وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺸ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000آﺑﺎده

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

و اﮐ

6552

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

م.ح.ﺧﻠﻘﯽ ﺧﺴﺮﻗﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6552آباده
پيشگفتار

ﻮر

ورقه زمين شناسي يك صدهزارم آباده ،با مختصات طولهاي جغرافيائي َ 52ْ 30تا َ 53ْ 00خاوري و عرض جغرافيائي
َ 31ْ 00تا َ 31ْ 30شمالي ،در جنوب باختر چهارگوش آباده جاي گرفته است .از نظر پهنه بنديهاي زمين شناسي و
ساختماني ،بيشتر در پهنه ايران مرکزي و بخشي نيز در پهنه سنندج  -سيرجان جاي دارد .نقشههاي زمين شناسي

ﮐﺸ

پيش تر ارائه شده ،در سال  1362توسط هـ ..طراز و همكاران ،با مقياس  1:250000تهيه و منتشر گرديده است .به
منظور ارائه نقشه زمين شناسي با مقياس  1:100000عوارض زمين شناسي توسط نويسنده دوباره با استفاده از

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

موقعيت و شرايط جغرافيايي

ﻧﻰ

عكسهاي هوائي و نقشههاي توپوگرافي 1:50000تهيه و ترسيم شده است.

شهرآباده ،در حدود  190کيلومتري جنوب خاور اصفهان و فاصله آن با شيراز نزديك به  265کيلومتر است .نزديكترين
راه دسترسي به آن ،آزاد راه تهران  -آباده است که نزديك به  654کيلومتر است .از شهر ياد شده راههاي ارتباطي
پرشماري به شهرستانهاي سورمق ،اقليد ،ابرکوه ،صغاد ،بهمن و شورجستان کشيده شده است .افزون برآن ها ،در
سطح منطقه مطالعه شده شماري جادههاي فرعي نيز ديده ميشود.

و اﮐ

به طور کلي روند افزايش بلندا ،از شهرستان آباده به سوي جنوب باختر و شمال خاور است .حوضه آبريز رشته کوههاي
شمال خاور شهرستان آباده به سوي خاور منطقه مورد بررسي است و دو رودخانه فصلي با روند شمال باختر  -جنوب

ﺳﻰ

خاور در ناحيه به وجود آورده اند .بلندترين نقطه ارتفاعي با بلنداي  3061متر از سطح دريا در ارتفاعات جنوب باختر
و پست ترين نقطه منطقه با ارتفاع  1604متر از سطح درياهاي آزاد در کفه رودخانههاي شمال خاور محدوده بررسي
است.

ﺷﻨﺎ

شهرآباده با جمعيتي نزديك به  51هزار نفر در نيمه جنوبي ورقه جاي گرفته است .شهرستان سورمق از بزرگترين
آباديهاي منطقه است .روستاهاي موجود در منطقه بطور ع مده در امتداد جاده اصلي اصفهان  -آباده  -شيراز در

زﻣ

ﯿﻦ

جنوب باختر محدوده تراکم پيدا کرده اند .در شمال خاور ار تفاعات آباده هيچگونه آبادي وجود ندارد و در شمار مناطق
کويري هستند.
کشاورزي و دامداري پيشه بيشتر مردم اين منطقه است .فرآوردههاي کشاورزي ناحيه شامل :گندم ،جو ،چغندر قند و

ﺎن

حبوبات است .کش اورزي بيشتر بصورت ديم کاري است ولي در مناطق خاص به شيوه آبي و با استفاده از آبهاي
زيرزميني نيز انجام مي شود .شماري از اهالي اين ناحيه به استخراج سنگهاي ساختماني ،خاك نسوز و صنايع وابسته

ﺳ

ﺎزﻣ

به آن ها مشغول هستند .آب آشاميدني منطقه بويژه در شهرستان آباده از طريق حفرچاههاي آب نيمه عميق تا عميق
تامين ميشود.
از ديدگاه شرايط آب وهوائي ،منطقه بررسي شده بطورکامل کوهستاني يا کويري نبوده به تقريب در مرکز ايران واقع
شده است ،بطور معمول در نيمههاي اول و دوم سال شرايط آب و هوائي و درجه حرارت متفاوت است .بطور کلي آب
و هواي منطقه در زمستان سرد تا سرد و خشك و در تابستان گرم تا گرم و خشك است .در فصل هاي بهار و پائيز به

علت بارندگيهاي فصلي معتدل و ميانگين بارندگي ساالنه حدود  330ميلي متر است.
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زمين ريخت شناسي

در منطقه بررسي شده ،سنگهاي رخنمون يافته منحصر به انواع سنگهاي رسوبي و آتشفشاني است و شامل
رديفهاي چينه نگاشتي از دونين  -کربونيفر تا کواترنر ،به استثناي چند وقفه رسوب گذاري هستند .ريخت شناسي
منطقه بشدت زير تاثير ساختهاي ناحيه اي و سرشت سنگ شناختي رخنمون ها است .در منطقه اختالف ارتفاعي
شايان توجه ديده ميشود که در آن باال آمدگيهاي شديد و مناطق پست ،ريخت شناختي ناحيه را آش كار ساخته اند.
روند همگاني باال آ مادگي ها ،به تقرب شمال باختر  -جنوب خاور به پيروي از پهنههاي زاگرس و سنندج  -سيرجان ،

ﮐﺸ
ﻮر

اشكال زمين ريخت شناختي شاخصي را پديد آورده اند .از نگاه ريخت شناختي ،ورقه آباده از مجموعه چند دشت
بزرگ و کوچك که در ميان آنها رشته بلندهايي (با روند شمال باختر  -جنوب خاور) جاي گرفته اند ،پديد آمده است
که گسترده ترين اين دشت ها کفه آباده و رباط شاه عباس است .در اين کفه ها ،پهنههاي آبرفتي ،مخروط افكنههاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رودخانه اي پرشمار و انباشته و رسوبات کواترنر گسترش دارند و در بخش هايي از آنها ،نهر و قنات هائي کنده شده
است که به سوي شمال خاور منطقه بررسي از ميزان آنها کاسته ميشود.

تﻣ

ريخت شناسي منطقه متاثر از گسله آباده  -سورمق است که با امتداد شمال باختر  -جنوب خاور در منطقه بوجود
آمده است و در خاور آن ،گسلههاي فراواني به موازات گسل ياد شده وجود دارد که باعث تكرار و رانده شدن نهشتههاي
پرمين گشته که بربسته به سرشت سنگ شناختي آنها ،بلنديهاي بخش مياني محدوده بوجود آمده اند .روند و امتداد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين گسله ها ،بيشتر با گسل آباده– سورمق همسو هستند .هم چنين ،در سمت باختر گسله آباده  -سورمق ،انواع
گسلههاي نرمال ،معكوس و امتداد لغز ديده مي شوند که ريخت شناسي منطقه را متاثر کرده اند و از فراواني کمتري

و
اﮐﺘ

نسبت به خاور گسل آباده  -سورمق برخوردارند.
بلندترين ارتفاعات منطقه ،وابسته به انباشتههاي ستبراليه تا توده اي کرتاسه و سنگ آهك  -دولوميتهاي پرمين
است که در بخشهاي جنوب باختري ،مرکزي و شمال خاوري منطقه گسترش دارند .نهشتههاي دوران سوم ،در بخش
شمالي ورقه ،نرم فرسا هستند و تپههاي کوتاه ميسازند .دشت هاي آبرفتي ميان بلندي ها ،پائين ترين نقاط ناحيه اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

موقعيت منطقه در زمين شناسي ايران

ناحيه بررسي شده دو پهنه ساختاري ) (Structrual zoneمهم ايران را در برمي گيرد که با گسله رورانده آباده  -سورمق
مرزبندي ميشود .روند ساختاري ،برونزدهاي سنگي و بيشتر گسلههاي اصلي ،شمال باختر  -جنوب خاور است و با
پهنه زاگرس هم سوئي دارند .اين پهنه ها عبارتنداز:

زﻣﯿ

پهنه ساختاري ايران مرکزي :اين پهنه ،بخش عمده شمال خاور گستره ورقه آباده را در برگرفته است که توسط دشت
آباده از پهنه ديگر جدا ميشود .احتمال ميرود مرز ميان اين پهنه با پهنه سنندج  -سيرجان گسله رورانده آباده -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سورمق باشد که با آبرفتهاي دشت آباده پوشيده شده است .اين پهنه در ورقه زمين شناسي آباده بيشتر با نهشتههاي
پرمين و ترياس مشخص است.
پهنه ساختاري سنندج  -سيرجان :اين پهنه ،گوشه جنوب باختري منطقه مورد بررسي را که توسط دشت آباده از
پهنه ديگر جدا ميشود در برميگيرد .اين پهنه ،با نهشتههاي شيل  -ماسه سنگ و سنگ آهكهاي کرتاسه پيشين
مشخص است.

چينه شناسي

بخش عمده گسترش ورقه آباده ،در محدوده پهنه ساختاري ايران مرکزي واقع شده است .در ناحيه بررسي شده ،مرز
اين پهنه با پهنه ساختاري سنندج  -سيرجان با آبرفت پوشيده شده است و بطور کامل مشخص نيست .با توجه به
توپوگرافي ناحيه ،ميزان ش يب و ستبراي اليههاي رخنمون يافته ،چنين مينمايد که اين مرز ،گسله رورانده آباده -
سورمق باشد .در اين پهنه ،واحدهاي سنگي متنوع از دونين  -کربونيفر تا عهد حاضر رخنمون دارند که از کهن به
جديد ،به شرح زيراست:
2
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سازند بهرام )(Db

در شمال باختر منطقه بررسي شده ،در باختر جاده معدن خاك نسوز کوير  1 -به کوير  ، 52ْ 30َ ( 4 -طول شمالي
ْ 42ً ،24َ ، 31عرض خاوري) ،يك سري نهشتههاي آهكي و سنگ آهك ماسه اي ،کم و بيش فسيل دار ،سياه رنگ با
ميان اليه هايي از شيلهاي مارني ،ستبراليه ( 30تا 100سانتي متر) ،نزديك به  100متر ستبرا ،ديده ميشود .اين
سنگها ،بعلت تحمل فشارهاي تكتونيكي بصورت فلس در آمده اند .همبري زيرين اين سنگ آهكها ،در زير زمين نهفته
است ديده نميشود و روي آنها توسط انباشتههاي کواترنر به صورت ناپيوسته و زاويه دار )(Angular Unconformity
پوشيده شده است .در مطالعات ميكروسكوپي (ز .سهرابي  ) 1377 -با مشاهده فسيل هاي:

ﮐﺸ
ﻮر

Septabrunsiina sp., Paleospiroplectammina sp., Tournayella sp., Endothyra sp., Tuberitina sp., Earlandia
sp., Echinoid’s debris & spine, Ostracoda.

سن کربونيفر زيرين به آن ها داده است .با اين ويژگيهاي چينه نگاشتي ،چنين مينمايد که واحد ياد شده هم ارز
نهشتههاي سازند بهرام باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند شيشتو )(DCsh

در نزديكيهاي معدن خاك نسوز استقالل (استاکي) در بخش مرکزي ،در جنوب و شمال باختر معدن خاك نسوز
کوير  5 -در شمال باختر منطقه مورد مطالعه ،نهشتههاي هم ارز سازند شيشتو ديده ميشوند .اين نهشته ها شامل:

تﻣ

اورتو کوارتزيت ،ماسه سنگ و شيل است که در بخش زبرين آهكي شده و بتدريج ) (Transitionalاليههاي آهكي زياد
ميشود .اليههاي زيرين اين نهشته ها پوشيده اند و ديده نمي شوند و اليههاي زبرين ،با ارتباط گسله توسط سنگهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کربونيفر و پرمين پوشيده ميشود .در شمال معدن استقالل (ْ 11ً ،43َ ، 52طول شمالي 10ً ،15َ ،31ْ ،عرض خاوري)،
يك سري شيلهاي آهكي با فسيل فراوان ،ماسه سنگ و سنگ آهك گره دار وجود دارند که به نظر ميرسد هم ارز
اليههاي سفالوپودار در برش مرجع در حوض دوراه در جنوب کوه هاي شتري باشند .در شمال باختر معدن کوير ، 5 -

و
اﮐﺘ

اليههاي آهكي بخش زبرين اين نهشته داراي فسيل هاي:

Umbella sp., Echinoid’s debris & spine, Brachiopoda fragments & spine, shell fragments.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است که سن دونين پسين را به آن ميدهد .هم چنين ،در ميان اليههاي کوارتز آرنيتي اين ناحيه ،تكاپوهاي آتش
فشاني از نوع آندزيت برجاي مانده است .در اين سنگ ها ،پيروکسن ها به شدت دگرسان شده و به کلريت ،سرپانتين،
سريسيت و مسكويت تبديل شده اند .پالژيوکالزها ماکل پلي سنتتيك دارند و ترکيب شيميائي آنها متوسط است.
سازند سردر )(Cs

زﻣﯿ

در جنوب و جنوب خاور معدن کوير  2-در شمال باختر منطقه بررسي شده ،يك سري شيل ،ماسه سنگ و چند اليه
سنگ آهك ،به رنگ سبز روشن تا خاکستري ،با ستبراي تا  120متر رخنمون يافته اند .بخش پائين اين رديف سنگهاي
رسوبي ديده نمي شود و توسط رسوب هاي کواترنر بصورت ناپيوسته و زاويه دار پوشيده ميشود و بر روي بخش باالئي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آنها ،ماسه سنگ و کوارتز آرنايت هاي پايه پرمين بصورت ناپيوسته و هم شيب ) (Disconformityواقع است .در سنگ
آهك ها ،افزون بر کرينوئيد ،بازوپا ) (Brachyopodaو بريوزوآ ،وجود فسيل هاي:
Paleospiroplectammina sp., Tetrataxis sp., Archaediscus sp., Endothyra sp., Bishaera sp., Archaesphaera
sp., Earlandia sp., Tuberitina sp., Tournayella sp., Echinoid’s debris & spine Ostracoda, shell fragments.

سن کربونيفر زيرين را به آن ميدهد .با توجه به رخسارههاي سنگي ،موقعيت چينه نگاري و فسيلهاي همراه ،چنين
مينمايد اين نهشته ها ،هم ارز نهشتههاي سازند سردر باشند.
سنگ آهكهاي كربونيفر )(Cl

در شمال معدن استقالل (استاکي) ،در بخش مرکزي و شمال معدن کوير  5 -در بخش شمال باختر منطقه بررسي
شده ،يك سري سنگ آهكهاي متوسط ( 10تا  30سانتي متر) تا ستبر اليه (100 - 30سانتي متر) ،خاکستري تيره
تا سياه ،بودار ،با نوار و گرهكهاي چرت سياه رنگ ،با ستبراي نزديك به  200متر مشاهده ميشود .در اين سنگ
آهك ها ،فسيل کرينوئيد ،بريوزوآ ،دوکفه اي و مرجانهاي درشت يافت ميشود .اندازه بعضي از کرال ها بيش از
 10سانتي متر است .در شمال معدن استقالل ،نهشتههاي بخش زيرين اين سنگ آهك ها ،روي نهشتههاي سازند
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شيشتو رانده شده و گذر آنها گسله است و با ناپيوستگي هم شيب ) (Disconformityتوسط نهشتههاي پرمين پوشيده
ميشود .در بررسيهاي ميكروسكوپي (ق.عسگري  )1377 -بر اساس فسيل هاي:
Earlandia vulgaris, Septabrunsiina sp., Earlandea sp., Tubiphytes sp., Tetrataxis sp., Crinoids, Ostracod,
Gastropod, Echinoids, shell fragments, Algal debris.

سن کربونيفر زيرين (تورنزين) و با مشاهده فسيل هاي:
Endothyra sp., Daienella sp., Koninckopora sp., Tournayella sp., Earlandia sp., Crinoids, shell fragments.

سن کربونيفر زيرين ( ويزئن) را براي آنها پيشنهاد داده است .با توجه به فسيلهاي ياد شده و موقعيت چينه نگاري،
چنين مينمايد اين سنگ آهك ها ،با بخشي از نهشتههاي سازند سردر هم ارز باشند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ نهشتههاي پرمين )(Pl, Ps

در ناحيه بررسي شده ،رديفي کامل از سنگهاي پرمين رخنمون دارند که ستبراي رخنمون آنها نزديك به  1100متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .يكي از برش هائي که بخش پايه نهشتههاي پرمين کمتر زير تأثير نيروهاي تكتونيكي واقع شده است ،برش کوه
بسم است که در شمال باختر معدن استقالل (استاکي) ،در  8کيلومتري شمال خاور شهرستان آباده قرار دارد.
نهشتههاي پايه پرمين شامل اليه هائي از ماسه سنگ ،ميكرو کنگلومرا در قاعده ،ماسه سنگ ،شيلهاي ارغواني تا

تﻣ

قرمز رنگ ،ماسه سنگ کوارتزيتي و ميان اليه هائي از سنگ آهك ماسه اي نازك ( 3تا 10سانتي متر) تا متوسط اليه
به رنگ کرم تا نخودي است (Ps) .اين نهشته ها ،با ناپيوستگي هم شيب ) (Disconformityروي سنگ هاي کربونيفر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

)  (Clواقع هستند و بتدريج به سنگ آهك هاي واحد ) (Plپرمين تبديل ميشوند .ستبراي اين نهشته ها ،در اين برش
نزديك به  108متر است.
ستبراي نهشتههاي پرمين آغازين ،به سوي شمال باختر منطقه بيشتر ميشود و در تنگ در چاله در نواحي شهرضا تا

و
اﮐﺘ

 142متر به شرح زيرگزارش شده است (د .باغباني :)1369 -
 23متر ماسه سنگ آهكي ستبر اليه ،قهوه اي تا خاکستري ،دانه درشت ،فسيل  Schwagerina sp.در آنها شناسايي
شده است.
 27متر سنگ آهك متوسط اليه ،خاکستري رنگ ،افزون بر براکيوپود ،کرينوئيد ،فوزولينيد ،فسيل هاي:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Pseudoschwagerina sp., Schwagerina sp., Triticites sp.
ديده شده اند .واحدهاي  1و  2را به آشكوب آسلين ) (Asselianنسبت داده اند.
 23متر سيلت سنگ ،ماسه سنگ قهوه اي تا قرمز تيره که حاوي براکيوپود و فسيل Robustoschwagerina? sp.

هست.

زﻣﯿ

 18متر ماسه سنگ ستبرا اليه ،خاکستري و حاوي فسيل براکيوپود،
 11متر ماسه سنگ کوارتزيتي ،ستبراليه ،قهوه اي روشن تا تيره با ميان اليه هائي از سنگ آهكهاي نازك اليه،
 20مترسنگ آهك نازك اليه تا ستبرا اليه ،خاکستري تا قهوه اي تيره که در بخش باال دولوميتي.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 20مترماسه سنگ ستبرا اليه ،قهوه اي تا قرمز تيره ،همراه با شيلهاي قرمزرنگ است.
بخشهاي  3-7با توجه به شناسائي فسيل Robustoschwagerina? sp. :داراي سن آشكوب ساکمارين )(Sakmarian
است .بطورکلي بخشهاي  1تا  7را ميتوان هم ارز نهشتههاي سازند دورود در البرز پنداشت.
سازند سورمق )(Surmaq Formation

نهشتههاي اين واحد بيشتر کربناته اند و ستبراي آن ها نزديك به  440متر است .بگونه هم شيب ) (Conformableو
تدريجي ) (Transitionalروي واحدهاي سنگي ) (Psمينشينند و به همان سان توسط نهشتههاي سازند آباده پوشيده
ميشود .از نگاه چينه نگاري شامل دو بخش زيراست (هـ .طراز  1974 -و .)Nakazawa et at., 1981

 380متر سنگ آهك ستبر اليه تا توده اي (بيش تر از  100سانتي متر) ،ديواره ساز ،خاکستري تا قهوه اي روشن ،در
بخش زيرين داراي دولوميت قهوه اي روشن است .بخشهاي سنگ آهكي داراي مرجان ،پلسي پودهاي درشت و
فوزولينيد هستند.
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 60متر سنگ آهكهاي خاکستري سنگ ميكريتي ،با اليه بندي متوسط ،در بردارنده نوارهاي چرت با ستبراي نزديك
به  15سانتي متر در زير و گره و عدسيهاي چرتي درباال است .هـ طراز  1974 -و  Nakazawa et at., 1981در سنگ
آهكهاي سازند سورمق ،بر اساس فسيلهاي موجود ،شمار سه بيوزن تشخيص داده اند:
 :Misellina Zoneاين بيوزون  63متر ستبرا دارد و در بردارنده فوزولينيدهاي زير است:
Misellina sp., Neofusulinella sp., Parafusulina sp.
 :Maklaya (Cancellina) Zoneستبراي اين بيوزون نزديك به  62متراست و بگونه هم شيب بر روي بيوزون Misellina

جاي دارد .فوزولينيدهاي زير در آن ديده شده اند:

ﮐﺸ
ﻮر

Armenia spp., Maklaya (Cancellina) sp., Schwagerina spp.

 :Neoschwagerina Zoneاين بيوزون بقيه سازند سورمق را شامل ميشود و در بردارنده فوزولينيدهاي زير است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Afghanella sp., Chusenella sp., Eopolydiexodina sp., Neoschwagerina sp., Pseudodoliolina sp.,
Sumatrina sp., Verbeekina sp.
اين سه بيوزون را به آشكوبهاي آرتينسكين ) - (Artinskianمرغابين ) (Murgabianنسبت داده اند.

هم چنين ،د .باغباني  1370 -سازند سورمق را به هفت بيوزون زير تفكيك نموده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Pseudofusulina–Parafusulina Zone
Misellina Zone
Maklaya Zone
Cancellina Zone
Neoschwagerina simplex Zone
Eopolydiexodina dauglasi Zone
Neoschwagerina margaritae Zone

سازند آباده )(Abadeh Formation

نهشتههاي اين سازند نزديك به  414متر ستبرا دارد و شامل دو بخش است:

و
اﮐﺘ

بخش زيرين نزديك به  84متر ستبرا دارد و از سنگ آهكهاي متوسط تا ستبراليه ،ديواره ساز ،خاکستري و بندرت
چرت دار تشكيل شده است.

ديده شده اند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش باالئي نزديك به  330متر ستبرا دارد .بطور عمده از سنگ آهك هاي متوسط اليه ،تيره تا سياه و دربخش باال
از شيلهاي خاکستري تيره تا سياه با مياناليههائي از سنگ آهك تشكيل يافته است .درنهشتههاي اين سازند ،افزون
بر شكم پا ) ،(Gastropodaبازوپا ) ،(Brachyopodaمرجان ) ،(Coralپابرسران ) ،(Cephlopodaميكروفسيلهاي زير

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Ammodiscus sp., Baissalina pulchra Reitlinger, Codonofusiella cf. kwangsiana fusiformis Shegn, C.
schubertelloides Sheng, C. sp., Dagmarita chanackchienssis Reitlinger, Geinitzina postcarbonica
Spandel, G. reporta Bykova, G. cf. spandeli Tcherdynzev, G. cf. tcherdyzevi Maclay, Globivalvulina sp.,
Glomospira sp., Hemigordiopsis sp., Hemigordius sp., Ichtyolaria latilimbata de Civrieux & Dessauvage,
Ichtyolaria sp., Neoendothyra reichli Reitlinger, Nodosaria sp., Pachyphloia sp., Palaeotextularia sp.,
Polytaxis sp., Praeglobivalvulina mira Reitlinger, Reichelina aff. reichelina mirabilis (Dutkevich), R. sp.,
Schubertella sp., Staffella sp., Tetrataxia sp., Tuberitina sp.
و سن پس از گوادالوپين ) - (Guadalupianپيش ازجلفين ) (Dzhulfianيعني آشكوب آبادئين ) (Abadeianپيشنهاد

شده است (هـ .طراز .)1974 -

در بخش زيرين اين سازند ،بيوزون  Chusenela abichi Zone – Paraglobivavulinaو در بخش باال ،دو
بيوزون  Discospirella Zoneو  Yabeina (Lepidolina) Zoneمشخص شده است (د .باغباني.)1370 -
سازند همبست )(Hambast Formation

اين سازند نزديك به  80متر ستبرا دارد و از واحدهاي ستبرا دارد و از واحدهاي سنگي زير تشكيل شده است (د.باغباني
 :)1370بخش يكم 43 :متر ستبرا دارد ،ازسنگ آهكهاي خاکستري تيره تا سياه ،نازك تا متوسط اليه و ديواره ساز تشكيل
شده است .در بخش زيرين و زبرين مارني شده و بيوزون  Condonofusiella - Rectostipulinaدر آن قابل تشخيص
است.
5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
بخش دوم 18 :متر ستبرا دارد و از سنگ آهكهاي نازك تا متوسط اليه و سنگ آهكهاي مارني ،خاکستري روشن
تشكيل يافته است .فسيل هاي براکيوپود ،کرال ،بريوزوآ و سفالوپود در آن فراوان اند .بر اساس فسيلهاي براکيوپود و
آمونوئيد سه بيوزون:
Araxilevis Zone, Vedioceras nakamuria Zone, Araxoceras tectum Zone
به ترتيب از پائين ب ه باال در اين بخش قابل تشخيص است .سن بخشهاي اول و دوم آشكوب جلفين )(Dzhulfian

ﮐﺸ
ﻮر

است (گروه پژوهندگان ايراني  -ژاپني.)1981 ،
بخش سوم 19 :متر ستبرا دارد ،از سنگ آهكهاي ميكريتي و سنگ آهكهاي شيلي ،نازك اليه ،عدسي شكل ،قرمز تا
قرمز تيره تشكيل شده است و سرشار از سفالوپود است .در اين بخش ،بر اساس آمونوئيدها ،سه بيوزون:

Shevyrevites Zone, Parartirolites–Schevyrevites Zone, Paratirolites Zone
قابل تشخيص است .سن بخش سوم آشكوب  Dorashamianيا  Changxingianاست (گروه پژوهندگان ايراني  -ژاپني،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

.)1981
در منطقه بررسي شده ،سازندهاي سورمق ،آباده و همبست در مقياس  1:100،000قابل تفكيك نيستند و همگي با
نشانه ) (P lمشخص شده است.
نهشتههاي ترياس

تﻣ

در ناحيه بررسي شده نهشتههاي اين دوره زماني گسترش فراواني دارند .از جنس نهشتههاي کم ژرفاي دريائي و ارتفاع
سازند .واحدهاي تفكيك شده به شرح زير معرفي ميشود:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ترياس پيشين )(early Triassic

 - TRlسنگ نهشتههاي اين واحد ،از آهكهاي نازك اليه همراه با اثرات کرمي شكل (ورميكوله) ،زرد تا خاکستري،
مارنهاي زرد تا خاکستري ،مارنهاي زرد رنگ ،سنگ آهك االيتيك ،دولوميت وسنگ آهك دولوميتي پديد آمده است.

و
اﮐﺘ

گذر نهشتههاي اين واحد با نهشتههاي پرمين تدريجي و هم شيب است و به همان سان توسط سنگهاي ترياس مياني
پوشيده ميشود .در بررسيهاي ميكروسكپي فسيل هاي( shell fragment, Gastropoda, Spirorbis sp. :ز .سهرابي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

  )1377شناسائي شده و وجود فسيل دو کفه اي کالريا ) (Claraia ex gr. stachel Bittnenدر بخش زيرين ،آغازآنرا ،سن ترياس پيشين  -آشكوب اسكيتين ) (Scythianتشخيص داده است .ستبراي اين واحد بيش از  550متر است.
ترياس مياني )(Middle Triassic

نهشتههاي ترياس مياني ،بيشتر از دولوميت تشكيل شده است که بگونه هم شيب روي سنگ نهشتههاي ترياس پائين،
بصو رت ناپيوسته و هم شيب توسط نهشتههاي ترياس پسين و بصورت ناپيوسته و زاويه دار )(Angular Unconformity

زﻣﯿ

با نهشتههاي جوان تر از ترياس پوشيده ميشوند .در اين نهشته ها ،فسيل پيدا نشده ،فقط از نگاه جايگاه چينه نگاشتي
ميتوان آن ها را به ترياس مياني نسبت داد .چنين مينمايد اين سنگها ) ،(TRshd2, TRshd1هم ارز دولوميت شتري
باشند واحدهاي تفكيك شده به شرح زيرند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 -TRshd2اين واحد از دولوميتهاي سفيد تا خاکستري روشن ،متوسط تا ستبر اليه با اليه بندي منظم و چهره ساز
تشكيل شده است .در بخش هائي از منطقه بررسي شده ،ستبراي آن قابل توجه و نزديك به  200متر و در مقياس

نقشه قابل تفكيك است .به چهره اي هم شيب روي نهشتههاي ترياس پيشين مينشيند و توسط سنگهاي آندزيتي
واحد ) (TRvlو يا بدون آن به گونه تدريجي به دولوميتهاي واحد ( )TRshd2تبديل ميشود.
 -TRv1در بخش هائي از منطقه بررسي شده ،ميان دولوميتهاي واحدهاي ( ،(TRrshd2),)TRshd1گدازه هاي آندزيتي
ديده ميشوند .ستبراي آنها نزديك به  30متراست که با بزرگنمائي بيشتر نشان داده شده اند.
 -TRshd2در بخش هايي از منطقه بررسي شده ،دولوميتهاي ترياس مياني ،قابل تفكيك هستند و با نشانه ) (TRshd2

نشان داده شده اند .در بخش زيرين از توالي دولوميتهاي سفيد تا خاکستري روشن ،متوسط تا ستبر اليه ،هم ارز
نهشتههاي واحد  TRshd1و در بخش زبرين ،از دولوميتهاي ستبراليه ،خاکستري تيره تا قهوه اي متمايل به خاکستري،
سطح هوازده قهوه اي متمايل به قرمز پديدار شده اند .ستبراي سنگهاي اين واحد بيش از  750متر است .نهشتههاي
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اين واحد بگونه پيوسته و هم شيب روي نهشتههاي ترياس پيشين جاي ميگيرند و بگونه ناپيوسته )(Unconformity

توسط نهشتههاي جوان تر ازخود پوشيده ميشوند.
ترياس پسين )(late Triassic

 -TRn.khlsدر بخش مرکزي منطقه بررسي شده ،در يال شمال خاوري تاقديس استقالل ،رخنموني از سنگ آهك هاي
دانه شكري ،ستبرا اليه تا توده اي ،سفيد متمايل به کرم تا آبي متمايل به خاکستري چهره مينمايد .گذر سنگهاي
آنها با سنگهاي مجاور گسله است .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،فسيل هاي:

ﮐﺸ
ﻮر

Frondicularia xiphoidea, Nodosaridae, Grillina grilli, Anglodiscus aff. iriedli, Anglodiscus sp.,
Permodiscus eomesozoicus, Permodiscus sp., Trochammina sp., Tetrataxis sp., Doustornirids,
Planiinvoluta sp., Auloconus permodiscus, Permodiscus peraetumidus, Worm, s tubes, Earlandinita sp.,
Paleonubecularia sp., Nodosaria sp., Labyrinthina, Echinoid; s debris & spine, Crinoid’s debris & spine,
Gastropoda, Coral, Bryozoa, shell fragments.
شناسايي شده و سن ترياس پسين  uppermost Norianتا  lowermost Rhaetianبه آن داده شده است (ف .کشاني -

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 )1381با اينكه از نگاه رخساره همسان نهشتههاي عضو اسپهك است ولي با توجه به سن ارائه شده ،با سنگهاي عضو
حوض خان قابل مقايسه است.
 -TRnlدر جنوب خاور منطقه بررسي شده ،سنگ نهشته هائي بصورت تپههاي جدا از هم رخنمون يافته اند که ازسنگ

تﻣ

آهكهاي تيره  -خاکستري متمايل به قهوه اي و دولوميت آهكي تشكيل شده اند .اين نهشته ها ،توسط سنگهاي
آتشفشاني واحد ) (TRv2بگونه اي ناپيوسته و هم شيب روي دولوميتهاي واحد ) (TRshd2جاي دارند و با رسوبهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کواترنر بصورت ناپيوسته و زاويه دار پوشيده ميشوند .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،فسيل هاي:

Frondicularia sp., Cristellaria sp., Globocheta sp., Trocholina sp., Glomospirella sp., Trochammina sp.,
Involutins sp., Nodosaria sp., Solenopora sp., Thaumatoporella, Pavovesiculifera, Miliolids, Lagenids,
Gastropod, Crinoids, Coral, Ostracod, sponge spicules, Bryozoa.

و
اﮐﺘ

نشانگر سن ترياس مياني  -ترياس پسين است .با توجه سن پشنهاد شده و رخساره سنگ شناسي ،احتمال ميرود
اين نهشته ها ،هم ارزنهشتههاي سازند نايبند باشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -TRv2در پايه نهشتههاي واحد ) ، (TRnlسنگهاي آتشفشاني از نوع تراکي آندزيت  -آندزيتيك بازالت جاي گرفته
اند که داراي بافت پورفيري با زمينه ميكروليتي هستند .پالژيوکالزها شكل دارند و حاشيه آنها به سريسيت و کلريت
تجزيه شده اند .ترکيب فلدسپات ها ،اسيدي  -متوسط است .پيروکسن ها از نوع کلينوپيروکسن هستند .اين سنگها،
روي دولوميتهاي واحد ) (TRshd2جاي دارند .ستبراي آنها نزديك به  70متر است.
ژوراسيك )(Jurassic

زﻣﯿ

سنگ نهشتههاي ژوراسيك در شمال خاور منطقه بررسي شده ،رخنمون دارد .اين نهشته ها ،از ماسه سنگهاي
خاکستري مايل به سبز ،شيلهاي زيتوني بندرت با مياناليه هائي از سنگ آهك هاي ماسه اي تشكيل شده اند ). (Js
نهشتههاي پي اين واحد در زير زمين نهفته اند و ديده نمي شوند و توسط نهشتههاي کرتاسه پيشين و جوان تر از آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بصورت ناپيوستگي زاويهدار ) (Augular Unconformityپوشيده ميشوند .نهشتههاي اين واحد توسط سنگهاي آذرين
دروني ) (grبه سن ژوراسيك مياني بريده شده اند .ستبراي نهشتههاي اين واحد ،نزديك به  180متر است .اين سنگ

نهشته ها ،از نگاه وجايگاه سنگ چينه اي ،هم ارز بخشي از نهشتههاي سازند شمشك هستند و داراي سن ترياس
پسين  -ژوراسيك زيرين هستند.
 _ Jcدر باختر منطقه بررسي شده ،سنگهاي تخريبي از گونه کنگلومرا و ماسه سنگ با روند شمال باختر  -جنوب خاور
رخنمون دارند .اين انباشته ها ،به رنگ قهوه اي روشن با دانه هائي از  2ميلي متر تا  15سانتي متر ،با گردشدگي و
تراکم خوب هستند و آژند آهكي دارند .اين واحد سنگي ،با ناپيوستگي زاويه دار روي نهشتههاي پرمين و ترياس واقع
است و به تدريج به سنگ آهكهاي واحد ) (J1تبديل ميشود .ستبراي اين واحد تخريبي نزديك به  120متر است.
 _ Jlدر باختر منطقه مورد بررسي ،سنگهاي تخريبي واحد ) ،(Jcبگونه تدريجي به سنگ آهك ماسه اي و اُاُليتي تبديل
ميشوند .روي اين سنگ آهك ها برهنه است و در دشت توسط رسوبهاي کواترنر پوشيده مي شود .ستبراي
انباشتههاي اين واحد بيش از 250متر است .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،فسيل هاي:
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Arabicodium aegagrapiloides, Salpingoporella muhlbergii, Pseudocyclammina sp., Nautiloculina sp.,
Kurnubia sp., Nautiloculina oolithica, Macroporella sp., Rectocylammina sp., Ammobaculites sp.,
Clypeina aff jurassica, Trocholina elongata, Permocalculus sp., Nodophthalmidium sp., Ellitella
innopinata, Petrascula? sp., Cayeuxia sp., Echinid’s spine, shell’s debris, Crinoid’s debris, Gastrioida,
Ammonite.
ديده ميشود و سن ژوراسيك پسين ،آشكوبهاي کيمريجين  -پورتالندين ) (Kimmeridgian – Portlandianرا به

آن ميدهد (ز - .سهرابي  ،1378 -ف .کشاني  .)1380 -با توجه به فسيلهاي موجود و سن ارائه شده چنين مينمايد

ﮐﺸ
ﻮر

اين انباشته ها ،هم ارز نهشتههاي سازند الر در البرز باشند.
 _ Jkssدر باختر منطقه بررسي شده در کنار جاده آسفالته آباده  -شورجستان (شمال شهرستان آباده) ،يك سري ماسه
سنگهاي آهكي نازك تا متوسط اليه ،خاکستري تيره تا سياه رخنمون دارند .اين سنگ نهشته ها ،داراي مياناليه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هائي از سنگ آهكهاي ماسه اي و اُاُليتي ،زرد متمايل به قهوه اي هستند .در اين انباشته ها ،در سطح زمين طبقه
بندي مشخصي ديده نمي شود .گذر اين واحد سنگي با سنگهاي کهن تراز خود ،در محدوده بررسي شده ،پوشيده
است ولي به سوي باختر منطقه در  5کيلومتري شمال شورجستان ،با کنگلومراي واحد ( ،(Jcگسله است .هم چنين،
در باختر منطقه بررسي شده ،در ورقه يك صد هزارم شورجستان ،توسط سنگ آهكهاي اوربيتولين دار پوشيده
ميشود .در بررسيهاي ميكروسكوپي سنگ آهكهاي ياد شده ،افزون برآمونيت هاي(?Hammatoceratidae :

تﻣ

)( ammonite, ? Dactylioceras sp.ك .سيد امامي  )1380 -وآثارگياهي ،فسيل هاي:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Arabicodium aegagrapiloides, Pseudocyclammina sp., Kurnubia aff palastiensis, Nautiloculina sp.,
Killiama? sp., Lituolidae, Maeroporella sp., Cayexia sp., Salpingoporella sp., Algae cyanophycea,
Echinid’s spine, Algal deb., Lamelib., shell’s deb.
ديده ميشود که سن ژوراسيك پسين ،آشكوبهاي کيمريجين  -پورتالندين ) (Kimmeridgian - Porthandianبه آن

ميدهد (ف.کشاني  .)1380 -با توجه به فسيل هاي موجود و سن ارائه شده ،گمان ميرود بخشي از سنگ نهشتهها ي
كرتاسه پيشين )(early Cretaceous

و
اﮐﺘ

واحد ) (JKssمربوط به کرتاسه پيشين (نئوکومين؟) باشند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخنمونهاي کرتاسه پيشين ،در منطقه بررسي شده ،گسترشي چندان ندارند و شامل نهشتههاي آواري ،قاره اي و
دريائي هستند که با ناپيوستگي زاويه دار نهشتههاي کهن تر از خود را ميپوشانند و به همان سان نيز زير واحدهاي
سنگي ترسير جاي ميگيرند و بصورت واحدهاي زير معرفي ميشوند:
 - K lcدر شمال خاور منطقه بررسي شده ،در پايه سنگ آهكهاي اوربيتولين دار کرتاسه پيشين ،رديفي ازکنگلومراي
قهوه اي تا خاکستري با ستبراي نزديك به  120متر برجاي مانده است که بصورت ناپيوستگي زاويه دار برروي

زﻣﯿ

نهشتههاي سازند شمشك مينشيند و بتدريج به نهشتههاي دريائي تبديل ميشود .دانههاي اين کنگلومرا از  2ميلي
متر تا  10سانتي متر ،با گردشدگي و تراکم خوب اند و آژند آهكي دارند .گمان ميرود اين انباشته ها ،هم ارز نهشتههاي
سازند سنگستان باشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 - K llدر شمال خاور منطقه مطالعه شده سنگ آهك و سنگ آهكهاي دولوميتي ستبراليه تا توده اي ،خاکستري
متمايل به سبز گسترش دارند .در بخش هائي از منطقه بررسي شده ،در پايه اين سنگها ،انباشتههاي کنگلومراي واحد

(  )Klcبه چشم ميخورد .در سنگ آهك ها ،افزون بر روديست و گاستروپودا ،وجود فسيل هاي:
Orbitolina discoidea, Orbitolina conoidea, Orbitolina sp., Iraqia simplex, Cuneolina sp., Nummoloculina
sp., Textularia sp.
سن آپسين  -آلبين ) (Aptian – Albianرا به آن ميدهد .هم چنين ،با شناسائي فسيل هاي:
Valvulammina picardi, Cuneolina sp., Rotalipora sp., Nummoloculina sp., Dicyclina sp. Nezzazatinella
sp., Pseudolituonella sp., Textularidae, Cladocropsis sp., Rudist debris, Ostracoda, Echinoid’s spine,
Bivalve shells, shell fragments.
به سن سنومانين ) (Cenomanianنسبت داده شده است(ز .سهرابي .)1377 -
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ترسير )(Tertiary

انباشتههاي ترسير به گونه اي فراگير ،در شمال خاور منطقه بررسي شده رخنمون دارد .در اين دوره زماني ،پيشروي
و پسروي دريا چند بار انجام گرفته و سبب جايگزيني نهشتههاي دريائي ،قاره اي گشته است که با تكاپوي آتش
فشاني ،در خاور منطقه دنبال ميشود .پس از رخدادهاي پيرنئن ) (Pyreneanو ساوين ) (Savianنهشتههاي هم ارز
سازند قم در شمال و شمال خاور منطقه مورد بررسي شده پديدار ميشوند .واحدهاي تفكيك شده به شرح زير معرفي
ميشوند:
 Pelدر شمال خاور منطقه بررسي شده ،در  10کيلومتري جنوب باختر رباط شاه عباس ،يك سري تپه هاي جدا از هم

ﮐﺸ
ﻮر

رخنمون دارند که از سنگآهكهاي توده اي ،خاکستري روشن متمايل به سبز تشكيل شده اند .پي اين نهشته ها ،در
زيرزمين مدفون است و ديده نمي شود و با رسوبهاي کواترنر بصورت ناپيوسته و زاويه دار پوشيده است .در بررسيهاي
ميكروسكوپي فسيلهاي:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Neomeris cf. plagnensise, Halimeda sp., Gastropod, Crinoids, Echinoid’s spine, Algal debris, shell
fragments.
در آن ديده شده و سن پالئوسن پسين  -آشكوب تانتين ) (Thanetianبه آن ميدهد (ق.عسگري .)1377 -

كنگلومراي كرمان )(Ec

تﻣ

در شمال باختر بخش مرکزي منطقه بررسي شده ،در پايه سنگ نهشتههاي ائوسن ،کنگلومرائي به رنگ قهوه اي
روشن ،با ستبرائي نزديك به  90متر مشاهده ميشود که دانههاي آن از  2ميلي متر تا 15سانتي متر (بندرت 40

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سانتي متر) ،با گردشدگي و تراکم خوب هستند و آژند آهكي دارند .اين انباشته ها ،با ناپيوستگي زاويه دار روي
نهشتههاي کهن تر از ائوسن جاي گرفته اند و بتدريج به سنگ آهكهاي ماسه اي واحد  E1تبديل ميشوند .اين واحد
کنگلومرائي از نگاه چين ه نگاري سنگي ،هم ارزسازند فجن در البرز است.

و
اﮐﺘ

 - Elدر شمال باختر بخش مرکزي منطقه مطالعه شده ،کنگلومراي واحد ) (Ecبگونه تدريجي به يك سري سنگ آهك
و سنگ آهك رسي  -ماسه اي ،ستبراليه تا توده اي ،خاکستري روشن تا سفيد تبديل ميشود .ستبراي آن نزديك به
 250متر است .در بررسيهاي ميكروسكوپي فسيل هاي:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Discocyclina discus, Nummulites striatus, Asterigerina rotula, Nummulites fabiani, Pellatispria sp.,
Actinocyclina sp., Discocyclina sp., Nummulites sp., Operculina sp., Assillina sp., Cibicides sp.,
Baculogypsinoides sp., Lockhartia sp., Sphaerogypsina sp., Rotalia sp., Pyrgo sp., Triloculina sp.,
Textularia sp., Disticoplaxbiserialis, Lithophyllum sp., Miliolids, Echinoid spine, Bryozoa.
در آن رديابي شده که سن هاي ائوسن و ائوسن پسين  -آشكوب پري آبونين ) (Priaboianرا به آن داده است (ز.

سهرابي .)1377 -
 _ Esدر  6کيلومتري شمال خاورآبادي سورمق ،در جنوب خاور منطقه بررسي شده ،روي کنگلومراي واحد )  ،(Eيك

زﻣﯿ

c

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سري ماسه سنگهاي قهوه اي تا خاکستري متمايل به قرمز نازك تا متوسط اليه با آژند سيليسي نشسته است .گذر
آنها تدريجي است و فسيل در آنها ديده نمي شود .ستبراي اين رخنمون نزديك به  110متر است .با توجه به موقعيت
چينه نگاري سنگي چنين مينمايد مربوط به دوره ائوسن باشد.
 _ Edدر خاور منطقه بررسي شده سنگهاي آتشفشاني از گونه داسيت و ريوداسيت رخنمون دارند .اين انباشته ها،
داراي بافت پورفيري هستند .کانيهاي پالژيوکالز از گونه آلبيت و فلدسپات هاي پتاسيك از گونه ارتوز به کانيهاي

رسي تجزيه شده اند .کناره هاي بلورهاي کوارتز خورده شده هستند.حاشيه بلورهاي آمفيبول اکسيده شده اند و
قسمت هائي از آنها توسط اپيدوت و کلريت جايگزين گشته است .پيروکسن ها از گونه کلينوپيروکسن است .پي اين
نهشته ها پوشيده است و با ناپيوستگي ) (Nonconformityآذرين پي توسط نهشتههاي اليگو  -ميوسن پوشيده
ميشوند.
 _ EOlmدر شمال منطقه بررسي شده ،مارنهاي سفيد تا خاکستري و شيلهاي نازك اليه ،آبي تا خاکستري رنگ با
ميان اليه هائي از سنگ آهكهاي مارني ،نازك تا متوسط اليه با تراکم ضعيف رخنمون دارد .پي اين واحدهاي ديده
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نمي شود و با ناپيوستگي زاويه دار توسط انباشتههاي اليگوسن  -ميوسن پوشيده ميشوند .قسمتي از بخشهاي مارني
همراه با فسيل هستند که در بررسيهاي ميكروسكوپي به روش شستشو ) (Washingفسيل هاي:
Pararotalia cf. mexicana, Amphiestegina sp., Cretaea sp., Rotalia sp., Dentalian.

در آنها ديده شده و سن ائوسن پسين  -اليگوسن به آن داده است (ط .محتاط .)1377-چنين مينمايد از لحاظ
موقعيت چينه شناسي و رخساره سنگي با نهشتههاي سازند پابده در زاگرس هم ارز باشد.
پهنه سنندج  -سيرجان )(Sanandaj - Sirjan Zone

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي سنگي مربوط به پهنه سنندج  -سيرجان در جنوب باختر منطقه بررسي شده رخنمون دارند و به شرح زير
تفكيك و معرفي ميشوند:
 - Jksنهشتههاي اين واحد ،در گوشه جنوب باختر منطقه بررسي شده رخنمون دارند .از ماسه سنگ آهكي نازك اليه
ريز دانه ،سبز متمايل به زرد با حالت فيليتي ،مياناليه هائي از سنگ آهكهاي اُاٌليتي به رنگ خاکستري تيره ،مارن

تﻣ

ميشوند .در بررسيهاي ميكروسكوپي از سنگ آهكهاي اُاُليتي فسيل هاي:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ماسه اي به رنگ زرد تا سبز ،ماسه سنگهاي کوارتز آرنيني به رنگ زرد متمايل به قهوه اي ،افق هائي از سنگه اي
آتش فشاني و شيلهاي توفي پديدار شده اند .ستبراي سنگ آهكهاي اُاُليتي به بيش از  10سانتي متر ميرسد .پي
اين واحد سنگي نمايان نشده و اليههاي زبرين به گونه تدريجي به سنگ آهكهاي اوربيتولين دار کرتاسه پيشين تبديل

Frondicularia? sp., Textularida, Miliolida, Gastropoda, Ostracods, Echinoid’s debris & spine, shell
fragments.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مشاهده شده و سن احتمالي ژوراسيك پسين  -کرتاسه پيشين به آن داده است (ز .سهرابي  .)1377 -همچنين ه ـ.
طراز ( 1353 -گزارش شماره  37 -سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور) از سنگ آهكهاي ماسه اي اين

و
اﮐﺘ

واحد در برش معدن باريت کوه خان خوره بلمنيت و آمونيت با سن ژوراسيك پسين (آشكوب آکسفوردين؟) گزارش
نموده است .ستبراي اين واحد رسوبي بيش از  600متر است.
 - kIIMانباشتههاي کربناته کرتاسه پائين ،در جنوب باختر منطقه بررسي شده گسترش شايان توجه دارند و بلندترين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ارتفاعات ستيغ ساز ناحيه را پديد ميآورند .اين واحد از سنگ آهكهاي ستبراليه تا توده اي و سنگ آهك دولوميتي
به رنگ خاکستري تيره پديد آمده است .در بيشتر جاها گسليده است و تعيين ستبراي واقعي آن به آساني امكان پذير
نيست .چنين مينمايد ،ستبراي آن بيش از  1200متر باشد.سنگ هاي اين واحد بگونه تدريجي روي انباشتههاي واحد
) (JKsجاي گرفته و توسط رسوبهاي کواترنر بصورت ناپيوسته و زاويه دار پوشيده ميشوند .ستبراي طبقات آن به
سوي باال بصورت ضخيم  -متوسط اليه ميشود .آن چنان که در باختر و جنوب باختر شهرستان آباده ،تاقديس و
ناوديس هائي به نسبت کوچك پديدار گشته است .در بررسيهاي ميكروسكوپي فسيل هاي:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Orbitolina conoidea, Orbitolina cf. discoidea, Dictyoconus arabicus, Cuneolina sp., Orbitolina sp.,
Nummloculina sp., Lenticulina sp., Iraqia simplex, Pseudocrysalidina sp., Textularida, Miliolida,
Echinoid’s spine & debris, Lithocodium aggregatum, shell fragments.
ديده شده و سن آپسين  -آلبين  -سنومانين ) (Aptian - Albian - Cenomanianرا به آن داده است (ز .سهرابي-

.)1377

اليگوسن  -ميوسن )(Oligocene - Miocene

رخنمون نهشتههاي وابسته به اين دوره زماني ،در شمال خاور منطقه بررسي شده است .اين انباشته ها ،با رسوبهاي
تخريبي آغاز و بتدريج به نهشتههاي دريائي تبديل ميشود .ستبراي اين انباشته ها بيش از  600متر است .بصورت
تپههاي کم ارتفاع تا ستيغ ساز ديده ميشوند .واحدهاي تفكيك شده ،به صورت زير معرفي ميشوند:
 - OMcدر شمال خاور منطقه بررسي شده ،در پايه سنگ آهكهاي اليگو  -ميوسن ،کنگلومرائي به رنگ قرمز متمايل
به سبز ،با ستبراي نزديك به  120متر رخنمون دارد .اجزاء تشكيل دهنده آن از  2ميلي متر تا  50سانتي متر ،با
گردشدگي و تراکم ضعيف هستند .گونه آنها بطور عمده از نهشتههاي کرتاسه ،پرمين و ترياس است و آژند آهكي دارد.
اين انباشته ها ،با ناپيوستگي زاويه دار روي نهشتههاي کربناته پيشين جاي دارند و بتدريج به سنگ آهكهاي واحد
) (OM1تبديل ميشوند.
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 - OMqدر شمال خاور منطقه بررسي شده ،سنگ نهشتههاي کنگلومراي ( (OMcبصورت تدريجي به سنگ آهك و
سنگ آهكهاي رسي ،ستبراليه تا توده اي ،سفيد تا زرد روشن ،با تراکم متوسط و مارنهاي سفيد تبديل ميشود.
ستبراي اين نهشته ها در بعضي از رخنمونها بيش از  500متر است .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،فسيل هاي:

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites fichteli, N. vacus, Asterigerina rotula, Operculina sp., Nummulites sp., Amphistegina sp.,
Rotalia sp., Quinqueloculina sp., Cibicides sp., Textularids, Rotalia viennotti, Victoriella sp., Pyrgo sp.,
Triloculina sp., Reucella sp., Heterostegina sp., Spiroclypeus sp., Lepidocyclina (Nephrolepidina) sp.,
Planorbulina sp., Heterostegina costata, Tubucellaria, Neoalveolina pygmaea, Miogypsina sp.,
Lepidocyclina (Eulepidina) dilatata, Miogypsinoides sp., Echinoid’s spine & stem, Lithophyllum sp.,
Coral, Gastropeda, Subtranophyllum thomasi, Ethelia alba, Algal debris, Lithothammium sp., Red Alyae
fragmemts, Miliolids, Bryozoa.
مشاهده شده و سن اليگوسن پسين ) (late Oligoceneبه آن داده است (ق.عسگري  .)1377-شايد اين انباشته ها،

هم ارز بخشي از نهشتههاي سازند قم باشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 – Mmدر شمال و شمال خاور منطقه بررسي شده ،سنگ آهكهاي واحد ) (OM1بصورت تدريجي و با واسطه
رسوبهاي تبخيري ،به مارنهاي ماسه اي سفيد با مياناليه هائي از ماسه سنگهاي آهكي نازك اليه تبديل ميشوند.
هـ .طراز  ، 1353 -هم ارز اين مارن ها را به ميوسن مياني  -پسين نسبت داده و هم ارز نهشتههاي قرمز باال ،گزارش

تﻣ

کرده است.
پليوسن )(Pliocene

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 – Plcدر شمال و شمال خاور منطقه بررسي شده ،تناوبي از کنگلومرا و مارنهاي سيلتي و ماسه اي همراه با رسوبهاي
تبخيري رخنمون دارد .اجزاء تشكيل دهنده آن ،از  2ميلي متر تا  15سانتي متر ،با جورشدگي بد ،گردشدگي متوسط،
تراکم ضعيف و به رنگ خاکستري تيره است .در اثر فرسايش ،بخش هائي از آنها تخريب شده و نهشتههاي اليگو -
پليو  -پليئستوسن )(Plio - Pleistocene

و
اﮐﺘ

ميوسن از زير آنها رخنمون پيدا کرده اند و نهشتههاي واحد ) (Plcبصورت کالهك روي آنها ديده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 – PlQcدر بخشهاي مرکزي و جنوب باختر منطقه بررسي شده ،کنگلومرائي با جورشدگي بد ،گردشدگي نه چندان
خوب ،تراکم ضعيف ،به رنگ خاکستري روشن همراه با فورش سنگ (سيلتستون) و مارن رخنمون دارد که با شيب
نزديك به  12درجه به صورت ناپيوستگي زاويه دار روي انباشتههاي کرتاسه و کهن تر از آن جاي گرفته اند.
 – Qt1اين واحد شامل رسوب ها و تراس ها بصورت پادگانه و مخروط افكنه است که افقي هستند و رخداد تكتونيكي
موثري را تحمل نكرده اند .اين نهشته ها ،از رس ،مارن ،قطعات ماسه سنگي و عناصر درشت تشكيل شده اند .در نقاط

زﻣﯿ

پست و دشتهاي منطقه مورد بررسي ،برجاي مانده است.
 – Qt2اين رسوب ها در سطح پست تر نسبت به رسوبهاي واحد ) (Qt1گسترده شده اند .ولي خود در سطوح مختلف
توپوگرافي جاي گرفته اند و شامل انباشتههاي سخت نشده قلوه دار هستند .در بخش هائي از جنوب باختر منطقه
بررسي شده برجاي مانده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 - Qfاين واحد شامل نهشته سنگهاي کربناته متخلخل (تراورتن) ،خاکستري روشن تا خاکستري متمايل به سبز

است .ب خشي از آن ها ،پيشتر و بخشي نيز در پيرامون چشمه ها درحال پيدايش هستند.
 - Qalاين انباشته را بيشتر بصورت ريگ ،ماسههاي دانه ريز و عناصر درشت حاصل از سيالب در بستر رودخانههاي
منطقه بررسي شده ميتوان گواه بود .اين آبرفت ها ،ساختاري گسسته دارند و عناصر سازنده آنها همراه آژند و يا بدون
آن فراهم آمده اند .در ساختار اين آبرفت ها ،گودشدگي و پرشدگي نيز ديده ميشود.

 – Qmبخشي از دشتهاي جاده آسفالته شورجستان  -آباده  -سورمق در جنوب باختر ناحيه مورد بررسي شده،
ازکفههاي رسي ،مارن ،سيلت و گچ به رنگ روشن و ستبراي تا  3متر پوشيده شده است .اين پهنه ها ،بر روي زمين و
عكسهاي هوائي از ديگر جاها بطورکامل متمايرند.
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سنگهاي آذرين نفوذي )(Intrusive Rocks

 – grدر شمال منطقه بررسي شده ،مجموعه اي از سنگهاي آذرين برونزد دارند که ترکيب سنگ شناسي آنها گرانيت
 گرانوديوريت  -کوارتزديوريت است .بلورهاي پالژيوکالز ،بصورت يوهدرال تا ساب هدرال با ماکل پلي سنتتيك استحالت زونال ) (Zonalدرآنها ديده ميشود .ترکيب شيميائي پالژيوکالزها متوسط از گونه اوليگوکالز  -آندزين است و
اندازه آنها  1-3ميلي متراست به کانيهاي سريسيت ،کلريت و کانيهاي رسي تجزيه شده اند .بلورهاي فلدسپات
آلكالن نيز يوهدرال تا ساب هدرال است به سريسيت و کانيهاي رسي تبديل شده اند .بلورهاي کوارتز بي شكل و
اندازه آنها نزديك به  4ميلي متراست .حاشيه بلورهاي کوارتز حالت خورده شدگي دارند .کانيهاي تيره آنها بيوتيت

ﮐﺸ
ﻮر

است .گسترش اين توده نفوذي در سطح زمين نزديك به  1/5کيلو متر مربع است که نهشتههاي سازند شمشك را
قطع و توسط انباشتههاي کرتاسه پيشين پوشيده شده است .بنابراين سنگهاي نفوذي ياد شده ديرينه شان ژوراسيك

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .سنگ هاي سازند شمشك در مجاورت اين توده نفوذي در حد شيستهاي سبز دگرگون شده و بعضي از کانيهاي
مس برجاي مانده است.
زمين ساخت و جغرافياي ديرين

تﻣ

در منطقه بررسي شده ،از سر گذشت سنگ نهشتههاي کهن تر از دونين آگاهي در دست نيست ولي نهشتههاي دونين
بصورت سازند بهرام ،شيشتو و سردر ديده ميشود .در زمان کربونيفر پسين  -پرمين ،پس از يك فاصله رسوبگذاري،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با پيش روي درياي پرمين ،نهشتههاي سازند سردر توسط ماسه سنگهاي کوارتزيتي و شيلهاي پرمين پيشين
پوشيده ميشوند.
به دنبال جنبش کوهزائي پس از پرمين و پيش از ترياس که به سخت شدن و سفت شدن نهشتههاي پرمين در منطقه

و
اﮐﺘ

انجاميده است ) (Lithifiedرسوب گذاري نهشتههاي ترياس پيشن با رخساره کربناته مربوط به درياي کم عمق بصورت
ناپيوسته و هم شيب بر روي سنگ نهشتههاي پرمين انجام گرفته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پس از جايگزين شدن نهشتههاي ترياس ،رخداد تكتونيكي کيمرين پيشين ) (early Kimmerianدر منطقه موثر واقع
شده و سبب رسوبگذاري انباشتههاي آواري سازند شمشك و کنگلومراي ) (Jcدر بخش هائي از ناحيه شده است .افزون
بر نهشتههاي لياس (سازند شمشك) سنگ هاي آهكي  -دولوميتي و ماسه سنگ (مالم  -نئوکومين ؟) نيز در بخش
هائي از منطقه برجاي مانده اند.
رخداد تكتونيكي کيمرين پسين ) (late Kimmerianموجب پس روي درياي ژوراسيك و خروج منطقه از آب ميشود

زﻣﯿ

و پس ازيك فاصله زماني در رسوبگذاري ،درياي کرتاسه پائين ،در شمال و جنوب منطقه پيشروي گسترده اي داشته
است .بدين ترتيب رديفي از نهشته هاس آواري -دريائي بصورت ناپيوستگي زاويه دار ،روي انباشتههاي ژوراسيك و
کهن تراز آن برجاي گذاشته شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشتههاي کرتاسه پسين ،در منطقه بررسي شده ديده نمي شود .شايد ته نشستهاي اين دوره زماني دراصل پديدار
نشده يا اينكه پيش از پوشيده شدن در اثر فرسايش از ميان رفته باشند.
پس از رخداد تكتونيكي الراميد ) ،(Laramideدر بخش مرکزي منطقه بررسي شده ،بصورت محلي ،درياي پالئوسن
تشكيل شده و موجب جايگزيني رسوبهاي کربناته شده است.
در شمال منطقه بررسي شده پي آمد رخداد تكتونيكي الراميد ،کنگلومرائي جايگزين ميشود که بصورت ناپيوستگي
زاويه دار روي نهشتههاي ترياس جاي گرفته و توسط سنگهاي ائوسن پوشيده ميشود.
رخدادهاي تكتونيكي پيرنين ) (Pyrneanو ساوين) (Savianدر دورههاي ائوسن و ميوسن در منطقه بررسي شده موثر
و سبب شده است تا سنگهاي ميوسن زيرين توسط کنگلومرا بصورت ناپيوستگي زاويه دار بر روي نهشتههاي کهن
تر از خود بنشينند.
در زير تأثير مراحل پاياني رخدادهاي آلپين مياني وپسين ،رسوبهاي تخريبي پليو  -پلئيستوسن و ساير رسوبهاي
کواترنر روي انباشتههاي کهن تر برجاي گذاشته شده اند.
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چين خوردگيها

چين خوردگيهاي منطقه بررسي شده ،بيشتر از درجه متوسط اند که شيب اليه ها در آنها متغيراست .اليههاي نزديك
گسل ها و زونهاي گسله ،شيب بيشتري دارند.
در شمال خاور معدن خاك نسوز استقالل (استاکي ) ،جاي گرفته در بخش مرکزي منطقه بررسي شده ،رخنموني از
نهشتههاي پرمين و ترياس ديده ميشود که چين خوردگي متوسط  -تند دارند که تاقديس استقالل و يال شمالي
ناوديس را پديد آورده اند .کهن ترين نهشتههاي آن ،سنگهاي پرمين در زير و انباشتههاي ترياس پائين ،مياني ،باالئي
و سازند شمشك در باال واقع شده اند .نهشتههاي کهن تراز پرمين (دونين  -کربونيفر) در معدن استقالل رخنمون

ﮐﺸ
ﻮر

دارد.
محور تاقديس استقالل پالنچ دار بوده و شيب آن به سمت شمال باختر است .اين تاقديس در اثر فشارهاي وارده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نامتقارن بوده و شيب سطح محوري به سوي شمال خاوراست با توجه به موقعيت نهشتههاي ژوراسيك ،چنين مينمايد
پيش از پيدايش درياي ژوراسيك ،سنگهاي پرمين و ترياس از آب بيرون شده و باالآمدگي مرتفعي را پديد آورده اند،
بگونه اي که نهشتههاي جوان تر از پرمين و ترياس روي آنها گذاشته نشده اند .در زمان کواترنر ،بخشهاي پست و

تﻣ

کم بلندا توسط پادگانههاي کم ارتفاع پوشيده شده اند.
در جنوب باختر منطقه مورد بررسي شده ،رخنموني از انباشتههاي ژوراسيك پسين و کرتاسه پيشين ديده ميشود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که چين خوردگي متوسط  -تند دارند و يال شمال خاوري تاقديس را پديد آورده اند .کهن ترين آنها ،شيل و ماسه
سنگهاي ژوراسيك پسين  -کرتاسه پيشين و جوان ترين آنها ،سنگ آهكهاي اوربيتولين دارند که در اثر عملكرد
رخدادهاي تكتونيكي و گسلش ،چند بار تكرارشده اند .در نزديكي دشت آباده ،ضخيم تا متوسط اليه ميشوند و

و
اﮐﺘ

تاقديس و ناوديس هاي کوچكي را پديد ميآورند.
در کوه بادامي ،در شمال منطقه بررسي شده ،نهشته مزوزوئيك و سنوزوئيك ،تاقديس و ناوديس هايي کوچك را پديد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آورده اند .انباشتههاي کهن آنها ،نهشتههاي سازند شمشك و سنگهاي جوانتر آنها ،سنگ آهكهاي ميوسن پايين
است .اين نهشته ها ،توسط گسل بريده و بخشي از آنها تكرار و بخشي نيز حذف شده است.
در شمال خاور منطقه بررسي شده ،نهشتههاي اليگو  -ميوسن ،تاقديس و ناوديسهاي باز ) (Open Foldsپديد آورده
اند که شيب يالهاي آنها کم است و نزديك به  15 - 20درجه است و رسوبهاي پليو  -پليئستوسن با شيب نزديك
به افقي ،آنها را پوشانده اند و همچنين بخشي از آنها در اثر فرسايش از ميان رفته و قسمتهاي باقي مانده بصورت
کالهك روي رسوبهاي اليگو  -ميوسن ديده ميشوند.
گسل ها و شكستگي ها

زﻣﯿ

ناحيه بررسي شده ،گسلش و شكستگي پيچيده اي دارد .اثرجابجائي ،جايگزيني ماگما ،فورانهاي آتش فشاني ،تاثير

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برگههاي پرشمار ،از فاکتورهاي کنترل کننده شرايط رسوبگذاري منطقه هستند .درهم شدگي و چند گانگي تكاپوي
زمين ساختي در چهارچوب پديده هائي چون جنبشهاي چرخشي ،برش و به احتمال جنبشهاي قائم بلوك ها،
موجب پيدايش گسلههاي واژگون ،نرمال ،سيستمهاي متقاطع و تغيير شكل هاي ناشي از آنها شده و فرصتهاي
مناسب براي نفوذ يا فوران ماگما و گدازههاي آتش فشاني به وجود آورده است.
در منطقه بررسي شده ،گسله ها ،بيشتراز نوع واژگون و راندگي هستند که شيب آنها بيشتر به سمت شمال خاور

است .شمار اين گسله ها در حوالي گسل آباده  -سورمق بيشتر است که به سمت شمال خاور و جنوب باختر از تعداد
آنها کاسته ميشود.

از جمله گسلههاي رورانده در ناحيه مطالعه شده ،ميتوان به گسل آباده  -سورمق اشاره نمود که اثر جابجائي آن در
بخش شمال خاور منطقه با روند شمال باختر  -جنوب خاورقابل ردگيري است .گسل آباده  -سورمق افزون بر راستالغز
بودن ،موجب رانده شدن و برگشتگي انباشتههاي رسوبي–آتش فشاني پرمين ،ترياس و ژوراسيك شده است .اين گسل
در دشت آباده واقع است که توسط رسوبهاي کواترنر پوشيده شده است .تاثير اين گسل در سمت شمال خاور ،بيشتر
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است که موجب شكسته شدن ،راندگي و برگشتگي رسوبهاي پرمين ،ترياس و ژوراسيك بخش مرکزي ناحيه بررسي
شده است که به سمت شمال خاور  -جنوب باخترازشدت اين تأثيرات کاسته ميشود.
در جنوب باختر و شمال خاور منطقه بررسي شده ،گسلهاي اصلي ديگري وجود دارند که موجب راندگي و تكرار
نهشتههاي کرتاسه پيشين شده اند .روند اين گسل ها ،باروند گسل آباده  -سورمق همسو و متاثر از جنبشهاي حاصله
بين زونهاي ايران مرکزي ،سنندج  -سيرجان و زاگرس است.

ﮐﺸ
ﻮر

زمين شناسي اقتصادي

کلياتي از زمين شناسي اقتصادي و گسترش کاني زائي در ورقه زمين شناسي آباده ،به شرح زيراست:
خاک نسوز

خاك نسوز يكي از مواد معدني است که ازسالهاي گذشته ازمعادن استقالل (استاکي) ،کوير ،1 -کوير ،2 -کوير، 3 -

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کوير  ،4 -کوير 5 -بهره برداري ميشود .اين ماده معدني ،بصورت رسوبي بين انباشتههاي دونين  -کربونيفر و پرمين
پديد آمده است .ميزان آن در بخش هائي از نهشته ها با سنهاي فوق قابل مالحظه است و بهره برداري ميشود .در
حال حاضر ،تنها معادن استقالل (استاکي) و کوير  5 -فعال هستند.

تﻣ

پلي متال

در جنوب باختر منطقه بررسي شده ،در ميان انباشتههاي رسوبي ژوراسيك پسين  -کرتاسه پائين ،متشكل از شيل،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مارن ،سنگ آهك و ماسه سنگ رخنمون هائي از مواد معدني به شكل عدسي مشاهده ميشوند .در اين رخنمون،
افزون بر آهن و منگنز ،کانههاي کبالت ،سرب ،روي ،کرم ،آرسينيك ،تيتان و باريم ديده ميشوند که به لحاظ استراتژيك
بودنشان مورد توجه بيشتر قرار گرفته اند .در حال حاضر به روش روباز و دستي استخراج ميشوند.

و
اﮐﺘ

مس

در شمال منطقه بررسي شده ،در محل برخورد توده نفوذي گرانيت  -گرانوديوريتي ژوراسيك با سنگهاي رسوبي
سنگ آهك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مجاور ،کانه زائي مس انجام گرفته و کانيهاي پيريت ،ماالکيت ،آزوريت و کالكوپيريت به وجود آمده است.
بخش هائي از سنگ آهكهاي سازند قم ،به دليل داشتن ستبراي مناسب و رنگ روشن تا سفيد براي مصارف ساختماني
استخراج ميشوند.
منابع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

طراز ،هـ ،1353 ،زمين شناسي ناحيه سورمق  – -ده بيد منطقه آباده در ايران مرکزي ،سازمان زمين شناسي و
اکتشافات معدني کشور ،گزارش شماره .37 -
صداقت ،م ،.ا ،.شاوردي ،ط ،.نقشه زمين شناس يك صدهزارم شورجستان ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني

کشور.
علوي ،م( 1996 ،.تلفيق کننده)  ،نقشه  1:250،000چهارگوش بروجن ،سازمان زمين شناسي واکتشافات معدني

کشور.
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پرتوآذر ،ح ،1374 ،.سيستم پرمين در ايران ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.
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