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ﻮر
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ﻧﻰ
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ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 6560آ رادان
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه کهن آباد از لحاظ جغرافيايي در نواحي کوهستاني دامنههاي جنوبي البرز مرکزي مشرف به ايران مرکزي واقع
است .اين نقشه در بين طولهاي خاوري َ 53˚ 00َ - 52˚ 30عرضهاي شمالي َ 35˚30َ - 35˚00واقع است و از نظر
تقسيمات کشور بخشي از استانهاي سمنان و تهران ميباشد .نواحي کوهستاني و کويري منطقه ،به ترتيب در بخش
شمالي و جنوبي ،بين شهرستانهاي سمنان و گرمسار قرار دارند.
مناطق مسکوني واقع در اين محدوده شامل ايج ،جوين ،کهنه ده ،عبدل آباد ،ده نمک ،پاده ،اسالم آباد ،علي آباد پايين،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مهدي آباد ،قالي باف ،رامه پايين ،رامه باال ،آرادان ،هادي آباد ،قاسم آباد ،عباس آباد ،مراد آباد ،کهنآباد ،خلخال آباد،
حاجي آباد ،حسن آباد ،ده سلطان ،رستم آباد ،دولت آباد ،عدل آباد ،اکبر آباد و کوير آباد ميباشد .کهن آباد ،رستم
آباد و حاجي آباد از مراکز اصلي جمعيتي در منطقه به شمار مي آيند .پس از آن ايج و جوين ،عبدل آباد و رامه حائز

تﻣ

اهميت اند.
بيشتر بلنديها منطقه در بخش هاي شمالي و جنوبي ،و مناطق پست در قسمت مياني نقشه قرار دارند .چکاد کوه شور

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آب با ارتفاع  3024متر از سطح دريا بلندترين محل در منطقه است که در بخش شمال خاوري نقشه قرار دارد.
بلنديهاي ديگر منطقه شامل کوههاي سياه کمر ،قالور خانه ،ريز دره ،قبله ،ديمي جار ،پشت نال ،پير کوتره ،تلن،
جالنده ،قبر ،خار جاده ،گرجه ،کمر رنده ،سياه ريز ،چهل پله کان ،گند آب ،السگرد دشت ،سياه کوه ،تيز کوه ،کوه

و
اﮐﺘ

سرخ کلوت ،سر آسياب ،تيغ بزنوي ،سرتنگه ،سفيد کوه ،يورد شريف ،ديکول ،قله سفيد ،باغستان ،گرماج ،ميل سر،
زرجي ن ،نربان ،يک درخت ،چهل تن ،گزوشک ،شهر آباد ،غربيلک ،سولک ،گيتجا ،گچاپ و حاکه کوه ميباشند .پست

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ترين نقطه در دشت (خاور روستاي کهن آباد) با ارتفاع 760متر از سطح دريا است.
رودهاي اصلي شامل رودخانه جوين ،رودخانه رامه و آب دوالتي ميباشد.
مهمترين محور ارتباطي منطقه جاده آسفالته سمنان به تهران است .از ديگر محورها ميتوان به جادههاي آسفالته
السجرد به ايج و جوين ،سمنان به عبدلآباد ،سمنان به کهنآباد و گرمسار به سيميندشت نام برد .همچنين جادههاي
خاکي روستاهاي قاليباف و رامه به سيمين دشت راههاي ارتباطي مهم در شمال و شمال باختري نقشه کهنآباد
هستند .اين جادهها از محور اصلي سمنان به گرمسار منشعب ميشوند.

زﻣﯿ

براي دسترسي به رخنمونهاي جنوب منطقه ،مي توان جاده خاکي گرمسار به سياه کوه که در  25کيلومتري محور
گرمسار به سمنان قرار دارد را نام برد .ديگر راه ارتباطي اين بخش ،جاده خاکي ده نمک به سياهکوه است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نقشه کهن آباد به علت شرايط جغرافيايى مختلف هر قسمت از آن داراى آب و هواى متفاوتى است؛ بدين صورت که
در نواحى کوهستانى هوا سرد ،در دامنه کوهها هوا معتدل و در کنار کوير هوا گرم مىباشد.
به طور کلى منطقه مورد مطالعه تحت تأثير جريان هاى هوايى گرم و خشک دشت کوير قرار دارد؛ ولى عواملى چون
دورى از دريا ،جهت و امتداد کوه ها ،ارتفاع مکان و وزش بادها نيز در آب و هواى آن مؤثرند.
در منطقه مورد مطالعه دو نوع آب و هوا را مىتوان مشخص کرد:

قسمت شمالى:
داراى آب و هواى نسبتا سرد و خشک در زمستان و معتدل در تابستان است.
قسمت جنوبى:
داراى آب و هواى کويرى و نسبتا گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان است.
بارندگى در پهنه مورد مطالعه بسيار کم و غالبا به صورت ريزش باران است .ميزان بارندگى به طور متوسط 10/ 18
ميلىمتر مىباشد .رطوبت نسبى منطقه در  52درصد مى باشد .اين درصد مشخص کننده اين مسأله است که ،در
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مناطقي که ميزان بارندگى بيشتر است ،از ميزان رطوبت باالترى برخوردار مىباشد .همچنين تعداد روزهاى يخبندان
به طور متوسط ساالنه هفتاد روز است.
پوشش گياهى منطقه مورد مطالعه ،از سمت کوير به طرف شمال و دامنههاى جنوبى البرز مرکزي به صورت کويرى
و نيمه کويرى و در شمال و شمال غربى ،گياهان نيمه سردسيرى و کامالً سردسيرى است.

ﮐﺸ
ﻮر

در نواحى کويرى ،پوشش گياهى تنک اکثرا به صورت بوتهها و درختچه ها ،شوره گز ،خارشتر ،اسپند ،گون ،درمنه،
خانواده اسفناجيان ،ورك ،ختمى ،علف هاى گندمى ،تاج ريزى و تاج خروس به صورت غالب ديده مىشود.
به تدريج هر چه از حاشيه کوير به سمت شمال منطقه پيش مىرويم با افزايش ارتفاع ،تغيير جنس خاك ،افزايش
مقدار رطوبت و تغيير درجه حرارت ،نوع پوشش گياهى تغيير کرده و به طرف نمونههاى نيمه سردسيرى و سردسيرى
شامل گياهانى نظير خارشتر ،اسپند ،شوره ،هندوانه ابوجهل ،تيغهاى کنگرمانند ،ختمى ،نوعى گون ،کاجيان (سوزنى

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برگان) به خصوص ارس ،سرو ،بنه و درختچه زرشک است.
زمين ريخت شناسي

از ديدگاه زمينريخت شناختي) (geomorphologyگستره نقشه از دو بخش کوهستاني در شمال و جنوب و پست در

تﻣ

قسمت مياني پديد آمده است .بخش کوهستاني از رشته کوههايي با روند باختري-خاوري تشکيل شده است .اين
رخنمون ها بخشي از پهنه البرز ميباشند که به دليل راندگي اين پهنه برروي ايران مرکزي ،باال آمده اند و بلنديهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شمال نقشه را تشکيل دادهاند .اين محدوده از ديدگاه زمين ريخت شناختي شامل ارتفاعات مهمي از قبيل کوه قبله،
ديمي جار ،پير کوتره ،تلن ،جالنده ،قبر ،کمر رنده ،سياه ريز ،چهل پله کان ،السگرد دشت ،تيزه کوه ،کوه سرخ کلوت،
تيغ بزنوي ،سرتنگه ،سفيد کوه ،يورد شريف ،ديکول ،قله سفيد ،گرماج ،زرجين ،چهل تن ،گزوشک و غربيلک است.

و
اﮐﺘ

واحدهاي سنگي رخنمون يافته در اين ارتفاعات شامل سازند کرج ،سازند قرمز زيرين ،سازند قم ،سازند قرمز بااليي،
کنگلومراي پليوسن و نهشتههاي کواترنري است.گسلهاي اصلي رامه وسرخ کلوت نقش مهمي در سيماي کلي منطقه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دارند.اين دوگسل ،تحت تاثير فشارش ،باعث شيب دار شدن تواليهاي منطقه شده اند .با نگاهي دقيق تر به واحدهاي
رخنمون يافته ميتوان ،توف ،شيل و توفيتهاي سبز معادل سازند کرج را به عنوان پرشيب ترين واحد در نظر گرفت.
چرا که بين دوگسل ياد شده قرار گرفته اند .سازند قرمز زيرين در نقاط مختلف با سنگهاي تبخيري ائوسن و اليگوسن
همجواري دارند .نهشتههاي تبخيري  -تخريبي ائوسن  -اليگوسن (شامل مارن ،ژيپس ،نمک) به صورت دياپير و
گنبدهاي نمکي به شکل بلنديهاي تپه ماهوري و در برخي محلها به صورت زمينهاي ناهموار نمايان هستند .اين
واحدها در بيشتر موارد با گسلهاي امتداد لغز همراه بوده و اين گسل ها نقش مهمي در صعود آنها داشتند.

زﻣﯿ

سنگهاي کربناته سازند قم در نقاط مختلف منطقه در پيکرهي چينها و راندگيها شرکت دارند .واحدهاي اين سازند
در غرب نقشه داراي گسترش قابل توجهي است .حضور ژيپس در بين اين توالي ها باعث بهم ريختگي آنها شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در زير سنگهاي کربناتهي سازند قم کنگلومرايي وجود دارد که پيشروي درياي ميوسن و نفوذ حوضه رسوبي ميوسن
ايران مرکزي را نشان ميدهد.
ضخامت و دانه بندي توالي نهشته هاي موالسي ميوسن (سازند قرمز بااليي) در نقاط مختلف منطقه متفاوت بوده که
ناشي از ناپايداري بستر حوضههاي موالسي و تغيير رخساره اي بوده است .رسوبگذاري نهشتههاي موالسي ميوسن بر
روي رسوبات تبخيري ائو -اليگوسن سبب افزايش وزن و تاثير نيروهاي تکتونيکي و خاصيت شکل پذيري و دانسيته

کمتر رسوبات تبخيري ،باعث صعود و جايگزيني سنگ هاي تبخيري به صورت دياپير و گنبدهاي نمکي در امتداد
گسلها شده است .جايگزيني و رخنمون دياپيرها در امتداد گسلها با راستاهاي خاوري  -باختري که بيشتر از نوع
گسلهاي معکوس و امتداد لغز هستند ،شکل گرفتهاند و نهشتههاي معادل سازند قرمز بااليي را قطع کردهاند .نهشته
هاي موالسي در انتهاي ميوسن تحت تنشهاي فشاري با روندهاي تقريبا شمالي  -جنوبي چين خوردهاند و در پي آن
نهشته هاي کنگلومرايي پليوسن در شرايط جديد مخروط افکنهاي در مرز بين دشت و کوهستان تشکيل شدهاند.
درههاي جوان در اين بخش مشاهده ميشود.
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منطقه پست و فروافتاده در ميانههاي نقشه قرار دارد .پهنههاي رسي  -نمکي ،به صورت دشتهاي وسيع مشاهده
ميشود .اين منطقه نزديک  750متر از سطح آبهاي آزاد بلندا دارد و به نسبت هموار است .سطح کفه از مواد دانه
ريز در حد رس و الي تشکيل شده است؛ که به دليل بارش کم و تبخير زياد با مواد تبخيري نظير گچ و نمک همراه
ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

در جنوب نقشه مارنها و گچهاي سازند قرمز بااليي رخنمون دارند .ارتفاع اين توالي ها  1223متر از سطح دريا
ميباشد.
در جنوب باختري منطقه ،تپههايي کم ارتفاع وجود دارن د که بيشتر آنها مربوط به واحدهاي رسوبي پليوسن  -کواترنر
ميباشند .برخي از آنها از نوع تپههاي ماسهاي و کنگلومرايي سست هستند.
زمين شناسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مقدمه

نقشه يک صد هزارم کهن آباد بخشي از چهارگوش يک دويست و پنجاه هزارم سمنان است که در سال  1369به
وسيله م .شهرابي تهيه شده است .مطالعات انجام شده پيشين شامل ،صفايي ( ،)1379تحليل ساختاري و ژئوديناميکي

تﻣ

البرز مرکزي ،آرين ( ،)1384تاثير ساختاري گسل هاي گرمسار ،سرخه و سمنان در پهنه البرز مرکزي و فيضنيا
( ،)1377مطالعه ميکروفاسيس ها و محيط رسوبي سازند قم در منطقه سمنان ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نقشه کهنآباد بخشي از پهنه البرز مرکزي و ايران مرکزي را در بر دارد .رخنمونهاي سنگي پهنه البرز مرکزي در
بخش شمالي نقشه با روند باختري  -خاوري و رخنمونهاي سنگي پهنه ايران مرکزي در قسمت جنوب نقشه مشاهده
ميشوند .واحدهاي سنگي رخنمون يافته در اين پهنه ها شامل سازند کرج ،سازند قرمز زيرين ،سازند قم ،سازند قرمز

و
اﮐﺘ

بااليي ،کنگلومراي پليوسن و نهشتههاي کواترنري است.

واحدهاي ائوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چينه نگاري

بيشترين واحدهاي سنگي ائوسن در چهارچوب سازند کرج در بخش مياني و شمال خاوري منطقه رخنمون دارد.
واحدهاي سنگي اين سازند در گستره وسيعي از منطقه نمايان است .تغييرات زيادي در اين سازند مشاهده ميشود
که از جنوب به شمال ،با تغيير رنگ و ليتولوژي همراه است که به گونه واحدهاي سنگي زير نمايان است:
واحد Egy

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين واحد شامل گچ و اليههاي مارن به رنگ سفيد تا خاکستري است .قديمي ترين واحد سنگي نقشه ميباشد که در
مرکز منطقه با وسعت قابل توجهي رخنمون دارد .به علت قديمي بودن اين واحد در نقشه کهن آباد ،سازندهاي جوانتر
آنرا قطع کردهاند .در برخي مناطق سنگآهکهاي سازند قم برروي آنها مشاهده ميشود .به دليل کيفيت باالي گچ
اين واحد ،معدنهاي متعددي در آن بهره برداري ميشود.
برپايه مطالعات سنگ نگاري ،نمونه گچ اين واحد بيشتر از سولفات کلسيم آبدار (ژيپس ) CaSO4.2H2Oو مقدار کمي

(انيدريت ( )CaSO4تشکيل شده است .تعداد ناچيزي بلورهاي بي شکل کوارتز با خاموشي مستقيم در نمونه وجود
دارند .اکسيدهاي آهن و کمي کاني هاي اپاك نيز در متن نمونه گچي پراکنده هستند .کمي کربنات به صورت بلورهاي
درشت اسپاري در نمونه وجود دارد.
واحد Ektsh

تناوبي از سنگهاي توفي ،توف شيلي و شيل به رنگ سبز ،خاکستري و سياه اين واحد ائوسن را پديد ميآورند که
بهصورت محلي با افقهايي از سنگ آهک و ژيپس همراه هستند .واحد  Ektshدر مسير روستاي رامه ،روستاي قاليباف
و شمال روستاهاي عبدل آباد و جوين رخنمون دارد .همبري آن با واحدهاي گچي  Egyو  EOgyناپيوسته است .در
3

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
بخش بااليي واحد  Ektshدر کوههاي چهل پلکان ،شيلهاي سياهي وجود دارد که بر روي نقشه به صورت واحد Ebsh

نمايش داده شده است .ضخامت اين واحد از هزار تا سه هزار متر تغيير مينمايد .ضخامت اليههاي شيلي بيش از
اليههاي توفي و سنگ آهکي است.
بافت سنگهاي توفي اين واحد بيشتر از نوع پورفيروکالستيک با زمينه شيشه اي ،تا حدودي دويتريفيه است .در متن

ﮐﺸ
ﻮر

توفها قطعات سنگي و بلور به صورت پورفيروکالست وجود دارد .کوارتز و پالژيوکالز درشت بلورهاي اين سنگها را
تشکيل ميدهند .کانيهاي اپاك و آپاتيت به مقدار کم و جزيي در متن سنگ نمايان است .بلورهاي کوارتز به صورت
بي شکل و خرد شده با خاموشي مستقيم در سنگ وجود دارند .پالژيوکالز سديک با ماکل پلي سينتتيک در نمونه به
صورت نيمه شکل دار نمايان است .پالژيوکالزها به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه شدهاند و در برخي نمونهها با
کمي سيليس جايگزين ميشوند .انکلوزيون هايي از قبيل کانيهاي اپاك ،شيشه و آپاتيت در فلدسپارها وجود دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قطعات خرده سنگ در سنگ فراوان هستند .بيشتر شامل قطعاتي از سنگهاي آذرين با ترکيب تراکي آندزيت و
داسيتي ميباشند .ماتريکس سنگ شيشه اي است که در برخي از قسمت ها سيليسيفيه و در برخي جاها نيز به
کانيهاي رسي دگرسان شده است .در فضاهاي خالي مقاديري کلريت وجود دارد .برخي نمونه ها تا اندازهاي کربناتيزه

تﻣ

ويا اکسيده هستند .در اين سنگها کانيهاي رسي ،کربنات ،کلريت ،سيليس ،سريسيت به صورت کاني ثانويه تشکيل
شدهاند .برپايه اجزاي تشکيل دهنده ،بيشتر سنگهاي اين واحد از نوع توف سنگي بلورين با ترکيب اسيدي هستند.
واحد EkSh

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل شيلهاي سبز رنگ ،همراه با اليههاي نازکي از سنگ آهک است که در گوشه شمال خاوري نقشه
رخنمون دارد .ميان اليههاي توفي ،ماسه سنگي و سنگآهکي در بين اليههاي شيلي نمايان است.
واحد EktS

و
اﮐﺘ

نهشته هاي توفي به رنگ سبز با ميان اليه هايي از ماسه سنگ واحد EktSرا تشکيل ميدهد .اين رديف آتشفشاني-

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبي ،نازك اليه است و حدود 400متر ضخامت دارد .محل رخنمون آن در شمال خاوري نقشه ميباشد.
نمونه گرفته شده از اين واحد مشخصات زير را دارا ميباشد :بافت توفها بيشتر پورفيروکالستيک با ماتريکس شيشه اي
است .اين توف ها دگرسان شده و حفرهدار (آميگدوئيدال) هستند .درشت بلورهاي کوارتز بيشکل تا نيمه شکلدار
هستند .ابعاد آنها در حد  2تا  5ميليمتر است که شماري از آنها خاموشي مستقيم و تعدادي نيز خاموشي موجي دارند.
فلدسپار بيشتر از نوع پالژيوکالزهاي سديک با ترکيب آلبيت  -اليگوکالز است .سوزن هايي از آپاتيت و انکلوزيونهاي
شيشه درون فلدسپارها مشاهده ميشود .بيوتيت بهصورت تيغههاي باريک و گاهي صفحه اي در سنگ وجود دارد .در
برخي از نمونهها ،در امتداد رخها تا حدودي اکسيده هستند .تعدادي از بيوتيت ها تحت تاثير فشار کمي تغيير شکل

زﻣﯿ

يافته اند .ماتريکس سنگ شيشهاي است که به کانيهاي رسي دگرسان شدهاند .در برخي نمونهها شيشه در متن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ حالت جرياني دارد .در زمينهي سنگ رگه ها و شکستگي هايي نيز وجود دارد که توسط کربنات پر شدهاند.
حفره هاي موجود در سنگ ،بيشتر توسط کوارتزهاي با تبلور دوباره و گاه کمي کربنات پرشده اند .کانيهاي اپاك و

آپاتيت به صورت فرعي در سنگ ديده ميشود .بر پايه ويژگيهاي ياد شده نام کريستال ويتريک توف با ترکيب اسيدي،
براي اين توفها پيشنهاد شده است.
واحد Ekt

اين واحد شامل توفهاي نازك اليه سبز با ميان اليههاي شيلي است .اين توفها در مسير روستاي رامه ،تنگه چهار
طاق و شمال غرب روستاي رامه قابل مشاهده است .شيب آنها به سمت شمال تا شمال غرب است و به صورت همشيب

بر روي واحد شيلي  EKtshقرار ميگيرد .در باالي اين توفها آهکهاي کرم رنگ سازند قم (واحد  )OMq lmقرار دارند.
در برخي از مناطق ،اين واحد بر روي مارنهاي قرمز رنگ قرار ميگيرند .ضخامت اين واحد در حدود  100متر است.
نمونه تهيه شده از اين قسمت حاوي اطالعات زير است:
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نمونهي تهيه شده يک توف شيشهاي به شدت دگرسان شده است .توف شيشهاي مورد نظر به شدت کلريتيزه ،آرژيله
و در بخشهايي سيليسيفيه شده است.کاني هاي اپاك و اکسيدهاي آهن در توف ها مشاهده ميشوند .رنگ سبز سنگ
در نمونهي دستي به خاطر کلري تيزه شدن شديد اين توف ميباشد.
بر اساس اطالعات ذکرشده ،توف شيشه اي دگرسان شده (کلريتيزه ،آرژيله ،سيليسيفيه) براي اين توفها پيشنهاد
ميشود.
واحد

bsh

Ek
tsh

اين واحد شامل شيلهاي سياه با ميان اليههاي نازك از توف است.گسترش آن بيشتر درمنتهي اليه واحد  ،Ekشمال

ﮐﺸ
ﻮر

روستاي عبدل آباد قرار دارد .رنگ تيره آن مهمترين ويژگي آن است .اين واحد به صورت همشيب در زير مارنهاي
قرمز رنگ سازند قرمز پاييني قرار دارد .ضخامت آن حدود 100متر است.
تبخيريهاي ائوسن  -اليگوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بعد از نهشته شدن توفيتهاي سازند کرج در پي عملکرد فاز کوهزاي ي پيرنه وخارج شدن نهشته ها از آب و خشکيزائي،
رسوبات ائوسن بااليي دريک محيط سبخائي يا درياچههاي آب شور قاره اي ايجاد گرديدهاند.

تﻣ

بعلت فرسايش ،مقادير متفاوتي از مواد تخريبي توسط رودخانهها به اين حوضههاي رسوبي حمل گرديده است.
همچنين با توجه به فعال بودن منطقه ،عمق حوضه در بخشها و زمانهاي مختلف متفاوت بوده و با تغييرات جانبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شديد ،رسوبات تخريبي و تبخيري متفاوتي از لحاظ نوع ،ضخامت و زمان رسوبگذاري ايجاد شده است .با توجه به تنوع
اين نهشتهها در مناطق مختلف ،نامهاي افق گچي راس سازند کرج ،تبخيريهاي قبل از سازند قرمز زيرين و يا تبخيري
هاي قاعده سازند قرمز زيرين به آنها اطالق گرديده است.

و
اﮐﺘ

به عقيده اشتوکلين در ناحيه ورامين و سمنان واقع در حاشيه شمالي کوير ،اليههاي ضخيم و سرشار از نمک که به
طور محلي ممکن است واحد سنگهاي آتشفش اني باشد ،معرف سازند قرمز زيرين ،يا ممکن است با اليههاي سرشار

واحد EOgy

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از گچ توفهاي ائوسن بااليي در شمال سمنان و احتماال با سازند گچدار ائوسن بااليي در البرز مرکزي جنوبي معادل
باشد.
اين واحد شامل گچ و اليه هاي مارن به رنگ سفيد تا خاکستري است .رخنمون اصلي آن در شمال خاور منطقه ،اطراف
روستاهاي ايج و جوين است .در شمال گسل رامه اين واحد دستخوش تغيير شده است .ضخامت آن در حدود -300
 400متر ميباشد.

واحدهاي اليگوسن

زﻣﯿ

در تقسيمات چينه شناسي ايران سازند قرمز زيرين از سازندهاي ايران مرکزي محسوب ميگردد و معادل آن در البرز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مرکزي سازند قرمز ميباشد .ضخامت آن 10تا  500متر بوده و بر روي سازند کرج قرار گرفته است .رخنمون سازند
قرمز زيرين را ميتوان در تيزه کوه ،دره رامه و جنوب کوه چهل تن مشاهده کرد .در پي عملکرد فاز کوهزائي معادل
پيرنه اين سازند به صورت دگرشيب بر روي سازند کرج قرار گرفته و به صورت ه م شيب در زير سازند قم قرار دارد.
واحد Olmc

اين واحد شامل مارن ،مارن گچدار ،ماسهسنگ و کنگلومرا به رنگ قرمز ميباشد .رخنمون اصلي اين واحد به صورت

نوار قرمز رنگي در مرکز بخش شمالي نقشه کهنآباد قابل مشاهده است .ضخامت اين واحد در حدود  150متر است.
اين واحد به صورت همشيب بر روي واحدهاي سازند کرج و زير واحدهاي سنگ آهک قم قرار دارد .رخنمون اصل ي

آن در مسير روستاي رامه و قاليباف است .در شمال روستاي عبدلآباد اين واحد بر روي شيلهاي سياه و در تنگه
چهار طاق بر روي توف هاي سبز سازند کرج و واحد  Ektقرار دارد.
زير واحدهاي  gyو sدر واحد  Olmcقابل تفکيک است.
اين دو زير واحد شامل سنگ گچ هاي سفيد رنگ و نمکهاي سفيد تا صورتي ميباشند که بيشتر به صورت گنبد
رخنمون دارند .اين واحد در غرب منطقه قابل مشاهده است.
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واحدهاي اليگوميوسن

در اليگوسن پسين بخش اعظمي از حوضه ايران مرکزي با پيشروي درياي قم پوشيده شده و غالبا نهشتههاي آهکي
و مارني را با رخسارههاي ساحلي ،دريايي و يا ريف هاي محلي بر جاي گذاشته است .حوضه رسوبي سازند قم بخش
وسيعي از پهنه ايران مرکزي را به زير آب برده اما به دليل کم عمق بودن خود نميتوانسته ارتفاعات قديميتر را در
برگيرد ،لذا گوديهاي بين برجستگيها را اشغال نموده است ،بنابراين درياي اليگو  -ميوسن داراي جزاير و خشکيهاي
متعددي بوده است.
واليتي( ) 1372در چند مقطع اين سازند را مورد مطالعه قرار داده است و تغييرات شديد رخسارهاي و ضخامت را در

ﮐﺸ
ﻮر

اين مقاطع ذکر نموده است .بطور کلي نيز سه سيکل رسوبي شامل پيشروي و پسروي درياي قم را براي منطقه نردبان
تنگه در حوالي امامزاده زرجين در نظر گرفته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اولين سيکل رسوبي سازند قم با ايجاد تناوب آهک و مارن خاکستري تا سبز کمرنگ بر روي سازند قرمز زيرين شروع
ميگردد .پس از اين مرحله دريا عقب نشيني نموده و تناوب مارن قرمز رنگ تا خاکستري و سبز کمرنگ با اليههاي
گچ و نمک تشکيل شده است.

تﻣ

دومين سيکل رسوبي سازند قم با پشروي مجدد دريا و عميق تر شدن محيط رسوبي شروع شده و موجب تشکيل
تناوب اليههاي اهک قهوه اي کمرنگ تا خاکستري و مارن سب ز کمرنگ تا خاکستري شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پس از اين مرحله دريا مجددا عقب نشيني کرده و اليههاي ضخيم گچ تشکيل شده است .در بين اليههاي گچ اليههاي
نازکي از آهک نيز ديده ميشود.
سومين سيکل رسوبي سازند قم با پيشروي دريا و عميق تر شدن محيط رسوبي شروع شده که باعث تشکيل اليههاي

و
اﮐﺘ

ضخيم آهک خاکستري و تناوب آن با مارن سبز کم رنگ تا خاکستري شده است.
عقب نشيني دريا با بجا گذاشتن رسوبات قرمز رنگ همراه با اليههاي ضخيم گچ مشخص ميباشد .در پي عقب نشيني

واحد OMql1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دريا رسوبات سازند قرمز بااليي بطور دگرشيب بر روي اين بخش قرار ميگيرند.
رخنمونهاي سازند قم در بيشتر نقاط منطقه از جمله شمال روستاي رامه ،کوه قبله ،جالنده و قسمت وسيعي از
غرب ،مشاهده ميشود.
اين واحد شامل کنگلومراي قاعده اي و سنگآهک فسيل دار متوسط تا ضخيم اليه به رنگ کرم ميباشد .اين واحد

زﻣﯿ

بيشتر در ميانههاي نقشه و باالي گس ل سرخ کلوت رخنمون دارد .مرز زيرين آن با تواليهاي سازند قرمز زيرين به
صورت راندگي بوده و شيب راندگي به سمت شمال ميباشد .آئينههاي گسلي متعددي در اين قسمت مشاهده ميشود.
از ويژگي هاي اين واحد صخره ساز بودن آن است .پرتگاههاي موجود در جبهه شمالي اين واحد در خاور به واحد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گچدار و در باختر نقشه به واحد  OMqlmختم ميشود .ضخامت اين واحد در حدود  400 - 300متر مي باشد .ضخامت
کنگلومراي قاعده اي موجود در زير سنگ آهک ها حدود  2متر است .نتيجه سنگ شناسي و فسيلشناسي آهکهاي
اين واحد به شرح زير است:
بافت سنگ آهک تهيه شده ،ميکرايتي  -اسپارايتي ميباشد .کانيهاي تشکيل دهنده نمونه بيشترکربنات ،بهصورت
مقداري گل ميکرايتي و در بعضي قسمت ها بلورهاي کوچک کلسيت اسپارايتي است.
آلوکم که شامل زيست آواريهاي گوناگون و پلوييدها است در نمونه ها فراوان بوده و حدود  65تا  70درصد از حجم
کل را به خود اختصاص ميدهد .پلوييدها به صورت دانه هايي فاقد ساختار دروني هستند که از ميکرايت تشکيل شده

اند .زيست آواري يها ،شامل انواع گوناگوني از قبيل روزن داران با ديوارههاي ميکرايتي شده ،خارپوستان بهصورت
صفحههاي مجزا از هم ،جلبکهاي سرخ کورالين با ديوارههاي حجرات ميکرايتي که درون حجرات با بلورهاي کوچک
کلسيت اسپاري پر شده ،دوکفهاي ها و بريوزوئرها ميباشند.
ارتوکم نمونه ها شامل کلسيت به صورت سيمان اسپارايتي است که در فضاي ميان ماکروفسيل ها قرار دارد .کمي رس
و اکسيدهاي آهن نيز در ارتوکم سنگ وجود دارند .ناخالصيهاي سنگ شامل اکسيدهاي آهن و رس است .با توجه به
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مشخصات باال سنگ آهک ميکرايتي-اسپارايتي فسيلدار آغشته با اکسيدآهن براي اين سنگ آهک ها معرفي ميشود.
نتايج فسيل شناسي اين واحد به شرح زير است:
Microfacies: Poorly washed Biosparite in part poorly washed Biomicrite.
Fossils: Neoalveolina melo curdica, Dendritina rangi, Ammonia beccarii, Discorbis sp.,
Schlumbergerina sp., Austrotrillina sp., Nonion sp., Elphidium sp., Lepidocyclina sp., Sphaerogypsina
sp., Rotalia sp., Cibicides sp., Miliolids, Echinoid spine, Bryozoa, Tubucellaria sp., Sponge,
Lithothamnium sp.
Age: Early Miocene(Burdigalian).

واحد OMqlm

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد شامل سنگ آهک فسيلدار ،مارن رنگارنگ و مياناليههاي گچي است و ضخامتي بيش از  1000متر دارد.
گسترش آن در شمال نقشه قابل توجه است .اين واحد را مي توان در جنوب گسل رامه ،غرب کوه جالنده ،کوه چهل تن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و خاور نقشه مشاهده کرد .اين واحد در بيشتر مناطق به صورت همشيب روي واحد  Olmcقرار دارد.
نتيجه بررسي نمونههاي بدست آمده از اين واحد بشرح زير است:
آلوکم ها و ارتوکم ها در اين بخش شامل زيست آواري ي ها ،بويژه بريوزوئرها است که در مقاطع طولي و عرضي

تﻣ

بيشتر بهصورت کلني ديده ميشوند .ديوارههاي فسيل ها بيشتر ميکرايتي است .قطعاتي از خارپوستان ،روزن داران و
براکيوپودها نيز در آلو کم نمونه ها حضور دارند .ارتوکم شامل مق اديري ميکرايت به همراه بلورهاي کلسيت اسپارايتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي باشد .مقاديري اکسيدهاي آهن نيز در ارتوکم سنگ حضور دارد .در برخي از فضاهاي خالي سيليسهاي ثانويه
جايگزين کربنات شده اند .دانههاي کوارتز تخريبي کوچک ،اکسيدهاي آهن ،رس و کلريت عمده ترين ناخالصيهاي
مشاهده شده در نمونه ها هستند .نام سنگ آهک ميکرايتي  -اسپارايتي فسيلدار آغشته با اکسيدآهن پيشنهاد

و
اﮐﺘ

ميشود.
نتايج ريز ديرينه شناسي نمونه ها به شرح زير است:

واحد OMqgm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Microfacies: Poorly washed Biomicrite.
Fossil: Elphidium sp., Textularia sp., Rotalia sp., Pseudolituonella sp., Globigerinids, Miliolids,
Tubucellaria sp., Onychocella sp., Echinoid spine, Bryozoa sp., shell fragments.
Age: Late Oligocene - Early Miocene

اين واحد از سنگ گچ ،مارن قرمز و ميان اليههاي آهکي تشکيل شده است .اين سري از نهشتهها به دليل وجود سنگ
گچ دچار بي نظمي شده و همبري آن با واحدهاي بااليي و پاييني متغير است .اين نهشتهها در اطراف روستاي رامه،
شمال روستاي قاليباف ،خاور و شمال کوه ميل سر رخنمون دارد و ضخامت آن در مناطق گوناگون متفاوت است.
نتايج فسيل شناسي نمونه بدست آمده از اين واحد به شرح زيراست:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Microfacies:Biomicrite
Fossils: Discorbis sp., Ammonia beccarii, Rotalia sp., Planorbulina sp., Bolivina sp., Pyrgo sp.,
Miogypsinoides ? sp., Lammelibranchia sp., Ostracoda , Lithothamnium sp., Bryozoa.
Age:Neogene/ Early Miocene / Aquitanian

واحد OMqm

اين واحد شامل مارنهاي قرمز تا خاکستري رنگ به همراه مياناليههايي از آهک است که از دور ملون ديده ميشود.
اين واحد به صورت همشيب در زير واحد  OMql2قرار دارد .اين واحد در بخشهاي غربي منطقه به خصوص در شمال

گسل سرخ کلوت قابل مشاهده است و ضخامتي در حدود  400 -200متر دارد.
نتايج فسيل شناسي نمونه بدست آمده از اين واحد به شرح زيراست:
Microfacies:Sandy biomicrite
Fossils: Ammonia beccarii, Rotalia sp., Elphidium sp., Borelis sp., Triloculina sp., Dendritina sp.,
Bolivina sp., Microgastropoda, Lammelibrnchia , Ostracoda, lithopyllum sp., Mesolitolhamnium sp.,
Bryozoa, sponge, Echinods.
? Age:Neogene/ Miocene
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واحد OMql2

اين واحد شامل سنگآهکهاي فسيلدار با ميان اليههايي از مارن به رنگ کرم است .گسترش آن در شمال منطقه
بوده و بيشتر در شمال غرب روستاي رامه ،کوه جالنده و کوه چهلتن رخنمونهايي از اين واحد مشاهده ميشود.
رخنمونهاي اين بخش معموال داراي شيب کمي بوده و حاوي فسيلهاي دوکفهاي است .ضخامت آن در مناطق
مختلف متفاوت است و از  500تا  1000متر تغيير ميکند .نتايج فسيل شناسي نمونههاي بدست آمده از اين واحد
به شرح زير است:
بافت سنگ آهک تهيه شده ،کربنات بهصورت گل ميکرايتي است .در بسياري از قسمت ها تبلور دوباره داشته و به

ﮐﺸ
ﻮر

شکل بلورهاي اسپاري ديده ميشود .آلوکم و ارتوکم شامل فسيل هايي از زيست آواري يها ،روزن داران ،قطعاتي از
خارپوستان و بازوپايان با ديواره هايي ميکرايتي شده ميباشد .اندازهي برخي از اين زيست آواري ها به بيش از 1 /5

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميلي متر نيز ميرسد و تا  50درصد از حجم سنگ را به خود اختصاص داده اند .جلبکهاي سرخ کورالين نيز در
سنگ به صورت قطعاتي نسبتا درشت با ديواره ميکرايتي و بلورهاي اسپارايتي درون حجرات وجود دارند .ارتوکم سنگ
گل ميکرايتي بوده که در قسمت هايي از نمونه تبلور دوباره دارد و به صورت بلورهاي کلسيت اسپارايتي دانه ريز ديده

تﻣ

ميشود .پلوييد نيز در نمونه ها ديده ميشود .از آ ن جا که در پلوييدها اثري از ساختارهاي بازمانده ديده ميشود ،اين
احتمال وجود دارد که پلوييدها از ميکرايتي شدن قطعات زيست آواريي بوجود آمده باشند .ناخالصيهاي سنگ شامل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تعدادي بلورهاي تخريبي کوارتز به همراه تيغههاي بيوتيت ،فسفات و مقاديري اکسيدهاي آهن است .با توجه به
اطالعات ذکر شده نام سنگ ،آهک ميکرايتي پلوييد و فسيلدار ناخالص است.
نتايج ريز ديرينه شناسي مقاطع نازك نمونه ها به شرح زير است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهاي ميوسن

و
اﮐﺘ

Microfacies: Poorly washed Biosparite in parts poorly washed Biomicrite.
Fossils: Peneroplis farsiansis, Ammonia beccarii, Spirolina cylidracea, Neoalveolina melo curdica,
Denderitina rangi, Schlumbergerina sp., Elphidium sp., Miliolids, Gastropoda, Ostracods, Crinoid
debris, Echinoid spine, Sponge spiculs, Lithothamnium sp.
Age: Early Miocene(Burdigalian).

واحدهاي ميوسن داراي تغييرات جانبي وسيعي از لحاظ ضخامت و ليتولوژي ميباشند .بيشترين بخش اين واحد ها
نتيجه رسوبگذاري در محيطهاي رودخانهاي مآندري بوده و رنگ قرمز آن ها نيز معرف تشکيل آن در آب و هوايي

زﻣﯿ

خشک ميباشد .ضخامت زياد و تغييرات آن در مناطق مختلف نيز ناشي از برخاستگي ارتفاعات و فرونشيني نسبي
حوضه رسوبي بوده است .رسوبات ناشي از رودخانه ه ايي که به سمت دشت در جريان بودهاند باعث تشکيل سازند
قرمز بااليي در دامنه ارتفاعات شدهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ارتباط اين سازند با سازند قم بهصورت تدريجي و در بعضي از مناطق داراي ناپيوستگي بوده و با گسل خوردگي همراه
است .بيشترين ضخامت اين سازند در خاور منطقه مورد مطالعه با ضخامت بيش از 2000متر ميباشد.
با توجه به تغييرات شديد ليتولوژي و ضخامت اين سازند ،تقسيم بندي ذيل با توجه به شواهد صحرايي انجام گرفته
است:

واحد Mumcs

اين واحد شامل مارنهاي ژيپسدار قرمز رنگ ،گلسنگ به همراه ميان اليه هايي از ماسه سنگ است .ويژگي اين واحد
رنگ قرمز و ماسهسنگهاي برجسته آن است .ضخامت اين واحد در حدود  300متر ميباشد و در جنوب نقشه قابل
مشاهده است.
واحد Mums

اين توالي شامل مارن و گلسنگ قرمز رنگ ژيپسدار به همراه مياناليههايي از ماسهسنگ است که در جنوب نقشه
مشاهده مي شود .ضخامت اين واحد در حدود  350متر بوده و به صورت همشيب روي واحدهاي  Musmو  Mumcقرار
گرفته است .نمونههاي تهيه شده از ماسه سنگها مشخصات زير را دارا ميباشد:
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کانيهاي تشکيل دهنده نمونه ها بيشتر کوارتزهاي تخريبي بيشکل و نيمه زاويهدار در ابعاد ماسه ي بسيار ريز است.
فلدسپار از نوع پالژيوکالزهاي سديک با ماکل پلي سنتتيک به صورت شکلدار تا نيمه شکلدار در نمونه ها وجود
دارند .ميکاي مسکويت و بيوتيت اکسيده شده نيز در نمونه ها مشاهده ميشود .خرده سنگهاي دگرگوني و رسوبي ،
مانند قطعاتي از اسليت ،فيليت ،شيل و چرت در مقاطع نازك قابل تشخيص اند .کلريت ،کانيهاي اپاك و اکسيدهاي

ﮐﺸ
ﻮر

آهن نيز وجود دارد .ماتريکس سنگ بيش از  5درصد بوده و شامل کوارتزهاي کوچک و مقداري کانيهاي رسي از نوع
سريسيت است .سيمان سنگ بهصورت بلورهاي اسپارايتي ،دانه ها را به يکديگر متصل نموده است .مقداري سيمان
فروژنوزدار نيز با اين کربنات در قسمت هايي از سنگ آميخته شده است .ماسه سنگ بسيار ريز تا ريز دانه ايممچور با
سيمان آهکي فروژنوزدار (ساب ليتارنايت آهکي فروژنوزدار) براي اين نمونه پيشنهاد ميشود .زير واحد  sکه شامل
نمکهاي سفيد تا صورتي رنگ ميباشد ،بين تواليهاي مارني و ماسهسنگي واحد  Mumsقرار دارند.
واحد Mumc

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد شامل مارن ژيپسدار و کنگلومرا به رنگ قرمز تا قهوه اي است و در جنوب نقشه ،در کوههاي سياهکوه مشاهده
مي شود .شيب اين واحد به سمت شمال بوده و به صورت همشيب بر روي واحدهاي  Musmو  Mumsقرار ميگيرد.
واحد Musm

تﻣ

اين واحد شامل ماسهسنگ و گل سنگ ژيپسدار به رنگ قهوه اي بوده و در جنوب نقشه رخنمون دارد .شيب اين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تواليها به سمت شمال بوده و ضخامت حدود  400متر را دارا ميباشد .نمونههاي برداشت شده از اين واحد اطالعات
زير را دارند:
کانيهاي تشکيل دهنده نمونه ها ،بلورهاي کوارتز بي شکل در اندازه ي ماسه ي بسيار ريز دانه منفرد است .تعدادي از

و
اﮐﺘ

بلورها خاموشي موجي دارند .بلورهاي فلدسپار پالژيوکالز سديک اغلب بهصورت شکلدار با ماکل پلي سنتتيک هستند.
مسکويت و به ميزان کمتر بيوتيت که کمي اکسيده شده نيز در خميره پراکنده اند .قطعات خرده سنگي شامل قطعات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبي ،دگرگوني و آذرين است .اين قطعات کمتر از  25درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص ميدهند .ترکيب
قطعات آذرين تراکي آندزيتي است .قطعات اسليت ،زيرکن ،فسفات ،اکسيدهاي آهن و کانيهاي اپاك نيز در نمونه ها
قابل تشخيص هستند .ماتريکس سنگ کمتر از  5درصد ميباشد .سيمان سنگ شامل کربنات به صورت بلورهاي
اسپاري است .با توجه به اطالعات ذکر شده ماسه سنگ بسيار ريز دانه ساب مچور آهکي فروژنوزدار(ساب ليتارنايت)
براي نمونههاي واحد  Musmپيشنهاد ميشود.
واحد Mus

زﻣﯿ

اين واحد شامل ماسه سنگ ،مارن ،مادستون ،کنگلومرا و مارن ژيپسدار به رنگ قرمز تا قهوه اي روشن بوده و در جنوب
نقشه قابل شناسايي است .ضخامت آن در حدود  800متر است و داراي اليهبندي منظمي ميباشد .کنگلومراي موجود

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در اين واحد به صورت پاراکنگلومرا بوده و شامل قطعات توف و سنگآهک است .ذرات ژيپس به صورت ميکروسکوپي
و ماکروسکوپي در البه الي مارنها ديده مي شوند .اين واحد در شمال نقشه در کوه سرآسياب ،به  3زير واحد تقسيم

ميشود:

واحد

mms
u

M

واحد  Mummsشامل ماسهسنگ ،مارن گچدار و گلسنگ است .رنگ اين واحد قرمز تا خاکستري ميباشد .اين توالي ها

ضخامتي در حدود  400متر داشته و در مسير روستاي عبدلآباد قابل مشاهده است .اين واحد داراي اليهبندي منظمي
ميباشد .نمونههاي تهيه شده از ماسه سنگهاي اين بخش مشخصات زير را دارد:

کانيهاي تشکيل دهنده نمونه ها ،کوارتز در ابعاد ماسه ي ريز دانه منفرد است .شماري از بلورها خاموشي موجي نشان
ميدهند .فلدسپار از نوع پالژيوکالزهاي سديک ماکله بهصورت نيمه شکلدار است .بيوتيت بهصورت تيغههاي باريک
تغيير شکل يافته و اکسيده شده نيز در نمونه ها وجود دارد .قطعات خرده سنگ در نمونه ها فراوان بوده و بيشتر شامل
قطعاتي با ترکيب دگرگوني و رسوبي ميباشند .قطعات دگرگوني ،ترکيبي از سنگهاي دگرگوني درجهي پايين مانند
اسليت و فيليت دارند .قطعات رسوبي نيز شامل قطعاتي با ترکيب کربنات بهصورت گل ميکرايتي هستند .بندرت
9
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قطعاتي با ترکيب شيشههاي سيليسيفيه نيز در نمونه ها مشاهده ميشود .ماتريکس سنگ شامل مقدار کمي کوارتزهاي
دوباره متبلورشده کوچک به همراه کانيهاي رسي ميباشد .سيمان سنگ شامل بلورهاي کربنات اسپاري است که دانه
ها را به يکديگر متصل نموده است .گاه مقاديري اکسيدهاي آهن نيز با اين سيمان آغشتگي دارند .با توجه به مشخصات
فوق ،ماسه سنگ ريز دانه ايمچور با سيمان آهکي براي نمونه ها پيشنهاد ميشود.
واحد Mummc

اين واحد شامل ماسه سنگ ،مارن ،کنگلومرا و ژيپس به رنگ خاکستري تا قرمز رخنمون است .محل دسترسي آن
جاده روستاي عبدل آباد بوده و در اين محل حدود  300متر ضخامت اندازهگيري شده است .اين واحد به صورت

ﮐﺸ
ﻮر

هم شيب بين واحدهاي بااليي و پاييني با شيبي به سمت جنوب قرار دارد .همچنين در اين واحد اليهبندي مشخص
و منظمي مشاهده مي شود .الزم به ذکر است که در بخش ماسهسنگي آن ،ساخت اليهبندي مورب ديده ميشود .دو

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نمونه تهيه شده از اين بخش شامل آهکهاي درون کنگلومرا و ماسه سنگهاي ساب مچور است.
نتايج مطالعه مقاطع نازك اين دو نمونه به شرح زير است:
آلوکم در نمونه سنگ آهکي شامل زيست آواريهاي ي نظير روزن داراني همچون ميليوليدها ،بريوزوئرها ،جلبکهاي

تﻣ

سرخ کورالين ،قطعاتي از خارپوستان و براکيوپودها ميباشد .تعدادي پلوييد با ساختارهاي دروني غير قابل تشخيص و
ميکرايتي با اشکال نامنظم نيز در نمونه ديده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ارتوکم سنگ شامل بلورهاي ريز کلسيت ا سپارايتي به همراه مقاديري گل کربناته است .مقادير گل و اسپارايت در
بخشهاي مختلف نمونه با هم فرق دارد .اکسيدهاي آهن و کانيهاي رسي نيز در ارتوکم سنگ حضور دارد .کربنات
مورد مطالعه نسبتا خالص بوده و به جز تعداد کمي کوارتزهاي کوچک تخريبي ،اکسيدهاي آهن و رس ،ناخالصي

و
اﮐﺘ

ديگري در آن مشاهده نمي شود .نام سنگ ،آهک ميکرايتي  -اسپارايتي پلوييد و فسيلدار آغشته با اکسيدآهن
ميباشد.
نتايج فسيل شناسي اين نمونه به گزارش زير است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Microfacies: Poorly washed Biomicrite in parts Poorly washed Biospartie.
Fossil: Neoalveolina melo group, Dendritina rangi, Ammonia cf. beccarii, Discorbis sp., Spirolina sp.,
Peneroplis sp., Triloculina sp., Pseudolituonella sp., Rotalia sp., Pyrgo sp., Miliolids, Ostracods,
Gastropods, Kuphus arenarius,Bryozoa, Lithophyllum sp., Lithothamnium sp., with shell and algal
fragments.
Age: Early Miocene (Burdigalian).

نمونه دوم از دو بخش متمايز از لحاظ بافت (مشخصا اندازهي دانه ها) تشکيل شده است که در نمونهي دستي بهصورت

زﻣﯿ

متناوب تکرار شده اند .نمونهي مورد نظر ،حاوي حفرههاي فراوان ميباشد .در بخشي از آن دانه ها در حد ماسهي
خيلي درشت ديده ميشوند و بخش ديگر بيشتر حاوي دانه هايي در حد ماسه ي ريز تا بندرت متوسط دانه ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

همانگونه که گفته شد اين نمونه از بخش هاي متمايز از لحاظ بافتي تشکيل شده است؛ بطوريکه بخش هايي از آن
بسيار درشت دانه بوده و بخش هايي حاوي ماسههاي ريز دانه است .اين تفاوت در اندازهي دانه ها نشاندهندهي تغيير
انرژي در محيط تشکيل ميباشد .بخش بسيار درشت دانه که حاوي حفره هاي فراوان نيز ميباشد ،از کانيهاي زير
تشکيل شده است:
کوارتزهاي تخريبي بيشکل در اندازههاي گوناگون به صورت منفرد و گاه پلي بلورين هستند .شماري از آن ها خاموشي
موجي نشان ميدهند .پالژيوکالز سديک با ماکل پلي سنتتيک که کمي دگرسان شده بهصورت نيمه شکلدار مشاهده
ميشود .قطعات خرده سنگ ،شامل اجزء رسوبي است  .قطعات ميکرايتي تخريبي که به شدت آغشته با اکسيد آهن
ميباشند به فراواني مشاهده ميشود .همچنين قطعات چرت ،ماسه سنگ ريز دانه و فسيل زيست آواريي ها نيز در

زمينه ديده ميشود .قطعات خرده سنگ بيش از  75درصد از اين بخش از سنگ را به خود اختصاص داده اند .ماتريکس
ناچيز بوده و سيمان آن شامل کربنات اسپارايتي است .در برخي نمونه ها ،اندازهي دانه ها در حد ماسه ي ريز دانه
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است .نام نمونههاي سنگي با توجه به اطالعات فوق ،ماسه سنگ ساب مچور با سيمان آهکي حفره دار(کالک ليتايت)
است.
نتايج ريز ديرينه شناسي نمونههاي اين واحد به شرح زير است:
Microfacies: Conglomerate Clastic, calcareous sandstone.
Fossil: Operculina complanata, Nummulites sp., Globigerina sp., Tubucellaria sp., Bryozoa,
Lithophyllum sp., shell fragments.
Age: Late Oligocene - Early Miocene (Aquitanian).

واحد Mumm

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد متشکل از ماسهسنگ ،مارن و مارن ژيپس دار به رنگ قرمز تا خاکستري بوده و متوسط تا ضخيم اليه با
اليهبندي منظم ميباشد .واحد  Mummبه صورت همشيب بر روي واحد  Mugscقرار دارد .ضخامت اين واحد حدود - 300
 400متر است و در جاده روستاي عبدل آباد ،پس از معدن گچ رنگينکمان ديده ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مقاطع نازك تهيه شده از نمونههاي اين واحد اطالعات زير را در بر دارند:
کانيهاي تشکيل دهنده نونه ها بيشتر از جنس کوارتزهاي منفرد در ابعاد ريز دانه است .بلورهاي پالژيوکالز سديک

تﻣ

ماکله با ترکيب اليگوکالز نيمه شکلدار در زمينه سنگ ها مشاهده ميشود .مسکويت و بيوتيت به صورت تيغههاي
باريک بين کوارتزها قرار گرفته است .قطعات خرده سنگ ،که کمتر از  25درصد از حجم سنگ را به خود اختصاص
ميدهند ،شامل قطعات دگ رگوني و رسوبي اسليت ،شيل و کربنات ميکرايتي است .کانيهاي اپاك ،اکسيدهاي آهن و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کلريت نيز در نمونههاي صيقل يافته مشاهده ميشود .ماتريکس بيش از  5درصد از حجم کل را به خود اختصاص
داده و بيشتر شامل کوارتزهاي دوباره متبلور يافته و سرسيت ميباشد .برخي نمونه ها حاوي رگه ها و شکستگي هايي

و
اﮐﺘ

هستند که با ژيپس پر شده اند .ماسه سنگ ريز دانه ايمچور با سيمان آهکي فروژنوزدار حاوي رگه هايي از ژيپس
براي نمونههاي مطالعه شده ،محتمل است.
واحد Muml

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد شامل تناوب مارن ،مارنهاي ژيپسدار قرمز رنگ ،ماسهسنگ و گلسنگ به رنگ خاکستري است .ضخامت
آن در حدود  350متر ميباشد و در قسمت جنوبي نقشه ،در سياهکوه رخنمون دارد .ارتباط اين واحد با واحدهاي
بااليي و پاييني خود به صورت همشيب ميباشد .اليه بندي منظم و نازك تا متوسط اليه از ويژگيهاي واحد Muml

است .ميان اليههايي از آهک هاي استراکوددار نيز در اين واحد قابل مشاهده است.
واحد Mugsc

زﻣﯿ

اين واحد فوقانيترين واحد و جوانترين بخش سازند قرمز بااليي بوده و شامل مارنهاي قرمز ،ژيپس و لنزهايي از
نمک مي باشد .اين واحد در مرکز و جنوب نقشه قابل مشاهده بوده و در شمال گسل گرمسار رخنمون دارد .فراواني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مارنهاي قرمز و ژيپس از ويژگي هاي اين واحد است .ارتباط آن با واحدهاي قديميتر به صورت همشيب ميباشد.
ضخامت اين واحد در حدود  350متراست .زير واحد  gsکه از ژيپس و نمک تشکيل شده است ،به صورت مجزا در
واحد اصلي مشاهده ميشود.
واحدهاي پليوسن

سازند هزار دره از کنگلومراي همگن با قلوه سنگ ،شن و ريگ تشکيل شده و فضاي ميان دانهها را ماسه و سيلت پر

کرده است .اين سازند سيالبي بو ده ولي در حال حاضر مورفولوژي رودخانههاي اصلي تغذيه کننده آن قابل تشخيص
نيست .ويژگيهاي بارز اين سازند عبارتند از:
ضخامت زياد
سيمان خوب و سخت شده
آلتراسيون زياد
رنگ خاکستري روشن
شيب زياد اليهها
11

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
اين خصوصيات نشان دهنده آن است که در زمان رسوب گذاري سازند آبرفتي هزار دره  ،کوههاي البرز در حال باال
آمدن و فرسايش يافتن بوده اند .سازند هزار دره نهشتههاي رودخانههاي سيالبي بزرگ است که در بخش مياني منطقه
به چشم ميخورد.
واحد PLQc

اين واحد در باختر و جنوب باختري نقشه کهنآباد رخنمون دارد .واحد  PLQcشامل کنگلومرا با جورشدگي متوسط
تا ضعيف و ماسه سنگ با رس و سيلت به رنگ خاکستري است .گرد شدگي دانه ها در حد خوب ميباشد .رسوبات
سازند هزار دره در يک محيط قاره اي و به صورت سيالبي در دامنه ارتفاعات قديمي تشکيل يافتهاند .اليه بندي ضخيم

ﮐﺸ
ﻮر

داشته و آن است .اين ک نگلومرا بيشتر از نوع ارتوکنگلومرا در باختر و پاراکنگلومرا در جنوب باختري ميباشد .در
قسمت جنوب باختري نقشه ،اين سازند به صورت رسوبات سست با سيمان ضعيف است .قطعات اين کنگلومراي

کواترنري

نهشتههاي کواترنر را برحسب عامل فرسايش ميتوان به صورت زير توصيف نمود:

تﻣ

واحد Qt1

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پليژنيک ،شامل توف ،سنگ آهک هاي سازند قم و رسوبات تخريبي سازند قرمز بااليي است .اين واحد با ساختار گسل
خوردگي معکوس برروي واحدهاي سازند قرمز بااليي قرار دارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد شامل پادگانههاي آبرفتي قديمي ميباشند و بيشتر از نوع کنگلومرا با سيمان سست است .همچنين نهشته -
هاي رس و ماسه اي با جورشدگي ضعيف و گردشدگي خوب و سيمان ضعيف در آنها قابل مشاهده است .ميزان
نفوذپذيري آب به علت تنوع قطعات سنگي زياد بوده و ميزان پوشش گياهي بر روي اين واحد کمتر از واحدهاي
جوانتر ميباشد.

و
اﮐﺘ

واحد Qf1

واحدQt2

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد به دنبال جاري شدن آب از مناطق مرتفعتر به سوي مناطق پست تر و کاهش شيب توپوگرافي درون دشتها
تشکيل ميشود .مخروط افکنه هاي قديمي ،دورتر از دامنه کوه قرار دارند و شيب آنها نسبت به واحدهاي جوانتر کمتر
است.
اين واحد شامل پادگانههاي آبرفتي جديدي ميباشد که دامنههاي کم ارتفاع و کم شيب دشتها را پوشانده است.
مناطق کشاورزي در اين آبرفت ها وسعت فراواني دارند .اين واحد بيشتر در باختر منطقه قابل مشاهده است.
واحد Qf2

زﻣﯿ

اين واحد شامل آبرفت هاي سيالبي بادزني شکل دامنه ارتفاعات است و شيب بيشتري نسبت به واحد  Qfدارد .همچنين
اين واحد شامل قطعات درشت در اندازه بولدر ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد Qw

اين واحد شامل رسوبات رسي ،سيلتي تا نمکي  -گچي مرطوب ميباشند که اين عامل باعث سخت شدن تردد در اين
واحد شده است.

واحدQscf

اين واحد شامل پهنههاي سيلتي  -رسي به همراه گچ ميباشد و در سطح آن نمک مشاهده ميشود.

واحدQcf

شامل پهنههاي رسي  -سيلتي و رسوبات ريزدانهاي است که کم و بيش گچ داراند .اين واحد وسعت قابل توجهي در
مرکز نقشه دارد.
واحد Qal

اين نهشته ها که شامل شن ،ماسه و رس هستند و به طور عمده در مسير رودها و آبراهههاي اصلي گسترش دارند.
اين واحد بيانگر رسوباتي هستند که در اثر تغيير مسير رودها و آبراهه ها برجاي مانده اند.
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تكتونيك و زمين شناسي ساختماني
تكامل تكتونيكي منطقه

بخش شمالي نقشه کهن آباد در دامنه جنوبي البرز مرکزي قرار دارد .روند کلي واحدهاي سنگي منطقه خاوري -
باختري است .شيب بيشتر واحدهاي سنگي در اين بخش از البرز مرکزي به سمت شمال است .قديمي ترين واحدهاي
منطقه متعلق به ائوسن است که از فاز کوهزايي پيرنئن به بعد دستخوش تغيير شده اند .در حد فاصل اين کوهزايي با
رخداد ساوين ،تواليهاي واحد  Egyدر يک محيط تبخيري نهشته شده اند .پس از آن در محيط ايجاد شده ،ماسهسنگ

ﮐﺸ
ﻮر

و مارنهاي سازند قرمز زيرين تهنشت شده است .سپس حوضه به زير آب رفته و تواليهاي سازند قم تشکيل شده اند.
در اين زمان به تناوب حوضه از آب خارج شده و ميان اليههايي از ژيپس در البالي آهک ها پديدار شده است .کل
اين وقايع در طي رويداد زمينساخ تي استرين رخ داده است .بعد از اين وقايع تواليهاي قرمز بااليي که بيشتر مارني-

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ماسه سنگي  -تبخيري ميباشند رسوب کردهاند .سپس سازند تخريبي هزار دره قبل از آخرين فاز کوهزايي ته نشست
شده است .در فاز کوهزايي آخر (استيرين) ،اين واحدها چين خورده و شکل کنوني را يافتهاند.

تﻣ

گسلهاي شمال منطقه شامل گسل گرمسار ،گسل رامه ،گسل سرخ کلوت ،گسل قربيلک و گسل اصلي جنوب منطقه،
راندگي گچاب ميباشد .تاقديسهاي اصلي نقشه تاقديس سياه کوه و تاقديس کوه گيچا است .ناوديسهاي اصلي
نقشه ،ناوديس کوه چهل تن ،ناوديس تيزه کوه و ناوديس ده نمک ميباشد .در اطراف واحدهاي گچي ،گسلهاي فرعي
فراواني مشاهده ميشود .در اغلب مناطق دياپيرهاي گچي باعث بهم ريختگي توالي ها شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

عوارض ساختماني

و
اﮐﺘ

روند کلي واحدهاي سنگي منطقه خاوري -باختري است .تنشهاي فشاري پهنه البرز در پليوسن ،انواع مختلفي از
گسل ها با جهت گيريهاي خاص ،در چندين مرحله ايجاد کرده است .گسل ها با راستاهاي خاوري  -باختري ،قديمي
بوده و بيشتر از نوع گسلهاي فشارشي با شيب به سمت شمال هستند.
 -گسل رامه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسل ها

اين راندگي با درازاي حدود  40کيلومتر واحدهاي سنگي شمال منطقه را جابهجا نموده است .راستاي چيره آن باختر
شمال باختري  -خاور جنوب خاوري است .سازوکار اين گسل راندگي با شيب به سمت شمال ميباشد .اين گسل در
خارج از منطقه ،از شمال باختري السجرد آغاز و تا حبلهرود ادامه مييابد .گسل رامه در نقشه کهن آباد ،از جنوب

زﻣﯿ

روستاي ايچ آغاز ،و پس از عبور از جنوب روستاي کهنه ده ،به دو گسل فرعي تقسيم ميشود .اين گسل در نهايت از
شمال غرب روستاي رامه ،از منطقه مورد مطالعه خارج ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کارکرد گسل رامه ،سبب رانده شدن واحدهاي سازند کرج و سنگهاي مربوط به ائوسن مياني  -پاياني (از سوي شمال)
بر روي سنگ هاي آهکي سازند قم شده است .اين گسل در راستاي خود سنگ هاي سازند قم را بريده است .همچنين
در اثر عملکرد اين گسل مارنهاي رنگارنگ اليگوسن و نهشتههاي ائوسن جابهجا شدهاند.
 -گسل گرمسار

گسل گرمسار با درازاى بيش از  50کيلومتر داراى راستاى شمال خاورى  -جنوب باخترى است .اين گسل در شمال
ورقه ،مرز ميان سازند هزار دره در غرب و سازند قرمز بااليي در شرق را با آبرفتهاى دشت تشکيل مى دهد .آرايش
هندسى اين گسل ،سازوکار راندگى با شيب به سمت شمال است (بربريان و همکاران.)1364،
از لحاظ لرزه خيزي ،زمين لرزههاى بهار  743ميالدى دروازه هاى خزر (تنگ سر دره ،ميان ايوانکى و گرمسار) با

بزرگى  7/ 2در مقياس ريشتر ،زمين لرزه  11مه  1945ميالدى بنکوه گرمسار با بزرگى  4/6درمقياس ريشتر ،پس
لرزه هاى زمين لرزه بنکوه گرمسار(19ژوئن و  28اکتبر 1945ميالدى) ،زمين لرزه  25اکتبر  1982ميالدى گرمسار،
با بزرگى  5/4در مقياس ريشتر ،زمين لرزه  22اوت  1988ميالدى گرمسار ،با بزرگى  5/ 5در مقياس ريشتر به سبب
جنبش گسل گرمسار روى دادهاند.
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 -گسل سرخ کلوت

گسل سرخ کلوت داراي راستاي خاوري  -باختري و درازاي  53کيلومتر است (بربريان  ،1375شهرابي  .)1365بخش
خاوري اين گسل از شمال کوه هاي سرخ کلوت و سر آسياب گذشته و در راستاي آن مارن و گلسنگهاي سازند قرمز
بااليي و رسوبات آبرفتي کواترنري در شمال بريده شده اند .اين گسل در بخش باختري خود سنگ آهک هاي ،سازند
قم را جا به جا مي کند .در دهانه دره رامه بخشي از اين گسل سبب رانده شدن سنگهاي سازند قم بر روي رسوبات
سازند قرمز بااليي گرديده است .الزم به ذکر است که راندگي سازند قم بر روي سازند قرمز بااليي در سرتاسر بخش
مياني و غربي اين گسل وجود دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

 -گسل قربيلک

گسل قربيلک با درازاي حدود  24کيلومتر و راستاي چيره خاوري  -باختري ،در فاصله  1تا 2کيلومتري شمال راندگي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرمسار و در فراديواره آن وجود دارد .سازوکار اين گسل سبب چين خوردگي کنگلومراي پليوسن در فراديواره خود
گرديده است .اين گسل از نوع فشاري با شيب به سمت جنوب است .مقدار شيب آن در حدود  75درجه ميباشد و
باعث رانده شدن کنگلومراي هزاردر ه بر روي رسوبات سازند قرمز بااليي شده است.
راندگي گچاب

تﻣ

اين راندگي با درازاي  35کيلومتر و راستاي خمدار کم و بيش خاوري – باختري دريال جنوبي تاقديس سياه کوه قرار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دارد .سازوکار اين گسل ،راندگي با شيب به سمت شمال است .کارکرد اين گسل ،سبب رانده شدن سازند قرمز بااليي
(از سوي شمال) بر روي نهشتههاي آبرفتي کواترنري (در جنوب) شده است.
ناوديس ده نمک

و
اﮐﺘ

اين ناوديس با درازاي بيش از  30کيلومتر و راستاي چيره خاوري  -باختري در جنوب راندگي گرمسار واقع شده است.
هسته اين ناوديس از نهشتههاي آبرفتي کواترنري تشکيل يافته است .راندگي گرمسار ،در يال شمالي ناوديس ده نمک
قرار دارد.
ناوديس تيزه کوه

تاقديس سياه کوه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين ناوديس با درازاي حدود  3کيلومتر در خاور نقشه قرار دارد .در بخش شمالي ناوديس تيزه کوه ،واحدهاي سازند
قرمز بااليي مشاهده ميشود .در هسته اين ناوديس آهکهاي سازند قم قرار گرفته اند .در يالهاي ناوديس تيزه کوه،
زير سنگ آهکهاي سازند قم ،مارنهاي قرمز رنگ سازند قرمز زيرين قابل مشاهده است.
اين تاقديس با درازاي حدود  40کيلومتر و راستاي چيره خاوري  -باختري در جنوب ناوديس ده نمک قرار دارد .در

زﻣﯿ

هسته اين تاقديس ،بخش قاعده اي سازند قرمز بااليي رخنمون يافته است .توسعه راندگي گچاب در اين بخش ،سبب
رانده شدن يال شمالي بر روي يال جنوبي شده و توسط نهشتههاي آبرفتي کواترنري پوشيده شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تاقديس کوه گيچا

اين تاقديس با درازاي حدود  20کيلومتر در جنوب باختري تاقديس سياه کوه قرار دارد .در هسته اين تاقديس ماسه
سنگهاي قرمز بخش بااليي سازند قرمز بااليي رخنمون يافته است.
زمين شناسي اقتصادي

آثار معدني فلزي شناخته شدهاي در نقشه کهن آباد وجود ندارد .آثار معدني غير فلزي شامل کانيهاي ژيپس ،نمک
طعام ،سنگ آهک ،سولفات سديم ميباشد که توضيحات آنها به شرح زير است:
سنگ گچ:

اين ماده معدني ذخيره قابل توجهي در نقشه کهن آباد دارد .در برخي موارد خلوص آن باال بوده و ستبراي اليههاي
سنگ گچ در خور توجه است.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ گچ در واحدهاي  ،OMqgm ، EOgy ،Egyديده ميشود .همچنين در توالي سازند قرمز زيرين و قرمز بااليي نيز
سنگ گچ بهصورت اليه و گنبد قابل تشخيص است .سنگ گچ در واحد  Egyگسترش جانبي قابل توجهي دارد و معادن
متعددي در آن به صورت فعال ،بهره برداري مي شود .معدن گچ رنگين کمان يکي از مهم ترين اين معادن است.
سنگ آهک:

در سازند قم در برخي موارد سنگ آهک مي تواند به عنو ان سنگهاي ساختماني مورد استفاده قرار ميگيرد.
نمک طعام:

در واحدهاي سازند قرمز پاييني و بااليي نمک طعام به صورت دياپير رخنمون دارد و با  sنشان داده شده است .ژيپس

ﮐﺸ
ﻮر

و مارن به صورت سنگ پوشش بر روي آنهاست .با توجه به وسعت رخنمون هاي دياپيرهاي نمکي و سنگ نمک ،ذخيره
قابل توجهي از اين ماده معدني وجود دارد .در برخي مناطق خلوص اين ماده معدني بسيار باالست و در برخي مناطق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيز ناخالصيهاي مارن ،رس و مواد آلي در آن ديده ميشود .سنگ نمک اغلب به رنگ سفيد تا خاکستري است و در
مواردي به رنگ صورتي نيز ديده ميشود.
سولفات سديم:

تﻣ

در منطقه کويري قسمت مياني نقشه ،سولفات سديم و نمک طعام بر اثر خاصيت مويينگي به سطح آمده و روي
رسوبات رسي و سيلتي ،به صورت شوره قرار گرفته است .ضخامت آن حدود  20سانتي متر بوده و مورد بهره برداري
قرار ميگيرد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

منابع

 -ع .آقانباتي ،1389 ،زمينشناسي ايران (چاپ سوم).

و
اﮐﺘ

 ع .درويش زاده ،1370 ،زمين شناسي ايران ،نشر دانش امروز -ش .نواواجاري ،دانشگاه شهيد بهشتي ،1383 ،مطالعه ميکرواستراتيگرافي نهشتههاي اليگو  -ميوسن در شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ايوانکي (پايان نامه کارشناسي ارشد).
 ه .صفايي ،دانشگاه شهيد بهشتي ،1379 ،تحليل ساختاري و ژئوديناميکي تغيير روند البرز مرکزي (رساله دکتري). م .آرين ،دانشگاه شهيد بهشتي ، 1384 ،تأثير ساختاري گسل هاي گرمسار ،سرخه و سمنان در مرز مناطق ساختاريالبرز -ايران مرکزي (رساله دکتري).
 -ا .ع .ساعتچي ،ع .ثامتي ،دانشگاه تهران ،1369 ،مطالعه زمينشناسي و چينه شناسي تشکيالت قم در شمال ايوانکي

زﻣﯿ

(پايان نامه کارشناسي).
 س .فيضنيا ،ح .ر .مصفا ،1377 ،ميکروفاسيسها و محيط رسوبي سازند قم در منطقه سمنان. -م .ح .نبوي ،سازمان زمين شناسي ،1366 ،گزارش نقشه زمينشناسي  1:100000سمنان.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 ج .حاجيان ،1375 ،پالئوسن  -ائوسن در ايران. ف .رحيمزاده ،1373 ،اليگوسن – ميوسن  -پليوسن در ايران. ع .صيرفيان ،ح .ترابي ،م .شجاعي ، 1386 ،ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند قم در منطقه نطنز. م .شهرابي و همکاران ،سازمان زمينشناسي ،1369 ،نقشه زمينشناسي  1:250000سمنان. م .عزتي اصل ،دانشگاه شهيد بهشتي ، 1381 ،تحليل ساختاري شمال گرمسار واقع در جبهه جنوبي البرز. ب.اميني ،سازمان زمينشناسي ،1383 ،نقشه زمينشناسي  1:100000گرمسار.- M. Alavi, 1995, Tectonostratigraphic synthesis and structural style of the alborz mountain system in
northern Iran.
- Z. Bin, D. Meiyin. (2010), Geological Setting of Garmsar Block, Iran.
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