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نهشته های بختیاری، به عنوان آخرین رسوبات حوضه فورلندی زاگرس، شامل توالی ضخیمی از انواع رخساره های کنگلومرایی بوده که بعضاً 
دارای میان الیه هایی از ماسه سنگ و مادستون نیز می باشد. وجود یك توالی و الیه های کربناته-سیلیسی آواری دانه ریز در بین طبقات آوارِی 

نهشته های بختیاری، در زاگرس مرتفع، منطقه شلمزار )برش مرجع پیشنهادی( گزارش شده است.
آنچه تاکنون در متون مرجع چینه شناسي زاگرس تقریر شده، این است که در حوضه زاگرس، سازند بختیاری فاقد فسیل برجا بوده و بر اساس 
توالی چینه شناس��ي، ِسن آن پلیو–پلیستوسن می باش��د. حال آنکه، در برش مرجع پیشنهادی در زاگرس مرتفع ، با وجود طبقات آهکی حاوی 
فس��یل های برجا، س��ن الیگوسن پیشین را برای بخش پاییني س��ازند بختیاری محرز می کند. به طور کلی، سن این سازند الیگوسن تا پلیستوسن 
اس��ت و با تطابق چینه ای با برش های دیگر، چنین می توان بیان کرد که س��ازند بختیاری، س��ازندی است که قاعده آن حالت چند زمانی1 دارد. 
این مسأله موید این است که آخرین تکتونیك اعمال شده ناشی از فاز کوهزایی آلپِی پایانی در زاگرس مرتفع، نسبت به زاگرس چین خورده، 

زودتر آغاز گردیده است.

مقدمه
نام این سازند از اس��م کوه بختیاری)اقتباس ازنام قوم بختیاري( در 
شمال مسجد سلیمان که محل بُرش نمونه سازند مزبور است، گرفته شده 
است. این سازند در محل برش نمونه شامل کنگلومرا و ماسه سنگ هاي 
آهکي -چرتي است که به صورت ناهمساز بر روي سازند قدیمي تر از 
خود، یعني س��ازند آغاجاري، نهشته شده است. به طورکلی، رسوبات 
و سنگ های دانه درشت و تخریبِی سازند بختیاری، معرف جوان ترین 
توالی رس��وبی و رسوب گذارِی همزمان با کوهزایی2  و تکتونیکی در 

حوضه فورلندی زاگرس می باش��د. توالی مزبور در سرتاس��ر کمربند 
زاگرِس چین خورده-رورانده3 نهش��ته شده است و شامل کنگلومرا با 
تناوبی از ماسه س��نگ و مارن می باشد. رسوبات این توالی در مواردي 
ت��ا بی��ش از 1300 متر مي رس��د که در ی��ك گودال ی��ا فروافتادگی 
 کشیده و طویل، مجاور با کمربند کوهزایی4 و مراکز رسوب گذاری

ب��ه  wedge-top ک��ه توس��ط س��اختارهای چین خورده–روران��ده   
حاش��یه ها و جناحین رانده ش��ده اند، نهشته شده اس��ت.به نظر می آید 
که چین خوردگی س��ریع رسوبات و رس��وب گذاری کنگلومراهای 

بازنگری چينه شناسی زاگرس: سازند بختياري 
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بختیاری، به طور همزم��ان، در امتداد کمربن��د رورانده-چین خورده 
زاگرس رخ داده اس��ت که همراه با مهاجرت و جابه جایی از نواحی 
پس خش��کی5 در شمال ش��رق به طرف پیش خش��کی و فورلندی6  در 
جنوب غرب بوده اس��ت. بنابراین، س��ازند بختیاری عموم��اً به عنوان 
ی��ك ش��اخص زمان��ی دقیقی ب��رای تعیین زم��ان کوتاه ش��دگی7 و 
چین خوردگی و باال آمدگی س��طحی رس��وبات و برخورد کوهزایی 
صفح��ه ای اوراس��یا-عربی در امت��داد زاگ��رس و نئوتتی��س در نظر 
گرفته می ش��ود. توال��ی کنگلومرایی مزبور، در ف��ارس و هرمزگان، 
فروافتادگی دزفول، لرس��تان، کهکیلویه و زاگ��رس مرتفع، به لحاظ 
گسترش جغرافیایی، ضخامت، ترکیب و جنس قطعات کنگلومرایی، 
تاریخچه رس��وب گذاری، موقعیت چینه شناس��ی مرز تحتانی و سن، 
تفاوت های ش��اخصی را از خود نش��ان می دهد. به دلیل تغییرات زیاد 
جانبِی رخس��اره ای آن، نمی توان یك مدل رسوب گذاری یکسان را 
برای س��ازند بختیاری در همه جای زاگ��رس در نظر گرفت. این گونه 
تغیی��رات در نهش��ته های بختی��اری که ناش��ی از تغیی��رات ابعادی و 
هندسی در نیروهای تکتونیکی دگرش��کل کننده، سنگ شناسی منشاً 
و الگو های زهکش��ی رودخانه ها در گذشته می باش��د، باعث شده تا 
تطابق چینه شناس��ی نهش��ته های بختیاری به صورت جانبی، در مقیاس 
ناحیه ای، امری دش��وار باشد. در س��طح زمیِن برخی از جزایر شمالی 
خلیج فارس، یك توالی از س��نگ آهك های قهوه ای تا زرد رنگ به 
ضخ�امت متوس��ط 40 متر گس��ترش یافته و تحت ن��ام بخش آهکي 

خارک خوانده مي شود. 

1-موقعيت جغرافيايی برش نمونه 
ب��رش نمونه ای��ن س��ازند در ش��مال مسجد س��لیمان، در دره عمیق 
گدارلن��د، محل��ي ک��ه رودخان��ه کارون از می��ان س��ازند بختی��اري 
 عب��ور مي کن��د، برداش��ت ش��ده اس��ت و مختص��ات جغرافیای��ي آن

 E:49,23,59 ,N: 30,10,57 می باشد.

همان گون��ه که در مقدمه اش��اره ش��ده، توالی کنگلومرایی س��ازند 
بختی��اری، در نواحی فارس، بندرعباس، فروافتادگی دزفول، لرس��تان، 
کهکیلویه و زاگ��رس مرتفع، به لحاظ گس��ترش جغرافیایی، ضخامت، 
ترکیب و جنس قطعات کنگلومرایی، تاریخچه رسوب گذاری، موقعیت 
چینه شناس��ی مرز تحتانی و سن، تفاوت های ش��اخصی را از خود نشان 
می دهد و به دلیل تغییرات جانبی رخس��اره ای زی��اد آن، نمی توان یك 
برش نمونه را برای س��ازند بختیاری در همه ج��ای زاگرس تعمیم داد. 
لذا، رخنمون این س��ازند در منطقه ش��لمزار به عنوان برش مرجع جهت 
تکمیل خصوصیات چینه شناسي پیش��نهاد می گردد. قابل ذکر است که 

برش پیش گفته در زاگرس مرتفع، قابل ردیابی و پی جویی است. 

2-مرز پايين و باال
مرز زیرین س��ازند بختیاري با سازند آغاجاري، در محل برش نمونه، 
به صورت ناهمس��ازي زاویه دار8 است. به طورکلي، ارتباط دقیق زماني و 
مکاني این دو س��ازند به دقت روشن نیست و منشاء مسائل از آنجا آغاز 
مي شود که در فروافتادگي دزفول، حداقل دو نوع ارتباط بین دو سازند 
یاد شده وجود دارد: اول، کنگلومراي بختیاري با ناهمسازي زاویه دار بر 
روي سازند آغاجاري و حتي سازند هاي قدیمي تر قرار مي گیرد و دوم، 
در مواردي، کنگلومراي بختیاري در جنوب-جنوب غربي آن حوضه با 

سازند آغاجاري همساز است.
الزم به ذکر اس��ت که بر اساس بازنگری هاي چینه نگاری که فخاری 
و همکاران)Fakhari et al. 2008 ( به صورت ناحیه  ای بر روی نهش��ته ها 
و کنگلومرای بختیاری انجام داده اند، توالی بختیاری در زاگرس مرتفع، 
بر روی س��ازند های آسماری، رازک، گچس��اران، میشان و آغاجاری 
قرار مي گیرد)ش��کل-1( که خود، حاکي از تش��کیل س��ازند موالسي 
بختی��اري همزم��ان با آخری��ن دوره کوهزای��ي و چین خوردگي)آلپی 

پایانی( مي باشد.

3-سنگ چينه نگاری
در محل برش نمونه، ضخامت س��ازند بختیاري 550 متر اس��ت. این 
ضخامت، در مناطق مختلف کوهس��تاني زاگ��رس از 600 تا 1330 متر 
گزارش شده است. در محل برش نمونه، دوسوم باالیي سازند بختیاري 
شامل کنگلومراي چرتي و یك س��وم پایین آن، تناوبي از کنگلومراي 

  سازند بختياري - 1شناسي زاگرس بازنگري چينه

 
در زاگرس مرتفع  گفتهپيشبرش  كهاست قابل ذكر  .گرددپيشنهاد ميشناسي خصوصيات چينهجهت تكميل عنوان برش مرجع 

  . استجويي رديابي و پيقابل 

  

  مرز پايين و باال- 2

ارتباط دقيق  ،طوركليهب .است 8دارناهمسازي زاويهصورت به ،برش نمونه محل در ،بختياري با سازند آغاجاريسازند مرز زيرين 

حداقل دو نوع  ،شود كه در فروافتادگي دزفولاني اين دو سازند به دقت روشن نيست و منشاء مسائل از آنجا آغاز ميكزماني و م

هاي سازندحتي آغاجاري و سازند دار بر روي كنگلومراي بختياري با ناهمسازي زاويه ،اول: ارتباط بين دو سازند ياد شده وجود دارد

  حوضه با سازند آغاجاري همساز است.آن غربي جنوب-كنگلومراي بختياري در جنوب ،ر موارديد ،گيرد و دومتر قرار ميقديمي

اي بر روي صورت ناحيه) بهFakhari et al. 2008نگاري كه فخاري و همكاران(هاي چينهالزم به ذكر است كه بر اساس بازنگري

هاي آسماري، رازك، گچساران، در زاگرس مرتفع، بر روي سازنداند، توالي بختياري ها و كنگلومراي بختياري انجام دادهنهشته

ي و يحاكي از تشكيل سازند موالسي بختياري همزمان با آخرين دوره كوهزا ،كه خود )1-(شكلگيردمي ميشان و آغاجاري قرار

  .باشدمي(آلپي پاياني) خوردگيچين

  

  
  1    نیــم رخ چینه ای ناحیه ای بازنگری شــده نهشــته ها و توالی ســازند 
زاگــرس  عــرض  امتــداد  در  آن  زیریــن  واحد هــای  و   بختیــاری 

)Fakhari et al 2008(
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توده اي مقاوم با هوازدگي نس��بتاً کم و عدس��ي هایي از ماسه سنگ هاي 
کنگومرایي اس��ت. در این محل، س��ازند بختیاري فاقد فسیل برجاست. 
لیک��ن، قطعات آن حاوي فس��یل هاي س��ازندهاي قدیمی ت��ر، همچون 
آسماري و سروک مي باشد. به طورکلي، براي سازند بختیاري در محل 

برش نمونه، ِسن پلیوسن پَسین یا جوان تر در نظر گرفته شده است. 
از نظ��ر سنگ شناس��ي، این کنگلومراها ش��امل قطع��ات خوب گرد 
ش��ده در ابعاد قطعه سنگ، قلوه س��نگ و ریگ مي باشد که از مجموعه 
رخنمون هاي زاگرس با س��ن های مختلف فرس��ایش یافته اند و مي توان 
آن ها را در رده clast supported قرار دارد. این قطعات، به وسیله سیمان 
کلسیتي درش��ت دانه که معرف محیط آب ش��یرین است، به هم سیمان 
ش��ده اند. کنگلومراهای س��ازند بختیاری دو نوع اند: نوع اول، به سختي 
سیمان شده و ُرخنمون دیواره مانند و صخره ساز دارد و نوع دوم، کمتر 

سیمان شده است.
 به دلیل عدم وجود چین خوردگي در س��طح زمین، س��ازند بختیاري 
در بخش عمده اي از دش��ت خوزس��تان وجود ندارد. س��ازند مزبور در 
نواحي مرزي با کش��ور عراق، در مناطقي که محور حداکثر فرونشست 
فروافتادگي دزفول در دامنه جنوبي جبهه کوهس��تاني وارد خاک عراق 
مي شود، گسترش ندارد، به طوری که سازند بختیاري در دشت آزادگان 
داراي گس��ترش چنداني نیس��ت و برخالف تصور عده اي، در زیر همه 
آبرفت ه��اي این منطقه، س��ازند بختی��اري وجود ن��دارد. جنوبي ترین 
رخنمون س��ازند بختیاري در نواحي مرزي در یال جنوبي تاقدیس فکه 
و یال ش��مالي تاقدیس ابودرقه دیده مي ش��ود که تا یال شمالي تاقدیس 
س��طحي میدان مش��تاق ادامه مي یاب��د. در تاقدیس فکه که از ش��مال–

ش��مال غرب تا شمال ش��رق سوس��نگرد ادامه پیدا مي کن��د، در چندین 
نقطه، س��ازند بختیاري دیده مي ش��ود. س��ازند بختیاري در زیر آبرفت 
نواحي سوس��نگرد و مالکیه نشان داده شده است، ولي باتوجه به شواهد 
زیرزمیني مانند چاه هاي ُجفیر-1، سوسنگرد-1 و پایدار غرب-1، وجود 

سازند بختیاري زیر آبرفت هاي مناطق یاد شده، تأیید نمي گردد.

 4-برش مرجع پيشنهادی 
توال��ی یا نهش��ته های بختی��اری در برش ش��لمزار ب��ه ضخامت1547 
متر به س��ه واحد کنگلومرایی Bk-1تا Bk-3تقس��یم گردیده اس��ت که 
رخساره های دریایی پالژیك آن در واحد Bk-1 و رخساره های دریایی 
 Bk-2  کم عمق تر و بنتیك )کربناته- سیلیس��ی آواری دانه ریز(، در واحد
شناسایی شده  اند)شکل-2و3(. با درنظر گرفتن تغییرات همزمان فون های 
زیستی )به خصوص فرامینیفرها(، فاسیس های شناسایی شده در نهشته های 
بختی��اری و ش��واهد صحرایی الیه ها، می ت��وان برجای بودن رس��وبات 
کربناته- سیلیسی آواری را به اثبات رساند. باتوجه به فاسیس ها و فون های 
زیستی شناسایی شده در رسوبات کربناته-سیلیسِی آوارِی دانه ریِز توالی 
بختی��اری در برش مزبور، مدل رس��وب گذاری این نهش��ته های دانه ریز، 
به صورت یك دلتای بادبزنی شکل بازسازی گردیده است که شامل زیر- 
محیط های پرودلتای گلی، پیشانی دلتای ماسه ای، مات بار آواری نزدیك 
به منش��اء و مصب یا دهانه رودخانه می باش��د. همچنین، وجود طبقه بندی 
تدریج��ی معکوس، گرد ش��دگی خوب گراول ها و نیز ایمبرکاس��یون و 
طبقه بن��دی مورب در کنگلومراه��ای توالی بختی��اری، باتوجه به محیط 
رسوب گذاری رسوبات کربناته-سیلیسی آواری نهشته شده در بین آن ها، 

حاکی از وجود یك محیط یا کانالی دلتایی می باشد.

5-زيست چينه نگاری
فخاری و همکاران)Fakhari ,al et  2008 ( برای نخس��تین بار، به وجود 
الیه های رسوبی فسیل دار در توالی دانه درشت کنگلومرایی، چند صد متری 
توال��ی مزبور اش��اره داش��ته اند ک��ه متش��کل از مارن های خاکس��تری، 
س��نگ آهك و ماسه س��نگ بوده و حاوی مرجان های ریفی و فسیل های 

  سازند بختياري - 1شناسي زاگرس بازنگري چينه

 
  پيشنهادي  برش مرجع-4

 ه استتقسيم گرديدBk-3 تاBk-1 به سه واحد كنگلومراييمتر  1547به ضخامتهاي بختياري در برش شلمزار توالي يا نهشته

در  ريز)،سيليسي آواري دانه-(كربناتهتر و بنتيكعمقهاي دريايي كمو رخساره Bk-1 هاي دريايي پالژيك آن در واحدكه رخساره

خصوص فرامينيفرها)، (بههاي زيستيبا درنظر گرفتن تغييرات همزمان فون ).3و2- (شكلنداهشناسايي شد Bk-2  واحد

سيليسي آواري -توان برجاي بودن رسوبات كربناتهها، ميهاي بختياري و شواهد صحرايي اليههاي شناسايي شده در نهشتهفاسيس

توالي بختياري  ريزِدانه سيليسي آواريِ- رسوبات كربناته هاي زيستي شناسايي شده درها و فونفاسيسرا به اثبات رساند. باتوجه به 

زير  كه شاملدلتاي بادبزني شكل بازسازي گرديده است  صورت يك، بهريزهاي دانهگذاري اين نهشته، مدل رسوبمزبوردر برش 

باشد. همچنين، ار آواري نزديك به منشاء و مصب يا دهانه رودخانه ميباي، ماتهاي پرودلتاي گلي، پيشاني دلتاي ماسهمحيط

بندي مورب در كنگلومراهاي توالي ايمبركاسيون و طبقه ها و نيزشدگي خوب گراولوس، گردبندي تدريجي معكوجود طبقه

ها، حاكي از وجود يك محيط يا سيليسي آواري نهشته شده در بين آن-گذاري رسوبات كربناتهبختياري، باتوجه به محيط رسوب

  باشد.كانالي دلتايي مي

  

  

  
  )Fakhari et al. 2008هاي معرفي شده در منطقه شلمزار(بختياري به همراه بخشسازند رخنموني از توالي  :2- شكل

  
  2    رخنمونی از توالی سازند بختیاری به همراه بخش های معرفی شده در 

)Fakhari et al. 2008(منطقه شلمزار
   3     ســتون ســنگ چینــه ای ســازند بختیــاری در بــرش شــلمزار

 )Fakhari et al. 2008(
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شکم پایان، مرجان، جلبك های کورالیناسه آ، فرامینیفر ها، داینوسیست ها 
و اس��پور و پولن می باشد. آن ها بر اس��اس تعداد محدودی از جنس ها و 
گونه های فرامینیفر ها، اسپورو پولن ها و داینوسیست ها و نیز داده های نوین 
چینه نگاری )شناسایی الیه های فس��یل دار در بین کنگلومرای بختیاری( و 
زمین س��اختاری، اظهار داشتند که سن الیه های رس��وبی فسیل دار سازند 
بختیاری در جنوب شهرکرد در زاگرس مرتفع، میوسن پیشین)آکیتانین( 
می باش��د. همچنین، آن ها زمان ش��روع برخورد و تصادم صفحه عربی با 
اوراس��یا و آغاز تش��کیل کنگلومراهای بختیاری را بر اس��اس قرار گیری 

کنگلومرا زیر رسوبات دریایی آکیتانین، الیگوسن در نظر گرفتند. 
مطالعات فسیل شناسی همچنین، حاکی از گروه های فسیلی متنوعی 
از ماهی های استخوانی و غضروفی در رخساره های کربناته-سیلیسی 
آواری مزبور می باشد. وجود رسوبات کربناته-سیلیسی آواری برجا 
در بین توالی ضخیم کنگلومرایی توالی یا نهشته های بختیاری، مؤید 
آخرین ارتباط دریایی زاگرس مرتفع با آب های آزاد در بوردیگالین 
پیشین می باش��د. با توجه به قرابت گونه های بنتیك کم عمِق شناسایی 
شده در الیه های کربناته-سیلیسِی آوارِی نهشته های بختیاری  در برش 
شلمزار، با فون های همزمان در نواحی تتیس مدیترانه ای، پاراتتیس و 
اندوپاس��یفیك، یك پل ارتباطی فونی و گذرگاه آبی کم عمق، بین 
حوضه زاگرس و مناطق مزبور بازس��ازی گردید. بر اس��اس شباهت 
گونه های بنتیك شناس��ایی ش��ده ب��ا فون های نواحی مزب��ور، به نظر 
می رسد که این مس��یر آبی و تبادل فونی، بیشتر بین زاگرس و تتیس 

مدیترانه ای، تتیس و تا حدودی اندوپاسیفیك برقرار بوده است.

6-سن
 ب��ر اس��اس بازنگری ه��اي چینه ن��گاری ک��ه فخ��اری و هم��کاران

به صورت ناحیه ای بر روی نهش��ته ها و کنگلومرای بختیاری در زاگرس 
انجام داده اند، رس��وب گذاری توال��ی بختیاری در زاگ��رس مرتفع، با 
رس��وب گذاری س��ازند های آس��ماری، رازک، گچس��اران، میشان و 

آغاجاری در کمربند چین خورده ساده زاگرس همزمان بوده است. 
سن سازند بختیاری در برش مرجع از الیگوسن تا پلیستوسن می باشد.

 
7-هم ارزی

سازند بختیاری در سوریه و امارات متحده عربی با همان نام بختیاری 
 معرفی و معادل با س��ازند دیبدیبا در عراق و کویت می باش��د. همچنین 
ه��م ارز س��ازند بختی��اری در عمان، قطر، عربس��تان و مص��ر، به ترتیب 
سازند های برزمان )و سازند تبخیری و آواری(، هوفوف، مجدداً هوفوف 
و زفرانا وردان می باشند. در این بین، در بحرین سازند بختیاری و معادل 

آن نهشته نشده و با یك هیاتوس همراه است. 
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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 تکنیك اعمال شده ناشی از 
ف��از کوهزای��ی آلپ��ِی پایان��ی در زاگرس مرتفع، نس��بت ب��ه زاگرس 

چین خوره، زودتر آغاز گردیده است.

       منــــابع

       پا نویس ها
1.diachronic
2.Synorogenic
3.Zagros fold-thrust belt

4.Fore-deep
5.Hinterland
6.Foreland

7.shortening
8.Angular conformity
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