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 شهرستان ؛ زنگیان منطقه گسله های ساخت و ساخت زمین با فلوریت سازی کانی ارتباط

 مازندران استان ؛ سوادکوه
 

 

 3، محمدرضا جعفری  2، ایرج رساء  1مریم فرج اللهی 

 تهران ، ایرانکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،  -1                         

 دانشیار زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ایران -2

 استادیار زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ، تهران ، ایران -3                        

،  Maryam.Farajollahi@gmail.com   ،Maryam_Farajollahi@yahoo.com* عهده دار مکاتبات : 

Maryam_Farajollahi@hotmail.com 
 

 چکیده

 و تخریبی پیکره از عموما مطالعه مورد منطقه کالبد ؛ است شده واقع سوادکوه شهرستان غرب جنوب در زنگیان فلوریت کانسار

 راندگی سازوکار با بزرگ گسله دو ؛ است یافته سازمان شمشک های سنگ ماسه و شیل و الیکا ، نسن سازندهای از ترتیب به و کربناتی

 به و رسوبی اگرچه فلوریت خاستگاه ؛ است گردیده مناطق برخی نمودن باردار موجب و کنترل را سازی کانی زنگیان و لیند گسله نام به

 و بوده تکتونیکی های تنش از ناشی آن جایگیری منطقه در ولی شده مشاهده پالند سازند با همبری حوالی در و الیکا باالیی های بخش

 سازی کانی ؛ است گرفته قرار مطالعه مورد الیکا سازند از گسلیده و پرتنش مناطق در کانساری سازی کانی و شدگی غنی ای گونه به

 مربع کیلومتر 42 مساحت به وسعتی در زنگیان گسله باالدست و لیند گسله دست پایین در عموما آمده بدست نتایج از بررسی مورد

 جنس ؛ است آزمایشگاهی نتایج و صحرایی شواهد از آمده بدست ... و مس ناچیز خیلی بعضا و فلوریت شامل عمدتا که باشد می مطرح

 گاها و لیمونیتی های دگرسانی با همراه مارن ، سیلت ، شیل ، سنگ ماسه ، ای ماسه آهک ، آهکی و دولومیتی بیشتر منطقه های سنگ

 مشاهده قابل توده هیچ که گفت باید ماگماتیسم با سازی کانی ارتباط مورد در ؛ باشد می کائولینیتی و سیلیسی ، کربناتی ، هماتیتی

 بوده متنوع فلوریت های کانه رنگ ؛ شود نمی دیده منطقه های نزدیکی و سطح در ، داد نسبت آن به را مربوط کانسار بتوان که مناسبی

 مسلم آنچه ؛ است شده حاصل برشی پهنه یک در شده انجام سازی کانی ؛ است نوسان در رنگ سفید و روشن تا بنفش به مایل آبی از و

 های بافت وجود همچنین و ای رگه معدنی ماده تشکیل و ها درزه و ها شکستگی درون شارپ مرزی با معدنی ماده جایگیری است

 های فلوریت منشا ؛ دارد کانسار این در (سازی کانی از بعد دیگری و قبل یکی) تکتونیکی نسل دو حداقل وقوع از حکایت تکتونیکی

 و تکتونیکی تحرکات به بسته معدنی ماده ریخت ؛ باشد می ژنتیک اپی - ژنتیک سین صورت به احتماال ، زنگیان محدوده در الیکا سازند

 ماده تن 00111 حدود چیزی مطالعات این از آمده دست به شناسی زمین ذخیره میزان ؛ است شکل عدسی آنها حاصل های تنش

 با ذخیره این ، پذیرد صورت باالتر های پله راستای در افزونتر حفریات چنانچه و گردد می برآورد درصد 05/42 میانگین عیار با معدنی

 . باشد می اهمیت حائز صنعتی کانی و اصلی ذخیره عنوان به ، منطقه این در فلوریت حاضر حال در ؛ بود خواهد همراه افزایش
 

 زنگیان ، ها درزه و ها شکستگی ، برشی پهنه ، تکتونیکی های تنش ، فلوریت سازی کانی کلیدی : واژگان
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 مقدمه -1

 واحدهای پراکندگی چگونگی و ساختاری وضعیت از صحیح و دقیق درکی مستلزم ، زیرزمینی و سطحی منابع از گیریبهره و شناخت

 آن تولید جهت مستعد محیطی و مناسب منشأیی آنکه مگر گرددنمی ایجاد کانساری هیچ کلی طور به ؛ است منطقه در شناسیسنگ

 شناسیزمین مطالعات و بررسی ، منطقه هر در معدنی هایپتانسیل وجود عدم یا وجود تشخیص جهت گام اولین  لذا ؛ باشد داشته وجود

 عملیات انجام برای اقلیم و گیاهی پوشش و ارتفاعی لحاظ به متاسفانه که است ییالقی و مرتفع ای منطقه مطالعه مورد منطقه ؛ است آن

 منابع وجود امکان لحاظ به بایستی حال این با که باشد می خطرناک گاها ، دقیق های بررسی و شناسی زمین های برداشت و برداری نمونه

 به نسبت توان نمی ، جهان بزرگ کمربند سه از یکی در زنگیان کانسار قرارگیری به توجه با ؛ گیرد قرار بررسی مورد فلوریت اقتصادی

 تشکیل و هم کنار در کانسارها این قرارگیری و بود تفاوت بی (موجود تفاوتهای گرفتن نظر در با) کانسارها این بین تشابهات و ارتباط

 درون در زایی فلوریت کمربند با که بخشد می قوت را فرضیه این وجود مورد این و دانست تصادفی را کانسارها دیگر با تشابه و کمربند

 ، ولکانسیم از بعد یا همزمان یا قبل های اگزاسیون مثل گسترده های یندآفر توان می بلکه ، هستیم رو به رو منطقه این در الیکا سازند

 را سیال بعدی های مهاجرت و تکتونیکی خاص شرایط مثل ای منطقه فرآیندهای و تشکیل مسئول را الیکا شدن نهشت با همزمان

 های ساخت عملکرد شناخت و منطقه بر حاکم ساخت زمین شرایط با آشنایی بنابراین ؛ دانست بعدی تغییرات آمدن بوجود مسئول

 حاصله نتایج ارائه به مقاله این در ، مربوطه مطالعات انجام از پس رو این از ، بوده ضروری کامال فلوریت سازی کانی نحوه در گسله

 . است شده پرداخته
 

 شناسی منطقه زمین -2

 و باشد می ساری 0: 401111 توپوگرافی برگه و قائمشهر  0: 011111 شناسی زمین ورقه چهارگوش از بخشی مطالعه مورد منطقه

 : است ABCD نام به چهارضلعی یک شکل به مربع کیلومتر 0 مساحت به اکتشافی منطقه جغرافیایی مختصات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعه مورد منطقه چهارگوش جغرافیایی مختصات : 1 جدول

 

 کشور هزارم یکصد های نقشه راهنمای روی بر اکتشافی منطقه موقیعت جانمایی : 1 نقشه
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 ، شود پیمایش محدوده شمال به جنوب از چه هر که بوده پرشیب و عمیق های دره با کوهستانی ، زنگیان معدنی منطقه توپوگرافی نوع

 آن ارتفاع بیشینه و  متر 510 ارتفاع با تاالر رودخانه کنار به مربوط ناحیه در ارتفاع کمینه و شود می مشاهده جوانتر سنگی واحدهای

 ناشی مورفوتکتونیک تأثیر تحت بیشتر آن اطراف و اکتشافی منطقه ژئومورفولوژی . است جنگل محیط در واقع ادری سطح از متر 0250

 سنگ و شمشک سنگی ماسه و شیل سازند ، هاآبراهه و هادره ؛ است جنوب سمت به شیب با البرز شمال راندگی بزرگ گسل عملکرد از

 الگوی ، نقاط برخی در و شودمی دیده زیادی ارتفاع اختالف و است جنوب به شمال از ، بلندا افزایش روند ؛ است بریده را الیکا هایآهک

 پایداری میزان با آهنگ هم ، بلوکی و قطعه قطعه ساخت زیر همراه به ، مهم هایگسل و هاراندگی ؛ است شده تکرار نوبت چند در دره  - کوه

 شناسیریخت ، سان بدین ؛ اندریخته پی را منطقه کنونی شناسیریخت ، مربوطه ساختاری هایویژگی نیز و فرسایش برابر در سازندها

 هایسنگ بیشتر ، شده مطالعه منطقه در . نمایدمی پیروی غربی  - شرقی تقریبی راستای با هاگسل و هاچین هایساخت روند از آشکارا

 هایسنگ از کوچک بسیار هایتوده تنها و پوشانیده را منطقه گستره از اندک بخشی ، آتشفشانی هایسنگ ؛ اندرسوبی ، رخنموده

 پالند سازند از تخریبی کمتر و الیکا سازند از دولومیتی بیشتر منطقه غرب در شده دیده هایسنگ ؛ اندگردیده مشاهده گابرویی نفوذی

 همان توسط آن روی که باشدمی تریاس از ترکهن و آغازین پرمین به وابسته هایسنگ نوع از بیشتر لیند ناحیه در و شرق سوی به و

 - دولومیتی رسوبات توسط آن روی و شده دیده رودود رسوبات تاقدیس هسته در و لیند جنوب در . گرددمی پوشیده الیکا های دولومیت

 دولومیتی هایسنگ با عموماً تریاس مسیست در . پذیردمی خاتمه نسن سازند به وابسته آهک هایالیه نازک با سپس و دنبال روته آهکی

 خاتمه حاضر عهد رسوبات نهایتا و کژوراسی  – تریاس هایانباشت به باالتر افراز سوی به که باشیممی مواجه ایتوده و ایالیه ساختار با

 . پذیردمی

 

 

 

 

 

 

 

 

  آن روی بر( رنگ صورتی کادر) بررسی مورد محدوده موقعیت و شهر قائم 1:111111 شناسی زمین نقشه:  2 نقشه

 (کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان از برگرفته پایه نقشه)

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

  زنگیان روستای از : دورنمایی 1 شکل
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 البرز ساختاری  - رسوبی پهنه -3
 در اکتشاف برای مناسب مناطق انتخاب و معدنی ماده یک جوییپی برای معیار اولین شاید و مهمترین از یکی تکتونیکی جایگاه

 به شایانی کمک تکتونیکی عناصر و عوامل و ساختاری تغییرات شناخت ، معدنی هایبررسی در . باشد کشوری و جهانی مقیاس

 تأثیر دارای ایمنطقه تکتونیک ، بحث مورد  کانسار در خصوصاً ؛ نمایدمی آن هایشدگی قطع یا جانبی گسترش و معدنی توده شناخت

  - ساختاری پهنه در زنگیان محدوده ساختاری شناسیزمین دیدگاه از . است بوده سازیکانی و نهشت وضعیت با نزدیک و مستقیم

 به که است ایران صفحه شمال هایبلندی شامل البرز ساختاری  - رسوبی پهنه ؛ است گرفته قرار مرکزی البرز شرقی بخش رسوبی

 مرز ، شناسیریخت زمین نگاه از . دارد امتداد خراسان تا آذربایجان از ، غربی  - شرقی عمومی راستای یک در ، مرکب تاقدیسی شکل

 البرز شمالی مرز ، شناختیزمین نگاه از . است خزر ساحلی دشت و ترشیری هاینهشته از متشکل ماهورهای تپه بر منطبق البرز شمالی

 ولی ؛ است آمده وجود به پسین تریاس در توران کره سنگ با البرز ایقاره کره سنگ برخورد از که است کهن تتیس درز زمین به محدود

 ؛ نیست روشن چندان البرز جنوبی حد ؛ است شده پوشیده جنوب به شمال از شده رانده هایورق با درز زمین محل نقاط بیشتر در

 که رسدمی نظر به چنین ولی ؛ اندشده دانسته البرز جنوبی مرز ،  عطاری گسل و سمنان گسل ،  گرمسار گسل ،  البرز آنتی ،  تبریز گسل

 مرز ، نگاریکوه نظر از . باشد تدریجی البرز پهنه به مرکزی ایران پهنه از گذر و باشد نداشته وجود البرز جنوبی مرز در شاخصی مرز

 آذرآواری و آتشفشانی هایسنگ فراوانی . دارد گسترش افغانستان پاراپامیسوس کوههای تا آن شرقی مرز و کوچک قفقاز تا البرز غربی

 ترکیه  - قفقاز ناودیس بزرگ از بخشی البرز ، اروپا ساخت زمین نقشه نخستین در تا بود شده سبب ، البرز جنوبی دامنه در ، ترشیری

 و البرز ایچینهسنگ واحدهای از بسیاری که شد یقین ، ایران نواحی دیگر در آن با همسان ماگمایی هایسنگ وجود ولی ؛ شود دانسته

 دانست مرکزی ایران ایحاشیه هایچین توانمی را البرز که ایگونه به هماننداند ، تشکیل شرایط و رخساره دیدگاه از ، مرکزی ایران

ویژه  به هارخساره سنگ بر تکیه با ، علوی . اندداشته اساسی نقش آن پیامدهای و توران و ایران صفحه دو برخورد آن گیریشکل در که

 تقسیم زیر شرح به و بزرگ نگاشتیچینه  - ساختیزمین واحد چند به را البرز هایسنگ همه ، البرز رسوبی حوضه بر ساخت زمین نقش

 : کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اردویسین  - پسین پرکامبرین سکوی توالی 

 بررسی رسوبی ایران و جایگاه محدوده مورد  -  بندی ساختاری پهنه:  3 نقشه

 شناسی و اکتشافات معدنی کشور( زمین )برگرفته از سازمان
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 دونین  - میانی اردویسین بیرونی( و )درونی ماگمایی هایسنگ 

 میانی تریاس  - دونین قاره فالت توالی 

 میانی ژوراسیک  - باالیی تریاس خشکی پیش هاینهشته 

 شمالی و جنوبی البرز در ناهمسان رخساره دو با ، کرتاسه  - میانی ژوراسیک قاره فالت توالی  

 البرز در قلیایی و مرکزی  - غربی البرز در قلیایی  - کلسیمی شیمیایی ترکیب با ، یکئسنوزو سن به البرز ماگمایی مجموعه 

  شرقی

 شمالی و جنوبی البرز در ناهمسان رخساره دو با ، یکئسنوزو کوهزایی با همزمان رسوبات  
 

 با ، خاص ساختیزمین شرایط در همگی که است سازند چندین یا چند شامل باال در شده یاد واحدهای از یک هر : که است گفتنی

 . اندشده انباشته ، مشابه ساختیزمین  - رسوبی شرایط
 

 مرکزی البرز ساختاری بندیتقسیم -4

 ساختاری واحد چند به البرز متفاوت هایدیدگاه با تا شده سبب ، البرز کوههای ساختاری روند با موازی ، طولی گسل چندین گذر

  . شود تقسیم متفاوت

 : باشدمی زیر شرح به که ، (0592)اشتولگین  است شده تقسیم ساختاری ایالت 5 به جنوب به شمال از لحاظ ساختاری به البرز
 

 شمالی نئوژن ایالت زیر 

 گرگان باالزده و برآمده ایالت زیر 

 مرکزی شمال ایالت زیر 

 مرکزی جنوب ایالت زیر 

 یرترشی جنوبی ایالت زیر 

 جنوبی پیشانی آمده باال ایالت زیر 
 

 : (0491 هزاد)درویش شودمی تقسیم اصلی بخش سه به ساختاری روند براساس البرز دیگر بندیتقسیم در همچنین

 است الهیجان گسل آن نهایی حد که غربی البرز . 

 مرکزی البرز 

 شرقی البرز 
 

 استوار زمین سنگی واحدهای مبنای بر بندیتقسیم این ؛ شودمی تقسیم جنوبی و شمالی بخش دو به البرز بندیتقسیم دیگر نوع در

 . است
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مرکزی البرز در عمده هایراندگی و هاگسل عملکرد به توجه با البرز ساختاری هایپهنه زیر:  2 شکل
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 البرز کوهزایی حرکات ، جغرافیا دیرینه -5

 کوهزایی ؛ باشدمی یک(ئسنوزو و )مزوزوئیک آلپی ، کامبرین( )پره آسینیک مهم یکوهزای دو حاصل البرز جبال سلسله ساختمان

 شده پرکامبرین در سنگ پی شدگیتخس و پیوستگی بهم موجب که گرددمی مشخص دگرگونی وسیله به اساساً البرز در آسینیک

 سیلتی هایشیل مرکزی البرز هایسنگ ترینقدیمی . باشدمی عربستان سپر شمالی گسترش همان مستقیماً سنگ پی این که ، است

 نوپروتروزوبیک جوانتر هایردیف به کهر سازند گذر احتمال بودن تدریجی حتی و نسبی شیبیهم . است کهر سازند به متعلق رنگ سبز

 پالئوزوئیک طول در . است نشده دیده البرز کوههای در کاتانگایی رویداد عملکرد از روشن شواهدی که دهدمی نشان را سلطانیه( )سازند

 مهم نبودهای وجود . است شده پوشیده ایقاره یکنواخت پالتفرمی رسوبات وسیله به ، البرز جمله از ایران نواحی اکثر ، میانی تریاس تا

 . شودمی داده نسبت هرسینین و ونیندکال با سنهم زایخشکی هایباالآمدگی به پرمین از قبل و دونین از قبل به مربوط شناسیچینه

 مرکزی البرز در بازیک ولکانیسم وجود . است نشده مشاهده یکئپالئوزو طبقات در کوهزایی حرکات موید ایزاویه دگرشیبی هیچگونه

 دوران رسوبی تاریخ در جنوبی کاسپین بلوک نفوذ و تأیید . شودمی دیده البرز جای جای در مختلف مقاطع در آن آثار و پرمین در

 . است شده ریزیپایه ، پرکامبرین در بلوک این توسطًً ظاهرا ، البرز کمربند غربی  - شرقی جهت و است مشهود مزوزوئیک و یکئپالئوزو

 پرمین زمان حرارتی استوای از عبور همچنین و عربستان  - زاگرس ورقه از جدایش و مرکزی ایران ورقه تریاس - پرمین شمالی حرکت

 مرکزی ایران بین نئوتتیس اقیانوس تولد و زایش همچنین و شده بوکسیتی  - التریتی رسوبات تشکیل و پیدایش موجب تریاسیک  -

 یفرسایش و ایناحیه باالآمدگی و رسیده پایان به باالیی میانی ستریا در ، پالئوزوئیک فرمیپالت پایدار شرایط . شودمی سبب را زاگرس و

 ضخامت و جنس تغییرات نتیجه در و شده جدید رسوبی هایحوضه و گودالها پیدایش موجب پیشین سیمرین کوهزایی فعالیت دلیل به

 بخش در ایران دیگر نقاط از خیلی مانند ؛ است شده سبب را رسوبی هایحوضه کف یا پوسته ثبات عدم و کرتاسه و وراسیکژ رسوبات

 پیشین سیمرین ساختی زمین حرکات نتیجه در ، الیکا سازند فوقانی و میانی هایبخش کربناته هاینهشته تشکیل از پس ، البرز اعظم

 قرار فرسایش و هوازدگی معرض در و گردیده خارج آب از رسوبی هایحوضه ، نقاط از بسیاری در و شودمی دیده رسوبی انقطاع یک

 و دولومیتی هایآهک در موجود سطح فرسایشی روی بر آهن اکسیدهای و التریتی مانده برجای رسوبات نقاط بعضی در ، اندگرفته

 بخصوص موارد بسیاری در که است آن دیگر ذکر قابل مسئله . است شدهمی تشکیل متغیر هایضخامت با الیکا سازند فوقانی قسمت

 به و گیرندمی قرار هم کنار در متفاوت قاعما به مربوط و مختلف هایرخساره ، مکانی کوتاه فواصل در بعد به میانی تریاس زمان در

 یا و رسوبگذاری با همزمان فعال هایگسل امتداد در قائم جابجایی و حرکات دلیل به تواندمی مسئله این . شوندمی تبدیل یکدیگر

)تریاس  در و شمشک سازند زیر در آن نلآلکا ولکانیسم و ایهرقا کافت مجدد فعالیت یا زایش . باشد حوضه کف هایبلندی و پستی

 گسترش از نشان مسئله این . است شده گزارش و داغ کپه ، مرکزی ایران ، البرز در بسیاری از نقاط ، ژوراسیک  - مرز تریاس پسین(

 شدن محدود باعث کرتاسه ولکانیسم گسترش و داشته ادامه کرتاسه دوره تا البرز رفتگی فرو . دارد آن بودن فراگیر و ولکانیسم فعالیت

 البرز آمدن باال و نئوتتیس تروسیع گسترش و اوراسیا با آن برخورد و مرکزی ایران پلیت شمالی حرکت پایان با کرتاسه در . شودمی آن

 شده البرز خوردگی چین به منجر که واقعی حرکات اولین . کندمی شدن جدا به شروع )کاسپین( شمالی از جنوبی فرورفتگی ، مرکزی

 اوایل در البرز جبال تشکیل موجب و گشته مبدل خشکی به شمال در قبلی فرورفتگی محدوده و ، افتدمی اتفاق سنپالئو در ، است

 داده تشکیل را مرکزی ایران وسیع فرورفتگی و یافته گسترش سریعاً البرز جنوبی فرورفتگی برعکس ؛ است شده سنوزوئیک دوران

 مرکزی ایران در ترجنوبی قسمت و البرز جنوبی دریای سنائو دریایی زیر ولکانیکی تشکیالت کیلومتر 2 از بیش آن دنبال به و است

 . ندارد وجود البرز شمالی یال از بخشی و مرکزی هایقسمت در کلی طور به لیگوسنا و سنائو رسوبات که حالی در ، است آمده بوجود

 کاسپین فروافتادگی نام به که گردیده وسیع فرونشست با ایناحیه به تبدیل ، اولیه جنوبی کاسپین بلوک مرکزی قسمت حاضر حال در

 و بیشتر شدن مرتفع موجب حرکات این ؛ است افتاده اتفاق سنالیگو اواسط یا اوایل در کوهزایی فاز دومین . شودمی خوانده جنوبی

 آن پیآمد موالس ضخیم رسوبات شدن انباشته و سریع هایفرونشینی که ، است گردیده البرز کمربند مرکزی قسمت بعدی فرسایش

 و گسلش موجب حرکات این ؛ است افتاده اتفاق سنستوئیپل اوایل یا پلیوسن اواخر در البرز مهم کوهزایی حرکات آخرین . است بوده

 . است گردیده البرز شدن ترمرتفع و جنوب( طرف به البرز جنوب در و شمال طرف به البرز شمال )در مالیم هایراندگی رو

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 
 

 

 

 هایپدیده ، قاره فالت حیات گرفتن پایان ضمن ، برخورد این اثر در و کرده برخورد توران ورق و البرز ایقاره کره سنگ ، پسین تریاس در

 شکل میانی ژوراسیک  - پسین تریاس خشکی پیش رسوبی هایحوضه و انجام گرانیتوییدی هایتوده جایگیری ، دگرگونی ، فراخاست

 ، آمل همچون نقاط ایپاره در و ستبرتراند شمالی دامنه یکئپالئوزو رسوبات که دهدمی نشان البرز جغرافیای دیرینه بررسی . اندگرفته

  - باال تریاس زغالدار رسوبات ستبرای ، ضمن در . است اندازه کمترین در تریاس و پرمین هایسنگ میان رسوبی ناپیوستگی کندوان

 آتشفشانی هایسنگ توجهی حجم قابل باالیی کرتاسه هایسنگ یا و است جنوبی دامنه برابر چندین ، شمالی دامنه در میانی ژوراسیک

 جنوبی دامنه از ترعمیق البرز شمالی دامنه رسوبی حوضه یکئمزوزو  - یکئپالئوزو هایزمان در که دهندمی نشان هانکته این . دارند

 و راندگی گسلش شمالی دامنه در که حالی در و کرده عمده تغییر جغرافیا دیرینه شرایط بعد به یکئسنوزو از که حالی در است بوده

 متر هزار چند آن در که است داشته وجود فرونشستی حال در و ژرفا کم ، پسرونده دریای ، البرز جنوبی دامنه در ، داده روی فراخاست

 . است شده نهاده جای بر کوهزایی با همزمان تخریبی - آذرآواری هایانباشته
 

 ایناحیه ساختی زمین رخداد -6

 رخدادهای تا است مناسب اساس این بر ، هستند ترجوان به تریاس هایزمان به منسوب بررسی مورد محدوده هایسنگ که آنجا از اما

 رویدادهای اگرچه ، پیشین سیمرین کوهزایی رویداد با همزمان ، پسین تریاس در . گیرد قرار ارزیابی مورد البرز در دوره این شناسیزمین

 فرارانش و راندگی هایگسل گیریشکل موجب البرز  ناپویای ایقاره حاشیه با توران پویای و فعال ایقاره حاشیه برخورد از ناشی

 رویداد با همزمان ، پالئوسن در واقعی آلپی کوهزایی نخستین ولی شده البرز شمالی لبه روی بر کهن تتیس اقیانوسی هایمجموعه

 همزمان هایآواری انباشت ، کوهی میان رسوبی هایحوضه پیدایش ، فراخاست و خوردگیچین ، راندگی گسلش با که داده رخ ، الرامید

 کوهزایی . شد خواهد بحث نیز محدوده در آن شواهد ادامه در که است بوده همراه جنوب سمت به خشکی پیش مهاجرت و کوهزایی با

 آن پیامدهای از کوهی میان هایحوضه گسترش و زمین گسترده شدن خارج آب از درونی ماگماتیسم که بوده الیگوسن آغاز در بعدی

 و شدن مرتفع ، راندگی ، گسلش ، آن حاصل که گرفته صورت پلیستوسن اوایل یا پلیوسن اواخر در آلپی کوهزایی فاز بازپسین . است

 (1361 سیاقی از اقتباس) البرز ساختاری ستون:  3 شکل
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 . است غربی  - شرقی همگانی روند با ناهماهنگ و مالیم هایچین نوع از بیشتر البرز شناختیزمین ساختار . است البرز امروزی سیمای

غربی  جنوب  - شرقی شمال ساختارها روند ، شرقی بخش در ولی دارند شرقی جنوب  - غربی شمال روند ساختارها ، البرز غربی بخش در

 عواملی البرز خوردهچین ساختارهای گیریشکل در که است گفتنی . رسندمی یکدیگر به مرکزی البرز در ناهمسان روند دو این . است

 شرقی جنوب  - غربی شمال لغز امتداد هایگسل عملکرد سرانجام و راندگی هایگسلش عملکرد ، توران و ایران صفحه برخورد مانند

 ساختار در همچنان راندگی هایگسلش ، خوردگیچین از جدا . دارند نقش ، شرقی البرز در غربی جنوب  - شرقی شمال و ، غربی البرز در

 مقدار به ساختاری هایورقه تا شده سبب که است راندگی گسلش نوع از البرز چیره ساختاری الگوی . اندداشته سازنده بسیار اثر البرز

 راندگی گسلش نسل دو حاصل ، مرکب ایگرده ساختارهای . آید وجود به مرکب ایگرده نوع از دوپلکس هایسیستم و حمل زیاد

 هاراندگی دوم نسل ؛ است پیشین سیمرین ، برخوردی حوادث با ارتباط در و میانی ژوراسیک از پیش سن به هاراندگی یکم نسل ؛ هستند

آلپی  هایراندگی ولی دارند پذیرشکل ویژگی سیمرین هایراندگی کرد توجه باید . است آلپی کوهزایی با ارتباط در و یکئسنوزو سن به

 در ؛ است البرز روند موازی ،  NW-SE آنها عمومی روند و دارند شرقی شمال سمت به شیبی ، شده یاد نسل دو هر ؛ دارند شکننده ویژگی

 اثر در ؛ اندشده جابجا (SW) خشکی پیش سمت به  (NE) خشکی پس از گوناگون هایورقه ، سخن مورد راندگی نسل دو عملکرد نتیجه

 برده ترکهن هایسنگ روی بر ترجوان واحدهای نیز ، گاهی ولی اندشده حمل ترجوان واحدهای روی بر ترکهن هایسنگ هاراندگی این

 . اندشده
 

 زنگیان محدوده ساخت زمین -7

 هر که است مشخص برگه این به کلی نگاهی با ؛ است گرفته قرار قائمشهر 0 :011111 برگه  در زنگیان محدوده شد بیان که همانطور

 به جنوب در متر 4011 از نیز ارتفاعات و هستند مشاهده قابل جوانتر سنگی واحدهای ، شود پیمایش محدوده شمال به جنوب از چه

 تاثیر تحت شدت به شناسیریخت که است آن گویای ایماهواره تصاویر بررسی ؛ یابدمی کاهش دریا سطح از شمال در متر 011

 ؛ اندداده شکل را منطقه کلی شناسیریخت اصلی گسل 4 راستا این در ؛ باشدمی منطقه شناسیسنگ گاهی و منطقه ساختارهای

 برگه شمال در دشت از شمالی ماهورهای تپه جداکننده واقع در غربی - شرقی تقریبی روند با خزر  - مازندران گسل ، ترشمالی گسل

 هایسنگ نظیر جوانتر هایسنگ روی بر شمشک سنگی واحدهای شدن رانده سبب که البرز لاشم اصلی گسل ، آن جنوب در ؛ است

 ساختارهای همچنین و مورفولوژی در اساسی نقش ، است شده میوسن  الیگو و کرتاسه

 .  دارد جنوبی بخش در گرفته شکل تکتونیکی
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 04 در ؛ کندمی کنترل را خود جنوبی ساختارهای رسدمی نظر به و است گرفته قرار زنگیان محدوده شمال کیلومتری 00 در گسل این

 این ؛ است قائمشهر محدوده اصلی هایگسل از لرزنه - بند هلل گسل زنگیان( محدوده شمال کیلومتری 4 )در گسل این جنوب کیلومتری

 البرز شمالی اصلی گسل راستای در منطقه شدگی کوتاه در که بوده البرز شمال گسل با خانواده هم نوع از جنوب سمت به شیب با گسل

  پذیریشکل ساختارهای ، شمشک سازند پذیرشکل سنگی واحدهای به جنوب سوی از فشارش گفت باید واقع در ؛ کندمی بازی نقش

 

 

 و خوردگیچین تاثیر تحت را االستیک - پالستو رفتار با سنگ ماسه و شیل سنگی واحدهای ، است شده حاصل سیمرین در احتمال به

 .  است کرده منجر روراندگی یا و راندگی نوع از گسلش به نهایت در

 
 

 در آپون تاقدیس واقع در ؛ باشدمی ردیابی قابل مختلف مقیاس در نیز زنگیان محدوده در راندگی گسلش و خوردگی چین ساختارهای

 . شودمی بند هلل گسل به محدوده آن شمالی یال و شده حاصل مکانیسمی چنین با که است ساختاری ، زنگیان محدوده غرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مقیاس بدون) بند هلل گسل و البرز شمال گسل محدوده در راندگی و چینش از شماتیک مدل:  4 شکل

 آن روی بر آپون تاقدیس موقعیت و قائمشهر برجسته 1:111111 شناسی زمین نقشه : 5 نقشه
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 زاییکانی و زنگیان محدوده ساختاری شناسیزمین -1

 ترینشاخص ، اول نگاه در ؛ باشندمی محدوده در ساختاری اصلی عناصر از راندگی سپس و خوردگیچین گردید عنوان که همانطور

 هایسنگ ماسه و شیل روی بر الیکا سازند آهکی و دولومیتی واحدهای شدن رانده سبب که است F1 راندگی گسل محدوده ساختار

 . است شده شمشک سازند

 

 

 

 

 N046/18  آن شیب جهت و شیب مشخصات میدانی بازدیدهای طی در ؛ است گرفته قرار زنگیان روستای شمال در گسل این  : F1 گسل

 ؛ است تشخیص قابل گسل این پیشانی در رسی آلتراسیون از آثاری اما شودنمی دیده گسل روی بر سازیکانی اثرات ؛ گردید برداشت

 به تفلوری سازیکانی آثار ، F1-1 گسل راستای در که شودمی دیده لغزی شیب مولفه با راستالغز گسل دو راندگی این شرق شمال در

 جاده ترانشه و شده حفر اکتشافی هایترانشه همچنین ؛ باشدمی رویت قابل ، شده تشکیل آبراهه در نیز رنگ بنفش بلورهای صورت

 ، محل در موجود جنگلی پوشش علت به اما ؛ است گرفته قرار گسل این امتداد در ، شودمی دیده آن در سازیکانی آثار که دسترسی

 شده حاصل برشی  - کششی تنش اثر بر مذکور ساختار رسدمی نظر به ، منطقه مورفولوژی به توجه با اما نگردید مشاهده گسل صفحه

 . باشد
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 تقریب به واقع در که بوده  N045/45 گسل هندسی مشخصات ؛ است گرفته قرار  F1 گسل شرق شمال کیلومتری 4 حدود در  : F2 گسل

 ؛ است شده شمشک سازند هایسنگ ماسه و شیل روی بر الیکا واحدهای شدن رانده سبب که است زیاد شیب با اما  F1 گسل مشابه

 امالح و اکسیدآهن ، رسی هایکانی از اثراتی اما است محدوده در زاییکانی فاقد گسلی پهنه داد نشان منطقه در گسلی زون بررسی

 پهنه در ، هستند کلسیت اکثرا که داغ آب از باقیمانده

 و گسل شیب مکانیسم اساس بر ؛ شودمی دیده گسلی

 در مذکور گسل گفت باید شده مشاهده لغزهای خش

 . است گرفته شکل منطقه در برش  - فشارش تنش
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 مشخصات میدانی هایفعالیت براساس ؛ نمود لحاظ سازیکانی دیدگاه از منطقه ساختار تریناصلی توانمی را گسل این  : F3 گسل

 حدود که گسل این زون موازات به ؛ است شده شناسایی راستگرد مولفه و نرمال کارکرد با N145/70-50 گسل این شیب جهت و شیب

 مراتب به فلوریت زاییکانی ، است مشاهده قابل زنگیان روستای به دسترسی جاده در و است تخمین قابل بیشتر گاهی و متر 001 تا 011

 در که است توضیح به الزم ؛ باشدمی منطقه در شده حاصل شدید ارتفاع اختالف محدوده در گسل این تاثیرات دیگر از ؛ شودمی دیده

 F3 گسل خانواده هم ساختارهای از شکستگی این داد نشان هابررسی که شودمی دیده اصلی شکستگی یک ، نیز گسل این شرق جنوب

 و سنگی واحدهای تکرار ، افتادن پایین سبب که است منطقه در

 . است شده محدوده این در پرتگاهی مورفولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rockwork افزارنرم در(Rose Diagram)  سرخی گل نمودار نشدن رسم علت -9

دیاگرام  رز، هیچ وقت  باشدقرار گرفته است بنابراین چون تعداد دیتا کم می F1 ،  F2 ،F3گسل  4مطالعه  در محدوده مورد

، تحلیل آماری صورت بگیرد و  دیاگرام رز، زیرا قرار است براساس  دهد(میورک هم خطا  افزار راککنند )حتی نرمتهیه نمی

: دو  چیز معلوم است ، همه در مورد تنها سه گسل ؛ ، که با حجم زیادی از دیتا روبرو باشیم شوداین تحلیل زمانی انجام می

)تقریباً  SE، دارای راستای  4گسل شماره  ؛ باشندمی  NEو با شیب به سوی  NW - SE، دارای راستای  4و  0گسل شماره 

 رزباشد و چیز به سادگی قابل بیان می همه ؛ نشان داده است N55Eدرجه به سوی  91تا   01عمود بر دو مورد اول( و شیب 

تحلیل آن را ونت و یتوانستیم استر، می اگر دیتایی از سطوح گسلی و سازکار موجود بود ؛ دیاگرام در این مورد کاربردی ندارد

 . لغز و سازکار هست نشان دهیم چون نیاز به خش
 

 شمال به دید  - راندگی پهنه پرکننده رسوبات و F2 راندگی گسل از نمایی : 7 شکل

 زنگیان محدوده مورفولوژی و سنگی واحدهای جایی جابه در F3 گسل کارکرد تاثیر از نمایی : 1 شکل

 F3 گسل طول در شده ایجاد لغزهای خش از نمایی : 9 شکل
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