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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره - 6563بابل
موقعيت جغرافيایي و آب و هوا

ﮐﺸ
ﻮر

گستره مورد بررسي در چهار گوش  1:100000بابل ،در حد فاصل عرضهای جغرافي ایي ́
 37° -36° 30شمالي و
طولهای جغرافيایيˊ 53˚ 00ˊ- 52˚ 30خاوری جای گرفته است .کرانه جنوبي دری ای خزر ،مرز شمالي و دامنه
شمالي رشته کوه البرز مرکزی ،مرز جنوبي آن را تشکيل ميدهند.

دشت های ساحلي گسترده شده در جنوب دریای خزر به دلي ل موقعيت جغرافي ای خود دارای زمستانهای مالی م
همراه با بارندگي فراوانند و به دلي ل فراواني رودخانه ها از تجمع شهرنشين ي شایان توجهي برخوردارند .در شرای ط

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنوني ،بيشتر شهرهای بزرگ و پرجمعيت منطقه در سواحل دری ای خزر؛ از گرگان تا آستارا ،در نواری به نسبت
باری ک جای دارند که با چهار جاده اصلي فيروزکوه ،هراز ،چالوس و رشت به تهران متصل ميشوند.
پهنای دشت های ساحلي ،نخست از خليج گرگان به سوی بابل پهن مي شود ،آن چنان که در شهرستانهای آمل و

تﻣ

بابل به پيشينه پهنای خود مي رسد و از این بخش به سوی باختر از پهنای آن کاسته مي شود
آب و هوای کرانه جنوبي و جنوب باختری خزر نوعي آب و هوای مدیترانه ای گرم و مرطوب است .درجه حرارت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميانگين در دی ماه ˚ 5˚- 9و در تيرماه ˚ 25˚- 26و گاهي تا  30˚cنيز مي رسد.
ميزان بارندگي ساليانه در کرانه دریای خزر از باختر به خاور بسيار متغير است و از  1500ميليمتر در جنوب باختری
(آستارا  -بندر انزلي) تا  650ميليمتر در جنوب خاوری (بهشهر) نوسان دارد (موسوی روح بخش.)13۸0 ،

و
اﮐﺘ

بر پایه آمار سازمان هواشناسي کشور ( )13۷۸ميزان ميانگين بارندگي ساليانه در ایستگاههای هواشناسي موجود در
گستره از خاور به باختر عبارتند از:

هيدرولوژی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

الریم  ،6۷2/ 5جویبار  ، 66۷ / 2مرکز خدمات وحدت  6۸2 / 1و کي اکال  569 / 5ميليمتر .همچنين بر پایه داده های
ایستگاه سينوپتي ک بابلسر بي شينه ،کمينه و ميانگين دمای ساليان 14/ 3 ،21/6و  1۷/ 9درجه سانتي گراد است.

زﻣﯿ

چهارگوش بابل در حوضه آبریز رودخانه های تاالر و بابل رود؛ که خود بخشي است از حوضه آبریز دریای خزر ،ج ای
گرفته است .رودخانه های اصلي این چهار گوش از باختر به خاور عبارتند از:
کيسه رود ،بابل رود ،تاالر و سياهرود

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این حوضه از شمال به دری ای خزر ،از جنوب به بلندیهای البرز ،از خاور به حوضه آبریز رودخانه تجن -نکا و از باختر
به حوضه آبریز هراز محدود مي شود .عليرغم فراواني آبهای سطحي و باالبردن ميزان ریزشهای جوی و توزیع به

نسبت مناسب زماني .آن و شمار باالی آب بندانها در سطح دشت ،استفاده از آبهای زیرزميني از گذشته دور متداول
بوده است (اطلس منابع آب ایران،ج.)1369 ،2
رژی م آبده ي رودخانه ها زیر تاثير شرایط توپوگرافي و بارندگي منطقه است .بر این پایه رودخانه ه ای این حوضه به
سه گروه بخش مي شوند( :اطلس منابع آب ایران ،ج)1369 ،1
 بخشي که همراه با حوضه های وسيع کوهستاني است و قسمت اصلي ریزشهای جوی در حوضه آبریز آنها بصورتبرف است ،مانند تاالر.
 بخشي از حوضه آبریز در نواحي کوهستاني مرتفع و بخش ي دیگر در نواحي کم ارتفاع مشرف به دریای خزرگسترده شده اند ،مانند بابل رود.
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 بخش اصلي حوضه آبریز در مناطق پوشيده از جنگل گسترش یافته است و آبدهي رودخانه ها حاصل از ریز شباران است ،مانند سياهرود
مهمترین رودخانه های گستره عبارتند از تاالر و بابل رود .گستره حوضه آبریز بابل رود نزدیک به  1400کيلومتر
مربع و ميانگين اندازه بارندگي سالي انه  ۸00ميلي متر است .آبدهي متوسط ساليانه این رودخانه  490ميليون متر

ﮐﺸ
ﻮر

مکعب است و سرشاخه های آن راهي دور را در رشته کوههای البرز نمي پيمایند .گستره حوضه آبریز تاالر حدود
 2000کيلومتر مربع و متوسط بارندگي ساليانه  ۷00ميلي متر ميباشد .آبده ي متوسط ساليانه این رودخانه 3۸0
ميليون متر مکعب است و سرشاخه های آن مسافت زیادی را در رشته کوههای البرز پشت سر مي گذارند ،آ ن چنان
که جنوبي ترین آنها در  30کيلومتری شمال سمنان است.
هيدروژئولوژی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گستره بررسي شده از رسوبات منفصلي پوشي ده شده است که از شمال پهنه به سوی جنوب عبارتند از( :اطلس
منابع آب ایران ،ج .)1369 ،2
 -ماسه های ساحلی

تﻣ

بصورت نواری باری ک با پهنای چند صد متر تا چند کيلومتر در امتداد کرانه دری ای خزر مشاهده مي شوند .ا ین
رسوبات دارای منشاء آبرفتي هستند و توسط رودخانه ها حمل و در برخورد با امواج به دانه  -های ریز ماسه ای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تبدیل شده اند .گسترش و ستبرای ماسه های ساحلي در امتداد کرانه دریا بسيار متغير است و به پيشروی و پسروی
دریا و فاصله ارتفاعات از ساحل بستگ ي
دارد.

و
اﮐﺘ

ماسه های ساحلي به دليل تراوایي مناسب دارای آبخوانهایي محدود و معلق هستند که فقط از سطح تغذیه م ي
شوند .سطح آب زیرزميني در این ماسه ها بسيار کم ژرفاست و کيفيت آب در صورت عدم تداخل با آب دریا مناسب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است.
 -باتالقها و شوره زارها

باتالقها و شوره زارها مناطق پست سطح ي هستند که در طول سال با فصلهای باران ي کم و بيش از آب اشباع شود.
سطح برخي از آنها پوشيده از گياهان خودرو است .این مناطق با وجود پتانسي ل آبي قابل استفاده نيستند ولي در
صورت ایجاد یک سامانه زهکشي مناسب ،مي توانند بعنوان زمين کشاورزی مورد استفاده قرار گيرند.
 -پهنه های آبرفتی دشت

زﻣﯿ

این پهنه ها شامل ،مخروط افکنه ها ،آبرفتهای ميان دشتي ،و آبرفت های پایان دشتي هستند.
مخروط افکنه ها :این انباشته ها در پای دامنه ارتفاعات و در محلي که رودخانه از ارتفاعات وارد دشت مي شود

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تشکيل مي شوند .دانه بندی در نوک مخروط افکنه درشت و تراوایي در این بخش باالست.

در گستره مورد مطالعه مخروط افکنه تجن در رده مخروط افکنه های با آبدهي باال قرار دارند .این مخروط افکنه ها
برروی رسوبات دریاچه ای حاصل از پ سروی و پي شروی پي در پي دریای خزر انباشته شدهاند.
آبرفتهای میان دشتی :این آبرفتها دارای الیه بندی متوسط و غير یکنواخت هستند ،و در مقطع عمودی از الیه هاای
مختلف با دانه بندی گوناگون تشکيل یافته اند .ایان آبرفتهاا فرجاام گاماه دوم رساوبگذاری رژیام هاای رودخاناه ای
هستند و بدین سان پس از مخروط افکنه ها پدیدار ماي شاوند .در ایاران بيشاترین گساترش را در دامناه شامالي و

جنوبي رشته کوه البرز دارند و با چهره نواری با پهنای ناهمسان در شامال رشاته کوههاای البارز از آساتارا تاا گنباد
کابوس امتداد یافته اند.
پتانسي ل آبي این آبرفت ها به سبب تراوایي باال و بویژه تغذیه از جانب مخروط افکنه ها بسي ار زیاد است.
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آبرفتهای پایان دشتتی :این آبرفتها به تخریب در گامه پایاني رسوبگذاری و بي درنا پاس از آبرفتهاای مياان دشاتي
نهشته ميشوند ،دارای ستبرای متغير و گستره زیاد هستند ،دانه بندی آنها بيشتر ریز و به نسبت یکنواخات هماراه باا
رس فراوان است.
چينه نگاری

ﮐﺸ
ﻮر

بدليل نبود داده های دیرینه شناختي و عدم دسترسي به روشهای سن سنجي ،چينه نگاری نقشه ها بر پایه ری خت
چينه نگاری ( )Morphostratigraphyیعني با استفاده از شواهد زمين ریخت شناخت ي -چينه نگاری انجام گرفت.
در گستره مورد مطالعه واحدهای انباشته شده در دشت ساحلي مجاور دامنه شمالي رشته کوه البرز عبارتند از:
انباشته های بادرفت ي کرانه ای عهد حاضر ،نهشته های باتالقي و شوره زار ،نهشته های دلتایي ،آبرفتهای رودخانه ای
عهد حاضر و انباشته های مخروط افکنه تجن.

تﻣ

واحدهای چينه ای گستره بر پایه شواهد زمين ریخت شناسي به شرح زیرند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دشت ساحلي جنوب دریای خزر گواه بر پي شروی و پ سروی پيوسته و پي در پ ي این دریا در روند کواترنر پين بوده
است که به تفصي ل بيشتری در بخش فرگ شت ریخت شناسي ،چينه نگاری کرانه های جنوبي دریای خزر از آن
سخن به ميان خواهد آمد.
نهشته های دشت ساحلی ()Qcp

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همزمان با از ميان رفتن باز پسين ورقه های یخچالي در اروپا ،نزدیک به  ۸000سال پيش (احمدی ،فيض ني ا
 )13۷۸با  13000سال پيش (یاسين  ،)1360سطح تراز دریای خزر به حدود 9000تا ۷000متر رسيد .این مرز با
نام مرز خزرین جدید در گستره نشان داده شده است .در حاليکه هم اکنون سطح تراز دریا به  -2۸متر رسيده

و
اﮐﺘ

است|.
داده های بدست آمده از بررسي چاه های آب وزارت نيرو (سازمان آب منطقه ای نور  )13۷9نيز از بودن نهشته های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دریایي همراه با گوش ماهي در ژرفای زیاد (۷5متر) گواهي مي دهد.
توالي رسویي نهشته شده در دشت ساحلي خزر بر پایه داده های ژئوالکتری ک (وزارت آب و برق )1353 ,و مصطفوی
(گفتگوی شفاهي  )13۷9شامل:
یک الیه رسي  -سيلتي  -ماسه ای همراه گراول به ستبرای  9- 3متر که سطح دشت ساحلي را پوشانده است- .300 - 600متر نهشته های دریایي حاصل از پي شروی دریای خزر در گستره دشت ساحلي.
نهشته های بادرفتی کرانهای عهد حاضر ()Qmb

زﻣﯿ

این نهشته ها شامل تپه های ماسه ای کرانه ای هستند .این واحد در تقسيم بندی پالوسکا و دگنز ( )19۸0رخساره
کرانه ای ناميده شده است ،در بخش کرانه ای جنوب دریای خزر نهشته های ریز دانه تا ميان دانه ماسه ای کرانه ای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تشکيل شده اند .این ن هشته ها دارای پهنای متوسط  300مترند (پالرسکا و دگنز )19۸0
به گمان احمدی ،فيض نيا ( )13۷۸تپه های ماسه ای دراز و کشيده که همراستا با کرانه جنوبي دریای خزر
گسترش یافته اند از ماسه تخریبي و خرده صدف نرم تنان پدید آمده اند و در برخي موارد ارتفاع آنها به  20متر نيز
مي رسد.
نهشته های باتالقی ،شوره زار ()Qlg

این نهشته ها فراورده فرآیندهای دریایي مي باشند و از نوع سيلت ،رس ،ماسه اند و به همراه پوشش گياهي هستند.
مرداب انزلي در دهانه سفيدرود از بزرگترین مردابهای کرانه خزر است .در گستره مورد مطالعه مردابهایي محدود در
بخش خاوری وجود دارند که در برخي موارد با انجام ز هکشي بعنوان زمين کشاورزی به زیر کشت رفته اند.
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نهشته های دلتایی ()Qd

این نهشته ها فراورده گردآمدگي رسوبات رودخانه ای در بر خوردگاه رودخانه و دریا هستند و دارای شکل بادزني با
مثلثي مي باشند .نهشته های دلتایي دارای چينه بندی متقاطع محلي هستند و بطور عمده از رس ،ماسه و بقای
موجودات زنده لب شور پدید آمده اند.
آبرفتهای رودخانهای ()Qal

بر پایه تقسيم بندی (( Allen )1965به نقل از احمدی ،فيض نيا  )13۷۸نهشته های رودخانه در بر گيرنده:
 -آبر فتهای کف بستر رودخانه

ﮐﺸ
ﻮر

 آبرفتهای بيرون از بستر رودخانه هستند. -آبرفتهای کف بستر رودخانه :در گستره بررسي شده ،این انباشته ها شامل نهشته های ک ف بستر اصلي و موانع

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دماغه ای ( )Point barهستند .نهشته های کف بستر اصلي درشت دانه اند و در کف آبراهه بر جای مي مانند و
کنگلومرای کف بستر را پدی د مي آورند .در رودخانه های مارپيچي (تاالر و بابل رود) فرآیند تخریب در بخش کاو و
نهشته گذاری در بخش کوژ به پيدایي انباشته های موانع دماغه ای در بخش کوژ منجر مي شود.

تﻣ

 آبرفتهای بيرون از بستر رودخانه :در گستره بررسي شده ،این انباشته ها شامل نهشته های دشت سي البي وخاکریزهای طبيعي ( ) Leveeهستند .به هنگام سي الب ،آب رودخانه از درون بستر به بيرون از آن سرریز مي شود که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دشت سيالیي ناميده مي شود .این نهشته ها شامل ماسه ریز ،سيلت و رسي هستند.
در رودخانه های مارپيچي نهشته های نواری شکل موسوم به خاکریز طبيعي در بخش کار رودخانه پدیدار مي شوند.
انباشته های مخروط افکنه تجن ()Qtajanf

و
اﮐﺘ

این انباشته ها بصورت مخروطي تجمع ميیابند .در نوک مخروط افکنه رسوبات دانه درشت و به سوی قاعده ن هشته
های دانه ریز نهشته شده اند)Qom ( .
نهشته های دریایی مارنی ،ماسه ای سبز و خاکستری و آبی خاکستری کواترنر (نهشته های دریایی قدیمی)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این نهشته ها حاصل نرونش ست شدید بلوک شمالي گل خزرند و به ندرت در سطح رخنمون دارند .ویژگيهای آنها از
طریق بررسيهای چاه نگاری چاههای اکتشافي شرکت نفت انجام گرفته است.
برای این نهشته ها از خاور به باختر افزایش مي یابد و از  6۷3متر در خاور به 1462متر در باختر مي رسد (یاسين ي
 )1360توالي چينه شناسي این نهشته ها در شمال گسل مازندران عبارتند از( :یاسيني )1360

زﻣﯿ

 رسوبات آشکوب آبشوران ( 1/ ۸ميليون تا  ۷00000سال پيش) رسوبات کاسپين قدیمي ( ۷00000تا  13000سال پيش) رسوبات کاسپين جدید ( 13000سال پيش تاکنون)نهشته های رخنمون ی افته در پایاني ترین جای جنوب خاوری چهار گوش بابل وابسته به آشکوب آبشوران است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زمين شناسي

گستره بررسي شده بر پایه تقسيم بندی نبوی ( )1355و درویش زاده ( )13۷0در پهنه البرز ،زیر پ هنه البرز مرکزی
و واحد گرگان  -ر شت واقع شده است و با انباشته های کواترنر پوشي ده شده است .این انباشته ها شامل رسوبات
دریایي ،رودخانه ای دلتایي و کرانه ای و در بخشهایي باتالقي هستند .از این رو ،فرگشت زمين شناختي منطقه از
زمان پيدایش حوضه پارا تتيس مورد بررسي قرار ميگيرد ،زیرا کليه واحدهای چينه نگاشتي مربوط به این حوضه
هستند.
در طي نئ وژن در حوضه رسوبي در فالت ایران گ سترش داشته است ،حوضه شمالي که پاراتتيس ناميده ميشود به
چند حوضه کوچکتر تقسيم مي گردد که عبارتند از( :یاسيني )1360
 پارانتيس باختری پاراتتيس مرکزی4

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 پارا تتيس خاوریگستره بررسي شده بخشي از حوضه پاراتتيس خاوری است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

در جدول ( )1آشکوبهای کواترنر حوضه پاراتتيس خاوری به صورت خالصه آمده است (یاسيني .)1360

تﻣ

جدول ( :)1ا شکوبهای کواترنر حوضه باراتتيس خاوری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در فاز آلپي مياني برپایي رشته کوههای البرز جدایي حوضه پاراتتيس از تتيس را در پي داشته است و در فاز آلپ ي
پایاني نهشته های نئوژن حوضه پاراتتيس دچار چين خوردگي شده اند (یاسين .)1360
فرونشست حوضه خزر جنوبي که خود بخشي از حوضه پاراتتيس است در زمان ائوسن ( 55ميليون سال پيش) آغاز

و
اﮐﺘ

شده و تا عهد حاضر ادامه دارد .ميزان آن در مقاطعي از زمان در نئوژن و پليستوسن افزایش ی افته ا ست .در حاليکه
در طي  0-20ميليون سال اخير نزدیک به  10کيلومتر از نهشته های نئوژن  -کرائرتر در حوضه خزر جنوبي انباشته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده اند ،تنها  ۸00متر از این نه شته ها در راستای دامنه شمالي کوههای البرز که مرز جنوبي حوضه خزر را ت شکي ل
مي دهند نهشته شده اند ()Beberlin19۸3
بررس ي تاریخچه فرونشست حوضه خزر جنوبي بيانگر دو گامه آشکار است گامه یکم در بر گيرنده زمان پيدایش
حوضه تا حدود  5/ 5ميليون سال پيش (پليوسن) است..
در این گامه نرخ فرونشست زمين ساختي به نسبت پایين بوده است گامه دوم از  5 / 5ميليون سال پيش تا عهد

زﻣﯿ

حاضر را شامل ميشود .در این مرحله نرخ فرونشست زمين ساختي بگونه ای فزاینده افزایش یافته است .برحب
برآوردهای انجام شده  40درصد از فرونشست زمين ساختي رخ داده در حوضه خزر جنوبي در این فاصله زمان ي
انجام گرفته است (.)Allen et al., 2002
برپایي و چين خوردگي کوههای البرز و تالش که مرز جنوبي حوضه را مي سازند و فعاليت لرزه ای کنوني نشانگر
این است که پوسته در حال کوتاه شدگي و ستير شدگي است وگستره زیر رژیم فشاری قرار دارد ()Berberian1983

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گرچه این کوت اه شدگي مورب ب صورت گسلش راندگ ي و راستالغزمحض نمود مي یابد اما مولفه های حرکتي مزدوج
رأست لغز و چپلغز موجود در البرز خاوری و کپه داغ موید این نکته اند که خوضه خزر جنوب ي به سان یک بلوک سلب
عمل مي کند که نسبت به اوراسيا و ایران دارای حرکت به سوی باختر است ()Jackson et al.2002
زمين شناسي ساختماني

سراسر گستر ،بررسي شده پوشيده از انباشته های آبرفتي کواترن ر است .پوشش گياهي بصورت اراضي کشاورزی ،
جنگل و مرتع سراسر گسترده را فرا گرفته ،از این رو ،نگاره های هوایي و ماهواره ای هيچ گونه خطو ارگي بارزی را
نشان نمي دهند ،در بررسيهای صحرایي نيز در هيچ یک از ترانشه های حفر شده گواهي پر گلش مشا هده نشد.
پس به منظور بررسي های ساختاری از داده های ژئوفيزیکي و زمين ریخت  -زمين ساختي بهره گرفته شد.
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داده های ژئوفیزیکی

از داده های زیر برای تعيين خطواره های ساختاری گسترده استفاده شد:
 گراني مغناطيس هوایي ژئوالکتری کنياز به یادآوری است که پهنه گلش پنهان استنباط شده از طریق داده های ژئوفيزیکي نامبرده ب خوبي با خطواره
های آمل و بابل (شاه پ سند زاده و زارع  )13۷4که از طریق رو مرکز مهلرزه ای زمين لرزه های م ختلف شناسایي

ﮐﺸ
ﻮر

شده اند هماهن است.
گرانی :گسلش استنتاج شده از برداشتهای گراني شرکت ملي نفت (طباطبائي ،غروی  )13۷9داللت بر گسلش ژرف

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با راستای خاوری  -باختری دارد که مي تواند فرجام تکاپوهای ساختاری به پيروی از فرونش ست حوضه خزر جنوب ي
باشد (طباطبائي ،گفتگوی شفاهي .)13۸0
این خطوارگي ها دارای روند چيره باختری -خاوری هستند.

تﻣ

مغناطیس هوایی :بررسي نقشه انطباق به قطب ( )Reduction to the poleگستره نشانگر خطوارگيهای ژرف است
(امين مطلبي گفتگوی شفاهي  .)13۸0در این داده ها فاصله خط پرواز  ۷/5کيلومتر و فاصله خطوط کنترل 40

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کيلومتر است.
روند و موقعيت این خطوارگي ها در گستره بابل هماهنگي شایسته ای با خطوارگي های بدست آمده از داده ها ی
گراني را شان مي دهد.

و
اﮐﺘ

ژئوالکتریک :بررسيهای ژئوالکتریک به منظور بررسي پتان سيل آبخوانهای دشت های آبرفتي کرانه های جنوب ي
دریای خزر در دهه  1350بوسيله شرکت آب کاو صورت گرفت .بررس ي نقشه های پي سن هادی (سازند ی اکو) با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ژرفای کمتر از  600متر نشانگر توپوگرافي ناهموار پي سن ژئوالکتریک است.
از آنجائيکه بنابر پالوسکا و دگنز ( ،)19۸0امکان یک رویداد شدید تکتونيکي در پایان آشکوب باکو وجود دارد که
همزمان با شتاب گرفتن برپایي البرز و آغاز جوانترین فاز خشکي زایي در کرانه های جنوبي خزر است ،پس
توپوگرافي پي سن در مطالعات ژئوالکتریک را ميتوان ناشي از گسلش دانست.
به همان سان که در گس تره دشت تهران نيز بررسي توپوگرافي پي سن ژئوالکتری ک (سازند هزار دره) نشانگر نطابق

زﻣﯿ

قابل قبولي بين گسلش و ناهمواریهای پي سن است (رضانيان .)13۷6
این گسلها بوسيله 300- 600متر از نهشته های دری ایي دست ساحلي خزر پوشيده شده اند .توالي رسوبي پوشاننده
آنها براساس داده های ژئوالکتریک (وزارت آب و برق )1353 ،و مصطفوی (گفتگوی شفاهي  )13۷9عب ارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 یک الیه رسي  -سيلتي به ستبرای  3- 9متر 300 - 600متر نهشته دریایي دشت ساحلي خزر که بر روی سن

کف هادی نه شته شده است.

خطوارگيهای استنباط شده از این داده ها که همگان در ژرفای  200- 600متری جای دارند و دارای روند شمال
خاور  -جنوب باخترند.
روند خطواره های استنتاج شده از همه داده های ژئوفيزیکي داللت بر خطوارگي اصلي با روند تقریبي خاوری
باختری و در روند فرمي شمال باختر۔ جنوب خاور و شمال خاور  -جنوب باختر دارد که بخوبي با کوتاه شدگ ي
شمالي -جنوبي حاکم بر گستره سازگاری دارد.
داده های زمین ریخت  -زمین ساختی

از آنجایيکه چين خوردگي پویا و کج شدگي و برپایي حاصل از آن بر خالف گسلش دارای تظاهر سطحي مالیمي
است ،مي توان با بررسي تغييرات پيچ و خم رودخانه به وجود حرکتهای زمين ساختي مالیم اخير پي برد ،زیرا
ریخت شناسي رودخانه به شبب بستر بسيار حساس است (.)Hancock1994
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در گستره بررسي شده ،با سنجش شاخص پيچ و خم رودخانه های تاالر و بابل رود ،ميزان تغيير در انحنا اندازه
گيری شد (نمودار )1
منحني پيچ و خم این رودخانه ها دارای نقاط اوج هماهن است و در فواصل  20- 1۸و 12کيلومتری خط ساحل ي
افزایش مي یابد .در رودخانه تاالر نقطه اوج موجود در  12کيلومتری خط ساحلي قابل انطباق بر یک گسل پنهان با
روندخاوری  -باختری و نقطه اوج موجود در  1۸کي لومتری خط ساحلي قابل انطباق بر مرز خزرین جدید است .در
رودخانه بابل رود نقطه اوج موجود در  12کيلومتری خط ساحلي قابل انطباق بر مرز خزرین جدید ا ست.
گسل خزر

ﮐﺸ
ﻮر

در گستره بررسي شده در پایاني ترین جای جنوب خاوری چهار گوش بابل در مرز توپوگرافي دشت  -کوهسنان،
گسل خزر موجب رخنمون بافتن نهشته های دریایي قدیمي در کنار آبرفتهای عهد حاضر شده است ،گسل خزر مرز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توپوگراني شاخصي را در درازنای  600کيلومتری خود ایجاد کرده است .پرتگاه بارز ميان دامنه شمالي کوههای البرز
در جنوب و دشت ساحلي خزر جنوبي در شمال مي تواند فرجام حرکت های معکوس در راستای این گسل باشد
( .)Beberian1983گسل خزر از گرگان در خاور تا الهيجان در باختر ادامه مي یابد و در قسمت مرکزی به سوی

تﻣ

جنوب خمي دگي دارد (موسوی روح بخش .)13۸0
همچنين این گسل موجب شده است که شيستهای گرگان در همبری انباشته های کواترنر دشت ساحلي جنوبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دریای خزر قرار گيرند که که خود نشانه دیگری از برپایي قائم بسي ار بزرگ در راستای این گسل است (19۸3
 .)Berberianفرورفتگي دریای خزر و ریخت شناسي دشتهای ساحلي مازندران و گي الن به دليل حرکت های رخ
داده در راستای این گسل است .بخش شمالي این گسل همراه با کف دریای خزر در حال فرونشيني تدریجي است

و
اﮐﺘ

آن چنانکه از اواخر نئوژن تا عهد حاضر (حدود  2ميليون سال اخير) نهشته های در طرف این گسل حدود 3000
متر اختالف ارتفاع یافته اند .شواهد گوناگون بدست آمده از بررسيهای چاه نگاری نيز بيانگر فرونشست حوضه خزر و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دشت ساحلي در امتداد گس ل خزر است .سرعت فرونشست یکنواخت نيست و از خاور به باختر افزایش مي ی اب د
(موسوی روح بخش )13۸0
فرگشت ریخت شناسي .چينه نگاشتي کرانه های جنوبي دریای خزر

دریای خزر که بزرگترین دریاچه داخلي با زهکشي دروني در کره زمين است ،در حقيقت یک فروافتادگي درون قاره
ای است .ستبرای سنگها و نهشته در حوضه خزر جنوبي به حدود  20کي لومتر مي رسد که از بزرگترین انباشتگ ي

زﻣﯿ

های رسوبي موجود در کره زمين است .نيمي از این انباشته ها در طي  55ميليون سال اخير گذاشت ه شده اند .نرخ
فرونشست ساختاری در این بخش از حوضه خزر  1/ 5- 10برابر ميزان ثبت شده در حوضه های پيش بوم در
دنياست( ) Allen et al., 2002حوضه خزر جنوبي که دارای پي سن اقي انوسي است .به سان ی ک بلوک صلب که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خود دارای دگرشکلي ناچيزی است عمل مي کند و بوسيله کمربندهای فعال چين  -راندگي قوسي شکل که تشکي ل
کوههای تالش  ،البرز و کپه داغ را داده اند ،احاطه شده است (.)Berberian1983
از آغاز دوره پالئوژن ،همراه با تکوین کمربند آلپي ،پالئوتتيس به دو حوضه جدای از هم بخش مي شود .حوضه
شمالي آن که دارای محيط رسوبي لب شور است حوضه پار اتتيس ناميده مي شود (یاسيني .)1390
این حوضه با تکوین کمربند آلپي به حوضه های کوچکتر بخش مي شود ،بگونه ای که دریای خزر کنوني بخشي از

پاراتتيس خاوری است (یاسيني  .)1360این دریا از دوران سوم با دریاهای پيرامون خود ،مانند دری ای سياه و آرال
مرتبط بوده ،اما از انتهای پليوسن این ارتباط قطع شده ،و دریای خزر تاریخچه ریخت شناسي ،چينه نگاشت ي
مستقلي را پي موده است (متعمد .)13۷6
این دریا از دیدگاه موقعيت جغرافيایي در شمار در باجه های باران ي رده بندی مي شود .در نتيجه تغييرات سطح تراز
آن تابع تغييرات سطح تر از دریاهای آزاد نيست .بي الن آن در دورهای یخبندان مثبت و در دوره های بين یخبندان
منفي است .از این رو ،سطح آن از هولوسن به تدریج تا  2۸متر پائين آمده است (معتمد .)13۷6
7
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در روند پليستوسن باال و هولوسن زیرین  4نوسان بزرگ مقياس در سطح آب دری ای خزر رخ داده است که عبارتند
از:
(( )Mamedov1997به نقل از احمدی ،فيض نيا .)13۷۸
 -پيشروی خوالينين زیرین ( 23000( )Early Khvalynlanتا  24000سال پيش)

ﮐﺸ
ﻮر

 پسروی پنوتارین ( )Yenotavianبا منگيشالک ( 2400- 1۷000( )Mangyshlakسال پيش) پيشروی خوالينين باالیي ( 16000- ۸000( )Lale Khvalynianسال پيش) پسروی خزرین جدید ( ۸000( )Neo- Caspianسال پيش)پيشروی خوالينين زیرین در دوره یخچال ي و پسروی خزرین جدید همراه با از ميان رفتن باز پسين ورقه ه ای
یخچالي اروپا انجام گرفته است (احمدی ،فيض نيا  ،)13۷۸در این زمان سطح تراز دریای خزر نزدیک به  -9تا - ۷

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متر بوده است که در چهار گوشهای نور و بابل بصورت مرز خزرین جدید ( )Neo- caspian Boundaryمشخص شده
است .این مرز در نگاره های هوایي چهار گوش  1:100000بهشهر به چهره یک خطوارگي آشکار در پهنه ساحل ي
قابل مشاهده مي باشد (قاسمي ،گفتگوی شفاهي)13۸0 ،

تﻣ

با وجود آنکه بنابر شواهد موجود پيوندی مشخص ميان فازهای انباشت رسوی -فرسایشي با آب و هوا وجود دارد.
پالوسکا ودگنز ( )19۸0بر این باورند که آشکوبهای باکو (سفيدرود) ،خزر (هراز) و خوالينين زیرین (چالوس) که در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خزر جنوبي نشانگر دست کم  3فاز انباشت رسوبي هستند ،پيوندی مشخص با دگر گونيهای آب و هوایي پلينوسن
ندارند.
هرچند علت اصلي این اختالف نظر را مي توان در ناهمساني آشکار در نتایج سن سنجي جستجو کرد.

و
اﮐﺘ

منابع

ﻦ
ﺷﻨﺎ
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زﻣﯿ

 احمدی ،ح و فيض نيا ،س13۷ ،ص  ،۸سازندهای دوره کواترنر (مباني نظری و کاربردی آن در منابع طبيعي)،انتشارات دانشگاه تهران ،شماره 2424

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 امين مطلبي ،ن ،13۸0 ،گروه ژئوفيزیک هوایي سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور پالوسکا ،أو دگنز ایت  ، 19۸ ،زمين شناسي کواترنر کرانههای دریای خزر ،مترجم ،شهرابي ،م بازنگری علي پور ،ک.سازمان زمين شناسي کشور (.)13۷1
 درویش زاده وع  ،13۷00زمين شناسي ایران ،انتشارات امير کبير ،نداء رضائيان ،م ،13۷1 .عملکرد گسلهها بر تغييرات سطح ایستایي آبهای زیرزمين ي دشت تهران .پایان نامه کارشناس يارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -سازمان آب منطقهای نور  ،13۷9گزارش چاههای آب منطقه نور

 سازمان هواشناسي کشور ،13۷۸ ،مرکز خدمات ماشيني. شاه پسندزاده م و زارع،م ،13۷4 ،بررسي مقدماتي لرزه خيزی ،لرزه زمين ساخت ،خطر زمين لرزه  -گسلش درپهنه استان مازندران ،موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 طباطبائي ،ه و غروی،م ،13۷9،گزارش تعبير و تفسير عمليات گراني و مغناطيس سنجي ناحي ه کوهپایه مازندران(نکا) فاز  ،1مدیریت اکتشاف  -اداره کل ژئوفيزیک شرکت ملي نفت ایران.
8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 طباطبائي ،13۸0 ..،شرکت ملي نفت ایران ،مدیریت اکتشاف قاسمي ،م ،13۸0 .سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور ،گروه زمين ساخت. مصطفوی  ،13۸0،سازمان آب استان مازندران ،شهرستان آمل -متعمد ،ا ،13۷6 ،کواترنر (زمين شناسي دوران چهارم) انتشارات دانشگاه تهران.

ﮐﺸ
ﻮر

 موسوی روح بخش ،م ،13۸0،زمين شناسي دریای خزر .گزارش شماره  ،۸0سازمان زمين شناسي و اکتشافاتمعدني کشور.
 نبوی ،م ،1355 ،مختصری از سرگذشت زمين شناسي ایران ،سازمان زمين شناسي کشور وزارت آب و برق ،1353 ،بررسيهای ژئوالکتریکي نواحي بابل ،آمل و شامي (استان مازندران) مهندسان مشاور آبکاو ،تهران

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 وزارت نيرو ،1369 ،اطلس منابع آب ایران ج  ،1گزارش هيدروژلوژی وزارت نيرو ،1369،اطلس منابع آب ایران ج  ،2گزارش هيدروژئولوژی -یاسيني ،ا ،1360 ،نگاهي به رسوبات نئوژن حوزه پاراتتيس جنوب دریای خزر در منطقه واقع بين علمد .تا نکارود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

(شمال گسل شمالي البرز) ،نشریه انجمن نفت ایران ،شماره 13

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

نمودار  :1ميزان شاخص پيچ و خم رودخانه های تاالر و بابل رود و هراز
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