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بازنگری چینهشناسی زاگرس :سازند بختياري
حسن امیریبختیار*  ،خيراهلل نورائينژاد

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

نهشتههای بختياری ،بهعنوان آخرين رسوبات حوضه فورلندی زاگرس ،شامل توالی ضخيمی از انواع رخسارههای کنگلومرايی بوده که بعضاً
ِ
آواری
دارای ميان اليههايی از ماسهسنگ و مادستون نيز میباشد .وجود يک توالی و اليههای کربناته-سيليسی آواری دانهريز در بين طبقات
نهشتههای بختياری ،در زاگرس مرتفع ،منطقه شلمزار(برش مرجع پیشنهادی) گزارش شده است.
آنچه تاکنون در متون مرجع چينهشناسي زاگرس تقریر شده ،این است که در حوضه زاگرس ،سازند بختیاری فاقد فسیل برجا بوده و براساس
توالی چينهشناس��يِ ،سن آن پلیو–پلیستوسن میباش��د .حال آنکه ،در برش مرجع پیشنهادی در زاگرس مرتفع  ،با وجود طبقات آهکی حاوی
فس��یلهای برجا ،س��ن الیگوسن پیشین را برای بخش پاييني س��ازند بختیاری محرز میکند .بهطور کلی ،سن این سازند اليگوسن تا پليستوسن
اس��ت و با تطابق چینهای با برشهای دیگر ،چنین میتوان بیان کرد که س��ازند بختیاری ،س��ازندی است که قاعده آن حالت چندزمانی 1دارد.
اين مسأله موید این است که آخرين تکتونیک اعمال شده ناشی از فاز کوهزایی آلپیِ پایانی در زاگرس مرتفع ،نسبت به زاگرس چینخورده،
زودتر آغاز گردیده است.
زاگرس چينخورده ،سپيد دشت ،قير طبيعي
مقدمه

نام اين سازند از اس��م کوه بختیاری(اقتباس ازنام قوم بختياري) در
شمال مسجدسلیمان که محل بُرش نمونه سازند مزبور است ،گرفته شده
است .اين سازند در محل برش نمونه شامل كنگلومرا و ماسهسنگهاي
آهكي-چرتي است كه بهصورت ناهمساز بر روي سازند قديميتر از
خود ،يعني س��ازند آغاجاري ،نهشته شده است .بهطورکلی ،رسوبات
و سنگهای دانهدرشت و تخريبیِ سازند بختياری ،معرف جوانترين
ِ
گذاری همزمان با کوهزایی2و تکتونيکی در
توالی رس��وبی و رسوب
* نويسندة عهدهدار مکاتبات ()hamiribakhtiar@gmail.com
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حوضه فورلندی زاگرس میباش��د .توالی مزبور در سرتاس��ر کمربند
ِ
زاگرس چينخورده-رورانده 3نهش��ته شده است و شامل کنگلومرا با
تناوبی از ماسهس��نگ و مارن میباشد .رسوبات اين توالی در مواردي
ت��ا بی��ش از  1300متر ميرس��د كه در ي��ک گودال ي��ا فروافتادگی
کشيده و طويل ،مجاور با کمربند کوهزايی 4و مراکز رسوبگذاری
 wedge-topک��ه توس��ط س��اختارهای چينخورده–روران��ده ب��ه
حاش��يهها و جناحين رانده ش��دهاند ،نهشته شده اس��ت.بهنظر میآيد
که چينخوردگی س��ريع رسوبات و رس��وبگذاری کنگلومراهای
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ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زاﮔﺮس  -1ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري

بختياری ،بهطور همزم��ان ،در امتداد کمربن��د رورانده-چينخورده
ﻣﺮﺗﻔﻊس��ازند در ش��مال مسجدس��ليمان ،در دره عميق
نمونه اي��ن
جايی
ﻗﺎﺑﻞجابه
مهاجرت و
ﺷﻨﺎﺳﻲ همراه
اس��ت که
زاگرس رخ
ب��رشزاﮔﺮس
نواحی ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ در
اﺳﺖازﻛﻪ ﺑﺮش
ذﻛﺮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدبا ﻣﻲﮔﺮدد.
دادهﭼﻴﻨﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ
6
5
پسخش��کی در شمالش��رق به طرف پيشخش��کی و فورلندی در گدارلن��د ،محل��ي ك��ه رودخان��ه كارون از مي��ان س��ازند بختي��اري
و ﭘﻲﺟﻮﻳﻲ اﺳﺖ.جنوبغرب بوده اس��ت .بنابراين ،س��ازند بختياری عموم��اً بهعنوان عب��ور ميکن��د ،برداش��ت ش��ده اس��ت و مختص��ات جغرافياي��ي آن
 E:49,23,59 ,N: 30,10,57میباشد.
ي��ک ش��اخص زمان��ی دقيقی ب��رای تعيين زم��ان کوتاهش��دگی 7و
همانگون��ه که در مقدمه اش��اره ش��ده ،توالی کنگلومرايی س��ازند
چينخوردگی و باالآمدگی س��طحی رس��وبات و برخورد کوهزايی
ﻴﻦ و ﺑﺎﻻ صفح��های اوراس��يا-عربی در امت��داد زاگ��رس و نئوتتي��س در نظر بختی��اری ،در نواحی فارس ،بندرعباس ،فروافتادگی دزفول ،لرس��تان،
گرفته میش��ود .توال��ی کنگلومرايی مزبور ،در ف��ارس و هرمزگان ،کهکيلويه و زاگ��رس مرتفع ،بهلحاظ گس��ترش جغرافيايی ،ضخامت،
فروافتادگی دزفول ،لرس��تان ،کهکيلويه و زاگ��رس مرتفع ،به لحاظ ترکيب و جنس قطعات کنگلومرايی ،تاريخچه رسوبگذاری ،موقعيت
8
ارﺗﺒﺎطمرزدﻗﻴﻖ
ﻃﻮرﻛﻠﻲ،
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎزي زاوﻳﻪدار
ترکيب وﺑﻪﺻﻮرت
ﺑﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در ﻣﺤﻞ
گسترش آﻏﺎﺟﺎري،
ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ
تحتانی و سن ،تفاوتهای ش��اخصی را از خود نشان
شناس��ی
اﺳﺖ .ﺑﻪچينه
کنگلومرايی،
جنس قطعات
ضخامت،
جغرافيايی،
تغييرات جانبی رخس��ارهای زي��اد آن ،نمیتوان يک
دهد و به
ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﻲ می
تحتانیدرو سن،
موقعيت
گذاری،
دﻗﺖرس��و
تاريخچه
دليلدو ﻧﻮع
ﺣﺪاﻗﻞ
دزﻓﻮل،
مرزﺷﻮد ﻛﻪ
شناس��یﻣﻲ
چينهآﻧﺠﺎ آﻏﺎز
ﻣﺴﺎﺋﻞ از
ﻣﻨﺸﺎء
روﺷﻦبﻧﻴﺴﺖ و
ﻲ اﻳﻦ دو ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ
تفاوتهای ش��اخصی را از خود نش��ان میدهد .بهدليل تغييرات زیاد برش نمونه را برای س��ازند بختياری در همه ج��ای زاگرس تعمیم داد.
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي
آﻏﺎﺟﺎري و ﺣﺘﻲ
گذاری روي
زاوﻳﻪدار ﺑﺮ
ﺑﺨﺘﻴﺎري
وﺟﻮد دارد:
و ﺳﺎزﻧﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه
جانبیِ
س��ازند در منطقه ش��لمزار به عنوان برش مرجع جهت
رخنمون اين
ﺳﺎزﻧﺪ لذا،
يکسان را
ﻧﺎﻫﻤﺴﺎزيب
يکﺑﺎ مدل رسو
ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮايیتوان
اول،ای آن ،نم
رخس��اره
برای س��ازند بختياری در همهجای زاگ��رس در نظر گرفت .اينگونه تكميل خصوصيات چينهشناسي پیش��نهاد میگردد .قابل ذكر است كه
ر ﻣﻲﮔﻴﺮد و دوم ،در ﻣﻮاردي ،ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺨﺘﻴﺎري در ﺟﻨﻮب-ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ آن ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪ آﻏﺎﺟﺎري ﻫﻤﺴﺎز اﺳﺖ.
تغيي��رات در نهش��تههای بختي��اری که ناش��ی از تغيي��رات ابعادی و برش پیشگفته در زاگرس مرتفع ،قابل ردیابی و پیجویی است.
شناسی منشاً
کننده،
دگرش��کل
هندسی
 (Fakhariﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺣﻴﻪاي ﺑﺮ روي
گ et
سن al.
2008
ﻫﻤﻜﺎران)
تکتونيکیﻓﺨﺎري و
نيروهایﻧﮕﺎري ﻛﻪ
درﻫﺎي ﭼﻴﻨﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
-2مرز پایین و باال
و الگوهای زهکش��ی رودخانهها در گذشته میباش��د ،باعث شده تا
ﻨﮕﻠﻮﻣﺮاي ﺑﺨﺘﻴﺎري اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري در زاﮔﺮس ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﺑﺮ روي ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي آﺳﻤﺎري ،رازك ،ﮔﭽﺴﺎران،
مرز زيرين س��ازند بختياري با سازند آغاجاري ،در محل برش نمونه،
تطابق چينهشناس��ی نهش��تههای بختياری بهصورت جانبی ،در مقياس
8
ناهمس��ازي زاويهدار است .بهطوركلي ،ارتباط دقيق زماني و
صورت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ به
ﺑﺨﺘﻴﺎري شمالی
ﻣﻮﻻﺳﻲ از جزایر
زمینِ برخی
ﮔﻴﺮدهای،
ﺟﺎري ﻗﺮار ﻣﻲناحي
دوره ﻛﻮﻫﺰاﻳﻲ و
آﺧﺮﻳﻦ
س��طحﺳﺎزﻧﺪ
باشد .ازدرﺗﺸﻜﻴﻞ
دش��وار ﺣﺎﻛﻲ
امریﻛﻪ ﺧﻮد،
)ﺷﻜﻞ(1-
خلیج فارس ،يك توالی از س��نگآهكهای قهوهاى تا زردرنگ به مکاني اين دو س��ازند به دقت روشن نيست و منشاء مسائل از آنجا آغاز
ﻲ)آﻟﭙﻲ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ضخـامت متوس��ط  40متر گس��ترش يافته و تحت ن��ام بخش آهكي ميشود كه در فروافتادگي دزفول ،حداقل دو نوع ارتباط بين دو سازند
ياد شده وجود دارد :اول ،كنگلومراي بختياري با ناهمسازي زاويهدار بر
خارک خوانده ميشود.
روي سازند آغاجاري و حتي سازندهاي قديميتر قرار ميگيرد و دوم،
در مواردي ،كنگلومراي بختياري در جنوب-جنوبغربي آن حوضه با
سازند آغاجاري همساز است.
الزم به ذکر اس��ت که بر اساس بازنگریهاي چينهنگاری که فخاری
و همکاران( ) Fakhari et al. 2008بهصورت ناحيهای بر روی نهش��تهها
و کنگلومرای بختياری انجام دادهاند ،توالی بختياری در زاگرس مرتفع،
بر روی س��ازندهای آسماری ،رازک ،گچس��اران ،ميشان و آغاجاری
قرار ميگيرد(ش��کل )1-كه خود ،حاكي از تش��كيل س��ازند موالسي
بختي��اري همزم��ان با آخري��ن دوره كوهزای��ي و چينخوردگي(آلپی
پایانی) ميباشد.
-1موقعیت جغرافیایی برش نمونه

-3سنگ چینهنگاری

 1ني��مرخ چينهای ناحيهای بازنگری ش��ده نهش��تهها و توالی س��ازند
بختي��اری و واحده��ای زيري��ن آن در امت��داد ع��رض زاگ��رس
()Fakhari et al 2008

در محل برش نمونه ،ضخامت س��ازند بختياري  550متر اس��ت .اين
ضخامت ،در مناطق مختلف كوهس��تاني زاگ��رس از  600تا  1330متر
گزارش شده است .در محل برش نمونه ،دوسوم باالیي سازند بختياري
شامل كنگلومراي چرتي و يك س��وم پایين آن ،تناوبي از كنگلومراي
41
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تودهاي مقاوم با هوازدگي نس��بتاً كم و عدس��يهایي از ماسهسنگهاي
توال��ی يا نهش��تههای بختي��اری در برش ش��لمزار ب��ه ضخامت1547
كنگومرایي اس��ت .در اين محل ،س��ازند بختياري فاقد فسيل برجاست.
ليك��ن ،قطعات آن حاوي فس��يلهاي س��ازندهاي قديمیت��ر ،همچون متر به س��ه واحد کنگلومرايی Bk-1تا Bk-3تقس��يم گرديده اس��ت که
آسماري و سروك ميباشد .بهطوركلي ،براي سازند بختياري در محل رخسارههای دريايی پالژيک آن در واحد  Bk-1و رخسارههای دريايی
کمعمقتر و بنتيک(کربناته-سيليس��ی آواری دانهريز) ،در واحد Bk-2
برش نمونهِ ،سن پليوسن پَسين يا جوانتر در نظر گرفته شده است.
از نظ��ر سنگشناس��ي ،اين كنگلومراها ش��امل قطع��ات خوب گرد شناسايی شدهاند(شکل2-و .)3با درنظر گرفتن تغييرات همزمان فونهای
ش��ده در ابعاد قطعه سنگ ،قلوهس��نگ و ريگ ميباشد كه از مجموعه زيستی(بهخصوص فرامينيفرها) ،فاسيسهای شناسايی شده در نهشتههای
رخنمونهاي زاگرس با س��نهای مختلف فرس��ايش يافتهاند و ميتوان بختي��اری و ش��واهد صحرايی اليهها ،میت��وان برجای بودن رس��وبات
آنها را در رده  clast supportedقرار دارد .اين قطعات ،بهوسيله سيمان کربناته-سيليسی آواری را به اثبات رساند .باتوجه به فاسيسها و فونهای
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ زاﮔﺮس  -1ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺨﺘﻴﺎري
ِ
كلسيتي درش��تدانه كه معرف محيط آب ش��يرين است ،بههم سيمان زيستی شناسايی شده در رسوبات کربناته-سيليسیِ
آواری دانهري ِز توالی
ش��دهاند .کنگلومراهای س��ازند بختیاری دو نوعاند :نوع اول ،به سختي بختي��اری در برش مزبور ،مدل رس��وبگذاری اين نهش��تههای دانهريز،
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
سيمان شده و ُرخنمون ديواره مانند و صخرهساز دارد و نوع دوم ،كمتر بهصورت يک دلتای بادبزنی شکل بازسازی گرديده است که شامل زير-
ﮔﺮدﻳﺪه
Bk-3
Bk-1طﺗﺎ
ﺷﻠﻤﺰار
اﺳﺖهای ،ماتبار آواری نزديک
دلتای ماس
ﺗﻘﺴﻴﻢ پيشانی
پرودلتای گلی،
های
ﺿﺨﺎﻣﺖ 1547ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ واﺣﺪ ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻳﻲ محي
شدهﺑﻪاست.
ي ﺑﺨﺘﻴﺎري در ﺑﺮش سيمان
بهدليل عدم وجود چينخوردگي در س��طح زمين ،س��ازند بختياري به منش��اء و مصب يا دهانه رودخانه میباش��د .همچنين ،وجود طبقهبندی
ﻳﺎﻳﻲ ﭘﻼژﻳﻚ آن در واﺣﺪ Bk-1و رﺧﺴﺎرهﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻢﻋﻤﻖﺗﺮ و ﺑﻨﺘﻴﻚ)ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ-ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ آواري داﻧﻪرﻳﺰ( ،در
در بخش عمدهاي از دش��ت خوزس��تان وجود ندارد .س��ازند مزبور در تدريج��ی معکوس ،گردش��دگی خوب گراولها و نيز ايمبرکاس��يون و
ﺧﺼﻮص
بن��دی)ﺑﻪ
زﻳﺴﺘﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﻮن
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﮔﺮﻓﺘﻦ
درﻧﻈﺮ
2و.(3
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ)ﺷﻜﻞ-
ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮﻫﺎ(،بختي��اری ،باتوجه به محيط
کنگلومراه��ای توالی
مورب در
فرونشستﻫﺎي طبقه
محور حداكثر
مناطقي كه
عراق ،در
مرزي باﺑﺎكش��ور
نواحي
آواری نهشته شده در بين آنها،
کربناته-سيليسی
عراق ﺑﻮدنرسوب
ﺗﻮانخاك
ﻣﻲوارد
كوهس��تاني
ﺷﻮاﻫﺪ جنوبي
دزفول در دامنه
فروافتادگي
آواري
رسوبات-ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
گذاریﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ
رﺳﻮﺑﺎت
ﺑﺮﺟﺎي
جبهه ﻻﻳﻪﻫﺎ،
ﺻﺤﺮاﻳﻲ
ﺑﺨﺘﻴﺎري و
ﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻧﻬﺸﺘﻪﻫﺎي
ميشود ،گسترش ندارد ،بهطوریکه سازند بختياري در دشت آزادگان حاکی از وجود يک محيط يا کانالی دلتايی میباشد.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺳﻴﺲﻫﺎ و ﻓﻮنﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ-ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ آواريِ داﻧﻪرﻳﺰِ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري
داراي گس��ترش چنداني نيس��ت و برخالف تصور عدهاي ،در زير همه
نگاریاﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺮ
ﮔﺮدﻳﺪه
ﺷﻜﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي
ﺑﺎدﺑﺰﻧﻲ
دﻟﺘﺎي
ﺻﻮرت
رﻳﺰ ،ﺑﻪ
اينداﻧﻪ
ﻫﺎي
ﻧﻬﺸﺘﻪ
-5زیست چینه
جنوبيترين
ن��دارد.
ﻳﻚوجود
بختي��اري
س��ازند
منطقه،
ه��اي
ل رﺳﻮبﮔﺬاري اﻳﻦآبرفت
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،برای نخس��تينبار ،به وجود
ﺑﺎﺷﺪ) Fakhari ,al .
فخاری و همکاران(et 2008
رخنمون س��ازند بختياري در نواحي مرزي در يال جنوبي تاقديس فكه
ي ﮔﻠﻲ ،ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ دﻟﺘﺎي ﻣﺎﺳﻪاي ،ﻣﺎتﺑﺎر آواري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء و ﻣﺼﺐ ﻳﺎ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
و يال ش��مالي تاقديس ابودرقه ديده ميش��ود كه تا يال شمالي تاقديس اليههای رسوبی فسيلدار در توالی دانهدرشت کنگلومرايی ،چندصدمتری
ک��ه ﺗﻮاﻟﻲ
ﻛﻨﮕﻠﻮﻣﺮاﻫﺎي
مزبور در
ﻣﻮرب
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي
اﻳﻤﺒﺮﻛﺎﺳﻴﻮناز و
ﻫﺎ و
ميدانﺧﻮب
ﺷﺪﮔﻲ
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻌﻜﻮس ،ﮔﺮد
متش��کل از مارنهای خاکس��تری،
اش��اره داش��تهاند
توال��ی
ش��مال–
ﻧﻴﺰ تاقديس فكه كه
ياب��د .در
ﮔﺮاولي
مش��تاق ادامه م
س��طحي
مرجانهای ريفی و فسيلهای
بوده و
ﺣﺎﻛﻲ وازماسه
ﻫﺎ،گآهک
ﺑﻴﻦ آنس��ن
چندين
ميكن��د،
آواريپيدا
سوس��نگرد ادامه
ش��رق
رﺳﻮﺑﺎتتا شمال
ش��مالغرب
حاوی ﻳﺎ
ﻣﺤﻴﻂ
س��نگﻳﻚ
وﺟﻮد
ﺷﺪهدر در
ﻧﻬﺸﺘﻪ
ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ
ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ-
ﻪ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮبﮔﺬاري
نقطه ،س��ازند بختياري ديده ميش��ود .س��ازند بختياري در زير آبرفت
ﺷﺪ.
نواحي سوس��نگرد و مالكيه نشان داده شده است ،ولي باتوجه به شواهد
زيرزميني مانند چاههاي ُجفير ،1-سوسنگرد 1-و پايدارغرب ،1-وجود
سازند بختياري زير آبرفتهاي مناطق ياد شده ،تأیيد نميگردد.
-4برش مرجع پیشنهادی

2
(Fakhari
ﻣﻨﻄﻘﻪ
در
ﻣﻌﺮﻓﻲ
سازندﻫﺎي
توالیﺑﺨﺶ
ﻫﻤﺮاه
ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ
 :2رﺧﻨﻤﻮﻧﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺎزﻧﺪس��نگ چین��های س��ازند بختی��اری در ب��رش ش��لمزار
ﺷﻠﻤﺰار) et3 al. 2008س��تون
معرفی شده در
های
ﺷﺪهش
همراه بخ
بختياری به
رخنمونی از
()Fakhari et al. 2008
منطقه شلمزار()Fakhari et al. 2008
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شکمپايان ،مرجان ،جلبکهای کوراليناسهآ ،فرامينيفرها ،داينوسيستها
و اس��پور و پولن میباشد .آنها بر اس��اس تعداد محدودی از جنسها و
گونههای فرامينيفرها ،اسپورو پولنها و داينوسيستها و نيز دادههای نوين
چينهنگاری(شناسايی اليههای فس��يلدار در بين کنگلومرای بختياری) و
زمينس��اختاری ،اظهار داشتند که سن اليههای رس��وبی فسيلدار سازند
بختياری در جنوب شهرکرد در زاگرس مرتفع ،ميوسن پيشين(آکيتانين)
میباش��د .همچنين ،آنها زمان ش��روع برخورد و تصادم صفحه عربی با
اوراس��يا و آغاز تش��کيل کنگلومراهای بختياری را بر اس��اس قرارگيری
کنگلومرا زير رسوبات دريايی آکيتانين ،اليگوسن درنظر گرفتند.
مطالعات فسيلشناسی همچنين ،حاکی از گروههای فسيلی متنوعی
از ماهیهای استخوانی و غضروفی در رخسارههای کربناته-سيليسی
آواری مزبور میباشد .وجود رسوبات کربناته-سيليسی آواری برجا
در بين توالی ضخيم کنگلومرايی توالی يا نهشتههای بختياری ،مؤيد
آخرين ارتباط دريايی زاگرس مرتفع با آبهای آزاد در بورديگالين
پيشين میباش��د .باتوجه به قرابت گونههای بنتيک کم ِ
عمق شناسايی
ِ
شده در اليههای کربناته-سيليسیِ
آواری نهشتههای بختياریدر برش
شلمزار ،با فونهای همزمان در نواحی تتيس مديترانهای ،پاراتتيس و
اندوپاس��يفيک ،يک پل ارتباطی فونی و گذرگاه آبی کمعمق ،بين
حوضه زاگرس و مناطق مزبور بازس��ازی گرديد .بر اس��اس شباهت
گونههای بنتيک شناس��ايی ش��ده ب��ا فونهای نواحی مزب��ور ،بهنظر
میرسد که اين مس��ير آبی و تبادل فونی ،بيشتر بين زاگرس و تتيس
مديترانهای ،تتيس و تا حدودی اندوپاسيفيک برقرار بوده است.

-6سن

ب��ر اس��اس بازنگریه��اي چينهن��گاری ک��ه فخ��اری و هم��کاران
بهصورت ناحيهای بر روی نهش��تهها و کنگلومرای بختياری در زاگرس
انجام دادهاند ،رس��وبگذاری توال��ی بختياری در زاگ��رس مرتفع ،با
رس��وبگذاری س��ازندهای آس��ماری ،رازک ،گچس��اران ،ميشان و
آغاجاری در کمربند چين خورده ساده زاگرس همزمان بوده است.
سن سازند بختیاری در برش مرجع از اليگوسن تا پلیستوسن میباشد.
-7همارزی

سازند بختياری در سوريه و امارات متحده عربی با همان نام بختیاری
معرفی و معادل با س��ازند ديبديبا در عراق و کويت میباش��د .همچنين
ه��م ارز س��ازند بختي��اری در عمان ،قطر ،عربس��تان و مص��ر ،بهترتيب
سازندهای برزمان(و سازند تبخيری و آواری) ،هوفوف ،مجددا ً هوفوف
و زفرانا وردان میباشند .در اين بين ،در بحرين سازند بختياری و معادل
آن نهشته نشده و با يک هياتوس همراه است.
نتیجه گیری

ب��رش مرجع پیش��نهادی در زاگرس مرتفع ،باوج��ود طبقات آهکی
حاوی فس��یل های برجا ،نش��ان می دهد که بخش پایین سازند بختیاری
دارای س��ن الیگوس پیشین است و آخرین تکنیک اعمال شده ناشی از
ف��از کوهزای��ی آلپ��یِ پایان��ی در زاگرس مرتفع ،نس��بت ب��ه زاگرس
چین خوره ،زودتر آغاز گردیده است.
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