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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6060ساوه
ویژگیهای جغرافیایی
نقشه زمين شناسي ساوه محدوده ایي از شمال شهرستان ساوه را در برمي گيرد که در بين طولهای شرقي ' º ،00

 50و ' 50º،30و عرضهای شمالي ' 35º،00و ' 35º،30قرار دارد .این منطقه از شمال به دشت قزوین ،از غرب به
ارتفاعات غرق آباد  -نوبران و از جنوب به ارتفاعات تفرش محدود مي شود.
بزرگترین مرکز جمعيتي منطقه ،شهر قدیمي ساوه (به معني خرده طال) است .این شهر با توجه به سياستهای
تم رکززدایي دولت در سالهای اخير ،توسعه و رشد قابل توجهي داشته است ،بعالوه قرارگيری آن در تقاطع راههای

ﮐﺸ
ﻮر

تهران  -ا صفهان ،قم و همدان نيز موجب رونق روزافزون شهر شده است .از دیگر مراکز جمعيتي مهم گستره نقشه
روستاهای بزرگ و ویدر ،آسيابک ،خشکرود ،نورعلي بيک هستند .شهر صنعتي ساوه در شمال شهر ساوه از قطبهای
مهم صنعتي کشور به شمار مي آید.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش مرکزی منطقه رشته کوههای زردرنگ  -زرو با روند شرقي  -غربي تظاهر دارد که بلندترین نقطه آ ن با
ارتفاع  2755متر (از سطح دریا) قله کوه شاه پسند است .ناهمواریهای بخش شمالي منطقه بخشي از رشته کوههای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

جنوب اشتهارد و ناهمواریهای بخش جنوبي آن بخش ارتفاعات تفرش محسوب مي گردند .در ميان ناهمواریهای
منطقه دشت های خشکرود و ساوه بخش وسيعي از گستره یکصدهزارم را پوشش مي دهند .پست ترین نقطه منطقه
با ارتفاع  990متر (از سطح دریا) در دشت ساوه (در شرق شهر ساوه) جای دارد.

و
اﮐﺘ

بيشتر آبراهه های منطقه از نوع فصلي هستند .مهمترین رودهای هميشگي منطقه رودخانه مزدقان در جنوب غربي،
رودخانه ویدر و رودخانه نشوه در بخشهای مرکزی منطقه هستند .شورچای ،بزرگترین آبراهه فصلي منطقه به شمار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي آید.
منطقه ساوه بدليل جای گرفتن در زم ينهای ميان کوهستان و بيابان دارای آب و هوای نيمه بياباني است .تابستان
ساوه بي باران و گرم (چهارماه از سال) است .به علت وزش بادهای خشک و گرم در تابستان گرمای هوا سوزانتر

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مي شود .متوسط درجه حرارت ساالنه در این شهر  18درجه است .بيشينه درجه حرارت در سال  1361در تابستان
برابر  41درجه سانتيگراد و کمترین آن در زمستان  -7/5سانتيگراد بوده است .پایيز آن خشک و گرم و زمستان آن
به نسبت سرد و همراه با بارندگي و گاه برف است.
ميانگين بارندگي در این شهر کمتر از  200ميلي متر در سال است ،که قسمت اعظم آن در بهار و زمستان مي بارد.
مغرب ساوه بعلت وجود ارتفاعات بخش خرقان و نوبران آب و هوای سردتر با بارندگي بيشتر دارد.
گستره نقشه یکصدهزارم ساوه بدليل نزدیکي به شهرهای بزرگ ،راههای اصلي و فرعي فراوان دارد که از آن شمار
مي توان به آزاد راه تهران  -ساوه (در گوشه جنوب شرقي منطقه) ،جاده اصلي تهران  -ساوه ،ساوه بوئين زهرا و
ساوه  -همدان اشاره نمود .جاده های ماموینه – ویدر  -رازقان ،ساوه  -سقانلقيق از دیگر راههای مهم منطقه بشما ر
مي آیند.
چینه شناسی

تمام رخنمونهای سنگي منطقه مربوط به زمان سنوزوئيک اند و سنگهای قدیمي تر در منطقه مورد مطالعه بيرون
زدگي ندارد .بر اساس برونزد من اطق مجاور ،بویژه ورقه غرق آباد ،در زیر واحدهای سنوزوئيک واحدهای سنگي
مزوزوئيک جای مي گيرند ک ه بگونه ای ناپيوسته توسط واحدهای آتشفشاني  -رسوبي ترشيری پوشيده مي شود .در
گستره ورقه کهن ترین رخنمونهای سنگي مربوط به واحدهای آت شفشاني ائوسن مياني و باالیي است .واحدهای
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رسوبي نئوژن و کواترنری نيز در منطقه از گسترش قابل توجهي برخوردار هستند .واحدهای سنگي منطقه از قدیم
به جدید به شرح زیر مي باشند:
ائوسن

واحدهای سنگي ائوسن بخش زیادی از محدوده ورقه ساوه را مي پوشاند و بطور کلي از نوع آتشفشاني همراه با ميان
الیه هایي رسوبي هستند .در این محدوده واحدهای آتشفشاني ائوسن بدليل هجوم توده های نفوذی و جابجایي زیا د
توسط گسلش برشي  -فشاری بطور ک امل بهم ریخته اند ،بطوریکه تفکيک و تميز واحدهای سنگي به سختي امکان
پذیر بوده است ،که نبود با کمبود افقه ای فسيل دار این مسئله را تشدید نموده است .از نظر ز ماني واحدهای
آتشفشاني ائوسن موجود در این منطقه مربوط به ائوسن مياني -باالیي هستند که به لحاظ چينه ایي ميتوان آنها را
هم ارز واحدهای  E5و  E6در منطقه تفرش دانست.
واحد Etvm

این واحد آتشفشاني در ارتفاعات مرکزی منطقه ،در اطراف نيوشت و در کوه رنگ زرد برونزد دار د و در حقيقت کهن
ترین سنگهای آتشفشاني منطقه را تشکيل ميدهد .مرز پائيني این واحد در منطقه مشخص نمي باشد ولي مرز

ﮐﺸ
ﻮر

باالیي آن با واحدهای آتشفشاني دیگر هم شيب مي باشد .از نظر سنگي شامل تناوبي از گدازه ه ای آندزیتي و تراکي
آندزیتي همراه با توفهای ریوداسيتي و با مي ان الیه هایي از آهکهای ماسه ایي نوموليت دار است .رنگ عمومي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهای آتشفشاني این واحد خاکستری تيره و سبز است.
گدازه های این واحد دارای بافت پورفيریک با زمينه شيشه اسفروليتي و یا زمينه ميکروليتي ا ست .در متن گدازه
های این واحد درشت بلورهای پالژیوکالز با ابعاد  0/7تا  2ميليمتر خودنمایي مي کنند که با شدتهای کم تا زیاد

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دچار دگرساني شده اند .ترکيب پالژیوکالزها در حد اليگوکالز  -آندزین گزارش شده است .زمينه سنگ از پالژیوکالز
و فلدسپات آلکالن با نسبت های مختلف تشک يل شده است .گاه فلدسپات آلکالن به شکل اسفروليتي رشد کرده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است .در متن سنگها کانيهای فرعي چون آپاتيت ،اوپک و کوارتز دیده مي شود .ترکيب سنگي گدازه های این واحد
در حد آندزیت و تراکي آندزیت گزارش شده است.
افق های توفي این واحد به رنگ سبز در بين الیه های گدازه ایي یافت مي شوند .از نظر دانه بندی توفها در ح د

زﻣﯿ

خاکستر توف و الیپلي توف هستند و از نظر اجزا تشکيل دهنده بيشتر از نوع توفهای بلورین و گاه توفهایي بلورین -
سنگي مي باشند .بافت ميکروسکوپي آنها بطور عمده از نوع کالستيک است .از دیدگاه کاني شناختي بيشتر از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بلورهای خرد شده پالژیوکالز (با ترکيب اسيدی) و تا اندازه ایي کوارتز و فلدسپات آلکالن تشکيل شده اند.
بندرت و بطور محلي در واحد آتشفشاني  Etvmميان الیه های رسوبي ،بيشتر از نوع سنگ آهک ماسه ای فسيل دار
(بویژه در کوه رنگ زرد) دیده مي شود که با توجه به وجود فسيلهای  Nummulites sp.آنها را به ا ئوسن و با توجه به
قرار گرفتن در زیر واحدهای ائوسن باالیي آنها را به ائوسن مياني نسبت داده ایم .ضخامت این واحد متغير و از 100
تا  300متراست .واحد آتشفشاني  Etvmبه سمت باال و جوانب تغييرات زیادی به لحاظ سنگي مي کند.
واحد Ecm

این و احد در حاشيه شرقي نقشه ،در محل کوه زرد رنگ در کنار گسله کوشک نصرت ،رخنمون است و در حقيقت
یکي از افقهای رسوبي واحد آتشفشاني  Etvmبه شمار مي آید (هر چند به لحاظ قرار گرفتن در منط قه گسله دارای
جا یگاه دقيق چينه ای نيست).
این واحد از کنگلومرای درشت دانه همراه با چند الیه ماسه سنگي تشکيل شده است .رنگ آن قرمز و خاکستری
است .قطعات آن حاصل فرسایش سنگهای آتشفشاني هستند .اندازه قطعات آن از چند سانتيمتر تا  50سانتيمتر
متغير مي باشد .قطعات کنگلومرا دارای گردشدگي خوب ولي جورشدگي ضعيف هستند .سيمان کنگلومرا از نوع
اکسيد آهن و کربناته است .ستبرای این واحد تخریبي نزدیک به  150متراست .به طرف باال ،این واحد توسط واحد
توفي ائوسن مياني  Etmپوشيده مي شود.
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واحد Etm

این واحد آذر آواری در محدوده ورقه یکصد هزارم ساوه رخنموني گسترده دارد و رخنمونهای آن در بخش مرکزی
منطقه ( در کوه زرد و کوه شاه پسند) و در شمال منطقه ( در شمال روستای آغذی گنگ و قشالق مفت آباد گسترش
دارند ).از نظر سنگي این واحد دربرگيرنده توفهای مختلف با ترکيب اسيدی همراه با ميانالیه هایي از گدازه های
حدواسط است .واحد توفي به رنگ سبز روشن و خاکستری در منطقه نمایان است.
بافت ميکروسکوپي توفها کالستيک است .در متن توفها بلورهای سالم وگاه شکسته فلدسپات ،کوارتز و ندرتا کانيهای
مافيک ،به صورت پورفيروکالست با ابعاد چند دهم ميليمتر تا  2ميليمتر وجود دارد .زمينه سنگها در بيشتر موارد از
کانيهای فلسيک (کوارتز  -فلدسپات) تشکيل شده است .بافت زمينه ميکروکریستالين تا کریپتوکریستالين م ي
باشد .کانيهای زمينه سنگ در بيشتر موارد با شدتهای مختلف تحت تاثير دگرساني به کانيهای ثانویه (کربنات ،
سریسيت) تبدیل شده اند .کانيهای اوپک ،اکسيد آهن و آپاتيت در زمينه سنگ به طور پراکنده ی افت مي شوند .ب ا
ت وجه به ویژگيهای یاد شده توفهای این واحد عمدتا از نوع توفهای بلورین با ترکيب ریوليتي  -داسيتي (گاه ب ا
ترکيب آندزیتي) هستند .گاه در متن سنگها قطعات سنگي نيز وجود دارد که در این صورت از نوع توفهای سنگي -

ﮐﺸ
ﻮر

بلورین هستند.
الیه بندی این واحد منظم است و الیه ها نازک تا متوسط هستند .به سوی کناره ها این واحد به واحد توفهای برشي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تبدیل مي شود و در باال به گونه ای هم شيب توسط واحد  Evbruپوشيده مي شود .ضخامت این واحد زیاد و بيش از
 300متر گمان زده مي شود.

تﻣ

واحد  Etbrmو Elm

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد با رنگ عمومي سبز روشن و خاکستری در محل کوه زاغه دروسي و کوه زرد رنگ رخنمون است .درباره
سنگ شناسي این واحد مي توان گفت مجموعه ای از توفهای بلورین  -سنگي با ترکيب اسيدی تا حدواسط است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برپایه ویژگيهای دانه بندی و با توجه به ابعاد قطعات سنگي موجود در توفها مي توان آنها را در حد الپيلي  -برش
توف نامگذاری کرد .گفتني است افقهایي از توفهای ریزدانه نيز در ميان واحد یافت مي شود.
در بررسيهای ميکروسکوپي بافت سنگهای این واحد کالستيک است .در متن سنگ کانيهای پالژیوکالز ،کوارتز و

زﻣﯿ

کانيهای فرومنيزین به صورت پورفيروک الست وجود دارند .به عالوه قطعه های سنگي با ترکيب داسيتي و تراکي
آندزیتي با ابعاد چند ميليمتر و به شکل های گوناگون در زمينه سنگ دیده مي شوند .زمينه توفها از کانيهای کوارتز

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

و فلدسپات پدید آمده است .فلدسپات ها و به ندرت کانيهای مافيک با شدتهای ناهمسان دچار دگرساني شده اند و
به همين لحاظ کانيهای ثانویه مختلف به ویژه سریسيت ،کربنات ،اپيدوت و اکسيدهای آهن در زمينه سنگها پدید
آمده اند .بر پایه همه ویژگي های یاد شده توف های این واحد در مرز توف های بلورین  -سنگي )Crystal- lithic
) tuffجای گيرند .از دیدگاه شيميایي ترکيب داسيت  -آندزیتي دارند.
در منطقه واحد  Etbrmبا الیه بندی به نسبت منظم و متوسط الیه تا ضخيم الیه تظاهر دارد .در محدوده کوه زاغه -
دره سي دو افق سنگ آهک توفي فسيل دار در ميان این واحد وجود دارد .این دو افق با نشانه  Elmبر روی نقشه
زمين شناسي مشخص شده است و با توجه به وجود فسيلهای زیر زمان تشکيل آن (و واحد  )Etbrmبه ائوسن مياني
) (Lutetianنسبت داده شده است.
Nummulites cf globulus, Discocyclina sp., Nummulites sp., Operculina sp., Assilina? Sp., Crinoid s
stem, Algal s debirs.
واحد  Etbrmبه طرف پایين و به طور جانبي به واحد  Etmو به طرف باال و به سمت جوانب به واحدهای  Evmو Evbr u

تبدیل مي شود .ستبرای این واحد به دليل تغييرات جانبي ناهمسان است و گاه به بيش از هزار متر هم مي رسد.
واحد Evm

افقهای گدازه ای موجود در واحدهای آذرآواری  Et mو  Etbrmبه صورت واحد  Evmبر روی نقشه زمين شناسي تفکيک
شده اند .این واحد از گدازه های حدواسط همراه با ميان الیه های سنگهای آذرآواری (توف برش با ترکيب داسيتي)
پدید آمده است و در بخشهای مرکزی و شمالي منطقه ( کوه شاه پسند ،کوه دلوکن ،کوه زرد رنگ ،شمال روستای
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آغذی گنگ و پيرامون روستای قشالق مفت آباد) رخنمونهای آن تظاهر دارد .برونزدهای این واحد به صورت ستبر
الیه تا متوسط الیه و به رنگ سبز و خاکستری تيره نمایان هستند.
رخنمونهای سنگي این واحد در شمال نيوشت (کوه شاه پسند) ترکيب تراکي آندزیتي دارند و بافت آنها پورفيریتيک
با زمينه ميکروليتيک ا ست .در زمينه سنگ درشت بلورهای پالژیوکالز ( اليگوکالز  -آندزیت) و کانيهای فيلوسيليکاته
یافت مي شوند .زمينه سنگ از فلدسپات و مقدار کمي کوارتز پدید آمده است .کانيهای اپاک ،آپاتيت ،کربنات و
اسفن به صورت کاني فرعي در متن سنگ پراکنده هستند.
گدازه های واحد  Evmدر شمال منطقه ویژگي های پتروگرافي زیر را دارند :بافت سنگ پورفيریک با زمينه شيشه ایي
یا ميکروليتيک است .درشت بلورهای پالژیوکالز ،کانيهای فرومنيزین ( پيروکسن ،آمفيبول و بيوتيت) به صورت نيمه
شکلدار تا بي شکل درمتن سنگ دیده مي شود .که گاه تا اندازه ایي به کانيهای ثانوی (کاني های رسي ،کلریت و
کربنات) دگرسان شده اند .زمينه سنگ از کانيهای کوارتز و فلدسپات تشکيل شده است .کانيهای فرعي آپاتيت و
اوپک در متن سنگ به صورت پراکنده دیده مي شو د .ترکيب سنگ درحد آندزیت و داسيت آندزیت است.
ضخامت واحد  Evmدرحدود  200متر است .مرز باالیي آن با واحد  Evbruاست.

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Eim

در ميان واحد  Etvmافقهایي از ایگنيمبریت یافت مي شود که به لحاظ جا گرفتن در این واحد از افقهای ایگنيمبریتي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ائوسن باالیي تفکيک شده است .این واحد در شمال روستای آغذی گنگ و در محل کوه رنگ زرد به رنگ عموم ي
صورتي ،قرمز و خاکستری تيره بيرونزدگي دارد .سنگ های این واحد به گونه ای فشرده و متراکم با بافت جریاني
همراه با تکه های کشيده گدازه ) )Flameو حفره های بادامکي تظاهر دارند .در بررسيهای ميکروسکپي بافت

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پورفيروکالستيک با زمينه شيشه ای جریاني دارند .در متن سنگ پورفيروکالستهای پالژیوکالز و به ندرت کوارتز به
صورت نيمه شکل دار و خرد شده و گاه بهم جوش خورده یافت مي شود .از نظر شيميایي و برپایه نمودار ميدل

واحدهای  Evbruو  Ev1uو Ev3u

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

موست ( )1980ایگنيمریتهای این واحد دارای ترکيب داسيتي و ویژگي سری کالکوآلکالن هستند .ستبرای واحد
ایگنيمبریتي ائوسن مياني محدود و نزدیک به  200متراست.

زﻣﯿ

این واحد آتشفشاني با ضخامت زیاد و تنوع سنگي شایان توجه در بخشهای مرکزی منطقه گسترش دارد.
رخنمونهای آن در اطراف گسل کوشک نصرت و شرق روستای الویر و پيرامون روستای و رده قابل رویت مي باشد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این واحد در برگيرنده تناوبي از برشهای آتشفشاني و گدازه های ميانه بازیک همراه با ميانالیه های از سنگهای
رسوبي  -تخریبي و توفهای ریز دانه است .رنگ عمومي واحد  Evbruقرمز ،قهوه ای ،سبز تيره و خاکستری تيره است.
برشهای آتشفشاني عموما دارای یک خميره آذرآواری یا گدازه ایي با ترکيب حد واسط  -بازیک هستند که در این
خميره قطعات سنگي با ترکيب مشابه ،با ابعاد چند ميليمتری تا چند سانتيمتری و حتي چند ده سانتيمتری ،با
اشکال نامنظم وجود دارند .الیه های گدازه ایي با ترکيبي مشابه برشها به صورت متناوب با آنها دیده مي شود .بافت
ميکروسکوپي این سنگها عموما از نوع پورفيریک با زمينه ميکروليتيک یا شيشه ایي گاه حفره دار و یا ندرتا
انترسرتال است .در متن سنگ درشت بلورهای پالژیوکالز پيروکسن و بيوتيت و ندرتا پسودومورفهای اوليوین وجود
دارد .درشت بلورهای پالژیوکالز با ترکيب آندزین  -البرادور به صورت شکل دار تا نيمه شکل دار و معموال ماکل دار
یا با ساختمان منطقه ایي هستند .درشت بلورهای پيروکسن شکل دار تا نيمه شکل دار ،در بيشتر موارد تجزیه شده
در متن س نگ دیده مي شوند .زمينه سنگ از بلورهای ریز پالژیوکالز و پيروکسن پدید آمده است.
گاه در متن سنگ شيشه دگرسان شده نيز وجود دارد .کانيهای سازنده سنگ با شدتهای متفاوتي دچار دگرساني و
تجزیه شده اند .کانيهای فرعي موجود در سنگ ،اوپک ،کوارتز و آپاتيت هستند .کانيهای ثانویه سنگ را اکسيدهای
آهن ،کانيهای کربناته ،اپيدوت ،کلریت ،ترموليت و اکتينوليت تشکيل مي دهند .با توجه به ترکيب کاني شناسي نام
سنگهای این واحد در حد آندزیت ،تراکي آندزیت و آندزیت بازالت و بازالت است .از نظر شيميایي سنگها دارای
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ترکيب آندزیتي و ویژگي کالکوآلکالن هستند .در بعضي نقاط با توجه به ضخامت و گسترش قابل توجه گدازه ها و بر
اساس موقعيت چينه ای رخنمونهای آنها به صورت واحد  Ev1uو  Ev3uتفکيک شده است.
در این واحد افقهایي از توفهای بلورین  -سنگي با ترکيب حد واسط اسيدی به صورت ميان الیه وجود دارد .در
واحد آتشفشاني  Evbruالیه های تخریبي به صورت ماسه سنگ و کنگلومرا به رنگ قرمز وجود دارد که بطور محلي
در تناوب با افقهای آتشفشاني هم دیده مي شود ( غرب مزرعه سياه کال تا روستای ترشک) قطعه های سنگي موجود
در کنگلومرا از سنگهای آتشفشاني است .گرد شدگي قطعات خوب تا متوسط و جورشدگي آنها ضعيف است .قطعات
با یک سيمان کربناته  -اکسيد آهني به یکدیگر سخت شده اند.
در کوه دلکوکن در بخشهای باالیي این واحد یک افق سنگ آهک توفي فسيل دار وجود دارد .با توجه به وجود
فسيلهای زیر در این الیه کربناته زمان پيدایش این واحد به ائوسن پایاني ( )Early Priabonianن سبت داده شده
است .گفتني است رخنمون های واحد آتشفشاني در محدوده روستای الویر  -ویدر در نقشه زمين شناسي
چهارگوش ساوه به اليگوميوسن نسبت داده شده است که با توجه به فسيلهای زیر و قرار گرفتن این واحد در زیر
واحدهای توفي و ایگنيمبریتي ائوسن پایاني این زمان درست نيست.

ﮐﺸ
ﻮر

Nummulites fabiani, Discocyclina sp., Nummulites sp., Spirolypeus? Sp., operculina sp., Nummulites
cf. globulus, Assilina? Sp. (rework?), Bryozoan, coral.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بطور محلي ضخامت این واحد به  1000متر مي رسد .به سوی باال این واحد بطور همشيب توسط واحدهای توفي
ائوسن پایاني یا واحد ایگنيمبریتي ائوسن پایاني و یا بگونه ای ناپيوسته توسط نهشته های سازند قرمز زیرین پوشيده
مي شود.
واحد Evpu

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بخشهای مياني واحد  Evbruدر اطراف گسله کوشک نصرت الیه هایي از گدازه های آندزیتي با درشت بلورهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

مشخص پالژیوکالز دیده مي شود که بر روی نقشه به صورت واحد  Evpuمشخص گردیده است .در زیر ميکروسکوپ
سنگهای این واحد دارای بافت های پورفيریک با زمينه شيشه ایي و حفره دار هستند .در متن سنگ درشت بلورهای
پالژیوکالز با اندازه های متفاوت از چند ميليمتر تا بيش از  1سانتيمتر وجود دارد که در بيشتر موارد بر اثر دگرساني
به کانيهای سریسيت ،کانيهای رسي و به ندرت پرنيت تجزیه شده اند .زمينه سنگها از شيشه تشکيل شده است که
معموال دچار تبلور مجدد شده اند .در متن سنگ حفره هایي که بطور ثانویه توسط کانيهای سرپانتين  -کلریت،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

کربنات ،اپيدوت،کوار تز پر شده اند ،وجود دارد .کانيهای فرعي این سنگها اوپک ،اکسيد آهن و آپات يت است .برپایه
ترکيب کاني شناسي ترکيب این واحد درحد آندزیت و از شيميایي بر اساس نمودار ميدل موست ( )1980در حد
آندزیت  -بازالت با ویژگيهای ماگماهای کالکوآلکالن هستند.
از آنجا که این واحد بيشتر در منطقه گسله کوشک نصرت برونزدگي دارد ،ضخامت آن چندان مشخص نيست و فقط
به صورت تقریيي مي توان نزدیک به  200تا  300متر تخمين زد.
واحد Ertu

در واحد برشهای آتشفشاني ائوسن باالیي  ،Evbruافقهایي از توفهای ریزدانه اسيدی به رنگ سفيد و صورتي روشن
یافت مي شود که در کوه چرخي و در منطقه گسله کوشک نصرت نمایان شده اند.
بافت سنگهای این واحد در زیر ميکروسکوپ کالستيک است .در متن سنگ درشت بلورهای سالم و شکسته
پالژیوکالز و بيوتيت با ابعاد چند دهم ميليمتری و تا  3ميليمتری پراکنده اند .زمينه سنگ ا ز شيشه دوباره تبلور
ی افته تشکيل شده است .به سنگ های این واحد مي توان نامي در ردیف توف بلورین و توف بلورین  -شيشه ایي با
ترکيب ریوداسيتي نهاد .ضخامت این واحد اندک است و حد اکثر به  100متر مي رسد.
واحد  Eiuو Ecu

واحد ایگنيمبریتي ائوسن باالیي در غرب منطقه (جنوب روستای ویدر و شمال روستای ميل) و در شمال شرق شهر
ساوه بر روی واحد برشهای آتشفشاني ائوسن باالیي بيرونزدگي دارد .این واحد با ضخامت قابل توجه (بيش از 2000
متر) دربرگيرنده تناوبي از توف و ایگنيمبریت اسيدی حدواسط با ميان الیه هایي از گدازه های حدواسط و افقهای
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تخریبي است .رنگ ظاه ری سنگهای این واحد قرمز ،صورتي و خاکستری است .عموما الیه بندی نازک تا متوسط
دارد و بطور محلي بدون الیه بندی مي باشد .در افقهای ایگنيمبریتي آثار بافت جریاني در رخنمونهای سنگي و
نمونه دستي بخوبي مشهود است.
در بررسيهای ميکروسکوپي ایگنيمبریت ها بافت پورفيروکال ستيک با زمينه شيشه ای جریاني دارند .در متن سنگ
درشت بلورهای فلدسپات و کوارتزهمراه با قطعات سنگي وجود دارد .زمينه سنگ از شيشه سيليسي تبلور دوباره
یافته و بافت جریاني تشکيل شده است .درشت بلورها اغلب خرد شده و گاه بهم جوش خورده اند .در زمينه سنگ
کانيهای اپاک ،زیرکن و آپاتيت به صورت کاني فرعي یافت مي شود .کانيهای ثانویه شامل کانيهای رسي ،سریسيت و
کلریت هستند .از نظر دانه بندی توفهای این واحد در حد خاکستر تا الپيلي توف هستند و به لحاظ اجزای طيفي از
انواع توفهای بلورین ،سنگي و شيشه ایي در این مجموعه دیده مي شود .ترکيب شيميایي توفها و ایگنيمبریتها
ریوليتي  -داسيتي با ویژگيهای سری کالکوآلکالن است.
در بخش مياني این واحد ایگنيمبریتي ،دو افق تخریبي وجود دارد و بطرف باال بتدریج توسط رسوبات تخریبي
واحدهای  Omیا  Ocپوشيده مي شود .افقهای تخریبي دربرگيرنده مجموعه ایي از ماسه سنگ و کنگلومرا با ميانالیه

ﮐﺸ
ﻮر

هایي از مارن به رنگ قرمز  -قهوه ای و سبز تيره تظاهر دارند که بر روی نقشه زمين شناسي با نشانه  Ecuمشخص
گردیده اند .تمام قطعات سازنده کنگلومرا از نوع آتشفشاني هستند .جورشدگي آنها متوسط تا خوب و گردشدگي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قطعات خوب است.
در نقشه  1:250000ساوه زمان پيدایش این واحد آتشفشاني به اوليگو  -ميوسن نسبت داده شده است ولي با توجه
به فسيلهای زیر که از الیه های مارني ،افقهای تخریبي یاد شده در باال بدست آمده است سن این واحد آتشفشان ي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بطور قطعي به ائوسن پایاني نسبت داده شده ا ست.

Nummulites sp., Assilin sp., Assilin cf. spira, Assilina cf. exponsa Nummulites aff. Striatas.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Etsu

و
اﮐﺘ

واحد ایگنيمبریتي ائوسن پایاني بطرف باال هم شيب ،توسط رسوبات قاره ایي اليگوسن پوشيده مي شود.
در بخش مياني واحد ایگنيمبریتي ائوسن پایاني یک افق توف سبز رنگ وجود دارد که با ضخامت نزدیک به 500
متر در جنوب روستای بند امير و در شمال روستای ميل قابل رویت مي باشد .این واحد از توف ه ای ریزد انه درحد

واحد Ev2m

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

خاکستر -ت وف تشکيل شده است .برپایه اجزای تشکيل دهنده از نوع توفهای بلورین  -شيشه ای با ترکيب اسيدی
اند این مجموعه با نگرش به داشتن فسيلهای زیر و موقعيت چينه ای به ائوسن پایاني نسبت داده شده است.
Morozovella sp., and Globigerinatheka sp., Globigerapsis sp.

این افق گدازه ایي با ترکيب حد واسط در بخشهای مياني واحد  Eluتظاهر دارد .رخنمونهای این و احد در جنوب
روستای بند امير قابل رویت مي باشد .ضخامت این واحد اندک و حداکثر به  100متر مي رسد.
در بررسي های ميکروسکپي سنگهای این واحد با بافت پورفيریک و خميره شيشه ایي (پرليتي) مشخص مي باشند.
در متن سنگ درشت بلورهای فراوان پالژیوکالز (آندزین و ندرتا البرادوریت) به تعداد کمتر پ يروکسن ،آمفيبول و
بيوتيت پراکنده اند .در بعضي از نمونه ها بلورهای کوچک سانيدن نيز یافت مي شود.
زمينه سنگ از شيشه تشکيل شده است .شيشه زمينه در پاره ای از نمونه ها حالت جریاني و در برخي نمونه های
دیگر حالت پرليتي د ارد .ترکيب نمونه ها درحد تراکي آندزیت و آندزیت است .از دیدگاه شيميایي ترکيب نمونه ها
بر اساس نمودار ميدل موست ( )1980درحد آندزیت با ویژگي سریهای کالکوآلکالن است.
واحد Etu

این واحد توفي در شمال شهر ساوه بطور هم شيب بر روی برشهای آتشفشاني ائوسن پایاني برونزد دارد .از نظر
سنگي شامل تناوبي از توفهای ریزدانه تا درشت دانه اسيدی حدواسط همراه با ميانالیه های سنگ آهک توفي یا
ماسه سنگ توفي مي باشد .توفهای این واحد از نوع توفهای سنگي  -بلورین به رنگ سبز و سبز روشن است.
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ضخامت این واحد در حدود  1000متر است و مرز باالیي آن با واحدهای جوانتر به صورت گسله یا پوشيده بوده و
مشخص نمي باشد.
واحد Oc

واحدهای آتشفشاني ائوسن پایاني در کوه اردونشين و جنوب روستای ویدر توسط رسوبات آواری اوليگوسن به
صورت هم شيب (در بعضي نقاط به صورت دگرشيب) پوشيده مي شوند .بر روی نقشه زمين شناسي این الیه های
آواری با نشانه  Ocمشخص شده اند .این واحد متشکل از کنگلومرا ،ماسه سنگ ،سيلستون و مارن ب ه رنگ قرمز -
قهوه ای مي باشد .کنگلومرا از نوع چند سازه ایي ( )Polygeneticاست .جنس و منشا قطعات کنگلومرا سنگهای
آتشفشاني و رسوبي ائوسن و بطور محلي سنگهای رسوبي مزوزوئيک است .اندازه قطعات الیه های کنگلومرایي از
چند ميليمتری تا چند ده سانتيمتری است.
جورشدگي قطعات بطور محلي متوسط و بطور کلي ضعيف است ولي گردشدگي قطعات در بيشتر موارد خوب است.
قطعات کنگلومرا با یک سيمان کربناته  -اکسيد آهني بطور نسبتا سخت به یکدیگر چسبيده اند.
c
ضخامت واحد کنگلومرایي متغيير است و بطور متوسط نزدیک به  150متراست .واحد تخریبي  Oبطور جانبي و به

ﮐﺸ
ﻮر

طرف باال به یک واحد مارني رنگارنگ (قرمز -قه وه ای ،زرد و سبز) تبدیل مي شود .زمان تشکيل واحد  Ocبا توجه
به قرار گرفتن بر روی واحدهای ائوسن پایاني و جای داشتن در زیر رسوبات مارني اليگوسن به اليگوسن آغازی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نسبت داده شده است .مي توان آنرا همراه با واحد  Omهم ارز سازند سرخ زیرین در نظر گرفت.
واحدهای  Omو Ov

تﻣ

واحد مارني اليگوسن  Omدر فاصله ميان روستاهای بندامير  -ورده در غرب منطقه گسترش قابل توجهي دارد .از

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نظر سنگي این واحد از مارن های قرمز  -قهوه ای و سبز ،مارن های ماسه ای و سيلستون تشکيل شده است.
ضخامت این واحد در پيرامون روستای بندامير نزدیک به  20تا  50متر است هر چند در برخي نقاط بيشتر به نظر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي رسد .زمان پيدایش این وا حد برپایه داشتن فسيلهای زیر و موقعيت چينه ای آن به اليگوسن ن سبت داده شده
است.
Ammonia beccarii forma beccarii, Ammonia beccariiforma Tepida, Elphidium crispum, Elphidium sp.,
Echinoidea spine, Ostracocen.

بطرف باال واحد مارني اليگوسن بطور هم شيب توسط سنگ آهکهای سازند قم پوشيده مي شود.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در شرق روستای بندامير در بخشهای باالیي واحد مارني  Omیک رخنمون عدسي مانند گدازه آتشفشاني از نوع
گدازه های ميانه  -بازیک با ضخامت محدود (حدود  30متر) یافت مي شود که بر روی نقشه زمين شناسي با نشان
واحد  Ovتفکيکي گردیده است .رنگ سنگ های این واحد خاکستری تيره و در نمونه دستي بافت آنها حفره دار
است .در زیر ميکروسکوپ دارای بافت پورفيریک با زمينه ميکروليتي و جریاني و در برخي نمونه ها حفره دار است.
در متن سنگ درشت بلورهای پالژیوکالز (با ترکيب آندزین  -البرادور) کائولينيتي شده و اليوین های ایدنگسيتي
شده دیده مي شود .زمينه سنگ بطور عمده از ميکروليتهای پالژیوکالز و به مقدار کمتری اليوین پدید آمده اند.
شکل حفره های موجود در سنگ کروی است .کانيهای ثانویه دربرگيرنده اکسيدآهن ،ایدنگسيت ،کائولينيت و
کانيهای فرعي شامل اوپک هستند .با توجه به ترکيب کاني شناسي نام سنگهای این واحد درحد بازالت است.
واحد OMlq

این واحد بخش اصلي رسوبات سازند قم در منطقه را پدید مي آورد .از نظر سنگي از سنگ آهکهای زیستي -
تخریبي و بطور محلي از سنگ آهک ماسه ای همراه با ميان الیه هایي از مارن تشکيل شده است .واحد آهکي سازند
قم در غرب منطقه ( در کوه اردونشين ،اطراف روستاهای بندامير ،هبران و ورده) گسترش زیادی دارد .ستبرای این
واحد متغير بوده و از  500تا  1000متر مي رسد .برپایه مجموعه فسيلهای زیر زمان اليگوسن  -م يوسن به این واحد
نسبت داده شده است:
Miogypsina sp., Miogypsinoides sp. Miliolids, Texiulariidea, Textularia sp., Rotalia sp., Asterigerina
sp., Amphstegina sp., Elphidium sp., Echinids, Lithophylium sp.Mesophyllum sp.,
7
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واحد آهکي سازند قم بطرف باال بطور هم شيب و تدریجي توسط تناوبي از مارن و سنگ آهک پوشيده مي شود.
واحد OMlmq

این واحد در کوه اردونشين و پيرامون روستای بلوبند بيرونزدگي دارد .از نظر سنگي از مارن های سبز روشن همر اه
با ميان الیه های سنگ آهک مارني و بطور محلي به صورت تناوبي از مارن و سنگ آهک تشکيل شده است .زمان
پيدایش این واحد با نگرشي به داشتن فسيلهای زیر مربوط به ميوسن مياني است .ولي با توجه به موقعيت چينه ای
و وابستگي آن به سازند قم با نشانه  OMlmqبر روی نقشه مشخص شده است.
Globigerinoides trilobus. (Reuss)., Globigerinoides ruber? (D orbigny) Orbolina sp., Globigerina cf.
mayeri, Cassigerinella chipolensis Dendritina sp.,

مرز باالیي واحد مارني  -آهکي سازند قم در منطقه پوشيده است .با نگرشي به پوشيدگي مرز با الیي این واحد
ضخامت آن بيش از  200متر به نظر مي رسد.
واحد Mc

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد تخریبي در جنوب غرب منطقه در هسته یک ناودیس برگشته برونزد دارد و مرز پایيني آن با واحد آهکي
سازند قم  OMlmqبه صورت هم شيب است .از نظر سنگي شامل تناوبي ازالیه های کنگلومرایي همراه با ميان الیه
هایي از ماسه سنگ به رنگ قرمز -ارغواني است .قطعات سازنده کنگلومرا ،به گونه ای فراگير از نوع سنگهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آتشفشاني ائوسن و سنگ آهکهای اليگوسن  -ميوسن هستند .اندازه قطعات از چند ميليمتری تا چند سانتيمتر و
ندرتا چند ده سانتيمتری مي باشد .گردشدگي قطعات خوب و جورشدگي آنها ضعيف است .با توجه به سن قطعات

تﻣ

موجود در الیه های کنگلومرای این واحد و موقعيت چينه ای ،زمان پيدایش این واحد به ميوسن ن سبت داده شده
ا ست و مي توان آنرا هم ارز بخشي از سازند قرمز باالیي در منطقه دانست.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهای  Mmو Msm

و
اﮐﺘ

واحد مارني ميوسن  -پليوسن در شمال منطقه ( اطراف روستای خشکرود) برونزدی گسترده دارد .این واحد از مارن
های گچ دار و گاه مارنهای ماسه ای به رنگ سبز روشن ،قرمز و خاکستری پدید آمده است .مرز پایيني آن با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهای قدیمي پوشيده است و مرز باالیي آن با رسوبات پليوسن ،بر حسب ظاهر به صورت هم شيب همراه با
ناپيوستگي است (در شرق شهر ساوه) .رخنمونهای این واحد در اطراف روستای خشکرود کم شيب مي باشد.
ضخامت آن با توجه به پوشيدگي قاعده آن مشخص نشده است .با وجود مطالعه تعداد زیادی نمونه به روش شستشو

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

هيچ اثری از فسيل در رسوبات مارني این واحد بدست نيامد ،لذا زمان پيدایش آن تنها بر پایه شواهد چينه ای ب ه
ميوسن نسبت داده شده است.
در جنوب منطقه در منطقه گسله غرب ساوه ،در زیر ته نشستهای مربوط به پليوسن  -کواترنری (سازند هزار دره)
واحد مارني  -ماسه سنگي به رنگ قرمز  -ق هوه ای برونزد دارد ،که به لحاظ تشابه سنگي و موقعيت چينه ای با
واحد مارني  ،Mmبا نشانه واحد  Msmبر روی نقشه زمين شناسي مشخص شده است .این واحد شامل تناوبي از مارن،
ماسه سنگ ،سيلتستون و کلي ستون است ،مارن های این واحد نيز از نوع گچ دارند و هيچ اثر فسيلي در آن
مشاهده نشده است.
واحدهای  PQscو PQc

در جنوب منطقه واحدهای مارني  -ماسه سنگي نئوژن بطور تدریجي و ظاهرا پيوسته توسط رسوبات ت خریبي
پليوسن  -کواترنری پوشيده مي شوند.
واحد  PQscدر حقيقت رسوبات بخش قاعده ایي پليوسن  -کواترنری را در برمي گيرد و برگيرنده ت ناوبي از ماسه
سنگ و کنگلومرا همراه با ميان الیه هایي از مارن است .به طرف باال به تدریج از افقهای ماسه سنگي کاسته ميشود.
این واحد به یک واحد کنگلومرایي با ميان الیه های ماسه سنگ و رس تبدیل مي شود که با نشان ه  PQcبر روی
نقشه زمين شناسي تفکيک شده است.
قطعات سازنده الیه تخریبي یاد شده ،بيشتر از سنگهای آتشفشاني ائوسن و ته نشستهای اوليگو  -ميوسن است.
گردش دگي قطعات خوب است .جورشدگي آنها متوسط مي باشد .قطعات سنگي در زمينه رسي  -ماسه ای تا انداره
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ای سخت شده اند .الیه بندی در رسوبات تخریبي پليوسن  -کواترنر از نوع نازک تا متوسط الیه و به صورت منظم
مي باشد .ضخامت ته نشستهای تخریبي یاد شده ،به بيش از  2000متر مي رسد .با نگرش به موقعيت چينه ای و
رخساره سنگي مي توان این رسوبات را هم ارز سازند هزار دره در نظر گرفت.
واحد Qt1

پادگانه های آبرفتي و مخروط افکنه های کهن (در پای کوهها) است .این ته نشستها از کنگلومرای نيمه سخت شده
با ميانالیه های رسي  -ماسه ایي پدید آمده ان د و الیه های کنگلومرای بيشتر افقي اند و بطور محلي شيب کمي که
مربوط به توپوگرافي اوليه است ،نشان مي دهند این واحد در شمال باختری منطقه ضخامت قابل مالحظه ای دارند.
واحدهای  Qtrو Qsi

ته نشستهای آهکي ( تراورتن) حاصل فعاليت چشمه های آهک ساز است که بيشتر در کنار گسله های اصلي و زون
های خرد شده برونزد دارند .تراورتن ها به صورت توده ای یا الیه وار ،به صورت نيمه افقي به رنگ کرم تا سفي د
برونزد دارند .در شمال غرب منطقه (در شمال روستای ميل) در کنار رسوبات تراورتني ،رسوبات سيليسي دیده
مي شود که گمان مي رود فرآورده فعاليت چشمه های سيليس ساز باشند .این رسوبات سيليسي بر روی رسوب ات

ﮐﺸ
ﻮر

تراورتني تشکيل شده و قطعات تراورتن در آنها وجود ندارد .این ته نشست سيليسي در مرز غربي م نطقه یک ارتفاع
گنبدی شکل را ایجاد نموده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Qt2

تﻣ

پادگانه های آبرفتي و مخروط افکنه های جوان دشت است .این ته نشستها دربرگيرنده مواد آواری سخت نشده یا
کمي سخت شده مي باشد که از فرسایش واحدهای سنگي قدیمي تر بویژه آبرفتهای قدیمي بوجود آمده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Qs

و
اﮐﺘ

رسوبات سيلتي ،ماسه ای و رسي است که در جنوب روستای خشکرود ،هم ارز رسوبات  Qt2نمایان شده اند.
واحد Qal
سنگهای آذرین درونی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته های آبرفتي جوان را که در بستر رودخانه جای دارند ،دربرمي گيرد.

زﻣﯿ

در منطقه ساوه سنگهای نفوذی برونزدی گسترده دارند و دست کم وابسته به دو فاز پلوتونيسم هستند .سنگهای
نفوذی فاز نخستين با ترکيب گرانيت ،گرانودیوریت و دیوریت واحدهای آتشفشاني ائوسن مياني را قطع و دگرگون

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

کرده اند .این سنگهای نفوذی به صورت توده های متوسط (با گسترده ای چند کيلومتر مربع) در ميان واحدهای
آتشفشاني جای گير شده اند ( .توده های خلخاب ،سيليجرد و علي آباد) .توده های نفوذی فاز دوم با رخساره نيمه
عميق () )Subvolcanicو ترکيب اسيدی ،در پيکر توده های کوچک ،سنگهای نفوذی فاز نخست را بریده اند (زبانه
های ميکروگرانيتي شمال غرب ساوه و در اطراف روستای نيوشت).
واحد d

این واحد در کوههای شاه پسند و زرو و در جنوب روستای کوشکک بيرونزدگي دارد .واحد  dاز نظر توده هایي با
ترکيب توناليتي  -کوارتز دیوریتي  -گابرویي را دربرمي گيرد .بزرگترین رخنمون این واحد درکوه زرو (دراطراف
روستای خلخاب) است ،که ترکيب آن به سمت مرکز توده اسيدی تر مي شود.
در نمونه دستي بافت این سنگها تمام بلورین ) (Holocrystalineاست .در زیر ميکروسکوپ بافت آن گرانوالر و
رخساره های حاشيه ای ميکروگرانوالر و پورفيریتيک است .کانيهای اصلي و روشن سنگ دربرگيرنده پالژیوکالز،
کوارتز و فلدسپات آلکالن است .پالژیوکالز با ترکيب آندزین  -البرادور فراوانترین کاني روشن این سنگها را پدید مي
آورند .فلدسپات آلکالن ،در بيشتر موارد در البالی پالژیوکالزها به صورت بي شکل ) (Anhedralیافت مي شوند و گاه
فراواني آن به  10درصد حجمي سنگ مي رسد .بلورهای بي شکل تا نيمه شکل دار کوارتز با فراواني نزدیک به 5
درصد و در برخي از نمونه ها تا  12درصد حجمي وجود دارد .در برخي از نمونه ها همرشدی کوارتز و فلدسپات
آ لکالن به صورت بافت گرافيکي وجود دارد .کانيهای اصلي و تيره این سنگ ها از کلينوپيروکسن و هورنبلند و بندرت
9
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بيوتيت پدید آمده است .کانيهای فرعي این گروه سنگهای نفوذی آپاتيت ،اسفن و اپاک و کانيهای ثانویه آنها
سریسيت ،کلریت ،کائولينيت ،کربنات و کلریت است .با توجه به ترکيب کاني شناختي نام سنگهای این واحد کوارتز
دیوریت ،دیوریت و دیوریت گابرو است.
از نظر شيميایي و بر پایه نمودار ميدل موست ( )1985ترکيب سنگهای این واحد درحد توناليت ،کوارتز دیوریت و
کوارتز  -مونزودیوریت است .از نظر آلکالينيته سنگهای این واحد کالکوآلکالن هستند .رخنمون های س نگي این واحد
در پيرامون روستای خلخاب توسط دایکهای دیابازی ،رگه های سيليسي و رگه های ميکروپگماتيتي قطع مي شوند.
در جنوب روستای کوشکک رخنمون دیگری از این واحد به صورت یک گنبد کوچک و منفرد در بين ته نش ستهای
کواترنری وجود دارد .در نمونه مطالعه شده از این رخنمون ،بافت ميکروسکوپي سنگ از نوع پویي کليتيک است.
پالژیوکالزها با ترکيب البرادور بيتونيت به صورت شکل دار ) (Euhedralتا  50درصد حجمي سنگ را مي سازند.
پيروکسن دومين کاني فراوان سنگ ( 30 - 25درصد حجمي) را تشکيل مي دهد ،در بيشتر موارد دارای ادخالهای
پالژیوکالز مي باشد .اليوین به صورت کاني بي شکل تا  12درصد حجمي سنگ وجود دارد .نام سنگ های این واحد
با توجه به ترکيب کاني شناختي درحد گابرو و براساس ترکيب شيميایي (نمودار ميدل موست ( ))1985درحد

ﮐﺸ
ﻮر

کوارتز دیوریت است.
زمان جایگيری توده های کوارتز دیوریتي  -گابرویي منطقه با نگرشي به بریدن واحد های آتشفشاني ائوسن باالیي به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بعد از ائوسن پایاني نسبت داده شده است و با نگرشي به زمان سنجي ایزوتوپي به روش پتاسيم  -آرگون (+ 3/2
 39/2ميليون سال قبل) کایا و همکاران ( )1978زمان جایگيری آنها به اوليگوسن نسبت داده شده است.

تﻣ

واحد gd

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این گروه سنگهای نفوذی در کوههای شاه پسند و زرو ،در شمال روستای جعفرآباد و شمال روستای قشالق آفتابرو
برونزد دارند .توده های نفوذی این واحد ،واحد های آتشفشاني ائوسن مياني  -پایاني را قطع و دگرگون نموده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در زیر ميکروسکوپ سنگهای این واحد بافت گرانوالر و بطور محلي پورفيریتيک ،ميکروگرانوالر و گرافيک دارند.
ترکيب کاني شناسي اصلي این سنگها شامل پالژیوکالز (آلبيت  -اليگوکالز  -آندزین)  ،کوارتز ،فلدسپات آلکالن،
آمفيبول و بيوتيت است .کانيها ی فرعي شامل اوپک ،اسفن ،زیرکن و کانيهای ثانویه شامل اپيدوت ،کلریت،

زﻣﯿ

ترموليت -اکتينوليت ،ا وراليت ،سریسيت ،کربنات و کانيهای رسي هستند .برپایه ترکيب کاني شناختي ،سنگهای این
واحد درحد گرانودیوریت ،توناليت ،کوارتز مونزودیوریت و کوارتزدیوریت هستند .برپایه ویژگيهای شيميایي و ک اربرد

واحد gr

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نمودار ميدل موست ( )1985سنگهای این واحد درحد گرانيت ،گرانودیوریت ،توناليت ،کوارتز دیوریت و کوارتز
مونزودیوریت هستند .سنگهای واحد  gdویژگيهای سری کالکوآلکالن را دارند.
در شمال غرب ساوه ،پيرامون روستای سيليجرد ،توده ای نفوذی بزرگ با ترکيب گرانيتي  -گرانودیوریتي واحد های
آتشفشاني ائوسن را بریده است که بر روی نقشه به صورت واحد  grمشخص شده است.
بافت ميکروسکوپي این سنگهای گرانوالر و بطور محلي پورفيریتيک است .ترکيب کاني شناختي اص لي این سنگها
شامل پالژیوکالز (آلبيت  -اليگوکالز) ،فلدسپات آلکالن ،کوارتز و آمفيبول (هورنبلند) است .کانيهای فرعي سنگهای
این توده شامل اوپک ،اکسيدآهن ،آپاتيت ،زیرکن واسفن و کانيهای ثانویه آنها دربرگيرنده سریسيت ،کلریت ،کربن ات
و کانيهای رسي مي باشد .نام سنگهای این توده برپایه ترکيب کاني شناختي گرانيت  -گرانودیوریت و با نگرش به
ویژگيهای ژئوشيميایي و با کاربرد نمودار سنگ شناسي ميدل موست ( )1985گرانودیوریت است .سن گهای این واحد
سرشت کالکوآلکالن و متاآلومين دارند.
در زمينه سنگهای این توده نفوذی انکالوهای ریز بلوری با ترکيب دیوریتي ،با اشکال گرد و تخم مرغي به چشم مي
خورد .این واحد توسط چند دایک دیابازی قطع شده است.
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واحد mgr

این واحد نفوذی در شمال نيوشت سنگهای نفوذی واحد  gdرا بریده است .سنگهای این واحد با رنگ صورتي و
خاکستری با بافت های پورفيریتيک و ميکروکریستالين در نمونه دستي مشخص مي باشند.
در بررسيهای ميکروسکپي بافت های ميکروگرانوالر ،پورفيریتيک ،گرانوالر ریزدانه و گرافيک در سنگهای این واحد
دیده شده است .ترکيب کاني شناختي اصلي سنگ دربرگيرنده فلدسپات آلکالن ،پالژیوکالز ،کوارتز ،هورنبلند و
مقدار کمي بيوتيت مي باشد  .کانيهای فرعي سنگ عبارت از آپاتيت ،اسفن و کانيهای اوپک است و کانيهای ثانوی ه
شامل کانيهای رسي ،کربنات و کلریت مي باشد .برپایه ترکيب کاني شناختي نام سنگهای این واحد درحد گرانيت -
گرانودیوریت و با نگرش به ویژگيهای شيميایي و نمودار ميدل موست ( ،)1985گرانيت است .سنگهای این واحد
سرشت کالکوآلکالن و متاآلومين دارند.
واحد da

در بخشهای گوناگون منطقه توده هایي نيمه ژرف کوچک با ترکيب اسيدی  -حد واسط ،واحدهای سنگي ائوسن
پایاني را بریده اند که بر روی نقشه به صورت واحد  daمشخص شده اند .برونزدهای این واحد سنگي در شرق منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

(در شمال روستای جعفرآباد) و در غرب منطقه (در جنوب روستای بندامير و شمال روستای بلوربند) نمایان هستند.
رنگ سنگهای این واحد سفيد و خاکستری روشن است .توده های این واحد به اشکال مختلف دیده مي شوند .بطور

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

محلي رخنمون آنها به صورت گنبدهای نيمه ژرف است ( غرب روستای سياه کل و حاشيه شرقي منطقه در شرق
روستای جعفرآباد).
در نمونه دستي بافت این سنگها پورفيریتيک و ميکروکریستالين است .در گنبد نفوذی کناره شرقي نقشه در خاور

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

روستای جعفرآباد بافتهای جریاني نيز در این سنگها دیده مي شود.
بافت این سنگها پورفيریتيک و بندرت گرافيک است .درشت بلورهای پالژیوکالزو فلدسپات آلکالن در بيشتر موارد در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمينه سنگها یافت ميشود .ترکيب کاني شناختي زمينه سنگها بيشتر از فلدسپات و کوارتز همراه با کانيهای آمفيبول
و بيوتيت است .کانيهای فرعي سنگ عبارت از اوپک ،اسفن ،زیرکن و آپاتيت و کانيهای ثانویه عبارت از کانيهای
رسي ،سریسيت ،کلریت و اپيدوت است .نام سنگهای این واحد با توجه به ترکيب کاني شناختي داسيت تا آندزیت و

زﻣﯿ

برپایه ویژگيهای شيميایي و نمودار ميدل موست ( ) 1980تراکي آندزیت  -آندزیت مي باشد .سرشت این سنگها
کالکوآلکالن و متاآلومين است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

توده های نيمه ژرف این واحد ،سنگهای گرانودیوریتي واحد  gdبا زمان اليگوسن را در شمال روستای جعفرآباد بریده
است .ولي در هيچ نقطه آپوفيزهای واحد  daنهشته های ميوسن یا جوانتر را قطع نکرده اند .از ا ین رو با شواهد
موجود زمان جایگيری آنها به اليگوسن و پس از نفوذ توده های  gdنسبت داده مي شود .توده های نيمه ژرف
همسان در مناطق مجاور سازند قرمز باالیي را قطع نموده و مربوط به زمان پليوسن هستند که ش اید توده های
داسيتي منطقه نيز هم ارز آن باشند.
دایکها

در منطقه مورد بررسي دو گروه دایک با ترکيب اسيدی و بازی رخ نموده اند که بر روی نقشه به ت فکيک مشخص
شده اند .دایک های بازیک با فراواني بيشتر ،در نقاط گوناگون منطقه دیده مي شوند .این دایکها عالوه بر واحدهای
آتشفشاني ائوسن پایاني ،توده های نفوذی اليگوسن را نيز قطع کرده اند و جایگيری آنها به زمان پس از پالژیوکالز
(آندزیت  -بيتونيت) ،پيروک سن و مقدار کمي فلدسپات آلکالن پدید آمده است .پيروکسن ها بطور عمده به کلریت،
اپيدوت و کانيهای کربناتي تجزیه شده اند.کانيهای فرعي سنگ دربرگيرنده آپاتيت و کاني اپک است .نام سنگ با
توجه به ترکيب کاني شناختي و بافت ،درحد دیاباز ،آندزیت ،بازالت و بطور محلي ميکروکوارتز دیوریت مي باشد.
ترکيب این سنگها درنمودار طبقه بندی شيميایي سنگهای ميدل موست ( )1980درحد آندزیت و بندرت تراکيت
است.
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در بخش شرقي منطقه در شمال شرق شهر ساوه دایکها اسيدی نمایان شده اند که وابسته به توده های نيمه ژرف
واحد  daهستند .سنگهای این واحد دارای بافت ميکروسکوپي پورفيریتيک و ميکروگرانوالر هستند .درشت بلورهای
پالژیوکالز وکوارتز و در برخي نمونه ها بيوتيت ،در پيکری شکل دار تا نيمه شکل دار در متن سنگ پراکنده اند.
زمينه این سنگها از کوارتز و فلدسپات پدید آمده است .ترکيب این سنگها برپایه ویژگيهای کاني شناختي درحد
ریوداسيت و با نگرش به ترکيب شيميایي و نمودار ميدل موست ( )1980درحد ریوليت است .این سنگها دارای
سرشت کالکوآلکالن و متاآلومين هستند.
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

گستره مورد بررسي بخشي از زیر پهنه ) (Subzoneآتشفشاني اروميه  -دختر است .کهن ترین سنگهای این منطقه
وابسته به ائوسن مياني مي باشد ولي در غرب ،در محدوده ورقه یکصدهزارم نوبران سنگهای دگرگ ونه شده تریاس

ﮐﺸ
ﻮر

باالیي  -ژوراسيک رخ نموده اند که گمان مي رود تحت تاثير جنبش های زمين ساختي اواخر ژوراسيک دچار
دگرشکلي و دگرگوني شده باشد .بر حسب ظاهر در منطق ه نوبران نهشته های ژوراسيک و کرتاسه بيرونزدگي ندارند،
ولي برونزد سنگ آهکهای اربيتولين دار کرتاسه در این منطقه نشانگر شرایط دریایي این زمان ا ست که بطور دقيق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمان پيش روی آن مشخص مي باشد ،در اواخر کرتاسه تحت تاثير جنبشهای فشارشي ،دریا پسروی کرده است و در
پالئوسن هيچگونه رسوبي در منطقه تشکيل نشده است .ناپيوستگي زاویه دار در قاعده ته نشستهای ائوسن بر روی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

آهکهای کرتاسه و ماگماتيسم شدید ائوسن آثاری از جنبش های کوهزایي اواخر کرتاسه در منطقه است .در اواخر
ائوسن و اوایل اليگوسن رخداد جنبشهای کوهزایي باعث تغيير رژیم رسوبگذاری گردید ،هم چنين بواسطه این
حرکات واحدهای کهن تر دچار گسلش و چين خوردگي شده اند آن چنان که نهشته های تخریبي سازند قرمز

و
اﮐﺘ

پایيني با یک ناپيوستگي آشکار و روشن روی واحدهای ائوسن جای گرفته اند .فزون بر این ،تحت تاثير این فاز ها
توده های گرانيتوئيدی درمنطق ه جایگير شده اند .بدنبال یک دوره رسوبگذاری قاره ایي ،در زما ن اوليگوسن -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميوسن ،پيشروی دریا موجب ته نشست الیه های آهکي  -مارني سازند قم شده است .جنبشهای موثر در این زمان
بيشتر به صورت حرکات قائم و خشکي زا بوده که سبب ناپایداری کف حوضه و تغييرات عمق ( دریای کم عمق تا
محيط کوالبي  -قاره ایي) دریا شده است .جنبشهای یاد شده در مناطق جنوبي تر (منطقه قم  -تفرش) موجب

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ماگماتيسم گسترده ایي در ميوسن مياني  -باالیي شده است ولي در این منطقه از ماگماتيسم ميوسن آثاری دیده
نشده است ( البته به استثنای توده های نيمه عميق داسيتي که بطور احتمالي به نئوژن نسبت داده شده اند ،در این
صورت آنها را مي توان مظهر ماگماتيسم ميوسن یا پليوسن در منطقه قلمداد نمود .سرانجام ،در اواخر ميوسن
آغازی ،بار دیگر حوضه کم عمق و کوالبي شده و نهشته های سازند قرمز باالیي پدیدار شده اند .جنبش های زمين
ساختي آلپ پایاني در زمان پليوسن موجب تغيير رژیم رسوبگذاری ،گسلش و چين خوردگي در منطقه شده است.
در کواترنری جنبش زمين ساختي دیگر (هم ارز جنبش زمين ساختي پاسادنين) موجب چين خوردگي واحدهای
قدیمي تر و دگرشيبي قاعده نهشته های کواترنری گردید .بطور کلي ساخت های موجود در ناحيه دارای روند غرب
شمال غرب  -شرق جنوب شرقي هستند .مهمترین عناصر ساختماني در ناحيه شامل شکستگيهای اصلي و چين
خوردگيها مي باشند.
 -شکستگیها

این گروه از عناصر ساختماني در اثر جدایش های مکانيکي واحدهای سنگي پدید مي آیند و با نگ رش به بودن یا
نبودن جابجایي به انواع گسلها و شکستگيها قابل تقسيم هستند .گسلهای منطقه با توجه به الگوی جابجایي حاکم بر
منطقه (برشي  -فشارشي) درب یشتر موارد دارای هر دو مولفه جابجایي افق ي و قائم هستند .مهم ترین گسلهای
منطقه به شرح زیر مي باشند:
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گسل کوشک نصرت

این گسل با طول گسلش بيش از  150کيلومتر از جنوب شرق دریاچه نمک قم آغاز ،و در غرب ،به گسل آوج مي
پيوندد .این گسل یک شکستگي واحد نبوده و در حقيقت یک زون گسله (متشکل از چند گسل به موازات یکدیگر)
مي باشد.
روند کلي آن  N100است .شيب صفحه گسله کوشک نصرت متغير و در سطح زمين نزدیک به  60تا  80درجه به
سوی جنوب است .این گسله دارای مولفه امتداد لغز چپگرد و مولفه شيب لغز از نوع معکوس مي باشد .که جابجایي
مولفه امتداد لغز آن بزرگتر و مهمتر به نظر مي رسد ،ولي مقدار جابجایي آن مشخص نيست .با نگرش به واحدهای
سنگي پيرامون گسله ميزان جابجایي قائم این گسل درحد چند صد متر بطور تقریبي ارزیابي مي شود .در نقشه
مغناطيس هوایي  250000:1ساوه در محل گسله کوشک نصرت ناپيوستگيهای مغناطيسي با روندی تقریبا مشابه
دیده مي شود ،که هيچکدام به صورت گسله معرفي نشده اند.
گسلهای نشوه ،خلخاب و زرد رنگ ،تقریبا به موازات گسله کوشک نصرت بوده و به گمان دارای جابجایي و سازوکار
همسان با آن هستند .این گروه گسلها بر روی نقشه به صورت گسله های اریب لغز ) (Oblique-Slip-Faultنشان

ﮐﺸ
ﻮر

داده شده اند.
گسل ساوه

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در غرب منطقه ،در شمال روستای چنار ،واحدهای آتشفشاني ائوسن به گونه ای آشکار بر روی واحدهای رسوبي
اليگوسن  -ميوسن رانده شده اند که به سمت شرق این گسلش تا جنوب روستای نيوشت نيز دنباله دارد .با نگرش
به چگونگي گسلش و روند گسل کوشک نصرت و امتداد و نوع گسل البرز در نقشه یک دویست و پنجاه هزارم ق م،

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گمان مي رود که این دو شکستگي در پيکر گسلي یگانه کارساز بوده باشد ،که بخش پنهان و پوشيده در پ يکره
گسل احتمالي بر روی نقشه رسم شده است .گفتني است گمان مي رود گسله های والمان ،نورعلي بيک و قشالق

امتداد لغز چپگرد داشته باشد.

زﻣﯿ

گسل قشالق

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نيز تکه هایي از زون گسله ساوه باشند .بدین سان گسله ساوه نيز با طول گسلش بيش از 150کيل ومتر از جنوب
شرق حوض سلطان آغاز وبه سوی غرب به شا خه های گسل آوج مي پيوندد ،بر حسب ظاهر ،گسل ساوه دارای
جابجایي شيب لغز از نوع معکوس اصلي است ولي چنانچه که آنرا موازی گسل کوشک نصرت بدانيم باید جابجایي

گسل قرمز آقاج

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این گسل در غرب شهر ساوه با روند  N70Wو طول  16کيلومتر نمایان است .جابجایي این گسل از نوع شيب لغز با
جابجایي معکوس به نظر مي رسد .در محل این گسل بر روی نقشه مغناطيس هوایي ساوه یک ناپيوست گي
مغناطيسي آشکار دیده مي شود که با نشانه گسله  F-12گزارش گردیده است.
این گسل در شمال سيليجرد با روند  N45Wنمایان شده است .طول گسلش نمادین آن بيش از  15کيلومتر است.
این گسل از نوع گسلهای آنتي تتيک الگوی برشي چپ گرد منطقه است و با گسله های اصلي کوشک نصرت زاویه
ای نزدیک به  30درجه دارد .این گسل از نوع امتداد لغز با جابجایي راستگرد به سوی شرق گسل ه های همسان
دیگری در بين واحدهای آتشفشاني ائوسن با سازوکار مشابه دیده مي شود.
گسل های راندگی غرب ورده

در غرب روستای ورده چند گسل راندگي تظاهر دارند که موجب جابجایي واحدهای آتشفشاني ائوسن و بویژه سازند
قم گردیده اند .این گسلها با روند عمومي  N110با گسل کوشک نصرت زاویه ای کوچک نزدیک به  10تا  15درجه
مي سازند .شيب این گسلها عموما به سمت جنوب مي باشد.
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 -چین ها

در منطقه ساوه بر حسب ظاهر نقش چين خوردگي در دگر شکلي سنگها کمتر از گسلش بوده است .آن چنان که
در این منطقه و جابجایي زیاد آنها توسط گسلها ،چين خوردگي واحدها کمتر قابل تعقيب بوده است که شاید بدین
دليل نقش چين خوردگي چندان قابل دید نباشد بهرحال ،چين های منطقه در دو گروه قابل بحث هستند:
چین های وابسته به گسلهای راندگی

این چين ها در غرب روستای نشوه و غرب ساوه نمایان شده اند .در غرب روستای نشوه چند تاقدیس و ناودیس با
طول موج کوچک دیده مي شود که روند محور آنها بطور تقریب غرب شمال غرب -شرق جنوب شرقي و به موازات
گسلهای راندگي این منطقه است.
در غرب ساوه تاقدیس بزرگ قشالق با روند  N105نمایان است (به موازات گسل راندگي قشالق) بخشي از این
تاقدیس توسط گسل راندگي قشالق پوشيده شده است و بخشهای دیگر آن ن يز توسط گسلهای دیگر جابجا شده اند.
محور این تاقدیس به سوی شرق جنوب شرق تمایل دارد.
چین های وابسته به گسل های امتداد لغز

ﮐﺸ
ﻮر

از این دسته تنها یک چين بطور کامل نمایان است که در کوه قرمز آقاج دیده مي شود .این چين خوردگي از نوع
تاقدیس است .روند محور آن  N120بوده و با گسل کوشک نصرت زاویه ای نزدیک به  20درجه مي سازد.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چين های دیگری نيز در منطقه نمایان اند که بر حسب ظاهر وابستگي به گسلهای اصلي منطقه نشان نمي دهند ،از
آن شمار مي توان به ناودیس کوه اردونشين اشاره کرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمین شناسی اقتصادی

و
اﮐﺘ

در محدوده ورقه ساوه آثار م عدني محدود است و تنها دربرگيرنده دو معدن باریت و سنگ آهک و چند اثر معدني
باریت ،مس ،آهن و سيليس است .که به ترتيب اهميت منطقه ای به شرح زیر اند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باریت

این کاني به شکل بلوری تخت ،به صورت مجتمع و توده ای ،رگه ها و رگچه هایي را پدید مي آور د که در بيشتر
موارد واحدهای رسوبي  -آتشفشاني ائوسن را در منطقه قطع کرده است .به گمان کاني سازی باریت در ارتباط با

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

توده های نفوذی اليگوسن تشکيل شده است .با توجه به اهميت اقتصادی آن از دیرباز ذخایر معدني باریت منطقه
مورد بهره برداری بوده است که از آن شمار مي توان به معدن قدیمي و فعال ورده و معدن غيرفعال بندامير اشاره
کرد.
رگه های باریت با ابعاد کوچک با فراواني نسبي در بخشهای مختلف منطقه دیده مي شود که بر ر وی نقشه به صورت
اندیسهای معدني مشخص شده اند که از جمله مي توان به اندیس باریت در شمال روستای آغذی گنگ ،در غرب
مزرعه پيرحيدر ،ج نوب غرب روستای بند امير و شرق روستای ده آقا اشاره کرد.
مس

آثار کاني سازی مس در چند نقطه به شرح زیر یافت مي شود:
 اندیس مس در غرب امامزاده محمد باقردرکناره غربي نقشه ،در فاصله  5کيلومتری غرب جنوب غربي امامزاده محمد باقر ،دو رگه سيليسي دربردارنده کاني
سازی مس دیده مي شود ،روند این رگه ها شمال شرقي  -جنوب غربي و بطور تقریب قائم است .کاني سازی مس
در رگه ها در پيکر کانيهای ماالکيت ،کالکوسيت ،کالکوپيریت مي باشد .یک نمونه از این رگه ها مورد تجزیه
شيميایي قرار گرفته است ( جدول زیر) که عيار مس باال ،آن را دارای ارزش اقتصادی مي نماید .ميانگين ضخامت
رگه  5متر و طول آن نزدیک به  150متر است.
)Pb(ppm

)Zn(ppm

%Cu

%Fe

28

30

1/89

3/34
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 اندیس مس گلک باالدر پيرامون روستای گلک باال دست کم  3رگه سيليسي با آثار کاني سازی مس و آهن دیده مي شود .روند آنها
شمال شرقي جنوبي غربي ) (N45E/75SEاست .آثار کاني سازی مس به صورت ماالکيت و آهن به صورت اوليژیست
و اکسيدهای آهن در این رگه ها وجود دارد .ضخامت این رگه حداکثر به  2متر و طول آن در حدود  100متر است.
 اندیس های مس  -آهن کوه زاغي دره سيدر غرب کوه زاغي دره سي در اطراف گسلهای این منطقه چند رگه سيليسي حاوی آثار کاني سازی مس و آهن
وجود دارد .این رگه ها با ضخامت چند سانتيمتر تا چند ده سانتيمتری و طول چند ده متر در بين سنگه ای
آتشفشاني با روند شرقي -غربي یا شمال غربي -جنوب شرقي برونزد دارند.
اندیس سیلیس

s
در غرب منطقه در جنوب غرب امامزاده محمد باقر یک رگه سيليسي با مشخصات  N24W/85برونزد دارد .این رگه
 5تا  10ضخامت و حداقل  200متر طول دارد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

در نقاط دیگری از نقشه ساوه نيز آثار رگه های سيليسي دیده مي شود که بر روی نقشه به صورت اندیسه ای
سيليس مشخص شده اند.
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