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ﻮر

محدوده نقشه یکصدهزارم جيرنده در شمال باختری شهرستان قزوین و جنوب خاوری شهرستان رشت ،در ميان
طولهای خاوریˊ 49˚ 30تاˊ 50˚ 00وˊ 37˚ 00تاˊ 36˚ 30جای دارد.
مهمترین مراکز جمعيتي منطقه شهرهای لوشان ،جيرنده ،دیلمان ،معدن سنگرود و روستاهای انبوه ،بره سر،

ﮐﺸ

بيوورزن ،گشنرود ،مالعلي ،پاکده و گوخوسب هستند ،منطقه مورد مطالعه بخشي از رشته کوههای البرز باختری را
در بردارد و منطق ه ای ناهموار و کوهستاني است که رشته کوههای آن روند خاوری -باختری دارند .بلندترین کوه

ﻌﺪ

ﻧﻰ

استان گيالن ،کوه درفک ،با ارتفاع  3410متر در بخش شمالي منطقه است .دیگر کوههای بلند منطقه ,کوه
چرمکش (با ارتفاع  2290متر) و کوه انگول (با ارتفاع 2510متر) هستند .پست ترین نقاط منطقه بستر رودخانه
سفيدرود (با ارتفاع  100متر از سطح دریا) در شمال باختری منطقه و بستر رودخانه شاهرود (با ارتفاع  300تا 600

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

متر از سطح دریا) در بخش جنوبي منطقه هستند .نيمه شمالي منطقه پوشيده از جنگلهای تنک تا متراکم است که
به تقریب نيمي از منطقه در بخش شمالي ،کامالً ناهموار و دارای پوشش متراکم جنگلي است (شمال خط دیلمان -
گوخوسب).
مهمترین رودهای جاری و دائمي منطقه سفيدرود ،شاهرود ،مالعلي و سارم هستند .منطقه را از دیدگاه آب و هوایي
به دو بخش شمالي و جنوبي مي توان بخش کرد .بخش شمالي (شمال خط کليشم-ب يورزن) منطقه ای کوهستاني و

و اﮐ

پوشيده از جنگلهای انبوه و تنک است .آب و هوای آن کوهستاني و متاثر از آب و هوای معتدل خزری است .روند
خاوری-باختری کوهها ی منطقه به سان سدی از گذر بخار آب برخاسته از دریایي خزر و بادهای مرطوب شمال

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

باختری به داخل بخش جنوبي منطقه (و ایران مرکزی) جلوگيری مي کند و به سبب ارتفاع زیاد ،این کوهها موجب
بارندگي زیادی در این ناحيه مي شوند .بخار آب برخاسته از دریایي خزر نخست سبب باال رفتن ميزان ر طوب هوا
مي شود ،آن چنان که رطوبت نسبي در بعضي نواحي در ماههای گرم سال به  %89مي رسد و دوم موجب تعدیل

ﯿﻦ

درجه حرار ت در تابستان و زمستان مي شود .افزایش بخار آب در این بخش موجب مي شود تا این منطقه بيشتر
روزهای سال مه آلود بوده و انجام عمليات صحرایي زمين شناسي بجز تابستان انجام ناشدني باشد .بخش جنوبي
(جنوب خط کليشم-ب يورزن) ،منطقه ای کوهستاني است که آب و هوای آن متاثر از هوای خشک و نيمه خش ک

زﻣ

ایران مرکزی است و در همه سال در مسير بادهای دائمي مي باشد .ميزان بارش در این بخش کم و محدود است ،به
گونه ای که به علت پایين بودن مقدار بارش و کوهستاني بودن ،حتي آب شرب مردم نيز به زحمت ت امين مي شود.

ﺎزﻣ

ﺎن

فصل مناسب کار در بخش جنوبي منطقه با توجه به دمای هوا و بارش ،اواخر تابستان تا اوایل پایيز ا ست.
با توجه به جای گيری ورقه مورد مطالعه در ميان چند شهر بزرگ (قزوین ،لوشان ،سياهکل و رشت) چند جاده
اصلي در منطقه و پيرامون آن کشيده شده است که از آن شمار مي توان به جاده قزوین-لوشان-رشت ،جاده لوشان -

ﺳ

جيرنده-دیلمان-سياهکل ،جاده جيرنده -بره سر-گوخوسب ،جاده رستم آباد-بره سر -کليشم اشاره کرد.

چینه نگاری

ورقه یکصدهزارم جيرنده بخشي از پهنه البرز مرکزی را در بردارد و در محدوده آن واحدهای سنگي پالئوزوئيک تا
عهد حاضر نمایان هستند .در این منطقه واحدهای پالئوزوئيک بيش تر ،در مناطق گسله ،بصورت برگه های رانده،
دیده مي شوند .واحدهای آتشفشاني -رسوبي مزوزوئيک بيشتر در شمال منطقه بصورت برگه های رانده در مناطق
گسله رخنمون دارند و بخشي بزرگ از منطقه بوسيله واحدهای رسوبي -آتشفشاني پوشيده شده است .بدليل
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گسلش شدید ،بيشتر واحدهای س نگي منطقه بر پيکر برگه های رانده و یا بریده نمایان هستند .از این رو ،ضخامت
واحدهای سنگي گوناگون ناشناخته و ناآشکار است.
واحد Clm

سنگ آهکهای دولوميتي سازند مبارک کهنترین واحد زمين شناختي منطقه اند که برونزدهای تکه ت که شده آنرا در
مناطق گسله پيرامون روستای سنگرود مي توان گواه بود .در شمال روستای چومول این سازند از سنگ آهکهای
ماسه ای و سنگ آهکهای دولوميتي نازک تا ضخيم الیه خاکستری تيره پدید آمده است که بگونه گسله بر روی
سنگهای آتشفشاني ائوسن رخنمون دارد و بگونه ای دگر شيب توسط سنگ آهکهای ائوسن پوشيده ميشود .در این

ﮐﺸ
ﻮر

جا ستبرای آنها بيش از  150متر است و در الیه های کربناتي آن ها فسيلهای زیر یافت مي شوند که بر پایه آنها
دیرینۀ تشکيل این واحد به تورنيزین ( )Tournaisianویزئن (  )Viseanنسبت داده شده است:

Echinoid,s spine, Crinoid,s stem, Earlandia sp., Pseudolituotubella sp. Kamaena sp., Aaujgalias sp.,
Tetrataxis sp., Bryozoa, Archaediscus sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحدهای  Psdو Plr

رخنمونهای سازند درود بر روی نقشۀ زمين شناسي بيشتر در مناطق گسله نمایانند ،در نماد واحد  Psdتفکيک شده
اند از این رو ارتباط آن با سازند مبارک آشکار نيست .سازند در ود از تناوب ماسه سنگهای کو ارتز آرنایتي ،سيلتستون

تﻣ

و گلسنگ به رنگ قرمز و سفيد با ميان الیه هایي از سنگ آهک پدید آمده است .ضخامت این واحد نزدیک به 150
متر است ولي در برخي نقاط بيش از  800متر هم مي رسد .در الیه های سنگ آهکي این سازند فسيلهای زیر یافت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي شود .ک ه بر پایه آنها زمان تشکيل این سازند به پرمين آغازین ساکمارین (  )Sakmarianنسبت داده شده است:
Pseudoschwargerina sp., Climacammina sp., Nummulostegina sp. Globivalvulina sp., Crinoid ,s stem,
Girvanella permica

و
اﮐﺘ

در پيرامون روستای ذکابر در ميان الیه های متناوب ماسه سنگي  -سنگ آهک درود ،ميان الیه هایي از سنگهای
آتشفشاني وجود دارد که به ظاهر وابسته به این سازند است .ویژگيهای سنگ شناختي این سنگهای آتشفشاني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بشرح زیر است:
بافت سنگ پورفيریتيک با زمينۀ ميکروليتيک است .متن سنگ از ميکروليتيک است .متن سنگ از ميکروليتهای
پال ژیوکالز پدید آمده است که بدليل دگرساني شدید بطور کامل به کربنات و کلریت تجزیه شده اند .مقدار کمي
کوارتز بصورت اوليه و ثانویه در متن سنگ وجود دارد .ترکيب سنگ آندزیتي بشدت تجزیه شده است.
سازند تخریبي درود بسوی باال گونه ای تير و ناگهاني به سازند کربناتي روته تبدیل مي شود .این سازند الیه بندی

زﻣﯿ

منظم بصورت متوسط تا ضخيم الیه دارد .سنگ آهکهای آن بيشتر از نوع بيوميکریت ،بيواسپاریت و
بيوميکرواسپاریت ماسه ای هستند .در برخي نقاط آثار دولوميتي شدن در آنها نيز دیده مي شود.
در جاهایي نيز در ميان الیه های سنگ آهکي سازند روته ميان الیه های مارني دیده مي شود .ضخامت این سازند ا ز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 300متر تا  700متر متغير است .فسيلهای زیر وابسته به زمان پرمين پایاني (مرغابين) در الیه های سنگ آهکي
این سازند یافت مي شوند:
Globivalvulina vonderschmitti, Codonofusiella sp., Agathammina sp., Mizzia? Sp. Vermiporella sp.,

در  12کيلومتری جنوب خاوری روستای توتکابن و در محل کوه شيرانک بر روی سازند روته تناوبي از سنگ
آهکهای نازک الیه وجود دارد که مربوط به سازند نسن هستند .سنگ آهکهای این بخش بطور محلي چرت دارند و
فسيلهای زیر که مربوط به جلفين است در آنها گزارش شده است:
Dagmartia Chanakchiensis, Geinitzina reperta, Geinitzia cf. taurica., Langella bozorgniai., Frondina
permica., Pachyphloia cf. cukurkoyi., Baisalina Pulchera., Globivalvulina vonderschmitti.,
Codonfusiella sp., Dunbarulla sp., Deckerclla sp., Langella sp., Parafusulina sp., Neoendothyra sp.,
Geinitzina sp., Hemigordius sp., Agathammina sp., Tuberitina collosa., Glomospira sp., Ostracoda.,
Vermiporella nipponica.
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در بيشتر نقاط بدليل گسلش شدید (در تاقدیس برگشته شمال روستای سنگرود) امکان تفکيک سازندهای روته و
نسن وجود ندارد ،از این رو بر روی نقشه این دو واحد تفکيک نشده اند .هم چنين در برخي منا طق بدليل بهم
ریختگي شدید تکتونيکي (گسلي) ،سازندهای پرمين بصورت تفکيک نشده و با نشانه  Pمشخص شده اند.
واحدهای TRle

در جنوب خاوری نقشه ،در پيرامون روستای تسکين ،بخشي از سازند اليکا با مرزهای گسله نمایان است .این
رخنمون گسليده در بخشهای زیرین از الیه های نازک شيل ،مارن و سنگ آهکهای دولوميتي نازک الیه به رنگ
خاکستری و زرد پدید آمده است که به سوی باال بتدریج با الیه های سنگ آهک دولوميتي متوسط تا ضخيم الیه

ﮐﺸ
ﻮر

خاکستری رنگ تبدیل مي شود .در بخشهای زیرین این واحد فسيلهای  Gastropodaمربوط به زمان تریاس آغازی
توسط ع .کيهاني گزارش شده است .نمونه های گرفته شده از الیه ها زبرین سازند با ترکيب سنگ آهک دولوميتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بدون فسيل (  ) Unknownعنوان شده اند .مرز پایيني این سازند با سازندهای مربوط به پرمين با ناپيوستگي (بدون
زاویه) همراه است و مرز باالیي آن با ولکانيکهای وابسته به سازند شمشک هم شيب است.
واحدهای TRJc

تﻣ

این واحد تخریبي در قاعده سنگ نهشته های ژوراسيک و بر روی الیه های سنگ آهکي سازند روته در شمال
روستای کليشم برونزد دارد و از تناوب م اسه سنگ ،کنگلومرا با قلوه های سيليسي به رنگ قرمز-ق هوه ای پدید آمده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .بيشتر قطعات خوب گردشده کنگلومرا از جنس سيليس است .جورشدگي کنگلومرا خوب به نظر مي رسد،
اندازه قطعات کنگلومرا از چند ميليمتر تا چند سانتيمتر متغير است.
واحدهای Jv ،TR Jv ،TR Jsh sو Jvt

و
اﮐﺘ

بخش اصلي سازند شمشک در منطقه بصورت واحد  TRJshsتفکيک شده است .این واحد تناوبي از ماسه سنگهای
ميکادار و شيل را در بردارد و بطور محلي در آن ميان الیه هایي از کنگلومرا با قطعات سيليسي و سنگهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آتشفشاني وجود دارند .فسيلهای گياهي فراوان ،الیه ها و عدسيهای ذغال از ویژگيهای واحد  TRJ shsدر منطقه
جيرنده است که با توجه به همسانيهای آن به سازند شمشک ،زمان تشکيل آن به تریاس پایاني -ژوراسيک آغازی
نسبت داده مي شود .واحد شيلي -ماسه سنگي شمشک در شمال کليشم با مرز هم شيب و تدریجي بر روی واحد J
 cقراردارد ،ولي در بيشتر نقاط با مرزهای تيز و ناپيوسته سازند روته را مي پوشاند.
در زیر و زبر سازند شمشک (افقهای آتشفشاني وجود دارد که بدليل گسلش منطقه جایگاه چينه ای دقيق آن

زﻣﯿ

چندان آشکار و دانسته نيست ولي دست کم سه افق آتشفشاني قابل تشخيص است .افق نخست (واحد  )TRJVدر
جنوب خاوری منطقه در بن این سازند نمایان است .این افق ،سنگهای آتشفشاني با ترکيب ميانه تا بازیک به رنگ
خاکستری تيره ارغواني را در بردارد که بصورت هم شيب بر روی سنگهای سازند کربناته اليکا ج ای دارند .برای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگهای آتشفشاني ژوراسيک در پيرامون روستای پشام ویژگيهای سنگ شناختي زیر گزارش شده است:
بافت سنگها پورفيریتيک افيتيک یا انترسرتال است .در متن برخي از نمونه ها درشت بلورهای پالژیوکالز و

پيروکسن و ندرتاً اوليوین یافت مي شود که بيش و کم به کانيهای ثانویه تجزیه شده اند .زمينه این سنگها از
پالژیوکالز (آندزین-البرادوریت) ،کلينوپيروکسن ،فلدسپاتهای آلکالن پدید آمده است که بيشتر آنها تا اندازه ای
توسط کانيهای ثانویه تجزیه شده اند .در زمينه سنگ کانيهای تيره ( )Opaqueو بيوتيت بمقدار ج زیي وجود دارد.
نام سنگها آندزیت بازالت تا اليوین بازالت گزارش شده است.
در پيرامون روستای ذکابر سنگهای آتشفشاني دیگری در بين سازند شمشک برونزد دارد که در گزارش نقشه یک

دویست و پنجاه هزارم زمان پيدایش آنها به دونين نسبت داده شده است ولي این واحد آتشفشاني بر روی واحد
شيلي شمشک  )TRJshshو به طور گسله در زیر سازند تخریبي -کربناته درو د قرار دارد که بدليل ارتباط نزدیک آن
به سازند شمشک بصورت واحد  Jvبر روی نقشه زمين شناسي معرفي شده اند .این واحد از گدازه های آندزیت -
بازالتي با بافت حفره دار پدید آمده است.
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در بخش مرکزی نقشه یکصدهزارم جيرنده ،در پيرامون روستای شيرکندی ،افق دیگری از سنگهای آتشفشان ي
ژوراسيک در باالی سازند شمشک دیده مي شود (واحد  )Jvtکه تناوبي از گدازه ،توف ،شيل و الیه های سنگ آهک
ماسه ای فسيل دار را در بر دارد .سنگهای این واحد در ترانشه کنار جاده رستم آباد -بره سر بخوبي دیده مي شوند.
گدازه های این واحد بافت پورفيریتيک با زمينه ميکروليتيک دارند .درشت بلورهای پالژیوکالز (آندزین-البرادوریت)،

ﮐﺸ
ﻮر

کلينوپيروکسن و به احتمال اوليوین در متن سنگها یافت مي شود .زمينه از فلدسپات ،کلينوپيروکسن و سوداليت -
آناليسم پدید امده است .در این سنگها کانيهای تيره و آپاتيت به مقدار جزیي وجود دارند ،ترکيب سنگي گدازه های
این واحد تراکي آندزی ب ازالت سوداليت -آناليسم دار است.
در بين الیه های آتشفشاني یاد شده ،الیه هایي از سنگ آهکهای ماسه ای -توفي وجود دارد که در آن
ماکروفسيلهای زیر با زمان ژوراسيک پایاني ( )Oxfordian-Tithonianتوسط م .بهرامنش گزارش شده است:

Plagiostama sp., Protocardina sp., Bathrotomaria sp., Aptyxiella

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر پایه موقعيت چينه ای این افق آتشفشاني و زمان یاد شده شاید بتوان آنراهم ارز سازند ژیپس-مالفير در منطقه
فيروزکوه دانست.
واحد Jl1

تﻣ

در گوشه جنوب خاوری منطقه (در پيرامون روستای پشام) برروی سازند شمشک رخنمون کوچکي از سنگ آهکهای
چرت دار خاکستری رنگ یافت مي شود که از دیدگاه سنگ شناختي با سازند الر همسان است .رخنمون کوچ ک

و
اﮐﺘ

واحدهای  JKl ،JKms ،K Cو Kl1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دیگری از این سازند در شمال کوههای البرز در یک منطقه گسله نمایان است که از نظر سنگي همسان به سازند الر
بوده و در آن فسيلهای آمونيت نيز وجود دارد.
واحد  J l1در شرق روستا ی پشام بطور دگر شيب توسط سنگ آهکهای کرتاسه آغازی پوشيده مي شود.
در شمال و شمال باختری ورقه در باالی رخنمونهای سازند شمشک یک واحد تخریبي -کربناته برونزد دارد که مرز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آن با سازند شمشک پوشيده و نامشخص است .این واحد شامل تناوبي از سنگ آهکهای مارني -ماسه ای ،مارن،
ماسه سنگ و سيلتستون است .رنگ عمومي واحد کرم یا زرد است ولي الیه های ماسه سنگي -سيلتستوني ب ه
رنگهای قهوه ای و خاکستری نيز دیده مي شوند .در این واحد فسيلهای گياهي دیده نشده است ولي ميکروفسيلهای
ژوراسيک پایاني -کرتاسه آغازین در آ ن یافت مي شود که برپایه آنها این واحد با نشانه  JKmsبر روی نقشه زمين
شناسي معرفي شده است .برخي از فسيلهایي که توسط ش .اله مددی از این واحد گزارش شد بشرح زیر است:
Saccocoma sp., Radiolaria sp., Spongia spicules
در شمال منطقه واحدی دیگر با سن ژوراسيک پایاني -کرتاسه آغازی وجود دارد ( )JKlکه از سنگهای آهکي

زﻣﯿ

متوسط الیه تا ضخيم الیه و توده ای به رنگ خاکستری تيره پدید آمده است .که بطور محلي در الیه های آهکي آن
ندولهای چرتي سياهرنگ وجود دارد ،مرزهای این واحد با سازند شمشک و  JKmsگسله یا پوشيده است .در این

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد فسيلهای زیر گزارش شده اند:
Nautiloculina sp., Bacinella irregularis, Textularids, Cylindroporella sp., Faverina., Sacoma sp.,
Globocheta sp., Nipponophycus sp., Orbitolina sp., Pseudocyclammina rugosa, Miliolids, Gastropoda,
Echinoids spine, Algal fragments, Actionporella sp., Salpinoporella sp., Neomeris sp.,

که براساس آنها زمان پيدایش این واحد به ژوراسيک پایاني -کرتاسه آغازی (آپتين) نسبت داده شده است .بخشه ای
باالیي واحد  JKlکه از سنگ آهکهای خاکستری رنگ اوربيتولين دار پدید آمده است و متعلق به زمان کرتاسه آغاز ی
هستند بصورت واحد  Kl1بر روی نقشه تفکيک شده اند که رخنمونهای آن در محل قله درفک ،جنوب رشي آباد و
در جنوب خاوری منطقه در پيرامون روستای گریبه نمایان است.
بطور محلي در شمال غربي نقشه یک بخش کنگلومرایي وجود دارد که بر روی نقشه بصورت واحد  Kcمعرفي شده
است .ای ن واحد به رنگ خاکستری تيره است و از کنگلومرای آهکي و ماسه سنگهای آهکي پدید آمده است .آثار
فسيلي در این واحد محدود است و بنظر مي رسد که بر روی واحدهای  JKقرار دارد.
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واحد Kv1

در ميان واحدهای آهکي  JKlو  Kl1افقهای آتشفشاني به چشم مي خورد که رخنمونهای آن در شمال منطقه
نمایانند .این سنگهای آتشفشاني بيشتر در ارتباط نزدیک با الیه های آهکي اوربيتولين دار کرتاسه پایيني هستند.
بگونه ای کلي بطور متناوب با آنها دیده مي شوند .گدازه های کرتاسه پایيني در نمونه دستي ساخت های حفره دار
و آفاننتيک دارند ولي بافت های ميکروسکوپي آن افتيک و اینترسرتال هستند .پالژیوکالز (آندزین – البرادوریت) و
کلينوپيروکسن (اوژیت تيتان دار) کانيهای اصلي سازنده سنگ ها به شمار مي آیند .در متن سنگ مقدار قابل
توجهي کلریت و تيتانيت (اسفن) و کانيهای ثانویه وجود دارد .ترکيب سنگ در حد آلکالي دلریت گزارش شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهای  Km2و Kl2

در شمال خاوری منطقه و در شمال روستای نياول ،الیه های سنگ آهکي  ،JKlبطور هم شيب و ناگهاني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

( )disconformablyتوسط الیه های سنگ آهک مارني کرتاسه باالیي (  )Kl2پوشيده مي شوند.
این واحد از سنگ آهکهای مارني ،نازک و منظم الیه پدید آمده است .ضخامت الیه ها بيشتر حد چندین سانتيمتر
است .از سنگ آهکهای این واحد فسيلهای زیر که مربوط به زمان سنومانين ( - )Cenomanianماستریشتين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

( )Maestrichtianس .سليماني گزارش شده اند.
Globotruncana sp., Globotr. Lapparenti., Globotr. Arca., Globotr. Mayaroensis., Rugoglobigerina
scotti,. Hedbergella sp., Heterohelix sp., Calcisphaerula sp., Stomiosphaera sphaericap sp., Pithonella
sp., Radiolaria.
افزون بر رخنمونهای واحد  Kl2در شمال خاوری منطقه این واحد در شمال باختری و در پيرامون جاده رستم آباد -
امامزاده هاشم نيز بخوبي نمایان است .در این جا واحد بگونه هم شيب بر روی واحد آتشفشاني کرتاسه آغازی جای

و
اﮐﺘ

دارد .بدليل پوشيدگي منطقه و گسليده بودن آن ،ضخامت این واحد نيز مانند واحدهای دیگر چندان مشخص نيست
و فقط بطور تقریبي  500تا  750متر برآورد مي شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در دامنه جنوب کوه درفک (در شمال روستای دفراز) واحد آهکي  Kl2کمي تغيير رخساره داده و اجزاء تخریبي آن
بيشتر مي شود بطوریکه در این محل واحد کرتاسه باالیي شامل تناوبي از سنگ آهکهای ماسه ای ،مارن و ماسه
سنگ آهکي است و بر روی نقشه بصورت واحد  Km2معرفي شده است .این واحد نازک تا متوسط الیه و منظم الیه
بوده و رنگ عمومي آن زرد کمرنگ مي باشد .با توجه به وجود فسيلهای زیر در این واحد ،زمان تشکيل آن به
کامپانين ( -)Companianماستریشتين ( )Masterichtianنسبت داده ش ده است (فسيل شناسي توسط ف .کشاني):
Globotruncana arca., Glb. Lapparenti group., Hedbergella sp., Heterohelix sp.,

واحدهای  Ktc2و Kv2

زﻣﯿ

واحدهای آتشفشاني کرتاسه باالیي در شمال خاوری منطقه رخنمون دارند ،که بطور هم شيب بر روی واحد  Kl2قرار
دارند .ترادف آتشفشاني کرتاسه باالیي با یک واحد متناوب رسوبي  -آتشفشاني (واحد  ) Ktc2آغاز مي شود که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کنگلومرا ،سنگ آهک و توفهای بلوری-سنگي الیه های اصلي آن به شمار مي آیند .رنگ این واحد خاکستری -سبز
بوده و دارای الیه بندی نسبت اً منظم است .الیه های کربناته از سنگ آهکهای ماسه ای -توفي پدید آمده اند و از آنها

فسيل های زیر گزارش شده است:
Globotruncana sp., Globotr. Lapparenti, Globotr. Arca., Globotr. Bulloides, Globotr. Ventricosa,
Ticinella roberti., Hedbergella washitensis., Paleotextularia sp.

با توجه به فسيلهای یاد شده زمان پيدایش این واحد به سنومانين -کامپانين نسبت داده شده است .سنگهای
پيروکالستيک این واحد بيشتر از نوع الپيلي توف و ندرتاً خاکستر توف هستند .از نظر اجزاء تشکيل دهنده مي توان

آنها را در ردیف توفهای شيشه ای و توفهای سنگي -ب لوری با ترکيب حدواسط قرار دا.
واحد  Ktc2حدود  100متر ضخامت دارد و بطرف باال بصورت تدریجي و هم شيب به یک واحد آتشفشاني متناوب از
گدازه و توف تبدیل مي شود .در نمونۀ دستي گدازه ها بيشتر ساخت حفره دار و در برخي نمونه ها ساخت
پورفيریتيک دارند .در زیر ميکروسکوپ افزون بر بافت های یاد شده ،بافتهای تراکيتي و اینترسرتال نيز در آنها دیده
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مي شو د .ترکيب گدازه های واحد آتشفشاني  Kv2تراکيتي تا آندزیت بازالتي است در برخي از نقاط اسپيلت و
کراتوفير نيز گزارش شده است.
واحد  Ecو Ect

در قاعده واحدهای رسوبي -آتشفشاني ائوسن یک واحد تخریبي ( ) Ecنمایان است که با ناپيوستگي واحدهای قدیمي
تر را مي پوشاند .این و احد تخریبي با رنگ قرمز (در اطراف روستای انبوه) و زرد (در شمال باختری روستای
سنگرود) از تناوب الیه های کنگلومرایي باميان الیه های ماسه سنگي پدید آمده است .قطعات کنگلومرا از جنس
سنگ آهک ،ماسه سنگ و گدازه های آندزیتي و داسيتي است .گردشدگي قطعات خوب و جورشدگي آنها ضعيف

ﮐﺸ
ﻮر

(اندازه قطعات از سانتي متری تا  100سانتيمتری) است .کنگلومرا خميره ماسه سنگي و سيمان کربناته -اکسيد
آهني دارد .ضخامت این واحد از چند متر تا  100متر (در اطراف روستای انبوه) متغير است .در اطراف روستای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کردانده (جنوب شرقي منطقه) ،شمال روستای دفراز و در جنوب روستای عاشور آباد در بين واحد  Ecالیه های توفي
وجود دارد که بطور محلي این ترادف بطور کامل به یک واحد متناوب تخریبي -توفي تبدیل مي شود که این بخش
بر روی نقشه زمين شناسي با نشانه  Ectتفکيک شده است .توفهای این واحد از نوع توفهای سنگي -بلورین هستند و
از نظر دانه ها در حد خاکستر توف یا الیپلي توف جای مي گيرد و ترکيب آنها حد واسط است.

تﻣ

واحد Et ،El

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد آهکي  Elگستره ای بزرگ از نيمه جنوبي منطقه را در بردارد .این واحد با رنگهای روشن مثل کرم و خاکستری
در بين واحدهای سبز و قرمز آتشفشاني بخوبي نمایان است .در بيشتر محلها واحد  Elبطور هم شيب بر روی
رسوبات قاعده ای ائوسشن  Ecیا  Ectقرار مي گيرد ،در برخي نقاط ضخامت رسوبات پي ائوسن کم و ناچيز است.

و
اﮐﺘ

بطور محلي واحد  Elاز سنگ آهکهای ميکرایتي ،سنگ آهک ماسه ای ،سنگ آهک توفي پدید آمده است و در
بيشتر نقاط آثار فسيلي ،بویژه نوموليت ها را در آنها مي توان دید .ضخامت واحد  Elاز  200تا  400متر متغير است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در جنوب منطقه (اطراف روستای خرکان باال) واحد کربناته  Elبطور جانبي به یک واحد توفي ( )Etتبدیل مي شود.
رنگ واحد توفي Etسبز روشن و خاکستری روشن است و بيشتر از توفهای ریز تا متوسط دانه (خاکستر تا الیپل ي
توف) پدید آمده است ،ترکيب سنگهای توفي آن اسيدی و در حد داسيت یا ریوداسيت است .بافت توفهای این واحد
پورفيروکالستيک یا ویتروکالستيک است در متن سنگ پورفيروکالست های پالژیوکالز و کوارتز و بندرت قطعات
سنگي وجود دارد .زمينه این سنگها از قطعات شيشه و بلورهای فلدسپات و کوارتز پدید آمده و نام آنها در ردی ف

زﻣﯿ

توفهای بلوری -شيشه ای و ندرتاً توفهای بلوری-سنگي جای دارد.
بر پایه وجود فسيلهای زیر در الیه های آهکي ائوسن ،زمان تشکيل واحد  Elبه ائوسن آغازی -مياني نسبت داده
شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Discocyclina sp., Rotalia sp., Lockarita sp., Ditrupa sp., Bryozoa,? Nummulites sp., Actionocyclina sp.,
Textularia sp., Bryozoa., Globorotalia sp., Porticulasphaera sp., Rubulus sp., Dendritina sp., Lagenidae,
Truncorotalia sp., Spicules.

واحد Eat

این واحد از تناوب انواع توفهای اسيدی -حدواسط پدید آمده است که در آن ميان الیه هایي از گدازه با ترکيب حد
واسط و الیه های تخریبي دیده مي شود  .رنگ این واحد قرمز و خاکستری تيره است و در گستره بزرگي از منطقه

نمایان است .توفهای این واحد بيشتر از نوع سنگي -بلورین یا بلورین -سنگي با ترکيب داسيت یا آندزیتي با
ویژگيهای پتروگرافي زیر هستند :بافت سنگي بيشتر از نوع پورفيروکالستيک است .در متن آنها افزون بر قطعات

سنگي درشت بلورهای شکسته پالژیوکالز (آندزین -البرادوریت) و کلينوپيروکسن در متن سنگها وجود دارد .زمينه
توفها بيشتر از قطعات شيشه ،بلور یا سنگ دگرسان (اکسيده یا کربناتيزه) پدید آمده است .در برخي از نمونه ها
قطعات شيشه ،زئوليتي شده اند.
در واحد  Eatافق هایي گوناگون از گدازه وجود دارد که بر روی نقشه برپایه بافت و ترکيبي سنگي بصورت دو واحد
تفکيک و مشخص شده اند .گدازه هایي که بافت مگاپورفيریتيک دارند بصورت واحد  Evpمعرفي شده است .در صحرا
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سنگهای این واحد با درشت بلورهای بزرگ پالژیوکالز مشخص هستند ،اندازه برخي از درشت بلورها به  4سانتيمتر
(شمال روستای شيرکوه) هم مي رسد .ویژگيهای پتروگرافي این واحد بشرح زیر است :بافت سنگها پورفيریتيک با
زمينه ميکروليتي و بطور محلي جریاني یا حفره دار است .در متن سنگ درشت بلورهای پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن
وجود دارد ،زمينه این س نگها ميکروليتهای پالژیوکالز ،فلدسپات آلکالن ،آمفيبول و پيروکسن را در بردارد .نام سنگ
شناسي آنها در ردیف تراکي آندزیت است.
افزون بر واحد Evpگدازه های دیگری در ميان واحد  Eatنمایان هستند که بيشتر بصورت عدسيهای کوچک بوده و
در برخي نقاط تغذیه شدن آنها بوسيله دایکهای تغذیه کننده ( )Feeder dikeکامالً نمایان است .این گدازه ها بر

ﮐﺸ
ﻮر

روی نقشه بصورت واحد  Ev1تفکيک و معرفي شده اند.
واحد Edt

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد توفهای سنگي -بلورین با ترکيب داسيت -آندزیتي را در بردارد که در جنوب شرقي شهر جيرنده رخنمون
دارد .سنگهای این واحد به رنگ سبز روشن و با الیه بندی متوسط تا ضخيم نمایان هستند .از دیدگاه دانه بندی
توفهای واحد  Edtبيشتر در حد الپيلي توف تا برش توف متغيرند .ضخامت این واحد  200تا  300م تر است .واحد
 Edtبر روی واحدهای  Eatیا  Elبصورت هم شيب قرار دارد و بوسيله واحد  Etvپوشيده مي شود.

تﻣ

واحد Etv

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد رخنمون گسترده ای در جنوب رودخانه شاهرود دارد و بصورت هم شيب واحدهای  Etیا  Edtرا مي پوشاند.
واحد  Etvتناوبي از گدازه های حد واسط توفهای اسيدی -حد واسط را در بردارد .گدازه ها بيشتر ضخيم الیه یا توده
ای بوده و بطور محلي ساخت های ستوني دارند .این سنگهای آتشفشاني بيشتر بافت پورفيریتيک با زمينه

و
اﮐﺘ

ميکروليتي ،ميکروگرانوالر و ندرتاً شيشه ای دارند .در متن آنها درشت بلورهای پالژیوکالز ،هورنبلند ،بيوتيت و
کلينوپيروکسن و ندرتاً اوليوین دیده مي شود .زمينه سنگ از فلدسپاتهای آلکالن ،پالژیوکالز ،مافيک و بندرت کوارتز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و کانيهای تيره پدید آمده است که تا اندازه ای به کانيهای رسي و اکسيدهای آهن تجزیه شده اند .از نظر سنگي و
شيميایي ترکيب سنگها در حد آندزیت ،تراکي آندزیت و آندزیت بازالتي با ماهيت کالکوآلکالن است .در برخي نقاط
که ضخامت و گسترش گدازه ها زیاد است ،برونزد آنها از واحد  Etvتفکيک و بصورت واحد  Ev2معرفي شده اند.
توفهای واحد  Etvمتنوع هستند بطوریکه در ميان آن توفهای سنگي  -بلورین ب صورت الپيلي توف ،برش توف و
آگلومرا با ترکيب حد واسط تا توفهای ریز دانه اسيدی قابل تشخيص است .از دیدگاه شيميایي ترکيب توفها،
داسيت -آندزیتي و ماهيت آنها کالکوآلکالن است.
واحد Evt

زﻣﯿ

در باالی واحد توفي -گدازه ای ائو سن ( ) Etvیک واحد متنوع توفي جای دارد که بر روی نقشه بصورت واحد Evt

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

معرفي شده است .این واحد از توفهای ریز تا درشت دانه (خاکستر توف تا برش توف) با ترکيب اسيدی -حد واسط
پدید آمده است .از نظر اجزاء ،این توفها در ردیف توفهای بلوری -شيشه ای ،بلوری-سنگي جای دارند .افزون ب ر

توفهای یاد شده در این واحد افقهایي از ایگنيمبریت نيز دیده مي شوند که رخنمونهای آن در جنوب خاوری
امامزاده بيورزن نمایان است.
برخي از الیه های توفي این واحد با رنگ صورتي و بافت پورفيروکالستيک در بين دیگر الیه های توفي مشخص
هستند .در متن این سنگها درشت ب لورهای شکسته پالژیوکالز ،بيوتيت ،و بندرت کانيهای مافيک دیگر خودنمایي
مي کند .زمينه این سنگها از شيشه و بلور پدید آمده است .این سنگها در ردیف توفهای بلوری -شيشه ای جای

دارند و رخنمون این توفهای توده ای تا ضخيم الیه در جنوب جاده بيورزن -سنگرود به چشم مي خورد .ضخامت
این واحد  150تا  200متر بوده و در شرق امامزاده بيورزن بطور دگر شيب توسط رسوبات تخریبي ميوسن پوشي ده
مي شود.
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واحد  Esو Em

واحد تخریبي  Esدر ميان باالی ترادف آتشفشاني ائوسن جای دارد و در برگيرنده تناوبي از الیه های ماسه سنگي با
ميان الیه هایي از کنگلومرا و توف است .تمام قطعات الیه های تخریبي این واحد از سنگهای آ تشفشاني پدید آمده
است .رنگ عمومي این واحد خاکستری و قهوه ای است ،ضخامت این واحد از  20تا  50متر متغير ا ست.
واحد تخریبي  Esبسوی باال به یک واحد مارني -ماسه سنگي ب ه رنگ قرمز و خاکستری روشن تبدیل مي شد ،درون
این واحد نيز الیه هایي از توفهای ریزدانه قرمز رنگ وجود دارد که بر پایه بررسي های پتروگرافي در ردیف توفهای
شيشهای  -بلوری ،جای مي گيرد .هم چنين در جنوب لوشان توفهای صورتي رنگ واحد  Evtروی واحد  Emدیده م ي

ﮐﺸ
ﻮر

شوند .این توفها از نوع توفهای بلوری-شيشه ای یا توفهای سنگي -بلوری هستند .ضخامت واحد  Emدر حدود 50
متر است.
واحد  Mcو Mm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در جنوب باختری نقشه ،واحدهای آتشفشاني یا تخریبي ائوسن با ناپيوستگي هم شيب توسط واحدهای تخریبي
ميوسن پوشيده مي شوند .در قاعده واحدهای رسوبي ميوسن یک واحد کنگلومرایي با رنگ صورتي -قرمز نمایان

تﻣ

است .قطعات کنگلومرا عموماً آتشفشاني هستند ،اندازه قطعات از چند دهم ميليمتر تا  15 – 10سانتيمتر تغيير مي
کند ،گردشدگي و جورشدگي قطع ات متوسط است .واحد کنگلومرایي قاعده ميوسن در پيرامون شهر دیلمان نيز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نمایان است که در این جا مرز آن با واحدهای آتشفشاني ائوسن دگر شيب مي نماید .ضخامت این واحد از  20تا
 100متر متغير است.
c
در پيرامون امامزاده بيورزن واحد  Mبسوی باال و بگونه تدریجي به یک ترادف متناوب از مارن ،گلسنگ ،سيلتستون

و
اﮐﺘ

با ميان الیه های ماسه سنگي تبدیل مي شود که با رنگ قرمز  -قهوه ای نمایان است .مارنهای این واحد بطور محلي
گچ دارند .این واحد بر روی نقشه با نشانه  Mmنشان داده شده است.
واحدهای کوارتز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسترش واحدهای کواترنر در نقشه جيرنده کم است و محدود به انباشته های بين کوهستاني و کف رودخانه ها و
واریزه های پای کوهها مي شود .در این نقشه پادگانه های آبرفتي و مخروط افکنه های کهن در پای کوهها بصورت
واحد  Qt1نشان داده شده اند .این انباشته ها از کنگلومرای نيمه سخت با ميان الیه های رسي -ماسه ای پدید آم ده
اند .در پيرامون روستای توتکابن (غرب منطقه) واحد  Qt1بيشتر از مارن و رس پدید آمده است و ضخامت شایان
توجه دارند .هر چند در برخي نقاط چنين مي نماید که بخشي از آنها وابسته به پليوسن -کوارتز باشن د ولي به دليل
افقي بودن ،الیه های رسوبي آن بعنوان واحد  Qt1نشان داده شده اند.

زﻣﯿ

واحد Qtr

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ته نشستهای آهکي (تراورتن) حاصل فعاليت چشمه های آهک ساز بصورت واحد  Qtrمعرفي شده اند که بيشتر در
کنار گسلهای اصلي و مناطق خرد شده برونزد دارند.

واحد Qt2

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

واحد Qal

نهشته های آبرفتي جوان در بستر رودخانه ها بصورت واحد  Qalنشان داده شده اند.
سنگهای نفوذی
واحد gb

در جنوب شهر دیلمان و در جنوب روستای بره سر و نقاط دیگر توده های کوچک تا متوسط با ترکيب گابرویي
نمایان هستند .در نمونه دستي این سنگها ساخت تمام بلورین دارند .و در ميکروسکوپ بافتهای گرانوالر ،افيتيک و
پوئي کليتيک از آنها گزارش شده است .پالژیوکالز (آندزین -البرادوریت) ،پيروکسن ،اليوین و مقدار کمتری
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فلدسپات آلکالن ترکيب کاني شناسي اصلي این سنگها را پدید مي آورند .در برخي از نمونه ها کلينوپيروکسن و
ارتوپيروکسن بصورت هم رشدی نمایان هستند ،کانيهای اوپک و بيوتيت کانيهای فرعي این سنگها به شمار مي
آیند .ترکيب سنگ شناسي آنها در ردیف اليوین گابرو و گابرونور یت جای دارد .از دیدگاه شيميایي این سنگها
سرشتي کالکوآلکالن پتاسيم باال و ترکيب اوليوین گابرویي دارند .سنگهای نفوذی واحد  gbواحدهای آتشفشاني
ائوسن را قطع نموده اند و قطعات حاصل از فرسایش آنها در کنگلومرای ميوسن وجود دارد لذا زمان تشکيل آنها
اوليگوميوسن است.
واحد an

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد بصورت دایک ،سيل و گنبدهای کوچک با ترکيب حد واسط -بازیک در بين سنگهای ائوسن جایگزین شده
اند که رخنمون آنها بویژه در بين واحد سنگ آهکي ( EIدر جنوب خاوری منطقه) بخوبي قابل تفکيک است .بافت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این سنگها پورفيریتيک ،اینترسرتال ،اینترگرانوالر گزارش شده است .در متن انواع پورفيریتيک درشت بلورهای
پالژیوکالز و کلينوپيروکسن و آمفيبول وجود دارد .زمينه این سنگها از پالژیوکالز ،پيروکسن و آمفيبول پدید آمده
است .کانيهای کوارتز ،آلکالي فلدسپات ،اوپک به مقدار جزیي در متن این سنگها وجود دارد .نام سن گهای این واحد

واحدهای ائوسن چنين مي نماید زمان تشکيل آنها ائوسن پایاني باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد dc

تﻣ

در حد تراکي آندزیت تا آندزیت بازالت تغيير مي کند.
با توجه به ترکيب همسان و نزدیک این توده های نيمه عميق با گدازه های ائوسن و جای گرفتن آنها در بين

توده های نيمه عميق با ترکيب اسيدی -حد و اسط که بشکل گنبدهای کوچک یا تيغه ،واحدهای آتشفشاني ائوسن

و
اﮐﺘ

یا قدیمي تر را بریده اند ،بر روی نقشه با نشانه  dcمعرفي شده اند .در نمونه دستي و در ز یر ميکروسکوپ سنگهای
این واحد بافت پورفيریتيک دارند .در متن آنها کانيهای پالژیوکالز (اليگوکالز -آندزین) و آمفيبول به پيکر درشت و

واحد gd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بلورهای شکل دار دیده مي شوند .زمينه بيشتر کوارتز -ف لدسپاتي است و مقدار کمي کانيها مافيک در آن دیده مي
شود .نام سنگهای این واحد بر پایه پتروگرافي داسيت  -آندزیت است .ترکيب شيميایي توده های  dcبيشتر
گرانودیوریتي بوده و ماهيت کالکوآلکالن دارند.
در نقشه ،توده شمال روستای انبوه بصورت واحد  gdشناسانده شده است .بافت سنگهای این توده پورفيریتيک با

زﻣﯿ

زمينه ميکروگرانوالر یا گرانوفيریتيک است .در متن سنگها درشت بلورهای پالژیوکالز (اليگوک الز -آندزین) ،بيو تيت،
آمفيبول و کوارتز یافت مي شود .زمينه سنگها از فلدسپات و کوارتز پدید آمده است .در متن این سنگها آپاتيت،
کانيهای تيره بمقدار جزیي و کانيهای کلریت ،اپيدوت ،اسفن ،کربنات ،کانيهای رسي و سریسيت ب صورت کاني ثانوی ه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

حضور دارند .نم سنگها مونزونيت ،دیوریت ،کوارتزمونزونيت و توناليت است .از دیدگاه شيميای ي ترک يب سنگها کوارتز
مونزونيتي تا توناليتي است و تمام آنها ماه يت کالکوآلکالن و متاآلومين دارند و در ردیف گرانيتي تيپ  Iجای مي

گيرند.

واحد d

واحدهای آتشفشاني ائوسن توسط دایکهای آندزیت -بازالتي قطع شده اند که برروی نقشه بصورت واحد  dشناسانده

شده اند.

زمین شناسی ساختمانی

منطقه جيرنده در پهنه البرز باختری جای دارد .تغيير شکل سنگها در این منطقه بيشتر بشکل گسلش و چ ين
خوردگي بوده است .مهمترین گسلهای منطقه از نوع راندگي هستند که با روند تقریبي خاوری -باختری در س ه
منطقه زیر نمایان هستند.
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منطقه راندگی کوههای انگول

این منطقه در جنوب خاوری نقشه جای دارد ،و از شماری راندگي با روند خاوری -باختری با ساختمان دوپلکس
( ) duplexپدید آمده است ،شيب گسله ها بيشتر به سمت جنوب است .در این منطقه رانده برگه هایي از واحدهای
سنگي کربونيفر ،پرمين ،تریاس ،ژوراسيک و ائوسن دیده مي شود که بر روی واحد کنگلومرایي نئوژن رانده شده اند.
جهت حرکت یا راندگي ( )Vergencyبه سمت شمال مي باشد ،در برخي از گسلهای رانده این منطقه شواهدی از
وجود مولفه امتداد لغز را ستبر دیده مي شود.
منطقه راندگی کوههای البرز

ﮐﺸ
ﻮر

این منطقه راندگي در بخش مرکزی منطقه و در شمال شهر لوشان نمایان است .روند کلي راندگيها خاوری باختری
است و ش يب همه آنها به سوی شمال و جهت حرکت صفحات به سمت جنوب مي باشد .در این منطقه نيز برگه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هایي از سنگهای پالئوزوئيک پایاني ،مزوزوئيک و حتي ائوسن وجود دارد که برروی واحدهای تخریبي ميوسن رانده
شده اند .منطقه راندگي کوههای البرز از برگه های راندگي گوناگون با ساختمان دوپلکس ( )Duplexپدید آمده
است.
منطقه راندگی کوه درفک

تﻣ

افزون بر مناطق یاد شده ،در بخش شمالي منطقه ،بر پایه روابط چينه ای ،راندگيهای مهمي وجود دارد که بدلي ل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پوشش گياهي متراکم تمام آنها قابل دید و به نقشه در آوردن نيستند ،بيشتر برگه های راندگي این م نطقه از
س نگهای رسوبي یا آتشفشاني مزوزوئيک پدید آمده اند که بنظر مي رسد به سمت جنوب حرکت کرده اند.
افزودن بر گسلهای راندگي ،در منطقه جيرنده تعداد زیادی گسل و شکستگي بصورت مزدوج وجود دارند که به نظر

و
اﮐﺘ

مي رسد جوانتر از گسلهای راندگي بوده و آنها را جا به جا نکرده اند .دسته اصلي گسلهای یاد شده امتداد شمال
باختری -جنوب خاوری د ارند و نسبت به دسته دوم فراوانترند .گسلهای این دسته مولفه های جابجایي شيب لغز و

گسل جیرنده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

امتداد لغز دارند که گسلهای جيرنده و بره سر  -کليشم مهمتر ین آنها هستند .گسلهای دسته دوم با امتداد شمال
خاوری جنوب باختری ج ابجایي امتداد لغز چپ بر را نشان مي دهند.
این گسل با روند باختر -شمال باختری ،خاور -جنوب خاوری ا ز شمال شهر جيرنده مي گذرد .در بيشتر نقاط
پوشيده است ولي در شمال و شمال باختری روستای انبوه منطقه خرد شده آن هم بویژه در پيرامون توده نفوذی

زﻣﯿ

این محل نما یان است .در این محل گسل به تقریب ،نزدیک به قائم است .مولفه جابجایي اصلي گسل جيرنده امتدا د
لغز از نوع راستي مي باشد .گسل جيرنده جابجایي شيب لغز معکوس نيز دارد که در ترانشه های جاده جيرنده -
یکنم بخوبي نمایان است .در این محل واحدهای آتشفشاني  Eatبر روی واحد سنگ آهکي ائوسن  Elرانده شده اند.
منطقه گسله بره سر -کلیشم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این گسله به موازات گسله جيرنده و در شمال آن قرار دارد و در مجموع با روند باختری -شمال باختری و خاوری -
جنوب خاوری همه واحدهای سنگي را در عرض نقشه را مي برند .در شمال روستای کليشم شيب گسل زیاد و به
سمت جنوب است که موجب حرکت سنگهای سازند روته بر روی سنگهای آتشفشاني ائوسن شده است .در برخي
نقاط سنگهای این منطقه ،جابجایي امتداد لغز راستبر را نشان مي دهند.
زمین شناسی اقتصادی

ذخایر معدني نقشه جيرنده محدود است و تنها در برگيرنده دو معدن زغال سنگ ،یک معدن سنگ مرمریت ،یک
معدن سيليس ،چند اثر معدني مس ،دو معدن متروک سرب و روی و چند اثر کائولن است که ویژگيهای زیر را
دارند.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
ذغال سنگ

معدن سنگرود در بخش باختری نقشه جای دارد ،این معدن از معادن قدیمي و بزرگ ذغال سنگ ایران به شمار مي
آید ،که از ذغالهای موجود در سازند شم شک بهره برداری مي کند و در زمان حاضر از معدود معادن ذغال سودآور
ایران به شمار مي آید .در محل معدن دیوخاني نيز چند تونل بر روی الیه های ذغال دار سازند شمشک حفر شده
است ولي هنوز فعاليت استخراج معدن آغاز نشده است.
سیلیس

الیه های کوارتزیت سازند درود در برخي نقاط بدليل خلوص باال ارزش اقتصادی دارند .در جنوب بره سر رخنمونه ای

ﮐﺸ
ﻮر

گسله و خرد شده کوارتزیتي درود جهت ماده اوليه سيليس مورد بهره برداری قرار مي گيرد .دیگر افقهای ارزشمند
این ماده معدني را در کوههای البرز مي توان جستجو کرد.
مس

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در منطقه جيرنده در چند نقطه آثار کاني سازی مس بيشتر بصورت ماالکيت و آزوریت نمایان است .که از آن شمار
مي توان به آثار مس در باختر روستای شاه شهيدان ،در اطراف پمپ بنزین رستم آباد و خاور روستای قره دولي

برپایه مطالعه کانه نگاری در سبک بریت مقدار کمي آرسنيک وجود دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سرب و روی

تﻣ

اشاره کرد ولي حجم و عيار کاني سازی در هيچ یک با اهميت نيست.
در خاور روستای دفراز در داخ ل سنگهای توده نيمه عميق داسيتي آثار کاني سازی پيریت بچشم مي خورد که

در خاور روستای حشمت آباد (در مسير توتکابن -بره سر)( معدن متروک سرب و روی جميل) جای دارد .در کندو

و
اﮐﺘ

کاوهای معدني آن دو تونل وجود دارد که بر روی رگه های سيليسي-برشي با امتداد  WNW-ESEکنده شده اند،
درازنای رگه مشخص نيست ولي ضخامت آنها  0/ 5تا  1متر است سنگ درونگير آن سنگ آهکهای توده ای کرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پایيني است .رگه از نوع سيليسي -برشي هستند .بر پایه مطالعه کانه نگاری بافت کاني سازی از نوع پرکننده
فضاهای خالي یا  Open spaceاست .پيریت ،گالن ،اسفالریت و روتيل کاني های اصلي رگه های این معدن به شمار
مي آیند در کنار آنها کاني های کروليت ،سروزیت ،اسيمت زونيت و ليمونيت بصورت ثانویه در رگه پدید آمده اند.
نتيجه تجزیه شيميایي یک نمونه از رگه های این معدن متروک بشرح زیر است:

l.l 56.4

19/39%

%18/67

%0/15

( 178گرم در تن)

( 20گرم در تن)

زﻣﯿ

نمونه

Zn

Pb

Cd

Ag

Mo

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال شهر دیلمان شواهدی از یک معدن متروک سرب و روی وجود دارد که بدليل ریزش توده های خاک بر
روی آن ،در زمان حاضر اثری از آن نمایان نيست.
کائولن

در شمال چلکاسر (در بخش مرکزی) و در پيرامون روستای خرکان باال (در جنوب) ،سنگهای آتشفشاني ائوسن زیر
تاثير محلولهای هيدروترمالي یا محلولهای فرورو دگرسان شده اند .محصول دگرساني ذخایر کوچک کائولن است .که

در خاور روستای خرکان باال مورد بهره برداری نيز قرار گرفته اند ،ولي به لحاظ حجم کم ارز ش اقتصادی چنداني
ندارند.
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