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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6963عليآباد
مقدمه

ﻮر

ورقة علي آباد با مختصات طول هاي جغرافيائي َ 54°30تا َ 55°00و عرض هاي جغرافيائي شمالي َ 36°30تا َ 37°00در
شمال مرکزي چهارگوش  1:250.000گرگان قرار گرفته است .نيمة شمالي ورقه در استان گلستان و نيمة جنوبي آن
در استان سمنان واقع است .از نظر تقسيمات زمين شناسي ايران ،اين منطقه در بخش خاوري رشته کوه هاي البرز

ﮐﺸ

واقع است و از لحاظ چينه نگاري و ساختاري از پهنة البرز مرکزي پيروي مي نم ايد .نخستين نقشه اين مناطق در
چارچوب نقشة يك دويست و پنجاه هزارم گرگان در سال  1369توسط شهرابي با توجه به امكانات محدود آن زمان

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

تهيه شده که به عنوان نقشة مبناء ،به گونه اي شايان توجه راهنماي برداشت هاي جديد در اين مناطق بوده است.
نقشه هاي يكصدهزارم مجاور ا ين ورقه به ترتيب عبارتند از :گرگان در سمت باختر ،خوش ييالق در سمت خاورو
شاهرود در سمت جنوب .قابل ذکر است که برداشت هاي صحرائي اين ورقه در تابستان  1383انجام گرفته است.
جغرافيا

نام اين ورقه از شهرستان علي آباد از توابع گلستان گرفته شده است .اين شهرستان در حدود  40-45کيلومتري خاور
مرکز استان گلستان يعني شهر گرگان در مسير راه گرگان  -مشهد قرار گرفته است و بر روي نقشه نام برده در شمال

و اﮐ

خاوري ورقه است .در حال حاضر اصلي ترين راه هاي دسترسي به اين مناطق جاده آسفالتة گرگان  -مشهد در شمال
و جادة آسفالتة شاهرود ـ آزادشهر در جنوب ورقه است که از اين ها تعدادي جاده فرعي شني با جهت هاي شمالي ـ

ﺳﻰ

جنوبي به درون رخنمون ها ي زمين شناختي ناحيه جدا مي شود .رودخانة زرين گل که از کوه ابر (واقع در شمال
خاوري شهرستان شاهرود) سرچشمه مي گيرد و به رودخانة قره سو مي پيوندد ،از کنار شهر علي آباد مي گذرد .کوه
هاي چخماقي در  5کيلومتري خاور و هارون در  5کيلومتري جنوب علي آباد واقع گرديده است.

ﺷﻨﺎ

بلندترين ارتفاع مربوط به قلة شاوار در باختر ورقه با فرازاي تقريبي  3945متر از سطح آزاد دريا و پست ترين نقاط
مربوط به جلگه هاي آبرفتي با ارتفاع  136متر اختصاص دارد .از لحاظ آب و هوائي ورقة علي آباد ،داراي دو نوع اقليم

زﻣ

ﯿﻦ

ناهمسان است؛ نيمة شمالي که داراي آب و هواي گرم و مرطوب از نوع معتدل خزري است که بيشترين درجة حرارت
در تابستان ها حدود  36°cباالي صفر و کمترين آن در زمستان ها  1°cزير صفر است و ميزان بارندگي ساليانه -900
 800ميلي متر گزارش شده است .در نيمة جنوبي آب و هوا معتدل و متمايل به سرد و خشك است و مانند شمال

ﺎن

ورقه بيشينه درجة حرارت در تابستان ها  40°cباالي صفر و کمترين آن در زمستان ها  12°cزير صفر و ميزان بارندگي
ساليانه  350 mmميلي متر است .در اين نواح ي با افزايش ارتفاع درجة حرارت بشدت کاسته مي شود .روستا هائي

ﺳ

ﺎزﻣ

که در دامنة جنوبي ارتفاعات اين ناحيه قرار دارد عبارتند از :ابرسج ،نگارمن و تاش .پوشش گياهي نيز در اين ورقه به
دو گونه است که يكي پوشش جنگلي در نيمة شمالي است و شامل درختان راش ،وليك ،ارس و اقاقيا و ازگيل و
همچنين گياهاني که مصرف داروئي و صنعتي دارند عبارتند از :گل بنفشه ،گل گاوزبان ،کاسني و کتيرا و نيز پوشش

ها ي گياهي مناسب جهت چراي دام موجود است .در نيمة جنوبي پوشش گياهي محدود است و در حد درختان گزو
اقاقيا مي باشد .قنات ها  ،رودخانه ها و چشمه ها از عمده ترين منابع تأمين آب هاي کشاورزي و آشاميدني اين نواحي
بشمار مي روند .از رودخانه هاي مهم اين منطقه مي توان به رودخانه هاي زرين گل ،اَلستان ،توسكاستان و امامزاده
در دامنه شمالي و رودخانة ابرسج و رودبار در دامنة جنوبي اشاره کرد .زبان مردم اين نواحي فارسي با گرايش محلي
است و نژاد آن ها آريائي و زرد است .از فرآورده هاي کشاورزي اين ناحيه ميتوان به گندم ،جو ،برنج ،پنبه ،لوبياي
روغني ،تره بار ،توتون ،کنف ،چغندرقند ،زردآلو ،گيالس ،آلبالو ،سيب و انگور ،ذرت ،هلو و گالبي اشاره کرد .بيشتر
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نقاط اين مناطق از جمله نواحي حفاظت شده محياست که داراي گونه هاي متفاوتي از چها رپايان و پرندگان مانند:
روباه ،شغال ،گرگ ،گراز ،آهو ،کفتار ،بزکوهي ،کبك ،خرگوش ،گوزن ،قوچ ،ميش ،قرقاول و خرس است.
زمين ريخت شناسي

در اين ورقه از شمال به جنوب سه ريختار به کلي ناهمسان با يكديگر از ن قطه نظر زمين ريخت شناسي قابل تقسيم

ﮐﺸ
ﻮر

است:
 جلگه هاي آبرفتي شمالي -ارتفاعات مرکزي

 دشت هاي آبرفتي جنوبيدر کرانه هاي جنوبي درياي خزر ،نهشته هاي کواترنر شامل جلگه هاي آبرفتي ،بادرفتي و مخروط افكنه هاي رودخانه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اي است که گسترش وسيعي را نشان مي دهند و ب ا مزارع و گياهان پوشيده شده اند و بسوي جنوب ،به نهشته هاي
کوهپايه اي پايان مي پذيرند .ارتفاعات مرکزي بيشتر از جنس سنگ ها و نهشته هاي رسوبي و مقداري سنگ هاي
آتش فشاني اند که در آن ها رديف هاي چينه نگاشتي با بعضي از نبودهاي چينه اي در زمان هاي متفاوت از پرکامبرين

تﻣ

تا کواترنر ديده مي شود .از شمال به جنوب اختالف ارتفاع زيادي در منطقه وجود داشته و باالآمدگي هاي مستمر
تأثير آشكاري بر ريخت شناسي ناحيه داشته است .روند تقريبي شمال خاوري ـ جنوب باختري تا خاوري ـ باختري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رشته کوه هاي البرز در اين منطقه ،اشكال زمين ريختي شاخصي را پديد آورده که از ساختمان ها ي اصلي منطقه
پيروي مي نمايند .گسل خزر،مرزکوه و دشت را که کم و بيش ،جدا کنندة کوهپايه ها و ارتفاعات جنوبي از جلگة
شمالي است و به سوي جنوب راندگي ها و گسل هاي مهم بهمراه زيرساخت قطعه قطعه و بلوکي و همچنين اختالف

و
اﮐﺘ

در جنس و مقاومت سنگ ها ي تشكيل دهندة هر قطعه (بلوك) ريخت شناسي کنوني منطقه را بوجود آورده است.
بدين سان ،ريخت شناسي ،آشكارا و بيشتر از ساخت هاي چين ها و گسل هائي با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تا خاوري ـ باختري پيروي مي کند و نكته قابل توجه در آن ها وجود رودخانه هائي با مسير تقريبي عمود بر راستاي
ساختار هاست که بسوي شمال در دامنه ها ي شمالي و جنوب در دامنة جنوبي جرياد دارد ولي متناسب با ويژگي
هاي برخي نقاط ،آبراهه ها به شكل موازي با طرحي شعاعي و يا شاخه اي نيز حفر شده اند.
سنگ ها ي آهكي ستبر اليه ،استوار و صخره ساز سازند روته (پرمين) ،کرتاسه باال و دولوميت هاي سازند اليكا (ترياس)
و سنگ هاي آتشفشاني سيلورين در بيشتر جاها برجستگي ها و قله هاي ناوديسي ـ تاقديسي را تشكيل داده اند و در
بعضي مواقع نمونه هائي از ناوديس هاي مرتفع با توپوگرافي وارونه (دره هاي تاقديسي و برجستگي هاي ناوديسي) را

زﻣﯿ

مي توان گواه بود .در بخش جنوبي دامنه هاي جنوبي ،دشت ها ي گسترده با ريخت شناسي تپه ماهوري که شامل
آبرفت هاي عهد حاضر همراه با مخروط افكنه هاي متعددي مي باشد که با ارتفاع کم نسبت به دامنه هاي پرشيب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جنوبي قرار گرفته است .ريخت شناسي خشن و صخ ره ساز دامنة جنوبي که ناشي از نوع فرسايش و سامانه گسلش
(از جمله گسلة ابر) در منطقه است ،شامل راندگي هائي از شمال به جنوب است که باعث ارتفاع گرفتن ناگ هاني
بخش ها ي شمالي نسبت به اين دشت ها شده است .به نظر شهرابي ( ) 1371منطقه خزر از نظر ريخت شناسي به
هفت ناح يه تقسيم مي شود که اين نواحي بطور محسوس و برجسته اي با هم تفاوت دارند و با داشتن گوناگوني
رخساره ها و ناهمساني هاي زمين ساختي مشخص مي شوند .وجود رخساره هاي آبرفتي آب شيرين کوه هاي البرز
را مي توان به يكي از عوامل زمين ساختي نسبت داد .مراحل اصلي آن شامل باالآمدگي ـ فرورفتگي مي باشد و اين
به نظر عامل اصلي مي تواند باشد .بدليل وجود نهشته هاي سيالبي مشخصي که داراي خاستگاه ترابري معيني نيز
هستند جاي هيچگونه ترديدي باقي نمي گذارد که پادگانه هاي اين مناطق را مي توان به زمان و خاستگاه يخچالي
نسبت داد که تكتونيك در پيدايش آن نقش بسزائي داشته است و از همين رو ،مدل ها ي وابسته به تغييرات آب و
هوائي در اين راستا تن ها عامل مؤثر نيست ،بلكه مدل هاي تكتونيكي بطور عمده در اين فرايند دخيل است .اين
پادگانه ها چنان تحت تأثير زمين ساخت منطقه قرار گرفته اند که حتي به زير تراس هاي درياي خزر نيز فرو رفته
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اند که حكايت از يك تكتونيك شديد در زمان کواترنر است .وقتي در پيمايش از اين پادگانه ها به سوي ساحل ،يك
سطح فرسايشي غيرواقعي را گواه خواهيم بود که اين نوع ريخت شناسي بسيار برجسته و غيرعادي اين تراس ها در
بسياري از ترانشه ها که براي ا حداث جاده ايجاد شده اند برونزد دارند و بنابراين جا هاي مناسبي براي بررسي هاي
رسوب شناختي است.

ﮐﺸ
ﻮر

در نواحي کرانه اي اين مناطق بريدگي کمتري وجود دارد که دليل اصلي آن ژرفاي عمق زياد دريا بوده است که آن
را از تأثير گذاري سطح آب خزر بدور نگاه داشته است .مصب رودها ي زيادي که از جنوب به شمال وارد دريا مي شوند
نيز تغيير عمده در کرانه هاي خزر جنوبي ايجاد نكرده و به استثناء خليج گرگان در باختر منطقه بريدگي مهمي
ديگري وجود ندارد ،در اين نواحي فرسايش ساحل از يك سو و پائين افتادن سطح آب خزر از سوي ديگر سبب شده
ساحل و بخش ک رانه اي پهن تر شود بطور کلي در حاشية جنوبي خزر دريا گسترش زيادي داشته و آب هاي درياي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خزر تا دامنه و ارتفاعات البرز مياني را مي پوشانيده و نهشته هاي نئوژن دريائي لب شور و کواترنر را برجاي مي
گذاشته که هم اکنون بجز اندك رخنمون هائي از آن ها بقيه در زير پوشش جنگلي قرار گرفته اند .البته در چاه هاي
حفاري شده دشت ساحلي خزر که توسط شرکت نفت در سال هاي مختلف انجام شده ،نهشته هاي مربوطه ،بويژه

تﻣ

کواترنر جديد ،بخوبي شناخته شده اند که داراي ضخامت قابل توجهي نيز هستند( .زمينشناسي درياي خزر )1380 -
جايگاه ورقه علي آباد در زمين شناسي ايران

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش اعظم ورقه مورد نظر در پهنة ساختاري البرز خاوري واقع شده است ولي در بخش هاي شمالي ناحيه مي توان،
پهنه کپه داغ را با نگرش به رخنمون واحد سنگي موجود در دشت گنبد کاووس و ادامه روند آن به سوي دشت علي
آباد ـ گرگان که توسط نهشته هاي ضخيم کواترنر پوشيده شده اند ،جدا نمود .پيش تر براساس نتايج حاصل از گمانه

و
اﮐﺘ

هاي اکتشافي شرکت ملي نفت ايران در دشت گرگان و خالصه مقاله هاي آ .جعفري و م .قدعي ( ،)1971به وجود
رخساره هاي شبيه پهنه کپه داغ پي برده بودند .فزون بر پهنة کپه داغ ،يافته هاي اخير در ورقه علي آباد نشان مي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دهد در شمال زون گسله ارتفاعات چلچلي و زيدان که به نظر شاخه هايي از گسل شمال البرز است و جنوب گسل
خزر ،پهنه گرگان ـ رشت واقع شده است و آن را مي توان بر پايه کهن ترين سنگ هاي دگرگونه رخنمون يافته در
اين پهنه به سن اردويسين ـ سيلورين ،دگرريختگي سنگ ها  ،نبود چينه اي و تفاوت رخساره اي برخي واحد ها از
پهنه البرز خاوري جدا نمود .در گذشته نيز اين پهنهبندي و نامگذاري به صورت فوق ارائه شده است (نبوي.)1355 ،

چينه نگاري

زﻣﯿ

پركامبرين پسين  -كامبرين زيرين (واحد )PЄ – Єs

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کهن ترين سنگ ها ي رخنمون يافته در ورقه علي آباد را سازند سلطانيه تشكيل مي دهد که در ارتفاعات چل چلي،
هسته تاقديسي را با راستاي خاوري ـ باختري بوجود آورده است .اين واحد سنگي از نظر ليتولوژي شامل دولوميت
چرت دار ضخيم اليه تا توده اي به رنگ خاکستري روشن تا فيلي با مياناليه هايي از ماسه سنگ کربناته و شيل ،بويژه
در بخش باالي خود مي باشد .نوار هاي چرتي دولوميت ها به نظر بقاياي ميكروارگانيسم (استروماتوليت) هستند .مرز
زيرين آن پوشيده و مرز زبرين آن بطور پيوسته و تدريجي توسط س ازند باروت پوشيده شده است ،واحد PЄ – Єs
حدود  600تا  800متر ضخامت دارد و ا ز نظر جايگاه چينه نگاشتي قابل مقايسه با سازند سلطانيه در البرز است.

كامبرين
سازند باروت (واحد )Єb

اين واحد سنگي در ارتفاعات چل چلي رخنمون دارد .مجموعه اي از دولوميت هاي ضخيم اليه چرت دار به رنگ
خاکستري تيره تا سياه ،ماسه سنگ و شيل سبزرنگ با مياناليه هايي از دولوميت هاي چرت دار متوسط تا ضخيم
اليه ،توف و توفيت هاي سبزرنگ ،برونزد کوچكي از سنگ هاي آتشفشاني با ترکيب آندزيت ـ بازالت دگرسان شده
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(بصورت مياناليه) و ماسه سنگ ارغواني تا کرم رنگ نازك تا ضخيم اليه است .اين مجموعه  500تا  400متر ستبرا
دارد و با ارتباط عادي و تدريجي ولي به هم ريخته و تكتونيزه بر روي دولوميت هاي سلطانيه قرار دارد .اين واحد را
مي توان با نگرش به جايگاه چينه نگاشتي و همانندي ليتولوژي اش با سازند باروت در مقطع تيپ در البرز قابل مقايسه
دانست و از اين رو به کامبرين زيرين وابسته دانست.
مرز با اليي اين سازند بصورت تدريجي و پيوسته توسط واحد سنگي ( ЄI,Zسازند زاگون ـ اللون) پوشيده مي شود.
سازند زاگون – اللون (واحد )ЄI,Z

اين واحد سنگي رديفي از سنگ هاي آواري ميكاسه ارغواني تا قرمزرنگ است که بيشتر از جنس ماسه سنگ و شيل

ﮐﺸ
ﻮر

و در کوه ها ي چل چلي ،در يال شمالي يك تاقديس ظاهر شده است .واحد سنگي  400 ЄI,Zتا  300متر ضخامت
دارد .در قاعده از شيل هاي ارغواني و به تدريج به سوي بخش هاي باالتر خود از ماسه سنگ کوارتزيتي متوسط تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخيم اليه ارغواني تا قرمزرنگ با مياناليه هايي از شيل ها ي سيلتي ارغواني و سرانجام از ماسه سنگ کوارتزيتي
سفيدرنگ پديد آمده است .ماسه سنگ اخير به نظر بقاياي خردشده کوارتزيت فوقاني ) (Top Quartziteاست که
بصورت پيوسته بر روي سنگ هاي زيرين خود جاي دارد .مرز زيرين واحد  ЄI,Zبصورت پيوسته و هم شيب بر روي
سازند باروت جاي دارد و مرز زبرين آن با ارتباط نامشخص و پوشيده به نهشته هاي اردويسين تبديل ميشود.

تﻣ

اردويسين پسين:
واحد Osh,s

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد سنگي در شمال روستاي نكارمن و ابرسج و خاور ارتفاعات سياه مرز کوه رخنمون دارد .بخش زيرين اين
واحد را سنگ ها ي آواري دانه ريز از نوع شيل سيلتي سبز زيتوني و خاکستري رنگ و مياناليه هاي نازك اليه اي از

و
اﮐﺘ

ماسه سنگ تشكيل مي دهد و بخش زبرين آن بيشتر از ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد تا شيري رنگ با مياناليه هايي
از شيل پديد آمده است ،پيشتر در نقشه زمين شناسي چهارگوش گرگان شهرابي و ژني ) (Geniحد زيرين واحد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

يادشده را بطور پي وسته و هم شيب بر روي سازند ابستو (مجموعه اي از دولوميت ،آهك ،شيل) به سن اردويسين
زيرين در نظر گرفته اند ولي با نگرش به عملكرد گسل ابر و گسليده بودن يال جنوبي تاقديس نكارمن جدا نمودن اين
واحد سنگي و نمايش آن در نقشه دشوار مي نمايد .بر روي هم اين واحد حدود  1000تا  1200متر ضخامت دارد و

زﻣﯿ

مرز زبرين آن بصورت پيوسته و هم شيب توسط سنگ هاي آتشفشاني سيلورين ) (Svپوشيده مي شود .در پيرامون
روستاي نكارمن از بخش هاي شيلي واحد سنگي  Osh,sپالينومورف هاي زير به سن اردويسين پسين بدست آمده است.
- Veryhachium subglobosum
- Orthosphaeridium sp.
- Baltisphaeridium longispinosum
- Aremoricanium cf. syringosagis
? Villosacapsula setosapellicula

واحد Osch

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد سنگي که به شيست هاي گرگان شهرت يافته اند ) (Qansser 1951در باختر دره توسكستان و بصورت تپه
ماهور و پراکنده در نيمه شمالي محدوده مورد مطالعه رخنمون دارند .از نظر ليتولوژي مجموعه يادشده را کلريت،

سريسيت شيست ،اپيدوت شيست ،آمفيبول شيست ،کالك شيست به همراه دياباز هاي اسپيليتي دگرگونه با مياناليه
هايي از کوارتزيت م تاولكانيك در حد بازيك و نيمه بازيك پديد آمده است راستاي رخنمون آن شمال خاوري ـ جنوب
باختري تا خاوري ـ باختري است .اين واحد در مناطق بهشهر ،گرگان و به مقدار کمتر در علي آباد و خوش ييالق
برونزد دارد .در منطقه علي آباد حد زيرين شيست هاي گرگان پوشيده و مرز زبر ين آن به نظر توسط ولكانيك هاي
بازيك تا ميانه هم ارز سازند سلطان ميدان (سيلورين) پوشيده شده است .به نظر مي رسد شيست هاي گرگان و علي
آباد از لحاظ ليتواستراتيگرافي با مجموعه شيل و ماسه سنگ اردويسين پسين در شمال روستاي نكارمن هم ارز و
قابل مقايسه باشد ،پيش تر در منطقه گرگان (زماني ) 1380 ،از واحد سنگي يادشده اکريتارك هائي ) (Acritarchsبه
سن اردويسين پسين ـ سيلورين زيرين ؟ بدست آمده است که بوسيله صبوري ( )1379مطالعه شده است.
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سيلورين
v

سازند سلطان ميدان (واحد )S

اين واحد سنگي در شمال روستاي نكارمن ،ابرسج ،حوالي خولين دره و نيز جنوب و جنوب باختري شهرستان عليآباد
رخنمون دارد .در ورقه خوش ييالق ،ابتدا ژني ( ) 1977واحد يادشده را در باختر روستاي ابر ،سازند سلطان ميدان
ناميده است ولي پس از آن ،شهرابي ( )1369در نقشه زمينشناسي چها رگوش گرگان آنرا سازند نكارمن ناميده است
که در کميته ملي چينه شناسي آنرا بعنوان واحد غيررسمي پذيرفته اند .اين واحد از بازالت ،اسپيليت ،آندزيت ـ بازالت،
تراکي آندزيت ،آندزيت ،توف و سنگ هاي ايگنمبريتي با ترکيب ريوليتي پديد آمده است ،در ورقه خوش ييالق به

ﮐﺸ
ﻮر

نقل از جعفريان ( ،) 1381در برخي نقاط چند متر کنگلومرا و ماسه سنگ سبز در داخل آن ديده مي شود .وجود چند
متر کنگلومراي يادشده سبب شده است تا بعضي از زمين شناسان (استامپفلي) سازند سلطان ميدان را به دو بخش

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تقسيم نمايند که بخش زيرين را به اردويسين نسبت دهند .در ابتداي دره الستان به نظر ميرسد در بخش هاي باالي
گدازه ها ،سنگ هاي آذرآواري از نوع ايگنمبريت با ترکيب ريوليتي (زير واحد  )Igرخنمون داشته باشند .در جنوب و
جنوب باختري شهرستان علي آباد مرز بين شيست هاي گرگان و سنگ ها ي آتشفشاني هم ارز سازند سلطان ميدان

تﻣ

پوشيده است ولي در جنوب ورقه (شمال روستاي نكارمن و ابرسج) مرز زيرين آن بصورت هم شيب بر روي نهشته
هاي اردويسين بااليي جاي دارد .در دو منطقه يادشده ،مرز زبرين سنگ هاي آتشفشاني سلطان ميدان با ناپيوستگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرسايشي توسط نهشته هاي آواري بخش زيرين سازند خوش ييالق پوشيده شده است .در جنوب ورقه علي آباد اين
واحد حدود  150-200متر ستبرا دارد و از آنجائيكه در ميان سنگ هاي اردويسين باالئي و دونين جاي گرفته است،
آنرا مي توان به دوره سيلورين نسبت داد .طبق نمودار ) Irvine and Baragar (1971بيشتر نمونه ها در قلمرو آلكالن

دونين
s

واحد ماسه سنگي دونين زيرين (واحد )D

و
اﮐﺘ

جاي گرفته اند و به نظر مي رسد سنگ هاي آتشفشاني سيلورين از طريق شكستگي هاي عميق در يك محيط کششي
درون قاره اي بيرون ريخته اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در جنوب خاور ورقه ،در پيرامون روستاها ي نكارمن ،ابرسج بر روي سازند سلطان ميدان به سن سيلورين رديفي از
سنگ هاي آواري (سازند پادها) قرار دارد .اين واحد  100تا 120متر ضخامت دارد و از ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد
تا قرمزرنگ ،شيل سيلتي قرمزرنگ با مياناليه ها يي از ماسه سنگ و ميكروکنگلومرا و ماسه سنگ آهكي کرم رنگ

زﻣﯿ

تشكيل شده است که به تدريج به سوي بخش هاي بااليي خود به شيل ،سيلتستون ،ماسه سنگ دولوميتي با عدسي
هاي چرتي و ليمونيتي و سرانجام دولوميت تبديل مي شوند ،سازند پاد ها با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ ها ي
آتشفشاني سيلورين جاي دارد و خود بگونه پيوسته و هم شيب توسط سازند خوش ييالق پوشيده مي گردد .از آنجائيكه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در ورقه علي آباد سازند خوش ييالق سن برابر دونين مياني تا بااليي را نشان مي دهد ،لذا واحد ماسه سنگي ياد شده
از نظر جايگاه چينه شناختي به دونين زيرين تعلق دارد و مي توان آنرا با سازند پاد ها در ايران مرکزي مقايسه نمود.
سازند خوش ييالق (واحد )Dkh

سازند خوش ييالق در ناحيه علي آباد از گسترش زياد برخوردار است ،از نگاه ريخت شناختي نرم فرسا و ارتفاعات
متوسطي را پديد آورده است .در مناطق جنگلي تفكيك بخش هاي مختلف آن دشوار است و در مجموع از آهك نازك
تا متوسط اليه (در برخي نقاط ضخيم اليه تا توده اي) ،دولوميت ،مارن ،شيل ،افق هايي از گدازه هاي بازيك تا ميانه،
توف ،ماسه سنگ و دياباز اسپليتي پديد آمده است .در دره الستان ،کوه سرخ پشته و خولين دره مرز آن با ناپيوستگي

فرسايشي بر روي گدازه سيلورين جاي دارد .دره الستان در درون ماسه سنگ هاي متوسط تا ضخيم اليه قرمزرنگ و
ماسه سنگ هاي خيلي ضخيم (با عدسي هاي نازك تا متوسط اليه اي از کنگلومرا) قاعده سازند خوش ييالق قطعاتي
از گدازه هاي سيلورين ديده مي شوند .به نظر مي رسد سنگ هاي آواري خوش ييالق در دره الستان قابل مقايسه و
هم ارز زير واحد  Dkh1از سازند خوش ييالق باشد .از مجموعه تفكيك نشده  Dkhميكروفسيل هاي زير بدست آمده
است:
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Tentaculites
Ostracods,
Brachiopod's spine
Umbella reitlingera
Umbella ovata
Umbella sp.,
Cryptophyllus sp.

که برپايه آن ديرينه دونين مياني ـ بااليي براي آن پيشنهاد شده است.
زير واحد Dkh1

ﮐﺸ
ﻮر

بر روي سازند پادها در جنوب خاوري ورقه علي آباد رديفي از ماسه سنگ ،ماسه سنگ کنگلومرايي به رنگ قرمز تا
ارغواني قرار دارد که در آن مياناليه هايي از آهك ،آهك دولوميتي خاکستري رنگ يافت مي شوند .در زير واحد Dkh1

عدس هاي کشيده اي از سنگ ها ي آتشفشاني با ترکيب آلكالي بازالت  Dvبه ضخامت  30متر ديده مي شود .زير

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد  Dkh1در مجموع  450متر ضخامت دارد و مرز بااليي آن بگونه پيوسته و هم شيب به زير واحد  Dkh2تبديل
ميشود.
زير واحد Dkh2

تﻣ

اين بخش از سازند خوش ييالق از آهك هاي بايواسپاريتي ماسه اي خاکستري تا زردرنگ به همراه مارن ،دولوميت
خاکستري رنگ ،افق هايي از ژيپس به ضخامت  3تا  4متر و سرانجام آهك بيوميكرايتي تا بيواسپاريتي نازك تا متوسط

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اليه خوب اليه بندي شده با مياناليه هايي از مارن پديد آمده است .زير واحد  Dkh2دربردارندة براکيوپود فراوان است
و در مجموع  400متر ضخامت دارد.
 از بررسي مقاطع ن ازك چند نمونه از اين بخش ميكروفسيل هاي شاخص زير بدست آمده است:Umbella sp.
Tentaculites
Cryptophyllus sp.,
Brachiopod's spine,

زير واحد Dkh3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

که برپايه آن ديرينه دونين بااليي ) (frasnianبراي آن پيشنهاد مي شود.
 در مطالعات ماکروفسيل ،فسيل هاي شاخص زير به سن دونين بااليي ) (Frasnian-Famenianشناسايي شده است.Tentaculites
Cyrtospirifer verneuili
Trigonirhynchia sp.

زﻣﯿ

بر روي زير واحد  Dkh2بگونه پيوسته و هم شيب انباشته هاي تخريبي شامل ماسه سنگ ،ماسه سنگ آهكي و مارن
ماسه اي قرمز تا قهوه اي رنگ جاي دارد که در مجموع ضخامت آن ها  50تا  70متر است.
زير واحد Dkh4

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بر روي رسوبات آواري زير واحد  ، Dkh3مجموعه اي از آهك ،آهك دولوميتي و مارن قرار دارد که دربردارنده براکيوپود
فراوان است .اين بخش از سازند خوش ييالق حدود  600تا  700متر ضخامت دارد و از آن ميكروفسيل هاي زير به
سن دونين بااليي ) (Late frasnian-Early famenianبدست آمده است.
umbella sp.,
Tentaculites
Cryptophyllus sp.,
Brachiopods, Gastropoda, Bryozoa, Crinoids,

در مطالعات ماکروفسيل ،فسيل هاي شاخص زير شناسايي شده است:
Cyrtospirifer cf. verneuili
Cyphoterorhynchus koraghensis
Rhipidomella sp.
Trigonirhynchia daleidensis

که پيشنهاد دهندة ديرينه اي هم ارز دونين بااليي است.
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زير واحد هاي  Dkh1و Dkh2و Dkh3و Dkh4را مي توان به ترتيب با چهارعضو واحد آواري پائيني ،واحد کربنات پائيني،
واحد آواري بااليي و واحد کربنات بااليي برش الگو که توسط بزرگ نيا ( )1973در گردنه خوش ييالق معرفي شده
است ،قابل مقايسه دانست (به نقل از کتاب زمين شناسي ايران ،تأليف آقانباتي)1383 ،
كربونيفر

در محدوده نقشه ،سنگ هاي کربونيفر به دو بخش زيرين و مياني ـ باالئي؟ تفكيك شده اند .از آنجائيكه در مناطق
پوشيده از درختان جنگلي مرزبندي دو بخش يادشده فراهم نيست ،از اين رو سنگ ها ي کربونيفر در اين مناطق
بصورت تقسيم نشده و با عالمت ) (Crدر نقشه مشخص شده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

كربونيفر زيرين

سازند مبارك (واحد  :)Csh,Imسازند مبارك در بيشتر نقا ط محدوده ورقه علي آباد رخنمون دارد .اين واحد سنگي در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حدود  350تا  600متر ضخامت دارد .در قاعده از  2متر ماسه سنگ ضخيم اليه به رنگ قهوه اي ،بر روي آن به ترتيب
تناوب شيل سيلتي خاکستري متمايل به سياه و آهك کريستالين متوسط تا ضخيم اليه زردرنگ ،آهك فسيل دار،
آهك دولوميتي نازك اليه تا توده اي ،شيل آهكي با مياناليه هايي از آهك  Csh,Imسرانجام از تناوب شيل خاکستري

تﻣ

متمايل به سياه و آهك متوسط اليه پديد آمده است .مرز زيرين اين واحد با ناپيوستگي هم شيب بر روي  Dkh4جاي
دارد و مرز زبرين آن در جنوب ورقه با ناپيوستگي توسط سا زند درود پوشيده مي شود .از اين واحد ميكروفسيل هاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زير به سن کربونيفر زيرين ) (Tournazianاز بخش هاي زيرين واحد  Csh,Imبدست آمده است.

;Radiolaria
;Paleoberesella sp
;Calcisphaera sp
;Crinoida
;Calcifolium sp

و
اﮐﺘ

 در مجاورت رودخانه چهارباغ واحد  Csh,Imدر بخش هاي مياني از آهك هاي نازك اليه تا متوسط اليه خوب اليهبندي شده  CImبا مياناليه هايي از مارن تشكيل شده است که بر روي آن يا بطور جانبي به آهك هاي ضخيم اليه ،در

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برخي نقاط توده اي تبديل مي شود .بر روي آن مجدداً تناوب شيل خاکستري متمايل به سياه و آهك زردرنگ متوسط
اليه رخنمون دارد.
sh,I
از قسمت هاي باالي  C mميكروفسيل هاي زير بدست آمده است.
Endothyra laxa,
;Earlandia sp
Monotaxinoids sp.
Endothyranopsis sp.,
Brunsia sp.,
Kammenia sp.,
Microgastropoda,

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که به موجب آن ديرينه هاي هم ارز کربونيفر پاييني ) (Visianبراي آن پيشنهاد مي شود.
كربونيفر مياني  -باالئي

سازند قزل قلعه (واحد  :)Cghدر ورقه علي آباد به تقريب از عرض جغرافيايي' 36º،37به سوي شمال (از رودخانه

چهارباغ ،ارتفاعات سياه مرزکوه) بر روي سازند مبارك ،اليه هايي از شيل خاکستري تيره ،مارن ماسه اي قرمزرنگ،
آهك االيتي ،آهك ميكرايتي فسيل دار ،آهك کريستاليزه و آهك ماسه اي به رنگ هاي خاکستري تا کرم روشن جاي
دارد ،اين رديف هاي رسوبي به تقريب  150تا  250متر ستبرا دارد و از نظر جايگاه چينه شناختي هم ارز و قابل
مقايسه با مقطع نمونه سازند قزل قلعه در البرز خ اوري است که نخستين بار توسط ژني و همكارانش ( )1978شناسايي
و معرفي شده است .مرز زيرين واحد  Cghدر بيشتر نقاط ورقه پوشيده است ولي به احتمال دنباله تناوب شيل و آهك

کربونيفر زيرين ) (Upper viseanبدون وقفه قابل توجهي به مجموعه يادشده تبديل مي شود .از اين واحد (در بخش
زيرين) ميكروفسيل هاي زير به سن کربونيفر مياني ) (Serpukhovianيا ) (Namurianبدست آمده است:
Asteroarchaediscus sp.,
Endothyra sp.,
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Bradyina sp.,
Globivalvulina sp.,
Tuberitina sp.,
Millerella sp.,
Paleotextularia sp.,
Eostaffella sp.
Climacammina sp.
Eotuberitina reitlingera
Ostracod, Crinoids, Coral, Algae.

در بخش بااليي آن ميكروفسيل هاي زير بدست آمده است:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

Pseudostaffella cf.
Subquadrata
Globivalvulina sp.,
Ozawainella sp.,
Archaediscus sp.,
Endothyra sp.,
Tuberitina sp.,
Archaediscidae,
Crinoids, Bryozoa, Ostracod,

تﻣ

که برپايه آن ديرينه اي برابر با کربونيفر مياني ) (Moscovianرا براي آن مي توان پيشنهاد کرد.

 در مطالعات پالينولوژي (به تقريب بخش هاي انتهايي دره الستان) پولن و اسپور هاي زير به سن کربونيفر باالئي ـپرمين پيشين شناسايي شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Very lights pritization, Maderatly preserved trilet and monolet spores, Monosacate radial and bilateral
pollen, bisaccate non-taeniate pollen, Very rare bisaccate taeniate pollen

سازند درود (واحد )Pd

و
اﮐﺘ

پرمين

اين سازند در بيشتر نقاط محدودة مورد مطالعه رخنمون دارد .ضخامت آن در دره چكل سياه در حدود  300تا 350

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

متر است که با ناپيوستگي هم شيب بر روي تناوب شيل و آهك زردرنگ کربونيفر جاي دارد .اين واحد در قاعده با
 10متر ماسه سنگ کوارتزيتي سفيد تا شيري رنگ آغاز مي شود و بر روي آن ماسه سنگ قرمز رنگ قرار دارد که در
آن به گونه بين انگشتي آهك انكوليت دار و آهك ماسه اي  Pd1متوسط تا توده اي (در برخي نقاط) به رنگ خاکستري
تا کرم روشن رخنمون دارد .در مناطق مختلف ،سازند درود ضخامت هاي گوناگون دارد .فزون بر آن رخساره آن نيز
تغيير کرده و در آن شيل ،مارن ماسه اي قرمزرنگ و ماسه سنگ با درون اليه هايي از کنگلومرا ديده مي شود .از اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

واحد ميكروفسيل زير بدست آمده است.

- Schwagerinidae,
- Pseudoschwagerina sp.,
- Schubertella sp.,
- Schwagerina sp.,
- Climacammina sp.,
- Paleotextularia sp.,
- Staffella sp.,
- Geinitzina sp.,
- Girvanella permica

که براي آن ديرينه اي هم ارز با پرمين زيرين را پيشنهاد مي کند.
سازند روته (واحد )Pr

سازند روته بيشتر نقاط ورقه از جمله ،ارتفاعات چل چلي ،زرجو ،گرده کوه رخنمون دارد ،اين واحد به تقريب بيش از
 200متر ضخامت دارد و به طور هم شيب بر روي سازند درود جاي دارد ،از آهك نازك تا متوسط الية خوب اليه
بندي شده به همراه مارن به رنگ خاکستري تا کرم متمايل به زرد پديد آمده است .در برخي نقاط و در بخش هاي
بااليي خود به آهك و آهك دولوميتي ضخيم اليه تا توده اي چرت دار تبديل ميشود .از اين واحد ميكروفسيل هاي
زير بدست آمده است:
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Langella perforata,
Langella sp.,
Schubertella sp.,
Geinitzina sp.,
Nodosaria sp.,
Globivalvulina sp.,
Pachyphloia sp.,
Tuberitina sp.,

ﮐﺸ
ﻮر

که براي آن ديرينه اي هم ارز پرمين بااليي ) (Murghabienرا پيشنهاد مي کند.
در ورقه علي آباد به نظر مي رسد نبود چينه اي در آشكوب هاي  ،Artinskienبويژه در  Kubergandienوجود داشته
باشد ،هر چند از يك نمونه ماکروفسيل زير به سن پرمين ) (Assilian - Artinskienبدست آمده است.

)Zeophychus sp. (Algeo from Permian

سازند نسن (واحد )Pn

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين بخش در برخي نقاط از جمله جنوب رودخانه چهارباغ رخنمون دارد ،که از شيل و مارن ماسه اي با مياناليه هايي
از آهك ضخيم اليه پديد آمده است .مرز زيرين و بااليي آن گسله است ولي به نظر مي رسد بر روي سازند روته جاي
داشته باشد .از آن ميكروفسيل هاي زير به سن پرمين بااليي ) (Early Dzhulfianبدست آمده است:

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Pseudolangella sp.,
Codonofusiella sp.,
Langella sp.,
Mizzia sp.,
Neoendothyra sp.,
Pachyphloia sp.,
Gymnocodium sp.,
Tubiphytes obseurs,
Dunberula sp.,
Verniporella sp.,
Langella conica.,
Tuberizina sp.,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در ورقه علي آباد در برخي نقاط ،بويژه مناطق پوشيده (جنگل) ،نهشته هاي پرمين را نمي توان تفكيك نمود .اين
گستره ها در نقشه با نشانه ) (pمشخص شده اند .اين واحد در مجموع از آهك ،مارن ،شيل ،ماسه سنگ و دولوميت
پديد آمده است.
ترياس زيرين  -مياني

سازند اليكا (واحد )TRe

زﻣﯿ

سنگ ها ي هم ارز سازند اليكا در ارتفاعات شاهوار و چكل قرنه رخنمون دارند و در برخي نقاط ستيغ سازند .اين واحد
در جنوب ناحيه به تقريب  350تا  500متر ضخامت دارد و ليتولوژي آن در بخش هاي زيرين از ماسه سنگ آهكي
متوسط اليه و مارن ماسه اي قرمز رنگ پديد آمده است که بگونه بين انگشتي در آن افق بوکسيت ـ التريتي )TReb

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مشاهده مي گردد .به تدريج و به صورت پيوسته بر روي آن آهك ورقه اي تا نازك اليه با سطح فرسايشي به رنگ هاي
نارنجي ،زرد و خاکستري قرار دارد که داراي دو کفه اي کالريا ،پسدومنوتيس و آثار ورميكوله است ،اين بخش از سازند

اليكا که با عالمت  TRelدر نقشه مشخص شده است به تقريب  70تا  100متر ضخامت دارد و مرز زيرين آن با
ناپيوستگي هم شيب بر روي آهك ها ي خوب اليه بندي شده سازند روته (جنوب خاوري ورقه) جاي دارد از دو نمونه
تهيه شده از اين بخش به ترتيب ميكروفسيل و ماکروفسيل هاي زير به سن ترياس زيرين بدست آمده است.
1) - Microgastropoda
- Lamellibranchia
Age: Early Triassic
2) – Clarai clari
- Psuedomonties sp.
)Age: Early Triassic (Scythian
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بر روي زير واحد  TRe1بگونه پيوسته و هم شيب آهك دولوميت و دولوميت هاي متوسط تا ضخيم اليه با ساخت
نواري و با سطح فرسايشي به رنگ ها ي نارنجي ،زرد و قرمز جاي دارند .اين بخش از سازند اليكا حدود  250تا 400
متر ضخامت دارد ،بي مايه از فسيل شاخص است و در نقشه با عالمت  TRe2مشخص شده است .سرانجام بخش زبرين
سازند اليكا از دولوميت ضخيم اليه تا توده اي خاکستري تا خاکستري روشن  TRe3پديد آمده است که با ناپيوستگي
کمي زاويه دار توسط سنگ هاي آواري سازند شمشك پوشيده شده است.
ژوراسيك
سازند شمشك (واحد )Js

ﮐﺸ
ﻮر

اين سازند در محدوده ورقه از گسترش به نسبت وسيع برخوردارند و از ماسه سنگ متوسط تا ضخيم اليه به رنگ
خاکستري تا قهوه اي سوخته ،ماسه سنگ کنگلومراتيك ،شيل خاکستري تا سبز زيتوني ،مارن ،سيلتستون ،سنگ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هاي آتشفشاني با ترکيب بازيك تا ميانه و افق ها يي از ذغال پديد آمده است ،سازند شمشك بطور ميانگين 1800
متر ضخامت دارد .مرز زيرين آن در گوشه جنوب خاوري ورقه با ناپيوستگي کمي زاويه دار بر روي سازند اليكا ()TRe3
جاي دارد مرز زبرين آن به نظر با ناپيوستگي هم شيب توسط سازند الر پوشيده مي شود .در گستره ورقه ،اين سازند
را مي توان به سه زير واحد زيرتفكيك و در نقشه نمايش داد:

تﻣ

زير واحد Js1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين بخش در نيمه جنوبي ورقه (شمال خاور روستاي ابرسج و خاور روستاي تاش) برونزد دارد ،در آغاز از  40متر ماسه
سنگ ضخيم اليه به رنگ قهوه اي سوخته تا خاکستري به همراه گرهك هائي با هسته ليمونيتي و شيل سيلتي پديد
آمده است ،بر روي آن بگونه پيوسته و تدريجي تناوبي از شيل خاکستري تا سبز زيتوني و ماسه سنگ متوسط تا

زير واحد Js2

Concavis porites cf. umbonatus
Granulatis porites cf. parvus
Cyclogranisporites sp.,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ضخيم اليه خاکستري تا سبز کم رنگ جاي دارند ،بر روي سطح فرسايشي ماسه سنگ ها آثار گياهي ديده مي شود.
در بررسي هاي پالينولوژي از يك نمونه گرفته شده از آن سن ترياس بااليي ـ ژوراسيك زيرين بدست آمده است.

اين بخش بطور عمده در دره تاش برونزد دارد و از تناوب شيل خاکستري تيره تا سياه ،گاهي سبز زيتوني و ماسه
سنگ نازك تا متوسط اليه با سطح فرسايشي قهوه اي تا خ اکستري رنگ پديد آمده است .اين بخش بگونه پيوسته و
هم شيب بر روي زير واحد  Js1قرار دارد ،از گسترش به نسبت وسيعي برخوردار است و در آن افق هاي ذغال دار ديده
مي شود.

زﻣﯿ

زير واحد Js3

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين بخش در دامنه هاي خاوري دره نا هارخوران رخنمون دارد و از مارن سبز تا خاکستري رنگ با مياناليه هايي از
ماسه سنگ و ماسه سنگ کنگلومرايي پديد آمده است .از نهشته هاي هم ارز آن در ورقه گرگان که حدود  350تا
 400متر ضخامت دارد ميكروفسيل هاي به سن ژوراسيك مياني ) (Aaelenianبدست آمده است.
سازند الر (واحد )J11

اين سازند در پاياني ترين بخش ج نوب ورقه علي آباد (ارتفاعات شاه کوه) رخنمون دارد و ضخامت آن  450متر برآورد
مي گردد ،مرز زيرين سازند الر به نظر بگونه هم شيب بر روي سازند شمشك جاي دارد و مرز بااليي آن با ناپيوستگي
هم شيب و يا کمي زاويه دار بوسيله سنگ هاي کرتاسه بااليي پوشيده مي شود .سازند الر از آهك ،آهك و دولوميت

و دولوميت ضخيم اليه تا توده اي پديد آمده و ارتفاعات ستيغ ساز شاه کوه را مي سازد .آهك ها در بيشتر نقاط
کريستالين و بطور پراکنده در آن قلوه و نوار ها يي از چرت ديده مي شود .اين واحد ادامه سازند الر در ورقه گرگان
است .پيش تر م .زماني پدرام ( )1380از آن ميكروفسيل هائي به سن ژوراسيك بااليي ـ کرتاسه پاييني بدست آورده
است.
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كرتاسه بااليي
واحد Ku

اين واحد در ارتفاعات شاه کوه واقع در جنوب ورقه رخنمون دارد و از نگاه ريخت شناختي برجستگي هاي بلند منطقه
را مي سازد .از سنگ آهك هاي روديست دار ضخيم اليه تا توده اي به رنگ خاکستري روشن تا کرم پديد آمده است
که در آن مياناليه هاي اندکي از مارن ديده مي شود .مرز زيرين آن با ناپيوستگي هم شيب بر روي سازند الر جاي مي
گيرد و در برخي مناطق (گوشه جنوب باختري ورقه علي آباد) بطور جانبي در بخش هاي زيرين آن يك افق کنگلومرايي
به همراه گدازه هاي بازالتي  Kvبرونزد دارند که ضخامت آن متغير از (چند سانتي متر تا  20متر) و در پارهاي نقاط

ﮐﺸ
ﻮر

به صفر مي رسد .از اين واحد ميكروفسيل هاي زير بدست آمده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Valvulammina picardi,
Biconcava bentori,
Cuneolina cf. pavonica,
Nezzazzata sp.,
Miliolidae,
Dasycladaceae Algae
Rudist's frag.

تﻣ

که براي آن ديرينه هاي هم ارز با کرتاسه مياني ـ بااليي ) (Cenomanianرا پيشنهاد مي کند.
پالئوسن

نهشته هاي اين مقطع زماني (سازند فجن) را مي توان به دو واحد زير تفكيك و در نقشه نمايش داد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Pm,ce

پاياني ترين بخش جنوب باختري ورقه علي آباد رخنموني از مارن ماسه اي قرمزرنگ با مياناليه هايي از کنگلومرا و

واحد Pc,se

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آن هم ارز بخش زيرين سازند فجن است.

و
اﮐﺘ

ماسه سنگ است که با ناپيوستگي فرسايشي بر روي سنگ هاي کرتاسه بااليي جاي دارد و خود نيز بگونه پيوسته و
هم شيب توسط واحد  Pc,seپوشيده مي شود .اين واحد  70تا  100متر ضخامت دارد و با توجه به جايگاه چينه نگاشتي

بخش بااليي سنگ هاي هم ارز سازند فجن از تناوب ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز متمايل به نارنجي با مياناليه هايي
از مارن پديد آمده است .اين واحد  800تا  1000متر ضخامت دارد و مرز بااليي آن توسط سنگ آهك هاي نوموليت
دار ائوسن زيرين پوشيده مي شود.
ائوسن

سازند زيارت (واحد )Ez

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سازند زيارت را مي توان به دو بخش زيرين و زبرين تفكيك نمود.
بخش زيرين :اين بخش از سازند زيارت بگونه هم شيب بر روي سازند فجن جاي دارد و از ماسه سنگ آهكي به رنگ
قهوه اي ،آهك ماسه اي و آهك نوموليت دار متوسط تا ضخيم اليه خاکستري روشن تا زردرنگ و مياناليه هايي از
مارن و شيل پديد آمده است .از اين واحد ميكروفسيل هاي زير بدست آمده است.
Nummulites globulus operculina sp.,
Discocyclina sp.,
Nummulites sp.,
Actinocyclina sp.,
Rotalia sp.,
Textularidae; assilina sp.,

که براي آن ديرينه هاي هم ارز با ائوسن پيشين ) (Ypresianرا مي توان پيشنهاد نمود.
بخش زبرين :بخش زبرين سازند زيارت از مارن سبز رنگ به همراه مياناليه هايي از ماسه سنگ آهكي و آهك
بايواسپارودايتي پديد آمده است که در آن ميكروفسيل هاي زير شناسايي شده است.
)Nummulites millecaput (Megalosphaeric form
Nummulites globulus, Nummulites sp.,
Assilina sp.,
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Discocyclina sp.,
Operculina sp.,
Rotalia

که براي آن ديرينه هاي هم ارز با ائوسن مياني ) (Lutetianرا مي توان پيشنهاد نمود.
سازند کرج :اين واحد را مي توان به دو واحد زير تفكيك و در نقشه نمايش داد.
واحد Em,t,c

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد در دامنه شمالي ارتفاعات شاه کوه و کوه شاکله رخنمون دارد و از لحاظ ليتولوژي شامل مارن ،مارن ماسه
اي قرمزرنگ ،توف سبزرنگ به همراه مياناليه ها يي از ماسه سنگ توفي ورقه اي تا متوسط اليه به رنگ خاکستري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

متمايل به سبز و اليه هاي کنگلومراي توفي متوسط تا ضخيم اليه است .در ورقه علي آباد مرز زيرين اين واحد پوشيده
است ولي در قلوه هاي کنگلومرا قطعاتي از آهك هاي نومولي ت دار ائوسن زيرين ـ مياني ديده مي شود که ديرينه پس
از ائوسن مياني را براي اين واحد نمايان مي سازد.
واحد Es

اين واحد بطور گسترده در باختر روستاي تاش رخنمون دارد و بطور عمده از ماسه سنگ  ،ماسه سنگ توفي و آهكي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

متوسط تا ضخيم اليه با سطح فرسايشي به رنگ کرم متم ايل به زرد پديد آمده است که در آن مياناليه هايي از شيل
رخنمون دارد .مرز زيرين آن بطور هم شيب بر روي واحد  Em,t,cجاي دارد و مرز زبرين آن به وسيله نهشته هاي
کواترنري پوشيده مي شود.
سنگ هاي هم ارز سازند كرج (واحد )Ek

اين واحد در امتداد رودخانه تاش و در باختر و جنوب روستاي نكارمن رخنمون دارد .از نظر ليتولوژي تناوبي از مارن

و
اﮐﺘ

ماسه اي قرمزرنگ ،مارن خاکستري ،کرم و شيري رنگ به همراه مياناليه هايي از کنگلومرا با سيمان سست و ماسه
سنگ دانه درشت است .بخش زيرين آن به تقريب هم ارز سازند زيارت و بخش باالئي آن هم ارز و قابل مقايسه با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد هاي  Em,t,cو  Esدر منطقه است.
ميكروفسيل هاي شناسايي شده از بخش زيرين سنگ هاي هم ارز سازند کرج:
Acarinina spinulina flata
Tuborotalia wilsoni
Hastigerina cf. bolivariana
Epistominella sp.
Lenticulia sp.
Chilostomella czizeki
Age:Upper most lower Eocene – Middel Eocene

زﻣﯿ

ميكروفسيل هاي شناسايي شده از بخش بااليي سنگ هاي هم ارز سازند کرج:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Pararotalia intermis
Pararotalia mexicana
Uvigerina spinicestata
Uvigerina yazooensis
Gyroidinoides sp.
Lenticulina cultratus
Nummulites sp.
Acarinina crassata
Globorotalia sp.,
Tuborotalia cf. griffinae
Age: Middle Eocene? – upper Eocence

اليگوسن
واحد Om1

سنگ هاي اين مقطع زماني در نزديكي هاي روستاي چهارباغ گسترشي بسيار ناچيز دارد و از مجموعه مارن ماسه اي
قرمز تا کرم رنگ پديد آمده است ،مرز ز يرين اين واحد بگونه دگرشيب بر روي سنگ هاي پالئوزوئيك جاي دارد و
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مرز زبرين آن بوسيله نهشته هاي پليوسن پوشيده مي شود .از اين مارن ها ميكروفسيل هاي زير به سن اليگوسن
زيرين بدست آمده است:
Anomalinoides sp.,
Globocassidolina sp.,
Gyroidina sp.,
Globotrilocalinoides sp.
Globorotalia opima
Globoincrebescens sp.

پليوسن

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Pc1

اين واحد در امتداد رودخانه چهارباغ رخنمون دارد و از ديدگاه ريختاري تپه هاي کم ارتفاعي را پديد آورده است .از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نظر محيط رسوبي نشانگر مراحل پاياني رسوبگذاري مناطق کم عمق دريايي با رخساره قاره اي در منطقه هستند که
کم و بيش هم ارز سازند هزاردره البرز جنوبي است .واحد  Pc1از کنگلومرا با مياناليه هايي از ماسه سنگ و مارن پديد
آمده اند ،قلوه هاي کنگلومرا از آهك ،دولوميت ،ماسه سنگ و جورشدگي آن ضعيف و قلوه هاي تشكيل دهنده آن

تﻣ

گرد تا نيمه گرد شده و در مواردي زاويه دارند .قلوه هاي يادشده در خميره اي ماسه اي ـ رسي قرار دارند ولي سيمان
آهكي و سيليسي دارند ،از اين رو محكم و پايدارند .رنگ سطح هوازده آن ها متأثر از دانه هاي سازند آن ها است ولي
در مجموع خاکستري تا قهوه اي کم رنگ است .مرز زيرين واحد  Pc1با ناپيوستگي زاويه دار بر روي واحد هاي سنگي
کهن تر جاي دارد و حدبااليي آن به وسيله نهشته هاي جوانتر پوشيده مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته هاي پليوسن – كواترنر
واحد QPLc

و
اﮐﺘ

اين واحد در جنوب روستاي نكارمن رخنمون دارد و از ديدگاه ريختاري تپه کم ارتفاعي را با روند شمال خاوري ـ
جنوب باختري پديد آورده است .ضخامت آن به چند ده متر ميرسد و از کنگلومر اي کم و بيش زاويه دار (کمتر از
 15درجه) با اليه بندي به هم ريخته و نامشخص تشكيل ش ده است ،کنگلومرا از نوع پلي ژنيك ،ولي بيشتر قلوه ها از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جنس سنگ ها ي آتشفشاني است ،از اين رو رنگ سطح فرسايشي آن خاکستري تا خاکستري تيره است ،خميره آن
از نوع ماسه ،سيلت و توف است و به علت داشتن سيمان ماسه اي از استحكام و فشردگي بسيار ضعيفي برخوردار
است .اين و احد نشانگر مراحل پاياني رسوب گذاري در منطقه است که با ناپيوستگي کم و بيش زاويه دار بر روي سنگ
هاي ائوسن بااليي  Ekجاي دارد.
نهشته هاي كواترنر

زﻣﯿ

در محدوده ورقه علي آباد نهشته هاي آبرفتي و بادرفتي ،در نقاط متعددي از محدوده نقشه ديده ميشوند که واحد
هاي سنگي کهن تر را با ناپيوستگي پوشانيده اند ،اين واحد ها به شرح زيرند:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Qt1

آبرفت ها ي پادگانه اي کهن هستند که در نيمه جنوبي ورقه با سطح به نسبت مسطح از گسترش وسيع برخوردارند،
ضخامت آن ها متغير و از نظر ليتولوژي ،اليه هاي کنگلومرايي با سيمان سست و قله هايي با ابعاد متغير مي باشند.
واحد Qt2

آبرفت ها ي پادگانه اي جوان هستند که در گوشه جنوب خاوري محدوده ورقه و بطور پراکنده در نقاط مختلف رخنمون
دارند که نسبت به آبرفت هاي پادگانه اي کهن تر دشت هاي پست تري را مي پوشانند.
واحد Qc

دربرگيرنده کفه هاي رسي (بطور عمده رس و سيلت) به رنگ کرم روشن متمايل به سفيد است که بطور عمده در
شمال محدوده ورقه رخنمون دارد و با گسترش وسيع خود فرورفتگي دشت علي آباد را فرا گرفته است ،اين واحد را
مي توان هم ارز نهشته هاي خزر جديد ) (Neocaspianدانست.
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واحد Qc1

نهشته هاي بادرفتي (لس) هستن د که در منطقه علي آباد در حدود چند ده متر ضخامت دارند ،اين رسوبات در دامنه
شمالي ارتفاعات البرز بر روي سنگ ها ي پالئوزوئيك جاي دارند و از ذرات آواري دانه ريز از جنس رس و سيلت به
رنگ نخودي روشن تا کرم متمايل به سفيد پديد آمده اند که بوسيله باد از سمت ترکمنستان حمل و در دامنه شمالي
البرز (پايه ارتفاعات) بجا گذاشته شده اند ،مرز زيرين آن ها به سبب پوشش جنگلي غيرقابل تشخيص است ولي مرز
زبرين آن ها بوسيله آبرفت هاي پادگانه هاي جوان پوشيده شده است .در منطقه علي آباد روند واحد آن شمال خاوري
ـ جنوب باختري است و از انباشته هاي کم و بيش افقي و توده اي که بندرت در آن اليه بندي ديده مي شود ،تشكيل

واحد Qsc

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واريزه هاي دامنه اي بلندي ها است که در پاي دامنه هاي تند و پرشيب ديده مي شود.

ﮐﺸ
ﻮر

شده اند .لس ها به سبب جذب آب ،به لحاظ دانه بندي خاص و حفظ رطوبت ،زمين هاي بسيار مطلوبي براي کشاورزي
از نوع ديم در منطقه مي باشند.

واحد Qal

انباشته هاي رودخانه اي عهد حاضر که جوانترين واحد رديف هاي کواترنري است که در حال تشكيل هستند.

تﻣ

توده هاي نفوذي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باختر روستاي سياه مرزکوه ،در مرز گسله بين سنگ ها ي سازند خوش ييالق و اليكا يك توده نفوذي کوچك
مونزوديوريت گابرويي ) (Gbجاي گرفته است .اين توده نفوذي در محل تماس با سنگ هاي دربرگيرنده هاله دگرگوني
نساخته است و به نظر زمان جايگيري آن پس از دونين است .در مطالعه مقاطع نازك يك نمونه مونزوديوريت گابرويي،

و
اﮐﺘ

بافت سنگ گرانوالر و کاني ها ي اصلي آن فلدسپات (آلبيت ـ اليگوکالز) ،پيروکسن و آمفيبول قهوه اي است .آمفيبول
ها با تجزيه به کلريت ـ اوراليت و اسفن مشاهده مي شود .بيوتيت ،کلريت و سوزن هاي ترموليت آکتينوليت شايان

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توجه است و از ديگر کاني هاي موجود مي توان به کاني هاي اکسيدآهن ،آپاتيت و کاني هاي اوپاك اشاره نمود .در
دره توسكستان يك توده نفوذي سينيت تا گرانيتي ) (Gr-Syدر داخل واحد سنگي  Oschجاي دارد .گسترش اين توده
نفوذي به سبب پوشش جنگلي قابل تشخيص نيست ولي به نظر به موازات روند ولكانوشيست ها و يا شيستوزيتة غالب
شيست هاي گرگان است و به گمان زمان جايگيري آن در منطقه رخنمون يافته پس از اردويسين و قبل از دونين
باشد .در مطالعه مقاطع نازك يك نمونه گرانيتي ،بافت سنگ کريستالو بالستيك ـ پورفيروکالستيك و شيستوز است.

زﻣﯿ

کاني هاي اصلي آن از کوارتز در دو فرم درشت بلور (تا  0/ 7ميلي متر قطر ،غالباً در راستاي شيستوزيته) و نيز مجموعه
هاي ريزبلور و نهان بلوري باز بلورين است .فلدسپات ها بيشتر قليايي است و داراي آثار تجزيه به سريسيت و کاني
رسي هستند و جهت يافته اند .فلدسپات به حالت درهم رشدي با کوارتز هم ديده مي شود .سريسيت (گاهي مسكويت)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فراوان اليافي ـ تيغكي موازي هم هستند و در واقع پديد آورنده شيستوزيته نمونه است .از کاني هاي ديگر نيز مي
توان به اکسيدآهن ،کربنات و کاني هاي کدر اشاره نمود.
زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت

تاريخ تكامل زمين شناسي و جغرافياي گذشته

کهن ترين سنگ هاي رخنمون يافته در منطقه وابسته به سنگ نهشته هاي دولوميتي و شيلي سازند سلطانيه به سن
پرکامبرين پسين تا کامبرين زيرين است .در سطوح اليه هاي دولوميتي آثار استروماتوليت به چشم مي خورد که
گوياي مناطق کم ژرفاي دريايي است .مرز زيرين سنگ هاي اين دوره (سازند سلطانيه) پوشيده است .از اين رو عملكرد
رخداد کاتانگايي ديده نشده است .بر روي دولوميت ها بطور پيوسته و تدريجي سازند باروت و بر روي سازند اخير
بگونه هم شيب و پيوسته سازند اللون ـ زاگون جاي دارد .از پرکامبرين پسين تا اواخر کامبرين زيرين با نگرش به
افزايش رخساره هاي آواري قرمزرنگ ،به تدريج دريا پسروي کرده و محيط هاي کم عمق اکسيدان را پديد آورده است.
پس از پسروي دريا ،در کامبرين مياني ـ باالئي ،دريا پيشروي کرده و نهشته هاي کربناته و آواري سازند ميال را بجا
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گذاشته است (در ورقه علي آباد سازند ميال به سبب پوشيده بودن و يا فرسايش رخنمون ندارد) .به عقيده آقانباتي
( ) 1383سازند ميال از نظر جغرافيايي گستردگي زيادي در البرز ،آذربايجان ،ايران مرکزي و زاگرس دارد اما به نظر
مي رسد که به طرف دامنه هاي شمالي البرز ،سازند ميال پس از کاهش ضخامت به تدريج حذف مي گردد .گذر زيرين
کامبرين (سازند ميال) و سنگ هاي اردويسين نامشخص و پوشيده است .سنگ هاي اردويسين بيشتر از شيل هاي

ﮐﺸ
ﻮر

خاکستري تا زيتوني و ماسه سنگ پديد آمده است که حاکي از محيط هاي کم ژرفاي قاره اي است .در اين مقطع
زماني (اردويسين پسين) فسيل کمي گزارش شده است که در اين راستا برخي از زمين شناسان از جمله استنلي
( ،)1987انقراض تعدادي از موجودات زنده در پايان دوره اردويسين را به علت سرد شدن سريع و ناگ هاني آب و هوا
مي دانند .در بخش هاي باالئي اردويسين پسين همزمان با رسوبگذاري ،گدازه هاي بازيك تا ميانه (سازند سلطان
ميدان) به اشكال عدسي ها ي کشيده متعددي بطور بين اليه اي و به مقدار زيادتر در سيلورين جريان داشته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در نمودار آروين و باراگار ( )1971اغلب نمونه ها در قلمرو آلكالن جاي گرفته اند و به نظر مي رسد که سنگ ها ي
آتشفشاني سيلورين از طريق شكستگي هاي عميق در يك محيط کششي درون قاره اي بيرون ريخته اند .ژني ()1977
نيز به دليل باال بودن مقدار تيتانيم و شرايط قليايي باال ،اين بازالت ها را از نوع قاره اي مي داند .جايگاه چينه نگاشتي

تﻣ

گدازه هاي سيلورين و پوشيده شدن آن ها با رديف هاي پيشرونده دريايي دونين سبب شد تا شهرابي ( )1356و
استامفلي ( ) 1978به رويداد زمين ساختي تا کونين در ايران باور داشته باشند .گذر اردويسين به سيلورين در منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرگان به دليل نبودن برش زمين شناسي کامل و نيز پوشش جنگلي ناشناخته است ولي در ورقه علي آباد مرز زيرين
سنگ ها ي آتشفشاني سيلورين بصورت هم شيب بر روي نهشته هاي اردويسين بااليي قرار دارند .به نظر آقانباتي
( )1383حرکت هاي زمين ساختي ق ابل قياس با رخداد کالدوني ،از اواخر اردويسين آغاز شده و تا زمان سيلورين و

و
اﮐﺘ

به احتمالي تا دونين مياني ادامه داشته است .در منطقه علي آباد نيز عملكرد فاز کالدوني از نوع خشكي زائي بوده و
بدون رخداد کوهزايي قابل توجه ،سبب کاهش عمق حوضه رسوبي در سيلورين گرديده است .وجود سنگ هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آذرآواري ـ ايگنمبريتي در بخش هاي بااليي سنگ ها ي آتشفشاني از نوع بازالت ،اسپيليت و آندزيتي (در برخي
مناطق) ،نشان دهنده تغيير رژيم دريايي به قاره اي است .با آغاز دونين ،آب دريا باال آمده و بر روي سنگ هاي
آتشفشاني (منطقه عليآباد) پيشروي نموده است .و چنانچه پيش تر اشاره شد با نگرش به نوسانات آب دريا ،فزون بر
ماسه سنگ هاي هم ارز سازند پاد ها دو رخساره آواري و کربناته در سازند خوش ييالق ديده مي شود .اصيليان م
هابادي ( ) 1374با بررسي سنگ شناسي و محيط رسوبي خوش ييالق در کوه اُزوم و در رباط قره بيل بر اين باور است

زﻣﯿ

که سازند خوش ييالق دو رخساره کربناتي و تخريبي دارد که دربرگيرندة محيط هاي فراکشندي و ميان کشندي،
تاالب ،سد زيست آواري و بخش ژرفترسكو است .در اين مدل ،در هنگام پائين بودن سطح آب دريا و يا هنگام پيشروي
آن ،رخساره هاي تخريبي جايگزين رخساره هاي کربناتي مي شدند (به نقل از آقانباتي )1383 ،در دوره کربونيفر ،مرز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زيرين سازند مبارك (جنوب شرق ناحيه) با دو متر ماسه سنگ ضخيم اليه به رنگ قهوه اي آغاز شده و بصورت
ناپيوستگي هم شيب بر روي سنگ هاي دونين جاي دارد ،ولي به سوي شمال ناحيه ،ماسه سنگ هاي يادشده ديده

نمي شوند و چنين به نظر مي رسد که شرايط کم ژرفاي دريايي دونين با نوسانات ضعيف کف حوضه رسوبي که سب
ايجاد نبود ها ي کوتاه مدت محلي شده است ،دست کم تا اواخر کربونيفر زيرين ادامه داشته است .به نظر درويش زاده
( )1370محيط رسوبي سازند مبارك از آب هاي ساکن ،فقير از اکسيژن و غني از گوگرد است که به نسبت ژرف بوده
و از برجستگي ها فاصلة قابل توجهي داشته است.
تكاپوي خشكي زائي هم ارز فاز هرسي نين در ناحيه علي آباد و گرگان نظير ديگر نقاط البرز خاوري سبب نبود چينه

اي سنگ هاي کربونيفر مياني ـ باالئي؟ جنوب محددود شده ،در حاليكه قطع رسوبگذاري به سوي شمال منطقه
خفيف تر بوده است و سازند قزل قلعه با سن کربونيفر مياني ـ باالئي؟ بر روي سازند مبارك جاي گرفته است .با آغاز
پرمين دريا پيشروي کرده و با نوسانات ضعيف کف حوضه رسوبي و ايجاد نبود هاي کوتاه مدت (بويژه در بخش هاي
بااليي پرمين) رسوبگذاري تا ترياس زيرين ـ مياني ادامه داشته است ،در ترياس بااليي همزمان با جنبش هاي کوهزايي
کيمرين پيشين ،سنگ هاي پالئوزوئيك و بخش زيرين مزوزوئيك چين خورده و از آب بيرون آمده اند .در اواخر ترياس
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و اوايل ژوراسيك يك محيط مردابي ـ رودخانه اي پديدار و سبب گسترش جنگل ها ي انبوه و در نتيجه تشكيل اليه
هاي زغالي به صورت ميان اليه در درون شيل هاي اوايل ژوراسيك (شمشك) شده است .در منطقه علي آباد گرگان
نهشته هاي ژوراسيك با قاعده پيشرونده و بگونه دگرشيب بر روي سنگ هاي کهن تر منطقه جاي دارند ،فزون بر آن
در پهنه گرگان ـ رشت ،با نگرش بر عملكرد فاز کيمرين پيشين ،سنگ ها ي کهن تر حوضه رسوبي پالئوزوئيك در حد

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره شيست سبز دگرگون شده اند ودرجه دگرگوني و دگرريختي سنگ ها با کاهش عمق حوضه رسوبي به تدريج
کاهش يافته اند .فاز کيمرين پسين در منطقه علي آباد در اصل از نوع خشكي زائي است که بر اثر آن سنگ هاي
کرتاسه بااليي با ناپيوستگي هم شيب تا اندکي زاويه دار بر روي سازند الر جاي گرفته اند .رخداد زمين ساختي الراميد
نيز که به گمان از اواخر کرتاسه آغاز شده است ،در پهنه البرز و پاياني ترين بخش جنوب باختري ورقه علي آباد اثري
شايان توجه داشته و سازند فجن که گوياي شرايط رسوبگذاري قاره اي است با دگرشيبي بر روي سنگ آهك هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه بااليي بجا گذاشته شده اند .در دنباله ،با پيشروي دريا (در پهنه البرز) رسوبگذاري رخساره هاي کم ژرفاي
دريايي هم ارز سازند زيارت و کرج در ائوسن پائيني تا بااليي ادامه مي يابد .عملكرد فاز پيرنئن از آلپ مياني و نتيجه
آن رسوبگذاري نهشته هاي هم ارز سازند قرمز زيرين ،بدليل برونزد بسيار کوچك اين سازند بدرستي دانسته نيست،

تﻣ

ولي با آغاز رخداد زمين ساختي سرآغاز ها ي ميوسن ،شرايط قاره اي تا کوالبي حكمفرما شده و نهشته هاي ميوسن
را بج ا گذاشته است (اطالعات حاصله از حفاري هاي شرکت نفت در دشت گرگان) ،در دنباله جنبش هاي يادشده در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اواخر ميوسن و ادامه چرخة جديد ،انباشته هاي دريائي کم ژرفا تا قاره اي پليوسن با دگرشيبي بر روي واحد هاي
سنگي کهن تر جاي مي گيرند و سرانجام به واسطه سازو کار جنبش ه اي پليوسن ـ پليستوسن نهشته هاي پليوسن
و کهن تر ناحيه چين خورده و موجب دگرشيبي کلي در پي انباشته هاي کواترنر در سراسر ناحيه شده و وضعيتي
پهنه ساختماني كپه داغ

و
اﮐﺘ

بسيار نزديك به وضعيت زمين ساخت کنوني ناحيه را پديد آورده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين پهنه در بخش هاي شمالي گستره ورقه علي آباد پوشيده از نهشته هاي کواترنر است ولي با نگرش به رخنمون
واحد سنگي موجود در ورقه گنبد کاووس و نيز نتايج بدست آمده از گمانه هاي اکتشافي که توسط شرکت ملي نفت
ايران در دشت گرگان حفر شده ،بيشتر همسان کپه داغ است .در دشت گرگان يكي از گمانه ها تا رسوبات لياس ادامه
داشته است .رسوبات ژوراسيك کم و بيش همسان البرز است ونهشته هاي کرتاسه زيرين و بااليي ديده مي شود.
سنگ ها ي پالئوسن از رس خاکستري رنگ و آهك ماسه اي نازك اليه پديد آمده اند .نهشته هاي ائوسن در مقايسه

زﻣﯿ

با پهنه البرز فاقد سنگ هاي آذرين است (موسوي روحبخش  .)1380 ،ضخامت رسوبات ميوسن از چند متر در خاور
دشت گرگان تا بيش از سه هزار متر در خاور درياي خزر مي رسد (نهشته هاي اشكوب سارماسين وجود دارند ولي
رديف هاي پونسين وجود ندارد) .نهشته هاي پليوسن زيرين و مياني (چلكانين) و پليوسن بااليي (اقچه گيلين) نيز
وجود دارد که توسط کواترنري پوشيده شده اند (آقانباتي 1383 ،به نقل از موسوي روحبخش).

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پهنه ساختماني گرگان ـ رشت

مرز شمالي دنبالة پهنه گرگان ـ رشت در ورقه علي آباد توسط گسل پوشيده خزر از پهنه کپهداغ جدا مي شود ،پهنة
گرگان ـ رشت در واقع بخشي از پهنه البرز است که از درجه دگرريختي باالتري ،بويژه در دامنه هاي شمالي خود
است .در اين پهنه شيست هاي گرگان (هم ارز واحد  )OSchتوسط سنگ هاي آتشفشاني به شدت دگرسان شده و يا

کمي دگرگونه هم ارز سنگ هاي آتشفشاني سلطان ميدان پوشيده مي شوند .به نظر مي رسد دو واحد اخير به ترتيب
دنباله سنگ هاي  OSh,sو Svدر پهنه البرز باشند .در دامنه شمالي رشته کوه هاي جنوب علي آباد که بيش از  95درصد
آن را درختان جنگلي مي پوشاند ،رخنمون هايي از سنگ هاي رسوبي دونين تا کربونيفر مياني ـ باالئي؟ که در برخي
نقاط سرشار از فسيل است ديده مي شود .سازند هاي درود و روته بيشتر در زون هاي گسله نمايان شده اند و ناهمساني
رخساره اي اندکي با سنگ ها ي هم ارز خود در پهنه البرز دارند .گذر سازند يادشده به سازند اليكا (بيرون ورقه در

منطقه گرگان) تكتونيزه و ناشناخته است .ويژگي مهم پهنه گرگان ـ رشت دگرشيبي آشكار ميان نهشته هاي
پ الئوزوئيك و مزوزوئيك است که وابسته به کوهزايي کيمرين پيشين است .چين خوردگي هاي واحد هاي سنگي پس
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از کوهزايي اخير پهن و گسترده (در ورقه گرگان بخوبي قابل رويت است) ،در حاليكه در سنگ ها ي پالئوزوئيك و
ترياس زيرين ـ مياني ،فشرده و باريك است و بطور معمول ،بطور تناوب با گسل ها (گسل ها به طور عمده از نوع
راندگي و شيب آن ها به سمت شمال غرب است) تكرار شده و سرشت و اشكال آن ها در وابستگي مستقيم با نيرو
هاي زمين ساختي پديد آورنده آن ها است .رخساره ژوراسيك بااليي و کرتاسه رخنمون ندارند ولي با نزديك شدن

ﮐﺸ
ﻮر

به شمار خاور چها رگوش گرگان (ورقه خوش ييالق) ،تيپ رخسارة مزوزوئيك ارتفاعات البرز خاوري شباهت چشمگيري
به سنگ ها ي هم ارز خود در پهنه کپه داغ پيدا مي کند .سازند فجن نبود چينه اي دارد ولي حوضه رسوبي در
پالئوسن مياني ـ بااليي (بيرون ورقه در منطقه گرگان) با بجا گذاشتن مارن و سنگ هاي کربناته ژرف شده است (قابل
مقايسه با سنگ هاي هم ارز خود در پهنه کپه داغ و با نگرش به اطالعات بدست آمده از حفاري هاي شرکت نفت در
دشت گرگان) .در اين پهنه سنگ هاي ائوسن ،اليگوسن ،ميوسن و پليوسن رخنمون ندارند و نهشته هاي کواترنر از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ضخامت و گسترش کمتري نسبت به سنگ هاي هم ارز خود در چاه هاي حفاري شده دشت گرگان و فرورفتگي خزر
برخوردارند .در ورقه علي آباد مرز جنوبي پهنه گرگان ـ رشت توسط زون گسله ارتفاعات چلچلي و زيالن (به نظر
شاخه ها يي از گسل شمال البرز است) از مرز شمالي پهنه البرز جدا مي شود .اين گسله ها به طور عمده از نوع راندگي
اند و شيب آن ها به سوي شمال باختري است.

تﻣ

پهنه البرز

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در ورقه علي آباد ،پهنه البرز و گرگان ـ رشت رشته ارتفاعات البرز خاوري را پديد آورده اند ،در هر دو پهنه گسل هاي
بزرگ و سراسري يافت مي شوند که به سبب پوشش جنگلي در بيشتر مناطق بررسي دقيق آن ها ميسر نيست .ولي
بجز گسل شاه کوه ،شيب گسل ها بطور کلي به سوي شمال ـ شمال باختري و بطور عمده از نوع زندگي يا معكوس

و
اﮐﺘ

است .گسل ها ي راستالغز و عادي در درجه دوم اهميت قرار دارند .از نگاه چينه نگاشتي سنگ هاي سازند سلطانيه
کهن ترين واحد رخنمون يافته در اين پهنه اند که حد باالي آن بطور پيوسته ولي بهم ريخته و تكتونيزه به سازند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باروت مي رسد و سازند اخير با ارتباط پيوسته و تدريجي به سازند اللون ـ زاگون تبديل مي شود .سازند ميال پوشيده
و يا گسليده است و سنگ هاي اردويسين ،سيلورين ،دونين و کربونيفر زيرين با گذر هم شيب رخنمون دارند .رخساره
کربونيفر مياني ـ باالئي؟ در اکثر نقاط نبود چينه اي دارد و بخش فوقاني سنگ هاي پرمين با نبود هاي چينه اي
خفيف و بصورت هم شيب توسط سازند اليكا پوشيده مي شود .در حوالي روستاي تاش و شمال خاور روستاي ابرسج،
سازند شمشك با ناپيوستگي کمي زا ويه دار بر روي سازند اخير جاي دارد و در بخش زيرين تا مياني سازند شمشك،

زﻣﯿ

افق هاي ذغال دار بچشم مي خورند .برخالف پهنه گرگان ـ رشت و کپه داغ مرز بااليي سازند الر بوسيله کنگلومرا با
گدازه هاي بازالتي و يا بطور مستقيم توسط سنگ هاي بطور کلي کربناته روديست دار کرتاسه بااليي پوشيده مي
شوند .همچنين وجود سنگ هاي ائوسن (سازند هاي فجن ،زيارت ،کرج) ،اليگوسن ،پليوسن و واحد هاي سنگي جوانتر
و نبود چينه اي نهشته هاي ميوسن از ويژگي هاي مهم آن به شمار ميروند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چين ها

در دو پهنه گرگان ـ رشت و البرز رژيم تكتونيكي بيشتر از نوع ف شارشي با جهت شمال باختري ـ جنوب خاوري و
محور ساختمان هاي چين خورده و روند گسل ها ي معكوس يا راندگي شمال خاوري ـ جنوب باختري و در مواردي
خاوري ـ باختري است .چين هاي موجود شامل ناوديس ها و تاقديس هاي ساده ،چين هاي نامتقارن که شيب سطح

محوري آن ها بيشتر به سوي شمال باختري و گاهي نيز به سوي شمال است .يال برخي از چين ها نيز توسط گسله
هاي معكوس و راندگي بريده و جابجا شده است ،در يال ها و لوالي برخي از چين ها از جمله بقاياي تاقديس گون
شيست هاي گرگان ريز چين هاي با طول موج هاي گوناگون ميليمتري تا چند متري و گاهي بزرگتر ديده مي شوند.
از چين خوردگي هاي معروف ناحيه علي آباد مي توان به موارد زير اشاره کرد:
تاقديس چل چلي

يك تاقديس برگشته واقع در ارتفاعات چل چلي است و روند محوري آن شمال خاوري ـ جنوب باختري است که
نزديك به  12کيلومتر درازا دارد ،شيب سطح محوري به سوي شمال باختري است و کهن ترين واحد سنگ چينه اي
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در هسته اين تاقديس سازند سلطانيه است .در مكان يال هاي شمالي و جنوبي تاقديس چل چلي به ترتيب
ليتواستراتيگرافي سازند ها ي باروت و زاگون ـ اللون قابل رديابي است .يال جنوبي اين تاقديس بوسيله گسل راندگي
چل چلي بريده شده و به سوي جنوب خاوري باال آمده است.
بقاياي تاقديس گون شيست هاي گرگان

اين تاقديس با درازاي نزديك به  50کيلومتر و روند شمال خاوري ـ جنوب باختري ،بوسيله گسل خزر در شمال و
علي آباد در جنوب کنترل شده است و دنباله جنوب باختري آن در ورقه هاي گرگان و بهشهر قرار مي گيرد .کهن
ترين واحد سنگ چينه اي در هسته اين تاقديس مربوط به نهشته هاي دگرگون شده اردويسين است که به شيست

ﮐﺸ
ﻮر

هاي گرگان ناميده شده اند .در ورقه علي آباد ،به گمان زاويه ميل چين به سوي شمال خاوري است و به تقريب از
خاور دره توسكستان به سوي شمال خاوري ب ه ترتيب بر روي هسته تاقديس ،سنگ هاي آتشفشاني هم ارز سازند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سلطانيه با ترکيب بازيك تا ميانه (با آثار دگرگوني ضعيف) و ماسه سنگ هاي قاعده سازند خوش ييالق جاي مي
گيرند و يال هاي هسته تاقديس گون شيست هاي گرگان را با چين خوردگي هاي ماليم پديد آورده اند.
تاقديس نكارمن

تﻣ

يك تاقديس مايل و در بخش ها يي برگشته (واقع در شمال روستاي نكارمن) با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري
تا خاوري ـ باختري است که در مناطق رخنمون يافته  17کيلومتر درازا دارد .زاويه ميل چين به سوي باختر و در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

هسته تاقديس نهشته هاي اردويسين جاي دارند ،يال جن وبي ان مايل تا برگشته و در اثر يك گسلة راندگي بريده شده
و به سوي جنوب خاوري باال آمده است .اندازة باالآمدگي تا بدانجا است که نهشته ها ي اردويسين را بر روي سنگ
هاي پالئوزوئيك باالئي رانده است.
ناوديس شيرين آباد

و
اﮐﺘ

بخش اعظم اين ناوديس در ورقه خوش ييالق واقع شده است و تن ها دنبالة اين چين در جنوب خاوري روستاي

تاقديس افراتخته

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

افراتخته وارد ورقه علي آباد مي شود .روند محوري اين چين شمال خاوري ـ جنوب باختري است و در هسته ناوديس
آن سازند اليكا جاي دارد.
يك تاقديس با يال هائي با شيب  35تا  50درجه و راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري است که از سمت خاور
(شمال خاوري روستاي افراتخته) وارد ورقه خوش ييالق مي شود ،درازاي اين تاقديس در ورقه علي آباد نزديك به
 10کيلومتر و در هسته تاقديس ،سازند خوش ييالق جاي دارد.
تاقديس نيله ته (خاور سياه مرزكوه)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

يك تاقديس برگشته (واقع در کوه نيله ته) با شيب سطح محوري به سوي شمال باختري که دنباله شمال خاوري و
جنوب باختري آن توسط گسل هاي عرضي بريده شده است ،در هسته تاقديس نهشته هاي اردويسين جاي دارند و
يال جنوبي آن برگشته و در اثر گسل راندگي سياه مرزکوه بريده شده و به سوي جنوب خاوري ،بر روي سنگ هاي
پالئوزوئيك بااليي رانده شده است.
ناوديس چكل ترنه

اين ناوديس در شمال خاوري روستاي ابرسج (کوه چكل ترنه) واقع شده است .يك ناوديس با روند خاوري ـ باختري
که در حدود  20کيلومتر درازا دارد و انتهاي خاوري ناوديس ،پالنچ دار ،متقارن و نهشته هاي شمشك هسته ناوديس
را پديد آورده اند .ولي به سوي باختر يعني (تا باختر کوه چاالب) به سختي مي توان ساختمان ناوديس را تشخيص
داد و منطقه به شدت تكتونيزه است.
تاقديس سفيدبند

اين تاقديس در امتداد رود سفيدبند واقع شده است و کهن ترين واحد سنگ چينه اي در هسته اين تاقديس مربوط
به نهشته هاي نرم فرسا و تخريبي ائوسن  Em,t,cاست .روند آن خاوري ـ باختري و ماسه سنگ هاي آهكي ائوسن باالئي
 ESيال ها ي شمالي و جنوبي آن را پديد آورده اند و يال جنوبي اين تاقديس توسط گسل شاه کوه قطع شده است.
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گسل ها

گسل هاي ناحيه بيشتر از نوع معكوس و راندگي هستند و از مهمترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره کرد.
گسل پوشيده خزر

گسلي است به احتمال از نوع راندگي با راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري که از علي آباد آغاز و در امتداد سواحل
جنوبي درياي خزر تا الهيجان دنباله دارد .بوسيله اين گسل ،يال شمالي بقاياي تاقديس گون شيست هاي گرگان با
راستاي  NE-SWکه بر روي آن در منطقه علي آباد ولكانوشيست ها و ولكانيك هاي هم ارز سنگ هاي آتشفشاني
سلطان ميدان و سنگ ها ي رسوبي دونين ،کربونيفر قرار دارد ،بريده شده است .به نظر مي رسد دنباله سنگ هاي

ﮐﺸ
ﻮر

يادشده توسط نهشته هاي کواترنري دشت گ رگان ـ علي آباد که بخشي از پهنه کپه داغ است پوشيده شده است.
م.ر.قاسمي ( )1380در تن ها رخنمون به تقريب مشخص از گسل خزر در خاور ورقه بهشهر وضعيت صفحه گسلي را
 N89E/27SEاندازه گيري کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسل شمال البرز

اين گسل جدا کننده دو پهنه ساختاري گرگان ـ رشت و البرز است .گسلي است از نوع معكوس با شيب به سوي

تﻣ

شمال باختري و راستاي تقريبي شمال خاوري ـ جنوب باختري در ورقه گرگان ،اين گسل در ارتفاعات مشرف به
رودخانه چهارباغ با گسل تل انبار (با زاويه شيب حدود  35تا  45درجه به سمت  )NWيكي و از سمت خاور وارد ورقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

علي آباد مي شود .در ورقه علي آباد ،مرز جنوبي پهنه گرگان ـ رشت توسط زون گسله ارتفاعات چلچلي و زيالن که
به نظر شاخه ها يي از گسل شمال البرز است از مرز شمالي پهنه البرز جدا مي شود .دنباله خاوري شاخه هاي گسل
شمال البرز به سبب تكتونيك پيچيده و پوشش جنگلي بدرستي مشخص نيست ولي به نظر نگارنده با تمايل به سوي

و
اﮐﺘ

شمال خاوري ورقه و نزديك شدن به گسل خزر از ورقه علي آباد خارج مي شود .اين گسله ها به طور عمده از نوع
راندگي اند و شيب آن ها به سوي شمال باختري است.
گسل ابر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسلي است از نوع راندگي با راستاي شمال خاوري ـ جنوب باختري تا خاوري ـ باختري و شيب سطح گسلي به سمت
شمال ـ شمال باختري است .اين گسل دنبالة گسل ابر در ورقه خوش ييالق است و پس از گذر از روستاهاي ابرسج و
نكارمن تا رود تاش دنباله دارد .در ناحيه نكارمن ،اين گسل سبب رانده شدن نهشته هاي اردويسين بر روي سنگ
هاي پالئوزوئيك باال و ترياس شده است.
گسل شاه كوه

اين گسل در پهنه البرز ،در دامنه شمالي ارتفاعات شاه کوه (کهكشان) با راستاي خاوري ـ باختري تا اندکي شمال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

خاوري ـ جنوب باختري ديده مي شود .گسلي است از نوع راندگي با شيب به سمت جنوب که دنباله خاوري آن تا
رود تاش دنباله دارد و ادام ه باختري آن وارد ورقه گرگان شده و سرانجام بوسيله نهشته هاي کواترنر  Qs,cپوشيده
مي شود .در جنوب باختري ناحيه علي آباد ،بوسيله سازوکار آن ،سازند شمشك به سمت شمال بر روي سنگ هاي هم
ارز سازند کرج رانده شده است.

گسل سياه مرزكوه

اين گسل دنباله گسل ميالن در ور قه خوش ييالق است که از سمت خاور با روند شمال خاوري ـ جنوب باختري وارد
ورقه علي آباد مي شود و دنباله باختري آن به تقريب خاوري ـ باختري است .در ارتفاعات نيله ته (خاور سياه مرزکوه)
اين گسل از نوع راندگي با شيب سطح گسلي به سوي شمال باختري است که بوسيله آن يال جنوبي تاقديس نيله ته

که از نهشته هاي اردويسين پديد آمده است بريده شده و به سوي جنوب خاوري ،بر روي سنگ هاي پالئوزوئيك
باالئي رانده شده است .دنباله گسل يادشده به سوي باختر ،به سبب پوشش جنگلي و پيچيدگي ساختاري منطقه
بدرستي مشخص نيست.
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زمين شناسي اقتصادي ورقه علي آباد
توانايي هاي اقتصادي ـ معدني منطقه مورد بررسي به شرح ذيل مي باشد.

ذغالسنگ

در محدودة ورقه علي آباد ذخاير شايان توجه و در حال استخراج از ذغالسنگ وجود دارد که بصورت اليه ها و عدسي
هاي با ضخامت هاي متفاوت در واحد دوم سازند شمشك  JS2جاي دارند و بيشترين رخنموني که از آن استخراج نيز
انجام مي پذيرد ،در شمال روستاي تاش و جنوب خاوري کوه چلچلي است.

ﮐﺸ
ﻮر

باريت

آثاري از بهره برداري هاي قديمي در قالب يك معدن متروکه در شمال باختري روستاي ميغان در دامنه جنوبي
ارتفاعات ديده مي شود که در درون دولوميت هاي سازند اليكا قرار دارد و ناخالصي هاي زيادي در آن ديده مي شود،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ولي با مطالعات و اکتشافات دقيقتر احتمال وجود ذخائر بهتر و بيشتري از باريت در اين نواحي و در واحد ياد شده،
وجود دارد.
شن و ماسه

تﻣ

از بستر بعضي از رودخانه ها و مخروط افكنه ها مانند رودخانه هاي زرين گل ،الستان و توسكاستان اين مصالح
ساختماني قابل بهره برداري است که در بعضي از اين نواحي از آن ها بهره برداري نيز انجام مي گردد.
لُس ها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در دامنه هاي شمالي ارتفاعات ،بادرفت ها يي با اندازه ذرات متشكل از رس تا سيلت برجاي گذاشته شده که از اين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

لُس ها مي توان بعنوان مواد اولية در تهيه آجر هاي ماشيني استفاده نمود.
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