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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -6652ابرکوه
جغرافيا و زمين ريختشناسي
ورقه زمينشناسي يكصدهزارم ابرکوه بين طولهاي خاوري  53 º ،00'، 00تا 53 º،00'، 30و عرضهاي شمالي º ،00' 00

ﻮر

 31تا  30º،31'،00واقع شده است.
شهرستان ابرکوه  ،يكي از شهرهاي تاريخي با قدمت بسيار زياد و آثار باستاني فراوان ،بزرگترين و مهمترين مرکز

ﻧﻰ

ﮐﺸ

جمعيتي است که در فاصله  140کيلومتري شهرستان يزد و به تقريب در ميانه باختري محدوده جاي دارد .از ديگر
نقاط جمعيتي مي توان به روستاهاي فراغه ،ده عرب ،رحيمآباد ،مريمآباد ،عزيز آباد ،نصرت آباد ،اردي ،نداف و مهرآباد
اشاره نمود .تراکم مراکز جمعيتي ،بيشتر ،در جنوب  -جنوب باختري ورقه است و در نيمه شمالي ،روستايي ،وجود

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ندارد .باتوجه به شرايط آب و هوائي منطقه ،بارش اندك و نامنظم باران ،نوسانات شديد درجه حرارت ،تبخير فراوان و
نامساعد بودن خاك ،منطقه ،به ويژه در بخش هاي جنوبي ،با کمبود پوشش گياهي مواجه است .تاق ،اسكمبيل ،قيچ،
بادام ،بنه و ارس از مهمترين گياهان منطقه به شمار ميآيند .شغل اصلي ساکنين منطقه ،کشاورزي و دامپروري و
فراوردهه اي عمده کشاورزي شامل کشت گندم ،سيب زميني ،صيفيجات ،نباتات علوفه اي ،باغداري و در قسمت هاي
شمال خاوري پسته کاري است .گياهان اين محدوده با شرايط خشك و کويري سازگارند ،و توانائي زيست در نبود

و اﮐ

باران را دارند.
گستره نقشه ابرکوه به علت همجواري با کوير وکمبود نزوالت جوي از نظر آب و هوائي از خشكترين مناطق کشور به
شمار ميرود .ميانگين بارش در سطح منطقه در حدود 100ميليمتر است که بيشتر آن به صورت باران در فصلهاي

ﺳﻰ

زمستان و بهار است .بيشتر آبراههها و آبهاي سطحي به صورت سيالبي و فصلي هستند که با توجه به وجود دو
منطقه پست ،کفه تاقستان در شمال و ابرکوه در جنوب خاوري بين اين دو حوضه آبگير تقسيم شدهاند .جريان آبهاي

ﺷﻨﺎ

سطحي به سمت اين دو حوضه و تبخير آن ،رسوبات نمك را بر جاي گذاشته و کفههاي نمكي را پديد آوردهاند .کفه
طاقستان يك کفه گلي  -نمكي با مساحت  56کيلومترمربع و ارتفاع حدود  1493متر و کفه ابرکوه با مساحتي در
حدود 1500تا  2000کيلومتر مربع و ارتفاع حدود  1446متربه ترتيب در شمال و در جنوب خاوري نقشه واقع شده

ﯿﻦ

اند .دشت ابرکوه با وجود بلندي به نسبت زياد ،يكي از دشت هاي خشك است که تابستاني گرم با حرارتي بين - 45
 40درجه سانتيگراد دارد .در حاليكه درجه حرارت آن در فصل زمستان بطور معمول به زير صفر ميرسد .کفه ابرکوه

ﺎن

زﻣ

پهنه اي است بسيار هموار ،که با گل و الي ،با امالح تبخيري و ماسه هاي بادي پوشانيده شده است.کفه ابرکوه در
سراسر طول سال خشك است و تنها در سالهاي پرباران به ندرت مرکز آن را آب شور پر مي کند .مهمترين رودخانههاي
منطقه ،رباط ،کاسه رود ،آب شور و کهلك و هشتيان هستند .دي گر منابع آب منطقه شامل آبهاي زيرزميني است که

ﺎزﻣ

بيشتر از طريق قنوات و چاههاي عميق و نيمه عميق و به ندرت در برخي مناطق ،از چشمهها تامين مي شود .قنات ها
در قسمت جنوب منطقه فراواني بيشتري دارند

ﺳ

بلندترين کوههاي منطقه شامل کوه اعالء ( 2377متر) در شمال باختري ورقه ،کوه سياه ( 2267متر) و کوه گوري
( 2219متر) در باختر منطقه ،کوه عيش ( 2098متر) در شمال خاوري ،کوه دره دراز ( 2090متر) و کوه اميرقلي
خاني ( 1756متر) در جنوب باختري و کوه پنجه انگشت ( 1735متر) در خاور شهر ابرکوه هستند که مكاني مناسب

براي زندگي حيواناتي نظير روباه ،شغال ،گرگ ،سمور ،خرگوش ،گراز ،عقاب ،باز ،کرکس ،قوش ،قرقاول ،چكاوك ،تيهو
و هوبره به شمار ميآيند.
با توجه به موقعـيت جغرافيائي منطقه جاده آسفالته ابرکوه مسير ارتباطي مهمي جهت دسترسي استانهاي يزد ،کرمان
و خراسان به استانهاي فارس ،اصفهان و استانهاي جنوب باختري به شمارميآيد .افزون بر اين ،روستاهاي منطـقه
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توسط راه هاي شوسه و خاکي به هم متصل ميشوند .با توجه به اين که مناطق شمال باختري بيبهره از هر نوع راه
آمد و شده اند دسترسي به اين مناطق بسيار دشوار است.
بطور کلي منطقه از نظر ريخت شناسي داراي توپوگرافي به نسبت پست و ماليم است و بيشترين رخنمونهاي سنگي
در شمال باختري محدوده قرار دارد که شامل دشت گسترده و به نسبت همواري است که توسط رسوب هاي آبرفتي

ﮐﺸ
ﻮر

پوشيده شده است .افزون بر آن ،کوه ها و نواحي بر جسته بسياري در بخش جنوب باختري جاي دارند که با توجه به
جاي گيري در پهنه سنندج  -سيرجان ،به موازات روراندگي زاگرس و داراي روند شمال باختري  -جنوب خاوري
هستند .دو منطقه فروافتاده کفه تاقستان و ابرکوه نواحي پست و گودافتادهاي باريك و طويل هستند که در مرز ميان
نوار زاگرس مرتفع و نوار آتشفشاني سهند  -بزمان و به موازات آنها ،قرار گرفته و به احتمال منشايي تكتونيكي (درويش
زاده  )1370دارند .بدين سان ،که اي ن دو گودال همراه با مرداب گاو خوني وابسته به حوضه رسوبي فعال حاشيه قارهاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هستند و در جلوي کمان ولكانيكي به وجود آمدهاند
چينهنگاري

نقشه يك صدهزارم ابرکوه بخشي از ورقه يك دويست و پنجاه هزارم آباده (س.م .عميدي  )1362است .ه.طراز در سال

تﻣ

 1364برداشتهاي زمين شناسي بخش شمال باختري تا جنوب خاوري را آغاز و آن را بازنگري و به پايان رسانيد.
گزارش چهارگوش آباده سه سال بعد از چاپ نقشه به وسيله م.ع .مهدوي ( )1375نوشته شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسترده نقشه در حاشيه شمالي پهن ه سنندج  -سيرجان جاي دارد .رخنمونهاي سنگي از گوشه شمال باختري نقشه
آغاز و با روند شمال باختري  -جنوب خاوري به سمت جنوب تا کوه پنجه انگشت ادامه دارند .در نقشه ابرکوه واحدهاي
رسوبي پرمين ،ترياس ،کرتاسه اليگوسن ،ميوسن و واحدهاي آتشفشاني ترياس زبرين برونزد دارند .ک هنترين سنگ

و
اﮐﺘ

ها در اين نـاحيه نهشتههاي سنگ آهك و سنگ آهكدولـوميتي بـا سـن پرمين پاياني و جوانترين واحد شامل
نهشته هاي کواترنري است که در منطقه از گسترش قابل توجهي برخوردار است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالئوزوئيك
پرمين
d
j

واحد ( Pسازند جمال)

اين واحد سنگي در خاور و شمال خاوري روستاي فراغه (کوه بادامي) رخنمون دارند ،که شامل رخنمونهاي سازند
جمال با ستبرايي در حدود  50تا 100متر با اليهبندي منظم ،متوسط تا ضخيم اليه هستند و بخش اصلي و زيرين

زﻣﯿ

سازند شامل دولوميت سفيد تا شيري همراه با شيل و ميان اليههاي سنگآهكي است و بخش زبرين آن از
سنگآهكهاي بيوميكرواسپاريت سياه تا خاکستري تيره وگاهي سنگآهك مرجاني پديد آمدهاست .اليههاي دولوميتي
به دو صورت پديدار ميگردند بخشي از آنها سياه رنگ ،بدبو ،با لكه هاي کلسيتي و بلوري شده با آثار فوزولين و در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برخي نقاط ،کرينوئيد هستند و دسته دوم دولوميتهائي که هيچگونه آثار فسيلي در آنها ديده نميشود ،تشكيل شده
است .بر پايه مشاهدات صحرائي ميتوان چنين استنباط کرد که سازند سرخ شيل به صورت هم شيب و تدريجي بر

روي نهشتههاي سازند جمال قرار گرفته است .مرز زيرين اين واحد نامشخص است .در اليههاي سنگآ هكي اين سازند،
فسيلهاي زير يافت ميشود که بر پايه آنها زمان پيدايش آن به پرمين پسين )مرغابين) نسبت داده شده است.
Globivalvulina biserialis ,Globivalvulina sp. ,Fusulinella sp. ,Staffella sp. Nankinella sp. ,Frondina
permica , Tuberitina sp. ,Agathammina sp. Ostracoda Bryozoa ,Microgastropoda ,Algal fragment and
undetermined fauna.

مزوزوئيك
ترياس
sh
s

واحد ( TRسرخ شيل)

نهشتههاي سازند سرخ شيل با ضخامتي در حدود  50متر ،فقط در بخشي از جنوب خاوري کوه بادامي (شمال باختري
روستاي فراغه) رخنمون دارند و از نظر سنگي از شيل و شيلهاي آهكي به رنگ سرخ آجري ويژه اي که ،در آن
2
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اليههائي از سنگ آهك صورتي تا زرد رنگ به شكل ميان اليه اي و گاهي دولوميتهاي خاکستري  -کرم تشكيل
شده اند .در سطوح چينه بندي اين سازند ،ريپل مارك هاي فراوان و گلولههائي از رس ،همراه با آثاري از کرمها ديده
مي شود و از اين نظر سازند ياد شده با سنگ آهك ورميكوله ترياس قابل قياس است .اين واحد به صورت هم شيب بر
روي رخنمونهاي سنگ آهكي سازند جمال که در سطوح زبرين به تدريج به رنگ سرخ در ميآيد قرار دارد و با يك
گذر تدريجي به واحد دولوميت شتري ميرسد .در برداشتهاي صحرايي هيچ نوع فسيلي در اين واحد پيدا نشد اما با
توجه به مشخصات چينهنگاشتي ديرينه اين واحد را مي توان ترياس آغازي تعيين کرد.
واحد TRshl ،TRshd

ﮐﺸ
ﻮر

واحد  TRshdدر نواحي جنوب و جنوب خاوري ده عرب و خاور  -شمال خاوري روستاي فراغه به صورت سنگ هاي
دولوميتي خاکستري تا خاکستري تيره با اليه بندي متوسط ) )44-45cmتا ضخيم ) )70-80cmبا رگچههاي کلسيتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فراوان ،رخنمون دارند .ضخامت طبقات دولوميتي بيش از  500متر است و به علت پايداري در برابر فرسايش ،سيماي
بلند و خشني را به نمايش گذارده اند .هيچگونه فسيل و يا آثار فسيلي در اين دولوميت ها يافت نشده است اما با توجه
به جايگاه چينه ايي مي توان به آنها ديرينه اي هم ارز ترياس مياني تا پاياني داد .واحد  TRshdداراي يك عضو سنگ

تﻣ

آهكي ( )TRsh lاست که سنگ آهكهاي بيوميكريتي تا بيوميكرواسپاريت خاکستري تيره تا آبي و خاکستري ضخيم
اليه ،متراکم و ريز بلور را در بر دارد .در واحد  TRsh lفوکوئيدها و شيارهاي کرم دار که از نوع رخساره هاي آهك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ورميكوله فراوان ديده ميشوند .شماري از اليههاي شيلي صورتي تا قرمز قهوه اي به صورت ميان اليه نيز در اين واحد
 TRsh lوجود دارد .واحد  TRshlبا ضخامتي در حدود  50-100متر به صورت پيوسته و هم شيب با واحد  TRshdجاي
مينشيند .همبري اين واحد با واحد زيرين خود ،سازند سرخ شيل ،در همه جا پيوسته و تدريجي و با نهشتههاي
زبرين نامشخص است .اين واحد را ميتوان با سنگ آهكهاي سازند اسپكه همارز دانست .درون واحد TRsh l

و
اﮐﺘ

ميكروفسيلهاي زير با سن ترياس پيشين تا ترياس مياني گزارش شده است:

Paraturamina sp. ,Glomospirella sp. ,Torniyella sp

واحدهای ( TRnshسازند نايبند)TRls ،TRnr ،TRna ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشتههاي وابسته به واحد( TRnshسازند نايبند) در خاور کوه اعالء نمايان است و از شيل و ماسه سنگ هاي قرمز
متمايل به قهوه اي پديد آمده است .در بخش هاي زيرين اين واحد اليههاي سنگ آهكي ميكرواسپاريتي خاکستري تا
کرم وجود د ارد .به طور محلي تناوبي از شيل مدادي خاکستري تا قهوه اي با ميان اليههاي از سنگ هاي آهكي
ميكرواسپاريت خاکستري  -شيري نازك تا ضخيم اليه داراي بقاياي مرجان ) (Heterastridiumنيز در اين واحد ديده
مي شود .واحد  TRnshبا ضخامتي در حدود  50-100متر به صورت ناپيوسته و همشيب و فرسايشي بر روي سازند

زﻣﯿ

شتري جاي دارد و در همبري آنها آثار کارستهاي کهن حاوي التريت فراوان ديده ميشود.
مرز باالئي اين واحد نامشخص است .در سنگ آهكهاي اين واحد فسيل شاخصي پيدا نشد تنها با توجه به مشخصه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاي چينه ايي ديرينه آن به ترياس پسين نسبت داده شده است.
افقهاي آتشفشاني  TRnr ،TRnaبا ضخامتي نامشخص ،بيشتر بصورت ميان اليه در ميان واحدهاي تخريبي

sh

TRn

نمايان است .اين واحدها از گدازه هاي آتشفشاني و توف با ترکيب ميانه تا اسيدي پديد آمده اند .گدازه هاي واحد
 TRnaبافت پورفيريتيك با زمينه ميكروليتي و يا جرياني دارند .در متن آنها بلورهاي شكلدار تا نيمه شكل دار پالژيوکالز
(اليگوکالز ـ آندزين) ،پيروکسن وجود دارد .زمينه اين سنگ ها از فلدسپاتهاي آلكالن (سديك  -پتاسيك) به همراه
کوارتزهاي ميكروکريستالين و کانيهاي ثانويه (کلسيت ،کلريت ،اپيدوت و آلبيت) تشكيل شدهاست .ترکيب سنگي
گدازههاي واحد  TRnaدر حد آندزيت  -تراکي آندزيت و آندزيت بازالتي گزارش شده است.

بافت سنگ هاي واحد  TRnrپورفيريتيك با زمينه کريپتوکريستالين است .پالژيوکالز (اليگوکالز  -آندزين) ،فلدسپات
آلكالن( اورتوز) و کوارتز درشت بلورهاي سنگ هستند که به گونه شكلدار تا نيمه شكل دار در متن سنگ حضور دارند.
زمينه نهان بلورين سنگ از فلدسپاتهاي سديك تا پتاسيك ،کوارتز و آمفيبول تشكيل شدهاست .کانيهاي رسي،
کلريت ،اپيدوت و کربنات کانيهاي ثانويه هستند .نام سنگ هاي واحد  TRnrدر حد داسيت ـ ريوداسيت است .با توجه
3
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به نمودارهاي  K2O+ Na2Oدر مقابل Sio2و نمودار (مياشيرو  )1974سنگ هاي مذکور حاصل تبلور ي ك ماگماي ساب
آلكالن از نوع کالك آلكالن بوده است.
در شمال خاوري کوه سياه و جنوب باختري کوه اعالء واحد  TR lsشامل تناوبي از ماسه سنگ هاي قهوهاي رنگ و
مارن است که به صورت پيوسته و هم شيب بر روي واحد شيلي نايبند جاي دارد.
كرتاسه
واحد Kc

اين واحد آواري ،بصورت رخنمون هايي کوچك در جنوب  -جنوب خاوري کوه اعالء ديده ميشود .واحد  Kcتناوبي از

ﮐﺸ
ﻮر

کنگلومراي قرمز تا قهوه اي رنگ ،ماسه سنگ دانه ريز تا دانه درشت آرکوزي قرمزرنگ ،شيلآهكي و سيلتي سبز -
ارغواني ،در بر دارد .ستبرائي واحد آواري کرتاسه نزديك به  100متر است .قطعات سازنده کنگلومرا بيشتر از نوع ماسه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگي ،سنگ آهكي  ،سيليسي ،سنگ هاي دگرگونه از نوع فيليت کهن تر (ژوراسيك؟) هستند .اندازه قطعات کنگلومرا
از چند ميلي متر تا  20سانتي متر متغير است .جورشدگي قطعات خوب و گرد شدگي آنها متوسط است .قطعات
کنگلومرا با يك سيمان کربناته سخت به يكديگر جوش خوردهاند  .مرز زيرين اين واحد به صورت ناپيوسته و دگرشيب

تﻣ

با واحدهاي سنگي ترياس و مرز زبرين آن به صورت هم شيب و پيوسته با سنگ آهكهاي کرتاسه است .در اين واحد
ف سيل شاخص يافت نشد اما از لحاظ چينه نگاري و ترکيب سنگي ميتوان آن رامعادل کرتاسه پسين در نظر گرفت.
واحد ( Ktlسازند تفت)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيشترين رخنمون اين واحد در کوه هاي پنجه انگشت ،اعال و عيش نمايان است .واحد  Ktlاز سنگآهك ،ماسهسنگ
آهكي ،ماسهسنگ گلوکونيتي و شيل به رنگ کرم تا خاکستري تيره به گونه ستبر اليه و ستيغساز پديد آمده است.

و
اﮐﺘ

ضخامت اين واحد در حدود  100-200متر مي باشد .سنگآهكهاي آن از نوع ميكرواسپاريت ،بيوميكرواسپاريت ،
ميكريت و اوواسپاريت هستند .نماي ظاهري سنگ آهكها النه زنبوري همراه با حفرههاي انحاللي است.به باور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سيدامامي ( ،)1972زمان آغاز نهشتهگذاري سنگ آهك هاي اين واحد در بارمين بوده و به طور متناوب تا آپتين-
آلبين ادامه داشته اند .اين سازند بصورت ناپيوسته و زاويه دار بر روي واحد شيل و سنگآهكي ترياس جاي دارد.
مطالعه ميكروفسيلهاي موجود ،سني معادل کرتاسه پسين (بارمين ،آپتين  -آلبين) را به اين واحد داده است:
Orbitolina spp. ,Dictyoconus sp. ,Valvulammina picardi Litunella sp,Lenticulina
sp.,Pseudochrysalidina sp. ,Lamelibranchiata Nautiloculina, Textularia sp. ,Cuneolina sp.,Cuneolina
primitiva Quingueloculina sp. , Prealveolina sp, Lithocodium aggregatum Navtiloculina oolithia,
Cylinatroporella sp. ,Bouenia sp. ,Miliolids Microgastropoda

واحد Kum ،Kuml

زﻣﯿ

برونزدهاي واحد  Kumدر شمال باختري روستاي فراغه و پيرامون کوه اعالء نمايان است .اين واحد از تپه هاي به نسبت
کم ارتفاع مارني سبز تا خاکستري روشن با ضخامتي در حدود  50متر تشكيل شدهاند .واحد  Kumبه صورت جانبي به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد  Kumlتبديل ميشود .واحد  Kumlاز سنگ آهكهاي ميكريتي ،سيلتستونهاي آهكي به رنگ شيري تا خاکستري
روشن و مارنهاي صورتي رنگ پديد آمده است .سنگآهكهاي واحد  Ku1و واحد  Ku2به صورت ناپيوسته و هم شيب
واحدهاي  Kum lو  Kumرا ميپوشانند .در نمونههاي نرم اين واحد ميكروفسيلهاي زير به سن سنومانين يافت ميشوند:
Valvulammina picardi ,Orbitolina sp. ,Iraqia sp. ,Hedbergella sp. ,Rotalia sp.
Stomiosphaera sphaerica ,Oligosteginids ,Cuneolina sp. ,Miliolidae ,Golmispira sp.,Rudists fragments.
,Crinoids ,Gastropoda ,Bryozoa

واحد Ku1

اين واح د در شمال و شمال خاوري کوه اعالء برونزد دارند و از سنگ هاي آهكي بيوميكريت تا بيوميكرواسپاريت
خاکستري تا خاکستري تيره با ضخامتي در حدود 50-100متر تشكيل شده است .اين واحد به صورت ناپيوسته و
همشيب بر روي واحد سنگآهكي  -مارني کرتاسه پيشين قرار دارد .در سنگ هاي اين واحد که با نشانه  Ku1بر روي
نقشه زمين شناسي معرفي شده است ،ميكروفسيل هاي زير به سن (سنومانين  -سانتونين) يافت ميشوند:
Calciophaerula innominata lata ,Stomiosphaera sphaerica ,Gavelinella sp. Rotalia sp.Globotruncana
sp.,Nummoloculina sp. ,Cibicides sp.,Textularids
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واحد Ku2

سنگهاي وابسته به اين واحد درشمال خاوري کوه اعالء نمايانند و از سنگهاي آهكي بيوميكرواسپاريت خاکستري
تا شيري.با ضخامتي بين 100-200متر تشكيل شده اند .مرز زيرين اين واحد پيوسته و همشيب با واحد  Ku2و مرز
زبرين آن به صورت ناپيوسته و زاويه دار در با واحد  OM1است .بر پايه سن اليههاي سنگآهكي زمان پيدايش اين
سازند به سن کرتاسه پسين (سانتونين  -کامپانين) نسبت داده شده است فسيلهاي زير براي اين سنجش ديرينه
استفاده شده است.:

ﮐﺸ
ﻮر

Globigerinelloides sp. ,Hedbergella sp. ,Orbitolina sp.,Lacazina sp.
Chrystellaria sp. ,Nummofallolia sp.

سنوزوئيك
اليگوسن  -ميوسن
واحدهای Ocm ,Oc

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  Ocدر هسته تاقديس کوه عيش و جنوب  -جنوب خاوري کوه اعالء رخنمون دارند و تناوبي از کنگلومرا و
ماسهسنگ با ميان اليههايي از مارن گچدار و به رنگ قرمز-قهوه اي و خاکستري تيره پديد آمده است .اليههاي
کنگلومرايي تا اندازهاي سخت و متراکم هستند قطعات آن بيشتر از سنگ هاي کربناته پرمين ،کرتاسه و ماسهسنگ

تﻣ

تشكيل شدهاست.
نسبت اليه هاي مختلف سازنده اين واحد در مناطق مختلف متغير است .از نظر سنگي و چينهاي واحد  Ocهم ارز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند قرمز زيرين است که در محيطهاي قارهاي اليگوسن ايران مرکزي تشكيل شدهاند .واحد  Ocmکه در تاقديس
شمال خاوري کوه عيش رخنمون دارد و تناوبي از کنگلومرا خاکستري با جورشدگي ضعيف و گردشدگي متوسط و
مارن هاي قرمز رنگ را در بر دارد نيز از نظر زماني هم ارز نهشتههاي واحد  Ocميباشد .مرز زيرين اين سازند در بيرون

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهای OMcm ،OMc

و
اﮐﺘ

از منطقه با سنگ هاي ائوسن زبرين ناپيوسته و زاويه دار است و هرجا که سنگ هاي ائوسن وجود ندارند با دگرشيبي
زاويه دار بر روي سنگ هاي قديميتر قرار دارند .مرز زبرين آن با سازند قم ناگهاني و هم شيب است.
برونزدهاي واحد  OMcدر تاقديس کوه عيش و جنوب  -جنوب خاوري کوه اعالء رخنمون دارند .اين واحد تخريبي از
کنگلومر ايي با رنگ خاکستري تيره تا قرمزمتمايل به قهوه اي ،که در آن هيچ قطعهاي از جنس سنگ هاي کهنتر
وجود ندارد ،پديد آمده است .قطعات اين کنگلومرا درون سازندي با گردشدگي و جورشدگي خوب تا متوسط در يك
سيمان کربناته  -اکسيدآهني قرار دارند .مرز زيرين اين واحد به صورت ناگهاني و همشيب با سازند  Ocاست .اين واحد
در شمال خاوري کوه عيش به تناوبي از کنگلومرا و مارنهاي قرمز  OMcmتبديل ميشود.

زﻣﯿ

واحدهای ( OMms2 ،OMms1 ،OMm ،OM1سازند قم)

نهشتههاي واحد  OM1در کوه هاي اعالء و عيش در شمال و شمال خاوري منطقه نمايان است .اين واحد از سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آهكهاي بيوميكريت تا بيوميكرواسپاريت ضخيم اليه تا تودهاي بسيار متراکم فسيل دار به رنگ کرم تا سفيد شيري
تشكيل شده است .به طور محلي سنگآهكهاي آن از نوع زيستي-تخريبي هستند .فسيلهاي فراواني از خانواده
فرامينيفر ،دوکفهاي و مرجان در آنها ديده ميشود ،که اين فسيلها به طور کامل خرد شده و با چشم غير مسلح قابل
تشخيص نيستند .رگههاي کلسيت نيز در سنگ آهكها ديده مي شود .در بخش مياني اين واحد ،ضخامتي حدود 5
متر سنگآهك خاکستري روشن تا کرم رنگ ،بدون آثار اليه بندي و به صورت تودهاي ديده ميشود که داراي آثار

فراواني از ) (Lepidcyclinaبه اندازه  1- 3 cmاست در بخش زبرين اين سنگآهك يك اليه آهكي ديگر وجود دارد،
که داراي آثار فراواني از صدف دو کفه اي بلوري شده است که به صورت ديوارهاي بلند با ستبرايي در حدود - 500
 300متر مي باشد .فرسايش اين سنگ آهك از نوع تافوني همراه با درزه ها و شكستگي هاي فراوان عمود بر سطح
اليه بندي به درازاي حداکثر  10 -15متر ديده مي شوند .درزه ها معموال باز و بدون پرشدگي است .مرز زيرين اين با
واحدهاي  OMcو  OMcmهمشيب و در بيشتر مناطق اين مرز ناگهاني است .مرز زبرين با واحد  OMms2همشيب است.
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در نمونههاي نرم اين واحد ميكروفسيلهاي زير به سن اليگوسن پاياني  -ميوسن آغازين (شاتين  -آکيتانين) وجود
دارد:

ﮐﺸ
ﻮر

Spiroclypeus sp. ,Heterostegina sp. ,Eulefidina sp. ,Lepidocyclina sp. Asterogerina sp.,Lepidocyclina
sp. ,Lithophylum sp. ,Nephrolepidina sp. Miogypsina sp. ,Operculina sp.,Pseudolituonella sp. ,Rotalia
vienotti Planaorbulina sp. ,Textularids ,Lenticulina sp.,Valvulina sp.
Amphistegina sp.,Lepidoeyclina sp. ,Miogypsinoides sp. ,Miogypsina sp. Operculina sp.
Pseudolituonella sp.,Asterigerina sp. ,Planorbulina sp.
Cibicides sp. ,Rotalia vienotti ,Spiroclypeous sp. Echinodermata Echinoids spine Lithophyllum sp.
,Lithothaminum sp. ,Miogypsinoides complanatus Spiroclypeous sp.
واحدهاي  OMmو  OMms1در شمال و شمال خاوري ورقه به شكل تپههاي کم ارتفاع رخنمون دارند .واحد OMms1

تناوبي از مارن با ميان اليههايي از ماسه سنگ را در بر دارد .مارنها به رنگ سبز و نارنجي و ماسه سنگ به رنگ زرد-
قهوه اي ت ا سرخ روشن به گونه اکسيده و سست هستند .همراه با مارنها ،آثار رگههاي ژيپس به صورت رشته مانند،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به ضخامت حداکثر  10سانتي متر وجود دارد .اين واحد ضخامت متغيري دارد که چندان هم زياد نيست ولي به دليل
شيب کم اليهها ( 25 - 30درجه به سمت جنوب خاوري) ضخامت ظاهري زيادي نشان ميدهند .واحد  OMmبيشتر
از مارنهاي نارنجي تا سبز همراه با اليههاي ژيپس و کمي سنگ هاي آهكي بيوميكرواسپاريتي خاکستري پديد آمده

تﻣ

است .سطح فرسايشي اين واحد تا اندازه اي هموار است هر چند به طور محلي و در اثر فرسايش آب به مناطق
ناهموار ) (badlandتبدي ل شده است .همبري زيرين واحد  OMms1در بيشتر نقاط با واحد کنگلومرا و مارني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اليگوميوسن  Ocmپيوسته و هم شيب و همبري زبرين آن با واحد ماسه سنگي ميوسن نيزپيوسته و همشيب است.
رخنمونهاي واحد  OMms2در شمال و شمال باختري محدوده نقشه ابرکوه برونزد دارند و شامل تناوبي از مارن و
مارنهاي گچ دار کرم تا سبز روشن و ماسه سنگ هاي قهوهاي تا خاکستري روشن ،کرم تا زرد با اليهبندي نازك تا

و
اﮐﺘ

متوسط و منظم ميباشند .ميان اليههايي از کنگلومراي قهوه اي با جورشدگي و گردشدگي متوسط ،که از قلوههاي
ماسهسنگي و سنگآهكي قديمي ترتشكي ل شدهاند ،در داخل واحد ديده ميشود .در برخي نقاط واريزههايي از اليههاي

واحد Ms

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گراول پوششي بر روي مارنها ايجاد نموده است .همبري زيرين واحد  OMms2با واحد  OMcو OM1هم شيب و
همبري زبرين آن با واحد  OMmنيز پيوسته و همشيب است .ارتباط جانبي واحدهاي اليگوميوسن با ساير واحدها
بعلت قرارگيري در زير پوشش رسوبات جوانتر نامشخص است.
نهشته هاي اين واحد که در شمال خاوري کوه عيش رخنمون دارد در برگيرنده ماسه سنگهاي قهوه اي تا کرم رنگ

زﻣﯿ

با اليه بندي خوب همراه با ميان اليه هائي از مارن هاي سبز تا قرمز و مارنهاي گچدار است .مرز پاييني اين واحد با
واحد  OMms1از سازند قم هم شيب و مرز بااليي آن با واحد  PlQcmهم شيب ،ناپيوسته و با تفاوت ليتولوژي مشخص
است .ضخامت اين واحد در حدود  100 -150متر است.
واحدهای PlQtr2 ،PlQtr1 ،PlQm ،PlQc ،PlQcm

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحدهاي تخريبي پليوسن  -کواترنر بخش ي گسترده از نيمه خاوري ورقه ابرکوه را پوشاندهاند .واحد  PlQcmتناوبي از

کنگلومرا و مارنهاي گچدار را در بر دارد که بر روي واحد  Mmبه گونه هم شيب و ناپيوسته جاي دارد و به طرف باال
واحد  PlQcmبه واحد کنگلومرايي  PlQcتبديل ميشود .واحد  PlQcتناوبي از اليهها ي کنگلومراي نيمه سخت تا سست
خاکستري روشن پديد آمده است ،بيشتر قطعات کنگلومرا از جنس سنگ هاي کربناته اليگوميوسن و کرتاسه هستند
اين قطعات گردشدگي و جورشدگي متوسط دارند .اندازه قطعات از چند ميليمتر تا چند سانتيمتر است .واحد به علت
شيب کم (بين 5-10درجه) در گسترهي بزرگي از بخش مرکزي و شمال خاوري منطقه رخنمون دارد و اکثرا

پادگانههاي بلندي با ضخامت نه چندان زياد را پديدآورده است .ميان اليههايي از مارن هاي گچ دار و ماسه سنگ هاي
زرد رنگ تا خاکستري روشن در اين واحد وجود دارد .واحد  PlQmکه در مناطق شمال و شمال باختري شهر ابرکوه
رخنمون دارند ،از مارنهاي گچ دار قرمز ،کرم و سبز پديد آمده است و به صورت هم شيب و تدريجي بر روي واحد
 PlQcقرار دارند.
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در شمال فراغه ،جنوب خاوري کوه پنجه انگشت و جنوب خاوري کوه اعالء افق هائي از سنگآهك هاي متخلخل
(مشابه با تراورتن) در مجاورت واحد  PlQmقرار ميگيرد و نوع ارتباط آنها در زير رسوبات جوانتر نامشخص است و
روي نقشه به صورت واحدهاي  PlQtr1و  PlQtr2تفكيك و معرفي شده اند .رنگ اين تراورتن ها سفيد ،ليموئي و قرمز
است که بعلت کم بودن ستبرا (حداکثر تا  20متر) و تخلخل زياد قابل بهره برداري نيستند.
نهشتههای كواترنر

آبرفت هاي کواترنر در ورقه ابرکوه به دليل سيماي فرو افتاده و پست آن گسترش بسيار زيادي دارند که بر اساس نوع
مصالح و سطح ترازي که اشغال کردهاند به گونه زير تقسيمبندي شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Qt1

انباشتههاي کواترنر شامل پادگانههاي آبرفتي قديمي و بلند در مناطق کوهستاني که سطحي نسبتا هموار داشته و بر
روي واحد هاي کهن تر قرار گرفتهاند و آنها را ميتوان بقايائي از دشتهاي آبرفتي کهن در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Qt2

انباشتههاي اين واحد از کنگلومراي سخت نشده به شكل مخروط افكنه و دشتهاي آبرفتي کم ارتفاع ،با عناصري
درشت و آزاد تشكيل شده اند که بعلت داشتن شرايط سازوکار و خاك مناسب براي کشاورزي داراي اهميت هستند.

تﻣ

واحد Qal

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آبرفت هاي در حال تشكيل در بستر رودخانهها و ماندرهاي سيالبي و فصلي از ديگر نهشتههاي کواترنري هستند که
در زمان حاضر نيز تشكيل ميشوند.
واحد Qf1 ،Qf2

دشت از اندازه آنها کاسته ميشود.
واحد Qp

و
اﮐﺘ

انباشتههاي مخروط افكنههاي کهن و جوان که هنگام کاهش ناگهاني قدرت حمل رودخانه در جاي پيوستن درهها به
دشتها تشكيل مي شوند و شامل رسوبات سيلتي ،ماسه اي و قلوه سنگي هستند که از سمت کوهستان به سمت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پائين ترين سطح زهكشي بيابانها را که يك حوضه توپوگرافي يا يك حوضه آبخيز داخلي را در برميگيرد پاليا
مينامند که حاصل تخريب و فرسايش در حوضههاي آبخيز و پديده هاي مختلف اقليمي و تغييرات آب و هوا در طي
دوره هاي کواترنر در هر منطقه است .پيدايش اين پالياها بطورمست قيم در ارتباط با عوامل فرسايشي است .بررسي
چين خوردگيهاي گذشته اين پالياهاي فرسايشي نشان مي دهد که در طول دوره کواترنر بخش عظيمي از رسوبات ،در
اثر تخريب از ميان رفته و از تاقديسها و ناوديس ها ،سطوح هموار يا نسبتا هموار کنوني بجا مانده است .به دين سان،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

دشتي يكنواخت و هموار پديدار شده که به وسيله برآمدگيهاي محسوسي با چالههاي مجاور خود ارتباط دارد بيشتر
اين پالياها سطح پايه رودخانههاي فراواني بوده اند که در طول دوره کواترنر مواد تخريبي ارتفاعات مجاور خود را حمل
نموده و در آن انباشته کردهاند و بسته به ميزان دبي آنها و فعاليت آن در محل تخريب ،مواد فرسايش يافته سراسر
پاليا را پوشانده اند .شرايط آب و هوائي در دوره کواترنر در تنوع ناهمواريها و شكل ظاهري ميان چاله ها بسيار مؤثر
بوده است به طوري که هر جا مرطوب تر و ميزان بارندگي و پراکندگي آن بيشتر بوده اين چالهها به دشت هاي حاصلخيز
تبديل شده اند ،ولي هر اندازه که خشكي هوا افزايش يافته چهره بياباني به خود گرفتهاند .پالياي ابرکوه نيز از اين نوع
است .از شمال باختري به جنوب خاوري دشت ابر کوه ،حدود چند صد کيلومتر موازي با روند کوههاي همبست ،گودي
يا مرداب گاو خوني گ سترش دارد( .کفه هاي طاقستان  -حسن آباد  -ابرکوه).
واحد Qscg

پهنههاي رسي ،نمكي و ژيپس داري هستند که در شمال کفه ابرکوه جاي دارند و به طور کلي به صورت باتالقهاي
نمكي هستند.
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واحد Qsd

شامل تلماسه هاي بادي با سيمان شدگي ضعيف و خاستگاه بادي بوده که به وسيله بادهاي شديد و توفاني تشكيل
شده و توسط آنها نيز قابليت جابجائي و روان شدگي دارند .واحد  Qsdاز نظر زماني هم ارز آبرفتهاي رودخانهاي
هستند.
واحد Qscs

پهنههاي رسي ،نمكي و شنداري هستند که در شمال خاوري کفه ابرکوه جاي دارند و به طور کلي به صورت باتالقهاي
نمكي هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Qsf

در محدوده باختري و شمال باختري کفه ابرکوه ،نواحي بسيار پست و مسطح به صورت پهنههائي گسترده وجود دارند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که داراي رنگ سفيد تا کرم روشن هستند و توسط مقادير شايان از مواد نمكي و تبخيري پوشيده شدهاند .اين نواحي
داراي سيستم آبراههاي بسيار ضعيف اند اما رسوبات داراي همگني خوبي هستند .در فصول بارندگي ،اين نواحي تا
اندازهاي باتالقي مي شوند و گذشتن از آنها خطرناك است .در نواحي مرکزي و پيرامون اين مناطق به طور معمول
سطح آبه اي زيرزميني باال و نزديك به سطح زمين است.

تﻣ

واحد Qc

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخنمون هاي اين واحد کنگلومرائي سخت نشده در شمال باختري ورقه در پيكرهاي گسترده برونزد دارند .اين واحد
تخريبي داراي جورشدگي ضعيف است و قطعات تشكيل دهنده آن از واحد هاي سنگي کرتاسه و اليگوميوسن ميباشند.
همچنين ،کفههاي گلي  ،Qmuکفههاي مارني  ،Qmrکفههاي ماسهاي  -رسي  ، Qscکفههاي رسي  Qcfو کفههاي نمكي
 -شني  Qssاز ديگر نهشته هاي کواترنري هستند که در زمان حاضر نيز تشكيل ميشوند.

و
اﮐﺘ

سنگ های نفوذی
واحد ap

در شمال خاوري کوه سياه و شمال تپه محمد غالمي اين واحد آپليتي به شكل توده هاي کوچك و يا زبانههاي دايك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گونه ديده مي شود .سنگ هاي اين واحد رنگ صورتي تا شيري و بافت پورفيريتيك دارند در متن اين سنگ ها درشت
بلورهائي از پالژيوکالز و کوارتز و در زمينه کوارتز  -فلدسپات وجود دارد .با توجه به اينكه سنگ هاي نفوذي واحد ap
واحد  OM1را قطع کردهاند ،زمان تشكيل آنها پس از ميوسن آغازي ( )Post Early Mioceneاست.
زمينشناسي ساختماني

زﻣﯿ

گستره نقشه ابرکوه در تقسيم بنديهاي رسوبي  -ساختاري ايران بخشي از پهنه سنندج  -سيرجان (اشتوکلين )1968
به شمار ميآيد که در حقيقت در حاشيه جنوب باختري ايران مرکزي قرار گرفته است .مرز شمالي پهنههاي سنندج

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 سيرجان با ايران مرکزي به دليل پوشش گسترده سنگ هاي ترسير و رسوبات کواترنر ،تغييرات جانبي رخساره ها ونيز دگرشكليهاي پيچيده به خوبي مشخص نيست .فروافتادگيهاي درياچه ارو ميه ،توزلوگل ،گاوخوني و جازموريان
فصل مشترك تقريبي سنندج  -سيرجان با ايران مرکزي است (اشتوکلين .)1968
کهن ترين سنگ هاي منطقه دولوميت و سنگ آهكهاي بيوميكرواسپاريت وابسته به پرمين پاياني است که در قسمت
باختري ،رخنمون دارند لذا شاهدي براي تحليل رويدادهاي تك تونيكي پيش از پرمين در منطقه وجود ندارد .در اواخر
پرمين رخساره هاي دريايي کم عمق رسوبگذاري (سازند سرخ شيل) به رسوبات کربناته ترياس پيشين ميپيوند .در
طول ترياس فعاليتهاي محدود آتشفشاني جنبش هاي کوهزايي اواخر ترياس (معادل با فاز کوهزايي سيمرين پيشين)
موجب پسروي درياي ترياس و چينخوردگي واحدهاي پرمين  -ترياس ،منطقه بودهاست ،در کرتاسه پيشين دريا بار
ديگر پيشروي کرده و تا اواخر اين زمان درياي کم عمقي بر منطقه حكمفرما ميشود که رسوبات سخت شده آن به
صورت دگرشيب واحدهاي کهنتر را مي پوشاند .در کرتاسه پسين بار ديگر تكاپوهاي زمينساختي (هم ارز با فاز
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کوهزايي الراميد) موجب پسروي دريا ،چين خوردگي و ايجاد شرايط قاره اي در منطقه ميشود .شرايط قاره ايي تا اواخر
اليگوسن در منطقه باقي ميماند.
در اواخر اليگوسن پيشروي دريا موجب قرارگيري اليههاي تخريبي سازندهاي سرخ زيرين به صورت دگرشيب بر روي
واحدهاي قديمي تر منطقه شد .اين دريا به صورت کم عمق تا آکيتانين (سازند قم) بر منطقه حكم فرما بوده است.

ﮐﺸ
ﻮر

اليههاي متناوب تخريبي  -مارني در پليوسن همراه با واحدهاي آهكي  PlQtrنشانگر پيدايش حوضههاي کوچك رسوبي
در زمان پليوسن  -کواترنر است ،که سرانجام تحت تاثير جنبش هاي کوهزايي اوايل کواترنري چين خورده و از آب
خارج شدهاند .نهشته هاي مربوط به کواترنري در تمام نقاط به گونه ناهمساز بر روي واحدهاي قديمي تر قرار گرفته اند.
تحت تاثير حرکات تكتونيكي ياد شده گسلها و چين خوردگيهاي زيادي ايجاد شده است که روند عمومي محور
چينها شمال باختري  -جنوب خاوري و گسلهاي راستالغز داراي روند شمال خاوري  -جنوب باختري و شمال باختري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 جنوب خاورياند .از ميان مهمترين گسل هاي موجود مي توان به زون گسلي محدوده مرکزي ،گسلهاي تل برزه وکفه طاقستان اشاره نمود که بيشتر با عملكرد شيب لغز موجب اختالف ارتفاع در ميان واحدهاي مختلف سنگي شده
اند.

تﻣ

مهمترين چين خوردگيهاي منطقه شامل تاقديس هاي کفه طاقستان و کوه عيش است که با روند شمالباختري –
جنوب خاوري در ميان واحدهاي سنگي اليگوسن  -ميوسن نمايانند و محور آنها به سمت شمال باختر تمايل دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مهمترين عارضه ساختماني ناحيه گسل دهشير است .اين گسل با امتداد شمال باختري  -جنوب خاوري از خاورخارج
منطقه عبور ميکند .اين گسل با طول  350کيلومتر از جنوب نائين شروع و تا نزديكي منطقه سيرجان ادامه دارد
(بربريان و کينگ .)1981 ،در بخش باختري اين گسل از دهشير تا شهر بابك ،افيوليت هاي کرتاسه پاياني  -پالئوسن

و
اﮐﺘ

در طول بيش از  200کيلومتر رخنمون دارند و به نظر ميرسد که آخرين حرکت آن از نوع راستالغز راست بر بوده
باشد (درويشزاده  .)1370عميدي( ) 1362معتقد است اين گسل واحدهاي سنگي کرتاسه را  50کيلومتر جا به جا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نموده است.
در اين منطقه گسلهايي با امتداد  NW-SEکه زاويهاي در حدود  15درجه با گسل دهشير ميسازند جا به جايي
راستالغز راست بر دارند ،که از آن جمله ميتوان به گسلهاي کفه طاقستان و کل برزه اشاره نمود .دسته دوم گسلهاي
منطقه امتداد کلي  WSW-ENEتا  NE-SWدارن د .اين شكستگيها زاويهاي در حدود  70درجه با گسل دهشير داشته
و بيشتر جابهجايي راستالغز چپبر نشان ميدهند .بيشتر گسلهاي موجود در کواترنر از گسلهاي گروه دوم به شمار

زﻣﯿ

ميآيند که از جمله مي توان به گسلهاي بخش مرکزي منطقه اشاره نمود .جابهجايي در امتدا گسلهاي ياد شده را
ميتوان به دليل نيروهاي فشارشي با امتداد  NNE-SSWکه عمود بر جهت باز شدگي درياي سرخ است توجيه نمود.
پديده ساختماني ديگري که در منطقه وجود دارد حوضه هاي فروافتاده کفه تاقستان و ابرکوه است که در جنوب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خاوري و شمال منطقه و در حد پهنههاي سنندج  -سيرجان و اروميه  -دختر قرار دارند که علوي ( )1994اين
حوضههاي فروافتاده را تكتونيكي دانسته است.
زمينشناسي اقتصادي (نشانه هاي معدني)

گستره مورد بررسي داراي قابليتهاي معدني زير ميباشد:
سنگآهكهاي واحد  OM lدر کوه اعالء و جنوب آن به دليل بلوك دهي منا سب و نداشتن خلل و فرج ارزش معدني

دارند در محدوده نقشه ابرکوه معادن بسياري جهت استخراج بر روي سنگآهكهاي سازند قم احداث شده است اما
به علت نبود بازار و يا بازاريابي مناسب ،بهره برداري مناسبي از آنها صورت نميگيرد و بيشتر آنها تعطيلاند.
تراورتن هاي قرمز واحد  PlQtrدر شمال روستاي فراغه و جنوب باختري کوه اعالء جهت سنگ نما مورد بهره برداري
قرار گرفتهاند .همچنين تراورتنهاي شيري تا سفيدرنگ پليوسن  -کواترنري در شمال و شمال باختري ابرکوه نيز
مورد بهره برداري قرار دارند.
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در شمال باختري روستاي فراغه آثار معادن متروکه خاك سرخ به فراواني وجود دارد که در گذشته جهت نماسازي
استخراج شده اند.
پهنه هاي رسي و گلي پيرامون کفه ابرکوه در آجرپزي مورد استفاده قرار ميگيرند.
از منابع تبخيري جنوب خاوري ابرکوه و پيرامون کفه ابرکوه نمك استخراج مي شود.

کتابنگاري

درويشزاده ،ع ،1370 ،زمينشناسي ايران ،نشر دانش امروز.
آقانباتي ،ع ،1383 ،زمينشناسي ايران ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.

ﮐﺸ
ﻮر

در بخش خاوري ابرکوه ،در داخل نهشتههاي نئوژن آثار اليه هاي گچ وجود دارد که در حال حاضر فاقد ارزش اقتصادي
هستند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مهدوي ،م.ع ،1375 ،.شرح نقشه زمين شناسي چهارگوش آباده با مقياس 1:250000سازمان زمينشناسي و اکتشافات
معدني کشور.
عميدي ،س.م ،1372 ،.نقشه زمينشناسي آباده با مقياس  .،1:250000سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني

تﻣ

کشور.
وکيل .ف ،1381-1382 ،گزارش داخلي گروه فسيلشناسي ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کيهاني .ع ،1383 ،گزارش داخلي گروه فسيل شناسي ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.
محتاط .ط ،1382 ،گزارش داخلي گروه فسيلشناسي ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.
داوري .م ،1381-1382 ،گزارش داخلي گروه سنگشناسي ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.

و
اﮐﺘ

ذوالفقاري .ص ،1382 ،گزارش داخلي گروه سنگشناسي ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Berberian, M. & King, G.C.P, 1981, Toward a Paleogeography and
Tectonic Evolution of Iran. Canadin Journal of Earth Scince, 18, 210-265
Alavi, M., 1994, Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran: new data
Tectonophysics 229, 211-238.. and interpretations

10

