وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺸ
ﻮر

ﻋﻨﻮان:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000دﻣﺎوﻧﺪ

و
اﮐﺘ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

6461

زﻣﯿ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺳﺎل

ﺗﻮﻟﯿﺪ:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

 ,P. Alenbach, R. Shteigerب .اﻣﯿﻨﯽ ،م .ﺧﻠﻌﺘﺒﺮی

1997

TR288

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 6461دماوند
مقدمه

بخش اعظم نقشه دماوند با مقياس  1: 100000توسط  P. Allenbachو  R.Steigerتهيه شده پس از تلفيق توسط
 E.Cartierدر سال  1972به چاپ رسيده است .در اين رابطه گزارش زمين شناسي و سنگ شناسي دماوند و اطراف
آن (البرز مرکزي  -ايران) توسط  P. Allenbachتهيه ،بوسيله ع .انتظام و م .مهرنوش )1349( ،به چاپ رسيده است.
زمين شناسي بخش جنوب خاوري به مساحت حدود  455کيلومتر توسط افراد نامبرده در پاي نقشه تهيه گردي ده
است .جهت استاندارد نمودن عوارض زمين شناسي بخش شمالي با استفاده از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس

ﻮر

 1:50000دوباره ترسيم و با بخش جنوب خاوري تلفيق شده است.
نوشته حاضر چکيده اي ست از گزارش  ،P. Allenbachگزارش زمين شناسي بخش ج نوب خاوري.
نمونه هاي فسيل شناسي بخش جنوب خاوري بوسيله ق .عسگري ( )1372و سنگ شناسي بوسيله ا .بغدادي () 1372

ﻧﻰ

ﮐﺸ

مطالعه شده است.

تﻣ

ﻌﺪ

جغرافيا

ﺎﻓﺎ

ناحيه مورد بررسي در محدوده جغرافيايي '  52 º- 52 º ،30طول خاوري و  35º، 30 ' - 36 ºعرض شمالي قرار دارد.

و اﮐ
ﺘﺸ

بخش شمال خاوري نقشه زمين شناسي تهران با مقياس ( 1: 250، 000تلفيق و بازنگري بوسيله ع .حقي پور ،ه.تراز،
ف .وحدتي دانشمند) را شامل مي گردد.

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

بلندترين نقطه با ارتفاع  5670متر از سطح دري ا در کوه آتشفشاني دماوند جاي دارد که بلندترين نقطه کشور ايران
محسوب مي شود .پست ترين نقطه با ارتفاع  1480متر از سطح دريا در جنوب خاوري ناحي ه و در بستر رودخانه شاه
بالغي واقع شده است.

زﻣ

ﯿﻦ

رشته کوههاي البرز با راستاي چين خوردگي عمومي باختر  -شمال باختري ،خاور  -جنوب خاوري و کوه آتشفشان ي
مخروطي شکل دماوند مناطق کوهستان ي و مرتفعي را در محدوده نقشه بوجود آ ورده اند .رودخانه هراز در بخش شمال

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

باختري ناحيه جاي دارد و به سمت درياي خزر جريان دارد .رودخانه هاي شاه بالغي ،دليچاي ،حبله رود ،جمع آب و
دو آب در بخش جنوبي و رودخانه تار و رودبار و در ادامه آنها رودخانه دماوند در بخشهاي جنوبي ،مرکزي و باختر ي
جريان دارند.
شهرستان دماوند واقع در بخش باختري برگه بزرگترين نقطه زي ستي محسوب مي شود .دي گر نقاط زيستي مهم در
مسير جاده هراز و فيروزکوه جاي دارند .قسمت ي از راه اصل ي تهران  -آمل (معروف به جاده هراز) مهمترين مس ير
ارتباطي است که از آبعلي و گردنه امامزاده هاشم عبور کرده ،در کنار رودخانه هراز از روستا و شهرکهاي پلور ،اسک،
گزنگ و شنگلده مي گذرد .راه آسفالته رودهن به سمت فيروزکوه در بخش جنوبي برگه مسير ارتباطي روستاهاي
بخش جنوبي ورقه بوده که راه دي گري از آن جدا شده و پس از عبور از روستاهاي آبسرد و گيالن در نهايت به ايوانک ي
منتهي مي شود .آب و هواي بخش شمالي مخصوصا حوضه آبريز رودخانه هراز بر اثر رطوبت برخاسته از درياي خزر،
نسبتا مرطوب و معتدل است و پوشش جنگلي در بخشهاي شمالي برگه ديده مي شود ،ليکن بخش جنوبي نيمه
خشک و معتدل است.
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زمين ريخت شناسي

ناحيه مورد بررسي در خاور البرز مرکزي جاي دارد و بيشتر کوهستاني است و از نظر زمين ريخت شناسي به واحدهاي
زير تقسيم مي شود .کوه آتشفشاني دماوند در البرز مرکزي با قله اي برفگير و شکل مخروطي زمينهاي بسيار مرتفع ي
را در شمال باختري برگه ايجاد کرده است .جريانهاي گدازه با ترکيب ميانه تا اسيدي به همراه سنگهاي آذرآواري ا ين
کوه آتشفشاني بر روي نهشته هاي کهن تر قرار گرفته است و ساخت منشوري در برخي جريانهاي گدازه اي و آذرآوار ي
مشاهده مي شود.
رشته کوههاي البرز مرکزي بشدت چين خورده بوده و راستاي محوري آنها بيشتر باختر شمال باختري  -خاور جنوب
خاوري است .اين واحد که بخش شمالي را دربرمي گيرد شامل نهشته هاي رسوبي  -آتشفشان ي مزوزوئيک و سنوزوئي ک
و بطور نادر پالئوزوئي ک است .سنگهاي کربناته سازند الر و تي زکوه صخره ساز است و دامنه هاي پرشيبي را در امتداد
رشته کوههاي البرز تشکيل داده اند در صورتيکه نهشته هاي سازندهايي چون شمشک نرم و کم شيب است.
در بخش جنوبي منطقه آبرفتها پليو کواترنر و سنگهاي رسوبي و آتشفشاني مزوزوئيک  -سنوزوئيک بصورت تپه

ﮐﺸ
ﻮر

ماهورهاي کم ارتفاع نمايان است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چينه شناسي

در ناحيه مورد بررسي نهشته هاي رسوبي  -آتشفشاني از پرکامبرين پسين (سازند بايندور) تا کواترنري رخنمون دارد

تﻣ

که از قديم به جديد به واحدهاي سنگي مختلف بشرح زير تقسيم ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پرکامبرين پسين  -کامبرين

و
اﮐﺘ

واحد ( PЄbrسازند بايندور)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل ماسه سنگ و شيلهاي سبز و به ندرت قرمز رنگ همراه با اليه هاي نازکي از دولوميت وکمي سنگ آهک است
که بر اساس مطالعات ( P. Allenbach )1970و ( R.Steiger )1970در هسته تاقديس اينه ورزان  -دليچاي رخنمون
دارد و با ضخامتي در حدود  450متر قابل مقايسه با برش نمونه ارائه شده توسط ( Stocklin )1964ميباشد .بر اساس
نظر ب .حمدي ( )1374در هسته تاقديس اينه ورزان  -دليچاي سازند کهر رخنمون دارد که بطور تدريجي به دولوميت

زﻣﯿ

آنکريتيک (دولوميت زيرين) سازند سلطانيه تبديل مي شود.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد ( PЄ-ЄSسازند سلطانيه)

بر اساس مطالعات آلنباخ واشتاي گر ( ،)1970اين واحد در شمال سربندان و درساختمان تاقديسي اينه ورزان  -دليچا ي
رخنمون دارد و شامل دولوميت روشن رنگ همراه با شيلهاي تيره رنگ با ضخامت  340متر است .در محدوده نقشه،
ميزان سنگهاي کربناته از برش نمونه که توسط ( Stocklin )1964مطالعه گرديده کمتر است .گذر اين واحد از بخش
زيرين با سازند بايندر عادي و از سمت باال به سازند باروت پيوسته و تدريجي است.
بر اساس نظر ب .حمدي ( )1989اين سازند از پائين به باال شامل پنج پاره سازند بشرح زير است:
 -1دولوميت زيرين -2 ،شيل زيرين (چپقلو شيل) -3 ،دولوميت مي اني -4 ،شي ل باال -5 ،دولوميت باال .پاره سازندهاي
1و 2سن وندين و بخشهاي  5-3سن کامبرين زيرين را نشان ميدهند.
کامبرين
واحد ( Єbtسازند باروت)

در شمال سربندان ،حوالي روستاي مشا و شمال جابان گسترش دارد و شامل شيل ،ماسه سنگهاي سبز و قرمز همراه
با ميان اليه هاي سنگ آهک تيره رنگ و دولوميت مي باشد که با همبري عادي بر روي رسوبات سلطانيه نشسته و
خود نيز بطور عادي در زير نهشته هاي سازند زاگون جاي گرفته است ،بخش کربناته بيشتر در قسمت باالئي وجود
دارد .سنگهاي آذرين بصورت سيل دي ابازي به ضخامتي حدود  25متر در قسمت باالئي ،به ضخامت  8متر در قسمت
مياني ،و ديگري به ضخامت  18متر در قسمت زيرين وجود دارد .ضخامت نهشته هاي اين واحد به حدود  350متر
2

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
ميرسد .در شمال جابان فسيلهائي از رسوبات آهکي سازند باروت بدست آمده که کامال متبلور شده اند و با فسي ل
( Biconulites sp.مشخص کامبرين زيرين) قابل مقايسه است .اين فسيل در آروه نيز توسط  R.Steigerدر جائيکه
موقعيت چينه شناسي مشابهي دارد بدست آمده که سن کامبرين زيرين را مشخص مي کند.
واحد ( ЄZسازند زايگون)

در ساختمان تاقديسي اينه ورزان  -دليچاي رخنمون دارد و شامل شيلهاي سيلتي ميکادار به رنگهاي قرمز تيره -
قرمز شرابي و به ندرت خاکستري تيره و يا سبز است و در بخشهاي زيرين اليه هاي عدسي شکل دولوميت زرد رنگ
و کامال خرد شده را دربردارد .ضخامت آنها به  200متر ميرسد .در نهشته هاي اين واحد فسيل ي افت نشده است و بر
اساس موقعيت چينه شناسي قدمت آنها به کامبرين زيرين ميرسد .اين سازند بطور عادي بر روي رسوبات سازند باروت
جاي گرفته و به سمت باال از ميزان شيل کاسته و بر ميزان ماسه سنگ افزوده مي گردد و بدين نحو ارتباطش با سازند
اللون تدريجي است.
واحد ( Є1سازند اللون)

در ساختمان تاقديسي اينه رزان  -دليچاي و اطراف روستاي مشا رخنمون دارد و شامل ماسه سنگهاي قرمز روشن -

ﮐﺸ
ﻮر

قرمز نسبتا تي ره و به ندرت خاکستري روشن و سبز رنگ است .ماسه سنگ کوارتزيت ي نيز همراه با آنها وجود دارد.
ضخامت تقريبي آنها به  250متر ميرسد .در شمال سربندان آثار فسيلي ردپاي تريلوبيت از خانواده  Redichiidaوجود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دارد که متعلق به کامبرين زيرين  -مياني است (مطالعه کننده  .) Seilacherاين سنگها دانه متوسط و اليه اي بوده و
چينه بندي متقاطع و موج نقش نشان ميدهند.

تﻣ

واحد ( Єqکوارتزيت باالئي)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در انتهاي باالئي سازند اللون  20تا  50متر ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد رنگ وجود دارد و در تاقديس اينه ورزان -

و
اﮐﺘ

دليچاي بوسيله نهشته هاي سازند جيرود پوشيده ميشود .در حوالي روستاي مشا اليه هاي ميال بر روي آنها قرار گرفته
است .گذر ماسه سنگهاي کوارتزيتي اين واحد از سمت پائين به ماسه سنگهاي اللون عادي و پيوسته است ،در صورتيکه
واحد ( Єmسازند ميال)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گذر آن به سمت باال با سنگهاي سازند ميال ناپيوسته و هم شيب است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در شمال راندگي اصلي حوالي امامزاده هاشم  -هوير ،جنوب اسک ،هسته مرکزي تاقديس پل ورکوه مظاهري از نهشته
هاي اين سازند وجود دارد .کاملترين رسوبات سازند مي ال در باالترين قسمت دره دليچاي ديده ميشود و شامل  70متر
دولوميت خاکستري در بخش زيري ن (پاره سازند  2مي ال) ،و  30متر شيل سيلتي قرمز رنگ (معادل پاره سازند  5مي ال)
در باال مي باشد .در جنوب اسک نيز شامل  15متر ماسه سنگ کوارتزيتي و  40متر ماسه سنگ قرمز رنگ همراه با
اليه هاي سي لت ميباشد .بر اساس فسيلهاي تري لوبيت که توسط  Stocklinو همکاران ايشان بررسي شده ،سن نهشته
هاي اين سازند کامبرين مياني  -باالئي مشخص شده است .گــــذر نهشته هاي اين سازند از سمت پائين به ماسه
سنگ روشن رنگ کوارتزيتي ( )Top Quartziteدر اين ناحيه ناپيوسته ولي هم شيب است و در قسمت باال نيز بين
نهشته هاي اين سازند و سازند جيرود نبود چينه اي وجود دارد ولي دگرشيبي بين آنها مالحظه نمي شود.
دونين
واحد ( Djسازند جيرود)

در دره جاجرود ،تاقديس اينه ورزان  -دليچاي و شمال راندگي اصلي رخنمون دارد و شامل ماسه سنگ کوارتزيتي با
رنگهاي خاکستري ،قهوه اى ،سنگ آهک اکينوئيد دار همراه با اليه هائي از شيل و مارن بوده و ضخامت آنها به 100
متر ميرسد .بنظر ( ،Assereto)1963سن نهشته هاي جيرود دونين پسين (فراسنين)  -پرمين زيرين ميباشد ولي
چون در ناحيه مورد بررسي در زير سنگهاي آهکي سازند مبا رك با سن کربنيفر زيرين قرار گرفته اند ،سن آنها در
محدوده دونين پسين کربنيفر زيرين خواهد بود.
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کربنيفر
واحد ( Cmسازند مبارك)

اين واحد در حوالي تاقديس اينه ورزان  -دليچاي ،شمال راندگي اصلي و جنوب اسک يافت شده شامل سنگ آهک
خاکستري رنگ با فسيل هاي براکيوپود ،مرجان ،کرينوئيد ،بريوزوآ و آهک مارني مي باشد .قدمت آنها به کربنيفر
زيرين ( ) Tournesian - Viseanميرسد .نهشته هاي اين واحد در نزديکي درياچه تار و جنوب اسک در زير آهکهاي
روته قرار گرفته است .ضخامت آنها به کمترين مقدار خود يعني  90متر ميرسد ،ولي در برش نمونه  450متر است.
پرمين
واحد ( Pdسازند دورود)

در حوالي تاقديس اينه ورزان  -دليچاي با ضخامت کم ديده ميشود و اغلب ماسه سنگي و توسط  R.Steigerمطالعه
گرديده است .همبري زيرين اين واحد با واحدهاي قديميتر ناپيوسته و اغلب هم شيب ولي همبري زبرين با سازند
روته عادي است .
واحد ( Prسازند روته)

ﮐﺸ
ﻮر

در تاقديس اينه ورزان  -دليچاي و شمال راندگي اصلي و جنوب اسک رخنمون دارد و بيشتر از سنگ آهک تيره رنگ
تشکيل شده است .ضخامت اين واحد به  105متر ميرسد که بسمت باختر از ضخامت آن کاسته ميشود .در شمال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درياچه تار حاوي خرده هائي از خارپوستان ،صدفها ،مرجانها ،براکيوپود ميباشد .بر اساس مطالعات(1963) Asseroto

و ) ،Glaus (1965سن آنها پرمين مياني مشخص شده است .در جنوب اسک حاوي بقايائي از خارپوستان ،براکيوپود،

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بريوزوآ ،کرينوئيد ،تعدادي مرجان Polythecalis sp.ميباشند و ميکروفسيل  Palaeotextularia sp.را در بردارند.
نهشته هاي اين سازند اغلب با ناپيوستگي بر روي سنگهاي آهکي سازند مبارك نشسته و فقط در تاقديس اينه ورزان
 دليچاي با پيوستگي بر روي نهشته هاي سازند دورود جاي گرفته اند .مرز باالئي کامالً واضح است ودر برخي نقاطترياس
dl

d

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نبود چينه اى مختصري در مرز باالئي ديده مي شود .
واحدهاي ) TRel / TRe2 / TRe2سازند ا ليكا)

زﻣﯿ

شامل آهک دولوميتي نازك اليه به رنگ خاکستري و بندرت قرمز و زرد ،آهک ضخيم اليه خاکستري رنگ ،آهک
دولوميتي نازك زرد رنگ و آهک اواوليتي است .سنگهاي آهکي که در بخش زيرين سازند اليکا جاي دارد بصورت

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ناپيوسته و هم شيب برروي سنگهاي آهکي سازند روته مي نشيند.
سنگهاي دولوميتي و آهکي بصورت واحدهاي TRe2dو TRe2dlمشخص شده است .اين واحد بطور عادي و پيوسته بر
روي واحد  TRelنشسته و با توجه به قرار گيري در زير نهشته هاي سازند شمشک بطور احتمالي به ترياس زيرين -
مياني منسوب گشته است .
در باختر امامزاده هاشم ،در دولوميت بخش باالئي آثار کرمها و در داخل اواوليتي بخش زيرين اليه هاي قهوه اي رنگ
از لوماشل ديده ميشود .در شمال راندگي اصلي ،دربخش زيرين ،آهک کرم گون حاوي فسيل دو کفه اي به مقدار
ناچيز است .در شمال خاوري امامزاده هاشم از آهک دولوميتي نازك اليه و بژ رنگ آمونيت  Ophiceras sp.که فسيل
مشخص  Skythianزيرين (گزارش ( )P. Allenbach )1970بدست آمده که قدمت اليکاي زيرين را نشان ميدهد.
اليکاي پسين بدون فسيل است ولي باز هم متعلق به ترياس مي باشد زيرا توسط سازند شمشک پوشيده شده است.
کاملترين برش از اليکا در تاقديس اينه ورزان  -دليچاي قرار دارد که توسط  Stcigcrبررسي شده است و  550متر
ضخامت دارد .نهشته هاي اين سازند با ناپيوستگي هم شيب ) (disconformityبر روي سنگ آهک روته قرار دارد و
در حوالي تاقديس مزبور سنگهاي خروجي بازيک (مالفير) در خاور درياچه تار و انتهاي راندگي اصلي نهشته هاي
سازند شمشک با ناپيوستگي هم شيب ) (disconformityبر روي نهشته هاي اين سازند قرار گرفته است.
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ژوراسيك
واحد Jm

شامل گدازه هاي بازيک با بافت بادامي (مالفير) است که با ضخامت حدود  50 -100متر با ناپيوستگي هم شيب بر
روي نهشته هاي کربناته اليکا و بطور عادي در زير نهشته هاي سازند شمشک قرار دارد.
واحد ( Jsسازند شمشك ،رسين  -لياس)

با گسترش وسيع در محدوده برگه ديده شده و شامل سنگهاي آواري برنگ قهوه اي زيتوني و بندرت سبز از نوع ماسه
سنگ و شيلهاي سيلتي و رسي زغالدار و گري و کي است .در سربندان در قسمت باالئي سازند با فسيل
هاي ) Grammoceras sp., Dactylioceras cf. commune (Sowوجود توآرسين ) (Toarcianدريائي تائيد ميگردد
(گزارش ( .)P.Allenbach )1970در منطقه شمشک و امامزاده هاشم قالب فسيل  Amaltheus sp.يافت شده است
که نشان ميدهد در دومرين ) (Domerianرسوبات دريائي تشکيل شده است .در برخي نقاط در قاعده نهشته هاي
سازند شمشک سنگهاي خروجي بازيک ديده مي شود که در جنوب راندگي اصلي با ناپيوستگي هم شيب بر روي
سازندهاي قديمي تر نشسته است .نهشته هاي آواري اين سازند بسمت باال تغييرات تدريجي نشان داده و از مقدار

ﮐﺸ
ﻮر

مواد آواري کم شده و بر مقدار مواد کربناته افزوده مي گردد .رگه هاي ذغال منحصر به بخش هاي زيرين اين سازند
است .در حوالي بائي جان در بخش هاي زيرين اين سازند در حدود  40-60متر رسوبات تبخيري شامل گچ ،رسوبات

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سيلتي و رسي رخنمون دارد.
واحد ( Jdسازند دليچاي ،دوگر)

تﻣ

شامل رديفي از آهکهاي مارني و مطبق است که اغلب سرشار از فسيلهاي آمونيت ميباشد .مرز زيرين فقط در جائيکه

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهک اواوليتي قاعده نهشته هاي سازند دليچاي را ميسازد ،قابل تشخيص است و بطور پيوسته و همساز بر روي نهشته
هاي آواري سازند شمشک نشسته است .مرز باالئي با تغييرات تدريجي و کاهش اليه هاي مارني بطور تدريجي به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگهاي آهکي سازند الر تبديل مي شود .برخي از نمونه هاي آمونيت سازند دليچاي حوالي پل دختر بشرح زير است:
Sowerbyceras sp., Phylloceras sp., Peltoceras sp.
Heeticoceras (Lunuloceras) anceps Reinecke

که سن کالووين را نشان ميدهند .در سال  1964دلنباخ توانست وجود باتونين زيرين را نيز ثابت کند .برخي از آمونيت
هاي بدست آمده از حوالي پرده ما که باتونين را نشان ميدهد بشرح زير است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Bullatimorphites sp., Cadomites cf. daubenyi (Buckman) Ebrayiceras cf.Iactatum Buckman
قسمتهاي زيرين اين سازند که سابقا بوسيله ) Erni (1931و ) ،Riviere (1934مطالعه شده با ژوسين پسين را مشخص

کرده است .بدين ترتيب قدمت سازند دليچاي باژوسين پسين تا کالووين است .قاعده نهشته هاي دليچاي در جنوب
باختري ناحيه مسن تر از شمال خاوري است ).P. Allenbach, (1970
واحد ( Jlسازند الر ،مالم)

در جنوب منطقه شامل آهکهاي متراکم و دانه ريز برنگ خاکستري روشن و بژ است که اغلب کنکرسيونهائي از سيلکس
سفيد رنگ را در بر دارند ولي در شمال منطقه شامل آهکهاي تيره تا سياه رنگ و تا حدودي دولوميتي است که
بصورت واحدهاي سنگي تند شيب و صخره اي ديده مي شوند .در قسمت زيرين بحالت تدريجي به رسوبات دليچاي
برخورد مي کند .بر روي نهشته هاي اين سازند بطور ناپيوسته رسوبات کرتاسه پسين  K3, K2در قسمت مرکزي برگه
آهکهاي تيزکوه و بندرت کرتاسه پسين و ي ا سازند زيارت نشسته است و اين ناپيوستگي بر اثر عملکرد فاز کوهزائي
 Late Cimmerianبوجود آمده است .از نهشته هاي آهکي سازند الر آمونيت هائي بشرح زير بدست آمده است.
(اکسفوردين پسين  -کيمريجين زيرين)
(کيمريجين زيرين)

Orthosphinctes SP., Idoceras SP.
Lithacoceras SP., Ataxioceras SP.

بنابراين سن سازند الر آکسفوردين تا حداقل کيمريجين مياني مي باشد و سن باالترين اليه هاي اين سازند نامعلوم
است زيرا آمونيت قابل تشخيص از آنها بدست نيامده است .در جنوب البرز با پايان يافتن رسوبگذاري سازند الر باال
آمدگي شروع شده و آب دريا بسمت شمال رانده مي شود.
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کرتاسه
کرتاسه پيشين
واحد Kgy

در ناحيه شمالي و خاور کوه دماوند رخنمون دارد و شامل سنگهاي تبخيري قرمز رنگ بويژه سنگ گچ است که با
همبري عادي بر روي سنگهاي آهکي سازند الر نشسته است .بسمت شمال ضخامت آن بيشتر شده و حتي به 100
متر نيز مي رسد .در برخي نقاط سنگ گچ بر اثر فشار اليه هاي جوانتر و يا فشارهاي تکتونيکي از محل خود حرکت
کرده و نهشته ه اي جوانتر را قطع کرده است .سن نهشته هاي اين واحد با توجه به موقعيت چينه شناسي آن قبل از
آپسين و احتماال کرتاسه پيشين است .بين نهشته هاي اين واحد و الر نبود چينه اي وجود دارد.
واحد Km

شامل سنگهاي آتشفشاني بازيک با بافت بادامکي و ديابازي (مالفير) است .در نمونه هاي سالم بافت افيتيک ديده مي
شود .محل گسترش آنها اغلب با سنگهاي تبخيري مطابقت مي کند ولي در برخي نقاط از جمله شمال و باختر دماوند

ﮐﺸ
ﻮر

که سنگهاي تبخيري وجود ندارد ،سنگهاي خروجي اين واحد بر روي نهشته هاي آهکي سازند الر قرار ميگيرد.
ضخامت آنها حداکثر به  200مت ر ميرسد ،سن آنها با توجه به موقعيت چينه شناسي کرتاسه پيشين و ماقبل آپسين
مشخص شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد ( Ktسازند تيز کوه ،آپسين)

شامل سنگهاي آهکي دانه ريز و متراکم برنگ روشن مي باشد که اغلب حاوي فسيل اوربيتولين است .ضخامت آنها به

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

حدود  250متر ميرسد .از نظر مورفولوژي سنگهاي پرشيب و پله مانندي را تشکيل ميدهند.
با توجه به مطالعات  R.Schoederدر مورد اوربيتولينهاي اين سازند سن آپسين مشخص شده است .برخي فسيلهاي
بدست آمده توسط ايشان بدين شرح است.
(آپسين پيشين)
(آپسين پسين)

Praeorbitolina cornyi Schroeder

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Dictyoconus pachymarginalis Schroeder
)Orbitolina texana (Roemer
بنابراين سن سازند تيزکوه را ميتوان به آپسين نسبت داد ولي با توجه به نظر ) ، Assereto (1964معلوم نيست

زﻣﯿ

نهشتههاي اين سازند تا چه حد شامل آلبين باشد.
واحد Ks

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

کرتاسه پسين (سنومانين  -کامپانين)

شامل شيل و ماسه قرمز رنگ و در برخي نقاط همراه با ميان اليه هاي کنگلومرا و سنگ آهک است .اين واحد با
ضخامتي در حدود  400متر در ناحيه جنوبي گسترش دارد .نهشته هاي اين واحد بر روي سنگهاي آهکي سازند تيز
کوه جاي دارد و بر اساس فسيل شناسي يک نمونه از ميان اليه هاي آهکي بخش زيرين اين واحد سن کرتاسه پسين
براي آنها مشخص شده است .نهشته هاي اين واحد با ناپيوستگي هم شيب ) (disconformityبر روي سنگهاي آهکي
سازند تيز کوه و يا سنگهاي قديميتر نشسته است .دايکهاي آندزيتي  -تراکي آندزيتي سنگهاي اين واحد را قطع کرده
است .کنگلو مراي قرمز رنگ در بخشهاي زيرين و يا مياني اين واحد وجود دارد که بصورت واحد فرعي  Kcتفکيک
شده است .همبري بخش باالئي با واحدهاي جوانتر اغلب گسله و يا پوشيده است.
واحد ( K2سنومانين  -تورونين)

در ناحيه شمالي با ناپيوستگي هم شيب بر روي سنگهاي آهکي الر قرار گرفته و گسترش وسيعي دارد .در شمال
خاوري بخش جنوبي نيز رخنمون محدودي دارد .سن نهشته هاي اين واحد بر اساس مطالعات )، R.Steiger (1964
سنومانين  -تورونين مشخص شده است.
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واحد K3

شامل يک رديف از سنگهاي آهکي مطبق و دانه ريز برنگ بژ روشن تا خاکستري روشن است و ضخامت آنها به 400
متر ميرسد که در شمال منطقه از نوع بيوميکريت و حاوي راديولر ،فرامينيفر و تيغه هاي اسفنجي است.
در جنوب باختري السم از جوانترين اليه هاي واحد  K3آمونيت ( Haploscaphites sp.گزارش ))P.Allenbach (1970
که گواه بر سن کامپانين و ماستريشتين است يافت مي شود .نهشته هاي اين واحد با ناپيوستگي هم شيب بر روي
واحد  ،K2سازند تيز کوه و يا الر نشسته است.
مطالعات  Steigerسن اين سازند را تورونين  -سانتونين مشخص کرده است .که با واحد  Asseretro 3مطابقت دارد.
ترشيري )(Tertiary
پالئوسن  -ائوسن
واحد ( PEfکنگلومراي فجن)

پس از حرکات کوهزايي کرتاسه پسين (فاز کوهزايي الراميد  )Laramideو چين خوردگي نهشته هاي قديميتر،

ﮐﺸ
ﻮر

بخشهاي باال آمده از آب فرسايش يافته و در ابتداي ترشيري (پالئوسن  -ائوسن) نهشته هاي کنگلومرائي همراه با
مارن الوان و سنگ آهک تشکيل يافته است .نهشته هاي اين واحد اغلب با دگر شيبي زاويه دار بر روي سطوح فرسايشي
واحدهاي قديميتر نشسته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد PEz

نهشته هاي سازند فجن از سمت باال و يا بطور جانبي به سازند زيارت تبديل مي شود .واحد اخير شامل سنگهاي

تﻣ

آهکي نوموليت دار با سن پالئوسن  -ائوسن مي باشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد ( EtvKسازند کرج)

و
اﮐﺘ

پس از لوتسين مياني فعاليت آتشفشاني شديدتر شده و توف هاي حاصله بخش وسيعي از کوههاي البرز را تشکيل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داده اند .حداکثر ضخامت آنها به حدود  1500متر مي رسد که اغلب با قاعده اي از نهشته هاي کنگلومرائي  -آهکي
سازند فجن و زيارت بر روي سطح فرسايشي نهشته هاي قديميتر قرار گرفته است .سنگهاي آذر آواري شامل توفهاي

زﻣﯿ

سبز و بويژه توفهاي شيشه اي و خاکستر توف است .اين واحد در مجموع شامل توف و توفيت سبز رنگ ،شيل و سنگ
گچ است .سنگهاي آتشفشاني شامل جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي شده با ترکيب متوسط تا بازيک معادل با
بخشهاي زيرين سازند کرج است که با عالمت  EvKمشخص شده و در باختر ناحيه جنوبي رخنمون دارد .نهشته هاي

واحد EbK

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سازند کرج بيشتر فرورفتگي ها و ناوديسهاي قديمي را پر کرده است و در ناحيه شمالي بسمت شمال از ضخامت آنها
کاسته مي شود.
شامل جريانهاي گدازه و دايک با ترکيب اوليوين بازالتي است که برنگ سياه تا سبز تيره بوده و نهشته هاي ائوسن و
مخصوصا واحد  EtsKو  EtmsKرا قطع کرده است .يک نمونه از آنها از حوالي کبير آباد حاوي کلينوپيروکسن ،اوليوين و
بيوتيت است که در زمينه اي شامل ميکروليتهاي پالژيوکالز و پيروکسن جاي گرفته اند .کانيهاي ثانوي شامل کانيهاي
رسي ،کلريت و سريسيت است.
واحد Etms K

شامل توفيت ،مارن و ژيپس در بخش زيرين و توفهاي سبز از نوع خاکستر توف ،کريستال توف و توفيت در بخش
باالئي است که مجموعا برنگ سبز و ضخامت حدود  1000متر است و در نواحي جنوبي و جنوب خاوري نقشه برونزد
دارد .سنگهاي گچ موجود در اين واحد در حد امکان بصورت واحد فرعي  EgyKو توف و توفيت سبز رنگ بصورت واحد
فرعي  Etkجدا شده است .بخش زيرين اين واحد بصورت ناپيوستگي هم شيب بر روي واحدهاي قديميتر از جمله
نهشته هاي کرتاسه پسين نشسته است ولي بسمت باال بطور عادي و پيوسته به واحد  EtsKتبديل مي شود.
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واحد EtsK

شامل توف و توفيت سب ز رنگ همراه با شيل و سيلتستون توفي برنگ سبز روشن و سنگ گچ است که با ضخامتي
حدود  500متر در بخش جنوبي نقشه رخنمون دارد .نهشته هاي اين واحد از سمت باال با ناپيوستگي هم شيب به
سنگ گچ ،کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگ سازند کند تبديل مي شود .سنگهاي اوليوين بازالتي برنگ خاکستري
تيره (واحد  )EbKسنگهاي اين واحد را قطع کرده است .
واحد ( Eknسازند کند)

شامل شيل و ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز رنگ همراه با سنگ گچ و سنگ آهک است که بصورت يک مجموعه
رسوبي قرمز رنگ ،با ناپيوستگي هم شيب بر روي نهشته هاي سازند کرج جاي گرفته و در ناحيه جنوبي رخنمون
دارد .برخي از قطعات کنگلومرا از نوع توفهاي سبز رنگ سازند کرج است که خود نشانه باال آمدگي از آب و فرسايش
بخشهاي قديميتر مي باشد .سن آنها ائوسن مياني  -ائوسن پسين مشخص شده است .سنگ گچ اين واحد مورد
استخراج قرار ميگيرد .سنگهاي گچ موجود در اين واحد در حد امکان بصورت واحد فرعي  Egyknو ماسه سنگ و
کنگلومراي قرمز رنگ بصورت واحد فرعي  EscKnجدا شده است .بخش زيرين اين واحد با ناپيوستگي هم شيب بر روي

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي قديميتر از جمله نهشته هاي کرتاس ه پسين نشسته است ولي بسمت باال بطور ناپيوسته و هم شيب به
نهشتههاي واحد  Osتبديل مي شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليگوسن -ميوسن
واحد ( Osسازند قرمز زيرين ،اليگوسن)

تﻣ

شامل شيل ،ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز رنگ همراه با سنگ آهک است که در بخش جنوبي ناحيه رخنمون دارد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و بطور ناپيوسته بر روي نهشته هاي ائوسن نشسته است.

و
اﮐﺘ

واحد ( OMqسازند قم ،اليگوميوسن)

واحد ( Msسازند قرمز باالئي)

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شامل مارن ،سنگ آهک و در بخش زيرين همراه با کنگلومرا است که بطور ناپيوسته و هم شيب بر روي نهشته هاي
واحد  Osقرار گرفته و رخنمون محدودي از آن در جنوب ناحيه جنوبي ديده مي شود .

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

اين واحد جاي گرفته است.

زﻣﯿ

شامل کنگلومرا ،ماسه سنگ ،مادستون و سنگ آهک است که بصورت ناپيوسته و هم شيب ) (disconformityبر روي
واحد  Osو يا  OMqنشسته است .نهشته هاي کنگلومرائي واحد  Plcsو يا  Pl-Qcبصورت ناپيوسته و دگر شيب بر روي
پليوسن  -کواترنري

واحد ( Plcsسازند هزاردره)

شامل کنگلومرا و ماسه سنگ با سيمان سست است که در ناحيه جنوبي رخنمون دارد ،و شيب اليه ها به 30-40
درجه ميرسد و اغلب با دگر شيبي زاويه دار بر روي واحد قديميتر نشسته است .ضخامت آنها به  250متر ميرسد.
واحد ( Pl-Qcسازند کهريزك ،پليوسن  -پلئيستوسن)

شامل کنگلومرا با سيمان سست است که بطور ماليم شيبدار است و با ناپيوستگي (هم شيب و يا زاويه کم) بر روي
واحد  ،Plcsو در زير پادگانه هاي آبرفتي جاي دارد .ضخامت آنها متغير است و حداکثر به حدود  200متر ميرسد.
پادگانه هاي آبرفتي (واحد هاي  Qt1و )Qt2

بر اثر فعاليت رودخانه ها و سيالبها در دشتها و دامنه هاي مابين کوهها و در دو پهلوي مسير رودخانه ها بوجود آمده
اند .پادگانه هاي آبرفتي رودخانه الر بر اثر بسته شدن مسير حرکت رودخانه بوسيله گدازه هاي کوه آتشفشاني دماوند
تشکيل گرديده است .در مراحل بعدي بخشي از آنها حمل شده و دره عميقي بوجود آمده است .سن پادگانه هاي
آبرفتي الر با نمونه گيري  P.Allenbachو سن سنجي کربن  14بوسيله ) H.Oeschger (1962پلئيستوسن جوان
مشخص گرديده است.
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از نظر سني ،آبرفتهاي پلور تقريبا مطابق با پادگانه هاي آبرفتي دره الر است و مواد تشکيل دهنده پادگانه ها شامل
اجزا رسوبي و سنگهاي آذر آواري دماوند ميباشد .پادگانه هاي آبرفتي قديمي در بخش زيرين نقشه بصورت واحد Qt1
و آبرفتهاي جديد که در ارتفاع پائين تري قرار دارند ،بصورت واحد  Qt2مشخص شده که داراي پوشش گياهي است.
مخروط افكنه ها (واحد هاي  Qf1و )Qf2

نهشته هاي سيالبي بادبزن مانند هستند که در دامنه ارتفاعات بوجود آمده اند .اندازه قطعه سنگها در جهت شيب
دامنه کوچکتر ميشود .مخروط افکنه هاي قديميتر بوسيله آبراهه هاي جوانتر حفر گرديده اند .مخروط افکنه هاي
قديمي تر که هم ارز آبرفتهاي قديمي هستند ،در بخشهاي جنوبي نقشه با نشانه  Qf1و مخروط افکنه هاي جديد نيز
بصورت واحد  Qf2مشخص گرديده اند.
واريزه ها

در دامنه هاي پرشيب کوهها سنگريزه ها در ابعاد مختلف و اغلب منفصل واريزه ها را بوجود آورده اند.
تراورتن

بر اثر فعاليت چشمه هاي آهکساز ايجاد گرديده که در دره والرود و شمال شهرستان دماوند و حوالي اسک ديده مي

ﮐﺸ
ﻮر

شود .اينگونه سنگها اغلب در سطوح گسله و مخصوصا راندگيها و همچنين در حوالي کوه آتشفشاني دماوند بوجود
آمده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگهاي آذرين
سنگهاي آذرين با سن احتمالي پالئوزوئيك

تﻣ

شامل دايکهاي ديابازي با بافت افيتيک و درشت بلورهاي تمام خود شکل است که در ناحيه مرکزي ديده شده و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته هاي سازند کهر و باروت را قطع کرده است .کانيها به کلريت ،کلسيت و کانيهاي فلزي تبديل شده است.

و
اﮐﺘ

سنگهاي آذرين مزوزوئيك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش شمالي برگه دماوند شيلها و ماسه سنگهاي سازند شمشک و بندرت سنگهاي کربناته سازند دليچاي توسط
دايک و سيل قطع شده است .نتيجه مطالعه يک نمونه از آنها ،بيوتيت الم پرفير (اوليوين دار؟) و بافت تمام بلورين تا
پرفيري است.

زﻣﯿ

سنگهاي آذرين بيروني قاعده نهشته هاي س ازند شمشک در ناحيه مرکزي و جنوبي ديده مي شود .ضخامت آنها در
پهلوي جنوبي تاقديس ناحيه مرکزي به  100متر مي رسد .سنگهاي ديابازي اغلب برنگ سبز تيره متمايل به قرمز با

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ساخت بادامکي مي باشند .سنگها اغلب خيلي فرسوده بوده و بر اثر جنبشهاي تکتونيکي خرد شده اند و در نقشه زمين
شناسي بنام مالفير (بازالت) مشخص شده اند .نمونه اي از آنها در شمال جابان با بافت تمام بلورين تا پرفيري با ساخت
توده اي تا کمي بادامکي و بافت خميره سنگ افيتيک مشخص شده است .بادامکها حفراتي هستند که با کلريت پر
شده اند .نمونه ديگري از آنها در مطالعه ميکروسکوپي نام دياباز و بافت بادامکي هماتيت دار دارد .در قاعده نهشته
هاي سازند تيز کوه گدازه هاي بازيک با ضخامت قابل مالحظه بر روي اليه هاي گچ ديده مي شوند و متعلق به کرتاسه
پيشين هستند .اين گونه سنگها فقط در ناحيه شمالي گسترش دارند .ضخامت آنها بيش از  200متر است .يک نمونه
از آنها اوليوين ،اوژيت دياباز با بافت غني از بلور ) (Percrystallineتا پرفيري با خميرهاي تمام خودشکل تا اندکي
افيتيک مشخص شده است.
سنگهاي آذرين سنوزوئيك
سنگهاي آذرين پالئوسن  -ائوسن

شامل جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي شده با ترکيب مي انه  -بازيک همراه با توفهاي اسيدي  -ميانه و توفيت است
که بخشهاي توفي بيشتر برنگ سبز مشاهده ميشوند .بنابر نظر ) ، Glaus (1965گدازه هاي آندزيتي در سازند کرج
گسترش دارند .گدازه هاي اوليوين بازالتي که جايگاه چينه شناسي آنها در زير سنگهاي آهکي سازند کند است ،در
نقشه با عالمت  Ebkمشخص شده است .سنگهاي آذر آواري سازند کرج از اهميت و گسترش فراواني برخوردار و شامل
انواع توف ،توفيتهاي سبز رنگ و توف برش است که از اين ميان توفهاي شيشه اي از جايگاه ويژه اي برخوردارند.
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سنگهاي آذرين (آتشفشاني) کواترنري

در ناحيه شمالي رخنمون هاي متنوعي از سنگهاي آتشفشاني کواترنري ديده ميشود که در مجموع کوه آتشفشاني
دماوند را بوجود آورده اند .سنگ پي آنها شامل نهشته هاي پرکامبرين پسين تا کواترنري است و جريانهاي گدازه و
سنگهاي آذر آواري بر روي سطح فرسايشي قديميتر جاي گرفته است.
کهن ترين فا ز فعاليت آتشفشاني کواترنري که شامل سنگهاي آتشفشاني بازيک رخنمون يافته در پلور است .بر اساس
نظر ) Stoht (1911و بعدها  E.B. Baileyو همکاران قدمت ماقبل دماوند را مشخص نمودند .در فازهاي جديدتر
سنگهاي تراکي آندزيتي -تراکيتي تشکيل يافته است .سنگهاي تراکي داسيتي و تراکي آندزيتي در کوه هاره بعلت
ويژگيهاي متفاوت با سنگهاي آتشفشاني دماوند به قبل از دماوند و احتماال قبل از کواترنري تعلق دارند.
سنگهاي آذر آواري شامل دو دسته پيروکالستيک و اپي کالستيک است .اين گونه سنگها نسبت به گدازه ها حجم
کمتري داشته و در زير گدازه هاي اصلي (تراکي آندزيتي -تراکيتي) جاي گرفته اند .خروج مواد آتشفشاني از دهانه
مرکزي و دهانه هاي جانبي صورت گرفته و در مجموع از نوع مرکزي است .در جنوب باختري اين آتشفشان ،گدازه ها
گسترش بيشتري يافته و در مجموع مخروط نامتفاوتي را بوجود آورده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهاي آتشفشان ي کواترنري به دو رخساره بازيک و ميانه  -اسيدي تعلق دارند که هريک بشرح زير است.
رخساره بازيك

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گدازه هاي بازالتي پلور کهن ترين گدازه هاي کواترنري محسوب گشته و به قبل از دماوند تعلق دارند .نام سنگ
شناسي آنها بازالت آلکالن اوليوين دار است که تيره رنگ و بسيار متخلخل هستند .بافت ميکروسکوپي آنها پرفيريک
با خميره ميکروليتي است و در برخي موارد خميره کمي حالت جرياني دارد .کلسيت برخي حفرات را پر کرده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در حوالي تينه سنگهاي تراکي بازالتي فاقد اوليوين وجود دارد که به رخساره بازيک تعلق دارد ولي خواستگاه چينه
اي آن ب االتر از بازالت آلکالن اوليوين دار پلور است زيرا اين نوع گدازه مابين گدازه تراکي آندزيتي بيوتيت ،اوژيت و

رخساره ميانه و اسيدي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هورنبلنددار جاي دارد و با آنها همزمان است و اين مجموعه بر روي گدازه هاي بازيک پلور نشسته است .گدازه هاي
بازيک تينه از نوع تراکي بازالت است که رنگ تيره و حفرات ريز دارند و بافت پرفيريک با خميره ميکروليتي نشان
ميدهند.

زﻣﯿ

بعلت تغييرات تدريجي بين دو قطب ميانه و اسيدي بعنوان ميانه  -اسيدي بررسي شده و شامل سنگهاي تراکي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

آندزيت  -تراکيت و نهشته هاي آذر آواري است .گدازه هاي تراکي آندزيتي تينه و کرف قديميتر از ساير سنگهاي
رخساره ميانه  -اسيدي است .در مجموع گدازه هاي تراکي آندزيتي  -تراکيتي حجم اصلي مواد آتشفشاني دماوند را
تشکيل داده و از اين ميان سنگهاي تراکي آندزيتي قديميترند .در بررسي سنگ شناسي نامهايي بشرح زير براي آنها
مشخص شده است.
سنگهاي تراکي آندزيتي کانيهاي مافيک بيوتيت ،اوژيت ،اوليوين ،هورنبلند و هيپرستن را در بر دارند و سنگهاي
تراکيتي حاوي کانيهاي مافيک بيوتيت ،اوژيت ،هورنبلند و هيپرستن ميباشد.
مقداري از گدازه هاي اين گروه که در باختر ساختمان آتشفشاني دماوند رخنمون دارد از نوع گدازه هاي بلوکي
) (Block lavasميباشند و بسمت والرود گسترش يافته اند .دو گروه از سنگهاي آتشفشاني رخساره ميانه  -اسيدي در
شمال کوه هاره رخنمون دارند که از نوع تراکي داسيت بيوتيت ،اوژيت ،هورنبلنددار و تراکي آندزيت ميباشد .بعلت
خصوصيات متفاوت نسبت به ديگ ر سنگهاي سازنده کوه دماوند ،کهن تر از آنها و احتماال قبل از کواترنري در نظر
گرفته شده اند .بررسي کاني شناسي نشان ميدهد که سنگهاي آتشفشاني دماوند حاصل فرآيند تفريق از ماگمائي
هستند که گدازه هاي بازيک پلور را ساخته اند و در مجموع روند بازيک  -اسيدي را نشا ن ميدهند .در اين روند ميزان
پيروکسن ها و اوليوين کاهش و بيوتيت افزايش يافته است .آمفيبول در رخساره ميانه  -اسيدي ظاهر شده و مقدار
پالژيوکالز کاهش و مقدار فلدسپات آلکالن افزايش مي يابد .سنگهاي ولکانو کالستيک سنگهاي مزبور شامل انواع پيرو
کالستيک ميشوند و هريک بشرح زير است.
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سنگهاي پيروکالستيك

شامل توفهاي شيشه اي ،خاکستر توف و توف برش است که از اين ميان توفهاي شيشه اي از اهميت بيشتري
برخوردارند و بشرح زير است.
 توفهاي شيشه اي ساخت ستوني و ترکيبي در حد تراکيت دارند و بدليل وجود قطعات اسکوري بشکل عدسي وجهت دار ميتوان نوعي جريان را در تشکيل آنها تصور نمود .حفرات در ابعاد ميکروسکوپي تا چند سانتيمتر در آنها
وجود دارد و ديواره برخي از آنها بوسيله مواد سفيد و زرد رنگي که بر اثر گازهاي فورمرولي بوجود آمده پوشيده شده
است.
 برشهاي آتشفشاني شامل گدازه هاي برشي شده است که از آن جمله ميتوان برش آتشفشاني قله دماوند را نام بردکه شامل قطعاتي از سنگهاي تراکيتي در زمينه اي از گوگرد است و گوگرد باعث دگرساني شديد قطعات شده است.
اين گونه سنگها در قله دماوند و اطراف آن ديده مي شود.
سنگهاي اپي کالستيك

شامل مواد حمل و ته نشين شده از توده هائي از سنگهاي غير همگن است که اغلب آتشفشاني و بمقدار کم غير

ﮐﺸ
ﻮر

آتشفشاني است .در برخي از اين سنگها آب عامل حمل مواد بوده ،در آنها ساخت رسوبي ديده ميشود و بر خالف آنچه
که در نقشه دماوند (تهيه شده توسط ) P.Allenbach et al., (1970مشخص گرديده ،آگلومرا نمي باشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ژئو شيمي سنگهاي آتشفشاني کواترنري

تﻣ

از نظر ژئوشيميائي از بازالت آلکالن تا تراکيت تغيير يافته اند و در نمودار ) ،Kuno (1959همگي در قلمرو سري آلکالن
قرار ميگيرند .در نمودار  AFMتحول گدازه هاي بازالتي آلکالن بسمت گدازه هاي تراکيتي غني شده از آهن وجو د

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ندارد و بطور نسبي تفريق تحت فشار بخشي کاني اکسيژن صورت گرفته است .ضرايب آلکاني در سنگهاي بازيک و
آنکالوها حدود  40در صد و بسمت رخساره ميانه  -اسيدي حدود  50درصد و حداکثر  56در صد است .يعني تعادلي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ما بين سديم و پتاسيم در ماگماي تفريق يافته وجود دارد و بطور نسبي ضمن تفريق ميزان پتاسيم نسبت به سديم
بيشتر مي شود .در روند تفريق تغييرات منظمي از بازيک به اسيدي نشان ميدهند .ميزان Co, Ni, TiO2, MnO,
 Fe2O3+FeO, MgO, CaOو  Znکاهش و  Na2O,SiO2و  K2Oافزايش و ميزان  Al2O3از سنگهاي بازيک به ميانه

زﻣﯿ

افزايش و از ميانه تا اسيد کاهش مي يابند .ماگماي آلکالن از اعماق زياد منشا گرفته و مربوط به گوشه باالئي است.
فعاليت دماوند حاصل ماگماتيسم آلکالن درون قاره است و در اثر فعاليت گسلهاي عميق ماگماي حاصل از گوشه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

باالئي به سطح زمين راه ي افته است .نحوه تشکيل کوه آتشفشاني دماوند بر اساس نظر نوگل سادات ( ،)1985بر اثر
حرکت گسلهائي است که داراي خميدگي بوده و در محل خمش کشش ايجاد شده و ماگما به سطح زمين راه يافته
است .بر اساس نظر م .ه .امامي ( ،)1371و  Allenbach , Oveinnkowو نوگل سادات گسلهاي عميق باعث خروج
ماگماي آلکالن در ناحيه دماوند شده است .آتشفشان دماوند هم اکنون در مرحله فعاليت فومرولي و سولفاتاري است.
زمين شناسي ساختماني

ناحيه مورد بررسي در خاور البرز مرکزي قرار دارد و شامل رخنمونهائي از سنگهاي پرکامبرين پسين تا عهد حاضر
است که از نظر ساختماني به دو زير ناحيه ) (Subzoneبشرح زير قابل تقسيم است.
زير ناحيه شمالي

اين ناحيه در شمال گسل راندگي دهنار -مشا جاي دارد و با نهشته هاي مزوزوئيک ،سنوزوئيک و بمقدار کمتر
پالئوزوئيک پوشيده شده است .رسوبات در بخش شمالي اين ناحيه بطور ماليم چين خورده بوده و بسمت جنوب
فشرده تر ميشوند .محور چين خوردگي ها در بخش جنوبي تا حدودي نامتقارن بوده و بسمت شمال شيبدار است.
بارزترين عارضه جغرافيايي و زمين شناسي کوه دماوند است که سنگهاي آتشفشاني آن بر روي سطوح فرسايشي
قديمي روان گشته است .راستاي محوري چين خوردگي ها ،گسل هاي معکوس و راندگي بطور عمده WNW-ESE
است ولي در حوالي کوه دماوند اين راستا  NW-SEميشود .گسل راندگي دهنار  -مشا که جدا کننده اين زير ناحيه از
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زير ناحيه جنوبي است ،قسمتي از گسل اصلي آبيک  -فيروزکوه (مشا  -فشم) به شمارمي رود .اين سيستم گسل از
حدود آبيک در باختر شروع شده و پس از عبور از شمال تهران ،فيروزکوه و شمال سمنان تا شاهرود ادامه مي يابد و
بنا به نظر نبوي ( ،)1355طي لياس فعال بوده است .حداکثر جابجائي آن به  4کيلومتر ميرسد (آلنباخ  ،1966چالنکو
و ديگران  .)1974آخرين حرکات آن به بعد از پليوسن ميرسد (آلنباخ .)1964 ،اين گسل در طي مسير خود دو يا
چند شاخه شده است و در اين ناحيه نيز شاخه هائي از آن در جنوب تاقديس اينه وزران  -دليچاي قابل تعقيب است.
سن گسلهاي راندگي در اين ناحيه از شمال به جنوب بيشتر شده و در همين جهت شدت آنها افزايش مي يابد (ع.
بحرودي .) 1377 ،بر اثر عملکرد گسل راندگي دهنار  -مشا سنگهاي پالئوزوئيک در جنوب ناحيه شمالي رخنمون
يافته است.
زير ناحيه جنوبي

در جنوب گسل راندگي دهنار  -مشا جاي دارد و در آن سنگهاي رسوبي و آذرين از پرکامبرين پسين تا عهد حاضر
رخنمون دارد .در تاقديس اينه ورزان  -دليچاي واقع در بخش شمالي و شمال خاوري اين زير ناحيه سنگهاي قديمي
پرکامبرين پسين ،پالئوزوئيک و مزوزوئيک رخنمون دارد .محور اين تاقديس بسوي باختر شيب دارد .در ديگر بخشهاي

ﮐﺸ
ﻮر

اين زير ناحيه رخنمون سنگهاي مزوزوئيک ،سنوزوئيک و کواترنري ديده مي شود و گسلهاي معکوس و عادي آنها را
جابجا کرده اند .جهت شيب گسلهاي معکوس و راندگي در بخش شمالي اين زير ناحيه بسوي شمال و شمال خاوري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است ولي گسلهاي بخش جنوبي اغلب به سمت جنوب باختري شيب دارند .وجود رخنمون قابل مالحظه اي از سنگهاي
پرکامبرين پسين  -پالئوزوئيک ،چين خوردگيه اي ماليم و رخنمون وسيعي از سنگهاي کواترنري و تا حدودي
سنوزوئيک بصورت کوههاي کم ارتفاع اين زير ناحيه را از زير ناحيه شمالي متمايز مي سازد.

و
اﮐﺘ

حركات تكتونيكي مهم
جنبشهاي کالدونين

زﻣﯿ

کوهزايي هرسي نين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در فاصله زماني اوردويسين ،سيلورين و دونين پيشين اين ناحيه از آب خارج بوده و رسوبي تشکيل نگرديده و
ناپيوستگي هم شيب بين نهشته هاي سازند ميال و جيرود بوجود آورده است بنابراين جنبشهاي تکتونيکي کالدونين
را در اين ناحيه مي توان از نوع خشکي زائي دانست.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

موجب نبود چينه اي در کربنيفر پسين شده است ،بطوريکه نهشته هاي سازند دورود (پرمين پيشين) بر روي
نهشته هاي سازند مبارك (کربنيفر پيشين) نشسته و کربنيفر پسين حذف شده است.
جنبشهاي سيمرين

خود شامل دو کوهزائي بشرح زير است
کوهزائي سيمرين پيشين  :عملکرد کلي آن در اواخر ترياس و بين اشکوب نوربن (ترياس پسين) و لياس (ژوراسيک
پيشين) بوده است ولي بر اساس نظر اشتوکلين اين فاز در ايران بعد از ترياس مياني و قبل از رسين (متعلق به رياس)
صورت گرفته است .اين فاز موجب نبود چينه اي ما بين نهشته هاي سازند اليکا و شمشک و تغيير نوع رسوبگذاري از
کربناتي به آواري (شيل و ماسه سنگ) شده است .فعاليتهاي آتشفشاني بازيک (مالفير) مابين نهشته هاي کربناتي
سازند اليکا و آواري سازند شمشک را ميتوان در ارتباط با فازهاي کوهزائي سيمرين پيشين دانست.
کوهزائي سيمرين پسين

طي ژوراسيک حرکات اپي روژنيک حوضه رسوبي را ناآرام کرده و در اواخر ژوراسيک فازهاي اصلي کوهزايي سيمرين
پسين ب ه وقوع پيوسته است ،بطوريکه نهشته هاي تبخيري و مالفيرهاي قاعده کرتاسه با ناپيوستگي هم شيب بر روي
نهشته هاي کربناتي سازند الر نشسته و نئوکومين (کرتاسه پيشين) فاقد رسوب دريائي است.
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کوهزائي الراميد

در فاصله زماني بين کرتاسه و پالئوژن کوهزائي الراميد در شمال و مرکز ايران با شدت بيشتري عمل کرده و موجب
ناپيوستگي چينه اي همراه با دگر شيبي زاويه دار در قاعده نهشته هاي سنوزوئيک شده است .در اين ناحيه نيز نهشته
هاي سازند فجن که بيشتر کنگلومرائي هستند با ناپيوستگي و در برخي موارد دگر شيبي زاويه دار بر روي نهشته هاي
کرتاسه پسين و يا قديمي تر نشسته است.
کوهزائي پيرنه اي

در فاصله زماني مابين ائوسن پسين و اليگوسن زيرين بوقوع پيوسته و نبود چينه اي مابين نهشته هاي سازند کند و
سازند قرمز زيرين را بوجود آورده است .اين فاز در برخي از نقاط ايران توده هاي نفوذي را بوجود آورده است ولي در
اين ناحيه اثري از اينگونه توده هاي نفوذي ديده نميشود .اين فاز در شکل گيري کوهها به شکل فعلي تاثير بسزائي
داشته است.
فازهاي کوهزائي ميوسن پاياني

موجب ناپيوستگي همراه با دگر شيبي بين نهشته هاي قرمز باالئي يا نهشته هاي کنگلومرائي سازند هزاردره شده

ﮐﺸ
ﻮر

است.
تشکيل کنگلومراي هزاردره و چين خوردگي آن را ميتوان براثر جنبشهاي پاسادنين دانست که در پايان پليوسن و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شروع کواترنري به اوج خود رسيده و دگر شيبي مابين نهشته هاي کواترنري و پليوسن را بوجود آورده است.

تﻣ

زمين شناسي اقتصادي

و
اﮐﺘ

انديس هاي معدني ناحيه بسيار محدود و بشرح زير است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در نقشه البرز مرکزي توسط  R.Steiger,Aallenbachآثار معدني مشخص نشده است و بدين دليل اطالعات ما از
ذغالسنگ

پاميس و پاميسيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در سازند شمشک ذخاير بسيار مناسبي از ذغال سنگ وجود دارد که بعنوان نمونه در حوالي اسک واقع در مسير جاده
هراز و حوالي روستاي شاه بالغي واقع در بخش جنوبي استخراج مي شود.
tu

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در دامنه کوه آتشفشاني دماوند و حوالي رينه از واحد  Qکه متشکل از خاکسترهاي آتشفشاني با ترکيب ريوليتي
است استخراج ميشود پاميس و پاميسيت برنگ خاکستري روشن و بسيار متخلخل و حاوي ذرات شيشه اي
) (glass shardsا ست .پاميس دانه بندي درشت تري (بزرگتر از  2-3ميليمتر) نسبت به پاميسيت دارد و هر دو وزن
مخصوص کمتر از آب دارند .بزرگترين مصرف آنها در تهيه سيمان پوزولن و تهيه قطعات پيش ساخته است.
سنگ گچ

در ائوسن سنگ گچ وجود دارد و اغلب در امتداد سطوح گسله باال آمده است که در بخش جنوبي نقشه استخراج
ميشود .در سازند کند (ائوسن پسين) نيز گچ وجود دارد که در حوالي روستاي ساران استخراج ميشود .در بخش
شمالي نيز در قاعده کرتاسه سنگ گچ برونزدهاي قابل مالحظه اي نشان مي دهد.
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