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ﮐﺸ

ﻮر
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ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﺳﯿﺮﯾﺰ )ﺑﺴﺎب(

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

7152

ه.ﺿﯿﺎ

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

1383

TR289

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7152سيريز (بساب)
موقعيت جغرافيايي و زمين ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده زيرپوشش ورقه  1:100000زمين شناسي سيريز در ميان طول هاي جغرافيايي  55درجه و  30دقيقه تا 56
درجه خاوري و عرض جغرافيايي  31درجه تا  31درجه و  30دقيقه شمالي جاي گرفته است.
منطقه مورد مطالعه در شمال باختري شهرستان زرند ،در استان کرمان جاي دارد .روستاي سيريز واقع در جنوب
خاوري ورقه در فاصله  70کيلومتري شمال باختري شهر زرند جاي گرفته است .مهمترين آباديهاي منطقه روستاهاي
سيريز بساب ،جواديه ،الهيه ،باجگون هستند .جاده آسفالته بافق – زرند در شمال خاوري و راه آهن سراسري کرمان،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زرند ،تهران از شمال باختري به جنوب خاوري ورقه کشيده شده است .راه ارتباطي سيريز به دهستان نوق رفسنجان
ارتباط روستاهاي شهرستان زرند با رفسنجان را امكان پذير ميکند.
بلندترين نقطه منطقه در کوه باجگون  2890متر و پست ترين نقط در شمال باختري ورقه با ارتفاع  1057متر از

تﻣ

سطح دريا بلندا دارد .آب و هواي منطقه نيمه بياباني و بياباني است .ميانگين بارندگي ساليانه کمتر از  100ميلي متر
و درجه حرارت ساليانه  15تا  20درجه سانتيگراد است (اطلس اقليمي ايران) .رشته کوه باجگون در شمال و شمال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خاوري ،رشته کوه داوران در جنوب و جنوب باختري ورقه و رشته کوه براريك در حد فاصل اين دو رشته کوه با روند
جنوب خاوري ،شمال باختري کشيده شده اند .در حد فاصل اين رشته کوهها دشتهاي آبرفتي گسترده شده اند.
بر اثر گردآمدگي ماسه هاي بادي ،ريختهاي ويژه تلماسه اي مانند برخان و تپه هاي ماسه اي در مجاورت رشته

و
اﮐﺘ

کوههاي شمالي و مرکزي ورقه ديده ميشوند.
ستيغ سازترين سنگ هاي منطقه سنگ آهك هاي کرتاسه اند که در شمال خاوري ،مرکز و جنوب باختري ورقه،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رشته کوه ها و قله ها را پديد آورده اند.
رودخانه شور در جنوب خاوري گستره مورد بررسي ،تنها رودخانه دائمي روان در منطقه است که به دليل شوري زياد
قابل استفاده نيست ،کشت و فرآوري پسته مهمترين شغل مردم منطقه است که با استفاده از آب شماري از قنوات
قديمي و چاه هاي نيمه عميق و عميق ميسر ميشود.
زمين شناسي

زﻣﯿ

موقعيت ناحيه در زمين شناسي ايران

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گستره نقشه از ديدگاه زمين ساختاري در جنوب باختري زون ساختاري ايران مرکزي قرار دارد .وجود گسلهاي فعال
با امتداد شمال باختري -جنوب خاوري نشاندهنده پويائي منطقه اس ت و نشان ميدهد که رويدادهاي زمين ساختي

در اين گستره مانند ساير نقاط ايران مرکزي فشارهاي پي در پي را پس از کرتاسه و دوران سوم بر منطقه اعمال نموده
است.
تشريح واحدهاي سنگ چينه اي
سري مراد PЄmtm

کهن ترين واحد سنگ چينه اي رخنمون يافته در منطقه سنگ نهشته هاي ک مي دگرگونه مربوط به پرکامبرين است.
اين سنگ نهشته ها در  10کيلومتري جنوب باختري تاشكوئيه در هسته يك تاقديس خردشده کهن با روند شمال
باختري -جنوب خاوري رخنمون دارد .اين واحد از شيل هاي سيلتي ،ماسه سنگ خاکستري نازك اليه (کمترا ز 30
سانتي متر) و گري وك دگرگونه تشكيل شده است .اين واحد حالت تپه ماهوري دارد .قاعده اين نهشته ها رخنمون
ندارد .اين سنگ نهشته ها بصورت ناپيوسته و هم شيب با دولوميت آهكي بدبو ) (Foietidو سيلت سنگ هاي مربوط
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به سري بايندر پوشيده ميشود .هيچ گونه سنگواره اي از اين واحد بدست نيامده است و تنها براساس موقعيت
چينه نگاشتي هم ارز نهشته هاي سري مراد در منطقه کرمان در نظر گرفته شده است و سن پرکامبرين پسين به آن
نسبت داده شده است.
نهشته هاي هم ارز سازند بايندر

PЄ-Є

d.sh

برروي نهشته هاي سري مراد تناوبي از دولوميت آهكي ،سنگ آهك سياه رنگ کريستاليزه بدبو ) (Fetidبا شيل هاي
سيلتي خاکستري متمايل به سبز روشن کم و بيش ميكادار به صورت ناپيوسته و هم شيب )(disconformable
مينشيند که ستبراي آن به حدود  50متر ميرسد .هيچ گونه آثار فسيلي از اين واحد سنگ چينه اي بدست نيامده و

ﮐﺸ
ﻮر

تنها از نظر موقعيت چينه نگاشتي و رخساره سنگ شناختي ميتوان آن را هم ارز نهشته هاي بايندر به سن پرکامبرين
پسين -کامبرين زيرين در نظر گرفت.
سري دزو PЄ-Єd.gy

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برروي سنگ نهشته هاي سري بايندر به صورت گسليدگي سنگ نهشته هايي شامل دولوميت چرتي ماسه سنگ
آهكي دولوميتي ،قهوه اي ،گچ ،شيل ) (PЄ-Єd. gyنهشته شده اند ،که ستبراي آن در شمال باختري ورقه به بيش از

تﻣ

 1000متر ميرسد .درون اين واحد سنگهاي آذرين شامل آندزيت ،آندزيت بازالت ،توف ديابازي ،ديوريت و ميكروگابرو
) (Igديده ميشود .برروي واحد  PЄ-Єd.gyبه صورت پيوسته و هم شيب ،دولوميت چرتي سنگ آهك دولوميتي قهوه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اي همراه با آثار جلبك استروماتوليت ) (PЄ-Єd lبه ستبراي بيش از  500متر نهشته شده است .دربرخي رخنمون ها
ماسه سنگ هاي سازند داهو بگونه اي هم شيب و ناپيوسته ) (disconformableبرروي دولوميت هاي بخش هاي
بااليي اين مجموعه نهشته شده اند.

و
اﮐﺘ

در بعضي از رخنمون ها نميتوان بخش هاي گوناگون سازند دزو را از هم تفكيك کرد ) .(PЄ-Єdاز اين مجموعه
سنگ چينه اي هيچ سنگواره اي بدست نيامده است .باتوجه به ويژگيهاي سنگ چينه اي که بي واسطه سنگ هاي
سري داهو برروي آن نهشته شده اس ت .قسمت زيرين آن را ميتوان هم ارز سري دزو و بخشهاي زبرين آن را هم ارز
باروت در البرز با سن پرکامبرين پسين ،کامبرين زيرين نسبت داد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سري داهو ( Єsdaكامبرين زيرين)

اين واحد از ماسه سنگ قرمز تا بنفش و شيل سيلتي همراه با اليه بندي متقاطع و ترکها-ي گلي مارك تا متوسط
اليه ( 50-10سانتي متر) پديد شده است .اين واحد بگونه هم شيب و ناپيوسته ) (disconformableبرروي سري رسو

زﻣﯿ

نهشته شده است .بيشترين ستبراي اين نهشته ها حدود  1000متر است که در هسته يك ناوديس برگشته در شمال
خاوري ورقه ديده ميشود .در سازند داهو يك افق کنگلومرايي با قلوه هاي چرتي سياه رنگ گردشده ) (Єcبا ستبراي
 1تا  3متر ديده ميشود که سازند داهو را به دو بخش ميکند .(Єs2) ، (Єs1).اين افق کنگلومرايي نشانگر يك بريدگي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناپيوستگي در واحد سنگ چينه اي داهو است .برروي اين افق ماسه سنگ هاي قرمز رنگ و منش ،کنگلومراي ريزدانه
و شيل سبز رنگ ديده ميشود ) .(Єs2برروي اين واحد کوارتز از شيب پايه سازند کوهبنان " "Top Quartziteنهشته

شده است.

سازند كوهبنان ) (Є , Є , Є , Є
k

k1

k2

q

برروي ماسه سنگ داهو يك افق کوارتز آرنايت سفيدرنگ ،پايه سازند کوهبنان )  (Top Quartzite)(Єqقرار ميگيرد

که ستبراي آن بين  10تا  50متر مي باشد .اين ماسه سنگ کوارتز آرنايت بطور محلي آغشته به اکسيدآهن است که
مقدار آن در شمال باختري سيريز افزايش مي يابد .برروي افق ماسه سنگ کوارتز آرنيتي تناوب شيل هاي قرمز رنگ،

ماسه سنگ همراه درون اليه هاي دولوميت ضخيم اليه قهوه اي رنگ ( 50 -100سانتي متر) و سنگ آهك نازك اليه
) (Єk1جاي ميگيرد .ستبراي اين مجموعه سنگ چينه اي از  80متر در جنوب تاشكوئيه تا  150متر در شمال باختري
سيريز تغيير ميکند.
سنگواره هاي زير توسط خانم م .نوازي در افق سنگ آهك تشخيص داده شده است:
Trilobites Crinoidsdebris, Mollusca flag. Worm trace.
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برروي واحد  Єk1تناوبي از دولوميت متوسط تا ضخيم اليه همراه با ميان اليه هاي شيلي قرمز رنگ مينشيند .ستبراي
آن از  200متر در جنوب تاشكوئيه تا  300متر در شمال باختري سيريز تغيير ميکند.
اين دولوميت ها دربعضي جاها تبلور دوباره پيدا کرده اند .اين واحد در نقشه با  Єk2نشان داده شده است .در سطح
نقشه در محل هايي که سازند کوهبنان قابل تفكيك است بصورت دو عضو جدا از هم نبوده است .اين واحد به عنوان
واحد  Єkنشان داده شده است .برروي سازند کوهبنان به صورت هم شيب و ناپيوسته در جنوب تاشكوئيه ،يك افق
مشخص فسيل دار مي نشيند که سن سيلورين بااليي براي آن بدست آمده است .بدين سان برپايه فسيل هاي مطالعه
شده و موقعيت سنگ چينه اي ميتوان سن کامبرين مياني – بااليي را به اين سازند نسبت داد.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Sln

در شمال خاوري ورقه مورد مطالعه برروي سنگ نهشته هاي زبرين سازند کوهبنان ) (Єk2به صورت هم شيب و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناپيوسته ،تناوبي از دولوميت ،سنگ آهك دولوميتي نازك تا متوسط اليه ،شيل هاي قرمز رنگ نهشته شده است که
ستبراي آن به  200متر ميرسد .اين واحد توسط ولكانيكهاي سيلورين ک ه در قسمت هاي زيرين آن در تناوب با
دولوميت است ،پوشيده ميشود اين واحد در  10کيلومتري جنوب تاشكوئيه حاوي سنگواره هاي خارپوست و بازوپايان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نسبت نمي دهد .اين مجموعه را ميتوان هم ارز سازند نيور در نظر گرفت.

تﻣ

) (Brachiopodاست که بازوپايان زير توسط ف .گلشني از آن مطالعه شده است.
Salopina cf. brandi., Epitomyonia af. Clausula., Brachyprin. Sp., Eospirifer sp., Dolerorthis sp.,
Howellella cf. elegans.,
و براساس اين مجموعه فسيلي سن سيلورين بااليي ) (Wenlochin-Ludlovianرا به اين مجموعه سنگ چينه اي
واحد Sv,OSv

در گ ستره مورد مطالعه سنگهاي آتش فشاني با ترکيب آندزيت تا بازالت در افق هاي گوناگون ديده ميشود در شمال

و
اﮐﺘ

خاوري سيريز اين واحد برروي بخش بااليي سازند کوهبنان ) (Єk2ديده ميشود و در مطالعه سنگ شناختي مقاطع
نازك بازالت حفره دار با ترکيب کاني شناسي اوليوين نيمه شكل د ار دگرسان شده به ايدينگسيت ،کلريت و بولنژيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميباشد .پالژيوکالزهاي اين بازالت بيشتر به رسي و زئوليت دگرسان شده اند و درون سنگ حفرات درشت و ريزي
وجود دارد که اغلب توسط کلريت ،سيليس هاي بي شكل ،زئوليت و کلسيت پر شده است.
در  10کيلومتري جنوب تاشكوئيه سنگهاي آ تش فنشاني با ترکيب بازالت سديك (کراتوفير) برروي سنگ نهشته هاي
دولوميتي و سنگ آهكي سيلورين ديده ميشوند و در قسمت هاي زيرين با دولوميت واحد  Slnدر تناوب است و
زينوليت هايي از دولوميت در قسمت هاي مياني آن ديده ميشود .ترکيب کاني شناختي اين بازالت پالژيوکالزهاي

زﻣﯿ

درشت بلور و داراي دگرساني مشخص و ماکل پلي سنتيك ) (Polysnthtichاست .زمينه سنگ را ميكروليت هاي
فلدسپاري آلكالن تشكيل ميدهد .بافت بازالت ها اينترسرتال و ريزبلورهاي هورنبلند در زمينه سنگ وجود دارد که
بشدت کلريتي شده است .سن اين گدازه ها جوانتر از سيلورين است  .وجود گدازه هاي آتش فنشاني با سن هاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ناهمسان نشان دهنده تكاپوهاي چند فاز آتش نشاني در پالئوزوئيك زيرين است.

واحد Pz1

در شمال باختري سيريز سنگ نهشته هاي با ترکيب تناوبي از دولوميت قهوه اي رنگ متوسط اليه تا ضخيم اليه
( 30-100سانتيمتر) ،سنگ آهك دولوميتي ،ماسه سنگ کوارتز آرنايت ،ماسه سنگ آهكي قرمز رنگ و شيل ديده
ميشود .ستبراي اين واحد به بيش از  1500متر ميرسد .در بعضي افق هاي سنگ آهكي سنگواره هاي هيوليتيد

) .(Hyolitidکرينوئيد و براکيوپودهاي ريز در آن ديده مي شود .اين واحد کم و بيش دگرگون شده است و در آن
سنگواره هاي زير تشخيص داده شده است.
Eopteropoda (Styliolina sp.,) family ammcdiscidae.
Mollusca frag.
Rhipidomella sp.,

به اين مجموعه فسيلي سن پالئوزوئيك زيرين نسبت داده اند.
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اين واحد برگشته است و مرز آن با نهشته هاي ترياس – ژوراسيك گسله است و متوسط سنگ آهك دولوميتي بلورين
واحد  Pz2پوشيده مي شود .اين واحد سنگي چينه اي از نظر رخساره سنگي شباهت بسياري با سازند درنجال به سن
کامبرين دارد.
واحد Pz2

در جنوب باختري سيريز برروي واحد  Pz1به صورت گسله سنگ آهك دولوميتي بلورين شده سفيدرنگ ديده ميشود
ستبراي اين واحد به  30تا  50متر ميرسد .اين واحد توسط گرانيت سيريز بازبلورين شده است .از اين سنگ آهك

ﮐﺸ
ﻮر

دولوميتي سنگواره هاي زير بدست آمده است.

Umbella sp., Crinoid frag, Mollusca frag., Agla frag.

سن اين واحد به پالئوزوئيك زيرين نسبت داده شده است.
ترياس
s
s

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد TR

اين واحد تناوبي از شيل هاي قرمز رنگ ،ماسه سنگ کوارتز آرنيتي ضخيم اليه (بي ش از  50سانتي متر) با ميان

تﻣ

اليه هايي از دولوميت و سنگ آهك آرژيلي ورميكوله ،ماسه سنگ آهكي قرمز رنگ است .ستبراي اليه هاي ماسه سنگ
کوارتز آرنيــتي به بيش از  30متر ميرسـ د .در بعضي افق ها سنگ آهك حاوي پوستــه هاي دو کفه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

) (Psedomontis claraiهستند ،ماسه سنگها داراي چينه بندي چليپايي ،نقش هاي موج مانند هستد .ستبراي افق
دولوميتي از  10تا  40متر متغير است .در قسمت هاي بااليي مقدار سيليس کم و به مقدار آهن آن افزوده ميشود.
گ سترش اين واحد سنگ چينه اي در شمال خاوري ورقه بوده و ستبراي آن به  500متر ميرسد ،و به صورت پيوسته

زيرين در نظر گرفته شده است.
سازند شتري TRsh

و
اﮐﺘ

و هم شيب به دولوميتهاي خاکستري متمايل به نخودي ضخيم اليه سازند شتري تبديل ميشود.
هيچ سنگواره اي از آن بدست نيامده است و براساس موقعيت چينه شناسي هم ارز سازن د سرخ شيل به سن ترياس

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد که از دولوميت هاي خاکستري رنگ متوسط و ضخيم اليه ،سنگ آهك دولوميتي و دولوميت تبلور يافته
پديد آمده ،صورت پيوسته و هم شيب برروي سازند سرخ شيب جاي ميگير د و توسط سنگ آهك خاکستري و
سفيد رنگ (سنگ آهك اسپهك) پوشيده ميشود .گسترش اين واحد در شمال خاوري ورقه است که بدليل مقاوم بودن

Turrispirillina sp., Ostracods., Mollusca frag.
Glomospirella irregularis Calcitronella sp., Nodosandae
Thaumatoporella? Sp., Planiivolut sp.,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در برابر فرسايش ستيغ ساز شده است.
و ستبراي آن بين  100تا  500متر تغيير مي کند .از سنگ آهك دولوميتي اين واحد سنگواره هاي زير بوسيله خانم
م .نوازي تشخيص داده شده است.

اين مجموعه فسيلي به ترياس مياني نسبت داده شده اند.

عضو اسپهبك TRsh.e

برروي دولوميت هاي شتري يك واحد سنگ آهك خاکستري و سفيدرنگ ضخيم اليه به صورت پيوسته و هم شيب

) (Conformableديده ميشود .ستبراي اين عضو به  30تا  50متر ميرسد و سنگواره هاي ريز توسط م .نوازي در آن
تشخيص داده شده است:
Trochamina almtalensis Diplotermina sp., Glomospirella fraicdia
Glomospirella irreguallaris Nodosaridae, Ostracods.
Involutina sp., Agathammina ? sp., Posidonomia
Microprolematica (Muranella?sp)., Charophyta calcitronella sp.,
Planinvoluta sp., Fronicaiana sp., Crinoid
Microgastropoda.

سن اين مجموعه فسيلي به ترياس مياني نسبت داده شده است.
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واحد TR1-2

اين واحد شامل دولوميت ،سنگ آهك دولوميتي ،سنگ آهك مرمري شده سفيدرنگ است که در شمال باختري سيريز
رخنمون دارد و ستبراي آن  100متر ميرسد .اين واحد به صورت دگرشيب برروي سازند کوهبنان مينشيند و توسط
شيل و ماسه سنگهاي ژوراسيك پوشيده ميشوند .در بخش زيرين آن يك افق بوکسيتي ديده ميشود .از اين واحد هيچ
سنگواره اي بدست نيامده است و تنها براساس موقعيت و رخساره سنگ چينه اي ميتوان آنرا معادل سازند شيل و
شتري ،در شمال خاوري ورقه در نظر گرفت و سن ترياس زيرين -مياني را به آن نسبت داد.
سازند ناي بند TRn

ﮐﺸ
ﻮر

در شمال خاوري ورقه برروي سنگ آهك خاکستري رنگ اصفه ك تناوبي از سنگ آهك دولوميتي ،دولوميت قهوه اي
و شيل ديده ميشود ،که ستبراي آن در شمال خاوري باجگون در هسته ناوديس به  150متر ميرسد .در همبري سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناي بند و عضو اسپهك يك افق خاك قرمز رنگ کهن همراه با اليه هاي چرتي جاي دارد که نشاندهنده حرکات
خشكي زايي در حوضه بعد از ترياس مياني و قبل از ترياس پاياني است .سنگواره هاي زير توسط م .نوازي در آن
تشخيص داده شده است:

Turritenella Mesotriasica, Ostracods, Molluscea frag.
Micro problematia, charophta.

تﻣ

که سن ترياس مياني را براي اين واحد سنگي نشان ميدهد.
واحد TRJs

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در شمال خاوري ورقه از ماسه سنگ کوارتزيتي با ميان اليه هاي شيل همراه با بين اليه هاي ذغال دار
تشكيل شده که با همبري گسله برروي نهشته هاي کهن تر مينشيند در شمال باختري سيريز ستبراي آن به بيش
از  1000متر ميرسد و متحمل دگرگوني شده است .آثار فسيل گياهي در آن ديده ميشود که امكان تعيين سن آن

و
اﮐﺘ

فراهم نيامد و تنها از روي شواهد سنگ چينه اي ميتوان سن ترياس پاياني ،ژوراسيك زيرين را به آن نسبت داد.
واحد TRdv

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در شمال باختري سيريز در درون سنگ نهشته هاي واحد  TRJsتناوبي از دولوميت چرتي و سنگهاي آتش فنشاني با
ترکيب بازالت ديده ميشود که ترکيب کاني شناختي آن پالژيوکالز  +فلدسپار آلكالن است که پالژيوکالزهاي آن به
اپيدوت و کلسيت دگرسان شده اند و در آن شيشه پاالگونيتي ديده ميشود.
سازند شمشك Jsh.s1

در شمال خاوري ورقه ماسه سنگ هاي کوارتز آرنايتي ،ماسه سنگ گريوکي ،بين اليه هايي از شيل هاي ذغالي و در

زﻣﯿ

بعضي جاها اليه هاي آهكي ديده مي شود که به صورت هم شيب برروي سازند ناي بند قرار ميگيرند .در مقطع جنوب
تاشكوئيه سنگواره هاي زير توسط خانم م .نوازي در آن تشخيص داده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Nodosaria sp., Cristellavia sp., Planllovoluta sp., Milliolid Globochacte sp., Crinoid frag. Echinoid spine
and debries ophthalmidum sp. Neoendolthyra sp., vidolinma? Sp., Gaudvyina sp., Ammodiscus sp.,
Annelida. Crinoid frag.

همچنين آثار فسيل گياهي از اين سنگ نهشته ها بدست آمده است که امكان تعيين سن آن فراهم نيامد .سن مجموعه

فسيلي باال به لياس نسبت داده ميشود.
كرتاسه

رخنمون هاي کرتاسه بيش از دو سوم رخنمون هاي سنگي اين ورقه را تشكيل ميدهد .سنگ نهشته هاي کرتاسه با

دگرشيبي فرسايشي با يك پايه کنگلومرايي برروي واحدهاي قديمي ديده ميشوند.
  : Kc1اين واحد کهن ترين واحد کرتاسه است و از کنگلومراي درشت دانه با جورشدگي ضعيف و گردشدگي بهنسبت خوب پديد آمده است .قلوه هاي اين کنگلومرا از دولوميت ،سنگ آهك و کوارتز آرن ايت هاي پالئوزوئيك و
مزوزوئيك تشكيل شده است .اندازه قلوه ها به  20سانتي متر ميرسد .ستبراي اين کنگلومرا از  3متر در جنوب خاوري
سيريز تا بيش از  500متر در جنوب تاشكوئيه در تغيير است.
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 -واحدهاي Kl21 ، Km21 ، K l1l، Km11

بر روي کنگلومرايي پايه يك واحد مارن سبزرنگ ) (Km1که در آن مقداري سنگ آهك و ژيپس وجود دارد ،ستبراي
اين واحد از  3متر تا  100متر تغيير ميكند .اين واحد به صورت پيوسته و هم شيب بوسيله واحد سنگ آهك ماسهاي
)  (Kl11پوشيده ميشود که اين واحد سنگ آهكي سرشار از اربي تولينا است .ستبراي اين واحد به  30متر ميرسد و
سنگواره هاي زير از واحد سنگ آهك ماسه اي توسط خانم م .نوازي مطالعه شده است:

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitolina lenticularis lenticulina sp., Pseudocyclammina? Sp.,
Orbitolina sp., Echinoid's spone and debris. Mollusca's frag.
Coral frag. Algal. Boulina sp.

واحد  : Kl11بطور پيوسته و هم شيب بوسيله واحد مارني سبزرنگ روشن با درون اليه آهك مارني به ستبراي  50تا
 100متر پوشيده ميشود .سه واحد سنگي  Km21 ، Kl11 ، Km11در شمال باختري سيريز گسترش کمتري دارند و قابل
تفكيك نيستند و به صورت واحد تفكيك نشده نسبت داده شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -واحدهاي Kl1-2 ، K l21-2، Kl21

برروي واحد سنگي مارن بااليي ) (Kl21به ستبراي  100تا  2000متر به صورت پيوسته و هم شيب جاي ميگيرد در

تﻣ

رشته کوه مورد درون اليه هاي از مارن سبزرنگ در آن ديده ميشود .در رشته کوه داوران در باختر و شمال باختري
ورقه اين واحد از سنگ آهك خاکستري ضخيم اليه همراه سنگ آهك رسي و مارن ) (Kl1 l2پديد آمده است که برروي
واحد ) (Km1به صورت پيوسته و هم شيب جاي ميگيرد .واحد سنگي ) (Kl21به صورت پيوسته و هم شيب توسط

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگ آهك سفيد تا خاکستري رنگ ضخيم اليه ) (Kl21-2پوشيده ميشود .اين سنگ آهك سرشار از پوسته هاي فسيلي
و از نوع سنگ آهك اسپاريتي است و سنگواره هاي زير از اين واحدها بدست آمده و بوسيله خانم م.نوازي مطالعه
گرديده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Orbitolina sp., Psedocyclammina sp., Nodosarida.
Psedocyclammina hedbergia., Spong spiculs. Elthelina alba.
Lithocodium eggregatum. Boulina sp., Miliolid, Ostraco pelagic.
Acicularia sp., Psedo textulariella sp., Textularia sp., Dictyoconous arbicus. Mollusca frag.
سنگواره هاي باال سن آپتين -سنومانين ) (Aptian-Cenomanianرا به اين مجموعه سنگي نسبت ميدهند.

 در سطح نقشه که تفكيك نمايش واحدهاي  Kl1-2 ،Km1 ،Kl21 ،Km21 ،Kl11 ،Km11 ،Kc1به علت ستبراي کم و درهمآميختگي ميسر نبوده است .به صورت  K1نشان داده شده است.
  : Kl2در شمال خاوري جواديه برروي نهشته هاي کرتاسه زيرين ) (Kl1-2سنگ آهك نازك اليه تا متوسطخاکستري رنگ با ميان اليه هاي مارني به صورت هم شيب و پيوسته نهشته شده است که ستبراي آن به  100متر

زﻣﯿ

مي رسد در اين مجموعه سنگواره هاي زير بدست آمده است و بوسيله خانم م .نوازي مطالعه شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Heterohelix sp. Hedbergella sp., Eouvigerina sp., Lenticulina sp., Oligosteginio Retalipora? Sp.,
Mollusca frage. Clobotruncana concouta (Brotzen) Globotruncana lapparenti groups. Nodosaria sp.,
اين واحد سنومانين – سانتونين ) (Cenomanian-Santonianنسبت داده ميشود.

 -شيل هاي بيابانك )(Klb2-Kb1

در جنوب باختري گسل داوران در دامنه هاي جنوب باختري رشته کوه داوران سنگ آهك کرتاسه زيرين ) (Kl1-2با

همبري گسله در مجاورت سنگ نهشته هاي شيلي و مارني واحد سنگي بيابانك )(Kb1که داراي درون اليه هايي از
سنگ آهك ج اي ميگيرد .به سمت باال واحد شيلي -مارني به يك واحد سنگ آهك خاکستري رنگ همراه با شيل

هاي سيلتي و مارن ) (Klb2تبد يل ميشود .اين واحدها کم و بيش دگرگون شده اند .ستبراي اين واحد به بيش از
 2000متر ميرسد .در نمونه هايي که از سنگ آهك واحد  Klb2توسط خانم نوازي مطالعه گرديده ،سنگواره هاي زير
تشخيص داده شده است.
Lenticullina sp., Nodosaria sp., Gaudryina sp., Orbitolina sp., Ophthalmidium sp., Textularia sp.,
Blgeneria sp., Saboudia sp., Aeolisaccus sp., Algae fragments

اين مجموعه سنگ چينه اي را ميتوان معادل شيل ه اي بيابانك به سن کرتاسه زيرين در نظر گرفت.
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كرتاسه بااليي ،پالئوژن
Kpgf

در باختر ورقه تناوبي از مارن هاي سبزرنگ ،سنگ آهك خاکستري رنگ ضخيم اليه چرت دار ،ماسه سنگ آهكي و
کنگلومرا با همبري گسله با واحدهاي سنگي ديگر رخنمون پيدا ميکند و ستبراي اين واحد به  500تا  600متر
ميرسد و مجموعه فسيلي زير توسط م.نوازي در آن تشخيص داده شده است:
Textularids. Miliolids.Calcisphaera sp.

که سن کرتاسه پسين پالئوژن را به آن نسبت ميدهد.

ﮐﺸ
ﻮر

( KpeCكنگلومراي كرمان)

برروي سنگ آهك هاي کرتاسه زيرين ،در شمال خاوري ورقه و رشته کوه بزار يك افق کنگلومراي ضخيم اليه ،با
جورشدگي خوب قلوه ها به صورت دگرشيب در حاشيه ديده ميشود .قلوه هاي اين کنگلومرا از سنگ آهك کرتاسه،
ماسه سنگ و کوارتز آرنيت هاي مزوزوئيك و پالئوزوئيك با گردشدگي متوسط تا خوب تشكيل شده است .سيمان اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد کنگلومرايي آهكي است و آن را مي توان با کنگلومراي کرمان مقايسه نمود که سن آن از ديدگاه آقاي رحيم زاده
( )1983از کرتاسه بااليي تا پالئوسن است.

تﻣ

 : Pcgدر باختر ورقه يك واحد کنگلومرايي با قطعات ولكانيكي ،دولوميت ،سنگ آهك با جورشدگي ضعيف قلوه ها
ديده ميشود که به صورت دگرشيب برروي واحدهاي کهن تر نهشته شده است .گردشدگي قلوه هاي اين کنگلومرا کم
بوده از بعضي از قلوه هاي آن ،يك متر هم ميرسد .قطعات اين کنگلومرا زير تاثير دگرگوني قرار گرفته و کشيده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شدهاند .ستبراي اين واحد به بيش از 1000متر ميرسد .سن اين کنگلومرا را ميتوان به پالئوژن نسبت داد.
نئوژن(Mm,Ncg) :

و
اﮐﺘ

نهشته هاي مربوط به نئوژن در باختر ورقه گسترش بيشتري دارند .اين نهشته ها از مارنهاي رنگين به رنگهاي قرمز
تا زرد ) (Mmتشكيل ميگردد که در بعضي جاها تيغه هاي ماسه سنگي و کنگلومرايي در آن مشاهده ميشود .برروي
اين واحد مارني واحد کنگلومرايي با شيب کم با جورشدگي به نسبت خوب ) (Nc gو سيماني سست نهشته شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ضخامت اين واحد قابل توجه بوده و قلوه هاي تشكيل دهنده آن را بيشتر سنگ آهك هاي کرتاسه تشكيل ميدهد.
سن اين نهشته را ميتوان به ميوسن – پليوسن نسبت داد.
پادگانه ها و مخروط افكنه هاي قديمي )(PlQC

نهشته هاي اين واحد را کنگلومراي با شيب کم (کمتر از  10درجه) تشكيل ميدهد که به شكل پادگانه ها و
مخروطافكنه هاي کنگلومرايي برروي نهشته هاي کهن تر به صورت دگرشيب نهشته شده اند .قلوه هاي اين کنگلومرا

كواترنر

زﻣﯿ

را سنگ آهك کرتاسه ،ماسه سنگ ،دولوميت هاي مزوزوئيك و پالئوزوئيك تشكيل ميدهد .اين سنگ نهشته هنوز به
طور کامل سيماني نشده اند .به اين نهشته سن پليوسن -کواترنر را ميتوان نسبت داد.
ft
l,Q 2

ft

al

cf

s

sd

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 Q ,Q ,Q ,Q ,Qميباشند اين رسوبات بيشتر
نهشته هاي چين نخورده مربوط به کواترنر تا عهد حاضر شامل
دشتها را ميپوشانند .نهشته هاي  Qft lشامل پهنه هاي مرتفع و قديمي  Qft2شامل پهنه اي پست و جوان (ماسه ،سيلت،

رس) Qcf ،شامل سيلت و رس که در بعضي جاها تبديل به زمين کشاورزي گشته اند Qs .پهنه هاي ماسه اي  Qsdاز
تپه هاي ماسه بادي رونده تشكيل شده است .تپه هاي ماسه اي در مجاورت رشته کوه براريك گسترش وسيعي دارند.
توده هاي نفوذي و دگرگوني

گرانيت سيريز ) :(grدر باختر و شمال باختري سيريز در رشته کوه داوران يك توده نفوذي گرانيتوئيدي به وسعت
 12کيلومترمربع رخنمون دارد .ترکيب سنگ شناسي آن بين گرانيت آلكالن تا سينيت است .در مطالعات ميكروسكپي
ترکيب کاني شناسي آن کوارتز +آلكالي فلدسپات +بيوتيت  +هورنبلند است .تجزيه شيميائي دو نمونه از اين گرانيت
ها به شرح زير است:
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P2O5

L.O.I

MnO

K2O

Na2O

MgO

CaO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

0.64

0.88

0.12

2.99

7.96

2.34

2.96

9.05

127

58.29

0.12

3.09

9.2

5.08

2.48

3.34

3.35

8.24

8.82

65.26

ﮐﺸ
ﻮر

در اين سنگ فلدسپارهاي قليايي ،بيشتر از ارتوز درشت بلور با دگرساني رسي و سريسيت تشكيل شده است و مقدار
پالژيوکالز کمتر از ارتوز و داراي دگرساني سريسيتي و ماکل پلي سنتتيك ) (Polysyntheticميباشند .کاني هاي تيره
سنگ آمفيبول است که به بيوتيت و کلريت دگرسان شده و بيش از  20درصد سنگ را در بر ميگيرد .در اين گرانيت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رگه هاي از اوليژيست و آلكريت و باريت ديده ميشود .همبري گرانيت در بيشتر رخنمون ها گسله ميباشد .در همبري
گرانيت با سنگ آهك دولوميتي پالئوزوئيك مرمر و اسكارن آهن دار تشكيل شده است .در باختر اين گرانيت ماسه
سنگ و شيل هاي ژوراسيك در اثر دگر گون مجاورتي به شيت لكه دار (آندالوزيت شيست ،گارنت شيست) تبديل شده
اند که عامل دگرگوني آن اين گرانيت است .لذا ميتوان سن اين گرانيت را به پس از ژوراسيك نسبت داد.
مجموعه دگرگوني مجاورتي

تﻣ

اسكارن آهن دار )(s

در همبري گرانيت سيريز با سنگ آهك دولوميتي پالئوزوئيك اسكارني آهن دار به ضخامت  10تا  30متر سرشار از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهن  Fl2O3اي اسكارن از فلوگوپيت  +منيتيت  +پالئوزوئيك تشكيل شده است.
شيست هاي لكه دار )(sp_sch

در کوه دهنه علي عسكري سنگهاي دگرگوني مجاورتي شامل آندالوزيت شيست ،کياستوليت شيست ،گارنت شيست

و
اﮐﺘ

در هسته يك ناوديس برگشته رخنمون دارند که ستبراي آن به  300متر ميرسد .عامل دگرگوني اين مجموعه گرانيت
سيريز که در نزديكي آن رخنمون دارد .سن اين گرانيت ها پس از ژوراسيك ميباشد.
مجموعه دگرگوني ناحيه اي (نيو) )(mv,mb,sch

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در جنوب نيو ) (Nivيك رديف از سنگهاي آتش فشاني -رسوبي دگرگوني شده شامل دولوميت هاي کريستالين ،مرمر،
توف دگرگون شده ) . (schرخنمون دارد .اين مجموعه سنگ چينه اي تا رخساره شيست سبز دگرگون شده اند ستبراي
آن به  200متر ميرسد .در اين مجموعه ميتوان کلريت شيست و اپيدوت شيست ) (mvو سنگ آهك مرمري شده
) (mbرا جدا نمود .هيچ گونه آثار فسيلي از اين واحد سنگ چينه اي بدست نيامده و آن را از نظر تشابه سنگ چينه اي
ميتوان معادل تاشك  2در ايران مرکزي به سن پرکامبرين پسين در نظر گرفت.

زﻣﯿ

ساختار زمين شناسي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گستره نقشه سيريز زير تاثي ر فازهاي کوهزائي پي در پي قرار گرفته است و داراي نمودهاي ساختاري فراوان است:
گسل هاي اصلي

گسل بافق – باغين :اين گسل جداکننده دشت نيريز و رشته کوه داوران است .داراي روند شمال باختري -جنوب
خاوري و از گسل هاي کهن است که سازوکار معكوس با زاويه تند دارد و بنظ ر ميرسد که در سير تكاملي خود داراي
حرکت امتداد لغز نيز بوده است که از نشان هاي آن ميتوان ايجاد چين هاي موازي ه مراه با گسل را نام برد .شاخههاي
از اين گسل رسوبات عهد حاضر را قطع کرده است (گسل سيريز) که نشاندهنده پويابودن گسل مزبور است.

گسل داوران :گسلي ترا ستي است که در باختر رشته کوه داوران قرار دارد و جداکننده رشته کوه داوران از نهشتههاي
جوانتر ميشود که داراي دو دسته اند .دسته اول تراستهايي با روند شمال باختري -جنوب خاوري ) (N20-30Wو شيب
به سوي باختر و جنوب باختري ميبـاشد که داراي مولــفه چپ گرد نير هستند و دسته دوم تراست ــهايي با روند
 N70-80Wو شيب  70تا  75درجه به سمت شمال خاوري هستند که داراي مولفه هاي چپ گردند و از نظر زماني
جوانتر ميباشند زيرا دسته اول را خرد کرده اند.
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گسل باجگون :گسلي است با روند شمال باختري جنوب خاوري که سازوکار آن امتداد لغز است و باعث بريدگي و
جابجاي سنگ هاي آهكي کرتاسه گرديده است.
گسل هاي فرعي :اين گسل ها بيشتر داراي روند شمال خاوري -جنوب باختري ميباشند .بيشتر داراي حرکات
امتداد لغز چپ گرد يا راستگرد ميباشند و رشته کوه داوران را به صورت عرضي قطع کرده اند.
چين ها

بيشتر چين هاي اين نقشه تاقديس ها و ناوديس هايي هستند که در طي شكل گيري راندگي هاي اصلي بوجود آمده
اند محور چين خوردگي شمال باختري -جنوب خاوري است .بيشتر اين چين ها برگشته هستند .در شمال باختري

ﮐﺸ
ﻮر

سيريز کنگلومراي قاعده کرتاسه برروي ناوديس برگشته به صورت دگرشيب قرار ميگيرد ،لذا گمان ميرود که فاز اصلي
چين خوردگي در پالئوزوئيك و مزوزوئيك (کيمرين پسين) بوده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بعضي از چين ها در اين ورقه داراي محوري از دو طرف پالنژدار ) (Double plungeهستند که ميتوانند نشاندهنده
اعمال تنش در دو جهت و در دو زمان متفاوت باشد .تنش اص لي با روند شمال خاوري -جنوب باختري بوده که راندگي
اصلي را نيز بوجود آورده است .حرکات بعدي با روند شمال باختري -جنوب خاوري صورت گرفته است و در شكلگيري

تﻣ

شكستگي هاي فرعي نيز اين تنش ها نقش داشته اند.
تاريخ تكامل زمين شناسي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در گستره نقشه سري مراد و رسو و تاش ك  2زير تاثير دگرگوني خفيفي قرار گرفته اند که در نتيجه رخداد زمينساختي
بايكالين صورت گرفته است پس از آن يك فاز کششي باعث خروچ سنگ هاي آذرين در اواخر پرکامبرين؟ و اوايل
کامبرين در سازند دسو شده است .بدنبال آن حوضه زير مشا قرار گرفته است و شرايط براي تشكيل سري داهو در

و
اﮐﺘ

يك محيط کم عمق و کوالبي را فراهم نموده است .پس از نهشته شدن سري داهو يك دريايي کم ژرفا و پرانرژي
موجب نهشته شدن سازند کوهبنان در منطقه شده است .از طرفي نبود نهشته هاي کامبرين بااليي ،اردويسين زيرين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در منطقه نشان دهنده فاز کوهزايي کالدونين در من طقه است در اردويسين بااليي تا سيلورين زيرين منطقه تحت
تاثير کشش قرار گرفته است که باعث خروج سنگ هاي آتش فشاني حد واسط تا باريك شده است .در شمال خاوري
ورقه در سيلورين پسين رسوبگذاري ادامه داشته است و بعد از آن حوضه تحت کشش قرار گرفته و خروج گدازه هاي
سيلورين در اين منطقه را سبب شده است.
از سيلورين تا ترياس حالت پالتفرمي و نبودهاي طوالني بر حوضه حاکم بوده است که ميتوان آن را به فازهاي کوهزايي

زﻣﯿ

پالئوزوئيك فوقاني (هرسي نين) نسبت داد .با پيشروي دريا در ترياس سازند سرخ شيل و دولوميت هاي شتري برجاي
گذاشته شده است .در حد فاصل ترياس پائيني و بااليي يك افق التريتي در منطقه ديده ميشود که سطح فرسايشي
را در بين عضو اسپهك و سازند ناي بند بوجود آورده است .پس از آن حوضه کم عمق و کوالبي شده است و سازند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمشك نهشته شده است .نبود رسوبات ژوراسيك بااليي را ميتوان به فاز کوهزايي کيمرين مياني نسبت داد .در
ژوراسيك بااليي نفوذ گرانيت سيريز باعث دگرگوني مجاورتي نهشته هاي ژوراسيك زيرين شده است.

نهشته شدن کنگلومراي قاعده کرتاسه زيرين با دگرشيبي زاويه دار برروي واحدهاي کهن تر پيامد فاز کوهزايي
کيمرين پسين در منطقه است .در کرتاسه زيرين رخ ساره حاکم بر منطقه کم عمق بوده و باعث نهشته شدن مارن
گچ ،سنگ آهك ريفي شده است .در کرتاسه باال در منطقه رسوب گذاري صورت نگرفته است و کنگلومراي پالئوژن

به صورت دگرشيب برروي نهشته هاي کهن تر قرار ميگيرد .اين رخداد را ميتوان به فاز کوهزايي الراميد نسبت داد.
اي ن فاز بهترين عامل شكل گيري وضعيت ناحيه و باعث خروج آن از آب شده است.
در پالئوژن يك حوضه رسوبگذاري کم عمق باعث نهشته شدن ماسه سنگ مارن با آهك چرتي در باختر ورقه شده
است .بعد از نهشته شدن رسوبات پالئوژن حوضه عميق تر شده و مارن هاي ميوسن نهشته شده است .درون اين مارنها
تيغه هاي از ماسه سنگ و کنگلومرا ديده ميشود که نشاندهنده عدم ثبات حوضه ميوسن است .بعد از آن حوضه کم
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عمق شده و کنگلومراي نئوژن نهشته شده است .بدنبال آن حوضه کواترنري شكل ميگيرد و باعث برجاي گذاشته
شدن رسوبات کواترنري ميشود.
شيب دار بودن نهشته هاي نئوژن در ناحيه حاکي از وجود تنش هاي فعال در اواخر ترشياري دارد که تا به امروز ادامه
يافته است که در نتيجه فعاليت گسل هاي بافق – باغين ،داوران و باجگون است.
زمين شناسي اقتصادي

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ هاي ساختماني :از سنگ آهك کرتاسه ،واحد ) (Kl21در شمال سيريز و جنوب باختري قطروم بعنوان سنگ
ساختماني و تزئيني استفاده ميشود.
سرب و روي :در جنوب تاشكوئيه يك معدن سرب و روي غيرفعال وجود دارد ،که به صورت هيدروترمال بوجود آمده
است و در سازند شتري قرار دارد .همچنين درکوه مورد آثاري از سرب و روي ديده ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گچ :در بخش هاي از سازند دزو در جنوب تاشكوئيه ،و در مارن هاي کرتاسه زيرين مقداري قابل توجه گچ وجود دارد.
آهن :در همبري گرانيت سيريز و نهشته هاي پالئوزوئيك يك افق آهن دار ديده ميشود که ستبراي آن به  30متر
ميرسد و مقدار نتيجه تجزيه شيميائي از يك نمونه از اين افق مقدار  Fl2O3-60%را نشان داده است.

تﻣ

التريت :در حد فاصل ترياس پائيني و بااليي در شما ل باختري سيريز يك افق التريتي به ستبراي  1تا  3متر ديده
ميشود .نتيجه تجزيه شيمي يك نمونه از اين التريت به شرح زير است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Fl2O3 = 30,93 Al2O3 = 42.23 SiO2= 13.79

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بعنوان کاني هاي ديرگذار استفاده ميشوند.

و
اﮐﺘ

دولوميت :به فراواني در نهشته هاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك ديده ميشود.
كوارتزيت هاي رسوبي :ذخاير بسيار وسيعي از کوارتزيت در نهشته هاي پالئوزوئيك ديده ميشود.
آندالوزيت :در دگرگوني هاي شمال باختري سيريز در واحد ) (schآندالوزيت و کياستوليت هاي وجود دارد که ميتوانند
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