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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 6763بهشهر
موقعيت جغرافيايي ،راه هاي دسترسي ،زمين ريخت شناسي و اقليم

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه بهشهر در محدوده عرض هاي جغرافيايي ´ 36°30تا ´ 37°00و طول هاي جغرافيايي ´ 53°30تا ´ 54°00قرار
گرفته است .از ديدگاهي ريخت شناختي اين ورقه واحدهاي ريخت زمين ساختي مهمي را در بر ميگيرد که از جنوب
به شمال عبارتند از :بلندي ها و دامنه هاي شمالي رشته کوه البرز ،دشت خزر ،تاالب گرگان ،شبه جزير ميان کاله
(ميان قلعه) و جزيره آشور ( آشوراده) و درياي خزر .بلندترين نقطه از نقشه ،قله اي در جنوب روستاي کوا (جنوبيترين
بخش نقشه) با بلندي  2231متر است و پست ترين جا در ساحل تاالب گرگان و درياي خزر در حدود  28م تر پايين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تر از سطح آب هاي آزاد است .از آن جا که نقشه هاي توپوگرافي مورد استفاده مربوط به زمان پيش از آخرين پيشروي
درياي خزر مي باشند ،ساحل کنوني درياي خزر و خليج گرگان در چندين نقطه به کمك دستگاه  GPSتعيين شد که
با نشانه اي ويژه بر روي نقشه نمايش داده شده است.

تﻣ

رودخانه هاي دائمي و فصلي ،آب را از جنوب به شمال به سوي تاالب گرگان هدايت ميکنند .مهمترين رودخانه هاي
ناحيه شامل رودخانه نكا ،رودخانه استينوا ،رودخانه گلوگاه ،رودخانه االرز ،رودخانه متكازين ،رودخانه پرکال ورودخانه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرگ تج هستند .رودخانه نكا که بزرگترين رودخانه ناحيه ميباشد تنها رودخانه مهم طولي  longitudinalاست که از
خاور به باختر جريان دارد و از پيوستن رودخانه هاي عرضي  transverseتغذيه ميشود .رودخانه مزبور از سرشاخه
هايش در خاور ( خارج از نقشه) تا محل ريختن آن به درياي خزر در حدود  160کيلومتر درازا دارد که در حدود 130

و
اﮐﺘ

کيلومتر آن در بخش کوهستاني قرار گرفته است.
نهشته هاي نئوژن که بخش عمده اي از واحدهاي سنگي جنوب ناحيه را شكل ميدهند ،نهشته هاي آسان فرسايي

ﻦ
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هستند که خاك حاصل از هوازدگي آن ها در بخش هاي هموار جنوبي ناحيه مورد استفاده کشاورزي قرار گرفته است.
اين بخشها فالت هاي کوچكي را تشكيل ميدهند که دره هاي نسبتا ژرف ناحيه آن ها را از يكديگر جدا ميسازد.
مارن هاي بخش زيرين واحد سنگي کرتاسه بااليي که در جنوب ناحيه رخنمون دارند ،در جاهايي فرسايش پذيرتر از
نهشته هاي نئوژن مينمايند .سخت فرساترين واحدهاي سنگي ناحيه را سنگ هاي مجموعه دگرگوني گرگان تشكيل
ميدهند .رودخانه نكا پس از حفر پوشش آسان فرساتر روي اين مجموعه ،به علت عدم توانايي در حفر سريع اين
سنگ هاي سخت فرساتر ،الگويي مئاندري به خود گرفته است .سنگ آهك هاي مزوزوييك و پالئوسن ناحيه از ديدگاه

زﻣﯿ

فرسايش پذيري وضعيت ميانه اي دارند .يكي از پديده هاي جالب زمين ريخت شناختي ناحيه حاصل حفر و بريدگي
تاقديس هاي ميانه مقياس ناحيه به وسيله رودخانه هاي عرضي است .در اثر اين فرايند که آثار آن به ويژه در جنوب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کفترکار ،شمال کوادره ،متكازين و پرکال ديده مي شود ،رودخانه پس از حفر واحد آهكي نسبتا سخت ف رساي پالئوسن،
مارن هاي کرتاسه بااليي را در هسته تاقديس آشكار ساخته است .اين الگوي فرسايش عارضه هاي کاسه اي شكلي را
در محل برخورد رودخانه با محور تاقديس ها پديد آورده است .عارضه هاي مشابه با اين در بخش هاي ديگر شمال

البرز (خارج از ورقه بهشهر) نيز ديده ميشود.
در مجموع برجستگي هاي اصلي ناحيه در بخش کوهستاني داراي روند عمومي خاوري هستند که از عارضه ه اي

ساختاري مانند گسله ها و چين ها با روندهاي مشابه تاثير پذيرفته اند .مهم ترين برجستگي ناحيه با روند خاوري در
فراديواره گسله خزر ( تاقديس خزر) شكل گرفته است .اين برجستگي همانند ديواره اي در برابر نفوذ ا برهاي برخاسته
از خزر قرار گرفته است و در نتيجه پوشش گياهي جنگلي و متراکم آن پس از عبور از خط الراس به سوي جنوب به
ناگهان تقريباً ناپديد مي گردد .گسله خزر مرز بين کوه و دشت را تشكيل ميدهد و افراز مشخص خطي آن در بسياري
از جاها به ويژه بر روي عكس هاي هوايي ق ابل مشاهده است .گسله استينوا افراز مشخص ديگري در بخش خاوري
ناحيه تشكيل داده است.
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دامنه شمالي رشته کوه البرز در اين ناحيه پوشيده از جنگل انبوه است که بدبختانه با بهره بردا ري نادرست در حال
نابودي است .پوشش گياهي در بخش هاي جنوبي تر به درختچه هاي کوچك اورس (نوعي سرو) و بلوط و بوته زارها
محدود مي شود .دشت خزر تقريبا به تمامي زير کشت محصوالت کشاورزي مانند گندم ،جو ،برنج ،پنبه و دانه هاي
روغني قرار دارد .بخش هاي نزديك به ساحل جنوبي تاالب گرگان بته زار گياهاني است که با آب شور سازگار هستند.

ﮐﺸ
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شبه جزيره ميان کاله يك زيستگاه حفاظت شده زيبا است که تقريبا سراسر با بته هاي تمشك و درختچه هاي انار
پوشيده شده است .ساحل شمالي اين شبه جزيره صيدگاه ماهيان خزر است و مزرعه هاي موجود در شبه جزيره به
پرورش اسب ،گاو و گاوميش اختصاص داده شده است.
ناحيه مورد بررسي به ويژه در دامنه هاي شمالي و دشت خزر داراي ميزان بارندگي بااليي است .بخش جنوبي ناحيه
که کوهستاني و بلند است ،آب و هواي سرد دارد و ميزان قابل مالحظه اي برف در زمستان دريافت مي دارد.

ﻌﺪ
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پراکندگي جمعيت در منطقه بهشهر به ويژه در دشت خزر قابل مالحظه است و روستا ها و شهرهاي کوچك با فاصله
هاي کم در آن قرار گرفته اند .روستاهاي کوچك متعددي نيز در بخش کوهستاني منطقه ( هزار جريب بهشهر) قرار
گرفته اند که امروزه تقريبا همگي آن ها با راه هاي ارتباطي نسبتا خوب با يكديگر در ارتباط هستند .از آن جا که

تﻣ

راه هاي ناحيه کوهستاني در نقشه هاي توپوگرافي منعكس نشده است ،از تصوير ماهواره اي ناحيه کمك گرفته شد،
بنابراين ممكن است مكان و مسير اين راه ها در روي نقشه زمين شناسي با مقداري خطا همراه باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وجود آثار تاريخي به ويژه تپه هاي باستاني که ميتوان آن ها را در کنار بيشتر روستاهاي کوهستاني مشاهده کرد،
حكايت ا ز سابقه تاريخي طوالني اين روستاها دارد .چندين تپه باستاني در دشت خزر نيز ديده ميشوند .مردم ناحيه
عموماً داراي گويش مازندراني هستند و به طور عمده به کار کشاورزي و دامپروري اشتغال دارند.

و
اﮐﺘ

بهشهر در گذشته “اشرف” ناميده مي شد و بسيار مورد توجه شاه عباس صفوي بود .آثار تاريخي ناحيه عباس آباد
بهشهر همانند بند و درياچه عباس آباد و برج ها و ساختمان هاي تاريخي آن در دوره هاي صفويه و قاجاريه ساخته

ﻦ
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شده اند.
آثار پيش از تاريخ که در غارهاي کمربند و هوتو در جنوب باختر بهشهر (روستاي تروجن) يافته شده است ،نشان
ميدهد اين ناحيه از ديرباز زيستگاه انسان بوده است.
بررسي هاي پيشين و موقعيت ناحيه در چارچوب زمين شناسي ايران

ورقه بهشهر در نيمه خاوري چهارگوش ساري قرار گرفته است که زمين شناسي آن از سوي سعيدي (وحدتي دانشمند

زﻣﯿ

و سعيدي )1369 ،مورد بررسي قرار گرفته است .اين ناحيه بخشي از شمال رشته کوه البرز را در خاور تشكيل ميدهد.
بنابر تقسيم بندي نبوي ( )1355بخش کوهستاني ورقه در پهنه گرگان-رشت قرار مي گيرد .از مهم ترين ويژگي هاي
اين ورقه ،گسترش بخش عمده اي از مجموعه دگرگوني گرگان است که با ناپيوستگي در زير واحدهاي سنگي

ﺳ
ﺎ زﻣ
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مزوزوييك قرار گرفته ا ست .ويژگي مهم ديگر اين ناحيه گسترش نهشته هاي نئوژن دامنه شمالي البرز است که آن را
با نام رخساره نئوژن خزر ميشناسند (ياسيني  .) 1360وجود گسله خزر که شمال البرز را از فرونشست خزر جدا
ميکند ،از ويژگي هاي ساختاري مهم اين منطقه ميباشد.
در مجموع کل ناحيه داراي ويژگي هاي چينه نگاشتي نسبتا يكنواختي است و تفاوت هاي اساسي که از اين لحاظ در
منطقه مشاهده ميشود به شرح زير است:
سنگ هاي دگرگوني گرگان يك برجستگي قديمي را تقريبا در سراسر مزوزوييك تشكيل ميداده است که واحدهاي
سنگي گوناگون اين دوران در زمان هاي مختلف بر روي آن پيشروي کرده اند .وجود اين برجستگي سبب برخي

تغييرات ضخامت ( و تا حدودي رخساره) در واحدهاي سنگي مزوزوييك شده است.
گسله خزر به عنوان يك مرز زمين ساختي مهم سبب شده است که رسوبات نئوژن و کواترنري در شمال اين گسله به
مراتب ستبرتر از جنوب آن باشند .بايد يادآور شد که رخنموني از نهشته هاي نئوژن در شمال گسله مزبور در ورقه
بهشهر ديده نمي شود و يا ضخامت واحدهاي نئوژن و کواترنري دانسته نيست و تفسير باال بر پايه اطالعات زيرسطحي
است که در باره زمين شناسي خزر به طور کلي در دسترس ميباشد.
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چينه نگاري
سنگ هاي دگرگون شده پالئوزوييك (مجموعه دگرگوني گرگان)

اين مجموعه سنگ ها به طور عمده در بخش مياني ورقه (جنوب جاده بهشهر-گرگان) رخنمون دارند و شامل
سنگ هاي رسوبي و آذريني هستند که در ترياس پسين دچار دگرگوني ناحيه اي و دگرريختي شده اندGansser .
) (1951براي اولين بار به اين مجموعه سنگ ها نام “شيست هاي گرگان” را داد .در بررسي هاي اوليه ( Gansser,

) 1951; Jenny, 1977; Stampfli, 1978اين سنگ ها به پرکامبرين نسبت داده شده بودند Huber (1957) .با توجه

ﮐﺸ
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به وجود سنگواره هايي که در بخش هاي بااليي توالي يافته است ،آن ها را به پيش از دونين نسبت ميدهد.
مطالعات پالينولوژي (قويدل سيوکي (1371 ،و برخي شواهد چينه نگاشتي مانند قرار گرفتن سنگ هاي سازند شمشك
( و جوانتر از آن) با ناپيوستگي زاويه اي بر روي مجموعه سنگ هاي دگرگوني گرگان ،نشان ميدهد اين مجموعه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگي مربوط به پالئوزوييك است و در اوائل مزوزوييك (ترياس پسين) دچار دگرگوني شده است .بررسي هاي صحرايي
نشان مي دهد که اوال درجه تبلور کاني هاي دگرگوني در اين سنگ ها در حدي نيست که بتوان به آن ها نام شيست

تﻣ

داد و ثانيا واحدهاي سنگي دگرگون شده متنوع هستند ،بنابراين براي اين مجموعه نام “مجموعه دگرگوني گرگان ”
انتخاب شده است .سنگ هاي مزبور به ترتيب توالي چينه نگاشتي ( و سن نسبي) شامل واحد سنگ آهك ميلونيتي،
واحدکوارتزيت و دولوميت ،واحد فيليت ،واحد سنگ جوش ،واحد آتشفشاني و واحد سنگ آهك و شيل (کربنيفر)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هستند.
جز در واحد سنگ آهك و شيل ،شواهد سنگواره اي قاطعي براي سن نسبي واحدهاي مختلف مجموعه دگرگون ي

و
اﮐﺘ

گرگان به دست نيامد .بررسي هاي پالينولوژيكي که فراتر به آن ها پرداخته خواهد شد ،گستره هاي سني پس از
اردويسين ،پس از سيلورين مياني ،دونين و کربنيفر را براي نمونه هاي فيليتي اين مجموعه دگرگوني نشان ميدهند.
از سوي ديگر مطابقت د ادن اين واحدها با واحدهاي عادي البرز و ايران مرکزي دشوار است .با اين وجود ميتوان بخش
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هاي زيرين مجموعه را که از سنگ آهك ،کوارتزيت و دولوميت تشكيل شده است ،به دشواري از يك سو با بخش هاي
بااليي سازند ميال و سازند لشكرك و از سوي ديگر با عضو  Aاز سازند جيرود مقايسه نمود .بنابراين براي مجموعه
دگرگوني گرگان ( به جز واحد سنگ آهك و شيل که داراي سن کربنيفر است) تا تعيين سن هاي دقيق تر ،سن
؟کامبرين-دونين پيشنهاد ميشود.
سن مطلقي که به روش پتاسيم-آرگن از سوي پژوهشگران فرانسوي ) (Delaloye et al. 1981براي نمونه هاي مجموع ه

زﻣﯿ

دگرگوني گرگان تعيين شده است يك گستره وسيع از  1228تا  178ميليون سال را در بر ميگيرد که بسيار پرسش
برانگيز است .از سوي ديگر در تعيين سن آن ها يك نمونه که اتفاقا از واحد شيستي (فيليت) نيز تهيه شده است ،سن
 404ميليون سال را نشان ميدهد که با دونين مطابقت دارد.
واحد سنگ آهك ميلونيتي )(Pzl

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد شامل يك توالي يك دست از جنس سنگ آهك متوسط اليه به رنگ خاکستري تيره تا سياه است که در

باريكه اي موازي با گسله خزر بين گلوگاه و ليوان شرقي رخنمون دارد .برگوارگي ميلونيتي نسبتا مشخصي در نمونه
دستي اين سنگ ها ديده مي شود و رگه هاي کلسيت کوچك به فراواني در آن وجود دارند .ضخامت قابل مشاهده اين

واحد به حدود  80متر ميرسد و اليه بندي آن به سوي باالي توالي نازك تر ميشود .بخش زيرين واحد مشخص
نيست و به گسله خزر محدود مي شود .اين واحد در زير واحد کوارتزيت و دولوميت پالئوزوييك مجموعه دگرگوني قرار
ميگيرد .مطالعه برش هاي ميكروسكوپي از اين واحد نشان مي دهد بخش اصلي سنگ را کاني کلسيت با بافت
موزاييكي جهت يافته (بازتبلور يافته) تشكيل داده است و رگه هايي ظريف از جنس کوارتز در سنگ ديده ميشود که
به موازات برگوارگي سنگ قرار گرفته اند .دو نمونه از اين سنگ براي وجود کونودونت مورد مطالعه قرار گرفت اما
آثاري از سنگواره مزبور در آن يافت نشد.
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واحد كوارتزيت و دولوميت )(Pzq,d

اين واحد در واقع يك توالي مرکب از اليه هاي کوارتزيت دولوميتي ،کوارتزيت نسبتا خالص به رنگ س فيد و صورتي،
دولوميت نخودي رنگ ،سنگ جوش و فيليت ( شيل دگرگون شده) خاکستري همراه است .تمام توالي داراي نوعي
برگوارگي ميلونيتي مشخص است .در بخش هاي دولوميتي اين واحد در جنوب گلوگاه آثاري شبيه به استروماتوليت
ديده مي شود .کوارتزيت هاي اين واحد داراي مسكويت نيز هستند .صالحي راد ( )1358در ناحيه جنوب گرگان به
يك توالي از سنگ ماسه هاي آرکوزي و کوارتزيت با خميره کربناته در قاعده توالي سنگ هاي دگرگوني گرگان اشاره
کرده است که مي توان آن را با واحد کوارتزيت و دولوميت اين ناحيه مقايسه کرد.

ﮐﺸ
ﻮر

مطالعه سنگ نگاشتي نمونه اي که از کوارتزيت هاي کربنات دار اين بخش گرفته شد ،نشان دهنده سنگي با ترکيب
کوارتزيت کربنات و ميكا دار است .بلورهاي کوارتز که بخش اصلي سنگ را شكل ميدهند ،داراي نوعي جهت يافتگي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ترجيحي هستند .فلدسپار نيز به همراه کوارتز در زمينه سنگ ديده ميشود .سريسيت ،مسكويت ،کاني هاي کدر،
اکسيد آهن و اسف ن کاني هاي فرعي تر سنگ را تشكيل ميدهند.
نمونه ديگري که از اليه هاي سنگ آهك ماسه اي تهيه شد ،از ديدگاه سنگ نگاشتي يك سنگ آهك ماسه اي

تﻣ

کاتاکلستيكي-ميلونيتي است .کاني اصلي سنگ را کلسيت تشكيل مي دهد و کوارتز ،مسكويت و فلدسپار به صورت
فرعي تر در زمينه سنگ قرار گرفته اند .رگچه هاي خيلي ظريف از کاني هاي کدر در درون سنگ ديده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در رخنمون هاي پنجره فرسايشي ناحيه رودبار يك مجموعه سنگي با درجه دگرگوني پايين ديده ميشود که آن ها
نيز در اين نقشه به مجموعه دگرگوني گرگان نسبت داده شده اند .توالي سنگي اين ناحيه (در صورتي که در اثر
زمين ساخت دچار برگشتگي نشده باشد) از پايين به باال شامل واحدهاي زير است:

و
اﮐﺘ

کوارتزيت ،شيل هاي فيليتي با درصد زيادي کربن آلي که به صورت خاکه اي سياه رنگ در درون سنگ ديده ميشود،
دولوميت ضخيم اليه خاکستري تا سياه رنگ ،سنگ هاي آتشفشاني اسيدي تا بازيك که در بخش هاي بااليي داراي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چهره اي بالشي هستند ،سنگ جوش ميلونيتي که بيشتر قطعه هاي آن را سنگ هاي دولوميتي تشكيل ميدهند و
خميره آن فيليتي است ،دولوميت هاي نازك اليه قهوه اي رنگ ،کوارتزيت خاکستري و قهوه اي رنگ نازك اليه و
باالخره در بااليي ترين بخش توالي ،مگابرش هايي ديده ميشود که خميره آن از مواد کربناته سياه رنگ تشكيل شده
است و قطعه هاي آن را سنگ هاي آتشفشاني حفره دار ،دولوميت و فيليت تشكيل ميدهند .نمونه اي که براي بررسي
هاي پالينولوژيك از بخش شيل هاي کربن دار توالي گرفته شد ،فاقد هر گونه پالينومورف مشخص بود .اين توالي در

زﻣﯿ

جنوب رودخانه نكا رخنمون دارد و به نظر مي رسد در زير توالي فيليت هاي خاکستري رنگ يك دست مجموعه
دگرگوني گرگان قرار گرفته باشد که رخنمون هاي شمال رودخانه را تشكيل ميدهد .توالي توصيف شده در اين جا با
توالي واحد دولوميت و کوارتزيت ناحي ه جنوب گلوگاه قابل مقايسه است.
واحد فيليت )(Pzph

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد فيليت بخش عمده اي از مجموعه سنگ هاي دگرگوني گرگان را تشكيل ميدهد و در واقع همان واحدي است

که آن را از ابتدا با نام “شيست هاي گرگان” نامگذاري کرده اند .واحد مزبور شامل يك توالي نسبتا يكنواخت از فيليت
به رنگ خاکستري و خاکستري تيره است که جاهايي از بخش زيرين آن با سنگ هاي آتشفشاني دگرگون شده )(V1
همراه است .اين سنگ هاي آتشفشاني که دگرگون شده اند و برگوارگي مشخصي دارند ،داراي ترکيبات متغيري از
انواع بازيك تا حدواسط هستند .رنگ فيليت ها در برخي جاها احتماال به علت هوازدگي ،سرخ و زرشك ي است .مطالعه
سنگ نگاشتي نمونههايي که از اين واحد فيليتي گرفته شد ،نشان ميدهد کاني هاي اصلي تشكيل دهنده سنگ شامل

کلريت و سريسيت است .مسكويت ،بيوتيت ،کلريتوئيد ،کوارتز ،فلدسپار ،تورمالين ،زيرکن ،کاني هاي کدر و اکسيد
آهن کاني هاي فرعي تر سنگ را تشكيل مي دهند .جهت يافتگي ترجيحي کاني هاي ورقه اي باال برگوارگي فيليتي
مشخصي را به اين سنگ ها بخشيده ا ست.
برگوارگي مزبور مشخص و نافذ است که در بيشتر جاها به موازات اليه بندي اوليه سنگ ميباشد ،اما در بسياري از
رخنمون ها مي توان اليه بندي اوليه را به واسطه تغيير اندازه دانه ها ( دانه بندي تدريجي) بازشناخت .براق تر بودن
4
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فيليت ها در بخش هاي شمالي تر ناحيه نشان مي دهد که احتماال اين بخش ها از درجه دگرگوني نسبتا باالتري
برخوردار هستند و به قسمت هاي ژرف تر توالي تعلق دارند .سنگ اوليه فيليت ها ،سنگ هاي رسي-فورشي بوده اند
که ترکيب آن ها شيل و گري وکي بوده است .ريزدانه بودن ،رنگ تيره و وجود بلورهاي ريز پيريت فراوان در اين توالي
نشان مي دهد رسوبات مزبور مربوط به محيط ژرف دريايي بوده اند.
از بين نمونه هاي متعددي که از واحد فيليت براي بررسي پالينومورف ها برداشت شد ،دو نمونه دار اي ريخت هاو
گونه اي بود که مشخصات و گستره سني آن ها به شرح زير ميباشد:

ﮐﺸ
ﻮر

Black spores: post Middle Silurian
Veryhachium trispinosum: post Ordovician
Diexallophasis remota: Silurian-Devonian

عالوه بر اين قطعه هاي شكسته و کامل کيتينوزوآ ،اسپورهاي سياه خاردار نيز در اين نمونه ها مشاهده شد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حمدي ( )1374به وجود کونودونت هاي پالئوزوييك در سنگ آهك هاي کم دگرگونه موجود در توالي فيليتي ناحيه
رادکان (ورقه گرگان) اشاره کرده است.
واحد سنگ جوش )(Pzc

تﻣ

اين واحد شامل سنگ جوش هاي متوسط دانه اي است که اجزا آواري آن تا  %90از سنگ هاي آتشفشاني اسيد و
حدواسط تشكيل شده است .اندازه قلوه ها از چند ميلي متر شروع ميشود و بي شينه اندازه آن ها به حدود  30سانتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متر مي رسد .بسياري از اين قطعه سنگ هاي آتشفشاني داراي بافت حفره اي هستند که با کلريت ،بيوتيت ،اکسيد
آهن و کلسيت پرشده است .درشت بلورهاي پالژيوکالز در برخي از اين قلوه ها به خوبي ديده ميشود.
مطالعه سنگ نگاشتي نمونه اي که از قلوه سنگ هاي آتشفشاني اين بخش گرفته شد ،نشان دهنده ترکيب کوارتز

و
اﮐﺘ

تراکي -آندزيت به شد ت تجزيه شده است .در اين سنگ کاني هاي اصلي عبارتند از پالژيوکالز و فلدسپار قليايي .که
در اين ميان پالژيوکالز چيره است و شامل بلورهاي شكل دار و نيمه شكل داري است که به کاني هاي ر سي ،سريسيت،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کلسيت و کلريت تجزيه شده اند .بافت سنگ داراي تمرکزهاي فراوان و حفره مانند کلسيت يا کلريت است .زمينه
سنگ از فلدسپارهاي ريزتر ،کوارتز ،کاني هاي رسي ،کلريت ،کلسيت و کاني هاي کدر ،اکسيد آهن ،لوکوکسن و اپيدوت
تشكيل شده است .عالوه بر اين کمي آثا ر از بلورهاي يك کاني مافيك ديده ميشود که به کلي با سرپ انتين ،کلريت،
کاني هاي کدر و اکسيد آهن جايگزين شده است و نمي توان کاني اوليه را تشخيص داد.
مطالعه سنگ نگاشتي نمونه ديگري از قلوه سنگ هاي آتشفشاني بخش سنگ جوش ،نشان دهنده ترکيب يك سنگ

زﻣﯿ

آتشفشاني اسيدي به شدت سيليسي و کلريتي شده است .در اين سنگ کاني هاي اصلي عبارتند از پالژيوکالز که
بيشتر ترکيب حد واسط تا آلبيتي دارد .کاني هاي اوليه ديگري نيز وجود داشته اند که تماما با مواد کربناته و اکسيد
آهن جايگزين شده اند .مهمترين پديده اين نمونه وجود حفره هاي متعدد درازشده (دگرريخت شده) است که با کاني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاي سيليسي ،کلريت و يا کلسيت پر شده اند .زمينه سنگ داراي کاني هاي کوارتز ،فلدسپار ،کلريت اليافي ،اسفن،
اکسيد آهن و کاني هاي کدر است .بافت زمينه سنگ جهت دار است.

عالوه بر سنگ هاي آتشفشاني ،مقداري قلوه هاي فيليت ( شيل) و کوارتزيت نيز در اين توالي ديده ميشود و در
مجموع به نظر مي رسد اين واحد تا حدود زيادي از فرسايش واحدهاي زيرين يا مجاور خود تغذيه شده است .خميره
سنگ در برخي جاها رسوبي (فيليت) و در برخي جاها آتشفشاني (توف دگرگون شده) است و مقدار توف و سنگ هاي

آتشفشاني نيز در اين توالي ديده ميشود .به نظر ميرسد در برخي جاها مقدار کمي سنگ ماسه نيز در توالي سنگ
جوشي قرار ميگيرد.
بررسي سنگ نگاشتي نمونه اي که از خميره واحد سنگ جوش تهيه شد ،نشان ميدهد خميره مزبور به طور عمده از
کاني هاي کوارتز ،فلدسپار ،کاني هاي ميكايي و ليتيك هاي آذرين بازيك تجزيه شده تشكيل شده است.
برگوارگي نافذي در اين واحد ديده مي شود و قلوه هاي آن به شدت دگرريخت شده اند و شكل بيضوي هايي را پيدا
کرده اند که به موازات اليه بندي پخ شده اند .رنگ عمومي هوازده اين واحد قهوه اي و رنگ تازه آن خاکستري است.
واحد سنگ جوش و واحد آتشفشاني پالئوزوييك ناحيه در محل برخي از گسله ها به تالك تبديل شده اند.
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بخش هايي از واحد سنگ جوش با سنگ هاي آتشفشاني دگرگون شده ) (V2همراه است .اين سنگ ها شامل مجموعه
اي از سنگ هاي حد واسط تا بازيك است که ترکيب آن ها از تراکيت تا بازالت تغيير ميکند .دگرگوني و دگرريختي
سبب ايجاد برگوارگي مشخصي در اين واحد شده است .آمفيبول ،کلريت و اپيدوت کاني هاي اصلي اين دسته از سنگ
ها را تشكيل مي دهند .رنگ هوازده اين سنگ ها سبز تيره است و ساختار گدازه بالشي در جاهايي از اين واحد ديده

ﮐﺸ
ﻮر

ميشود که حكايت از خروج مواد مذاب در زير آب دارد .بررسي سنگ نگاشتي يك نمونه از اين سنگ هاي بازيك
نشان مي دهد کاني هاي اصلي سنگ را کلريت ،اپيدوت و کوارتز تشكيل مي دهند .آمفيبول هاي سوزني ،کاني هاي
کدر ،اکسيد آهن و سريسيت کاني هاي فرعي تر سنگ هستند و سنگ بافتي کامال جهت يافته دارد.
قويدل سيوکي ( ) 1371با مطالعه يك نمونه از فيليت هاي سبز رنگ بين گدازه هاي بالشي ناحيه ،سنگواره هايي از
آکريتارك ،هاگ هاي گياهي و هاگ هاي قارچ يافته است و با توجه به ارزش چينه نگاشتي گونه هاي آکريتارك و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

وجود اسپورهاي مزبور ،سن دونين بااليي را براي نمونه مزبور پ يشنهاد کرده است .به عالوه ايشان يك نمونه از فيليت
هاي سياه رنگ ناحيه را با توجه به مطالعات پالينولوژي خود به دونين باال نسبت داده است .با توجه به مطالب باال
مي توان سنگ هاي آتشفشاني مزبور و در نتيجه سنگ جوش هاي همراه با آن ها را با ترديد به دونين نسبت داد.
واحد سنگ آهك و شيل (كربنيفر) )(Cm

تﻣ

رخنمون اصلي اين واحد در يك پنجره فرسايشي کوچك در بخش جنوبي ورقه بهشهر قرار گرفته است .رخنمون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مزبور در کناره رودخانه پرکال ،در باختر روستاي پرکال جاي دارد و شامل مجموعه اي از سنگ آهك هاي نازك تا
متوسط اليه به رنگ خاکستري ت يره تا سياه است که داراي ميان اليه هايي از شيل هاي سياه رنگ غني از مواد آلي
است .دگرريختي نسبتا شديد و دگرگوني ماليم ،ظاهري اسليتي به اين سنگ ها داده است و آثار دگرريختي در آن

و
اﮐﺘ

ها به صورت برگوارگي اسليتي ،چين خوردگي و بودين شدگي قابل مشاهده است .بخش زيرين اين واحد در رخنمون
مزبور آشكار نيست و در باال با ناپيوستگي زاويه اي در زير سنگ هاي کربناته کرتاسه باال قرار ميگيرد .رخساره سنگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و زيستي دو نمونه از بخش آهكي اين واحد با سن اشكوب تورنزين مطابقت دارد:
Silty biomicrite, Sandy calcarenite

)Archaesphaera sp., (and Crinoid debris

با توجه به سن و رخساره سنگي ،اين واحد را ميتوان با سازند مبارك مقايسه نمود.
توده هاي نفوذي )(g

در بخش هاي مختلف واحد هاي فيليتي ،سنگ جوشي و آتشفشاني مجموعه دگرگوني گرگان ،توده هاي نفوذي

زﻣﯿ

کوچك و بزرگ ديده ميشود که از دگرگوني و دگرريختي مشابه با مجموعه مزبور برخوردار شده اند .به همين علت
اين سنگ ها نيز به پيش از رتين نسبت داده مي شوند .ترکيب اين سنگ ها حدواسط تا بازيك است و شامل انواع
مونزونيتي ،ديوريتي و گابرويي هستند .اين سنگ ها در برخي جاها رخساره اي کامال نفوذي دارند و در بسياري جاها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توده هاي نيمه آتشفشاني ) (subvolcanicهستند که در درون سنگ هاي رسوبي و آتشفشاني تزريق شده اند.
نمونه هايي از سنگ هاي نفوذي در بررسي هاي سنگ نگاشتي ،نوعي مونزونيت تا مونزوديوريت دگرگون شده تشخيص

داده شد .در اين سنگ ها فلدسپار و کاني هاي مافيك (به ويژه کلينوپيروکسن) کاني هاي اصلي سنگ را تشكيل
مي دهند .فلدسپار قليايي و پالژيوکالز که به کاني هاي رسي ،آلبيت ،سريسيت ،کلريت و اپيدوت تجزيه شده است،
کاني هاي فرعي تر سنگ هستند .آمفيبول و بيوتيت ديگر کاني هاي فرومنيزين سنگ را تشكيل ميدهند .سرپانتين
و کلريت به گس تردگي از تغيير کاني هاي مافيك اوليه شكل گرفته اند .از کاني هاي فرعي ديگر سنگ ميتوان به
کلسيت ،اپيدوت ،کوارتز ،آپاتيت ،اسفن و کاني هاي کدر اشاره کرد.

نمونه ديگري از مجموعه سنگ هاي نفوذي که در نزديك گسله خزر (نزديك روستاي مهدي رجه) برداشت شد ،در
بررسي هاي س نگ نگاشتي از نوع ديوريت اپيدوتيزه و کلريتيزه شناسايي شد .فراوانترين کاني اين سنگ را پالژيوکالز
شكل مي دهد که بيشتر نيمه شكل دار هستند .کاني هاي مختلف در اين سنگ به اپيدوت ،کلسيت ،کلريت ،سريسيت
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و آلبيت تجزيه شده اند .از کاني هاي ديگر اين سنگ ميتوان به بلور هاي ريز کوارتز ،کاني هاي کدر ،اکسيد آهن،
اسفن و لوکوکسن اشاره کرد .رخساره دگرگوني اين سنگ در حد پايين شيست سبز تشخيص داده شد.
يك نمونه ديگر که در رخنموني نزديك به رخنمون نمونه قبل برداشت شد ،در بررسي هاي سنگ نگاشتي نوعي
گنايس ميلونيتي تشخيص داده شد .سنگ اوليه ترکيبي تقريبا گرانيتي داشته است و پرفيروکلست هاي آن را فلدسپار

ﮐﺸ
ﻮر

(عموما پالژيوکالز) تشكيل مي دهد که در بيشتر جاها دچار شكستگي و خردشدگي شده است .اين بلورها عموما به
کاني هاي رسي ،سريسيت ،کلريت و کلسيت تجزيه شده اند .کاني هاي ديگر سنگ را کوارتز ،کلريت ،مسكويت و
بيوتيت تشكيل مي دهند .کلسيت ،کاني هاي کدر ،اکسيد آهن و اپيدوت کاني هاي فرعي تر سنگ هستند.
بررسي هاي سنگ نگاشتي نمونه هايي که در برداشت هاي صحرايي نوعي گابرو تشخيص داده شده بود ،نشان ميدهد
اين دسته از سنگ ها به مقدار زيادي از کاني آمفيبول (بيشتر از نوع هورنبلند و اکتينوليت) تشكيل شده اند .اپيدوت،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کلينوزوئيزيت ،کلريت ،سريسيت ،مسكويت ،اسفن ،کوارتز و آلبيت کاني هاي فرعي اين نمونه ها را شكل ميدهند.
مطالعه سنگ نگاشتي نمونه اي از سنگ هاي نيمه آتشفشاني ،نشان دهنده بافت ميكروپورفيريتيك و انترسرتال است
که ب ه شدت دگرسان شده است .کاني اصلي سنگ ،پالژيوکالز تخته اي و تيغه اي شكل است که به سريسيت ،کلسيت،

تﻣ

پرهينيت و اپيدوت تبديل شده است .کاني مافيك اوليه در سنگ مشاهده نمي شود اما وجود کلريت ،اپيدوت و کلسيت
در فضاي بين فلدسپارها ميتواند نشانه وجود اين کاني ها در سنگ اوليه باشد .کاني هاي فرعي سنگ شامل اسفن،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

لوکوکسن ،کاني هاي کدر ،کوارتز ثانوي ،بيوتيت ،آلبيت و مسكويت است .در مجموع با توجه به اين شواهد ميتوان
سنگ مزبور را يك سنگ نيمه آتشفشاني با ترکيب آندزيتي تا بازالتي (متابازيت) در نظر گرفت که به شدت دگرسان
شده است .در برخي از نمونه هاي ميكروسكوپي اين سنگ هاي نيمه آتشفشاني بافت ميلونيتي (برگوارگي) به خوبي
سنگ هاي مزوزوييك
سازند شمشك )(TRJs

و
اﮐﺘ

مشهود است و گاهي مي توان در آن فلدسپارها را به صورت پورفيروکلست مشاهده کرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين سازند تنها در بخش مياني نقشه بين بهشهر و گلوگاه رخنمون دارد و از يك مجموعه سنگ هاي آواري شامل،
مارن ،سنگ ماسه ،شيل خاکستري و سنگ جوش تشكيل شده است که داراي چند افق ذغال سنگ نازك در بخش
هاي زيرين است .سنگ ماسه هاي اين سازند در برخي جاها داراي ميكا هستند .يك بخش سنگ جوش متوسط دانه
در بخش زيرين سازند تقريب ا در هر جا که سازند مزبور بر روي سنگ هاي دگرگوني گرگان رخنمون دارد ،ديده

زﻣﯿ

ميشود .قطعه هاي اين بخش تقريبا تماما از قطعه سنگ هاي دگرگوني مجموعه دگرگوني گرگان تشكيل شده است.
اليه هاي نازك تا ميانه سنگ جوش در بخش هاي باالتر سازند نيز ديده ميشود .در اين بخش ها قلوه سنگ هاي
گرد شده سازند تقريبا تمام از جنس کوارتز هستند که آن ها نيز به نظر ميرسد از رگه هاي کوارتز درون مجموعه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگوني گرگان سرچشمه گرفته باشند .سنگ جوش هاي بخش زيرين سازند شمشك در برخي اليه ها داراي سيمان
آهكي است؛ ميزان سيمان مواد کربناته اين سنگ جوش ها در جاهايي به شدت افزايش مييابد و به آهك هاي نسبتا

خالص تبديل ميشود که گاهي داراي خرده صدف نيز ميباشد؛ يك نمونه از اين بخش داراي ريزسنگواره هاي رتين -
لياس بوده است .يكي از ويژگي هاي تقريبا منحصر به فرد سازند شمشك در ناحيه مورد مطالعه مارني بودن بخش
عمده اين سازند است .مارن هاي مزبور به رنگ خاکستري تا نقره اي مايل به آبي و زيتوني هستند و اليه بندي متوسط
تا نازکي دارند که با اليه هاي نازك مارن هاي داراي کربنات بيشتر از يكديگر جدا شده اند .وجود نودول هاي قهوهاي،
سرخ و زرد سيدريت از ويژگي هاي بارز اين ب خش هاي مارني از سازند شمشك است .آثار سنگواره هاي گياهي در

بخش هايي از اين سازند به چشم ميخورد.
مرز زيرين اين سازند با مجموعه دگرگوني گرگان ،ناپيوستگي زاويه اي است .سازند مزبور با مرزي نه چندان مشخص
در زير آهك هاي سازند الر قرار ميگيرد.
رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي از بخش هاي مارني سازند شمشك با اشكوب رتين مطابقت دارد:
Sandy biomicrosparite
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Anglodiscus aff. Expansus, Valvulina sp., Lituolidae, Glomospira sp., Echinid debris

برخي ديگر از اين نمونه هاي مارني نيز داراي رخساره هاي سنگي و زيستي رتين-لياسيك (رتين-هتانژين) هستند:
)Biosparite (grainstone
Lenticulina sp., Involutinidae, Lituolidae, ?Auluconus sp., Bryozoa, Echinid debris

نمونه هاي ديگري از اين توالي برپايه رخساره سنگي و زيستي سن دوگر را نشان ميدهند:
Foraminifera (Lituolidae), Aptychy, Gastropoda, Lamelibranchial shells

نمونه هايي که از بخش هاي مارني بااليي سازند شمشك به منظور شناسايي سنگواره هاي آزاد مورد مطالعه قرار

ﮐﺸ
ﻮر

گرفت ،داراي مجموعه زيستي ژراسيك مياني هستند:

Lenticulina munsteri, Lenticulina (lenticulina) gerzenensis, Lenticulina (planularia) tricarinella

سازند الر )(Jl

آثاري از رخساره سازند دليچاي در ناحيه مورد مطالعه يافت نشد و به نظر ميرسد بخش هاي بااليي سازند شمشك

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و بخشهاي زيرين سازند الر ،اشكوب دوگر را نيز در بر ميگيرند.
سازند الر شامل سنگ آهك هاي متوسط اليه تا توده اي است ک ه در برخي جاها دولوميتي هستند .رنگ تازه اين

تﻣ

سنگ ها شيري است .وجود چرت سفيد رنگ به صورت اليه هاي نازك نامنظم و نودول از ويژگي هاي مهم سازند الر
است.
رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از بخش هاي بااليي سازند الر گرفته شد با سن اشكوب مالم مطابقت دارد:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

)Biosparite, Grainstone (biosparite
Pseudocyclammina sp., Trocholina sp., Spirillina sp., ?Calpionellidae, Aeolisaccus sp., Cayeuxia sp.,
Ostracoda, Gastropoda, Echinid debris, Algae, Lamelibranchial shell debris, worm tube

واحد سنگي كرتاسه پاييني )(Kl

و
اﮐﺘ

اين واحد بلندترين برجستگي هاي بخش مياني نقشه را در گستره اي از جنوب بهشهر تا جنوب گلوگاه شكل ميدهد.
قسمت زيرين اين بخش شامل سنگ آهك هاي پرسنگواره است که به واسطه وجود سنگواره هاي ماکروسكوپي ك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

( کرينوييد ،مرجان و دوکفه اي) در برخي جاها ظاهري لوماشلي به خود ميگيرد.
بر روي اين قسمت آهك هاي ميكرايتي ،رسي و مارني با رنگ هاي سفيد ،صورتي و زيتوني رنگ قرار گرفته اند.
بخش هاي مارني مزبور داراي نودل هاي چرت قهوه اي فراوان است .در بخش هاي ميكرايتي اين مجموعه سنگواره
هاي آمونيت يافت ميشود.
رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از قسمت هاي زيرين اين واحد گرفته شد با مالم پسين-نئوکومين پيشين
مطابقت دارد:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Marly biomicrite, Sandy biomicrosparite (partly micrite),
?Calpionellidae, Protopeneroplis sp., Spirillina sp., Lenticulina sp., Glomospira sp., ?Verneulinidae,
Aeolisaccus sp., Miliolidae, Radiolaria, Spongia spicules, thin shell valves, Echinid debris, Coral,
Lamelibranchial shells

رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از قسمت هاي بااليي تر واحد گرفته شد با سن نئوکومين (برياسين-
واالنژي نين) مطابقت دارد:
Marly, silty and sandy (sparse) biomicrite, Oo-pelsparite, Biosparite, Biomicrite, Biopelmicrosparite
(partly biopelsparite), Biopelsparite, Strongly dolomitized and hardly silicified biomicrite
Tintinnopsells longa, Tintinnopsella aff. Carpathica, Tintinnopsella sp., Calpionellidae, Pseudotintinnia
exclamata, Pseudocyclammina sp., Spirillina sp., Nodophthalmidium sp., Lenticulina sp., Globigerina
sp., Glomospira sp., Textulaidae, Ophthalmidium sp., Nauthiloculina sp., Trocholina sp.,
Pseudocyclammina sp., ?Valvulammina sp., Ammobaculites sp., Aeolisaccus sp., Ostracoda,
Gastropoda, Algal debris, Echinid debris, Saccocomma sp., Radiolaria, Spongia spicules
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واحدهاي سنگي كرتاسه بااليي (اواخر كرتاسه پيشين-كرتاسه پسين)

اين واحدها که در بخش جنوبي ورقه بهشهر رخنمون گسترده اي دارند ،تقريبا به کلي از سنگ هاي مارني تشكيل
شده اند و تغييرات رخساره ماليمي در آن ها ديده ميشود .صالحي راد ( )1358توالي سنگي کرتاسه بااليي را در
ناحيه يانه سر ( ورقه گرگان) مورد بررسي قرار داده است و نام سازند يانه سر را براي اين توالي پيشنهاد کرده است.
واحدهاي سنگي کرتاسه بااليي را در ناحيه بهشهر ميتوان به شرح زير تقسيم نمود.
واحد سنگي مارني زيرين )(K l,m,c1-2

پايين ترين بخش از واحدهاي سنگي کرتاسه بااليي در روي سطح مشخص ناپيوستگي با مجموعه دگرگوني گرگان

ﮐﺸ
ﻮر

رخنمون دارد ( شمال رودخانه نكا و دو پنجره فرسايشي در بخش جنوبي نقشه) .اين بخش شامل سنگ آهك مارني
و ماسه اي-گلوکونيتي به رنگ شيري ،سفيد و زرد است؛ وجود گلوکونيت فراوان در برخي جاها رنگ سبز به اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش مي دهد .مطالعه سنگ نگاشتي نمونه اي که از بخش آهك ماسه اي اين بخش گرفته شد ،نشان دهنده سنگي
با ترکيب بايوميكرواسپارايت ماسه اي و گلوکونيتي است .قسمت زيرين اين بخش ،سنگ جوشي با سيمان کربناته
است که قلوه هاي فرسايش يافته و هوازده فيليت هاي مجموعه دگرگوني گرگان به خوبي در آن مشاهده ميشود.

تﻣ

اين قسمت به عالوه داراي سنگواره هاي فراواني از جنس شكم پايان ،آمونيت ها و دوکفه اي ها است .در برخي جاها
فراواني اين سنگواره ها در حدي است که ميتوان به سنگ نام لوماشل داد .اين قسمت به سوي باال مارني تر ميشود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و نودول هاي چرت قهوه اي و خاکستري به فراواني در آن مشاهده ميشود .در پنجره فرسايشي پرکال ،بخش زيرين
واحد سنگي کرتاسه باال با ناپيوستگي زاويه اي بر روي آهك و شيل کربنيفر قرار ميگيرد .در يك قطعه نابرجا از اين
واحد آهك ماسه اي گلوکونيتي در رخنمون مزبور سنگواره يك درخت يافته شد که نكته ديگري است در تاييد

و
اﮐﺘ

ناپيوستگي مهم قاعده کرتاسه باالي ناحيه مورد مطالعه بر روي برجستگي قديمي مجموعه سنگ هاي دگرگوني
گرگان.
رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از قسمت هاي زيرين واحد سنگي کرتاسه بااليي گرفته شد با آلبين (پسين) -
سنومانين مطابقت دارد:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Glauconitic and sandy calcirudite, Glauconitic marly biomicrite, Packed biomicrite, Marly and silty
biomicrosparite, Sandy biomicrite
Pithonella ovalis, Pithonella conoidea, Pithonella trejoi, Calsisphaerula innominata lata, Calsisphaerula
innominata Bonet, Stomiosphaera sphaerica, Hedbergella washitensis, Bonetocardiella sp., Globigerina
spp., Globigerinoides sp., Praeglobotruncana sp., Heterohelix sp., Anomalina sp., Nummofallotia sp.,
Globotruncana spp., Minoxia sp., Rotalidae, Oligostigina sp., Rotalipora sp., Spongia spicules

زﻣﯿ

واحد سنگي مارني بااليي )(Km2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخش بااليي از واحدهاي سنگي کرتاسه بااليي شامل مارن هاي تقريبا يك دستي است که داراي نوعي اليه بندي
تقريبا مشخص هستند .اين بخش را در جنوب ناحيه مي توان به دو قسمت زيرين و بااليي تقسيم کرد .بخش زيرين
از مارن هاي يك دست با اليه بندي نسبتا نامشخص و رنگ سبز زيتوني تيره تا آبي تشكيل شده است .اين بخش
داراي سنگواره هاي فراوان دوکفه اي ا ينوسراموس و بعضا آمونيت است .قسمت بااليي از بخش بااليي شامل تناوب
مارن و آهك مارني با اليه بندي خوب است .رنگ اين قسمت زرد و زرد مايل به سبز است .سنگواره هاي خارپوستان

و آمونيت ها به فراواني در اين قسمت مشاهده ميشود.
يك اليه بازالتي ) (bدر باالترين بخش از اين قسمت در جنوب خاوري ترين بخش ورقه بهشهر رخنمون دارد .اين

بازالت در جاهايي حالت وسيكوالر دارد .بررسي سنگ نگاشتي يك نمونه از اين بازالت آن را نوعي آلكالي بازالت سرشار
از کاني هاي مافيك يا مالنوبازالت نشان مي دهد .فنوکريست ها و ميكروفنوکريست هاي اين سنگ شامل اليوين و
کلينوپيروکسن ( اوژيت تيتان دار) است .از اليوين در بيشتر موردها جز قالب اوليه چيزي نمانده است زيرا با سرپانتين،
منيتيت ،بولنژيت و گاه کاني هاي ورقه اي جايگزين شده است .پيروکسن داراي ظاهري منشوري يا ستوني و نيمه
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،) زمينه سنگ از فلدسپار (پالژيوکالز کلسيك.شكل دار است و در آن برخي درونبارهاي کاني هاي کدر ديده ميشود
. کلريت و کلسيت تشكيل شده است، سرپانتين، کمي آنالسيم، کاني هاي کدر فراوان،کلينوپيروکسن فراوان
رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از قسمت هاي آهكي بخش بااليي واحد سنگي کرتاسه باال گرفته شد ب ا
:سنونين مطابقت دارد
Sandy biomicrite, Fine-grained sandy, silty and marly biomicrite, Grainstone (intra-sandy-biosparite)
Globotruncana aff. Bulloides, Globotruncana arca, Globotruncana calcarata, Globotruncana lapparenti
group, Globotruncana spp., Stomiosphaera sphaerica, Calsisphaerula innominata lata, Calcisphaerola sp.,

ﮐﺸ
ﻮر

Pithonella sp., Oligosteginids, Hedbergella sp., Anomalina sp., Globigerina sp., Nummofalotia sp.,
Globigerinidae, Minoxia sp., Heterohelix sp., Hedbergella sp., Ditrupa sp., Lamelibranchial and
gastropoda shell debris

رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از بااليي ترين قسمت هاي بخش بااليي گرفته شد با سن اشكوب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

:مائستريشتين مطابقت دارد

تﻣ

Bioclast (sandy biosparite), Biosparite, Sandy bioclast, Biomicrite
Siderolites calcitrapoides, Omphalocyclus macroporus, Globotruncana aff. Contusa, Globotruncana
lapparenti group, Globotruncana arca, Orbitoides sp., Minoxia sp., Rotalia sp., Textularia sp., Anomalina
sp., Operculina sp., Oligostegenids, Rudist debris, Red algae, Lamelibranchial shell debris

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نمونه هايي که از بخش هاي مارني مختلف واحد سنگي کرتاسه بااليي به منظور شناسايي سنگواره هاي آزاد مورد
، اشكوب هاي کامپانين و مائستريشتين، اشكوب کامپانين، داراي مجموعه زيستي کرتاسه بااليي،مطالعه قرار گرفت

و
اﮐﺘ

:مائستريشتين و مائستريشتين پسين هستند
مجموعه زيستي کرتاسه بااليي

Globotruncana cf. stuarti, Globotruncana cf. elevata, Globotruncana arca, Bolivina sp., Lenticulina sp.,
Bolivinoides draco draco, Stensioeina sp., Pseudotextularia eleganes, Gavellinoides sp., Radiolarien

مجموعه زيستي اشكوب کامپانين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana calcarata, Globotruncana lapparenti, Globotruncana havanensis, Globorotalites
michelinianus, Heterohelix globlosa, Gavelinella thalmarni, Stensioeina cf. pommerana, Pullenia sp.,
Marssonella sp., Lenticulina sp., Hedbergella holmdelensis
مائستريشتين-مجموعه زيستي اشكوب هاي کامپانين
Pullenia coryelli, Pseudo-Textularia elegans, Gavelinella dayi, Globotruncanella havanensis,
Abathomphalus intermedium, Dorothia sp., Cribrostomoides trinitatensis, Marssonella sp., Saracenaria
sp., Lenticulina multiformis, Neoflabellina sp.

مجموعه زيستي مائستريشتين

زﻣﯿ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

*Neoflabellina reticulata, Globotruncana arca, Globotruncana stuarti, Cibicides sp., Nonionoides sp.,
Gyroidina cf. soldanii, Globigerinelloids sp., Saracenaria sp., Gavelinella dayi, Bolivinoides draco draco,
Lagena sp., Lenticulina sp., Bulivina decurrens, Rameslla cf. rarians, Lenticulina cf. sorachieasis,
Gyroidina aff. Megastoma, Globigerina triloculinoides, Marssonella oxycona trinitatensis, Dentalina sp.,
Laevidentalina communis, Cibicidoides sp., Bannerella cf. biformis, Textulariopsis sp., Marginuliopsis
sp.

مجموعه زيستي مائستريشتين پسين
*Nodosaria limbata, Globotruncana stuarti, Globotruncana arca, Gavelinella dayi, Pullenia coryelli,
Rosita contusa, Spiroplectinella dentate, Drothia bulletta, Racemiguembelina fructicosa, Nodosaria
monile, Verneuilina cretosa, Bolivina incrassata, Frondicularia verneuiliana, Marginulina jarvisi,
Lenticulina sp., Laevidentalina catenula, Bolivinoides draco draco

 واحدهاي سنگي کرتاسه بااليي ناحيه داراي گوناگوني ج انبي هستند و،چنان که در ابتداي اين بخش نيز اشاره شد
 اين تغيير رخساره با وجود برجستگي قديمي در شمال ناحيه سازگاري.ضخامت آن ها به سوي جنوب افزايش مي يابد
.دارد و به نظر ميرسد درياي کرتاسه پسين به سوي جنوب ژرف تر بوده است
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سنگ هاي سنوزوييك
l,m

واحد سنگي پالئوسن ) (Pe

اين واحد شامل سنگ آهك ماسه اي متوسط تا نازك اليه به رنگ کرم و نخودي است .ضخامت اين اليه هاي آهكي
در جنوب ناحيه در حدود  10متر است اما ضخامت آن ها به سوي شمال (جنوب رودخانه نكا) افزايش مييابد و
چهرهاي توده اي به خود ميگيرند .چند متر مارن هاي رنگارنگ ( سبز ،صورتي و خاکستري) در قسمت زيرين اين
بخش ديده مي شود .آثار موجودات حفار به فراواني در اين بخش قابل مشاهده است .در باالترين بخش هاي اين واح د
سنگي در برش جاده شلر به کوا سنگ آهك هاي لوماشلي ديده ميشود که داراي مرجان و دوکفه اي هستند.

ﮐﺸ
ﻮر

نمونه هايي که از بخش هاي مارني ( زيرين) واحد سنگي پالئوسن به منظور شناسايي سنگواره هاي آزاد مورد مطالعه
قرار گرفت ،سن پالئوسن اين مجموعه را تاييد ميکنند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

*Morzovella pseudobulloides, *Acarinina mekanni, *Gyroidinoides subangulatus, *Coleites reticulosus,
Gaudryna cf. rugosa, Marssonella sp., Clavulinoides asper, Laevidentalina sp., Pyramidulina sp.,
Lenticulina midwayensis carinata, Archaeoglobigerina aegyptica, Globigerina triloculinoides,
Osangularia sp., Gavelinella beccariformis, Spiroplectinella sp., Lagena sp., Marginulina sp., Cibicides
sp., Lenticulina relacoensis, Marginulinopsis multicostata, Neoflabellina projecta

رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از بخش هاي آهكي واحد سنگي پالئوسن گرفته شد با سن اشكوب ه اي

تﻣ

مونسين و تانسين مطابقت دارد:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Biosparite, Packed biomicrosparite, Packed biomicrite, Poorly washed biosparite, Sandy biosparite,
Grainstone (oo-pelsparite, biosparite), Biomicrite, Marly and silty biomicrite, Bioclast (biosparite,
biomicrosparite), Sandy calcirudite to sandstone, Intrabiomicrite
Globorotalia wilcoxiensis, Globorotalia angulata, Globorotalia esnaensis wilcoxiensis, Globorotalia sp.,
Kathina sp., Planorbulina cretace, Miscellanea miscella, Miscellanea aff. Primitiva, Laffiteina sp.,
Glomoalveolina sp., Idalina sp., Cosinophragma sp., Dorothia sp., Ditrupa sp., Ethelia alba, Lokhartia
sp., ?Daviesina sp., Hadonia sp., Triloculina sp., Rotalia spp., Lituonella sp., Valvulinides, Miliolids,
Globigerina sp., Anomalina sp., Lenticulina sp., Acicularia sp., Valvulina sp., Incretae sedis, Serpulid,
Pseudolituonella sp., Kathina sp., Alveolina sp., Operculina sp., Zeavigerina sp., Verneulinidae,
?Guadrina sp., Ammobaculites sp., Calcarina sp., Microcodium sp., Valvulina sp., Textularia sp.,
Reworked Maastrichtian foraminifers, Reworked Orbitoides sp., Reworked Siderolites sp., Reworked
Hedbergela sp., Reworked Schackoina sp., Reworked Globigerinelloides sp., Red algal debris,
Ostracoda, Bryozoa, Gastropoda and lamelibranchial shell debris, Echinid debris

واحدهاي سنگي نئوژن

اين واحدهاي سنگي نما ينده سنگ هاي رسوبي نئوژن رخساره خزر (ياسيني  )1360هستند که ويژه بخش شمالي
البرز ميباشند .تغييرات رخساره به گستردگي در اين واحدها ديده ميشود ،اما به طور کلي ميتوان آن ها را شامل

زﻣﯿ

مجموعه اي از سنگ هاي آواري در نظر گرفت که از سنگ ماسه ،سنگ فورش  ،سنگ گل و سن گ جوش با برخي
اليه هاي کالكارنايت تشكيل شده اند .اين سنگ ها اليه بندي نسبتا مشخصي دارند و ساختمان هاي رسوبي به فراواني
در آن ها ديده مي شود .اين ساختمان ها شامل دانه بندي تدريجي ،اليه بندي متقاطع ،کند و آکند ) (cut and fillو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آثار لغزش هاي زير آبي ) (slump structuresاست .سنگواره هايي مانند دوکفه اي ها و شكم پايان کوچ ك و استراکودها
در اين واحد نسبتا فراوان هستند ،اما روزنبران به ندرت در آن ديده ميشوند .نبود سنگواره هاي اخير تعيين سن واحد
مزبور را با دشواري روبرو ميسازد .به نظر ميرسد نهشته هاي نئوژن در محيطي کم ژرف نهشته شده ب اشند که محيط
آن بين شرايط رودخانه اي ،دلتايي و ساحلي متغير بوده است .وجود ساختار هاي لغزشي در اين توالي ميتواند به دو
دليل باشد :رسوبگذاري سريع و ناپايداري هاي زمين ساختي.
واحدهاي سنگي نئوژن ناحيه را در محدوده ورقه بهشهر ميتوان به دو واحد مجزا تفكيك کرد :واحد سنگي ميوسن
و واحد سنگي پليوسن .اين دو واحد سنگي به ترتيب با واحد هاي سنگي ميوسن (اشكوب هاي تارخانين تا سارماسين)
و واحد سنگي پليوسن ( اليه هاي قهوه اي) نئوژن حوضه خزر ياسيني ( )1360قابل مقايسه هستند .از سوي ديگر
واحد سنگي پليوسن ناحيه را مي توان با نهشته هاي آکچاگيل هم ارز زماني در نظر گرفت.
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واحد سنگي ميوسن )(Mc,s,st

اين واحد شامل مجموعه اي از سنگ جوش ،سنگ ماسه و کمي سنگ گل و مارن است که به طور عمده در جنوب
رودخانه نكا تا جنوبي ترين بخش هاي نقشه رخنمون دارد .در بخش باختري نقشه بخش از اين واحد در شمال
رودخانه نكا نيز رخنمون دارد .در بخش هاي مياني نقشه در قاعده اين واحد يك اليه ماسه کربناته قلوه سنگ دار
ديده مي شود .قلوه سنگ هاي بخش هاي سنگ جوشي اين توالي به طور عمده از قطعه هاي سنگ هاي پالئوزوييك
(به ويژه آهك هاي انكوليتي پرمين) که در جنوب گسله شمال البرز ( در ورقه هاي کياسر و دامغان) رخنمون دارند،
تشكيل شده اند .واحدهاي ماسه اي کربناته موجود در توالي نئوژن به طور عمده از فرسايش سنگ آهك هاي کرتاسه

ﮐﺸ
ﻮر

باال و پالئوسن شكل گرفته اند و در بسياري از جاها قلوه هاي درشت آهك و چرت در آن ها ديده ميشود .يك اليه
سنگ ماسه کربناته که در بخش زيرين توالي نئوژن در باختر ونشد رخنمون دارد ،در حدود  3متر ضخامت دارد و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگواره هاي ميكروسكوپي بازکاويده ) (reworkedسنونين در آن ديده ميشود .بررسي هاي سنگ نگاشتي برش هاي
نازك سنگ ماسه هاي ميوسن نام ساب ليتارنايت ت ا کالكارنايت را براي اين سنگ ها پيشنهاد مينمايد که سيمان
ضعيفي از کلسيت دارند و اجزا آواري تشكيل دهنده آن ها شامل کوارتز و کوارتز دگرريخت شده ،چرت ،مسكويت،

تﻣ

قطعه سنگ هاي کربناته سنگواره دار ،سنگ هاي آتشفشاني و شيشه اي (که از نظر ترکيب اسيد تا حدواسط ميباشند)
فيليت و سنگ ماسه ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهاي سنگي نئوژن به طور اعم و ميوسن به طور اخص در عرض (خاور به باختر) و طول (شمال به جنوب) ناحيه
داراي گوناگوني زيادي هستند .اين گوناگوني در اندازه دانه هاي آواري ،رنگ و سنگواره هاي اين واحد ديده ميشود.
چنان که در بخش زمين شناسي ساختماني به آن اشاره خواهد شد ،نهشته هاي نئوژن در پي برپايي البرز در راستاي

و
اﮐﺘ

گسله هاي مهم ناحيه مانند گسله شمال البرز و گسله خزر شكل گرفته اند و رشد و پيشروي اين گسله ها در زمان و
مكان سبب تغيير واحدهاي رسوبي مزبور در ناحيه شده است .يك توالي نسبتا ضخيم از سنگ جوش ميوسن که در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محل گسله شمال البرز ( خارج از ورقه بهشهر و درون ورقه کياسر) رخنمون دارد ،هم ارز جانبي نهشته هاي ريزدانه
تر ميوسن در بخش هاي شمالي تر است و به خوبي فعاليت گسله شمال البرز را در هنگام نهشتگي رسوبات ميوسن
ناحيه نمايش ميدهد .به عبارت ديگر سنگ جوش هاي ناحيه مزبور رخساره نزديك به منشا ) (proximalتوالي ميوسن
هستند .در بخش جنوب خاوري ورقه بهشهر (جنوب گت چشمه و غالمي) ميتوان دو توالي متفاوت را در واحدهاي
سنگي ميوسن جدا کرد .رخنمون هاي خوبي از اين سنگ ها در جاده گت چشمه به لند و پابند قابل مشاهده است.
اين دو واحد که با واحدهاي ديگر ميوسن ناحيه هم ارز زماني هستند ،شامل يك توالي ماسه اي-فورشي سبز رن گ
زيرين و يك توالي سنگ گل -سنگ جوش سرخ رنگ بااليي است.

زﻣﯿ

توالي ماسه اي-فورشي زيرين )(Ms

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

توالي ماسه اي-فورشي زيرين با حدود يك متر سنگ جوش سرخ رنگ شروع مي شود و داراي سنگ ماسه و سنگ
فورش به رنگ سبز روشن است .تحليل رسوب شناسي ( دانه بندي) يك نمونه از اين واحد نشان ميدهد بخش عمده

ذرات آواري آن داراي اندازه اي بين  0/01تا  1ميلي متر قطر دارند .در بخش هاي زيرين اين واحد ،قلوه هاي نسبتا
بزرگي از مارن هاي سبز رنگ کرتاسه باال ديده ميشود و همين امر نشان ميدهد که رنگ سبز اين توالي حاصل
ذراتي است که از فرسايش مارن هاي مزبور شكل گرفته اند .يكي از ويژگي هاي مهم اين واحد وجود لوله هاي

موجودات حفار است .آثار اليه بندي مورب در مقياس متوسط در اين توالي ديده ميشود .به سوي جنوب در بخش
بااليي اين توالي دو اليه ژيپس ( )gyديده مي شود .اين ژيپس ها در بيشتر جاها از خلوص خوبي برخوردار نيستند و

با فورش و کمي مارن سبز رنگ همراه هستند .ضخامت اين اليه هاي ژيپس در جاهاي مختلف متفاوت است و بيشينه
ضخامت آن ها به حدود  12متر ميرسد.
توالي سنگ گل-سنگ جوش بااليي )(Mc,m,st

توالي سنگ گل -سنگ جوش بااليي واحد سنگي ميوسن شباهت بيشتري به توالي عمومي نئوژن در ناحيه دارد و
شامل تناوب سنگ گل هاي کربناته سرخ رنگ ،سنگ جوش و کمي سنگ ماسه است.
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به سوي باختر ،دو توالي نامبرده در باال ديگر از يكديگر قابل جدايش نيستند و جاي خود را به تناوبي نازك تا متوسط
اليه از سنگ فورش و سنگ گل کربناته رنگارنگ ( سبز و سرخ) مي دهند .از سوي ديگر اليه سنگ ماسه کربناته يگانه
بخش خاوري ورقه در باختر ورقه جاي خود را به چندين اليه با ضخامت کمتر ميدهد.
نمونه هايي که از بخش هاي ما رني واحد سنگي ميوسن به منظور شناسايي سنگواره هاي آزاد مورد مطا لعه قرار گرفت،
سن نئوژن اين مجموعه را تاييد ميکنند:
?Orbulina universa, Cibicides sp., Lenticulina sp., Globigerinoides sp.

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره سنگي و زيستي نمونه هايي که از بخش هاي کربناته تر واحد سنگي ميوسن گرفته شد سن ميوسن اين واحد
را تاييد ميکنند:

Sandy biosparite, Sandy biopelsparite, Sandstone
?Peneroplis sp., Dendritina sp., Heterilina sp., Spirollina sp., ?Discorbis sp., Globorotalia spp.,
Amobaculites sp., ?Polimorphinids, ?Ammonia sp., Miliolidae, Ostracoda, Ostrea and other
Lamelibranchial shells

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رخساره سنگي و زيستي يك نمونه که از بخش کربناته قاعده واحد سنگي ميوسن گرفته شد ،سن ميوسن مياني را
نشان ميدهند:

تﻣ

)Oosparite (grainstone
Discorbis sp., Globorotalia sp., Miliolidae

نمونه هايي که از بخش هاي مارني بااليي واحد سنگي ميوسن به منظور شناسايي سنگواره هاي آزاد مورد مطالعه قرار
گرفت ،گستره سني ميوسن بااليي-پليوسن را براي اين بخش هاي بااليي نشان ميدهد:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Elphidium poeyanum, Elphidium granosuma granosum, Cyprideis sp., Neomonoceratina batariana
ostracodum

واحد سنگي پليوسن )(Plc,s

و
اﮐﺘ

اين واحد سنگي در بخش شمالي نيمه پاييني نقشه (گستره اي که از بادله دره در خاور تا يعقوب مح له در باختر در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنوب رودخانه نكا قرار دارد) رخنمون دارد و شامل توالي متنوعي از سنگ هاي آواري است .سنگ ماسه و سنگ
جوش متوسط تا نازك اليه بخش عمده اين توالي را شكل مي دهد .مقداري سنگ فورش و سنگ گل نيز در اين توالي
ديده مي شود .رنگ اين واحد در بيشتر جاها خردلي مايل به قهوه اي و زردچوبه اي است که از ويژگي هاي مشخصه
نهشته هاي پليوسن ناحيه است .ساختمان هاي رسوبي شامل اليه بندي مورب و کند و آکند به فراواني در اين واحد
ديده مي شود .مقياس اليه بندي هاي مورب درون اين واحد گاهي در حدي است که آن ها را به ناپيوستگي هاي

زﻣﯿ

درون سازندي شبيه مي سازد .در بخش هاي ماسه اي که داراي اليه بندي مورب هستند و در جنوب خاور سفيدچاه
رخنمون دارند ،آثار چوب ذغالي شده ريز دانه ديده مي شود .مقدار سنگ جوش هاي پليوسن در برخي جاها مانند
شمال خاور کفترکار بسيار بيشتر است (بيش از  50متر) و اليه بندي آن ها بسيار درهم ريخته است ک ه احتمال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي رود اين دو ويژگي ،ارتباط نهشتگي آن ها را با فرايندهاي زمين ساختي و رودخانه هاي محلي آشك ار کند .در اين
ناحيه قلوه هايي از ژيپس گرد شده ديده مي شود که از فرسايش و نهشتگي دوباره اليه هاي ژيپسي ميوسن جنوب
ناحيه شكل گرفته اند .آثار لغزش هاي زيرآبي در بخش هاي ريزدانه توالي پليوسن نيز ديده ي شود (باختر پچت).
سنگ جوش هاي پليوسن در ناحيه خاور محمدآباد رخساره ويژه اي هستند .اين سنگ جوش ها تقريبا تا  %99از قلوه
هاي گردشده چرت ( بازکاويده از توالي کرتاسه ناحيه) تشكيل شده اند که با توجه به اين جورشدگي ترکيبي و

گردشدگي دانه هاي مقاوم چرت ،محيط پر انرژي ساحلي را ميتوان براي نهشتگي آن ها پيشنهاد کرد .به علت
کوچكي رخن مون ،اين واحد سنگي بر روي نقشه نشان داده نشده است.
واحد سنگي پليوسن-كواترنري
cd

واحد نهشته هاي قديمي خزر) (PlQ

اين واحد در محدوده ورقه بهشهر رخنمون ندارد اما برپايه اطالعات چاه هاي نفت دشت خزر و رخنمون هاي پراکنده
رسوبات مشابه در نواحي ديگر از کوهپايه هاي شمال البرز (شهرابي )1371 ،در برش ساختاري نقشه نمايش داده شده
است .نهشته هاي پليوسن و کواترنري خزر که با نام سازند گرگان معرفي شده است در چاه هاي اکتشافي حفر شده
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در دشت گرگان از حدود  500تا  800متر ضخامت دارد و به دو بخش زيرين و بااليي تقسيم شده است .بخش زيري ن
شامل سنگ ماسه خاکستري با سيمان سست ،آهك و رس است .سن اين بخش پليوسن بااليي تعيين شده است.
بخش بااليي شامل رس خاکستري تا خاکستري مايل به سبز ،رس ماسه اي و ما سه با صدف هاي شكم پايان و
دوکفه اي فراوان است .گچ هايي نيز در قسمت هاي بااليي اين بخش وجود دارد که به محيط سبخايي نسبت داده
شده است.
واحدهاي سنگي و رسوبات پلئيستوسن

واحدهاي سنگي پلئيستوسن در ورقه بهشهر به  5دسته تقسيم شده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد بهمن سنگي)(Qra

اين واحد شامل يك پوشش نازك از خرده سنگ ها و قطعه سنگ هايي از جنس سنگ آهك هاي سازند الر و واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگي کرتاسه زيرين ميباشد .اندازه برخي قطعه هاي اين واحد به حدود  100متر مكعب ميرسد .واحد مزبور به طور
عمده در دامنه شمالي رشته کوه هاي البرز ( در فراديواره گسله خزر) و برروي سازند شمشك رخنمون دارد .لس هاي
پلئيستوسن روي اين واحد را مي پوشانند و به اين ترتيب سن نسبي اين واحد پلئيستوسن زيرين برآورد ميشود.
احتمال مي رود که ريزش اين بهمن سنگي در يك يا چند فعاليت لرزه اي بزرگ روي داده باشد.

تﻣ

واحد لس)(Ql

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل يك مجموعه لس به رنگ قهوه اي-خاکستري روشن است .رخنمون هاي گسترده اين واحد در دامنه
شمالي رشته کوه هاي البرز ديده مي شود که روي انواع واحدهاي سنگي قديمي تر را ميپوشاند .بيشترين گسترش
اين واحد بر روي واحد بهمن خرده سنگي و آهك هاي سازند الر مشاهده ميشود .در يك رخنمون از اين واحد در

و
اﮐﺘ

جنوب خاور گلوگاه دو اليه خاك قديمي ديده مي شود .رخنمون هاي پراکنده و کوچكي از لس در بخش هاي مرتفع
جنوب نقشه نيز ديده مي شود .يكي از گسترده ترين اين رخنمون هاي جنوبي در جنوب لمرد ديده مي شود .لس هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين بخش داراي رنگ روشن تري ( شيري رنگ) هستند .نهشته هاي لس دامنه هاي شمالي البرز که گسترش و
ضخامت آن ها به سوي خاور (ناحيه گرگان) افزايش قابل مالحظه اي پيدا ميکند ،نهشته هاي بادرفتي بدون اليهبندي
و تقريبا يكنواختي با ترکيب فورش هستند که در طي دوره يخچالي  Rissدر حاشيه يخچال ها تشكيل شده اند.
رخنمون لس ها در ورقه بهشهر تنها به جنوب گسله خزر محدود نمي شود بلكه در شمال اين گسله نيز نهشته هاي
مشابهي را مي توان يافت که در جاهايي با اليه هاي سنگ جوش همراه است.
در دره استينوا رخنمون هايي از برون شست هاي ) (outwashمربوط به دوره هاي يخچالي  Rissو  Wurmمشاهده
ميشود.

زﻣﯿ

واحد آبرفت-لس)(Qla

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد احتماال هم ارز زماني واحد لس در شمال گسله خزر است و شامل تنا وب متغيري از لس و نهشته هاي
آبرفتي درشت دانه مي باشد .وجود بارندگي فراوان و رودخانه هاي پرآب در دوره يخچالي ريس احتماال سبب نهشتگي
اين واحد شده است.

ss

واحد ماندسنگ )(Q ) (sarsen stone

اين واحد شامل رخنمون هاي پراکنده اي از سنگ آهك هاي سازند الر و کرتاسه باال است که در بلند ترين نقطه هاي

رشته کوه بخش مياني نقشه رخنمون دارند .اين سنگ ها در واقع باز مانده هايي فرسايش يافته از رخنمون هاي سازند
الر و سنگ آهك هاي کرتاسه باال هستند .در برخي از رخنمون ها ،مانند آن چه که در ناحيه نياال ديده ميشود ،اين

سنگ ها دچار هوازدگي شديدي شده اند و نوعي بافت تراورتني به خود گرفته اند.
واحد نهشته هاي تاالبي)(Qlg

اين واحد از رسوبات ريز دانه ( فورش و رس) تشكيل شده است .رنگ اين نهشته ها خاکستري تيره تا خاکستري روشن
و سفيد است و اليه بندي مشخصي در آن ها مشاهده نمي شود .اين رسوبات در محيط تاالبي خليج گرگان در هنگام
باالتر بودن سطح آب درياي خزر نهشته شده اند .به علت مطابقت مرز جنوبي رخنمون اين واحد با تراز پيشنهاد شده
14
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براي پيشروي خزر در مرحله نئوکاسپين ( تراز  -9متر) ميتوان اين رسوبات را هم ارز نهشته هاي نئوکاسپين (حدود
 8تا  10هزار سال پيش به اين سو) در نظر گرفت.
واحدهاي رسوبي هولوسن

واحدهاي رسوبي هولوسن در ورقه بهشهر به  7دسته تقسيم شده اند.
نهشته هاي درياچه اي)(Qld

تنها رخنمون مشخص از اين نهشته ها در شمال غالمي و کوا ديده ميشود .ضخامت اين نهشته ها به حدود  10متر
ميرسد و شامل فورش و م اسه هاي کرم و بژ رنگ است .اين نهشته ها در جنوب تاقديس کوادره تشكيل شده اند و

ﮐﺸ
ﻮر

به احتمال زياد در اثر بسته شدن دهانه کوادره در پي يك فعاليت لرزه اي در پشت اين تاقديس شكل گرفته اند .آثاري
فرسايش يافته از رسوبات مشابه در کناره هاي جنوبي رودخانه نكا در شمال ارضت ديده ميشود.
نهشته هاي رودخانه اي )(Qf1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين نهشته ها در بستر و حاشيه رودخانه هاي بزرگ ناحيه رخنمون دارند و شامل رسوباتي آواري با گستره بسيار
متغيري از اندازه دانه ها ( فورش تا قطعه سنگ) هستند .در بخش هايي از ورقه که ميزان فروکاوي رودخانه ها باال
است مي توان اين نهشته ها را در پادگانه هاي آبرفتي دو سوي رودخانه مشاهده کرد.

تﻣ

نهشته هاي واريزه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين نهشته ها در دامنه برجستگي هاي عمده رخنمون دارند و از هوازدگي فيزيكي سنگ ها در دامنه هاي پرشيب
پديد آمده اند .بيشترين گسترش اين واحد در دامنه صخره هاي بلند جنوب رودخانه نكا ديده ميشود .وجود گسله
هاي عادي کوچك به موازات نكارود در دامنه شمالي اين صخره ها نشان ميدهد عالوه بر واريزه هاي کوچك ،حرکت

نهشته هاي بادزن هاي آبرفتي

و
اﮐﺘ

گرانشي توده اي سنگ ها نيز در اين ناحيه رخ داده است .به علت کوچكي رخنمون ،اين واحد سنگي بر روي نقشه
نشان داده نشده است.
اين مجموعه شامل رسوباتي با اندازه دانه هاي گوناگون (فورش تا تخته سنگ) است که با عملكرد سيالب هاي رودخانه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اي شكل گرفته اند .بيشترين رخنمون اين نهشته ها در بخش مياني نقشه ،در مرز کوه البرز و دشت خزر ديده ميشود.
نهشته هاي بادزن هاي آب رفتي ناحيه به دو واحد تقسيم شده اند.
واحد قديمي تر ) (Qf1شامل نهشته هاي نسبتا قديمي تر و دور از منشا ) (distalبادزن هاي آبرفتي هستند که نسبتا
ريزدانه تر نيز ميباشند .اين واحد را ميتوان با بادزن هاي نواحي مرطوب ) (humid fanو يا بادزن هاي نهرچيره
) (stream-dominated fanمقايسه کرد .در بريدگي هاي گودالي در جنوب خاور گلوگاه سنگ جوش هايي ديده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مي شود که داراي اليه بندي مورب بزرگ مقياس هستند .شيب اين اليه بندي مورب يزرگ مقياس به طور عمده به
سوي جنوب است و ممكن است با کج شدگي زمين ساختي اين اليه هاي کواترن ري اشتباه شود .سنگ جوش هاي
مزبور داراي جورشدگي و شستگي نسبتا خوبي هستند و روزنگي بااليي دارند.
واحد جوان تر ) (Qf2در بادزن هاي فعال تري قرار دارد که در جبهه کوهستان در حال شكل گيري هستند و شامل
نهشتههاي نسبتا جوان تر و نزديك به منشا ) (proximalميباشد.
در جنوب خاور گلوگاه در زير حدود  1متر خاك کامال رسيده در حدود  1متر فورش خاکستري رنگ قرار دارد که
ميتوان آن را با واحد خرم آباد (سازند  Dناحيه تهران) مقايسه کرد .اين نهشته ها را مي توان با واحد بادزن آبرفتي
قديمي تر مقايسه کرد .در همين رخنمون نهشته هاي درشت دانه اي (قلوه سنگي) با چينه بندي متقاطع بزرگ
مقياس ديده مي شود .شيب اين چينه بندي در جاهايي به حدود  27درجه ميرسد .به نظر ميرسد اين نهشته ها در
اثر مهاجرت مئاندرهاي قديمي که بسيار نزديك به کوهپايه جريان داشته اند ،شكل گرفته باشند.
نهشته هاي تلماسه اي)(Qsd

اين واحد به شبه جزيره ميان کاله تعلق دارد و شامل ماسه هايي است که از درياي خزر ( در شمال شبه جزيره) منشا
گرفته اند و در اثر وزش دائمي باد انتقال مييابند.
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نهشته هاي دلتايي)(Qdd

اين نهشته ها در محل ورود رودخانه هاي کوچك مانند رودخانه پيرکرند به خليج گرگان در حال شكل گيري هستند.
بخشي از دلتاي رودگرگان نيز که از خاور وارد درياي خزر مي شود ،در شمال خاور نقشه ديده ميشود .نهشته هاي
دلتايي به طور عمده شامل مواد ريزدانه مانند فورش ،رس و ماسه هستند.
نهشته هاي كرانه اي

اين واحد شامل ماسه هايي است که به طور فعال در کرانه امروزين درياي خزر )  (Qraو خليج گرگان ) (Qrlنهشته
مي شوند .رسوبات مزبور در کرانه هاي خزر از جنس ماسه نسبتا خالص هستند اما در کرانههاي خليج گرگان ريزدانه

ﮐﺸ
ﻮر

تر هستند و پر از خرده صدف ميباشند.
فرگشت تاالب گرگان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درياي خزر بزرگترين درياچه سياره زمين است که از پليوسن مياني به صورت حوضه اي مجزا در آمده است (احمدي
و فيض نيا  .)1378تاالب گرگان را مي توان بزرگترين تاالب جنوب خزر دانست که احتماال در دوران چهارم شكل
گرفته است .طول اين تاالب در حدود  55کيلومتر و عرض آن در پهن ترين جا در حدود  11/5کيلومتر است .بيشينه

تﻣ

ژرفاي اندازه گيري شده اين تاالب در حدود  5متر است (سازمان نقشه برداري کشور .)1374 ،اندازه گ يري هاي اخير
(متدين ،اطالعات شفاهي) بيشينه ژرفا را در حدود  3/ 8متر نشان ميدهد .تاالب گرگان با شبه جزيره ميان کاله از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درياي خزر جدا شده است .طول و عرض اين شبه جزيره (با احتساب جزيره آشور) به ترتيب در حدود  55و 2/ 5
کيلومتر است .تاالب گرگان در منتهي اليه خاوري خود با درياي خزر پيوند دارد .شبه جزيره ميان کاله تقريبا تماما از
ماسه هاي بادرفتي ساحل خزر شكل گرفته است و به نظر ميرسد اين شبه جزيره با رانش کرانه اي ( long-shore

و
اﮐﺘ

) driftماسه هاي خزر شكل گرفته باشد که با رشد تدريجي آن تاالب گرگان از خزر جدا شده است .به اين ترتيب
مي توان شبه جزيره ميان کاله را نوعي جزيره حصاري ) (barrier islandدر نظر گرفت.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در گذشته شبه جزيره ميان کاله در انتهاي خاوري خود با مجراي باريكي (کانال خوزيني) از جزيره آ شور جدا ميشد.
اين مجراي باريك زماني (در حدود  70سال پيش) محل رفت و بازگشت کشتي هاي تجاري از درياي خزر به تاالب،
بندرگز و بالعكس بود .پس از آن با پايين آمدن سطح آب خزر پهناي کانال به کمينه خود رسيد و در طي دهه اخير
با باال آمدن دوباره سطح دريا پهناي آن دوباره افزايش يافته است.
جدا بودن تاالب از درياي خزر سبب شده است که انرژي موج ها در آن بسيار ناچيز باشد و اين ويژگي خود سبب

زﻣﯿ

شده است که اوال رسوبات ريزدانه مانند فورش و رس در تاالب نهشته شوند و ثانيا محيطي کم و بيش احيا بر آن
حاکم باشد که به نهشته شدن مواد آلي به همراه مواد ريزدانه منجر ميشود .در گودبرداري هاي دشت ساحلي جنوب
تاالب نيز آثار مواد ريزدانه تيره رنگ آميخته با مواد آلي ديده ميشود .اين پديده نشان ميدهد که تاالب گرگان در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گذشته بزرگتر از اکنون بوده است.
آثار نوسان هاي سطح آب درياي خزر در تاالب نيز قابل مشاهده است .در ساحل جنوبي تاالب دست کم  3پادگانه
دريايي به همراه خط هاي ساحلي مربوطه ديده مي شود .اين که آيا اين پادگانه ها تنها در اثر نوسان هاي ساده سطح
آب پديد آمده اند و يا با حرکت هاي ز مين ساختي در ارتباط بوده اند ،پرسشي است که پاسخ دادن ب ه آن به مطالعات
بيشتري نياز دارد.
بخش هايي از خط هاي ساحلي قديمي به روشني در عكس هاي هوايي قابل مشاهده هستند .جنوبي ترين اين خط
ها هم اکنون در تراز  -9م تري قرار گرفته است که با توجه به اطالعات موجود در باره تراز آب در دوره نئوکاسپين

مي توان آن را به اين دوره نسبت داد .به اين ترتيب نهشته هايي که امروزه بين اين خط ساحل قديم ي و خط ساحل
امروزين قرار گرفته اند ،به اشكوب مزبور مربوط ميشوند.
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زمين شناسي ساختماني

ناحيه مورد مطالعه بخشي از شمال خاور ايالت ساختاري البرز را تشكيل ميدهد و از اين ديدگاه که در مرز رشته کوه
البرز و فرونشست زمين ساختي خزر قرار گرفته است ،داراي اهميت زيادي است .با توجه به رخنمون گ سترده مجموعه
دگرگوني گرگان در ورقه بهشهر و وجود آثار گسترده دگرريختي نرم ) (ductileدر آن ها ،ساختارهاي ناحيه در دو
مبحث ساختارهاي نرم و ساختارهاي ترد ) )brittleبررسي ميشوند.
ساختارهاي نرم

ﮐﺸ
ﻮر

اين ساختارها در مجموعه سنگ هاي دگرگوني گرگان ديده مي شوند و در طي مرحله دگرريختي مهمي که در ترياس
پسين روي داده است ،شكل گرفته اند .در مجموع ساختارهاي نرم مزبور ويژگي ميلونيتي دارند و کل مجموعه دگرگوني
را ميتوان در يك پهنه برش ) )shear zoneبزرگ مقياس در نظر گرفت.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برگوارگي فيليتي مهمترين ساختار نرم است که به صورت نافذ در سراسر مجموعه دگرگوني گرگان ديده ميشود.
شكل گيري اين ساختار در بخش فيليتي کاملتر از ديگر بخش ها است ،اما آثار آن در واحد سنگ آهك ميلونيتي،

تﻣ

واحد کوارتزيت و دولوميت ،واحد سنگ جوش ،واحد آتشفشاني و واحد سنگ آهك و شيل نيز ديده ميشود .برگوارگي
مزبور در بيشتر جاها با اليه بندي اوليه واحدهاي مزبور موازي است ،اما در برخي جاها ،به ويژه در جاهايي از واحد
فيليت ميتوان اين دو را از يكديگر تفكيك کرد .از آن جا که اين برگوارگي به موازات سطح محوري چ ين هاي نرمدرون

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مجموعه دگرگوني تشكيل شده است ،در واقع برگوارگي سطح محوري ميباشد و به اين ترتيب جاهايي که در آن
برگوارگي ،اليه بندي اوليه سنگ را قطع مينمايد ،مربوط به محل لوالي چين هاي مزبور است .برگوارگي مزبور داراي

و
اﮐﺘ

راستاي عمومي شمال-شمال باختر است و در حدود  20درجه به سوي باختر شيب دارد.
يك خطوارگي نسبتا مشخص با برگوارگي فوق الذکر همراه است .در بيشتر جاها خطوارگي مزبور با درازشدگي و جهت
يافتگي ترجيحي کاني هاي سنگ شكل گرفته است .در بخش سنگ جوش مجموعه دگرگوني گرگان ميتوان اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خطوارگي را با دراز شدگي قلوه هاي سنگ جوش به خوبي مشاهده نمود .روند عمومي اين خطوارگي شمال-شمال
باختر است و ميل آن کم مي باشد .در مجموع با توجه به وضعيت برگوارگي ،خطوارگي و چين هاي نرم و ديگر
مشاهدات صحرايي مي توان پيشنهاد کرد که جهت حمل زمين ساختي ) )tectonic transport directionدر مجموع ه
دگرگوني گرگان ( مرحله دگرريختي ترياس پسين) از شمال باختر به جنوب خاور بوده است .اين ويژگي با ويژگي
ساختارهاي ترد در اين بخش از البرز متفاوت است .چنان که در بخش مربوط به آن اشاره خواهد شد ،ساختارهاي

زﻣﯿ

ترد در اين ناحيه عموما راستاي خاوري-ب اختري دارند و به سوي شمال گرايش دارند.
چين هاي نرم را در مجموعه دگرگوني گرگان مي توان در مقياس مزوسكوپيك مشاهده نمود .طول موج اين چين ها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از چند ميليمتر تا  2متر متغير است .گرايش اين چين ها عموما به سوي جنوب خاور است.
درجه دگرگوني و دگرريختي سنگ هاي پالئوزوييك به سوي جنوب کاهش مييابد اما مجموعه دگرگوني گرگان کم
و بيش تا بخش هاي جنوبي ناحيه در زير واحدهاي رسوبي مزوزوييك و سنوزوييك ادامه دارد ،به همين دليل
ساختارهاي نرم با گرايش به سوي جنوب خاور سبب ايجاد نوعي ناهمگني و سطح هاي ضعف با شيب به سوي شمال
باختر شده است که در مرحله هاي زمين ساختي جوان تر به صورت ترد دوباره فعال شده اند .از اين جهت وجود
گسله ها و چين هايي با گرايش به سوي جنوب خاور يا جنوب در ناحيه عجيب نيست.

ساختارهاي ترد

مهم ترين ساختارهاي ت رد ناحيه در پليوسن و کواترنري شكل گرفته اند و شواهد نوزمين ساختي و لرزه اي نشان
دهنده ادامه فعاليت هاي زمين ساختي در اين ناحيه است.
گسله ها

گسله هاي ناحيه عموما از نوع راندگي هستند .راستاي آن ها خاوري تا خاور -شمال خاوري است .گسله مهم شمال
البرز به فاصله بس يار کمي از گوشه جنوب خاوري نقشه قرار گرفته است اما در گستره نقشه وارد نمي شود .با اين حال
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مي توان اثرات آن را به صورت گسله هاي فرعي متعدد و چين هايي که در فروديواره آن در ورقه بهشهر قرار گرفته
اند ،مشاهده کرد .گسله هاي عادي که راستاي عمومي آن ها شمال خاوري است در درجه دوم اهميت قرار دارند.
گسله خزر

اين گسله که مهم ترين گسله موجود در گستره نقشه است ،گسله اي راندگي است با راستاي خاوري و شيب جنوبي.
) Berberian (1983گسله خزر را گسله اي معكوس با شيب به سوي جنوب تفسير ميکند که در حدود  600کيلومتر
درازا دارد .صالحي راد ( ) 1358در ناحيه گرگان به اين گسله نام گسله گرگان را داده است .رخنمون گسله مزبور در
بخش مياني نقشه قرار گرفته است و عارضه فيزيوگرفيك مهمي را در مرز کوه و دشت تشكيل ميدهد .سنگ هاي

ﮐﺸ
ﻮر

فراديواره اين گسله را مجموعه سنگ هاي دگرگوني گرگان ،سازند شمشك ،سازند الر و لس تشكيل ميدهند .در
فروديواره اين گسله نهشته هاي آبرفتي جوان و لس ها قرار گرفته اند .تنها رخنموني تقريبا مشخص از گسله خزر که

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در اين بررسي به آن برخورد شد در يك معدن ماسه در خاور بهشهر قرار دارد .در اين رخنمون ،گسله سنگ هاي
() fault rockمجموعه دگرگون ي گرگان در فراديواره و آبرفت هاي جوان در فروديواره گسله قرار گرفته اند .وضعيت
صفحه گسله در اين رخنمون  N89E/27SEاندازه گيري شد .چنان که فراتر به آن اشاره خواهد شد ،يك تاقديس مهم

تﻣ

در فراديواره اين گسله شكل گرفته است که آن را تاقديس خزر ناميده ايم .گسله راندگي مهدي رجه گسله اي فرعي
است که در جنوب گسله خزر و در فراديواره آن شكل گرفته است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسله هاي راندگي متعددي با راستاي خاور-شمال خاوري در جنوب ورقه در فروديواره گسله شمال البرز رخنمون
دارند که از آن ها مي توان به گسله هاي راندگي االرز ،جنوب ونشد ،شمال غالمي ،غالمي ،گت چشمه و کوا اشاره کرد.
گسله هاي راندگي فرعي تري را مي توان در بخش هاي مياني خاوري نقشه مشاهده کرد (گسله هاي سفيدچاه و

و
اﮐﺘ

پيته نو که شيب آن ها به ترتيب به سوي شمال و شمال خاور ميباشد).
گسله هاي عادي با مقياس هاي متفاوت در درجه دوم اهميت قرار دارند .اين گسله ها داراي راستاي عمومي شمال
خاوري هستند و از مهم ترين آن ها مي توان به گسله هاي محمد آباد ،جنوب بهشهر ،سورك ،پچت ،برما و شمال برما
اشاره کرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چين ها

چين هاي ناحيه از راستاي گسله هاي راندگي ناحيه پيروي ميکنند و روند محور آن ها خاوري تا خاور-شمال خاوري
است .مهم ترين چين در ناحيه ،تاقديس خزر است که به صورت يك چين در ارتباط با گسله در فراديواره گسله خزر

زﻣﯿ

شكل گرفته است .چين هاي مهم ديگر ناحيه عبارتند از تاقديس فته کش-بندبني ،تاقديس کوادره ،ناوديس ونشد-
پوروا ،ناوديس پچت ،ناوديس الك تراش و ناوديس جنوب گت چشمه .روند محور اين چين ها عموما خاوري تا خاور-
شمال خاوري است و درازاي زياد برخي از آن ها (در مقايسه با طول موج آن ها) نشان ميدهد اين ساختارها با گسله

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هاي راندگي در ارتباط هستند که از سنگ هاي پالئوزوييك زير توالي مزوزوييك منشا گرفته اند .به عبارت ديگر
حاصل سا ختارهاي دوباره فعال شده ترياس پسين ناحيه ميباشند .گرايش ) )vergenceبرخي از چين هاي مهم ناحيه

مانند تاقديس فته کش-بندبني و تاق ديس کوادره به سوي جنوب است .يال شمالي اين تاقديس ها  20تا  30درجه و
يال جنوبي آن ها  50تا  70درجه شيب دارد.
زمين ساخت

ناحيه مورد م طالعه از ديدگاه زمين ساختي بخشي از ايالت زمين ساختي البرز و بخشي از ايالت زمين ساختي خزر را
در بر مي گيرد و از اين ديدگاه داراي اهميت است .از سوي ديگر شواهدي وجود دارد که نشان ميدهد اين ناحيه به
خوبي عوارض حاصل از بسته شدن پالئوتتيس را در خود حفظ کرده است (شاه پسند زاده .)1371 ،تاريخچه زمين
ساختي ناحيه را با توجه به مطالعات زمين شناختي حاضر ميتوان به شرح زير خالصه کرد.
در طي پالئوزئيك اين ناحيه در ادامه شمالي پلتفرم ايران قرار داشته است و رسوبگذاري در چنين محيطي بدون
رويداد زمين ساختي مهمي تا ترياس پسين ا دامه داشته است .برخي شواهد چينه نگاشتي از نواحي مجاور نشان
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ميدهد (شاه پسند زاده ) 1371 ،که احتماال اين ناحيه در شمال ،ژرفترين بخش از پلتفرم را تشكيل ميداده است و
وجود نهشته هاي ضخيم فيليت ،سنگ هاي آتشفشاني و سنگ جوش ،که نمي توان آن ها را به سادگي با توالي هاي
سنگي عادي در پلتفرم ايران مقايسه کرد ،احتماال در مرز پلتفرم و نواحي ژرف پالئوتتيس و يا در خود پالئوتتيس
نهشته شده اند و پس از کوهزايي ترياس پسين به صورت زمين ساختي در مجاورت نهشته هاي پلتفرم پالئوزوييك

ﮐﺸ
ﻮر

ايران قرار گرفته اند .در توالي دگرگوني پالئوزوييك وجود مواد آتشفشاني و سنگ جوش هايي که بخش عمده آن ها
را قطعه هاي سنگ هاي آتشفشاني تشكيل ميدهد ،مي تواند نشان دهنده وجود يك کمان ماگمايي (اقيانوسي يا
قاره اي) در شمال يا شمال باختر باشد که منشا مواد آتشفشاني مزبور را تشكيل مي داده است .کمان مزبور را شايد
ب توان جايي در ژرفاي درياي خزر جستجو کرد .به عالوه فراواني سنگ هاي نفوذي و نيمه آتشفشاني در شمالي ترين
رخنمون هاي سنگ هاي دگرگوني مزبور مي تواند حاکي از نزديكي چنين کمان آذريني باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برخورد ميان ايران و اوراسيا ( توران) و بسته شدن پالئوتتيس سبب ايجاد يك رشته کوه مهم در شمال ايران گرديد
که مي توان آن را البرز اوليه ناميد .اين رويداد برخورد قاره-قاره سبب يك د گرگوني ناحيه اي گرديد که فرسايش رشته
کوه البرز اوليه بخش هاي داراي درجه دگرگوني پايين آن را در سطح زمين آشكار نمود .اين رشته ک وه چنان پايدار

تﻣ

بود که بخش هايي از آن تا پيشروي عظيم دريا در کرتاسه پسين به زير آب نرفت .شواهد چينه نگاشتي نشان ميدهد
بخشي از اين رشته کوه قديمي که اکنون در خاور البرز قرار گرفته است ،به صورت يك برجستگي بوده است که محور

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن با روند کنوني رخنمون مجموعه دگرگوني گرگان چندان مطابقت ندارد .سنگ هاي آواري سازند شمشك نهشته
هاي (همزمان و) پس از کوهزايي مزبور هستند که از برجستگي مزبور (و برجستگي هاي مشابه) تغذيه ميشده اند.
مهمترين رويداد دگرريختي پس از رويداد ترياس پسين در اليگوسن پسين و ميوسن پيشين روي داد که س بب آغاز

و
اﮐﺘ

زايش رشته کوه البرز امروزين شد .به نظر ميرسد البرز در مراحل اوليه شكل گيري خود در راستاي گسله هاي مهمي
همچون گسله شمال البرز باال آمد .اين برخاستگي سبب جدايش حوضه هاي رسوبي در شمال و جنوب البرز گرديد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و به اين ترتيب حوضه پاراتتيس از حوضه ايران مرکزي جدا شد .برخاستگي مزبور احتماال با آغاز جدايش اقليم هاي
آب و هوايي جنوب و شمال البرز همراه بود .جدايش حوضه ايران مرکزي از حوضه پاراتتيس و نيز ايج اد يك مانع در
برابر نفوذ بارندگي ها به ايران مرکزي احتماال با تغيير و تفاوت رسوبگذاري در اين دو حوضه شمال و جنوب البرز
همراه بوده است .به اين ترت يب بايد بتوان آثار اين پديده را با افزايش مواد تبخيري در ايران مرکزي پي جويي نمود.
نهشته هاي آواري نئوژن رخساره خزر از برجستگي هاي اوليه البرز تغذيه ميشده اند و اين وضعيت تا کنون ادامه

زﻣﯿ

داشته است ،با اين تفاوت که مرکز انباشتگي رسوبات اکنون به بخش هاي شمالي تر (حوضه خزر) انتقال يافته است.
راندگي خزر در پليوسن شروع به شكل گيري کرد و حوضه خزر در راستاي اين گسله و گسله هاي مشابه ديگر که به
سوي جنوب شيب دارند در حال فرونشيني است در حالي که البرز دربرابر به برخاستگي خود ادامه ميدهدBerberian .

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

) (1983با توجه به ا فت نسبي رسوبات رخساره خزر در شمال گسله خزر کمينه حرکت قائم در عرض اين گسله را از
نئوژن پسين تا کنون (در حدود  2م.س 3000 ).متر برآورد نموده است.
شواهد نوزمين ساختي نشان مي دهد برپايي جنباي شمال البرز همچنان ادامه دارد .پالوسكا و دگنز (ش هرابي)1371 ،
به باال آمدگي قابل مالحظه نهشته هاي ساحلي خزر و پادگانه هاي داراي نهشته هاي دلتايي به عنوان نمونه هايي از
اين گونه شواهد اشاره نموده اند.
زمين شناسي اقتصادي

منابع اقتصادي ورقه بهشهر به طور عمده به ذخيره هاي غير فلزي محدود ميشود .اين ذخيره ها به ترتيب اهميت
عبارتند از:
لس

اين نهشته هاي ريزدانه در بسياري جاها از کوهپايه هاي شمالي به عنوان مواد اوليه کوره هاي آجرپزي مورد استفاده
قرار ميگيرند.
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شن و ماسه

اين مصالح به طور عمده از مواد بادزن هاي آبرفتي تامين ميشوند.
ذغال سنگ

ذخيره هاي کوچكي از ذغال سنگ به صورت اليه هاي نازك (با ضخامت بيشينه  ./ 5متر) در سازند شمشك قرار دارد
که در برخي جاها به صورت سنتي استخراج و به عنوان سوخت کارگاه هاي آهنگري مورد استفاده قرار ميگيرند.
سنگ آهك

سنگ آهك سازند الر و واحد سنگي کرتاسه زيرين در بخش هايي که فاقد چرت باشد به عنوان ماده اوليه کوره هاي

ﮐﺸ
ﻮر

آهك پزي مورد استفاده قرار ميگيرد.
سنگ ساختماني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بخش هايي از سنگ آهك واحد سنگي پالئوسن ناحيه براي سنگ نماي ساختمان مناسب هستند .يك معدن فعال
در ناحيه کليا در حال استخراج اين نوع سنگ از واحد سنگي پالئوسن ميباشد.
گچ

تﻣ

دو اليه گچ موجود در واحد سنگي ميوس ن در جنوب خاوري ناحيه در گذشته براي تامين گچ ساختماني مورد استفاده
قرار مي گرفته است .رخنمون سطحي اين اليه هاي گچ ،ضخامت و خلوص آن ها در حدي نيست که بتوان استخراج
آن ها را اقتصادي در نظر گرفت.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

صدف

نهشته هاي احتمالي فسفريت

و
اﮐﺘ

نهشته هاي ساحل جنوبي تاالب گرگان در برخي جاها به شدت غني از صدف دوکفه اي ها است که در جاهايي از آن
ها به عنوان مواد اوليه خوراك طيور استفاده ميشود.
به علت وجود ناپيوستگي مهمي که در قاعده واحد سنگي کرتاسه باال وجود دارد و نيز همراهي اين ناپيوستگي با
نهشتگي مواد گلوکونيتي ،احتمال ميرود محيط قاره اي ويژه اي که در اين زمان شكل گرفته بوده است ،با نهشتگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فسفريت همراه بوده باشد .بنابراين پي جويي براي اين مواد در ناپيوستگي قاعده کرتاسه بااليي ناحيه پيشنهاد ميشود.
ذخيره مواد هيدروكربن

در جاهايي از دشت ساحلي خزر از ناحيه مورد مطالعه ،نشت گاز طبيعي از زمين مشاهده ميشود .نشت عموما از
محل چاه هاي آب صورت ميگيرد .يك نمونه از اين نوع نشت در شمال خورشيد کال ديده ميشود .نمونه ديگري در
شمال بندرگز ديده مي شد .اين نشت سال ها پيش از محل يك چاه خودجوش (آرتزين) صورت ميگرفت .نشت اخير

زﻣﯿ

ديگر امروزه مشاهده نمي شود .احتمال ميرود گازهاي طبيعي مورد بحث از نهشته هاي مدفون شده غني از مواد آلي
تاالب گرگان سرچشمه گرفته باشند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نشانه هاي معدني مواد فلزي

ورقه بهشهر از ديدگاه ذخيره مواد فلزي فقير به نظر ميرسد ،با اين حال در اين جا به چند مورد نشانه هاي مواد فلزي
يافته شده اشاره ميشود.

طال

با توجه به دگرگوني درجه پايين مجموعه دگرگوني گرگان احتمال ميرفت که طال به صورت ثانويه در رگه هاي
کوارتز موجود در اين مجموعه تغليظ شده باشد .به همين جهت  4نمونه از رگه هاي کوارتز مورد بحث تهيه شد و به
روش اسپكتروگرافي مورد تجزيه قرار گرفت .بيشترين مقدار طال در اين نمونه ها به  ppb 11ميرسد که به نظر نمي
رسد از نظر اقتصادي داراي ارزش باشد .با اين حال براي اکتشاف بيشتر طال پيشنهاد ميشود نمونه گيري هاي بيشتر
در درون واحد سنگ جوش و فيليت مجموعه دگرگوني گرگان به ويژه در اطراف توده هاي نفوذي صورت گيرد.
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پيريت

پيريت به صورت بلورهاي بسيار کوچك ( ذره بيني) به فراواني در واحد فيليتي مجموعه دگرگوني گرگا ن ديده ميشود
که به نظر نمي رسد با توجه به مقدار و پراکندگي آن داراي ارزش اقتصادي باشد .در جاهايي از ناحيه مورد مطالعه
بلورهاي درشت تر پيريت در حا شيه توده هاي نفوذي موجود در مجموعه دگرگوني گرگان مشاهده ميشود (اطالعات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

شفاهي ،سودي شعار) که ممكن است در صورت فراواني داراي ارزش اقتصادي باشد.
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