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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -6962شاهرود
موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه

نقشه یکصد هزارم شاهرود بخشي از رویه چهارگوش گرگان با مقياس 1:250،000است که در حدود جغرافيائي
ˊ 54˚30ˊ -55˚ 00طول شرقي و ˊ 36˚00ˊ -36˚ 30ع رض شمالي در استان سمنان قرار دارد .بزرگترین شهر
منطقه مورد مطالعه شهرستان شاهرود با وسعت  51419کيلومتر مربع ميباشد که در واقع بزرگترین شهرستان استان
سمنان بوده و دارای  1365متر ارتفاع از سطح آبهای آزاد است .شهر بسطام در منتهي اليه شمال شرق نقشه دومين
شهر بزرگ منطقه مورد مطالعه بوده که دارای ارزش و قدمت دیرینه است.

ﮐﺸ
ﻮر

مهمترین روستاهای منطقه ،روستاهای :مجن واقع در شمال غرب شاهرود ،دهمال واقع در جنوب غرب شاهرود و
مهماندوست ،کالته خان ،حسين آباد و علي آباد واقع در جنوب غرب شاهرود ،قلعه شوکت نظام و تل واقع در جنوب
شاهرود مي باشند .منطقه شاهرود دارای دامداری و توليدات کشاورزی قابل توجه ای نظير سيب زميني ،فلفل،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

صيفي جات ،پنبه ،آفتابگردان ،تنباکو ،گندم ،چغندرقند و ميوه جاتي مانند انگور ،زردآلو و گالبي است .صنعت قالي بافي
نيز در روستاهای شاهرود دارای رونق خاصي ميباشد.

تﻣ

راههای دسترسی به منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

راههای اصلي منطقه مورد مطالعه :جادهه ای درجه یک (آسفالته) دامغان به شاهرود ،شاهرود به بسطام و مجن ،شاهرود
به ترود و جاده معدن طرزه ميباشد .سایر جادهها منطقه از نوع جادههای درجه دو مانند جاده معدن آموزشي دهمال

و
اﮐﺘ

و جادههای درجه سه ميباشد که مجموعاً دستيابي به برونزدهای منطقه را امکانپذیر نموده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ریخت شناسي ( )Morphologyو شرایط آب و هوایي منطقه

ارتفاعات شمالي منطقه مورد مطالعه بخشي از ارتفاعات البرز خاوری است .ارتفاعات البرز خاوری نسبت به ار تفاعات

زﻣﯿ

البرز باختری رو به نقصان گذاشته و کم عرض تر و باریکترند تا آنکه در  200کيلومتری خاور دریای خزر ارتفاعات آن
به دشت آرموت لي در شرق جنگل گلستان منتهي ميشود .بخشهای جنوبي نقشه نيز که سرزمين کویری ميباشد

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بخشي از ایالت ساختاری ایران مرکزی است .بلندترین نقطه منطقه مورد مطالعه را کوه چالوئي با ارتفاع  3750متر از
سطح دریا تشکيل داده است .نزوالت جوی رشته کوه های البرز در شمال شاهرود منبع اصلي تغذیه رودها و قنوات
این منطقه است .در قسمت جنوبي رشته کوههای کم ارتفاع موازی با رشته کوههای اصلي کشيده شده است که آنها
نيز با نزدیک شدن به دشت کویر کم ارتفاع ميشوند.
قسمت های شمالي منطقه مورد مطالعه در زمستان دارای آب و هوای نسبتاً سرد و خشک ،در تابستان دارای آب و
دهوای معتدل ميباشد اما قسمت های جنوبي منطقه دارای آب و هوای نيمه خشک کویری با بارندگي کم و رطوبت
اندک است .حداکثر درجه حرارت در منطقه  39/ 4°cدرجه سانتيگراد و حداقل درجه حرارت  14/ 4°cدرجه سانتيگراد
ميباشد .مقدار بارندگي ساليانه از  72/ 8ميليمتر تا  183/3ميليمتر است که در برخي از زمانها افزایش قابل توجهي
نيز دارد .مهمترین رودخانه منطقه شاهرود ،رودخانه تاش (یا شاهرود) است که از کانونهای آبگير شاه کوه و شاهوار
حد فاصل تاش و مجن سرچشمه گرفته و دارای ویژگي های رودهای فصلي است .این رود پس از دریافت چندین رشته
فرعي در ناحيه کوهستاني و پس از مشروب کردن اراضي پشت بسطام و زیر استاق به سوی کویرنمک ميرود بيشتر
قناته ای شهرستان شاهرود در بخش بسطام حفر شده است.
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زمين ریخت شناسي ()Geomorphology

بخش اعظم سنگ های رخنمون یافته منطقه در شمال نقشه قرار دارد و بخشي از ارتفاعات البرز خاوری ميباشد که
دارای روند گسترشي شمال خاوری-باختری است .این سنگ ها که در بيشتر مناطق ارتفاعات بلند و ستيغ ساز را
ساخته است اساساً از واحدهای رسوبي دریایي (سنگ آهکها) شکل گرفته که در دو مورد سنگ آهک های سازند الر
و سنگ آهکهای کرتاسه باالئي مرتفع ترین نقاط منطقه را تشکيل داده است .اما بخشهایي نيز از سنگهای فوق
اساساً واحدهای نرم فرسا نظي ر شيل ،مارن و کنگلومرا شکل گرفته است مناطق کم ارتفاع و پست را تشکيل داده است
نظير توالي های سازند شمشک ،سازند دليچای و بخش  Pgf1سازند مجن در ایالت ساختاری البرز خاوری منطقه و
توالي های مارني سبز و قرمز ایالت ساختاری ایران مرکزی منطقه ،واقع در شهر شاهرود ،اما همانگونه که بيان شد
مي توان ارتفاعات بلند ستيغ سازی که دارای شيب توپوگرافي زیادی بوده و پرتگاههای متعددی را پدید آورده است را
در سلسله کوه های شمال منطقه مورد مطالعه در توالي های سازند الر و کرتاسه باالیي مشاهده نمود .البته ميدانيم
که ریخت این پستي و بلندیها به جنس واحدهای سنگي پدیدآورنده آنها بستگي دارد .مکانهایي که جنس واحدهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

سنگي از سنگ های مقاوم در برابر فرسایش است بلندای بيشتری را نسبت به مناطق دیگر دارند و مناطقي که تواليهای
آن نرم فرسا ميباشند در برابر مقاوم نبوده و تحت تأثير شدید قرار ميگيرند بلندای کمتری نسبت به تواليهای دیگر
داشته و سرزمينهای کم ارتفاع و پست را تشکيل مي دهند .از اینرو است که در شمال منطقه مورد مطالعه که رخنمون

تﻣ

های مربوط به سنگ آهک های سازند الر وجود دارد مرتفع و ستيغ ساز هستند و در کنار بلندیهایي از سنگ آهکهای
کرتاسه باالیي گسترش قابل توجهای با روند گسترش خاوری-باختری دارند اما شاهد ارتفاعات بلند ستيغساز و

و
اﮐﺘ

موقعیت منطقه در زمین شناسی ایران

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پرتگاه های متعدد هستيم .اما در قسمت های جنوبي منطقه مورد مطالعه که دارای برون زدهایي از تواليهای مارني با
بلندای ناچيز و زمينهای کویری هستيم کمترین بلندای منطقه مورد مطالعه را مشاهده ميکنيم.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ویژگيهای زمين شناسي منطقه مورد مطالعه مربوط به دو ایالت ساختاری البرز و ایران مرکزی ميباشد بدین گونه
که قسمت های شمالي منطقه به ایالت ساختاری البرز و قسمتهای مياني و جنوبي منطقه به ایالت ساختاری ایران

زﻣﯿ

مرکزی تعلق دارد از اینرو در منطقه مورد مطالعه بسياری از حوادث و پدیدههای دو ایالت ساختاری فوق را ميتوان
مشاهده نمود که خود مجموعه عواملي هستند تا رخسارههای منطقه مورد مطالعه تفاوتهایي با رخساره های هم زمان
خود در سایر نقاط دو ایالت ساختاری مذکور داشته باشند.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بخش های شمالي منطقه که در برگيرنده ارتفاعات البرز خاوری است نمایانگر عملکرد رویدادهای کوهزائي ( Orgenic

 ،)phasesخشکيزائي و حرکات زمين ساختي مختلف و در نتيجه چين خوردگيها و گسلشهای متعدد ناشي از آن ها
است که سبب گردیده در منطقه مورد مطالعه ساختمان های تاقدیسي و ناودیسي و همچنين راندگي های متعددی
بوجود آید .از طرفي در قسمت های جنوبي منطقه مورد مطالعه (مربوط به ایالت ساختاری ایران مرکزی) ساختمانهای
تاقدیسي ،چينهای جناغي و پدیده راندگي قابل مشاهده ميباشد.
همانگونه که از رویت نقشه زمينشناسي شاهرود مشخص مي گردد اعظم رخنمونهای منطقه مورد مطالعه متعلق به
بخش خاوری رشته کوه های البرز است ،رشته کوههائي که باروند خاوری -باختری نسبتاً پيچ و خمدار در شمال ایران
و جنوب دریاچه خزر قرار دارد این رشته کوهها خود جزئي از قسمت شمالي کوهزائي آلپ-هيماليا در آسيای باختری
بشمار مي آید که از شمال به بلوک فرورفته کاسپين و از جنوب به فالت ایران مرکزی محدود ميشود .این رشته کوه ها
در حاشيه جنوبي خود نه تنها از نظر ساختمان زمينشناسي بلکه از نظر چينه شناسي نيز با ایران مرکزی شباهت دارد.
در حالي که خود نه تنها از نظر ساختمان زمينشناسي بلکه از نظر چينه شناسي نيز با ایران مرکزی شباهت دارد .در
حالي که حاشيه شمالي آن با دامنه جنوبياش دارای اختالفات فاحش زمينشناسي و چينهشناسي است .با توجه به
ارتباط ایران مرکزی با البرز مطالعات نشان ميدهد که تحرک ایران مرکزی به طرف شرق البرز بيشتر ظاهر ميشود
مثالً در ناحيه سبزوار ،البرز بوسيله یک ناحيه به شدت تکتونيزه شده حاوی تودههای افيوليت-رادیوالریت مربوط به
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کرتاسه باالئي-پالئوسن با عرض بيش از  100کيلومتر به جنوب متصل مي شود در این جا نيز حد جنوبي البرز را نباید
مرز دو ناحيه چين نخورده و چين خورده دانست بلکه حد واقعي آن را باید بين یک ناحيه با چين خوردگي نسبتاً آرام
(البرز) و یک ناحيه بشدت چين خورده با خواص ائوژئوسينکلينالي متعلق به ایران مرکزی دانست (اشتوکلين.)1974
افتخارنژاد ( )1359البرز شرقي را از البرز مرکزی -باختری جدا مي داند و عقيده دارد که در طول زمان سيلورین و
دونين زیرین گسل عطاری این دو بخش را از یکدیگر جدا مينموده است ولي در دونين پایاني بخش البرز خاوری و
باختری با ایران مرکزی ارتباط داشته است.
زمين شناسي ناحيهای
چینه شناسی
 -سنگهای پرکامبرین و پالئوزوئیک

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ های پرکامبرین و پالئوزوئيک با راستای گسترشي خاوری-باختری و تواليهای مشخص در منطقه مورد مطالعه
مشاهده ميشود .توالي های سازند بایندر به سن پرکامبرین به عنوان قدیميترین سنگها منطقه مورد مطالعه و
تواليهای سازند مبارک به سن کربونيفر به عنوان جوانترین سنگهای پالئوزوئيک منطقه برون زد دارند.
 -سازند بایندر ( )PЄbrپرکامبرین

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تناوبهای این سازند به عنوان قدیميترین سنگ های منطقه در مغزه یک تاقدیس در کوه خربش رخنمون دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

تواليهای این سازند از تناوبهای سنگ ماسه کوارتزیتي سفيد ،شيلهای ميکاسه سبز و قرمز نازک الیه ،سنگ سيلتي
و دولوميتهای قهوهای و خاکستری چرت دار حاوی استروماتوليت تشکيل شده است .در این توالي باند ضخيمي از
سنگ تراکيت کربناتيزه که دارای بافت پورفيریتيک با زمينه تراکيتي است مشاهده ميشود .تناوبهای این سازند
 -سازند سلطانیه ( -)Єsکامبرین زیرین

و
اﮐﺘ

هسته تاقدیس خربش را سازمان ميدهد و با ضخامت تقریبي  130متر در مکان فوق قابل رویت است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این سازند از دولوميتهای توده ای قهوه ای روشن تا خاکستری حاوی چرت فراوان و ساخت استروماتوليت تشکيل
شده است .دولوميتهای فوق یالهای تاقدیس خربش را سازمان دادهاند و دارای ضخامت تقریبي  300متر ميباشند.
 -سازند باروت ( -)Єbtکامبرین زیرین

زﻣﯿ

سازند باروت در ناحيه مورد مطالعه از تناوبهای دولوميت قهوه ای و خاکستری روشن حاوی پر بصورت رگه ای و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

گرهگ و سنگ آهک های خاکستری با متن ميکرواسپارایتي و شيلها رسي بنفش رنگ تشکيل شده است .حجم قابل
توجهي از تواليهای فوق را شيلهای مذکور سازمان داده است .همچنين در تناوبهای فوق باندهائي از دیاباز کربناتيزه
که دارای بافت افيتيک و انترستال است دیده مي شود که دارای نماد سبز تيره هستند .سنگ آهکهای معرفي شده
در توالي سازند باروت با بافت ميکرواسپارایتي فاقد ميکروفسيل ميباشند .این سازند با فصل مشترک تدریجي بر روی
دولوميت های سازند سلطانيه قرار دارد و در مرز باالیي خود توالي های سازند زایگون بواسطه همبری از نوع گسل رانده
( ) Thrust faultبر روی تواليهای این سازند قرار گرفته است .تناوب های این سازند در منطقه مورد مطالعه دارای
ضخامت تقریبي 390متر ميباشد.
 -سازند زایگون (-)Єzکامبرین زیرین:

کامبرین زیرین -این سازند با ضخامت تقریبي  110متر از تناوبهای ارغواني رنگ سنگ ماسه کوارتزیتي ضخيم الیه
و شيلهای رسي نازک الیه تشکيل شده است که رخنمونهای پست و کم ارتفاع را نمایان ميسازد .سنگ ماسههای
فوق که در واقع از نوع ساب آرکوز آهکي با رسيدگي از نوع ساب مچور هستند دارای ساخت رسوبي تيغهای
( )Laminationنيز ميباشد.
سازند در مرز زیرین خود با همبری از نوع گسل رانده بر روی تواليهای سازند باروت قرار گرفته و در مرز باالئي خود
با همبری تدریجي و همشيب به سازند اللون ميرسد.
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 -سازند اللون ( -)Єlکامبرین زیرین

این سازند از تناوب های ارغواني سنگ ماسه کوارتزیتي ضخيم الیه با بين الیهه ائي از شيلهای رسي نازک الیه تشکيل
شده است که نسبت به سازند زایگون دارای رخنمونهای قابل توجه و برجسته ميباشد .سنگ ماسههای فوق دارای
ساختمانهای رسوبي از قبيل تيغهای و تيغههای مورب ( )Cross laminationو موجواره (  )Ripple markهستند .این
سازند در مرز زیرین خود با همبری تدریجي و هم شيب بر روی تواليهای سازند زایگون قرار گرفته و در مرز باالئياش
با همبری ناگهاني و هم شيب به بخش یک سازند ميال ميرسد .تناوب های سازند اللون در منطقه مورد مطالعه دارای
ضخامت تقریبي 400متر ميباشد.
 -سازند میال ( -)Єmکامبرین میانی-باالئی

توالي های سازند ميال در ناحيه مورد مطالعه دارای گسترش قابل توجهي در راستای خاوری -باختری بوده و در بيشتر
نقاط نظم چينهشناسي خاصي را نشان ميدهد .تواليهای این سازند با ضخامت تقریبي  600متر در قالب پنج بخش
قابل بررسي است:
بخش  -1شامل ضخامتي از کوارتزیت سفيد که قاعده سازند ميال را تشکيل ميدهد ( .)Єm1این بخش در گذشته به

ﮐﺸ
ﻮر

عنوان کوارتزیت رأسي سازند اللون معرفي ميشد.

بخش -2بخشهای فوق از سازند ميال که در تواليهای این سازند تفکيک ميباشند از تناوبهای دولوميت خاکستری

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تيره و ضخيم الیه ،مارن زرد ،سنگ آهک خاکستری ،شيل و سنگ آهک شيلي چرت دار خاکستری حاوی پراکيوپود
و تریليوبيت ،سنگ سيلتي و سنگ ماسه آرکوزی قهوه ای تشکيل شده است (.)Єm 2-5

و
اﮐﺘ

 -معادل سازند لشگرک (-)Olاردوویسین زیرین

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند ميال در مرز زیرین خود بطور هم شيب و با همبری ناگهاني بر روی سازند اللون و در مرز باالئي خود توسط
توالي های معادل سازند لشگرک به سن اردوویسين زیرین با همبری تدریجي پوشيده ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تناوب های این سازند شامل سنگ ماسه ميکاسه ارغواني ،شيلهای ميکاسه سبز با ميان الیههائي از سنگ آهک نازک
الیه خاکستری ميباشد .سطح شکست سنگ ماسه های فوق سبز رنگ بوده و در سطح زیرین خود دارای
ایکنوفسيلهای فراواني هستند این سازند در مرز زیرین خود بطور هم شيب و تدریجي بر روی تناوب های بخش 5
سازند ميال قرار داشته و در مرز باالئي بواسطه یک نبود چينهای به توالي های سازند جيرود به سن دونين باالئي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ميرسد .تناوب های سازند فوق در منطقه مورد مطالعه دارای  500متر ضخامت تقریبي بوده و قابل مقایسه با بخش
 3سازند لشگرک در برش الگو است.
 -سازند جیرود ( -)Djدونین باالئی

تناوبهای سازند جيرود با ضخامت تقریبي  450متر در ناحيه مورد مطالعه در قالب چهار بخش به شرح زیر ميباشد:
 تناوب های شيل های ميکاسه ،شيل و سنگ ماسه قرمز رنگ که در قاعده سازند جيرود قرار داشته و بواسطه یک ناپيوستگي بر روی تناوبهای معادل سازند لشگرک قرار دارد)Dj1 ( .
 ضخامت قابل توجهي از کوارتزیت سفيد رنگ ()Dj1 تناوبي از سنگ های ولکانيکي که بعضاً دارای بافت پورفيری بوده و عمدتاً از نوع آندزیت و گاهي مالگابرو هستند(.)Dj2
 تناوب های سنگ آهک خاکستری ضخيم الیه و پرفسيل حاوی تعداد فراواني از فسيلهای براکيوپود با شيلهاینخودی و سياهرنگ الیه با بين الیه هائي از طبقات ضخيم الیه سنگ ماسه کوارتزیتي قهوهای ( )Dj3بر اساس
براکيوپودهای مطالعه شده از توالي مذکور توسط بهرامنش تهراني( )1373سن دونين باالئي (فرانسنين-فامين) برای
تواليهای فوق تعيين شد.
از براکيوپودهای شناسائي شده ميتوان نمونههای زیر را نام برد:
)Sulcathyris ct. compomanessi (VERWEUIL and ARCHIAC
Sulcathyris ct. pentagonia
)Spinocyrtia cf. epigone (PAECHELMANN
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)Spinatrypina tubaecostata (PAECHELMANN
)Schizophoria cf. striatula (SCHLO THEIM
)Cyrtospirifer cf. archiaci (MURCHISON
)Cyrtospirifer cf. vernecuiliformis (PAECHELMANN
Trigonirhynchia daleidensis (ROMER).
Rhipidomella michelini

 -معادل سازند مبارک ( -)Cmکربونیفر زیرین

این سازند از تناوب های پرفسيل سنگ آهک خاکستری متوسط و نازک الیه و شيلهای زرد نازک الیه تشکيل شده
است .تناوب های این سازند صرفاً در مجاور جاده معدن آموزشي دهمال برون زد داشته و در سایر مناطق ناحيه مورد
مطالعه مشاهده نميگردد .مرزهای زیرین و زبرین این سازند در محل مذکور گسله است بدین گونه که در مرز زیرین
خود بواسطه عملکرد یک گسل رانده بر روی تناوبهای سازند شمشک ( )Js3قرار گرفته و در مرز باالئي نيز تناوب های
سازند شمشک ( )Js3توسط گسل رانده شاهرود بر روی تناوبهای آن قرار ميگيرند .بر اساس ميکروفسيلهای
شناسایي شده توسط ف-کشاني ( ) 1377و ع.کيهاني ( )1376به شرح زیر در سنگ آهک های این سازند سن کربونيفر
زیرین (ویزین) برای تناوبهای فوق تعيين شد.

ﮐﺸ
ﻮر

Earlandia volgaris, Endothyra sp.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تناوبهای فوق دارای ضخامت تقریبي  120متر در منطقه مورد مطالعه ميباشند.
 -سازند جمال ( -)Pjپرمین باالئی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

در منتهي اليه جنوب ناحيه مورد مطالعه برون زدهای تپه ای شکل از سنگ آهکهای خاکستری تيره به شکل تودهای
و سنگ آهک های سفيد و خاکستری روشن که شدیداً کریستاليزه شده اند مشاهده ميگردد که بخشي از سازند جمال
هستند .با توجه به روزن شناسایي شده در سنگ آهکهای فوق نظير نمونههای زیر ،سن پرمين انتهائي برای توالي

سنگهای مزوزوئیک

Parafusulina sp.
Globivalvulina sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهکهای فوق حدوداً  50متر ضخامت دارند.

و
اﮐﺘ

فوق تعيين شد (ف .کشاني.)1377 ،

زﻣﯿ

مجموعه تواليهای سازند اليکا ،شمشک ،دليچای ،الر و سنگهای کرتاسه باالئي سنگهای مزوزوئيک ناحيه مورد
مطالعه را با ضخامتهای قابل توجه تشکيل دادهاند.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سازند الیکا ( -)TReتریاس زیرین-باالئی

تواليهای سازند اليکا با روند گسترشي خاوری-باختری و ضخامتهای قابل توجه بصورت سفرههای رورانده ( )nappes
بزرگ و کوچک عمدتاً بر روی تواليهای سازند شمشک قرار گرفته اند و در محدوده نقشه یکصدهزارم شاهرود به..............
تقسيم و توصيف شده اند.
واحد ( TReتفکیک نشده)

تناوب های این واحد که در مجاور جاده معدن آموزشي دهمال بصورت یک سفره رورانده ( )nappeبزرگ بر روی
تواليهای سازند شمشک ( )Js3قرار گرفته است و بصورت تفکيک نشده ميباشد شامل سنگ آهکهای شيلي
خاکستری نازک الیه حاوی دو کفه ای کالریا ،سنگ آهک های ورميکوله خاکستری ،سنگ آهک خاکستری ،شيل
نخودی و دولوميتهای تودهای زرد است .سنگهای فوق بصورت بهم ریخته بوده و فاقد نظم چينهشناسي بوده و در
واقع معادل بخشهای آهکي و دولوميتي سازند اليکا در برش الگو ميباشند.
واحد TRe1

این واحد از تناوب های نازک الیه تا متوسط الیه خاکستری سنگ آهک ورميکوله و سنگ آهک شيلي حاوی دو کفهای
کالریا تشکيل شده است و در واقع معادل بخش آهکي سازند اليکا در برش الگو به سن تریاس زیرین بوده و دارای
 200متر ضخامت تقریبي در منطقه مورد مطالعه ميباشد.
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واحد TRe2

این واحد از تناوبهای سنگ آهکهای تودهای خاکستری گاهاً دارای رگههای کليست ،دولوميت زرد تا آجری ،سنگ
آهک خاکستری چرتدار با بين الیههائي از شيل های نازک الیه سبز تشکيل شده است .مابين تناوب های فوق چند
باند ولکانيکي بصورت سيل مرکب ( ) Composite sillاز جنس سونزودیوریت دگرسان شده ،دیوریت ،آندزی بازالت
دگرسان شده و کراتوفير با ضخامتهای حدود  4الي  5متر قابل رویت است .تناوبهای این واحد بصورت تکتونيزه با
ضخامت  500متر و گسترش قابل توجهي در ناحيه مورد مطالعه قابل رویت است .در سنگ آهک های این واحد روزن
بران زیر شناسائي شدند (ف.کشاني:)1377 ،
Involutina sp., ophthalmidium sp., Trochammina sp., Reophax sp., Ammobaculites sp., sigmolina ? sp.
And spirorbis sp.
روزن بر  Involutinaمعرف زمان تریاس باالئي است از اینرو مجموعاً برای این واحد زمان تریاس مياني -باالئي در نظر

گرفته شد.
سازند شمشک ( )Jsتریاس باالئی-ژوراسیک میانی

ﮐﺸ
ﻮر

توالي های این سازند در ناحيه مورد مطالعه بر اساس تنوع رخسارهای به چهار واحد تقسيم و توصيف شده است این
تناوبها که اساساً از سنگ ماسههای ارغواني تيره و شيل های سبز و ارغواني زغالدار تشکيل شده است به علت داشتن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حجم زیاد تناوبهای شيلي ،این سازند بصورت برجستگي های کم ارتفاع و پست در منطقه نمایان است .شروع سازند
شمشک را بر اساس فسيلهای گيا هي مطالعه شده در آن به زمان تریاس باالئي (نورین-ریتين) نسبت دادهاند که در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

برخي نقاط سن این سازند تا ژوراسيک مياني (با ژورسين) گزارش شده است (استامفلي .)1978 ،واحدهای سنگي
سازند شمشک در محدوده ورقه یکصدهزارم شاهرود با ضخامت تقریبي  1100متر که چين خوردگيهای متعددی را
نيز متحمل شده است و این امر باعث افزایش گستره توالي های فوق گردیده ،به چهارواحد زیر تقسيم و توصيف شده

و
اﮐﺘ

است:
واحد Jm

واحد Js1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شامل سنگ های قرمز مالفيروالتریت بوده که صرفاً در یک مکان منتهي اليه باختر منطقه در مجاورت جاده
معدن طرزه در ميان سنگهای تریاس ( )TRe2برون زد دارند.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این واحد صرفاً در یک مکان در منتهي اليه باختر منطقه در حاشيه جاده معدن طرزه با نظم چينه شناسي خاصي
نمایان است که تناوب های سنگ ماسه نازک و متوسط الیه سبز تيره ،شيل نازک الیه سبز و همچنين تناوبهای
متوسط تا ضخيم خاکست ری سنگ آهک و سنگ آهک شيلي تشکيل شده است و تقریباً دارای  100متر ضخامت
است.
واحد Js2

تناوبهای این واحد که دارای چهرهای سياه رنگ در بين تواليهای سازند شمشک است از تناوبهای شيل زغالدار
سياه نازک الیه و سنگ ماسههای سبز نازک تا متوسط تشکيل شده است و تقریباً دارای  300متر ضخامت ميباشد.
واحد Js3

تناوبهای این واحد که بخش اعظم تواليهای سازند شمشک را در منطقه مورد مطالعه تشکيل داده است از تناوبهای
سنگ ماسه ارغواني نازک تا ضخيم الیه و شيل های نازک الیه زغالدار سبز سازمان یافته است .در سطح زیرین سنگ
ماسههای فوق موجواره و همچنين در تواليهای مذکور آثار فسيل گياهي بطور فراوان رویت ميگردد .تناوبهای فوق
دارای حدوداً  700متر ضخامت ميباشند.
سازند دلیچای (-)Jژوراسیک میانی

توالي های سازند دليچای در ناحيه مورد مطالعه از ویژگيهای خاصي برخوردار است و از آنجا که اساساً از تناوبهای
مارني تشکيل شده است دارای رخنمونهای کم ارتفاع ،پست و نرم فرسایش ميباشد .تواليهای این سازند با 284
متر ضخامت در دو برش کوه پتال و ناحيه پریخان مورد مطالعه دقيق چينه شناسي و محيط رسوبي قرار گرفته است.
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(گياهي یزدی .)1378،مطالعات محيط رسوبي نشان مي دهد که سازند دليچای با یک رخساره ساحلي شروع شده و
عمدتاً رخسارههای آن مربوط به ناحيه نيمه عميق دریا ( )Continental slopeاست اما گياهي یزدی ( )1378پس از
انجام مطالعات پایان نامه کارشناسيارشد خود اعتقاد دارد که رخسارههای سازند دليچای عمدتاً مربوط به بخش عميق
دریای ( )Openmarine faciesميباشد .سن این سازند آمونيت های مطالعه شده از آن ژوراسيک مياني (با ژوسين
باالیي-کالووین) تعيين گردیده است (سيد امامي.)1376 ،
قاعده این سازند با هفت متر ضخامت سنگ ماسه آهکي برنگ قهوهای متعلق به محيط ساحلي آغاز ميگردد که بر
اساس آمونيت  Sphaeroceras exgr. Brongiatiپيدا شده در این سنگ ماسه و مطالعه آن توسط دکتر سيدامامي سن
با ژوسين باالیي برای قاعده سازند دليچای در نظر گرفته شد .بر روی سنگ ماسه فوق مارنهای سبز با ميان الیههای
از سنگ آهک خاکستری که دارای آمونيت فراوان از سه زون آمونيتي Merphoceras, Parkinson, Garantianaنظير
آمونيتهای  Grossourria sp. ،Choffatia sp. ،Souerbyceras tietzeو Reineckia sp.ميباشد قرار دارد که بر اساس
آمونيتهای فوق سن با تونين-کالووین برای تناوبهای مذکور تعيين شده است در نهایت بر روی تناوبهای یاد شده
تناوب سنگ آهک های متوسط الیه خاکستری روشن با مارنها ی سبز زیتوني آمونيت دار که حجم بيشتر توالي با

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ آهک است قرار ميگيرد .در قسمتهای باالئي فوق ندولهای چرت بطور پراکنده و اندک دیده ميشود.
آمونيتهای آخرین تناوبهای یاد شده سن کالووین را مشخص ميکنند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

توالي های سازند دليچای در منطقه مورد مطالعه بواسطه یک ناپيوستگي فرسایشي موازی ( )Disconformityبر روی
تناوبهای سازند شمشک ( ) Js3قرار داشته و در مرز باالئي خود بطور هم شيب و تدریجي توسط سنگ آهکهای
ضخيم الیه سازند الر پوشيده مي شود .ایجاد ناپيوستگي فوق ناشي از عملکرد رویداد کوهزایي سيميرین مياني (آقانباتي

سازند الر ( -)Jlژوراسیک میانی-باالئی

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 ،1373سيدامامي و علوی نائيني  ) 1990است که منجر به ایستایي رسوبي و دوره فرسایشي روشني در زمان ژوراسيک
مياني (باژوسين مياني) شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تواليه ای سازند الر در ناحيه مورد مطالعه از سنگ آهک های خاکستری روشن حاوی آمونيت تشکليل شده است .این
سنگ آهکها ابتداً ضخيم الیه بوده که تدریج اً به سنگ آهکهای تودهای و دیواره ساز تبدیل ميشوند .این سنگها

زﻣﯿ

در قسمتهای فوقاني خود دارای ندولهای چرت فراوان هستند .البته تا کنون از این چرتها بعنوان یکي از اختصاصات
بارز سازند الر یاد شده است و شروع تناوبهای این سازند را با ظهور یک افق چرتي معرفي کرده اند اما نگارنده شروع

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سازند الر را با شروع سنگ آهکهای ضخيم الیهای ميداند که فاقد تناوب های مارني در البالی خود هستند.
مطالعه محيط رسوبي سازند الر توسط گياهي یزدی ( )1378نشان مي دهد که سازند الر در محيط سدی ،الگوني و
پهنه جزر و مدی تشکيل شده و یک رخساره کم عمق دریا است .با بررسي تغييرات عمودی رخساره های سازندهای
دليچای و الر ميتوان نتيجه گرفت که از زمان ژوراسيک مياني تا ژوراسيک باالئي پسروی دریا موجب شده تا
رخساره های کم عمق سازند الر بر روی رخساره های عميق سازند دليچای را سب شوند (گياهي یزدی.)1378،
تواليهای این سازند در ناحيه مورد مطالعه حدوداً دارای  600متر ضخامت ميباشد.
سن سازند الر بر اساس آمونيتهای مطالعه شده از آن ژوراسيک مياني (کالووین باالئي) -ژوراسيک باالئي تعيين
گردید (سيد امامي .)1376 ،از آمونيتهای فوق ميتوان به نمونههای زیر اشاره نمود:
Collatia sp., perisphinctid ammonites, lissoceratoldes sp.
همچنين ميکروفسيلهای زیر از سنگ آهکهای این سازند شناسائي شدند (ع.کيهاني و ح-پرتوآذر(.1376 ،
Nautiloculina oolithica, Trocholina sp., cristellaria sp., Kurnubia sp., sp., Mesoendothyra sp.,
Cohicospirillina sp., Ammobaculites sp., Favreina sp., Cladocoropsis cf. mirabills, Pseudocyclammina
sp. Neotrocholina Salpingoporella sp., Tubiphytes sp. and posidonia sp.

در جنوب ناحيه پریخان از منطقه مورد مطالعه سازند الر متشکل از دولوميتهای توده ای خاکستری به شکل
کآلهک هایي با مرزی آشفته که نمائي گسله دارد بر روی مارنهای سبز سازند دليچای قرار گرفته است دولوميتهای
فوق ک ه به صورت ثانویه ایجاد شده است متأثر از عملکرد گسل رانده شاهرود که از کنار این سنگها ميگذرد بوده
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است .البته دولوميت های فوق گسترش چنداني ندارند و فقط به صورت چند کالهک در جنوب ناحيه پریخان مشاهده
ميشوند.
سنگهای کرتاسه باالئی ()Ku

سنگهای کرتاسه باالئي در منطقه مورد مطالعه بر حسب تغيير رخساره رنگي به سه واحد به شرح زیر تقسيم شده
است:
v

واحد Ku

سنگهای این واحد در قاعده سنگ های کرتاسه باالئي در ارتفاعات جنوب باختر مجن برون زد داشته و از بازالت،
الوای اسپيليتي و کنگلونرا تشکيل شده است و روند گسترشي خاوری-باختری را نشان ميدهد.
واحد Kum

این واحد از مارنهای سبز زیتوني تشکيل شده که در بين تواليهای سنگ آهکهای کرتاسه باالئي برونزد دارند و
کم ارتفاع و نرم فرسایش هستند .و حدوداً دارای  150-200متر ضخامت ميباشند.
واحد Kul

ﮐﺸ
ﻮر

تواليهای اصلي با ضخامتهای زیاد سنگ آهک های کرتاسه باالئي متعلق به این واحد ميباشند این واحد از تناوبهای
سنگ آهک خاکستری روشن با مارن های سبز روشن در ابتدا واحد و سپس سنگ آهکهای خاکستری متمایل به

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قهوه ای ضخيم الیه ،توده ای و صخره ساز که به مقدار زیاد فرسایش یافته و هوازده ميباشند و کریستاليزه نيز هستند
و همچنين در اثر بارش قطرات باران و جریان آبهای جاری حفرات متعددی در آنهای دیده ميشود تشکيل شده
است در این سنگهای صدف دو کفهای ها ،فسيل اینوسراموس و هيپوریت قابل رویت است .همچنين ميکروفسيلهای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زیر در مقاطع نازک سنگهای فوق رویت گردیده است (ع.کيهاني 1376 ،و ف.کشاني:)1377،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Valvulammina cf. picardi, pithonella ovalls, calcisphaerula innominata, calciphaerula innominata lata,
pithonella ovals, Dokhania sp., cueolina sp., Ammobaculites sp., Discorbis sp., Nezzazata sp.,
valvulammina sp., Hedbergella sp., Heterohelix sp., Dicyclina sp., oligosteginids, Pseudolituonella sp.,
Aedisaccus sp., Operculina sp, and Nautiloculina sp.

بر اساس مطالعه ميکروفسيلهای این واحد ميتوان سن دقيق این سنگها را به زمان سنومانين-کامپانين نسبت داد.
سنگهای کرتاسه ب االیي در منطقه مورد مطالعه با وجود وقفه و بنود چينهای بر روی سنگ آهکهای سازند الر قرار

زﻣﯿ

گرفته و در مرز باالئي خود نيز بواسطه ناپيوستگي و نبود چينه ای توسط توالي سازند مجن پوشيده ميشود این
سنگها با ضخامت تقریبي  400متر دستخوش گسل خوردگي و چين خوردگيهای متعددی شده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سنگهای سنوزوئیک

سنگ های سنوزوئيک ناحيه مورد مطالعه شامل توالي سازندهای فجن ،کرج ،سنگهای آتشفشاني زمان ائوسن و
کنگلومرای نئوژن از پهنه البرز و تواليهای ائوسن زیرین -مياني ،ميوسن زیرین ،کنگلومرا و مارن نئوژن ،کنگلومرای
یليو کواترنری و سنگ های آتشفشاني بعد از زمان ميوسن زیرین متعلق به پهنه ایران مرکزی ميباشد.
 -سازند فجن ( -)Pgfپالئوسن

توالي سازند فجن با توجه به ضخامت و گسترش قابل توجهي که در پيرامون روستای مجن دارد بر اساس تنوع
رخساره ای به دو واحد تقسيم شده است .و چهرهای قرمز رنگ را در منطقه نمایان ميسازد.
 -واحد ()Pgf1

تواليهای این واحد که بخشهای نرم فرسایش و کم ارتفاع سازند فجن و تواليهای واحد  Pgf2بر روی آن قرار ميگيرند
شامل کنگلومرای خاکستری روشن (قطعات و قلوه های این کنگلومرا از سنگ آهک ،سنگ ماسه ارغواني و چرت
تشکيل شده که دارای جورشدگي ضعيف و کرویت خوبي هستند) ،سنگ ماسه متوسط الیه به رنگ سبز روشن و
مارن ماسهای قرمز است .تناوبهای این واحد از سازند فجن دارای ضخامت تقریبي  200متر در منطقه مورد مطالعه
ميباشد و چين خوردگيهایي را نيز متحمل شده که باعث افزایش گستره آن گردیده است.

8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 واحد ()Pgf2این واحد از سازند فجن که دارای توالي های ضخيم الیه و مرتفع ساز است بطور هم شيب بر روی واحد  Pgf1قرار
گرفته است این واحد از تناوب های سنگ ماسه قرمز ضخيم الیه و کنگلومرای قرمز با بين الیههای از سنگ آهک
ماسهای متوسط و ضخيم الیه تشکيل شده است .کنگلومرای فوق عمدتاً از قلوههای گرد شده سنگ آهک و سنگ
ماسه با قطعات چرت سازمان یافته است که ماتریکس قرمز رنگ و بسيار سستي دارد .در سنگ آهک ماسهای این
واحد ميکروفسيلهای زیر شناسایي شدند (ع کيهاني و ح.پرتو آذر:)1376
Globlgerina spp., Globorotalla sp., Globigerina cf. davbjergensis, Cibicides sp., Globigerina cf.
triloculinoides, Anomalina sp., Rhlzosolenia sp., Coscinodiscus sp., denticula sp.,

بر اساس ميکروفسيل های معرفي شده سن پائوسن برای سازند فجن در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید.
تواليهای سازند ف جن بایک نبود چينه ای بر روی سنگ آهک های کرتاسه باالئي قرار گرفته و در مرز باالئي خود بطور
هم شيب توسط تناوب های سازند زیارت پوشيده ميشود .تناوب های این واحد از سازند فجن در منطقه مورد مطالعه
تقریباً با  800متر ضخامت قابل رویت ميباشد.
سازند زیارت (-)Ezائوسن زیرین

ﮐﺸ
ﻮر

این سازند در ناحيه مورد مطالعه از تناوب های متوسط الیه تا خاکستری رنگ سنگ آهک نوموليتدار و سنگ آهک
ماسهای نوموليت دار تشکيل شده است که بطور هم شيب بر روی سازند فجن قرار گرفته و در مرز باالئي خود نسبت

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

داد.
بطور هم شيب توسط تواليهای سازند کرج پوشيده مي شوند .بر اساس مطالعات ميکروسکوپي نمونههای برداشت شده
از سنگ آهکهای فوق الذکر روزن بران زیر شناسایي شدند (ع .کيهاني و ح.پرتوآذر :)1376

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Nummulites cf. atricus, Rotalia cf. trochoidiformis,
Alveolina sp., Flosculina sp., Nummulites sp., Discocyclina sp.,
Operculina sp., Lokhartia sp., Actinocyclina sp., Assilina sp.,
Globorotalia sp., Cibicides sp., Rotalipora sp., Lithothamminum sp. and Triloxulina trigonula

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بر اساس ميکروفسيلهای معرفي شده سن ائوسن زیرین برای تناوبهای سازند زیارت در منطقه مورد مطالعه مشخص
گردید .همچنين تواليهای این سازند با ضخامت تقریبي  80متر در منطقه مورد مطالعه قابل رویت ميباشند.
توالیهای ائوسن زیرین میانی ( )Eدر ایالت ساختاری ایران مرکزی

واحد Em1

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

توالي های این واحد در منتهي اليه شرقي منطقه مورد مطالعه (ایالت ساختاری ایران مرکزی) گسترش داشته که بر
اساس تنوع رنگ و رخسارهها به دو واحد  Em2 ،Em1تقسيم و توصيف شده است:
این واحد با نمائي از سبز از مارنهای ژیپسدار سبز با بين الیههائي از سنگ ماسه نوموليتدار متوسط الیه به رنگ
خاکستری روشن ،شيل سبز ،سنگ ماسه آهکي نوموليت دار متوسط الیه برنگ سبز روشن و سنگ آهک خاکستری
متوسط الیه تشکيل شده است.
این تواليها بواسطه گسل رانده ميامي ( )Mayame thrust Faultبر روی تواليهای واحد  Mrقرار گرفته و در مرز باالیي
خود در قسمتي توسط مارن های واحد  Em2پوشيده مي شوند اما در اکثر مناطق کنگلومرا واحد  Ngcبصورت دگر شيب
و با یک نبود چينهای مشخص بر روی تناوب های فوق قرار ميگيرند در تناوبهای این واحد ساقه کرینوئيد ،شکم
پایان فراوان و همچنين الیه هایي از صدف استرا به تعداد زیاد مشاهده ميشوند .همچنين با توجه به مطالعه روزن
بران زیر که در این واحد شناسائي شدهاند سن ائوسن زیرین  -مياني برای این واحد مشخص گردید (ش .اهلل
مدی:)1378،
Nummulites cf. aturicus, Nummulites striatus, Nummulites Lacasl,
Nummulites globolus, Nummulites milicaput, Nummulites spp.,
Assilina sp., operculina sp., Elphidium sp., ang cibicides sp.

تناوب های این واحد در ناحيه مورد مطالعه دارای ضخامت تقریبي  600متر هستند البته توالي فوق از آنجا که چين
خوردگي های را متحمل شده است ضخامت بيشتری را در سرزمين نشان ميدهند.
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واحد Em2

این واحد از مارن های قرمز ژیپس دار تشکيل شده است که در مرز زیرین خود بر روی تناوبهای واحد  Em1قرار
گرفته و در مرز باالیي توسط کنگلومرای واحد  Ngcبواسطه ناپيوستگي پوشيده مي شوند .گسترش جانبي این واحد در
منطقه مورد مطالعه بسيار محدود بوده و منحصر به گوشهای از منتهي اليه خاوری منطقه ميباشد اما گسترش واقعي
این واحد را مي توان در خاور منطقه مورد مطالعه در محدوده نقشه یکصدهزارم بسطام مشاهده نمود .تناوبهای این
واحد در منطقه مورد مطالعه دارای  200متر ضخامت تقریبي ميباشد.
واحد  -Mrمیوسن زیرین (معادل بخشهایی از سازند قرمز باالئی)

توالي های این واحد در منتهي اليه خاوری منطقه مورد مطالعه (ایالت ساختاری ایران مرکزی) گسترش دارد و با نمائي
قرمز از مارنهای ژیپسدار قرمز با بين الیهه ای از سنگ ماسه متوسط و نازک الیه ارغواني ،شيل نازک الیه ارغواني،
کنگلومرا و ميکروکنگلومرای قرمز ت شکيل شده است .مرز زیرین این واحد در منطقه مورد مطالعه مشخص نميباشد.
به عبارت دیگر توالي های زیرین این واحد در منطقه برون زد ندارند اما در مرز باالئي این واحد تواليهای  Em1بواسطه
گسل رانده ميامي بر روی تناوبهای فوق قرار گرفتهاند .از مارنهای این واحد روزن بران آزاد زیر متعلق به زمان

ﮐﺸ
ﻮر

ميوسن زیرین شناسائي شدند (ط.محتاط.)1377.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Uvigerina cf. schwageri, Globigerina bulloides, Globigerinoides ruber, Globigerinoides ruber,
Globigerinoides trilobus. Globognadrina dehiensis, Globorotalia obese, spiroplectinella carinata,
Globigerinoides congolobatus. Hansenisca soldanii, Lenticulina cf. cuthata, Neoeponoides sp., Ammonia
sp., Gavelinella sp., Nonionello sp. and Melonis sp

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

شایان ذکر است که ميتوان تواليهای این واحد را با بخشهایي از سازند قرمز باالئي هم ارز دانست .این تواليها در
منطقه مورد مطالعه ساختمان یک تاقدیس بزرگي را (تاقدیس تل) با محوری در راستای شمال خاور-جنوب باختری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ های آتشفشانی بعد از میوسن زیرین ()Vc

و
اﮐﺘ

سازمان داده است و دارای ضخامت تقریبي  600-800متر ميباشد .البته توالي چين خوردگيهای را نيز متحمل شده
است.

زیرین
c

زﻣﯿ

این سنگ ها که در نيمه جنوبي منطقه مورد مطالعه در ایالت ساختاری ایران مرکزی برون زد دارند از سنگهای سياه
رنگ تراکي آندزیت تشکيل شدهاند و بر روی واحد  Mrقرار دارند از این روی ميتوان سن آن را به بعد از زمان ميوسن
کنگلومرای نئوژن (  )Ngایالت ساختاری البرز خاوری

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

در نيمه شمالي منطقه مورد مطالعه (ایالت ساختاری البرز خاوری) کنگلومرای نئوژن با روند گسترش خاوری-باختری
در پای ارتفاعات قرار داشته و ارتباطش با سنگهای پيرامون بصورت راندگي ميباشد .این کنگلومرا که نمایي سفيد
رنگ دارد بصورت تپه ماهورهایي برون زد داشته و در برخي نقاط توسط آبرفتي پوشيده ميشود .این کنگلومرا با
سيمان ماسهای از قطعات و قلوههایي شکل گرفته است که اندازه آنها از ابعاد ریز تا درشت (ماکزیمم تا  20سانتيمتر)
متغير بوده اما کالً کنگلومرای درشت دانه ميباشد .این قطعات و قلوه که گردشدگي نسبت اً خوبي داشته اما جورشدگي
خوبي ندارند از سنگ آهک های سفيد و خاکستری روش ،سنگ مایه ارغواني تيره ،قطعات محدود کوارتز و چرت
تشکيل شده اند و همگي از سنگهای قدیمتر از نئوژن ميباشند .الزم به ذکر است که عمده قطعات و قلوههای تشکيل
دهنده کنگلومرای فوق را سنگ آهک سازمان داده است.
توالیهای نئوژن ( -)Ngایالت ساختاری ایران مرکزی

توالي های نئوژن منطقه مورد مطالعه در ایالت ساختاری ایران مرکزی در منتهي اليه خاوری منطقه گسترش داشته و
شامل کنگلومرا ميکرو کنگلومرا و مارنهای سبز و قرمز با بين الیههایي از سنگ ماسه ،شيل و ميکرو کنگلومرا ميباشد.
این توالي ها در منطقه مورد مطالعه به واحدهای زیر تقسيم و توصيف شده است:
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واحد Ngc

این واحد از کنگلومرا و اساساً کنگلومای درشت دانه چند منشاءای با ضخامتي قابل توجه تشکيل شده است .که
بصورت دگر شيب و بواسطه یک ناپيوستگي بر روی تواليهای واحد  Em1و در قسمتي محدود بر روی تواليهای واحد
 Em2قرار گرفته است .این کنگلومرا که دارای شيبي حدود  35درجه به سمت جنوب خاوری ميباشد از قطعات و
قلوههای سنگ ماسه ارغواني و قهوه ای ،سنگ آهک سفيد و خاکستری ،توف سبز ،قطعات ولکانيکي ،چرت سياه و
کوارتز سفيد باسيماني ماسه ای و نرم فرسایش تشکيل شده است .در طول ضخامت کنگلومرای درشت دانه فوق
الیههای از ميکروکنگلومرا نيز دیده ميشود .قطعات و قلوه های کنگلومرای مذکور دارای گردشدگي و جورشدگي
ضعيفي هستند .این کنگلومرا در مرز باالئي خود بصورت تدریجي و هم شيب توسط واحد مارني  Ngmپوشيده ميشود.
این واحد تقریباً دارای  300متر ضخامت است.
واحد Ngm

این واحد از مارن های ژیپس دار قرمز و سبز با بين الیه هایي از سنگ آهکي متوسط الیه ارغواني ،ميکروکنگلومرا،
شيل نازک الیه ارغواني تشکيل شده است .تناوب های این واحد با مرزی تدریجي بر روی کنگلومرای واحد  Ngcقرار

ﮐﺸ
ﻮر

ميگيرند و در مرز باالئي خود توسط رسوبات پليو-کواترنری پوشيده ميشوند .این تواليها چين خوردگيهائي را
متحمل شده اند که باعث افزایش ضخامت آنها گردیده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -رسوبات پلیو کواترنری PLQc

تﻣ

این رسوبات شامل کنگلومرا ریز و متوسط دانه و سنگ ماسه بوده که سيمان سستي داشته و در بيشتر مناطق برون
زدهای کم ارتفاع و نرم فرسایش را نمایان ساخته است .توالي فوق در کوه جوبریون ناودیسي را شکل دادهاند که یال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوبي این ناودیس در اثر فرسایش از بين رفته است که توای یال شمالي آن شيب  23درجه را نشان ميدهند.

و
اﮐﺘ

رسوبات کواترنری
واحد Qf

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد شامل رسوبات با دزنهای آبرفتي در بلندای منطقه پوشيده ميباشد.
واحد Qt1

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد Qt2

زﻣﯿ

این واحد شامل پادگانههای آبرفتي قدیمي و مارن های گراولي است که در قسمت باال دست رودخانه ها و یا در کنار
درهها تشکيل شده اند بخش قابل توجه از نيمه جنوبي مورد مطالعه را این نوع رسوبات در برگرفته است.
این واحد شامل پادگانههای آبرفتي جوان و رسوبات آبرفتي است.
واحد Qsc

این واحد شامل رسوبا ماسهای -رسي سيلتي و رس ميباشد.
واحد Qal

این واحد رسوبات پر کننده بستر رودخانهها و آبراههها از آبرفتهای عهد حاضر و رسوبات رودخانهای ميباشد.
واحد Qm

این واحد که پهنه وسيعي از بخش جنوبي منطقه را در برگرفته است شامل پهنههای گلي ميباشد.
واحد Qst

این واحد شامل پهنههای نمکي ،کویر و دریاچههای نمکي است.
زمين شناسي ساختماني

منطقه مورد مطالعه بخش هایي از دو ایالت ساختاری البرز و ایران مرکزی را در بر ميگيرد .بخشهای شمالي منطقه
که در برگيرنده رشته کوه ها و ارتفاعات البرز خاوری است با توجه به شناختي که از ویژگيهای زمين ساختي البرز
وجود دارد طبعاً در طول ادوار گذشته دستخوش رویدادها و پدیده های مختلفي مانند عملکرد رویدادهای کوهزائي،
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چين خوردگي و گسلشهای متعدد بوده و ساختمانهای جالبي را ایجاد کرده است .بخشهای مياني و جنوبي منطقه
نيز که به ایالت ساختاری ایران مرکزی تعلق دارد دستخوش پدیده های نظير چين خوردگي و گسلش بوده است .در
ذیل به طور اجمالي به معرفي برخي از پدیدههای فوق ميپردازیم.
چین خوردگیها

چين خوردگيهای منطقه مورد مطالعه را اساساً ساختمانهای تاقدیسي و ناودیسي تشکيل ميدهند که با تعداد قابل
توجهای در منطقه قابل رویت ميباشند .ساختمان های فوق عمدتاً دارای محوری در راستای شمال خاور-جنوب باختر
و یا خاور -باختری بوده و از انواع متقارن و یا نامتقارن هستند .برای مثال از مجموع فوق ميتوان به تاقدیس متقارن
خربش در تواليهای سازند سلطانيه ،تاقدیس متقارن تپال در توالي ها ژوراسيک در جهت شمال خاور و ساختمانهای
تاقدیسي و ناودیسي پيوسته حنفي ،مهماندویه و چگل شاه با محوری در راستای شمال خاوری-جنوب باختری اشاره
نمود .همچنين از بزرگترین ساختمانهای مذکور در منطقه ميتوان موارد زیر را معرفي کرد:
ناودیس دهمال

این ناودیس نامتقارن دارای محور بلندی در راستای شمال خاور-باختر به موازات راندگيهای شاهرود و طرزه بوده و

ﮐﺸ
ﻮر

در برگيرنده تواليهای سازند لشگرک و در قسمتي سازند ميال ( )Єm 2-5در هسته خود بوده که تواليهای سازند اللون،
زایگون و ميال یالهای این ناودیس بزرگ را تشکيل ميدهند .در تناوبهای این ناودیس گسل خوردگيهای متعدد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عمدتاً از نوع امتداد لغز قابل رویت است .یال شمالي این ناودیس راندگي بزرگ شاهرود بریده شده است .به نحوی که
در این یال تناوبهای سازند زایگون مشاهده نميشوند.

تﻣ

تاقدیس تل

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این تاقدیس نامتقارن در تواليهای مارني قرمز رنگ واحد  Mrبه سن ميوسن زیرین با محوری بلند در راستای شمال
خاور -جنوب باختر به موازات راندگي ميامي ( )Mayama thrustfaultقرار گرفته است و یالهای جنوبي آن توسط
گسلها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسله فوق بریده شده است .در تواليهای مذکور چين جناغي نيز به خوبي مشاهده ميشود.
سيستم اصلي گسل های منطقه مورد مطالعه را راندگيها ( )Thrust Faultsو سپس گسلهای امتداد لغز ( Faults

زﻣﯿ

 )Strike Slipتشکيل ميدهد .راندگيهای موجود در منطقه دارای امتداد تقریبي خاوری-باختری بوده و حرکات قابل
توجهای را از شمال به سمت جنوب انجام دادهاند .این راندگيها در مکانهایي که شيب گسل نزدیک به صفر شده

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

است سفرههای رورانده ( )nsppesرا بوجود آورده اند از این رو و با توجه به توضيحاتي که داده شده مي توان گسلهای
اصلي منطقه مورد مطالعه را به شرح زیر دستهبندی نمود:
گسلهای رانده ()Thrust Faults

در نقشه زمين شناسي شاهرود گسلهای رانده اساساً با سه عنوان معرفي شدهاند:
گسل راندگی شاهرود ()Shahrud Thrust Fault

این گسل یکي از گسل های اصلي منطقه بوده و دارای امتداد طوالني در راستای خاور-باختر ميباشد گسل فوق از
پائين شهر بسطام و شمال شاهرود با حرکتي از سمت شمال باختر به سمت جنوب خاور عبور کرده و در ادامه با
حرکتي از سمت شمال به طرف جنوب در مسير خود سفرههای رورانده ای را نيز ایجاد کرده است که ميتوان در این
رابطه به سفره رو رانده بزرگ سازند اليکا بر روی تواليهای سازند شمشک و در برخي مناطق بر روی تواليهای
پالئوزوئيک اشاره نمود .این گسل رانده در مسير خود یال شمالي ناودیس دهمال را نيز بریده است و موجب حذف
تناوبهای سازند زایگون در این یال شده است.
گسل راندگی طرزه ()Tazareh Thrast Fault

این گسل رانده شاخهای جدا شده از گسل رانده شاهر ود در ناحيه دهمال است که حرکاتي را در جهت شمال باختر -
جنوب خاور و در ادامه از سمت شمال به طرف جنوب انجام داده است که تاثيرات آن در تواليهای سازند باروت،
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زایگون و کنگلومرای نئوژن بخوبي مشهود مي باشد .این گسل در ادامه روند خود وارد محدود نقشه یکصدهزارم دامغان
شده و به گسل عطاری متصل ميگردد.
گسل راندگی مجن ()Mojen Thrast Fault

این راندگي در شمال باختر منطقه مورد مطالعه و در جنوب باختر واقع است و توانسته تواليهای سازند فجن و سنگ
آهکهای کرتاسه باالئي را بر روی تواليهای سازند الر براند .جهت حرکت فوق نيز تقریباً از سمت شمال بطرف جنوب
ميباشد .محدوده شمال باختر منطقه مورد مطالعه از مکانهائي است که شکستگيهای متعدد و قابل توجهای را نشان
ميدهد و پدیده های زمين ساختي نظير چين خوردگي و گسلش در آن مکان به تعداد قابل توجهای قابل رویت است.
گسل راندگی میامی ()Mayame Thrast Fault

این راندگي در ایالت ساختاری ایران مرکزی از منطقه مورد مطالعه در منتهي اليه خاوری منطقه با روند تقریبي
خاوری -باختری حرکاتي را از سمت جنوب و جنوب خاور به طرف شمال باختر انجام داده و توالي های مارني سبز
واحد  Em1را بر روی تواليهای مارني قرمز واحد  Mrرانده است .این راندگي یال جنوبي تاقدیس تل را نيز بریده و در
واقع امتداد گسل ميامي با ساز و کار راندگي و مولفه راستگرد در منطقه مورد مطالعه ميباشد .از اینرو نام گسل ميامي

ﮐﺸ
ﻮر

برای آن انتخاب شد.
گسلهای امتداد لغز ()Strike slip Faults

و
اﮐﺘ

گسلهای کواترنری () Quaternary Faults

ﺸ
ﺎﻓﺎ

امتداد لغز با مولفه چپ گرد نيز قابل رویت ميباشند.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پس از گسلهای رانده بيشترین گسلهای منطقه را گسل های امتداد لغز و اساساً راست گرد تشکيل ميدهند .این
گسلها که عمدتاً با امتداد باختر -جنوب خاور در توالي های پالئوزوئيک در ناحيه دهمال و طرزه عملکرد دارند جابجائي
های قابل توجهای را نيز ایجاد کرده اند .همانگونه که ذکر شده مولفه اکثر این گسلها راست گرد است .اما گسلهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دو گسل بارز کواترنری بنام های گسل ميان دشتي دهمال و گسل علي قلي بترتيب در ميانه و جنوب منطقه مورد
مطالعه وجود دارد که با بهرهگيری از عکسهای هوائي و ماهوارهای شناسائي شده اند.
گسل ميان دشتي دهمال که امتداد خاوری-باختری را در ميانه نقشه شاهرود دارا است در نقشههای مجاور (دامغان و

زﻣﯿ

بسطام) نيز امتداد داشته و بنظر ميرسد در محدوده نقشه بسطام دارای ساز و کار معکوس باشد ولي به هر حال از
آنجا که عملکرد گسل های فوق در منطقه مورد مطالعه پوشيده است تعيين نوع گسلهای فوق امکانپذیر نيست.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

گسل علي قلي نيز در جنوب منطقه مورد مطالعه در دشت کویر قرار داشته و دارای امتداد شمال-خاوری جنوب
باختری است.
به انضمام گسلهای معرفي شده ،تعدادی نيز گسل های عادی و معکوس (با شيب بيش از  45درجه) بطور پراکنده در
منطقه مورد مطالعه قابل رویت است.

تکامل زمین شناختی و حرکات کوهزایی

همانگونه که بيان شد منطقه مورد مطالعه در برگيرنده سنگهائي از دوران های کهن زیستي ( ،)Palezoicميان زیستي
( )Mesozoicو نوزیستي ( )Ceozoicميباشد که با مطالعه دقيق آنها ميتوان به حرکات کوهزائي ،خشکي زائي و
پدیده فرسایش پس از رسوبگذاری که توالي های منطقه را دستخوش تغييرات و شرایط خاصي نموده است پي برد این
تاثيرات و تغييرات بخصوص در تواليهای شمال منطقه مورد مطالعه (ناحيه البرز خاوری) بخوبي مشهود است .بطوری
که عملکرد رویدادهای کوهزایي هم زمان با حرکات خشکي زایي باعث خرج از آب تواليها و ایجاد یک دوره فرسایش
قاره ای و در نتيجه نبود چينهای یکسری از تواليها شده است .البته نميتوان از نقش غيرقابل انکار فرسایش بعد از
رسوبگذاری در نبود چينه ای یکسری از تواليها صرف نظر نمود .بهرحال ميتوان نبود تواليهای اردوویسين مياني
تادونين مياني را هم زمان با رویداد کوهزایي کالدونين و همچنين وجود نبود چينهای و ناپيوستگي را در فصل مشترک
سازندهای شمشک و دليچای به عملکرد رویداد کوهزائي سميرین ميان نسبت داد (آقانباتي  ، 1371سيد امامي و
علوی نائيني ،)1990 ،از طرفي مي توان نبود توالي های کرتاسه زیرین را در منطقه هم زمان با رویداد کوهزایي سيميرین
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پسين و همچنين تواليهای کرتاسه باالئي (مائس تریشتين) و تشکيل رخسارههای آواری و تخریبي سازند فجن را هم
زمان بارروید کوهزایي الرميد و حرکات خشکي زائي آن زمان در نظر گرفت .از اینرو و تواليهای منطقه مورد مطالعه
در طول ادوار گذشته تحت تاثير فازهای مختلف آلپين بوده است که موجب ایجاد ریختارهای موجود در منطقه شده
است .بنابر این نبود یکسری تواليها را در منطقه مورد مطالعه مي توان به حرکات کوهزایي ،خشکي زائي و فرایند
فرسایش پس از رسوبگذاری نسبت داد.
زمينشناسي اقتصادی منطقه مورد مطالعه

مهمترین و فراوان ترین ماده معدني منطقه مورد مطالعه زغالسنگ است که در تناوبهای شيلي سازند شمشک در
سرتاسر شمال منطقه بصورت رگهها و عدسيهایي گسترش دارد و از انواع زغالسنگ مرغوب ميباشد.
همانگونه که مي دانيم استان سمنان از نظر ذخایر زغالسنگ غني بود و انواع زغالسنگ با کيفيتهای متفاوت در حاشيه

ﮐﺸ
ﻮر

کوههای البرز در منطقه دامغان و شاهرود گسترش دارد .این زغال سنگ ها از انوا ع چرب و کک شو بوده که توسط
شرکت زغالسنگ البرز شرقي بهرهبرداری ميگردد و قسمتي نيز در دست مطالعه و آماده شدن برای بهرهبرداری است.
مهم ترین معادن زغالسنگ منطقه مورد مطالعه معادن پریخان ،مهماندویه و اُلنگ است .البته در پاره ا ی از مناطق نيز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

افراد حقيقي مبادر ت به حفر ترانشه و بررسي و استخراج زغالسنگ موجود در توالي سازند شمشک نمودهاند .همچنين
بخش وسيعي از ناحيه مورد مطالعه را سنگ آهک های ژوراسيک باالئي (سازندالر) و کرتاسه باالئي فرا گرفته است که

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مي تواند ماده معدني خوبي برای استفاده در کارخانههای سيمانسازی نظير کارخانه سيمان شاهرود که در مجاورت
بخش از سنگ آهک های فوق در شمال منطقه مورد مطالعه (جنوب غرب روستای اميریه) احداث شده باشد .همچنين
کوارتزیت های ضخيم الیه بخش یک سازند ميال و سازند جيرود مي تواند به عنوان یک ماده معدني مناسب برای

و
اﮐﺘ

استخراج سيليس در نظر گر فته شود ،البته مقدار ناچيزی نيز کانسارهای فسفات ،منگنز و آهن (در دولوميتهای
سازند سلطانيه) نيز در منطقه قابل است .در پایان از معادن دیگر منطقه مورد مطالعه ميتوان به معدن باریت در کوه

منابع ()Referrces

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حوبریون و همچنين از معادن فعال منطقه به معادن زغالسنگ پریخان و مهماندوی ه و معدن سنگ آهک مجاور کارخانه
سيمان شاهرود اشاره نمود.
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