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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -6061اشتهارد
موقعیت جغرافیایی:

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده مورد بررسي در محدودهای ميان' 50º،00'-50º،30طول خاوری و ' 35 º،30'-36 º،00جای دارد.
ارتفاعات منطقه :بلندترین بخش منطقه بلندایي برابر با  ۲۱۲5متر و پست ترین بخش آن ارتفاعي نزدیک به ۱۱3۱
متر دارد بزرگترین مناطق مسکوني شهری منطقه عبارتند از :بوئين زهرا و اشتهارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

راههای ارتباط ي اصلي منطقه عبارتند از :جاده آسفالته مرد آباد به قزوین که از شهرهای اشتهارد و بوئين زهرا ميگذرد،
جاده آسفالته بوئين زهرا به ساوه و جاده خاکي هجيب به زرین ده
زمین ریخت شناسی ()Geomorphology

تﻣ

عوامل کنترل کننده زمين ریخت شناسي در منطقه را مي توان عوامل ساختاری ،ليتولوژیکي ،دگرساني و آب و هوایي
برشمرد .سنگهای آتشفشاني ائوسن ارتفاعات منطقه را پدید آورده است .نواحي گسله عمده در مرز جدا کننده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برجستگي ها و مناطق پست جای دارند .فزون بر آن بيشتر تاقدیسها ارتفاعات منطقه را پدید آورده اند .شرایط آب و
هوایي نيز سبب کنترل زمين شناسي شده است .بگونه ای که گرانيتها بر اثر هوازدگي گودیهایي را در منطقه پدی د
آورده است .در این ميان گفتني است که دگرسانيهای گرانيتها در این راستا دست اندرکار بوده است .سنگ نهشته -

و
اﮐﺘ

های نئوژن نيز به دليل سست بودن واحدهای سنگي آن فرسایش پذیرند و مناطق پست و کم ارتفاعي را پدید آوردهاند.
چینه شناسی

ائوسن میانی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در منطقه مورد بررسي سازندهای کهن تر از ائوسن دی ده نميشود.

ائوسن مياني در منطقه با توفهای سبز رنگ که گاهي متمایل به آبي است مشخص مي شود .این توفها ستبر ای
نزدی ک به چندصد متر دارند ،در ميان توفها ایگنيمبریتهای قرمز رنگ با ترکيب داسيت ي و گدازه های داسيتي قرمز
رن گ دیده ميشود .به همين سان ،بگونهای ميانالیه ای ،چندالیه آهکي ناپيوسته و عدسي شکل سي اه و کرم رنگ در

زﻣﯿ

ميان توفها دیده ميشود .این واحد دربردارنده فسيل استراکد و بقایایي از نوموليت است که در اثر تبلور دوباره
ساختمان داخلي آنها از ميان رفته است و از این رو سن آنها به درستي قابل تشخيص نيست .توفهای سبز در افقهای
باالتر ،نخست به توفهای جوش خورده سبز تا خاکستری و سپس به توفهای ریوليتي کرم رنگ تبدیل ميشوند .از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دیدگاه سنگ شناختي این توفها از نوع بل وردار و با بلور و شيشه دارند که قطعات سنگي در آن یافت مي شود .در
توفهای کرم رنگ باالیي در بخشهای کائوليني شدني گسترده رخ داده است.

ترکيب شيميایي توفها ریوليتي تا داسيتي است که در بخش های باالیي ترکيب آن بيشتر ریوليتي ميشود .با توجه
به رخساره توفها (هيالوکالستيک) و وجود الیههای آهکي ،محيط پيدایش توفهای ائوسن مي اني مي بایست دریایي
بوده باشد .از دی دگاه رخساره سنگي ميتوان این سری را با واحدهای  E5 ،E4 ،E3در منطقه قم  -آران مقایسه کرد که

امامي در سال  ۱۹۸۱برای منطقه یاد شده معرفي کرده است .با نگرش به اینکه در این مجموعه سنگي فسيل شاخصي
یافت نشده است ،از این رو با تطابق چينه شناسي سنگ ي این توفها ،بر پای ه تقسي مبندی (امامي  )۱۹۸۱و (گای ا و
همکاران  ،)۱۹۷۸به ائوسن مياني نسبت داده شده اند .فزون بر این دنباله این واحد در سمت باختر (نقشه خيارج) در
برگيرنده الیههای آهکي است که در آن نوموليتهایي با سن ائوسن مياني جای گرفته اند.
در اینجا به شرح جزئي ات واحد توفي ميپردازیم.
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ائوسن مياني در منطقه به  5واحد سنگي تفکيک شده است که عبارتند از:
 E1t1واحدی است در برگيرنده ائو سن مياني بگونهای عام و فراگير ،این نامگذاری در آن بخشهایي از ائوسن ميان ي
انجام شده است که امکان تفکيک واحد وجود نداشته است .در برخي بخشها ،ائوسن مياني در برگيرنده واحد گدازهای،
ایگنيمبریت های قرمز رنگ است .در این نقاط ماگمای داسيتي توف های سبز را به سان سيل و دایک بریده و یا در

ﮐﺸ
ﻮر

پيکر روانههای آتشفشاني بر روی الیه های توف جریان یافته است ،چندین افق از این گدازهها و سنگهای ایگنيمبریت ي
در منطقه دیده ميشوند که ميان آنها الیه های توفي نيز بچشم ميخورد .در این ميان ،دایکها و سيلها تنها و تنها در
توفها جای گزین شدهاند و ائوسن باالیي را نميبرند .توفهای ائوسن مياني از دیدگاه ترکيب با سنگهای یاد شده
همساني دارند و گمان ميرود تناوبي از تک اپوهای گدازهای و انفجاری در روند زماني ائوسن مي اني انجام گرفته باشد و
ماگما با ترکيب داسيتي حوضه رسوبي ائوسن مياني را تغذیه کرده باشد .دایکها و سيلهای یاد شده در واقع نماینده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهای نيمه آتشفشاني ( )Subvolcanicائوسن ميانياند .فزون بر آن ترکيب شيميایي توفها (داسيتي) و هم ارز
ترکيب سنگهای ماگمایي ی اد شده است و نشان از آن دارد که خاستگاهي یگانه دارند .قاعده این واحد مشخص نيست.
در روی این واحد ایگني مبریت و گدازه تيره رنگ  E2 igجای ميگيرد .سنگهای این واحد در برگيرنده توفهای سبز

تﻣ

است که بخشي بزرگ از سنگهای این واحد را پدید ميآورد.ایگنيمبریت و گدازههای داسيتي قرمز رنگاند .از دیدگاه
پتروگرافي ،ویژگي ماکروسکوپي توفها رنگ سبز تا خاکستری و ریزدانگ ي آنهاست .با ميکروسکوپ بافت ولکانوکالستي ک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با زمينه ميکروکریستالين تا کریپوکریستالين از خود نشان ميدهند .قطعات بلورین آنها شامل فلدسپات بگونه ا ی
فراگير و بطور عمده از نوع آلکالن است که گاهي ماکل کارلسباد در آنها دیده ميشود .اندکي تجزیه شدگي به کانيهای
رسي و سری سيت در آنها رخ داده است .تبدیل شدگي به کربنات نيز در آنها دیده مي شود.

و
اﮐﺘ

شماری اندک بلور بيونيت با دگرساني به کلریت در آنها دیده ميشود .تعداد کم ي بلورهای کاني فرو منيزین (به گمان
پيروکسن) در برخ ي از نمونهها دیده ميشود که تماماً به کربنات تبدیل شده است .در برخي نمونه ها نيز بلور کوارتز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

یافت ميشود .قطعات سنگي در آنها بطور عمده دی ده نميشود و تنها گاهي قطعات چند بلوری فلدسپات و نيز
ميکروپي لوهای بازیک به تعداد کم دیده ميشود .زمينه با ماتریکس در برگيرنده بلورهای ریز فلدسپات ،کمي شيشه
تجدید تبلور یافته و کانيهای اوپاک است .لکههای از کربنات نيز در آنها دیده ميشود .از این رو توف ها از نوع
کریستال توفاند.
 E1t2واحدی در برگيرنده الیههای توفي کرم رنگ با ترکيب ریوليتي است .این توفها در باالی توفهای سبز و زیر

زﻣﯿ

واحد  E2igجای ميگيرد .از این رو توفهای یاد شده بخشهای باالیي ائوسن مياني را پدید ميآورند .البته گسترش
سطحي این توفها در همه جا یکسان نيست و در جاهایي توفها سبز بگونهای مستقيم در زیر واحد  E2igجای ميگيرند .
این توفها گاه دچار پدیده کائوليتي شدن شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از دیدگاه پتروگرافي کرم رنگ و دانه ریزند و تا اندازه ای دچار دگرساني کائوليني شده اند .بافت نخستين سنگ
ولکانوکالستيک است که اجزا شيشه پس از پيدایش متبلور شدهاند .قطعات بلوری در آنها دیده نمي شود .قطعات

سنگي در برگيرنده شماری اندک از قطعات چند بلوری فلدسپات کائوليني شده است.
زمينه یا ماتریکس شامل شيشه است که در آن تبلور دوباره به کانيهای فلسيک (کوارتز و فلدسپات) دیده ميشود.
این شيشه قدری کلریتيزه شده است .فزون بر آن در آن لکههای کربنات ،کانيهای اوپاک و ميکروپيلوهای بازی ک
دیده ميشود .در زمينه آثار کائوليني شدن دیده ميشود .بنابراین سنگهای مذکور ميبای ستي از نوع ویتریک توف
باشد.
 E1bاین واحد در برگيرنده یک الیه بازالت سياهرنگ است .گسترش سطحي این الیه بسيار اندک و کم گستره است و
در ميان توفهای کرم رنگ جای گرفته است .از دیدگاه پتروگرافي ویژگي ماکروسکوپي آن داشتن دانه های بسيار ری ز
(آفانتيک) و رنگ سي اه است .بافت آن اینرسرتال تا اینترگرانولر است .کاني های فلسيک آن شامل بلورهای اتومورف
پالژیوکالز ،در بيشتر موارد سالم ،دارای ماکل پلي سنتتيک که گهگاه در برخي از بلورها ساختمان منطقهبندی شده
دیده ميشود .در برخي نمونهها تا اندازهای دگرساني به سری سيت و کانيهای فيلوسيليکانه و نيز تا حدی جانشين ي
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توسط کربنات دیده ميشود .کانيهای فرومنيزین آن شامل بلورهای پيروکسن است که در فضای مي ان پالژیوکالژها
جای گرفته اند .در برخي از نمونهها همگان به کلریت و یا در برخي دی گر به کربنات تبدیل شدهاند .فضای باقيمانده
ميان بلورها با بلورهای ریز کاني اوپاک و شيشه اکسي ده تيره رنگ پر شده است.
 E1lشامل الیههای آهکي ناپيوسته عدسي شکل برنگ کرم و سياه است .این واحد در بين توفهای کرم رنگ مشاهده

ﮐﺸ
ﻮر

ميگردد .در یکي از پالکهای تهيه شده از این واحد یک قطعه مشکوک به فسيل نوموليت که ساختمان داخلي آن
از بين رفته بود و ی ک استراکد مشاهده گردید.
 E1igاین واحد شامل گدازههای داسيتي قرمزرنگ و ایگنيمبریتهای داسيتي قرمزرنگ است .رنگ این واحد قرمز
روشن است و در بين توفهای سبز بصورت افقهایي دیده ميشود .همچنين بصورت دایک و سيلهایي نيز دیده ميشود
که تغذیه کننده این افقهای گدازهای ایگنيمبریتي بوده است .پترو گرافي گدازهای داسيتي بدین قرار است :این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگها به رنگ قرمز روشناند .در آنها بلورهای پالژیوکالز دیده ميشود و کانيهای فلزی سوزني شکل در زمينه آن
پراکنده است .بافت آنها پروفيریک با خميره ميکروليتي تا کریپوکریستالين است فنروکریستالهای آن در برگيرنده
بلورهای پالژیوکالز ،بيشتر ،دارای ماکل پليسنتيک و تا اندازه ای سریسيتي شده و دگرسان شده به کاني های رس ي

تﻣ

است .کاني های فرومنيزین آن همگان کلریتيزه شده اند .خميره یا مزوست ازی شامل شيشه تبلور دوباره ی افته به
کانيهای فلسيک است که بافتي کریپتوکریستالين تا ميکروليتي به آن داده است .فراهم آمدگي کاني های کوارتز در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چهره پهنههایي روشن و فراهم آمدگي کاني فلدسپات در چهره پهنه های رسي شده کدرتر در آن دیده مي شود.
بلورهای ریز کاني های اوپاک و قطعات شيشه بازیک اکسيده در آن پراکنده است .از دیدگاه پتروگرافي این سنگها
رنگي قرمز و نمادی گدازه گونه دارند .بافت آنها ولکانوکالستيک با زمينه شيشهای جریاني است .تکه ها و قطعات

و
اﮐﺘ

بلورین آن در برگيرنده بلورهای فلدسپات ،بطور عمده پالژیوکالز ،و اغلب دارای ماکل پليسنتتيک است که به سریسي ت
و کاني رسي دگرسان شده اند و جانشيني کربنات در آنها دی ده مي شود .بلورهای بيوتيت با پلئوکروئيسم شدید در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آن دیده مي شود .تکه های سنگي شامل درشت بلورهایي از فلدسپات است که بيشتر کربناتيزهاند و بيوتيت در زمينه
ای از شيشه دوباره تبلور یافته به کلریت و کربنات ،قطعات چند بلوری فلدسپات ،قطعات شيشه کلریتيزه و کربناتيزه
و سرپانيتيزه و خردههایي از بلور کوارتز و فلدسپات نيز در آن دیده مي شود ،زمينه یا ماتریکس شامل شيشه جریان ي
کلریتيزه و تا اندازه ای کربناتيزه است که تا حدی به کاني های فلسيک تبلور ی افته اند و شارد های شيشه بفراواني در
آن یافت مي شود .ریز بالشهای بازیک و کاني های فيلوسيليکاته با بافت اسفروليتي نيز در آن دیده مي شود ویژگيها ی
برشمرده از خصوصي ات توفهای دارای جریان شيشه مي تواند باشد.
مجموعه ائوسن بااليی

زﻣﯿ

مجموعه سنگهای ائوسن باالیي با رنگ تيره شان به آساني از سری سبز ائو سن مياني قابل تشخيص است .این مجموعه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که بگونه ای همشيب بر روی سری سبز ائوسن مياني جای ميگيرد .در برگيرنده گدازههای آندزیتي و التيتي با بافتي
بيشتر پورفيریک و گاهي مگاپورفيریک است که در بخشهایي بگونه ای متناوب با الپيلي توف قرار ميگيرند .بطور
تقریب در همه افقها ،پهنهها و الیههای ایگنمبریتي را ميتوان دید .گدازه و گنبدهای ریوليتي گسترشي کمتر دارند.
بر خالف سری سبز مياني که نشان از ولکانيسم زیردریایي دارد ،مجموعه ائوسن باالیي نشان دهنده ول کانيسم قاره ای
تا دریایي کم ژرفا(ساحلي) است .ائو سن باالیي در منطقه به سه بخش تقسيم مي شود.

 بخش پایين ي بخش ميان ي -بخش باالیي

بخش پايینی ائوسن بااليی:

در برگيرنده تناوب ي از الیههای گدازه ای و ایگنمبریت با توف و الپيلي توف است .این بخش در حقيقت نمایانگر گامهگذر
از فوران انفجاری و محي ط دری ایي به گامه فوران آرام گدازه ای و محيط قاره ای تا ساحلي است که در آن الیههای
گدازه ای ایگنيمبریت افقهای پایيني آن دارای ترکيبي بگونه ای کلي اسيدی است .گاهي سنگهایي با ترکيب ميانه نيز
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در ميان آنها دیده مي شود .این بخش در نقشه زمين شناسي به ( ) 6شش واحد تفکي ک شده است که از پائين به باال
چنيناند:
 E2igدر این واحد به طور عمده از ایگني مبریت گدازه قهوه ای رنگ با ترکيب اسي دی پدید آمده است ،در این الی ه ها ی
گدازههای آندزیتي و تراکيتي دیده مي شود .افزون بر آن ،در این واحد چند الیه توفي و الپيلي توف نازک نيز دیده

ﮐﺸ
ﻮر

ميشود که در نقشه زمين شناسي قابل ترسيم بصورت واحد مجزا نبوده است .این واحد بر روی واحد  E1t1و واحد
 E1t2در زیر واحد  E2t1جای ميگيرد .بررسي های ميکروسکوپي نمونههای برداشت شده از این واحد انواع سنگهایي
نظير کریستال ليتيک و پتریک توف ،آندزیت و تراکيت را تائيد ميکند .در این واحد دایکهایي از نوع اليوین گابرو
پورفيری مشاهده مي شود .از دیدگاه پتروگرافي ایگنيمبریت گدازهای یاد شده به رنگ قرمز تا قهوه ای تيره دیده
ميشوند و بافت جریاني در آن دیده ميشود ،بافت آنها ولکانوکالستيک با زمينه شيشه ای روانهای است .قطعههای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلوری آن در برگيرنده پالژیوکالز ،گاه سری سيتي شده و آلبيتي شده است و کانيهای فرومنيزین آن دگرسان شده به
کلریت سرپانتين و کمي اکسيدهای آهن است .قطعه های سنگي در بيشتر موارد دیده نمي شود .زمينه با ماتریکس
را شيشه با بافت جریاني پدید ميآورد و فيامهای جریان شيشه در آنها دیده مي شود .روند آميختگي شيشه اسيدی

تﻣ

و بازیک در این شيشه ها به چشم مي خورد .این شيشه تا اندازهای کلریتيزه شده است.
 E2t1بطور عمده از توفهای با ترکيب ریوليتي پدید آمده که در آن گدازه ریوليتي نيز مشاهده مي شود .رنگ این واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سفيد و در بخشهایي اندکي به خاکستری م يگرای د .این واحد به سوی خاور به الپيلي توف در بردارنده ریز بالشهای
گدازه ای با ترکيب بازیک در زمينه روشن اسيدی تبدی ل مي شود .در ميان این توفها یک الیه گدازه ای نازک با ترکيب
تراکيت ي تا التيتي دیده ميشود .این واحد بر روی واحد  E2 igو در زیر واحد  E2taجای ميگيرد .بررسي ميکروسکوپ ي

و
اﮐﺘ

نمونههای برداشت شده از این واحد انواع سنگهای کری ستال توف ،ویتریک توف ،ریوليت تا کوارتز التيت و تراکيت تا
التيت را تائي د مي کند .از دی دگاه پتروگرافي کریستال توفها به رنگ خاکستری مای ل به سبز آبي اند ،بافت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ولکانوکالستيک با زمينه ميکر وکریستالين تا کریپوکری ستالين دارند .قطعههای بلورین ،بطور عمده ،از نوع فلدسپات
الکالن و شماری اندک بلورهای بيوتيت و کاني فرومنيزین (به گمان پيروکسن ) دارند .قطعه های سنگي به تعداد کم ي
مشاهده ميگردد ،زمينه با ماتریکس در برگيرنده بلورهای ریز فلدسپات و مقداری شيشه تبلور دوباره یافته و کاني
اوپاک است.
 E2taبه رنگ قهوهای تيره تا سياه است و از گدازه های آندزیتي ،التيتي و بازالتي پدید آمده است .این واحد بر روی

زﻣﯿ

واحد E2t1و در زیر  E2t2جای گرفته است .از دیدگاه پتروگرافي آندزیتها به رنگ قهوه ایاند بافت آنها پورفيریک با
خميره ميکوليتي تا کریپتوکریستالين است ،فنوکریستها پالژیوکالز و در بيشتر موارد سالم اند .شماری اندک از
بلورهای پيروکسن بطور کامل کربناتيزه نيز دیده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

خميره یا مزوستازی حاوی ميکروليتهای پالژیوکالز که بيشتر حجم خميره را تشکيل داده ،بلورهای کاني فرو منيزین،
به احتمال پيروکسن که در بيشتر موارد به کلریت و اکسيد آهن تجزیه شده ،شيشه اکسي ده و کاني های اوپاک است.

 E2t2از توف و الپيلي توف پدید آمده است .ریز بالشهای گدازه ای بازی ک تيره در زمينه ای توفي و سفيد دیده مي شود.
نماد سنگ همسان برشهای آتشفشاني است .پتروگرافي نمونه ها نشان مي دهد که این سنگها از نوع ویتریک توف
تبلور دوباره یافته و کریستال توف دوباره تبلور یافته اند .این واحد روی واحد  E2taو در زیر واحد  E2pa 1جای گرفته
است .از دیدگاه پتروگرافي ،ویتریک توفها به رنگ گرم اند و تا اندازه ای کائولينيزه شده اند .بافت آنها ولکانوکالستي ک
است .قطعههای تک بلوری در آن یافت نميشود و قطعههای سنگي چند بلوری فلدسپات در آن دیده ميشود ،زمينه

یا ماتریکس حاوی شيشه تبلور دوباره یافته به کاني های فلسي ک (کوارتز و فلدسپات) است که خود تا اندازهای ک لریتيزه
است و در آن لکههای کربنات .کاني های اوپاک و ميکروپيلو های بازی ک دیده ميشود.
 E2pa1ی ک واحد گدازه ای با ترکيب مي انه است که افقهای ایگنمبریت ي در آن یافت ميشود .سنگهای این واحد ،بطور
عمده ،از نوع آندزیت تا پيروکسن آندزیتاند .در افقهای باالیي آن چند الیه بازیک (بازالتي) جای گرفته است.
ایگنميبریتهای قرمز رنگ یا ترکيب حد واسط در ميان الیههای یاد شده دیده مي شوند .همچنين ی ک الیه ناپيوسته
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(عدسي شکل) توف برش نيز در ميان این واحد دیده ميشود که با نام زیر واحد  E2t3جدا شده است .این واحد ()E2pa1
در حقيقت بخشهای زیرین واحد  E2pa2است .اما در اینجا سنگهای گدازهای دارای بافت ،بيشتر ،آفانتيک و یا کمتر،
پورفيریک اند .در این واحد چند الیه رسوبي ماسه سنگي در بخش باختری دی ده ميشود که بيانگر محيط ساحلي در
هنگام پيدایش این الیه هاست .این واحد بر روی واحد  E2t2و در زیر واحد  E2pa2جای دارند .نمونههای برداشت شده

ﮐﺸ
ﻮر

نشان ميدهد که سنگهای واحد در برگيرنده انواع پروکسن آندزیت ،پيروکسن ال تيت ،کوارتزالتيت ،بازالت ،ویتری ک
کریستال توفي،کری ستال ویتریک توف و کریستالي توف است .از این دیدگاه پتروگرافي سنگهای پيروکسن آندزیتي به
رنگ قرمز مای ل به قهوه ای تا قهوهای اند .بافت آنها پورفيری ک با خميره کریپتوکریستالين تا ميکروليتي است،
فنوکریستها در برگيرنده بلورهای ا تومورف پالژیوکالز است که پدیده آرژیلي شدن و آلبيتي شدن در آن دیده م ي
شود .بلورهای کاني فرومنيزین هشت وجهي احتماالً پيروکسن و بلورهای به نسبت درشت کانيهای اوپاکاند .خميره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با مزوستازی در برگيرنده بلورهای فلدسپات و بيشتر از نوع پالژیوکالز است که در برخي پدیده کلریتي ،سریسيتي و
آلبيتي شدن دیده ميشود.
 E2t3همانگونه که گفته شد این واحد ناپيوسته با عدسي شک ل از نوع توف برش یا الپيلي توف است که در زمينه

تﻣ

اسيدی این برشها بالشهای گدازه ای بازی ک تيره جای دارند .پتروگرافي نمونهها نوع آن را ليتيک و ویتریک توف نشان
ميدهد .در این واحد یک دایک اليوین آلکالي بازالتي نيز جایگزین شده است .بررسيهای پتروگرافي سنگهای ليتي ک

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ویتریک توف نشان ميدهد که این سنگها به رنگ صورتي روشناند و حالت برشي دارد .بافت آنها ولکانوکالسيک با
زمينه شيشهای تا کریپتوکری ستالين است .قطعات ب لوری آن بطور عمده فلدسپات آلکالن است .فطعات سنگي شامل
تکههای شيشه تبلور دوباره یافته ،تراشههای شيشه ( )Glass shardو قطعات شيشه جریاني که جانشيني توسط

کانيهای آهن پراکندهاند.
بخش میانی ائوسن باالئی

و
اﮐﺘ

کربنات در آن دیده ميشود و قطعات سنگهای آتشفشاني با بافت پورفيریک که بخش بزرگ آن کربناتيزه است.
زمينه با ماتریکس شامل شيشه تبلور یافته به کانيهای فلسيک است و در آن قطعههای بلوری ،تراشه های شيشه و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این بخش با واحد  E2pa2مشخص شده است.

 E2pa2بطور عمده در برگيرنده آندزیت مگاپورفيریک است که در زمان تشکي ل این واحد فورانها بي شتر از نوع غير
انفجاری و آرام ،در محي ط ق ارهای بوده است .داشتن بافت ميگاپورفيری در سنگهای این بخش نشان از این دارد که

زﻣﯿ

ماگمای تولي د کننده آن برای مدتي طوالني در اتاقکهای ماگمایي باقي مانده بوده است .آن چنان که رشد غير عادی
بلورهای پالژیوکالز را در پي داشته است .این واحد  E2pa2در برگيرنده گدازه با ترکيب ميانه است که افقهای
ایگنيمبریت ي در آن دی ده ميشود .همچنين چند الیه بازیک در آن یافت ميشود .این واحد در حقيقت ادامه همان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 E2pa1است که بافت پورفيری ک شاخصتری را نشان ميدهد و از آندریتهای مگاپورفيریک پدید آمده است .در ميان
آن پند الیه بازالتي و نيز ایگنيميبریت قرمز و قهوه ای با ترکيب آندزیني تا داسيتي دیده ميشود .این واحد در سمت

خاور ،هسته یک ت اقدیس را در کوه قوشگوني و در سمت باختر آن یک ساختمان گنبدی شکل را در کوه جوشالو
پدید آورده است .نمونه های برداشت شده از این واحد انواع سنگي زیر را معرفي ميکنند:
پيروکسن آندزیت ،آندزیت ،تراکي آندزیت ،تراکيت ،داسيت .بازالت ،آندزیتيک بازالت ،کریستال ویتریک توف .بررس ي -
های پتروگرافي سنگهای آندزیت مگاپورفيریک نشان ميدهد که این سنگها برنگ خاکستری تيره اند و بلورهای
درشت فلدسپات و همچنين بلورهای و ریز کانيهای فلزی در آنها دیده ميشود .بافت آنها پورفيریک با خميره

ميکروگرانولر است .فونوکریستها در برگيرنده بلورهای درشت پالژیوکالز است .خميره یا مزوستازی ،بطور عمده ،در
برگيرنده پالژیوکالز و تا اندازهای فلدسپات آلکالن است .مقدار کمي بلورهای کو چيک گزنومورف کوارتز و همچنين
پيروکسن مشاهده مي شود.
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بخش باالئی ائوسن باالئی

این بخش با سنگهای بازی ک (بازالتي) خاکستری تا خاکستری روشن ،گدازههای حد واسط با زمينه شيشهای که در
نمونه دستي سطح تازه آن سياه و سطح هوازده آن نخودی رنگ است و همچنين چند الیه ماسهای ولکانوژني ک
مشخص است .بر روی هم ،سنگهای این واحد بازیک تر از واحدهای پي شين اند و محيط پيدایش آنها دریایي کم ژرفا
تا ساحلي بوده است .فزون بر آن ،فوران ماگما بطور عمده ،آرام و غير انفجاری بوده است .ائوسن باالیي به هشت واحد
تفکيک شده است:
 E2ob.dخاکستری رنگ است و در برگيرنده ائوسن باالیي تفکيک نيافته است .سنگهای پدید آورنده آن اليوین بازالت،

ﮐﺸ
ﻮر

آندزیتيک بازالت و ایگني مبریت ،گدازه با ترکيب داسيتي است .پتروگرافي سنگهای آندریت بازالت چنين است :ا ین
سنگها به رنگ خاکستری متوسط تا به نسبت تيره دی ده ميشوند .به کمک ذرهبين بلورهای پالژیوکالز در آن دیده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي شود .بافت آن پورفيریک با خميره ميکروليتي است ،فنوکری ستها در برگيرنده بلورهای پالژیوکالز اتومورف است
که در شماری از بلورها کنارههای واکنشي ،در چهره ادخال و شيشه غربالي دیده ميشود .کلينو پيروکسن به مقدار
جزئي و چند قطعه کوارتز با کناره واکنشي پيروکسن و کربنات دیده ميشود .اليوین بگونهای کامل با اکسيد آهن

تﻣ

جانشين شده است ،خميره با مزوستازی در پيکر سوزنهای پالژیوکالز و همچنين دانههای بلور پيروکسن گهگاه
کلریتيزه و کربناتيزه دیده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 E2paآغازش با گدازههای حد واسط شيشهای است و در برگيرنده سنگهایي از جنس پيروکسن آندزیت پورفيری ،
اليوین بازالت ،آندزیت بازالت ،ماسه سنگهای ولکانوژنيک خاکستری ،ایگنيمبریت با ترکيبي تراکيتي تا آندریتي ،بازالت،
کوارتز التيت و هيالو داسيت است .در بررسيهای پتروگرافي سنگهای پيروکسن آندزیت پورفيری خود را به رنگ

و
اﮐﺘ

خاکستری مایل به قرمز نشان ميدهند که بلورهایي متوسط تا درشت از فلدسپات و همچنين بلورهای ریز تا متوسط
پيروکسن در آن دیده ميشود .بافت آنها پورفيریک با خميره ميکروگرانولراست .فنوکریستها ب لورهای درشت اتومورف

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پالژیوکالز است که پدیده سریسيتي و آلبيتي شدن در آنها رخ داده است .در برخي از بلورهای درشت فلدسپات
بلورهای ریز پيروکسن دیده مي شود .کلينو پيروسکن از نوع اوژیت نيز یافت مي شود که با اندازهای کربناتيزه است.
خميره یا مزوستازی در برگيرنده توأم فلدسپات با مقادیر کمتری کوارتز است که در ميان آنها بلورهای ریز پيروکسن
و کانيهای اوپاک نيز دیده ميشود .مقداری کربنات و کلریت در خميره به چشم مي خورد.
 E2igdیک واحد ایگنيمبریت گدازه ای خاکستری رنگ با ترکيب داسيتي است .گسترش این واحد یکسان نيست ،آن

زﻣﯿ

چنان که این واحد در سمت خاور در زیر واحد  E2paو روی واحد  E2pa2جای دارد .در حالي که به سوی غرب تحلي ل
مي رود و واحد  E2paبطور مستقيم بر روی  E2pa2مينشيند .در بررسيهای پتروگراف ي ایگني مبریت گدازهها به رنگ
خاکستریاند .بافت آنها ولکانوکالستيک با زمينه شيشهای جریاني و گاه ميکروليتي شيشهای است که در برخي از

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نمونهها این شيشه کمي تبلور ی افته و بافت کریپتوکریستالين و دانه برفي پيدا کرده است .قطعه های بلورین ،در
برگيرنده بلورهای فلدسپات ،بطور عمده ،پالژیوکالز است که با اندازه ای کربناتيزه ،سریسيتيزه و کائولينيزه است .و
بلورهای پيروکسن که همگان به کربنات و اکسيدهای آهن تبدیل شده در آن دیده ميشود .قطعههای سنگ ي در
برگيرنده شماری اندک از قطعه های چند بلوری فلدسپات و کوارتز است .زمينه یا ماتریکس در برگيرنده شيشه تبلور
دوباره ی افته به کانيهای فلسيک است .در برخي از نمونهها زمينه شيشه کمي حالت جریاني یافته و کمي کلریتيزه
است .و ریز بالشهای بازیک با کناره های بند انگشتي در آن دی ده ميشود.
 E2rtیک واحد ناپيوسته با گسترش محدود است ،آن چنان که این واحد تنها در سمت پای انيترین بخش خاوری منطقه

دیده ميشود .و در سمت باختر گسترش ندارد .این واحد بر روی واحد  E2paو در زیر واحد  E2apجای گرفته است .و
از توفهای کرم رنگ ریزدانه با ترکيب ریوليتي تا داسيتي و از نوع ویتریک توف پدید آمده است .در بررسي های
پتروگراف ي توفهای کرم رنگ در نمونه دستي ،تا اندازه ای دگرساني کائولين ي در آنها دیده مي شود ،بافت آنها
ولکانوکالستيک است که اجزاء شيشه آن تا اندازه ای متبلور شدهاند .قطعات بلوری ندارند .قطعات سنگي در برگيرنده
شماری اندک از قطعههای چند بلوری فلدسپات کانولينيزه است .زمينه یا ماتریکس در برگيرنده شي شه تبلور دوباره
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یافته به کانيهای فلسيک(کوارتز و فلدسپات) است .این شيشه تا اندازه ای کلریتيزه است .در آن لکه های کربنات،
کانيهای اوپاک و ميکروپيلوهای بازیک دی ده ميشود.
 E2apی ک واحد ناپيوسته با گسترش محدود است ،آن چنان که در سمت باختر گسترش نميیابد و تنها در سمت خاور
بر روی واحد  E2rtجای گرفته است .بدليل پوشيده شدن بخش باالیي این واحد توسط آبرفت ،واحدی بر روی آن

ﮐﺸ
ﻮر

مشاهده نميشود .این واحد تيره رنگ است و بلورهای پالژیوکالز در آن دیده مي شود .این واحد از سنگهای آندزیت
پورفيری تا مگا پورفيری پدید آمده است .در بررسي پتروگرافي آندزیت پورفيریها رنگ این سنگها خاکستری تيره
است .بافت آن پورفيریک با خميره ميکروگرانولر با دانه های نابرابر است .فنوکریستها در برگيرنده بلورهای درشت
پالژیوکالز است .خميره یا مزوستازی آن فلدسپات ،بطور عمده پالژیوکالز و تا اندازهای فلدسپات آلکالن است که در
آن پدیده سریسيتي شدن و کربناتي شدن دیده ميشود .شماری اندک از بلورهای گزنومورف کوارتز در ميان بلورها ی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فلدسپات دیده مي شود .شماری معدود از پيروکسن کربناتيزه و کلرینيزه و کانيهای اوپاک دی ده ميشود.
 E2obبر روی  E2paجای گرفته و رنگ آن خاکستری تا خاکستری روشن است .در بخشهایي از آن گردآمدگي هایي از
زئوليت دیده ميشود که درون شکستگيها و حفرات را پر کرده اند .این واحد ،بطور عمده از اليوین بازالت و هيالواليوین

تﻣ

بازالت زئوليتدار پدید آمده است .در بررسيهای پتروگرافي سنگهای هيالواليوین بازالت زئوليتدار رنگي خاکستری با
بلورهای ریز فلدسپات و پيروکسن از خود نشان ميدهند .فنوکریستها بلورهای پالژیوکالز اتومورف اند که در شماری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از آنها هالههای واکنشي در چهره ادخال و شيشه غربالي تکوین یافتهاست .کلينو پيروکسن به مقدار اندک یافت
ميشود که با اکسيد آهن جایگزین شده است .چند قطعه کوارتز با هاله واکنشي پيروکس و کربنات دیده ميشود.
اليوین که بطور کامل توسط اکسيد آهن جای گزینشده (ایدنگزیت) دیده ميشود .زئوليت در پيکر کریستالهای رشته ای

و
اﮐﺘ

منفرد و همچنين تجمع یافته در حفرهها با بافتي اسفروليت گونه دیده ميشود .خميره یا مزوستازی سوزنهایي است
از پالژیوکالز بهمراه اليوین دگرسان شده و همچنين بلورهای پيروکسن کلریتيزه و کربناتيزه .هماتيت و شيشه اکسي ده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نيز دی ده مي شود .گزنوليتهای کوارتز با حاشيه پيروکسن و کربنات مشاهده ميگردد.
 E2bbبر روی واحد E2obجای گرفته و تيره رنگ و ستبر است .همه این واحد از آگلومرا با قلوههایي بسيار درشت به
قطر  30سانتيمتر پدید آمده است .همه قلوهها یک جنساند و ترکيبي بازیک (بازالتي) دارند .سيمان آنها نيز از همان
جنس است .در بررسيهای پتروگرافي این سنگهای بازالتي بافتي اینترسرتال با اینترگرانولر دارند .کانيهای فلسي ک
آنها شامل بلورهای اتومورف پالژیوکالز است که تا اندازهای آرژیلي ،سریسيتي و کربناتي شدهاند .کانيهای فرومنيزین ،

زﻣﯿ

دربرگيرنده بلورهای پيروکسن تا اندازه ای کلریتي و کربناتي شدهاند .کانيهای اوپاک و شيشه تيره رنگ نيز در آن ها
دیده ميشود.
 E2abدر برگيرنده سنگهای گدازهای و گدازههای شيشه ای تيره و ایگنيمبریت گدازه خاکستری تا قهوه ای رنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آندزیتي است .این واحد بر روی واحد  E2bbجای گرفته است .سنگهای آن در برگيرنده آندزیت ،پيروکسن آندزیت،
ایگنيمبریت گدازه آندریني ،بازالت و هيالوداسيت (گدازه شيشهای تيره) است ،در بررسيهای پتروگرافي سنگهای

هيالوداسيت (گدازه شيشه ای تيره) در سطح تازه سنگ سياه رنگاند و لکههای سبز در آن دیده ميشود .رنگ سطح
هوازده آنها زرد مایل به قهوه ای است ،بافت آنها پورفيریک با خميرهای شيشهای و در برگيرنده شکستگيهای مدور
(بافت پرليت ي) است .فنوکری ستها در برگيرنده بلورهای اتومورف پالژی وکالز است که در بيشتر موارد سالم و گاهي
ساختمانهای زونه در آنها دیده ميشود .کلينوپيرکسن از نوع اوژیت نيز در آن دیده ميشود .خميره یا مزوستازی
بطور کامل شيشهای است و در آن شکستگيهای مدور شکل دیده ميشود که بافت پرليتي را پدید آورده است .شمار ی

بلورهای سوزني آپاتيت و همچين شماری اندک از بلور کاني اوپاک در خميره دیده ميشود.
 bدربرگيرنده دایکهای بازالتي است که در واحدهای ائوسن نفوذ کرده است .این دای کها به گمان فراوان مجاری
تغذیه کننده واحدهای گدازه ای ائوسن فوقاني بوده اند .بررسيهای پتروگرافي نشان ميدهد که این سنگها برنگ
تيره اند .بافت آنها اینتر سرتال تا اینترگرانولر است.
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کانيهای اصلي آنها دربرگيرنده بلورهای اتومورف پالژیوکالز است که گاهي سریسيتي شده و جانشيني کربنات در آن
دیده ميشود ،بلورهای پيروکسن که در فضای ميان پالژیوکالزها جای گرفته و گاهي همگان کلریتيزه اند .فضای
پرنشده ميان بلورها توسط کانيهای اوپاک و شيشه اکسيده تيره رنگ پر شده است .آپاتيت به مقدار کم دیده ميشود.
الیگوسن

در این زمان تودههای نفوذی با ترکيب گرانيتي تا دیوریتي دیده ميشود که واحدهای ائوسن باالتي و مياني را قطع
کردهاند .تعيين سن مطلق که به روش پتاسيم  -آرگون توسط کایا و همکاران در سال  ۱۹۷۸بر روی تودههای گرانيت ي
شمال غرب ساوه صورت گرفته است سن آنها را ائوسن فوقاني  -الي گوسن تا الي گوسن زیرین تعيين کرده و سن ي

ﮐﺸ
ﻮر

معادل  3۹.۲با اختالف  + 3.۲ميليون سال را برای آنها بدست آورده است.
 Oaاز سنگهای آپليتي با رنگ روشن پدید آمده است که در پيکر گنبدهای کوچک در مجموعه ائو سن باالئي نفوذ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرده است .گسترش این واحد در نزدیکي توده بزرگ گرانيتي شمال باختر عباس آباد است .بررسي پتروگرافي بافت
آن را پورفيری با زمينه ميکروگرانولر نشان ميدهد .فنوکریستها در برگيرنده چند بلور فلدسپات آلکالي و کوارتز
است .زمينه در برگيرنده بلورهای فلدسپات آلکال ي و کوارتز است که به شکل ميکروگرانولر تا آپليتي در کنار یک دی گر

تﻣ

جای گرفتهاند .همچنين ،در سنگ کانيهای اوپاک به شمار اندک به شکل دانهای و در بيشتر موارد در پيکر رگه ای و
پرشدگي (پرکننده منافذ) دیده ميشوند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Ogدر برگيرنده توده گرانيت ي است .دانهبندی این گرانيتها به نسبت درشت است که نشان دهنده سردشدگي آرام آنها
در ژرفا است .این تودهها تا اندازه ای دگرگونگي و آلتراسيون مجاورتي در اطراف خود پدید آوردهاند .و همچنين سبب
جابجایي عناصر در واحدهای ولکانيک پيرامون خود در راستای گسلها و بر اثر محلولهای هيدروترمال خود شدهاند.

و
اﮐﺘ

ولي روی همرفته ،کانيسازی چشمگيری پدید نياورده اند .این تودهها در بخشهای ائوسن باالیي نفوذ کردهاند .بررس ي -
های پتروگرافي نشان ميدهد این سنگها برنگ روشن اند و بلورهای درشت تا متوسط کوارتز ،فلدسپات و ميکا در آن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دیده ميشود .رنگ فلدسپاتهای آن شيری است .بافت آن گرانولر است .کاني های اصلي آن پالژیوکالز اتومورف با
ترکيبي در حدود البيت تا اليگوکالز ،فلدسپات آلکالن گزنومورف تا اندازه ای سرسيتي و رسي شده ،کوارتز که بریدگ ي -
های انحاللي توسط محلولهای هيدروترمال ،در بي شتر موارد ،در آن دی ده ميشود ،آمفيبول که گاهي کلریتيزه است
و بيوتيت که با گستردگي کم دگرسان شده است.
 Odاین واحد شامل توده دیوریتي است .این دیوریت ها به نسبت درشت بلوراند .که نشان از سردشدگي آرام آنها در

زﻣﯿ

ژرفا دارد .این تودهها دگرساني ناچيزی در پيرامون خود پدید آورده اند .ولي کانيسازی و دگرگوني چشمگيری را در
پيرامون خود موجب شدهاند .این تودهها در مجموعه ائوسن مياني نفوذ کرده اند .بررسيهای پتروگرافي آن نشان
ميدهد که این سنگها به رنگ خاکستری تيرهاند .بافت آنها گرانولر و دارای بلورهای درشتاند .کاني های اصلي آنها

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در برگيرنده بلورهای فلدسپات پالژیوکالز با ترکيبي در مرز آندزین ،بلورهای هورنبلند و پيروکسن است که تا اندازه ای
کلریتيزهاند.
نئوژن

نئوژن در منطقه با ن هشتههای تخریب ي -تبخيری قرمز رنگي آغاز ميشود که بگونهای دگرشيب بر روی واحدهای
ولکانيک ائوسن جای ميگيرد ،این نهشتهها ،به گمان ،هم ارز سازند قرمز باالیياند .نهشتههای یاد شده در ایران
مرکزی ستبرایي به نسبت زیاد دارند و مرکز حوضه آن ،به گمان ،در کویر بزرگ ایران مرکزی بوده است .در آنجا
ستبرای آن به حدود  600متر ميرسد.

نهشتههای نئوژن در منطقه به واحدهای زیر تفکيک شده است:
 Mmslدر برگيرنده مارن قرمز رنگ با ميانالیههای ژیپس و نمک ،ماسهسنگ و سيلتستون سبز و سنگهای آهک ي
نازک الیه است .این واحد به گونهای دگرشيب بر روی ولکانيکهای ائوسن جای ميگيرد.
 Mm.gدر برگيرنده شيل و مارن خاکستری با ميان الیه ژیپس است .این واحد که بخشي از نهشتههای نئوژن است بر
روی آبرفتهای عهد حاضر  Qt2رانده شده است و قاعده آن معلوم ني ست.
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 Mrshبگونهای همشيب بر روی واحد  Mm.gجای گرفته و در برگيرنده مارن و شيل قرمز با ميان الیههایي از ژیپس و
نمک است.
 Mshبر روی واحد  Mrshبگونهای همشيب جای گرفته و بطور عمده در برگيرنده شيل قرمز است .

 Msh,slبگونه ای همشيب بر روی واحد  Mshجای گرفته و در برگيرنده تناوبي از الیههای شيلي قرمز و نمک است.
 Ms,gبه گونه ای همشيب بر روی واحد  Msh,slجای گرفته و شامل تناوب ي از ماسه سنگ کرم تا خاکستری و الیه های
ژیبس است.
s,g
 Msاین واحد بگونهای هم شيب بر روی واحد  Mجای گرفته و شامل ماسهسنگهای کرم تا قهوه ای است.

ﮐﺸ
ﻮر

 Mmاین واحد بطور طبيب بر روی واحد  Msجای گرفته و در برگيرنده تناوبي از مارن کرم تا خاکستری با ميان
الیههای مارن قهوهای همراه با قلوه و شن است.
پلیو  -کواترنر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 PLQcبا دگرشيبي به نسبت زیادی بر روی نهشتههای رسوبي نئوژن جای گرفته و بطور عمده در برگيرنده کنگلومرای
سخت شده تا کمي سيمانيشده است .جنس قلوههای این کنگلومرا بطور عمده سنگهای ولکاني ک ائوسن و نيز سنگ

تﻣ

های گرانيتي الي گوسن است که ميان الیههایي از ماسه ،سيلت و رس در آن دیده ميشود که بيانگر زمانهایي است
که تکاپوهای کوهزایي آرامتر شده بودهاند .زمينه با ماتریکس آن ماسه و سيلت است و تا اندازه ای سيماني شدهاند .
کواترنر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 Qt1شامل نهشتههای آبرفتي قدیمي است که از کنگلومرای سخت و سيماني نشده پدید آمده است .جنس قلوهها
بطور عمده سنگهای ولکانيک ائوسن و پلوتونيک اليگوسن است که زمينه با ماتریکسي از ماسه و سيلت در آن دی ده

و
اﮐﺘ

ميشود.
 Qfمخروط افکنههای قدیمي است که دهانه آبراهههای قدیمي را پدید ميآورد .و تغذیه کننده رسوبات کنگلومرایي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 Qt1بوده است.
 Qt2در برگيرنده نهشتههای آبرفتي عهد حاضر است که از مجموعهای از قلوههای ولکانيکهای ائوسن و مقداری قلوههای
پلوتونيک اليگوسن و ماسه و سيلت و رس است که بطور عمده خاستگاه آن ميبایست نهشتههای تخریب شده نئوژن
و همچنين تا اندازهای از تخریب سنگهای آذرین ائوسن و اليگوسن باشد .این واحد در نزدیکي ارتفاعات دارای قلوهها
و سنگهای درشت است و در ميانه دشتها دانههای درشت کاهش ميیابند و سيلت و ماسه و رس برتری ميبایند.

زﻣﯿ

 Qfpدر واقع معادل واحد  Qt2است و تنها به سبب تراکم بيشتر آبراههها در این محدوده حجم نهشتههای آبرفتي حمل
شده توسط آبراههها در آن بيشتر است.
 QCuنشانگر زمينهای کشاورزی است .این واحد در حقيقت معادل واحد  Qt2است که به سبب فاصله از ارتفاعات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عناصر دانه درشت در آن کاهش یافته و عناصر دانهریز مثل ماسه ،سيلت و بطور عمده رس در آن افزایش یافته است
و شایسته کارهای کشاورزی شده است

 QCدر برگيرنده پهنههای گسترده است که تنها از عناصر ریز دانه ،بطور عمده رس و مقداری سيلت پدید آمده است.
این پهنهها مورفولوژی مسطحي دارند.
 QSlدر برگيرنده پهنههای گسترده است که تنها از عناصر ریز دانه ،به طور عمده رس و همچنين مقدار زیادی امالح

یک پدید آمدهاند .که آبهای جاری در پایان راه و با کم شدن انرژی خود آنها را بر جای نهاده اند.
تکتونیک

این منطقه در نوار آتشفشاني ایران مرکزی جای دارد که شرودر ( )Schleroderدر سال  ۱۹۹۴برای نخستين بار نام
زون اروميه  -دختر را برای آن بکار برد .همچنين بر پایه باور کایا و همکاران  ۱۹۷۸نبود سازند و در بخش شمال ي
نقشه ساوه و بودن آن در بخش جنوبي و همچنين پيدایش نهشته های نوژن را در گودیها در وابستگي با سيستم
هورست و گرابن دانست .این منطقه نزدیک به زون البرز است و زیر تأثير راندگيهای تازه تشکيل و جوان این زون
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است .نمونه آشکار آن روراندگي است که در منطقه مورد مطالعه نهشتههای نئوژن را بر روی آبرفتهای عهد حاضر
رانده است و ارتفاعات حلقه در را ایجاد کرده است .افزون بر آن تأثيرات نيروهای برشي در منطقه موجب ایجاد و
حرکت گسلهای امتداد لغز شده است .در روند حرکتهای زمين ساختي فازهای آلپي مياني و پسين ،این منطقه زیر
تأثير تنشهای گوناگون قرار گرفته و چين خوردگيهای گوناگون (تاقدیسي و ناودیسي) ،گسلهای رانده و گسلهای امتداد

ﮐﺸ
ﻮر

لغز و عادی در آن پدید آمده است .در فاز پيرنهئن (اواخر ائوسن  -اوائل اولي گوسن) منطقه زیر تأثير چين خوردگي و
باال آمدگي عمومي همراه با تزریق تودههای گرانيتي قرار ميگيرد که خروج سنگهای ائوسن از محيط کم ژرفا ی
دریایي به خشکي را در پي داشته است .در فازهای ميوسن  -پليوسن جنبشهای زمين ساختي موجب چين خوردگ ي
نهشتههای تخریبي و تبخيری نشوژن شده است و کنگلومرای پليو  -کواترنری بگونه ای ناهمساز و با دگرشيبي زاویه ای
زیاد روی واحدهای نئوژن را ميپوشاند .این رخداد گمان ميرود که در پليوسن اتفاق افتاده باشد (فاز آیتکان) .و

تﻣ

محدوده گسل ایپ ک و برای مناطق مسکوني را بدنبال داشته است.
گسلها :گسلهای موجود در منطقه را بدین سان ميتوان نام برد:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سرانجام فازهای واپسين آلپين ،فاز پاسادن ين موجب ميشود که نهشتههای آبرفتي کواترنر نيز بگونهای دگرشيب روی
واحدهای کهن ،از آن شمار کنگلومراهای پليو  -کواترنری را با شيب افقي بپوشانند .این حرکات به عنوان باز پس ين
جنبشهای رخ داده در منطقه بازگو ميشوند .از دیدگاه زمين ساختي ،منطقه فعال بوده است و زلزله خيزی در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گل ساریداغ با روند خاوری  -باختری :عملکرد این گ سل سبب پائين افتادگي بلوک شمالي شده ا ست .در این
گسل جابجایي راستگرد نيز دیده مي شود.
گ سل عباس آباد با روند خاوری – باختری :عملکرد این گ سل ب صورت بر شي ا ست .در اثر حرکت را ستگرد گ س ل

و
اﮐﺘ

چينخوردگي ب سيار مالیم در بلوک جنوبي گ سل روی داده ا ست و سبب باال آمدن پو سته بلوک جنوبي در فا صله
ميان ساری قشالق و عباس آباد شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گل محب على :روند این گسل خاوری  -باختری است که در سمت باخر روند آن طور تقریب ،شمال باختر به جنوب
خاوری است و به چند شاخه نبر بخش مي شود .این گسل از نوع عادی است و عملکرد آن سبب پایينافتادگي نوک
شمالي شده است.
گ سل جو شالو با روند خاوری – باختری :عملکرد این گل سبب پائين افتادگي بلوک جنوبي شده ا ست .فزون بر آن
کمي جابجایي چپگرد در روند آن دیده مي شود .از آن رو ،این گ سل از نوع عادی ا ست که با اندازهای حرکت چپگرد
داشته است.

زﻣﯿ

دو گ سل با روند خاوری  -باختری :به گونهای نزدیک به موازی از جنوب روستای حسن آباد و شمال کوه گنده قویو
ميگذرند .گسل شمالي از نوع عادی است و علمکرد آن پائين افتادگي بلوک شمالي را در پي داشته است .گمان مي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رود این دو گسل شاخههای خاوری گسلي است که از نزدیکي تالقي قشالق کهریز محب علي ميگذرد.
گسلی با روند شمال باختری  -جنوب خاور :که دو گسل یاد شده را قطع ميکند و در خاور روستای حسن آباد جای

دارد .این گ سل از نوع امتداد لغز را ستگرد ا ست که گمان ميرود ،تا اندازهای نيز حرکت عادی دا شته با شد و سبب
پائين آمدگي بلوک خاوری شده است.
گسل ايپک (حوالی روستای ايپک و امامزاده سیداحمد) :این گسل بسيار دراز است و در ورقه با مقياس ۱:۱00000
امتداد داشته و روند آن خاوری  -باختری است .این گسل در نزدیکي روستای ایپک به چند شاخه تبدیل ميشود که
شاخههای این گ سل یال جنوبي تاقدیس کوه قوشگوني را پائين انداخته ا ست و در سمت باختر ورقه نه شته های

نئوژن را در برابر کنگلومرای پليوسنننن ميآورد .بر روی هم ميتوان گفت که این گسنننل و شننناخههایش عملکردی
معکوس یا رورانده دارد.
گ سل جنوب ق شالقی گنگ با روند نزديک به خاوری  -باختری :این گسننل تا ورقه  ۱:۱00000کرج دنباله دارد و
عملکردی معکوس نشان ميدهد .گذرگاه این گسل سبب پيدایش دره به نسبت گسترده شده است.
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گسل تکی داغ :این گ سل و گ سل شمالي آن روند خاوری  -باختری دارند .و عملکرد آنها عادی است وپائينافتادگ ي
دربلوک شمال خود را بدنبال داشتهاند .گسل تکيداغ حرکتي چپگرد نيز از خود نشان ميدهد.
دو گسللل شللمالی  -جنوبی نیز از کوه تکی داغ می گذرند :و گسننل تکي داغ و گسننل موازی آن را قطع ميکنند.
حرکت این گسلهاء بطور عمده امتداد لغز و از نوع راستگرد است که تا اندازهای حرکت عادی نيز دارند .و سبب پائين

چین خوردگیها:

چين خوردگيهای منطقه مورد بررسي با پيدایش ساختمانهایي بشرح زیر مشخص مي شود:

ﮐﺸ
ﻮر

افتادگي نوک خاوری خود شدهاند.
گسللل مردآباد :این گسن نل از جنوب ارتفاعات حلقهدر ميگذرد و موجب رانده شننندن نهشنننته های نئوژن بر روی
آبرفتهای عهد حاضر شده است

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تاقدیس کوه قوشگوني و ساری یال :در این محدوده تاقدیسي دیده مي شود که هسته آن را آندزیتهای مگا پورفيری
بخش مياني سننری ائوسننن باالیي پدید ميآورند .و یالهای آن را س ننگهای بخش باالیي سننری ائوسننن باالیي ،یال
جنوبي این تاقدیس در اثر گذر شاخههای گسل ایپک پائين افتاده است .دو خم شدگي ( )Plurageمحور تاقدیس به

تﻣ

سوی بيرون و به سمت خاور و باختر است.
تاقديس کوه جوشالو :ساختماني گنبدی دارد که نخست این تصور را ایجاد ميکند که شاید عامل پيدایش آن صعود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تودهای پلوتونيک در ه سته آن باشد ،ولي هم آهنگي و همخواني برش افقي این ساختمان گنبدی شکل با گسلهای
پيرامون ن شان ميدهد که عامل ا صلي پيدایش این تاقدیس گنبدی شکل ميبای ستي عملکرد گ سلهای اطراف آن
باشد.

و
اﮐﺘ

تاقديس جنوب روستای حسن آباد :دارای محوری با روند خاوری  -باختری است که خم شدگي ( )Plungeمحور آن
به سوی باختر ا ست .محور این تاقدیس در اثر گذر گ سل شک سته ا ست و یال شمالي آن پائين افتادگي پيدا کرده
است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناوديس جنوب قشللالک کهريز محب علی :محوری خاوری  -باختری دارد .این ناودیس یک ناودیس دارای دو خم
شدگي ( )Plungeاست و خم شدگي دو سر محور آن به سمت بخش درون ناودیس است .این ناودیس ،بطور کامل،
متقارن نيست و بخش باختری آن جمعتر و بخش خاوری آن بازتر است.
ناوديس نزديک روستای شیخ شريک :دارای محوری با روند خاوری  -باختری است و شيب یالهای آن بسيار مالی م

زﻣﯿ

است .خم شدگي ( )Plungeمحور آن به سوی خاور است.
تاقديس و ناوديس های ارتفاعات حلقه در :این تاقدیس و ناویدس ها دارای دو روند خاوری  -باختری و شنننمالي -
جنوبي اند .چينهای دارای محور خاوری  -باختری در اثر حرکت راندگي گسننل و هم راسنننتا با آن پدید آمدهاند .و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چينهای دارای روند شمالي  -جنوبي در اثر حرکت امتداد لغز گسلها ایجاد شدهاند .گفتني است ،بودن الیههای با
ویژگيای پالستيک مثل رس ،نمک و گچ سبب آساني انجام این تغيير شکلها شدهاند.

تجزیه و تحلیل پترولوژی و چینه شناسی منطقه
ائوسن

با بررسي توالي چينه شناسى ائوسن ،از دیدگاه ترکيب شيميایي ،پتروگرافي و همچنين رخساره ماکروسکوپي سنگها
ميتوان درباره ویژگيهای مکانيسم فوران مواد ،محي ط جایگزیني در زمان فوران و ترکيب شيمي ایي سنگها در ائوسن
به این نکات اشاره کرد:
مکانی سم فوران :سنگهای ائو سن زیرین در منطقه دیده نمي شود .ولي این سنگها در منطقه ساوه ،بر پایه گزارش
کایا  ،۱۹۷۸بطور عمده از سنگهای آتشفشاني اسيدی با گسترش حجمي زیاد پدید آمدهاند .سنگهای ائوسن مياني
کهنترین سنگهای دارای رخنمون در منطقهاند .در این زمان فوران توفيتها بر دیگر سنگها چيره شده ا ست ،در
زمان ائو سن باالیي گدازهها ،نخست در تناوب با توفها بودهاند .و پس حجم عمده پهنهها را پدید آوردهاند .از این رو،
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ميتوان نتي جه گرفت که آغاز ولکانيسنننم در ائوسنننن زیرین در برگيرنده فوران مواد گدازهای همراه با مقداری مواد
آذرآواری بوده ا ست .ولي در ائو سن مياني تکاپوی ولکاني سم بطور عمده انفجاری مي شود و سپس در ائو سن باالیي
بگونهای تدریجي فوران انفجاری به فوران آرام تبدیل ميشود .بطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که ولکانيسم در ائوسن
زیرین آغاز و سپس در ائوسن مياني به باالترین مرز تکاپوی خود ميرسد و سرانجام در پایان ائوسن به تدریج تحليل
ميرود.

ﮐﺸ
ﻮر

محیط جايگزينی در زمان فوران :بدليل بودن گدازه و اندکي الیههای تخریبي در ائوس زیرین و بودن مواد آذرآواری
از نوع هيالوکال سيک و الیههای آهکي در ائو سن مياني و وجود الیههای گدازه یا رخ ساره قارهای به همراه چند الی ه
ماسه سنگي ولکانوژنيک در ائو سن باالیي ميتوان نتيجه گرفت که در زمان ائوسن زیرین عوامل محيط خشکي بطور
عمده حاکم بوده است و سپس در ائوسن مياني دریا پي شروی کرده و منطقه محيطي دریایي پيدا ميکند ،سپس در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمان ائو سن باالئي دریا پسروی کرده و محيط فارهای حاکم مي شود .در ائوسن باالیي گاه محيط دریایي ساحلي کم
ژرفا در منطقه برقرار شده است ولي برتری کلي با محيط قارهای بوده است.
ترکیب سنگ شناسی :در ائوسن زیرین و مياني طور عمده اسيدی است و در ائوسن باالیي از اسيدی به سمت ميانه

تﻣ

 بازیک تغيير ميکند ،از این رو ميتوان نتيجه گرفت که ولکانيسم در این منطقه با فورانهای اسيدی آغاز و سپسبه انواع بازیکتر تغيير ترکيب داده است.
الیگوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در این دوره یک نبود رسوبگذاری بطور مشخص در زمان اليگوسن دی ده ميشود.
پلوتونیسم الیگوسن :چند توده گرانيتي و دیوریتي در منطقه مورد بررسي دیده ميشود .توده گرانيتي بزرگ شمال

و
اﮐﺘ

باختر حاجي آباد ،توده گرانيتي متوسط جنوب کوه ساریداغ ،توده گرانيتي کوچک کوه قزلیال و توده دیوریتي شمال
کوه ساری داغ.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در این تودهها حاشيههای انجماد سریع فایل تشخيص نيست و بافت گرانولر با بلورهای درشت در آنها دیده ميشود
که نشان از سرد شدن در بخشهای ژرف دارد .توده گرانيتي کوه قزلیال نسبت به دیگر گرانيتها ریزبلورتر است که،
به گمان .به دليل حجم کم بوده و سردشدن شتابزدهتر ماگما بوده است .این تودهها سبب مقداری دگرگوني مجاورتي
و تبلور دوباره در توفهای نزدی ک به خود شدهاند .و همچنين تا اندازهای سبب دگرساني ،بصورت ایجاد کلریت و
اپيدوت در سنگهای پيرامون خود شده اند .از ویژگيهای این تودهها یکنواخت بودن و نبود مناطق تفریقیافته در آنها

زﻣﯿ

است .این تودهها خود عناصر فلزی و معدني زیادی در برنداشتهاند ،ولي تحرک و انتقال عناصر فلزی از سنگهای
آتشفشاني الیهها و تجمع آنها در برخي نقاط را در پيداشتهاند .این تودههای نفوذی در دیاگرام کونو  ۱۹5۹در سری
کالکوآلکالن جای ميگيرند .گرانيتها دارای بلورهای فلدسپات آلکالي سفيد تا خاکستری و بلورهای فلدسپات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پالژیوکالز سفيد و بلورهای کوارتز نباتي رنگ و بلورهای سي اهرنگ بيوتيت است ،دیوریتها کوارتز ندارند و در برگيرنده
بلورهای فلدسپات پالژیوکالز سفيد تا خاکستری و بلورهای مافيک هورنبلند و پيروکسناند.
نئوژن

در ميوسن همه منطقه پس از باال آمدن و خروج از آب و تبدیلشدن به محيط خشکي و کوالبي به آرامي همراه با
پرشدن حوضه توسط مواد تخریبي ،شروع به فرونشيني کرده است .فرجام این کار برجای گذاشته شدن نهشتههای

نئوژن در گرابنها (فرورفتگيهای ميان کوهستاني بوده است .در فاز زمينساختي آتيکان همه منطقه به چينخوردگ ي
و باال آمدن واداشته شده اند و دگرشيبي ميان نهشتههای نئوژن و کنگلومرای پليوسن را که بر روی آن نشسته است.

پدید آورده است.
کواترنر

نهشته های آبرفتي عهد حاضر با دگرشيبي زاویهدار کم بر روی کنگلومرای پليوسن جای ميگيرد .این دگرشيبي
ميبایستي به فاز کوهزایي پاسادنين وابسته باشد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمین شناسی اقتصادی

 مواد معدنی فلزی :این منطقه از دیدگاه مواد معدني فلزی قفير است با این وجود ميتوان در آن این مواد را یافت.مقدار کمي آثار سرب و روی در حاشيه گرانيت نزدیک کوه قزلیال دیده ميشود ،در اطراف و حاشيه گرانيت جنوب
کوه ساری داغ رگچهها و گردآمدگي های کوچک اليژیست دیده ميشود .در نزدیک ي هج يب در قاعده واحد E2 ig
توفهای تيره رنگ ي دیده ميشود که تيرگي آن به دليل فراواني اکسيدهای آهني است که در راستای گسل به درون
این توفها نفوذ کرده است .تجزیه این توفها نشان ميدهد که مقداری کبالت و وانادیم همراه آهن نفوذ کرده به

ﮐﺸ
ﻮر

درون این توفها است ولي مقدار قابل توجهي ني ست.
در جنوب باختر روستای هجيب درون توفهای کرم رنگ  E1t2منگنز جای گزین شده است.
 -مواد معدنی غیرفلزی :این منطقه از لحاظ مواد معدني غيرفلزی هيدروترمال فقير و از لحاظ مواد معدني غيرفلزی

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسننوبي غني اسننت .بطوریکه مقدار اندکي رگههای باریت در اطراف گرانيت نزدیک کوه قزلیال دیده ميشننود .در
صنننورتي که از لحاظ موادمعدني غيرفلزی رسنننوبي الیه های قابل توجه ن مک و همچنين گچ در بخش های باالیي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

نهشتههای نئوژن دیده ميشود.
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