دگرشینسنوما يهافیآن با رد ير و مرز باالن آن سازند الیریمرز ز . 

  ن شاخص استیتولیو به داشتن اورب خشن دارد یکربنات يهاغیاست که ست يزکوه سازندیت . 

  م شده است. یدار) تقسستیود(رو هشتر  ر)دانیتولیورب(اسنگ به دو بخش خر یررسمیغ طوربهند ن سازیا 

  یالبرز جنوب ییکرتاسه باال 

  ن)یتورون –ن ینومان(س 2aK یواحد سنگ 

  یمان آهکیقرمز با س ي: کنگلومرايتولوژیل

  ن)یرین زینون(س 2bK یواحد سنگ

  يامان ماسهیقرمز با س ي: کنگلومرايتولوژیل

  ن)یانتون(س 2CK یواحد سنگ

 رادار یژ: آهک اگزويتولوژیل

 کرآستر ی، مرایسنگواره: اگزوژ

  3K یواحد سنگ

 دانه زی: آهک منظم ريتولوژیل 

 . Globotruncana elevateو  Globotruncana califormisک چون یپالژ يهالیکروفسی: مسنگواره 
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 . دارد یررسمیغ یسه واحد سنگ یمالالبرز ش يمحدوده خاور

  ن).یهوتر -ن ی(واالنژ پا قلعهسازند 

 ت ی، دولوميری: مارن، سنگ آهک تبخيتولوژیل

 . وسته استیشوران ناپ یا سازند جامآن ب يو مرز باال یجین آن با الر تدرییمرز پا 

 را دارد.  روندهپسک چرخه ی یژگین سازند ویا 

  ن)یکامپان -ن یشوران (سانتون یسازند جام 

  دارستیت رودیکریم و سنگماسه: يتولوژیل 

 است رانین ایآپت -ن یبارم یکربنات يهارمپ رادآویشوران  یسازند جام . 

  ن)یکامپان -ن یانتون(سسازند قلعه موران  

 . یسنگماسهت یکریومیدار و باتیلوکونگ سنگماسه: يتولوژیل

  يران مرکزیکرتاسه در ا

  ابانک یب یلیسازند ش 

 یانیم یکربنات يهافیرد -2. ن)یبارم -ن ین (هوتریریز يآوار يهافیرد-1؛ است یواحد سنگ 3: شامل يتولوژیل 

 -  یلیش يهافیرد -3. با رخساره اورگون است یفی، رعمقکمگرم و  ییایط درینشانگر مح؛ ن)یل آلبیاوا - ن یارم(ب

 . ن استیسراس معرف اشکوب آلبیدانتت نوع بویدارد و آمون يفرسوده و تپه ماهور يمای: سییباال یمارن

  در  شده و يگذارنامر یسازند دره زنج -سازند تفت  -ب سازند سنگستان یبه ترت یررسمیغ طوربهن واحدها یا

 . شودیاستفاده م »بایازب«و  »هواه کش«و  »هقرن« يهاتفت از نام -زد یه یناح

  ییو مرز باال یانین میمریداد سیرو شاخص کرتاسه يهاسنگ ینییا مرز پا، شهررض، اصفهاندر فرونشت اراك 

، ن)ین پسیبارم( یتیگذر دولوم يهاهیه، الیسرخ پا يهاي شامل: آوارن به باالییاز پا د است ویآن رخداد الرام

و  یانیم -ن ین پسیپت(آن یتولیل اوربیمارن ش ن)ایفهل ارزهمن و ین پسیارم(ب ینییدار پانیتولیسنگ آهک اورب

ان، سنگ آهک یبا دار ارزهمو ) یانی، منین پسیپت(آ ییدار باالنیتولی، سنگ آهک اوربن)ل گدوایش ارزهم

 ياسنگ آهک ماسه )،یانیم - نین پسیپت(آدار سراس یبودانت يهالی، شن)یپس - ن یشین پیپت(آادار یمریل

 .      ن)ین پسین، سنومانین پسیپت(آ یتیگلوکون

 ن یانتونر (سدادینیاک يها، مارنز)آب درااس با ین و قابل قیاسیکن - ن یورون(تدار نوسراموسیسنگ آهک ا - 

 . ن)یشیماستر -ن ی(کامپان یستیو سنگ آهک ز ن)یکامپان

  مالم وجود ندارد - یانیم دوگر يهافیپشت بادام رد -زد یدر بلوك . 

 پشت بادام -زدیکرتاسه بلوك  ییرخساره سکو . 

  )یررسمیغ(سنگستان  يسازند آوار

 . )ییضو باال(عهوازده  سنگماسه )یانیضو م(عل یش سنگ آهک و )ینییضو پا(ع ي: آواريتولوژیل

  )یررسمیغ(تفت  یآهکسازند 

 دار نیتولی: سنگ آهک اوربيتولوژیل

 ان استیان و داریفهل ،رگانی، تزکوهیت یاس با بخش آهکیند قابل قن سازیا . 



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                      ان    شناسی ایرن یزم 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                                                  ارشد  یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر 
37

 ر یدره زنج یلیسازند ش

  یتونیل زی: شيتولوژیل

 شودیز شناخته مین »بایازند بازس«و  »هسبز کرتاس يهاارنم« يهامن سازند به نایا . 

  جندق  -ر منطقه خور کرتاسه د

  ن)یبارم - ن یئوکوم(ن )؛یررسمیغ(سازند نقره  

 . ياسرخ، سنگ آهک ماسه -سبز  سنگماسه: يتولوژیل

 .  ستین، رودیتولی، اوربییایدر يهالیسنگواره: فس

  ن)یشین پیآپت -نیارم(ب )یررسمیغ(سازند شاه کوه 

 دار نیتولیارب ي: سنگ آهک خاکستريتولوژیل

 دار اصفهان استنیتولیارب يهاآهکسنگ ا سازند تفت وب ارزهم . 

  )یانیم -ن یرین زیلب(آاب یسازند باز 

  يا، سنگ آهک ماسهی: گلسنگ، مارن رسيتولوژیل

 ابانک استیب يهالیش و ی، کژدمدارسراس یبودانت يهالیبا ش ارزهم . 

  ن)یتورون -ن ینومانو (سسازند دبرس

 مارن  ، کنگلومرا ويآوار - ی: سنگ آهک آليتولوژیل

 . رادار البرز استیاس با سنگ آهک اگزوژیقابل ق

  ن)یشیپن ینون(سسازند هفتمون 

  يادار و ماسهستی: سنگ آهک روديتولوژیل

 است يران مرکزیدار اتیپوریاس با سنگ آهک هیقابل ق . 

  ن)یدان - ن ین پسینون(س یسازند فرخ

  و چرتروشن  ي: سنگ آهک خاکستريتولوژیل

 فراوان  ياکفهدو ل خارپوست وی: فسسنگواره

 روندهشیپسرخ  يآوار: واحد از اندعبارتاست که  يانهیبلوك طبس شامل سه واحد سنگ چ کرتاسه در 

 . ن)یآلب -ن یبت(آدار نیتولی، واحد سنگ آهک اوربن)یاالنژ(وگچ  - یمارن گچد ، واحن)یئوکوم(ن

 ش گونه همراه با یفل يهافیتاسه لوت دو رخساره متفاوت دارند، ردرک يها: سنگرتاسه در بلوك لوتک

 . ن استیتولیل اربیفس يبرجا که حاو یرخساره کربنات نابرجا و یتیولیمجموعه اف

 کرتاسه در زاگرس 

 ک تا کرتاسه بوده استیاز ژوراس يگذاررسوبراز یه شیفقط در ناح . 

 داشته است ن ژرفا رایه فارس کمتریدر ناح و ن ژرفایشتریکرتاسه ب يایه لرستان دریدر ناح . 

 اندگر جدا بودهیکدیاز  یانیته مک پشی س و خوزستان بایس تتیبزرگ ناود يگود دو ییدر کرتاسه باال . 

 در زاگرس  ینییبخش پا
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  ن)یآپت -ن یئوکوم(نان یفهل یسازند آهک

 کرتاسه است.  - ک یاسمرز ژور کنندهمشخصفراوان  Tinninnid ي: سنگ آهک دارايتولوژیل

 شود. یمحسوب م یگروه خام يهااز سنگ مخزن یکین سازند یا 

 گدوان است يهالیش ییه و مرز باالسازند سورم ینییمرز پا . 

 شودیل میل و سنگ آهک گرو تبدیشن سازند به یلرستان و خوزستان ا یدر جنوب غرب . 

  ن)یآپت - یین باالیئوکوم(نگدوان  یآهک - یلیسازند ش

 . ییان دو واحد آهک؛ با رخساره سکویل در میک واحد شی: يتولوژیل

 آن قرار دارد يان در باالیند دارر و سازیان در زیسازند فهل . 

 شودیم یفارس آهک يدر جنوب باختر فارس و يشمال باختر ن سازند در خوزستان ویا . 

 عمقکم ییایط دریرس مح یهک بن آآ يتولوژیشناخته شده و ل »جیخل یخش آهکب«ن سازند یانه ایدر م 

 . است

 کندین میان را تأمینگ پوش مخازن فهلن سازند سیا . 

 ان یدار یسازند آهک

  ییو صخره ساز با رخساره سکو يام تا تودهی: سنگ آهک ضخيتولوژیل

 قرار دارد )االر ب(د یو سازند کژدم ر)یسازند گدوان (در ز . 

 ن شاخص استیتاوان به سن آپن فریلتوین سازند به داشتن اوربیا . 

 است یسنگ مخزن در گروه خام . 

  ن)یا سیکن - ن یئوکوم(نگرو  یلیسازند ش

 . کیبا رخساره پالژ یتیریدار پنیتومیب يهالیش ولردار ویاه رادیس یرس يها: آهکيتولوژیل

 . تیلر، بلمنوی، رادسنگواره: پکتن

 است یآهک شتریو در دزفول ب یلیش شتریب يدر لرستان مرکز . 

 ر استیمتغ یرسوبات ساحل يشرویل پیبه دل ییتا و مرز باالیگوت ث ویه ینییمرز پا . 

 اد استیل زینفت با پتانس منشأگ ن سازند سنیا . 

  کرتاسه در زاگرس  یانیبخش م

  ن)یسنومان - ن یلب(آ یکژدم یلیسازند ش

  یرسآهک، سنگ يریل قی: شيتولوژیل

  ت استیگلوکون يهاه با دانهدیاکس و رنگسرخدر قاعده . 

 با سروك است یجیتدر ییمرز باال ان ویوسته با داریناپ ینییپا مرز . 

 در زاگرس است یمهم منشأزند سنگ ن سایا . 

  ن)یتورون -ن ینومان(سسروك  یسازند آهک

 . است يبخش مودود و احمد 2شامل  س)؛ فارعمقکمخساره (رد یسف : سنگ آهکيتولوژیل

 از سروك برابر است یاست و با بخشدار نیتولیم اربیدود شامل سنگ آهک ضخوم یبخش آهک . 
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 ب در یشدگر صورتبهآهک مودود و  يرو بیشهم طوربهرادار است که یل اگزوژیشامل ش يل احمدیبخش ش

 . الم استیر ایز

 تون فراوان استپالنک يهاز سنگوارهیره با ریت یرس -  یمارن يهاآهکسنگشامل  ن)رستا(لق یرخساره عم . 

 دارد ین انگشتیگر ارتباط بیکدیا ب عمقکمق و یدو رخساره عم . 

 یبات آهنیو آغشته به ترک یشیناهمساز فرسا )ییرز باال(مالم یاست و با ا یجیتدر یسروك با کژدم ینییمرز پا 

 . است

 سنگ مخزن زاگرس است نیترمهم يمارن سازند پس از آسیا . 

  ن)یریزن یسانتون - ن یرونو(تسورگاه  یلیسازند ش

 ، آهک لی: شيتولوژیل

 است ن سازند سنگ پوش مخزن سروكیا . 

 ه)وستیاپ(نم الیبا ا ییمرز باال و ت)اس یتیمونیرس ل همراه با حفرات بزرگ وه وستیاپ(نبا سروك  ینییمرز پا 

 . است

 کندیاز هم جدا م الم رایا سازند سروك و »نالفا یلیخش شب« یدر فارس ساحل.  

 ؛ امروزه شامل دو سازند سروك شودیمدر نظر گرفته  م)الی، ا، سروك، سورگاهیژدم(کسازند  4نگستان متشکل از گروه ب

 . شده است يگذارنامسازند بنگستان  گروه يجابه شود ویدانسته م )ر باال(د المیو ا ر)یر ز(د

  ن)یکامپان - ن یانتون(سکرتاسه  ییبخش باال

 . ت)اس یرسوب یوستگیشانگر ناپ(نت یدرشت همات يهاقلوه، کیپالژ یرسآهک: سنگ يتولوژیل

 یانگشت نینقاط ب یدر برخ عمقکمک و یشود و ارتباط رخساره پالژیده مید عمقکمق و یعم دو رخساره با 

 . است

  یگورپ یلیسازند ش

 ل ی، ش: مارنيتولوژیل

 فرسوده دارد يمایس ییل زود فرسایبه دل . 

 سروك است ینفت سنگ پوش مخازن . 

 است )يهک منصور(آ یررسمیغعضو ک ی و ه)رمیس ن ویمام حس(ا یعضو رسم 2 يدارا . 

 برجسته است یگورپ يهالیکه درون شه و مارن یم الیضخ یرس يهاآهکسنگامام حسن: شامل  یعضو آهک . 

 است یک مقطع در سازند گورپیتینر ک سنگ آهکی؛ يمنصور یعضو آهک . 

   ن)یشیماستر -ن یامپان(کر بور تا یسازند آهک

 . گسترش دارد یدر فارس داخل است و یستیرود يهافیدار که از نوع ردصدف يا: آهک تودهيتولوژیل

 تس یلدرویا، سایز: لوفتوسنگواره

  وسته استیناپ ن)اچو(س ییباال در مرز یول بیشهمو  )یورپ(گن یریواحد ز آن با يهمبر . 

 تداخل دارد ین توالیدر ا يریترش متعلق به یشلبا هن و گدازیآذر يهاسنگ . 

 ران یام يسازند آوار

 . ش گونهیره فل، سنگ آهک و کنگلومرا با رخساسنگماسهت سنگ، یلی: سيتولوژیل
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 شودیل میپابده تبد و یبه سازند گورپ یجانب طوربهن سازند یا . 

 تله زنگ و کشکان است يابا سازنده ییمرز باال ب ویهم ش یبا سازند گورپ ینییمرز پا . 

  کرتاسه در کپه داغ 

 . استهمراه  ییزایر نقاط با خشکیدر سا وسته ویکپه داغ پ یدر بخش شمال ییایدر يگذاررسوب

 جه یشور يسازند آوار

 . بخش است 3شامل  یو کربناتسنگ گچ  یبا کم )، رس سنگ و ...لی(ش يرسوبات آوار: يتولوژیل

 یانیم يریبخ؛ تیبخش کربنات -2، سنگ آهک و گچ سرخ - يال قهوهین شامل شیریز يریتبخ يواربخش آ - 1

 ل یش و سنگماسهشامل  ییباال يبخش آوار - 3ل ی، ش، سنگ گچیکربنات يهاشامل سنگ

 . ل شده استیتشک یمرداب - يارسوبات قاره شتر ازین سازند بیا

 است ر البرزیث و گچ و مالفیا و هیتگو يهابا نهشته ارزهم . 

 سنگماسهبه نام  یسنگماسه هیدوال يجه دارایران سازند شوریدر ا D ک یشاتل سنگماسها است که معادل ب

 . ترکمنستان است

  ن)یآپت -ن یئوکوم(نرگان یت یسازند آهک

  یآهک مارن سنگ، : سنگ آهکيتولوژیل

 . ن سازند استین سنگواره ایترشاخصن یتولی: اربسنگواره

 . ر استیرخساره متغ ضخامت و يدارا

  سرچشمه  یسازند مارن

از  يرک متی يدیکل هیالکی یانیو بخش پا یل آهکیش یی، بخش باالن مارن همگنیری: بخش زيتولوژیل

 . است يآوارستیز يهاآهکسنگ

 ب استیو هم ش ه)نگان(س ییباال و ن)رگای(تن یریز يهمبر . 

  )یانیم نیسنومان -ن ین پسیپت(آر یتامیآ يسازند آوار 

 ل یش ییبرجسته و بخش باال سنگماسه ینیی: بخش پايتولوژیل

 . دارد سبزرنگ يمایت فراوان سیل گلوکونیبه دل 

 ن استیکرتاسه پس لیاوا ییزایخشکو نشانگر  یشیفرسا ییمرز باال و یجین با سازند سنگانه تدریریمرز ز . 

  ازند آب دراز س

  ی، سنگ آهک گچيل خاکستریش: يتولوژیل

 ت و خارپوست ینوسراموس و آمونیا يادوکفهسنگواره: 

  ن استیل کرتاسه پسیاوا یشیه فرسانشانگر چرخ وسته وین آن ناپیریمرز ز جاهمهدر . 

  ن)یشیماستر -ن یامپان(کآب تلخ  یلیسازند ش

  ياماسه و ی، سنگ آهک مارنیل آهکی: شيتولوژیل

  است یجیب و تدریهم ش ر)زای(ن ییو باال ر)بدا(آ ینییسازند پا با يهمبر . 

 ل انقراض استراکود یبه دلCythereis دانندیبخش کرتاسه کپه داغ مان ین سازند را پایا . 
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  ن)یشیاستر(مزار یسازند ن

 ل ی، شدارتیم گلوکونیضخ سنگماسه: يتولوژیل

 . است سنگماسهن یا يهایژگیتخلخل فراوان از و

 . ر کالت قرار داردیدر ز آب تلخ و يرو بربیشهم  طوربه

 کالت  یسازند آهک

 . )ییاال(بسنگ آهک  )ییاال(بل ی) شیانیسنگ آهک (م ن)یری(زل ین) شیری(ز: سنگ آهک يتولوژیل

 است یستیوستروم رودیند از نوع بان سازیا ییبخش انتها . 

 سازند شاخص است نیدر الوبوترانکانا سنگواره گ . 

 نفته  یلیسازند ش

  يا، سنگ آهک ماسهيخاکستر لی: شيتولوژیل

 است یجیتدر ب ویق هم شیآن پستل ییمرز باال ن با کالت وآ ینییمرز پا . 

 کرتاسه در کپه داغ نفته است یسنگن واحد یآخر .  

 ه در مکران کرتاس

 یانوسیو اق )یفشانآتشروانه  و ییسکو يهاربنات(ک ياخاستگاه متفاوت قاره 2ها طقه سنگن منیدر ا 

 .   دارد یانوسیه اقمکران خاستگا سنگیپدارند و  ک)یک و رسوبات پالژیترامافلاو يهانگ(س

  کرتاسه  یسم و دگرگونیماگمات

 ن)یآلب -ن یئوکوم(نن ین پسیمریس ین ساختیجه سه جنبش زمیعمده نت طوربهکرتاسه  یو دگرگون ییماگمازا 

 . است )یانین پایشیاستر(مد یرامو رخداد ال ن)یسانتون - نی(سنومان نیشیفاز اتر

  نیربوط به آخر(م یانوسیو اق )يااصل از ذوب پوسته قاره(ح ياخاستگاه قاره 2 يکرتاسه باال دارا يهاگدازه 

 . است )یانوسیسم اقیمراحل ماگمات

 البرز  مان وه بزیاروم ییکمان ماگما ایرجان یس -شتر در زون سنندج ین بییکرتاسه پا یفشانآتش يهاسنگ

 . است ییایک قلیباز  يهاو شامل سنگشود یده مید

 هستند.  ط)حد واس - ک یاز (بکرتاسه باال  یفشانآتش يهاسنگ 

 

 کرتاسه  يهاينفوذ

 د هستندیالرام ییارتباط با کوهزاکرتاسه به سن کرتاسه و در  ينفوذ يهاهمه توده . 

 . انددهیشمشک را برگروه  يهاه سنگت کیت و مونزونینیاز س ی: توده کوچکت سردهیمونزون

ک یجاد یه با اهمدان را قطع کرد يهاستیاست که ش ییایقل -  یمیت کلسیاز جنس گران ی: توده بزرگت الوندیگران

 . ده شده استیآهک قم پوش توسط ) همراه بوده است ودارنیتورمال ت ویوفلس مسکو(هورن یهاله دگرگون

 جرد وک برویسد تیو گرانونس یت یت سامن و گرانیوری: گرانوداز اندعبارتالوند  تیبا گران ارزهم يهاينفوذ

 . ت طالدار اراكیگران

، دهندهنشان ؛ کهانددهیهمه مجموعه را بر يابازید يهاکیدارد، دا يحلقو يت بزمان ساختاریاتول: بت بزمانیگران

 . است زمانکیت بزمان در یدن باتولنش ریگيجا
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 . ده شده استیوشوسن پیم -ائوسن  یشیده است و با رسوبات فلیس را برایترپرمو يهات سنگین باتولیا

 تا امروز ادامه دارد ک آغاز شده ویان مزوزوئیپا ر مکران دریانوس عمان به زیفرورانش پوسته اق . 

 ران یک ایسنوزوئ

 ا مشخص هتیها، بلمنتید شدن خزندگان بزرگ، آمونیک با ناپدیوئسنوز -ک یمرز مزوزوئ یستیاز نگاه ز

 . شودیم

 بسته شد ن)ه مکرایناح جزبه(س یدرز کهن تتنید زمیبر اثر رخداد الرام . 

 آن از هم جدا شدند یو جنوب یشمالد دامنه یدر البرز براثر الرام . 

 ل یدل نیبه همشده و  ياقاره – يدیاکس يهاطیمح ي، عملکرد رخداد پرنئن موجب برقراريران مرکزیدر ا

 . گسترش محدود دارند گوسنیال يهانگس

 پالئوسن شده است ياقاره يهاو انباشت نهشته يروپسسبب  دیدر کپه داغ رخداد الرام . 

 است  يااندازهبهن دوران یدر ا یفشانآتش يتکاپوها یانیپا و یانیآلپ م ییفشارش و تنش در اثر کوهزا جهیدرنت

همراه است  ییفلززا با يرین تکاپوها در دوران ترشی؛ ادشویم ادیران از آن یا »مسیوران ماگماتد« عنوانبهکه 

 شود. یز شناخته مین »ییوره فلز زاد« عنوانبهکه 

  البرز  يریترش

 پالئوسن 

 فجن  ییسازند کنگلومرا

 . ریبا ضخامت متغ ياسرخ، مارن ماسه سنگماسهک، یژنت یپل يزادچند یی: کنگلومرايتولوژیل

 ب استیارت هم شیسازند ز آن با يدر باال پوشاند ویه را مکوزیب؛ سازند تیدگرش طوربه . 

 ائوسن دانسته شده -به سن پالئوسن  یشناسنهیچگاه یسنگواره و جا بر اساس ن سازند رایا . 

 اس استیپابده قابل ق یل ارغوانیشق و بخش یل، پستکرمان يکنگلومرا يسازندها ن سازند بایا . 

 ائوسن

 ارت یز یسازند آهک

  ن)ت فراوایبا نومول یفیر ه ویم الینگ آهک ضخ(س ییبخش باال ر)ارن زردگچ دا(من یری: بخش زيوژتولیل

 از  یآهک برش از ییهاهیال وزوا وی، بر، جلبکتناننرم يایبقا ت وینومول ی، فراوانداشتن رنگ بژ روشن

 . ن سازند استیا يهایژگیو

 يهانا از سنگوارهیکلیسکوسیو دتس ینوموک رار دارد وآن ق يسازند کرج در باال يهاتیتوف ر ویفجن در ز 

 . شاخص است

 کرج  یسازند توف

 ن به باال ییب از پایبخش است که به ترت 5؛ شامل یفشانآتش يهادازهگ ل،ی، شسبزرنگ: توف يتولوژیل

با آثار  یل آهکی(شل یآسارا ش - 3 )ياشهیو شه یم الیوف ضخ(ت یانیتوف م -2 ینییل پایبخش ش - 1: لشام

  ر)داسپیمتخلخل و ژ يری، آهک قیل آهکی(شل کندوان یش - 5 ز)سب وف(ت ییتوف باال - 4 )یاهیگ

 است »دازند کنس« ارزهمکندوان ل یش . 
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 ان یماه يایبقا ک ویروزنداران پالژ )یی(توف باال ياقاره يالپهتک یاهین سازند شامل؛ آثار گیسنگواره عمده ا

  .)ینییل پای(ش

 م شده استیتقس )ر باالد (داملن ر) ویر ز(دکُرد کند  یررسمیغن سازند به دو عضو یطارم ا ياهدر کوه   . 

 است یالبرز جنوب یانیائوسن م يارانفج يهاادآور فورانیکرج  یسازند توف . 

 د کند سازن

 مارن  ، سنگ آهک وسی، ژپسنگماسه: کنگلومرا، يتولوژیل

 ,Rotalia sp, Gypsina globules nummulites cf, Stnstus, Ostereids, Miliodes: سنگواره

Discocyclina sp .  

 ب استیشن دگریریسازند سرخ ز با ییمرز باال و )يمواز وسته ویاپ(ن، سازند کرج ن سازندین ایریمرز ز . 

 گوسن یال

 گوسن یال يهافیجهت رد نیبه هم و شدهلیتبد یا تمام البرز به خشکیدر يروپسرنئن با یداد پیرو جهیدرنت

 . در البرز وجود ندارد

 است نهشته شده است هزار درهبا  ارزهماز جنس کنگلومرا که  »خازند سرس« ياقاره يهاوسن انباشتهیدر م . 

 وسن یپل

 سازند هزار دره 

  يارودخانه -  یآبرفت يها: کنگلومرا نهشتهيتولوژیل

ستوسن دانسته شده یلئا پیوسن یبه سن پل ,Rhinocerid   Planorbis  از آرواره یل داشتن قطعاتی: به دلسنگواره

 . است

 سازند کرج قرار دارد.   يهاتیتوف يبر رو یوستگیناپ ن سازند بایا 

 د به وجود آمده استیشد یشیفرسا يهاچرخه ن)کایاز آت(فوسن یپل- ن یوسن پسیم به دنبال رخداد . 

 در  یهمگن -3ها اندازه قلوه یکنواختی - 2اد یز ياستبر -1: زا اندعبارت هزار درهسازند  يهایژگیو نیترمهم

 . رنگ روشن -7 ییناتراواتخلخل کم و  - 6د یشدن شد یمانیتراکم و س -5اد یب زیداشتن ش -4ها جنس قلوه

  ز استیدار تبریماه يهاهیو الدار تیگنیل يهالیش اس بایقابل ق و ياریبا سازند بخت ارزهمسازنده هزار دره.  

 ن خورده یچ نامتقارن صورتبهن سازند ی. ادر سازند هزار دره است یینبودها نشانه يشدن درون سازند یتیترال

 . استب تر یکم ش یال جنوبین یکه چ

   و مغانخزر  يایدر جنوب در يریترش

و افت سطح  فرونشست بسترل یبه دل یشوند ولیده میپوش يس خاوریبه بعد با پاراتت یانیوسن می، از من بخشیا

 . رون ماندهیب با از آیدر

 گوسن وجود نداردیال ، ائوسن ویانیپالئوسن م يهاخزر سنگ يایدر در جنوب . 

  گسترش دارد یانیپالئوسن م يهاسنگدر دشت مغان . 

 ا ی پالئوسن و - ن یدان يهالیکروفسیم يند که حاویگو »شره آقاق«ائوسن دشت مغان سازند  يهافیبه رد

 . ن استیریائوسن ز
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 وسن یگومیال

  )یانیوسن میم –گوسن یل(اوه یسازند ز

 ییشامل کنگلومرا ینییوه پایبا ز یرس زیردانه تا ییو درشت کنگلومرا یبیتخر يهااز نهشته يا: مجموعهيتولوژیل

 سنگاسهم: یانیوه میپس، زیو پولک ژ یزغال يها، رگچهیاهیآثار گ يشود و حاویم زیردانهاست که به سمت خاور 

 . لت، کنگلومرای، سسنگماسه: ییوه باالیدار، توف، گدازه، زاهیگ یلیه شیان الیبام

 . یاهی، آثار گیاستراکود، دندان ماه ،Cytheridea cf Paracuminata: سنگواره

 راف بوده استدر اط یاهین سازند حوضه بسته با پوشش گیا یحوضه رسوب . 

  ل یر از فسیها فقن نهشتهیل ایدل نیبه هم س است ویشاخص پاراتت نیترمهمدروژن سولفوره یه یآلودگ

 . هستند يجانور

 ن یوسن پسیم

، کنگلومرا یاز مارن سرخ، سبز، آب یمتناوب یتوال نئوژن است و يهافین ردیتر؛ کهنیین باالیتورتون يهاسنگ

 . است سنگماسه

 وسن یپل

 ده شده استینام »ياقاره يرس« وسنیپل یمارن و ییها کنگلومرانهشته . 

  )ياقاره - ییاید واسط در(حسازند چلکن 

 . ياسرخ، قهوه یلتیس سنگماسهه، رس، یم الیضخ ي: کنگلومرايتولوژیل

 دشویدانسته م منشأا سنگ یسنگ مخزن  عنوانبه ت دارد ویگاز اهم از نظر نفت و . 

 ابدییش مین سازند افزایضخامت ا از خاور به باختر . 

 دهندین نسبت میبه پونس ها راهین الیا دارانمهرهاز استخوان  یافت شدن قطعاتیجه به با تو . 

 ل یسازند آقچه گ

  ر)داسی، رس ژپلتی، سسنگماسه(شود یم زیردانهباال  طرفبهنگلومرا : در قاعده کيتولوژیل

 است ییوسن باالیپل ن)یری(آب ش ییایدر يهاعرف نهشتهم . 

 ر آپشرون قرار داردیدر ز سازند چلکن و يب رویهم ش طوربه . 

 ده شده استین نامیر مغان زون رنگل دیآقچه گا مشابه ب يهانهشته . 

 ک ی ل شده که نشانگریتشک یفشانآتش يهابا قلوه ياا رسوبات رودخانهیدر يروپس، با ییوسن باالیان پلیدر پا

 . ستم کواترنر استیو آغاز س ییزایخشک

 سازند آپشرون 

 . است يادوکفهصدف  يحاو یفشانآتش، خاکستر از نوع مارن، ماسه، شن ییای: رسوبات دريتولوژیل

 ابدییش میاز خاور به باختر افزان سازند یضخامت ا . 

 باکو قرار دارد ياقاره يهاهیر الیز ل ویآقچه گ ين سازند رویا . 

 يران مرکزیا يریشتر

 ائوسن  -پالئوسن 
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 کرمان  يکنگلومرا

 : کنگلومرا يتولوژیل

 يمساو طوربهباً یآن تقر يهاسنگقلوهو  رسدیمپالئوسن  - کرتاسه  یرنگیپالئوسن به د ییکنگلومرا يهافیرد 

 . ک تعلق داردیه کرتاسه و پالئوزوئب

 اس یپابده قابل ق یارغوان یلیق و بخش شیلل آن با سازند فجن، سازند پستیط تشکیو شرا یشناسنهیگاه چیجا

  .است

ائوسن  -پالئوسن  گانهسهاز کمپلکس  یبخش دارند و یرسوب -ن یپالئوسن خاستگاه آذر يهابلوك لوت سنگ در

 . گوسن هستندیال -، ائوسن یانیم -ن یریز

ن سازند چوپانان نام داده شده است که شامل سنگ آهک یریائوسن ز -پالئوسن  يهافیخور به رد هیدر ناح

 . در قاعده است یسنگماسهک و واحد یپالژ

با  یآهک ییایدرن رسوبات یریشود که واحد زیم میائوسن به دو واحد تقس -پالئوسن  يهافی؛ ردکیدر منطقه گز

 -  ییایر دریمتشکل از رسوبات غ ییجلبک است و واحد باال يوستروم حاویب وهرم وی، بياهیحاش یفیر رخساره

 . است یکوالب

 یررسمیغ یچهار واحد سنگ يدارا دارند و یفشانآتشوسن عمدتاً خاستگاه ائ يهاکرمان سنگ يدر جنوب باختر

مپلکس ک«، »یانیائوسن م یجموعه رسوبم«، »نمجموعه بحر آسما«، »نیریائوسن ز یجموعه رسوبم« يهابه نام

 . هستند» ن هزاریجموعه آذرم«و  »كراز

ها ن نمکی، افراوان شاخص است یبد نمکداشتن گنن منطقه به یائوسن ا يها: سنگزدی - در فرونشست اردکان

 . اندق شدهیاز ائوسن تزر ترجوان يریترش يهادر سنگ یگنبد نمک 8 صورتبه

 ر بزرگ یو کود زی - تفاوت نمک در فرونشست اردکان

ر بزرگ یائوسن کو يهانمک -2 ییر بزرگ به سن ائوسن باالیاما در کو یانیسن نمک ائوسن م یدر اول - 1

 . ت دارندیدریان س ویژپ يشتریر مقدار بیکو يگنبدها -3ن ندارد یآذر يرهایگدرون

  يران مرکزیگوسن ایال

 ل شده است. یتحم نیزمرانیابر پوسته  یشیفرسا یهوازدگ یانیپس از ائوسن پا 

  ینییسازند سرخ پا

 س ی، ژپسنگماسه: رسوبات سرخ، کنگلومرا، يتولوژیل

 آن قرار دارد يزند و سازند قم روسان یر ایائوسن ز یفشانآتش يهاسنگ . 

   يران مرکزیوسن ایگومیال

 يبر جا يران مرکزیرا در باختر ا یوسن رسوبات عمدتاً آهکیگومیال روندهشیپ يایرنئن دریبه دنبال رخداد پ 

 . زاگرس دارد يآسمار يانهیبا واحد سنگ چ يادیکه شباهت زگذاشته است 

 دانند یم يران مرکزیر ایس جوان به زیتت یانوسیاز فرورانش پوسته اق یسازند قم را ناش یش حوضه رسوبیزا

لکالن همراه بوده ا یفشانآتش يهاندیبا سازند قم و فرآ ییایبات درنشست رسو و یکمانپشت یشدگکه با باز

 . است
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 سازند قم 

 از: اندعبارتن به باال ییاز پا ه؛ کبه آن اضافه شده است يدیجد »نامیب«و عضو بوده و امروزه عض 9 ي: دارايتولوژیل

وس به یمدنتریل اید و فسیلولی، ممرجان يدارا ، آهک نازك وسنگماسهسرخ و سبز،  یلتی: مارن سنامیبعضو  - 1

و به سن  يات قهوهیکالکارنا ت ویرودا یمل کلسشا aعضو  -2. است ين آسماریریز با اسیقابل ق ن ویسن روپل

دسن، ینوئیپسیوژینا، میپسیوژیم يحاو و یفشانآتشقطعات ، کنگلومرا، سنگماسهو  : شامل مارنbعضو  -3ن یشات

 . ا استیا، گلوبوروتالیا، گلوبوکوآدرنیروتال

خود را به انواع لب  ين جانداراروز ،ن حدیدر باالتر مارن و ت ویواسپارودایبا و یبی: شامل آهک تخرc 1و عض - 4

  .دهندیشور م

نشانه ن رسوبات ی، ااستلب شور  - ن یریآب ش ياستراکودها يپس که حاوی، ژسرخ لی: شامل، شc 2و عض -5 

است  یانیم يمعادل آسمار ن ویتانیبه سن اک وزواداری: شامل آهک برc 3و عض -6. قم است يایدر يروپسن ینخست

 . استسازند قم  یکل رسوبیغاز سو نشانگر آ

  ل یفس يحاو : شامل مارن وc 4و عض- 7

Globigerina praebulloides, Globigerina stainforthi  
پس ی، ژرن سبز: شامل ماeعضو  -9. دوم قم است یان بخش چرخه رسوبیپا ل سرخ وی، شپسی: شامل ژdو عض - 8

 . يات تودهیرودا یکلس و یفی: آهک رfو عض - 10. قم است ین واحد مارنیترمیضخ ن ویبه سن بورگال

 استیدر يشرویو خاتمه پ ییایدر منشأپالنکتون نشانگر  يور: وجود آثار جانیینها يریعضو تبخ . 

   2 يریتبخ يعضوهاc  وd د.هستن ینشانگر خاتمه چرخه رسوب  

 ت.اس یشیک سطح فرسایسازند قم  ییمرز باال  

 که به سازند قم داده شده بر اساس سنگواره ( یسن نیترجوانneoalvelina melo( یانین تا میشیوسن پیم 

 . است

 ر رخساره سازند قم استیین تغیزترن باریهمراهان آذر وجود . 

  ت دارندیاهم يگچ به لحاظ اقتصاد لت ویس يهانهشته و »هراجس«و  »زلبرا« یتنف دانیدو مدر حوضه قم . 

  يران مرکزیوسن ایوپلیم

  ن)یسارماس -ن یورتون(ت ییسازند سرخ باال

 ن ییسه عضو از پا يال شده داریط موالس تشکیکه در شراها يریتبخ ، کنگلومرا وسنگماسهشامل:  يتولوژیل

 د)لت سنگ و مارن زری(س 3M؛ دار)حفره سنگماسه( 2M؛ ر)داپسیژ سنگماسه ،(رس M 1:به باال شامل

 . است

 و مشابه  ارزهم؛ )روندهپسش بوم یپ يهاوضه(حل یکط تشیو شرا یشناسبا سنگ ين سازند به لحاظ ظاهریا

  .است يآغاجار

 وسته است و با یناپ طوربهارتباطشان  گاهگه قم قرار دارد اما يرو یجیتدر ب ویشهم طوربهن سازند یا

ک یرخساره هتروپ است و ياریبخت يوسن معادل کنگلومرایپل ينگلومرا(کشود یآغاز م ياقائده يراکنگلوم

 . گراند)یکدی
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 رخساره  یکی؛ رخساره متفاوت است 2 يدارا د وهستن ياقاره یسرخ نشانگر حوضه رسوب يوارآ يهافین ردیا

 . در داخل حوضه است یرخساره کوالب يگرید ه حوضه ویحاش یبیتخر

 است که در قاعده نمک  یک گرهک چند نمکی م است ویو پتاس میزیم، منیاز کلس يدیت؛ سولفات جدیامانم

 . شودیده مید

 سه یقابل مقا ياریکنگلومرا که با هزاردره و بخت يهاهشته(ن يا؛ شامل رخساره قارهيران مرکزیوسن در ایپل

  .دارانمهرهت، استخوان یگنیل یاتومه، ماهیاز د يآثاربا  یلتی، سینهشته رس )يااچهیاست. رخساره در

 سازند مراغه 

 دارانمهرهاستخوان سنگ شده  هشت افق از يس دارایه خاکستر و پومیان الیسنگ با م، گلسنگماسه: يتولوژیل

 . است

 معروف است »داراستخوان يهاهیال«ن سازند به یا . 

 هستند  ياقارهنیب يهاشتر حوضهیکه ب ین ساختیزم یدر فرورفتگ ینمک ي: گنبدهايریترش ینمک يگنبدها

 . وجود دارد

 دارند )ترجوان( وسنیو م )ترکهن( سن متفاوت ائوسن دو ینمک ير بزرگ گنبدهایدر کو .  

  در زاگرس  يریترش

  ن)ائوس -الئوسن (پجهرم  یبا چرخه رسوب ینییپا يریترش

  ف)ژر یر نواح(دپابده  یلیسازند ش

 »یبخش آهک چرت« و» یل ارغوانیخش شب« يهابه نام یررسمیغدو بخش  يل و آهک دارای: شامل شيتولوژیل

 . است

 استن) وسیم -ن یالئوسن پس(پدر لرستان  و ن)گوسیال -  الئوسن(پسازنده پابده در فارس  سن . 

 ده استینرسدروکربن ید هیتول يبه بلوغ الزم برا یاست ول یاز مواد آل یسازنده پابده غن        . 

  ف)ر مناطق کم ژر(دجهرم  یتیسازند دولوم

 . خشن یتی، سنگ آهک دولومياتوده تی: دولوميتولوژیل

 است یانیاائوسن پ -سن آن پالئوسن  ن سازند در فارس است ویا ین گستردگیشتریب . 

 ب استیبا ساچون هم ش ن آنیریمرز ز وسته نما ویپ گاهگه وسته ویناپ يجهرم با آسمار يمرز باال . 

  )یر مناطق ساحل(دساچون  يریسازند تبخ

 . وجود دارد» قربان یخش آهکب«زند ن ساییدر قسمت پا ، مارن سرخ است وتیپس، دولومی: عمدتاً شامل ژيتولوژیل

 است یبا جهرم ناگهان ییمرز باال و یجیتاربور تدر اآن ب ینییمرز پا . 

  فارس است يک در شمال خاوریسنوزوئ -ک یمرز مزوزوئ ياکنار قاره يهاطیمحن سازند معرف یا . 

 شودین میبا پابده جانش يب باخترجنو يسوبهن است و یشیائوسن پ - ن یشین سازند ماستریسن ا . 

  )یانیوسن مائ -الئوسن (پکشکان  يسازند آورا

 . و چرت تیوالریراد يهابا قلوه ، کنگلومراسنگماسهلت، ی: سيتولوژیل

 ن سازند استیمشخصه ا يخساره آوارر رنگ سرخ و . 
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 ک ی باوسته و یبا شهبازان ناپ ییمرز باالو ب یو هم ش یتله زنگ ناگهان یوهرمیب يهاآهکسنگبا  ینییمرز پا

 . شودیت مشخص میمونیزون هوازده ل

 ن سازند محدود به لرستان استیش اگستر . 

  زنگ قله  یسازند آهک

 سنگواره فراوان  يره و دارای: سنگ آهک تيتولوژیل

 ر کشکان قرار داردیران و در زیا سازند يبر رو . 

 نام دارد که شامل سنگ آهک  »نکشکا یخش آهکب«شود یده میسازند که در سازند پابده دن یاز ا ییهازبانه

 . است یماه و یل فلس ماهیفس يورق که حاومت یمارن

  )ییباال - یانیشهبازان (ائوسن م یکربنات ندساز

  یتیآهک دولوم ،يت دانه شکری: دولوميتولوژیل

 نا یتس و آلوئولی: نومولسنگواره

 محدود به  آن و گسترشاست  ير آسماریوسته در زیناپ طوربهکشکان و  يوسته بر رویپ طوربهن سازند یا

 . لرستان است يخاور شمال

 دارد ین انگشتیارتباط بم ند جهرساز ، پابده وسازند شهبازان با کشکان، تله زنگ . 

 ن)یشیوسن پیم -ن یگوسن پسیل(ا يآسمار یچرخه رسوب  

  يآسمار یسازند آهک

واز که اه یسنگعضو ماسه - 1: عضو است 2 يبا درزه فراوان دارا کوه ساز يمای: سنگ آهک مقاوم با سيتولوژیل

 يریعضو تبخ -2است.  یساحل يط سبخاینهشت در مح آن معرف یسنگ یژگیت است و ویادامه سازند غار در کو

 ندرتبهو  تیت، هالیدریکامل شامل: ان يریبخت يهافیاست؛ رد یانیم يآسمار ارزهم آهک و پس وی: شامل ژکلهر

 . ت استیلویس

 هورنبلند و ... ل، گارنتین، روتیرکن، تورمالیاز نوع ز ییهاینکا یفراوان اهواز سنگماسه يقسمت باال یژگیو ،

 . اشاره دارد یا دگرگونین یآذر منشأکه به 
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   ییباال يریترش

   )ياری، بختيشان، آغاجاریچساران، م(گفارس  یچرخه رسوب

  گچساران  يریتبخ سازند

  . دار استنیتومیبل یت، مارن، سنگ آهک، شیدریعضو؛ سنگ نمک، ان 7: شامل يتولوژیل

 استلب شور  و یط کوالبیآن متعلق به مح يجانور يهاسنگواره . 

  شود. یاد می يآسمار ینفت يهادانیم سنگپوش عنوانبهگچساران 

 دهدیر رخساره مییمول تغ ، چمپه وچهل يهاه فارس به بخشیدر ناح . 

 رازك  يسازند آوار 

 . نیریوسن زیم يهالیکروفسیراه با مکم و هم یوازدگبا ه ي، سبز و خاکستر: مارن سرخيتولوژیل

 قرار دارد »يگور یضو آهکع«ر یزو  يآسمار يب رویهم ش طوربه. 

  شان یم یسازند مارن 

 . دار استمسنگ آهک کُر يازند داراس ینیی، بخش پاصدف سرشار از پوسته و یرسآهک، ي: مارن خاکستريتولوژیل

  ر (د يو آغاجار ر)یر ز(دن دو سازند گچساران یگر نقاط بیرازك است در د يرو شان بریفارس که م ياستثنابه

 . باال) است

 شودیل میتبد ين سازند به آغاجاریبه سمت لرستان ا . 

 يهاسنگواره يدار برجسته و حاوک کرمشان قرار دارد و شامل سنگ آهیم یدر بخش تحتان يگور یعضو آهک 

 . ان و ... استی، شکم پاهايادوکفه نا ویفراوان اپرکول

 رخون نقش سنگ مخزن را داردس يدان گازیدر م يعضو گور . 

   يآغاجار يزند آوارسا

 . زیرسنگ دانهلتستون و ماسهی، مارن سرخ، سیآهک سنگماسه: يتولوژیل

 دارد.  یرخساره مارن یدر فارس ساحل و یسنگماسهرخساره  يدارا یدر فارس داخل 

در بخش  ن)وسیل(پون یپاریاز اسب ه يشور است و آثارلب ن تایریآب ش يهاطیمحبوط به : سنگواره مرسنگواره

 . شودیده مید يلهبر

 »لت یس و یتلیس يهااز مارن یهمگن یشامل توال است و ين بخش سازند آغاجاریتر؛ باال»يلهبر يعضو آوار

 . شودیم دانهدرشتکه به سمت باال است  يسنگ به رنگ نخود

  ن نوسانات سطح آب استیمب ياجارآغسازند . 

  )ییوسن باالیل(پ ياریبخت يسازند کنگلومرا

  ییکنگلومرا سنگماسه، دانهدرشتت ی: کنگلومرا، کلسيتولوژیل

 ش ارتفاعات را داردیفرسا حاصل از ياهیکوهپا - یرسوبات آبرفت یژگیو . 

  هزار دره معادل است يهابا آبرفت ن سازندیا . 
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  ه داغ در کپ يریترش

 يااز نوع قاره يآغاز يهافیرد ا از جنوب به شمال شده ویدر يروپسد سبب یالرام ارزهم ین ساختیحرکات زم 

در اواخر  گذاشته و يجابه ییایدر یتوال داشته و يشرویا پی، در ائوسن درجادشدهیاها ش فرابومیاست که از فرسا

 . داشته است يروپسا یرنئن دریداد پیائوسن با رو

  پالئوژن در کپه داغ 

  )يدیاکس - ياقارهط یح(مق یلتسازند پس

 نه سرخ یبا زم سنگماسه و يال قهوهی: شيتولوژیل

 ب داشته استیهم ش يران همبریخانگبا  گاهگه و چهل کمان در باال با ن با سازند کالت وییدر پا . 

 شودیمن دانسته یریآن پالئوسن ز ن سازند فاقد سنگواره است و سنیا . 

 اس استیپابده قابل ق یل ارغوانیشبخش  یحت ، ساچون وکرمان ي، کنگلومراق با سازند فجنیلسازند پست . 

  چهل کمان  یسازند آهک

 لیو ش )ياماسه ت رس دار ویکریومی(ب یاتیح ،یبیتخر يها: آهکيتولوژیل

 ين سازند بر رویار یتامیه آیدارد در ناح ق قراریسازند پستل يخود رو ران را پوشانده وین سازند رسوبات خانگیا 

 . ردیگیآب تلخ قرار م

 ن سازند محدود استیا ییایش جغرافگستر . 

 ن سازند استیا ن سنگوارهیترالئوسن) شاخص(پک ینه داران پالژروز . 

 رانیخانگ یلیسازند ش

 . دپست دارن فرسوده و يمایکه س سنگماسه، یلتی، سیل آهکیاز ش یهمگن ی: شامل تواليتولوژیل

 کندین دو واحد را از هم جدا میا رانیخانگ صدف داره یال پوشاند ویب سازند چهل کمان را میهم ش طوربه . 

  ن در نظر گرفته شده استیگوسن پسیال -ائوسن  یاست و در محدوده سن یستین زوز 9شامل . 

 داغ استا در کپهیدر يروپسن یآخرمعرف  کپه داغ و ییایدر يهان نهشتهیآخر .  

 ه داغ نئوژن در کپ

 ياقاره يهاطیمحمحدود به  يگذاررسوبن یشیگوسن پیال -ائوسن  يایدر يروپسرنئن با یداد پیبه دنبال رو 

 . ران استیسازند خانگ يب رویهم ش طوربه يدیاکس يآوار يهارسوب نهشته و یانکوهیم

 در مکران  يریترش

 ب قرار داردیشرانش کم ک زون فرویواره یه مکران بر فرادپهن . 

  ک استیپالئوزوئ يدر سکو ییزانوسایبه همراه اق ياقارهدرونش یه نشانگر جدایناح یتیولیاف سنگیپ . 

  فعال را دارد يهاهیحاش یژگیبه بعد مکران و يریترشاز . 

 ست. نشست فعال اش و نهشت در فروینشانگر فرسا ن)کرا(مائوسن  - ش گونه پالئوسن یفل يهانهشته 

 پوشاندیوسن را میم ییباال يهاشیفل وسن مکران موالس گونه است ویرسوبات پل . 

  ده استیگسل ن خورده وین چیو آذر یرسوب يهااز سنگ ياپالئوسن مکران شامل مجموعه يهافیرد . 
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 کرو یم با يآوارستیزن و ی، آذریک، رسوبیاز رسوبات پالژ شهیرهم یتوال کی: شامل نیزه رنگیمجموعه آم

  Chiloguembelina sp, Globigerina sp, Globorotalia compressa يهالیفس

   ن)یمونس - ن یان(دبه سن 

 شمال مکران است يهاش کوهیگر فرسانشان یبیرسوبات تخر همراه با یعدم وجود رسوبات کربنات . 

 ممتد انجام شده است طوربهوسن یمگوسن تا یدر مکران از ال يگذاررسوب. 

    کوچک و  یوزن يها، ساختشودیبنام واحد انگوران شناخته م اند وشیگوسن مکران از نوع فلیال يهانهشته

 . ق استیعم يهادر بادبزن یت ناگهانانگوران است که نشانه نشس یژگیف بوما از ویرد E,D,C,B يواحدها

 هستند ط)یح(مک یتیوسن مکران نریم يهانهشته . 

 وخل سنگماسه«، »یوشیارن گم«: واحد است 4شود و شامل یروه مکران خوانده منام گ وسن مکران بهیپل« ،

 . است »بنایم ينگلومراک«و  »بایت سنگماسه«

 يارودخانه منشأهتون با واحد تا ییو بخش باال یپاالم يکنگلومرا ارزهم ییایدر ییدلتا منشأناب با یم يمراکنگلو 

 . است ياو قاره

   يریترش یسم و دگرگونیماگمات

 ران در یا ییماگما يهان سنگیشتریران شده است و بید در ایشد ییموجب ماگمازا یانیو پا یانیآلپ م رخداد

 . انددهینام »ییزالزف« را دوره يریترش اند ونام داده »مسیوران ماگماتد«ان ن دوریل شده که به ایک تشکیسنوزوئ

 اده استرخ د ندر ائوس یفشانآتش ياهتین فعالیدتریشد . 

 ائوسن است -متفاوت از پالئوسن  یفشانآتش يهاسنگ ییای؛ پوحاکم بود ياط قارهیکه شرا يریدر اواخر ترش . 

  يریترش یدگرگون

 ر ییران بوده است و موجب تغیش حرارت در پوسته ایافزا جهیدرنتک و یشتر از نوع استاتیب يریترش یدگرگون

 . شده است یسشنایکان

 ست سبز رخ داده استیت و رخساره شیف رخساره زئولیدر دو مرحله ضع یده دگرگونیپد .  

  يریترش ينفوذ يهاتوده

 گوسن یال - ائوسن 

 دارتیوتیهورنبلند ب ت،یوریکادار، گرانودیت میشتر از نوع گرانیت و برنئن اسیوابسته به رخداد پ ییحاصل ماگمازا ،

 . ت هستندیوریت و دیمونزون

 ب یز است و ترکآن محر يدارد و سن بعد از ائوسن برا يجا ج)ازند کر(سائوسن  يهاگدازه درونم طار يهاينفوذ

 . دارد یتیوریگرانود

 ن توده است.یا يهایژگیاز و يرو ،از مس، آهن يریذخاشرفته و تمرکز یپ ینسادگر  

 است ادیم زیبا پتاس ییایدار قلتیسن و سریت نفلیت لوسینیاز نوع س يهاجان تودهیدر آذربا . 

  

  

  رجان یس -در سنندج 
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ق شده و زمان آن با یتزر ک)یوراس(ژسنقر  یآهک -  یفشانآتش يهابه درون مجموعه »هرزهرخ«ارسره خ يهاتوده

  گوسن مطابق دانسته شده.یال - مرز ائوسن 

 . ق شده استیکرمانشاه تزر يریترش يهافیک که به درون ردیک توده بازی :ارانیتوده کام

 . بول به وجود آوردهیت و آمفیکاپولاز اس یق و هاله غنیائوسن تزر کرتاسه و يهاشی: در فلسرهتوده کال

شاخص است  یسوزن -سبز  ينبلندهاگانه و هوریبه داشتن سنگ ب البرز قرار دارد و ی: در آنتروزهیت قصر فیوریگرانود

 . دانندیرنئن میپ ییکوهزا و آنرا مربوط به

مشخصه آن  خردشده يمایره و سی، رنگ سبز تق شده استیسازند کرج تزر يهاتیوفن ت: به درورودهن يگابرو

  . است

ق یسبز کرج تزر يهاتیفت دارد و در تویساختمان لوپول دانسته شده »لیس«ن توده که ی: ات سد کرجیگابرو مونزون

 . شده است

 . ق شده استیسازند کرج تزر يهاتیو توففشم مشا یه در زون گسلاست ک يدارنیویال ي: گابروآبادمبارك يگابرو

آن  يایخاور گو یتیولیاف يهانسبت به مجموعها هت تودهید و موقعیشد یفشانآتشبود : نرانیخاور ا يهاکوهدر  

ژرف  يهابخش یجه آناتکسینت ستند ویجه فرورانش نینت و یکمان يخاش از نوع ماگما -زاهدان  يهايکه نفوذ است

  .ش زابل استیفل

 . ت استیگران - ت یت کوارتزدار و مونزونیوری: شامل گرانودد زاهدانیتوئیگران

 . است یهمراه هوازدگ ییکایت دومیز نوع گران: ات خاشیگران

 . ن استید و به سن پس از کرتاسه پسد داریشد یشدگق شده و خردیتزر یتیولیاف يهازهیت دو دره: به درون آمیگران

 دو صفحه لوت و ییجه برخورد نهایآن نت یشکلدگر و یسیگن يمایدار با ستیوتیت بیگران ده زالو: یت آناتکسیگران

  . ان ائوسن استیلمند در پایه

  



 ن آزمونین زمیگروه مؤلف                                                                                      ان    شناسی ایرن یزم 

  WWW.ZAMINAZMOON.COM                                                  ارشد  یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر 
54

  
  

  وسن یپل ينفوذ يهاتوده

 اندائوسن نفوذ کرده سبز يهاتید که به داخل توفیروئیت پورفینی: دو توده ست لواسانینیس . 

 در سازند شمشک  کوهعلمت یت گونه است رگه گرانیتولبا يبا ساختار ییایقل يات تودهی: گرانکوهعلمت یگران

 . شده است يریگیوسن جایپل ییجان توده پس از جابهیدهد اینشان م

 کوهعلمت یبا گران زمانهماند و قطع کرده يریفو المپرو يابازید -  یتیآپل يهاهت را رگیباتولن ی: ات آکاپلیتولبا 

 . در نظر گرفته شده است

 ییزایبا کان هاآن يریگیدارند و جا یهستند که برونزد خط یفشانآتشمه ین ي: گنبدهادره نور يهاتیداس 

 . استق شده ینئوژن تزر رنگسرخ يهانهشته ائوسن و یتیولیاف يهازهیموان و طال همراه است، در آمیآنت

 انددهیوسن را بریپل يهاو هستند که توفکروگابریت و میوری، گرانودتیقهرود: از نوع گران ينفوذ يهاتوده . 

   يریترش یفشانآتش

 شودیده مید يران مرکزیك لوت و اپالئوژن در بلو شدهکیتفک يهافشانآتش: پالئوژن . 

 هستند یفشانآتش - یا رسوبیو  یفشانآتش يهادارند و شامل سنگ یتیب آندزیعمده ترک طوربه: پالئوسن . 

 بودن آن است  یبیآن دو ترکز بار یژگی، وران به سن ائوسن استیزاد در اینآتشفشا يهاحدن وایترمیائوسن: ضخ

 . دهد)ید میاس يل ماگمایتشک يابا ذوب پوسته قاره ياگوشته منشأبا  یی؛ ماگماکیباز و يدیس(ا
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 ل به سرخ است یمتما، رنگ آن هستند ياتا قاره عمقکم ییایاز انواع در ن زمانیا یفشانآتش يتکاپوها گوسن:یال

 . ائوسن متفاوت و مشخص است يهافیردکه از رنگ سبز 

 است ياگدازه يهااز نوع روانه یفشانآتش يهاود سنگمحد یکشش يهاتیوسن: بر اثر فعالیم . 

 است يانهیچ یفشانآتشو  يوع مرکزاز ن یفشانآتش يهاتی: فعالنئوژن . 

 یفشانآتشو  يآوارذرآ يهافیو رد ياگدازه يها، روانهیگنبد خروج با يمایسه س يها داران سنگی: اوسنیپل 

 . هستند یرسوب

 ران یدر ا يکواترنر

   دوران سوم در نظر از  یستمیس ين دوران چهارم حذف و کواترنریعلوم زم یالمللنیببر اساس مصوبه انجمن

 . گرفته شده است

 هستند يری، کویی، صحراي، بادياهیاز نوع کوهپا يکواترنر يهاعمده نهشته . 

   يکواترنر یآبرفت يهانهشته

 و ارتفاعات حاصل  هاکوهش یکه از فرسا دارند يکواترنر يهان نهشتهین سهم را در بیشتریب یفتآبر يهانهشته

 . اندشده

  :تهران است یالبیآبرفت س نیترکهن )B ير(س زكیسازند کهر

ناهمگن بودن  -4م یالب میش -3ضخامت کم  -2ب با هزار دره یشراط دگارتب -1از:  اندعبارتن آبرفت یت اایخصوص

 - 8 خشکمهینسرخ مناطق  يمایس -7ها رامون قلوهیپ یغشاء آهک -6ها نامتجانس بودن قلوه -5ها اندازه قلوه

  . ادیز ییلخل و تراواتخ

   )D ير(سسازند آبرفت تهران 

 زك استیش سازند کهریو فرسا یازدگده و حاصل هو، جور نشیالبی، سيااز نوع رسوبات مخروط افکنه . 

 داشتن آبخوان کرج و شاهرود به  يهاتر است و مخروط افکنهزك منظمینسبت به کهر يبندن سازند از نظر دانهیا

  د.شاخص ان يقو

 یغه سنگین آبرفت تهران تییدر پا Baradostian افت شدهی . 

 و سفال یزغال يهاهیاستخوان و ال يادیر زیلت نرم است با مقادیخرم دره از جنس س یسازند آبرفت یوانکیدر ا 

 . افت شده استی

 گسترش و ضخامت  يو دارا یمیقد يهاا آبرفتیها لی: از نوع رسوبات منفصل مسر)هد حاض(ع یآبرفت کنون

 . محدود است

 ه استم شدیتقس )ر باال(دناب یمو سازند  ر)یر ز(دچ یدر پهنه مکران به دو بخش آبرفت سد . 

  يکواترنر ییایدر يهاهشتهن

  )يستوسن آغازیئا پلین یشکوب آپشرون(اسازند آپشرون 

 ر آن یل در زیو آقچه گ شودیده میباکو پوش يهادار با نهشتهه صدفی، مارن و الاز ماسه یمیضخ ی: تواليتولوژیل

  . قرار دارد

  ن)یشکوب باکوو(اباکو  يهاهیال
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 . ب استیهم ش ییو باال ینییمرز پا فراوان، صدف : رس، ماسهيتولوژیل

 با مرحله حد واسط ورم  یمیخزر قد يهانهشتهII  وI د با ورم یخزر جد يگذاررسوباست و آغاز  ارزهمI 

 . است زمانهم

 يهایفروافتادگ - 2 یشیفرسا يرهایکو -1نوع است:  2ران یا يرهای: خاستگاه کويکواترنر يریکو يهانهشته 

 ياهیناح -2 ياهیشحا يهامخروط افکنه -1ه به مرکز شامل: یر از حاشیگوناگون کو يهابخش .ین ساختیزم

 . یدائم يهااچهیو در یفصل يهااچهیدر - 5 یپوسته نمک - 4 یرس يهاکفه - 3مرطوب 

 ران یا يهافشانآتش

 رکز دهانه را مت م، قسران استیا ن)ستراتوولکا(ا يانهیچ فشانآتشن یتردماوند: مخروط دماوند شاخص

 . وجود دارد ییهادودخانه آن یپوشاند و در حاشیخ میاز  يااچهیدر

 دن ماگما به سطح فراهم کرده استیرس يرا برا یق پوسته محل مناسبیعم يهاگسل یتالق . 

 ت استیدماوند از نوع تراک يهاگدازه نیترفراوان . 

 ل مخروط یکه به تشک یفشانآتشمراحل  نیترمهم ید ولداننیفوران دماوند را مربوط به ورم من یسن نخست

 . شودیدانسته م »نولوسه«ه دیامانج یاصل

  :توف، یتیداس يها، گدازهيآذرآوار يهاسنگ باال شامله ب نییاز پااست که  يانهیچ فشانآتشک یتفتان ،

 . است یتیآندز يهات و گدازهیگنمبریا

  نده یافزامنشور بر رین به زعما یانوسیرانش پوسته اقحاصل از فرو ییاگماکمان م یفشانآتشاز مراکز  یکیتفتان

 . مکران است ياقاره

 فشانآتشن ی. اس و گدازه استی، پامیتیگنمبریا يهااز برش ياتوولکان و مجموعهاسترا یبزمان: مخروط اصل 

 . زون فرورانش مکران است یین ماگماکما يبخش باختر

 ين به باال شامل؛ کنگلومراییمتشکله آن از پااست که مواد  يانهیچ فشانشآتاز  یکیسهند: نوع کالس 

 . است یتیداس يهاو الهار و گدازه یبرشروانه، ییه کنگلومرای، الیتیآندز يهاگدازه، سی، پامیفشانآتش

 ه یطانت گسل سلید فعالیجدبوده است و خاستگاه آنرا به ت ن)ستوسیپل -وسن ی(م فشانآتشن یت ایسن فعال

 . دهندینسبت م

 سبالن سلطان، هرم داغ، آقام داغ است يانامهرسوده شده به سه قله ف يدارا سبالن . 

 از  فشانآتشن یائوسن فوران کرده است، ا يهااز گدازه يباختر - يک فرابوم خاوری يبر رو يمرکز فشانآتش

 . ه قاره استیحاش ياهفشانآتشه یشب است و يانهیو مخروط آن از نوع چ يانوع نقطه

 دانند. یوسن میپل آنرا یت اصلیائوسن و فعالا ت آنریزمان شروع فعال 

  ران یا ین ساختیزم يرخدادها

  :  شودیمم یگام تقس 4ران به یا یختن سایخ زمیتار

 ن ویوندجنبش چاپ : دون گامیدوم - 2ن یدونچاپ به نام رخداد یدگرگون و یشیفرسا فازکی: ن گامینخست - 1

ن و ین پسیرکامبر(پ: ن گامیسوم -3ران شده است.ین ایپرکامبر سنگیپ یشکلاست که موجب دگر ییکاتانگا

ن یاس پسیر(ت: ن گامیند. چهارمیگو ییکاتانگا یشده و به آن اپ یبیو دگر ش یرسوب يسبب نبودها ن)یاس پسیتر

   . ران اثر گذاشته استیا ساختنیبر زم یآلپ یی، فاز کوهزان)وسیپل -
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  ن) یرکامبر(پ ییکاتانگا

 را قبل از ن یکتاش ن ویچاپدون ییپور دو کوهزا یحق ،است )ییاتانگا(کک یزوئران در نوپروترویا ین ساختیداد زمیرو نیترکهن

  .دانسته است ییکاتانگا

 میتقس - 2دار شده است. و گسل یتین، گراران، دگرگونیپوسته ا- 1از:  اندعبارت یینگاکاتا يامدهایپ یبرخ 

، دان، کلمردنب، نهندبینا، دوریر(هجنوب  - شمال  يدر راستا یطول يهاجاد گسلیا - 3مجزا  يهاران به بلوكیا سنگیپ

 )... کازرون و

و  یت خطیو متاسومات د)ت مهابایولی، رت تورانیت هرمز، گرانیولی(ر ییایقل هافشانآتش ها وجاد کافتیا - 4

  . است یانفشآتشن یا يهایژگیاز و ییکانسارزا

 

 ران یا یساختنیزم يرخدادها  
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 ک یپالئوزوئ ین ساختیزم يخدادهار

 ران داشته استیبر ا يزیناچ رید تأثیشد ییکوهزا يهاجنبش و زا عمل کردهیخشک صورتبهن یفاز کالدون . 

 شده استه گان شناختیرخداد زر )االر ب(دون و الل ن)ییپار (دگون یاز ن در حد فاصل دو سازندیشین پیدر کامبر . 

 اصل وجود دارد که ح يمواز یبیشگرال در البرز و زاگرس دیدر حد فاصل اللون و م و یانین میاز کامبرش یپ

 . شودین دانسته مییالیرخداد م

 يزموا یبینوع دگرش ر ازتکهن يهابا سنگ نین و دونیلوریباط ستستم اریو سد یکالدون يهاهمزمان با جنبش 

. دانندیم یکالدون ییزایاز خشک ياهدرا شو ن)یدون -ن یلوری(سو  ن)یلوریس - ن یسیوورد(ا ی. نبود رسوباست

 . زا بوده استاز نوع کوه گاهگهبلکه  هنداشت یران تنها حرکات شاغولیا یکالدون يهابشجن

 رخ داد که به نام  ن)یو نامور یانین مزئی(و فریکربون يهافیدر رد یوستگین دو ناپینیهمزمان با رخداد هرس

 . شودیشناخته م »نیلبرزا«

 ران استیس کهن شمال ایتن تینیفاز هرس يهاله عملکردجم از . 

 ا زا بوده استین از نوع دریشین پیو در پرم زایخشکن از نوع یفر پسین در کربونین یهرس يهاجنبش . 

 ک یمزوزوئ ین ساختیزم يرخدادها

 يهاطیبه مح ییسکو يهاطیاز مح يگذاررسوبط یر شراییتغ و یوستگیناپ ؛ن)یاس پسیر(تن ین پسیرمیفاز س 

 . ن فاز استیا يامدهایاز پ زغال دار یش خشکیپ

 ر نقاط داردیبا سا يریتفاوت چشمگن زاگرس یشین پیرمیپس از س یستیو ز یرخساره سنگ . 

 برخورد  يامدهایاز پ ن)، گرگاشهد(م یو دگرگون ن)جایاله ،شهد(م ییزاتیگران ،ش نابرجایافزا يمنشورها يریگشکل

 .ران و توران استیا صفحات

 ن فاز استیاز اثرات ا ی، دگرگونییزای، کانییجاد فرابوم، ماگمازایا . 

  )یانیک میوراس(ژ یانین میریفاز سم

 .  ستین یکی ن)یوساژ(ب یو شمال ن)یتون(با يران مرکزیزا است و زمان آن در اکوه يدادین فاز رویا

 جاد یا - یانیک مین رسوبات ژوراسیدر ب يگذاررسوبدر : توقف املش یانین میرمیس دادیر رویتأث نیترمهم

ت ی، گرانیقاضت کاله یوری، گرانودت اناركیرکوه، گرانیت شیران(گ ينفوذ يهاتوده يریگیجا - یفرابوم البرز شمال

 . ییزا یکان -  )ير، همبياهیناح( یدگرگون -  یفشانآتش يتکاپوها - ه)شاه کو

  ن)یک پسیوراس(ژن یطبس رخداد

 ده ید )يمواز یبیگرش(د مدتکوتاه یرسوب يهاستیا صورتبهاثر آن  ن است وینواد ین ساختیزم با رخداد ارزهم

 . شودیم

  ه)کرتاس -ک یوراس(ژن ین پسیمریرخداد س

 ن رخدادیا به درگذشتهکه  يهادهیاز پد ياریو بس ندارد ییکوهزا يهان نشانهین پسیرمیس ران رخدادیدر ا 

   .  شودیدر نظر گرفته م یانین میمری، امروزه در ارتباط با سشدهنسبت داده 

  ن)ین یساب هرس -ن یشیرخداد (اتر

 داشته است یرا در پ ین ساختیر زممکر يهایناآراماست و  یانیآلپ م ییکوهزا با اسیقابل ق . 
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  ن)پالئوژ -ن یرتاسه پس(کن یرخداد الرام

 ستیکسان نیران یا ين رخداد در همه جایا يامدهایان و پی، پاآغاز.  

 اندداشته که به دنبال هم عمل کرده یو کشش دوگانه فشارش يهایژگید ویماالر يرخدادها . 

 نن و رانده شدیرنگ يهازهیآم يریگس آغاز شده که حاصل آن شکلیتدر فاز فشارش بسته شدن کافت مزوت 

 هاست. هلبه قاره ب اهآن

 ائوسن است )یتیزند(آد یشد يهافشانآتشاصل آن د در ائوسن است و حیاوج رخداد الرام . 

 يامدهایز جمله پران ایس ایتمزوت يهاو بسته شدن کافت ی، دگرگونییزاییجاد فرابوم، ماگمای، ایخوردگنیچ 

 . د استیفاز الرام

 

  ن)گوسیال -ئوسن (ارنئن یپ رخداد

 جاد یآزاد و ا يایگسترده در يشرویران که بر اثر پینه ایرید يایر در جغرافیین رخداد شامل تغیا يامدهایپ یبرخ

 . است یدگرگونو  ییزای، کانییماگمازا ،فرابوم

 : ن)یشیوسن پیم - ن یپسسن گویل(ان یساو رخداد

 يمناطق با تکاپو یت که در بعضسبا فرونش ههمرا یکشش فازکیحاصل قم  -  يآسمار يایدر يشرویپ 

 . است ارزهمن یه است و با فاز ساوهمرا یفشانآتش

  )یانیوسن می(من یریرخداد است

 . آزاد در ارتباط باشد يهاسطح آب یمل است که با افت عموممحت بوده و زایخشکران عمدتاً ین در ایریحرکات است

 اس استین قابل قیریاز استو قم است و با ف ين آسماریب بیشدگر یوستگین رخداد عامل ناپیا . 

  ن)وسیلپ - ن یوسن پسی(مکن یات رخداد

 با شروعداد ین روی. اره شدهیچ یشیفرسا يهاا چرخهیدر ين و پسرویزمت فراخاسو  يفشار يروهایجاد نیا با 

 . همراه استن ج عدیسرخ و خل يایدر یشدگن مرحله بازیدوم

 داد باشدین رویتواند وابسته به ایم یبه فشارش یران از کششیا يهاگسل یبرخ سازوکارر در ییتغ . 

  ن)وسیلواخر پ(ان ینرخدادپاساد

 نوع رخداد از  نی. ااس استیقابل ق ن)یناساد(پداد یران با رویا سازچهرهو  يسراسر ین ساختیرخداد زم نیترمهم

  .زا استکوه

 ران یا ساختنیزملرزه 

 حرکت و  انوس هند موجبیاق و گسترشسرخ  يایدر یاز بازشدگ یناش یفشارش يهادر حال حاضر تنش

 . شودیم ياو قاره یانوسیاق يهادر پوسته ینسب ییجاجابه

 یاساس يهایت در امتداد شکستگگوناگون و حرک يهاقطعات و زون ییحاصل همگرا هالرزهنیزمن عمدتاً رایدر ا 

 . است

 رجان به نسبت آرام است. یس -ندج داغ است و زون سنو کپه و البرززاگرس  يهاران شامل کوهیز ایخرزهو نوار لد 
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 ران یا يهاگسل

  رانیا يهانقشه گسل

  

  
  

 شتر استیران بیا ین ساختیوالت زمبر تح ییجنبش کاتانگابا ن عمده همزما یطول يهااثر گسل . 
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 زاگرس  يهاگسل

 زاگرس  یاصل یراندگ

 ییگاانن و در اثر رخداد کاتیدر اواخر پرکامبر یر گسلین مسی، اتاس ياورجنوب خ -  يآن شمال باختر يراستا 

 . است یفشارش - ین گسل راندگیا سازوکارشکل گرفته است و 

  کیو ب یک گسل معکوس کم شی، ل شده استیمنطبق تشک گاهگهو  يازمو گاهگهگسل زاگرس از دو گسل 

 . ستک به قائم و راستگرد ایه نزدیگسل معکوس با زاو

  حرکات  يدارا يکواترنر در که ندیعهد حاضر گو یاگرس را گسل اصلجوان منطبق بر گسل ز يهاگسل

 . رانشهر استیپ و دی، مرواررون، صحنهزادرود، نهاوند، ک يهاشامل گسل راستگرد است و امتدادلغز

  ن ورکازل گس

 حوضه هرمز بر يباختر که ضمن کنترل مرز یمیو قد یسنگیپاست  ی، گسلاست یجنوب - یآن شمال يراستا 

 يمرز سکو عربستان شده و يمنطقه زاگرس و سکو یین گسل باعث جابجای. ارسوبات زاگرس اثر گذار بوده است

 . کندیران را مشخص میبا زاگرس ا یعرب

  گسل دنا 

 چش و کششیاست که سبب پ برراستالغز راست و يفشار يهاجنبش يرادارد و دا يشمال باختر -شمال  يراستا

 . کوه دنا شده است یرشته شمال ییبخش جلو

 در طول آن است ینمک يگنبدها یزدگرونی؛ بمهم گسل دنا يهایژگیاز و . 

 ا زندان یناب یم یسیرادتگسل 

 لغز راستگرد بوده و در کواترنر حرکت ن گسل امتدادیناب است؛ ایمکران منطبق بر گسل م زاگرس و ییمرز جدا

 . از نوع رورانده استآن 

 ل سل اردگ

 دارد.  يجنوب خاور - باختر  يراستا و ین گسل فشارشیکار اسازو 

 گسل زرد کوه 

 ن خورده استیان زاگرس مرتفع و چیاز مرز م یدارد و بخش يجنوب خاور -باختر  يو راستا یشکار فشاروساز . 

 دارند يجنوب خاور - يو روند شمال باختر یز از نوع راندگیو گسل مارون ن يگسل آغاجار . 

  يران مرکزیا يهاگسل

  ر)یسل بزرگ کو(گرونه گسل د

 ن حرکات گسل ی. آخرنوب تا مرز افغانستان ادامه داردبه ج یدگیبا خم يباختر - يخاور روندکین گسل با یا

 . وان گذاشته استو رسوبات ج یآبرفت يهابادبزن يبر رو يامالحظهقابلرات یتگرد بوده و تأثراس

 نالود یگسل ب

 است ین راندگسازوکار آ و يجنوب خاور - يآن شمال باختر يراستا . 
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 نالود استیگسل ب يشابور در راستایکوه شمال ن ان دشت وید میشد ياختالف بلند. 

  

  د)اهرو(ش یامیگسل م

ران یخاور شاهرود است و واحد ا یتیولیاف يهامجموعه ی، مرز شماليمرکز رانیو عمده ا یطول يهااز گسل یکی 

 . کندینالود را از هم جدا میو ب يمرکز

 لو یگسل ترود و انج

 ها ن گسلیروند اN-60-70-E يروی(ن گردچپ یدر دو جهت افق یصفحات گسل يهاراشو با توجه به خ 

  .     دارندحرکت د)شار عمو(فو قائم  س)مما

 لمرد گسل ک

 طبس کنار فرابوم  گشت ریش شستفرونشکل گرفته که باعث شده  ییامد کاتانگایژرف در پو ن گسل کهن یا

 یگسل را در ط یدگی؛ خمه استل شدیو سپس به شرق متما یجنوب -  یه شمالی، روند اولردیکلمرد قرار گ

 . دانندین میشین پیرمیس

 گسل پشت بادام 

 کیها و تفکومفروب جاد فرابوم وی، در اشودیل میق متمااز پشت بادام به سمت شر یقوس صورتبهن گسل یا 

 . بوده است مؤثرساره پشت بادام رخ

 ره گسل قم زف

 يمؤثربزمان نقش  -ه یاروم یفشانآتش يهاش سنگیدایدر پ وز است یادامه گسل تبر ن گسل راستگرد ویا 

 . داشته است

 ندس یگسل ا

 . ه شده استدشت سامر فرونشستدشت و  شیزال شده و سبب یتشک ياز چند گسل مواز

  ت)باف - ن ییا(نر یگسل دهش

 قابل مشاهده  نینائ یدر نواحن یزه رنگیآم يهایزدگرونیب، در طول گسل دارد یجنوب شرق - یروند شمال غرب

 . است

 گسل سروستان 

 سبب رانده و  قرار گرفته گوك یدر دنباله زون گسل يجنوب باختر ،جنوب - يشمال خاور ،شمال يدر راستا

 . است آبرفت کواترنر شده يسن بر روپالئو يهاشده سنگ

 گسل شهداد 

  دشت  يباختر مرز جنوب يجنوب خاور - يدار شمال و شمال باخترخم يبه سن کواترنر و راستا يفشارگسل

 . دهدیل میلوت را تشک

 گسل کوهبنان 

 است یو راندگ گردراستاز  یقیتلف، نوع حرکت آن دارد يجنوب خاور -  يروند شمال باختر .  

 ک گسل جرجاف
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 آب و  يها، چشمهیبا برش گسل همراه، خردشده شدتبه يهاهنه، پدارد يجنوب خاور - يشمال باختر يراستا

 . ن گسل استیا يهایژگیاز و یگسل يهاپرتگاه

  ك)و(گگسل گلباف 

  اد استیخش آن ز ودارد  يخاور جنوب -  يباختر شمالروند . 

 ند بیگسل نا

 یجنوب - آن شمال  ي، راستاکندیلوت را محدود م بلوك یو حد غرب کندین گسل بلوك لوت را از طبس جدا میا 

 یافتادگنییپان بخش آن سبب یتریشمال ؛رودیبه شمار م ییکاتانگا يهااز گسل است با توجه به روند آن

  .بوده است مؤثرآن  يفراخاست بعدو  يشتر يهاکوه يریگآن در شکل یانیبخش م ه ویروشبر یبجستان و کو

  نهبندانگسل 

 که  »نه«ه نام دانند بیم یگسل ياکند، آنرا مجموعهیبلوك لوت را محدود م یدارد و حد شرق یال جنوبروند شم

که جداکننده بلوك لوت از  ياورخ ، به شاخه جنوبشوندیز هم جدا مو ا رسندیگر میکدیبه  سریدر طول م

زمان ادامه دارد ب يهاشانفآتشکه تا  يخه شمال باختربه شا و »دآباسل نصرگ«ور است خا يهاتیولیاف

 . ندیگو »كهورگ«

 ت داشته استیفعال حالتابهن یبرن گسل از پرکامیا . 

 شاگرد بگسل 

 یانوسیرانش پوسته اقپس از فرو ینرمال بوده ول ، ابتداآمده به وجود ک)یزوزوئ(مپهنه مکران  يریگدر زمان شکل 

 . است شدهلیتبدل رو به شما یراندگبه  یشیبرافزا يمنشورها ل ویعمان تشک

 رود یگسل هر

 رود یطبق بر رودخانه هرر آن منیو مس قرار دارد ن)فغانستا(او هلمند  لوت ن بلوكیدارد و ب یجنوب -  یروند شمال

 . و تجن است

  جانیآذرباو  يالبرز باختر ياهگسل

 نه رود یزر -ه یگسل اروم

 جه عملکرد آن استینته یوماچه اریدر یفرورفتگو  يجنوب خاور -  يروند آن شمال باختر . 

  ش)ال(تگسل آستارا 

 اچه خزر نقش داشته استیدر یفرورفتگجنوب است که در  - روند شمال  با یسیک گسل ترادی . 

 ز یگسل تبر

 ره استزف -است و احتماالً در امتداد گسل قم  یجنوب شرق - یآن شمال غرب یروند کل . 

 ه یگسل سلطان

 زنجان نقش  -نشست ابهر فرو يریگاست که احتماالً در شکل يدارد و فشار يورجنوب خا - يباختر روند شمال

 . داشته است

  البرز  يهاگسل
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 گسل البرز 

 ب به سمت شمال یبا ش یراندگ یدارد، نوع یکمان يمایس یانیبخش م است و يباختر - يخاور آن یروند عموم

 . استس کهن یتدرز تنیشود و احتماالً نشانگر محل زمیدانسته م

 گسل سمنان 

 و سمت گسل تفاوت در د ن)یون(دک یپالئوزوئ ی، توالاست يجنوب باختر - يبا روند شمال خاور یراندگ ینوع

 . البرز دانسته شده است و يران مرکزین گسل مرز ایا آشکار دارند و

 شم ف مشاء گسل

 بوده است مؤثرالبرز  يلوژورفم در داشته وت یفعال تاکنوناس یزا است و از لاست و لرزه یاز نوع راندگ . 

 گسل شمال تهران 

 است ی، از نوع لرزه زا و راندگيباختر - يآن خاور يراستا . 

  يگسل عطار

 ن ین تا کرتاسه پسیکامبر است که از زمان يادیبن یگسل راندگ ی، نوعاست يجنوب باختر - يروند شمال خاور

 . دانست يران مرکزیننده البرز از اوان آنرا جداکتیم خود اثر گذار بوده است و یرسوب يهابر حوضه

  رانیکانسارهاي ا

  کانسارهاي کرومیت 

کرومیـت داراي الیـوین،  رنـدهیدربرگ، يهاسـنگ. شـودآذرین قلیایی تا بسـیار قلیـایی تشـکیل مـی يهاسنگدر 

ار الیوین بیشتر باشد هر قدر مقد .گابرونوریت، پیروکسنیت و دونیت است يهاسنگپیروکسن، آمفیبول است که در 

ــــــی ــــــز بیشــــــتر م ــــــت نی ــــــت .شــــــودکرومی ــــــران در منطقــــــه هــــــاکرومی   هــــــاي در ای

کانسـارهاي کرومیـت  .شـوندرانش مربوط مـیو به پوسته اقیانوسی و منطقه فروشوند هاي رنگین تشکیل میآمیزه

و فاریاب: در درون  ندقهنواحی اسف -دونیت سرپانتینیتی است  يهاسنگایران شامل: نواحی سبزوار: کرومیت درون 

  ها است.ریدوتیت افیولیتن پنواحی نیریز: در درو -یت است پریدوت يهاسنگ

  کانسارهاي آهن -5-5

  از: اندعبارتمعادن ایران  ،شودندرت در گابرو تشکیل میرین مثل نوریت و البرادوریت و بهاي آذبیشتر در سنگ 

دگرگـونی و  يهاسنگدر داخل  و ر آن از نوع مگنتیت استمعدن آهن چغارت: داراي آهن فسفردار و کانسا

  آذرین پرکامبرین پایانی تشکیل شده است.

تشـکیل شـده  یفشـانآتشکربناته و  يهاسنگسازي آن از نوع اسکارن است و در معدن آهن چادرملو: کانی

  داراي مگنتیت است.و است 

 - شـده اسـت کـه سـنگ اصـلی آن مگنتیـترسوبی تشـکیل  -آذرین بیرونی  يهاسنگآهن اسفوردي: در 

  خاستگاه آن دگرسانی جانشینی است. ،ایلمنیت و هماتیت است

  .استآباد: که سنگ آن سیدریت است و خاستگاه آن دگرسانی جانشینی آهن شمس

  نسار آهن ساغندکا -

 آهن زریگان کانسار -
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 کانسار آهن چوپانان -

  کانسارهاي مس 

کانسار مس نواحی  -کانسارهاي مهم مس ایران  .دختر است -از زون ارومیه  معادن مس ایران نیترمهمبیشترین و 

  کانسار مس نواحی سرچشمه. -کرمان 

  کانسارهاي سرب و روي

  اي است.الیه صورتبهاغلب مربوط به دوره کرتاسه زیرین است و 

  شاه کوهگلپایگان: شامل کانسار  -اراك  -کانسارهاي سرب و روي نواحی اصفهان  -

 آباد، کوشکیزد: شامل کانسار نخلک مهدي -رهاي سرب و روي نواحی انارك کانسا -

 کانسار سرب و روي انگوران -

  کانسارهاي فسفات

: در بخش شیل باالیی سازند سلطانیه (که مربوط )کانسار فسفات رسوبی مانند سلطانیه (کامبرین پیشین -1

  تمرکز دارد. )به کامبرین پیشین است

: نوع آن آپاتیت است در داخل سازند ریزو اسـت مربـوط بـه )وردي (با خاستگاه آذرینکانسار فسفات اسف -2

  پرکامبرین پسین است.

، رسـوبی در سـازند جیـرود در البـرز مرکـزي و آذربایجـان اسـت صـورتبهکانسار فسفات دونین باالیی:  -3

  شود.در شاهرود در سازند خوش ییالق نیز یافت می این سازند يهاسنگماسه

ائوسن: در منطقه چین خورده زاگرس مرتفع است و در سازند پابده در مرز  -کانسارهاي فسفات پالئوسن  -4

  است. شدهگزارشهمچنین در تاقدیس کنگان نیز  .شودالیگوسن یافت می -ائوسن 

  سنگزغالکانسارهاي 

اند. یکـی از سـازندهاي تشکیل شده اسیک زیرین و میانیرهاي تریاس باالیی تا ژوسازندهاي زغال در ایران در دوره

معادن آن شـامل معـادل البـرز مرکـزي (معـادن  .استدر نواحی شمالی سازند شمشک  ژهیوبهمهم زغال در ایران 

ده) طبس (معدن زغال پرو -نواحی کرمان  يهاسنگزغال ،آالشت)، البرز شرقی (منطقه دارولنگ، قشالق) -کیاسر 

  است. رهیو غ

  کانسارهاي نفت

در حوضه زاگرس هیدروکربورهاي گازي شـکل بـه پالئوزوئیـک  .هاي رسوبی زاگرس، قم، کپه داغ استحوضچه در

دار در مزوزوئیک زاگرس به بخش باالیی گروه خـامی مربـوط نفت بخش ترینقدیمی .تعلق دارد (معدن گاز کنگان)

 و ، هیث، فهلیان، گدون، داریان است)است که به سن نئوکومین تا آلبین است (گروه خامی شامل سازندهاي سورمه

  دار مزوزوئیک سازندهاي سروك، ایالم (از گروه بنگستان) است.هاي نفتدیگر الیه

سنگ  .این سازند مربوط به الیگومیوسن است .نفتی زاگرس سازند آسماري است يهادانیمسنگ مخزن  نیترجوان

ش در مخازن نفت آسماري سازند گچسـاران . سنگ پوستمخزن کربناته سازند آسماري به نام آهک کلهر معروف ا

در سـازند قـم  2Cبخـش  .سن آن الیگومیوسـن اسـت و است. در حوضه قم، سازند قم داراي رسوبات دریایی است

سـنگ مخـزن اسـت  عنوانبـه Fشـود و بخـش خاستگاه احتمالی هیدروکربورهاي نفتی یا سنگ مادر محسوب می
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در حوضه کپه داغ خاستگاه هیدروکربورهاي گـازي  .) استMآن نیز بخش زیرین سازند قرمز باالیی ( ششپوسنگ

  . استاین ذخایر  نیترمهمذخایر گازي خانگیران از  و سازند مزدوران است

  

  

  رانیا یشناسنیمات زمیر تقسیتصو


