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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  -7062بسطام
موقعيت جغرافيايي ،ريخت شناسي و شرايط آب و هوايي منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه يكصدهزارم بسطام ،بخش جنوب خاوري چهارگوش گرگان با مقياس  1:250000است که در محدوده ي
جغرافيايي ْ 55تا َ 55ْ/30طول هاي خاوري و ْ 36تا َ 36ْ /30عرض هاي شمالي ،در استان سمنان جاي دارد .شهرستان
بسطام در گوشه ي شمال باختري ورقه با گستره ي تقريبي  16کيلومترمربع ،بزرگترين شهر اين منطقه است .اين
شهرستان با آرامگاه با يزيد بسطامي «عارف نامدار قرن سوم هجري» ارزش تاريخي يافته است .روستاهاي قدس و
اَرميان در خاور منطقه ،دِزِج ،مهدي آباد ،رويان ،جعفرآباد و حسين آباد ساغري در جنوب شهرستان بسطام ،مهم ترين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روستاهاي ناحيه اند.
کشتزار (کالته يا کوگي) هايي پرشمار در خاور و جنوب روستاهاي قدس و ارميان ،جاي دارند .پيشه ي مردم دامداري
و کشاورزي است و فرآورده هاي کشاورزي آن صيفي جات ،سيب زميني ،گندم و جو است .فرآورده ي باغ هاي

تﻣ

شهرستان بسطام و روستاهاي جنوب آن (انگور ،آلوو زردآلو) خشكبار شده و به عنوان سوغات شهر شاهرود شناخته
مي شوند .قالي بافي نيز به گونه اي پراکنده در روستاهاي منطقه انجام ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آزادراه (جاده ي آسفالته ي يك طرفه) شاهرود ـ بسطام ـ ميامي ،جاده ي مشهد ،در نيمه شمالي ورقه و جاده هاي
درجه يك (آسفالته ي دو طرفه) شاهـرود به ترود در جاشيه ي باختري منطقه و شاهرود ـ دزج ـ خان خــودي
«معدن شن و ماسه» در جنوب خاوري شاهرود ،راه هاي اصلي منطقه اند .ديگر راه هاي منطقه که امكان دستيابي به

و
اﮐﺘ

رخنمونها را فراهم مي آورد ،جاده هاي درجه دو (شوسه) و بيشترشان درجه سه (خاکي) است.
کوه ب سطام در گوشه ي شمال باختري منطقه بخشي ناچيز از رشته بلندي هاي البرز خاوري است که بلندايي برابر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 1750متر از سطح تراز آب هاي آزاد دارد .کوه ارميان در ميانه ي خاوري ورقه با بلنداي  2300متر از سطح آب هاي
آزاد ،بلندترين نقطه منطقه را ميسازد .بخش هاي شمالي منطقه کم بلندايند ولي کمترين بلنداي منطقه در گوشهي
جنوب باختري با بلنداي  1080متر است .جنوب خاوري منطقه نيز بلندايي متوسط دارد .از اين رو بيشتر بلندي هاي
منطقه بخش هاي مياني ورقه را دربرگرفته اند .بلنداي ميانگين شهرستان بسطام نيز حدود  1400متر است.
در فصل زم ستان بخش هاي شمالي منطقه آب و هواي به نسبت سرد و مرطوب و در فصل تابستان آب و هواي معتدل
دارند .نواحي جنوبي منطقه داراي آب و هواي نيمه خشك کويري با بارندگي و رطوبت ناچيز است .باالترين اندازه ي

زﻣﯿ

دما  42ْ Cو پايين ترين  13/5ْ Cاست .اندازه ي ميانگين بارش ساليانه از  62/8تا  145/2ميلي متر متغير است ولي در
برخي از زمان ها با تغيير نابهنگام عوامل جوي افزايش يا کاهش قابل توجهي دارد .رودخانه فصلي شاهرود (تاش) که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از بلنديهاي البرز در شمال باختر منطقه سرچشمه ميگيرد ،آب زمين ها و قنات هاي شهرستان بسطام و روستاهاي
جنوب آن را فراهم مي کند .چند رشته ي فرعي بستر رودخانه هاي فصلي نيز در نواحي شمال ،شمال خاور ،جنوب و
خاور منطقه وجود دارند .تراکم جمعيت منطقه در شهرستان بسطام و روستاهاي جنوب آن و اندکي در روستاهاي
قدس و ارميان است .در جنوب منطقه نيز به علت شرايط آب و هوايي سكونتي ديده نمي شود.

زمين ريخت شناسي )(Geomorphology

زمين ريخت شناسي منطقه متناسب با جنس واحدهاي سنگي رخنمون ها ،سازوکار گسل ها ،جهت نيروهاي
زمين ساختي و ساختمان هاي زمين شناسي آن به شرح زير است:
سنگ آهك هاي اربيتولين دار کرتاسه ي پيشين ) (Kl1در ميانه ي خاوري منطقه (کوه هاي ارميان و دوچيله) ،سنگ
آهك هاي سازند الر ) ، (J lکوه بسطام ،در گوشه ي شمال باختري و سنگ آهك ها و دولوميت هاي پرمين
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(سازندجمال) ، (Plj, Pdjپيره کوه و شغال کوه ،در ميانه ي باختري منطقه ،بيش بلنداي منطقه را ميسازند که سخت
فرساين د و ستيغ ها و پرتگاه هاي پرشمار در آنها شكل گرفته است .تناوب مارن هاي ژيپس دار و نرم فرساي ميوسن
) (Mgmگستره اي پهناور از شمال منطقه را به شكل تپه ماهور دربردارند که ريخت شناسي کلوتي ) (bad landبه
ناحيه داده اند .رشته بلنداي به نسبت باال و به گونه ي محلي ستيغ ساز کنگلومراي پليوکواترنري ) (PlQcو توالي به
تقريب نرم فرساي مارن و ماسه سنگ هاي ميوسن ) (Mm.sو ائوسن ) (Em2ميان آنها با روند تقريبي خاوري ـ باختري،
ناحيه ي کم بلنداي شمال منطقه را از بلندي هاي مياني ورقه جدا ميسازند .تاقديس پالنژ ) (plungeدار جنوب
روستاي قدس ،تاقديس سنجوان ،که بيشينه ي آن از توالي شيست ،اسليت ،ماسه سنگ و شيل دگرگونه ي ژوراسيك

ﮐﺸ
ﻮر

پسين ) (Jsch.s3با بلنداي متوسط پديد آمده ،در بخش هاي شمالي و مرکزي آن به علت برونزد واحدهاي آگلومراي
توفي ) ،(agاسليت ،فيليت ،ماسه سنگ و ريوليت دگرگونه ) (sh.s.rو گرانيت ) (grبلنداي بيشتري دارد و به سوي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوب و جنوب باختري و يال هاي تاقديس با افزايش اسليت و شيل هاي دگرگونه به تدريج کم بلندا ميشود و سپس
با پوشش کنگلومرايي ) (Ec2,Ec.s2بلندايي بيشتر مي يابد .رخنمون جنوب باختري کوه سنجوان که واحدهاي سنگي
ائوسن پيشين ) (Esl1,Es.m1است ،به علت برونزد سنگ هاي آذرين مونزوديوريت ـ گابرو در بلنداي ،آن نماي مخروطي

تﻣ

شكل دارد که از چشم انداز شمالي به خوبي نمايان است .هسته ي ) (coreتاقديس پالنژ دار کوه کمرسياه به علت
برونزد مارن هاي ائوسن )  (Em2بلندايي چندان ندارد و آبراهــه هاي پهن فراوانـ ي آن را قطع کرده اند و از اين رو

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سيمــاي کلوت ) (bad landبخود گرفته است .اين ساختمان تاقديسي به سوي دماغه ) (noseو يال جنوبي با رخنمون
هاي شيل و ماسه سنگ ) (Esh.s.m2و سپس کنگلومرا ) (Ec2بلنداي بيشتري مييابد .بي شك عملكرد گسل وارونه
) (reversي ميامي که از ميان اين سنگ نهشته ها گذر مي کند در افزايش بلنداي اين واحد بي تاثير نبوده است.

و
اﮐﺘ

انباشته هاي کم بلنداي کواترنر بخش گستــرده اي از جنوب منطقه را پوشاندهاند که گستره ي دشتــي ناحيه را
ميسازند .شيب دشت ) (Slope of planeاز سوي شمال خاوري به طرف جنوب باختري است .جنوب و جنوب خاور

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه با رخنمون هاي به نسبت گسترده ي کنگلومراي نئوژن ) (Ngcنسبت به دشت پيرامون بلنداي بيشتري مييابد.
پهنه گلي «رسي» ) (Qcfدر جنوب باختري منطقه پست ترين زمين ها را تشكيل ميدهد .مخروط افكنه ها )  (Qfو
پهنه هاي سنگ واريزه اي  (Qsc) ،Scree،به نسبت گسترده اي در پيرامون بلندي هاي منطقه پديدار شده اند که با
سازوکار گسل ها بي ارتباط نيست.

موقعيت ساختاري منطقه در زمين شناسي ايران

فالت ايران از نگاه ساختماني ـ رسوبي به چندين پهنه ) (Zoneساختاري تقسيم ميشود که مرز جدايش بيشتر آنها

زﻣﯿ

گسل هاي اصلي يا روراندگي هاي مهم است.
ويژگي هاي زمين شناختي گستره ي مورد بررسي به دو پهنه ي ساختاري ايران مرکزي و بينالود (البرز خاوري)،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

«برپايه ي تقسيم بندي م.ح.نبوي  »1355وابسته است و در حقيقت اين منطقه در گستره ي مرزي ميان اين دو پهنه
جاي دارد .بخشي کوچك از منطقه،کوه بسطام ،در گوشه ي شمال باختري ورقه ،با پهنه ي ساختاري البرز خاوري
هم خواني دارد و راستاي ساختاري آن هم آهنگ با بخش خاوري کوه هاي البرز ،شمال خاوري ـ جنوب باختري و يا
خاوري ـ باختري ،است .پهنه ي ساختاري ايران مرکزي دربرگيرنده ي گستره ي پهناوري از شمال تا جنوب منطقه
است .مرز جدايش اين دو پهنه ي ساختاري در منطقه ،گسل رانده ) (thrustي شاهرود است که مانند راندگي هاي

پرشيب دامنه ي جنوبي رشته کوه هاي البرز در زير انباشته هاي آبرفتي پنهان ) (hiddenاست .اين گسل در حقيقت
دنبا له ي گسل اصلي و شناخته شده ي ،آبيك ـ فيروزکوه ـ شاهرود (م.ح .نبوي  ،)1355است.
روندهاي ساختاري اصلي زون هاي همسايه ي ايران مرکزي بگونه اي پيچيده در پهنه ي ساختاري ايران مرکزي ديده
مي شوند .بدين سان ،پهنه ي ايران مرکزي در محدوده ي ورقه بسطام ،به علت نزديكي با زون البرز خاوري ،داراي
روندهاي ساختاري (ساختماني يا رسوبي) اصلي با گرايش شمال خاوري ـ جنوب باختري و يا خاوري باختري است.
پهنه ي البرز خاوري در اين گستره ،تنها ،شامل سنگ هاي ژوراسيك (سازند دليچاي ، Jd ،و سازند الر )J l ،با رخساره ي
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کربناتي است که با رخسار ه ي دگرگونه ي ژوراسيك پهنه ي ايران مرکزي در منطقه (شيست ،اسليت ،ماسه سنگ و
شيل دگرگونه) (Jsh.s2,Jsch.s3ناهمساني چشم گير دارد .کهن ترين واحد سنگي پهنه ي ايران مرکزي در اين منطقه
سنگ نهشته هاي آهك و شيل کربونيفر پيشين ) (C l.shو جوان ترين واحد آن کنگلومراي پليو ـ کواترنر ) (PlQcاست.
چينه نگاري )(Stratigraphy
سنگ هاي پالئوزوئيك

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ هاي پالئوزوئيك در ميانه ي جنوبي و جنوب باختري منطقه و در کوه هاي پيره کوه ،شغال کوه و بينه کوه ،با
گسترشي در راستاي شمال خاور ـ جنوب باختر ،رخ نمو ده اند .ديرينه ي اين سنگ ها کربونيفر پيشين و پرمين است
و به شكل چند رخنمون جدا از هم نمايان هستند.
سنگ هاي كربونيفر پيشين (واحد(Cl.sh

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توالي اين سنگ ها به عنوان کهن ترين سنگ هاي منطقه در جنوب پيره کوه ديده ميشود و شامل سنگ آهك
کرينوييد دار و شيل آهكي خاکس تري تيره با اليه بندي به نسبت منظم است که به سوي شمال باختر شيب دارند.
مرز زيرين اين سنگ ها پوشيده از انباشته هاي کواترنر و همبري زبرين آن با سنگ آهك پرمين (سازند جمال،)Plj ،

تﻣ

ناپيوسته ي فرسايشي است .ستبراي تقريبي اين توالي  400-450متر است .در ميان اين تناوب سنگ هاي ولكانيك
پرفيري ) (Vبه رنگ زيتوني تا سبز تيره ،با ترکيب متوسط تا بازيك ،اسپيليتي شده و کربناتيزه ،ديده ميشود که

سنگ هاي پرمين ،سازند جمال(Pj) ،

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دربردارنده ي نازك اليه هايي از سنگ آهك ماسه اي به رنگ قرمز آجري است .ميكروفسيل هاي شناسايي شده در
سنگ آهك ها ديرينه ي کربونيفر پيشين را براي اين واحد سنگي ارزيابي ميکند( .ش.اللـه مددي)
- Endothyra sp. - Earlandia sp. - Tuberitina sp. - Bisphaera sp.
اين واحد با سازند سردر  1در ايران مرکزي هم ارز سني است.
اين سازند از دو بخش سنگ آهك زيرين و دولوميت زبرين پديد آمده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد سنگ آهك )(Plj

اين واحد از سنگ آهك خاکستري رنگ ،سنگ آهك با تبلور دوباره ي خاکستري تيره و سنگ آهك دولوميتي
خاکستري روشن تا زردرنگ و با اليه بندي ستبراليه تا توده اي ،پديد آمده است .رخنمون هاي اين واحد در گستره
ي جنوب باختري منطقه بگونه ي بلندي هاي جدا از هم « ،کوه هاي پيره کوه ،شغال کوه و شاخه اي از بينه کوه ديده

زﻣﯿ

مي شوند .اليه بندي اين سنگ ها به تقريب نامنظم ولي شيب همگاني آنها به سوي شمال باختري است .در اين واحد
فسيل شاخص  Fusulinaو خرده هاي فسيلي ،گاستروپد ،براکيوپود ،اکينوييد و ساقه ي کرينوئيد ،ديده ميشود .در
رخنمون پيره کوه اين واحد با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ هاي کربونيفر پيشين ) (Cl.shجاي ميگيرد و همبري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زبرين آن به تدريج دولوميتي ميشود ) .(Pdjدر رخنمون شغال کوه همبري زيرين اي ن واحد با آبرفت پوشيده است.
در خاور پيره کوه توالي مارن و ماسه سنگ ائوسن پيشين ) (Em1و يا انباشته هاي آواري نئوژن ) (Ngcبا دگرشيبي بر

روي اين واحد جاي مي گيرد .با توجه به درونداشت فسيلي ،براي اين واحد ديرينه ي احتمالي پرمين پيشين
) (Asselian-Sakmarianپيشنهاد ميشود( .ش.الـله مددي)
- Globivalvulina sp. - Schbertella sp.
- Hesoschbertella sp.
- Pseudofusulina sp
- Girvanella permica - Triticites sp. - Schwagerina sp.
- Tuberitina sp.
- Geinitzina sp. - Geinitzina post carbonica.
- Tetrataxis sp.
- Glagenidae

واحد دولوميت )(Pdj

در رخنمون پيره کوه و شغال کوه سنگ آهك هاي پرمين به تدريج به واحد دولوميتي خاکستري روشن تا سفيدرنگ
و توده اي تبديل مي شوند .دنباله ي باريك جنوب باختري پيره کوه ،شاخه اي از بينه کوه ،بلنداي مجزاي شمال
باختري پيره کوه و رخنمون حاشيه ي باختري جاده آسفالته ي شاهرود ـ ترود نيز از اين دولوميت هايند .به نظر
3
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مي رسد اين دولوميت ها بخش بااليي سازند جمال باشد زيرا در همبري سنگ آهك زيرين و دولوميت زبرين در
پيره کوه و شغال کوه رخساره اي نرم فرسا ،هم ارز سازند سرخ شيل ،با مشخصاتي مانند سنگ آهك ورميكوله و سنگ
آهك کالرايادا ر به چشم نمي خورد و دولوميت ها به گونه ي تدريجي بر روي سنگ آهك ها جاي گرفته اند .و با
شيست و ماسه سنگ دگرگونه ي ژوراسيك پسين ) (Jsch.s3همبري ناپيوسته مييابند.

ﮐﺸ
ﻮر

به علت نامنظم بودن اليه بندي در سنگ هاي پرمين ،پراکندگي رخنمون ها ،پوشيدگي بعضي همبري ها ،نارخنموني
سنگ آهك در همبري دولوميت و گسلش ستبراي دقيقي براي اين سنگ ها برآورد نمي توان کرد ،با اين وجود ستبراي
سنگ آهكها در رخنمون پيره کوه حدود  700متر است.
سنگ هاي نابرجاي پرمين

بر روي ترادف دراز و کشيده ي مارن و ماسه سنگ ائوسن پيشين ) (Em1و سنگهاي ولكانيك همراه آن ) (V2در

سنگ هاي مزوزوئيك

- Climacammina sp.
- Tuberitina sp.
- Vermiporella niponica. - Staffella sp.

تﻣ

- Agatammina sp.
- Tubiphytes sp.

- Globivalvulina sp.
- Neoendothyra sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شمال پيره کوه ،سنگ هاي نابرجا ) (Clippeي گونه گوني جاي ميگيرند ،از آن شمار سنگ هايي به سن پرمين «که
بيشترشان دولوميتي شده هستند» .ميكروفسيل هاي شناسايي شده در بخش هاي آهكي اين مجموعه با ديرينه ي
احتمالي جلفين ) (Julfianعبارتند از( :ق .عسگري)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توالي هاي مزوزوئيك منطقه در دو پهنه ي ساختاري ايران مرکزي و البرز خاوري برونزد يافته اند .در پهنه ي ايران
مرکزي سنگ هاي ژوراسيك مياني ،پسين و کرت اسه و در پهنه ي البرز خاوري ،تنها ،توالي هاي ژوراسيك مياني ـ

پهنه ي ساختاري ايران مركزي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ هاي ژوراسيك مياني واحد Jsh.s2

و
اﮐﺘ

پسين (سازندهاي دليچاي و الر) رخنمون دارند:

توالي اين سنگ ها در گوشه ي جنوب خاوري منطقه مشاهده مي شود .اين واحد از تناوب شيل هاي ماسه اي تا آهكي
سبز و خاکستري ،ماسه سنگ خاکستري تا قهوه اي کم رنگ با سيمان آهكي و ميكروکنگلومرا ،تشكيل شده و اندازه
ي اليه هاي ماسه سنگي در بخش باالي تناوب کمي افزوده ميشود .اين توالي تا اندازه اي چين خورده و دگرگونه
است .دايك هاي ديابازي با راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري به گونه ي پراکنده در اين سنگ ها يافت ميشوند.

زﻣﯿ

شيب همگاني اليه ها به سمت جنوب خاوري است .آثاري ناچيز از فسيل هاي گياهي در تناوب شيلي اين سنگ ها
قابل توجه است ولي آمونيت شناسايي شده از اين سنگ ها بنام  Hecticoceras sp.ديرينه ي ژوراسيك مياني
) (Callovianرا براي اين توالي معين ميکند( .م.ر.مجيدي فرد) اين واحد با سازند بغمشاه هم ارز است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين سنگ نهشته ها قاعده ي آواري ،کنگلومرا با ميان اليه هاي شيلي و داراي آثار فسيلي گياهي ،دارند که در بيرون
منطقه ،ورقه دره دايي ،رخنمون دارد .همبري زبرين واحد با رسوبات آواري نئوژن ) (Ngcدگرشيب است.

سنگ هاي ژوراسيك پسين

واحد Jsch.s3

اين واحد از توالي سنگ هاي دگرگونه پديد آمده است و به سوي بخش هاي زبرين تناوب درجه ي دگرگوني سنگ

ها کمتر مي شود .سنگ شناسي همگاني اين واحد ،با توالي به تقريب منظم اليه ،از پايين به باال به شرح زير است:
تناوب شيست هاي سبز تا خاکستري رنگ و ماسه سنگ دگرگونه ي خاکستري تا قهوه اي رنگ.
مطالعه سنگ شناسي نمونه هاي شيست نشانگر درجه ي دگرگوني اين سنگ ها در حد رخساره ي شيست سبز است.
نام کامل اين سنگ ها آلبيت ،کلريت ،آمفيبول شيست ـ کربنات ،اپيدوت ،کلريت ،آلبيت شيست و اپيدوت ،آمفيبول،
آلبيت شيست است.
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تناوب اسليت ،فيليت و ماسه سنگ دگرگونه با ميان اليه هايي از سنگ آهك و کنگلومراي دگرگونه .نام دقيق اين
سنگ ها پالژيوکالز ،کو ارتز ،سريسيت ،مسكويت شيست (فيليت) است.
تناوب کمي دگرگونه ي پديد آمده از شيل هاي سبز تيره ،ماسه سنگ خاکستري تا قهوه اي رنگ با ميان اليه هاي
سنگ آهك و کنگلومرا .اين بخش بيشترين اندازه ي اين واحد را ميسازد.

ﮐﺸ
ﻮر

بيشترين بخش از تاقديس پالنژدار سنجوان ،جنوب روست اي قدس ،از طبقات اين واحد پديد آمده است .در قسمت
هاي جنوبي تاقديس شيست ها داراي ميان اليه هايي از سنگ هاي ولكانيك اسيدي مانند داسيت ،ريوداسيت و
ريوليت کمي دگرگونه اند.
توده ي گرانيتي سفيدرنگ و کم گستره اي بي آن که هاله ي دگرگوني مجاورتي درست کند به موازات اليه بندي در
اين طبقات نفوذ کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به علت ساختمان تاقديسي واحد ،گسله بودن بخش هاي شمالي و باختري تاقديس و چندگونه اي واحدهاي پوششي
آن شناسايي مرز زيرين و زبرين واحد و تعيين ستبراي آن امكان پذير نيست .اين توالي در جنوب باختري (کوگي
محمدعلي) با انباشته هاي آواري ائوسن مياني ) (Ec2و در جنوب با انباشته هاي تخريبي نئوژن ) ،(Ngcهمبري

تﻣ

دگرشيب دارد .در بخش خــاوري تاقديــ س (خاور کوگي قنوي) سنگ آهك هاي توده اي کرتاسه ي پيش ـين
) (Aptian-Albianبه گونه ي دگرشيب ،و با قاعده ي آواري (کنگلومرا و ماسه سنگ) ،روي توالي سنگ نهشته هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد جاي مي گيرد( .نبود رخساره ي نئوکومين) گذر يكي از گسل هاي اصلي منطقه (گسل وارونه ي قدس) از
شمال و شـمال باختري اين تاقديـ س باعث جاي گرفتن اين توالي بر روي دو واحد از سنگ هاي ائ ــوسن منطقه
) ،(Em1 ,Em2شده است.

و
اﮐﺘ

ميان اليه هاي نازك اليه ي ( ) 15-20 cmسنگ آهك گلوگونيت دار و ائوليتي اين واحد دربردارنده ي خرده صدف،
سوزن اکينوئيد و کرينوييد است و به علت درجه ي پايين دگرگوني ،ميكروفسيل هاي قابل شناسايي دارد.
براين پايه ،ديرينه ي ژوراسيك پسين براي اين واحد پيشنهاد مي شود( .ح.پرتوآذر ،مطالعه اوليه ز.سهرابي)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

- Tubiphytes sp. - Nipponophycus sp. - Pseudocrysalidina sp.
- Pseudolituonella sp.
- Hensonella cylindrica.
- Kurnnbia sp. - Pseudocyclammina sp.
- Nautiloculina oolithica. - Mesoendothyra sp.
جلبك شاخص ژوراسيك پسين  Lithocodium cf japonicaنيز در مقطع نازك اين سنگ ها شناسايي شده است.

سواي رخنمون گسترده و اصلي اين واحد که توصيف شده ،رخنمون هاي ديگري با گسترش محدودتر و همراه با

زﻣﯿ

تغييراتي اندك در رخساره ي سنگي در امتداد گسل قدس به سوي جنوب باختري منطقه قابل شناسايي هستند .در
بلنداي جدا افتاده ي جنوب کوه ارميان در تناوب اسليت و ماسه سنگ دگرگونه ميان اليه هاي مارن و سيلتستون
دگرگونه ي سبز رنگ نيز يافت مي شود .رخنموني باريك از اين واحد در ميان انباشته هاي آواري نئوژن ) (Ngcدر کوه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قره بني گي به گونه ي گسله ) (Sliceقابل شناسايي است .رخنمون هاي کوچكي از اين واحد با سنگ شناسي تناوب
اسليت و ماسه سنگ ليتيك دار دگرگونه ،در گستره ي جنوب باختري منطقه با سنگ هاي پرمين همبري مييابد.
همبري اين واحد در شمال پيره کوه با دولوميت هاي پرمين ) (Pdjگسله بوده و با همين سنگ ها در بينه کوه و شغال
کوه ناپيوسته است .اين تناوب در همراهي با سنگ هاي پرمين ساختمان ناوديسي ،با اثر محوري پنهان ،را سازمان
داده اند.

واحد Jsh.s.r3

اين واحد از تناوب به تقريب منظم اليه ي اسليت خاکستري تا سبزرنگ و ماسه سنگ با ميان اليه هاي زيادي از
ريوليت ،سنگ آهك المينه ي دگرگونه و سنگ هاي آذرين اسيدي کاتاکالستيك يا ميلونيت ،تشكيل شده است .اين
سنگ نهشته ها ميان اليه هاي سنگ آهك به رنگ خاکستري روشن دارند که ميكروفسيل هاي شناسايي شده ي
آنها ديرينهي اين واحد را به ژوراسيك پسين نسبت ميدهد( .ح.پرتوآذر ،مطالعة اوليه ،ز.سهرابي)
- Hensonella cylindrica.

- Pseudolituonella sp.

- Tubiphytes sp.
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اين رخساره در جنوب روستاي قدس رخنموني بلند دارد که با عملكرد وارونه ي گسله بر روي توالي مارن و ماسه
سنگ ائوسن پيشين ) (Em 1جاي گرفته است .مرز زيرين و زبرين اين واحد تناوب اسليت و ماسه سنگ دگرگونه با
ميان اليه هاي کنگلومراي دگرگونه ي واحد  Jsch.s3است و ارتباط تبديلي آنها تدريجي است.
واحد Jag3

اين رخساره ي سنگي تنها برونزد ولكانيك ژوراسيك پسين در منطقه است ودر همسايگي واحد « J sh.s.r3جنوب
روستاي قدس» قابل دسترسي است .اين واحد آگلومرايي است که از قطعات ليتيك توف آندزيتي تا تراکي آندزيتي
بلوردار و تا اندازه اي تجزيه شد ،کلريتيزه و کربناتيزه ،با سيمان آندزيتي پديد آمده است .واحدهاي  Jsh.s.r3و Jsch.s3

ﮐﺸ
ﻮر

بطور تدريجي همبري زيرين و زبرين اين واحد را مي سازند .بدين سان ،اين واحد ولكانيك را نيز مي توان بخشي از
توالي ژوراسيك پسين منطقه دانست .سوي شيب و امتداد اليه هاي اين دو واحد «  Jag3و  »Jsh.s.r3نشانگر شرکت هر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دو در ساختمان تاقديس سنجوان است .بگونه اي که شيب همگاني اليه هاي واحد سنگي ) ( Jsh.s.r3به سوي باختر و
شيب چيره ي اليه هاي واحد آگلومرايي به سوي خاور است.
واحد Jl.sh3

تﻣ

در حاشيه ي خاوري منطقه ،جنوب کوگي قنوي ،تناوب اسليت و ماسه سنگ دگرگونه ي واحد  Jsch.s3به تدريج تغيير
رخساره داده و به توالي منظم اليه اي از سنگ آهك خاکستري روشن ،ماسه سنگ آهكي و شيل هاي ماسه اي،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سيلتي و آهكي به رنگ سبز تا زرد متمايل به سبز همراه با ميان اليه هاي کنگلومرا ،تبديل ميشود .اين توالي نيز
کمي دگرگونه است .اين تغيير رخساره به تدريج پايان ميپذيرد و دوباره رخساره ي توالي شيل و ماسه سنگ دگرگونه
ي واحد  Jsch.s3رخنمون مي يابد .با اين توصيف چينه اي ،سن اين واحد نيز ژوراسيك پسين است .در خاور کوگي

و
اﮐﺘ

قنوي نيز اين واحد رخنمون مييابد و واحد سنگ آهك توده اي و اربيتولين دار کرتاسه ي پيشين ) (Kl1با آن همبري
دگرشيب دارد که قاعدهي آن نيز آواري است.
واحد Jqt3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بلنداي جدا افتاده ي جنوب کوه ارميان ،باختر کوگي محمدعلي ،واحد کوارتزيتي خاکستري روشن تا سفيدرنگي
به شكل رخنمون گوژمانندي در ميان تناوب سنگ نهشته هاي واحد  ،Jsch.s3جاي گرفته است که رنگ روشن و
برجستگي آن از چشم انداز جنوب ي رخنمون به خوبي نمايان است .اين واحد نيز به علت وضعيت چينه اي آن در
مجموعهي رخساره هاي سنگي ژوراسيك پسين جاي ميگيرد.
هم ارزي سني

زﻣﯿ

چنين مي نمايد که اين رخساره هاي سنگي در يك حوضه ي رسوبي به نسبت کم ژرفا و محلي شكل گرفته باشند که
پس از نفوذ توده ي گرانيتي  ،به موازات سطوح اليه بندي سنگ ها ،همه ي مجموعه زير تاثير دگرشكلي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

) (deformationو دگرگوني ناشي از آن قرار گرفته اند .از اين رو ،با مقايسه ي سنگ شناسي و رخساره اي امكان هم
ارزي سازندي اين واحدها با سازندهاي ژوراسيك پسين ايران مرکزي وجود ندارد و ،تنها ،برپايه ي ديرينه ي واحدها
ميتوان آنها را همارز سني سازند قلعه دختر در نظر گرفت.
سنگ هاي كرتاسه

اين سنگ نهشته ها در ميانه ي خاوري و مرکزي منطقه و در امتداد گسل وارونه ي قدس رخنمون دارند.

سنگ هاي كرتاسه ي پيشين

واحد Kc.s1

اين رخساره ي تخريبي توالي منظم اليه اي است که از کنگلومرا و ميكروکنگلومراي قرمز تا قهوه اي و ماسه سنگ
ريزدانه ي قرمزرنگ تا خاکستري روشن و سفيد همراه با ميان اليه هاي اندك سنگ آهك ماسه اي فسيل دار پديد
آمده است و در حقيقت قاعده ي پيشروي سنگ نهشته هاي کرتاسه پيشين ،Kl1 ،به شمار ميآيد .رخنمون اصلي اين
واحد در شمال کوه ارميان است که با همبري گسليده بر روي سنگ هاي ولكانيك و واحد مارن و ماسه سنگ ائوسن
پيشين ) (V2 ,Em1جاي مي گيرد .به علت گسليدگي مرز زيرين ،ستبراي دقيقي از اين رخنمون نمي توان ارائ ه داد ولي
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در رخنم ون کناره ي خاوري منطقه ،خاور کوگي قنوي ،به تقريب  100-120متر ستبرا دارد .در اين جا مرز زيرين
اين واحد ،سنگ هاي ژوراسيك پسين است .ميكروفسيل هاي شناسايي شده از ميان اليه هاي سنگ آهكي اين واحد،
گوياي ديرينه ي کرتاسه ي پيشين (آپسين  ،)Aptianعبارتند از (ش .الـله مددي):
-Nautiloculina sp.
- Nautiloculina oolithica.
- Textularia sp.
- Rotalidae - Choffatella sp.
- Acicularia sp.
- Boueina sp.
- Lithocodium aggregatum.
- Textularidae

اين سنگ آهك ها دربردارنده ي فسيل ميكروگاستروپد نيز هستند.
اي ن واحد نشانگر رسوب گذاري در يك محيط آواري و اکسيدان و هم ارز سازند سنگستان است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Kl1

اين واحد از سنگ آهك خاکستري رنگ ،ستبر اليه تا توده اي ) (massiveو اربيتولين دار پديد آمده است .رخنمون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين سنگ ها در کوه ارميان بر روي واحد تخريبي قاعده ي کرتاسه ) (Kc.s1ديده ميشود و مرز زبرين آن بگونهي
دگرشيب کم زاويه با مارن و ماسه سنگ ائوسن پيشين )  ،(Em1پوشيده مي شود .در رخنمون خاور کوگي قنوي با قاعده
ي پيشرونده بر روي توالي ژوراسيك پسين جاي گرفته است .در شمال کوه دو چيله با عملكرد گسلي وارونه قاعده ي

تﻣ

پيشرونده ي اي ن واحد حذف شده و سنگ آهك هاي توده اي بر روي سنگ هاي ولكانيك (آندزيت) ائوسن پيشين
) (V2جاي گرفته اند .مرز زبرين آن نيز در جنوب اين کوه با رخنمون هاي کوچك و جدا افتاده ي همين ولكانيك ها،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

عادي است .ستبراي تقريبي اين واحد ،دست کم 1200 ،ـ 1000متر است.
با توجه ب ه ميكروفسيل هاي موجود در اين سنگ آهك ها ديرينه ي کرتاسه ي پيشين ) (Aptian-Albianبراي اين
واحد پيشنهاد ميشود( .ز.سهرابي)

و
اﮐﺘ

- Orbitolina sp.
- Ortitolina. cf. discoidea - Cyclaminidae - Vidalina sp.
- Nummoloculina sp
- Nautiloculina sp.
- Cuneolina sp. - Pseudolituonella sp.
- Paraphyllum sp. - Glemospira sp.
- Textularidae. - Textularia sp.
رخنمون هايي نابرجا ، Clippe ،از اين واحد در شمال پيره کوه بر روي ترادف مارن و ماسه سنگ ائوسن پيشين ) (Em1

و سنگ هاي ولكانيك همراه آن )  (V2ديده ميشود.
واحد Kl2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ هاي كرتاسه ي پسين

در پايانه ي جنوب باختري کوه دوچيله سنگ هاي آهكي کرتاسه ي پيشين )  (Kl1بر روي واحد  Kl2توالي سنگ آهك

زﻣﯿ

متوسط و منظم اليه ي خاکستري رنگ ،رانده شده اند .همبري زيرين اين واحد نيز با سنگ هاي آندزيتي ائوسن
پيشين ) (V2گسليده است .ديرينه ي اين واحد با توجه به شناسايي ميكروفسيل هاي آن کرتاسه ي پسين
) (Cenomanianاست( .ز.سهرابي)
-Dicyclina sp.

- Nezzazata simplex
- Textulariella sp.

- Acicularia sp.

- Nezzazata sp.
- Valvulammina picardi

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد K l.ml2

دنباله ي گسل واروندي قدس در شمال کوه قره بني گي ،به تقريب در مرکز منطقه ،رخساره ي ديگري از سنگ هاي

کرتاسه پسين را بر روي سنگ هاي ولكانيك ائوسن پيشين )  (V2جاي ميدهد .اين واحد از سنگ آهك و سنگآهك
مارني خاکستري رنگ پديد آمده و دربردارنده ي فسيل شاخص  ، Inoceramusاست .مطالعه ي ميكروفسيل هاي
اليه هاي سنگ آهك ميكريتي آن گوياي ديرينه ي کرتاسه ي پسين ) (Campanianاست( .ز .سهرابي)
- Globotruncana arca.
- Globotruncana bulloides.
- Calcisphaerula innominata.
- Pithonella ovalis.
- Hedbergella sp.
- Heterohelix sp.

- Calcisphaerula innominata lata.
- Globotruncana lapparenti.
- Stomiosphaera conoidea.

شيب اليه هاي اين واحد ،مانند ديگر واحدهاي کرتاسه که در امتداد گسل قدس رخنمون دارند ،به سوي جنوب
خاوري است و همبري زبرين آن با کنگلومراي نئوژن ) (Ngcدگرشيب است .ستبراي تقريبي اين واحد  400-450متر
است.
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پهنه ي ساختاري البرز

سنگ هاي مزوزوئيك منطقه ،در پهنه البرز خاوري ،تنها شامل سنگ هاي ژوراسيك مياني ـ پسين (سازند دليچاي و
الر) است .کوه بسطام در گوشه ي شمال باختري منطقه (خاور شهرستان بسطام) از اين سنگ ها پديد آمده است.
سازند دليچاي Jd

اين سازند بخش خاوري کوه بسطام را ميسازد .مرز زيرين آن پوشيده از انباشته هاي آبرفتي و همبري زبرين آن ،بگونه
ي هم شيب ،سنگ آهك سازند الر ) (J lاست .اين سازند از توالي منظم اليه سنگ آهك مارني خاکستـري مايل به
سبز روشن همــراه با ميان اليه هــ ايي از شيل مارني پديد آمده و دربردارنـده ي آمونيت شاخـصي بنــام

- Hemigordius sp.
- Radiolaria.

ﮐﺸ
ﻮر

 Ebrayiceras pseudoancepsاست( .ك.سيدامامي) از مقاطع نازك اين سنگ ها فسيل هاي زير شناسايي شده اند:
(ش.الـله مددي)

- Protoglobigerina sp.
- Trocholina sp.

- Cristellaria sp.
- Posidonia sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با توجه به ميكر وفسيل هاي ياد شده اين سازند را به ديرينه ي ژوراسيك مياني ـ پسين نسبت ميدهيم.
سازند الر Jl

بخشي بزرگ از کوه بسطام را سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي ،ستبر اليه تا توده اي ،خاکستري روشن ،حاوي

تﻣ

قلوه هاي چرت و رگه هاي کلسيتي بنام سازند الر ،تشكيل ميدهد .اين رخساره هاي سنگي سخت فرسا و ستيغ
سازند و بلنداي اصلي کوه بسطام را پديد مي آورند .همبري زيرين اين سازند در بخش پست تر و دره ساز خاور کوه با

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند دليچاي هم شيب است و مرز زبرين آن را آبرفت پوشانده است .مطالعه ي ميكروفسيل هاي اين سنگ ها ديرينه
ي ژوراسيك پسين را به اين سازند نسبت مي دهد( .ز .سهرابي) و (ش.الـله مددي)

سنگ هاي سنوزوئيك

و
اﮐﺘ

- Valvulina sp. - Cristellaria sp.
- Caliponella sp. - Aeolisaccus sp.
- Pseudochrysalidina sp. - Tubiphytes sp. - Nautiloculina oolithica.
- Nodosaria sp
- Nummoloculina sp. - Trocholina sp.
- Faverina spp. -Globocheta sp.
- Verneuilina sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ هاي ائوسن پيشين

اين سنگ ها برپايه ي تغيير رخساره ي سنگي به چهار واحد رسوبي و دو واحد ولكانيك بخش ميشوند:
واحد Esl1

اين سنگ ها در جنوب باختري کوه سنجوان (کوگي پايين) ،با راستايي به سوي جنوب خاور ،رخنمون يافتهاند و از
سنگ آهك تخريبي (ماسه اي) به رنگ قهوه اي روشن تا زرد با قاعده ي ميكروکنگلومرا پديد آمده اند .اين سنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

آهك داراي نوموليت هاي به نسبت بزرگي بوده که به رنگ سياه در سطح سنگ به خوبي نمايان هستند .همبري
زبرين اين واحد با رخساره ي سنگي ديگري از سنگ هاي ائوسن پيشين ) (Es.mlهم شيب است و مرز زيرين آن با
کنگلومراي ائوسن مياني ( ، Ec2باالترين واحد ائوسن در منطقه) دگرشيب و يا با آبرفت پوشيده است و قابل تشخيص
نيست .ميكروفسيل هاي اين واحد که همگي از خانواده ي نوموليت هستند ،عبارتند از( :ق.عسگري)
- Nummulites globulus.
- Nummulites aturicus.

- Alveolina sp.

- Nummulites sp.
- Assilina sp.

با توجه به شناسايي فسيل هاي يادشده به اين واحد ديرينه ي ائوسن پيشين نسبت ميدهيم.

واحد Es.m1

در همان بلنداي جنوب باختري کوه سنجوان ،بر روي واحد  ، Esl1تناوبي منظم اليه با ستبراي حدود  1500mجاي
مي گيرد که بخشي بزرگ از آن ماسه سنگ آهكي خاکستري رنگ و مارن خاکستري مايل به سبز است .اين واحد
داراي ميان اليه هايي از سنگ آهك نا زك اليه ي خاکستري رنگ و ميكروکنگلومرا نيز هست .در بخشي زيرين اين
واحد نوارهايي نازك ( ) 10-20 cmاز آندزيت تا بازالت ،تجزيه شده ،و ميان اليه هاي ماسه سنگي ديده ميشود .در
سطح شكست سنگ آهك ها ،و حتي بعضي از اليه هاي ماسه سنگي ،فسيل  Assilinaديده ميشود .بلنداي اين
رخنمون را توده ي مونزوديوريت ـ گابرو ) (mz-gbو ولكانيك هاي تراکي آندزيتي ) (Vlتشكيل مي دهند .به علت
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تماس محلول هاي هيدروترمالي پديد آمده از ماگماي پس از ائوسن پيشين ،بخش زبرين واحد که بطور عمده ماسه
سنگ ريز دانه و داراي گرهك هاي اکسيدآهن است ،دگرسان ) (metasomatiteشده است.
سنگ آهك هاي اين واحد داراي ميكروفسيل هاي زير و گوياي ديرينه ي ائوسن پيشين هستند( .ق .عسگري)
- Nummulites sp.
- Rotalia sp.

- Nummulites globolus.
- Assilina sp.
- Operculina sp.

-Globorotalia wilcoxensis.
- Ditrupa sp.
- Robulus sp.

واحد Vl

 Eديده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

اين سنگ ها اولين واحد ولكانيك ائوسن پيشين در منطقه است که در همبري موازي با واحد

1

s.m

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توده ي مونزوديوريتي پديد آمده از ماگماي پس از ائوسن پيشين و محلول هاي هيدروترمالي آن بر روي بخش زيرين
اين واحد اثر گذاشته و آن را دگرگون و دگرسان کرده است .نام کامل اين سنگ هاي ولكانيك پيروکسن ،آمفيبول
تراکي آندزيت و کوارتز تراکي آندزيت ،و سنگ دگرگونه بدست آمده ،فيلوسيليكات ،کوارتز ،بيوتيت فلس است.
(پ.عروج نيا) .آغشتگي به کاني هاي اکسيدآهن ،هماتيت ،در سطح اين سنگ ها ديده ميشود .بافت ميكروسكوپي
اين سنگ ها پرفيريتيك با زمينه ميكروليتي است .کاني هاي پالژيوکالز (آلبيت) ،آمفيبول ،هورنبلند و کلينوپيروکسن،

تﻣ

پورفيرهاي آن هستند.
واحد El1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در جنوب کوه سنجوان ،مماس کناره ي خاوري منطقه (کوگي طالع زار) ،رخنمون هايي کم گستره از واحد  Es.m1در
زير کنگلومراي ائوسن ) (Ec2ديده مي شود که بخش سنگ آهك هاي خاکستري رنگ ،تخريبي (ماسه اي) ،نازك اليه
و نوموليت دار آن قابل جدايش است .اين واحد آهكي El1 ،نشانه گذاري شده است.

و
اﮐﺘ

واحد Em1

اين واحد از تناوب مارن هاي ژيپس دار زرد ،سبز و قرمزرنگ و ماسه سنگ خاکستري رنگ تا سبز روشن پديد آمده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است که ميان اليه هايي از سنگ آهك نوموليت دار به رنگ قهوه اي روشن و کنگلومرا و ميكروکنگلومرا نيز در آن
قابل شناسايي است .اين واحد در امتداد گسل اصلي و وارونه ي ميامي و با راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري
رخنمون يافته است .محل برونزدهاي اين واحد و چگونگي وابستگي آن با واحدهاي جانبي به شرح زير است:
جنوب و خاور روستاي قدس

مرز زيرين واحد با رخساره هاي سنگي ژوراسيك پسين (واحدهاي

3

sch.s

Jو

Jag3

و

3

sh.s.r

 ) Jگسليده است و اين سه بر

زﻣﯿ

روي اين واحد جاي گرفته اند .همبري زيرين اين واحد نيز پوشيده از آبرفت است ولي به احتمال دنباله ي گسل
وارونه ي ميامي در اين محل قابل ردگيري است.
شمال كوه ارميان

c

)(Em2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

،
مرز زبرين اين سنگ نهشته ها با چندين واحد مانند کنگلومراي نئوژن )  ،(Ngرخساره ي مارني ائوسن مياني
سنگ هاي ولكانيك ائوسن پيشين ) (V2و کنگلومراي پليو ـ کواترنر ) (PlQcگسله است( .گسل ميامي) .همبري زيرين
واحد نيز با کنگلومرا و ماسه سنگ قاعده ي کرتاسه گسليده است( .گسل قدس) در اين جا گستره اي پهناور از اين
واحد توسط آبرفت هاي کواترنر پوشيده است.

جنوب كوه ارميان

توالي به نسبت منظم اليه اي از اين واحد ،بطور عمده مارن و ماسه سنگ با قاعده ي کنگلومرا ،به گونهي دگرشيب
کم زاويه بر روي سنگ آهك هاي کرتاسه ي پيشين )  (Kl1جاي ميگيرد .در اين جا ،اين واحد ساختمان ناوديسي

دارد که امتدا د آن به موازات گسل هاي منطقه شمال خاوري ـ جنوب باختري است و مرز يال جنوبي آن با توالي
اسليت و ماسه سنگ ژوراسيك پسين ،بخش بااليي واحد  ،Jsch.s3گسله است.
شمال كوه دوچيله ـ جنوب كوه چاه قندي
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رخنمون اين واحد ميان دو گسل جاي گرفته است و حالت  Sliceدارد .مرز زب رين آن با رخساره ي کنگلومرايي ائوسن
) (Ec2و همبري زيرين آن بطور عمده پوشيده با آبرفت است ولي رخنمون هايي ناچيز از اين واحد و سنگ هاي
ولكانيك ائوسن پيشين) (V2قابل شناسايي است .سوي خاوري اين رخنمون با سنگ هاي ولكانيك ) (V2پوشيده است.
شمال پيره كوه ـ جنوب كوه زريش (جنوب تاقديس كمرسياه)
Em1

با راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري
در اين جا رخنمون دراز و کشيده اي از ترادف مارن و ماسه سنگ واحد
قابل ردگيري است که همبري زيرين آن با رسوبات کواترنر پوشيده است .بر روي اين واحد ،کنگلومراي ائوسن ) (Ec2
به گونه ي دگرشيب جاي ميگيرد .سنگ هايي نابرجا ،Clippe ،از واحدهاي پرمين ) (P lj,Pdjو کرتاسه ) (Kl1بر روي
جنوب و جنوب خاور منطقه
c

ﮐﺸ
ﻮر

اين توالي قابل شناسايي است .مارن هاي هم ارز سازند قم ) (Mmنيز با اين واحد همبري دگرشيب دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ترادف مارن و ماسه سنگ اين واحد در تماس با سنگ هاي ولكانيك )  (V2و کنگلومراي نئوژن )  (Ngرخنمون هايي
پراکنده دارد.
خاور پيره كوه

تﻣ

اين واحد به گونه ي دگرشيب روي سنگ هاي پرمين و کربونيفر ) (Pdj,Cl.shمينشيند.
ميكروفسيل هاي
– Assilina sp.

- Nummulites sp.

- Nummulites globulus.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از ميان اليه هاي سنگ آهك ماسه اي و توفي اين واحد مطالعه شده اند .ميكروفسيل هاي شناسايي شده از مارن
هاي اين واحد عبارتند از:

و
اﮐﺘ

- Globigerina coypulenta. - Spiroplectommina sp.
- Nummulites sp.
- Lenticulina sp.
- Bolivina spp.

- Globorotalia cromata.
- Globorotalia sp.
-Cibiceles spp.

با توجه به اين فسيل ها ،ديرينه ي ائوسن پيشين به اين واحد نسبت داده ميشود.
هسته ي تاقديس كمرسياه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رخساره ي رسوبي واحد  Em1در اين جا توالي نازك اليه اي از مادستون « »Mudstoneآهكي و فروژينه است که با
سنگ هاي ولكانيك  V2پيوسته بوده و همبري زبرين آن با واحدبطورعمده مارني  ، Em2هم شيب و تدريجي است.
براي اين واحد به علت همبري هاي گسليده ي آن با سنگ هاي مجاور ،ستبرايي دقيق نمي توان برآورد کرد.
واحد V2

Em1

زﻣﯿ

دارد بنابراين به تقريب در هرجايي که
برونزدهاي پراکنده ي اين واحد در منطقه پيوستگي با رخنمون هاي واحد
مارن و ماسه سنگ هاي واحد  Em1حضور داشته باشند اين واحد نيز قابل ردگيري است .اين سنگ ها از ولكانيك
هايي با ترکيب حدواسط مانند آندزي بازالت و التيت آندزيت در شمال پيره کوه و بازيك مانند بازال ت اسپيليتي در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شمال کوه ارميان و سنگ هاي نيمه عميق"  "Subvolcanicمانند ميكروکوارتز مونزوديوريت ،جاي گرفته در هسته
ي تاقديس کمر سياه ،پديد آمده اند .بيشتر اين سنگ ها تجزيه شده اند( .کربناتيزه و کلريتيزه) همه ي سنگ هاي

ولكانيك جنوب خاوري منطقه آندزي بازالت ب ا بافت پرفيري است که کاني هاي پالژيوکالز و مافيك پرفيرهاي آن
هستند( .ف.حلمي و پ .عروج نيا)
سنگ هاي ائوسن مياني

هفت رخساره ي رسوبي از اين سنگ ها در منطقه شناسايي ميشود:

واحد Em2

مارن هاي به رنگ قهوه اي روشن تا قرمز و زرد با ميان اليه هايي از سنگ آهك نوموليت دار به رنگ قهوه اي روشن
و ماسه سنگ ،پديد آورنده ي ترادف اين واحدند .اين توالي در همراهي با راستاي گسل وارونه ي ارميان ،از حوالي
روستاي ارميان تا شمال کوه شوشخ ،ديده مي شود .گسل ارميان سبب جاي گيري اين واحد بر روي توالي مارن و
ماسه سنگ ميوسن ) (Mm.sشده است .کنگلومراي نئوژن )  (Ngcبه گونه اي دگرشيب همبري زبرين اين واحد است.
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رخنمون به نسبت گسترده ي ديگري از اين واحد ،که بطور عمده مارني است و در ساختمان تاقديس کمرسياه شرکت
ميکند ،به گونه ي هم شيب و تدريجي روي واحد  Em1جاي ميگيرد و همبري زبرين آن نيز با رخساره ي شيل و
ماسه سنگ ائوسن مياني ) (Esh.s.m2هم شيب و تدريجي است .در بخش باختري اين تاقديس (کوه تبله زنان) واحد
مارن ژيپس دار ائوسن مياني )  (Egm2روي اين واحد رسوب تدريجي دارد.
ميكروفسيل هاي زير ،که بيشترشان از جنس نوموليت ه ستند ،از ميان اليه هاي سنگ آهك نوموليت دار اين واحد
شناسايي شده اند که مي تواند گوياي ديرينه ي ائوسن مياني (شايد لوتسين  )Lotetianبراي آن باشد( .ز.سهرابي و
ق.عسگري)

واحد Ess2

ﮐﺸ
ﻮر

-Nummulites sp.
- Operculina sp.

-Rotalia sp.

-Nummulites brongniarti.
-Nummulites striatus.

-Nummulites aturicus.
-Assilina sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخساره اي تخريبي از واحد  Em2که بطور کامل ماسه سنگي است و قابل جدايش است واحد  Ess2نشانه گذاري شده
است .اين سنگ نهشته ها سبز روشن تا خاکستري رنگ است و در شمال مسير روستاي ارميان به کالتهي چاه عنايت

تﻣ

و در پيوستگي با راستاي گسل وارونه ي ارميان قابل ردگيري است .به علت عملكرد گسله اين واحد بر روي توالي
مارن و ماسه سنگ ميوسن ) (Mm.sجاي گرفته و اليه هاي آن شيب تند و نزديك به قايم دارند .بخش بااليي اين
سنگ ها بشدت متورق و برگواره ) (Foliatedاست.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Egm2

اين واحد از مارن قرمزرنگ ژيپس دار تشكيل شده و در باختر تاقديس کمرسياه (کوه تبله زنان) و نزديك به حاشيه

و
اﮐﺘ

ي باختري منطقه رخنمون دارد .همبري زي رين آن با واحد  Em2هم شيب و تدريجي است و روي آن را کنگلومراي
اليگوـ ميوسن ) ، (OMcهم ارز سازند قرمز زيرين ،به طور دگرشيب مي پوشاند .ستبراي اين واحد حدود 400-600
متر است.
واحد Esh.s.m2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد که در ساختمان تاقديس کمرسياه شرکت ميکند .از توالي منظم اليه ي شيل و ماسهسنگ خاکستري رنگ
تا سبزروشن و ارغواني ،پديد آمده است .بخشي زبرين اين واحد به مارن سبز روشن تا زردرنگ تبديل ميشود و در
دماغه ) (noseتاقديس رخنمون دارد .اين ترادف رخساره اي کامالً آواري بوده و هيچ فسيلي ندارد و فقط به علت اينكه

زﻣﯿ

به گونه ي تدريجي بين دو واحد  Em2در زير و جوانترين واحد ائوسن در منطقه )  (Ec2در باال جاي ميگيرد به ائوسن
مياني نسبت داده مي شود .بخشي از اين سنگ نهشته ها که بطور کامل ماسه سنگي است واحد )  (Es2نشانهگذاري
شده است.
واحد Ec.s2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد ،تنها ،در يال جنوبي تاقديس کمرسياه ،کوه زريش ،رخنمون دارد و از تغيير تدريجي رخساره ي آواري توالي
شيل و ماسه سنگ واحد  Esh.s.m2به تناوب کنگلومرا و ميكروکنگلومرا و ماسه سنگ خاکستري رنگ تا قهوه اي روشن
پديد آمده است .اين دو واحد نشانگر تغيير ژرفاي حوضه ي آواري نهشته هاي واحد  Esh.s.m2ميباشند.

واحد Ec2

اين واحد آواري جوانترين سازه ي سنگي ائوسن در منطقه است و از کنگلومرا و ميكروکنگلومرايي با چند خاستگاه
پديد آمده است .بيشتر قلوه هاي آن سنگ آهك است ولي ماسه سنگ و سنگ هاي ولكانيك گونه گوني نيز با

گردشدگي خوب در آن ديده مي شود .سيمان اين واحد ماسه اي و به دليل وجود اکسيدآهن قرمزرنگ است .جورشدگي
بخش زيرين اين ترادف بد تا متوسط و در باالي توالي به نسبت خوب است .اين واحد تخريبي در کوه هاي کمرسياه
و چاه قندي و زريش واحد بيروني تاقديس کمرسياه ) (Esh.s.m2را به گونه ي دگرشيب و گسترده اي پوشش ميدهد.
از سوي ديگر در جنوب اين تاقديس ترادف طويل واحد  Em1نيز با اين کنگلومرا پوشيده ميشود .در همين جا يكي
گسل هاي اصلي منطقه (ميامي) از ميان اين سنگ ها گذر کرده و بخشي از اين واحد را برروي بخش ديگر آن باال
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آورده است .در دماغه تاقديس اين واحد حالت دانه ترتيبي دارد و در بعضي جاي هاي اين ترادف ميان اليه هاي ماسه
سنگي دانه درشت نيز قابل شناسايي هستند .اين دو حالت تغيير ژرفاي حوضه ي رسوبي واحد  Ec2را به خوبي نشان
مي دهند .رنگ قرمز سيمان آن نيز نشانگر محيط اکسيدان رسوبگذاري است .در جنوب باختري کوه سنجوان (کوگي
پايين) اين واحد به گونه ي دگرشيب بر روي دو واحد توالي شيست و ماسه سنگ دگرگونه ي ژوراسيك پسين )(Jsch.s2

ﮐﺸ
ﻮر

و سنگ آهك ماسه اي نوموليت دار ائوسن پيشين ) (Esl1جاي ميگيرد و خود با کنگلومراي نئوژن ) (Ngcپوشيده
مي شود .از قلوه هاي سنگ آهك اين سنگ نهشتهها ميكروفسيل هايي مانند واحد  Em2با ديرينه ي ائوسن مياني
(شايد لوتسين  ) Lotetianشناسايي شده است که گوياي جوانتر بودن اين واحد از ديگر رخساره هاي ائوسن مياني
منطقه مي باشد و از همين رو باالترين واحد ائوسن در نظر گرفته شده است.
سنگ هاي اليگو ـ ميوسن

در اين منطقه ،تنها ،يك رخساره ي کنگلومرايي با اين ديرينه شناسايي ميشود:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد OMc

اين واحد قاعده ي سنگ هاي ميوسن منطقه است و تنها در ميانه ي کناره ي باختري منطقه (جنوب کوه تبله زنان)

تﻣ

رخنمون دارد .سيماي اين واحد قهوه اي تا سبزرنگ ،به علت وجود قلوه هاي توف سبزرنگ ،است .بخش بااليي اين
ترادف ماسه سنگي و گوياي ژرف تر شدن حوضه ي رسوبي است .مرز زيرين اين واحد با مارن هاي قرمزرنگ و ژيپس

سنگ هاي ميوسن
واحد هم ارز سازند قم Mm

و
اﮐﺘ

اين سنگ ها با تغيير رخساره به سه واحد بخش ميشوند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دار ائوسن مياني  Egm2دگرشيب و همبري زبرين آن ب ا مارن هاي زردرنگ ،هم ارز سازند قم ،هم شيب و تدريجي
است .اين واحد هم ارز سازند قرمز زيرين است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد ،تنها ،از مارن هاي زرد تيره و فسيل دار پديد آمده است و چنانچه اشاره شد در جنوب کوه تبله زنان به
گونه ي هم شيب و تدريجي بر روي واحد  OMcجاي ميگيرد .همبري زبرين آن نيز کنگلومراي پليوـ کواترنر PlQc
است .در شمال پيره کوه اين واحد به گونه ي دگرشيب ترا دف دراز و کشيده ي مارن و ماسه سنگ ائوسن زيرين
) (Em1را پوشش مي دهد .ميكروفسيل هاي آزاد شناسايي شده ي اين واحد عبارتند از( :ط.محتاط)
-Globorotalia abesa.
-Globigerinoides immaturus. -Globigerinoides orinordius
-Globigerinoides trilobus. -Lenticulina cuttrata. -Eponides cf.umbonetus.
-Urigerina schwageri
-Bulimina alazenensis.
-Cibicides sp.
در اين مارن ها دوکفه اي  Ostra sp.نيز ديده ميشود.

زﻣﯿ

با توجه به اين فسيل ها ديرينه ي ميوسن مياني ،هم ارز بخش هاي بااليي سازند قم ،براي اين واحد پيشنهاد ميشود.
واحد Mm.s

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توالي منظم اليه اي از سنگ نهشته هاي مارن ژيپس دار ،مارن ،شيل و ماسه سنگ آهكي با رنگ همگاني سبز روشن
تا قرمزرنگ ،اين واحد را پديد آورده اند .رخنمون اين اليه ها از شمال باختري روستاي ارميان ،کالته حاجيعقوب ،آغاز
ميشود که هم سو و پيوسته با راستاي گسل وارونه ي ارميان ،شمال خاوري ـ جنوب باختري ،تا حاشيه ي باختري
منطقه ،جنوب روستاي حسين آباد ساغري ،گسترش مي يابد و دنباله ي آن در منطقه باختري بسطام (شاهرود) نيز
ديده مي شود .اين واحد داراي ساختمان هاي تاقديس و ناوديس ،بعضي پالنژدار ،با راستاي به تقريب خاوري ـ باختري
و يا به موازات گسل ارميان است .مرز زيرين اين واحد با سنگ هاي ائوسن مياني ) (Em2,Ess2گسليده است( .گسل

ارميان) و همبري زبرين آن با رخساره ي ديگري از سنگ هاي ميوسن ) (M gmبه طور هم شيب و تدريجي و يا با
کنگلومراي پليوـ کواترنر  PlQcبه گونه دگرشيب پوشيده ميشود.
واحد Mgm

گستره اي پهناور از شمال منطقه زير پوشش توالي مارن هاي ژيپس دار قرمز تا قهوه اي روشن و اندکي مارن هاي
سبز روشن مايل به زرد است .در اين مارن ها ميان اليه هاي ماسه سنگ ريزدانه نيز ديده ميشود .اين واحد به دليل
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ويژگي ها ي سنگ شناختي خويش دگرشكلي هايي گونه گوني را متحمل شده است و ساختمان هاي تاقديس و
ناوديس کوچك و بزرگ زيادي با راستاهاي ناهمسان در اين واحد قابل شناسايي است .به تقريب همه ي گستره ي
اين واحد پوشيده با کنگلومراي پليوـ کواترنر  PlQcاست.
مطالعه ي نمونه هاي پرشمار از مارن هاي اين دو واحد ) (Mm.s,Mgmبراي شناسايي روزن بران آزاد نتيجه اي حاصل
نداد ولي به دليل همساني هاي سنگ شناختي و حوضه ي رسوبي اين دو رخساره با سازند قرمزبااليي )(Uppered fm.

ميتوان اين دو واحد را با اين سازند هم ارز دانست.
سنگ نهشته هاي نئوژن

ﮐﺸ
ﻮر

به تقريب همه ي سنگ نهشته هاي نئوژن منطقه در پهنه ي ساختاري ايران مرکزي گسترش دارد و تنها دو برجستگي
کوتاه در شمال خاوري کوه بسطام در زون البرز خاوري جاي ميگيرد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد :Ngcاين واحد کنگلومرايي درشت قلوه ،چندخاستگاهي و به نسبت ستبر 600 ،تا  ،700متر است .سنگ هاي
کهن تر و ناهمجور ماسه سنگ قهوه اي ،خاکستري و ارغواني رنگ ،سنگ آهك خاکستري و سفيد رنگ ،توف سبزرنگ،
قطعات ولكانيك و گرانيت ،کوارتز سفيدرنگ و چرت هاي سياه و بنفش ،اين واح د را پديد آورده اند .سيمان اين

تﻣ

قطعات ماسه اي ،بعضي محل ها قرمزرنگ ،است .اين واحد سيمايي قهوه اي روشن تا قرمز و يا خاکستري رنگ دارد.
ميان اليه هاي ميكروکنگلومرا و ماسه سنگ دانه درشت نيز در ستبراي اين واحد ديده ميشوند که گوياي تغيير

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ژرفاي حوضه ي رسوبگذاري اين واحد است .قلوه هاي اين واحد گردشدگي متوسط و جورشدگي ضعيفي دارند .در
جنوب کوه س نجوان اين انباشته هاي آواري به گونه ي دگرشيب و با ناپيوستگي توالي شيست و ماسه سنگ دگرگونه
ژوراسيك پسين ) (Jsch.s3و کنگلومراي ائوسن ) (Ec2را پوشش ميدهند .رخنموني از اين واحد از باختر روستاي قدس

و
اﮐﺘ

شروع شده و هم سو با راستاي گسل وارونه ي ميامي تا جنوب کالته چاه عنايت دنباله مييابد .اين اليه ها ناوديسي
مي سازند که راستاي شمال خاور ـ جنوب باختر ،به موازات گسل ميامي .دارد و يال شمالي آن به گونه اي دگرشيب
و ناپيوسته بر روي واحد  Em2جاي ميگيرد .يال جنوبي آن نيز با واحد  Em1وسنگ هاي ولكانيك ائوسن پيشين V2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همبري گسله دارد و با عملكرد وارونه ي گسل اين واحدها بر روي  Ngcجاي گرفته اند .به علت ساختمان ناوديسي و
شيب طبقات 30ْ ،تا ْ ، 40اين واحد افزايش ستبرا يافته است .به تقريب همه ي کوه قره بني گي در ميانه ي منطقه از
کنگلومراي نئوژن تشكيل شده است .اما گسترش چشم گير اين واحد از جنوب کالته ي زردبيه (کوه سمبو) در ميانه
ي منطقه آغاز مي شود که با شيب کم تا جنوب و جنوب خاوري ناحيه ادامه مييابد .در همه ي اين گستره سنگ

زﻣﯿ

نهشته هاي نئوژن به گونه ي دگرشيب و ناپيوسته بر روي مارن و ماسه سنگ هاي ائوسن زيرين )  ،(Em1با رخنمون
هاي اندك و پراکنده ،جاي ميگيرند و از همين رو با واحد ولكانيك ، V2ک ه پيش تر اشاره شد با واحد  Em1همراه
است ،نيز همبري مي يابد .دو رخنمون کوچك اين واحد در شمال باختري منطقه ،پهنه البرز خاوري ،بيشتر از قلوه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاي سنگ آهك خاکستري روشن با گردشدگي خوب و جورشدگي ضعيف پديد آمدهاند و قلوه هاي ديگر آن ماسه
سنگ ،کوارتز و چرت است.

واحد Ngm.s

اليه هاي مارن ژيپس دار به رنگ زرد مايل به سبز با ميان اليه هايي از ماسه سنگ آهكي ريزدانه ،پديد آورنده ي اين
واحد هستند که تنها در شمال باختري منطقه ديده ميشود و بر روي واحد  Ngcبه گونه اي تدريجي رسوب کرده و

مرز بااليي آن با انباشته هاي آبرفتي پوشيده است.
c

انباشته هاي پليوـ كواترنر ،پليوسن ـ پلئيستوسنPlQ ،

اين انباشته ها از کنگلومراي متوسط تا ريزدانه همراه با ميان اليه هاي ماسه سنگي و با سيمان به تقريب سست پديد
آمده اند .ستبراي به نسبت زياد ،اليه بندي منظم ،رنگ خاکستري و قهوه اي روشن و شيب دار بودن طبقات از ويژگي
هاي اين واحد است .رخنمون گسترده ي اين سنگ نهشته ها از شمال خاوري منطقه آغاز شده و با راستاي شمال
خاوري ـ جنوب باختري تا ميانه ي کناره ي باختري منطقه (جنوب روستاي حسين آباد ساغري) دنباله مييابد .اين
انباشته ها در پاره اي جاهاي اين مسير ستيغ سازند .در سرتاسر اين مسير انباشته هاي اين واحد به گونه ي هم شيب
13
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و با مرز تحولي بر روي واحدهاي ميوسن )  (Mm.s,Mgmجاي ميگيرند .در کوه شوشخ به گونه ي دگرشيب بر روي
واحد  Esh.s.m2نشسته اند و در شمال تاقديس کمرسياه با واحد  Em2مرز گسليده دارد( .گسل ارميان) اين توالي در کوه
جوبريون (حاشيه ي باختري منطقه) ساخت ناوديسي دارد و به گونه ي دگرشيب روي مارن هاي معادل سازند قم
) (Mmجاي گرفته است .در شمال باختري منطقه نيز برونزد اين طبقات ديده ميشود.
نهشته هاي كواترنر

قديمي ترين واحد نهشته هاي کواترنر منطقه  Qsc.cاست که از رس و رس ماسه اي و سيلت دار تشكيل شده که تنها
در ميانه ي منطقه و در پيرامون کالته ي زردبيه ديده ميشود Qt1 .و Qt2پادگانه ها و نهشته هاي آبرفتي قديمي و

ﮐﺸ
ﻮر

جديد با سيمان بسيار سست و بافت رسوبي متغيرند .در شمال منطقه نهشته هاي  Qt2گسترشي پهناور دارد و در
جنوب گستره هر دو حضور دارند .نهشته هاي بادبزني شكل  Qt1به عنوان  Qfجدا شده اند و در پاي بلندي هاي منطقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ديده ميشوند Qsc .واحد سنگ واريــزه اي  Qt1است و تنها در اطراف بلندي هاي متشكل از سنگ هاي پرميــن
(پيره کوه ،شغال کوه و بينه کوه) ديده ميشود .آبرفت هاي عهدحاضر که بستر ر ودخانه ها و آبراهه ها را دربرميگيرند
 Qalاست .پهنههاي رسي ) (Qcfتنها در شمال خاوري و جنوب باختري منطقه ديده ميشوند.
سنگ هاي نفوذي

تﻣ

چهارگونه سنگ نفوذي در منطقه شناسايي شده است:
ديوريت ـ مونزوديوريت di-md

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزودي کوچك و مثلث شكل از اين سنگ ،تنها ،در رخنموني جدا افتاده و کوچك از دولوميت پرمين ،در سوي
باختري پيره کوه ،ديده مي شود .نام دقيق اين سنگ ها ،برپايه ي مطالعه ي ميكروسكوپي ،پيروکسن ديوريت با بافت

و
اﮐﺘ

اينترگرانوالر تا پورفيري و کوارتزمونزوديوريت با بافت هتروگرانوالر است( .م.داوري) در اين سنگ ها کاني زايي
اکسيدآهن (منيتيت) ديده مي شود .دولوميت ها نيز به علت نفوذ اين توده باز بلورين شده و تا اندازه اي حالت مرمري
به خود گرفته اند و رنگ آنها به سفيد گراييده است .ديرينه ي اين سنگ ها به دليل اينكه در دولوميت هاي پرمين
) ، (Pdjسازند جمال ،نفوذ کرده اند به پس از پرمين نسبت داده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرانيت ـ گرانيت گنايسgr

برونزودي به نسبت گسترده از اين سنگ ها با توازي همه جانبه با اليه بندي واحد ميزبان «شيست و ماسه سنگ
دگرگونه ي ژوراسيك پسين ) » (Jsch.s3در تاقديس سنجوان ،جنوب روستاي قدس ،ديده ميشود .بافت ميكروسكوپي

زﻣﯿ

اين گرانيت ها پورفيروکالستيك با زمينه موزائيكي ريزبلور است  .به اين شكل که بلورهاي درشت کاني هاي کوارتز و
فلدسپات در زمينه اي ريزبلور از همين کاني ها پراکنده اند( .م .داوري) .اين سنگ ها زيرتأثير نيروهاي تكتونيكي در
ساختمان تاقديس شرکت کرده اند .وجود بافت ساروجي ) ، (mortar textureتشكيل کوارتزهاي تبلور مجدد يافته ي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ريزبلور در کناره و مرز ديواره ي بلورهاي درشت« ،در مقطع ميكروسكوپي» گنايسي شدن ،ميلونيتي شدن و ايجاد
کمي تورق ) (foliationنشانه هايي آشكار از تحمل دگرشكلي ) (deformationو اندکي دگرگوني در اين سنگ ها
است .ديرينه ي اين گرانيت ها به علت اينكه از سنگ ميزبان آنه ا سن ژوراسيك پسين بدست آمده به پس از ژوراسيك
پسين نسبت داده مي شود .اين توده ي نفوذي در سنگ هاي دربرگيرنده ي خود دگرگوني مجاورتي ايجاد نكرده است
زيرا چنانچه در توصيف واحد  Jsch.s3اشاره شد سنگ هاي اطراف اين توده ،شيست و ماسه سنگ دگرگونه ،از دگرگوني

ناحيه اي ) (regionalدر سنگ نهشته هاي اوليه ،شيل و ماسه سنگ ،پديد آمده اند .استمرار روند برگوارگي )(foliation

شيست ها در گرانيت ها نيز گوياي تأثير رخداد مشترك دگرشكلي و دگرگوني پديد آمده از آن ،براين سنگ ها ست.
چنين مينمايد که اين ويژگي ها نشانگر نفوذ توده ي گرانيتي به موازات نقاط ضعف سنگ ميزبان ،سطوح اليهبندي،
و رخنمايي سيلگونه ي آن است)Mohajjel, M,2000( .
مونزوديوريت ـ گابرو mz-gb

اين سنگ ها بخش زبرين و نوك رخنمون مخروطي شكل جنوب باختري کوه سنجوان را ميسازند و نام کامل آنها
مونزوديوريت با بافت گرانوالر و اليوي ن ،بيوتيت ،پيروکسن گابرو با بافت پورفيريتيك جزيي است( .پ .عروج نيا) .از
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آنجا که دگرگوني پديد آمده از ماگماي سازنده ي اين توده و دگرساني ناشي از محلول هاي هيدورترمال بازپسين
تفريق اين ماگما بر بخش ماسه سنگي ائوسن پيشين (واحد  )Es.m1و ولكانيك هاي همراه آن (واحد  )V1ديده ميشود،
پس زمان نفوذ اين توده بايستي پس از ائوسن پيشين باشد.
مونزونيت mz

نام کامل اين سنگ ،برپايه مطالعه ي ميكروسكوپي ،بيوتيت مونزونيت پيروکسن دار با بافت گرانوالر است که اندکي
کاني هاي حاصل از تجزيه ،کاني هاي رسي ،سريسيت ،سرپانتين و کلريت ،نيز در آن ديده ميشود( .ف.حلمي).
رخنمون هايي کوچك از اين سنگ ها در برونزد  Sliceشكل واحد  ،Em1مارن و ماسه سنگ با ميان اليه ي سنگ

ﮐﺸ
ﻮر

آهك ،در شمال کوه دوچيله «جنوب کوه چاه قندي » ديده مي شود که در کناره هاي خود دگرگوني مجاورتي اندکي
ايجاد کرده است .چون انباشته هاي ميزبان مارن «سيلت آهكي» با ميان اليه هاي سنگ آهك است ،سنگ هاي هر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دو رخساره ي اسكارن ) (Skarnو هورنفلس که داراي کاني هاي دگرگونه ي حرارت باال ـ فشار پايين مانند کاني هاي
گروه اپيدوت و پيروکسن هستند ،امكان حضور مييابند .به دليل ديرينه ي انباشته هاي دربرگيرنده ي ،ائوسن پيشين،
زمان نفوذ و پديد آمدن اين توده پس از ائوسن پيشين است.

انباشته هاي زبرين (واحد  ،)Em1توده ي مونزوديوريتي پديد آمده است.
در توالي شيل و ماسه سنگ ژوراسيك مياني (واحد

2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دايك هاي ديابازيك
sh.s

تﻣ

چنين مي نمايد که دو واحد مونزوديوريت ـ گابرو و مونزونيت از تفريق يك سيال ماگمايي مشترك پديد آمده اند.
بدين سان که ماگما در آغاز توده ي مونزوديوريت گابرو را در واحد  Es.m1پديد آورده و سپس با تفريق ديگري ،در

 ،Jهم ارز سازند بغمشاه) در گوشه ي جنوب خاوري منطقه

گسل ها
گسل هاي رانده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين شناسي ساختماني

و
اﮐﺘ

دايك هايي ديده ميشوند که روند همگاني آنها شمال خاور ـ جنوب باختر است .اين دايك ها ،تنها ،سنگ هاي آذرين
نيمه عميق گستره ي مورد بررسي به شمار ميآيند.

چنين مينمايد که گسل رانده و پنهان  )(hiddenشاهرود با راستاي تقريبي خاوري ـ باختري مرز جدايش دو پهنه
ساختاري البرز ،خاوري ،و ايران مرکزي در منطقه باشد.

زﻣﯿ

اين گسل دنباله ي راندگي معروف آبيك ـ فيروزکوه ـ شاهرود است و مانند راندگي هاي جنوب رشته کوه هاي البرز
پنهان است .اثر اين گسل بر سطح زمين در امتداد کلي به صورت دندانه اي ) ،(dentateگسلش دراز و کشيده با روند
متغير ،است به گونه اي که در خاور رشته کوه هاي البرز ،راستاي خاوري ـ باختري مييابد (م.ح .نبوي) براين پايه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

روند تقريبي اين گسل در گستره ي ورقه خاوري ـ باختري است .وجود اين گسلش در منطقه را ميتوان گوياي
راندگي سنگ هاي ژوراسيك (سازندهاي دليچاي و الر) بر روي واحدهاي هم ارز سازند قرمز بااليي ،ميوسن ،و

پليوـکواترنر ) (PlQcو مربوط به بازپسين حرکت هاي رانده ي گسل شاهرود دانست .از ديگر راندگي هاي منطقه
ميتوان به راندگي سنگ هاي دولوميتي سازند جمال ) (Pdjبر روي سنگ هاي ژوراسيك پسين ) (Jsch.s3در شمال پيره
کوه و راندگي سنگ آهك هاي توده اي کرتاسه ي پيشين ) (Kl1بر روي تناوب منظم اليه ي سنگ آهك هاي کرتاسه
ي پسين ) (Kl2در غرب کوه دو چيله اشاره کرد.

گسل هاي وارونه )(Revers
چنانچه بر روي نقشه مشخص است گسل هاي اصلي گستره ي مورد بررسي و در محدوده ي پهنه ي ساختاري ايران
مرکزي از نوع وارونه است ولي مؤلفه امتداد لغز (راست لغز) نيز دارند و به گونه ي گسل ترکيبي يا مرکب عمل
مي کنند (گسل هاي ميامي ،قدس و ارميان) .راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري اين گسل ها گواه برجاي گيري
واحدهاي چينه اي متفاوت در زير و زبر يكديگر است که در بخش چينه نگاري گزارش به آنها اشاره شده است .شيب
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اندازه گيري شده ي اين گسل ها در سطح زمين ْ 75ـْ 65و به سمت جنوب ،جنوب خاوري است ولي براساس آنچه از
سازوکار اين گسل ها برمي آيد اين شيب در ژرفاي زمين کاهش مييابد.

گسل هاي راستالغز )(Strike slip
چنانچه اشاره شد گسل ها ي اصلي و وارونه ي ناحيه حرکت امتداد لغز از نوع راست لغز نيز دارند .راستاي اثر محوري
تاقديس سنجوان و ناوديس ميان شغال کوه و بينه کوه ،شمال خاوري ـ جنوب باختري است که با راستاي گسل هاي

ﮐﺸ
ﻮر

اصلي منطقه هم سو است اما زاويه ي به تقريب ْ 45با آنها ميسازند .اين پديده ي ساختاري حرکت راست لغز
گسلهاي اصلي را توجيه مي کند .م .بربريان در گزارشي به حرکت هاي بسيار جديد ،عهدحاضر ،گسل ميامي به گونه
ي چپ گرد اشاره مي کند که باعث جابجايي مخروطه افكنه ها شده است .گسل هاي راستالغز کوه سنجوان بگونه اي
فراگير موازي راستاي اثرمحوري تاقديس و از نوع چپ لغزند .راستاي چيره ي گسل هاي کوچك و امتداد لغزکوه
کمرسياه عمود بر روند گسلش اصلي ،شمال خاوري ـ جنوب باختري ،و يا عمود بر راستاي اثرمحوري تاقديس ،خاوري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ـ باختري ،است و از هردوگونه ي چپ لغز و راست لغز است .روند گسل هاي راستالغز کوه هاي ارميان و دوچيله با
راستاي گسل قدس زاويه مي سازد .اين گسل ها به گونه ي فراگير راست لغزند و حتي باعث جابجايي روند ستيغ
سنگ آهك هاي کرتاسه پيشين شده اند .بعضي از گسل هاي کوچك و راستالغز جديد و مؤثر بر آبرفت ها در خاور

تﻣ

کوه بسطام با روند غيرهم سو با ساختار اصلي منطقه به سوي شمال باختر ـ جنوب خاور گرايش دارند .سازوکار گسل
هاي جنوب خاوري منطقه چندان مشخص نيست اما بعضي از آنها از گونه ي راستالغزند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پديده هاي ديگر وابسته به گسلش

رخنمون هاي واحد  Em1و سنگ هاي نفوذي درون آن ) (mzدر شمال خاور کوه دوچيله ،واحد نوموليت دار ، Em2
واحد  Em1همراه با سنگ هاي ولكانيك وابسته ) (V2در شمال کوه ارميان و واحد  Jsch.s3در ميانه ي کوه قره بني گي

و
اﮐﺘ

و جنوب کوه دوچيله ،به گونه ي ،محدود ميان دو گسل وارونه ) (Sliceديده ميشوند .در شمال پيره کوه و بر روي
ترادف دراز و کشيده ي مــارن و ماسه سنگ ائــوسن پيشين ) (Em1سنگ هاي کــرتاسه پيشين ) (Kl1و پرمين

چين ها )(Folds

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

) (Plj, Pdjبه گونه ي نابرجا ) (clippeجاي گرفته اند .عملكرد وارونه ي گسل هاي اصلي منطقه باعث برگشتگي بعضي
از طبقات و پيدايش چين برگشته نيز شده است ،.شمال تاقديس کمرسياه،
سه چين خوردگ ي اصلي منطقه تاقديس هاي سنجوان و کمرسياه و ناوديس ميان شغال کوه و بينه کوه است .سنگ
نهشته هاي دگرگونه ي ژوراسيك پسين ) (Jsch.s3و توده ي گرانيت ـ گرانيت گنايس درون آن در جنوب روستاي

زﻣﯿ

قدس ساختمان تاقديسي پديد آورده اند که راستاي اثر محوري آن شمال ،شمال خاور ـ جنوب ،جنوب باختر است.
اين تاقديس با عملكرد وارونه ي گسل قدس بر روي رسوبات ائوسن پيشين جاي گرفته است.
تاقديس کوه کمرسياه از توالي رسوبات ائوسن پيشين تا ائوسن مياني پديد آمده و روند اثرمحوري آن خاوري ـ باختري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .اين تاقديس نيز با عملكرد گسلي وارونه روي طبقات پليوـ کواترنر و ميوسن جاي گرفته است .جاي گيري سنگ
نهشتههاي دگرگونه ي ژوراسيـك پسين ) (Jsch.s3در کنار سنگ آهـك ها و دولوميــت هاي پرمين ،سازند جمال،

) (Plj, Pdjدر جنوب باختري منطقه (ميان پيره کوه ،شغال کوه و بينه کوه) ناوديسي پديد ميآورد که روند اثرمحوري
پنهان آن شمال خاوري ـ جنوب باختري است .نهشته هاي مارن و ماسه سنگ ائوسن زيرين ) (Em1در جنوب خاور
کوه ارميان و انباشتههاي آواري نئوژن ) (Ngcدر شمال همين کوه ساختمان ناوديس با راستاي شمال خاوري ـ جنوب
باختري را شكل داده اند .سنگ نهشته هاي ميوسن ) (Mm.s, Mgmداراي چين هاي متعدد با راستاي چيره ي به تقريب
خاوري ـ باختري هستند .ريز چين هاي موجود در کناره ي شمالي منطقه بگونه اي فراگير راستاي غيرهم سو با
ساختار اصلي منطقه نشان مي دهند .ناوديس برگشته ي نهشته هاي ائوسن پيشين در شمال کوه کمرسياه ،تاقديس
و ناوديس ناشي از هم جواري سنگ نهشتههاي ميوسن ) (M gmو انباشته هاي آواري پليوـكواترنر )  (PlQcبا اثرمحوري
پنهان در جنوب خاور روستاي درج و ساختمان ناوديسي نهشته هاي پليوـ کواترنر در ميانه ي کناره ي باختري منطقه
(کوه جوبريون) ،داراي امتداد خاوري ـ باختري ميباشند.
16

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
وابستگي ساختاري گسل ها و چين هاي منطقه

چنانچه اشاره شد راستاي اثرمحوري دو چين خوردگي اصلي گستره « تاقديس سنجوان و ناوديس ميان شغال کوه و
بينه کوه» با راستاي سيستم گسلش اصلي منطقه هم سو ،شمال خاور ـ جنوب باختر ،هستند ولي با آن زاويه ْ45
ميسازند .اين پديده ي ساختاري و نيز پيدايش چين هايي با راستاي بطور کامل موازي با روند گسل هاي اصلي
منطقه ،ناوديس هاي شمال و جنوب کوه ارميان ،و يا پيدايش چين هايي باروند خاوري ـ باختري ،تاقديس کمرسياه
و چين خوردگي پرشمار سنگ نهشته هاي ميوسن در شمال منطقه بر روند احتمالي کوتاشدگي ) (Shorteningگستره
در راستاي شمال ،شمال باختر ـ جنوب ،جنوب خاور گواهي ميدهند.

ﮐﺸ
ﻮر

تكامل زمين شناختي منطقه

فازهاي کوهزايي مؤثر برگستره ي نقشه عبارتند از:
هرسي نين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کهن ترين رخداد تكتونيكي قابل شناسايي در منطقه است که با تعبير قديمي به گونه ي خشكي زايي )(epirogeny

عمل کرده است ]) ،Stocklin, J., (1968-1974) Stampli, G.M. (1978م.ح.نبوي ( . [ )1355اين رخداد تكتونيكي در

تﻣ

البرز ،خاور ايران ،ايران مرکزي و زاگرس باعث ايجاد ناپيوستگي فرسايشي يا دگرشيبي زاويه دار سنگ نهشتههاي
پرمين پيشين ) (asselian –sakmarianبا سنگ هاي کهن تر ،از آن شمار ،کربونيفر پيشين شده و به اين ترتيب

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درياي نئوپالئوتيس در سراسر پالتفرم ايران پيشروي ميکند( .ح.پرتوآذر  .)1374در گستره ي مورد بررسي جاي
گيري سنگ هاي پرمين پيشين با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ نهشته هاي کربونيفر پيشين در رخنمون جنوب
پيره کوه ديده مي شود که نشانگر تاثير اين فاز کوهزايي بر منطقه است.
سيمرين مياني

و
اﮐﺘ

در منطقه ي جنوب خاور گستره ي نقشه (ورقه دره دايي) نزديك به  1000متر انباشته هاي آواري پديد آمده از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنگلومرا با ميان اليه هايي از شيل هاي داراي فسيل گياهي به طور دگرشيب بر روي سنگ هاي گرانيتي جاي گرفته
اند .اين توالي واحد قاعده ي آواري تناوبي از شيل و ماسه سنگ و ميكروکنگلومرا ) (Jsh.s2به ديرينه ي ژوراسيك
مياني (کالووين) و هم ارز سازند بغمشاه است .دنباله ي اين توالي در گوشه ي جنوب خاوري منطقه ي بسطام
رخنموني ناچيز دارد .پيدايش اي ن دگرشيبي و انباشته هاي آواري قاعده نشانگر عملكرد فاز کوهزايي سيمرين مياني
در منطقه است.
سيمرين پسين

درحد فاصل زماني ژوراسيك با کرتاسه در نتيجه ي فاز کوهزايي سيمرين پسين دريا از مناطق شمالي و مرکزي ايران

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

دور شده و در اين زمان نبود رسوب گذاري نئوکومين و حتي بارمين رخ ميدهد .دراين فرايند سنگ آهكهاي
اربيتولين دار کرتاسه پيشين (آپسين ـ آلبين) به گونه ي دگرشيب و با قاعده ي آواري (کنگلومرا و ماسه سنگ) بر
روي سنگ نهشته هاي ژوراسيك پسين و يا کهن تر قرار ميگيرند .ترادف رسوبي جنوب خاوري روستاي قدس ،خاور
کوگي قنوي  ،گواهي بر عملكرد اين رخداد تكتونيكي ،کوهزايي از نوع فشارشي ،در گستره ي مورد بررسي است .نفوذ
توده ي گرانيتي در رديف هاي رسوبي ژوراسيك پسين ) (Jsch.s3و پس از آن آغاز پديده ي دگرگوني و تغيير شكل در
آنها نيز وابسته به اين فاز فشارشي است .فاز کششي پيش از اين فاز فشارشي سبب پيدايش سنگ هاي ولكانيك
ژوراسيك پسين ) ، (Jag3آگلومراي توف هاي آندزيتي ،شده است.
اتريشي )(austrian

در کرتاسه ي پسين به علت حرکت هاي ش ديد کوهزايي و فرسايش زياد تغييرات رخساره اي نهشته ها شديد است
اما گسترش جغرافيايي آنها چندان نيست .رخنموني هايي کوچك از رخساره هاي رسوبي کرتاسهي پسين در اين
گستره ديده ميشود )  (Kl2, Kl.ml2که نشانه ي تاثير اين رخداد تكتونيكي در منطقه است.
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الراميد

نبود سنگ نهشته هاي پالئوسن در منطقه و دگرشيبي ،با قاعده ي آواري ،نهشته هاي ائوسن پيشين بر روي سنگ
آهك هاي کرتاسه ي پيشين (جنوب کوه ارميان) را مي توان گواه فاز کوهزايي الراميد دانست .تكاپوهاي ولكانيك
ائوسن به گونه اي فراگير در زير آب هاي کم ژرفا رخ مي دهد و ترکيب آنها بيشتر آندزيتي است .واحدهاي ولكانيك
 V1و  V2در منطقه مورد بررسي ،که همراهي با رديف هاي رسوبي ائوسن پيشين دارند ،گوياي اين تكاپوهايند.
پيرنه

دگرشيبي سنگ نهشته هاي اليگوميوسن بر روي توالي ائوسن مياني در ميانه ي کناره ي باختري منطقه (کوه تبلهزنان)

ﮐﺸ
ﻮر

و نفوذ توده هاي مونزونيتي و مونزوديوريتي در سنگ هاي ائوسن پيشين زير تأثير اين فاز کوهزايي است .گستره ي
پهناور نهشته هاي ميوسن با ستبراي قابل توجه در نيمه ي شمالي منطقه نيز شايد نشانگر عملكرد رخداد تكتونيكي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پيرنه و پيدايش حوضه هاي رسوبي جدا از هم با فرونشست شايان توجه و تشكيل نهشته هاي قاره اي از نوع پاليا
باشد.
پاسادنين

تﻣ

بنا به عقيده استامفلي ( )1978گسل ميامي تا بازپسين گامه هاي چين خوردگي آلپي در پليوسن حالت راست گرد
داشته است .ولي با توجه به بريدگي سنگ نهشته هاي پليو ـ کواترنر ) (PlQcمنطقه با گسل ه اي ميامي و ارميان ،به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

احتمال حرکت ترکيبي اين گسل ها ،وارونه و راست گرد ،بعد از پليوسن نيز ادامه يافته و باعث باالآمدگي سنگ نهشته
هاي ائوسن بر روي اين واحد و يا باالآمدگي بخشي از واحد  PlQcبر روي بخش ديگر آن شده است .شيب دار بودن
طبقات پليوـ کواترنر منطقه ن يز نشانگر عملكرد فاز کوهزايي پاسادنين است .بازپسين حرکت هاي رانده ي گسل آبيك

و
اﮐﺘ

ـ فيروزکوه ـ شاهرود وابسته به زمان پس از پليوسن است که هم آهنگ با آخرين فاز کوهزايي البرز ،پاسادنين ،است.
پي آمد اين تكاپوها روراندگي هاي ماليم و بلندتر شدن البرز است .(Dellenbach, J. 1964).وجود اين گسلش در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

منطقه ،به طور پنهان ،را شايد بتوان نشانه ي راندگي سنگ هاي ژوراسيك (سازندهاي دليچاي و الر) بر روي واحد
هم ارز سازند قرمز بااليي ،ميوسن ،و يا نهشته هاي آواري پليوـ کواترنر و وابسته به بازپسين حرکت هاي رانده يا رورانده
ي گسل شاهرود دانست.
زمين شناسي اقتصادي

دو جاي کاني زايي در منطقه شناسايي شده است:
كاني زايي آهن

زﻣﯿ

اين کاني زايي از نوع اکسيدآهن ،منيتيت ،و سنگ هاي ميزبان آن ديوريت ـ مونزوديوريت نفوذ کرده در سنگ هاي
دولوميتي پرمين ،سازند جمال ) ،(Pdjاست و در رخنمون جدا افتاده ي باختر پيره کوه ،ديده ميشود .مطالعهي مقطع

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

صيقلي اين کاني نشانگر وجود کانه هاي سولفوري پيريت و پيروتيت در آنهاست .اين کانه ها به شكل آزاد ،درگير با
کاني منيتيت و يا آنكلوزيوني ،وجود دارند .بيشتر کاني هاي منيتيت در حال مارتيتي شدن ،هماتيتي شدن،

) (martitizationهستند( .م.حاجي نوروزي)
كاني زايي مس

اين کاني زايي از گونه ي ماالکيت (کربنات مس) است که در سنگ هاي ولكانيك ائوسن پيشين ) (V2در جنوب کوه

قره بني گي ديده مي شود .اين کاني زايي گسترشي ناچيز دارد .در امتداد گسل هاي اصلي منطقه کاني زايي ويژه اي
پديد نيامده است.
جاده هاي خاکي احداث شده به سوي بلنداي مخروطي شكل جنوب باختري کوه سنجوان و رخنمون دولوميت هاي
سفيدرنگ ،تا اندازه اي مرمري شده و داراي کاني زايي آهن ،براي ارزيابي سنگ هاي تراکي آندزيت و دولوميت ها
جهت استفاده ي سنگ ساختماني است و در آنها عمليات انفجاري و بر داشت سنگ ها به شكل بلوك انجام شده است.
به ظاهر اين عمليات ادامه نيافته است زيرا رخنمون اين سنگ ها ناچيز و نوع سنگ ها نيز مناسب اين گونه استفاده
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ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

به نظر نمي رسد .گستردگي رسوبات پليوـ کواترنر ) (PlQcدر منطقه امكان مناسبي براي معادن شن و ماسه است .هم
اکنون يك معدن شن و ماسه ،ميرزاخور ـ خاور روستاي دزج ،در منطقه فعاليت ميکند.
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