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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6663ساری
جغرافیا و ريخت شناسی

محدوده ورقه زمين شناسي ،در مقياس  1/ 100000ساري در شمال ـ شمال خاوري ايران قرار دارد و داراي
مختصات جغرافيايي طول خاوري ' 53º،30ـ ' 53º،00و عرض شمال ي' 37º،00ـ ' 36º،30است.
شهرستان ساري ،مرکز استان مازندران (هفتمين استان از نظر جمعيت و يازدهمين از نظر وسعت) مي باشد که در
جنوب باختري محدوده و در  270کيلومتري شمال خاوري تهران قرار گرفته است .از مهم ترين نقاط مسكوني ناحيه
ميتوان شهر نكا و بخشهاي جام خانه  ،دارب کال ،سورك رستم کال و کوهستان را نام برد .عمده ا شتغال ساکنين

ﻮر

دامداري و کشاورزي است و فراوردههاي عم ده کشاورزي شامل ب ـرنج ،گندم ،جو ،توتون ،لوبياي روغني و مرکبات مي
باشد.
پوشش گياهي محدوده اکثرا در جنوب نكا و جنوب ـ جنوب خاوري س اري و داراي درختان توسكا ،انجيلي ،ملچ ،

ﻌﺪ
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ﮐﺸ

وليك ،ازگيل و تمشك وحشي است و محل مناسبي براي زندگي حيواناتي نظير گراز ،خرس ،روباه ،قرقاول و…است.
آب و هواي منطقه به علت نزديكي با درياي خزر داراي بارندگي و رطوبت بااليي است که اين اختالف در زمستان و

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

تابستان متغير است .بيشترين درجه حرارت در تابستان  38درجه باالي صفر و کمترين در زمستان  2درجه زير
صفر مي باشد .ميزان باران ساليانه به طور متوسط در حدود  760ميليمتر گزارش شده است.
مهمترين رودخانه هاي منطقه عبارتند از :رودخانه تجن (گرماب رود) که از خاور شهرستان ساري عبور ن موده و با
ادامه جهت به سمت شمال در نزديكي فرح آباد به درياي خزر مي پيوندد و رودخانه نكا که با دره نسبتا عميقي ک ه
در رشته کوه هاي البرز خاوري بوجود آورده است پس از گذر از ميان شهر نكا با طي مسافتي به درياي خزر مي

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ريزد.
حدودا نيمي از سطح نقشه در سمت شمالي مشتمل بر دريا و جلگه هاي ساحل جنوبي خزر مي باشد که در ميان
آنها دشت ناز يكي از قطب هاي کشاورزي منطقه به شمار مي آيد .اکثر رخنمون هاي زمين شناسي (محدوده البرز

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

خاوري) ،در قسمت جنوبي نقشه قراردارند .ارتفاع منطقه ما بين  -28متر زير سطح آزاد دريا در کناره ساحلي درياي
خزر تا  833متر در جنوب باختري نقشه حوالي روستاي مالخيل متغير است.
راه هاي ارتباطي ناحيه شامل جاده آسفالته ساري ـ گرگان است که ساير راه ها از آن انشعاب ميگردد .عالوه بر اين ،
روستاهاي منطقه توسط راه هاي شوسه ،خاکي و راه هاي جنگلي ( شرکت سهامي نكا چوب) به هم متصل مي گردند
و با توجه به اين که کوهپايه مازندران داراي پوشش گياهي و جنگلي فشرده اي است لذا دسترسي به بعضي از
مناطق بسيار مشكل است.
از نظر ريخت شناسي منطقه اساسا داراي توپوگرافي نسبتا ماليمي است ،بخش شمالي آن دشت گسترده همواري
است که توسط رسوب هاي آبرفتي پوشيده شده است و از شمال بـه سمت کوهپايه بلندي ها افزايش مي يابد .ب ه
نظر ميرسد منطقه داراي يك بلنداي قديمي (  )paleohighمي باشد که رسوبات بعدي (سنوزوئيك) در روي اين
بلندا تشكيل يافته اند و تحت تاثير آخرين فازهاي کوهزايي آلپي منطقـ ه چين خورده و ساختمان هاي زمين
شناسي محدود کـ ه داراي پوشش گياهي هستند را بوجود آورده اند .اغلب اين ساختارها داراي روند خاوري ـ
باختري ( (E-Wبوده و به صورت چين خوردگي هايي (طاقديس ها و ناوديس ها) با شيب کم ( )Gentleو باريك
( )Narrowبا ضخامت قائم کم رخنمون داشته اند.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمین شناسی

منطقه مورد بررسي در بخش مرکزي زون ساختماني البرز (اشتوکلين ( )1968البرز مرکزي تحدب جنوبي درياي
خزر را شامل مي شود و از سمنان تا قزوين ادامه دارد ،بخش شمالي اين زون را البرز شمالي مي نامند که
چهارگوش ساري در اين منطقه قرار مي گيرد) و از نظر ساختماني ـ رسوبي ايران در زون گرگان ـ رشت (نبوي
 )1355قرار دارد .اين زون شامل مناطقي است که حاشيه درياي خزر را در سواحل ايران محدود کرده و در قسمت
شمالي گسل البرز قرار دارد .بخش اعظم آن بوسيله رسوبات کواترنري (رودخانه اي ،دلتايي و ساحلي) پوشيده شده
است و به سمت شرق داراي اليه هاي ضخيم لس مي گردد .در تقسيم بندي افتخار نژاد ( )1359قسمت اعظم اين
زون به نام منطقه فرونشست درياي خزر ذکر شده است .با توجه به شيست هاي کم دگرگون شده جنوب گرگان،
زمان پيدايش اين زون را پرکامبرين تصور مي کنند گرچه اين شيست ها را بـه حرکات کالدونـين نيز نسبت داده
اند (نبوي  .)1355چين هاي منطقه کم ارتفاع و کم شيب بوده و تحت تاثير کوهزائي آلپي در کرتاسه پائين ي -
ترشياري و طي فاز کوهزائي پاسادنـين در اواخر پليوسن  -اوايل کواترنر رسوبات نئوژن خزر و کنگلومراي پليوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
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فوقاني چين خوردگي پيدا مي کند از خصوصيات مهم اين زون دگرشيبي اليه هاي ميوسن بر روي سن گ هاي
کرتاسه و نبود سنگ هاي ائوسن و اليگوسن اسـت .نتايج حفاري هاي متعدد رسوبات پليوکواتر ،در نوار ساحلي
درياي خزر نشان دهندة درياي کم عمق (رسوبات ماسه سنگي همراه با قطعات صدف هاي نرم تنان و بـه مقدار کم

تﻣ

رس) در اواخر سنوزوئيك مي باشد .اين رسوبات متعلق بـ ه درياي خزر است که به علت فرونشيني کف آن و تبخير
ساحل قديمي عقب نشيني کرده اسـ ت .کهن ترين سنگ ها در اين ناحيه نهشته هاي سنگ آهك و سنگ آهك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دولوميتي با سن ژوراسيك و جوانترين واحد شامل نهشته هاي کواترنري است که در منطقه از گسترش قابل توجهي
برخوردار است.
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مزوزوئيك

مي باشند.
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کهن ترين واحدهاي سنگي منطقه وابسته به ژوراسيك پسين مي باشد واحد هاي ژوراسيك اکثرا در بخش مرکزي
و در قسمت جنوبي جاده ساري ـ بهشهر برونزد دارند و شامل سنگ آهك ،سنگ آهك دولوميتي و دولوميت آهكي

زﻣﯿ

واحدهاي سنگي ( J J Jژورا سيك پسين)

قديمي ترين نهشته هاي شناخته شده در ناحيه مورد بررسي شامل سنگ آهك ميكريتي سفيد تا شيري نازك اليه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

( )10 - 20 cmاست که به طور محلي داراي چرت مي باشد اين واحد در بخش مرکزي تا خاوري منطقه و در
امتداد گسل خزر رخنمون دارد .ضخامت اين واحد از  20تا  50متر در نوسان است ،مرز تحتاني اين واحد گسله و
مرز فوقاني به صورت تدريجي به واحد  JI2تبديل مي شود در درون اين واحد ميكروفسيل هاي زير با سن ژوراسيك
پسين وجود دارد( ،ف.وکيل ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور).

Saccocoma sp – cristellaria sp - Nodecaria sp - Cyanophyces – Carophytes sp
Problemtica sp

واحد  JI2از لحاظ سنگي شامل سنگ آهك هاي ميكرو اسپاري و بيوميكرو اسپاري توده اي و متراکم با رنگ
خاکستري روشن تا شيري همراه با نودول هاي و اليه هاي چرتي بـه رنگ بنفش روشن است .ضخامت اين واحد
بين  400تا  500متر است .ميكرو فسيل هاي ذيل بـا سن ژوراسيك پسين در اين واحد گزارش شده اند( :ف.وکيل
ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور)
 Spirolina sp – Calpionella sp – Saccocona sp – Nodophthalmidiumsp – Faverian sp Problemtica sp– Milliolidea – Tubiphites sp - Natiloculina oolithica - Trocholina sp Carophites sp - Cylindroporella sp
Cyanophyces(Alge) Christellaria sp
واحد  Jd1در برگيرنده تناوبي از دولوميت آهكي و سنگ آهك دولوميتي به رنگ خاکستري روشن تا سفيد ضخيم

اليه ( )100 cmدر حدود  10متر مي باشد کـه اکثرا در محدوده رودخانه نكا و جنگل سراي لو (خاور ورقه) مشاهده
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مي شوند .ميكرو فسيل هاي مطالعه شده در اين واحد سن ژوراسيك پسين را نشان مي دهد که با توجه به ترکيب
سنگ شناسي و جايگاه سنگ شناسي واحد مذکور معادل با سازند الر مي باشد.
واحد سنگي ( KIm2كرتاسه پسين)

اين واحد شامل تناوبي از سنگ آهك بيوميكرايت تا ميكرو اسپاريت آرژيلي مارني خاکستري تا خاکستري تيره ب ا
اليهبندي متوسط ( )50 - 70 cmکه داراي بين اليه هاي نازك تا متوسط مارني و سيلتي مارن خاکستري مايل به
آبي است که رنگ هوازده آن خاکستري مايل بـه قهوه اي مي باشد .با توجه به پوشش گياهي منطقه ضخامت واح د
نامشخص است .همبري اين واحد با سنگ آهك هاي الر در زير همشيب ) (Conformableاما ناگهاني ) (Sharpاست
و مرز بااليي آن در اکثر مناطق توسط رس ـوبات ميوسن و کنگلومراي ميوسـ ن پوشيده شده اند و فقط در جنوب
خاوري منطقه توسط رسوبات پالئوسن بـه صورت ناپيوسـتگي هم شيب ) (disconformableپوشيده شده است .در
نمونه هاي نرم اين واحد ميكروفسيل هاي زير بـ ه سن کرتاسه پسين ) (Turonian - companianوجود دارد.
(ف.وکيل ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Bolvinella laevis – Marginotroncana coronata – Stensiona sp - Gyroidinoides nitidus
Globotruncana helvetica – Calcisphaerrla innominate – C.inominate lata –Stomios phaera sp
Anomalina grosserugosa - Gyroidina soldani- Globigerina pseudobulloides - Pithonella sp
S.praeexsculpta – Dentalina sp - Stensiona exsculpta - Globotruncana stuarti– Cytheries sp
Marsonella sp - Oligoteginidus – Hetorohelix sp – Archeoglobigerina sp – Sphaeroidinidae sp
Globotruncana subspinosa– Globotruncana coronata - Marginotruncan nasigiali

سنوزوئيك

تﻣ

نهشته هاي متعلق به اين دوره به صورت ناپيوسته و همشيب بر روي سنگ آهك و مارن هاي کرتاسه باال قرار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته اند و شامل واحدهاي زير است:

و
اﮐﺘ

واحد سنگي ( Peپالئوسن)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد به صورت يك باند نازك اليه و شامل تناوبـي از مارن ـ مارن هاي سيلتي و سيلت استون با بين اليههايي
از آهك به رنگ سبز خاکستري تا قهوه اي روشن است که ستبراي آن حدودا  50متر است .رخنمون اين واحد فقط

زﻣﯿ

در جنوب باختري ورقه در نزديكي روستاي مالخيل ديده مي شود .ارتباط اين واحد با مارن هاي  Klm2در زير
ناپيوسته و همشيب و با نهشتههاي نئوژن در باال نا پيوسـته اسـت .بنا بر گفته هاي دکتر م.قاسمي يك نبود زمان ي
مربوط به اشكوب ( )Danianاز پالئوسن در منطقه وجود دارد بنابراين يك ( )Paraunconformityبين کرتاسه فوقاني

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

و پالئوسن وجود دارد (شفاهي) .با توجه به عدم مشاهده رسوبات اليگوسن ميتوان نتيجه گرفت اين رسوبات يا
تشكيل نشده اند و يا بر اثر فرسايش از بين رفته اند .در درون اين واحد ميكروفسيل هاي زير با سن پالئو سن پسين
وجود دارد( ،ف.وکيل  -سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور).
Globigerinoides sp – Eponides sp – Ethelia alba – Globorotalia - Cyroidina sp
Planobulina cf.cretae – Anumalina sp - Lithophylum sp

واحد سنگي ( Mcميوسن)

اين واحد با ستبرايي در حدود  50الي  70متر از کنگلومراي قرمز رنگ با قلوه هاي آهكي (الر) ماسه سنگ قرمز و
شيل با سيمان آهكي و ماتريكس رسي با جورشدگي متوسط ،همراه با ماسه سنگ و مارن قرمز تا خاکستري تشكيل
شده اسـت .بيشترين رخنمون آن با راستاي خاور ـ باختري در بخش جنوب باختري و باختر مـنطقه گسترش دارد.
اين واحد بـ ه طور پيش رونده و دگرشيب بر روي مارن و سنگ آهك هـ اي پالئوسن قراردارند و تو سط مارن ،ماسه
سنگ و سيلت سنگ هاي آهكي ميوسن آغازي تا مياني به صورت نامشخص پوشيده شدهاند.
واحد سنگي ( Mm1ميوسن آغازي تا مياني)

اين واحد در بر گيرنده تناوبي از مارن هاي زرد تا سبز روشن ،ماسه سنگ آهكي به رنگ خاکستري تا خاکستري
روشن و سيلتي مارن به رنگ خاکستري تا قهوه اي روشن است .در بعضي از نقاط همراه با اليه هاي مارني ،بين اليه
هايي از کنگلومراي قرمز رنگ با جورشدگي متوسط تا ضعيف و گردشدگي خوب ،که اکثرا از قطعات آهكي و سيمان
آهكي تشكيل شده اند ديده ميشود .در ب خش هاي جنوب ،در پيرامون روستاهاي پيلكوه ،داراب کال و مرسم ،در
3
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جنوب خاوري در نزديكي دهكده مالخيل ،نهشته هاي اين واحد در ساختمان هاي تاقديسي با محوري در راستاي
شمال باختر ـ جنوب خاور رخنمون دارد .گذر پاييني اين واحد به صورت دگرشيب بر روي رسوبات پالئوسن قرار
دارد و نهشته هاي اين واحد به صورت نامشخص در زير نهشته هاي ميوسن  Msm2قرار گرفته اند .مطالعه ميكرو
فسيل هاي موجود در اين واحد سن ميوسن آغازي تا مياني را مـ شخص ميسازد( ،ف.وکيل ـ سازمان زمين شناسي
و اکتشافات معدني کشور).

Elphidium sp – Kuphus arenarious – Cibicides sp - Lithocodium sp - Miliolidea ChristomellaAmmonia beccaraii – Globigerinoides sp - Globigerina sp – Globorotalia sp – Discorbis spPeneroplides ferm

واحد سنگي ( Msm2ميوسن مياني تا بااليي)

نهشته هاي متعلق به اين واحد از ماسه سنگ هاي آهكي بيو ميكرايت ماسه اي خاکستري تا خاکستري روشن
نازك تا متوسط اليه ،سيلت سنگ هاي آهكي سفيد تا خاکستري ،بيوميكرواسپاريت متوسط اليه ،کنگلومرا و
مارنهاي قرمز تا سبز ليمويي تشكيل شده است .اين واحد در قسمت خاوري محدوده محوري شمال خاور ـ جنوب
باختر رخنمون دارند .مرز پاييني و بااليي اين واحد با توجه بـه پوشيدگي متراکم منطقه نامشخص است .مطالعه

ﮐﺸ
ﻮر

ميكرو فسيل هاي موجود در اين سنگ آهك ها سني برابر ميوسن مياني تا بااليي به اين واحد داده است( ،ف .وکيل
ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Discorbis sp - Christomella sp - Orbulina sp – Globigerinoides Lammeli branchia

واحد سنگي ( Msc3ميوسن پسين ـ پليوسن)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

جوان ترين بخش رسوبي ميوسن که در منطقه داراي رخنمون است شامل ،تناوبي از ماسه سنگ آهكي بيو سند ي
ميكرايت قهوه اي خاکستري نازك اليه ،سنگ رس ( )Claystoneقهوه اي تا قرمز نازك اليه و اليههاي نازك مارن

و
اﮐﺘ

هاي سبز ،خاکستري و قرمز و در برخي نقاط همراه با ميكرو کنگلومراي زرد مايل بـه قرمز با جورشدگي متوسط و
گردشدگي خوب ،که اکثراً قطعات آن از رسوبات ميوسن تشكيل شده است .اغلب اليههاي ماسه سنگي آهكي از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

لوماشل هاي متراکم تشكيل شدهاند .بيشتر ين گسترش و برونزد نهشته هاي اين واحد در ساختمان ناوديسي با
محوري در راستاي شمال باختر ـ جنوب خاور و در شمال ـ شمال خاوري روستاي پيلكوه رخنمون دارند حد پائيني
اين واحد نامشخص و حد بااليي بـه صورت دگرشيبي ناپيوسته در زير رسوبات کنگلومرايي و مارني پليوسن فوقاني

زﻣﯿ

قرار دارند و داراي ميكروفسيل هاي زير مي باشند که سن ميوسن پسين ـ پليوسن را مشخص مي سازند( .ف.وکيل
ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور)

پليوسن

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

Aurila deformi - Cytheridea sp – Cypridies sp – Baidiadi morpha - Ammonia beccari
Elphidium poeyanum – Elphidium crispum - Microgastropoda Dorwinola sp- Cypria sp
Cribroelphidium subaransum – Cytherida bronnimanni Murrayina sp – Eucandona sp

بعد از رسوبگذاري واحدهاي ميوسن بااليي بـ ه علت بروز جنبش هاي جديد کوهزايي آلپي مجددا دريا ،از حوضه
شمالي عقب نش يني مي کند و منطقه از آب خارج مي شود و رسوبگذاري مجددا از پليوسن پسين آغاز مي گردد.
واحد سنگي ( Pcm1پليوسن)

اين واحد سنگي در اطراف روستاي داراب کال برونزد دارد و شامل تناوبي از اليه هاي ضخيم کنگلومرايي ،زرد
متمايل به قهوه اي با جور شدگي متوسط و گرد شدگي خوب که با سيماني آهكي به هم متصل مي باشند .اکثر
قلوههاي کنگلومرا متعلق به سنگ آهك هاي ژوراسيك پسين ميباشند .در حد فاصل اين واحد کنگلومرايي همراه با
اليه هاي از مارن هاي سيلتي قرمز متمايل به قهوه اي ،ماسه سنگ و سيلتستون همراه با چينه بندي نيز ديده مي
شوند .اين واحد بـ ه صورت نامشخص در زير رسوبات آهكي و مارني پليوسن پاياني قراردارد.
واحد مارني آغچه گيل (گل سفيد) ( PIackپليوسن مياني ـ پليستوسن آغازي)

نهشته هاي وابسته به اين واحد بصورت يك باند خاوري ـ باختري در حد فاصل جنوب باختري شهر نكا تا جنوب
باختري ساري رخنمون دارند و شامل رسوبات آهكي ،مارن هاي خاکستري روشن تا زرد ،رس ماسه اي ،ماسه سنگ
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قرمز تا قهوهاي رنگ ،کنگومراي ريزدانه دريايي و لس مي باشد .حد پاييني ا ين واحد به صورت دگرشيبي بر روي
رسـوبات ميوسن پاياني  Msc3قرار دارد و حد بااليي با سازند آپشرون ،هـم شيب و تدريجي است با توجه به فراواني
فسيلهاي ذره بيني و استراکود هاي خاص سن تشكيالت آغچهگيل پليوسن مياني و پليستوسن آغازي است،
(ف.وکيل ـ سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور).
Aurila sp– Krithe papilosa– Cypridies - Candona sp– Caspiollina sp – Loxoconcha sp- Elphidium
granosum Elphidium crispum – Cribroelphidium subgranasum - Ammonia beccarii - Cyprides torosa
 Caudites sp – Cribroellphidium subgranous - Elphidium aiva Paracytheroma sp - Caudites spCribroelphidium subgranosum – Nonion deressulum

واحد مارني آپشوران ( PIapپليوسن فوقاني ـ كواترنري)

اين واحد شامل رسوبات دريايي مرکب از مارن هاي آبي ،خاکستري تيره ،سبز ـ آبي و رسوبات ماسه اي دانه ريز
سخت نشده خاکستري و اليه هاي گراولي است .اين واحد از نظر ليتولوژي شباهت زيادي به رسوبات آغ ـچه گيل

Elphidium granosum - Elphidium crispum – Cribroelphidium –Candoniella sp
Ammonia beccaril – Cryprideis torosa – Cyprideis salebrosa Xestoleberis Caudites sp
Xegtoleberis sp

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کشور)

ﮐﺸ
ﻮر

داشـته و به صورت باندي خاوري ـ باختري به صورت تدريجي بر روي واحد آغچه گيل قرار دارد .در حوالي دهكده
خان عباسي واقع در جنوب ساري رخنمون خوبي از اين واحد برونزد دارد .سن اين سازند پليوسن فوقاني ا ست و
ممكن است بخش فوقاني آن به کواترنر تعلق داشته باشد( .ف.وکيل  -سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني

تﻣ

زمين شناسي كواترنري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در ورقه ساري نهشته هاي جوان با سن کواترنر پسين را بيشتر مي توان در پهنه هاي پست و هموار حاشيه دريا و يا

و
اﮐﺘ

دامنه هاي مشرف به انها رديابي نمود .نهشته هاي مذکور بر پايه منشاء شكل گيري به دو بخش عمده قابل تفكيك
است :نهشته هاي آبرفتي و بادرفتي در محدوده درون بومي ) (In-land zoneو نه شته هاي دريايي در پهنه هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ساحلي ) .(Costal zoneمقايسه اين دو نهشته نشان مي دهد که در محدوده مورد مطالعه ،نهشته هاي درون بومي از
تنوع و گسترش بيشتري بر خوردار است.
نهشته هاي درون بومي ((In-land zone deposits

زﻣﯿ

اين نهشته ها بيشتر حاصل عمل سيالبها مي باشد که هـ م در بلندي ها و هم در کفه هاي پست با ريخت شناسي و
نوع مصالح متفاوت تشكيل شده است .حد گسترش اين نهشته ها به صورت پراکنده و اکثراً در نقاط کوهپايه اي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ديده مي شود .ضمن آنكه نهشته هاي بادرفتي نيز در بين اين محدوده به صورت لس بر روي بلنديها تشكيل شده
است .براي توصيف آنها ،نهشته هاي درون بومي بر اساس مكان شكلگيري به دو بخش تقسيم گرديده اند :نهشته
هاي درون بومي در پا دامنه و بلندي ها و نهشته هاي درون بومي در بستر رودخانه ها و پيرامون آنها.
نهشته هاي درون بومي در پا دامنه و بلنديها
واحد ) Qmf2نهشته هاي بادزني بين كوهستاني)

در پيرامون روستاهاي اسبوکال ،نودشت ،مرمت و کياپي گودي هاي بين ارتفاعي وجود دارد که محيط مناسبي جهت
انباشته شدن مصالح آبرفتي بوده است .مصالح موجود در اين بخش بصورت گرد شده ـ تيز گوشه (Subangular-
) Subroundedو ابعاد آنها ،از قلوه سنگ ) (Gravelتا شن هاي قلوه سنگي ) (Boulder gravelاست .جور شدگي
ضعيفي نيز در اين رسوبات مشاهده مي گردد .پيوند مصالح آبرفتي بدليل فقدان سيمان بسيار ضعيف است و
سنگدانه ها ) (Pebblesعموما بدون پيوند بين دانه اي در مجاور يكديگر قرار دارند .ارتفاعات مشرف بر اين گوديها ،
تامين کننده مصالح اين نهشته ها مي باشند که اکثرا جنس آنها آهكي و ماسه سنگي مي باشد .فاصله نه چندان
زياد طي شده و محيط بسته رسوبگذاري عامل مهم گردشدگي و جور شدگي بد تا متوسط توسط اين واحد ميباشد.
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واحد ( Qag2دامنه آبرفتي)

همزمان با شكل گيري آبرفتهاي بين کوهي در پهنه هاي مجاور ساحل دريا و دامنه هاي مشرف بر آنها نيز
آبرفت گذاري انجام مي گرديده است .حاصل اين دوره رسوبگذاري ،مجم وعه اي از بادزنهاي آبرفتي است که از بهشهر
تا ساري با امتداد تقريبي خاوري ـ باختري در سطح تراز  20تا  60ايجاد شده اند .مصالح اين واحد در کوهپايه ها و
نقاط مشرف به دشتها توسط رودخانه ها و سيالبها تامين شده است .اين واحد آبرفتي آميزه اي از رسوبات بسيا ر
درشت دانه (قلوه سنگ و پاره سنگ) ،و درشت دانه (شن) همراه با درصد کمي از ماسه است و از نقطه نظر تقسيم
بندي زماني هم ارز عصر يخ ريس ) (Rissارزيابي مي گردد .ريخت مخروطي نهشته ها تحت تاثير فرايش
( )Upliftingو فرسايش بعد از آن بريده ) (Dissectedشده اند .اين مجموعه مخروطه افكني درست مشابه دامنه
هاي آبرفتي ) (Alluvial apronدر مناطق خشك مي باشد بـه همين دليل نيز در شرح واحد تحت عنوان دامنه هاي
آبرفتي معرفي گرديده است.
واحد ( Qfg2نهشته هاي بادزن آبرفتي)

در سراسر پهنه آبرفتي  Qag2دو بادزن آبرفتي ) (Alluvial fanبه صورت جدا و منفرد قابل تفكيك مي باشند .که

ﮐﺸ
ﻮر

امروزه بستر گسترش شهرهاي نكا و ساري مي باشند .سطح اين دو بادزن با پوشش رگوليتي و گياهي پوشيده شده
و در نتيجه رخنمون آن فقط در سطح چند ترانشه دست ساز قابل بررسي است .مصالح بادزنهاي آبرفتي ،شامل شن

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و قلوه سنگ است که با اليه هاي ريز دانه ماسه اي و سيلتي همراه مي گردد مصالح درشت دانه در بخشهاي باال
) (Apexقابل مشاهده است که به سمت پايين بادزن (پنجه = )Toeبه مصالح ريز دانه تبديل مي گردند .به نظر مي
رسد که آب روهاي تغذيه کننده اين دو بادزن به صورت مجموعه اي از آبراهه هاي بريده شده و متقاطع (Braided

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

) patternبوده اند که به مرور در فازهاي فرسايشي به کانالهاي مفرد امروزي (رودخانه تجن) محدود شده اند .در
پايين دست اين دو بادزن دشت ساحلي آغاز مي گردد بنابراين براي تعيين مرز اين دو بادزن از خط تراز موجود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

استفاده شده است اما تعيين مرز هاي جانبي آنها ،با توجه بـ ه پوشيدگي سطح بادزنها بسيار مشكل است و به اين
دليل مرز جانبي بادزن به صورت منقطع نشان داده شده است شكل گيري دامنه هاي آبرفتي  Qag2و بادزنهاي
آبرفتي منفرد  Qfg2بي ترديد در دوره هاي يخچالي ) (Glacial s tageبوده است که در کل آنها آبرفت گذاري

زﻣﯿ

) ،(Alluviationپديده چيره و غالب بوده است ،اما اينكه در کدام دوره تاريخي اين مجموعه آبرفتي شكل گرفته
است به راحتي قابل پاسخ نيست ،اما با توجه بـه سطح تراز اشغال شده توسط اين مجموعه آبرفتي و تجربه کاري در

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

اين زمينه ،زمان شكل گيري آنها را مي توان به دوران يخچالي وورم ) (Wurmنسبت داد.
واحد ( QI2بادرفتها (لس)

همزمان با تشكيل آبرفتها ،نهشته هاي بادرفتي نيز در پا دامنه هاي منطقه به صورت لس تشكيل ش ده است .وجود
مصالح ريزدانه ،وزش بادهاي قوي و تله هاي رطوبتي باعث شده است تا لس ها در گستره اي پهناور تشكيل گردند.
به طوري که شهرستان نكا بر روي بستري از لس ايجاد شده است .اين واحد شامل بادرفتهاي سيلتي قهوه اي رن گ
يك دست با دانه بندي يكنواخت و فاقد اليه بندي اسـت و با توجه بـه آب و هواي منطقه ،تا حدودي متراکم شده
اند .در مازندران اين رس ـوبات خاك حاصلخيزي را تشكيل داده است .در نكا ضخامت لس ها حتي تا  30متر هم مي
رسد .واحد لس در ترانشه هاي پر شيب طبيعي يا دست ساز نيز پايدار باقي مانده است رخنمون لس ها بيشتر به
سمت شمال ـ شمال خاوري اسـت .لس هاي منطقه نيز از نظر سني مربوط به دوره هاي يخچالي ريس و وورم
(کواترنر پسين) ارزيابي مي گردند .در اغلب نقاط هسته زيرين لس ها ،سنگ آهك هاي مارني ژوراسيك مي باشند.
نهشته هاي آبرفتي در بستر رودخانه ها و پيرامون آنها

با پايان يافتن دوره هاي يخچالي و آغاز هولوسن که با فازهاي فرسايشي همراه بوده است ،شكل گيري نهشته ها نيز
تغيير مي يابد رودخانه ها فقط در کانال هاي اصلي متمرکز شده و بستر خود را به سرعت حفر مي نمايند ،ضمن
آنكه سيالب هايي که گاه در منطقه شكل مي گيرد از بستر رودخانه سرريز نموده و در پهنه هاي سيالبي (Flood
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) planeرود کناري نهشته هاي خود را بر جاي مي گذارند ،نتيجه اين نوع رسوبگذاري و فرسايش نهشته هايي است
که در زير به شرح آنها آنها مي پردازيم.
واحد ( Qrtg2نهشته هاي پادگانه رودخانه اي)

در حاشيه رودخانه تجن ،مجموعه اي از آبرفت هاي درشت دانه ،شامل قلوه سنگ و شن با  3الي  5درصد مصالح
ريز دانه تشكيل گرديده است که در مراحل بعدي ،بخشي از آن توسط جريان آب رودخانه شسته شده است به
طوري که امروزه باعث بوجود آمدن ديواره هاي با شيب زياد نزديك به قائم با بلنداي  3الي  5م تر گرديده است.
سطح اين پادگانه هاي رودخانه اي صاف و هموار بوده و در سطح ترانشه هاي مشرف بر بستر رودخانه ها مصالح با
گردشدگي خوب و جورشدگي متوسط قابل مشاهده اند.
واحد ( Qcb2نهشته هاي پشته رودخانه اي)

در رودخانه تجن ب خش هاي تقريبا برج سته جزيره اي شكل در ميان بستر وجود دارد که از رسوبات دانه درشت تا
متوسط با تخلخل فراوان تشكيل شده است .اين رسوبات در اثر سيالب هاي پرقدرت حمل شده و در زمان هولوسن
با کاهش دبي رودخانه ها به صورت پشته هايي در ميان رودخانه ديده مي شوند .جنس پشته ها بيشتر شني و قلوه

ﮐﺸ
ﻮر

سنگي و گاه ماسه اي مي باشد.
واحد ( Qof2نهشته هاي سر ريز رودخانه اي)

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بارشهاي جوي فراوان در هولوسن ،گاه منجر به شكل گيري سيالب مي گردد .در حين رخداد اين سيالبها ،آب رود
خانه ها از کانال هميشگي خود خارج مي شود و بـه بيرون سر ريز مي شود مصالح ريزدانه معلق در آب رودخانه در
حاشيه رودخانه ته نشست کرده و پهنه سيالبي رودکناري را تشكيل مي دهند .مصالح تشكيل دهنده پهنه سيالبي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيشتر از نوع سيلت و رس مي باشند .ضخامت اين پهنه ها هر چه به سمت شمال (درياي خزر) پيش مي روند
کاهش پيدا مي کند .اين واحد آبرفتي هم ارز واحد ( Dريبن 1955و پدرامي  )1362مي باشند .ضخامت آن حدودا
 2 - 5متر تخمين زده مي شود .پهناي نهشته هاي سيالبي گاه به يك کيلومتر بالغ مي گردد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد ( Qal2نهشته هاي آبرفت رودخانه اي)

آبرفت هاي رودخانه اي ،نهشته هاي آب جاري هستند که در بستر کنوني رودخانه هاي بزرگ منطقه مانند ،نكا و

زﻣﯿ

تجن و ديگر آبراهههاي منطقه ،تشكيل شده و يا در حال تشكيل هستند آبرفتهاي مذکور اکثرا متشكل از شن ،قلوه
سنگ ،ماسه هاي ريز دانه و سيلت مي باشد .هيچ پيوندي بين عناصر متشكله اين واحد آبرفتي وجود ندارد و در

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

رودخانه هاي دائمي (تجن و نكا رود) ،بطور معمول اشباع از آب مي باشند .در رودخانه تجن خصوصا در اطراف
ساري به علت عرض زياد بستر رودخانه و خارج از آب بودن آنها در طول زيادي از سال غالبا جهت مصارف متعدد
شن و ماسه و … از آنها استفاده مي شود .در اين گونه نقاط تغيير مسير رودخانه ها اکثرا تحت تاثير دو عامل
شكستگي ها و مقدار مقاومت سنگ هاي طبقات مسير بوده است در حاليكه در دشت تاثير اين عوامل کم گرديده و
در عوض مئاندرهاي متعدد قديم و جوان جالبي بر روي عكس هاي هوائي و نقشه هاي زمين شناسي قابل مشاهده
است.
پهنه هاي ساحلي و نهشته هاي دريايي )(Coastal zone

دامنه هاي آبرفتي و بادزنهاي آبرفتي به سمت شمال تدريجا به پهنه هاي ساحلي هموار و گسترده اي پيوند مي
خورند .در اين پهنه مجموعه اي از ماسه و سيلت و رس با ريخت شناسي متفاوت رخنمون دارند که ته نشست انها
تابعي از پيشروي و پسروي درياي خزر مي باشد .اين نهشته ها بر پايه ريخت شناسي و نوع مصالح به واحدهاي زير
تقسيم شده اند:
واحد ( Qcp12نهشته هاي كاسپين قديمي)

نهشته هاي کاسپين قديمي که معموال در حاشيه کوه ها رخنمون دارند ،قديمي ترين اثر رسوبگذاري خزر هستند ،
اما هيچ گاه مارني نشده اند و اکثراً شامل قلوه سنگ  ،شن و ماسه با جورشدگي بسيار خوب در هر اليه هستند که
گاه بـ ا اليه هاي نازك گراولي و مقادير متنابهي صدف شكم پايان و دوکفه اي همراه است .اين رسـوبات در برخي
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نقاط داراي اثرات چينه بندي متقاطع و يا داراي اثرات ساختهاي رسوبي اوليه هستند .رسوبات کاسپين قديمي به
صورت دونهاي قديمي ) )paleoduneهمراه با اليه هائي از آهك ماسه اي در بخش سورك (مسير جاده ساري به نكا)
و در تخت رستم ( در حدود يك کيلومتر قبل از نكا) رخنمون دارد .زمان شكل گيري آنها را مي توان به اوايل کواترنر
پسين نسبت داد.
واحد ( Qcp22نهشته هاي پهنه هاي ساحلي قديمي)

ريخت شناسي اين پهنه شامل زمين هاي پست و هموار با شيب بسيار اندك است که تنها عارضه آن خراش هايي
است که آبراهه ها و رودخانه ها در سطح آن ايجاد نموده اند .به دليل شيب اندك زمين رودخانه ها و آب روها ب ه
صورت رودپيچ ) (Meanderتغيير شكل داده اند .گر چه سطح پهنه ساحلي با پوشش گياهي پوشيده شده است ولي
در ترانشه ها ي آب روها و رودخانه ها مصالح اين پهنه قابل شناسايي است در حد فاصل بهشهر ـ نكا (خارج از
منطقه مورد مطالعه) در ترانشه هاي عميقي که براي استحصال شن و ماسه احداث گرديده است ،ضخامت  5متري
نهشته هاي پهنه هاي ساحلي در معرض ديد قرار گرفته است و در آن افقهاي متعلق به ريس کامال قابل شناسايي
اسـت .نهشته هاي پهنه هاي ساحلي را به عنوان قديمي ترين نهشته هاي کواترنر پسين در نظر گرفته ايم .مصالح

ﮐﺸ
ﻮر

پهنه ساحلي در باالترين منطقه ارتفاعي شامل شن و قلوه سنگ هايي است کـه دانه بندي آنها در هر دو اليه بسيار
خوب اس ـت .گردشدگي مصالح آنها نيز بيشتر به صورت بشقابي (ديسكوئيدال) مشخص مي باشد .ابعاد مصالح پهنه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ساحلي بـه سمت دريا کاهش يافته و به صورت مخروطي از ماسه و سيلت ،حاوي اثرات پوسته دو کفه اي مي باشد.
واحد ( Qbs2نهشته هاي باتالق پس دريايي)

تﻣ

بقاياي درياي خزر در هنگام پسروي ،محل رسوبگذاري نهشته هاي ريز دانه اي بوده است که امروزه به عنوان نهشته

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هاي باتالقي پس دريايي شناخته مي شوند .مصالح آن بسيار ريز دانه و در سطح سيلت تا رس مي باشند .اين واحد
فاقد نفوذ پذيري بوده و در نتيجه اغلب اوقات به صورت اشباع مي باشد و نوع خاصي از گياهان در آن رشد مي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کنند .اين نهشته ها در پهنه سيالبي به صورت پراکنده ديده مي شوند و از سمت ارتفاعات به سمت ساحل امروزي
دريا پهناي آن افزايش مي يابد.
واحد ( Qsd2برجستگيهاي ماسه اي)

زﻣﯿ

در فاصله نزديك دريا برجستگي هاي باريك و طويلي به صورت منقطع قابل مشاهده است که عمدتا از سيلت و
ماسه ريز تشكيل شده است .بلنداي ا ين برجستگي ها تا سه متر بالغ مي گردد .به نظر مي آيد اين برجستگي ها

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

يكي از مراحل پسروي دريا را نشان مي دهد .دامنه شمالي اين برجستگي ها توسط برخي گياهان پوشيده شده
است .اين واحد نهشتي اگر چه در شمال و شمال خاوري ورقه ديده مي شود ،ولي بدون شك ابتدا به صورت ديواره
هاي سرتاسري بوده است که تحت تاثير عوامل مختلف از بين رفته است  ،اثرات پوسته دوکفه اي ه ا (گوش ماهي)
نيز در البالي دانه هاي ماسه شني ديده مي شود.
واحد ( Qms2نهشته هاي خط ساحلي جديد)

اين نهشته ها به صورت باريكه اي در حاشيه دريا به وجود آمده و سواحل پالژي امروزي خزر را تشكيل مي دهد.
مصالح آن سيلت و ماسه است که در البالي آن اثرات پوسته دوکفه اي سفيدرنگ و سالم مشاهده مي شود .اين
پهنه محل پيشروي و پسروي درياي خزر در حال حاضر است.
تكتونیك و زمین ساخت

بر اساس تقسيم بندي زمين شناسي ايران (اشتوکلين  )1968ورقه ساري در منطقه ساختاري البرز قرار دارد .اين
ورقه در شمال گسل البرز و تا ساحل دريا امتداد دارد .بخش اعظم آن بوسيله رسوبات عهد حاضر (رودخانه اي ،
دلتايي ،ساحلي) پوشيده شده است و کال محدوده زماني واحد هاي منطقه از ژوراسيك بااليي به باال مي باشد.
محدوده مورد بررسي از نظر تكتونيك و زمين ساخت همانند ديگر نقاط ايران فعال بوده و وجود سيستم هاي
شكستگي ها و گسل هاي منطقه و زمين لرزه هاي معاصر شاهدي بر اين مدعي است .به طور کلي ،عناصر اصلي
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ساختاري ناحيه ،شامل شكستگي ها و چين خوردگي هاي وابسته بـه مكانيزم گسلش ميباشند .بغير از دسته گسل
هاي خزر کـه بصورت عادي ) (Normal faultهسـتند .شكستگي هاي موجود در ورقه ساري عمدتا از نوع امتداد لغز
مي باشند که داراي يك مولفه معكوس با شيب به سمت جنوب مي باشند .روند ساختار ها تقريبا شمال باختري ـ
جنوب خاوري است که از روند عمومي البرز خاوري پيروي مي کند .الزم به ذکر است کـه گسل ها و شكستگي ها
غالبا بصورت دسته گسل ها و بـ ه شكل مجموعه هايي به موازات هم عمل مي کنند.
شكستگي ها

منطقه مورد نظر همانند ساير نقاط ايران متاثر از فشرده شدن بين دو صفحه توران در شمال و عربستان در جنوب
مي باشد .اکثرا ساختمان هاي منطقه کم و بيش تحت تاثير گسلش و شكستگي قرار گرفته اند و اين شكستگي ها
حوضه هاي رسوبي و ضخامت رسوبات در آنها را ،به مقدار زيادي کنترل مي کنند حرکت عمومي اين صفحات
شمال خاور ـ جنوب باختر و شمال باختر ـ جنوب خاور هستند.
گسل خزر

اين گسل از جنوب گنبد قابوس تا الهيجان به طول تقريبي  550کيلومتر در امتداد و به موازات ساحل خزر کشيده

ﮐﺸ
ﻮر

شده است .از بهشهر تا ساري اثرات اين گسل در سطح زمين ظاهر مي گردد (جنوب جاده بهشهر ـ نكا ،در روستاي
چالوپل و جنوب خاوري ساري) اما در قسمت اعظم مناطق باختري اين گسل در زير آبرفت ها مدفون بوده و آثار آن

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فقط در چاه هاي نمونه گيري مشاهده شده است .از نظر ماهيت اين گسل از نوع عادي و با شيب به سمت جنوب
مي باشد .گسل خزر با امتداد گسل بزرگ شمال البرز تقريبا موازي است به سمت باختر به تدريج به يكديگر نزديك
شده و در نهايت يكي مي شوند .آبرفت هاي شمال گسل خزر در راستاي همين گسل در حال فرونشيني هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسل هاي با راستاي شمال خاور ـ جنوب باختر

و
اﮐﺘ

اين دسته گسل ها با راستاي در حدود  E N 52-65در منطقه رخنمون دارند .اين گسل ها امتداد لغز بوده و چپ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرد هستند .اين گسل ها در حد شمالي در نواحي واقع در محدوده جنوب سورك و ساري همبري ک ـوه با دشت را
تشكيل مي دهند و همبري تند بين نهشته هاي پليوسن با آبرفت هاي دشت و جلگه قابل تشخيص است در نواحي
درويش خيلك و اوکرکا بين نهشتههاي ميوسن ديده مي شوند.
گسل هايي با راستاي شمال باختر ـ جنوب خاور

زﻣﯿ

اين دسته گسل ها با راستاي در حدود  N 65 - 70 Wدر منطقه رخنمون دارند و از نوع گسل هاي امتداد لغز و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

راست گرد هستند .به ندرت مي توان راستاي کاملي از آنها را تعقيب نمود و اکثرا در فواصل چندي توسط گسل ه ا
و شكستگي ه اي ديگر جابجا شده اند .با توجه به فرسايش بعدي پيدا نمودن ميزان جابجايي ها و تعقيب آنها در
مقايسه با گسل هاي جوان تر مشكل به نظر مي رسد.
گسل هايي با راستاي تقريبا شمالي ـ جنوبي

اين دسته گسل ها نيز گاهي در منطقه حضور دارند و امتداد آنها در حدود  N 10 – 20 Wاست حضور چنين گسل
هايي در منطقه محسوس است وليكن به دليل پوشيدگي منطقه و اشكاالت موجود در تعقيب ادامه آنها فقط تعداد
کمي از آنها نمايش داده شده است.
چين خوردگي ها

به لحاظ قرار گرفتن منطقه در کمربند فعالي از حرکات زمين ساختي ،وجود چين خوردگي هاي فراوان در منطقه ،
عليرغم پوشش گياهي فراوان ،در برش هايي در کناره هاي روخانه ها ،نهرها و جاده ها قابل تشخيص است که تحت
تاثير کوهزائي آلپي در کرتاسه زيرين  -ترشياري و فاز کوهزايي پاسادنين (نئوژن،کواترنري) چين خوردگي پيدا
کرده است و در اکثر نقاط حرکات زمين ساختي باعث جابجايي شـكستـگي در آنها شده است .بسياري از اين چين
ها به علت کوچك بودن امكان نمايش در مقياس برداشت را نداشته اند .اصوال چين خوردگي ها از نظر گسترش
فقط در قسمت خاوري ـ جنوب خاوري منطقه رخنمون دارند .در اغلب موارد ،روند محورهاي چين خوردگي به
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موازات گسل هاي امتداد لغز شمال خاوري ـ جنوب باختري است و يا با زاويه کمي آنها را قطع مي کنند و توسط
آنها جابجا مي گردند .اين چين ها تقريبا متقارن بوده و در بسياري موارد محور آنها توسط گسل ها بريده شده اند.
زمین شناسی اقتصادی

ورقه ساري از ديدگاه انباشته هاي معدني و مواد اقتصادي فقير است و تنها ميتوان بـه مواد معدني غيرفلزي اشاره
نمود .در امتداد گسل خزر حد فاصل بهشهر تا نكا واحد  Jl1سنگ آهك مارني با ويژگي خاصي که دارد (اليه اليه اي
و سست) هم به صورت مواد اوليه جهت کارخانه سيمان نكا و هم بعنوان مخلوط جهت زير سازي جاده ها ،قطعاتي
در حد شن و ماسه جهت آسفالت و سنگ الشه استفاده مي گردد .واحد هاي  Qfg2و( Qag2بويژه در رودخانه تجن)

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

براي تامين منابع قرضه از قبيل شن و ماسه مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد .لس هاي منطقه  Ql2نيز جهت
آجر سازي خصوصا در ا طراف نكا مورد استفاده قرار مي گيرد.
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