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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه  - 6361شرق تهران
مقدمه

ورقه شرق تهران در ميانه بخش شمالي چهارگوش  1:250.000تهران قرار گرفته و عمدتاً بر مبنای نقشه های قبال
ارائه شده به شرح مذکور در راهنمای پائين ورقه ،در سال  1376توس تلفيق کننده (ف .وحدتي) تهيه گردیده است.
بخش جنوب غربي آن ضمن برداشته های جدید تکميل شده و نقاطي از نقشه دلنباخ نيز بازنگری گردیده و برای
رعایت استانداردها ،تمامي اطالعات منطقه مورد بررسي بر روی نقشه های توپوگرافي  1:50.000مجدداً ترسيم شده
است.
جغرافيا GEORAPHY

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ناحيه مورد مطالعه با مختصات جغرافيایي مشخص شده بر روی نقشه در دامنه های جنوبي رشته کوه های البرز
مرکزی قرار گرفته و شامل مناطق واقع در شرق تهران تا آبعلي مي باشد .بخش های جنوب شرقي ،شرقي و شمال

ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ

شرقي شهر تهران در ای ن نقشه جای گرفته و شهرستان ها و شهرک های رودهن ،بومهن ،جاجرود ،پارچين و آبعلي
در درجات بعدی اسکان جمعيت قرار دارند.
بلندترین نقطه منطقه ،قله کوه الر ( 3912متر) واقع در شمال کند باال مي باشد و کم ترین ارتفاع منطقه (حدود

و اﮐ
ﺘﺸ

 980متر) از چند کيلومتری جنوب غربي ف رون آباد گزارش شده است .ارتفاعات چشم گير شمال منطقه سرچشمه
های رودخانه های پر آب الر  ،دليچای ،جاجرود و دماوند هستند که با سدسازی عمدتاً در شهر تهران مصرف مي

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

شوند .جاده های آسفالته تهران -رودهن -آبعلي (جاده هراز) ،رودهن-فيروزکوه ،تهران-گرمسار ،سرخه حصار-پارچين
و تهران -لشگرک -گرمابدر راه ه ای مواصالتي مهم منطقه هستند .به علت اختالف ارتفاع شدید پستي ها و بلندی ها،
شرایط آب و هوایي بسيار مختلفي وجود دارد .تپه و ماهورهای کم ارتفاع بخش جنوبي مشرف به دشت کویرند و کم

زﻣ

ﯿﻦ

و بيش شرایط آب و هوایي ایستگاه ورامين با ميانگين بارندگي ساليانه حدود  114ميليمتر و مشخصات اقليم نيمه
بياباني خفيف را دارند و حال آن که بيش تر نيمه جنوبي نقشه شرایط آب و هوایي ایستگاه های تهران و شميران و

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

مشخصات اقليم مدیترانه ای گرم و خشک را دارند .اکثر بخش های نيمه شمالي ورقه شرایط آب و هوایي ایستگاه
لتيان با ميانگين بارندگي ساليانه حدود  371ميليمتر و مشخصات اقليم استپي سرد را دارند و ارتفاعات نوار باری ک
شمالي نقشه مشخصات اقليم اگزریک ( )Aweriqueسرد را نشان داده و  5تا  8ماه سال را در سرما و یخ بندان به
سر مي برند (ح.ثابتي.)1348 ،
زمين ریخت شناسي GEOMORPHOLOGY

ر یخت شناسي ناحيه مورد بررسي شدیدا تحت تاثير ساخت های ناحيه ای و ماهيت سنگ شناسي رخ نمون هاست
و منطقه ای با ارتفاعات زیاد مي باشد که در آن باال آمدگي های شدید استمرار یافته تا پلئيستوسن روند آشکاری به
ریخت شناسي ناحيه داده است .از نگاه کلي از شمال به جنوب تقسيمات فيزیوگرافي تقریباً شرقي-غربي زیر قاب ل
تشخيص است.
در گوشه شمال غربي نقشه ،بلندی های جاجرود باالیي به شکل کمربندی باریک و شرقي-غربي و با برجستگي های
نامنظم و غالباً از سنگ های پالئوزوئيک گسترش یافته است .ریخت شناسي هر نقطه متناسب با ميزان مقاومت
سازندهاست و سنگ های دولوميتي-آهکي مقاوم پالئوزوئيک تا تریاس برجستگي ها و صخره های تندی بر روی
دامنه های نرم تر ماسه سنگ ها و شيل های کامبرین به وجود آورده اند .آبراهه ها شاخه ای شکل ()Dendritic
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هستند با دره های عميق شدیداً بریده شده و در بخش تحتان ي که داللت بر تجدید جواني ناحيه (تغيير سطح اسا)
در عهد حاضر دارند .به سمت شرق تا دره الر و نيز تا شمال مبارک آباد ،الگوی کوه -دره در دوتا سه هزار متر سنگ
های رسوبي به سن لياس تا ائوسن به وجود آمده و ریخت شناسي آشکارا از ساخت های چين ها و گسل های
شرقي -غربي تبعيت مي نماید .برجستگي ها عموم اً از سنگ آهک های ژوراسيک -کرتاسه تشکيل شده اند و حال آن
که دره ها در رسوبات نرم سازند شمشک حفر گردیده اند و لذا توپوگرافي معکوسي به وجود آمده است (دره های
تاقدیسي و برجستگي های ناودیسي) .رودخانه های اصلي ،مسير موازی با ساخت ه ای ناحيه ای و شبکه دار بستي
عمود بر هم ( )Trellisنشان مي دهند.
بالفاصله در جنوب بلندهای جاجرود باالیي و تا نواحي جنوب دره الر ،بلندی های ترشيي جنوبي عمدتآً متشکل ا ز
ردیف ضخيم توف های سبز ائوسن (سازند کرج) دیده مي شوند که مشخص به داشتن دو کوه با عظمت بلندتر از
 2500متر (کوه الر و کوه توچال) مي باشند و الگوی آبراهه ها متاثر از حضور این دو کوه بزرگ ناشي از باالزدگي
عهد حاضر بوده و طرح شعاعي ( ) Radialنشان مي دهد .رودخانه جاجرود در مسيرش این منطقه را عميقاً تا ارتفاع
حدود  1800متر باالی سطح دریا شيار نموده است .یک پرتگاه گسلي واضح بخش شمال تهران این ناحيه را از

ﮐﺸ

ﻮر

دامنه های کوهپایه ای ( )Piedmontتهران جدا مي سازد.
تپه و ماهورهای ترشيری جنوبي ،در جنوب گسل شمال تهران و نيز دنباله شرقي گسل فشم-مشا واقع شده و

تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

مجموعه ای از برجستگي کوتاه و تپه های طویل است و برخالف بلندی های شمالي ،دارای ریخت شن اسي به نسبت
مالیم مي باشد و بخش اعظم آن توف ها و سنگ های آتش فشاني ائوسن ،رسوبات قرمز باالیي و کنگلومراهای
سازند هزار دره تشکيل شده است که غالبا به شکل تاقدیس ها و ناودیس هایي با درجات مالیم تا متوسط چين

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

خوره اند .رودخانه های عرضي نيمه موازی و دارای انشعابات فرعي پي شکل ( )Pinnateکنگلومراهای سازند هزاردره
را شيار نموده اند .در جنوب غربي نقشه و نيز جلگه تهران ،دامنه های کوهپایه ای دیده مي شوندکه با مخروط افکنه

ﺳﻰ

های آبرفتي و نيز رسوبات دشت آبرفتي ( )Bajadaپوشيده شده اند.

ﺷﻨﺎ

چينه شناسي STARTIGRAPHY

ﯿﻦ

ردیف چينه شناسي بخش جنوبي البرز مرکزی مشتمل بر سنگ هایي با ضخامت حدود  11000تا  13000متر و با

ﺳ
ﺎزﻣ

سازند سلطانیه pЄ-Єs

ﺎن

زﻣ

سن از پره کامبرین پسين تا کواترنری است .واحدهای سنگي رخ نموده در منطقه مورد مطالعه از قدیم به جدید ب ه
اختصار در زیر شرح داده شده اند.
بر روی سازند کهر (در این نقشه برونزد ندارد) با ناپيوستگي ( )Unconformityردیف ضخيم پره کامبرین پسين -
کامبرین ( 2500متر) قرار گرفته است که از رسوبات اپي نریتيک و یا قاره ای مشتمل بر ماسه س نگ های قرمز،
شيل ها ،دولوميت ها و مختصری سنگ آهک سازندهای سلطانيه ،باروت ،زاگون ،اللون و ميال تشکيل شده است.
سازند سلطانيه (ج .اشتوکلين ،اروتنر ،م.ح.نبوی  )1964قدیمي ترین واحد سنگي شناخته شده ردیف مزبور در
منطقه مورد بررسي است و اگر چه رخ نمون های کوچک و غالباً گسله و خرد شده ای از دولوميت ه ای آن در نقشه
زمين شناسي چهارگوش تهران با مقياس ( 1:250.000تلفيق و بازنگری بوسيله ع-حقي پور ،ه.تراز ،ف.وحدتي
دانشمند ) 1365،و در جنوب روستای مبارک آباد قبالً نشان داده شده است وليکن جدیداً دو برونزد دیگر در شمال
رودهن و نيز شرق روستای آبعلي برداشت شده که گسترش و ضخامت بيشتر (حدود  200متر) و ترتيب چينه
شناسي بهتری را نشان مي دهند و از دولوميت های ریز بلور به رنگ خاکستری روشن ضخيم الیه تا توده ای شکل
گاهي چرت دار تشکيل گردیده اند (وحدتي .)1376 ،در منطقه مورد بررسي مرز زیرین این سازند برونزد ندارد ولي
گذر آن در سمت باال به سازند باروت مشخص مي گردد .ب .حمدی ( ) 1989سن سازند سلطانيه را پره کامبرین
پسين (وندین) تا کامبرین پيشين تعيين نموده است.
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سازند باروت Єbt

در این نقشه برونزدهای سازند باروت (ج.اشتوکلن ،لروتنر ،م.ح.نبوی )1964 ،معموال در شمال گسل مشا-فشم ظاهر
گردیده وليکن در برداشته های جدید در جنوب لتيان و شرق روستای آب علي نيز تشخيص داده شده است
(وحدتي )1376،و غالبا از شيل ها و سيليت سنگ های ميکادار قرمز تيره ،بنفش و سبز رنگ گاهي دارای درون الیه
های آهک متبلور آلگ دار سياه رنگ و نيز دولوميت های چرت و آلگ ،حفره دار زرد رنگ تشکيل شده است .بيش
ت رین گسترش این سازند به شکل هسته یک تاقدیس در منطقه شرق ميگون تا زاگون و با ضخامت حدود  250تا
 350متر قابل مشاهده است .در دره روته و نيز رخ نمون های شمال افجه و کند ،بخش تحتاني این سازند دارای
دولوميت بيش تری مي باشد و از شيل های سبز تيره یا سياه متناوب با دولوميت های تيره رنگ ضخيم الیه تا توده
ای شکل و دولوميت های آهکي سياه رنگ تشکيل گردیده و لذا با نشانه  Єdbtو در جعبه ای جداگانه نشان داده شده
اند .مرز بين سازند باروت و سازند زاگون فوقاني ،پيوسته و تدریجي است و با نازک تر شدن ت دریجي درون الیه ه ای
دولوميتي و نيز بيش تر شدن سيلت سنگ های قرمز رنگ مشخص مي گردد و بر راس آخرین الیه دولوميتي
ضخيم سازند باروت منطبق است .در این نقشه فسيلي در سازند مزبور یافت نشده وليکن در مناطق شرقي تر ،در

ﮐﺸ
ﻮر

شمال جابان (نقشه  1:100.000دماوند ،تلفيق توسط ب .اميني ) 1996،فسيل های کامال م تبلور شده از طبقات
سنگ آهکي سازند باروت توسط آلنباخ ( )1966گزارش شده که با فسيل ( Biconulites sp.مشخص کامبرین

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زیرین) قابل مقایسه است .این فسيل در آروه نيز توسط اشتایگر ( )1966از طبقات با موقعيت چينه شناسي مشابه
به دست آمده است.

تﻣ

سازند زاگون Єz

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برونزدهای سازند زاگون (ر.آسرتو )1963 ،با مشخصاتي ثابت از ميگون تا زاگون (ضخامت حدود  450متر) و نيز در
شمال روستای آردینه (همگي در شمال گسل مشا-فشم) گسترش د ارند وليکن در برداشت های اخير در جنوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

لتيان ،جنوب آردینه و شرق روستای آبعلي نيز شناسایي شده اند وليکن با ضخامت هایي به مراتب کم تر
(وحدتي .) 1376،این سازند در ناحيه برش الگو (روستای زاگون) به چهار عضو به ترتيب از پایين به باال تقسيم شده
است .عضو ( Aحدود  100متر) متشکل است از شيل های آهکي و مارن های رسي نرم قرمز تيره یا بنفش معمو الً

زﻣﯿ

خيلي نازک الیه که در نقاط بسياری به طور محلي دارای درون الیههای خيلي نازک سنگ آهک خاکستری ه ستند.
عضو ( Bحدود  50متر) با ماسه سنگ های ریز تا متوسط دانه قرمز-بنفش با الیه بندی به ضخامت 60-50

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سانتيمتر و سيمان کمي آهکي مشخص مي گردد .عضو ( Cحدود  160متر) متشکل است از سيلت سنگ های نرم
قرمز تيره ميکادار با الیه بندی به ضخامت  30-20سانتيمتر ک ه به سمت باال درون الیه هایي به ضخامت  2-1متری
ماسه سنگ صورتي در آن های ظاهر ميشود .عضو ( Dحدود  120متر) با ماسه سنگ های خيلي متراکم صورتي یا
سفيد با الیه بندی به ضخامت  60-50سانتيمتر مشخص مي گردد که متناوب با الیههای نازک سيلت سنگ ها و
ماسه سنگ های به رنگ قرمز تيره هستند که ایجاد نوارهای متناوب سفيد و قرمز رنگ شاخصي نموده است .سازند
زاگون در سمت باال با پيوستگي ،تدریجا تبدیل به سازند اللون مي گردد و معموال مرز مربوطه در راس باالترین
طبقه سيلت سنگ قرمز رنگ متما یز قرار داده مي شو د .فسيلي در این سازند یافت نشده وليکن موقعيت چينه
شناسي آن سن کامبرین پيشين را پيشنهاد مي نماید.
سازند اللون Єl

ماسه سنگ های قرمز رنگ آرکوزی دانه متوسط سازند اللون (ر.آسرتو )1963،با الیه بندی به ضخامت از  40تا 80
سانتيمتر و با مشخصات سنگ شناسي ثابت و ضخامت حدود  600متر در برش الگو در جنوب روستای اللون،
گسترش وسيعي در سرتاسر منطقه دارند .طبقه بندی متقاطع ( )Cross-beddingبه فراواني دیده مي شود و با
بررسي های ميکروسکوپي مشخص شده که از  70تا  80درصد دانه های متوسط خوب جور شده کوارتز و  10تا 15
درصد فلدسپات تشکيل شده اند .دانه های چرت ،سنگ آتش فشاني بازی و سنگ های دگرگونه درجه پائين نيز به
مقدار کم دیده مي شوند .فضاهای بين آن ها با زمينه کائوليتي قرمز رنگ سرشار از اکسيدهای آهن پر شده است.
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در بخش باالیي سازند ،یک زون سنگي ( )Lithozoneنرم فرسایش با ضخامت حدود  50-35متر گسترش یافته
است که شامل سيلت سنگ های آهکي متناوب با شيل های بنفش-قرمز یا سبز خيلي نازک الیه رنگارنگ مي باشد.
در ماسه سنگ های سازند اللون فسيلي پيدا نشده است وليکن در نواحي شرقيتر از این نقشه ،در شمال سربندان و
معموال در بخش باالیي شيلي-سيلتي ،آثار فسيلي کروزیانا  Crusianaمشاهده شده که توسط )1966( Sellacher
ردپای تریلوبيت های گروه  Redlichiaو مربوط به کامبرین زیرین-مياني تشخيص داده شده است.
کوارتزیت کامبرین (سابقاً کوارتزیت راس) Єq

بر روی بخش شيلي-سيلتي راس سازند اللون با همبری تند س نگ شناسي ضخامتي در حدود  50متر از کوارتزیت و
ماسه سنگ های فلدسپات دار خيلي سخت و فشرده کوارتزیتي سفيد رنگ با الیه بندی به ضخامت  60تا 80
سانتي متر قرار گرفته است که سابقاً به عنوان کوارتزیت راس و جزئي از سازند اللون تصور مي شدند وليکن ا مروزه
تمایل بيش تر ب ر این است که کوارتزیت های مزبور ،پيش رونده و مربوط به قاعده سازند ميال در نظر گرفته شوند.
سازند میال Єm

از پنج عضور سازند ميال در برش الگو در ميالکوه دامغان (روتنر  Rutnerو همکاران )1964،در محدوده نقشه شرق

ﮐﺸ
ﻮر

تهران و در رخ نمون های جنوب روستاهای روته ،زاگون ،اللون و آب نيک (آبناک) تنها عضو اول (تحتاني) سازن د
مزبور با ضخامت حداکثر  150متر (دره جاجرود) تشخيص داده شده است که از مارن متورق دولومي تي زرد رنگ و

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دولوميت های سياه رنگ و دولوميت های آهکي تشکيل شده است .بين این رسوبات و رسوبات پالئوزوئيک باالیي
یک وقفه عظيم رسوبي وجود دارد و سازند جيرود با ناپيوستگي بر روی آن ها قرار گرفته است و در جنوب روته،
آسرتو قرار گيری سازند فجن بر روی عضو اول را نيز گزارش نموده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در شمال آردینه و نيز در شمال و شرق مبارک آباد ،عضو پنجم با ضخامت حدود صد متر و متشکل از ماسه سنگ
ها و سيلت سنگ هایي قرمز یا سبز متناوب با شيل های رنگارنگ و اکثراً به رنگ های سياه یا س بز با ناپيوستگ ي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فرسایشي خفيف ( )Disconformityبر روی دولوميت های عضو اول قرار گرفته است .در عضو اول فسيلي یافت
نشده است وليکن این حقيقت که در ناحيه کرمان تریلوبيت های کامبرین مياني زون  Redlichiaبه ت وسط هوکریده
و همکاران ( ) 1962در باالی کوارتزیت راس سری داهو (=سازند اللون) پيدا شده اند ،پيشنهاد مي نماید ک ه

زﻣﯿ

دولوميت های عضو اول ناحيه البرز که ج ایگاه چينه شناسي مشابهي بر روی کوارتزیت راس دارند نيز مربوط به
کامبرین مياني باشند .عضو دوم نيز در نقشه سراسری آسرتو بدون فسيل است وليکن در ناحيه دامغان حاوی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

تریلوبيت های گروه  Lioparella and Anomocarellaو احتماال مربوط کامبرین مياني مي باشد .فسيل های عضو
سوم در ناحيه مورد بررسي آسرتو سن کامبرین پسين را پيشنهاد مي نمایند و عضو چهارم را شناسایي ننموده است
در حالي که در ميالکوه حاوی تریلوبيت هایي است که داللت بر اشکوب باالیي کامبرین باالیي دارند .عضو پنجم در
البرز مرکزی و نيز ميال کوه فاقد فسيل است وليکن مي توانند مترادف با بخشي از ماسه سنگ ها و سنگ آهک
صورتي رنگ دارای فسيل های اورودیسين زیرین سازند لشگرک باشند ( )Dietrich, 1937, Glaus, 1965که در
فاصله کوتاهي از علم کوه پيدا شده است .در محدوده نقشه دلنباخ در جنوب لتيان نيز در بردا شت های اخير،
برونزدهای دولوميت ي به رنگ خاکستری تيره سازند ميال (عضو اول؟) شناسایي شده است (وحدتي.)1376،
سازند جیرود DCj

سازند جيرود (ر.آسرتو )1963،با بيش ترین ضخامت (حدود  980متر) درنواحي دربند سر تا گرماب در رخ نمون دارد
و به چهار عضو به ترتيب از پائين به باال به شرح مختصر زیر تقسيم شده است.
 عضو  )Daj( Aبا ضخامت حدود  140متر (بدون در نظر گرفتن ضخامت گدازه های بازالتي) تشکيل شده است ازحدود  15متر ماسه سنگ کوارتزیتي سفيد و سخت در قاعده و بر روی آن ماسه سنگها و شيل های متورق با
درون الیه های آهن اُاُليتي و الیه های نازک سنگ آهک ماسه ای و چندین الیه فسفاتي قرار گرفته است .بر روی
آن ماسه سنگ ها و شيل های قرمز و سبز دارای فسيل های گياهي قرار گرفته است ( .)P.Sartenaer, 1964بر روی
آنها گدازه بازالتي-آندزیتي پالژیوکالزدار ( )Dvjبه رنگ سبز تيره و بافت پورفيری و با ضخامت حداکثر  150متردر
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جيرود قرار گرفته که به سمت شرق به مقدار قابل توجهي نازک شده است (در زاگون  80متر و در مبارک آباد3
متر) .بر روی گدازه ها  40تا  50متر ماسه سنگ های سبز-خاکستری و کنگلومراهای سبز رنگ قرار گرفته است که
دارای دانه های آتش فشاني و کوارتز نيز هستند و بر روی آن ها  50ت ا  60متر سنگ آهک ماسه ای خاکستری
سرشار از فسيل قرار گرفته که راس عضو  Aرا تشکيل داده اند.
 عضو  )Cbj( Bبا ضخامت حدود  220متر از سنگ آهک های سياه رنگ سرشار از فسيل تشکيل شده است که دربخش پائيني متناوب با شيل های مارني سياه رنگ هستند و در باال مرجان ها و کرینوئيدهایي بزرگ دیده مي
شوند.
 عضو  ) Ccj( Cدر نزدیکي دورود و نيز جنوب گرمابدر دارای بيش ترین ضخامت ( 170متر) است و از سنگ آهکهای دولوميتي ریز تبلور ضخيم الیه به رنگ خاکستری روشن تشکيل گردیده که گاهي حاوی مرجانها و
براکيپودهای بد حفظ شده هستند.
 عضو  ) Cdj( Dدر برش الگو وجود ندارد و در رخ نمون های کوچکي در نزدیکي آب نيک (آبناک) ،گردنه الزم و دردره دربند سرظاهر شده و متشکل است از سنگ آهک های درشت تبلور اُاُليتي و اینتراکالست دار سياه رنگ و در

ﮐﺸ
ﻮر

بخش باالیي درون الیه های نازک مارني سياه رنگ مشاهده مي شود .د ر سنگ آهک های این عضو اثرات فراوان
خيلي مشخصي از گاستروپودهای ریز دیده مي شود و در باالترین بخش سرشار از مرجان ها و براکيپودها هستند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بيش ترین ضخامت عضو ( Dحدود  300متر) در نزدیکي آب نيک (آبناک) است و در هر دو سمت شرق و غرب به
سرعت نازک ميشود.
در جنوب گر مابدر و آب نيک و نيز شمال گردنه الزم و دربند سر بر روی عضو  Dسازند جيرود ،با یک ناپيوستگي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرسایشي و وقفه رسوبي جزئي ،سازند دورود قرار گرفته است و حال آنکه به سمت غرب ،سازند دورود به تدریج بر
روی بخش های قدیمي تر سازند جيرود بر جای گذاشته شده و نبود رسوبي عمده ای وجود دارد به نحوی که در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حسنکدر (جاده چالوس) حتي روی گدازه های بازالتي عضو  Aنيز مشاهده شده است .در شمال مبارک آباد و شمال
آردینه و امامزاده هاشم تنها عضو  Aقابل مشاهده است که در سازند مبارک بر روی آن قرار گرفته است.
درباره سن سازند جيرود بين فسيل شناسان اتفاق نظر وجود ندارد .بر اساس مطالعه فسيل های مربوط به توسط

زﻣﯿ

 Sestini, 1966a, Gaetani, 1965, Flugei, Fantiniعضو  Aبه فراسنين پسين تا تورنزین پيشين و عضو  Bبه
تورنزین پسين تا ویزئن نسبت داده شده است .کمبود فسيل های عضو  Cاجازه تعيين سن قطعي را نمي دهد

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

وليکن جایگاه چينه شناسي آن پيشنهاد سن عمومي کربونيفر را مي نماید .باالترین الیه های عضو  Dبا یک فونای
بومي مشخص مي گردد که قرابتي با فونای اسيلت های اگلومرایي کشمير و طبقات عمر یا در مرکز هندوستان نشان
مي دهند  .فسيل های مزبور که قبال به کربونيفر باالیي نسبت داده مي شدند ،اکنون به طور قطع در پرمين زیرین
قرار داده مي شوند ( .)Fantini Seatini, 1966 aدر روی زمين بين دو عضو  Cو  Dناپيوستگي مشاهده نشده است
وليکن با توجه به شواهد دیرینه شناسي مي توانيم امکان وجود یک وقفه بين دو عضو در کربونيفر باالیي را به
پذیریم و لذا این امکان را نباید از نظر دور داشت که بخش تحتاني بدون فسيل عضو  Dو یا شاید بخش باالیي عضو
 Cممکن است معرف کربونيفر باالیي باشند .به عقيده استپانوف ( )1967تجمع فسيلهای مربوطه بحث انگيز است
زیرا که براکيوپودها سن پرمين پيشين را پيشنهاد مي نمایند و حال آن که مرجان جنس  Bothrophyllumو فقدان
انواع تکامل یافته در ميان فراميني فرها پيشنهاد سن کماکان کربونيفر را مي نمایند .م.احمدزاده هروی ()1971
سن سازند جيرود را فراسنين تا ویزئن (کربونيفر پيشين) تعيين نموده و ف .بزرگ نيا ( )1969عضو  Dرا به
کربونيفر زیرین نسبت داده است .طبق نظر کميته ملي چينه شناسي ایران فقط عضو  Aاز سازند جيرود به دونين
نسبت داده شده است و سه عضو باالیي را مربوط به کربونيفر در نظر گرفته اند.
سازند مباک Cm

سازند مبارک (ر.آسرتو )1963،با حداکثر ضخامت حدود  450متر در شمال مبارک آباد (برش الگو) و اطراف امامزاده
هاشم رخ نمون دارد که بر روی عضو  Aسازند جيرود قرار گرفته و به چهار زون سنگي تقسيم شده است .و از سنگ
5
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آهک های سياه رنگ فسيل و یا اینتراکالست دار تشکيل شده و در بخش پائيني آن درون الیه ه ای مارن های سياه
رنگ دیده مي شود بر روی این سازند عموماً با ناپيوستگي فرسایشي برش های آهکي و سنگ آهک های اُاُليتي
سازند اليکا قرار گرفته است و معموالً افق های سنگ آهن ( )Ironstoneبين دو واحد سنگي دیده مي شود .در شمال
مبارک آباد عدسي های کوچکي از سنگ آهک ها ی مارني قابل نسبت دادن به سازند نسن بين سازندهای مبارک و
اليکا وجود دارد و در شمال آردینه ماسه سنگ های سازند شمشک با ناپيوستگي زاویه دار واضح بر روی سازند
مبارک قرار گرفته است .به تصور آسرتو سازند مبارک هم ارز زماني عضو  Bسازند جيرود و به سن کربونيفر پيشين
است .استپانوف ( ) 1967دو زون سنگي تحتاني سازند مبارک را به سن تورنزین پسين و دو زون سنگي باالیي را به
سن ویزئن در نظر گرفته و سازند مزبور را هم ارز زماني عضوهای  Bو  Cسازند جيرود فرض نموده و م.احمدزاده
هروی ( )1971نيز سن این سازند را کربونيفر پيشين تعيين نموده است.
سازند دورود Pd

سازند دورود (ر.آسرتو ) 1963 ،در شمال شرق روستای دورود (برش الگو) با ضخامت حدود  180متر رخ نمون دارد
و به چهار زون سنگي تقسيم شده و عمدت اً متشکل است از ماسه سنگ ،سيلت سنگ و شيل های قرمز رنگ گاهي

ﮐﺸ
ﻮر

دا رای تناوب های سنگ آهک مارني ،کوارتزیت ،و کنگلوکرای کوارتزیتي و در اواسط آن سنگ آهک ه ای
فوزولينيددار خاکستری رنگ با ضخامت  20تا  50متر دیده مي شود و در قاعده با ناپيوستگي موازی و انقطاع

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ناگهاني رخساره سنگ شناسي بر روی سنگ آهک های دولوميتي روشن رنگ راس عضو  Cسازند جيرود قرار گرفته
است .در جنوب گرمابدر و آب نيک این سازند بر روی عضو  Dسازند جيرود مشاهده مي شود .بر روی ماسه
سنگ های کوارتزیتي خاکستری رنگ رأس سازند دورود ،سنگ آهک های فسيل دار تيره رنگ قاعده سازند روته به

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

صورت هم شيب قرار گرفته است .سن سنگ آهک های سازند دورود پرمين پيشين است (اشکوب .Darwasian
آسرتو1966b ،و اشکوب  .Asselinaاستپانوف .(1967 ،ناکفته نماند که در حال حاضر زون سنگي تحتاني را مربوط
به سازند دورود نمي دانند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند روته Pr

سازند روته (ر.آسرتو )1963،در دره ورته (برش الگو) با ضخامت  230متر و عمدتاً متشکل از س نگ آهک های فسيل

زﻣﯿ

دار به رنگ خاکستری متوسط الیه تا توده ای شکل دیده مي شود و سازند اليکا با ناپيوستگي بر روی آن قرار گرفته
است .سنگ آهک های نازک الیه تحتاني ترین بخش سازند روته گاهي دارای درون الیه های نازک مارن سياه رنگ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

هستند .راس سازند روته با سنگ آهک های به رنگ خاکستری روشن توده ای شکل گاهي دارای قلوه ها و نوارهای
چرت سفيد رنگ مشخص مي گردد که در برخي نقاط دارای درون الیه های سنگ آهک سياه رنگ نيز هستند .د ر
طبقات تحتاني و فوقاني سازند روته معموال درون الیه های به ضخامت یک تا دو متر سنگ آهن دیده مي شود.فون
های غني این سازند پيشنهاد سن پرمين پسين و به خصوص اشکوب مرغابين و شاید رأس اشکوب داروازین ر ا مي
کند ( )Fantini Sestini, 1965: Flugel, 1964که بيش تر با اواسط پرمين تطبيق مي نماید.
سازند نسن Pn

رخنمون خيلي کوچک سنگ آهک های مارني خاکستری نازک الیه سرشار از فسيل با ضخامت  9متر شمال مبارک
آباد به عنوان سازند نسن در نظر گرفته شده که با ناپيوستگي بر روی سازند مبارک قرار گرفته و بين آن دو نيز افق
ضخيم سنگ آهن جای گرفته است .فسيل های رخنمون مزبور داللت بر پرمين باالیي دارند و مشابه آن ها از ناحيه
الگوی سازند نسن (م.گالوس ) 1964 ،در ارتباط با فونای فراواني از اواخر پرمين یافت شده است ( Fantini Sestini
.)and Fluge, 1966
سازند الیکا TRe

مشخصات سنگ شناسي رسوبات تریاس و نيز پالئوزوئيک باالیي منطقه نهشته شدن در محيط نریتيک سکو مانند
( )Shelf typeرا پيشنهاد مي نماید .در ناحيه مورد بررسي سازند اليکا (م.گالوس )1964،توسط آسرتو به سه عضو به
ترتيب از پائين به باال تقسيم شده است .تغيير و تبدیل های جانبي عضوها به یکدیگر متداول است وليکن عضو
6
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دولوميتي فوقاني پا برجاتر است .عضو  Aتشکيل شده است از حدود  180متر سنگ آهک های مارني به رنگ
خاکستری روشن نازک الیه متناوب با مارن های آهکي متورق ( .)TRm.leدر سطح سنگ آهک ها اثرات جانوران
حفار و گاهي صدف های پلسي پودها (کالرایا) دیده مي شود .درون الیه های سنگ آهکي اُاُليتي قرمز حاوی
گاستروپو دهای ریز و اینتراسپارودایت های شاخص و کنگلومراهای آهکي قرمز رنگ نيز مشاهده مي گردد .عضو B
تشکيل شده است از حدود  180تا  200متر سنگ آهک ها و سنگ آهک های دولوميتي سخت و فشرده سياه رنگ
با الیه بندی نامشخص (  )TRleو عضو  Cاز ردیف یکنواختي از دولوميت های به رنگ خاکستری روشن ریز تبلور
ضخيم الیه تا توده ای شکل ( )TRdeتشکيل شده و ضخامت های متغيری نشان مي دهد (حداکثر250متر) .بر روی
سازند اليکا با ناپيوستگي گاهي زاویه دار؟ محسوس ماسه سنگ های سازند شمشک قرار گرفته است .بخش های
تحتاني سازند اليکا (عضو ) Aقابل نسبت دادن به اسکيتين مي باشد و عضوهای  Bو  Cفاقد فسيل های قابل
تشخيص برای تقسيم بندی تفصيلي زمان چينه شناسي مي باشد و با احتمال به تریاس مياني نسبت داده شده اند.
سازند شمشک TR3Js

جنبش های قوی زمين ساختي رخ داده در اواخر تریاس مياني سبب ظهور منطقه های مثبت خارج از آب گردیده

ﮐﺸ
ﻮر

اند که غالباً در لياس با ناپيوستگي با ردیف ضخيم نهشته های دریا کناری ( )Parallcسازند شم شک
(ر.آسرتو (1966a،پوشيده شده اند .در ناحيه مورد بررسي این سازند با ضخامت حدود  1000متر در برش الگو

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(شمال گردنه الزم) گسترش وسيعي دارد و آسرتو ( )1966در آن چهار زون سنگي تحتاني ،سری شيلي زغال دار
تحتاني ،ماسه سنگ فوقاني و سری شيلي زغال دار فوقاني تشخيص داده است .جنوب روراندگي گرمابدر و نيز
جنوب راندگي ورارود ،سازند شمشک در باال به صورت تدریجي و با پيدایش تناوب های مارن و سنگ آهک مارني

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تبدیل به سازند دليچای مي شود و برعکس آن ،در شمال راندگي ورارود سنگ آهک های سياه رنگ سازند آبناک به
صورت هم شيب بر روی سازند شمشک قرار گرفته است .برحسب فسيلهای جمع آوری شده ،آسرتو ( )1966سه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زون سنگي تحتاني را به سن لياس و چهارمين و باالترین را به دوگر تحتاني تا مياني نسبت داده است وليکن برخي
دیگر ،وجود آشکوب ریسين (ر آتيک) را نيز متحمل مي دانند .ناگفته نماند که در منطقه زیر آب واقع در محدو ده
شرکت زغال سنگ البرز مرکزی سن سازند شمشک را بخشي از کارنين تا باتونين پيشين مي دانند (وحدتي،

زﻣﯿ

.)1363
در زیر سا زند شمشک در برخي نقاط منطقه سنگ های آتش فشاني از قبيل آندزیت ،دولریت ،کمي دیوریت ،توف

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سنگي و آذر آواری ها ( ) TRv3تشخيص داده شده است که در جنوب سرخه حضار ضخامت آن ها به چند ده متر هم
مي رسد و قاعدتاً مي بایستي مرتبط با فازهای انبساطي متعاقب رخداد زمين ساختي کيمرین پيشين در اواسط
تریاس پسين بوده باشند که قبالً مشابه آن ها در فيروزکوه (آلبناخ )1966 ،و کندوان (گالوس ) 1965 ،و نيمه غربي
نقشه  1:250.000چهارگوش ساری (وحدتي )1363،بررسي و تشخيص داده شده است.
سازند دلیچای Jd

در ژوراسيک مياني تا باالئي یک پيش روی گسترده سبب به وجود آمدن محيط غالباً دریائي با رسوب گذاری
کربنات ها شده است .سازند دليچای (نام گذاری کميته چينه شناسي ایران )1964 ،با ضخامت  50تا 90متر در
نقشه آسرتو ،متشکل است از سنگ آهک های مارني نازک الیه سبز-خاکستری متناوب با مارن های خاکستری و
نيز سنگ آهک های سخت به رنگ خاکستری تيره گاهي چرت دارد و سازند الر (فاقد مارن) به صورت هم شيب بر
روی آن قرار گرفته است .در ناحيه مورد بررسي آسرتو ،فسيل های جمع آوری شده سن کالووین تا اوائل
اکسفوردین را برای سازند دليچای پيشنهاد مي نمایند .فونای باتونين که از نواحي شرقي تر گزارش شده
(ارني 1931،و ریویر )1934،و گونههای به سن باژوسين در ناحيه الگو داللت بر مرز تحتاني ناهمزماني
( )Heterochronousمي نماید و مرز فوقاني آن نيز همزمان نيست .در نواحي جنوب شرق تهران در برداشت های
اخير ،سازند دليچای با شرایط و رخساره های متفاوت ي تشخيص داده شده که داللت بر پرتکاپو بودن حوضه های
رسوبي مربوطه از نظر زمين ساختي و تغييرات شدید رخساره ها در فاصله های نسبتاً کوتاه جانبي مي نماید .در
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جنوب سرخه حصار سازند دليچای در حد قابل ذکر دیده نمي شود و سنگ آهک های سازند الر با یک تا چند متر
رخساره های دارای مواد تخریبي در قاعده بر روی سازند شمشک قرار گرفته اند و حال آن که در جنوب دهک 100
تا  120متر رسوبات قرمز رنگ شامل سنگ اهک ماسه ای نازک الیه و درون الیه های مارن سيلت دار و ماسه سنگ
های آهکي واقع در حد فاصل دو سازند شمشک و الر ،در حقيقت هم ارزهای سازند دليچای و دارای رخساره ای
متفاوت از آن مي باشند در حدی که سابقاً آن ها را با واحد قرمز رنگ ماسه ای-کنگلومرائي  Kb2مناطق شمالي تر
اشتباه نموده اند .به سمت جنوب ،نهشته های مزبور در قره چشمه روشن تر و دارای درصد بيش تری کربنات
هستند و در پنج تا شش کيلومت ری شرق قره چشمه ،سازند دليچای اصوالً فاقد رسوبات آواری است و از  120تا
 150متر مارن های سبز و خاکستری دارای درون الیه های سنگ آهک مارني گاهي بلمنيت دار تشکيل شده است
(وحدتي.)1376،
سازند الر Jl

متوسط ضخامت سازند الر (ر.آسرتو )1964 ،حدود  250متر است وليکن در دره الر (ناحيه الگو) ب ه ضخامت بيش
تر از  350متر هم مشاهده شده است .بخش تحتاني آن متشکل است از سنگ آهک های ميکرایتي نازک الیه به

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ خاکستری روشن که معموالً دارای آمونيت و قلوه ها و نوارهای چرت سفيد یا بنفش هستند .ب ه سمت باال به
تدریج سنگ آهک ها کمي دولومي تي ،ضخيم الیه تر ،سخت تر و کم فسيل تر شده و گاهي دارای قلوه ها و نوارهای

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چرت هستند .واحدهای سنگي جوان تر از قبيل سازند تيزکوه و یا جدیدتر از آن با ناپيوستگي فرسایشي بر روی
سازند الر قرار گرفته اند .فسيل های پيدا شده در این سازند داللت بر سن مالم دارند و به خصوص اشکوب های
آکسفوردین و کيمریجين تحتاني با بررسي های فسيل شناسي تشخيص داده شده اند .با گدانوویچ ( )1890و ریوبر

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

( )1934bبا اکتشاف  Berriasellaوجود پرتالندین را ثابت نمودند .هوبر-سيد امامي و نيز دیگران سنگ آهک های
کالپيوندار تيتونين در رأس سازند را تشخيص دادند .همچنين در نواحي جنوب نقشه  1:250.000چهارگوش ساری

سازند آبناک (آب نیک) Ja

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در گستره های شرقي تر سازند الر ،بخش فوقاني و معموالً کم فسيل آن گاهي سرشار از فسيل های قابل مطالعه و
نيز کالپيونل ها هستند (عضو سفيدریز) که وجود تيوتين را محرز ساخته است (وحدتي.)1363 ،

زﻣﯿ

این واحد سنگي با ضخامت متغير و حداکثر تا  600متر ،رخساره ای محلي ،هم ارز و تيره رنگ ت ر از سازندهای
دليچای و الر است که در منطقه مورد بررسي در شمال راندگي ورارود به صورت هم شيب بر روی سازند شمشک

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ظاهر شده و از پائين به باال به چهار عضو - :سنگ آهک نازک الیه سياه رنگ،
 دولوميت توده ای شکل زرد روشن، سنگ آهک ضخيم الیه خاکستری روشن، سنگ آهک ميکرایتي ضخيم الیه سياه رنگ تقسيم شده است .فسيل های پيدا شده در عضو  Aسن کالووین رامشخص مي سازند .عضوهای باالتر بي فسيل هستند و برحسب جایگاه چينه شناسي با سازند الر مقایسه گردیده و
به سن مالم دانسته شده اند (ر.آسرتو.)1964،
سازند تیرکوه Kt

یک باال آمدگي ( )Upliftمقدماتي در پایان ژوراسيک و خروج بازالت ها در ارتباط آن ،توپوگرافي به آرامي چين
خورده را صعود داده است که متعاقب اً و به صورتي نامنظم ،سنگ آهک های اربيتولينادار سازند تيزکوه
(ر.آسرتو ) 1964،بر روی آن ها پيش روی نموده است .در ناحيه مورد بررسي سازند تيز کوه با ضخامت الیه تا توده
ای شکل سفيد-صورتي سرشار از اربيتولينا قرار گرفته است و در باال سنگ آهک های سفيد تا صورتي رنگ دارای
رودیست و گاستروپودهای بزرگ دیده مي شود .سن آپسين در برخي نقاط تا آلبين برای آن تشخيص داده شده و
سنگ آهک های ندوالر و تخریبي عضور  Kauبا ناپيوستگي زاویه دار و  30درجه اختالف شيب بر روی آن ها قرار
گرفته است.
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در برخي نقاط در قاعده سازند تيزکوه کنگلومراهای آهکي قرمز رنگ با دانه های از منشا گوناگون ( )Kc1مشاهده
شده است .رخساره متفاوت و محلي این سازند که بر روی سازند آبناک قرار گرفته است به ترتيب از پائين به باال،
عضو کرسنگ (آپسين) متشکل از سنگ آهک اربيتولينادار سياه رنگ توده ای شکل با افق گدازه بازالتي و بر روی
آن عضو هشتر (آلبين) متشکل از سنگ آهک های ميکرایتي نازک الیه خاکستری -صورتي رنگ ،ناميده شده اند.
(ر.آسرتو.)1966 ،
کرتاسه باالئی

ارتباطات چينه شناسي ناحيه ای نهشته های کرتاسه باالئي البرز مرکزی تا حدودی پيچيده بوده و تا کنون نيز به
طور کامل روشن نشده است .تغيير و تبدیل های جانبي فراوان واحدهای سنگي مناطق مختلف در اثر باال و پایين
رفتن شدید حوضه ها مربوطه و ناهمزمان بودن مرزهای زیرین و فوقاني واحدها در چنين حوضه هائي سبب بروز
مشکالتي برای مطالعه کنندگان متعدد قبلي در تعيين هم ارزی ها شده است و اضافه بر آن ها در بررسي های
فسيل شناسي مربوطه نيز اتفاق نظر وجود ندارد .استمرار جنبش های زمين ساختي در اواسط تا اواخر کرتاسه سبب
تشکيل حوضه های شرقي -غربي فراواني شده است که با پشته های ( )Ridgeدر حال خروج از یکدیگر جدا مي شده

ﮐﺸ
ﻮر

اند و لذا ،نهشته های کرتاسه باالئي نيز تغييرات زیادی در رخساره و ضخامت نشان مي دهند .در منط قه های شم ال
گسل مشا -فشم ،اکثراً س نگ آهک ها و مارن های سنونين مشاهده مي شوند حال آن که به سمت جنوب و در ناحيه

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شرق تهران (کوه سه پایه) ،نهشته های ماسه ای-کنگلومرائي ن يز با ضخامت تا  1500متر گسترش یافته اند و بين
دو ناحيه یک پشته وسيع دارای همان جهت گسل مشا -فشم قرار داشته که بر روی آن کرتاسه دیده نشده است.
آسرتو ( )1966در ناحيه مورد بررسي اش (شمال گسل مشا-فشم) به ترتيب از پائين به باال چهار واحد تشخيص

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

داده است که به عقيده وی مي توانند به عنوان عضوهای یک سازند در نظر گرفته شوند .عضو تحتاني (  )Kauبا
ضخامت از صفر تا  50متر تنها در رده پائيني الر گسترش دارد و متشکل است از سنگ آهک های بایوميکرایتي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ندوالر تخریبي قهوه ای رنگ و در قاعده آن ها طبقات ضخيم الیه کنگلومرای آهکي و برش های زرد ،قرمز و قهوه
ای رنگ دیده مي شود .فسيل های موجود در آن عموماً پيشنهاد سن سنومانين را مي نمایند و باالترین بخش آن با
احتمال ممکن است به تورونين زیرین نسبت داده شود .در باال با ناپيوستگي موازی به توسط رنگ آهک های

زﻣﯿ

ميکرایتي خاکستری رنگ واحد بعدی پوشيده شده اند و در دمبک کوه مرز مزبور ناپيوستگي فرسایشي به نظر مي
رسد .عضو دوم ( ) Kbuاکثرا در دره الر مياني گسترش یافته (بيش ترین ضخامت  400متر) و به سمت غرب در دره

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زاگون کاهش یافته و در دره اللون به صفر مي رسد .این واحد از سنگ آهک های پالژی ک ميکرایتي فسيل دار
صورتي تا خاکستری روشن یکنواخت نازک الیه و ميان الیه های برش درون سازندی تشکيل شده است .فسيل های
پالنکتون (گلوبوترونکانا) موجود در آن پيشنهاد تورونين باالئي تا سنونين زیرین را مي نمایند .باالترین بخش این
واحد معموالً به طور جانبي تبدیل ب ه سنگ آهک های فسيل دار قرمز رنگ ضخيم الیه عضو باالیي مي گردد .عضو
سوم (  ) Kcuتنها در دره آلرم رود ،چهل چشمه فيل زمين و دمبک کوه گسترش یافته است و به سمت غرب به طور
جانبي تبدیل به رخساره سنگي عضور دوم مي شود .عضو سوم اساساً از سنگ آهک تخریبي فسيل دار قهوه ای رنگ
ضخيم الیه تشکيل شده است که غالباً دارای درون الیه های سنگ آهک های حاوی قلوه های نامنظم چرت قرمز
رنگ فراوان هستند و قطعات سوزن ها و ضخامت خارپوستان نيز فراوان دیده مي شود .این واحد عموماً در مقابل
فرسایش مقاوم است و در دره آلرم رود یا حداکثر ضخامت  300متر دیده مي شود و در آنجا و نيز کوه چهل چشمه
به سمت باال تبدیل به عضو چهارم مي شود .فسيل شاخصي در این واحد پيدا نشده و لذا با مشاهدات چينه شناسي
سن اواسط سنونين برای آن پيشنهاد شده است .عضو چهارم ( ) Kduدر رخ نمون های معدودی در دره الر مياني
ظاهر شده است و از سنگ آهک های نازک الیه مارني خاکستری روشن کم فسيل تشکيل شده و اندک قطعات
آمونيت ها و نيز فراميني فرها داللت بر سن مزوزوئيک دارند و جایگاه چينه شناسي آن پيشنهاد سنونين باالئي را
مي نماید .حداکثر ضخامت آن در دره آلرم رود ( 200متر) است و در نقاط دیگر شدیداً فرسوده و حذف شده اند .بر
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روی این عضو با ناپيوستگي زاویه دار مشخص ( 20-30درجه اختالف شيب) سنگ آهک های سازند زیارت و یا
کنگلومرای سازند فجن قرار گرفته است.
دلنباخ ( ) 1964نيز در ناحيه مورد بررسي اش در جنوب شرق تهران (جنوب گسل های مشا -فشم و رودهن) نهشت ه
های کرتاسه باالیي را به چهار واحد تقسيم نموده است .واحد تحتاني (  )Ka2با ضخامت تا  275متر (؟) با ناپيوستگي
بر روی سنگ های ژوراسيک قرار گرفته و در باال نيز کنگلومراهای قرمز رنگ واحد دوم با ناپيوستگي بر روی آ ن
جایگزین شده و در کوه سه پایه ،ولي آباد و زرد (زر آدر) ظاهر شده است .این واحد متشکل است از سنگ آهک
مارني ،کالکارنایت و کنگلومرای قاعده ای و بریوزوآ و آلگ به فراواني در آن دیده مي شود .بر حسب
گلوبوترونکانيدهای سنگ آهک ها ،دلنباخ پيشنهاد نموده است که واحد مزبور از تورونين پسين قدیمي تر نيستند و
ممکن است به سن ت ا اوائل سنونين نيز باشند .به علت اشکا التي که در برداشت های زمين شناسي و نيز تفکيک
واحدهای چهارگانه مربوطه به خصوص در شمال زر آدر (زرد) و جنوب ولي آباد در نقشه دلباخ وجود داشته ،کریم ي
باوند پور ( )1373اصو الً منکر وجود واحد تحتاني ( ) Ka2در کل ناحيه شده است و واحد دوم کنگلومرائي ( )Kb2
دلنباخ را قدیمي ترین واحد سنگي کرتاسه باالئي در نظر گرفته است .در بررسي های اخير ،منطقه مذکور تجدید

ﮐﺸ
ﻮر

برداشت شده و نبود واحد نامبرده در آن جا مجدداً تاکيد گردید (وحدتي )1376،وليکن در تجدید برداشت رخ نمون
دیگری از واحد مزبور در نقشه دلباخ ،واقع در حدود  2تا  3کيلومتری غرب ولي آباد مسلم گردید که حداقل بخشي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از آن همان واحد ( ) Ka2مفقوده مي باشد .در محل مزبور بر روی سازند شمشک ،با همبری گسله و  10تا  12متر
کنگلومرای دارای قلوه های آهکي فراوان گاهي اربيتولينادار در قاعده ،ضخامتي در حدود  25تا  30متر از سنگ
آهک های خاکستری رنگ گاهي خرده فسيل دار مشاهده شده که حداکثر از سازند تيزکوه قدیمي تر نمي توانند

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باشند .بر روی آن ها واحد (  )Ka2حقيقي با ناپيوستگي و ضخامت حدود  80متر قرار گرفته که در قاعده آن  6تا 7
متر کنگلومرا و بر روی آن  25تا  30متر طبقات نرم فرسایش ماسه سنگ آهکي و سيلت سنگ دیده مي شود .بر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روی ماسه سنگ ها  35تا  45متر سنگ آهک های ضخيم الیه دانه شکری متبلور به رنگ خاکستری روشن تا
صورتي دیده مي شود که  10تا  15متر رأس آن ها ميکرایتي و به رنگ کرم تا قهوه ای روشن و فسيل دار است و بر
روی آن ها کنگلومراهای قرمز رنگ واحد ( )Kb2با ناپيوستگي قرار گرفته است (وحدتي .)1376،در بررسي های

زﻣﯿ

ميکروسکوپي به توسط ق.عسگری نمونه های طبقات رأس بایوميکرایت و بایوپل ميکرایت ،دارای فس يل های زیر و
سن کرتاسه پسين (سنومانين) تشخيص داده شده است.
Valvulamina picardi, Dicyclina sp., Milliolids, Rudistˊs fragments,Bryozoa.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد دوم (  ) Kb2از کنگلومراها و ماسه سنگ های قرمز تشکيل شده و ضخامت آن از  400متر در زرآدر (زرد) تا
حدود  1500متر در ناحيه کوه سه پایه در تغيير است .دلنباخ آن ها را به سنونين زیرین نسبت داده است وليکن
سن سنونين سنگ آهک های آگزوژیرادار حتي واحد سوم روی آن ها توسط آسرتور و ایپوليتو ( ) 1964رد گردیده و
آن ها نيز به مانند ناظمي و گروبيک ( ) 1959سن واحد سوم را سنومانين-تورونين در نظر مي گيرند و طبق نظر آن
ها سن کنگلومراها به مراتب قدیمي تر مي شود .کریمي باوندپور ( )1373برای واحد ( )Kb2کنياسين فوقاني (؟)
سانتونين زیرین را پيشنهاد نموده است.
واحد سوم دلنباخ ( ) Kc2از سنگ آهک ماسه ای اگزوژیرادار ،سنگ آهک مارني و مارن ماسه ای به سن تورونين
پسين -سنونين تشکيل شده که به طور هم شيب بر روی واحد دوم قرار گرفته اند و با ضخامت های  650متر
(جنوب غرب دربندک) و  550متر (جنوب غرب ولي آباد) و  250متر (در شمال زرد) گزارش شده اندد و دلنباخ به
اشتباه معتقد است که به سمت غرب نازک و ناپدید شده و در کوه سه پایه اثری از آن ها در حد فاصل واحدهای
دوم و چهارم دیده نمي شود و طبق نظر وی در کوه سه پایه سانتونين نبود رسوبي دارد و رسوبات واحد چهارم
(کامپانين) با ناپيوستگي زاویه دار بر روی واحد دوم قرار گرفته است .ناظمي و گروبيک ( )1959حدود دویست متر
سنگ آهک های اگزوژیرادار کوه های جنوب شرق تهران را که بر روی سازند تيزکوه قرار گرفته است به سن
سنومانين -تورونين دانسته اند که بر روی آن ها سنگ آهک ها و ماسه سنگ های سنونين قرار گرفته است .کریمي
10

د

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

باوندپور ( )1373واحد (  ) Kc2دلنباخ را به سن سانتونين مياني تا پسين مي داند و اقدام به اندازه گيری آن در برش
های چينه شناسي دربندک ( 230متر) ،کوه سه پایه ( 266متر) و قره چشمه ( 167متر) نموده و نبود رسوبات
سانتونين ،نبود واحد ( )Kc2و وجود ناپيوستگي مربوطه در کوه سه پایه را رد مي نماید و در برداشت های اخير نيز
نتایج کم و بيش مشابهي به دست آمده است (وحدتي.)1376،
واحد چهارم دلنباخ (  )K3متشکل است از سنگ آهک و سنگ آهک مارني و مارن های گلوبوترونکانادار به سن
کامپانين و به ضخامت تا  470متر که در دربندگ و زر آدر به طور هم شيب بر روی سنگ آهک های اگزوژیرادار
واحد (  ) Kc2قرار گرفته اند و در باال سازند فجن با ناپيوستگي گاهي زاویه دار بر روی آنها نشسته است .کریمي
باوندپور ( ) 1373نهشته های معادل واحد  K3را در برش های چينه شناسي در دربندک ( 141متر) و کوه سه پایه
( 225متر) بررسي و اندازه گيری نموده و سن کامپانين را برای آنها در نظر گرفته است .ناظمي و گروبيک ()1959
سنگ آهک های ریفي هيپوریت دار ترادف کرتاسه در کوه های جنوب شرق تهران را به کامپانين-ماستریشتين
نسبت داده اند.
سازند فجن (فاجان) PEf

ﮐﺸ
ﻮر

در پایان کرتاسه رشته کوه های البرز تحت تاثير یک فاز زمين ساختي قوی و جدید (الراميدین) قرار گرفته که
سبب ایجاد ساخت های اصلي رشته و نيز ظهور کامل رشته پالئوزوئيک مرکزی آن شده و فرسایش متعاقب آن

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سبب تشکيل کنگلومراهای ضخيم سازند فجن (نام گذاری کميته چينه شناسي )1964،شده است .نام فجن غالباً بر
نهشته های کنگلومرائي پالئوسن-ائوسن داللت م ي نماید که با ناپيوستگي زاویه دار مشخص بر روی سطح قطع شده
سنگ های از کرتاسه تا کامبرین قرار گرفته و گسترش و ضخامت به شدت متغيری را نشان مي دهند .این واحد در

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب زاگون تا  600متر ضخامت دارد و در بعضي نقاط دیگر تا چند متر کاهش یافته و یا به کلي ناپدید شده است
و در برش الگو در غرب فجن تا حدود  1500متر اندازه گيری شده است (ج.دلنباخ .)1964 ،احتماالً نهشته های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوهپایه ای مرتبط با فرسایش شدید برجستگي های گسلي ناشي از فاز شدید ساختي الراميدین هستند .به علت
منشاء ویژه شان ،این نهشته ها توده های عدسي شکل نامنظم پراکنده و ناهمزماني را تشکيل داده اند که در واقع
رخساره زمين ساختي ( )Tectofaciesرا بيش تر از مشخصات یک واحد چينه شناسي نشان مي دهند .دو رخساره

زﻣﯿ

اصلي کنگلومرایي و یا نرم فرسایش قابل تشخيص است .رخساره کنگلومرائي ضخيم الیه تا توده ای شکل از قلوه
های گرد شده درشت با منشاء چندگانه تشکيل شده است ( .)PEcfدر شرق افجه و نيز اطراف روستای توچال،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

رخساره کنگلومرائي به طور جانبي تبدیل به نهشته های تخریبي نرم فرسایش ریزدانه تر مي شود که از کالکارن ایت
های قرمز یا سبز-خاکستری تشکي ل شده است و درون الیه های مارن سبز یا قرمز تيره و سنگ آهک های ن ازک
الیه تيره رنگ گاهي فسيل دار و عدسي های قرمز رنگ کنگلومرا و گاهي گچ در آنها دیده مي شود ( )PEm,s,cfسازند
فجن معموال دارای دورن الیه ها و دایک های با ترکيب غالب اً متوس ط است و در برخي نقاط مانند ناحيه شرق ب ي بي
شهربانو تا پارچين ،فعاليت های آتش فشاني پالئوسن شامل سنگ های آندزیتي-داميتي ،الگو مراهای قر مز -بنفش،
آذر-آواری ها و توف ها ( )PEvگسترش و ضخام ت زیادی یافته است .تغييرات جانبي بين انگشتي زیادی بين دو
واحد فجن و زیارت دیده مي شود و مرز باالئي فجن با زیارت نيز شدیدا ناهمزمان و در برخي نقاط ناپيوسته است و
گاهي طبقات ضخيم گچ بين دو واحد نيز مشاهده شده است.
سازند زیارت PEz

سازند زیارت (نام گذاری کميته چينه شناسي ایران ) 1964،در نقشه آسرتو از  20تا  80متر ضخامت دارد و در برش
الگو در غرب روستای توچال تا  435متر نيز اندازه گيری شده (دلنباخ )1964،و انتشار وسيع وليکن نامنظمي را در
گسترده نقشه نشان مي دهد .غالباً از سنگ آهک های آلوئولينا -نوموليت دار ضخيم الیه تا توده ای شکل سفيد،
زرد-خاکستری رنگ تشکيل شده است و گاهي درون الیه های نازک سنگ آهک به رنگ خاکستری تا سياه
نوموليت دار دیده مي شود و در بخش تحتاني برش الگو  135متر مارن گچ دار و گچ نيز مشاهده شده است .این
سازند به صورت هم شيب بر روی مارن ها ،ماسه سنگ ها و کنگلومراهای سازند فجن قرار گرفته و نيز ممکن است
11
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در برخي نقاط به صورت پيش رونده و با ناپيوستگي بر روی واحدهای سنگي متعدد دیگری ظاهر شده باشد و در
باال به تندی وليکن به صورت هم شيب تبدیل به ردیف آتش فشاني سازند کرج مي شود .سن پالئوسن تا لوتسين
مياني در نقاط مختلف برای سازند زیارت تشخيص داده شده است.
سازند کرج Ek

بعد از الراميدی ن یک فعاليت شدید خروجي شروع به ظاهر شدن نمود که در اواسط ائوسن به نقطه اوجش رسيده و
سبب تشکيل نهشته های توفي ضخيم و گسترده (سری سبز) سازند کرج ( .Iدووال )1967،شده است .در منطقه
مورد بررسي این سازند با ضخامت زیاد (حدود 1700تا  2000متر) و گسترش وسيع عموماً هسته ناودیس های
ارتفاع یافته را ساخته است و اگر چه در جزئيات ،رخساره های سنگي بسيار متغير و پيچيده ای را نشان مي دهد
وليکن در مقياس ناحيه ای ،یکنواخت تر بوده و به طور کلي از پائين به باال چهار واحد اصلي قابل تقسيم است.
 نهشته های عضو شيل تحتاني سازند کرج توف ها و دیگر وابستگان عضو توف مياني سازند کرج -نهشته های پليتي ( )pellticخيلي نرم هم ارز شيل آسارا

ﮐﺸ
ﻮر

 سنگ های آتش فشاني و سایر وابستگان هم ارز عضو توف باالئي سازند کرج (؟)در شمال دارآباد و غرب اوشان و فشم مقداری از نهشته های عضو شيل تحتاني سازند کرج (

Eshk

) رخ نمون دارد که

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از شيل های تيره رنگ سيليسي-آ هکي ،توفيت و آذر -آواری های تشکيل شده است و سيل های ( ) Tbبا ترکيب
قليائي و متوسط (ميکروگابرو و ميکرودیوریت) نيز در آنها دیده مي شود .رخ نمون های هم ارز این و احد در مناطق
شرقي نقشه از مقدار زیادی سنگ های آتش فشاني گاهي قليائي و نيز اگلومرا و توف (  )Evkتشکيل شده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخ نمون های وسيع سازند کرج در این نقشه عمدت اً از نهشته های کم و بيش مشابه عضو توف مياني سازند مزبور
تشکيل شده و شامل توف های شيشه ای خيلي دانه ریز سبز رنگ نازک الیه متناوب با سنگ های سيليسي سبز -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستر ی ،توف های شيشه ای دانه درشت سبز رنگ و توف های آهکي به رنگ خاکستری روشن ( )Et kمي باشد و
در خشکه الر دورن الیه های آندزیتي بلور درشت نيز دیده شده است .مرز زیرین و باالئي این واحد ناهمزمان و نيز
همراه با تغيير و تبدیل های جانبي است و لذا تعيين هم ارزی دقيق با واحد های مناطق دیگر چندان عملي نمي

زﻣﯿ

باشد.
در جنوب گسل منشا -فشم ،از امام ه تا لواسان (بزرگ) نهشته های پليتي خيلي نرم آهکي هم ارز عضو شيل آسارا

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

(لورنز ) 1964،و کمي روشن تر از آن با ضخامت  700متر رخ نمون دارد که اساساً از توف های نازک الیه خاکستری
روشن با مقا دیر زیاد کربنات ،متناوب با مارن ها و ماد ستون های معموالً نازک الیه روشن ( )Emkساخته شده است
و در آن و به خصوص در اطراف افجه درون الیه های اليوین بازالت و آندزیت نيز دیده شده است .چند ده متر توف
های سبز -خ اکستری راس این واحد را (تفکيک نشده) شاید بتوان با عضو توف باالئي سازند کرج مقایسه نمود.
واحد فوقاني متشکل از سنگ های آتش فشاني آندزیتي-بازالتي ،اگلومرا ،توف ها ،آذر-آواری ها و توفيت ( )Eakمي
باشد که کم و بيش به شکل یک ناودیس از رودهن تا شرق جاجرود بر روی توف ها و دیگر وابستگان عضو توف
مياني قرار گرفته و با احتمال از نظر زماني قابل مقایسه با عضو توف باالئي سازند کرج مي باشند .در منطقه مزب ور
ظاهراً نهشته های هم ارز شيل آسارا وجود ندارد و یا شاید بتوان بخش تحتاني ،روشن رنگ و نرم فرسایش این واحد
در شمال شرق جاجرود را با شيل آسارا مقایسه نمود.
در مجاورت روستای کند ،بر روی سازند کرج با ناپيوستگي فرسایشي و گاهي زوایه دار ،جزئي ،س ازند کند با قاع ده
کنگلومرائي ریز دانه قرار گرفته است وليکن در نقاط دیگر سازندهای جوان تر (سازند قرمز پائيني و یا  )0000با
ناپيوستگي گاهي زاویه دار آشکار بر روی آن جایگزین شده اند و دلنباخ بر حسب فسيل ها سن ائوسن مياني تا
پسين را برای سازند کرج پيشنهاد نموده است.
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سازند کند Ekn

سازند کند (نام گذاری کميته چينه شناسي ایران ) 1964 ،شامل نهشته های کوالبي ( ) Lagunalو ریفي انتهای
ردیف رسوبي ائوسن مي باشد و در این منطقه در آن سه زون سنگي قابل تشخيص است .زون تحتاني از کنگ لومرا و
برش های ضخيم الیه دانه ریز دارای قلوه های توف سبز و سنگ های آتش فشاني ،متناوب با ماسه سنگ های
فلدسپای سست دانه متوسط سبز رنگ تشکيل شده است .ز ون مياني متشکل است از گچ های سفيد دانه شکری با
ضخامت تا  25متر و در باال سنگ آهک های نازک الیه مارني زرد-خاکستری ،صورتي و یا قهوه ای متناوب با مارن
های نرم زرد دیده مي شود .سنگ آهک ها حاوی بقایائي از نولوميت ها ،ميليوليدها و روتاليدها هستند .این س ازند
در برش شمال روستای کند حدود 100متر ضخامت دارد (آسرتو )1966،و دلنباخ ( )1964در غرب کند ضخامت
حدود  240متر را اندازه گيری نموده و فسيل  Nummulites cf. striatus Burg.به سن ائوسن پسين را نيز تشخيص
داده است .بر روی سازند کند ،مارن ها و مارن های ماسه دار قرمز رنگ ميوسن با ناپيوستگي گاهي زاوهي دار جزئي
قرار گرفته است.
سازند قرمز پائینی ()Ocl

ﮐﺸ
ﻮر

یک فاز چين خوردگي قوی که در اوليگوسن شروع گردیده سبب خروج رشته اصلي البرز شده است .رسوب گذاری
با مشخصات ساحلي ( ) Littoralو کوالبي شامل سازند قرمز تحتاني و سازند قم (شرکت ملي نفت ایران)1959 ،

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تنها در حاشيه جنوبي زون ترشيری جنوبي ادامه یافته است .در منطقه مورد بررسي تظاهر سازند قرمز پائيني
منحصر به گوشه جنوب شرقي نقشه است و از  500تا  600متر رسوبات قرمز رنگ شامل کنگلومرا ،ماسه سنگ و
گاهي مارن تشکيل شده که با ناپيوستگي بر روی سازند کرج قرار گرفته و در باال نيز سازند قرمز باالئي با ناپيوستگي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بر روی آن ظاهر شده و سازند قم در بين ان دو دیده نشده است وليکن در اطراف ساران و به سمت شرق و جنوب،
سازند قم مشاهده است.
سازند قرمز باالئی Mu

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بالفاصله در جنوب گسل مشا -فشم نهشته های تخریبي قرمز رنگ ب ه صورت رخ نمون های باریکي از دره کرج تا
لواسان (بزرگ) دیده مي شوند ( )Mکه به تصو آسرتو ( )1966معرف شمالي تری مرز سازند قرمز (پائيني و باالئي) و

زﻣﯿ

بازگشت دریا به رشته اصلي البرز در امتداد چند نوار باریک و کوچک در ميوسن است .جایگاه چينه شناسي آنها
(قرارگيری نا پيوسته بر روی سازند کرج) و نيز فقدان فسيل های شاخص ،نسبت دادن آن ها به سازند قرمز پائيني یا

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

باالئي را ممکن نمي سازد .این واجد عمدتاً از مارن ماسه ای قرمز -آجری رنگ نازک الیه و سيلت سنگ متناوب با
ماسه سنگ آهکي قرمز رنگ و کنگلومرای از منشاء چندگانه و گاهي گچ تشکيل شده است .در شرق ميگون یک
سنگ آهک تخریبي قرمز رنگ در قاعده این واحد دیده مي شود که سرشار از ميليوليد است .ضخامت ظاهر شده
سازند در ميگون حدود  250متر است و رخساره ميکروسکوپي سنگ آهک ميليوليددار و تطابقات چينه شناسي
ناحيه ای سن ميوسن را برای این واحد پ يشنهاد مي نماید .به غير از موارد مشکوک به رسوبات دریاچه ای بودن
فوق ،در مناطق واقع در جنوب گسل شمال تهران و نيز دنباله شرقي گسل مشا -فشم تا کوه بي بي شهربانو و
پارچين (آنتي البرز) که شرایط چينه شناسي البرز و ایران مرکزی تواماً دیده مي شود ،نهشته های ميوسن و نيز
پليوسن گسترش وسيعي را نشان مي دهند .سازند قرمز باالئي (شرکت ملي نفت ایران )1959،از اطراف روستای
توچال به سمت شرق و جنوب شرق به شکل تاقدیس ها و ناودیس هائي قابل مشاهده است که در منطقه مورد
بررسي با ناپيوستگي و بدون حضور سازند قم ،بر روی سازند قرمز پائيني و یا حتي قدیمي تر از آن که قرار گرفته و
از پائين به باال به سه واحد تقسيم شده اند .واحد تحتاني ( )M1uبا ضخامت از حدود  400تا 1000متر متشکل است
از شيل های رنگارنگ ،مارن سيلت دار ،ماسه سنگ و سيلت سنگ به رنگ قرمز تيره و گاهي تبخيری ها که در
غرب روستای توچال با ناپيوستگي بر روی سازند کرج قرار گرفته است و به طور محلي رخساره دلتائي نشان مي
دند .واحد دوم ( )M2uبا ضخامت از حدود  900تا  1750متر متشکل است از ماسه سنگ خاکستری ،مارن سيلت
دار ،مادستون قرمز ،سيلت سنگ و گاهي درون الیه های کنگلومرائي سست .واحد سوم ( )M3uمتشکل است از
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مادستون ،مارن سيلت دار گچي و ماسه سنگ ها که در گوشه جنوب شرقي نقشه تنها بخش کوچکي از آن رخنمون
دارد .در این منطقه فسيل شاخصي در این سازند پيدا نشده است و قرارگيری آن بر روی سازند قم (نواحي مجاور)
داللت بر سن جوان تر از بوردیگالين و احتماالً توتونين و سارماسين دارد وليکن سن مرز باالئي آن چندان مشخص
نبوده و شدیداً ناهمزمان و مورد اختالف است تا بدان حد که حتي یک دهم باالئي ضخامت آن را به کواترنری زیرین
نيز نسبت داده اند (پدرامي 1366 ،و  .) 1360همبری این سازند با کنگلومراهای پليوسن در ناحيه قم ناپيوسته است
و از نقاط متعدد دیگری پيوسته و تدریجي (ریبن )1966،نيز گزارش شده است.
نهشته های پلیوسن-کواترنری PlQ

چين خوردگي قوی ميو-پليوسن سبب ب اال آمدگي قطعي رشته البرز و گسترش نهشته های کوهپایه ای حجي م
سازند هزار دره در امتداد مرز جنوبي آن شده است .چين خوردگي نهشته های مزبور داللت بر وجود جنبش های
زمين ساختي جوان مي نماید .نهشته های پليوسن-کواترنری منطقه مورد بررسي غالب اً شامل کنگلومراهای سازند
هزار دره (واحد -Aریبن )1955،است .این نهشته ها رخساره زمين ساختي ( )Tectofaciesرا نشان مي دهند و از
کنگلومراهای به رنگ خاکستری روشن و کمي درون الیه های ماسه سنگ-مادستون در بخش تحتاني تشکيل شده

ﮐﺸ
ﻮر

است با دانه ها نيمه زاویه دار تا گرد شده و جورشدگي ضعيف .قطر دانه ها از یک تا  15و گاهي تا  25سانتيمتر در
تغيير و از منشاءهای گوناگوني هستند سيمان رسي-ماسه ای خاکستری رنگ آنها به طور محلي کمي آهکي است

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و معموالً بر حسب دوری یا نزدیکي به گسل های عمده ،درجات متفاوت چين خوردگي را نشان مي دهند و ن هشته
های چين نخورده کواترنری متشکل از آبرفت های جوان تر تقریباً افقي (منجمله سازند کهریزک) با ناپيوستگي بر
روی آنها قرار گرفته اند .سازند هزار دره با ضخامت حدود  1000متر در ناحيه الگو واقع در کوه هزار دره و گردنه

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قوچک (شرق تهران) با ناپيوستگي گاهي زاویه دار بر روی سازندهای قدیمي تر قرار گرفته است وليکن در مناطق
جنوبي گاهي با ناپيوستگي موازی ( )Paraconformityبر روی سازند قرمز باالئي نيز مشاهده شده است .ربين

کواترنری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

( )1955و همچنين دلنباخ ( ) 1964در شرق سوهانک همبری پيوسته و تدریجي بين دو واحد را گزارش نموده اند.
فسيل شاخصي در این سازند یافت نشده و تطابقات ناحيه ای پيشنهاد سن پليوسن و یا پليوسن-کواترنری را م ي
نماید.

زﻣﯿ

درباره زمان وقوع و ميزان تاثير رخداد پاسادنين بر گستره ی سرزمين ایران بين نویسندگان مختلف ات فاق نظر وجود

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ندارد .پدرامي (1366و ) 1360حدوداً نيمه باالئي ( 50تا  700متر) سازند هزار دره را مربوط به کواترنری زیرین و
چين خوردگي آن را ناشي از جنبش های اصلي رخداد پاسادنين در آخر کواترنری زیرین مي داند و پس آن تنها سه
اشکوب یخچالي چين نخورده توچال ،شمال تهان و آبعلي را معرفي نموده است و برخي دیگر ،نظریاتي ،دال بر
قدیمي تر و یا جوان تر بودن اظهار داشته اند ،در هر صورت ،نهشته های چين نخورده کواترنری (احتما الً
پلئيستوسن باالئي و هولوسن) منطقه مورد بررسي به شرح زیرند:
آن دسته از مخروط افکنه ها و پادگانه های کنگلومرائي که کم و بيش شبيه سازند هزار دره هستند (به خصوص
بخش فوقاني) و فقط با نداشتن چين خوردگي و تقریباً افقي بودن از آنها متمایز ميگردند با عالمت  Qنشان داده
شده اند که در این نقشه در شرق تهران رخ نمون هائي از آن ها دیده مي شود و چنانچه رخداد پاسادنين را در آ خر
پلئيستون زیرین فرض نمائيم ،این ها بایستي مربوط به قاعده پلئيستوسن باالئي و شاید در واقع بخش قدیمي تر
همان تغيير رخساره های جانبي و دانه درشت سازند کهریزک باشند.
بخش شرقي شهر تهران ( فعلي) در نقشه عمدتاً بر روی مخروط افکنه ها و پادگانه ها آبرفتي قدیمي ( )Q1قرار
گرفته که غالباً شامل سازند کهریزک (واحد -Bریبن ) 1955،مي باشد .سازند کهریزک به اواسط کواترنری نسبت
داده شده و گرچه در ناحيه الگو در بيست کيلومتری جنوب تهران ضخامت رسوبات ریزدانه و گرهک ها و قلوه های
طویل شبيه سنگ آهک دریاچه ای آن از حدود ده متر تجاوز نمي نماید وليکن در تغييرات جانبي ،هم ارزهای دانه
درشت تر آن به شکل پهنه ای از نهشته های آبرفتي مخروط افکنه ای ،وسيعي از دامنه های جنوبي رشته کوه البرز
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تا جلگه ها و تپه و ماهورهای جنوب ي تر نشان مي دهند .از مشخصات سازند کهریزک سخت نشدگي و جورشدگي
ضعيف است و شبيه مورن ها ،قلوه ها و تخته سنگ های با اندازه ای متغير (گاهي به حجم تا صد متر مکعب) در
زمينه ای ریزدانه تر از مواد رسي -ماسه ای شناور است و با نزدیک تر شدن به دامنه کوه ها ،دانه های درشت تر
فراوان تر مي گردند و ضخامت نيز تا  60متر (به ندرت بيش تر) افزایش مي یابد.
بخش قدیمي شهر تهران عمدتاً بر روی مخروط افکنه ها و پادگانه ها و پهنه های آبرفتي جوان (  )Q2قرار گرفته که
غالباً شامل آبرفت های تهران (واحدC-ریبن )1955،مي باشد .آبرفت های نيمه عهد حاضر ( )Sub-recentتهران،
برخالف سازند کهریزک زیرین ،با الیه بندی واضح و تعدادی سطوح التریتي کنگلومرائي قرمز رن گ که معرف دوره
های عدم رسوب گذاری هستند مشخص مي گردند و در بين آن ها الیه های ماسه درشت ،ریگ ،قطعه سنگ و ب ه
ندرت تخته سنگ ها دیده مي شود .ضخامت آن از چند ده سانتيمتر تا معموالً  50متر و استثنائاً تا  100متر متغير
است .در شمال شهر شيب رسوب گذاری اوليه تا ده درجه و در جنوب شيب های تقریباً افقي و یا افقي نشان مي
دهند .قاعده این واحد معموالً از رسوبات قرمز رنگ تخریبي ریزدانه ،سخت نشده و با الیه بندی ضعيف تشکيل ش ده
است که به سمت جنوب ضخيم تر گردیده و در نواحي جنوبي تنها همين مواد همگن معرف آبرفت تهران هستند

ﮐﺸ
ﻮر

که به مقدار زیاد برای آجرپزی مورد استفاده قرار گرفته است .دست ساخته های ماقبل تاریخ پيدا شده در آبرفت
تهران داللت بر سن پارینه سنگي  10( Mousterianتا  70هزار سال قبل) مي نمایند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر روی آبرف های تهران ،آبرفت های عهد حاضر (واحد -Dریبن ) 1955،به شکل روکشي سطحي و شني با ضخامت
حدود یک متر قرار گرفته که جوان ترین واحد در ناحيه تهران است و در نقشه حاضر قابل نمایش به صورت جداگانه
نبوده اند .آبرفت های عهد حاضر سخت نشده و بهم نچسبيده گستره های سيالبي و بستر رودخانه ها با عالمت Qa l

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مشخص شده اند که در دره های الر و جاجرود قابل نمایش هستند.
در این نقشه ،رسوبات آبرفتي منطقه مورد بررسي آسرتو به علت تفکيک نشدن ،با عالمت  Quنشان داده شده اند که

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مشتمل است مخروط افکنه ها و پادگانه های آبرفتي جوان و قدیمي ،کولوویوم ( )Colluviumو خاک های بر جای
ماننده و رسوبات آبرفتي حوضه الر نيز مشخصاتي متفاوت نشان مي دهند و مربوط به پر شدن یک دریاچه قدیمي
هستند که به علت سد شدن دره با جریان های گدازه های دماوند در جنوب محل تالقي رودخانه های الر و دليچای

زﻣﯿ

به وجود آمده اند و در بخش فوقاني از گراول های متوسط دانه و در بخش تحتاني از رس ،سيلت ها و الیه های
نازک ماسه تشکيل شده است .سطح پر شده دریاچه در مرکز حوضه در ارتفاع  2540متری قرار داشته و با از بين

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

رفتن سد مزبور ،رودخانه سرگردان ،سری پادگان ه های پيچيده ای را در رسوبات دریاچه مزبور به وجود آورده اند که
در جنوب دمبک موه یازده عدد آنها تشخيص داده شده و در کل در پنج گروه اصلي دسته بندی گردیده اند .آلبان خ
( ) 1966با نمونه گيری از پادگانه های آبرفتي الر و سن سنجي با کربن  ،14سن حداقل  38500سال (پلئيستوسن
پسين) را برای مراحل اوليه فاز جوان تر خروج گدازه های دماوند که مسير رودخانه را سد نمو ده اند به دست آورده
است.
در بخش شمال شرقي نقشه حاشيه غربي سنگ های آتشفشاني کواترنری دماوند) (Qvdمتشکل از جریان های گدازه
تراکي اندزیت و تراکيت خاکستری تيره تا سياه رنگ رخنمون دارد و آسرتو( )1966اکثر فازهای جوان تر به وجود
آورنده شکل فعلي آتش فشان دماوند را پلئيستوسن باالئي و هولوسن نسبت داده است.
مخروط های آبرفتي جوان و قدیمي و کنگلومرای مخروط افکنه ای (  )Qfعدمتاً در دره الر گسترش یافته و قابل
نمایش به صورت جداگانه هستند.
دامنه های واریزه ای جوان و قدیمي و نهشته های فروریخته (  )Qsبه مقدار فراوان در شمال شرقي نقشه و اکثراً در
دامنه سنگ آهک های ژوراسيک و کرتاسه گسترش یافته اند.
زمين لغزش ها و سنگ ریزش ها و روانه های سنگي ( ) Qlدر دامنه های پرشيب پائين دست دیواره های صخره ای
مشاهده مي شوند .تراورتن اسفنجي متخلخل (  ) Qtrدر نواحي شمال شرقي نقشه و در حوالي آتش فشان دماوند و در

15

د

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

مجاورت با گسل ها گسترش یافته اند و غالباً با خروج آب های معدني ناحيه آتش فشاني دماوند درعهد حاضر
مرتبط هستند که برخي از آنها هنوز ادامه دارد و چشمه های آب گرم معدني نيز دیده مي شود.
سنگ های آذرین IGNEOUS ROCKS

رخ نمون های نامنظمي از سنگ های آذرین با سن های نه چندان دقيق و ترکيب شيميائي متفاوت در منطقه مورد
بررسي وجود دارد که سنگ های مزو زوئيک و ترشيری را قطع نموده اند و تعدادی از آنها نيازمندد بررسي های
تفصيلي بيش تری هستند.
آندزیت ،دولریت?Mza,d

رخنمون هائي از آندزیت ،دولریت ،توف سنگي ،آذر-آواری ها و گ اهي توده های کوچک دیوریتي در جنوب خجير،
جنوب تماشا و غرب زرآدر دیده مي شوند که با جایگا ه چينه شناسي نه چندان مشخص و گاهي گسله ،اکثر اً در
ارتباط با سنگ های ژوراسيک و کرتاسه ظاهر شده اند و احتما الً مي توانند مربوط به دو دوره فعال يت آتش فشاني
در تریاس باالئي (قاعده شازند شمشک) و نيز کرتاسه (غالباً در زیر سازند تيزکوه) باشند که هر کدام رخ نمون ه ای
مربوطه به تنهائي نيازمند بررسي های تفصيلي است.

ﮐﺸ
ﻮر

گابرو ،دیوریت Tgb

توده نفوذی گابرویي شمال مبارک آباد ،در شمال گسل محدود مي گردد و در جنوب به نظر مي رسد که در توف

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

های سبز سازند کرج (ائوسن مياني -باالئي) نفوذ نموده است و مي توان نتيجه گرفت که یک نفوذی ترشيری احتما ًال
در ارتباط با دوره حرکت اصلي گسل مشا-فشم مي باشد .توده ای کم و بيش مشابه آن (گابروئي-دیوریتي) و
محصور بين دو گسل در جنوب شرق آردینه (روستای تاره) در برداشت های اخير مشاهده شده است و توده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دیوریتي -گ ابروئي شمال شرق و اصفجان سازندهای شمشک و فجن را قطع نموده است.

و
اﮐﺘ

دیوریت-میکرودیوریت Td

دولریت ،آندزیت Td,a

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این توده در جنوب شرق قصر فيروزه و ظاهر اً با مشخصات نيمه آتش فشاني ( )Subvolcanicدر ميان سنگ های
آتش فشاني پالئوسن-ائوسن و نيز ک نگلومرای فجن باال آمده است و به نظر مي رسد که بين گسل قصر ف يروزه و
احتماالً امتدادهای غربي گسل مملوک محصور شده باشد .سن جوان تری از ائوسن پيشين برای آن منصور ا ست.

زﻣﯿ

رخ نمون های خيلي کوچکي از این سنگ ها در شمال روستای توچال ،شمال تماشا و جنوب شرق رودهن ،توف

سینیت Ts

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

های عصر عضو مياني سازند کرج را قطع نموده و باال آمده است و مي توانند مربوط به ائوسن پسين و یا جوان تر از
آن باشند.
در شمال لواسان (بزرگ) و نيز شمال گسل مشا-فشم دو توده ( استوک) نفوذی سينيتي ،توف های سبز عضو توف
مياني سازند کرج را قطع نموده و باال آمده است .اولي توده ای مدور از جنس سينيت سدیم دار بلور درشت مي باشد
که در چند صدمتری شمال لواسان (بزرگ) ظاهر شده است .دومي که بزرگ تر است چند کيلومتر شمالي تر پدیدار
شده و متشکل از سنگ های با ترکيب و بافت متفاوت است .بخش مرکزی آن از سينيت با بافت گرانولر و دانه
درشت تشکيل شده است و سنگ های حاشيه ای شامل سينيت درشت تبلور آلکالن و لوکوسينيت دانه درشت م ي
باشند .این نفوذی ها از سازن کرج که آن را قطع نموده اند ،جوان ترند و احتمال دارد که معرف توده های نيم ه
آتش فشاني مرتبط با آخرین فعاليت های آتش فشاني ائوسن در ناحيه باشند و یا این که هم سن حرکت ه ای اصلي
گسل مشا -فشم در مرز ميوسن-پليوسن.
گرانیت ،گرانو-دیوریت Tgr

این سنگ ها با گسترش حدود  15کيلومتر مربع ،در شرق گسل معکوس قصر فيروزه رخ نمون دارند و طبق تعاریف
موجود مي توان آن را استوک ناميد .ترکيب اصلي سنگ شناسي توده نفوذی گرانودیوریتي تا مونزو دیوریتي با بافت
اصلي گرانولر درشت است وليکن در نقاط مختلف آن تغييرات کم و بيش عمده ای مشهود است .در سمت شرق و
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در مجاورت سنگ های ژوراسيک و کرتاسه ،توده نفوذی ضمن تشکيل عمق زیادی نداشته و به سطح زمين رسيده و
ویژگي های نيمه آتش فشاني تا آتش فشاني دارد به طوری که در جنوب غرب ترکمن ده در مجاورت سنگ های
کرتاسه ریوداسيت و در مجاورت سنگ های ژوراسيک ميکروگرانودیوریت و ميکرودیوریت کوارتزدار تشخيص داده
شده است .در بخش های شمالي و جنوب غربي ،توده نفوذی ضمن جایگزیني از عمق قابل توجهي برخوردار بوده و
عمدتاً از گرانودیوریت تا مونزودیوریت با بافت گرانولر تشکيل شده است .توده نفوذی قصر فيروزه با پدیده شدید
دگرگوني مجاورتي همراه مي باشد که شدت آن در سنگ های اطراف متناسب با عمق توده متغير است و ضخامت
هاله دگرگون شده آن از چند متر تا چند ده متر تغيير مي نماید (م.داوری .)1366،کنگلومراهای سازند فجن در
جنوب توده نفوذی ،فاقد دانه های گرانودیوریتي توده مزبور است و لذا نفوذ آن ،پدیده ای جوان تر از ائوسن پيشين
ميباشد ضمن آن که بررسيهای ایزوتوپي نموه ها با روش پتاسيم-آرگون توسط تکنواکسپورت سني معادل 41 ±4
ميليون سال را مشخص نموده است ولذا پدیده مزبور مي تواند در ارتباط با فعاليت شدید پلوتونيکي ایران در اواخر
ائوسن و اوائل اوليگوسن باشد (م.داوری.)1366،
سیل های با ترکیب بازی و متوسط Tb

ﮐﺸ
ﻮر

در افق های متعدد از سازند کرج و نيزگاهي سازند فجن ،سيل های با ترکيب بازی و متوسط دیده مي شوند که
غالباً به همراه آن ها چين خورده اند .سيل های موجود در عضو شيل تحتاني سازند کرج در شمال غرب نقشه،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گنبدهای داسیتی نیمه آتش فشانی Tda

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميکروگابرو و ميکرودیوریت تشخيص داده شده اند (ب.اميني.)1993،
ناگفته نماند که تعدادی از سيل ها هم در واقع درون الیه های عدوسي شکل طویلي از سنگ های آتش فش اني
هستند که آسرتو برخي از آن ها را اوليون بازالت و آندزیت تشخيص داده است.

و
اﮐﺘ

در حدود سه کيلومتری جنوب تا جنوب غرب قصرفيروزه دو توده کوچک گنبدی شکل از سنگ های داسيتي به

ریولیت ،داسیت ریولیتی Tr

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رنگ صورتي تا بنفش از ميان کنگلومراهي سازند فجن باال آمده است .حاشيه آنها ضمن باال آمدن خرد و برشي ش ده
است و قاعدتاً بایستي جوان تر از ائوسن پيشين داشته باشند.

زﻣﯿ

رخ نمون کوچکي از سنگ های ریوليتي روشن رنگ در حدود  20کيلومتری شمال غرب بومهن قابل مشاهده است
که سنگ های واحد  Eakرا قطع نموده اند و لذا مي بایستي سني جوان تر از ائوسن مياني داشته باشند.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

دایک های با ترکیب متوسط تا بازی

در برخي نقاط منطقه دایک ها سنگ های پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و ترشيری را قطع نموده اند .دایک های دیابازی
سبز تيره در سازندهای پالئوزوئيک تحتاني گسترش یافته اند که معرف وجود فاز نفوذی در پالئوزوئيک هستند
وليکن تمایز آشکاری بين آن ها و انواع مشابه جوان تر نمي توان قائل شد .دایک های با ترکيب متو سط و بازی که
سنگ های ژو راسيک باالئي و کرتاسه را قطع نموده اند احتماالً در ارتباط با فاز قوی آتش فش اني ائوسن هستن د
وليکن دایک های موجود در خود سازند کرج و نيز دایک های موازی با گسل ها مي بایستي جوان تر باشند.
زمين ساخت TECTONIC

منطقه مورد بررسي محل ظهور پدیده های مهم زمين ساختي است که از دیرباز مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به
دست آمده همراه با دانسته های جدید ،آن چنان حجمي از اطالعات را فراهم نموده است که حتي ف هرست آنها هم
در فضای مختصر حاشيه این نقشه نمي گنجد .کلياتي از زمين شناسي ساختاری منطقه به شرح زیر ا ست.
رشته کوه البرز به شکل کماني عریض حاشيه جنوبي فرونشستگي پهناور دریای خزر را تشکيل داده اس .اشتوکلين
( )1974آن را حاشيه منطقه کوه زائي ایران مرکزی در نظر گرفته است .در بخش غربي البرز محور ساختمان ها
دارای امتداد  NW-SEاست که کامالً موازی بخش شمالي راندگي اصلي زاگرس ،گسل زنجا ن و امتدادهای
ساختماني قفقاز کوچک و بزرگ است .از طرف دیگر بخش شرقي آن با محور ساختمان های دارای امتداد تقریب اً
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 SW.NEو موازی با گسل بزرگ کویر مشخص مي گردد .این دو روند متفاوت ساختاری در البرز مرکزی بهم مي
رسند که یک محل را در رشته کوه البرز به وجود آورده ا ست .جالب توجه آن که دقيقاً در محل تالقي همين دو
امتداد است که آتش فشان بزرگ کواترنری دماوند برپا شده است (آسرتو .) 1966 ،مطالعات جدیدتر وجود سيستم
های برجستگي ها ( )Horstو فرو رفتگي های ( ) Grabenلوزی شکل هم راستا با دو امتداد فوق را مورد تاکيد قرار
داده و ب سياری از مسائل زمين شناسي البرز مرکزی را مرتبط با آن ها مي داند .نبودهای عمده رسوبي بر روی برخي
از برجستگي های قدیمي در فاصله های بسيار کوتاه جانبي ،تغييرات شدید رخساره ها و ضخامت های سازندها در
مسافت های قليل و یا قطع شدگي آن ها با تنها عامل فرسایش توجيه پذیر نيستند و به نقش حرکات بلوکي قائم و
تاثيرات آن ها بر شرایط حوضه های رسوبي مربوطه نيز بایستي توجه کافي بگردد (وحدتي.)1363،
سيمای کلي زمين ساختي منطقه مورد بررسي عمدتاً متشکل است از تعدادی گسل ها و چين های رانده شده و یا
خوابيده به سمت جنوب .چهارچوب بخش جنوبي البرز مرکزی از شمال به جنوب با چند عنصر مهم ساختاری
مشخص مي گردد :گسل معکوس کندوان ،روراندگي گرمابدر ،راندگي مشا -فشم ،گسل معکوس توچال (گسل شمال
تهران) و چين های جبهه ای ( )Frontal Flexureنئوژوني فرونشستگي جنوبي (آسرتو.)1966،

ﮐﺸ
ﻮر

گسل معکوس کندوان (خارج از مرز شمالي نقشه) یک گسل اساسي ریشه دار است که تا پي سنگ متبلور پره
کامبرین را در برگرفته و دارای امتداد  WNW-ESEو شيب تند به طرف شمال مي باشد و دو ناحيه با مشخصات

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متفاوت ساختاری را در مجاور هم قرار داده است :زون پالئوزوئيک مرکزی در شمال با چين های مالیم و گسل
شدگي بلوکي قائم به توسط این گسل در مجاورت زون ترشيری مرکزی در جنوب با رسوبات شکل پذیر بيش تر و
چين های هم شيب ( ) lsoclinalو روارندگي ها قرار گرفته است .تفاوت های توالي های چينه شناسي مناطق شما ل

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و جنوب این گسل ،داللت بر وجود گسل قدیمي دارد که حداقل از کرتاسه پيشين فعال بوده و شاید مرتبط با جا ب ه
جایي های قدیمي پره کامبرین باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل رورانده گرمابدر ( 5تا  6کيلومتر شمال گرمابدر و خارج از نقشه) کم و بيش از موازات گسل کندوان است و با
شيب کم به سمت شمال ،رسوبات شدیداً چين خورده زون ترشيری مرکزی را در مقابل سازندهای متراکم تر زون
پالئوزوئيک-مزوزوئيک جنو بي باال آورده است .در دره جاجرود مسافت جابه جایي (افقي) بيش از  5کيلومتر برآورد

زﻣﯿ

شده است (آسرتو .)1966،در نقشه چهارگوش  1:250.000آمل (تليق کننده ،وحدتي )1369 ،مشخص شده است
که این گسل پس از عبور از گارجره ،احتماالً در حوالي گچسر مي بایستي به گسل طالقان پيوندد و در شرق ،از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

شمال اللون دو شاخه شده و در گوشه شمال شرقي نقشه حاضر  ،راندگي ها ورارود و سفيد آبد را تشکيل داده و
ظاهراً با عبور از زیر آتش فشان دماوند ،به سمت شرق امتداد یافته است.
راندگي منشا-فشم (ميگون-مشا) یکي دیگ ر از گسل های اساسي ریشه دار البرز مرکزی است که نزدیک به حداقل
 170کيلومتر از آبيک تا فيروزکوه قابل تعقيب است و رسوبات پره کامبرین باالئي و پالئوزوئ يک زون پالئوزوئيک -
مزوزوئيک جنوبي را در مقابل سازندهای شدیداً چين خورده زون ترشيری جنوبي باال آورده است .شيب سطح گسل
از  35تا  70درجه به سمت شمال متغير است و لذا در نقاط مختلف مي توان آن را گسل معکوس و یا رانده در نظر
گرفت .تفاوت رخساره های مهم دو طرف گسل در سنگ های تا به قدمت کامبرین ،داللت بر دوره طوالني از جابه
جایي ها دارد و به همين دليل آسرتو آن را گسلي ریشه دار ،دارای عمق زیاد و شيب تند در اعماق زیاد و شيب تند
در اعماق (گسل معکوس) در نظر گرفته است .گسل مزبور از امامه تا فشم و ميگون و شهرستانک چند شاخه شده و
گسل های ميگون و آهار از انشعابات آن هستند.
گسل شمال تهران (گسل معکوس توچال) و چين های جبهه ای نئوژني ،زون ترشيری جنوبي را از فرونشستگي
نئوژن -کواترنری واقع در جنوب رشته البرز جدا مي سازد .گسل شمال تهران با طول بيش از  75کيلومتر و امتداد
تقریباً  W-Eشيب متغير تندی به سمت شمال دارد و از نزدیک کرج شروع شده و در حوالي لواسان (بزرگ) به
راندگي مشا -فشم مي پيوندد و باعث باال آمدن سازندهای ائوسن بر روی کنگلومراهای سازند هزار دره و نيز آبرفت
های چين نخورده کواترنری گردیده است .جابه جایي اصلي در امتداد این گسل قبل از پليوسن صورت گرفته وليکن
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در شمال تهران ،جابه جایي رسوبات پليوسن -پلئيستوسن در طول گسلي مشابه آن ،داللت بر جابه جایي های محلي
جزیي در طي کواترنری نيز دارد (آسرتو .) 1966،ناحيه عبور گسل مزبور گاهي شامل گسل های موازی دیگری نيز
هست و در دره حصارک شيب  55تا  65درجه و در فرحزاد شيب  70تا  80درجه به سمت شمال و حداقل سه
گسل به موازات تهران هم مشاهده شده است (گزارش شماره  56سازمان زمين شناسي ،بربریان ،قریشي و
همکاران.)1364،
چين های جبهه ای نئوژني (فرونشستگي جنوبي) با امتداد ( WNW-ESEهم امتداد با ال برز غربي) ،مرز با صفحه
فرونشسته کویر و حوضه ساختاری اوليگو-ميوسن قم است وليکن بررسي کنندگان مختلف درباره آن اتفاق نظر
ندارند .برخي آن را دنباله و جزیي از البرز (آنتي البرز) دانسته و اسامي واحدهای سنگي البرز را در این جا نيز به کار
برده اند و این در حالي است که در این بخش واحدهایي از قبيل سازند قرمز پائيني ،سازند قم و سازند قرمز باالیي
خاص ایران مرکزی و با همان اسامي بر روی واحد های شاخص البرز از قبيل سازندهای کند ،کرج ،فجن ،غيره ...قرار
گرفته اند و در واقع منطقه ای است که در آن شرای ط چينه شناسي البرز و ایران مرکزی تواماً دیده مي شود .به هر
صورت از مجموعه مطالب گفته شده فوق مشخص مي گردد که ساختار کلي البرز مرکزی سبب شده است ک ه سنگ

ﮐﺸ
ﻮر

های پره کامبرین از اعماقي نه چندان شناخته شده در زیر دشت کویر ،از شمال به جنوب ،در چند گام بزرگ ،در اثر
گسل های کندوان ،گرمابدر ،مشا -فشم و توچال (گسل شمال تهران) تا ارتفاع حدود سه تا چهارهزار متر باالی سطح

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دریا باال رفته است.
اضافه بر موارد فوق ،ضمن برداشت های اخير ،گسل های مهم دیگری نيز تشخيص داده شده اند که به همراه دیگر
اطالعات جدید منطقه بر روی نقشه حاضر اضافه شده است وليکن پاره ای از آن ها نيازمند بررسي های تفصيلي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيش تری است.
گسل رودهن با امتداد تقریباً شرقي -غربي و شيبي تند به سمت شمال ،کم و بيش مشابه و هم امتداد با گسل شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تهران است و در زون واقع بين دو گسل مزبور اثری از رسوبات کرتاسه مشاهده نشده است .این گسل در سمت غرب
(شمال کمرد) دو شاخه شده است .شاخه جنوبي کم و بيش تا تلوباال قابل تعقيب است و شاخه شمالي با عبور از
دیواره شمالي سد لتيان ،در لشگرک به گسل شمال تهران مي پيوندد .دنباله شرقي این گسل در جنوب شرق

زﻣﯿ

سادات محله و آبعلي سبب باال آمدن سنگ آهک های سازند الر بر روی سازند فجن شده است و در خارج از مرز
شرقي نقشه احتماالً با عبور از شهرستان دماوند ،در جنوب زرین کوه به انشعابي جنوبي از گسل مشا-فشم مي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

پيوندد.
گسل مملوک با امتداد تقریب اً شرقي -غربي و شيب ت ند به سمت شمال نيز سبب باال آمدن سنگ های مزوزوئيک
( غالباً سازند الر) بر روی کنگلومراهای سازند هزار دره شده است .در جنوب قره چشمه گسل قصرفيروزه (م.قریشي)
با امتداد  NW-SEبه این گسل پيوسته است وليکن بخش های غربي تر گسل مملوک قاعدتاً مي بایستي تا نواح ي
جنوب شرق تهران (مسگرآباد) امتدادیافته باشد که غالباً با گسله های مورب جابهجا شده اند .به س مت شرق و در
شمال عباس آباد و کاب جاليز ،تشخيص بخش های شرقي تر این گسل در زیر رسوبات شکل پذیر سازند کرج
مشکل است وليکن به احتمال زیاد با عبور از شمال رخ نمون سنگ آهک های سازند تيزکوه ،با گس ل مهم شرقي -
غربي حصار بن در جنوب ورقه دماوند (ب.اميني  )1996هم سو مي شود.
در شمال و به خصوص در جنوب کوه بي بي شهربانو قاعدتاً بایستي گسل های مهمي با امتداد  WNW-ESEوجود
داشته باشند که سازند سلطانيه را باال آورده و ظاهر نموده اند .این گسل ه رخ نمون های جنوب غربي نقشه را از
دشت پایين دست متم ایز ساخته و در حال حاضر غالباً با آبرفت پوشيده شده اند .در سه کيلومتری شرق باقرآباد،
گسل مشاهده شده دارای خردشدگي و برش های گسلي با عرص حداقل چند ده متر مي باشد.
دو روند ساختاری عمده البرز غربي و شرقي هم زمان نبوده اند و لذا سترس های بوجود آورنده آن ها سبب ایجاد
چين خوردگي های مکرر در سنگ های رشته البرز شده اند (وحدتي .)1363،در منطقه مورد بررسي چين خوردگي
های بسيار فراواني نيز قابل مشاهده هستند که شاخص ترین آن ها به اختصار عبارتند از :تاقدیس گسل شده آبناک
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به طول حدود  20کيلومتر که مهم ترین عنصر ساختاری دره زاگون است .ناودیس چهل چشمه-تيزکوه که از دره
باال تا پلور در ناحيه ای با طول بيش تر از  30و عرض  6تا  7کيلومتر دیده مي شود و ناودیسي با امتداد WNW-
 ESEو یال های پر شيب مي باشد .تاقدیس پلور در جنوب ناودیس چهل چشمه قرار گرفته و غالباً متقارن است.
ناودیس پهن ک کوه از فيل زمين تا دره هراز و نيز شرق آن ادامه دارد .بخش غربي آن از هراز تا پهنک کوه شکل
کامالً منظمي با یال های کم و بيش متقارن دارد .در نيمه جنوبي نقشه ،چين خوردگي ها غالباً مالیم تر هستند و
نمونه های مهم تر آن ها عبارتند از :ناودیس بومهن ،ناودیس دربندک ،ناودیس کوه سه پایه ،تاقدیس شمال پارچين،
ناودیس کوه قره آغاج و ناودیس (روستای) توچال.
بر اساس ارتباطات بين ساختمان های مختلف آسرتو چين های با امتداد  SSE-NNEرا به عنوان قدیمي ترین در
نظر گرفته است و چين های با امتداد  WSW-ENEبعد از آن ها تشکيل شده و لذا با گسل های  W-Eو WNW-
 ESEقطع شده اند .به عقيده آسرتو این گسل های آخری مي توانند هم زمان با روراندگي اصلي رشته البرز (ضمن
چين خوردگي قوی ميو-پليوسن) باشند .آخرین ساختمان ها ،گسل های نرمال با امتداد (تقریباً)  N-Sهستند که
مرتبط با یک فاز کششي مي باشند (آسرتو .) 1966 ،ظاهراً آتش فشان دماوند مي بایستي در محل تالقي دو روند

ﮐﺸ
ﻮر

شرقي و غربي عمده البرز با یکي از همين شکستگي های تقریب اً شمالي-جنوبي به وجود آمده باشد که اگر چه
موافق با نظر آسرتو در سنگ های جوان تر در ارتباط با یک فاز کششي تشکيل شده اند وليکن از دیدگاه کلي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمين شناسي اقتصادی ECONIMIC GEOLOGY

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تقسيم بندی و جهت یابي خطواره ها ،در واقع مي توانند همان شکستگي های عميق و قدیمي باشند که در عکس
العمل به سترس های جدیدتر ،مجدداً فعال گردیده اند (وحدتي 1362 ،و .)1376

و
اﮐﺘ

نقشه ها و گزارش های تل فيق شده در این ورقه از نظر اطالعات زمين شناسي اقتصادی فقير هستند و لذا کلياتي از
مواد معدني منطقه در زیر شرح داده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چندین الیه فسفاتي در عضو  Aسازند جيرود به توسط سازمان زمين شناسي مورد اکتشاف قرار گرفته است (موحد ،
قاسمي پور )1968 ،که در اطراف جيرود در حال استخراجند .زغال سنگ به وفور در معادن خاتون بر گاه ،شمال
گرمابدر و شمال اللون تا روستای شمشک از زمان های گذشته استخراج مي شده است .معادن گچ منطقه غالباً در

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ارتباط با سازندهای فجن و زیارت و نيز کند هستند.
رگه هایي از باریت (سولفات باریم) در جنوب خشک ه الر و نيز شمال شرق جورد وجود دارد .در کوه بي بي شهربانو
در قاعده تریاس خاک نسوز از زمان های گذشته استخراج مي شده است و نيز در شمال مبارک آباد ،حدفاصل
سازندهای مبارک و اليکا ،نهشته های برجای مانده التریتي گزارش شده است .دولوميت در سازندهای سلطانيه ،ميال
و اليکا به فراواني موجود است .سازندهای سنگ آهکي از قبيل مبارک ،الر،تيزکوه و سنگ آهک های کرتاسه باالیي
باری آهک پزی ،کارخانه سيمان و سنگ های ساختماني مورد استفاده قرار مي گيرند .در شمال شرق قصر فيروزه
در دولوميت های سازند اليکا اکسيد آهن حاصل از تزریق توده ن فوذی دیده مي شود و کربنات های سازند مزبور
تبدیل به مرمر شده اند که با گرانيت برای نمای ساختمان ها کاربرد دارد .توف های سبز و نيز ماسه سنگ های
قرمز سازند اللون در شمال ميگون به عنوان سنگ ساختماني مصرف مي شوند .رسوبات تخریبي قرمز رنگ و خيلي
ریز دانه آبرفت ها ی جنوب تهران برای آجرپزی مورد استفاده قرار مي گرفته است .ماسه سنگ های کوارتزیتي
سفيد رنگ (کوارتزیت رأس) برای مصارف متعدد شيشه سازی و سيمان سفيد و ساختماني کاربرد دارد .شن و ماسه
از آبرفت های بهم نچسبيده بستر رودخانه ها به وفور برداشت مي گردد و جدیداً برخي از انواع توفيت های سازند
کرج در کاخانه سيمان مورد مصرف قرار مي گيرند.
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