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 يباچهد

بشر امـروزي نيـز بـه     و بوده ها براي انسان گاه ترين سكونت طور قطع جذاب هگذر تاريخ، بسواحل در 
پرجاذبه براي سـكونت مـد نظـر     تبعيت از نياكان خود همواره مناطق ساحلي را به عنوان يك منطقة

 7/1)برابـر بـا    جهـان مـردم  دو سـوم  حدود ميالدي  0222اي كه در پايان سال  به گونه ؛داشته است
 .كردند كيلومتري از دريا زندگي مي 02ميليارد نفر( در حاشيه 

هايي براي  كننده ظرفيت كيلومتر طول، فراهم 4822با قريب به  جمهوري اسالمي ايرانسواحل        
اين در حالي اسـت كـه موقعيـت ژئوپلتيـك منـاطق       .اعي هستندريزي توسعه اقتصادي و اجتم برنامه

سـو و نـاهمگون بـودن شـرايس زيسـت محيطـي و        دريايي كشور در شمال و جنوب از يكساحلي و 
تحقق هرگونـه برنامـه توسـعه را در ايـن منـاطق بـا       از سوي ديگر، جغرافياي طبيعي سواحل كشور 
ايي كه امروزه به سبب نبود مديريت يكپارچـه بـر   ه رفت از چالش برون پيچيدگي همراه ساخته است.

اي و فرابخشي است و تنها با شناخت  رشته ريزي بين نيازمند برنامه ،مناطق ساحلي كشور سايه انداخته
ريزي بر اساس منطق آمـايش سـرزمين و اصـول توسـعه      به سواحل و برنامه مشكالت اساسي مبتال

 .كشور فائق آمدتوان بر مشكالت مناطق ساحلي  پايدار مي

از فصل حمل و نقل برنامه سوم  42به دنبال الزامات ملي از جمله قوانين راهكار اجرايي شماره        
المللي از جمله  هاي بين برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و توصيه 01و ماده 

بنـادر و    سـو و الزامـات قـانوني سـازمان     كنفـرانس زمـين از يـك    03فصل هفدهم سند دسـتوركار  
ها و تأسيسات ساحلي و دريايي بـا حـق نظـارت بـر      دريانوردي مبني بر اجازه ساخت و تأسيس سازه

برداري پايدار از سواحل، تهيه طـرح   برداري و متعاقب آن لزوم تهيه طرحي باالدستي جهت بهره بهره
ادر سازمان بنادر و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور در دستور كار اداره كل مهندسي سواحل و بن

آغاز و در سه مرحله تدوين گرديد،  3180نتايج نهايي اين مطالعات كه از سال  .دريانوردي قرار گرفت
پس از طي مراحل استصـوابيه آن در شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري،  طـي ابالغيـة شـماره         

ي و دبيـر شـوراي   صادره از سوي معاون وقت وزير راه و شهرساز 24/20/33مورخ  33/122/14030
 .هاي ساحلي ابالغ گرديد عالي شهرسازي و معماري كشور جهت اجرا به استانداران استان

 جمله از خشكي و دريا متقابل تأثيرات اثر در ساحلي مناطق پذيري آسيب ميزان و ها محدوديت       
 قـرار  تأثير تحت را مديريتي و استراتژيك هاي گيري تصميم اساس و كليات تواند مي كه است عواملي
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 اصـول  بـا  منطبـق  اگر مربوطه هاي دستورالعمل تدوين و مديران گيري تصميم كه است بديهي. دهد
 پيشـرفت  و ارتقـا  در صـحيح  راهبردي به تواند نمي نباشد، ساحلي منطقه طبيعت هاي ويژگي و حاكم
 .گردد منجر ساحلي منطقه

سازمان بنادر و دريانوردي با تأكيد بر رسالت خود اقدام به انتشار دسـتاوردها و نتـايج ارزشـمند           
جهت استفاده پژوهشگران و دانشـجويان   (ICZM)مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور
بـا   سـاحلي  مـديريت  در ژئومورفولوژيك و شناختي زمين نموده است كه در مجموعه حاضر، مطالعات

ساحلي  ناحيه در ها آن آينده و حال در گذشته، زمين بيروني و دروني فرآيندهاي روند نماياندن هدف
 را تغييرات بيني پيش امكان گذشته، در ها فعاليت روند حال عين مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در

 .است ساخته فراهم در آينده

از كليه عوامل اجرايي اين مطالعات و تمامي كساني كه  مراتب سپاس و قدرداني را داند الزم مي       
اند، به ويـژه شـوراي عـالي شهرسـازي و معمـاري وزارت راه و       در اين زمينه همكاري مؤثري داشته

 مناطق يكپارچه ها و نهادهاي كشوري و لشكري مشاركت كننده در طرح مديريت شهرسازي، سازمان
طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشـور، دانشـگاه    كشور، اعضاي محترم كميته راهبري ساحلي

و آقايـان دكتـر محمدرضـا     3خصـوص آقـاي دكتـر محسـن سـلطانپور      خواجه نصيرالدين طوسي بـه 
جهـت بررسـي علمـي كتـاب و      4، آقاي دكتر سياوش شـايان 1معصومي و دكتر حميدرضا 0رضا غريب

محمدرضا الهيار،  ضا كبريايي، مهندسمديران و كارشناسان سازمان بنادر و دريانوردي، مهندس علير
 ها مختاري و حقيقت ابراز نمايم. اله رضازاده و خانم آيت مهندس

 دریانوردی و بنادر سازمان

 

 

 

                                                 
 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 5
 استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی رودخانه ها و سواحل، پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداری کشور. 1
 اسالمی واحد بندرعباس.شناسی، دانشگاه آزاد  استادیار و عضو هیات علمی گروه زمین 1
 گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس. -استادیار ژئومورفولوژی 4
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 گفتار پیش

هاي علمي، به ويـژه در علـوم    مجامع علمي ايران در دو دهه اخير رشد چشمگيري را در غالب زمينه
ات، صدها مستند علمي است كـه در داخـل و خـارج كشـور     اند. حاصل اين تجربي زمين، تجربه كرده

شناسي در مطالعات مختلف مهندسـي   است. از طرفي، جايگاه علوم زمين مخصوصاً زمين  منتشر شده
هرچه بيشتر بر مـديران اجرايـي كشـور     (ICZM)سواحل و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي كشور

گـذاري هدفمنـد در دهـه گذشـته،      آشكار شده است. از اين رو، سازمان بنادر و دريانوردي با سـرمايه 
هاي  سازي در سطح كالن ملّي و در استان هاي بلندي در اعتالي اين علم و كاربرد آن در تصميم گام

شناسـي   ها انتشار چندين گزارش تخصصـي زمـين   ترين رهآورد اين تالش ساحلي برداشته است. مهم
 هاي ساحلي كشور بوده است. براي استان

كتاب حاضر، در تكميل اهداف بلند سـازمان بنـادر و دريـانوردي و بـا نگـاه ويـژه بـه اهميـت                
شناسي در مديريت يكپارچه مناطق ساحلي و مديريت خس ساحل تنظـيم و تـأليف شـده اسـت،      زمين
كيلومتري از نوار  02هاي جنوبي درياي خزر )بازه  شناسي كرانه هاي زمين در آن ويژگي اي كه گونه به

شناسي سازندها و واحـدهاي سـنگي و رسـوبي،     شناسي و سنگ ساحلي(، شامل پيدايش، ارتباط چينه
شناسـي   خيزي، باالآمدگي و فرونشيني سواحل، مخاطرات زمين ها و لرزه هاي ساختاري، گسل ويژگي
لغزش و روانگرايـي( و بـاالخره منـابع طبيعـي تجديدناپـذير ايـن        ها، زمين ي و ناپايداري شيب)پايدار

مناطق، به تفصيل تشريح شده است. اين كتاب كه در نوع خود براي نخستين بار در كشور تـدوين و  
توانـد محققـين، مـديران و كـاربران      هاي ارزشمندي است كـه مـي   ها و نقشه تاٌليف شده، حاوي داده

سـازي، بـه نحـو     هاي مختلف مطالعاتي و اجرايي و تصـميم  هاي جنوبي درياي خزر را در زمينه رانهك
 مؤثري ياري دهد.

هاي جنـوبي دريـاي خـزر كـه      شود كه براي اطالع از وضعيت ژئومورفولوژيك كرانه يادآور مي       
مـديريت يكپارچـه    ژئومورفولوژي در»شناسي است، كتاب ديگري تحت عنوان  الزمه مطالعات زمين

مناطق ساحلي كشور )جلد اول: سواحل درياي خزر( تهيه شده كه مكمل اين كتاب است و خوانندگان 
 توانند به آن مراجعه كنند. محترم مي

 توسعه و تجهیز تمعاون

 5111پاییز 
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 موضوع اهمیت

پايـه در كليـه مطالعـات مهندسـي سـواحل و       هـاي ويژگي ترين  مهميكي از  شناسي زمين خصوصيات
در واقع ظرف و جايگـاه   ،تشكيل دهنده آن يد. كره زمين و اجزانرو شمار مي مديريت مناطق ساحلي به
، ين ظـرف بـزرد در بـازه منـاطق سـاحلي     متشكله ا يشناخت اجزا بوده، وها  استقرار درياها و اقيانوس

و  ،علـوم زمـين در مقيـاس كلـي     ،. از طرفـي بـود خواهـد  گام در شـناخت عوامـل محيطـي     ترين مهم
ظرف،  بسـتر و   يها و ابعاد پنهان و پيدادانش و علومي هستند كه ناشناخته ،به طور اخص شناسي زمين

ـ پ يو چگـونگ  تيـ كنند. شـناخت ماه عوامل سازنده و مخرب بنيادين مناطق ساحلي را ارائه مي  شيداي
 يكـاربر  نـه يو اتخاذ روش به يريگميدر آنها در تصم تيريمد يهاطرح يو محل اجرا ،مناطق ساحلي

ـ  اجرا و مكان تيموقع دييعدم تأ ايو  دييدارد. تأ ياكننده نيينقش تع ،يساحل ياراض غالـب   نـه يبه يابي
شـوند.   يمـ  ارزيـابي شناسـي   زمين يها تيو قابل ها تيبراساس محدود ،يعمران مناطق ساحل يها طرح
از  يتر عيوس يها و جنبه ،بوده يشتريتنوع ب داراي، ها مشخصه ريخالف سابر  ،شناسي زمين هاي ويژگي

در ارتبـاط تنگاتنـگ اسـت. سـاختار      ،يمتنوع مناطق ساحل يها يكه با كاربردربرداشته وضع موجود را 
كه يـا در   ،يند دروني و بيروني استاكنوني آن متأثر از دو دسته فرريخت  زمينزمين در ناحيه ساحلي و 

 فراينـدهاي ر يثتـأ حاصـل   ؛دهنـد  ميشكل اند و يا در حال حاضر به نواحي ساحلي  گذشته فعاليت داشته
يـا   ايجـاد  باعث و هم بوده،ها  همانند كانسارها و هيدروكربن ،تشكيل منابع طبيعي غير زنده ، هممذكور
اي، تاالبي، كوهسـتاني، بيابـاني، سـاحلي و...(     هاي درياچه طبيعي )مانند اكوسيستم هاي وسيستمتغيير اك
هاي مناسب براي سكونت و منـابع مناسـب    به سرزمين ،اي انسان هاي توسعه كه فعاليت  . از آنجااند شده

هـاي الزم بـراي اعمـال     و زيربناي داده ، اساسشناختي هاي زمين پديدهو  داشته،برداري نياز  براي بهره
هـاي جنـوبي دريـاي     شناسي كرانه هاي زمين با ارائه ويژگي ،اين كتاب .ندرو شمار مي بهمديريت ساحلي 

 محسوب شود. مناطق ساحلي،و كاربران  سازان، مديران تواند راهنماي مناسبي براي تصميم خزر، مي

خيزي،  لرزه ،، ساختار زمين و به تبع آنشناسي سنگبا تكيه بر  ،هاي زمين بندي ها و پهنه نقشهتوسعه 
هـاي   هـا و اسـتقرار صـنايع و زيرسـاخت     گـاه  از جمله طراحي سكونت ،هاي مناسب فعاليت در طراحي
بـرداري از   بندي منابع معدني و نقاط آالينده حاصل از بهـره  همچنين پهنه ؛اي بسيار مفيد است توسعه
هاي  بندي پديده هاي حاصل از آن را آشكار ساخته است. پهنه اي و يا محدوديت بسترهاي توسعه ،آنها
 ،هاي پايدار و ناپايدار همراه با تعيين پهنه ،غالب كنوني در نواحي ساحلي نيز فرايندهاي ساختي و زمين

هـاي مهندسـي سـاحلي بسـيار      دهي فعاليت اي، در جهت هاي توسعه ها و فرصت و نمايش محدوديت
 ارزشمند است. 
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مورد شناسي  زمينهاي  مشخصه اماگيرد،  مي بر زمين، طيف وسيعي از مطالعات تخصصي را در علوم
 اند از:  عبارتكه در اين كتاب به آنها پرداخته شده است،  (SMP) 3مديريت خس ساحل طرحدر  نياز

 ؛سازندها و واحدهاي سنگي شناسي سنگو  شناسي چينه 3

 ها؛ خوردگي ها چين و ها از جمله گسل خوردگي ،هاي ساختاري پديده 0

 باالآمدگي و فرونشيني سواحل؛ 1

 ؛يمخاطرات زمين 4

 ؛ناپذير تجديدطبيعي منابع  4

 . ها بر اجراي طرح مديريت خس ساحل بوده است و اثرات اين ويژگي

ـ اپ يهـا  نقشهارائه شده بر اساس شناسي  زمين هاي ويژگي كـه   يمنـاطق  طـور مثـال در   بـه  بـوده؛  هي
 كـه  يو در منـاطق  ،زانيبه همان م كيدقت تفك ،باشند موجود 3:042222 در مقياس هيپا يها نقشه
 ارائه شده است.  3:322222 كيدقت تفك ،باشد 3:322222نقشه 
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 مقدمه 

ساخت  زمينيا شناسي  زمينتحت تأثير جايگاه متفاوت  ،جنوب درياي خزرمناطق ساحلي شناسي  چينه
روي و  يخچـالي و بـين يخچـالي و پـس    هـاي   دورهزائـي، وقـايع    زائي و خشكي كوه مراحلمختلف، 
ي رسوبي و آب و هـوا و  ها حوزههاي مهم و بسته شدن و باز شدن  دريا، گسل خوردگيهاي  پيشروي

 سـاختي  زمـين زون دو منـاطق در  اين گيري  . قراراست خاص خودهاي  داراي مشخصه ،اقليم گذشته
در گستره عرضي و از  ،شناسي زمينسنگي هر دوره هاي  رخسارهباعث شده كه  ،البرز مركزي و غربي

 و ضخامت و رخنمون سطحي گردد. شناسي  سنگدچار تغييرات  ،اين استان به استان ساحلي ديگر

شناسي و اكتشـافات   زمينسازمان شناسي، توسس  همچون ديگر مطالعات زمين ،شناسي چينهمطالعات 
ي شناسي دريا كتاب زمينتوان به  از منابع منتشر شده اين سازمان، ميانجام شده است.  معدني كشور

( اشاره كرد كـه در  3172)ستودنيا و همكاران، ايران  شناسي چينهفرهنگ  و، (3182، روحبخش) ،خزر
از  ،البرز ساختي زمينمنطقه آنها اطالعات چينه شناسي كرانه هاي جنوبي درياي خزر ارائه شده است. 

مناطقي است كه به علت وجود سازندها و واحدهاي سنگي پركامبرين تا كواترنر و نزديكي به مراكـز  
 در زمينـه  هاي بسـياري  است. گزارش شدهتحقيقاتي و اجرائي كشور، توسس محققين بسياري بررسي 

 شناسي زمينكه در آن  شناسي زمينبهترين گزارش سازمان  وجود دارد، اماالبرز  شناسي چينهمطالعات 
و دگنـز در   پالوسـكا وسـيله   است كه بـه  02، گزارش شماره اشاره شده ،هاي درياي خزر كواترنر كرانه

 شده است.  تهيه 3330سال 

هـاي اصـلي    گسل باشود كه هر قسمت   خزر به سه بخش شمالي، مركزي و جـنوبـي تقسيم مي درياي
شناسي سواحل شمال كشور، نتيجه تحوالت  . شرايس زميناند شدهسنگ از يكـديگـر جـدا  موجود در پي
خـزر از دريـاي    ريايويژه ميوسن مياني )جدا شدن د به ،پركامبـريندوره شناسي است كه از  متعدد زمين

هاي يخچالي و بيــن يخچـالي كـواترنر آغـاز شـده اسـت. سـواحل دريـاي خـزر           بزرد تتيس( و دوره
عادي و معكوس فعال، مانند گسل تالش و خزر محدود هاي  لگس باهاي گودال عظيمي است كه  كناره
 ،گـان در دشـت گر ايـران  نفـت  ملي هاي شركت  حفاري ؛نشيني آن همچنان ادامه دارد و عمل فرو  شده

رسـد، در حـالي    كيلومتر مي 32كواترنر، به –يند، ضخامت رسوبات نئوژن اكه در نتيجة اين فر  نشان داد
د گسترش درياي خزر در همچنين، حمتر است.  822هاي البرز شمالي حدود  كه ضخامت رسوبات دامنه

ـ اسـت   شده پليستوسن بسيار زياد بوده و حتي درياچة آرال را نيز شامل مي -پليودوره  كـه در   طـوري  ه. ب
 شود. نر ديده ميهاي حفر شده در مناطق مسكوني ساحلي، رسوبات دريايي كواتر بيشتر چاه
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، از هولوسن پسين و پس از درياي خزر تكوين شكل كنوني سواحلمعتقد بود  (3330)و دگنز  پالوسكا
است.   ناميده "اتاژ گرگان"كه وي اين زمان را   آغاز شده ،مانگي شالك در زمان نئوكاسپين  روي پس
مراتـب   گرفته و گسترش آن به روي دريا، شكل خليج گرگان پس از اين مرحله از پسرسد  مينظر  به

 است.  كنوني بوده حدودتر از  وسيع

، تبخيـري و  اي رودخانـه شناسي، سواحل شمال كشور از مجموعة رسـوبات دريـايي،    ديدگاه رسوب از
در  ،اند. ايـن رسوبــات   هاي مختلف نـهشته شده كه در رخساره تشكيل شده ،اي بادرفتي سخت نشده

هـاي   مـرداب  و اي شمال خليج گرگان، بسـتر خلـيج گرگـان    نه ماسهچـون زبـا ،مختلفيهاي  محيس
در دشت سيالبي سرانجام و ، سو هاي گرگان و قره اي ساحلي مصب رودخانه هاي ماسه ، تپهآناطراف 

شناسي البرز شمالي و  سازندهاي زمين ،منشأ اين رسوبات ؛اند ساحلي شرق دريـاي خزر نهشـتـه شده
 دة واحدهاي سنگي  پركامبرين تا كواترنر هستند.كه دربرگيرناند  داغ كپه

مخصوصاً در سواحل استان گلستان و پيدايش  ،دائمي و كشش سواحل جنوبي درياي خزر فرونشست
 3344و 3344 هـاي   سـال  ريشـتر در  0تـا   4هايي با شـدت   لرزه فرورفتگي خليج گرگان، وقوع زمين

ساخت نسبتاً فعال مناطق ساحـلي  كيلومتري گرگان، نشان از زمين 32ميالدي با فاصلة كانوني حدود 
شـمار   بـه خطرات طبيعي شناخته شده در درياي خـزر   ،آبي هاي زير ها و لغزش فشانها، گسل دارد. گل

كه بـه   بودهجزيرة آبشرون  بيشتر آنها از شبهمنشأ فشانها در درياي خزر فراوان هستند و  . گلروند مي
، بنـدرانزلي  شـمال  فشـاني در  شود. با توجه به كشف جديـد گـل   عداد آنها كاسته ميسمت گرگان از ت

كمبود اطالعات اسـت تـا    دليل بهبيشتر  ،فشان در بخش ايراني درياي خزر ود گلكمبرسد،  مي نظر به
 كاهش حقيقي آنها. 

در محـل كنـوني دريـاي خـزر،      ،شناسـي  هاي اول و دوم زمـين  دهد كه در دوران نشان مي ها بررسي
زمين در بخش شمال شـرقي،  آمدن  باالروي آب دريا و  درياهايي وجود داشته كه بعدها در نتيجة پس

 زر،زمان با اين تحوالت، گودال جنوبي دريـاي خـ   هم ؛اند وجود آورده هقطعات نسبتاً بزرد خشكي را ب
ايـن بخـش بـا     ،ه دارد و بـه همـين دليـل   اين وضعيت هنوز هم ادامـ  ؛است  طور دائم زير آب رفته هب

 بخشهاي ديگر دريا فرق دارد.

زيادي ديده  فشاني آتشهاي  گدازه ،م، در بخش جنوبي دريا )قسمت شرقي و غربي(اواخر دوران دوّ از
هـا   برخي از اين گدازه ؛اند وجود آمده هتركمنستان و آذربايجان بكشورهاي در آنها ترين  بزردشده كه 

هاي مناطق شمالي آسياـ اروپا در كواترنر، باعـث افـزايش    هم ارتفاع دارند. ذوب شدن يخمتر  122تا 
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زمـان بـا آن، سـطح وسـيعي از      هـم  ؛حجم آب دريا و در نتيجه باالآمدن سطح آب دريا شـده اسـت  
اي كـه براثـر    گونـه  به ؛اقيانوس منجمد شمالي پوشيده شد هاي  آبتوسس  ،هاي منطقة شمال خشكي

رود ولگا، بين اقيانوس منجمد  يهاي حوزة اين اقيانوس و بخش عليا شديــد آب رودخانه طغيـــان
 وجود آمد. هشمالي و درياي خزر ارتباط مستقيم ب

طرفدار اين نظريه، وجود بعضي از حيوانات اقيانوس منجمد شمالي، مانند سگ آبي  و يك  دانشمندان
 ،ساختي درياي خزر  تاريخ زمين ،كلي طور هدانند. ب باط ميدليل اين ارت ،نوع ماهي آزاد را در درياي خزر
عامل اصلي اين  ؛هاي بسيار زيادي همراه بوده روي ها و پس روي با پيش ،از پليوسن بااليي تا كواترنر

 ،در اواخر كـواترنر  ،بندان است. سطح آب دريا بندان و نيمه يخ هاي يخ ها، دوره روي ها و پس روي پيش
كه تا دو  تأييداست. با توجه به پراكندگي رسوبات درياي خزر،   ز سطح فعلي باالتر بودهمتر ا 74حدود 

و   رودسر و رامسر ادامـه داشـته   يجان،ميليون سال پيش سواحل اين دريا تا پاي ارتفاعات جنوب اله
 اند.  سرا، فومن و شفت زير آب قرار داشته مناطق آستارا، هشتپر، شاندرمن، صومعه

قابـل   ،پونل و پونل تا مـرز اسـتان مازنـدران    -در دو بخش ساحلي آستارا  ،ساحلي استان گيالنمنطقه 
كيلومتر  8تا  0اي به پهناي  هاي ساحلي عهد حاضر، باريكه پادگانه ،بررسي است. در بخش غربي گيالن

رتبـاط دارد.  ساختي گسل آسـتارا ا  هاي شديد زمين اند كه چگونگي پيدايش آنها به جنبش را تشكيل داده
 ،همين ترتيـب  بهشناسائي و تفكيك شده است.  شناسي چينهواحد  318 ،در منطقه ساحلي استان گيالن

از  يا شناسائي و تفكيك شده است. بخش عمده شناسي چينهواحد  80در منطقه ساحلي استان مازندران 
 هـاي   سـنگ  ،د. در ايـن زون شناسي و ساختاري البرز مركـزي را دار  ها زمين ، ويژگيهم استان مازندران

سـكو   و نهشته هاي محيس ها رديف ،پالئوزوئيك هاي  سنگ ؛دنئوپروزوئيك پسين رخنمون محدود دارن
تريـاس باالــ    دار  زغالهاي  با نهشته ،اين زون عمدهفراوان دارد. بخش  شناسي چينهاست كه نبودهاي 

 اند.  ها انباشته شده بوم بلندي ژوراسيك مياني پوشيده شده كه در پيش

غـرب   تا و علمده ،مدهنيز در دو بخش غرب استان تا علمازندران، استان  يمنطقه ساحلشناسي  زمين
از رامسر و چالوس تا دهانة رودخانة  ،خليج گرگان قابل تفسيراست. منطقة ساحلي شرق استان گيالن

شناسـي   سـاخت و ريخـت   كيلومتر است كه از نظر زمين 4به پهناي حدود  است گلندرود، نوار ساحلي
 شباهت زيادي به بخش آستاراـ پونل دارد. 

 شناسـي  زمـين شناسائي و تفكيك شده است.  شناسي چينه واحد 43 ،در منطقه ساحلي استان گلستان
بخـش   و بخش ساحلي دهانة خلـيج گرگـان   ؛ساحلي نكاـ بندر تركمن استان گلستان در سه قسمت
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شرح كليه واحدهاي شناسائي شده بـه   فصلقابل بررسي است. در اين  ،مرز با تركمنستان مساحلي ه
 شده است.  ئهارا شناسي هاي زمين دورهتفكيك 

  دریای خزر مناطق ساحلی شناسی چینهساختگاه 

ها پيروي  اي از مرزهاي سياسي استان در مقياس منطقه ،از آنجايي كه مباحث مديريت مناطق ساحلي
هـاي گـيالن،    به ترتيب استان ،شناسي مناطق ساحلي جنوب درياي خزر ، لذا خصوصيات چينهكند مي

 مازندران و گلستان ارائه شده است. 

 مناطق ساحلی استان گیالنشناسی  چینه

 42˚10´تـا   48˚18´هـاي جغرافيـايي   بين طـول  ،در سمت شمال و شمال غرب كشور ،استان گيالن
كيلومتر مربـع   31340 شمالي قرار دارد. مساحت اين استان 18 ˚ 07´تا  10˚14´هاي شرقي و عرض

در دو بخش  ،اين منطقهشناسي  چينه. استمتر از سطح دريا  -7بوده و مركز آن شهر رشت با ارتفاع 
اسـت. در بخـش غربـي گـيالن      معرفـي شـده   ،پونل و پونل تا مرز استان مازندران -ساحلي آستارا 

 .اند توسعه يافتهساختي گسل آستارا  هاي شديد زمين جنبش دليل هاي ساحلي عهد حاضر، به پادگانه

 آستارا -بخش ساحلي پونل

سبب شده كه رخنمون آنها در طـول   ،شناسي پيش از تشكيل درياي خزر هاي زمين رخساره گسترش
هايي بـا   پادگانه پاشنهدر  ،شود. در بيشتر نقاط   جويبارها ديده يا در راستاي بريدگي رودخانه و ،ها دهجا

در  دريـا نتيجـة فرسـايش    ،شناسـي  ريخـت  نظرشوند كه از  هايي ديده مي متر، واريزه 82تا 72ارتفاع 
 كند. هاي دريايي موجود در آنها تأييد مي را وجود فسيل موضوعاين  ؛اي هستند هاي كرانه پادگانه

ر اثر فرسايش دريايي تشـكيل  بمتر در زمان وُرم پيشين  42هايي با ارتفاع  را پادگانهليسار و بورس بين
اند. قطعات سنگي موجود، حاصل فرسايش دريايي سازندهايي هستند كه رخنمون آنها در زمـان    شده

ايـران اسـت   اي  پوسته قارهبخشي از حاشيه شمالي  ،ي طالشها كوهاست.   وُرم پيشين صورت گرفته
كهـن   هـاي  سـنگ در ايـن قسـمت    ؛موسـوم اسـت   "البـرز "نگاري به  شناسي و كوه نگاه زمين كه از

ــ   هـاي كربناتـه   به طور عموم رديف، پالئوزوئيكـ ترياس ميانيهاي  سنگپركامبرين رخنمون ندارند. 
هاي مشابه با ساير نواحي ايران دارند. در جنوب غرب  هاي پالتفرمي هستند كه ويژگي آواري با خاصه

ها شباهت  ولي اين دگرگونه ،اند پالتفرمي پالئوزوئيك دگرگون شده هاي سنگ ،و مشرق ماسوله نزليا
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هاي پالئوزوئيك ورق تـوران   شناخته شده منطقه ندارند و بيشتر مشابه دگرگونهپالئوزوئيك چنداني با 
 ،كهـن  ستتـي در فصل مشترك زمـين درز   ،ها )در شمال ايران( است. قرارگيري اتفاقي اين دگرگونه

 هـاي   سـنگ  ماهيـت ها از ورق توران محتمـل دانسـته شـود.     جائي اين دگرگونه هسبب گرديده تا جاب
ضـخامت و   ، امـا مشابه ساير نواحي البرز اسـت  ،ژوراسيك مياني استان گيالن -ترياس باال دار  زغال

ـ      هاي كنگلومرايي اين نهشته همچنين رخساره هـاي   سـنگ د. ها با سـاير نـواحي تفـاوت آشـكار دارن
ـ فليشـي   رخساره كربناتي فشاني آتشهاي  سنگ ،زياد  ژوراسيك پاياني ـ كرتاسه ضمن داشتن حجم 

هـاي   سـنگ برونـزد   ،ي طالشها كوهپوشانند. در  ي طالش را ميها كوههاي وسيعي از  داشته وگستره
 سنوزوئيك بسيار ناچيز است.

ولي پس از يـك   ،دارندغربي -شرقيساختارهاي تكتونيكي روند كم و بيش ساحلي، جنوب دشت  در
روي، مـس، آهـن،    ،يابنـد. سـرب   خمش عمومي، در يك روند شمالي ـ جنوبي تا آسـتارا ادامـه مـي    

ميكا از  و آهك ، گچ، زاج، نسوط، مصالح ساختماني، باريت، كائولن، آلونيت، سيليس، سنگسنگ زغال
 استان گيالن هستند. از ي طالشها كوه در اين بخشمعدني موجود  ئرجمله ذخا

 شرق استان گيالن -بخش ساحلي پونل 

اجـزاي اصـلي منطقـة سـاحلي را تشـكيل       ،اي رودخانه -هاي رسوبي سيالبي اين بخش، رخساره در
كيلومتر تا منطقه سـاحلي، تـوالي ضـخيمي از ايـن      42كه در حوزة آبريزي به طول  طوري هب ؛اند داده

. در منطقـة  اسـت  تهقرار گرف ،به همراه رسوبات دريايي نهشته شده در طي نوسانات تراز دريارسوبات 
شـوند. طبـق گـزارش      متري سـطح دريـا مشـاهده مـي     04اشرفيه، رسوبات دريايي در ارتفاع  آستانة 

  روي دريـا در زمـان خـوالين نهشـته     ر اثـر پـيش  باين رسوبات  ،(3332 و همكاران فدروفمحققين )
متـر از تـراز    +43تراز درياي خزر در كـواترنر پسـين    ،متر( -00اند. با احتساب تراز كنوني دريا ) شده

 در دلتاي سفيدرود تشـكيل شـده   ،هاي رسوبي ساحلي است. يكي از بارزترين توالي  كنوني باالتر بوده
ـ    ،كه اين محيس رسـوبي   دهد ميهاي هوايي نشان  است. مطالعة عكس  أثير حمـل  مسـتقيماً تحـت ت

 تـراز اي  چون امواج و تغييرات دوره ،اي گسترش يافته و توسس عوامل هيدروديناميكي رسوب رودخانه
طي چندين بار تغيير مسير بـه سـمت دريـا،     ،است. كانال اصلي سفيدرود  به شكل فعلي درآمده ،دريا

 ،اي رودخانـه رسـوبات   مجـدداً  ، واسـت  ي پهناور توسـعه داده  ا اي را در گستره توالي رسوبات رودخانه
مشخصـاً   ،هـا  ايـن برجسـتگي   ؛اند توسس امواج مرتب شده و چندين نوار برجستة ساحلي تشكيل داده

بندي مورب در دو جهت و آثار  هاي متقارن، اليه جمله ريپل هاي رسوبي منطقة ساحلي از داراي ساخت
واقـع   ترازهاي مختلف خشـكي در كه  ،هاي موازي ساحلي تنان دريايي هستند. برجستگي فسيلي نرم
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در منطقة  3رونده روي آب دريا و تشكيل توالي رسوبي پس هاي متفاوت پس دهندة دوره ، نشاناند شده
تيـرة  هاي  كاني درصد، 02اي درياي خزر است. در مقاطع نازك تهيه شده از رسوبات ساحلي تا  كرانه

شود. در   ته تازه هوازده شده مشاهده ميسيليكا هاي كانيبه ويژه مگنتيت و درصد زيادي  ،مغناطيسي
كه مقادير قابـل   اي گونه به  ؛اند رنگ شده بسيار غني شده و كامالً  تيره  ،ها كانياين  ،بعضي از مناطق

  هـاي   كـاني نشان از برخاستگاه سرشـار از   ،ويژه مگنتيت در آنها هسنگين تيره ب هاي كانياي  مالحظه
دهد كه به سمت  هاي ميداني نشان مي پيمايش  ؛دارد ها( پيروكسن و هاتيرة آذرين )سرشار از آمفيبول

ايـن مهـم،    ؛كاسته شـده  آنهااز تراكم  ،افزوده و به سمت شرق ها كانيبر ميزان اين  ،دلتاي سفيدرود
 دهد.  هتر نشان ميرا بساحلي   نقش انتقال رسوب سفيدرود به منطقة

هاي آبرفتـي   آشكار و پوشيده با نهشتهسنگي هاي  فاقد رخنمون ،دشت ساحلي رشت ـ انزلي ـ آستارا  
هـاي   يافتـه ؛ بـا ايـن وجـود    باشـد  شناسي آن در كمترين مقـدار مـي   ي زمينهادهجوان است و لذا، دا

نشـان   ،هـاي اولترابـازيكي   دگرگونه به همراه عدسيهاي  سنگبه ويژه وجود رخنموني از  ،اي منطقه
ـ  بودهقع بخشي از حوضه پاراتتيس وادر دهند كه دشت ساحلي  مي زمـين درزه پوشـيده تتـيس     اكه ب
دگرگون  هاي سنگماسوله  اطرافدر  ،عبارت ديگر به است.شده هاي شمالي البرز جدا  از دامنه ،كهن

هايي  هاي خرد شده داراي عدسي ريز وجود دارد كه در زون هاي دانه ميكا شيست و شده از نوع گنايس
ولـي   ؛انـد  هـا بـه پركـامبرين نسـبت داده شـده      چه اين دگرگونه اگر ؛اولترابازيكي است هاي  سنگاز 

كـه بـه صـورت منشـورهاي     ند ا به سن پرمين لئوتتيسهاي نابرجاي پا هاي آنها معرف آلكتون خاصه
هـاي دريـايي و    رسد كـه در زيـر پادگانـه    به نظر مي اند. روي دامنه شمالي البرز رانده شده رفزاينده ب

ـ كواترنر پاراتتيس وجود داشـته باشـد    هاي دريايي ميوسن ـ پليوسن  هاي آبرفت دشت، رديف ششپو
و وجـود   شيه جنـوبي آن دريـا نقـل مكـان يافتـه،     به حا سوبينشيني درياي خزر، محيس ر كه با عقب
 هاي نفت و گاز در نواحي ساحلي محتمل است. انباشته

 شناسي چينهساحلي استان گيالن براساس نقشه سنگ منطقه  شناسي چينهواحدهاي ادامه مطلب،  در
شده اسـت. در منطقـه سـاحلي اسـتان      ( تشريح3:322222)تهيه شده در اين مطالعه  شناسي سنگو 

 شناسائي و تفكيك شده است.  شناسي چينهواحد  318 ،گيالن

 

                                                 
3
 Retrograssive Coasts 
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 شناسی ل زمینو دوران اوّ پرکامبرین شناسی چینهواحدهای 

امبرين رخنمـون دارنـد كـه شـامل     كـ واحد سنگي متعلق به پر 1كيلومتري از نوار ساحلي  02بازه  در
Mtsch, Pe, Us 07/2هكتار مساحت داشـته و   4803 ،هستند. مجموع واحدهاي سنگي پركامبرين 

واحدهاي دگرگوني از كمپلكس سرسـيتي،   شناسي سنگ. اند دادهدرصد منطقه مورد مطالعه را پوشش 
، شيست سبز تا اپيدوت آسـتينوليت شيسـت و گنـايس بـا     Mtschو مرمر در واحد  تمسكويت، كلري

 ؛تشـكيل شـده اسـت    Usدر واحد  ،ها سرپانتينيت و شيست و Peميكاشيست در واحد هاي  اليه ميان
زيـرين   مـرز زيرين واحدهاي كرتاسه، در منطقـه ماسـوله در    مرزدر  ،سرا در غرب خطبه ،اين واحدها

 بر مرز بيشتر آنها گسله است وداشته؛ ون ميرين و واحدهاي سنگي ژرواسيك رخنطبقات پالوزوئيك ز
 تر برونزد دارند.  ردگي باالآمده و دركنار واحدهاي بسيار جوانوخ اثر گسل

 
 البرز مرکزیشناسی  زمینستون چینه سازندهای پرکامبرین و دوران اول  5-5شکل
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 سازند اللون  

اليـه و   رنـگ، ضـخيم   تا صورتي و سفيد قرمزهاي  سنگ از ماسه اللون به سن كامبرين زيرين، سازند
 ،ارتفاعات مناطق رامسر ، در. اين سازند(3-3)شكل شيل نازك اليه تشكيل شده استهاي  اليه ميان

همساز نا ،جواهرده و بندرانزلي رخنمون دارد. مرز زيرين طبقات دگرگوني پركامبرين و مرز باالئي آن
 ،در منطقه مورد مطالعـه  ،مساحت رخنمون آن بوده وروته و ديگر واحدهاي سنگي كامبرين  زندبا سا
 .استهكتار  024

 اردويسين -واحدهاي سنگي دگرگوني كامبرين

 ,Pz1qواحد سنگي دگرگوني متعلق بـه پالئوزوئيـك زيـرين بـه نامهـاي       0 ،منطقه مورد مطالعه در

Pz1gsch, Pz1gph, Pz1dph, Pcamsch ها از رخساره دگرگوني درجه  رخنمون دارند. اين سنگ
 عمـدتاً  و شدهآمفيبول شيست تشكيل  و سنگ دگرگون شده، گارنت شيست پايين ميكاشيست، ماسه

ماسوله رخنمون دارند. اين واحدها در بين واحدهاي سنگي در اي  در ارتفاعات منطقه انزلي و تا اندازه
رسد دگرگـوني آنهـا از    تماس بوده و به نظر مي در ،و بعضاً جانبي و زبرين،زيرين در مرز  فشاني آتش

 30081در مجموع اردويسين،  -ي سنگي دگرگوني كامبريننوع مجاورتي حرارتي بوده است. واحدها
 . نددرصد منطقه مورد مطالعه را پوشش داده ا يكحدود  وهكتار مساحت داشته 

 اردويسين -واحدهاي سنگي آذرين كامبرين

 ,Pz1gb1در منطقه مورد مطالعه شـامل   ،پالئوزوئيك زيرين فشاني آتشآذرين و هاي  سنگ رخساره

Pz1gb2, Pz1v, Pz1ub, Pz1ph, Pz1om بـا تركيـب   هـاي   سـنگ از انواع  ،هستند. اين واحدها
ي بالشـي،  سـرپانتينيت، اسـپيليتيك بازالـت، الوا   هاي  سنگ متغييراند و آذرين آلكالين تا اولترابازيك

همچـون   ،رخنمـون آنهـا  تـرين   مهـم . روند شمار مي بهتشكيل دهنده آنها  ياجزا ،ها گابرو و اوفيوليت
 477 ،مسـاحت مجموعـه آنهـا    بـوده، سرا  مناطق فومن و صومعه ،هاي دگرگوني در ارتفاعات رخساره
 . باشند ميعمدتاً واحدهاي سنگي دگرگوني كامبرين  ،مرز زبرين و زيرين آنها و هكتار

 اردويسين -واحدهاي سنگي رسوبي كامبرين

اند.  اردويسين را تشكيل داده -رسوبي كامبرينهاي  رخساره Pz1ssh, Pz1l وPz1aسنگي  واحدهاي
اي تشكيل شده است كه در مسير رود اشكيليت رخنمون  آهكي تيره تا قهوههاي  سنگاز  Pz1aواحد 
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ك متبلور خاكستري تيـره ضـخيم اليـه و بـاالخره واحـد      آه از طبقات سنگي سنگ Pz1lدارد. واحد 
Pz1ssh ،آرژيلي به رنـگ سـبز زيتـوني تركيـب      سنگ ماسهاليه و  از طبقات شيلي متوسس تا ضخيم
هكتـار   032جمعاً بـه مسـاحت    ،سرا در منطقه فومن و صومعه ،اند. واحدهاي سنگي ياد شده نيز يافته

 .  هستندتر  زبرين آنها سازند روته و واحدها جوان ،زيرين آنها واحدهاي كامبرين مرز. داشتهرخنمون 

 واحدهاي سنگي دگرگوني سيلورين

تحت عنـوان واحـدها و    Pcbsch وSpمورد استفاده، واحدهاي سنگي  3:322222هاي پايه  نقشه در
ز تشكيل شده است كه از فيليت شيستو Spاند. واحد  سنگي دگرگوني سيلورين ذكر شدههاي  رخساره
مسـكويت شيسـت و رخسـاره     -بيوتيـت  ،دست رود اشكيليت رخنمون دارد. طبقـات سـنگي   در پايين

زيـرين ايـن واحـدها، واحـدهاي      مـرز  ؛انـد  دادهرا تشـكيل   Pcbschواحد  شناسي سنگشيست سبز 
منطقه  33/2و  بودههكتار  0244مساحت آنها  هستند؛سيلورين  هاي  ولكانيكباالئي  مرزكامبرين و 

 . اند دادهمورد مطالعه را پوشش 

 واحدهاي سنگي آذرين سيلورين

گرانيتوئيـد   و آذرين سينيت، ايپليتيك بازالتهاي  سنگ از توده Pzlv, Pccgr و Snسنگي  واحدهاي
در بـوده و  كرتاسـه   هـاي  ولكانيـك زبرين آنها  مرز ،نامشخص، Snزيرين واحد  مرز. اند شدهتشكيل 

واحـد سـنگي    بـاالئي  مرزواحد كامبرين و ، Pzlvزيرين واحد  مرزرخنمون دارند.  جنوب غرب املش
D3l  زيرين واحد  مرز. استدونينPccgr ،  واحدهاي كامبرين و زبرين آنها در جنوب شرق انزلـي  و
درصـد منطقـه    17/2هكتار است و  0703مجموعه مساحت آنها  ،باشد ميكواترنر هاي  آبرفت ،فومن

 . اند دادهمورد مطالعه را تشكيل 

 واحدهاي سنگي رسوبي سيلورين

هسـتند.   Cs, Pcl و Cspشامل واحدهاي  ،سنگي رسوبي سيلورين در منطقه مورد مطالعه واحدهاي
 -سـبز  هـاي   سـنگ  آهـك، ماسـه   اي متبلور سنگ از طبقات تودهراست به چپ اين واحدها به ترتيب 

اي كمي دگرگون شده  آهكي كرم رنگ تا قهوهاي  اندازهخاكستري و رسوبات آواري ماسه سنگي و تا 
در تماس با سازند  ،باالئي مرزمعادل سازند مبارك ذكر شده و در ، Csp. واحد اند شدهاسليتي تشكيل 

واحـد ماسـه سـنگي ژوراسـيك و     ، Csزبـرين واحـد   در مـرز  . اسـت كـواترنر  هاي  آبرفتشمشك و 
هـاي   ولكانيـك  ،نيـز  Pclزبـرين واحـد    مرزهاي كربونيفر قرار دارند.  ائوسن و كربنات هاي  ولكانيك
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هكتـار و   3881مجموع مساحت آنهـا   ؛باشند ميدگرگوني كربونيفر هاي  سنگو  يرينز مرزائوسن و 
  ند.ا درصد منطقه مورد مطالعه را پوشش داده 3/2

 دونين -يلورينواحد سنگي س

فيليتي  -اليتي شناسي سنگدونين، داراي  -متعلق به دوره سيلورين ،در منطقه مورد مطالعه Pz واحد
 مـرز واحدهاي سيلورين زيرين و  ،زيرين آن مرزي است. آهك سنگهاي  اليه و رسوبات آواري با ميان

و در  رهكتـا  1177مسـاحت آن   ؛كـواترنر اسـت  هـاي   آبرفتزبرين آن واحدهاي سنگي ژوراسيك و 
 بندر انزلي و فومن رخنمون دارد.  -جنوب غرب

 واحد سنگي دونين

مجموعه واحدهاي سنگي دونين منطقه مورد مطالعه را تشكيل ، D3l, Pzlv و Pzsسنگي  واحدهاي
اسليتي، فياليتي به همراه كوارتزيت و هاي  سنگمتعلق به دونين زيرين بوده و از  ،Pzs. واحد اند داده
زبـرين آن بيشـتر واحـدهاي     مـرز زيرين آن واحدهاي سـيلورين و   مرز ؛ومرا تركيب يافته استكنگل

فومن  ،در ارتفاعات جنوب غرب بندر انزلي ،هكتار 03217با گسترش ، Pzsواحد . دباش ميژوراسيك 
دار تشكيل  اليه فسيل بايوميكرايتي آهكي ضخيم هاي  سنگاز  D3lسرا رخنمون دارد. واحد  و صومعه

هكتـار در تمـاس بـا واحـدهاي سـنگي ژوراسـيك و پـرمين         304به مساحت  ،طور محدود به و شده
هـاي   سـنگ آذريـن دونـين را سـاخته اسـت و در آن      شناسـي  سـنگ رخسـاره  ، Pzlv. واحد باشد مي
بـا طبقـات بسـيار نـازك آهكـي سرشـار از فسـيل         فشـاني  آتشبازالتيك و خاكسترهاي  فشاني آتش
در تمـاس  و پالوزوئيـك   D3lبا واحد آهكي  ،اين واحد در زير ؛ها رخنمون دارند و كنودونتها  مرجان

 . باشد ميزبرين آن نامشخص  بوده و مرز

 هاي سنگي دگرگوني كربونيفر واحد

 هـاي   سنگرخساره دهنده  نشان Pcssh, Pcm1, Pcm2 و Pctshواحدهاي  ،منطقه مورد مطالعه در
در رخساره درجه متوسس تا درجه باالي بيوتيت آمفيبوليت  ،ها . اين سنگباشند ميدگرگوني كربونيفر 

اين واحدها، ترين  مهم ؛اند شدهشيست تا شيست سبز، كيانيت، آندالوزيت و سيلمانيت شيست تشكيل 
هـاي   آبرفـت زبرين آن واحـدهاي كرتاسـه و    مرزهكتار گسترش دارد و  7483كه  بوده Pcm1 احدو

 هكتار است.  8230مجموعه مساحت آنها  ؛رخنمون دارندپر  جديد هستند و در منطقه هشت
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 سازند مبارك

شـده اسـت،    حاصـل 3:322222كه از تجميع چندين نقشه  ،منطقه مورد مطالعه شناسي چينهنقشه  در
  اي  تـوده اليـه تـا    . طبقات نازكاند شدهمعادل سازند مبارك ذكر  Cl, Cm, Cml,ml و Cواحدهاي 

آن را  شناسي سنگ ،هاي آهكي سبز تا تيره هاي شيل ميان اليه و سياهآهك خاكستري تيره تا  سنگ
ايـن   انـد.  درصد منطقه مورد مطالعـه را پوشـش داده   3/3هكتار و  4334مساحت آن  ؛اند داده كيلتش

غالباً واحدهاي سنگي  ،زبرين آن شته و مرزپر، جنوب رودسر و املش رخنمون دا سازند در غرب هشت
 .استمختلف پرمين 

 كربونيفر -واحدهاي سنگي پرمو

صورت  به پرمين  بوده و بهكربونيفر واحدهاي گذر از ، CPl و Ubواحدهاي سنگي  ،مطالعه دمنطقه مور در
 ،اولترابازيـك  هـاي   سـنگ از  Ub. واحـد  انـد  شدهتشكيل  ،تفكيك نشده از مجموعه رسوبات اين دو دوره

 Pcm1در بين طبقات سنگي واحد دگرگـوني   ،اكندهصورت پر به و همچون سرپانتينيت تركيب يافته است
از طبقات تفكيك نشده تخريبـي كربناتـه كربـونيفر و پـرمين      CPlپر رخنمون دارد.  واحد  در غرب هشت
 .  استپر  عمدتاٌ در ارتفاعات جنوب غرب بندر انزلي و جنوب هشت ،رخنمون آن وتشكيل شده 

 پسينواحدهاي سنگي پرمين 

دانـه و شـيميايي آهكـي     ، آواري درشـت فشـاني  آتشسنگي پرمين پسين از سه رخساره متفاوت  واحدهاي
در قالب  ،كمي قليائي تركيب يافته است. سازند دورود فشاني آتش هاي سنگاز  Pdv. واحد اند شدهتشكيل 
 سـنگ  هماسـ ي، يبنـدي تـدريجي كنگلـومرا    ميكتايتي با اليه از تناوب ضخيم اليه پلي Pdsو Pdواحدهاي 

آهك خـوب   از سنگ ،آخرين واحد پرمين پسين، Pdlآركوزي و طبقات كوارتزيت تشكيل شده است. واحد 
سـازند دورود در ارتفاعـات جنـوب بنـدر انزلـي و       مرزبندي شده خاكستري روشن تركيب يافته است.  اليه

 ؛سازند روته اسـت  ،رودسرعمدتاً واحدهاي پرمين باالئي و ژوراسيك و در جنوب املش و منطقه  ،جواهرده
  مساحت دارد.هكتار  1000 پسينمجموعه رخنمون اين سازند و واحدهاي پرمين 

 سازند روته

. اسـت گسترش سـازند روتـه   دهنده  نشان ،در منطقه ساحلي مورد مطالعه Prl, Prml و Pr واحدهاي
رنـگ   هاي كلسـيتي تيـره   هاي سرشار از فوزولينا با رگه آهكي متبلور و آهكهاي  سنگسازند روته از 
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 مرزو  روددر منطقه ساحلي رودسر و جنوب املش سازند دو ،زيرين سازند روته مرزتركيب يافته است. 
 04413سازند نسن و طبقات سنگي ژوراسيك است.  مساحت مجموعه رخنمون سازند روتـه   ،بااليي
 درصد از منطقه مورد مطالعه را پوشش داده است.  40/3كه  بودههكتار 

 سازند نسن

اليه به رنـگ خاكسـتري    آهكي بايوميكرايتي نازكهاي  سنگاز  ،در منطقه مورد مطالعه ،نسن سازند
 اين واحد به سن پرمين باالئي در جنوب غرب ؛دار تشكيل شده است روشن تا ميكرو اسپارايت فسيل

باالئي با واحدهاي سنگي پرمين فوقـاني و   مرزهكتار مساحت در  344انزلي رخنمون داشته و با بندر
 . استژوراسيك در تماس 

 واحدهاي سنگي توفي پرمين

 هـاي   سنگواحدهايي هستند كه از  Pgks و Pgktبين واحدهاي سنگي پرمين فوقاني، واحدهاي  در
ـ   سرشار از خرده گياهي و شيلرنگ  تيره هاي  توفتوف آندزيتي، الوا و آگلومرا،  ب هاي سـيلتي تركي

در ارتفاعات جنوب غرب بندرانزلي رخنمون دارند.  ،همچون سازند نسن ،اين واحدهاي سنگي ؛اند يافته
. باشد ميزبرين آنها واحدهاي سنگي ژوراسيك  مرزپرموكربونيفر و  CPlزيرين آنها واحد سنگي  مرز

  .شوند ميدرصد منطقه مورد مطالعه را شامل  0/2هكتار  1071اين واحدها به مساحت 

 شناسی م زمینسازندها و واحدهای سنگی دوران دوّ

 Pgfواحد سنگي 

آهـك  برشـي، كنگلـومراي پلـي      سـنگ هاي  اليه رنگ با ميان واحد سنگي از طبقات مارني قرمز اين
 طور جزئي در به ،هكتار 84مساحت  اب، Pgfسنگي ي تشكيل شده است. واحد آهك سنگ ماسه و ژنيك

 بين طبقات آهك مبارك در جنوب غرب بندر انزلي رخنمون دارد. 

 سازند اليكا 

آن  شناسـي  سنگ ؛باشد ميسازندهاي البرز به شمار رفته كه متعلق به ترياس ترين  مهم اليكا از سازند
حـاوي طبقـات    ،اليـه اسـت كـه در بخـش زيـرين      شامل دلوميت و دلوميت آهكي نازك تا ضـخيم 

 Tredlعنوان  اليكا باسازند  ،رنگ تا كنگلومرا است. در منطقه مورد مطالعه قرمزاي  قاعده سنگ ماسه
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شود. اين سـازند عمـدتاً در    درصد آن را شامل مي 34/2هكتار مساحت داشته و  0472و، شده شناخته
زبرين آن واحدهاي  مرززيرين آن سازند روته و  ؛ مرزجنوب غرب رودسر و جنوب املش رخنمون دارد

 .باشند ميژوراسيك  -ترياس

 واحد كوارتزيتي ترياس 

كربناته و ، هاي توفي شيلبا از كوارتزيت سفيد تا خاكستري همراه  ،هكتار 3407واحد به مساحت  اين
نامشخص و  ،در منطقه مورد مطالعهواحد كوارتزيتي ترياس، زيرين  مرزسيلتستون تركيب يافته است. 

زبرين آن واحدهاي ژوراسيك و كرتاه هستند. اين واحد در دو نقطـه از ارتفاعـات جنـوب غـرب      مرز
 سرا رخنمون دارد.  فومن و صومعه ي،انزل

 سازند شمشك

. ايـن  شـود  مـي محسـوب   ،به ويژه البرز شرقي ،سنگي البرزهاي  رخسارهترين  شمشك از وسيع سازند
شـناخته   TRJsتحت عنـوان   است،مطالعه جزئي از آن  كه منطقه مورد ،سازند در منطقه البرز غربي

سـنگر و غـرب شـفت رخنمـون دارد.     شهر جنوب  و ،در منطقه شهر بيجارشمشك شده است. سازند 
آركوزيك و كنگلومراي پلي   سنگ ماسهاز تناوب متشكل  ،ژوراسيك -به سن ترياس ،شكسازند شم

 ،در منطقـه مـورد مطالعـه    ،زيرين آن مرز ؛اسپليت در قاعده استهاي  سنگميكتايت و سيلتستون و 
در  ،. مساحت سازند شمشكباشد ميزبرين آن طبقات سنگي كرتاسه  مرزهاي مبارك و روته و  سازند
 ت. درصد آن را پوشش داده اس 14/2هكتار بوده و  0047 شناسي چينهنقشه 
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 (5112الیکا در البرز )برگرفته از خسرو  تهرانی،  ستون چینه سازند 1-5شکل

 ژوراسيك -هاي سنگي ترياس واحد

متعلق به حد گـذر بـين     TRJs, TR3J2ssh و TRJshسه رخساره سنگي  ،منطقه مورد مطالعه در
ترياس و ژوراسيك وجود دارد كه سه رخساره در حد واحد سنگي و يكـي سـازند شمشـك    هاي  دوره
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شـمار   به TRJshواحد رخساره شيلي اين بازه زماني  ، اماشمشك در باالگفته شد. شرح سازند هستند
 سـنگ  لگِهاي تيره و  رنگ با شيل آركوزيك ريزدانه سفيد تا خاكستري سنگ ماسهو از تناوب  درو مي

در جنوب سنگر و سياهكل به مسـاحت  ، TRJshواحد هاي موضعي آهكي تركيب يافته است.  با افق
واحـدهاي  ، زبـرين  مرزنامشخص و شده، زيرين آن در منطقه ياد  و مرز گسترش داردهكتار  32310

و كنگلـومرا   سـنگ  ماسـه  ،نيز از تناوب سيلتستون، شيل TR3J2sshهستند. واحد  سيكسنگي ژورا
هكتار، به  72444اين واحد سنگي با مساحت  ؛هاي زغال تشكيل شده است و اليه ها عدسيبا همراه 

زبـرين آن در   مـرز  ؛جنوب لنگرود و املش در شرق استان رخنمون دارد ،قه شلمانطور وسيع در منط
 سنگي ائوسن هستند. يواحدها ،واحدهاي ژوراسيك و جنوب لنگرود ،شلمان

 واحدهاي سنگي ژوراسيك زيرين

متعلق بـه سـن ژوراسـيك زيـرين      Js, J1-2c, Gr و Jshچهار واحد سنگي  ،منطقه مورد مطالعه در
 00/0هكتـار،   47403و با مساحت  داشتهاي  اين واحدها جمعاً گسترش قابل مالحظه ؛رخنمون دارند

اي و  سـه آهكـي گالكـونيتي ما  هـاي   سنگاز  Jsh. واحد اند دادهدرصد منطقه مورد مطالعه را پوشش 
واحدهاي ژوراسيك زيرين در استان ترين  از وسيع Jsآهكي تركيب يافته است. واحد  هاي سنگ ماسه

كنگلومرائي و كنگلومرا و توف  سنگ ماسهاي،  قهوه سنگ ماسهكه از شيل تيره رود  ميشمار  گيالن به
جنوب رضـوانده رخنمـون    و سالاهكتار در منطقه م 04042اين واحد به مساحت  ؛تشكيل شده است

واحدهاي ژوراسيك بـااليي و كرتاسـه    ،زبرين آن مرزهاي ترياس و  كوارتزيت ،زيرين آن مرز و دارد
كه از طبقات كنگلـومرائي  رود  ميشمار  ديگر رخساره رسوبي ژوراسيك زيرين به J1-2cهستند. واحد 

و زغـال تشـكيل    سـنگ  ماسهسيلتستون و هاي  اليه ميان ،هاي فراوان كوارتزيتي پلي ميكتايت با پبل
ر مناطق املش و كومله و جنـوب رودسـر رخنمـون دارد.    فقس در شرق استان د ،شده است. اين واحد

 عنـوان  و بـه  درصد منطقه ساحلي استان را پوشش داده 34/3هكتار مساحت،  02002با  J1-2c واحد
 انيتيگر هاي سنگ ؛رخنمون يافته است Grدر قالب واحد  ،ژوراسيك زيرين فشاني آتشتنها رخساره 

 پر رخنمون دارد.  طور پراكنده در غرب ليسار و هشت به بوده وتشكيل دهنده آن  يو گرانيتوئيدي اجزا

 هاي سنگي ژوراسيك مياني واحد

به سن ژوراسيك مياني رخنمـون   J2-3csh, J2-3l.dl و J2cواحد سنگي  1 ،منطقه مورد مطالعه در
 به مساحت و ئي خاكستري روشن تركيب يافته استاز طبقات ضخيم اليه كنگلومرا J2cدارند. واحد 

 ورطـ  هكتـار بـه   34317به مساحت  J2-3cshهكتار درجنوب فومن رخنمون دارد. واحد سنگي  383
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زيرين آن واحـدهاي پالوزوئيـك و سـازند     مرز ؛گسترده در مناطق جنوب سنگر و فومن رخنمون دارد
تـرين   جزئي در شـرقي  طور به J2-3l.dl. واحد  هستندبااليي آن واحدهاي كرتاسه كواترنر  مرزروته و 

 هكتار رخنمون دارد.   420 مساحت منطقه ساحلي استان گيالن به

 
 برش نمونه سازند دلیچای و الر به ترتیب شاخص ژوراسیک میانی و باالیی در البرز 1-5شکل

 (5112)برگرفته از خسرو  تهرانی،  

 كرتاسه -واحدهاي سنگي ژوراسيك فوقاني

سـنگي مختلـف   هـاي   رخسـاره  J3k1l, Jkv, Jks, Jkms, Jkl, Jk و J3k1lslسـنگي   واحـدهاي 
اي روشـن،   از تنـاوب شـيل قهـوه    J3k1lsl. واحـد  انـد  دادهكرتاسـه را تشـكيل    -ژوراسيك فوقـاني 

هكتار در منطقه شـاندرمن   0301به مساحت  ووك و كنگلومرا تشكيل شده  ارژيلي، گري آهك سنگ
زبـرين آن طبقـات سـنگي     مرز بوده، امادر اين منطقه نامشخص اين واحد زيرين  مرز ؛دارد ونرخنم

تـا  متوسـس  رنـگ   آهكـي كـرم تـا خاكسـتري     هـاي   سـنگ از  J3k1lكرتاسه و كواترنر است. واحد 
فومن  ،هكتار مساحت در مناطق 33043با  وتشكيل شده سنگي  خردههاي  اليه آرژيلي و توف ضخيم
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 طبقات سنگي ژوراسيك زيرين ،در اين مناطق J3k1lحد وازيرين  مرز ؛زرنيخ رخنمون دارد ورابو گ
در منـاطق   ،در منطقه مورد مطالعـه ، Jkvزبرين آن رسوبات كواترنر هستند. رخساره ولكانيكي  مرز و

 لومراگدازه و آگ ،آندزيت تيره ،توف آندزيتي، تناوب داسيت و طور محدود رخنمون دارد جنوب سنگر به
كـه  رود  ميشمار  سنگي رسوبي بههاي  رخسارهاز ديگر  Jks. واحد اند دادهآن را تشكيل  شناسي سنگ

 4107به مسـاحت   و آهك تركيب يافته است سنگ، شيل و سنگ اي، ماسه آهك ماسه از تناوب سنگ
ـ ايـن واحـد،   زيـرين   مـرز  ؛هكتار درارتفاعات مناطق شـلمان و لنگـرود رخنمـون دارد    منطقـه   ندراي

 است.  Jklحد زبرين آن وا مرزنامشخص و 

آهكـي   هـاي   سـنگ از ، معرفي شده است Jkmsدر منطقه مورد مطالعه تحت عنوان كه شال  سازند
رنـگ   ضـخيم اليـه خاكسـتري   هـاي   سـنگ  رنگ تا ماسه آهكي زرد -سيلتيهاي  سنگ آواري و ماسه

هكتار در منطقه حد فاصل سنگر و لنگرود و منطقـه   4433با مساحت شال تشكيل شده است. سازند 
 احدهاي كرتاسه هستند. وطبقات ترياس و به ترتيب ن و زبرين آزيرين  مرز و دارد مونويشكا رخن

هكتار در مناطق شرق استان شامل شـلمان، لنگـرود و    14283مساحت  ، باطور گسترده به Jkl واحد
آهكي نازك تا ضخيم اليه كرم  هاي سنگرا آن  شناسي سنگ و رخنمون دارد رودسر تا منطقه سنگر

 ،زيـرين آن  مـرز  ؛دار تشـكيل شـده اسـت    دار و نـودول  چرتهاي  اليههاي  و در بخش ،تا خاكستري
ترين واحـد   جوان Jkكرتاسه هستند. واحد  فشاني آتشواحدهاي  ،زيرين و زبرين راسيكواحدهاي ژو

 هـاي   سـنگ خاكسـتري و   نازك تا متوسس اليه آهك سنگشمار رفته و از تناوب  ژوراسيك فوقاني به
 0070برشي تركيب يافته است. اين واحد به مسـاحت   توف و توف ، شيل هاي اليه با ميان فشاني آتش

 منطقه لنگرود رخنمون دارد.  در سفق ،هكتار گسترش

 واحدهاي سنگي كرتاسه زيرين

متعلـق بـه كرتاسـه زيـرين رخنمـون دارنـد.       واحد سنگي و سازند تيزكوه  32منطقه مورد مطالعه  در
 . اند دادهدر منطقه مورد مطالعه را پوشش  34/3هكتار گسترش داشته و  14824مجموع اين واحدها 

 واحدهاي آذرين كرتاسه زيرين

واحد سنگي آذرين متعلق به كرتاسـه زيـرين رخنمـون دارنـد كـه       4 ،منطقه ساحلي استان گيالن در
 اي  تـوده  هـاي  سنگتر است از  يكه از همه قديم Gr. واحد  Gr, Gb, Gd, K1v, Mz :از اند عبارت

واحدهاي  نبي ،طور پراكنده در منطقه رضوانشهر و ليسار به و گرانيتي و گرانوتئيدي تركيب يافته است
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ديوريت گابرو تركيب يافته است  و گابرو تا مونزو گابرواز نيز  Gbكرتاسه فوقاني رخنمون دارد. واحد 
پراكندگي و مساحت ايـن واحـد    ؛دارد Grتر نسبت به واحد  ايينشان از توده آذرين اوليه بسيار قليكه 
در بين واحد سنگي  نسراوا و در مناطق جنوب املش، شلمان ،ر در بخش جنوبي و شرقي استانتبيش
گرانيتـي و   هـاي   سـنگ آن از  شناسي سنگكه ، Gdكرتاسه فوقاني رخنمون دارد. واحد  فشاني آتش

فقس در منطقـه الهيجـان رخنمـون دارد. واحـد      هكتار 0020با مساحت  ،گرانوديوريتي تركيب يافته
K1v  واحد  نايتشكيل شده است؛ بازالت، اسپليت و آندزيت بازالت  مانند فشاني آتشهاي  سنگنيز از

قاعده و واحـد  بين سازند شمشك در  ،فقس در منطقه سرگوراب و اسكولك ،هكتار 3874به مساحت 
K1l باال رخنمون يافته است. باالخره واحد  درMz ،اسـت  يافتـه  هاي مونـازيتي تركيـب   كه از توده، 
قاعده  دربين سازند شمشك و مبارك  ،طور بسيار جزئي در منطقه جنوب سياهكل و منطقه سراوان به

  مشاهده شده است.در باال   K1lو واحد 

 سازند تيزكوه

 بوده، مشخصه كرتاسه زيرين ،شناخته شده Kt1در منطقه مورد مطالعه تحت عنوان كه تيزكوه  سازند
و سرشـار از فسـيل اربيتولينـا    اي  تـوده بندي نازك تـا   آهكي خاكستري روشن با اليههاي  سنگاز و 
 ،فقس در جنوب شرق اسـتان  ،هكتاري 8328با گسترش قابل توجه تيزكوه، است. سازند  شكيل شدهت

زيـرين آن   مـرز  ؛رود و كجيـد رخنمـون دارد   آباد، جنوب املش، مسـير رودخانـه پـل    در مناطق رحيم
 كرتاسه فوقاني است.  فشاني آتشواحد  زبرين، مرزژوراسيك و  -واحدهاي ترياس

 واحدهاي سنگي رسوبي كرتاسه زيرين

مجموعه واحدهاي سنگي رسـوبي كرتاسـه زيـرين     K1ms, K1l, Ks, Kls, Klnسنگي  واحدهاي
و آهكـي  اي  ماسـه هـاي   از شيل K1ms. واحد دارنداي  مالحظهكه گسترش قابل  شوند ميمحسوب 

در منطقه شاندرمن رخنمون دارد. واحد طور  بهجزئي هكتار هكتار،  42به مساحت  و تركيب يافته است
K1l ،رود در  هكتـار در حاشـيه سـفيد    4320به مساحت  چشمگير ومقابل از واحدهاي با گسترش  رد

 مـرز و  Jklزيرين آن سازند شمشك و واحـد   مرز ؛داردبرونزد مناطق سراوان، اسكولك و اسالم آباد 
قرمـز تـا    هـاي   سنگ از ماسه Ksكواترنر و واحدهاي كرتاسه باالئي هستند. واحد هاي  آبرفت، زبرين

 3302ت آن مسـاح ، و آهك تركيـب يافتـه   نازك تا متوسس اليه كنگلومرائي و سنگ رنگ، خاكستري
صورت نوارهاي باريكي در پيرامون سازند تيزكوه در جنوب املش و كجيـد رخنمـون    و به بودههكتار 

 هـاي   سنگدقيقاً در منطقه املش رخنمون دارد و از تناوب  ،هكتار 4311به مساحت  Klsدارد. واحد 
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تخريبـي تشـكيل شـده    هـاي   سنگبا توف و  ،آهكي متوسس تا ضخيم اليه آرژيلي و مارن بين اليه
از  Kln. واحـد  باشـد  مـي  K2vزبـرين واحـد    مـرز زيرين آن در اين منطقه نامشـخص و   مرز ؛است

هكتـار فقـس در منطقـه     0720كه بـه مسـاحت   رود  ميشمار  واحدهاي پر گسترش كرتاسه زيرين به
تري روشن دانه به رنگ خاكس آهكي هوازده و ريزهاي  سنگآن از  شناسي سنگ ؛رخنمون دارد اسولهم

 حاوي فسيل آمونيت تشكيل شده است. 

 هاي سنگي كرتاسه فوقاني واحد

 هـاي   سـنگ كـه در دو رخسـاره    داردواحد سنگي متعلق به كرتاسه فوقـاني   31 ،مطالعه مورد منطقه
 34هكتـار مسـاحت داشـته و     040328مجموعه اين واحـدها   ؛بندي هستند رسوبي و آذرين قابل رده
  ند.ا را پوشش داده هدرصد منطقه مورد مطالع

 واحدهاي سنگي رسوبي كرتاسه فوقاني

مجموعـه   K2vs, Kush, Kusl, Kul, K2slm, K2s, K2ml, K2ls, K2lسـنگي   واحـدهاي 
 03201به مسـاحت   K2vs. واحد اند دادهسنگي كرتاسه فوقاني استان گيالن را تشكيل هاي  رخساره

زيرين آن واحدهاي ژوراسـيك و   مرز و ، رضوانشهر و شنگاور رخنمون داردعمدتاً در منطقه شاندرمن
ميكتايـت و   رنـگ پلـي   ي قرمـز ياست. اين واحد از طبقـات كنگلـومرا   محدود K2به واحد  الئيبا مرز

ديگـر   Kush ولكانيكي تركيب يافته است. واحد سـنگي  هاي  توفقطعات سنگي تيره تا سبزرنگ و 
 و در منطقـه آبـي بيگلـو آسـتارا،     ،هكتار مساحت 32043كه با رود  ميشمار  رسوبي كرتاسه زيرين به

 هـاي   سنگاز  Kuslطور پراكنده در منطقه كلور و سنگده در مرز غربي استان رخنمون دارد. واحد  به
هـاي وسـيعي از    بخـش  ،هكتاري 84084با وسعت قابل مالحظه  وآهكي ماسه سنگي تشكيل شده 

زيرين اين واحـد در ايـن منـاطق     مرز ؛مرز غربي استان را اشغال كرده است منطقه هشتپر و لسيار تا
 هـاي  سـنگ از  Kulو واحدهاي سنگي پالئوسـن هسـتند. واحـد     K2lواحد ، زبرين مرزو  صنامشخ

طق حويـق،  مشخصاً در ارتفاعـات منـا   و نازك مارن تركيب يافته استهاي  اليه آهكي متبلور و ميان
و پالئوسن  سنواحدهاي سنگي ائو ،زبرين مرزو  Kuslزيرين آن واحد  مرز ؛لمير و حور رخنمون دارد

ي تركيـب  آهك سنگ ماسهو اي  تودهمتوسس تا  هاي سنگ از ماسه K2slmواحد  شناسي سنگهستند.  
در  ،هكتار 027واحد به مساحت جزئي  ناي ؛اليه مارني دارد بينطبقات هايي  يافته است كه در بخش

 غرب كجيد رخنمون دارد. 
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ي سـياهكل و تـوتكي   بطـور جزئـي در منطقـه جنـو     هكتار به 100نيز به مساحت  K2sواحد سنگي 
بـه   K2mlلتي و ماسه سـنگي تركيـب يافتـه اسـت. واحـد مـارني       يسهاي  نهشتهرخنمون دارد و از 

در جنوب  و ته استآهكي تركيب ياف هاي مارنسبز تا خاكستري و  هاي مارنهكتار از  3820مساحت 
رسـوبي كرتاسـه    سـاره تـرين رخ  وسيع K2lsشرق ديلمان و منطقه سادات محله رخنمون دارد. واحد 

سـر، غـرب    بـره  ،هكتار در منـاطق رضوانشـهر   00804كه با مساحت  طوري به ،رود ميشمار  فوقاني به
 ،زبرين مرزو واحدهاي ژوراسيك و  K2vsزيرين آن واحد  مرز ؛نقشه رخنمون دارد 8كالً در  ،ماسال

آخرين رخسـاره رسـوبي كرتاسـه فوقـاني محسـوب       K2lو پالئوسن هستند.  واحد  واحدهاي كواترنر
ن يزيـر  مـرز  ؛هكتار در مناطق ديلمان، لنگرود و سياهكل رخنمون دارد 7413كه با مساحت  شود مي

 . اشندب ميواحدهاي ائوسن و پالئوسن  زبرين مرزآن سازند تيزكوه و 

 رين كرتاسه زيرينذواحدهاي سنگي آ

آذريـن كرتاسـه فوقـاني منطقـه مـورد      هاي  رخساره K2tvو  K2vp ،Kuv ،K2vسنگي  واحدهاي
. انـد  دادهدرصد منطقه مور مطالعه را پوشـش   43/4هكتار،  82884جمعاً به مساحت هستند و مطالعه 
تـوف   كـانيكي، ، اسـپيليت، بـرش ول  فشـاني  آتـش هاي زيردريايي  هكتار گدازه 3070از  K2vpواحد 
دقيقاً در مناطق املش و  ،اين واحد ؛بازيك تركيب يافته است هاي دايكو الواي بالشي و سنگي  خرده

از  Kuv. واحـد  باشـد  مي K2vزبرين آن واحد  مرززيرين نامشخص و  مرز ، كهلنگرود رخنمون دارد
جزئي با مسـاحت   طور به ، وداسيتي و آندزيتي تركيب يافتههاي  توفهاي آندزيتي و برشي شده،  گدازه
 كران در غرب آستارا رخنمون دارد.   در شمال آبي بيگلو و ننه ،هكتار 782

رود  ميشمار  رخساره آذرين كرتاسه فوقاني بهترين  مهممساحت  ،هكتار 74373با مساحت  K2vواحد 
و آذرآواري تشكيل  هگدازهاي  اليهو  ،مي قليائيولكانيكي خاكستري تيره تا سياه ك هاي  سنگكه از 

دشت  شده است. واحد سنگي غالب بين منطقه وسيع سياهكل تا لنگرود، املش، شرق ديلمان تا جواهر
 K2tvواحـد  بـه  زبـرين آن   مـرز و  JKlزيـرين آن واحـد    مرز ؛محل رخنمون اين واحد سنگي است

تـوف سـبز و    زشمار رفتـه و ا  كرتاسه فوقاني بهخرين رخساره آذرين آ  K2tv. واحدمحدود شده است
در مناطق كاكرود، كجيد  ،هكتاري خود 4041اين واحد به گسترش  ؛تركيب يافته استاي  ماسهتوف 

زبـرين آن بـا    مـرز و  K2v سـنگي  زيرين با سازند تيزكوه و واحد مرز ؛و شرق ديلمان رخنمون دارد
 . محدود شده است K2lاي كواترنر و واحد ه نهشته
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 شناسی م زمینسازندها و واحدهای سنگی دوران سوّ

 هاي سنگي پالئوسن واحد

اشكوب پالئوسن را تشكيل  ،رخساره در حد واحد سنگي و سازند فجن 7 ،منطقه ساحلي استان گيالن در
  گيرند.  در بر ميدرصد منطقه مورد مطالعه را  07/1هكتار،  40004اين واحدها جمعاً به مساحت  ؛اند داده

 سازند فجن

 ،، در منطقه مـورد مطالعـه  بودهرخساره كنگلومرا در پالئوسن البرز دهنده  نشانكه ، (Pecفجن ) سازند
تشكيل شده است.  سنگ ماسهرنگ و  و از كنگلومراي قرمز داردهكتار گسترش سطحي  8780داراي 
و  Kuslزيرين آن  مرز ؛رود رخنمون دارد در منطقه غرب هشتپر و مسير رودخانه كرگان فجن، سازند
 . (4-3)شكل  قرار دارندهاي ولكانيكي ائوسن  برش ،زبرين مرز

 
 (5112های سه پایه البرز )برگرفته از خسرو  تهرانی، برش نمونه سازندهای فجن و زیارت در اطراف کوه 4-5شکل
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 واحدهاي سنگي رسوبي پالئوسن

رسوبي پالئوسن را  تشكيل هاي  رخساره ،در كنار سازند فجن ،Pefc و Pefsmسنگي  واحدهاي
هاي  اليه با ميان ،سنگ ماسهو  وب مارن قرمزااز تن ،به سن پالئوسن زيرين Pefsm. واحد اند داده

طور پراكنده در جنوب شـرق   به ،هكتار 821ي تركيب يافته است. اين واحد با مساحت يكنگلومرا
با گسترش ، Pefc اين در حالي است كه واحدكوه و شويل رخنمون دارد.  در كاكرود، پير ،اناست

حويق و  ،شوي و هم در غرب لونديل، لمير ،در مناطق لرده ،هكتار 0720بسيار بيشتر به مساحت 
باالئي واحدهاي  مرزسازند روته و  ،زيرين آن در جنوب شرق استان مرزسرا رخنمون دارد.   خطبه

 ،زبـرين  مـرز دهاي كرتاسـه و گرانيـت و   واحـ  ،زيرين آن در شـمال اسـتان   مرز  ؛ائوسن هستند
 واحدهاي ائوسن هستند. 

 واحدهاي سنگي آذرين پالئوسن

كـه   طـوري  بـه  داشـته، ذريـن گسـترش و اهميـت بيشـتري     آواحدهاي سـنگي   ،آشكوب پالئوسن در
نسـبت بـه    تـري،  از پراكندگي و رخنمون قابل مالحظه Peshو Pet, Pebr, Pea, Pevt   واحدهاي
از گـدازه برشـي و پيروكسـن     ،هكتار 33147به وسعت  Pebrبرخوردارند. واحد  ،رسوبيهاي  رخساره

ارتفاعـات   گـيالن،  اين واحد فقس در منطقه شمالي استان ؛جرياني تركيب يافته است  زهآندزيت و گدا
وب از تنـا  (،هكتار 73)با مساحت بسيار كمتر Petواحد اند.  را پوشش دادهساحلي را از آستارا تا هشتپر 

 الپيلي و كنگلومرا تشكيل شده است.  توف ،توف برشي، توف

توفي با  سنگ ماسهاز آندزيت، توف، گدازه برشي، تناوب توف و  ،هكتار 30733با وسعت  Pevtواحد 
ارتفاعـات  هاي  دامنهمحل رخنمون اين واحد در  ؛پيروكسن آندزيت و گدازه برشي تشكيل شده است

 ،زبـرين  مرزو   k2l, Kulو Kush هايزيرين آن واحد مرز ؛باشد ميهشتپر  و شير آباد ،آستارا، حويق
كـه  رود  مـي شمار  رخساره پيروكسن آندزيت پالئوسن به،  Pea. واحد هستندهاي كواترنر  بيشتر نهشته

، Peshدر غـرب حويـق و آسـتارا رخنمـون دارد. واحـد       ،طـور جزئـي   و به داشتهمساحت هكتار  184
هـاي رسـي و    كه از توف، آنـدزيت، شـيل  رود  ميشمار  رسوبي پالئوسن به -رينجديدترين رخساره آذ
 مـرز در كـه   بـوده هكتار  3784مساحت آن  ؛آهكي تركيب يافته استهاي  اليه سيلتي، گدازه و ميان

 . قرار دارد Pevزبرين واحد  مرزو در  K2lsزيرين واحد 
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 هاي سنگي ائوسن زيرينواحد

بـه جـز   كـه   تشكيل شده اسـت  El, Pev, Et1 و Pepaاز چهار واحد سنگي  ،ائوسن زيرين آشكوب
 خـوب  رنـگ  آهك خاكسـتري تـا كـرم    از سنگ Elهستند. واحد  فشاني آتشمابقي رخساره ، Elواحد 
 ،هكتـار  3014اين واحد بـه مسـاحت    ؛تركيب يافته است دار هك نوموليتآ سنگاز بندي شده و  اليه

در منطقه كليشم، لرده و شويل و در غرب ليسار و هشتپر گيالن، جنوبي استان  هالي مشخصاً در منتهي
واحد  ،باالئي مرزواحدهاي ترياس و سازند روته و  ،زيرين آن در جنوب شرق استان مرز ؛رخنمون دارد

Etv واحد  ،زيرين مرزپر  . در غرب هشتباشد ميKul  واحدبااليي مرزو ، Esl است . 

شـمار رفتـه و از پيروكسـن آنـدزيت      ائوسـن زيـرين بـه    فشاني آتشرخساره  ينتر قديمي Pepaواحد 
طـور جزئـي در دامنـه     به ،هكتار 773اين واحد با مساحت  ؛فلدسپاتوئيدي )تفريت( تركيب يافته است

 بودهائوسن زيرين  فشاني آتشترين رخساره  گسترده Pevشرقي ارتفاعات آستارا رخنمون دارد. واحد  
 08821اين واحد بـا مسـاحت    ؛ولكانيكي با گدازه پيروكسن آندزيت تشكيل شده است يها و از برش
تـرين مـرز    هاي غربي ارتفاعات بين رضوانشهر تا هشتپر و شـمال غربـي   طور وسيع در يال به ،هكتار
كرتاسه  سنگي واحدهاي ،پر زيرين آن در منطقه غرب هشت مرز ؛در غرب آستارا رخنمون دارد ،استان
 022مساحت  اطور جزئي ب نيز به، Et1. واحد است Ecكنگلومراي ائوسن  ،باالئي مرزو  Peshو واحد 
رنگ،  بلورين سفيدسنگي  خردههاي  توفرخنمون داشته و از  گيالن اليه جنوبي استان در منتهي ،هكتار
 آْندزيت تشكيل شده است.  و داسيت

 هاي سنگي ائوسن مياني واحد

شـمار   بـه  فشـاني  آتشرخساره  ،دو هر هستند و Esl و Etشامل  ،سنگي ائوسن مياني واحدهاي
شـيل تشـكيل    و رنـگ  زرد سنگ ماسهبا همراه اي  ماسه هاي  توفاز توف و ،  Etواحد   روند. مي
 مـرز و  Pebrزيرين آن واحد  مرز ؛در غرب حويق رخنمون دارد ،هكتار 1727مساحت  اب و شده
 هاي توفخاكستري و  -سبزهاي  توفاز ، Eslواحد ولكانيكي ائوسن باالئي است.  واحد  ،زبرين

ـ و  تركيب يافته استاي  ماسهآهك هاي  اليهبا اي  ماسهسيلتي و  در  ،هكتـار  3004مسـاحت   اب
 باالئي مرزو در  Elواحد آن زيرين  مرزدارد؛  منطقه بسك و مريان شمال غرب هشتپر رخنمون

 محدود شده است.  Evبه واحد سنگي 

 



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین42

 

 هاي سنگي ائوسن باالئي واحد

. هسـتند واحد سنگي رخنمون دارند كه متعلـق بـه ائوسـن پسـين      8ساحلي استان گيالن، منطقه  در
ها و تـوف   ، گدازهفشاني آتشبا طبقات سنگي  ،واحدهاي سنگي ائوسن پسين در البرز و ايران مركزي

مساحت  ؛دهند مياز خود نشان  فشاني آتشرخساره از خود  غالباً ،در اين منطقه نيز و شوند ميشناخته 
  گيرند. در بر ميدرصد منطقه مورد مطالعه را  7هكتار بوده و  308021 نهامجموعه آ

 واحد سنگي كنگلومرائي ائوسن پسين

هكتـار مسـاحت بـوده و بـه صـورت       3123داراي  ،كه از طبقات كنگلومرايي تشكيل شده،  Ec واحد
زيرين آن واحـدهاي   مرز ؛باريكي در غرب ليسار و نزديك به مرز غربي استان رخنمون دارد نوارهاي

Kusl و Pev  كواترنر هستند. هاي  نهشته ،زبرين مرزو 

 ائوسن پسين فشاني آتشسنگي   واحد

 ائوسـن پسـين   فشاني آتشهاي  رخسارهمجموعه  Et2 و Ep، Agl، Est، Epb، Ev، Etv واحدهاي
 43به ترتيب با مساحت ، Aglو  Epواحدهاي  رخنمون يافته در منطقه ساحلي استان گيالن هستند.

از مگاپورفير آندزيت  ،آنها شناسي سنگدارند.  برونزدتر  طور جزئي دربين واحدهاي وسيع به ،هكتار 8و 
جزئي در شرق هكتار به طور  324مساحت  اب، Est تشكيل شده است. واحد Aglدر  ومراو آگل Epدر 

و كنگلومرا تركيـب يافتـه اسـت. واحـد      سنگ ماسه ،از تناوب توف خاكستري و ديلمان رخنمون دارد
Epb ، عمدتاً ،هكتار 3808ساحت ، با متوف و توف برشي تركيب يافتههاي  اليهكه از گدازه برشي با 

واحـد سـنگي   بـه  زبرين  مرزدر كرتاسه و  Kulواحد به زيرين  مرزدر  ؛در شرق ديلمان رخنمون دارد
 . محدود شده استميوسن 

مساحت  اب، Evد واحاست.  Ev سنگي واحد ،ائوسن پسين فشاني آتشترين رخساره  و وسيعترين  مهم
متشكل  ،آن شناسي سنگگيرد.  در بر ميدرصد منطقه مورد مطالعه را  0/0به تنهايي  ،هكتار 333282

تمام مرز شـمال غربـي    ؛سبز تا قرمز رنگ است -تريآلكالين بازيك خاكس فشاني آتشهاي  سنگاز 
زيرين  مرز ؛از اين واحد سنگي تشكيل شده است ،پر و غرب شاندرمن از آستارا تا هشتگيالن، استان 

ـ ، Etv. واحد هستندكواترنر هاي  نهشته ،زبرين مرزو Pev  و Pebr، Eslآن واحد   4142مسـاحت   اب
همچون تـوف، بازيـك پيـرو     ،فشاني آتش هاي  سنگاز  و دفقس در شرق ديلمان رخنمون دار ،هكتار
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زيرين آن واحـدهاي تريـاس تـا ائوسـن      مرز ؛كالستيك، توفيت و برش ولكانيكي تشكيل شده است
 اسـت  Et2 ،ائوسن پسين فشاني آتش. آخرين رخساره هستندكواترنر هاي  نهشته، زبرين مرززيرين و 
آندزيت تا آندزيت داسيت با خاكستري رنگ همراه  اي  تودهاليه تا  نازكسنگي  خرده هاي  توفكه از 
 ترين نقطه استان رخنمون دارد.  در جنوبي ،هكتار 430اين واحد به مساحت  ست؛ا  شدهتشكيل 

 سنگي اليگوسن  واحد

از  بـوده و  Gm ، واحـد سـنگي  سنگي متعلق به آشكوب اليگوسن در منطقـه مـورد مطالعـه    واحد تنها
اليـه جنـوب    در منتهي ،هكتار 078مساحت  ااين واحد ب ؛ازيت تركيب يافته استكوارتزمونهاي  سنگ
زبـرين آن   مـرز و  Cmو Elواحـدهاي  آن زيرين  مرز ؛در شرق ديلمان رخنمون دارد و گيالناستان 
 .هستندكواترنر هاي  نهشته

 واحد سنگي ميوسن

تنها واحد سنگي متعلق به ميوسن منطقه  ،سنگي ماسه -با رخساره رسوبي مارني Mmscسنگي  واحد
. ايـن  يافته اسـت سنگ، كنگلومرا و گچ تركيب  تناوب مارن و ماسه ، و ازمورد مطالعه را تشكيل داده

و در سـنگي ائوسـن    واحدهايبه  زيردر  ؛در شرق ديلمان رخنمون دارد ،هكتار 320مساحت  اواحد ب
 . استكواترنر هاي  نهشته باال در تماس با
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 (5112البرز )برگرفته از خسرو  تهرانی، واحدهای سنگی میوسن در شمال برش نمونه  1-5شکل
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 کواترنر شناسی چینهواحدهای 

   Qtrواحد 

 .رخنمون داردده  منطقه جواهر در ،هكتار 7/0وسعت  ابسيار محدود بطور  بهشيميائي تراورتني هاي  نهشته

   Qfواحد 

از ، Qt1, Ql, Qs, sb, Qf و Qtهمچـون  كـواترنري   شناسي چينهواحدهاي  ،منطقه مورد مطالعه در
 زمينـه دانه گراولي بـا   شده تا منفصل درشت  ، شامل رسوبات كمي سختاي افكنه مخروطهاي  نهشته
رخساره سيالبي هستند  و ها لغزش زمين ،اي منشأ آنها رسوبات واريزه ؛اند شدهتا رسي تشكيل اي  ماسه

 ؛انـد  شدهمتري از سطح زمين در پاشنه غالب ارتفاعات روبه ساحل استان واقع  12تا  82كه از ارتفاع 
  كـوهي تـا تپـه    هاي ميـان  ها و دشت هكتار مساحت داشته و در آبراهه 4338 ،ها نهشتهمجموعه اين 

 ماهورهاي ساحلي رخنمون دارند. 

 Q2tlgواحد 

در واحـد   ،انـد  شـده كه از رسوبات گراولي كمي سـخت شـده تشـكيل     كهن، هاي پادگانههاي  نهشته
Q2tlg  و عمدتاً تا وسعت داشته هكتار  04713 ،در منطقه مورد مطالعه ؛ها پادگانهاين  ؛اند شدهمعرفي
 متر استقرار دارند.  12ترازهاي 

   Q2alواحد 

 ,Q2ts Qslچينـه شناسـي   در واحـدهاي  ،پست و كم ارتفاع هاي پادگانهو  اي رودخانهمحيس هاي  رخساره

Qt2, Q2al, Qch  مجموع اند شدهدشت ساحلي تشكيل و آبرفتي هاي  نهشتهرسوبات و  زانمايان شده و .
در مناطق مختلف منطقـه مـورد مطالعـه گسـترش دارنـد. رسـوبات        ،هكتار 33078 ه وسعتاين واحدها ب

 و رود شرق ديلمان و باالدست رودخانه پـل  گيالن، در منطقه جنوبي استان، Qt2آبرفتي جديد  هاي پادگانه
 در پاشنه ارتفاعات سياهك و سنگر رخنمون دارند. بيشتر، Q2tsرسوبات گراولي تا رسي واحد 

   Qalواحد 

رسـوبات بـدجور شـده     از ،هاي سـيالبي  و دشتها  رودخانهبستر هاي  نهشتهاز  شناسي چينهواحد  اين
هاي دائمي  ها و رودخانه نشده تشكيل شده است. به دليل وجود آبراههتا رسي سخت اي  ماسهگراولي، 
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 81403هـا بـا وسـعت     گذاري پيوسته توسس آنها، اين نهشته و رسوب گيالن و فصلي متعدد در استان
از بنـدر انزلـي تـا     ،گسترش آنها ترين مهم ؛اند دادهدرصد منطقه مورد مطالعه را پوشش  04/4هكتار، 

رودخانه بزرد و كوچك در جريان بـوده   ها ده ،در دشت ساحلي منطقه ياد شده. استمنطقه دستك 
 . رود شمار مي بهكه شبكه رودخانه سفيدرود كاملترين آنها 

 
 در مسیر سفیدرود QAL چینه شناسی واحدهای  نهشته 2-5شکل

   Qleواحد 

شمار رفته  به اي رودخانهاز مجموعه رسوبات محيس  ،خاكريز طبيعي نيزهاي  نهشتهواحد چينه شناسي 
 ,Q2le. واحـدهاي  انـد  يافتـه نهشته و انسـجام   ي استان گيالنها رودخانههاي  كه در حاشيه و كرانه

Q1t, Q2tlg, Qle  ـ  رونـد.  شـمار مـي   اين واحد چينه شناسي بـه  رسوبي واحدهايزير مجموعه ن اي
رود در آستانه اشـرفيه و   سفيد هاي رودخانه برفتآبيشتر در محدوده  ،هكتار 4844 وسعتها به  نهشته

  رخنمون دارند. لشت نشاء 
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 در دشت ساحلی استان گیالن QALآبرفتی واحد های  نهشته 1-5شکل

  Qdواحد 

 Q2dو  Qd شناسـي  چينـه اي دلتـايي در قالـب واحـدهاي    هـ  نهشته ،دشت ساحلي استان گيالن در
كه  اند يافتهو دريايي تركيب  اي رودخانهاز رسوبات تفكيك نشده محيس  ،اين واحدها ؛اند شدهمشخص 

گين مگنتيـت و  سنهاي  كانيو تنان حاوي خرده صدف نرم ،اي ماسهاز رسوبات عمدتاٌ خوب جور شده 
درصد منطقه مورد  7/7و مساحت داشته هكتار  318270 ي دلتاييها نهشته. اند شدهايلمنيت تشكيل 
 ،بندر انزلي تا دلتاي كهنه سفيدروداطراف رود از  دشت دلتايي رودخانه سفيد ؛اند دادهمطالعه را پوشش 

بـه تفصـيل    ،(0230 و 0224) كازانچي و گلبابـازاده  .اند يافتههمگي از اين مجموعه رسوبات تركيب 
 ،كه حاصل آناند كردهرود را مطالعه  بويژه دلتاي سفيد ،هاي رسوبي منطقه ساحلي درياي خزر رخساره

و  خـوالين پسـين   از ،هاي دريـاي خـزر   شناسايي چندين توالي رسوبات دريايي است كه طي پيشروي
. انـد  گرفتـه اي قـرار   قـاره بر روي رسوبات پليستوسن پسـين  ها  نهشتهاين  ؛اند شدهكاسپين نهشته  نئو

اي  دورهنوسانات نها و و پويايي آ ،ها دليل عملكرد رودخانه هب ،مشهود است 8-3 شكلهمانگونه كه در 
مدت  مياننوسانات  ،در اين ميان ؛اي حاصل شده است تراز آب درياي خزر، توالي رسوبي بسيار پيچيده

همچـون   ،هاي رسوبي سـاحلي  نقش مهمي در ايجاد يا محو رخساره زر،ساله تراز درياي خ 12عموماٌ 
 ها داشته است.  ها و مرداب تاالب



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین11

 

 
 (1051زاده،  رود )کازانچی  و گلبابا دلتای سفید یها نهشتهتوالی رسوبی   1-5شکل

   Q2lgواحد 

، در منطقـه سـاحلي اسـتان گـيالن بسـيار فراواننـد؛       اي رودخانـه  رسوبات ، ماننداي مردابيه نهشته 
، از مجموعـه  Q2lgو  Qlgواحـدهاي   زيـر  . رسـيده اسـت  هكتار  04713 وسعت آنها بهكه  طوري به

كه از رسـوبات غالبـاً ريزدانـه سرشـار از مـواد آلـي        ها  نهشتهاين  هستند؛مردابي استان نهشته هاي 
تـاالب و مـرداب    هـا  دهبيشتر در تاالب انزلي و اراضي پيرامون آن، تاالب كياشهر و  ،اند شدهتشكيل 
 سر رخنمون دارند.   تا منطقه رود كوچك

   Q2boواحد 

سـاحلي قـديمي   هـاي   نهشتههنده ندهستند كه نشا شناسي چينهواحدهاي ، Q2bo و Q1b واحدهاي
يده بـا  پوشـ  ،كمي سخت شدهاي  ماسههاي  تپهعموماً به صورت  ،ها نهشتهاين  ريخت زمين. باشند مي
سـنگي هسـتند. ايـن     هـاي  كـاني هـا و   سرشار از خرده صدف و اي ماسهرسوبات ن؛ متشكل از گياها
از غرب تا شرق و منطقـه دسـتك    ،موازات ساحلاي  ماسهتاالب انزلي و نوارهاي  جنوبدر ها  نهشته
 رسيده است.هكتار  4441 وسعت آنها در منطقه ساحلي استان گيالن به و اند شدهكشيده 
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 مردابی در منطقه ساحلی استان گیالنهای  نهشتهرخنمون  1-5شکل

   Q1mواحد 

 شناسـي  چينـه واحـدهاي  ، محـل رخنمـون   Q1m و Qm واحـدهاي  ،در منطقه ساحلي استان گيالن
آن را پوشش درصد  0/4 مساحت داشته و هكتار 74141شمار رفته كه جمعاً  كهن بهرسوبات دريايي 

 ،الهيجـان  و نشاء، رودسر دشتهاي بين لنگرود، سنگر، شفت و فومن، آستانه اشرفيه، لشت داده است.
يار بسبافت  ،ها اين نهشته متشكلهرسوبات  ؛شوند ميدريايي محسوب  كهنهاي  نهشتهمحل گسترش 

 ،البته در دشتهاي ياد شـده اند.  تركيب يافته سيلتي زمينهبا اي  ماسهرسوبات از عمدتاً  ي دارد ومتغيير
 . هستندآلي   دانه و مواد سرشار از خاك رسوبات، هاي سطحي افق

   Q2mواحد 

بخش وسيعي از منطقـه سـاحلي    ي، هكتار 00443قابل توجه وسعت  انيز ب ي دريايي جديدها نهشته
تركيب رسـوبات دريـايي متمـايزتر و    داراي  ،. رسوبات دريايي جديدتراند دادهپوشش استان گيالن را 

هسـتند  مجموعـه   4، شامل ها نهشتهبندي مورب در خود هستند. اين  تنان و اليه صدف نرم سرشار از
ودسر و كومله، عرصه ديگر در منطقـه  در منطقه ر ياليه سواحل شرقي استان، بعد كه اولي در منتهي

  گيرد. در بر ميسرا تا فومن را  ترين مجموعه در جنوب تاالب انزلي، صومعه خمام و بزرد
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 های تثبیت شده منطقه لسکوکالیه دریایی جدید در تلماسههای  نهشته 50-5شکل

   Qsdواحد 

عهد حاضر سـاحلي و  هاي  نهشته Qe, Q2b, Q2b2واحدهاي گيالن، منطقه ساحلي استان  در
. مجموعـه ايـن   شـوند  مـي هاي ساحلي در اشكال مختلف و منطقـه فراسـاحل را شـامل     تلماسه
بات و مواد و. رساند دادهنوار ساحلي سراسر استان را تشكيل  ،هكتار 78433به مساحت   ،ها نهشته

و تيره سنگين  يها كانيسرشار از خرده صدف، اي  ماسه سوباتر نهشته هاي ساحلي ازمتشكله 
 . استمواد آلي اي  اندازهتا 

 
  ساحلی در منطقه تالش استان گیالنهای  نهشته QSDواحد  55-5شکل
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 منطقه ساحلی استان گیالن  شناسی سنگنقشه  51-5شکل

 شناسی منطقه( زمین 5:500000)برگرفته از نقشه 

 



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین12

 

 منطقه ساحلی استان مازندران  شناسی چینه

شـرقي و   44˚28΄تـا   42˚03΄هـاي جغرافيـايي   مازندران در شمال و شمال غرب كشور بـين طـول  استان 
مربع بوده و مركز آن  كيلومتر 01811شمالي قرار دارد. مساحت اين استان  10˚40΄تا  14˚40΄هاي  عرض

شناسي و ساختاري البـرز مركـزي را    زمين يها ويژگي ،مازندران استاناي از  عمدهبخش . استشهر ساري 
 ،پالئوزوئيـك  هـاي   سـنگ نئوپروزوئيك پسـين رخنمـون محـدود دارنـد.     هاي  سنگ ،منطقهدارد. در اين 

هـاي   فراوان دارد. بخـش بيشـتر ايـن زون بـا نهشـته      شناسي چينهنبودهاي  هاي پالتفرمي است كه رديف
بررسـي  . انـد  بـوم بلنـديها انباشـته شـده     ه كـه در پـيش  باالـ ژوراسيك مياني پوشيده شد ترياس دار  زغال

به يك فرازمين تبديل  بخش جنوبي استان مازندران ،دهد كه در اواخر مزوزوئيك پالئوژئوگرافيك نشان مي
همزمـان بـا    ،هـاي آواري  نهشـته  اوايـل ترسـير و نيـز    فشـاني  آتشبه همين لحاظ خاكسترهاي بود؛ شده 

شناسي منطقه سـاحلي ايـن    . زمينناچيز دارند در جنوب مازندران رخنمون بسيار ،هاي سنوزوئيك كوهزائي
قابـل تفسـير و توضـيح اسـت.      گرگان ـ غرب خليج استان نيز در دو بخش غرب استان تا علمده و علمده

گلندرود، نوار ساحلي به پهناي حدود  و چالوس تا دهانة رودخانة رامسر از ،شرق استان گيالن منطقة ساحلي
در ايـن   ؛شناسي شباهت زيادي به بخش آستاراـ پونل دارد ساخت و ريخت كيلومتر است كه از نظر زمين 4

 تشكيل شـده  دريايي كواترنر رسوباتهمراه  هسيالبي ب -اي هاي رودخانه از رخساره ،ناحيه نيز، توالي رسوبي
هاي آبرفتـي ماننـد دره    دره رخ نيمها و ترتيب قرارگيري اين رسوبات در  است. ضخامت بعضي از اين توالي 

ها  اين تواليعامل در رشد و تكامل  ترين مهم ،است. حركات تكتونيكي  سنگان قابل مشاهده چالوس و سي
هرحال  هاند. ب گرفته ي البرز شمالي شكلها كوهمياني كه در آن  ويژه فاز تكتونيكي كواترنر به ؛است ذكر شده

است. در توالي رسوبي منطقة   گره خورده ،ويژه در كواترنر هب ،با تاريخچه تكامل البرز تاريخچة اين رسوبات
شود كـه در   تنان و استراكود ديده مي هاي نرم سرشار از فسيل در گلندرود، رسوبات ،استان مازندران ساحلي
اين  ه؛هاي خاك فسيلي اشاره كرد هاي ديگر اين بخش، بايد به وجود رسوبات بادرفتي همراه با افق قسمت

 ه را دارند.خورد هاي رسوبات جوان چين تر ويژگيرسوبات به سمت شرق، بيش

شوند كه تا آمـل،   ديده مي هاي كواترنر زدهاي فراواني از نهشته اي علمده تا نكا، برون در بخش كرانه
 ،همچون ديگر نواحي ساحلي دريـاي خـزر   ،ها اند. اين نهشته شهر و ساري نيز گسترده شده بابل، قائم

به سمت دريـا   ،كواترنر البرز اي است كه طي حركات تكتونيكي رودخانه داراي توالي رسوبي رسوبات
همچون بخش  ،دارند. در اين منطقه همو در عين حال مشخصاتي از رسوبات دريايي را   سرازير شده

اي مناطق برخاستگاه، شباهت  اي ساحلي و رسوبات رودخانه بين رسوبات ماسه ،ندرانغربي استان ماز
 ديگر نقاط ساحلي دريـاي خـزر،   ، مانندشرق استان مازندران منطقة ساحليه بافتي زيادي وجود دارد
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هـاي   كـه كـاربري   3140هـاي هـوايي سـال     اي است كـه در عكـس   ماسهداراي چندين برجستگي 
طور متوسس تـا   هد كه بده اند. شواهد نشان مي بل مشاهدهمسكوني، وضعيت فعلي را نداشته، كامالً قا

 انـد، رسـوبات   هاي كوچك و بزرد قطع شده آبراهه باجز نقاطي كه  به ،كيلومتري خس ساحل 0عمق 
  اند. تنان تشكيل شده هاي نرم هاي دريايي و فسيل نهشتهكامالً از 

 شناسی ل زمینسازندها و واحدهای سنگی دوران اوّ

 اردويسين -واحد سنگي كامبرين

عنـوان   كـه تحـت   دارداردويسـين  -يك واحد سنگي متعلق به كـامبرين  ،منطقه ساحلي استان مازندران
Pzqd متشكل از كوارتريت، دولوميت سفيد و صورتي، شيل و كنگلـومرا   ،مشخص شده است. اين واحد

 مـرز  ؛در ارتفاعات منطقـه نوكنـده رخنمـون دارد    ،هكتار 7/040 با وسعت Pzqd و ميلونيت است. واحد
 . محدود شده استكواترنر هاي  نهشتهو  Pzphواحد  آن به باالئي مرزنامشخص و آن زيرين 

 واحد سنگي سيلورين

ات عـ در ارتفا 4/1310مسـاحت   بوده و بامعرف دوره سيلورين  ،در منطقه مورد مطالعه، Pzphواحد سنگي 
؛ آن متشكل از طبقات دگرگوني ضعيف فياليتي اسـت  شناسي سنگ ؛جنوب نوكنده و گلوگاه رخنمون دارد

 . شود ختم ميزبرين آن واحدهاي سنگي ترياس و دونين  مرزو  Pzqdواحد به زيرين آن  مرز

 سنگي دونينواحد 

آذريـن  هـاي   سنگكنگلومرا، قطعات تركيب يافته از  شناسي سنگداراي  ،به سن دونين Pzcواحد سنگي 
در ترازهاي باالتر ارتفاعـات   ،هكتار 4/4717اين واحد به مساحت  است؛ميلونيتي  اسيدي، فياليتي و تقريباً

 . هستند V2, Oschواحدهاي  ،زبرين مرزو  Pzqdزيرين آن واحد  مرز ؛جنوب نوكنده رخنمون دارد

 سازند مبارك

 شناسـي  سنگ بوده ومعرف دوره كربونيفر و سازند مبارك  ،در منطقه مورد مطالعه Cml , mlواحد سنگي 
هـاي آهكـي    شيل و شـيل  ، داراياي مناطق در پاره و اي تودهاليه تا  آهكي نازكهاي  سنگن متشكل از آ

در غرب استان و منطقه خانيان و امـام زاده هاشـم رخنمـون     ،هكتار 7484است. سازند مبارك به مساحت 
 هستند.  Pdssh, J1c, Prl,mlواحدهاي  ،زبرين مرززيرين آن نامشخص و  مرز ؛دارد
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 واحدهاي سنگي پرمين

اسـت.   (Pn)و نسـن   (Pr)و سازندهاي روته  Puvشامل واحد سنگي  ،در منطقه مورد مطالعه ،دوره پرمين
ولكـانيكي   هـاي   سـنگ آن از  شناسي سنگ وپرمين را تشكيل داده  فشاني آتشرخساره  Puvواحد سنگي

تـرين   هكتـار در غربـي   300اين واحد بـه مسـاحت    ؛رنگ تركيب يافته است بازيك كمي قليائي خاكستري
 .استسازند شمشك و روته ، زبرين مرززيرين آن نامشخص و  مرز ؛بخش استان رخنمون دارد

 م زمین شناسیواحدهای سنگی دوران دوّسازندها و 

 سازند روته

هاي آهك  آهكي خاكستري تيره، و بخشهاي  سنگاز  در منطقه ساحلي استان مازندران، سازند روته
گسترش در جنوب نوشهر و مسير خيـر رود بـه    ،هكتار 4/8307مارني تركيب يافته است و با وسعت 

سازند نسن و واحـد سـنگي    ،زبرين مرزآن نامشخص و زيرين  مرز ؛صورت نوار باريكي رخنمون دارد
K1l  .كرتاسه است 

 سازند نسن

آهـك   آهك چرتـي و سـنگ   اي، سنگ متشكل از طبقات سنگي مارني و شيل ماسه (Pn)ين سازند ا

ترين بخش استان، در جنوب نوشـهر و   هكتار است و در غربي 0430مساحت آن  تشكيل شده، مارني
زيرين آن در جنوب نوشهر سازند روته و واحد سـنگي تريـاس و    مرز ؛رخنمون دارد ،غرب كالردشت

واحـدهاي   مازنـدران،  در بخش غربي اسـتان  سازند نسنزيرين  مرز. است هاي كواترنر هنهشت ،زبرين
 . هستندكواترنر هاي  نهشته، باالئيمرز سنگي ترياس و 

 واحدهاي سنگي ترياس پيشين

و سـازند اليكـا     TRe1, TRe2هاي سـنگي شـامل واحـد   ،مـورد مطالعـه  ترياس زيـرين در منطقـه   
(TRedl) واحد سنگيباشد مي . TRe1 ،و هاي آهكي  آهك مارني با شيل از طبقات نازك اليه سنگ
آهك تشـكيل   دولوميت آهكي، دلوميت و سنگاي  تودهاليه تا  از طبقات ضخيم، TRe2  واحد سنگي

زيـرين آن   مرز ؛دندر غرب كالردشت رخنمون دار ،هكتار 4030 و 82مساحت  ترتيب بابه كه اندشده
 . هستندواحدهاي سنگي ترياس بااليي  ،زبرين مرزنامشخص و 
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 سازند اليكا

شمالي البـرز بـه مسـاحت    هاي  دامنهدر  ،. اين سازنداستسازند اليكا مشخصه ترياس زيرين در البرز 
رتفاعات حد فاصل تنكابن تا رامسر رخنمون دارد. در امازندران، هكتار در بخش غربي استان  30144

زيرين آن سـازند روتـه و    مرز ؛خاكستري روشن تا كرم تشكيل شده است هاي دلوميتاز سازند اليكا، 
  (0-3واحدهاي سنگي ترياس بااليي است )رجوع به شكل  ،زبرين مرز

 واحد سنگي ترياس مياني

هكتـار   41 بـا در منطقه مورد مطالعه معـرف تريـاس ميـاني اسـت. ايـن واحـد       ،  TRdeواحد سنگي 
در جنـوب   و آهك دلوميتي تشكيل شده است و سنگ اي  تودهاليه تا  ضخيمهاي  دلوميتاز  ،مساحت

 كالردشت رخنمون دارد. 

 واحدهاي سنگي ترياس پسين

معـرف تريـاس   ،  TR2sh,m, TR2l, TR2dl, TR2-3l, sl, TR3l,s, TR3l واحـدهاي سـنگي  
درصد  7/2مساحت داشته و  0/31074جمعاً . اين واحدها، پسين منطقه ساحلي استان مازندران هستند

 . اند دادهمنطقه مورد مطالعه را تشكيل 

  TR2sh,mواحد سنگي 

ماسه سنگي كرتاسه پسين را تشكيل داده و متشكل از شيل و مارن بـا   -رخساره مارنياين واحد، 
هكتـار   0280با مساحت مزبور هاي دريايي است. واحد  سيلتي حاوي فسيل سنگ ماسههاي  تداخل

واحـدهاي سـنگي    ،زبـرين  مرزو  TRe2زيرين آن مرز ؛در جنوب و غرب كالردشت رخنمون دارد
TR2l ،TR3js  .هستند 

  TR2lواحد سنگي 

محـل رخنمـون آن در غـرب     ؛تشكيل شدهاي  تودهاليه تا  شدت ضخيم به هاي سنگاز ، TR2lواحد 
سازند به زبرين آن  مرزو  TR2sh,mزيرين آن واحد  مرز است؛هكتار  343كالردشت و مساحت آن 

 . محدود شده استتيزكوه 
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  TR2dlواحد سنگي 

بنـدي شـده دلـوميتي     ديگر رخساره آهكي ترياس پسين بوده كـه از طبقـات خـوب اليـه    اين واحد، 
طـور وسـيع در جنـوب     بهبوده و هكتار  8434 وسعت آن ؛يافته استخاكستري روشن تا تيره تركيب 

 مـرز زيرين آن نامشـخص و   مرز ؛محله به طرف شرق تا غرب كالردشت رخنمون دارد تنكابن، گلش
 . هستند TRjs, K1lواحدهاي و  سازند تيزكوه،  ،زبرين

  TR2-3l,slواحد سنگي 

 0274 آن مسـاحت و  اسـت اي  ماسـه آهك  دار و سنگ آهك فسيل متشكل از سنگاين واحد سنگي، 
 مـرز زيـرين آن در ايـن منطقـه نامشـخص و      مـرز  بوده كه در غرب كالردشت رخنمون دارد؛ هكتار
 . است TR3j2s,shواحد  ،زبرين

  TR3l,sواحد سنگي 

از طبقـات سـنگي آهكـي، شـيل و      ،رسـوبي تريـاس پسـين   هـاي   رخسـاره از ، TR3l,sواحد سنگي 
آباد  هكتار بوده و به طور محدود در جنوب مرزن 44مساحت اين واحد  ؛است تركيب يافته سنگ ماسه

 رخنمون دارد.

 سازند پولند

 دربرآورد شده و هكتار  131وسعت آن است.  معروفTR3lبه نام  ،در منطقه مورد مطالعه اين سازند
سـنگ،   ماسـه جنوب شهرستان نور رخنمـون دارد. طبقـات سـنگي آهكـي، شـيل و       يمنطقه كياكال

 مـرز و TRe2, TR2sh,m زيـرين آن واحـد    مـرز  ؛را تشكيل داده استشناسي اين سازند  سنگ
 .   باشد مي K1l1 ،زبرين

 سازند شمشك

بـه نـام    ،در منطقه مورد مطالعـه بوده و ژوراسيك البرز  -سازند شمشك مشخصه دوره زماني ترياس
TRjs سـنگ، سيلتسـتون و كنگلـومرا     ماسـه آن از مـارن، شـيل،    شناسي سنگ ؛مشخص شده است

آبـاد،   از غرب كالردشـت تـا مـرزن    ،طور گسترده بههكتار،  303431به مساحت  و تشكيل شده است
در برخي نقاط نامشـخص   سازند شمشك،زيرين  مرزآباد، پول، كجور و فيروزكال رخنمون دارد.  حسن
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ازند تيزكوه و ديگـر واحـدهاي   زبرين آن به س مرز ؛است TR2sh,mواحد سنگي مناطق، و در برخي 
 كرتاسه ختم شده است. 

  TR3j2s,shواحد سنگي 

كـه از تنـاوب سيلتسـتون، شـيل،     رود  مـي شـمار   ژوراسيك به -سنگي ترياساين واحد از جمله واحدهاي 
بـه گسـترش    ،تركيب يافته است. ايـن واحـد   سنگ زغالهاي  اليههاي و  و كنگلومرا با عدسي سنگ ماسه
واحد را پوشش داده است.  مازندران منطقه غربي استاناي  طور گسترده به ،هكتار 13771برابرمالحظه  قابل

TR3j2s,sh ، گيرد را در بر ميكيلومتري نوار ساحلي  02سراسر جنوب كالردشت تا مرزن آباد در شعاع . 

 سازند الر

بنـدي   آهك خوب اليه متشكل از سنگ و معرفي شده J1تحت نام  از ،سازند الر در منطقه مورد مطالعه
هكتـار و بـه صـورت نـواري      0130گسترش آن  است؛بخش تحتاني شامل مارن نيز  شده است كه در

نامشـخص و   ،زيرين آن در اين منـاطق  مرز ؛در ارتفاعات گلوگاه تا نوكنده رخنمون دارد ،غربي -شرقي
 (.1-3)رجوع به شكل  شود ختم ميكواترنر هاي  نهشتهو  k1 واحد به زبرين آن  مرز

  Jkواحد سنگي 

از طبقات سـنگي تفكيـك    رقته وشمار  ژوراسيك به-دومين رخساره سنگي ترياس، JKواحد سنگي 
آهكي و شيلي تشكيل  هاي سنگالر و دليچاي تشكيل شده است. اين واحد نيز عمدتاً از  دنشده سازن
 آباد رخنمون دارد.  و در غرب مرزن بودههكتار  4/7مساحت آن بسيار كم و در حد  ؛شده است

 واحدهاي سنگي ژوراسيك پسين

تشكيل دهنده ژوراسيك پسـين در   اجزاي J1c, J1-2c, Jd, J2ld, J2l, J2-3l,dlواحدهاي سنگي 
 هكتار مساحت و گسترش دارند. 11041 ،مجموعه اين واحدها هستند؛منطقه مورد مطالعه 

  J1cواحد 

مساحت آن  وكنگلومراي پلي ميكتايت متراكم تركيب يافته اي  تودهاليه تا  اين واحد ازطبقات ضخيم
زيـرين آن سـازند    مـرز  ؛رخنمـون دارد مازندران هكتار بوده و در منطقه خانيان در غرب استان  011

 . است Pds,shواحد به زبرين آن  مرز ، TR3j2s,shمبارك و واحد 
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 J1-2c  واحد

بـه   ؛هـك تركيـب يافتـه اسـت    آ سنگ، گچ و سنگ شيل، ماسهي ها نهشتهاز مجموعه ، J1-2cواحد 
رود كه  شمار مي بهسنگي ژوراسيك پسين  هاي  رخسارهترين  يكي از گسترده ،هكتار 02820مساحت 

زيـرين آن واحـدهاي سـنگي     مـرز  ؛فقس در مرز غربي استان و جنـوب شـرق رامسـر رخنمـون دارد    
TR3j2s,sh, TR2dl  واحد سنگي  كواترنر هستند.هاي  نهشتهزبرين آن  مرزوJd  ،  ،ازطبقات مـارني

پيرامون  طور جزئي به ،هكتار 4/72به مساحت و  آهك تشكيل شده است سنگي، دلوميت و سنگ ماسه
 .استTR3js زيرين آن واحد سنگي مرز ؛آباد رخنمون دارد رودخانه چالوس در شرق مرزن

  J2ldواحد 

آهـك دلـوميتي و    كه ازسنگ طوري شمار رفته به بهژوراسيك رخساره كامالً آهكي عنوان  اين واحد به
هكتار در ارتفاعات جنـوب   303اين واحد به مساحت  ؛دلوميت در بخشهاي فوقاني تشكيل شده است

 . است J2lواحد  ،زبرين مرززيرين اين واحد نامشخص و  مرز ؛بهشهر رخنمون دارد

  J2lواحد 

ايـن   ؛سنگي ژوراسيك پسين را تشكيل داده اسـت  ترين رخساره وسيع ،هكتار 8874با مساحت ، J2lواحد 
 ،تنهـا رخنمـون آن   و به آهك دلوميتي تبديل شده اسـت  ،طور موضعي به  آهكي، كه واحد از طبقات سنگي
 .  استو واحدهاي ميوسن و كرتاسه J2ld  زيرين آن با واحد مرز ،باشد ميارتفاعات جنوب بهشهر 

  J2-3l,dlواحد سنگي 

اليـه و دلوميـت    متوسـس تـا ضـخيم   رنـگ،   آهك خاكستري روشن تا كرم از طبقات سنگاين واحد، 
 مازنـدران،  هكتار بوده و در چندين نقطه از بخش غربي استان 0444تشكيل شده است. مساحت آن 

 مـرز و TR3j2s,sh  واحد سنگيزيرين،  مرز ؛رخنمون دارند ،حد فاصل مرز استان تا غرب كالردشت
 .است K1lزبرين آن 

 زيرينواحدهاي سنگي كرتاسه 

 ؛تشكيل شـده اسـت   K1l1, K1l,s, K1c, K1 از واحدهاي  ،در منطقه مورد مطالعه زيرينكرتاسه 
 . اند دادههكتار از عرصه مورد مطالعه را پوشش  03343اين واحدها جمعاً 
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  K1l1واحد 

 و از بلده، پول، دلسم و پـونج رخنمـون دارد  به صورت نوارهاي باريكي در منطقه شمال ، K1l1واحد 
هـاي كنگلـومرا در    به رنگ كرم روشن و افق شكل اي تودهآهكي  هاي سنگشامل آن  شناسي سنگ

كـه   طـوري  رود بـه  مـي شـمار   زيرين بـه ترين واحدهاي سنگي كرتاسه  اين واحد از وسيع ؛قاعده است
زبرين  مرزو  TR2lو  TR3jsواحد به  K1l1واحد زيرين  مرزرسد.  هكتار مي 7234گسترش آن به 

 . در تماس است K2vواحد  اآن ب

  K1l,sواحد 

مساحت آن بسيار كم و در حد   ؛و شيل تشكيل شده است سنگ ماسهآهك،  از طبقات سنگاين واحد 
 در حوالي مرزن آباد رخنمون دارد.  ،و فقس در يك نقطه از مسير رودخانه چالوس بودههكتار  73

 K1cواحد 

 4/310بـا گسـترش    آهكي تركيب يافته اسـت و  هاي سنگماسه  و از كنگلومراي آهكي، Klcواحد 
 در جنوب غرب كالردشت رخنمون دارد. ،هكتار

  K1واحد سنگي 

چـرت و  هـاي   اليهرنگ به  آهكي متوسس اليه، كرم تا سفيد به سن نئوكومين از طبقات سنگ ،اين واحد
داراي مسـاحتي بـال     ،تـرين واحـد كرتاسـه پيشـين     عنوان وسـيع  بههمچنين  ؛نودول تشكيل شده است

محـل   ،كيلومتر از نوار ساحلي 02. سراسر ارتفاعات جنوب نوكنده و گلوگاه تا مرز استهكتار  31813بر
 . باشد ميواحد سنگي ميوسن ، زبرين مرزن آن سازند الر و يزير مرز ؛رخنمون اين واحد سنگي است

 سازند تيزكوه

رخنمون نداشته بلكه گسـترش   ،سازند تيزكوه همچون مقطع تيپ ،ساحلي استان مازندراندر منطقه 
مورد مطالعـه از  تيزكوه در منطقه اند. سازند  را معادل سازند تيزكوه دانسته K1lوKt  واحدهاي سنگي

ر در هكتـا  07021اين سازند بـه مسـاحت    ؛دار و شيل آهكي تركيب يافته است اربيتولين آهك سنگ
رود در جنوب غرب كالردشت، كالردشت، كرديچال، و در جنوب شرق  باالدست رودخانه سرداب حوزه
كيـاكال   و در مناطق خيررود، انرود، دلسم تا كاسيگر محله، منـاطق فيـروزكال، كجـور، بلـده     ،نوشهر
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زبرين  مرزو TR2dl, TR3j2s,sh واحدهاي  ،به سازند نسن سازند تيزكوهزيرين  مرزرخنمون دارد. 
 . شود ميختم  K2lن به واحد آ

   K1-2l,m,cواحد سنگي 

بخش تحتاني ، عمدتاً از مارن تركيب يافته بوده كهديگر رخساره سنگي كرتاسه مياني اين واحد، 
اي رنـگ و يـك اليـه نـازك      هـاي چرتـي تيـره تـا قهـوه      آن گالكونيتي است و در آن نـودول 

اليـه   هكتار در منتهـي  132اين واحد به مساحت  ؛كنگلومرايي و لوماشل در قاعده آن وجود دارد
زبرين آن به واحد  مرزو  Pzcزيرين آن واحد  مرز ستان در جنوب نوكنده رخنمون دارد وشرقي ا
Osch محدود شده است . 

 سازند چالوس

تحـت   ،K1v, K2vt, K2v, K2s.l, K2v1, K2v2 واحـدهاي سـنگي    ،در منطقه مورد مطالعه
 فشاني آتش. سازند چالوس داراي دو رخساره سنگي رسوبي و اند عنوان سازند چالوس تفكيك شده

تـوف،   قليائي، بازالـت، آنـدزيت   فشاني آتش هاي سنگهاي  آن، از توده فشاني آتشدر بخش  ؛است
يافتـه   ار رسوبات آواري تركيبهاي بسيار  توف و رسوبات آذرآواري، آگلومرا، گدازه برشي با تداخل

آهـك   سـنگ  و آهـك دلـوميتي   آهك اربيتولينادار، سنگ رخساره رسوبي آن متشكل از سنگ است؛
از بارمين تا سانتونين گزارش شده  چالوس سن سازند ،است. بر اساس طبقات حاوي فسيلاي  ماسه

كيلومتري تـا   02آن در بازه  يهكتار بوده و رخنمون اجزا 4/08784سازند چالوس  است. مساحت
زيـرين ايـن واحـدها بيشـتر      مـرز  ؛انـد  دادهرودخانه چالوس را تشـكيل   ،حل ارتفاعات باالدستسا

 K2l2, K2lm ،باالئي آنها مرز وو سازند تيزكوه  K1l1و TR3j2s,shو  TR3js واحدهاي سنگي
 . هستندكواترنر هاي  نهشتهو 

 واحدهاي سنگي كرتاسه پسين

و واحـدهاي   ياز اجـزا  ،در منطقـه مـورد مطالعـه    هاي زيرين و مياني همچون بخش ،كرتاسه پسين
 ,K2v3, K2l,m2, K2l1, K2m, K2m,lسنگي متعددي تركيب يافته است. اين واحـدها شـامل   

K2lm, K2l2, K2l,m1, K2l, K2lv بـه  رتيب پراكندگي آنها نيز زيـاد اسـت؛   به همين ت ؛هستند
 . اند دادههكتار از منطقه مورد مطالعه را پوشش  04200كه  طوري
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   فشاني كرتاسه پسين واحدهاي سنگي اتش

ايـن   ؛انـد  دادهكرتاسـه پسـين را تشـكيل     فشاني آتشهاي  رخساره K2lvو  K2v3واحدهاي سنگي 
آهك تركيـب   سنگاي  تودهطبقات با واحدها از بازالت، توف برشي، كنگلومرا و پيروكالستيك همراه 

بـه   K2lvواحـد   ور در مسير رودخانه چالوس رخنمـون  هكتا 4/14به مساحت K2v3  . واحداند يافته
است و مرز باالئي آنها  K1l1زيرين آن واحد  مرز ؛دنهكتار در منطقه بلده رخنمون دار 4274مساحت 
 .  هستند كواترنرهاي  نهشته

 واحدهاس سنگي رسوبي كرتاسه پسين 

رسـوبي  هـاي   رخسـاره ديگـر،   سـاختي  زمينهمچون ديگر مناطق  ،در منطقه ساحلي استان مازندران
شـامل   ،آهكي دريايي گلوبوترانكانا دار شناخته شـده اسـت. ايـن منطقـه     هاي سنگكرتاسه پسين با 

طـور   آهكي گلوبوترانكانـا دار اسـت و بـه   هاي  سنگواحدهاي سنگي است كه بخش اعظم بدنه آنها 
 ,K2l,m2, K2l1, K2mاز انـد  اين واحدها عبارت ؛طبقات مارن و آهك مارني هستند دارايجزئي 

K2m,l, K2lm, K2l2, K2l,m1, K2l  .   اين واحدها در حدفاصل كالردشت تا بلـده در مجـاورت
 43344 ،واحدهاي سازنده سازند چالوس رخنمون دارند. مجموعه واحدهاي سنگي رسوبي يـاد شـده  

 . اند دادههكتار از منطقه مورد مطالعه را پوشش 

 شناسی م زمینسوّسازندها و واحدهای سنگی دوران 

 واحدهاي سنگي پالئوسن

 Pem,s,l , Pem,s, Pmواحد سـنگي   1از  بوده،شكوب پالئوسن آكه  ،بخش تحتاني دوره ترشياري
سـنگ،   هستند كه در كنار آنها ماسـه رخساره مارني دهنده  نشان ،تشكيل شده است. تمام اين واحدها

 آهك رخنمون دارند.  گالكونيتي، گچ و سنگ سنگ ماسه

  Pem,s,lواحد سنگي 

 مـرز  و هكتار در شمال پول، دلسم و در منطقه كاسيگرمحله رخنمون دارد 784اين واحد به مساحت 
 است.  Pem,sزبرين آن واحد  مرزو  K2m,lزيرين واحد 
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  Pem,sواحد 

آباد رخنمـون   دخانه چالوس در شمال و جنوب حسندقيقاً در مسير رو ،هكتار 128 وسعتاين واحد به 
 ختم شده است.  Mms,lزبرين آن به واحد  مرزو  K2vt, K2lmزيرين آن  مرزداشته و 

  Pmواحد 

جنوب شرق  -هكتار گسترش بوده و به صورت نوار باريكي با روند شمال غرب 748اين واحد داراي 
 . است Mms يسنگ واحد ،زبرين مرزو  K2lmن واحد آزيرين  مرز ؛ار كدير تا گلندور رخنمون دارد

 واحدهاي سنگي اليگوسن

دهنـده آشـكوب اليگوسـن در منطقـه مـورد مطالعـه        اجزاي تشكيل Osch, O2s,shدو واحد سنگي 
كـه از طبقـات شيسـت،     بودهدگرگوني هاي  سنگرخساره دهنده  نشان، Osch. واحد روند شمار مي به

ـ     ؛اسليت و مرمريت تشكيل شده است ،كوارتزيت، متادياباز، فياليت  ااين واحد بـه طـور گسـترده و ب
 مـرز اليه شرقي استان در ارتفاعات جنـوب نوكنـده رخنمـون دارد.     در منتهي ،هكتار 04330مساحت 
 .در تماس استكواترنر هاي  نهشته آن با باالئي مرزو  ، Pzc, K2mواحدهاي  واحد مزبورزيرين 

  O2s,sh واحد سنگي

اليـه   نـازك سـنگ   ماسهو از تناوب  بودهرخساره رسوبي اليگوسن دهنده  نشان، O2s,shواحد سنگي 
در و در غـرب اسـتان    ،هكتـار  4274ميكادار و شيل آهكي تركيب يافته است. اين واحد به مسـاحت  

بـه  زبـرين آن   مـرز و ، TR3j2s,shزيرين آن سازند مبارك و واحد  مرز ؛جنوب خانيان رخنمون دارد
 .در تماس استكواترنر هاي  نهشته

 واحدهاي سنگي ميوسن مياني

رسـوبي ميوسـن ميـاني هسـتند.  ايـن      هـاي   دهنده رخساره ، نشانMm و M2smواحدهاي سنگي 
سـنگ   ماسـه عمدتاً از طبقات مـارن و   ،همچون واحدهاي سنگي ميوسن مياني جنوب كشور ،واحدها
 . اند يافتهتركيب 

 



 21شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 
 (5110)روحبخش،  شناسی در مناطق ساحلی مورد مطالعه های دوران سوم زمین ها و آشکوب توالی دوره 5-5جدول 

  M2smواحد 

 و آهك تشكيل شده اسـت  طور جزئي سنگ و مارن سيلتي و به سنگ ماسهاز طبقات مارن، اين واحد 
 مـرز رخنمون دارد.  مازندران( شرق استان) هكتار فقس در جنوب گلوگاه و لمراسك 4803به مساحت 

 كواترنر هستند.هاي  نهشتهزبرين آن  مرزبوده و  J2l وK1زيرين آن واحدهاي 

  Mmواحد 

 سـنگ  ماسهعمدتاً از طبقات مارن و سپس  ،آن شناسي سنگو  بودهمشخصه مارن ميوسن  ،اين واحد
 740بـه مسـاحت   مـارن ميوسـن،   صدف تركيب يافته است. واحد  ي سرشار از خردهآهك سنگ ماسهو 

واحـد ميوسـن بـاالئي     ،و زبرين K2m,lزيرين آن واحد  مرز ؛هكتار در منطقه گلندرود رخنمون دارد
Mms است . 
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 واحدهاي سنگي ميوسن پسين

 Mm,s, Mc,s,st و Mm,s,lاز واحـدهاي سـنگي    ،ميوسن پسين منطقه سـاحلي اسـتان مازنـدران   
شـمار   سنگي تا كنگلومرائي به سنگي مارني ماسههاي  رخسارههمگي  ،تشكيل شده است. اين واحدها

 مي روند. 

  Mm,s,lواحد 

بـه   و آهـك تشـكيل شـده    طور جزئي سنگ سنگ، مارن سيلتي و به از طبقات مارن، ماسهاين واحد، 
سازند تيزكـوه و   به زيرين مرز ؛باد و دلسم رخنمون داردآ درمنطقه شمال حسن ،هكتار 0307مساحت 

 هستند.كواترنر هاي  نهشتهزبرين آن  مرزواحدهاي سنگي پالئوسن و 

  Mm,sواحد 

 ؛، سيلتستون و گـچ تركيـب يافتـه اسـت    سنگ گِلسنگ،  از طبقات مارن سيلتي، ماسه، Mm,sواحد 
از روستاي كدير تا متگـل   ،هكتار بوده كه همچون باندي پهن 0014مساحت و گسترش سطحي آن 
 جنوب شرقي رخنمون دارد. -و كرسي با امتداد شمال غربي

   Mc,s,stواحد 

سـنگ،   كـه از طبقـات كنگلـومرا، ماسـه     طوري به است؛تر  دانه رخساره رسوبي آواري درشتاين واحد، 
 043بـه مسـاحت    ،Mc,s,st مارني و كالك آرنايت در قاعده تشكيل شـده اسـت. واحـد    سنگ ماسه
 در ارتفاعات جنوب بهشهر رخنمون دارد.  ،هكتار

 سازند آغچاگيل

وجـود دارد كـه در جايگـاه چينـه     واحـدهاي سـنگي كنگلـومرائي     ساحلي استان مازندران،در منطقه 
. سـازند  هسـتند رسـوبي پليوسـن   هـاي   رخسـاره دهنـده   نشـان همچون ديگر مناطق كشـور  شناسي، 
از طبقـات   كـه  شده شناختهPlachc,m و  Plc,s به نام واحدهاي ،در منطقه مورد مطالعه ،آغچاگيل

آغچاگيل ني و مارن سيلتي تشكيل شده است. سازند مار سنگ ماسه ،سنگ ماسهسنگي كنگلومرائي و 
ترين نقطـه   نوب شرقيو ج ،كال و مسير رودخانه كچو الدين در جنوب صالح، هكتار 8741با گسترش 

زيرين آن در اين محل واحد سنگي پالئوسـن و   مرز ؛در ارتفاعات جنوبي نوكنده رخنمون دارد ،استان
بـه   ،كرتاسه پسين هستند. در هردو محل در مـرز بـاالئي  كال واحدهاي سنگي  الدين در جنوب صالح
 .شود ميكواترنر ختم هاي  نهشتهسازند چلكن و 
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 سازند چلكن

سـازند آغچاگيـل تركيـب يافتـه     با سنگي كامالً مشابه هاي  رخسارهاز  ،نيز (Plchc,m)سازند چلكن
اين  ؛اند دادهآن را تشكيل  شناسي سنگ ،سنگي و سيلتي طوري كه طبقات كنگلومرائي، ماسه به ؛است

هم مرز با سازند ، هكتار 422 وسعتگسترش كمي داشته به  مازندران، سازند در منطقه ساحلي استان
زيرين آن واحدهاي  مرز ؛كال و پارك جنگي سيسنگان رخنمون دارد الدين در جنوب صالح ،آغچاگيل

 .شود ميكواترنر ختم اي ه نهشتهبه  ،مرز باالئي بوده وسنگي ميوسن و سازند آغچاگيل 

 پليستوسن-واحدهاي سنگي پليو

 سنگ ماسهشده و  ژنيك كم سخت بوده و از طبقات كنگلومرائي پلي Pl-Qcو PlQشامل  ،اين واحدها
 دارد،كه نشان از گذر بـين پليوسـن و پليستوسـن     ،اين واحد سنگي شناسي سنگتشكيل شده است. 

-هاي سـنگي پليـو  . واحـد اسـت دانه كنگلـومرائي   درشت گذاري پيوسته رسوبات آواري رسوب بيانگر
در حدفاصل متگل و كياكال در جنوب شهرستان ، هكتار 33277مساحت  اطور گسترده ب به ،پليستوسن

زيـرين   مرز ؛آباد و شمال غرب كالردشت رخنمون دارند رود، جنوب مرزن آباد و خير نور، جنوب موسي
مـرز   و واحدهاي كرتاسه زيرين، درمنطقه متگل واحـدهاي ميوسـن هسـتند    ،آن در غرب كالردشت

 .شود ميكواترنر ختم هاي  نهشتهبه  ،باالئي

 سازند آپشرون

از طبقات مارن،  ومشخص شده  Qapmبه نام  ،به سن پليستوسن در منطقه مورد مطالعه ،اين سازند
هاي  دامنهدر ، هكتار 001به مساحت آپشرون و مارن سيلتي تشكيل شده است. سازند اي  ماسهمارن 

هـاي   نهشـته زبرين به  مرززيرين آن سازند چلكن و  مرز ؛شمالي ارتفاعات نور و علمده رخنمون دارد
 . شود ميكواترنر ختم 

 کواترنر شناسی چینهواحدهای 

 Qt1واحد 

 هـاي  پادگانـه در قالـب   ،رخنمون يافتههاي  آبرفتهكتار از  7440 ساحلي استان مازندران،در منطقه 
در ترازهاي ارتفـاعي   ،ها پادگانه. اين اند يافتهرخنمون  Qt1و Q2t1g, Q1 آبرفتي كهن در واحدهاي 

تا رسـي،  اي  ماسه زمينهدانه گراولي با  از رسوبات درشت شته وعهد حاضر قرار داهاي  آبرفتبلندتر از 
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در پاشنه ارتفاعـات   ،آبرفتي كهن هاي پادگانههاي  نهشته. اند شدهتشكيل  كماستحكام با بد جورشده 
ترين مرز استان و  محله در غربي آباد و گلش سنگان، جنوب سليمان و پارك سي كال الدين جنوب صالح

 كال و باالخره جنوب گلوگاه رخنمون دارد. نيز جنوب چمستان، رئيس

 Qt2واحد 

در قالـب در  ، هكتـار  1407ساحلي استان مازنـدران، بـه وسـعت    در منطقه آبرفتي جديد  هاي پادگانه
، با شيب بسيار ماليـم  در ترازهاي ارتفاعي كم ها پادگانه. اين اند يافتهرخنمون  Q2 و Qt2واحدهاي 

، بـد جورشـده و   اند. رسوبات گراولي رسـي تـا سـيلت و رس    منتهي شدهدشت ساحلي هاي  نهشتهبه 
آبرفتـي   هـاي  پادگانـه  هستند. Qt2اجزاي متشكه واحد تر  اك ضخيمخ افقاستحكام نيافته همراه با 

تـرين   آباد تا نوشهر و در غربـي  در پاشنه ارتفاعات جنوب نشتارود، عباس ،شرقي –جديد با روند غربي
 نقطه استان رخنمون دارد. 

 Qfسازند تجن و واحد 

 ,Qf, Qf2, Q2f, Q2fbgشـامل واحـدهاي    ،در منطقـه مـورد مطالعـه    افكنـه  هاي مخـروط  نهشته

QTajanf و Q2fg,Q2ag از كنگلومراي سخت نشـده بـا سـاخت     ،اين واحدهاهاي  نهشته.  هستند
هاي آنها نمـودي از مجموعـه قطعـات سـنگي سـازندهاي       كه گراول ،بندي تدريجي و طبقه اي  توده

. مجموعـه  انـد  تهيافتراز با دشت  تركيب  هاي هم و ريزدانه در افقاي  ماسهو رسوبات  ،باالدست است
طور گسترده در بادبزنهاي آبرفتي مشرف بر دشت نوكنده  بههكتار،  033804به مساحت  ،اين واحدها

 رود، محدوده وسيعي از آباد، جنوب شهرستان نور و رستم كال، تنكابن و سليمان الدين تا بهشهر، صالح
 دارند.  گسترشمنطقه قائمشهر  و رود آباد و سرخ دشت آمل تا سواحل محمود

 Qssواحد 

هـاي   بلـوك . باشـد  مـي  3سارسـن هـاي   سـنگ دهنده  نشان Qssواحد  ،بهشهر شناسي زميندر نقشه 
 رونـد كـه بـه وسـعت     شمار مي شناسي به چينهواحد سنگي با سيمان سيليسي، مشخصه بارز اين  ماسه
 دارند.  پراكندگيدر شش نقطه از دشت ساحلي جنوب خليج گرگان از گلوگاه تا بهشهر  ،هكتار 047

                                                 
3
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 Qsواحد 

سـنگي  هاي  بهمنهاي سنگي،  لغزش مانند اي تودهحركات از ، Qra, Ql و Qsواحدهاي هاي  نهشته
هـاي   رخسـاره رسـوبي اسـكري، از نهشـته     تركيب يافته است.  3سنگي يا اسكري خردههاي  جريانو 

 لنـدفرم شـوند.   تشكيل مـي دهند،  اي در سطح دامنه رخ مي اي كه به شكل دوره منفصل حركات توده
هكتار بـوده و در   4400مساحت و گسترش اين واحدها جمعاً باشد.  مي 0آن نيز تالوس ژئومورفولوژي

 در ارتفاعات جنوب نوكنده تا علمدار رخنمون دارند.  تند سازند شمشك،هاي  دامنه

 Qs,cواحد 

هـاي   نهشـته  همـراه بـا  سنگي هاي  بهمنواريزه سنگي و هاي  نهشتهاز  Qsهمچون واحد  ،اين واحد
تا انـدرود در جنـوب نـوار     رود در خير ،هكتار 303به مساحت  Qs,c، واحد آبرفتي تركيب يافته است.

 سنگان گسترش دارد.   ساحلي سي

 Qalواحد 

ويـژه بسـتر رودخانـه و     بـه  ،اي رودخانـه محيس هاي  نهشتهدهنده  نشان،  Q2al ,Q2ofو  Qalواحدهاي 
مجموعـه رسـوبات بـا    واحـدهاي مزبـور را   . هسـتند دشت سيالبي پيرامون آن در منطقه مورد مطالعـه  

هاي  آبرفتترين واحدها و  از وسيع ،. اين واحدهااند دادهشكل ، دانه رسي جورشدگي ضعيف گراولي تا ريز
هكتـار گسـترش دارنـد. كانـال      11380مازنـدران،  روند و در منطقه سـاحلي اسـتان    شمار مي كواترنر به

 هـا  دهآبـاد و   رود و فرح رود، تيله رود، پلنگ وس، سردابلرود، تاالر، فريدونكنار، نكاء، چا بابلهاي  خانهرود
 مناطق رخنمون اين واحدها هستند. ترين  مهم ،ويژه از شهرستان نور تا بهشهر به ،آبراهه فرعي استان

 Q2lواحد 

گسترش و رخنمون رسـوبات و  دهنده  نشان،  Q2lو  Qlaواحدهاي  ،مازندراندر دشت ساحلي استان 
از  شـته باشـند،  منشأ يخچـالي و بـادرفتي دا  مي توانند كه  ،لسيهاي  نهشته. هستندلسي هاي  نهشته
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 1330بـا گسـترش سـطحي     ،هـا  نهشته. اين اند يافتهدانه رسي تركيب  همراه خاك رسوبات سيلتي به
 هاي منطقه لمراسك تا علمدار و جنوب الريم رخنمون دارند. ماهور در تپه ،هكتار

 Qcواحد 

كواترنري تفكيك نشـده شـامل رسـوبات دشـت سـيالبي، بـادبزن       هاي  نهشته ،در منطقه مورد مطالعه
به مسـاحت   ،ها نهشته. اين اند شدهمشخص   Qc, Qfdو رسوبات دريايي تحت عنوان ها پادگانهآبرفتي، 

آبـاد تـا نـور )علمـده(،      گسترده دشت ساحلي حـد فاصـل بـين تنكـابن و خـرم      طور هكتار به 3/04424
  اند. لمراسك و علمدار را پوشش داده ،مونج ،درمناطق مرتفع كجور ،ها پركننده دره هاي  آبرفت

 Qdواحد 

داراي بـازه وسـيع انـدازه     ،كواترنر شناسي چينهواحدهاي  سايرهمچون  ،Qdواحد  دلتاييهاي  نهشته
از  ،دانـه غنـي   خاكبا دانه همراه  از گراول تا رسي ريز ،كه اجزاء متشكله آنها طوري به ؛رسوبات هستند

دلتايي هستند كه بـا مسـاحت   هاي  نهشتهمشخصه ،  Q2dو  Qdواحدهاي  اند. مواد آلي تركيب يافته
آبـاد   رود و شرق سـليمان  رود، بابل رود، سرخ چالوس، خيرهاي  خانهدر مصب رود ،هكتار 4/0100كلي 

 دارند.  گسترش

 Qlgواحد 

رسـوبات   كـه از  انـد  شـده مشخص  Q2bsو  Qlgدر واحدهاي  ،مردابي در منطقه مورد مطالعههاي  نهشته
 ،ايـن واحـدها  انـد.   تشكيل شدهغالباً ريز دانه سيلتي و رسي، چسبنده و سرشار از بقاياي گياهان و مواد آلي 

 ويژه در نقاط پست دشت ساحلي خليج گرگان تا جويبار پراكنش دارند. به ،هكتار 8031معاً به مساحت ج

 Qmtواحد 

 ,Qmtهاي تثبيت شده دريـايي شـامل واحـدهاي     بخش وسيعي از منطقه ساحلي استان مازندران، از نهشته

Q2b1  مقيـاس،   بندي مورب بزرد يههاي ال اي حاوي ساخت است. اين واحدها، از رسوبات ماسه تشكيل شده
 0283دريـايي هـاي   انـد. مسـاحت و گسـترش نهشـته     هاي سنگين تركيب يافته صدف و كاني سرشار از خرده

 آباد و تنكابن رخنمون دارند.   هكتار است و در جنوب رسوبات دلتايي رودخانه چالوس و جنوب خرم
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  های مردابی در سواحل غربی خلیج گرگان نهشته 51-5شکل

 Q2mواحد 

هـاي   نهشـته رخسارهدهنده  نشان،   Q2cp2, Q2b2, Q2ms, Qmbو Q2m شناسي چينهواحدهاي 
هـاي   نهشـته همچـون   ،كـواترنر هـاي   رخسـاره جديد دريايي در منطقه ساحلي هستند كـه بـا ديگـر    

دليـل حـذف    تداخل بسيار داشته و تفكيك دقيـق آنهـا بـه    ،و دلتايي اي رودخانههاي سيالبي و  دشت
 بسيار دشـوار اسـت. ايـن واحـدها    و ساخت و ساز مناطق مسكوني، كشاورزي علت  هشواهد ژنتيكي ب

هـايي از   تيره و افـق سنگين  هاي كاني، صدف خردههمراه با  رسي ،اي، سيلتي از رسوبات ماسه مركب
در سراسـر نـوار و منطقـه     ،هكتار 4/13322به مساحت  ،Q2mي . مجموعه واحدهاهستندمواد آلي 

 .اند شدهگسترده مازندران لي استان ساح

 Q2sdواحد 

و سيلتي با پوشـش  اي  ماسهاز رسوبات ريزدانه  ،هاي ساحلي در منطقه ساحلي استان مازندران تلماسه
بدنه  ،هكتار 1/32380. اين واحد به مساحت اند شدهمشخص  Q2sdگياهي تثبيت شده در قالب واحد 

 . است  جزيره ميانكاله را ساخته اصلي شبه
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 دریاکنار در منطقه بابلسر استان مازندران لندفرم 54-5شکل

  

 
 دریاکنار در منطقه شبه جزیره میانکاله لندفرم 51-5شکل
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 جزیره میانکاله رخنمون واحد تلماسه ساحلی در شبه 52-5شکل

 واحدهای سنگی متفرقه

 از نظـر  ،منطقـه مـورد مطالعـه   واحدهاي سنگي هستند كه در ،  V2, g, gda و V1واحدهاي سنگي 
قليـائي حـد    فشاني آتشهاي  سنگاز ، متشكل  V1جايگاه مشخصي ندارند. واحد  شناسي زمينزمان 

هكتار در جنوب نوكنده و در مجـاورت دشـت سـاحلي     441دگرگوني به مساحت هاي  سنگواسس و 
بـا سـاخت بالشـي و    آنـدزيت بازالـت    فشـاني  آتـش هـاي   سـنگ كه از  ،نيز  V2دارد. واحد  پراكندگي
 ،اليـه جنـوب شـرق اسـتان     در منتهـي  ،هكتـار  101دگرگوني تركيب يافتـه بـه مسـاحت    هاي  سنگ

، گـابرو،  قليـائي  هـاي   سنگ ، متشكل ازg سنگي گز رخنمون دارد. واحد درارتفاعات جنوب غرب بندر
در  V1, V2مجـاورت واحـدهاي    در، هكتـار  073بـا گسـترش    بوده وگرانيت  و ديوريت، مونزونيت

هـاي   سـنگ از ، متشـكل  gdaهمچنـين واحـد سـنگي    ارتفاعات جنوب شرق اسـتان رخنمـون دارد.   
 در جنوب غرب كالردشت برونزد دارد.  ،هكتار گسترش 4131و با  بودهگرانيتوئيدي 
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 5:500000)برگرفته از نقشه منطقه ساحلی استان مازندران  شناسی سنگ 51-5شکل

 شناسی منطقه( زمین 

 منطقه ساحلی استان گلستان  شناسی چینه

و  شـرقي  40˚03΄تـا   41˚43΄هاي جغرافيـايي   بين طول ،استان گلستان در شمال و شمال شرق كشور
كيلومتر مربع بوده و مركـز   02831 استان شمالي قرار دارد. مساحت اين 18˚28΄تا  10˚12΄هاي  عرض

در سـه بخـش نكاــ     ،استان گلستان منطقة ساحلي .است متر از سطح دريا 31آن شهر گرگان با ارتفاع 
 تا مرز تركمنستان قرار دارد. و باالخره بخش ساحلي شرق درياي خزر گرگان ، دهانة خليجبندر تركمن

 ؛متفاوت قرار گرفتـه اسـت   ساختي زميندر دو پهنه گلستان استان  ،شناسي ساختماني زمين ديدگاهاز 
 و روزگاري ؛جزيي از صفحه ايران است ،اي از صفحه توران و بخش جنوبي شمال استان، پاره بخش

قاره ابرصفحه ايران از  اثر جدا شدنو بروجود داشته  "پالئوتتيس"بين اين دو صفحه، اقيانوسي به نام 
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بخش جنوبي در زمان ترياس مياني،  كيطي پالئوزوئ ،و مهاجرت آن به سوي شمال "گندوانا"جنوبي 
مزوزوئيـك زيـرين را بـه وجـود      لئوزوئيك واي قديمي پها كوهبا صفحه توران برخورد كرده و رشته 

ا( محسـوب شـده و حوضـه    اوراسـي ) از اين پس صفحه ايران بخشي از بزرد قاره شمال است؛ آورده
درز  درزي بـه نـام زمـين    زمـين  ،صـفحه  حد فاصـل بـين ايـن دو    پيدا كرده؛رسوبي مشتركي با البرز 

بـر   منطبـق  ،و كنـوني ايـن منطقـه    ديرينههاي  لرزه زمينهاي  كانونپالئوتتيس وجود دارد كه بيشتر 
رسـوبي و  هـاي   سـنگ داغ، از نـوع   كوه كپه رشته متشكله هاي سنگدرز است. كليه  گستره اين زمين

نـه  در حوضه پالئوتتيس ت دريايي اتخريبي است. رسوب هاي  سنگ كربناته و كمتر هاي  سنگبيشتر 
، امكـان تجمـع مـواد    آنهـا خـوردگي   چـين  نحـوه دليـل  بـه  ؛ژرف نهشته شده است چندان ژرف تا كم

زمين به از در اين بخش از ايرانآنها در مناطقي خاص، ذخاير نفت و گ روكربوري و به تله افتادندهي
هاي مختلف  ر زماندي البرز، ها كوه بخش جنوبي و يا در حقيقت رشتهدليل اينكه  بهوجود آمده است. 

. اسـت  وجود داشته هاي ماگمايي فعاليت هايي خاص در دوره ،اي پويا بوده ، گسترهساختي زميناز نظر 
رسوبي آذريـن و دگرگونـه را مشـاهده    هاي  سنگتوان  ي استان، ميها كوهاين بخش از  در نتيجه در

 هـاي   سـنگ از جـنس   ،پالئوزوئيـك  هـاي   سـنگ  ترين ، از قديميشرقيي البرز ها كوهكرد. در رشته 
 .شيميايي( تا عهد حاضر وجود دارد) كربناته رسوبيهاي  سنگي تخريبي و برسوهاي  سنگآذرين، 

 بخش ساحلی نکاـ بندر ترکمن

اسـت.   تشـكيل شـده   گرگـان  و خلـيج  جزيره ميانكاله اي شبه زبانة ماسه اين بخش از منطقة ساحلي،
 گـذاري  اي و رسوب كرانه يند انتقال رسوباكيلومتر، حاصل فر 42 طول تقريبي هب ،جزيرة ميانكاله شبه

عمدتاً از محيس خشكي و بيشتر  ،است. منشأ اين رسوبات 3اي هاي ماسه ر قالب زبانهد در طول ساحل
ت موازا اي است كه به متشكل از چندين زبانه ماسه جزيرة ميانكاله است. شبه  نكا بوده رسوبات رودخانة

رونـده   اند؛ هريك نشاندهنده يك خس ساحل ديرينه و توالي رسوبي پس خس ساحل كنوي مرتب شده
، خميده و به سمت جنـوب شـرق   ها كه عموماً تحت تأثير تفرق امواج رأس اين زبانهرود.   شمار مي به

در  ،غربـي خلـيج گرگـان   كه جزاير بخش  اي گونه به ؛است كج شده، گاهي تا درون خليج توسعه يافته
 ،(بنـدر تـركمن   -هاي اين بخش )نكا شده هستند. در كرانه اي كج هاي ماسه واقع بخش انتهايي زبانه

كيلومتر مسـاحت داشـته و در مقايسـه بـا      422نام برد كه حدود  گرگان بزرد و خليج بايد از مرداب
 .تر است به مراتب گسترده ،مرداب انزلي

                                                 
3
 Spit 
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هـاي   ، از ماسـه رونـد  شمار مي بهساختماني   و بهشهر كه در واقع منابع شن و ماسة ءميان نكا رسوبات
رسـوبي ريزدانـه تـا    هـاي   انواع رخساره ،و در آنها محسوب شدههاي جوان  اي وابسته به نهشته كرانه
جهت خالف جريـان   هاي رسوبي ياد شده شيب ماليمي در شود. اليه دانه ديده مي هاي درشت نهشته
ي هـا  سنگ قلوهاست. تر  حاصل فرسايش سازندهاي قديميها دارند كه بيانگر منشأ خشكي و  رودخانه

و در ها حمـل   رودخانهوسيله  ات بوده كه بهموجود در رسوبات، گواه ديگري بر منشأ خشكي اين رسوب
  3سـاختي  نـوزمين گذاري، بـر اثـر فعاليـت     ها پس از رسوب . اين رسوباند منطقه ساحلي پراكنده شده

و در  شوند، اي فسيل ديده مي يك خس كرانهشده و به صورت   درجه به سوي جنوب كج 34تا  كواترنر
هاي دريايي وابسته  وجود يك رديف پادگانهالبته حقيقت نام رخساره دريايي براي آنها مناسب نيست. 
هاي دريـايي، اشـكوب    براي اين گروه از پادگانه ؛به زمان پليستوسن بااليي را نبايد از نظر دور داشت

 است.  پيشنهاد شده مازندران

 گرگان بخش ساحلی دهانة خلیج

كيلـومتر ديـده    322اي بـه طـول    به سمت شمال و شرق، سرزمين پسـتي در فاصـله   از بندر تركمن
اي از  رود ادامه دارد. بخش عمده تا درة گرگان ،كاووس آغاز شده و در امتداد ساحل شود كه از گنبد مي
از  بهينـه يك منطقـة   ،شناسي كه از نظر رسوب  هاي بادرفتي پوشيده شده با نهشته ،پست اراضياين 
 .شود محسوب ميدار بادرفتي  ماسه  هاي لس نهشته

شـود   هاي آبرفتي ديده مي هاي نسبتاً دوري از آن، تعداد زيادي پادگانه رود و در فاصله از دهانة گرگان
انـد. در يـك    را تشكيل داده هاي كشاورزي هاي لس منطقه هستند و زمين شبيه نهشته ،كه در ظاهر

آبرفتـي، بـه    اي، لـس رسـي و رسـوبات    هاي لس ماسه قال شمار زيادي از افق در آق ،بريدگي عميق
 اند.  سيل تشكيل شدههاي خاك ف شوند كه همراه با افق صورت تداخل بين انگشتي با هم ديده مي

هستند. از سوي ديگر،  گرگان اند، محدود به دهانة خليج نهشته شده عهد حاضركه در دريايي  رسوبات
در حـد   ،شناسـي  هاي بادرفتي گسترش يافته در ساحل است كه از نظر چينـه  اين منطقه داراي نهشته

ارز هولوسن پسين تا هولوسن ميـاني دارد،  ُاتـاژ    بدين جهت، اين اُتاژ كه سني هم يك آشكوب است.
 دانند. روي مانگي شالك زمان نئوكاسپين مي ارز پس شود و آن را هم  ناميده مي گرگان 

                                                 
3
 Neotectonic 
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 بخش ساحلی ترکمنستان

دار  وسيعي وجود دارد كه بخـش ايرانـي آن بيشـتر از لـس ماسـه       منطقة ،در شمال فرورفتگي گرگان
سه  ،شود. در اين منطقه در جهت تركمنستان به ماسه تبديل مي ،است و به سمت شمال  پوشيده شده

تحت تاثير باالآمدگي تراز دريـا و پديـدة انتقـال رسـوب،      ،اخيرهاي  سالتراس آبرفتي وجود دارد. در 
متـر   0تـا   3تاالب گميشان به عمق  ،كه در پشت آن  كيلومتر شكل گرفته 14طول  اي به زبانه ماسه

  است.  پوشش گياهي تثبيت شده بااين زبانه  شكل گرفته است؛

واحد سنگي  18تعداد  ،استان گلستانمنطقه ساحلي شناسي، در  زمين 3:322222براساس نقشه هاي 
از  ،معرفـي شـده اسـت   شناسي  چينهدر ستون  ،واحد رسوبي كواترنر 34از كامبرين تا پليوسن و تعداد 

و واحدهاي رسوبي در  ،در حاشيه جنوبي دشت ساحلي و واحدهاي سنگي در ارتفاعات البرزاين ميان، 
بسـيار زيـاد    واحدهاي سنگي علي رغـم ضـخامت   ،. در مجموعگسترش دارندها و دشت ساحلي  دره

ـ  ؛اند نسبت به واحدهاي رسوبي، سطح اندكي را اشغال كرده درصـد منطقـه از    24/37طـوري كـه    هب
 ،از بين واحدهاي رسوبي نيز تشكيل شده است.درصد از واحدهاي رسوبي  30/80واحدهاي سنگي و 

. تـوالي  شود ميكه تقريباً نيمي از كل منطقه را شامل  طوري هبرا دارد؛ بيشترين گسترش ، Qf2واحد 
از كـامبرين تـا پليوسـن، در چنـد مقطـع داراي نبـود        ،شناسي منطقه واحدهاي سنگي در ستون چينه

پالئوسن  -و كرتاسه پاياني ،از پرمين مياني تا ترياس مياني مثال طور هب ؛و وقفه رسوبي استاي  چينه
از اردويسين تا  ،زايي مختلف كوهر اثر عملكرد حركات بهمچنين  وجود دارد. شناسي نبود چينه ،آغازي

 شناسي رخ داده است. در اين ستون چينه ،هاي متوالي ها و پيشروي ها، پسروي پلئيستوسن، ناپيوستگي
صورت پيوسته بـا كربـونيفر    هدر مجموع شامل سه واحد سنگي بوده كه ب ،ه مورد مطالعهقپرمين منط

نين  زايي هرسي شود كه نشانه عملكرد كوه مي نبود رسوبي با ترياس مشاهده ،س پرمينأ. در رهستند
هـاي پـرمين    وقفه رسوبي از پرمين بااليي تا ترياس مياني شده است. مجموعـه سـنگ   سبببوده و 
  .هستندسازندهاي درود و روته اي  چينههم ارز  ،منطقه

 شناسی  زمینل دوران اوّشناسی  چینهواحدهای 

كـه از   بوده،اردويسين تا دونين  سنگي متعلق به دوره هايساحلي استان گلستان، دو واحد در منطقه 
، شاخص يـك تـوالي   اين واحدها شناسي چينهبسيار به يكديگر شبيه هستند. توالي  شناسي سنگنظر 
را تـوالي   تشـكيل ايـن  . انـد  شدههاي كنگلومرايي ختم  كه در نهايت به اليه طوري هب نده است؛رو پس
ه مـورد  قـ منطدر كربـونيفر  نهشـته هـاي دوره   . دانسـت زايي كالدونين  توان ناشي از عملكرد كوه مي
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روي تـدريجي آب بـا    صورت پيش هروي دونين، ب شامل سه واحد سنگي بوده كه پس از پس ،مطالعه
پيوسـتگي رسـوبي بـا پـرمين      ،نيـز  س كربونيفرأدر ر همراه بوده است.سنگي و شيلي  ماسههاي  اليه

و تاحـدودي هـم ارز    شناسـي  چينـه هـم ارز   ،هاي كربونيفر منطقـه  . مجموعه سنگبرقرار بوده است
 . هستندسازند مبارك  شناسي سنگ

 Cms,lواحد 

ترين واحد سنگي شناسايي شده   كهنتشكيل شده و اي  ماسهكوارتزيتي و آهك  سنگ ماسهاز  ،اين واحد
درصد از منطقه  21/2هكتار بوده و  030بال  بر  Cms,lواحد مساحت  رود. شمار مي بهدر استان گلستان 

زيـر واحـد سـنگي     ،اين واحد شناسي منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. در ستون چينه
 تر ناشناخته است. كهن ين مرز زيرين اين واحد با واحدهايهمچن ؛قرار دارد Cml,mآهكي 

 Cml,m واحد

ده و يكي از واحدهاي سنگي كـامبرين اسـتان   آهك، مارن و سيلتستون تشكيل ش اين واحد از سنگ
از منطقه مورد مطالعه را به خود  درصد 18/2هكتار بوده و  1137مساحت آن بال  بر  ؛شدبا ميگلستان 

و زير واحد  Cms,lروي واحد سنگي بر منطقه، اين واحد شناسي  چينهاختصاص داده است. در ستون 
 و تا حدودي هم ارز زماني اين واحد نيز هست.  ،قرار داشته Cmlسنگي آهكي 

 Cml واحد 

خاكستري تا سـياه آرژليتـي تشـكيل     رنگ ، بهاي آهك نازك اليه تا توده از سنگ ،Cmlسنگي  واحد
 3841. مساحت آن بال  بـر  شود محسوب ميشده و يكي از واحدهاي سنگي كامبرين استان گلستان 

شناسي منطقه، اين واحد زير واحـدهاي سـنگي اردويسـين و روي واحـد      هكتار است. در ستون چينه
 . واقع شده است Cml,mسنگي 

 Pzqd واحد 

و بـه وسـعت   رنگ و كنگلومرا تشـكيل شـده    اين واحد از كوارتزيت، دولوميت آهكي سفيد تا صورتي
شناسـي   هچينـ در سـتون  ساحلي استان گلستان گسترش دارد. مرز زيرين آن منطقه هكتار، در  1832

. در جنـوب  محـدود شـده اسـت   واحدهاي سنگي كامبرين مرز زبرين، به و  Pzcمنطقه، واحد سنگي 
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در ستون  آنسن  و هاي اين واحد سنگي قابل شناسايي هستند گسل خزر، در ارتفاعات البرز، رخنمون
 رسد.  چينه به دونين نيز مي

 Pzc واحد

گسترش سـطحي  . استقطعات سنگي آذرين اسيدي تا حدواسس  در بردارنده، Pzcواحد كنگلومرايي 
درصد از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اسـت. در   00/2هكتار بوده و  4817بال  بر آن 

روي بـر  صورت ناپيوسته در زير واحدهاي سنگي كربـونيفر و   همنطقه، اين واحد بشناسي  چينهستون 
، Pzqdراسـتا بـا واحـد     قرار دارد. در جنوب گسل خـزر، در ارتفاعـات البـرز، هـم     Pzqdواحد سنگي 

 رسد. قابل شناسايي هستند. سن اين واحد در ستون چينه به دونين مي هاي اين واحد نيز رخنمون

 Cghsh,mواحد 

قـه  منط در ،هكتـار  332، و به وسعت هاي دولوميتي تشكيل شده اليه از شيل، مارن و ميان ،اين واحد
ـ  ،Qghsh,mمـرز زيـرين واحـد    . گسترش داردمورد مطالعه  روي گي فرسايشـي  صـورت ناپيوسـت   هب

با توجه به ناپيوستگي در كـف ايـن    است؛ Cghs,lواحد سنگي مرز زبرين، واحدهاي سنگي دونين و 
 واحد، سن آن در ستون چينه كربونيفر مياني است.

 Cghs,lواحد 

هكتار است. در  414مساحت آن بال  بر  ، وشده تشكيلاي  ماسهو آهك  سنگ ماسهاز  ،Cghs,l واحد
 Cghlزيـر واحـد سـنگي    در و  Cghsh,mروي واحد سنگي بر شناسي منطقه، اين واحد  ستون چينه

 بااليي است. -اشته و سن آن كربونيفر ميانيدقرار 

 Cghlواحد 

كـه بـه وسـعت    تشكيل شده رنگ  اي اليه خاكستري تا قهوه از سنگ آهك ضخيم ، متشكلاين واحد
شناسي منطقه،  در ستون چينه ،سن كربونيفر باالييبه  lhgCاين ، گسترش سطحي دارد. هكتار 043

 پرمين است. Pdlواحد سنگي مرز زبرين آن و  Cghs,lروي واحد سنگي 
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 Pdlواحد 

نكوليـت  آهاي  هاي شواگرينا و دانه اي حاوي فسيل اليه تا توده آهك نازك از سنگ، Pdl سنگي واحد
ساحلي استان گلستان را پوشـش  درصد از منطقه  44/2هكتار بوده و  4733آن  وسعت ،تشكيل شده
روي بـر  صـورت پيوسـته    هب ،سن پرمين آغازيبه شناسي منطقه، اين واحد  در ستون چينهداده است. 

 قرار دارد.   Pdواحدهاي سنگي كربونيفر و زير واحد سنگي 

   Pdواحد

است و معـادل سـازند دورود در منطقـه     سنگ، شيل و آهك مل كنگلومراي قرمز، ماسهشا ،اين واحد
ـ ، Pdمـرز زيـرين واحـد سـنگي     هكتار اسـت.   0011آن ، گستره سطحي شدبا مي ناپيوسـته  طـور   هب

سن آن در ستون چينه  است؛  Prواحد سنگي ، مرز زيرين با Pdlروي واحدهاي سنگي فرسايشي بر 
 پرمين زيرين است.

   Prواحد

مشـخص شـده اسـت؛     Pr، در منطقه ساحلي استان گلستان با واحد مياني سازند روته به سن پرمين
 0011بـال  بـر   ي ساحتم ،است. گستره رخنمون يافتهمارني  آهك بخش يكو آهك  سنگمتشكل از 

درصـد از منطقـه مـورد مطالعـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در سـتون           04/2و  داشتههكتار 
ـ  Pdروي واحـد سـنگي   بر پيوسته ا مرز ب، Prشناسي منطقه، واحد  چينه صـورت دگرشـيب زيـر     هو ب

 واحدهاي سنگي ترياس قرار دارد. 

 شناسی م زمینسازندها و واحدهای سنگی دوران دوّ

شامل سه واحد سنگي بوده  در منطقه ساحلي استان گلستان،ترياس واحدهاي سنگي متعلق به دوره 
تريـاس   شناسـي  چينهاند. نبود  روي واحدهاي سنگي پالئوزوييك قرار گرفتهبر صورت دگرشيب  هكه ب

وقفه رسوبي از پـرمين بـااليي تـا تريـاس      سبب رخ داده ونين  زايي هرسي ر اثر عملكرد كوهآغازي ب
پيوسته زير واحدهاي ژوراسـيك قـرار   طور نا اين مجموعه از واحدهاي سنگي نيز، بهمياني شده است. 

سازندهاي شمشك، الر شامل  ،ه مورد مطالعهقژوراسيك منطدها و واحدهاي سنگي دوره سازن دارند.
اند. كرتاسه  روي واحدهاي سنگي ترياس قرار گرفتهبا مرز ناپيوستگي فرسايشي بر بوده كه و دليچاي 

روي ا مرز ناپيوستگي فرسايشي بر كه ب ،در مجموع شامل چهار واحد سنگي بوده ،منطقه مورد مطالعه
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نشانه  اين با مارن آغاز شده كه ها گذاري اين نهشته رسوب. اند نهشته شدهواحدهاي سنگي ژوراسيك 
تاسه نيز س كرأسيمرين پسين در آغاز كرتاسه است. در ر زايي رويداد كوهپس از  ،روي مجدد آب پيش

 .ايجاد شده استزايي الراميد  كوه رويدادر اثر ناپيوستگي با سنوزوييك ب

 TRel,s,mواحد 

و از ضـخامت   بودهو آهك ورميكوله  سنگ ماسهآغاز شده و سپس شامل اي  ماسهبا مارن  ،اين واحد
هكتـار اسـت. در سـتون     34 نـاچيز و حـدود   ،TRel,s,mگسـتره سـطحي واحـد    اندكي برخوردارند. 

و زير  Pdروي واحد سنگي بر صورت دگرشيب  هب ،سن ترياس ميانيبه منطقه اين واحد شناسي  چينه
 واحدهاي سنگي ترياس بااليي قرار دارد. 

 TRed,lواحد 

منطقـه مـورد مطالعـه     در ،هكتـار  134 ، بـه وسـعت  دولـوميتي  از دولوميت و آهك ، متشكلاين واحد
سن آن  و قرار دارد TRedو زير واحد  TRel,s,mروي واحد سنگي  ، برTRed,l . واحدرخنمون دارد
 بااليي است.  -ترياس مياني ،در ستون چينه

 TRedواحد 

طور  بوده، و به رنگ خاكسترياي  تودهاز دولوميت به سن ترياس بااليي، متشكل  TRedسنگي  واحد
 مرز زبـرين آن بـه   و  TRed,lسنگي مرز زيرين اين واحد  رخنمون دارد.هكتار  32مساحت  جزيي به

  ختم شده است.واحدهاي ژوراسيك 

 Jsواحد 

سـنگ، شـيل و    شـامل ماسـه  هـايي   ژوراسيك زيرين در منطقه ساحلي استان گلستان، با نهشتهدوره 
و مـرز  تريـاس بـااليي   هـاي   آن بـا نهشـته  كه اين كنگلومرا نشانه ناپيوستگي  شروع شده،كنگلومرا 
گستره رخنمـون   است؛سازند شمشك  شناسي چينه ارز هم ،است. مجموعه اين واحد سنگيفرسايشي 
ـ به سـن ليـاس   شناسي منطقه ستون چينهسازند شمشك در هكتار است.  843 آن بال  بر صـورت   ه، ب

 و زير آهك الر قرار دارد.  TRedناپيوسته روي واحد سنگي 
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 Jllواحد 

اليـه تـا    آهك ضـخيم معرف سازند الر در منطقه ساحلي استان گلستان بوده و متشكل از  ،اين واحد
درصـد از منطقـه مـورد مطالعـه را بـه خـود        80/3هكتار بـوده و   30444مساحت آن ؛ است اي توده

واحـد  مـرز زيـرين آن بـه    و  Jsروي واحـد سـنگي    سازند الر به سن دوگر، بـر اختصاص داده است. 
Js1s,sh .محدود شده است 

 Js1s,shواحد 

و شـيل   سـنگ  ماسـه  در ستون چينه منطقه معادل سازند دليچاي معرفي شـده اسـت؛ از  ، Jsls,shواحد 
منطقه، اين واحد شناسي  چينهدر ستون رخنمون دارد. هكتار  7مساحت  طور جزيي به تشكيل شدخ و به

 بااليي است.   -ژوراسيك ميانياين واحد قرار دارد. سن  Js3sh,c,sو زير واحد  Jllروي واحد سنگي بر 

 Js3sh,c,sواحد 

ه اثـر عملكـرد   ننشا اين است كه سنگ ماسهكنگلومرا و هاي  اليه شامل شيل مارني با ميان ،اين واحد
درصـد از منطقـه مـورد     40/2هكتار بوده و  4304مساحت آن  است؛زايي سيمرين پسين  كوه رويداد

، در مرز زيـرين بـه   سن ژوراسيك بااليي، به  Js3sh,c,sواحد مطالعه را به خود اختصاص داده است. 
 ختم شده است. Js2sh,sواحد مرز زبرين به و  Js1s,shواحد سنگي 

  Js2sh,sواحد 

تركيب نارس  زغالاليه  ازكو يك افق ن سنگ ماسههاي  اليه شيل خاكستري با ميان، از Js2sh,sواحد 
گسترش سطخي . باشدزايي سيمرين پسين  كوههاي رويداد  تواند از نشانه شناسي مي اين سنگ كه يافته
منطقـه،  شناسـي   چينـه در ستون سن آن در ستون چينه، ژوراسيك پاياني است. هكتار بوده و  0210ن آ

 و با ناپيوستگي زير واحدهاي كرتاسه قرار دارد.  Js3sh,c,sروي واحد سنگي بر اين واحد 

 Ku2ml,mواحد 

مارن و آهك مـارني اسـت؛    متشكل ازدر ستون چينه منطقه، به سن كرتاسه زيرين بوده و اين واحد 
روي طـور ناپيوسـتگي فرسايشـي بـر      ، بـه Ku2ml,mهكتـار اسـت. واحـد     117گستره سطحي آن 

 قرار دارد.   Ku1mlواحدهاي سنگي ژوراسيك و زير واحد 
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 Ku1mlواحد 

درصد از  01/0هكتار بوده و  02424مساحت آن  تشكيل شده،مارن آهكي و مارن ، از Ku1mlواحد 
روي بـر  منطقه، اين واحـد  شناسي  چينهمنطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. در ستون 

 . استبااليي  -سن آن كرتاسه زيرين و قرار دارد K2mو زير واحد  Ku2ml,mواحد 

 K2mواحد 

افـت  هـاي اينوسـراموس و اكينـدرم ي    هاي آن فسيل شامل مارن و آهك است كه در آهك ،اين واحد
و زيـر   Ku1mlروي واحـد   بـر منطقه، شناسي  چينهدر ستون هكتار بوده و  873ن ؛ وسعت آشود مي

 شد. با ميسن آن كرتاسه بااليي  و قرار دارد Ku4ml,mواحد 

 Ku4ml,mواحد 

اسـت كـه   ، Ku4ml,mمنطقه مورد مطالعـه، واحـد   آهك مارني يكي ديگر از رخساره هاي مارني و 
زايي الراميد باشد. اين واحد  كوهميتواند از پيامدهاي رويداد . دگرساني است  شدهاندكي دچار دگرساني 

و زيـر   K2mروي واحـد  ؛ سن آن كرتاسه پاياني بـوده و بـر   هكتار است 04طور جزيي به وسعت  به
 واحدهاي پالئوژن قرار دارد. 

  



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین12

 

 شناسی م زمینو واحدهای سنگی دوران سوّ اسازنده

ـ ، در بردارنده مطالعهپالئوسن منطقه مورد  روي واحـدهاي  بـر  صـورت ناپيوسـته    هدو واحد سنگي بوده كه ب
نهشـته  بـا  ، الراميـد زايي  رويداد كوهپس از مشخصاً  ،اين واحدهاگيري  شكل. اند گرفتهكرتاسه قرار   سنگي
 ،ائوسـن منطقـه مـورد مطالعـه    مارن آغاز شده كه نشانه پيشروي مجدد آب در آغاز پالئوسن اسـت.  شدن 

. در طبقـات  انـد  گرفتهصورت پيوسته روي واحدهاي سنگي پالئوسن قرار  هكه ب استشامل دو واحد سنگي 
ـ   كوه رويدادبااليي ائوسن، اثر عملكرد حركات آغازي  ـ هزايـي پيرن كنگلـومرا و  ا نهشـته شـدن رسـوبات    ، ب

روي واحـدهاي  بـر  صورت ناپيوسـته   هاليگوسن بادامه پيدا كرده است. دو واحد سنگي، در طي  سنگ ماسه
كـه   بودههاي آذرين و سنگگيري كوارتزيت  شكلبا  ،. آغاز اليگوسن در منطقهاند گرفتهسنگي ائوسن قرار 
بدين علـت دگرگـوني مختصـري در ايـن واحـدهاي سـنگي        ه است؛زايي پيرن كوهرويداد ناشي از حركات 

ـ  شامل دو ،. ميوسن منطقه مورد مطالعهشود ميمشاهده  روي بـر  صـورت پيوسـته    هواحد سنگي بوده كه ب
هاي آذرين و دگرساني در ميوسن نيز مانند اليگوسن، فعاليت وره. داند گرفتهواحدهاي سنگي اليگوسن قرار 

باعـث توسـعه    ،زايـي پيرنـه   عملكـرد حركـات كـوه    هـم، س ميوسن أدر ررخ داده است. واحدهاي سنگي 
همـراه  چهار واحـد سـنگي    گيري ، با شكلمنطقه مورد مطالعهدر پليوسن شده است. كنگلومرايي هاي  اليه
همچون ديگر منـاطق  . پليوسن اند گرفتهروي واحدهاي سنگي ميوسن قرار بر صورت ناپيوسته  هكه ب شده،
با آغاز حركـات   ،در نهايت نيز است؛زايي پيرنه آغاز شده  وهز فاز كاناشي با كنگلومراي ساختي كشور،  زمين
 وسعه يافته است.  ليوسن تدريا آغاز شده و كنگلومراي پروي  مجدداً پس ،زايي آلپي پاياني كوه

 Pemواحد 

 882مساحت آن بال  بر  ؛نازك آهك استهاي  اليه سنگ، ژيپس و ميان شامل مارن، ماسه ،اين واحد
سـتون چينـه،   سن اين واحد در داده است.  پوششدرصد از منطقه مورد مطالعه را  3/2هكتار بوده و 

نهشته شـده و مـرز   روي واحدهاي سنگي كرتاسه بر با ناپيوستگي ، Pemواحد  ؛پالئوسن مياني است
  ختم شده است. Pel,mواحد زيرين آن به 

 Pel,mواحد 

هكتـار   4704كـه بـه وسـعت     پالئوسن بااليي اسـت  يو آهك يمارننيز نشاندهنده رخساره اين واحد 
و زيـر   Pemروي واحد سنگي ، بر Pel,mمنطقه، واحد شناسي  چينهدر ستون گسترش سطحي دارد. 

 به سن ائوسن قرار دارد.  E3tsواحد 
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 E3tsواحد 

ي تشـكيل  مارنهاي  اليه با ميان سنگ ماسهشمار رفته و از  ، رخساره آواري ائوسن زيرين بهEstsواحد 
 بـر  منطقه، اين واحدشناسي  چينههكتار است. در ستون  021 شده و وسعت رخنمون اين واحد سنگي

 قرار دارد.  E1mtپالئوسن و زير واحد  Pel,mروي واحد سنگي 

 E1mtواحد 

ائوسـن  در  E1mtگيـري واحـد    با شكلمارن هاي  اليه با ميان سنگ ماسههاي آواري  گذاري نهشته رسوب
مرز زيـرين  . برونزد داردهكتار  43مساحت طور جزيي و به  بااليي ادامه پيدا كرده است. اين واحد سنگي به

 محدود شده است.اليگوسن  Oschواحد مرز زبرين، به و  E3tsحد سنگي آن با ناپيوستگي فرسايشي، به وا

 Oschواحد 

قابل توجه بوده ، Oschبرونزد واحد  ؛شامل اسليت، فيليت، كوارتزيت، مرمر و متادياباز است ،اين واحد
درصد از منطقه مورد مطالعه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در      37/0، هكتار 40704و به وسعت 

واقـع شـده و مـرز     E1mtروي واحـد سـنگي   بـر  با ناپيوستگي منطقه، اين واحد شناسي  چينهستون 
 اليگوسن زيرين است.  آنسن  و قرار دارد Olmواحد زيرين، 

 Olmواحد  

شـده   دگرسـان اي  ماسه مارن و مارن، و از دهنده رخساره مارني اليگوسن بااليي بوده اين واحد، نشان
 بـه واحـد  ، Olmمرز زيرين واحد  است. هكتار  48رخنمون آن بسيار كم و حدود . تشكيل شده است

 محدود شده است. واحدهاي ميوسن مرز زيرين، به و  Oschسنگي 

 Mdواحد 

هكتـار   40رود، كه داراي برونزد محدود  شمار مي ، در واقع رخساره آذرين ميوسن زيرين بهMd واحد
ـ هـاي آذريـن نفـوذي دگرسـان شـده و       ايـن واحـد سـنگي، متشـكل از تـوده      باشـد.   مي صـورت   هب

 Olmواحـد سـنگي   مرز اين واحد كامالً به شكل ناپيوسته بوده؛ غالباً بر روي متامونزوديوريت است. 
 قرار دارد.  Mc,m,sداشته و زير واحد  قرار
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 Mc,m,sواحد 

ر اثر آخـرين  بسنك است كه  و گِل سنگ ماسههاي  اليه با ميانرنگ  ، متشكل از كنگلومراي قرمزاين واحد
هكتار  74ناچيز و حدود آن برونزد سطحي  ؛اند شدهزايي پيرنئن در ميوسن بااليي ايجاد  كوه رويدادحركات 

فرسايشـي و  با ناپيوستگي  Olmوي واحد سنگي شناسي منطقه، بر ر در ستون چينه ،Mc,m,s است. واحد
زير واحدهاي  ،خود با ناپيوستگي ،است. اين واحد Mdهم ارز واحد  ،داشته و در برخي مناطق قراراي  زاويه

 بااليي تخمين زده شده است. -آن ميوسن زيرينسن  و پليوسن قرار گرفته است

 Plcواحد 

، متشـكل از  Plcواحـد  رخساره رسوبات تخريبي پليوسن در منطقه ساحلي استان گلستان، با تشكيل 
رخنمون دارد. سن آن بر اساس هكتار  0213مساحت  ، بهو رس سنگ ماسههاي  اليه كنگلومرا با ميان
سـنگي  روي واحد فرسايشي بر ناپيوستگي بنابراين با مرز  ؛پليوسن زيرين استشناسي،  موقعيت چينه

Mc,m,s داشته و زير واحد  قرارPlm  .قرار دارد 

 Plmواحد 

سنگ، رس و  ماسههاي  اليه مارن با ميانشمار رفته، و از  ، رخساره مارني پليوسن زيرين بهPlmواحد 
سـطح   .روي دريـا پـس از ميوسـن اسـت     پيش شناسي آن، بيانگر سنگ تشكيل شده است؛كنگلومرا 
و زيـر واحـد    Plcروي واحد سـنگي   برمنطقه، شناسي  چينهدر ستون  وهكتار بوده  414آن  رخنمون
Pnshl  .قرار دارد 

 Pnshmواحد 

 7وسعت رخنمون آن بسيار جزيي و حدود آهك است. هاي  اليه شيل با ميان، در بردارنده طبقات اين واحد
اسـت. در   ميـاني  نشانه ادامه پيشروي دريا در پليوسـن  ،اين واحداست؛ رخساره شيلي و آهكي هكتار بوده 

 گيل قرار دارد.  و زير سازند آقچه Plmروي واحد سنگي منطقه، اين واحد بر شناسي  چينهستون 

 Pnshlواحد 

شـمار رفتـه و متشـكل از     بـه گيـل   آقچه، در منطقه ساحلي استان گلستان، معرف سازند Pnshlواحد 
روي دريا در پليوسن  نشانه آغاز پس ،اين واحدشناسي  ؛ سنگسيلتستون استو  سنگ ماسهكنگلومرا، 
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 ،و خـود  Pnsh,mاحد سنگي مرز زيرين آن، و. رسد ميهكتار  1438پاياني است. وسعت رخنمون آن 
 در ستون چينه منطقه زير واحدهاي رسوبي كواترنر قرار دارد. 

 کواترنر شناسی  چینهواحدهای 

ي رسوبي آبرفتـي،  ها نهشتهشامل  ،منطقه ساحلي استان گلستان كواترنردوره  شناسي چينهواحدهاي 
نيـز،  واحدهاي رسوبي آبرفتـي   اند. توسعه دادهكه دشت ساحلي خزري را  بودهبادي، دلتايي و دريايي 

اي  و تا انـدازه از البرز عمدتاً كه  بودهها  هاي منطقه و مخروط افكنه ي رسوبي رودخانهها نهشتهشامل 
  اند.  را شكل داده سرچشمه گرفته و دشت ساحليداغ  كپهاز 

  Qt1واحد 

كهن، از جمله واحدهاي پهناور كواترنر در منطقه مورد مطالعه  هاي افكنه و مخروط ي آبرفتيها پادگانه
اي،  هاي درشت با زمينه ريزدانه ماسـه  گراول هكتار است. 0843شمار رفته، كه گستره سطحي آن  به

آلي مواد متشكله اين واحد چينه شناسي هستند، كه عمـدتاً از واحـدهاي سـنگي ديرينـه     حاوي مواد 
 اند.  هاي گرگان و كنگلومراي پليوسن منشأ گرفته ويژه شيست به

  Qt2واحد 

  دادههـاي اسـتان را شـكل     بوده و بدنه اصلي دشـت ي آبرفتي جوان ها پادگانه، متشكل از Qt2واحد 
منطقه درصد  8تا  4، عمدتاً در طبقات شيب هكتار 347مساحت جوان، به پادگانه هاي آبرفتي . است

 گسترش دارند. مورد مطالعه 

  Qf1واحد 

اي  اشكال ناشـي از حركـات تـوده   ها و  افكنه مخروط، معرف Qf1شناسي منطقه، واحد  در ستون چينه
هكتار  3324وسعت اين واحد در منطقه ساحلي استان گلستان، هستند.  ي سنگيها ريزشمواد مانند 

 برآورد شده است. 

  Qf2واحد 

منـاطق سـاحلي اسـتان     3:322222 شناسي زمين هاي شناسي نقشه ترين واحد چينه ، وسيعQf2واحد 
درصد از منطقه مورد مطالعه را  31/40وسعت، به تنهايي هكتار  430474كه با  طوري به است،گلستان 
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بوده و عمدتاً در هاي جوان  افكنه مخروطژئومورفولوژي  لندفرماين واحد منطبق بر  داده است. پوشش
 را شكل داده است.  ارتفاعات البرز   دامنه درصد، 8طبقات شيب كمتر از 

  Qsواحد 

رود، و  شـمار مـي   هاي البرز در استان گلستان به اي از اشكال مرفوديناميك رايج در دامنه حركات توده
هـاي   ، معرف ايـن پديـده، عمـدتاً از بلـوك    Qsگسترش سطحي دارند. واحد هكتار  044مساحت به 

 تشكيل شده است. ها  ها و سنگ لغزه ناشي از لغزشسنگي منفصل 

 Qfm1واحد 

ماسـه، سـيلت و   بـوده، و از  نئوكاسپين در منطقه ساحلي استان گلستان، معرف اشكوب ، Qfmlواحد 
درصـد از منطقـه    04/4هكتار بوده و  Qfml، 42282واحد  رخنمون سطحي. ستاتركيب يافته رس 

 داده است. پوششمورد مطالعه را 

  Qs,cواحد 

، متشـكل از رسـوبات نسـبتاً ريزدانـه     Qs,c، بـه نـام   يها رودخانههاي سيالبي آبرفتي  دشترخساره 
ها رودخانه اصلي  حاشيه ده، در هكتار 4424تركيب يافته، و در سطحي معادل ، سيلت و رس اي ماسه

 گسترده شده است.  رود سو و گرگان ويژه قره و فرعي استان گلستان، به

  Qalواحد 

اين واحد به مسـاحت  است. مورد مطالعه ي منطقه ها رودخانهبستر ، معرف رسوبات آبرفتي Qalواحد 
منشأ داراي بلوغ بـافتي  ، عمدتاً گسترش طولي داشته، و بر اساس نزديكي و يا دوري به هكتار 3247

 باشد.  متفاوتي هستند؛ اما وجود مواد آلي در اين رسوبات محرض مي

  Qlaواحد 

ي آبرفتـي و لسـي و عمومـاً در اثـر     هـا  نهشـته صورت مخلوط  هرسوباتي است كه ب ، شاملQlaواحد 
اين واحد ند. ا به شبه لس موسوم ها، نهشته. اين اند شده نهشتهها  گذاري مجدد لس فرسايش و رسوب

 هكتار، گسترش دارد. 3440عمدتاً در شمال شرق منطقه ساحلي مورد مطالعه، به وسعت 
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  Q2alواحد 

اي بـادي، در دشـت سـاحلي اسـتان      گذاري آبي و تـا انـدازه   ، معرف آخرين مرحله رسوبQal2واحد 
، هكتـار  00241سيلتي و رسي تشكيل شده است. ايـن واحـد، در    رسوبات ريزدانه گلستان بوده، و از

 ش دارد. رگست ،درصد از منطقه مورد مطالعه 44/7معادل 

 Qsmواحد 

و شامل مخلوط رسوبات  اند شدهزميني باال نهشته  در مناطق پست با سطح آب زيراين واحد، رسوبات 
نيـز،   msQواحد . اند دادههاي نمكي را تشكيل كفه بوده كهرسي و شيميايي ناشي از تبخير سطحي 

درصد  33/8گسترش داشته، وهكتار  73200 بيشتر در مناطق شرقي درياي خزر و به وسعت چشمگير
 داده است. پوششاز منطقه مورد مطالعه را 

  Qeواحد 

رسـوبات  ي كواترنر اسـتان گلسـتان هسـتند.    ها نهشتههاي  يكي از شاخصه، Qeواحد رسوبات بادي 
. انـد  ، در پـاي ارتفاعـات بـه دام افتـاده    اثر عملكرد بـاد  بوده و بر هاي حقيقي لس متشكله اين واحد،
 هكتار بوده و بيشتر در شمال شرق منطقه ساحلي استان، رخنمون دارند.  3038 بادي مساحت رسوبات

  Qd  واحد

، هكتار 323322، معرف اراضي دلتايي بوده، كه در منطقه ساحلي استان گلستان، به وسعت Qdواحد 
شـامل  ايـن واحـد،   رسـوبات  انـد   شدهسو نهشته  رود و قره مانند گرگان ،ي منطقهها رودخانهدلتاي در 

 هستند.  بوده؛ حاوي مقادير متنابهي از خرده صدف و مواد آليگراول، ماسه و سيلت 
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 Qsd  واحد 

صـورت   هو ب دارندمنشا دريايي با جورشدگي خوب است؛ شامل ماسه و سيلت مواد متشكله اين واحد، 
تاالب گميشان اي  ماسهبزرد ميانكاله و سد اي  ماسه. زبانه رخنمون دارنداي  ماسههاي و سدهاي  تپه

 33/3هكتار بـوده و   3840 واحد،شوند. مساحت اين  ترين رسوبات دريايي منطقه محسوب مي از مهم
 درصد از منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.

 های آذرین  توده

شناسايي  gو  Gbتحت عنوان واحدهاي سنگي  ،مورد مطالعه، دو سري توده آذرين نفوذيدر منطقه 
هـاي آذريـن   شامل سـري سـنگ  ،  gو توده نفوذي بوده شامل متاگابرو ،  Gbتوده نفوذي  ؛شده است

مشـخص  سن دقيق اين واحدها ، بازيك، حدواسس و اسيدي گابرو، ديوريت، مونزونيت و گرانيت است
 برونزد سطحي دارند.هكتار  132و  18به ترتيب  gو  Gb ي. واحدهانيست
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 منطقه ساحلی استان گلستان شناسی سنگنقشه  51-5شکل
شناسی منطقه( زمین 5:500000برگرفته از نقشه ) 
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 :دومفصل 

هاي  هاي ساختاري و گسل ويژگي

 هاي جنوبي درياي خزر کرانه
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 مقدمه

، گسـله ناميـده   دهد ميشدگي نسبي روي  جا آنها جابه امتدادكه در  ،هاي پوسته جامد زمين شكستگي
كيلومتر يا  12زمين تا ژرفاي زياد )گاهي تا   كه از رويه ،. جنبش برشي در هر دو سوي گسلهشوند مي

. دهد ميها نسبت به يكديگر روي  هاي ناشي از جنبش قاره ، به سبب انباشتگي تنشداردبيشتر( ادامه 
نيز، رخ بوده و عكس آن فعال نيز امروزه ، عالوه بر سابقه تاريخيشناخته شده،  هاي گسلهبسياري از 
كـه  ، هسـتند  يك يا چند ويژگي زيـر  داراي ،اند داشتهرنر نيز جنبش در كواتيي كه ها گسله داده است.

 شوند: محسوب ميزمين   رويهبا توانايي جنبش در هاي  گسلهال يا فعّ هاي  گسلهعنوان  به

  ؛در مكاني از درازاي گسله ،(3322تاريخي )پيش از سال هاي  لرزه زمينرويداد  3

بيستم در مكاني از درازاي  قرنبزرد با خطاي كم در هاي  لرزه زمينيابي رومركز   كانون 0
  ؛كم شيب(هاي  گسلهگسله )  پرشيب( و يا در فراديوارههاي  گسلهگسله )

، هزار سال و يا دو جنبش يا بيشتر 14يك جنبش در ) كواترنر پسينهاي  نهشتهگسلش در  1
  (؛هزار سال گذشته 422در 

 د؛فرسايش از ميان نرفته باشا ر روي زمين كه بجنبا ب هاي گسلهديواره  4

نگاري محلي  كه با شبكه كامل و بسته لرزه ،گسلهرويه وابسته با  شديد،هاي  لرزهرويداد كه 4
 شوند؛ و زمان گيري يكنواخت برداشت مي ،يابي روي زمين و ژرفي با خطاي كم در كانون

   گسلهشده فعال كه به سبب جنبــــش  يك گسله با گسله شناخته ساختي زمينهمبستگي  0
هاي گفته  برخوردار از ويژگيهاي  گسلهديگر مجاور روي دهد. هاي  گسلهجنبش در   فعال،

اي كه بر روي آنها قرار  در هر گونه سازه باشند و داشتهتواند جنبش  شده، در آينده نيز مي
 گيرد، برش ايجاد كند. 

در  ،ست كه بخشي از محل برخورد دو ابرقاره آنگارا و گندواناا گونه هشناختي ايران ب موقعيت زمين
در  ،آفريقا -هاي اوراسيا در شمال و صفحه عربي بين خشكي ،پالئوزوييك بوده و نيز قرار گرفتن آن
زايي ناشي از دور شدن و نزديك شدن  هاي كوه و با جنبش ،جنوب در مزوزوييك و سنوزوييك بوده

 ها در ارتباط است.  اين قاره

هايي كه سبب قطعه  سنگ از زمان پركامبرين در پي كهن،عميق و  هاي هگسل هاي شبكهوجود انواع 
 مدگي باعث جنبشآهر قطعه در اثر فرونشيني يا براست؛ قطعه شدن پوسته اوليه زمين ايران شده 
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ها از هم  شدن اين بلوكدور است؛  ها شده هاي رسوبي كم عمق و فروزمين ها و پيدايش حوضه بلوك
 را بوجود آورده است.  هاي پوسته فرورفتگي

در اين منطقه زايي  كوهرويدادهاي  دارد؛ساختي قرار  تحرك و فعال زمين سرزمين ايران در منطقه پر
شمار  بهكه بخشي از ابرقاره گندوانا  بوده،با نواحي صفحه عربي مشابه پركامبرين و پالئوزوييك 

به علت تقسيم شدن خشكي گندوانا، از  ايرانبخش مركزي و شمال  ،زوييك به بعد. از مزورود مي
فرعي آلپي در نتيجه، رويدادهاي قاره هند به خشكي اوراسيا پيوسته و  اين خشكي جدا و همراه با شبه
ايران . بخش جنوب و جنوب غربي اند كردهبا شدت بيشتري عمل  ،از ابتدا تا پايان در اين سرزمين

سرگذشت آن از  ،حداقلو  شمار رفته بهجزئي از حاشيه سكوي قاره صفحه عربي )زاگرس(، 
 از ايران مركزي و البرز جدا بوده است. ،مزوزوييك به بعد

به چند  ،ايران را با توجه به ساختارهاي زمين شناختي و تكتونيكي(، 3308، اشتوكلين)براي اولين بار 
كينگ  و پي بربريانو ( 3143) نژاد افتخار، (3144) نبويسپس كرد.  بندي منطقه ساختاري تقسيم

كليه در  كردند.بندي  به چند بخش تقسيمشناسي  زمينسرزمين ايران را از نظر ( 3383)
 و زاگرسهاي اصلي مانند البرز،  هاي ارائه شده از ساختارهاي تكتونيكي ايران، بخش بندي طبقه
 مثالً ؛گذاري آنها است ها و يا نام ها، مرز بخش ير بخشزر فقس داختالف داغ وجود داشته و  كپه

آذربايجان را بخشي از البرز دانسته و مرز شرقي آن را بينالود مي داند، در حالي  ،(جا هماناشتوكلين)
داند. همچنين  بينالود را مرز شرقي البرز نمي جزو البرز دانسته و را ( آذربايجانجا همانكه نبوي )
ساير درحالي كه در  ،زون ميان ايران مركزي و زاگرس را سنندج سيرجان ناميده ،ناشتوكلي
مريوان  -مانند اروميه اسفندقه و اسفندقه ،ديگري اسامي ،با كمي تفاوت در مرز ،ها بندي تقسيم
 .شود مي( مشاهده 3144 )نبوي،

 تقسیم بندی ایران از نظر اشتوکلین

 است. كردهزمين شناختي را در ايران معرفي  منطقه 3اشتوكلين 

خورده  چينساختارهاي النهرين بوده كه از  دشت خوزستان: بخشي از دشت آبرفتي وسيع بين 3
 .است شدهها پوشيده  توسس آبرفت وساده تشكيل شده 
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 ؛شود ميخورده: بخشي از زاگرس است كه در شرق به گسل ميناب ختم  زاگرس چين 0
هاي تاقديس و  صورت رشته ههاي ماليم ب آن ساده بوده و از چينشناسي  زمينساختار 

جنوب شرق تشكيل شده است. -ناوديس با روند شمال غرب

و ماگماتيسم كه از نظر دگرگوني،  بودهي زاگرس ها كوه ترين زاگرس رورانده: مرتفع 1
خورده تفاوت دارد.  با زاگرس چين ،خوردگي چين

از نظر ساختاري  اماسيرجان: در امتداد و به موازات زاگرس مرتفع قرار دارد،  -سنندج منطقه 4
. استشبيه به ايران مركزي 

اي را در  هاي شرقي و مركزي، تاقديس شكنجي ساده در بخش ،ي البرزها كوهالبرز: رشته  4
 ،غربي -با روند تقريباً شرقي ها  كوهدهد. اين  حاشيه شمالي ايران مركزي تشكيل مي

است. كردهدرياچه خزر و نواحي ساحلي آن را از ايران مركزي جدا 

در اين بخش شناسي  زمينهاي  هاي مختلف دوران اي از سنگ ايران مركزي: مجموعه 0
شكل گرفته  تري  از نظر ساختاري خود از قطعات كوچك ،. ايران مركزيشود ميمشاهده 

اي متفاوت از ساير قطعات است. راي تاريخچهيك دا هر و اند شدهكه در كنار يكديگر واقع 

 ،شناسي زميننسبت به ساير ساختارهاي ايران متفاوت است. از نظر اين منطقه، كپه داغ:  7
هاي ساختاري فاحشي وجود دارد. اين منطقه يك حوضه  بين كپه داغ و البرز تفاوت

  وجود آمده است. هناوديسي رسوبي بوده كه در ترياس بااليي ب

. گيرد در برمياي از سيستان و بلوچستان را  قسمت عمده ،ايران و مكران: اين بخششرق  8
مزر  ،ولي در امتداد باالآمدگي عمان از نظر ظاهري دنباله زاگرس هستند ،ي مكرانها كوه

 سازند.  مشخصي با زاگرس مي

نگ آن س شدگي پي اومت بااليي بوده كه از سختقبلوك لوت: اين ناحيه داراي پايداري و م 3
 شود.  ناشي مياثر چين خوردگي و دگرگوني شديد اواخر ترياس يا قبل از آن  بر
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 (5121رسوبی ایران )اشتوکلین، -تقسیم بندی ساختمانی 5-1شکل 

 بندی ایران از نظر نبوی  تقسیم

كه برخي از آنها در  كردبخش تقسيم  30به شناسي  زمينايران را از ديدگاه ، 3144بوي در سال ن
بندي در ديدگاه آنها  تفاوت اين دو تقسيم ؛اند شدهبندي اشتوكلين به عنوان زيربخش محسوب  تقسيم
نوع  ،تر بوده و بيشتر بندي نبوي كم رنگ كه ديدگاه ساختاري و تكتونيكي در تقسيم طوري هب ؛است

گانه اين  هاي شانزده بخش رسوبي درنظر گرفته شده است. تواليهاي رسوبي و  رسوبات، محيس
 از: اند تقسيم بندي عبارت

 رشت -گرگان 3

 آذربايجان -البرز 0

 بينالود 1
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 ايران مركزي 4

 بلوك لوت 4

 خاش  -نهبندان 0

 مهاباد -خوي 7

 مكران 8

 گودالها 3

 مريوان -اسفندقه 32

 توران 33

 آميزه رنگين 30

 هزارمسجد 31

 سكوي عربي 34

 خورده زاگرس چين 34

 زاگرس مرتفع 30

 –ي آلپ ها كوهنگاري بخشي از رشته  از نظر كوه ،كيلومتر 0222سلسله جبال البرز با طولي در حدود 
است كه از خراسان تا آذربايجان در شمال ايران گسترش دارد. اين  غربيهيماليا در آسياي 

با پيچ و دهند،  ساختاري البرز را تشكيل مي –اليه كشورمان گستره رسوبي  يكه در منتهها  كوه رشته
هاي ارمنستان و  هاي قفقاز كوچك در جمهوري از كوهستان ،خم قابل توجه به شكل سينوسي

ايران  شرقهاي پاراپاميسوس در شمال افغانستان واقع در  تا كوهستان شرقآذربايجان در شمال 
اشيه شمالي ح كيلومتر در 342تا  302با پهنايي در حدود  ،ي البرزها كوه(. 3334، علويامتداد دارند )

فشان كواترنري دماوند با  كه آتش استمتر  4822تا  1022هاي متعددي با ارتفاع  شامل قله ،ايران
رشته  .دهد ميي البرز را تشكيل ها كوهبيشينه ارتفاع  ،متر واقع در مركز اين كمربند 4073ارتفاع 
كه ساختار آن نتيجه دو  دده ميخورده وسيع ايران را تشكيل  بخش حاشيه فالت چين ،ي البرزها كوه
زايي آلپ مربوط به دوران  و ديگري كوه ،زايي پركامبرين )آسينتيك( زايي مهم است: يكي كوه كوه

 (.3184، خسروتهرانيمزوزوئيك و سنوزوئيك )
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 (5111رسوبی ایران )نبوی، -تقسیم بندی واحدهای ساختمانی 1-1شکل 

در ماستريشتين پاياني و پالئوسن اتفاق افتاد  ،البرز شدخوردگي  چيناولين حركات واقعي كه منجر به 
)الراميد( و در اثر آن، محدوده فرورفتگي كاسپين در شمال به خشكي مبدل شده و موجب تشكيل 

از آغاز تا اواسس در  يرنه()پزايي كوه رويدادجبال البرز در اوايل دوران سنوزوئيك گرديد. دومين 
موجب مرتفع شدن بيشتر و فرسايش بعدي قسمت مركزي  ،ن حركاتاي .ليگوسن اتفاق افتاده استا
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)فاز  رخ دادهدر اواخر پليوسن يا اوايل پلئيستوسن  ،زايي مهم البرز كمربند البرز شد. آخرين حركات كوه
 (.3180زاده،  درويش) است پاسادنين( 

هاي ترشيري  متشكل از نهشتهماهورهاي  شناسي، مرز شمالي البرز منطبق بر تپه ريخت زمين ديدگاهاز 
درز تتيس كهن است كه از  شناختي، اين مرز محدود به زمين و دشت ساحلي خزر و از نگاه زمين

ولي، در بيشتر  ؛پسين به وجود آمده است كرة توران، در ترياس اي البرز با سنگ كرة قاره برخورد سنگ
 .وب پوشيده شده استهاي رانده شده از شمال به جن درز با ورق نقاط، محل زمين

نيز  شناسي چينهبلكه از نظر  شناسي زميندر خود نه تنها از نظر ساختار  ،ي البرزها كوهحاشيه جنوبي 
و  شناسي زميناز نظر  ،اش در حالي كه حاشيه شمالي آن با دامنه جنوبي ؛به ايران مركزي شباهت دارد

البرز،  ي بخش غربيها كوهروند ساختماني  (.3184 اختالف زيادي دارد )خسروتهراني، شناسي چينه
با نوار شمالي زاگرس چين خورده و امتداد ساختماني قفقاز اي  اندازهو تا  شرقيجنوب –غربيشمال 

 تقريباً ،لبرزاهاي  كوه شرقيكه روندهاي ساختماني بخش  حالي در ؛جهت است كوچك و بزرد هم
، بربريان) كوير )يا گسل درونه( موازي است بوده و با امتداد گسل بزرد غربيجنوب –شرقيشمال 
  جنوبي و شمالي هاي  دامنهشيبي در  هاي پر داراي روراندگي ،ي البرزها كوه (.3378، نوگلو
به سمت  ،در دامنه جنوبي به سمت شمال و در دامنه شمالي ،ها شيب اين روراندگي بوده كهخود 
و گسل خزر در دامنه  ،قزوين در دامنه جنوبيمشا، شمال تهران و شمال هاي  گسل. استجنوب 
  (.3333و يتس،  بربريان)اند  شكل دادههاي البرز را  بزرد دامنه هاي روراندگي ،ي البرزها كوهشمالي 

 –شرقيهاي ماليم و ناهماهنگ با روند عمومي  بيشتر از نوع چين ،شناختي البرز ساختارهاي زمين
ولي در بخش  ،دارند شرقي جنوب – غربي ارها روند شمالالبرز، ساخت غربياست. در بخش  غربي
ز مركزي به يكديگر اين دو روند ناهمسان در البر ؛است غربي جنوب –شرقي روند شمالاين ، شرقي
عواملي مانند برخورد صفحة ، خوردة البرز گيري ساختارهاي چين رسند. گفتني است كه در شكل مي

 –غربي هاي امتداد لغز شمال راندگي و سرانجام عملكرد گسلهاي  ايران و توران، عملكرد گسلش
  (.3181، آقانباتي، نقش دارند )شرقيدر البرز  غربي جنوب –شرقي ، و شمالغربيدر البرز  شرقي جنوب

با توجه به عملكرد چندين گسل و راندگي عمده طولي كه با روند ساختاري  ،(3374) اشتوكلين
 است: كردهناحيه تقسيم  ششبرز را از شمال به جنوب به ، الاند ي البرز موازيها كوه
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مقاومي است  دگرگوني نسبتاً هاي  سنگاي متشكل از  رشت: ناحيه -برآمده گرگان منطقه 3
 متر، دوران مزوزوئيك پوشيده شده است. 422 – 122رسوبات كم ضخامت  باكه اغلب 

و مزوزوئيك هاي دوران  اي از سنگ نئوژن شمالي: شامل كمربند چين خوردهمنطقه  0
 –شمالي  منطقهاز  ،با يك راندگي در قسمت جنوبي خود كه هاي نئوژن است موالس

 .شود ميمركزي جدا 

پركامبرين پسين تا كرتاسه  مركزي: اين زون با رسوبات كم عمق كه از –شماليمنطقه  1
هاي  شكل غييرو تفشاني  آتشكوتاه فعاليت هاي  دوره؛ شود ميمشخص ،  شدهبااليي انباشته 

 از مشخصات ديگر آن است. ،ساختماني سنوزوئيك

هاي  سنگ باعمق پيش از ترشيري  رسوبات كممنطقه، مركزي: در اين  –جنوبيمنطقه  4
روراندگي مهم پس از در اين منطقه،  ؛اند شدهبسيار ضخيم ائوسن پوشيده فشاني  آتش

 .شود ميائوسن مشاهده 

هاي ماليم به سمت جنوب مشخص شده و  با راندگيمنطقه، ترشيري جنوبي: اين منطقه  4
 بسيار ضخيم ائوسن و رسوبات خشكي نئوژن است. فشاني هاي آتش سنگشامل 

فشاني است و  هاي آتش سنگژرفا و  باالآمدگي پيشاني جنوبي: شامل رسوبات كممنطقه  0
در آن خوردگي عادي و معكوس  و گسل ،از كرتاسه آغازين به بعد آن، خوردگي چينمراحل 

 مشهود است.

  رشت -پهنه گرگان 

كه در شمال گسل البرز )خزر( قرار  بوده اي درياي خزر شامل مناطق حاشيه منطقه ساختماني،اين زير 
رسوبات عهد  اب ،. بخش اعظم اين پهنهكند ميحد جنوبي آن را گسل البرز مشخص  ،در واقعو  دارند
ه شده است پوشيد ،اليه ضخيمي از لس اداغ ب كپه –مسجد هزار منطقهبا  ،آن شرقيمرز و حاضر 
دگرگون شده جنوب گرگان )كه بايد آن را اسليت ناميد(،  هاي كم با توجه به شيست (.3144)نبوي، 

اللون )كامبرين زيرين( را  سنگ ماسهزيرا  دانند؛ ميرا پركامبرين تصور  منطقهتاريخچه پيدايش اين 
دو  (.3180، زاده درويش) اند كردههاي مزبور گزارش  بر روي شيست ،آباد گرگان( اي نقاط )علي در پاره

ميوسن بر روي هاي  اليههاي ائوسن و اليگوسن، و دگرشيبي  مشخصه مهم اين زون، نبود سنگ
كه  حالي در ؛حاكي از باالزدگي البرز شمالي طي پالئوژن است ؛اين مسئله ؛كرتاسه استهاي  سنگ

و در آن رسوبات متنوع همراه با ضخامت زيادي از بوده زير آب  ،در همين زمان ،البرز جنوبي
  (.3180زاده،  زير دريايي تشكيل شده است )درويش فشاني آتش هاي  سنگ
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 اصلی البرز شمالیهای  گسل

 گسل البرز

 ،در دامنه شمالي البرز، از الهيجان تا جنوب گنبدكاووس ،شود ميگسل البرز كه گسل خزر نيز ناميده 
و بيش كم  گسل البرز،كيلومتر به موازات درياي خزر كشيده شده است. روند عمومي  442طول  به

سيمايي كماني دارد. اگرچه  آنولي به دليل خمش به سمت جنوب، بخش مياني  ،است غربي –شرقي
، شده است ذكرشيب گسل البرز به سمت جنوب  ،(3381، بربريان، 3144ها )نبوي،  در بيشتر گزارش

گسل البرز نوعي راندگي با شيب به سمت شمال  ،(3333ميانه )علوي،  شرقساخت  ر نقشة زميند اما
جداكنندة البرز از حوضة ترشيري حاشية جنوبي خزر است و اين احتمال  ،. گسل البرزعنوان شده است

گسل . (3181درز تتيس كهن باشد )آقانباتي،  نشانگر محل تقريبي زمين ،وجود دارد كه اين گسل
فعاليت اين گسل به  ،(3144رشت از بقيه البرز است. به عقيده نبوي ) –جدا كننده زون گرگان ،البرز

در حال فرونشيني است البرز طول گسل در  ،گردد. گودال خزر د پيش از آن بر ميدوره سيلورين و شاي
ر اثر ، بهاي گيالن و مازندران شناسي دشت كه فرورفتگي درياي خزر و ريخترسد  ميو به نظر 

 . (1-0حركت اين گسل )پايين رفتن بخش شمال آن( به وجود آمده باشد )شكل 

 
 (5111)آقانباتی،  بنیادی خزر و شمال البرز در گستره البرزهای  گسلموقعیت  1-1شکل 
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 گسل شمال البرز

از  غرب تا جنوب شرق رانده با شيبي به سمت جنوب –صورت گسلي معكوس به ،گسل شمال البرز
و  غربي جنوب –شرقي از دو روند ساختاري شمال وآباد گرگان تا نزديكي تنكابن گسترش داشته  علي

، (. روند كلي اين گسل3174زارع،  و دهزا پسند شاهتشكيل شده است ) شرقيجنوب  –غربيشمال 
  .به اين گسل مي پيوندد ،غرب چالوس كيلومتري 30 -32و در  بودهموازات گسل خزر  به

 آستارا )طالش( گسل

 –گسل معكوس و فعالي با روند شمالي ،(3381( يا گسل طالش )بربريان، 3144گسل آستارا )نبوي، 
كيلومتر  422اين گسل بيش از  ،(3381نظر بربريان ) به. استگودال خزر جنوبي  غربجنوبي در 
و  كند ميا قطع كوچك رخورده و رورانده قفقاز  ي طالش تا نوار چينها كوه شرقيدامنه  ،طول داشته

مزوزوئيك را در كنار و پهلوي رسوبات كواترنر دشت ساحلي  –به اين ترتيب، رسوبات پالئوزوئيك 
ساز (. 4-0)شكل  رود شمار مي به غربعامل فرونشيني درياي خزر در آستارا، . گسل دهد ميخزر قرار 

 است. غربجنوب  و كار ژرفي اين گسل، نشانگر شيب بسيار ماليم صفحه گسل به سوي

 اوزن )منجيل( گسل قزل

، گسلي اند كردهشناسايي و معرفي آن را ( 3101) قريشياوزن، كه نخستين بار بربريان و  راندگي قزل
 ؛كه در بخش شمالي رودخانه قزل اوزن ،شرقي جنوب –غربي دار عمومي شمال است با راستاي خم
 04اوزن  درازاي گسل قزل .گذرد رود منجيل مي سفيداوزن قرار داشته و از زير سد  بين كوه و دره قزل

سازند  هاي سنگ اين گسل،در راستاي  ؛است شرقي كيلومتر و شيب آن به سوي شمال و شمال
 هاي كواترنر رانده شده است. نئوژن سازند قرمز بااليي و آبرفت هاي مارنبر روي  ،ائوسن كرج
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 (5111زاده،  )درویشمرکزی البرز  اصلیهای  گسلموقعیت  4-1شکل 

 محلی البرز شمالیهای  گسل

 گسل چالوس

 -در جهت شرقي ،هاي فرعي گسل خزر است كه از غرب چالوس تا نوشهر يكي از شاخه ،اين گسل
راندگي هم  نوعي ،توان مانند گسل خزر اين شكافت را مي ،گسلش سازوكاراز نظر  ؛غربي امتداد دارد

صورت تغيير شديد در شيب  هب ،در چالوس تا نوشهر ،امتداد اين گسل ؛جهت با گسل خزر دانست
 بااين گسل  ،در ساير مناطق اما، شود مشخص ميهاي البرز شمالي  زمين بين دشت خزر و كوهپايه

 ي كواترنر پوشيده شده است.ها نهشته

 گسل آمل

غرب آمل به سمت دشت خزر امتداد  جنوبدر شرقي كه  جنوب – گسلي است با راستاي شمال غرب
شناسايي نشده و امتداد آن در  آمل ي كواترنري مدفون شده است. سازوكار گسلها نهشته باداشته و 

 دشت ساحلي مشخص نيست.
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 سنگان گسل سي

 -گرد كه راستاي آن شمالي گسلي است با سازوكار امتداد لغز چپ ،سنگان در ناحيه پارك جنگلي سي
به درياي خزر رسيده و از جنوب تا گسل خزر ادامه دارد.  ،امتداد اين گسل از شمال ؛باشد جنوبي مي
رسوبات كواترنر پوشيده شده، ليكن شواهد عملكرد آن در  با ،در دشت ساحلي ،سنگان گسل سي

 هاي مستقيم قابل تشخيص است.  صورت آبراهه هب ،سطح

 گسل استينوا

باشد. اين  غربي و به موازات گسل خزر مي -راستاي شرقيگسلي است رانده كه در  ،گز درجنوب بندر
رسوبات كواترنر پوشيده شده  با ،ماهورهاي نئوژن منطقه واقع شده و در دشت ساحلي گسل در تپه

 است. 

 ها در استان گیالن خوردگی تأثیر گسل

مناطق ديگر كشيده اند و هم دامنه اثر آنها تا  كرده كه هم در اين استان عمل ،اصلي گيالنهاي  گسل
اوزن  گسل قزل و گسل آستارا )طالش(، گسل شمال البرز، گسل البرز اند از: ، عبارتشده است
گسله بوده و  ،كه مرز كوه و دشت دهد مياستان نشان  شناسي زميننقشه  ،عالوه بر آن ؛)منجيل(

ها و درزه و  راكم گسلت ؛ ضمناًاند گسل فرعي با سازوكارهاي متفاوت در سطح استان اثر كرده ها ده
 افزايش پيدا كرده است. ،ها به سمت شرق شكاف

از الهيجان تا جنوب موازات درياي خزر  به ،كيلومتر 442طول  بهگسل البرز اشاره شد،  پيشتر
طول اين گودال خزر در جدا كرده و رشت از بقيه البرز  –زون گرگان ؛گنبدكاووس كشيده شده است
ها در سطح استان  مشكالت ناشي از تراكم باالي گسل ،بنابراين . استگسل در حال فرونشيني 

خود را نشان به اشكال گوناگون تواند  مي ،البرز ساختي زمينو پيروي آنها از روندهاي اصلي گيالن، 
گستردگي ، و كه روند آن به سمت شرق افزايش داشته ،شدگي تكتونيكي واحدهاي سنگي خرددهند؛ 
نشان از عمق بيشتر تأثير اين  ،واترنر و محصوالت فرسايشي به سمت شرقكهاي  آبرفتبيشتر 

به سمت شرق افزايش پيدا  ،و خطرات و تلفات ناشي از آنها نيزلرزه  زمينكانون  ها ده عوامل است.
در  ،نسبت به مناطق شمالي و غربي ،انزلي كه ارتفاعات جنوبي هشتپر و بندر طوري به ؛كرده است

 ها در مناطقي كه گسل ها ناپايداريسطوح عالوه بر اين، . اند گرفته قرارلرزه  زمينتر پرخطر يها عرصه
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مسائل و مشكالت  شود بيني مي پيش ،. بدين ترتيب، دوچندان شده استاند سازوكار متقاطعي داشته
  مطلوبلذا گذار باشد؛  اثرگيالن، در آينده نيز در استان  ،ها ها و ناپيوستگي اين گسلراجع به وجود 

هاي  گسلپراكنش و فراواني به الگوي  ،در طراحي الگوي مديريت خس ساحل استان گيالن است
 . شودمنطقه توجه جدي 

 ها در استان مازندران خوردگی تأثیر گسل

اند و هم دامنه اثر آنها تا مناطق ديگر  كرده كه هم در اين استان عمل ،اصلي مازندرانهاي  گسل
  ،گسل بايجان  ،گسل كندوان، گسل طالقان، گسل شمال البرز، گسل البرز از: اند ، عبارتكشيده شده

استان  شناسي زميننقشه  ،عالوه بر آن ؛گسل استينوا و سنگان گسل آمل، گسل سي  گسل چالوس،
گسل فرعي با سازوكارهاي  ها دهها تا ساحل كشيده شده است و  كه دامنه گسلش دهد مينشان 

تراكم  ؛ ضمناًاند اثر كرده ،ويژه حد فاصل چالوس تا نور و بلده بهمازندران، متفاوت در سطح استان 
 ها به سمت شرق تا آمل افزايش پيدا كرده است. و درزه و شكافها  گسل

شدگي شديد  باعث خرد ،عالوه بر نوسانات ساحلي هاي ياد شده، مشكالت متصور از عملكرد گسل
زائي آنها است. مشكالت ناشي از عملكرد گسل  واحدهاي سنگي در جهت افزايش توان رسوب

هاي  ين دشت خزر و كوهپايهبشديد شيب  افتصورت  هب ،چالوس تا نوشهر چالوس، در بازه جغرافيايي
البرز، هاي شمالي  دامنه  ناپايداريو  ها دخانهوها و ر توان فرسايشي آبراهه ، افزايشالبرز شمالي
  شوند.  مشاهده مي

تكتونيكي شدگي  خرد به توان مي ،خوردگي در استان مازندران ناشي از گسلديگر مشكالت از 
و كه روند آن به سمت شرق افزايش داشته است. محصوالت فرسايشي اشاره كرد واحدهاي سنگي 
 نشان از عمق بيشتر تأثير اين عواملتوسعه بيشتري داشته؛ كه به سمت شرق اي  آبرفتهاي رودخانه
  در اين راستا دارد.
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و  شناسیسازمان زمین 5:500000برگرفته از نقشه های شمالی در استان گیالن )  البرزهای  گسل 1-1 شکل

 (اکتشافات معدنی کشور
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 شمالی در استان مازندران   البرزهای  گسل  2-1 شکل
 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور( 5:500000)برگرفته از نقشه های 
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 ها در استان گلستان خوردگی تأثیر گسل

نقشه  ،عالوه بر آن ؛هستند البرز گسل شمال و گسل البرزشامل  ،اصلي گلستانهاي  گسل
گسل فرعي  ها دهها تا ساحل كشيده شده است و  كه دامنه گسلش دهد مياستان نشان  شناسي زمين

 ،گرگان -موسوم به رشت ساختي زمين منطقهاند.  با سازوكارهاي متفاوت در سطح استان اثر كرده
در واقع حد جنوبي  ؛در شمال گسل البرز )خزر( قرار داركه دبوده اي درياي خزر  شامل مناطق حاشيه

جايي سطحي  ، جابهعهد حاضروجود طبقات ضخيم رسوبات . كند ميآن را گسل البرز مشخص 
استان گلستان هم  لخصوصيات آثار تكتونيك فعال گسل البرز، تا سواحاست.  ها را پوشانده گسل

هاي جنوب نوكنده تا كردكوي و  افكنه مخروطمرز ترازهاي افتادگي در كه  طوري كشيده شده استا، به
نقش اساسي در  ،عنوان سطوح ناپيوستگي به ،ها هاي اين گسل جائي هگرگان گسله است و جاب

 شناسي، زمين مختلف هاي داشته است. شواهد خردشدگي تكتونيكي واحدهاي سنگي دورهها  ناپايداري
درصد منطقه ساحلي  40هاي جوان آبرفتي، كه بال  بر  پادگانه در قالب هاي كواترنر و توسعه آبرفت

 استان را پوشش داده اند، متبلور شده است. 

ها در  و ناپيوستگيها  گسلين ا كرد ناشي از عملمسائل و مشكالت  شود، بيني مي ترتيب پيش بدين
از  ،كه منطقه شرقي درياي خزر شود ميبيني  . همچنين پيشگلستان اثرگذار باشدتان آينده نيز در اس

ها  گسلهاي كمتر از اثرات منفي حضور  با محدوديتاي  منطقه ،تركمن تا مرز ايران و تركمنستان بندر
فشانها  اي پرمخاطره از نظر نوسانات ساحلي حاصل از حركات تكتونيكي همچون گل بوده، اما منطقه

به الگوي  ،ست در طراحي الگوي مديريت خس ساحل استان گلستانا  لذا مطلوبرود؛  شمار مي به
ها در  اي ناشي از ناپيوستگي ساحلي و حركات توده ، حركات تكتونيكي در دشتها گسلپراكنش 

 . شودتوجه جدي ها،  هاي مماس با گسل دامنه
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و  سازمان زمین شناسی 5:500000)برگرفته از نقشه های البرز  شمالی در استان گلستان های  گسل  1-1 شکل

 (اکتشافات معدنی کشور
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 خیزی مناطق ساحلی دریای خزر لرزه

 اي  منطقهساختماني در مقياس شناسي  زمينو ها  گسلنمادي از عملكرد  ،هر منطقهخيزي  لرزهتوان 
 اي  خيزي منطقه لرزهتابع خصوصيات  ،در مناطق ساحلي درياي خزرخيزي  لرزهبنابراين شرايس  ؛است

امل تحدب جنوبي درياي خزر ش ،شد. البرز مركزيبا ميفعال در آن  هاي گسلبخش البرز مركزي و 
البرز شمالي يا پهنه  بخشبخش شمالي آن زير  ؛گيرد مي اي از سمنان تا قزوين را در بر گستره بوده و
 .شود ميمركزي ناميده  و بخش جنوبي البرز داده،رشت را تشكيل  –گرگان 

 بنیادی، فعال و کواترنر گستره البرزهای  گسل  

، و همكاران حسامي) اند شدهزا و كواترنر تقسيم  ، لرزهاي لرزه زمينفعال ايران به سه رده هاي  گسل
3180:) 

 اي  لرزه زمينگسل     3

ساله اخير در مناطق مختلف ايران ايجاد  422هاي  لرزه زمينسطح زمين كه طي هاي  گسيختگي
فعالي روي هاي  گسلدر طول  ،شناسايي شدههاي  گسيختگي، به اين گروه تعلق دارند. بيشتر اند شده
اين واقعيت گوياي آن است كه اين  اند؛ داشته يي چشمگيريجا هكواترنر جاب دورهكه طي  اند داده
 .دارنددر آينده را فعاليت مجدد  قابليت، اي لرزه زمينهاي  گسل

 زا گسل لرزه 0

، گسل نيستند، ولي با گسيختگي سطحي همراه شوند ميلرزه  زمينپنهاني كه باعث ايجاد هاي  گسل
معيار شناخت اين ، خيزي لرزهمتمايز شوند.  اي  لرزه زمينوسيله از گسل  تا بدين شوند ميزا ناميده  لرزه
 .استها  گسل

 گسل كواترنر 1

جايي عوارض سطحي كواترنر استوار است.  بر پايه مشاهده جابه ،ها گسلتشخيص فعاليت اين گروه از 
ناشي از دوره بازگشت تواند  مياين موضوع  ؛در دست نيستها  گسلاين  خيزي  لرزهشاهدي مبني بر 
 باشد.ها  گسليا خزش بر روي اين  لرزه  زمينبسيار طوالني 
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كيلومتر  42شناخته شده ايران، طولي بيش از  اي  لرزه زمينهاي  گسلبيشتر (، 3181به نظر آقانباتي )
ها، جهت  اند. در تمام حالت ، همراهريشتر 7ي مخرب با بزرگاي بيشتر از ها زلزلهدارند و همه آنها با 

است كه با جهت  NNE–SSWايران گوياي جهت فشاري در راستاي  اي لرزه زمينهاي  گسل
نمايانگر وقوع  ،گستره البرزخيزي  لرزه ورقه عربستان هماهنگي دارد. شرقيحركت شمال 

هاي تالقي  و همچنين محل ،ساختي زمينبنيادي لرزه  هاي روندجنبايي  بر اثرمخرب  هاي   لرزه زمين
هاي  روندداغ،  سيستم كپه شرق جنوب –غرب شمال هاي روند ،طور كلي . بهاستهم  باها  رونداين 
البرز مركزي و  شرقي جنوب–شرق، غربي شمال –غربتا  غربي جنوب –غرب ،يشرق شمال –شرق
ساختي البرز را  لرزه زمين بنياديهاي  روندو آذربايجان،  غربيالبرز  شرقي جنوب –غربي شمالهاي  روند

 شدهباالي اين پهنه  خيزي لرزهسبب  ،شرقياين روندها در البرز  همچنين تالقي ؛دهند ميتشكيل 
 تاريخي و دستگاهي ويرانگري در اين گستره بوده است.هاي   لرزه زميناست كه خود عامل بروز 

ساختاري  –اصلي بنيادي فعال و كواترنر گستره رسوبيهاي  گسلمنظور آشنايي با  بهادامه مطالب، در 
به معرفي  ،ساختاري ايران -رسوبي هاي پهنهكننده اين گستره از ساير  اصلي جداهاي  گسلن همچني ،البرز
 شده است.تاريخي و دستگاهي منتسب به آنها پرداخته  هاي   لرزه زمينعمده اين گستره و هاي  گسل

 گسل البرز

نتيجه فعاليت اين  در ،ي گيالن و مازندرانها زلزلهو بسياري از ، بودهعال فدر حال حاضر اين گسل 
گسلي است بنيادي و جنبا كه رخداد  ،(. گسل خزر3181زاده،  )درويش افتد گسل اتفاق مي

 ( : 3334، دستگاهي زير در نتيجه فعال شدن اين گسل رويداده است ) بربريان هاي   لرزه زمين

 + I0 = VIIو شدت  Ms = ميالدي گرگان با بزرگاي  874نوامبر  30 لرزه  زمين -
 I0 = VIIو شدت  Ms = ميالدي گرگان با بزرگاي  3410 لرزه  زمين -
  Ms = ميالدي گرگان با بزرگاي  3472 لرزه  زمين -
  I0 = VIIIو شدت  Ms = ميالدي گرگان با بزرگاي  3438 لرزه  زمين -
 I0 = VIIIو شدت  Ms = ميالدي الهيجان با بزرگاي  3078فوريه  1 لرزه  زمين -
 I0 = VIIIو شدت Ms = ميالدي آمل با بزرگاي  3823سال  لرزه  زمين -

هجري  804مرداد  04ميالدي ) 3484اوت  34ويرانگر  لرزه  زمين ،(3174و زارع ) زاده پسند شاه   
 .اند دادهگيالن را نيز به اين گسل نسبت  –شمسي( در منطقه ديلمستان واقع در مازندران 
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 گسل شمال البرز

بيستم بر روي اين گسل،  قرنتاريخي و زه لر زمينچندين  اي لرزه مركز مه با توجه به قرار گرفتن رو
 3307 لرزه  زمينوقوع ( 3334) بربريانخيز دانست. به عقيده  توان آن را گسلي جنبا و لرزه مي

حاصل فعاليت ، + I0 = VIIIو شدت Ms = با بزرگاي  ،چهاردانگه -ميالدي در گستره فريم
 ،ميالدي 3307تاريخي  لرزه  زمين( عالوه بر 3174زاده و زارع ) پسند گسل شمال البرز بوده است. شاه

 : اند دادهزير را نيز به اين گسل نسبت  هاي   لرزه زمين

+ )مشخصات  I0 = VIIIو شدت  Ms = فريم با بزرگاي  ميالدي3123ساللرزه  زمين -
 ؛(3334نقل از بربريان،  لرزه  زمين

 ؛هجري شمسي( تاالرود 3131اسفند  34ميالدي ) 3314مارس  4 لرزه زمين -
 .هجري شمسي( بندپي مازندران 3110تير  33ميالدي )  3347ژوئيه  0 لرزه زمين -

 گسل آستارا )طالش(

قفقاز، ساز و كار فشاري  3341و  3378 هاي   لرزه زمينداشته و در پي  اي لرزهتوان آستارا، گسل 
 (.3334، بربريانداشته است )

 گسل قزل اوزن )منجيل(

چرزه تارم، در  3381ژوئيه  00رود )منجيل( و  سد سفيد 3308اوت  0 لرزه  زميندو  اي لرزه كانون مه
و كاري بودن اين  خيزي  لرزهگيرند و ممكن است گوياي  روي گسل قزل اوزن قرار مينزديكي يا بر 
 (.3173و همكاران،  بربريانگسله باشند )

 گسل طالقان 

 02كه با دارا بودن درازاي نزديك به  غربي –شرقيستاي گسلي است با را ،گسله فشاري طالقان 
سازندهاي پالئوزوئيك و مزوزوئيك  ،. در راستاي اين گسلباشد ميكيلومتر، شيب آن به سمت جنوب 
 ؛رانده شده استو رسوبات نئوژن دره طالقان به سمت شمال  ،جنوبي، بر روي سازند ائوسن كرج

اين ( از جنبش اين گسله كاري رويداده است. Mb = طالقان )آباد  صم  3300نوامبر  8 لرزه  زمين
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دسامبر  30 لرزه  زمينهمراه با گسل الموت نقشي در رويداد  ،گسل طالقان كه داردوجود امكان 
 (. 3173+ داشته باشند )بربريان و همكاران، I0 = VIIو شدت  Ms = با بزرگاي  ،طالقان 3828

 گسل كندوان

دارد و شيب صفحه  غرب شمال – غربالبرز است كه روند  اصليهاي  گسلاز  گسل كندوان يكي
 02تا  12شيب اين گسل  ،. در ناحيه كندوانكند ميدرجه به سمت شمال تغيير  32تا  12گسلس آن 

رسد. در ناحيه  درجه مي 32تا  72كوه شيب آن به  ، اما در ناحيه علمبودهدرجه به سمت شمال 
 غربكه، در  حالي در ؛متر برآورد شده است 3222هاي قائم اين گسل تا  زنجان( حركت غربانگوران )

گسل كندوان، مرز شمالي درياي ائوسن را  ،رسد مياست. به نظر  بودهانگوران حركت اين گسل افقي 
و با توجه  قرار داردفشان دماوند  آتش غربي در شمالكندوان، گسل   (.3181مشخص كند )آقانباتي، 

و به همين دليل گسل  دانسته،آن  شرقيهمگوني آن با گسل بايجان، گسل بايجان را دنباله  به
 اند. فشان دماوند نيز ناميده بايجان را گسل شمال آتش –كندوان 

 گسل بايجان    

 شرقي جنوب –غربي دار شمال كيلومتر، داراي راستاي خم 44راندگي بايجان گسلي با طول نزديك به 
گوناگون  هاي سنگ. اين گسل درراستاي خود استبوده و شيب عمومي آن به سوي شمال 

. شود ميپوشيده  فشان دماوند هاي جوان آتش گدازه اب ،غربي مزوزوئيك را بريده است و در شمال
در حدود يك كيلومتري جنوب بايجان، سازند اليكا )در شمال( را با سازند الر )در  ،گسل بايجان

شدگي اين گسله در  جا هكمترين ميزان جاب بايجان،جاور كرده است. به سبب كاركرد گسله جنوب( م
به سرعت كم  شرقشدگي به سمت  جا هميزان اين جاب شده ومتر برآورد  3222پهنه بايجان را 

زا  اي لرزه راندگي بايجان، گسله درجه به سوي شمال است. 02حدود  ،. شيب راندگي بايجانشود مي
به  ،( بايجانMb = ) 00/1/3384( و Mb = ) 04/1/3381 لرزه  زمينرسد  ميبوده و به نظر 

 (. 3174و همكاران،  بربرياناست ) رخ دادهشدن اين گسل  فعالسبب 

 ساختاری البرز –گستره رسوبی خیزی  لرزهتاریخچه 

 هاي   لرزه زمينحكايت از رويداد  ،ساختاري البرز –گستره رسوبيخيزي  لرزهمطالعه تاريخچه 
ها باعث ويراني و تخريب شهرها و روستاهاي اين گستره شده است. وجود  ويرانگري دارد كه بار

 ،فعال ديگرهاي  گسلو بسياري  البرزهاي  گسلمانند  ،جنبا و بزرد در اين پهنه بنياديهاي  گسل
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 هاي   لرزه زمينعامل  ،من جنبش مجدد خودو در طول تاريخ ض شدهباالي اين پهنه خيزي  لرزه موجب
اي كه شهرهاي گرگان، آمل، بابل،  گونه به ؛اند هاي مختلف اين گستره بوده باري در بخش خسارت

ادامه  در. اند شدهلرزيده و ويران مكرراً تاريخي هاي   لرزه زمينالهيجان و نواحي بسيار ديگري، طي 
به  ،ها لرزه زمينت و ميزان خسارات و تلفات جاني اين منظور ترسيم سيماي كلي از شد همطلب، ب
در پهنه رسوبي ( 3172، و ملويل آمبرسيز) ،تاريخي و دستگاهيهاي   لرزه زمينرخداد ترين  مهمشرح 
 :شود ميساختاري البرز پرداخته  -

  پیش از تاریخ های  لرزه زمین

 ازكه شرح آنها  ،ساختاري البرز -پهنه رسوبي( )ع()پيش از تولد حضرت مسيح  باستانيهاي   لرزه زمين
 از: اند به ترتيب عبارت ،هاي كهن برجاي مانده است، از قديم به جديد نوشته

 تپه عشق آباد آق هزاره دوم پيش از ميالد،

تپه در  آق ،در هزاره دوم پيش از ميالد اي  لرزه زمينكه رود  ميگمان  ،شناختي باستان آثاربر پايه  
 .كلي ويران كرده است هعشق آباد را بمنطقه 

 آباد عشق -باگير -دهه نخست پيش از ميالد، نسا

باگير و  شرقهاي  در دهه نخست پيش از ميالد روي داد و شهر قديم نسا و آبادي ،لرزه زميناين 
از  بزرگي در اين بخش لرزه  زميننشان از رويداد  ،ميزان ويراني ؛كلي ويران كرد هآباد را ب عشق غرب
 داغ دارد. كپه

 تاریخیهای   لرزه زمین

، ساختاري البرز-هنه رسوبي( پ3322تا سال  )ع(حضرت مسيح  ميالدتاريخي )از زمان هاي   لرزه زمين
 به ترتيب از قديم به جديد عبارتند از:

 ميالدي، دروازه خزر  741 سال لرزه زمين

روي داد سر دره  منطقه دروازه خزر، يعني تنگويرانگري در  لرزه  زمين ميالدي 741در اواخر بهار  
 گذرد. كه از ميان كوه نمك مي
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 ميالدي، گرگان  874 ساللرزه  زمين

تن از سربازاني را كه در گرگان  0222 ،با ويرانگري محلي اي لرزه زمينميالدي  874در اواخر سال  
 ؛از گرگانيان به بغداد كوچ كردندچنان شديد بود كه بسياري اين زلزله كشت. آسيب  ،پناه گرفته بودند

 شديد سه روز دنباله داشت.هاي  لرزه

 ميالدي، گرگان  3410 سال لرزه زمين

 شماري از مردم را در گرگان كشت.فراواني وارد نموده و آسيب لرزه  زميندر اين سال 

 ميالدي، گرگان  3472 سال لرزه زمين

در گرگان روي داد و يكي از روستاهاي آن، احتماالً درنزديكي آبسكون، به  اي لرزه زمين ،در اين سال
 .ديدگنبد كاووس تنها اندكي زيان  رفت؛ امادرون زمين فرو 

 گيالن  –ميالدي، مازندران  3484 سال لرزه زمين

باري در  فاجعه لرزه  زمين، هجري قمري 832 شعبان سومدرست پيش از غروب آفتاب در روز يكشنبه 
گيالن و ميان گيالن و  شرقويژه به ديلمستان، ناحيه پهناوري در سوي  هگيالن روي داد كه ب

ها، مسجدها،  مانند قلعه ،هاي مهم و استوار لرزه ساختمان زمينمازندران، آسيب رساند. در تنكابن 
ديده بود. ها را ويران كرد و آنچه باقي ماند نيز تا حد تعميرناپذيري آسيب  ها و حمام زيارتگاه
بار آمد و يك قلعه  هاي به بار آمده در گرجيان و گليجان نيز به همان اندازه شديد بود؛ تلفاتي به آسيب

هاي  ساختمان بسياري روستاها ويران شد وهم شكور اخاك يكسان شد. در  امستحكم دراين ناحيه ب
در . بسياري جان باختندتعداد ات، تر، در رودبار بار آمد. درمناطق جنوبي تلفاتي به ه،ريخت قديمي فرو

تن از  78ريخت و  طور كامل فرو هدژ بيك ، ويران شد و در پاليسن بسياريهاي  قلعه ،طالقان
شد و حيوانات  ها  كوهاز  اي منجر به حركات تودهلرزه  زمين ،ساكنانش را كشت. در سرتاسر ديلمستان
ياري فروريخت اما اهالي آن و فرمانرواي هاي قديمي بس بسياري تلف شدند. در ديلمان، ساختمان

قسمت بخشي از كاخي كه در رانكوه بود فروريخت، اما در نجات يافتند؛ محلي، كه در حال نماز بود، 
ها به  لرزه پس. ها اندك بود آسيب ،نشا ، گوكه، كيسم، پاشيجا و لشتالهيجان غرب شمال و شمال

سكنا فضاي باز  داشت و بازماندگان را بر آن داشت تا درمدت شش هفته تا پايان ماه رمضان، دنباله 
 لرزه اصلي نبود. زمينروي داد، اما به ويرانگري  3480پسلرزه نيرومند ديگري در ژوئيه  كنند.
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 ميالدي، گرگان  3438 سال لرزه زمين    

ويرانگري سبب فروريختن بيشتر خانه ها در گرگان ) گنبد كاووس(  لرزه  زمين ،ميالدي3438در سال 
 .شدتن از ساكنان آن  3222و كشته شدن 

 ،الهيجان ميالدي 3078 سال لرزه زمين

همه مسجدها، رخ داد كه ، در الهيجان ربسياهاي  لرزه پس با اي لرزه زمين، 3078سوم ژوئيه سال  در
ها و  ، پلها همچنين گرمابه ؛ها را ويران كرد ها و بقعه زيارتگاههايش،  ويژه مسجد جامع و مناره به

 هاي بسياري ويران شد. خانه

 ميالدي، مازندران  3087 سال لرزه زمين

زمين و باعث ايجاد شديدي در مازندران روستاهاي بسياري را ويران كرد و لرزه  زميندر اين سال، 
 بسياري شد. هاي لغزه

 دي، هراز ميال 3824 سال لرزه زمين

شماري روستا را ويران كرد و به بارفروش ) بابل( و دماوند آسيب  ،لرزه ويرانگري در مازندران زمين
 ويران كرد.هم مسجد جامع بارفروش را   ،لرزه زمينرساند. اين 

 ميالدي، آمل  3823 سال لرزه زمين

از  بسياريرخ داد، كه طي آن  رود و جوالب ويرانگري در مناطق شيرگاه، گنج لرزه زميندر اين سال، 
عباس، بخشي از مسجد جامع و سقف گنبد شمس طبرسي  فروريخت و نيز بقاياي مسجد شاه مساجد

اي به بابل  لرزه پل بارفروش بر روي رودخانه بابل را ويران كرد و آسيب گسترده زميويران شد. اين 
امزاده ابراهيم در ويران شد؛ همچنين،  وتور گنبد سلمو  هاي بزرد رساند. در ساري بسياري از خانه

سبب پديداري ياد شده، لرزه  زمينويران شد. در بهشهر آباد  ويالي صفي ، ونزديكي دروازه بارفروش
 شد.ها  كوهدر  لغزه ها و نيز سنگ هاي رودخانه گسترده خاك دره راييروانگ
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 دستگاهی های   لرزه زمین 

كه اين بخش از  دهد مينشان  ،( گستره البرز3322دستگاهي )از سال هاي   لرزه زمينمطالعه 
ويرانگري به شدت لرزيده است. وقوع بيش هاي   لرزه زمينبارها توسس  ،اخير قرنكشورمان در طول 

 ؛دارد باالي اين گستره از كشور خيزي  لرزهنشان از  ،(Mb>با بزرگاي )لرزه  زمين 322از 
و خسارات  اند شدههاي مختلفي از اين گستره  بارها باعث ويراني بخش مخربي كههاي   لرزه زمين

 و زهرا، بجنورد چون بابل، بوئين ،ويرانگري هاي  لرزه زميناند.  مالي و جاني شديدي را بر جاي گذاشته
. همچنين استصد سال اخير  باالي اين گستره در يك خيزي لرزه دهنده منجيل كه نشان -رودبار
حاكي از توان  گذشته،صد سال  در طول يكلرزه  زمينسه  7با بزرگاي بيش از هاي   لرزه زمينرويداد 
 بزرد و مخرب دارد. هاي    لرزه زميناين گستره براي رويداد  اي لرزه

 ؛Mb بجنورد با بزرگاي  شرقيدر شمال  3303اول مه لرزه  زمين -
 Mb = بوئين زهرا با بزرگاي  غربيدر جنوب  3300 اول سپتامبر لرزه  زمين -

  Ms = در شمال رودبار با بزرگاي  3332اول مه لرزه  زمين -

هايي كه  لرزه زمين خصوصاً ،داده در گستره البرز رويهاي   لرزه زمينتلفات انساني و خسارات اقتصادي 
ويژه در شهرهاي بزرد و  باالي اين گستره را به اي لرزهخطرپذيري  ،داده است رخدر اين گستره 
 لرزه  زميننمونه تنها در  رايب ؛دهد ميبنيادي و جنباي اين گستره نشان هاي  گسلپرجمعيت مجاور 

كشته و زخمي بر جاي ماند  322222و بيش از شده، خانه ويران  322222افزون بر  ،منجيل –رودبار 
 وارد آمد. توليد ناخالص ملي خسارات اقتصادي بر كشور% 4/0و معادل 

 دستگاهی مهم البرز مرکزیهای  لرزه زمینتشریح 

 آباد  مبارك -، آه3312 سال لرزه زمين 3

و به شماري از  هدر مازندران منطقه كوچك آه را ويران كرد اي لرزه زمين، 3312سال دوم اكتبر در 
روستاهاي همسايه آن آسيب رساند. در احمدآباد چند تن جان خود را از دست دادند و در نزديكي آن، 

لرزه  زمين ، اماناپذيري آسيب ديد حد تعمير معدني چشمه اعال، كارخانه بطري پركني به در محل آب
وقوع آباد و منطقه آه،  مبارك. در ايجاد نكردگونه تغييري پديد  هاي آب گرم هيچ در جريان چشمه

، عالوه بر آباد مبارك شرقيويژه در سوي شمال  هشد، ب ها دهو جا ها آبراههسبب بسته شدن  لغزه سنگ
لرزه چند خانه را در آردينه  زمينتر بود. در دره ايرارود،  ها و تلفات سنگين آسيب ،قنات مسدود شدن
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 هفتملرزه نيرومند آن در  ازه شد. لرزه اصلي و پسو سبب فروختن ديوارها در سنگ درو هويران كرد
روانه،  هاي شمالي اين كنارهدر هايي  لغزه زمينباعث رود رساند و  هاي افزونتري به دره ايرا آسيب ،اكتبر

گونه گواهي بر  فشم، كه هيچ -با گسله مشا زلزله،اين  اي لرزه ناحيه كالن شد.بين جورد و ايرا، 
، ايرا و دماوند، كه در هاي اندك تا مشا آسيب ؛راستا است ، همدهد ميخود نشان نكنشگري دگرباره از 

لرزه در كرج، تهران،  ؛هاي همگاني غيرقابل سكونت گرديد، گسترش داشت آن شماري از ساختمان
 .حس شد يگرمسار و فيروزكوه به نيرومند

 
  مبارك آباد –میالدی، آه  5110 لرزه  زمین ای لرزهگستره مه 1-1شکل 

 رود  ، تاالر3314 سال لرزه زمين 0

تاالررود هشت روستا را در مناطق تك  شرقآسيب رساني در لرزه  زمينپنجم مارس تاريخ فوق، در 
بيشتر  ؛و به نوزده روستا آسيب رساند و حدود شصت تن را كشت هتنك و دوادنگه ويران كرد ،افتاده
 بودندچوبي  ها ها ساختمان ه تمركز داشت، اما چون خانههاي راستوپي و خانقا ها در دهستان آسيب

 زمانكه در آن  ،آهن آباد، به خس راه آب و سرخ كم بود. در دره تاالررود، بين دوشمار تلفات نسبتاً 
دهانه ورودي تونل كه  طوري به ؛آسيب چشمگير اما كم گستره و محلي رسيد ،دردست ساختمان بود
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. ه شدندشماري از كارگران كشت و سقف تونل فروريخت و هبسته شد لغزه ر اثر سنگب 32
و شده  40ه، باعث مرد آباد بست ها را در بيرون از دره نيز در دوآب و عباس جاده ،ها سنگريزش

هاي اندك اما  آسيب لرزه  زمينا در كوهپايه و نزديكي پرو ويران كرد. اين سازماني رهاي  خانه
گه و درازناي جاده فيروزكوه تا شاهي، سقف كارخانه نساجي و ميله دودكش گسترده در سرتاسر دودان

، در شهسوار و نيز گرگان و غربهاي زياد، عمدتاً در سوي شمال  لرزه در فاصله زمين .آن فروريخت
 درازناي سراسر كرانه جنوبي خزر حس شد.

 مازندران  -، كسوت3314  سال لرزه زمين    1

هاي  لرزه ويرانگر و رشته پس لرزه  زمينيك ، 3314سال يازدهم آوريل چند ساعت پس از نيمه شب 
هشتاد روستاي به هاي گليجان و چهاردانگه بيست و شش روستا را ويران كرد و  در منطقه مخرب،
 ،ها از چوب ساخته شده و داراي بام گاليپوش بودند بيشتر خانه كه رغم اين ساند. بهآسيب جدي رديگر 

 دنبال ويراني آتش به ،. در كسوت و ورنده شدندتن را كشت 482فروريخت و حدود  بسياري از آنها
. در سراسر رخ دادهايي  لغزه زمين  ،لرزه زميندنبال  و در گردشي، قاديكال و چورت به سوزي روي داد
شده، ها  گردنهو  ها دهجا منجر به بسته شدن زميناي  حاشيه آن، حركات تودهو  اي لرزه منطقه كالن

بين ورند، پديد آمد و به درازاي نيم كيلومتر سدي اي  لغزه ر اثر زمينب ،تجن در نزديكي دوسله رود
در امتداد  ،ها لغزه زمينآثار . ريخت كوه در هر دوسوي رودخانه فروهاي  دامنهعلمدار و كسوت 

مشهود است؛  رود  منيز بين جناسم و شيت بركنار زارتجن تا جنگل قاديكال و  هاي شمالي رود كناره
در مناطق . دنده ميرا نشان منطقه  كج شده توپوگرافي ناپايدار شكل ي به سن هشتاد سال، بهدرختان

لغزش و  زمينشواهد بين آريم و سنكور، و  ،امري غرب ،بين تلوكال و شمال كنيم نسبتاً هموار،
 مشهود است. ها فروريزش

 هـاي   بسـياري، از جملـه كارخانـه    دولتـي هـاي   سـاختمان در شاهي ، اي لرزه در بيرون از منطقه كالن
 .شدند بيشتريهاي  دچار آسيب ،مارس آسيب ديده بودند 4 لرزه  زمينريسي، قند و نساجي، كه در  نخ

آهـن مكـا    خس راه ه؛سرريز كردمخازن آب، ها، شكاف برداشت و  خانهاز ديوارهاي بسياري  ،در ساري
و در اشـرف بـه بـاغ قصـر آسـيب       ويران شدچند خانه قديمي  ،. در آملريخت در كيلومتر ششم فرو

 در بابل نيز به باغشاه آسيب رسيد و چند خانه شكاف برداشت. ؛اندكي رسيد

، از شـيروان تـا رشـت و از    غربـي  -شرقي، عمدتاً در يك راستاي در گستره نسبتاً پهناوريلرزه  زمين
به مدت بيست و چهار سـاعت   ،لرزه زمينال اين دنب اتحاد شوروي تا سمنان حس شد. به قلي در گازان
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خفيف آغاز شد كه در حدود شش مـاه بـه   هاي  لرزهشديد و پس از آن دوره هاي  لرزه اي از پس رشته
مطلقـاً   ،لرزه زمينثبت شد. اين  كشور روسيهنگاري  وسيله شبكه لرزه عمدتاً به ،ها درازا كشيد. اين لرزه

داراي كالبد هاي  خانهزاده عبداله، در الجيم، و نيز به  ده يازدهمي، امامگونه آسيبي به برج اوايل س هيچ
 امـا تلفـات   شـد، خشت خام ويران متشكل از  هاي ، لرزه همه خانههرحال چوبي اين روستا نرساند. به

سبب فروريزش زمين شد. علت اين رويداد تا حدي  ،به بار نيامد و در قدري فاصله از پايين برج انسان
 ،در نزديكي رسكت نيززلزله، باريد.  لرزه  زميننبال د هاي سنگيني نسبت داده شده است كه به انبه بار

 بوده،بر روي سنگ ساخته شده  )قرن يازده( وتر و متعلق به همان دوره  به يك برج كه قدري كوچك
وجـود  لي آن از پـيش  هايي كه در آجركاري نمـاي شـما   ترككه  طوري اند؛ بهآسيب بسيار اندكي رس

هاي  خانهعليا، شماري از  سفلي و رسكت سكتاكه در روستاهاي همسايه آن،  حاليدر ؛داشت بازتر شد
 خشتي فروريخت.

 
 مازندران -میالدی، کسوت 5111 لرزه  زمین ای لرزهگستره مه 1-1شکل 
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 مازندران  -ژوئيه(، بند پي 0ميالدي ) 3347 سال لرزه زمين 4

در شـمال  واقـع   ويرانگـري منطقـه كوهسـتاني بنـدپي    لـرزه   زمين، 3347دوم ژوئيه دم  هنگام سپيده
هاي  خانه، كه بين مسيرهاي علياي روداي لرزه ويران كرد. در منطقه كالن را هاي البرز پخشان كوه آب

 302، حـدود  شـود  مـي هاي بندپي، به ودالرستاق و چال و تشكيل  دارد و از دهستان قرارهراز و تاالر 
ناشـي از  هـاي   تـرين ويرانـي   سـنگين كـه   نفر كشته شدند. درحـالي  3422 ه وران شديكلي و هروستا ب
، هـا  لغزه ها و زمين سنگريزش پديد آمد،چال، چلياسر، نسل، اندوار، و پردمه  بين ناندل، سنگلرزه  زمين
افزودند. در مسيرهاي علياي سجارود و  ها خرابيزنه، سنگلده، نل و دينان بر ميزان ويژه در برون، ور به

آباد  علينزديكي رود را در  رگي هرازسنگريزش بزهمچنين  ؛ها بسته شد ها سد و گذرگاه شيرقلعه، روانه
  سـازه چنـد  بند آورد و سدي به بلندي بيست متر و با مخزني به درازي حدود يك كيلومتر پديد آمـد.  

به درازناي هشتادمتر و  ،هاي كناربند يك پل با دهانه قوسي پايه ؛آسيب اندكي ديدندمنطقه،  مهندسي
ساخته شده با مصالح بنايي در بايجان نشست كرد و كفه پل ترك برداشت. پوشش نگهـداري تونـل   

همچنين بـه تونـل    ؛جاده، بين كهرود و بايجان، به سختي ترك برداشت و ماهيچه قوس برش يافت
هيچ  هاي كناربند پل چوبي در علي آباد آسيب هايي رسيد. ه پايهب ،كوتاه نزديك پيوستگاه رودخانه نور

با گسلش سطحي همراه بوده باشد، و نيز هيچگونـه تغييـري در    لرزه  زميندردست نيست كه  آثاري
 فشان دماوند مشاهده نشد. فعاليت دودخاني آتش

بـا دورشـدن بـه سـوي     هـا   آسيباما شديد نبود.  ه،گسترده بودها  آسيب، اي لرزه بيرون ازمنطقه كالن
يافـت   تر كاهش مي اي سريع گونه بهشرق  نسبت به دورشدن به سوي شمال ،شرق و جنوب غرب شمال

گاه، و تـا رودخانـه   سـفيد، شـير   تا پلها  آسيب. دامنه غرب و جنوب شرق تا با دور شدن به سوي شمال
هاي جنوبي  افتاد و در بخش وگسترش داشت. در جهت مقابل، در پلور و فشم چند سقف فركسليان، 
و در جهت  ه،چند خانه آسيب ديد ،تا فيروزكوه شرق به چند خانه آسيب رسيد. در سوي جنوب ،تهران

مهاربنـدي ضـربدري يـك     ،به چند خانه نوساز آسيب رسيد و در بابـل  ،مقابل آن، در شاهي و ساري
و در جنوب تا  ،هشتپر در آذربايجان لرزه از خراسان و شاهرود تا زمين مخزن آب فراز نشسته گسيخت.

ها  بار آورد و بسياري جاها و آبادي بهخسارت ميليون دالر  04حدود لرزه،  اين زمينكاشان حس شد. 
اي در وانه و به امامزاده هاشم در  بناي كوچك امامزاده بههمچنين،  ه؛كلي متروك رها شد هدر منطقه ب

 آبعلي آسيب شديدي رسيد. شرق
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 مازندران -میالدی، بندپی 5111 لرزه  زمین ای لرزهگستره مه 50-1شکل 

 منجيل  -، رودبار3332 سال لرزه زمين 4

به وقت ايـران، برابـر    3103خرداد  13دقيقه بامداد  12منجيل در ساعت  –ويرانگر رودبار  لرزه زمين 
زرگـاي  گيالن و زنجـان بـا ب   هاي  استانالبرز واقع در  غربي در بخش ،به وقت گرينويچ 03با ساعت 

Ms = 7.7          كيلـومتري  322به وقـوع پيوسـت و در رودبـار، منجيـل و لوشـان بـه محـدودة شـعاع، 
باعـث كشـته شـدن بـيش از      لـرزه   زميناي بر جاي گذاشت. اين  هاي مالي و جاني گسترده خسارت
رودبار لرزه  زميننفر شد. رخداد  422222بر  خانمان شدن افزون بيو   02222، مجروح شدن  42222

توليـد  درصـد   4/0واحد مسـكوني و وارد آمـدن خسـارات اقتصـادي معـادل       322222باعث تخريب 
 ناخالص ملي شد.

 هم در خلخال ه،مركالي در تهران احساس و موجب وحشت شد 4با شدت  منجيل، -رودبارلرزه  زمين
موجـب ريـزش    ، باعثهاي مالي و در سراب تموجب ريزش تعدادي از ساختمانها و وارد آمدن خسار

شدت لرزيدند و موجب شكسـته شـدن برخـي     قزوين و توابع آن به شد؛كورة آجرپزي و چندين ديوار 
ولـي در   ؛هاي منازل و تخريب بعضي از واحدهاي مسكوني شد و چند مجروح به جاي گذاشت شيشه

شـدت   ،وسـتاهاي رودبـار المـوت   رشـت و ر  -طارم سـفلي، محـورقزوين   -توابع و روستاهاي كوهين
كشـته و   422المـوت   -تلفات در روسـتاي حيـر   ،لرزه زمينها پس از  بيشتري داشت. در اولين ساعت
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بـر و ده   روستاهاي آب ،كشته گزارش شد. در استان زنجان 302مجروح و در كوهين و حومة قاقازان 
جاي  رو كشته و مجروح بسياري بشده كامالً تخريب  ،در آنها شدت بيشتري داشتهلرزه  زمينشير كه 
روستاهاي طالقان دچار خسارت مالي فراواني شده احشام زيادي به هالكت رسيدند و تعـداد   ؛گذاشت

شـهرهاي رشـت، رودبـار، آسـتانة اشـرفيه،       ،زيادي از منازل مسكوني ويران گرديد. در استان گيالن
بـه بسـياري از منـازل مسـكوني،      و نـد ديد ، خسارت شديديسرا الهيجان، منجيل، لوشان و صومعه

-منبع بزرد تأمين آب مشروب رشت ؛ چنانچهوارد شد يآسيب شديد ،ها ها و پل تجاري، دولتي و راه
كشـته و مجـروح   تعـدادي  طبقه مسكوني ويـران شـدند و    8-7انزلي و تعدادي ساختمان و آپارتمان 

 گرايي روانر اثر پديدة بخانه ها دهران و منبع آب آشاميدني شهر وي ،. در آستانة اشرفيهبرجاي گذاشت
ها  دهمحله  نصيرها و تلفات فراوان جاني و مالي داشت و در ماسوله و  خسارت ،تخريب شدند. در فومن

ها ويران و  منجيل و لوشان شديداً آسيب ديدند و اكثر ساختمان ؛دادتفر كشته ها دهو شده خانه ويران 
با ريـزش كـوه   سد منجيل آسيب شديدي وارد شد و ورودي آنها به  شدند؛ همچنينكشته نفر صدها 

هاي مسكوني  به علت پايداري ساختمان ،غرب شهر منجيل در شمال ،ويل تخريب شد. شهرك هرزه
ـ    ،تلفات جاني كمتري داشت علـت لغـزش كـوه ويـران گرديـد. بـه اكثـر         ر اثـر ولـي روسـتاهايش ب

مركالي تخمين زده شد. در شهر گنجه  3آسيب شديدي وارد آمد و شدت آن  هم هاي رودبار ساختمان
هاي زيـادي وارد شـد. در امـامزاده هاشـم      گنجه ويران و به شهر خسارتشهر كارخانة كفش و چرم 

  .ها بسيار جزيي ولي در نزديكي رشت شديدتر بود خسارت

 كجور –، فيروزآباد 0224سال  لرزه زمين 0

فاصل شهرهاي فيروزآباد،   نيرومندي در حد لرزه  زمين، 3181خرداد ماه سال  8ه در بعدازظهر روز جمع
بزرگـاي ايـن    ،وقوع پيوست. موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران آباد در استان مازندران به كجور ومرزن

. كردنـد گـزارش   Mw امريكا بزرگـاي آن را   شناسي زمينو سازمان  Mb = را  لرزه  زمين
 -هـاي شـتابنگاري معلـم    تحقيقات ساختمان و مسكن بيشينه شتاب اين رويداد را در ايسـتگاه مركز 

 گزارش كرده است. gو  g كاليه و پول به ترتيب 

 1نفر زخمي شـدند كـه    042نفر كشته و  13 ،كجور در استان مازندران –فيروزآباد  لرزه  زمينبر اثر 
در  لـرزه   زمـين ها جان خود را از دست دادنـد. ايـن    نفر در جاده 08 وباختگان در روستاها  نفر از جان

نفر زخمي بر جاي گذاشت. بيشـترين كشـتار    8زخمي و در استان تهران  02كشته و  4استان قزوين 
بر روي مسافرين و گردشگران روز جمعه در اين  ها دههاي سنگي در جا ريزش دامنهعلت  بهاين حادثه 
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موجب تلفات  لرزه  زميندر گستره رومركز اين  ،كم جمعيتي تراكم ،رسد ميگستره بوده است. به نظر 
 شده است.  ،لرزه زمينكم در اين 

 4برآورد شد كه در تهران با شدت  MMIدر مقياس  8در پهنه رومركز، لرزه  زمينبيشينه شدت اين  
ه گـزارش سـايت اطـالع رسـاني وزارت     شد. ب مردماحساس و موجب رعب و وحشت زيادي در بين 

درصـد بـاالتر از    42تا  02ايست قلبي )دچار  330، در تهران، لرزه زمينزمان با رخداد اين  كشور، هم
 است.گزارش شده تولد زودرس نوزادان  32( و در نوشهر بوده روزهاي هميشگي

 بندی خطرات زلزله سواحل جنوبی دریای خزر پهنه

اصلي، نقشـه  هاي  گسلپيرامون  خيزي  لرزههاي گذشته و بررسي روندهاي  بندي قسمت حاصل جمع
 تحقيقـات  مركـز ) باشـد  مـي منطقه مورد مطالعـه   (31-0تا  33-0ل ااشك) (3:3222222)خيزي  لرزه

ساله معادل  74شتاب براي دوره بازگشت  (. اين نقشه براساس ترازهاي هم3174، مسكن ساختمان و
خطـر   خطـر، متوسـس و كـم    سال تهيه شده است. مناطق بسيار پرخطر، پر 42% احتمال وقوع در  42
 .هستنددرصد  02 و 04 ، 12، 14به ترتيب  ،(g)شتاب ثقل زميندهنده  نشانترتيب  به

 بندی خطرات زلزله سواحل استان گلستان پهنه

كـه   طـوري  بـه  ؛انـد  معرفي شده پيروي كردههاي  گسلاز روندهاي توزيع  ،ي خطرات زلزلهها دهمحدو
شرق و اطراف شهر گرگـان قـرار    زلزله در جنوب هاي  كانونپيرامون ، 3محدوده مناطق بسيار پرخطر

شرق گميشـان و وجـود    پرتراكم زلزله در شمال هاي  كانوناطراف  ،گرفته است. البته بر خالف انتظار
با خطرات نسبي و متوسس واقـع   ،در نقشه خطرات زلزله در محدوده مناطق ،فشانها در اين منطقه گل
؛ يعني اند شدهدر محدوده با خطرات متوسس و نسبي واقع  گلستان، . تمام منطقه ساحلي استاناند شده

بـا   انـد.  ريشـتر رخ داه  4 تا 1ي ها زلزله ،هستيم و در آن فقس ها زلزلهكه شاهد حداقل تراكم  مناطقي
منطقـه    ،رسـد  مـي ثبت شده در منطقه ساحلي، به نظر ي ها هاي زلزله كانونتوجه به تراكم نسبتاً كم 

 .   (33-0)شكل  است g% 04و شتاب افقي زلزله  شدهمحسوب خيزي  لرزهفعال از نظر نيمه

                                                 
3
Very high hazard  
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 (5111، رمضیاستان گلستان ) خیزی لرزه 55-1شکل

 خطرات زلزله سواحل استان مازندرانبندی  پهنه

در عـوض رونـد    ، محدوده مناطق كم خطر وجود ندارد؛لرزه زمينعلت تعدد وقايع  در اين استان نيز به
ترتيب از مناطق كوهستاني بـه طـرف سـاحل     به ،خطر و متوسس خطر، پر ي بسيار پرها دهتوزيع محدو

فاصـل كـوه و دشـت هسـتند و      كـه حـد   ،شمال البـرز و خـزر  هاي  گسلكه در حاشيه  طوري به است؛
خطـر    رخ داده است، مناطق بسيار پـر  يزمينلغزش و ديگر مخاطرات  جائي طبقات زمين و زمين هجاب
رود  مـي و انتظار در برگرفته بخش عمده استان مازندران را  ،خطر. محدوده مناطق پراند شدهحسوب م

كـامالً از منـاطق بـا     مازنـدران،  . نوار ساحلي استانبرسد g% 12 به ،شتاب افقي زلزله در اين مناطق
بنـدي   خواهد بود.  پهنه g% 04شتاب افقي زلزله در آن  وخطرات نسبي و متوسس تشكيل شده است 

زلزلـه پيـروي    هـاي   كـانون چندان از تجمعات  ،همچون استان گلستان ،خطرات زلزله در اين استان
 .(30-0)شكل  اصلي بوده استهاي  گسلبلكه براساس روند  ،نكرده



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین510

 

 
 (5111، رمضیاستان مازندران ) خیزی لرزه 51-1شکل

 بندی خطرات زلزله سواحل استان گیالن پهنه

در عـوض رونـد    ؛، محدوده مناطق كم خطر وجود نداردلرزه زمينعلت تعدد وقايع  در اين استان نيز به
برخالف استان مازندران، بيشتر از ميـزان تـراكم    ،خطر و متوسس خطر، پر ي بسيار پرها دهتوزيع محدو

هـاي   در قسـمت  ،خطـر  كه مناطق بسيار پر طوري به ؛ي مخرب پيروي كرده استها زلزله هاي  كانون
خطر بخش عمـده اسـتان مازنـدران را    ر واقع شده است. محدوده مناطق پرمركزي و در منطقه رودبا

خطر  . محدوده مناطق پررسدب g% 12 به ،در اين مناطقشتاب افقي زلزله رود  ميداده و انتظار  پوشش
از طرفـي مجـاورت    ؛و تا مرز ايران و تركمنستان امتداد يافته است هبه خس ساحل رسيد ،از بندرانزلي

خطـر   از دالئـل پـر   ،خزر و البرز شمالي در منطقه ساحلي غربيهاي  گسلآن  تبعواحدهاي سنگي و 
با  ،از شرق بندرانزلي تا مرز استان مازندران گيالن، ساحلي استان . نواراستبودن اين بخش از استان 

   .(31-0 )شكل خواهد بود g% 04شتاب افقي زلزله در آن  بوده وخطرات نسبي و متوسس مواجه 
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 (5111، رمضیاستان گیالن )خیزی  لرزه 51-1شکل

 در بنادر جنوبی دریای خزرخیزی  لرزه

 در بندر آستارا خيزي  لرزه

غربي البـرز   شمال يساخت زمين ناحيههاي تكنونيكي كشور، شهرستان آستارا در  براساس تقسيم بندي
دار تشكيل يافته كه داراي محـوري   ساساً از يك تاقديس چينبخش از البرز، ا)تالش( واقع است. اين 

ترك فصـل مشـ  راستاي آن به سمت غرب گرايش دارد.  ،جنوبي بوده و در كشور آذربايجان –شمالي
 ،غرب ايـن ناحيـه   در شمال ؛احتماالً گسل وارون آستارا است ،رفته درياي خزراين ناحيه با حوضه فرو

هاي كوژ با راسـتاي شـمال    شامل يك كمربند باريك از تاقديس و خورده نمين واقع بوده بخش چين
حوضچه ست. در شرق ناحيه تالش از سمت غرب به رشته تالش پيوسته او  شرقي است جنوب-غربي
ـ هاي موجـود   نظريه علت هب ،اين حوضه قرار دارد؛رفته جنوبي خزر فرو هـاي عمـودي    ر اثـر جنـبش  ب
 وجود آمده است. همانند گسل آستارا و شمال البرز ب ،پوشيده كرانه خزرهاي  گسل
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 بندر آستارامنطقه  هاي  لرزه زمين

( صـورت  3322يخي و بعـد از سـال   در دو قسمت مجزا )تاربندر آستارا منطقه هاي   لرزه زمينبررسي 
هاي خرابـي   ها، گزارش عالوه بر روشن نبودن محل دقيق زلزله، 3322در آمار قبل از  چون ؛گيرد مي

  .تواند مبناي مناسبي براي تعيين بزرگي زلزله باشد آنها نيز نمي

 تاريخيهاي   لرزه زمين 3

 زلزله اردبيل -الف

ميالدي با بزرگي ده درجه مركالي به وقوع پيوسته كـه در آن اردبيـل    834يا  831اي در تاريخ  زلزله
 منهدم شده است.

 زلزله بزقوش -ب

در بزقوش گزارش كـرده كـه طـي آن     3873اي با بزرگي هشت درجه مركالي را در سال  وقوع زلزله
 منطقه مزبور از بين رفته است.

 آباد زلزله سنگ -ج

به  ،آباد )نزديكي كيوي خلخال( در منطقه سنگ 3830در سال  هشت درجه مركالياي با بزرگي  زلزله
 شهرستان از بين رفته است.  ، اينوقوع پيوسته كه طي آن

 قرن اخير هاي   لرزه زمين 0

. آسـتارا اسـت  خيـزي منطقـه    لـرزه  قابليتبيانگر ميزان  ،قرن اخيرهاي   لرزه زمينبررسي بر روي آمار 
منطقـه آسـتارا   ، (3370،بربريان)" ها ايران ناشي از فعاليت گسلنقشه مناطق مستعد زلزله "براساس 
هاي ناشي از فعاليت  ارتباط بزرگي زلزله ؛ چنانچهها معرفي شده است گونه فعاليت تأثير شديد اين تحت
بـا  زا  تعريف شـده اسـت. شـتاب امـواج لـرزه      گسلدرصد طول  42براساس حركت سطحي  ،ها گسل

 از گسلش سطحي گيري بهرهبا احتمالي، لرزه  زمينگسل و شدت مطلق  استفاده از رابطه تجربي طول
 قابل استناد خواهد بود. ،آستارا گسل
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شمالي قرار داشـته و عارضـه توپـوگرافي     -در راستاي جنوبي، گسل آستارا در غرب شهرستان آستارا
بـه فرورفتگـي كـورا    . فرورفتگي خزر در شرق اين منطقه تا قفقاز ادامه داشته و دارداي  مالحظه قابل
متعدد كه كانون آنها كـم و بـيش در   هاي   لرزه زمينوقوع  واين گسل از نوع كواترنري بوده  ؛رسد مي

 توان دليل روشني بر فعاليت آن دانست. باشد را مي راستاي آن مي

 342 (3307) بربريـان طول اين گسل در مطالعـات   ؛طول گسل آستارا اختالف نظر وجود دارد درباره
كيلومتر مشخص گرديده اسـت.   082 ،شناسي و اكتشافات معدني كشور زمينهاي  لومتر و در نقشهكي

 ،)نـوروزي  LogL=Mايـران  هـاي    لـرزه  زمينرابطه تجربي طول گسل و شدت مطلق براساس 
 ؛استدرجه  44/7و  04/7كيلومتر به ترتيب  082و  342 گسلش هاي شدت زلزله براي طول ،(3384

از كـانون  ي كيلومتر 12زا در محل بندر آستارا با فرض فاصله  اين در حالي است كه شتاب امواج لرزه
 است.  متغيردر  00/2gتا  03/2زلزله، 

شتاب زلزله كشور كه از سوي سازمان انرژي اتمي تهيه و پيشنهاد گرديـده   براساس نقشه خطوط هم
و احتمال  g 0/2حدود  ،درصد 04له با احتمال وقوع سا 42است مقدار شتاب افقي براي دوره بازگشت 

. با توجه به موارد فوق شتاب مبناي طـرح و حـداكثر   است شده تعيين g 14/2درصد حدود  32وقوع 
 .شود توصيه مي g 4/2و  g 04/2آستارا به ترتيب به ميزان بندر شتاب محتمل در 

نامه پيشنهادي زلزله مركز تحقيقات مسكن، در محدوده به شتاب  از آنجا كه شهرستان آستارا در آئين
g 14/2 كه مشمول مقررات ارائه شده  ،ها هاي خاص مانند اسكله نامه سازه و براساس آئين ،واقع بوده

 (g 01/2معـادل  بايد از دو سـوم مقـادير داده شـده )    ،هاي عمراني مرتبس شتاب مبناي طرح نيستند،
 پيشنهاد شده است. توصيه شده به عنوان مالك محاسبات  g 04/2لذا شتاب  ؛بيشتر باشد

 در بندر صيادي طالشخيزي  لرزه

در پيرامـون آن بـرآورد شـده اسـت.      هـاي  گسلبر اساس درازاي گسلش  ،در اين بندر نيزخيزي  لرزه
هـاي   دار بودن گسـله  يي چون سازوكار گسله، سيماي هندسي گسله )خمها دهزايي، دا برآورد توان لرزه

زايـي )بزرگـي و    تـوان لـرزه  مد نظر بوده است.  ،نيزساختي  هاي لرزه زمين اي و غيره( و ويژگي شاخه
متناظر با محـل بنـدر    ،مهم فشاري خزر، فشاري شمال البرز، بايجان و توسكستانهاي  گسلشدت( 

 .طالش ارائه شده است
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 بندر طالشدر  لرزه زمين 3احتماليشتاب -3

                                                 
3
 Probabilistic 
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هـاي   هـاي شـديد ناشـي از گـذر مـوج      جاد حركـت اي  ،لرزه زمينخطرهاي ناشي از ترين  مهميكي از 
ها شود، بلكه عاملي محرك بـراي   تواند موجب تخريب و ناپايداري سازه كه نه تنها مي بودهاالستيك 
هـاي   . شدت اثر تخريبي تكـان است گرائي روان، فرونشست و اي حركات تودهمانند  ،ثانوي آثارايجاد 
ازجمله بزرگي، چگـونگي عمـل نيروهـاي بـه وجـود       ،هاي سرچشمه آن بستگي به ويژگي ،لرزه زمين

ي تجربـي  هـا  دههمچنين فاصله كانوني و همگرهاي كـاهش )ميرائـي( زمـين دارد. دا    ،آورنده گسل
اي در ازديـاد و يـا    اثر قابـل مالحظـه   سنگ دهد كه رسوبات روي زمين و يا نوع پي موجود نشان مي

از سـه عامـل، دامنـه     ،لـرزه  زمـين هاي شـديد   ارند. براي سنجش نسبي تكاند كاهش ميزان تخريب
 شود. استفاده مي 1و دوام نوسانات 0، محتواي فركانس3نوسانات

 سه ويژگي شتاب حركـت، سـرعت حركـت و     اكه ب داردشديدتري  مخرب آثار ،بلندي دامنه نوسانات
از اين نظر لرزه  زمينهاي  . محتواي فركانس موجشود جائي زمين در هر لحظه توصيف مي هميزان جاب

ممكـن اسـت موجـب     ،صورت همخوان شدن با فركانس طبيعي سازه طـرح شـده   كه در دارديت اهمّ
عامل مهم ديگري در فرسودگي مقاومت  ،مدت زمان نوسانات نيز تخريبي گردد. آثارتشديد و افزايش 

لزومي به برآورد  ،. از آنجائي كه در بندر طالشاستسبب نيروهاي وارده تكراري  سازه و ويراني آن به
شتاب حركت افقي زمين است كـه   بيشينهاين عوامل  ترين مهمعوامل ياد شده نيست، بنابراين كليه 

 شود. معرف نيروهاي افقي وارده به سازه محسوب مي

 4طـرح پايـه   لـرزه   زمـين از روش تحليلي و رسيدن به  ،دست آمده براي پائين آوردن ميزان شتاب به
(DBE)  مورد پذيرش و احتمال رويداد  خطرپذيريها، درصد  لرزه زمينچون دوره بازگشت  عواملياز

 لـرزه   زمـين يشـينه  بدر نتيجه با دسـتيابي بـه    ؛شود اي بزرد در طول عمر مفيد سازه استفاده مي لرزه
پايـه   لرزه، زميندر طول عمر سازه و ريسك به دست آمده از از كاهش شتاب در  (MCE) 4پذيرفتني
 سازه از ديدگاه اقتصادي قابل اجراء خواهد بود.(DBE) طرح 

                                                 
3
 Amplitude 
0
 Frequency Content 
1
 Duration 
4
 Design Basic Earthquake 
4
 Maximum Credible Earthquake 



 511شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

از توزيـع تصـادفي    ،همچنين احتمال رويداد در طول عمـر مفيـد سـازه    ،براي محاسبات خطر ساليانه
است كه از يك استوار كلي بر اين فرض  طور به ،. محاسبه احتماالت رويدادشده استپواسون استفاده 

تأثير قـرار   محل مورد نظر را تحت Rدر فاصله  Mبا بزرگي  لرزه  زميناي،  سرچشمه خطي يا گسترده
از يـك حـد انتخـاب     "A"در محل  ،كه بيشترين شتاب حركت افقي زمين بنابراين احتمال اين ؛دهد

از جملـه احتمـال خطـر سـاليانه و احتمـال       ،هاي مختلف صورت به ،تجاوز نمايد "a"شده در طراحي 
به  ،و جزئيات فرضيات و محاسبات فوق نظزي. مباني شود رويداد در طول عمر مفيد سازه محاسبه مي

 ( منتشر شده است.0221نيا )  بزردكمپل و وسيله، 

ين جنـبش زمـين در   اي است كه باعث ايجاد شـديدتر   لرزه زمين، (MCE)پذيرفتنيلرزه  زمين بيشينه
 ديـده، ممكن است سازه به طور جدي آسيب و خسارت آن اثر  بر ؛شود مي احداث بندر منطقه و محل
اي   لـرزه  زمين، (DBE)پايه طرح لرزه  زمين .افتد نميها را به خطر  ريخته و جان انساننولي سازه فرو 

بيشترين نيروها  لرزه  زميناين  ؛قابل انتظار است ،در طول عمر مفيد سازهاحتمال رويداد آن است كه 
كه نيروهاي ناشي از رويـداد ايـن    شوداي طراحي  گونه بهبايد سازه  ؛ بنابرايننمايد را بر سازه وارد مي

هاي ايـران،   آسيب نبيند. روشن است كه در بيشتر بخشباقيمانده و  پايدار ،را تحمل كرده لرزه  زمين
 ؛سنگين و پرهزينه خواهد بود، (MCE)% احتمال رويداد 32يعني تنها  ،مترطراحي براي مرز خطر ك

 بـراي  .كـرد كنترل و بيني  بايد خطر رويداد زلزله را پيش ،در نتيجه برپايه پيشنهادي مهندسي تجربي
 ،هـا و بزرگـي آنهـا    نسبت بـين فراوانـي زلزلـه    حصولاز هر اقدام به  پيش ،خيزي لرزه خطرمحاسبه 

كيلـومتر پيرامـون مركـز زمـين      322اي برابر با  محدوده،  3ريشتر -گتنبرد آزمايشي براساس دستور
 42در يـك دوره   bو  aهاي  شده تا از ثابتتعيين ساله  3ساله و  42ساله و  70براي سه دوره  طرح
 .شودخيزي استفاده  لرزه خطرمحاسبه  منظور بهساله 

sMbaNLogرابطه    ساله 70براي دوره     

sMNLog رابطه 750.0564.4)72(  ساله  42براي دوره 

sMNLog رابطه 750.0078.4)50(  براي دوره يك ساله 

sMNLogرابطه 750.0712.2)1(  
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 بزرگي زلزله برحسب ريشتر -Msو  ها فراواني زلزله -Nكه در آن:

كيلومتري محل بنـدر   322ي آماري مكفي به شعاع ها دهبا توجه به فقدان دا، bو  aهاي  مقادير ثابت
با توجـه   ،خيزي لرزه خطرميزان  .شدني نبوده استمحاسبه  ،سال گذشته 42طي دوره آماري  ،طالش

ساله برحسب خطر ساليانه، ميزان شتاب و احتمال درصد وقـوع   322و  42و  04 ،به عمير مفيد سازه
 شتاب محاسبه شده است.

% بـراي دوره  04بـا احتمـال    (DBE)پايـه طـرح    لرزه  زمينشتاب افقي  ،آمدهبا محاسبات به عمل 
با قبول امكان خسارات محدود و در حـد  و  g 384/2سال معادل  322سال و عمر مفيد  42بازگشت 

در حالت پالسـتيك   ،الزم است با وجود پذيرفتن خسارات نسبي ؛ اماپايداري عمومي سازه خواهد بود
 322)براي عمر مفيد  g 4/2معادل ، (MCE)شتاب پذيرفتني  بيشينهبراي  طرح در ،هاي موجود سازه
. شـتاب مبنـاي طـرح بـراي ارزيـابي پديـد       شـود ساله نيز كنتـرل   422در يك دوره بازگشت  ،ساله(
 در نظر گرفته شده است. g 04/2 گرايي روان

 در بندر صيادي كياشهرخيزي  لرزه

 آن ارائه شده است. اطرافهاي  لرزه زمين پيشينهابتدا  ،بندر صيادي كياشهر خيزي  لرزهبررسي  براي

 هاي تاريخي زلزله 3

آگاهي از وقايع گذشـته آن منطقـه    ،در يك محللرزه  زمين خطرخيزي و برآورد  بررسي لرزه منظور به
ر در يك ناحيه هاي بسيار دو كه در زمان يهاي  لرزه زمينبا بررسي  ،ضروري است. در بسياري از موارد

عنـوان   در مدت كوتاهي فعال شده و بـه ناگهان به وقوع پيوسته و پويايي مهمي را نشان نداده بودند، 
گسـتره   كيلـومتري  342تاريخي در شـعاع  هاي   لرزه زمين. شوند مييكي از مناطق بالقوه فعال آشكار 

 از: اند طرح عبارت

 ميالدي 3333سال  لرزه  زمين -

د و يرسـان و فراوانـي   و آسيب گسـتر  هشديدي در قزوين افراد بسياري را كشتلرزه  زميندر اين سال، 
 ها به مدت يكسال ادامه داشت. لرزه . پسشديك سوم شهر ويران 
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 ميالدي 3184سال  لرزه  زمين -

باري در گيالن به ويژه ديلمستان، ناحيه شرق گيالن و غرب  فاجعهلرزه  زمينميالدي  3184در سال 
بسياري  ،، در اشكورهاي مهم و مقاوم ويران ن ساختماندر تنكابلرزه  بر اثر زمينندران اتفاق افتاد. ماز

حركـات  لـرزه باعـث    زمـين  ،ها واژگون شد و سرتاسر ديلمستان در طالقان قلعه خراب شد؛از روستاها 
ها به مدت  لرزه پس ه، وها اندك بود آسيب ،نشاء در الهيجان، پاشيجا و لست ؛ امااز كوه گرديد اي توده

 شش هفته ادامه داشت.

 ميالدي 3028سال  لرزه  زمين -

؛ و باعث آسيب فراواني شـد شدت لرزاند  را بهگيالن جنوبي ميالدي،  3128در سال بزرگي لرزه  زمين
  ،لـرزه  زمـين اثر  بر. شدرودبار الموت و منطقه قزوين ويران  ،هاي بسياري در طالقان خانه كه طوري به
 122بـيش از   لرزه  زمينسواحل خزر را در هم كوبيد. اين  وهاي بزرگي در درياي خزر پديد آمد  وجم

 هاي شديد زمين همراه بود. ، در ميانكاله با جنبشدورتركيلومتر 

 ميالدي 3078سال  لرزه  زمين -

هـاي   لـرزه  و پس شدمثل مسجد جامع ويران آن هاي مهم  الهيجان و ساختمان ،لرزه زميناثر اين  بر
 دنبال داشت. زيادي را به

 ميالدي 3828سال  لرزه  زمين -

در رشت به شـدت   و ، طالقان و قزوين اتفاق افتادغربيويرانگري در مازندران لرزه  زميندر اين سال، 
 احساس شد.

 ميالدي 3873سال  لرزه  زمين -

كـوه   شـرقي روستاهاي جنوب باعث ويراني رود رخ داد و  اردبيل و گرم غربيدر جنوب لرزه  زميناين 
لغزه و سنگريزش فراواني در ديزج و ينگجه ايجاد شد.  زمينشد؛ همچنين رود  بزگوش و در امتداد گرم

 هفته ادامه داشت. 0ها به مدت  لرزه پس
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 هاي سده بيستم زلزله 0

كيلـومتر بـوده و    342ها كمتـر از   آنها از ساختمان سازه 3مركزروكه فاصله  يهاي  لرزه زمينفهرست همه 
 قـرن در . اسـت   نگاري جهاني ثبت شده توسس شبكه لرزه ،ميالدي روي داده 3381تا  3322 هاي  سال

 ،در اين ميانشده، كه ثبت  كياشهر بندردرجه ريشتر در گستره  4Msبا بزرگي  لرزه  زمين 31بيستم، 
 13˚42´كـه در مختصـات    3302آوريـل   01 لرزه  زمينبوده است.  0Msداراي بزرگي  لرزه زمين 1

كه  بودهترين زلزله ثبت شده  درجه ريشتر روي داده، نيرومند =4/0Msو با بزرگي شمالي  17˚و شرقي 
رخ  3311نـوامبر   3زلزله ديگري در تـاريخ  رخ داده است. بندر كيلومتري جنوب شرقي ساختگاه  01در 

 .است كياشهر بندرمحل به  لرزه  زمينترين  درجه ريشتر نزديك =0/1Msبا بزرگي داده كه رومركز آن 

در منطقه كه تاكنون  بودهاي  ترين زلزله منجيل، نيرومند 3103خرداد ماه  13زلزله  كه شود مييادآور 
درجـه ريشـتر اعـالم شـده اسـت. مركـز       7/7تـا  1/7 ،بزرگي اين زلزله كه طوري ؛ بهروي داده است

بـه   ،اي . با توجه به گستردگي ناحيـه باشد ميدر حوالي سد سفيدرود و شهر منجيل  0هاي زلزله لرزه مه
ژرفـاي   ، بلكـه رسد ژرفاي كانوني سطحي نبـوده  به نظر مي ،اي خسارات وارده ويژه گستردگي منطقه
 كيلومتري باشد.  12د اين زلزله بايد حدو

 لرزه  برآورد خطر زمين

هاي مقاوم در برابر زلزلـه، جلـوگيري از ويرانـي آنهـا از جنبـه تلفـات انسـاني و         چه هدف از سازهاگر
. شودصد نكات ايمني درموجب عدم رعايت صد ،ها هاي اقتصادي طرح باشد. ليكن جنبه اقتصادي مي

 ؛هاي الزم در مقاومت سازه به عمل آيد بيني است كه پيش حال هدف از ارزيابي خطر زلزله اينهر  به
مهم بتواند جان انسانها را نجات دهد. عوامل هاي قوي احتمالي آينده،  كه سازه در برابر زلزله طوري به

شتاب افقـي زمـين، سـرعت حركـت و ميـزان       بيشينهاز قبيل  ،هاي مقاوم در برابر زلزله طراحي سازه
هـاي   هـا بايـد بـه طـور دقيقـي از بررسـي       امواج زلزله و مدت زمـان نوسـان   بسامدجايي زمين،  هجاب

شـتاب   بيشـينه هـا تعيـين    مبناي بررسـي در اين ميان  شود؛ساختي، حاصل  شناسي و لرزه زمين زمين
ـ  هاي  روشتوان براساس  كه مي استحركت افقي زمين  بـرآورد   .و احتمـاالتي بـرآورد كـرد    يتحليل

هـاي   هـاي گسـلي   سـاختي، ويژگـي   ي لرزه زمينها دهبرمبناي دا ،ي زمينتحليلي از شتاب حركت افق
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ها  با توجه به ارتباط زلزله مده است.دست آ ها  به زايي گسل روي داده و توان لرزههاي   لرزه زمينناحيه، 
چنانچـه  شـود.   ميها بررسي  ترين گسل به گستره سازه زايي نزديك هاي اصلي، توان لرزه با گسستگي
همچنـين   ده،احتمالي دوباره فعال ش لرزه  زميندرصد طول گسله در  42تجارب فرض كنيم براساس 

(، 3378بين بزرگي و طول گسل مربوطه )اشجعي و نوروزي،  (Log+1/4Ms)رابطه تجربيا توجه ب
 خواهد بود. 8/0برابر با ، بزرگي زلزله احتمالي آينده ناشي از فعاليت گسل مذكور

 
 کیلومتری  510منطقه کیاشهر تا شعاع های  گسلپراکنش  54-1شکل 

 
خیزی  ها و لرزه کیلومتری بر پایه نقشه گسل 510بیستم تا شعاع  قرن های   لرزه زمینمراکز سطحی  51-1شکل 

 (5112 ،ایران )بربریان
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ها، بايستي با توجه به روابس تجربـي ميرايـي و    نسبت به گسل ،ها بديهي است با توجه به فاصله سازه
ها برآورد شود. از بين روابطي كه بين ميراي  استهالك امواج زلزله، شدت حركت زمين در محل سازه

) ) شتاب زلزله، بزرگي و فاصله كانوني وجود دارد، رابطه سـرعت  32.158.0 )25( RMs  ـ راي كـه ب
. ضريب اطمينان استفاده از اين رابطه باال ((Dames and Moore, 1993 استايران پيشنهاد شده 

دسـت آمـده، بسـيار محتاطانـه اسـت. بـا        كيلومتر مقـادير بـه   02ويژه براي فواصل دورتر از  بهبوده، 
مقـدار شـتاب    ،كيلومتر و با استفاده از رابطه باال 02در نظر گرفتن عمق كانوني  ياد شده،هاي  فرض

 شـده اسـت.  بينـي   پـيش  g 10/2 ها در صورت فعاليت گسل مذكور حـدود   محل سازهافقي زمين در 
سـال   42در ، %01ساله و احتمال وقوع  42در يك دوره برگشت ، (DBE)براساس نقشه خطر طرح 

پـذيرفتني  ب افقي بيشينه شتاهمچنين  شده است.تخمين زده  g 0/2حدود شتاب امواج لرزه زا آينده 
 gحـدود   ،سال آينـده  42در ، %32ساله و با احتمال وقوع  422در يك دوره برگشت ، (MCE)زلزله 
  .شده است برآورد 10/2
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  مقدمه

جهت ارتباط آن با منافع كاربران مختلف اراضي سـاحلي،   ازجمله مباحثي است كه به ،نوسانات ساحلي
كـه تـابع الگوهـاي     ،از ديرباز مورد توجه محققين، مديران و كاربران آن بوده است. نوسانات سـاحلي 

زمينه مطالعه محققين مختلفي بوده كه هريك به ديـدگاه خـود عوامـل و     ،باشد ميكوتاه و درازمدت 
شناسان و متخصصين علوم دريايي  زمين، انمحققترين  مهم ند.ا رژيم حاكم بر نوسانات را ترسيم كرده

، پيشينه مطالعات انجام شده برخي ازادامه مطلب، اند. در  بوده شناسان ريخت زمينشناسان و  و اقيانوس
 و مواد مورد استفاده آنها اشاره شده است:ها  روش

 هـاي   روششناسـي،   تفصيل انواع نشـانگرهاي زمـين   ( به3337) و ليورمن فورب در تحقيق 3
طور ضمني كـاربرد تصـاوير    هو ب ، شدهارائه  ديرينهشناخت موقعيت خطوط ساحلي  و كمكي

 است.مختلف براي رديابي خطوط ساحلي نمايش داده شده هاي  دورههوائي در 

بخشي ديگر از نشانگرهاي بررسي تغييرات خطـوط   ،(3337)و پيلكي يانگبه همين ترتيب  0
 ،گذشـته هـاي   دورههـاي   نقشـه و از تهيـه   كردهمعرفي را ساحلي و روشي براي پايش آنها 

 شده است. يادعنوان بهترين روش پايش،  هب

تغييـرات   ،در نهايـت سـاحلي و   نوسـانات هاي مـؤثر در  يند افر( فهرستي از 3338) مورتون 1
در بررسي عوامل مؤثر در مناطق ساحلي درياي  تواند خطوط ساحلي ارائه كرده است كه مي

سامانه اطالعات جغرافيايي  روش ها و نقشه  از تصاوير هوائي، براين عالوه شود؛استفاده  ،خزر
(GIS )اهـداف و   و ،ها و منابع اطالعات رديابي خطوط ساحلي نام برده شـده  عنوان روش هب

 پايش خطوط ساحلي در مديريت مناطق ساحلي ارائه شده است.  راهبرد

دريـاي  اي  انـدازه اي اختصاصي براي سواحل خلـيج فـارس و تـا     در مطالعه( 3330) المبك 4
ايزوستاتيك و مقايسه آنها با مشاهدات تغييرات  -هيدرو -با استفاده از مدل يخچالي ،عمان

، ا استفاده از شواهد تغيير ترازو بفارس را بازسازي كرده است.  تراز دريا، سواحل قديمه خليج
يخچالي شدن و هاي  دورهدريا كه عمدتاً مربوط به سواحل عربي خليج فارس هستند و نرخ 

 است.  كردهبازسازي  را بين يخچالي، سواحل گذشتههاي  دورهميزان ذوب آن در 
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هـاي   در برجستگي 3فسيلي برجايسنجي  زمان( سواحل گذشته را براساس 3373) ويتافنزي 4
بـه روش   سـنجي  زمـان ساحلي پايش و رديابي كرده است. اساس اين كار عمدتاً متكي بـر  

 بوده است.   34كربن 

 و Cs-137سـزيم   هـاي   روشبـه   سـنجي  زمان( بر پايه 3338)و اهلرز  ريچنركاساس كار  0
هاي  نمونهرا در ساحلي يت خطوط و موقع نوسانات ساحلي آنهابوده است.    Pb-210سرب 

  ند.ا هم بررسي كردهتحت االرضي هاي  اليههاي  سنجي فسيل مغزه و زمان

در جنوب  رونه دوره تصاوير هوائي،  تكامل دلتاي هفت( بر اساس 3338)و پروانسال  وئنزس 7
چهل و  زمانيدر بازه  ،است. در اين طرح تكامل دلتاي ياد شده كردهشرق فرانسه را بررسي 

 است.  شدهارائه يند افرپايش و عوامل مؤثر در اين  ،دوره تصاوير هوائي هفتسال در  پنج

مطالعاتي شبيه طرح بررسي نوسانات ساحلي،  مجموعهتفصيل در  ( به3338) و واِرن استنلي 8
تخريـب دلتـاي    تكامل و ،گيري شكلدر  ؤثرهاي ميندافر و آثار قديمه و تاريخي، آثار جديد

از براي بررسي تكامل و تخريب دلتاي نيل نيل را بررسي كرده است. در اين تحقيق نيز رود 
 هاي ساحلي استفاده شده است. يندافرو آمار  GIS ،سنجي ايزوتوپي زمان

هاي بشري در تغيير خطوط  به تأثير عامل فعاليتدر بررسي خود، ( 3382)و همكاران كارتر  3
، مـورد  مهم اسـت كه در سواحل درياي خزر نيز بسيار  ،يندافراست. اين  كردهساحلي اشاره 

بازيافت اراضي و تغيير  ي دريائي در ترميم ساحل وها سازهميت به اهّ آنهاتوجه قرار گرفت. 
 دست آمده است.  همنطقه بندري ب ها دهدر  يندافربهينه ساحل پرداخته شده و نتايج اين 

ي و نـرخ باالآمـدگي آنهـا در    هاي دريـائ  پادگانه ،( در طرحي جامع3333ريس و همكاران ) 32
سـنجي بـه    ، زماناند. اساس كار اين گروه نيز تفصيل بررسي كرده به را جنوب ايران  سواحل

هـاي دريـائي بـوده اسـت.      گيـري آنهـا در پادگانـه    در ترازهاي مختلف قرار 34روش كربن 
هاي دريائي و نرخ تغييـرات خطـوط    تطابق نرخ باالآمدگي پادگانه براي ،اطالعات ارائه شده

 ساحلي كشور در ديگر ابعاد بسيار مفيد خواهد بود. 

نوسانات ساحلي رخ داده در منطقـه خلـيج چابهـار را در قالـب      ،(0220رضا و معتمد ) غريب 33
بـر روي   34مطلـق كـربن  سـنجي   زمـان با اسـتفاده از روش   ،بررسي خطوط ساحلي ديرينه

                                                 
3
 In-Situ 
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سنگي خلـيج چابهـار را    بررسي و نرخ باالآمدگي سواحل غيرهاي برجاي اين خطوط،  فسيل
 اند. كرده برآورد

چابهـار،   هـاي  ( نوسانات ساحلي رخ داده در مناطق خليج3180رضا، معتمد و جاللي ) غريب 30
مطلـق  سنجي  زمانبا استفاده از روش  هاي رسوبي ساحلي، تواليگواتر و منطقه درنگو را در 

در نتيجه، تغييـرات   . اند كردهترتيب در مقياس دراز و كوتاه مدت بررسي  به GISو  34كربن
 .دست آمده است بهباالآمدگي سواحل مناطق ياد شده روي و  پسنرخ سطحي، 

( نوسانات ساحلي رخ داده در مناطق كريان و منطقه درنگو را در 3184رضا ) چوپاني و غريب 31
بـر روي   34مطلق كربنسنجي  زماناز روش با استفاده  ،قالب بررسي خطوط ساحلي ديرينه

سنگي مناطق يادشده را و نرخ باالآمدگي سواحل غيرهاي برجاي اين خطوط، بررسي  فسيل
 اند. ارائه كرده

( نوسانات ساحلي رخ داده در منطقه دلتاي هنديجان را در قالب 0228)و همكاران رضا غريب 34
هـاي   بر روي فسـيل  34 كربنسنجي  زمانبررسي خطوط ساحلي ديرينه با استفاده از روش 

 اند. كرده محاسبهبرجاي اين خطوط، بررسي و نرخ باالآمدگي دلتاي هنديجان را 

با استناد بر  ، ودرياي خزر را تشريح كردههاي  كرانهوضعيت كواترنر  (3330پالوسكا و دگنز) 34
مناطق برخاسته و دچار فرونشيني شـده   ،تحقيقات مناطق ديگر و سواحل روسي درياي خزر

 .طول منطقه البرز شمالي معرفي كردندرا در 

طي هولوسن با ييرات و نوسانات محيطي درياي خزر، ( در بررسي تغ3184عليزاده و توكلي ) 30
برداري از طبقات رسوبي ساحلي شرق استان مازندران و  و نمونهسنجي  زماناستفاده از روش 

 را سـال پـيش   0422رود، نوسانات تـراز دريـاي خـزر را از     ا دلتاي سفيدمنطقه بندر انزلي ت
  ند.ا دست آورده و با تحقيقات دانشمندان روسي مقايسه كرده هب

جـاي سـواحل    در يكي از جديدترين تحقيقات انجام شده در جـاي  (0230) عطاهلل عبداللهي 37
هاي تـراكم و يـا    كه نشانه گرفتنتيجه  هاي پايدار با استفاده ازايزوتوپ ،جنوبي درياي خزر

 فرونشيني در سواحل وجود ندارد.

از ديـدگاه   ،مشهود است، اساس بررسي نوسـانات سـاحلي  مطالعات پيشين گونه كه از مجموعه همان
سنجي و ترازيابي دقيق خطوط ساحلي ديرينه و دستيابي به رژيـم كلـي و دراز    بر زمان ،شناسي زمين

 سانات آينده بر اساس وضعيت موجود بوده است. بيني نو مدت نوسانات و پيش
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احلي ديرينه و تعميم آن به آينـده،  خطوط سسنجي  زمانبرپايه نتايج مطالعات  ،كتاب فصل از در اين
عـالوه بـر آن از    ل جنوبي درياي خـزر ارائـه شـده اسـت؛    الآمدگي و فرونشست سواحبا  ميروند عمو
و  شناسي زمين هاي نقشهتأثير حركات تكتونيكي جديد،  تعيين مناطق تحتبراي  خيزي لرزههاي  نقشه
 بيني نوسانات ساحلي استفاده شده است. بندي و تهيه نقشه پيش پهنه منظور ، بهساحلي هاي لندفرم

بينـي نوسـانات    بررسي و پـيش  منظور بههاي پردامنه براي كسب اطالعات مورد نياز  گيري حاصل پي
هاي مرتبس بوده است كه مجموعه آنها عمـدتاً   موجود و گزارشساحلي كشور، گردآوري اهم مقاالت 

 بـراي چنـدين كنفـرانس و گردهمـايي     ،سواحل جنوب كشور هستند. براي سواحل شمالبه معطوف 
اقليمـي و   ، صـرفاً بـه آثـار   بررسي ابعاد نوسانات تراز درياي خزر برگزار شده است كـه در تمـام آنهـا   

و  شناسي زميننشاني از عوامل بنيادين  ،شده است و كمتر اشارهيا هيدروديناميكي در تغييرات تراز در
هاي اخير در سواحل دريـاي خـزر،    سالدر زيرا ماهيت باالآمدن تراز دريا  ؛شود مياثرات آنها مشاهده 

 نداشته است.  شناسي زمينماهيت 

سـنجي   زمانساخت،  نوزمينبر   منطبق ،بيني نوسانات ساحلي درياي خزر اساس پيش ،در كتاب حاضر
گونـه كـه در    .  همـان خواهـد بـود  تراز خطوط ساحلي ديرينه دقيق گيري  و اندازهزيستي نشانگرهاي 
در نقاط مختلـف كشـور بـر اسـاس      ،تحقيقات در كشور عنوان شد، نوسانات خشكي پيشينهمعرفي و 

خطوط سـاحلي  در  رجايهاي ب فسيلزيستي بوده است؛ اين نشانگرها شامل نشانگرهاي سنجي  زمان
. بـوده اسـت  دست آمده بر ارتفاع قرارگيري خس ساحل ديرينـه   هديرينه و بررسي تناسب سن مطلق ب

 نرخ باالآمدگي يا فرونشيني در سال و پيش بيني نوسانات آينده بوده است.  ،حاصل تناسب ياد شده

 های رسوبی ساحلی    توالی

ي رسـوبي در منـاطق سـاحلي اسـت كـه خـود از       ها يكي از نتايج مهم نوسانات سواحل، ايجاد توالي
 اتفاق افتادهشود. طي دوره كواترنر وقايع سريع و شديدي  هاي بارز دورة كواترنر محسوب مي مشخصه

 ،ينـد افردر نتيجه ايـن   ؛ خصوص مناطق ساحلي و فالت قاره را شكل داده هكه چهره كنوني زمين و ب
هاي مـؤثر بـر   ينـد افراند. شـناخت نيروهـا و    گرفته شكلها  هاي ضخيم رسوبي در حواشي قاره يتوال

كـه  كار فهم و درك شـرايس حـاكم بـر ايـن منـاطق بـوده        راه ،و الگوي تغيير ساحليساحلي مناطق 
ـ  ،اكنون هم گذشـته  بـا انـواع   امـروزه  رسـوبي  هـاي   محـيس اي  توزيـع منطقـه   و ابراي مقايسه جغرافي
 رود. كار مي هسطحي، ب زير
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 3384كه در  ،ها يا قانون والتر قانون تطابق رخساره براساس ،هاي رسوبي كواترنر تعبير و تفسير توالي
 شناسـي  چينـه هاي عمودي بدون انقطاع در ستون  ارائه شد، بنا شده است. اين قانون فقس براي توالي

اي  هـاي ماسـه   هـاي تپـه   لندفرمرسوبي ساحلي جديد، هاي  محيسدر  ،براي مثال ؛قابل استفاده است
ها  اين رخساره ،اگر در يك توالي عمودي جوار نيستند؛ همدريايي عمق  كمهاي  لندفرم اطور جانبي ب هب

 شناسـي  چينـه عمق دريايي قرار داشتند، قـانون والتـر يـك انقطـاع را در سـتون       بر روي رسوبات كم
شـاهده  هـاي م  هاي رسوبي مطـابق رخسـاره   روند رو به پايين رخسارهكه  درصورتيكند.  بيني مي پيش

رونـده هسـتند. اگـر     يك تـوالي پـيش  دال بر ها  ، رخسارهباشدشده در يك توالي افقي رو به خشكي 
هـاي   هاي مشاهده شده در يك توالي رو به دريـا باشـد، رخسـاره    هاي رسوبي، مشابه رخساره رخساره
سوبي در هاي ر ها در هندسه دروني رخساره دهندة تفاوت نمايش 1-1شوند. شكل رونده تداعي مي پس
نقـاط  زمـان يـا    همگذاري  رسوبرونده و سطوح  رونده يا پيش رسوبي پس هاي تواليآل  ه هاي ايد مدل

در  هـايي  تفـاوت  ،زمـان  گـذاري هـم   سطوح رسـوب هندسه است. اگرچه  ها توالياين زماني در عطف 
عرضـي   ياجـزا  ،گيري اين دو نوع تـوالي دارنـد، عامـل مشـترك و متـداول در هـر دو مـورد        شكل
 شناسي آنها است.  چينه

   5رونده سواحل پیش

 تـوالي رسـوبي  و  جا شده جابه، ساحل به سمت خشكي رخ دهدآن آمدن  باالاگر تغيير تراز آب دريا و 
 اي در سواحل درياي خـزر، اتفـاق مـي افتـد     طور دوره . چنين شرايطي بهگردد رونده تشكيل مي پيش

تراز آب دريا در آمدن  باالاين فرايند ازجمله فرايندهاي رايج دوره كواترنر نيز بوده است؛ . (-1)شكل
هـا، ماننـد     ه قـاره حاشـي اغلـب  رونـده را در   هاي رسوبي پيش توالي ،ويژه در هولوسن هويسكانزين و ب

 سـت؛ فارس و دريـاي عمـان پديـد آورده ا    و نيز در خليجاطلس اقيانوس  در امريكاي شماليسواحل 
انـد.   رودهاي دجله و فرات مجزا به آن وارد شده و دلتاهاي مجـزا داشـته   ،كه در خليج فارس طوري هب

فرسايش ساحلي  رويداده باشد، موجبانقطاع واردات رسوبات  بزرد كهدلتاهاي مصب در اين فرايند 
تـوالي رسـوبي    گيري ال براي شكلساختي نسبتاً غير فعّ ، زمينشود. پرواضح است و پيشروي دريا مي

 برقرار بوده است. جابجايي خطوط ساحلي هولوسن در مقياس جهاني، رونده و  پيش
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 رونده رونده یا پیش آل سدهای پس ه های اید های رسوبی در مدل هندسه درونی رخساره 5-1شکل

 
 (5115 ،و همکاران رضا رونده )غریب یشگیری سواحل پ باالآمدگی تراز دریای خزر و شکل 2  -1شکل
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در بـازة زمـاني و   هـا   كرانـه فرسايش پيوسـته  دليل  يا بهمحيس دريايي  ا يورشتواند ب خس ساحلي مي
شتاب  ،فرسايش ساحل وتراز دريا زمان  همآمدگي  باال باروي  ميزان اين پيش ؛روي نمايد مكاني پيش

منـاطق   ودر حال فرونشيني  ساختي هاي زمين حوضههمچنين شتاب پيشروي ساحل در . كند پيدا مي
در ائوسـتاتيك  جزئـي  حركـات  . يابد مراتب افزايش مي به ،تراز دريا يائوستاتيك رو به باال با حركات

نـاچيز   و نوسـان  شـدن محـيس   پايـدار ساختي، موجب  زمينتراز دريا و يا در نرخ فرونشيني آمدن  باال
 تـر  كهناعم از كواترنر يا  ،شناسي ساحلي هاي چينه . ستونشود ميدريا روي  پسبالعكس دريا و  كرانه

 شوند. عنوان خطوط ساحلي عادي معرفي مي ، تحتدهند نشان ميروي جزئي  كه پيش

هاي آلي غني از ريشه  ليا گِ توان به تاالب ساحلي ميرونده،  پيشرسوبي هاي اصلي توالي  از رخساره
اويستر و ديگـر  بردارنده صدف  هاي مردابي پوشيده شده كه در لگِ با رخسارهاين  اشاره كرد؛ها  علف
هـاي   ماسـه  بـا خود  به نوبه ،مردابي رسوبات. استهاي ساحلي  گياهي و جانوري خاص مرداب ياجزا

باتالق پشـت    رخساره ،كه زير تراز آب مرداب قرار دارند. در باالي اين رخسارهاند  پوشيده شدهسدي 
هـاي   رخساره ماسهنيز، با . باتالق پشت سد استل غني از مواد آلي اليه گِكه حاوي نهشته شده سد 
هـاي   بنـدي  توانند حاوي اليـه  مي ،هاي سدي زير تراز مرداب خور شوند. ماسه پوشيده ميرسوبي سد 

مـواد   ،ين تـوالي ترين رخساره رسوبي ا سطحيباالخره  ؛هاي دلتاهاي جزرومدي باشند پرشيب نهشته
در  ،اي ترين بخش سد ماسـه  . بزردهستندها  هاي سطحي دون  ريز ساحلي و ماسهشسته شده از خاك

رونـده   توالي رسوبي پيش چشمگيريطور  هتواند ب ي كه مييندافر. استحقيقت بخش زير دريايي آن 
در طـول سـد اسـت. چنـين      3هاي جزرومدي آل( را دچار دگرگوني كند، مهاجرت جانبي ورودي )ايده

هاي  و در توالي جديد، رخساره كردهرونده را تخريب  بخش يا تمام توالي پيش ممكن است، مهاجرتي
 .شونداي غالب  ماسه  اي كانال جزرومدي و محيس زبانه ماسه

  1رونده پسسواحل 

 ،جنوبي درياي خزر هاي ازجمله در كرانه ؛رونده در سطح جهان پراكندگي وسيع دارند مناطق ساحلي پس

ويـژه در خوزسـتان)دلتاي هنـديجان(،     هخليج فارس ب، در ايرانجنوب در ( و -1جزيره ميانكاله )شكل
شـناس، دلتـاي مينـاب، كريـان(      بند(، هرمزگان )چيرويه، بند معلم، دماغـه  بوشهر )خورريگ و خليج ناي
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اين سـواحل در  باشد.  تمايز و تشخيص يك ساحل پسرونده در پيشروي آن رو به دريا مي مشهود است.
پي و مرز مكزيك و امريكا نيز وجود دارند. در طول ايـن امتـداد از    سي سي ين دلتاي ميخليج مكزيك ب

گرفتـه   رونـده شـكل   تگزاس قرار دارد، يك توالي شاخص سد رسوبي پـس  ساحل، كه جزيرة گالوستون
هاي افزايشي مـوازي در پشـت خطـوط سـاحلي      برجستگيوجود  بامعموالً  ،چنين مناطق ساحلياست. 
ديرينه و نقاط يك موقعيت خطوط ساحلي دهنده  ، نشانهاي ساحلي خته شده كه برجستگيشنا امروزي،

بنـدي   صورت سطوح اليـه  هب ، ممكن استسطوح رسوبات سازنده سواحل عطف زماني در توالي هستند.
 حفظ شده باشند.  ،كه شيبي ماليم و آرام به سمت دريا دارند ،بزرد

 
 رونده در شرق دریای خزر  ایجاد و توسعه سواحل پس 1-1شکل

هاي  اي بر روي نهشته هاي ماسه منجر به نهشته شدن تپه ،رونده حركت رو به درياي يك ساحل پس
  بـاال درشـت  طـرف  به پسرونده، رسوبات در توالي عمودي اندازه . شود ميبه ساحل نزديك  -دريايي
هايي است كه در قانون والتر به  خسارهنظير از ارتباط ر اين روند در قاعده تدريجي و مثالي بي شود؛ مي

اي سيلت و رس محيس ه اليه بينهمراه با   ماسهنده از رو پسرسوبي  . قاعده تواليشده استآنها اشاره 
 تشكيل شده است.عمق دريايي بخش زير شيب ساحل  كم

شـيب سـاحل    عمق دريايي بخش مياني و فوقاني هاي كم ماسه باطور جانبي  هبو تدريج  هها ب اين نهشته
انـد.   قرار گرفتهاي  ماسههاي  تپهدر زير رسوبات خاكريز ساحلي و باالخره رخساره  ،پوشيده شده كه خود
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اي  هـاي ماسـه   تپهو ساحل فرا، 3ساحلپيشاني هاي شيب ساحل،  توالي عمودي از رخساره ،بدين ترتيب
پشـت سـد و    هـاي  بـاتالق د. اي سدها هسـتن بخش رو به دري يتشكيل شده كه تمام آنها اجزا 0قدامي
رونـد.   شـمار نمـي   شناسي اصلي به چينه هاي رخسارهرونده از  پيشرسوبي هاي  توالي خالفبر  ،ها مرداب

هـاي   محـيس ، باشـد هاي روبه خشكي  توسعه تواليهمراه با اگر باالآمدگي نسبي تراز دريا  ،بدين ترتيب
رونده قرار گرفته و آنها را دفـن نماينـد.    پستوالي رسوبي باالي سدهاي  ممكن استمردابي و باتالقي 

حوضه در پايداري و يـا عـدم برقـراري     ساختي زمينحركات در تعبير و تفسير توالي، بايد آثار  ،همچنين
شدت  رونده، به هاي توالي پيش همانند رخساره ها،  رخسارهمد نظر داشت. اين گيري توالي رسوبي را  شكل
 شوند. دچار تغيير شكل مي ،هاي جزرومدي واسطة مهاجرت جانبي ورودي به

  های جنوبی دریای خزر بینی نوسانات خشکی کرانه پیش

بر پايه شبكه ژئودزي گزارش نشده است كه درياي خزر، هاي جنوبي  كرانهتاكنون اطالعات نوسانات 
هاي  تطابق داد. مسلماً بسياري از جنبش ،هاي روسي منتشر شده توان آنها را با آنچه كه در گزارش هب

داده ايـران نيـز رخ   هـاي   كرانهپيش از اين در  ،اي قفقاز ديده شدهه در كوهپايه نمونهجوان كه براي 
اشاره شده اسـت. وي در  به آن نيز  صطخريمانند ا ،هاي تاريخيحتي در نوشته ،در اين زمينه ؛است
هاي برج دفاعي شهر به زير آب فرو  كه پايهه و متوجه شد كرداز شهر دربند ديدار  ،نهم ميالدي قرن

رويدادهاي نوسانات سواحل مانند آنچه در بخش روسـي اتفـاق   رسد  ميبه نظر هرحال،  رفته است. به
 . استسواحل ايراني آن قابل تطابق  اافتاده ب

الهيجـاني و  توسـس   ،انجام شده در بررسي نوسانات ساحلي درياي خـزر در ايـران   هجديدترين مطالع
خش مركزي استان كه بر شرق استان مازندران و ب ،( انجام شده است. در اين مطالعه0227) همكاران

آثـار و   اسـت؛  شـده  گيـري  نمونـه در اعماق مختلف  ورسوبات ساحلي ستون ، از گيالن معطوف بوده
نتايج اين تحقيق، . شده استو تجزيه و تحليل سنجي  زمانرسوبات دريايي هولوسن  حاويهاي  اليه
 رونده و مراتب آن را نشان داده است. گيري توالي رسوبي پس شكل
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 (1001، الهیجانی و همکارانهای نمونه برداری و پیمایش شده در مطالعه نوسانات تراز دریا ) محل 4-1شکل

 
 دریای خزر های جنوبی  کرانهر مطالعه نوسانات رسوبی د  ستونشناسی  رسوب 1-1شکل

 (1001الهیجانی و همکاران، )
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 (1001الهیجانی و همکاران، )54روش کربن  های برداشت شده به های مغزه سنجی نمونه نتایج زمان   5-1جدول

،  -00در تراز ارتفاعي به ترتيب سال پيش  422و  322، 0422هاي با سن  ، نمونهبر اساس اين نتايج
سواحل درياي خـزر، نـرخ نوسـانات     فعليمتر  -07متر قرار دارند. با توجه به تراز مبناي  -04و  -04

عقيـده داشـته كـه     الهيجـاني و همكـاران  . بوده استميليمتر در سال  4و  1/1، 0ساحلي به ترتيب 
و باالآمدگي ساحل يـا فرونشـيني بسـتر دريـا      ساختي زمينهاي  همچون فعاليت شناسي زمينعوامل 
داشـته و  تأكيـد  بلكـه بـر نوسـانات تـراز دريـا      گيري اين توالي نداشـته،   عيين كننده در شكلنقش ت
 دانسته است.  آنرا علت اصلي دريا نشيني  عقب

كرانـه  كه براي قفقاز بزرد مطرح شـده بـه    ،توان مدلي را مي ،ي البرزها كوهبراي باالآمدگي كنوني 
ميليمتـر   8سـواحل دريـاي خـزر سـاالنه      ،مـدل  ايـن درياي خزر تعميم داد. بر اسـاس  هاي جنوبي 

شده گيري  ميليمتر در سال اندازه 34تا  30نرخ باالآمدگي  ،قفقاز غربياند. در بخش  باالآمدگي داشته
متر  322كنون حدود  از آغاز هولوسن تاها  كوهبنابراين بر پايه يك رابطه خطي، باالآمدگي اين  ؛است

آشـكارا   ،همچون نواحي بندرانزلي و بنـدرتركمن  ،از سواحل ايران هايي بوده است. در مقابل در بخش
انـد. بـر    تاالب انزلي و خليج گرگـان پديـد آمـده    ،كه به سبب آن شود ميآثار فروافتادگي جوان ديده 

ميليمتـر در سـال    4( نرخ اين فرونشيني 3330، گنزد و پالوسكااساس شواهد و مطالعات انجام شده )
 برآورد شده است. 
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تا آنجا كه   ؛دهند ميواقع در بخش آستارا تا چالوس باالآمدگي آشكاري را نشان هاي  كرانه، برعكس
اثـر ايـن    بـر و نهرهـا را  هـا   رودخانـه نيروي حمل فزاينده و افزايش انرژي فرسايشـي   ،در اين بخش

علت  هه و بپليستوسن نيز گزارش شدهاي  اليه خوردگي چين ،همين ترتيب . بهشود گي ديده ميباالآمد
تـوان پنداشـت    و بر پايه آن مي  داده رخهائي نيز  راندگياست كه روراندگي يا زيرخوردگي  چينهمين 

 هنوز پايان نيافته است.  ،گيري نهايي مناطق ساحلي كه دگرشكلي و يا شكل

شناسي  ريخت پايه بر اين نكته ضروري است كه هتوجه ب ،هاي موجود ها و پژوهش از بررسي نظر صرف
، تلفيـق هـم زمـان اطالعـات     شناسي چينهدرياي خزر و با وجود كمبود اطالعات هاي  كرانهسطحي 
گمان هنگامي  بي دارد؛ اي  يت ويژهسنگي و زيستي و تعيين سن مطلق راديومتريك اهمّهاي  رخساره

سـاحلي   توان موضـوع نوسـانات   مي ،گسترش كافي يافت ها روشها درباره هر كدام از اين  ه آگاهيك
 ،هاي نويني دست يافت. بنابراين به دانسته ،و در اين روند كردهشمال كشور را با دقت بيشتري دنبال 

جـز منـاطق بنـدر     توان باالآمدگي ساحلي درياي خزر به (، مي3330) گنزدو  بر پايه مطالعات پالوسكا
ميليمتـر   4ساالنه  ،خليج گرگانانزلي و ميليمتر و براي مناطق بندر 8را ساالنه  ،انزلي و خليج گرگان

 (. 0-1 )شكل در نظر گرفتفرونشيني 

 های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  اجرای برنامه ونوسانات ساحلی 

صورت باالآمدگي و فرونشيني  تعبيري نوسانات خشكي و بستر دريا عموماً به يا به ،پديده نوسانات ساحلي
رود منـاطق   كـه انتظـار مـي    ،است اي گونه ماهّيت اين نوسانات بهدهد.  تدريجي و بعضاً ناگهاني رخ مي

هـاي   هايي را به سازه ساحلي را از جهت اجراي برنامه مديريت يكپارچه ساحلي نامناسب ساخته و آسيب
به دليل نرخ بسيار جزئي آنهـا بالفاصـله    ،د. البته آثار و شواهد فرونشيني و يا باالآمدگيساحلي وارد ساز

از عوامـل مهـم افـزايش     ،دهـد. نوسـانات سـاحلي    مدت آثار خود را نشان مي در دراز اما ،دشو ظاهر نمي
اجراي نوسانات زياد شمار مي رود. لذا  ها به لغزش زميناي مانند  وقوع حركات تودهها و  ناپايداري در دامنه

 دهد. يز قرار ميهاي زمين ن با آنها را در معرض ناپايداريساحلي، برنامه مديريت يكپارچه مناطق 

ميليمتـر فرونشـيني    4و نرخ سـاالنه   ،ميليمتر باالآمدگي ساحلي درياي خزر 8با توجه به نرخ ساالنه 
ي سـاحلي و  هـا  سـازه ساله طول عمر مفيـد   42و با احتساب  ،براي مناطق بندر انزلي و خليج گرگان

، در مقابـل  ؛سانتيمتر  باالآمدگي داشته باشند 42سطح اساس و پي آنها تا شود  بيني مي پيشدريايي، 
. انتظـار  پيدا كنندسانتيمتر فرونشست  02انزلي و خليج گرگان تا  قابنيه و بنادر در مناط ممكن است
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هـا و تأسيسـات دريـايي،     ي بتني پيوسته نظير كـف سـوله  ها سازهبرخي  شوداين فريند باعث رود  مي
 آسيب شوند.  خوردگي و كمسكوني دچار ترو  هاي اداري ساختمان

 
 نقشه پیش بینی نوسانات ساحلی دریای خزر  2-1شکل



 

  

 

  



 511شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

 

 

 

 :چهارمفصل 

 ساحلي مخاطرات زميني در مناطق

 درياي خزر

 



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر زمین 302

  

 

  

 



 525شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

  مقدمه

هاي اساسي دستيابي به الگـوي بهينـه مـديريت منـاطق      ويژگي ترين  مهميكي از  يزمينمخاطرات 
از جملـه اركـان    ،مناطق سـاحلي  زمينيرود. بررسي مخاطرات  شمار مي ساحلي و مهندسي سواحل به
سـطحي   هـاي  كـانون پـراكنش   ، ماننـد هـايي  كـه در آن مشخصـه   شود ميمهم اين كتاب محسوب 

 ،مهماي  تودهها و باالخره مناطقي كه در آنها حركات  خاك گرائي روان، مناطق داراي قابليت لرزه مينز
 ها دهداترين  و مناسب ترين  مهمالعات از لغزش به ثبت رسيده، ارائه شده است. اين اطّ همچون زمين

علـت   بـه  ،مخاطراتروند. شناخت اين  شمار مي تعريف طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي به براي
ـ ارتباط آن با منافع بشري اهميت روز افزونـي برخـوردار اسـت. مخـاطرات      دامنـه وسـيعي از    ،يزمين

منـاطق سـاحلي را دچـار     ،اي گيرد كه در مقياس بسيار محلي تا منطقـه  ي طبيعي را دربر ميها دهپدي
مع طـرح مـديريت   آسيب و تهديد خواهد كرد. در مطالعات طرح مديريت خس ساحل و در مقياس جـا 

تأكيـد شـده    گرائـي  روانلغـزش و   لرزه، زمين به مخاطرات مهمي چون زمين ،يكپارچه مناطق ساحلي
مخـرب آنهـا بارهـا     آثـار داراي دامنه اثر متفاوت بوده و تـاكنون   ،ي طبيعيها دههر يك از پدي ؛است
 گير ساكنين مناطق ساحلي كشور را گرفته است.  دامن

و لغـزش   زمـين ، لرزه زمينآميزه  كه در وقايع مخاطرهرود  ميشمار  از مناطقي به كه كشور ما از آنجائي
 پيشينهشمار خارجي و داخلي بوده است.  بي اندارد، مورد توجه محققسابقه تاريخي خاك  گرائي روان

 انمحققبسيار وسيع نبوده و منحصر به تعداد كمي از  ،3104تا قبل از سال  يزمينمطالعات مخاطرات 
، 3104در سال  ،خيزي لرزهبندي  پهنهزلزله و هاي  كانونبندي  با اولين پهنه است، اماداخلي و خارجي 

كـه شـكوفائي مطالعـات     دهـد  مـي سوابق موجود نشـان   ،مرحله جديدي وارد شده است. از طرفي به
مطالعـه ملـي و مـوردي انجـام شـده       ها دهدر اين زمينه، كنون  به بعد بوده و تا 3172از سال  ،موجود
 شود.  ترين اين مطالعات پرداخته مي در ادامه مطالب به برخي از مهماست. 

، شناسي و اكتشـافات معـدني كشـور    زميناز بزرگترين محققان مخاطرات  ،مانوئل بربريانآ  3
ام انج 3181تا  3142ويژه مناطق ساحلي از سال  به ،جاي كشور تحقيقاتي بسياري را در جاي

 مطالعـات منتشر شده است. از جملـه   3140از سال  ،داده و حاصل مطالعات وي و همكاران
بنـدي   پهنـه  و فعـال ايـران  هـاي   گسـل شناسـائي و معرفـي   توان به  ميايشان و همكاران 

 . اشاره كردهاي  سالتاريخي و دستگاهي هاي  لرزه زمينبر اساس  خيزي  لرزه
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توسـس   3380ايـران كـه در سـال    هـاي    لـرزه  زمينساختي و مراكز  هاي زمين نقشه خطواره 0
ها تا آن سال ارائـه شـده اسـت.     لرزه زمينمنتشر و در آن مراكز كشور  شناسي زمينسازمان 
 ها بوده است. لرزه زمينارائه شده نيز در آن برپايه آن  خيزي لرزهبندي  پهنه

توسس مركز  3334ايران كه در سال  هاي   لرزه زمينو مراكز  ساختي هاي زمين نقشه خطواره 1
هـاي   با تركيـب نقشـه خطـواره    ،در اين نقشه .شده است تهيهمسكن ساختمان و تحقيقات 

 هاي   لرزه زمينساختي و مراكز  هاي زمين اي، نقشة خطواره  لرزه زميني ها دهشناختي و دا زمين
صـورت   بـه  ها دهاز آنجا كه كليه اطالعات و دا .استيه شده تهّ 3:0422222ايران با مقياس 

 سـاختي  زميني ها دهدقت دا. كردهاي متفاوت چاپ  توان نقشه را با مقياس مي بوده،عددي 
 پذيرفتني است. 3:322222تا حد 

 كتـاب تا تاريخ تهيه اين  را تهيه كردند ايرانهاي  لرزه زمينتاريخ ( 3172) امبرسيز و ملويل 4
بـوده  هاي تاريخي و دستگاهي يا ثبت شـده ايـران    لرزه زمينترين مجموعه اطالعات  كامل
 است. 

و مهندسي زلزله و شناسي  زلزلهنيز در پژوهشگاه بين المللي ( 3174)زاده  پسند حيدري و شاه 4
 –لـرزه  زمـين ساخت و خطـر   ، لرزه زمينخيزي لرزهاي تحت عنوان بررسي مقدماتي  مقاله در

 . ندا اين استان را معرفي كردهخيزي  لرزهگسلش در پهنه استان خوزستان، وضعيت 

تهرانـي   ايران كه در چندين نمونه توسـس خسـرو   شناسي زمينب دانشگاهي همچون ادر كت 0
ابعـاد مختلفـي از وضـعيت    منتشر شده، ( 3182مقدم ) (، مغفوري3181زاده) (، درويش3184)

 است.  كردهارائه را از جمله مناطق ساحلي   ،شورمناطق مختلف كهاي  لرزه زمين

و نتايج آن را  بررسيشمال ايران را  خيزي  لرزهمناطق تنش در پهنه ، (3182) زاده مصطفي 7
 است.  كردهارائه شناسي  زلزلهالمللي  در پژوهشنامه مؤسسه بين

و  توسس عباسيگذار ميان مكران و زاگرس  و ميدان تنش در پهنه ساختي زمينهاي نو جنبش 8
 است.  شدهبررسي  3173 همكاران

در پهنه لرزه  زمينو خطر  ساخت زمين شناسي، لرزه زلزله (،3174) آشتياني و همكاران غفوري 3
   اند. را بررسي كردهاستان مازندران 

اثر زلزله را در مجله عمران شريف به  برخاك  گرائي رواناصول ( 3170) حيدري و بهرنگي 32
 تشريح شده است. گرائي روانچاپ رسانده و در آن عوامل و ابعاد مختلف 

را  گرائـي  روانناحيه شمالي مرداب انزلي در برابـر  بندي  پهنهريز  (،3174)حسيني  ميرمحمد 33
 ت.و نتايج آن را در مجله ژئوتكنيك و مقامت مصالح به چاپ رسانده اسبررسي كرده 
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در مطالعـه مشـتركي بـا اداره كـل      ،مركز تحقيقـات حفاظـت خـاك و آبخيـزداري كشـور      30
بـا  هـاي مهـم كشـور را كـه وقـوع آنهـا غالبـًا         لغـزش  ( كليه زمين3180آبخيزداري كشور)

تـرين   كامـل  ،است. اين مطالعه در واقع كردهجانمائي  همراه بودههاي مالي و جاني  خسارات
 . شود ميجانمايي و مطالعه ملي كشور محسوب 

( 3174المللـي زلزلـه )   توسس پژوهشكده بين 3:3222222كشور با مقياس  گرائي رواننقشه  31
كشـور و منـاطق سـاحلي در چهـار رده بـدون       گرائـي  روانتهيه شده است و در آن قابليت 

 . است  شدهبندي  پهنهقابليت، كم، متوسس و زياد 

ي كشور انجام ها دهمطالعات موردي متعددي در مؤسسات و پژوهشك ،در سطح كشورسد ر ميبه نظر 
 به چاپ رسيده و در معرض اطالعات عمومي قرار گرفته است. از آنها بخش ناچيزي شده است اما 

 پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان گیالن

درصـد منـاطق    43درصـد تپـه مـاهور و     0درصد دشـت،   18/48شامل ،منطقه ساحلي استان گيالن
هـاي نسـبتاً ناپايـدار تـا كـامالً ناپايـدار        هاي كوهستاني و عمدتاً داراي دامنه كوهستاني است. عرصه

ي منطقه شمالي و جنوب شرقي است كه ها كوهشامل  ،فرسايش يافته در منطقه ساحلي استان گيالن
هـاي   كـانون اسـتان گـيالن،   خيزي  لرزهساس نقشه رسد.   بر ا متر مي 0222ارتفاع بلندترين آنها به 

در تمام مناطق  ،فعال وجود دارندهاي  گسلاتفاق افتاده و  لرزه  زمينكه در آنها  هاي كانونزا يا  تنش
زياد  خيزي  لرزهداراي  ،منطقه ساحلي استان از آستارا تا بندر انزليداشته، اما ساحلي استان پراكندگي 

ي مختلـف پايـداري و ناپايـداري    هـا  دهلذا ر ؛متوسطي دارند خيزي  لرزه ،و از بندر انزلي تا مرز شرقي
 . كنند پيدا مياستعداد ناپايداري  لرزه  زمينآينه در صورت وقوع  هر ،تعريف شده در اين ناحيه

تراز دريا باعث اي  دورهش ، افزاياستدر ايجاد ناپايداري، نوسانات تراز دريا ديگر عامل محيطي مؤثر 
كـه   خواهد شـد. از آنجـائي   گرائي روانهاي جديدي از خاك ساحلي و رسيدن آنها با  اشباع شدن توده

افزايش پيدا  گرائي رواناستعداد  بنابراين ،ميليمتر هستند 3/2مصالح ساحلي عمدتاً داراي قطر بيش از 
با افزايش تراز دريا به مراحل  ،نسبتاً پايدار ساحلي رده سواحل با پايداري ورود  ميلذا انتظار  ؛مي كند

 ناپايدار سوق پيدا كند.

در  هـا   ناپايـداري ها و  پايداريبندي  پهنهروش انتخاب شده و مالك  ،(3331روش نيلسن اصالح شده )
در  گيالن پايداري و ناپايداري استانهاي  نقشه ،بندي پهنهاين مطالعه بوده است. حاصل مراحل مختلف 
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وضعيت پايداري و ناپايداري منطقه ساحلي استان ارائه شده است. همچنـين   ،كه در آن آمده 3-4 شكل
 ارائه شده است.  3-4ي مختلف پايداري و ناپايداري بدست آمده در جدول ها  دهعرصه و مساحت ر

درصـد از منطقـه سـاحلي     44مشهود است، بيش از  3-4 شكلو  3-4گونه كه از نتايج جدول  همان
 4-2در طبقـات شـيب    ،ها پايدار تشكيل شده است. اين عرصههاي  دامنهها و  ، از دشتگيالن استان

 .اند دادهو تقريباً تمام منطقه ساحلي استان گيالن را پوشش  داشتهدرصد رخنمون 

 

 

 

 

  (5111)سازمان بنادر و دریانوردی،  ی پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان گیالنها دهخصوصیات ر 5-4جدول 

ي ناپايدارتر تركيب يافتـه  ها دهپر نوار ساحلي از ر مانند ليسار و هشت ،انزلي فاصل آستارا تا بندر در حد
 . اند گرفتهاراضي ساحلي در رده پايدار قرار  ،رود تا مرز شرقي در منطقه دلتاي سفيد ، ولياست

لت ع به ،انزلي انواع واحدهاي رسوبي كواترنر رخنمون دارند. منطقه ساحلي آستارا تا بندر ،در اين منطقه
و  ،هـاي شـديد از يـك سـو     فاصله نزديك خس رأس ارتفاعات تا خس ساحل و زمـان تمركـز بـارش   

ها و حركـات   لرزه زمينزياد، استعداد وقوع ناپايداري در هنگام خيزي  لرزهبا  هاي  عرصهگيري در  قرار
 . كنند پيدا ميو خزش را  اي  تودهجزئي 

بـوده و  داراي وضعيت نسبتاً پايدار  ،هكتار 04088مساحت  اب ساحلي استان گيالندرصد منطقه  7/4
بـر نقشـه    ،درصـد رخنمـون دارنـد. بـا تطـابق عرصـه منـاطق نسـبتًا پايـدار          34-4در طبقات شيب 

   :هستندبه شرح زير  ها عرصههاي رخنمون اين  محل شناسي زمين

؛Pevtتوفي  ها و مناطق پست و رخنمون واحد سنگي سرا منطبق بر كوهپايه از آستارا تا خطبه 3

؛PePaمنطقه ويرموني و منطبق بر واحدهاي كواترنر و واحد هاي  دامنه 0

؛منطقه پاالسميهاي  دامنه 1

 فراواني مساحت )هكتار( ها عنوان رده رديف

 0/44 8/083413 هاي پايدار دامنه 3

 7/4 28/04088 هاي نسبتاً پايدار دامنه 0

 24/3 4/47340 هاي نسبتاً ناپايدار دامنه 1

 40/13 24/307103 هاي ناپايدار دامنه 4
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؛شمال غرب بندر انزليهاي  دامنه 4

؛ساحلي شمال غرب تاالب انزلياي  ماسههاي  تپه 4

؛منطقه الهيجانهاي  كوهپايهماهورهاي و  تپه 0

 .هاي چابكسر و رامسر كوهپايه 7

به اين  شرايس مناسبي داشته، اماخاك  گرايي روانو بعضاً با اي  تودهبراي حركات جزئي  ها عرصهاين 
را هنگـام  لغزش  زمينزياد و متوسس، امكان وقوع ناپايداري و  خيزي  لرزهدليل قرارگيري در منطقه با 

 . كنند پيدا ميها  لرزه زمين

نسـبتاً  هاي  دامنهو  ها عرصهاز  ،درصد آن 3يا به تعبيري  ،هكتار از منطقه مورد مطالعه 47340حدود 
، انـد  يافتهرخنمون  درصد 12تا  34كه در طبقات شيب بين  ،ها عرصه. اين است  شدهناپايدار تشكيل 

هاي جزئي تا متوسـس مقيـاس را    لغزش هاي آرام و زمين خاكهاي سطحي و خزش گرايي روانقابليت 
 :اند از گيالن، عبارت نسبتاً ناپايداري در منطقه ساحلي استانهاي  دامنهگسترش  هاي عرصهدارند. 

 ؛ميانكوهي نسبتاً ناپايدار هستندهاي  خانههاي رود تقريباً تمام كانال 3

؛تر مناطق سفيد سنگان و شولقان ارتفاعات كم شيب 0

؛K2vsتر مناطق شمال غرب بندر انزلي منطبق بر واحد  ارتفاعات كم شيب 1

اين منطقه تكتونيزه بوده و چنـدين  ) Mt, K2vمنطقه املش منطبق بر واحد هاي  كوهپايه 4
 است(؛ گسل از آن عبور كرده

 .Prml, K2v, Jl2c منطبق بر واحدهاي ،كوه منطقه دينارسرا و معلمهاي  كوهپايه 4

درصد آن را  13هكتار، بيش از  307103وسعت  ، بااستان گيالنناپايدار در منطقه ساحلي هاي  عرصه
از گسـترش  گـيالن  در ارتفاعات منطقـه سـاحلي اسـتان     ،ناپايدارهاي  دامنه. عرصه و اند دادهپوشش 

ناپايدار هاي  دامنهدرصد آن داراي  13 ،منطقه كوهستاني استان درصد 43كه از  طوري بهزيادي دارند؛ 
سـتار،  هـاي آ  كـوه  ؛باشـد  مـي  در ارتفاعات جنوب رامسر بيشتر از ساير نقاط ،ها تراكم اين شيب است؛

 كرداين از جمله اين مناطق هستند.  و كوه، سرگل چرستان، پيله

ترين منطقـه   دليل قرارگيري در پربارش انزلي به بين آستارا تا بندر ،مناطق كوهستاني با سطوح ناپايدار
غليظ گلي  هاي جريانو  اي  تودهداراي باالترين قابليت وقوع حركات  ،زيادخيزي  لرزه و ساحلي كشور

 از آن جمله است.  ،منطقه ماسولهاي  تودههستند كه حركات لغزش  زمينو 
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هاي سـنگي   كمتر شاهد رانش ها عرصهاين  ،به دليل پوشش گياهي و جنگلي مناطق ساحلي استان گيالن
عـالوه بـر    ؛تـر هسـتند   گلـي و خـزش رايـج    هـاي  جريـان هـا و   لغزش در عوض زمينبوده، و سنگ لغزه 

 . وجود داردمقادير مناسب آب مهيا با وجود ها  خاك گرايي روانشرايس در آنها براي  ،ي ياد شدهها ناپايداري

 
 منجیللرزه  زمینرخ داده در منطقه گلدیان پس از لغزش  زمینناپایداری و  5-4شکل 
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 ی ایجاد شده در پروفیل ساحل تالش در پی وقوع طوفان دریایی ها ناپایداری 1-4شکل

 
 ای رودخانهبکنده ناشی از فرسایش در ساحل رودخانه حاجی ها ناپایداری 1-4شکل
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 های محلی رخ داده در مناطق کوهستانی استان گیالن لغزش زمین 4-4شکل

 
 ساحلیای  ماسههای  تپهمعدنکاوی و برداشت مصالح و ایجاد ناپایداری در  1-4شکل
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  ها  ناپایداریاستان گیالن بر اساس پایداری و منطقه ساحلی بندی  پهنه 2-4شکل

 پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان مازندران

مـاهور و   درصـد تپـه   71/4درصد دشت،  47/48شامل ، منطقه ساحلي استان مازندرانهاي  ناهمواري
كوهسـتاني و   هاي  عرصه. استعمق ساحلي  منطقه كمدرصد  0/0درصد مناطق كوهستاني و  0/13

در منطقـه سـاحلي اسـتان     ،نسبتاً ناپايدار تـا كـامالً ناپايـدار فرسـايش يافتـه     هاي  دامنهعمدتاً داراي 
بـه   ؛از واحدهاي سنگي متنوعي تشكيل شده است ،متر در كوه زينه 0340با حداكثر ارتفاع  ،مازندران
آهكي  هاي  سنگقه ساري از كه در غرب از واحدهاي سنگي آذرين، آذرآواري كرتاسه، در منط طوري

  ركيب يافته است. دونين ت-و دلوميتي سازند الر و دليچاي كربونيفر

 لـرزه   زمـين كـه در آنهـا   هاي  كانونزا يا  تنش هاي  كانوناستان مازندران، خيزي  لرزهبر اساس نقشه 
تـوان   شـته، امـا  در تمام مناطق ساحلي استان پراكندگي دا ،فعال وجود دارندهاي  گسلاتفاق افتاده و 

در رود  مـي لـذا انتظـار   شـده اسـت؛   خيزي زياد  هزلربه سمت ارتفاعات، توان متوسس و  آنخيزي  لرزه
   ها فرآهم گردد. دامنهناپايداري لرزه با بزرگي متوسس نيز شرايس براي  زمينصورت وقوع 
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يطي مؤثر در ايجاد ناپايداري منـاطق سـاحلي اسـتان مازنـدران     حامل موع ، ازجملهنوسانات تراز دريا
خاك ساحلي و رسـيدن آنهـا    رخ نيماشباع شدن  ،تراز دريااي  دورهباالآمدن فصلي و  روند. شمار مي به
هـاي   ويژه در پادگانه آبرفتي، تپه خاك، به گرايي فرايند روان. پي خواهد داشت را در گرائي روان ه مرزب

بيشـتر  هاي شرقي اسـتان  بخشدر ها و خليج گرگان تاالب ،هاي آبي تودهاي ساحلي در حاشيه  ماسه
 شاهده شده است. م

در منطقه ساحلي استان ها  ناپايداريها و پايداري وضعيت ،(3334اصالح شده ) نيلسنروش بر اساس 
مختلف پايداري و ناپايداري بدست آمده در ي ها دهرمساحت ، بررسي شده است. (7-4شكلمازندران )

 ارائه شده است.  0-4كيلومتري ساحل در جدول  02باند 

پايدار هاي  دامنهها و از دشت ،درصد 4-2درصد از منطقه ساحلي استان، در طبقات شيب  44بيش از 
منطقـه سـاحلي اسـتان    نوار ساحلي و بخش عمـده بخـش شـرقي     ها، عرصهتشكيل شده است. اين 

هـاي   خانـه رخنمون دارند. وجود رودآن انواع واحدهاي رسوبي كواترنر در داشته و ازندران را پوشش م
آبراهه فصلي ها  دهآباد و  رود و فرح رود، تيله رود، پلنگ وس، سردابلبابلرود، تاالر، فريدونكنار، نكاء، چا

ايجـاد   ،مسير و نقطه قطع كردهها  دهپايدار ساحلي را از مناطق ويژه از منطقه نور تا خليج گرگان  و به
 اند. كرده آبرفتي هاي ويژه در كرانه پادگانه ناپيوستگي در ستون رسوبات آنها به

 

 

 

 
 

 (5111)سازمان بنادر و دریانوردی،   خصوصیات پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان مازندران 1-4جدول 

 فراواني مساحت )هكتار( ها عنوان رده رديف

 0/44 8/083413 هاي پايدار دامنه 3

 3/7 28/04088 هاي نسبتاً پايدار دامنه 0

 8/31 4/47340 هاي نسبتاً ناپايدار دامنه 1

 88/04 24/307103 هاي ناپايدار دامنه 4
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 ها   بندی سواحل استان مازندران بر اساس پایداری و ناپایداری پهنه 1-4شکل

رخ هـا آشـكارا    لغزش در طول اين ناپيوسـتگي  زمينريزش و خاك،  گرائي رواناي،  رودخانهفرسايش 
از جمله مناطقي بود كه طي باالآمدگي تراز دريا  ،آباد از طرفي منطقه ساحلي نوشهر تا محمود .دهد مي

طـي  مازندران، ساحل در اين مناطق و ديگر نوار ساحلي استان  رخ نيمدچار بيشترين خسارت شد. لذا 
 دريا دچار ناپايداري خواهند شد.تراز مدت  هاي دريايي و باالآمدگي فصلي تا دراز طوفان

درصـد منطقـه    3/7 دارنـد،  درصد رخنمـون  34-4در طبقات شيب كه وضعيت نسبتاً پايدار مناطق با 
هاي نسبتاً پايدار تقريباً تمام مناطق تپه  شيب اند. پوشش دادههكتار  40372مساحت  ابرا مورد مطالعه 

 شناسـي  زمـين را مي پوشاند. با تطابق عرصه مناطق نسبتاً پايـدار بـر نقشـه    مازندران ماهوري استان 
 :باشد ميبه شرح زير  ها عرصههاي رخنمون اين  محل

 يل در گلندور و جنوب شهرستان نور؛ها و سازند آغچاگ افكنه مخروطتطابق با رخنمون  3

 ؛كال و كياكال كنگلومراهاي پليوسن در رئيس 0

 ؛آباد ماهورهاي جنوب نشتارود و عباس تپه 1
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 ؛مناطق كوهرفتي مسير رودخانه چالوس 4

 ؛مناطق پراكنده در شمال آمل در دشت ساحلي 4

هـاي متشـكل از رسـوبات     افكنـه  مخـروط منطبق بر رخنمـون   ،ماهورهاي جنوب گلوگاه تپه 0
 . دانه درشت

بـه   شرايس مناسبي داشـته، امـا  خاك  گرايي روانو بعضاً با  اي  تودهراي حركات جزئي ب ها عرصهاين 
را هنگـام  لغزش  زمينزياد و متوسس، امكان وقوع ناپايداري و  خيزي  لرزهدليل قرارگيري در منطقه با 

شـرايس ناپايـداري    ،هـا  عرصهتر بودن اين  شيب و مرتفع دليل پر همچنين بهكنند.  پيدا ميها  لرزه زمين
 . استبسيار بيشتر  ،و شديدهاي طوالني  آنها هنگام بارش

منطقـه   هـاي غربـي   ويـژه در بخـش   درصد به 12تا  34درطبقات شيب بين ، نسبتاً ناپايدارهاي  دامنه
توجهي براي  هكتار، بيانگر وجود قابليت قابل 33031دارند؛ با گستره  ساحلي استان مازندران رخنمون

هـاي   خزش ،هاي سطحي خاك گرايي روانقابليت ها  اي هستند. اين دامنه وقوع رخساره حركات توده
 دهد ميهاي جزئي تا متوسس مقياس را دارند. درصد پراكندگي و مساحت آنها نشان  لغزش زمينآرام و 

 هاي  عرصهها و  بر گسترش دامنه غربي و در بخش انتهايي سواحل شرقي استان،كه به طرف سواحل 
هاي لسي و سـازندهاي كمـي اسـتحكام يافتـه،      ات و تودهنسبتاً ناپايدار افزوده شده است. وجود طبق

كه در اسـتان مازنـدران رخنمـون     ،آغچاگيل، چلكن و آپشرون و كنگلومراهاي پليوسن تا پليستوسن
هـاي   دامنـه گسترش هاي  عرصهروند.  شمار مي به  عرصهاين عوامل رشد  ترين مهماز  ،بيشتري دارند

 اند از: مازندران، عبارتان نسبتاً ناپايداري در منطقه ساحلي است

 ؛ميانكوهي نسبتاً ناپايدار هستندهاي  خانههاي رود تقريباً تمام كانال 3

بخش عمده ارتفاعات جنوب نشتارود تا كالرآباد از طبقـات هـوازده تـوف و مـارن كرتاسـه       0
؛اند شدهتشكيل 

مسير رودخانه چالوس كه از سازند تيزكوه و ديگر واحدهاي سنگي كرتاسه هاي  دامنهبيشتر  1
؛تركيب ماسه سنگي و شيلي دارند، اند شدهتشكيل 

سازند تيزكوه  از همنسبتاً ناپايداري دارند. اين منطقه هاي  دامنهسنگان غالباً  ارتفاعات منطقه سي 4
  ؛سنگي و شيلي دارند كه تركيب ماسه و شدهو ديگر واحدهاي سنگي كرتاسه تشكيل 

نسـبتاً  هـاي   دامنهغالباً  ،كنگلومراها و واحدهاي سنگي آهكي و شيستي منطقه شرق استان 4
 ؛ناپايدار دارند
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هـا تشـكيل    از طبقات كنگلومرايي و واريـزه  ،اي شمالي بيشتر ارتفاعات شرق استانه دامنه 0
نسبتاً ناپايدار دارند. هاي  دامنههمگي  و  شده

درصد آن  04هكتار، بيش از  304400وسعت  اباستان مازندران، ناپايدار در منطقه ساحلي  هاي عرصه
درصد رخنمون دارند، پس از اراضـي   02كه در طبقات شيب بيش از  ها عرصه. اين اند دادهرا پوشش 

پـراكنش جغرافيـايي ايـن     پست ساحلي، داراي بيشترين گسترش در منطقـه مـورد بررسـي هسـتند.    
هاي  بيشتر در ستي ها، در نيمه غربي و منتهي اليه بخش شرقي منطقه ساحلي استان مازندران،  عرصه

. اسـت بيشتر از ساير نقاط  ،ها در ارتفاعات جنوب تنكابن تراكم اين شيبشوند؛  مشاهده ميارتفاعات 
شمار  بهناپايدار  هاي  عرصهاز جمله  ،جنوب غرب شهرستان چالوس رخنمون سازند تيزكوه در غرب و

و هـا   دامنه ،سنگان در ارتفاعات جنوب سي TR2dlو  K1l1رخنمون واحد  ،روند. به همين ترتيب مي
 اند.  وجود آورده ههاي ناپايداري را ب شيب

جنوبي متعلـق بـه واحـد     -ند شمالوناپايدار با ري ها دامنهبيشتر  مازندران، در ارتفاعات شرقي استان
M2sm اعـات جنـوب علمـده و لمراسـك از آن جملـه هسـتند. منـاطق        جنوب نوكنده و ارتف است؛

 ،زيـاد خيـزي   لـرزه تـوان   ل قرارگيري در منـاطق پربـارش كشـور و   دلي به مازندران، كوهستاني استان
 ،هستند.  از طرفيرا دارا لغزش  زمينغليظ گلي و  هاي جريانو اي  تودهباالترين قابليت وقوع حركات 

هـاي   كمتر شاهد رانش ها عرصهاين  ،مناطق ساحلي استان مازندراندليل پوشش گياهي و جنگلي  به
عالوه بر  ؛تر هستند هاي گلي و خزش رايج ها و جريان لغزش زميندر عوض بوده، سنگي و سنگ لغزه 

وجود دارد. مقادير مناسب آب با وجود ها  خاك گرايي روانشرايس در آنها براي  ،ي ياد شدهها ناپايداري
جنوب شهر  كه دراشاره كرد  آباد روستاى باالزرينلغزش  زمينتوان به  مي ،ها لغزش يناز جمله اين زم

ى لسـ   ها نهشتهماهورى حاصل تشكيل  ريخت تپه. است رخ دادهاى تپه ماهورى  سارى و در منطقه
، 3181ر هفتم دى ماه سال د. استهاى سنگ  سازند آپشرون  هاى متغير بر روى رخنمون با ضخامت
هاى روستا ايجـاد و تعـداد    هاي  در زمين لغزه، ترك روز بارندگ  شديد و رويداد پديده زمين دوپس از 

 .ندشدزيادى از ساختمان دچار آسيب 
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 باالزرین آبادحاصل ناپایدار شدن دامنه در طی بارش شدید روستای لغزش  زمین 1-4شکل

 
 (باالزرین آبادروستای مازندران ) آسیب جدی به منازل مسکونی در مناطق ناپایدار استان 1-4شکل
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 پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان گلستان

درصد منـاطق   14/2درصد تپه ماهور و   20/1درصد دشت،  73شامل ،منطقه ساحلي استان گلستان
كه  دهد مينشان ژئومورفولوژيكي   شواهد .استمنطقه كم عمق ساحلي درصد  44/37كوهستاني و 

از گسترش مناطق كوهستاني در مجاورت دريا كاسته شده و به شدت بـر   ،ياي خزربه سمت شرق در
شـرايس پايـداري منـاطق سـاحلي     رود  ميلذا انتظار  ؛گسترش مناطق پست ساحلي افزوده شده است

نسبتاً ناپايدار تا كامالً ناپايدار هاي  دامنهكوهستاني و عمدتاً داراي  هاي عرصهافزايش پيدا كرده باشد. 
نـاز از   متـر در كـوه پشـت    3022بـا حـداكثر ارتفـاع     ،فرسايش يافته در منطقه ساحلي استان گلستان

 تركيب يافته است.  ،واحدهاي سنگي متامورفيك و رسوبي كمپلكس گرگان

 لـرزه   زمـين كـه در آنهـا   هـايي   كانونتنش زا يا هاي  كانوناستان گلستان، خيزي  لرزهبر اساس نقشه 
فعال وجود دارند بيشتر در جنوب منطقه ساحلي اسـتان پراكنـدگي دارنـد. از    هاي  لگساتفاق افتاده و 

ويـژه در نـواحي    اسـت؛ بنـابراين قابليـت ناپايـداري بـه     متوسس  خيزي  لرزهاين منطقه داراي  ،طرفي
 وجود دارد.لرزه  زمينقوع كوهستاني و در صورت و

اي  ي درياي خزر، نوسانات فصلي و دورههاي جنوب منطقه ساحلي استان گلستان، همچون ديگر كرانه
هـاي   رخ خـاك رخسـاره   كند؛ اين مهم موجب اشباع نـيم  تراز دريا و تراز آب زيرسطحي را تجربه مي

. ايـن  شود مي گرائي روان اي كوچك و رسيدن آنها به مرز ساحلي و وقوع حركات توده ژئومورفولوژي
هـا و خلـيج گرگـان بيشـتر      تاالبگلستان، در مجاورت استان  ويژه در مناطق ساحلي شرقي بهفرآيند 

نيلسـن اصـالح شـده    روش  هاي استان گلستان بـه  ناپايداريها و  پايداريبندي  پهنهمؤثر خواهد بود. 
مختلف پايداري ي ها دهرو مساحت وضعيت توزيع همچنين   .(32-4شكلانجام شده است ) ،(3334)

 ارائه شده است. 1-4 جدولدر  از نوار ساحلي استانكيلومتري  02 بازهدر  ،و ناپايداري بدست آمده

 

 

 
 
 

  پایداری و ناپایداری منطقه ساحلی استان گلستان یها دهرخصوصیات  1-4جدول 
  (5111)سازمان بنادر و دریانوردی،  

 فراواني مساحت )هكتار( ها عنوان رده رديف

 4/81 23/340403 هاي پايدار دامنه 3

 40/1 20/0231 هاي نسبتاً پايدار دامنه 0

 40/1 27/4300 هاي نسبتاً ناپايدار دامنه 1

 40/3 14/30141 هاي ناپايدار دامنه 4
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هـاي   بيش از اسـتان ، گلستان درصد از منطقه ساحلي استان 81با پوشش پايدار هاي  دامنهها و  دشت
 4-2در طبقات شـيب  كه مشخصه مناطق پست بوده،  ها عرصهاين مازندران و گيالن گسترش دارد. 

هـاي پويـاي    و رخسـاره واحـدهاي رسـوبي كـواترنر    . ايـن منـاطق، متشـكل از    درصد رخنمون دارند
سـو و جلگـه سـاحلي     رود، اتـرك و قـره   گرگـان هـاي   خانـه دشت سيالبي رود است؛ ژئومورفولوژيكي

هاي اين رودخانه ها و پادگانه هـاي آبرفتـي   روند. از طرفي كرانه  شمار مي به مناطق پايدار ترين مهم
منطقه ساحلي جزيره آشوراده و تاالب گميشان همچنين  هستند. گرائي روانو فرسايش ديرينه مستعد 

ساحل در اين  رخ نيملذا ه، كه طي باالآمدگي تراز دريا دچار خسارت جدي شد هستنداز جمله مناطقي 
مدت دريا  هاي دريايي و باالآمدگي فصلي تا دراز ي طوفانطگلستان مناطق و ديگر نوار ساحلي استان 

در كه نسبتاً پايدار هاي  ها و دامنه ساحلي استان گلستان، عرصهمنطقه در  دچار ناپايداري خواهند شد.
را پوشـش  آن درصـد   40/1 ومسـاحت داشـته    هكتـار  0231قرار دارنـد،  درصد  34-4طبقات شيب 

رخنمـون   هستند.هاي نسبتاً پايدار  و شيب ها ، محل گسترش دامنهاستانمناطق تپه ماهوري اند؛  داده
 اسـت، نسبتاً پايـدار  هاي  دامنهكامالً داراي  ،در پاشنه ارتفاعات جنوب نوكنده تا كردكوي، Qt2واحد 

و شيب نسبتاً پايدار ها  دامنهميانكوهي نيز داراي هاي  خانهعالوه بر اين تپه ماهورها، كانال آبرفتي رود
سواحل شرقي استان نيز داراي چنين وضعيت پايـداري  اي  ماسههاي  تپه. همچنين برخي از باشند مي

حركـات  ، استعداد رويداد متوسس خيزي توان لرزهطق با ادليل قرارگيري در من به، ها عرصههستند. اين 
شـيب   علـت  به . همچنينداشتها خواهند  لرزه زمينرا هنگام لغزش  زمينو  خاك گرايي روان ،اي توده

  شوند. ، مستعد ناپايداري ميهاي طوالني و شديد هنگام بارشها،  گونه دامنه نسبي محل رخنمون اين

و  هـا  عرصـه از  ،درصـد آن  4/1تعبيـري   يـا بـه  ساحلي استان گلسـتان،  هكتار از منطقه  4300حدود 
درصـد   12 تـا   34كه در طبقـات شـيب بـين     ،ها عرصه. اين اند شدهنسبتاً ناپايدار تشكيل هاي  دامنه

هاي جزئي تـا   لغزش هاي آرام و زمين هاي سطحي و خزش خاك گرايي روان، قابليت اند يافتهرخنمون 
دامنه هاي شمالي دهد كه به طرف  درصد پراكندگي و مساحت آنها نشان مي؛ متوسس مقياس را دارند

كيلـومتري از نـوار    02در بازه ايدار افزوده شده است. نسبتاً ناپهاي  عرصهو ها  دامنهبر گسترش  البرز
سـازندهاي   ،هـاي لسـي   طبقـات و تـوده  هاي نسبتاً ناپايدار عموماً منطبـق بـر برونـزد     ساحلي، دامنه

نسـبتاً پايـدار،   هـاي   دامنـه برخالف  هستند.  استحكام يافته و كنگلومراهاي پليوسن تا پليستوسن كم
تا خس رأس  ها  آبراههاعم از بستر  ،پراكنده بوده و در ترازهاي ارتفاعي متفاوتيبسيار ها  دامنهگونه  اين

طبقات سنگي فرسوده و هوازده كامبرين يا پالئوزوئيك زيرين طور مثال،  به. اند شدهكشيده ، ارتفاعات
Pzc  وPzph  ،نسبتاً ناپايدار هستند. هاي  دامنهمحل رخنمون در ارتفاعات جنوب خليج گرگان 
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درصد آن  4/3هكتار، بيش از  1/30141وسعت  استان گلستان، باناپايدار در منطقه ساحلي  هاي منهدا
هاي گرگـان   در ارتفاعات جنوب خليج گرگان رخنمون دارند. شيست ،طور متمركز و به  دادهرا پوشش 

ه داراي سـطوح بـه شـدت هـوازد     ،دگرگـوني هاي  سنگبه سن پالئوزوئيك زيرين و متشكل از انواع 
برخـي از  زيـادي رخ داده اسـت.   هـاي سـنگي    خـزش و ريـزش   ،لغزش زمين ،اين مناطق ؛ درهستند

انـد. وجـود حـداقل دو تـراز از      ي قبلـي بـوده  هـا  ناپايـداري سطوح دوباره فعال شـده   ،نيز ها ناپايداري
. عبـور  داردينـد  ، در اين منطقه نشـان از ايـن فرا  شمال البرزهاي  دامنههاي  افكنه مخروطترين  وسيع
گيـر اسـتان    در ترازهاي برف ها  دامنهگيري اين  و قرار ها  دامنهخزر، استينوا و پتونا از اين هاي  گسل

باعث شده است كه بخش عمده  ،با شيستوزيته و سطوح ناپيوستگي ذاتي هاي  سنگو وجود گلستان 
 . شوندناپايدار هاي  دامنهداراي  ،ارتفاعات جنوب خليج گرگان
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  ها  ناپایداریسواحل استان گلستان بر اساس پایداری و بندی  پهنه 50-4شکل
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 لغزش زمین

شناسي و  خيزي زياد، شرايس متنوع زمين ساختي و لرزه ايران با توپوگرافي عمدتاً كوهستاني، فعاليت زمين
 ،ايرانلغزش در  داراست. زمينها  لغزش زمينرا براي ايجاد طيف وسيعي از خاصي اقليمي، شرايس طبيعي 

ديگـر  سازد. اگر براي  عنوان يك بالي طبيعي، ساليانه خسارات جاني و مالي فراواني به كشور وارد مي هب
وقوع پديده لغزش در كشور را بايد هر لحظـه   قابليتقائل شويم،  گاه به گاهاحتمال وقوع  ،بالياي طبيعي

مالي بر كشور  ميليارد ريال خسارت 422ساليانه ها  لغزش زميندر نظر گرفت. بر اساس يك برآورد اوليه، 
و اين در صورتي است كه از بين رفتن منابع طبيعي غيرقابل بازگشت بـه حسـاب آورده    شود ميتحميل 
هـاي كشـور موجـب     همـه سـاله در اكثـر اسـتان      لغـزش  زمـين (. 3171 ،و همكـاران  پناه )كمك نشوند
هـاي آبيـاري و    نيـرو و ارتباطـات، كانـال    ها، خطوط آهن، خطـوط انتقـال   هاي اقتصادي به راه خسارت

هـاي حيـاتي داخـل شـهرها،      دن، تأسيسات استخراج، پااليش نفت و گاز، شـبكه شـريان  ارساني، مع آب
ها و مراتـع و منـابع طبيعـي،     هاي مصنوعي و طبيعي، جنگل ها و مراكز صنعتي، سدها و درياچه كارخانه

. اين نوشتار ابتدا به تعريـف  دهد ميرا مورد تهديد قرار  مزارع و مناطق مسكوني و روستاها گشته يا آنها
هـا بـا    لغزش زمينپذيري متقابل  ثيرأتمعرفي  ضمن پس از آنشناسي آن پرداخته،  ناپايداري شيب و واژه

 پردازد. ميهاي جنوبي درياي خزر كرانههاي بشري، به معرفي موردي آنها در  منابع طبيعي و سازه

 ها لغزش عوامل وقوع زمین

 شيب و ارتفاع دامنه

نيروي گرانش است. نقش اين نيرو زمـاني   ،دار عامل در حركت يك ذره بر روي يك سطح شيبترين  مهم
داشتن جسم روي سـطح   . وظيفه مؤلفه عمودي، نگاهشودلفه وزن به دو مؤلفه تجزيه ؤگردد كه م آشكار مي

آن به سمت پايين است. بر اثر افزايش شيب دار و عملكرد مؤلفه مماسي، بر هم زدن تعادل و حركت  شيب
 اين نيروها ممكن است حاصل عوامل زير باشند: ؛يابند و ارتفاع، نيروهاي رانشي افزايش مي

 ؛ريزي خاكعلت  هافرايش ارتفاع ب 3

 ؛برداري خاك دليل هكاهش ارتفاع ب 0

 ؛فرسايش يا قرار دادن سكو در پاي دامنه 1

 .ساختي زمينتغيير شيب و ارتفاع بر اثر نيروهاي  4
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 ،يا حفاري پاشنه آن و همچنين افزايش شيب دامنـه  ها  دامنهروي  رريزي ب خاك طي ،افزايش ارتفاع دامنه
افزايـد. تغييـر    مـي ناپايـداري  كه ممكن است به طور طبيعي)فرسايش( يا مصنوعي)حفاري( ايجاد شود، بر 

 (.3173 ،)معماريان نيز حادث شود ساختي زميناثر نيروهاي  شيب و ارتفاع ممكن است بر

 شناسي زمينساخت و جنس  

 رونـد.  شمار مي به ها دامنهاز عوامل ناپايداري  ،و گسلشخوردگي  چينشناختي چون  هاي زمين ساخت
، ها به سمت داخل شـيب داشـته باشـند، دامنـه     دار، اليه هاي رسوبي شيب اگر در يك توالي از سنگ

درحالت اول، گسيختگي احتمالي با  باشد؛ها به سمت خارج دامنه  پايدارتر از حالتي است كه شيب اليه
جنس سنگ نقش مـؤثري در   ،در واقع در اين حالت ؛شود ميتوجه به مقاومت سنگ، يكپارچه انجام 

 سـطوح  برشـي م، عامل مـوثر در ناپايـداري، مقاومـت    در صورتي كه در حالت دوّ ؛پايداري دامنه دارد
 در آن نقشي ندارد. ،هاست و مقاومت سنگ يكپارچه بندي يا گسيختگي اليه

ي ناپايـدار نقش چشمگيري در وجود قابليـت   ،شناسي زمين شناسي سازندها و واحدهاي سنگي سنگ
هـا   هاي برجا، لس ، خاكها آبرفتاز رسوبات كواترنري،  اند دامنه دارند. واحدهاي مستعد لغزش عبارت

است.  عامل ناپايداري ،چون شيل و مارن. همچنين وجود يك اليه رسي در هر شرايطي يهاي سنگو 
به سـمت داخـل دامنـه    ها  اليهها در سنگ باعث شده است كه حتي در جاهايي كه شيب  وجود درزه
هايي بـه وقـوع    خورده، گاه لغزش اي وجود داشته باشد. در رسوبات جوان چين حركات دامنه ،است نيز

اي  دامنهحركات  شوند. اين نوعها  گسلها يا ايجاد  خوردگي چينوندد كه ممكن است خود باعث پي مي
رسـوبي  هـاي   سنگدر  بزردهاي  توان در مقياس مي ،ساختي است ثقلي و نه زمين أرا كه داراي منش

 (.3173 ،معماريان)كرد مشاهده  داشته،بااليي  3سازند گچساران كه خميرساني

 آب و هوا

 بارانبارش 

كننـده   عامـل اقليمـي ايجـاد   تـرين   مهـم ت و شـديد،  صورت مـداوم و طـوالني يـا كوتـاه مـدّ      بارش باران به
 هاي زير در نظر گرفت: هاي مختلف به شكل توان در مناطق و موقعيت هاست. تاثير اين عامل را مي لغزش زمين

                                                 
3
 Plasticity 
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هاي ناشي  لغزش زمينهاي شديد در مناطق مرطوب؛ مثل  هاي ناشي از بارندگي لغزش زمين 3
 هاي جنوبي درياي خزر. كرانههاي شديد در  از بارندگي

هـا   لغـزش  زمـين شديد در مناطق خشك؛ وقـوع ايـن    هاي بارندگيناشي از  هاي لغزش زمين 0
 هاي استثنايي قابل انتظار است. هنگام بارندگي

سـال   هاي لغزش زمينمداوم در مناطق مرطوب؛ مثل هاي  بارندگيناشي از هاي  لغزش زمين 1
 در نقاط مختلف گيالن و مازندران. 70

از طريـق   ،در بعضي مناطق با بارندگي كم، وجود جريان آب زيرزميني در مناطق دوردسـت  4
باالي جريـان آب زيرزمينـي،   هاي  اليهبندي و جذب آنها در  ها و سطوح اليه ها، گسل درزه

هاي كارستيك در  ختگي در مجاورت چشمهاين نوع گسيهاي  نمونهكند.  ايجاد ناپايداري مي
 زاگرس وجود دارند.

هاي خـود   موجب ناپايداري كناره ،ها فرسايش شيب بادر مواقع سيالبي كه  ها رودخانهعمل  4
 شوند. مي

 درجه حرارت و تغييرات آن

ها در مناطق بسيار سرد كوهسـتاني كـه موجـب     بندان در داخل توده سنگ اي يخ عمل گوه 3
 .شود مي ها  سنگسقوط 

دار  هاي شـيب  هاي سطحي در پوشش خاكي زمين يخبندان و ذوب بهاري كه موجب خزش 0
يـت  بنـدان زيـاد، اهمّ   در مناطق با درجه حرارت پائين و عمق نفـوذ يـخ   ،شود. اين پديده مي

 بيشتري دارد.

هوازدگي ناشي از عوامـل اقليمـي بـارش و تغييـرات درجـه      ر اثر ، كه در بزايي فرايند خاك 1
عمـق  . شـود  ميايجاد هاي مختلف  پوشش خاك به ضخامت ،ها سنگت و خردشدگي حرار

عنوان مثال  به ؛ر مناطق گرم و مرطوب بيشتر و در مناطق خشك كمتر استاثر اين فرايند د
 كـه  حـالي در ؛رسد متر نيز مي 4پوشش خاكي و هوازده سازند شمشك، در شمال به بيش از 

پوشش خاكي همين سازند، در مناطق مركزي ايران اكثراً ناچيز است.
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 آب زيرزميني     

در ستون مـواد  ست. افزايش آب ها دامنهحركات  دهنده شتابعوامل ترين  مهميكي از  ،آب زيرزميني
بـوده و موجـب ناپايـداري    به معني افزايش وزن دامنه يا چگالي ظـاهري آن  رخ خاك،  هوازده يا نيم

نيروهاي مقاوم را در طول سطح گسيختگي كاهش و نيروهـاي رانشـي را در    ،آب زيرزمينيشود.  مي
كلي فشار آب منفذي باعث كاهش تنش عمودي مـوثر بـر    طور . بهدهد ميها افزايش  ها و شكاف درزه

ي درز و هـا  سنگ. در شود كاهش مقاومت برشي مواد دامنه ميي موجب به عبارت وسطح گسيختگي 
دار، عامل ناپايداري نه مقدار آب بلكه ميزان فشار آن است؛ از اين رو مقدار كمي آب موجود در  شكاف

تـري در   ها نيز فشـار آب، نقـش مهـم    فشار رانشي زيادي ايجاد كند. در خاكتواند  مييك درزه قائم 
يـد محصـول   ها و حركات بعد از بارنـدگي شـديد را نبا   از اين رو گسيختگي ؛مقايسه با مقدار آب دارد

 (.3173 ،معماريان) كنندگي آب، كه بيشتر به دليل باالرفتن فشار آب منفذي دانست عمل لغزنده

 يزخي لرزه

ي شديد تحريك و آغاز ها زلزلهبا ها  لغزش زمين بارترين در ايران و بسياري از نقاط ديگر جهان، فاجعه
و خسـارات مسـتقيم، از طريـق وارد     ، عالوه بر ايجاد تلفـات لرزهاي زمينهاي  لغزش شوند. زمين مي

هـاي ارتبـاطي و خطـوط بـرق و ايجـاد تـاخير در        ويـژه راه  به ،هاي حياتي ساختن خسارت به شريان
افـزايش دهنـد. تـاثير زلزلـه بـر       توانند تلفات و خسارات ناشي از زلزله را نيـز شـديداً   مي ،امدادرساني

. از آثار مهم ديگر شود ميضافي در توده خالصه نتنها به اعمال نيروهاي اينرسي ا ،ها ناپايداري شيب
)عمدتاً كاهش( حين بارگذاري زلزله و افزايش فشارهاي متعدد اشاره  توان به تغييرات مصالح زلزله مي

كند.  ها را كنترل مي لغزش هاي آنها، پراكنش زمين هاي فعال و ناپيوستگي توزيع جغرافيايي گسل. كرد
لغزش برقـرار   و مناطق مستعد براي زمين  لرزه هاي زمين داري بين كانون عنيتوان ارتباط م از اينرو مي

بلكـه   ،كنـد  زمان تحريك مي طور هم ههاي زيادي را ب لغزش نه تنها زمين ،وقوع يك زلزله شديد كرد.
 گذارد. ها در منطقه بر جاي مي لغزش صورت افزايش تعداد زمين هخود را ب تأثيرها بعد نيز  تا سال

  ها  دامنهپوشش گياهي در پايداري  رفتار

، موجب افـزايش در  شناسي حساس هستند هاي زمين در مناطقي كه از نظر جنس نهشتهزدايي  جنگل
چگونه  دهد ميمطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان نشان ميشود.  ها لغزش زمينرويداد و عمق 

اعمال  ها دامنهمكانيكي و هيدرولوژيكي مثبت در پايداري  آثارپوشش گياهي چوبي، به ويژه درختان، 
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خـورد. بـه    وضوح به چشـم مـي   به هاي جنوبي درياي خزر، كرانهطور تجربي در  كند. اين مسئله به مي
تـوان بوسـيله نقـش آن در افـزايش مقاومـت       را مي ها دامنهپوشش گياهي بر پايداري  تأثيركلي  طور

  :صورت زير بيان كرد هب ،هاي خاكي ودهمصالح دامنه و كنترل محتوي ت

، ناشـي از بارنـدگي را   هـا  دامنـه ميزان آب نفوذي به  ،هيدرولوژيكي: پوشش گياهي كاركرد 3
موجب پايين بردن تراز آب زيرزميني و كاهش درصد رطوبت خاك در بـاالي   ،كاهش داده

 . شود تراز آب زيرزميني مي

 نمايد.  ميمسلح طريق مشابه با مسلح نمودن بتن، خاك را  هاي گياهان به مكانيكي: ريشه كاركرد 0

 ها   دامنهساز و كار اجزاء گياه در پايداري    

به قطرات را  آن قطرات بزردداشته و انرژي جنبشي قطرات باران اي بر  ان، نقش بازدارندهشاخ برد گياه
نزديك بـه   ،خالل يك بارش سبكدر پوشش شاخ و برد . افزايد كرده، بر پايداري دامنه ميريزتر تقسيم 

را ، ميليمتري( 74% يك بارش 02حدود) اي از بارش در بارندگي شديد بارش و نيز درصد عمدهدرصد  322
بـا   هـاي هميشـه سـبز    ميزان گيرايي كل بارش ساالنه توسس جنگلكند.  مهار ميرسيدن به زمين،  قبل از
  (.3173 ،)معمارياناند كردهل بارندگي ذكر درصد ك 02به شدت بارش تا  توجه

را اسـتحكام بخشـيده و از وقـوع     رخ خـاك  نيم ،هاي مستعد لغزش ريشه گياهان با فرورفتن در خاك
ـ هاي  اليههم پيوسته ريشه در  هب كنند. شبكه اي جلوگيري مي ت تودهاحرك يت سطحي، به خاك خاصّ

و افـزودن  هـا   ريشـه اسفنجي داده و در تهويه و تبخير خاك و مصرف آب تاثير فراوان دارد. پوسيدن 
هـاي   اليـه موجب حفظ و ذخيره آب در اليه سطحي شده و آب كمتري به داخـل   ،مواد آلي به خاك
اق و پديـده لغـزش كمتـر اتفـ     رسـيده در نتيجه به سطح لغزنده، آب كمتري  ؛نمايد عميق تر نفوذ مي

هـاي   در مقابل فرسـايش كرده و اي جلوگيري  هاي دامنه هاي گياهي از فرسايش برخي گونه افتد. مي
 . دهند مياي از خود مقاومت نشان  دامنه

 دریای خزرهای به ثبت رسیده در مناطق ساحلی  لغزش زمین

عنـوان شـد، ايـن پديـده     هـا   لغـزش  زمينويژه به اي تودهگونه كه تعاريف و علل وقوع حركات همان
 ،هاي مخاطره آميـز  همچون ديگر پديده ، لغزش زمينهاي مختلف رخ دهد.  در ابعاد و مقياستواند  مي

برخي از آنها كه داراي ابعاد  ، اما فقسو عهد حاضر بارها اتفاق افتاده است شناسي زميندر طول تاريخ 
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 ،هاي به ثبت رسيده لغزش اند. بيشتر زمين هبه ثبت رسيد ،وسيع و تأثيرگذاري در سطح كشور بوده اند
انـد. آنچـه    جدي داشته تأثيراتهاي آبخيز  اند و در سطح حوزه منجر به خسارات مالي و جاني نيز بوده

هـاي جنـوبي دريـاي خـزر، بـر اسـاس        هاي كرانه لغزش نقشه پراكنش زمين ،ارائه شده كتابدر اين 
هاي به ثبت رسيده  لغزش زميندهنده  نشان ،به ترتيب 7-4تا  3-4اشكال . موجود بوده استاطالعات 
اسـتان  نوار ساحلي كيلومتري از  02 بازهدر هاي ساحلي گيالن، مازندران و گلستان هستند.  در استان
در بخش جنـوب شـرقي آن و    ،در استان گيالنها  لغزش زمين. رخ داده استلغزش  زمين 41 ،گيالن

، رخنمـون سـازندهايي ماننـد    چشـمگير بـارش   متمركز شده است.لي انزبندرآستارا و ارتفاعات جنوب 
، اسـتعداد  انـد  شدهتشكيل  فشاني آتششمشك و كرج و سازندهايي كه از طبقات توف و خاكسترهاي 

 ،باعث شده در سطح اين استان ،درجه يك و تابعه آنهاهاي  گسلزياد و انبوه  زياد تا خيلي خيزي لرزه
 ،آسـتارا هاي آنها به ثبت رسيده است. در محدوده شهرستان رويداد 380كه  رخ بدهدلغزش  زمين ها ده
 8 و 32، 0، 4، 3، 4، 4، 4به ترتيـب،   رودسر و  الهيجان ، لنگرود، آستانه، كياشهر ،انزليبندر الش،ط

وده لنگـرود،  ددر محـ لغزش  زمينزياد ستعداد نشان از ا 33-4شكل به ثبت رسيده است. لغزش  زمين
راهنماي مناسبي براي طـرح  تواند  ميلذا اين اطالعات  دارد؛الهيجان و آستارا و ارتفاعات شمال آنها 

اقتصادي  هاي  كانونو جانمايي احداث تأسيسات و تمركز  (ICZM)مديريت يكپارچه مناطق ساحلي 
 قرار دارند. لغزش  زمينحساس  هاي  كانونكه به دور از  باشدو اجتماعي در مناطقي 
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 های به ثبت رسیده در استان گیالنلغزشپراکنش زمین 55-4شکل

جايگاه لغزش  زمينساحلي، در سطح كشور نيز از نظر وقوع هاي  استاننه تنها در بين  ،استان مازندران
بـه ثبـت رسـيده اسـت.     لغزش  زمين 404در سطح اين استان  ،اي دارد. طبق آمار موجود شناخته شده
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و منطقه ساحلي رخ داده اسـت كـه    مازندران ديگر نيز در سطح استانلغزش  زمين ها دهاست بديهي 
از يم جمعيتي و پراكنش روستاهاي بسيار هاي  كانوناند. وجود  و به ثبت نرسيدهنشده كنون مطالعه  تا

هـا   لغـزش  زمـين باعث شده است كه بيشتر ايـن  از سوي ديگر ترازهاي ارتفاعي كوهستاني طرف، و 
 ههـراز، امـام زاد  لغزش  زمينهمچون  ،هايي لغزش زمين ؛هاي مالي و حتي جاني باشند داراي خسارات

 . روند شمار مي بهاي مخرب آنها ه اخير از نمونه هاي سالباال در  آباد علي و روستاي زرين

همچون استان گيالن جايگاه رخنمون واحدهاي سنگي مختلفي است كه از نظر  ،استان مازندران نيز
كه واحدهاي سنگي آذرين و آذرآواري در كنار سازندهاي  طوري به ؛بسيار متفاوت هستند شناسي سنگ

پـذير   يي كه از رسوبات نابرجـاي فرسـايش  ها دامنهرخنمنون دارند. بارش زياد و  تر كهنرسوبي بسيار 
از سوي ديگـر،  زياد تا بسيار زياد ارتفاعات اين استان خيزي  لرزهاز يك سو و قابليت  ،اند يافتهتركيب 

 در آنها افزايش يابد. لغزش  زمينباعث شده است آمار 

بـه  محـدوده نوكنـده   و بهشـهر  نـور،   ،منطقه پول، چالوس، كالردشت، محدوده شهرستان تنكابندر 
به ثبـت رسـيده اسـت. بـا افـزايش فاصـله رخنمـون        لغزش  ينزم 02و  33، 3، 4، 32 ،1، 02ترتيب 

نيز بـه نـوار سـاحلي افـزايش     ها  لغزش زمينواحدهاي سنگي از شهرستان نور به سمت شرق، فاصله 
در فاصـله حـدود    ،ساري و قائمشهر ،هاي بابل در محدوده شهرستانها  لغزش زمينيافته است. تمركز 

 ،هاي بهشهر و نوكنـده  بسيار زياد است. در ارتفاعات جنوبي شهرستان ،كيلومتري از ساحل 42تا  14
 42كه مجددًا دامنه ارتفاعات جنوبي البرز بـه سـواحل خلـيج گرگـان نزديـك شـده اسـت، حـداقل         

سازند شيلي شمشـك  هاي  دامنهبه ثبت رسيده است. وجود طبقات ناپايدار كنگلومرائي و لغزش  زمين
 ت افزايش تعداد اين پديده طبيعي بوده است. عل ،در شرق استان مازندران

لغـزش   زمـين داراي اسـتعداد   ،سـاحلي دريـاي خـزر   هـاي   اسـتان همچون ديگـر   ،استان گلستان نيز
 42به ثبـت رسـيده اسـت. حـدود     لغزش  زمين 444كه در سطح اين استان  طوري به تاس چشمگيري

 4مورد در محدوده بندر گز،  32كه حدود  دان دادهنوار ساحلي رخ از كيلومتري  02در بازه لغزش  زمين
 . بوده استمورد در محدوده بندر تركمن و مابقي در محدوده شهرستان كردكوي 

هاي واقع در بخش شرقي استان مازندران، رخنمون وسيع  همچون لغزش ،ها نيز علل وقوع اين لغزش
 و بارش شديد فصلي  ها  دامنهو شيب نسبتاً تند  ،كواترنر از يك سوهاي  آبرفتسازند شيلي شمشك و 
هـا و تغييـر كـاربري     انـدازي انسـان   دست ،گيالن تا گلستانهاي  استانالبته در از طرف ديگر است؛ 
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از  ،ويژه در محدوده شهرسـتان چـالوس   ها به قطع درختان و احداث راه ،كشاورزياراضي  ها به جنگل
 . ديگر علل مهم در وقوع آنها بوده است

 
 های به ثبت رسیده در استان مازندران پراکنش زمین لغزش 51-4شکل 
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 های به ثبت رسیده در استان گلستان پراکنش زمین لغزش 51-4شکل 

 دستگاهی و پراکنش آنها در استان گلستانهای  لرزه های زمین کانون

لرزه در استان گلستان، از مجموعه اطالعات آرشيو  زمين 344هاي،  ها و اطالعات كانون داده
-3184ساله ) 83شناسي و مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران در بازه  المللي زلزله پژوهشكده بين

 ، 0، 0/0ها  با بزرگاي  دهد كه شديدترين زلزله مي ها نشان است. اين داده  ( گردآوري شده3030
رخ داده است.  3180و 3181،  3104، 3133هاي   ترتيب در سال ريشتر امواج دروني به 0/4،  8/4
 1/3ريشتر بوده، و  4با بزرگاي بزرگتر از  درصد 33واقعه زلزله در استان گلستان، حدود  344از 

آلجه در منطقه  هايي مانند نفت اند. هرچند گلفشان ريشتر بزرگا داشته 0تر از  آنها بزرد درصد
هاي رخ داده در اين  لرزه روند، تراكم زمين شمار مي ساختي به هاي نوزمين ساحلي اين استان از جلوه
 منطقه، بسيار كم است. 
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 دستگاهی و پراکنش آنها در استان مازندرانهای  لرزه های زمین کانون

لرزه رخ داده، كه  زمين 423جمعاً  3133-3184هاي  در منطقه ساحلي استان مازندران، بين سال
و مؤسسه شناسي  زلزلهالمللي  از مجموعه اطالعات آرشيو پژوهشكده بينآنها و اطالعات ها  دهدا

دهد  مينشان اطالعات بدست آمده، .  اند شدهساله گردآوري  74بازه اين ژئوفيزيك دانشگاه تهران در 
  هاي سالريشتر امواج دروني به ترتيب در  4/4، 4/4، 0، 1/7 با بزرگايها  زلزلهكه شديدترين 
با درصد  8/3حدود  ،واقعه زلزله در استان مازندران 423رخ داده است. از  3100و 3181، 3110،3133
ي ها زلزلهاند. غالب  ريشتر بزرگا داشته 0آنها بزرگتر از درصد  4/2كه  ،ريشتر بوده 4از يش بزرگاي ب

همچنين در نوار ساحلي  ؛ريشتر دارند 1بزرگاي كمتر از  ،ثبت رسيده در استان مازندران دستگاهي به
در فواصل بيش از  ويرانگر، لرزهاي زميني مخرب رخ داده است و بيشتر ها زلزلهندرت  به ،اين استان

 كيلومتري نوار ساحلي قرار دارند.  02

 دستگاهی و پراکنش آنها در استان گیالنهای  لرزه های زمین کانون

، و مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهرانشناسي  زلزلهپژوهشكده بين المللي اطالعات بدست آمده از 
. شديدترين دارد (3080-3184ساله ) 321در بازه ، در استان گيالنلرزه  زمين 342نشان از وقوع 

، 3147 ،3103 هاي  سالريشتر امواج دروني به ترتيب در  0/4و  8/4 ،0 ،0، 0/0 با بزرگايها  زلزله
حدود  ،استان مازندرانرويداد زمينلرزه دستگاهي  342 جموعم رخ داده است. از 3172و 3103 ،3080
آنها درصد  0كه  ،ريشتر بوده 4ي دستگاهي( با بزرگاي بزرگتر از ها زلزلهاز كل درصد  0/0زلزله ) 32

بزرگاي  ،ي دستگاهي به ثبت رسيده در استان گيالنها زلزلهاند. غالب  ريشتر بزرگا داشته 0بزرگتر از 
ترين سال قرن گذشته براي  لرزه پر ،ريشتر 4تر از  زلزله بزرد 4با  3103ريشتر دارند. سال  4 تا 1بين 

ريشتر در نوار  4همچنين در نوار ساحلي اين استان فقس يك زلزله بزرگتر از  ؛استان گيالن بوده است
يلومتري ك 02مخرب در فواصل بيش از  لرزهاي زمينو بيشتر  ،ساحلي و حوالي هشتپر رخ داده است

 . اند رخ دادهنوار ساحلي و اطراف رودبار 
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 (5111های استان گلستان)پژوهشکده زلزله شناسی،  لرزه های  زمین پراکندگی کانون 54-4 شکل
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 (5111شناسی،  های استان مازندران )پژوهشکده زلزله لرزه زمین های پراکندگی کانون 51-4 شکل
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 (5111شناسی،  استان گیالن)پژوهشکده زلزلههای  لرزه زمین های کانونپراکندگی 52-4 شکل
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 دریای خزر مناطق ساحلیدر  گرائی روانقابلیت 

شود. اين پديده  از دست رفتن مقاومت يا سفتي خاك مي موجب ،خاك هنگام وقوع زلزله گرايي روان
تراوش آب از وسيله  هصورت جوشش خاك، تشكيل منافذ خروج گل در سطح زمين ب به ممكن است
 بههاي وسيع،  با ايجاد شرايطي مثل ماسه روان در مساحتاوقات اي  يا در پاره ،هاي زمين طريق ترك
لغزش، تسريع در شكست سدهاي خاكي، شناورد  ها، وقوع زمين ها، كج شدن ساختمان نشست سازه

 گرايي روانپديده شود. منجر هاي سبك، حركات غيرطبيعي زمين يا ساير انواع خطرها  شدن ساختمان
اتفاق افتاده از آب  عاشبامنفصل هاي رسوبي متشكل از ماسه  ها طبق مشاهدات، اغلب در اليه خاك
 اين پديده  ،دار و رس روان نيز هاي شن دار، ماسه هاي سيليت هاي متراكم ماسه البته در ماسه ؛است

 (. 3170، بهرنگي)حيدري، و  دهد رخ مي

 گرائی روانسازوکار و علل وقوع 

اشباع تمايل به متـراكم شـدن و در    منفصلاليه رسوبي از ماسة  كهاي شديد، ي هنگام وقوع لرزش
نتيجه كاهش حجم دارد. در صورت عدم امكان زهكشي )به دليل باال بودن سرعت بارگذاري نسـبت  

منجـر  تمايل به كاهش حجم بـه افـزايش در فشـار آب منفـذي      ،به سرعت نفوذپذيري الية رسوبي(
اي، معادل تفاوت بين فشار كل و  خواهد شد. تنش موثر )نمايانگر مقاومت خاك( در اليه رسوبي ماسه

توانـد تـا مقـداري     هاي نوساني زمين، فشار آب منفذي مـي  فشار آب منفذي است. با افزايش حركت
غيرچسـبنده   چون مقاومت برشي يك خـاك  ،بنابراين ؛مساوي با فشار كل وارده )دوباره( افزايش يابد

گونه مقاومت برشـي نخواهـد    است، در اين حالت ماسه داراي هيچمتناسب مستقيماً با تنش موثر آن 
پيدا خواهد كرد. پديده ماسه جوشان و ايجاد شرايطي مثل ماسـه   گونه آباي حالت  بود و نهشتة ماسه

)حيدري،  يش آمده استپ گرايي رواندهد كه حالت  نشان مي (هنگام وقوع زلزله)روان در سطح زمين 
  (.3170، بهرنگيو 

هـاي   هاي غيرچسبنده اشباع با تراوايي كـم ماننـد ماسـه    خاكمانند ، گرايي روانهاي مستعد  در خاك
اثر  بركه  بودههاي برشي  زلزله ناشي از اعمال تنشوقوع هنگام  گرايي روانها، حالت  ريزدانه و سيلت

شـود. در شـرايس    مـي منجر شش و فرونشست در نهشته رسوبات به پديده جو ،انتشار امواج رو به باال
 ؛هر جزء خاك تحت تنش همه جانبه ناشي از وزن خاك سربار قرار دارد ،از وقوع زلزله پيش ،طبيعي

ولـي از   كنـد،  مـي پيـدا  تمايل ماسه به كاهش حجم ذرات زلزله،  ناشي از نوسانيبا اعمال يك تنش 
، اسـت سسـت   خـاك  رخ آب نـيم از سرعت زهكشـي   مراتب فراتر بهها  سرعت اعمال تنش كه اييجآن
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آيـد. بـا    صورت شناور درمي خاك بهاقزايش يافته و ، فشار آب منفذي فراهم نشدهفرصت تغيير حجم 
كاسـته شـده و در پـي آن    بـه سـطح زمـين    صعود آب منفذي با  فشار ،(گرايي روانوقوع اين پديده )
علـت شـرايس    بـه  كنـد.  مـي نشست شده و سطح زمين ي چشمگيرتغيير حجم دچار اي  رسوبات ماسه
 نخواهد بود. يكنواخت زمين نشست روند در محل،  اي رسوبات ماسهغيرهمگن 

 گرائی روانهای ناشی از پدیده  خرابی

 :شوند ميبه سه دسته تقسيم  گرايي روانر اثر پديده بهاي زمين  گسيختگي

 گسترش جانبي 

كـه   هاي سطحي خاك در امتداد موازي بـا سـطح زمـين    اليهعبارت است از حركت گسترش جانبي 
هاي بسيار ماليم و كمتر  ا در شيب. گسترش جانبي، معمولًيابد ميكاهش مقاومت برشي موجب آن  به
اين ناشي از وقوع سازه، نشست يك در زير  دليل غيرهمگن بودن خاك بهآيد.  وجود مي بهدرصد  4از 

 كند.  ميگسيختگي را دچار ساختمان  ،وجود آمده كششي بههاي  تنشنامتقارن بوده و پديده 

 شكست جرياني

هـايي از تـوده    يا بلـوك  شده گونه آبخاك به صورت  بخش عمدهافتد كه  اين پديده وقتي اتفاق مي
كـه شـيب   افتـد   اتفـاق مـي  هاي جرياني وقتـي   جاري شود. لغزش گونه، آباي از خاك  خاك بر اليه

 باشد.درصد  4تر از  بزرد

 كاهش ظرفيت باربري

اسـت.  گرايـي   از پيامدهاي پديـده روان در خاك  چشمگيرهاي  تغيير شكلو افت زياد ظرفيت باربري 
اند ممكن است دچار نشسـت، كـج شـدگي يـا حتـي       هايي بنا شده روي چنين خاكبر هايي كه  سازه

سازه زبرين واژگوني  زياد باشد، كج شدگي و يا گونه آبهاي خاك  واژگوني شوند. وقتي ستبراي اليه
وجـود آيـد(، يـا در     هگونگي در سطح زمين ب بگونه كم باشد )آ قتي ستبراي خاك آبافتد. و اتفاق مي

قرار داشـته باشـد، كـج     گونه آبروي يك الية رسوبي بر با ستبراي زياد  گونه آبصورتي كه خاك نا
هـاي قـائم ناهمسـان وجـود      ولي احتمال نشسـت  ،گيرد ها صورت نمي شدگي شديد يا واژگوني سازه

هاي مـدفون، نظيـر مخـازن     سازهبه  گرايي روانافزايش فشار آب منفذي در اثر پديده خواهد داشت. 
گسـتردگي   شـود.  ه شـدن آنهـا مـي   شكسـت فشـار آورده و منجـر بـه     زيرزميني و خطوط انتقال لولـه 
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. اگـر  اسـت هـا   يزان خسارات وارده بـه سـازه  تعيين كننده مطور مستقيم و غيرمستقيم  بهگرايي،  روان
در  ؛خسارات وارد به سازه بيشـتر اسـت   ،اي با ستبراي زياد صورت گيرد در يك اليه ماسه گرايي روان
هاي خيلي نازك )عدسي( خاك باشد، خسـارات وارد بـه سـازه     محدود به اليه گرايي رواناگر  ،مقابل

 كمينه خواهد بود.

 ائیگر روانهای کاهش خطر  روش

، به عنـوان يـك   گرايي روان  الزم است با احتمال وقوع پديده ،خيز بودن اكثر نقاط كشورمان دليل لرزه به
بـا در  بايد ، گرايي روانهاي مستعد  جديد در محل  طراحي سازهبنابراين هرگونه خطر جدي برخورد شود. 

براي كاهش يا از بين بردن احتمال هاي مختلف  حل نظر گرفتن احتمال وقوع اين پديده و استفاده از راه
 اند از: عبارت  براي يك سازه گرايي روانهاي مختلف براي مقابله با خطر  حل صورت گيرد. راه ،وقوع آن

 شود؛ اصالح گرايي روانشرايس خاك محل براي مقابله با پديده  3

؛انتقال پيدا نكند گرايي روانتا بار ساختمان به خاك مستعد  ،استفاده از پي عميق 0

در صـورتي كـه محـل ديگـري بـدون مشـكل        ،يا تغيير محل آن طرحنظر كردن از  صرف 1
؛وجود داشته باشد گرايي روان

بـه معنـي قبـول     ؛ ايـن گرايـي  روانبدون در نظر گرفتن  ،با طراحي سازه هقبول خطرهاي مربوط 4
است. آنيا حتي به خطر انداختن سرمايه و موجوديت  طرحمشكالت ناشي از عدم اطمينان در 

 به کمک اصالح خاك گرایی روانکاهش خطر 

مختلفي براي اصالح شرايس خاك وجود دارد كه استعداد خـاك محـل بنـاي سـازه بـراي      هاي  روش
 اند از: ها عبارت اين روش .دهند را كاهش مي گرايي روان  پديده

  ؛گرايي روانهاي مستعد  گودبرداري و تعويض خاك 3

 ؛گودبرداري و تراكم خاك موجود طبق اصول مهندسي 0

جملـه عناصـر تسـليح     از ،هاي بهبود يافته بـا مـواد افزودنـي    گودبرداري و تراكم خاك 1
 ؛مهندسي هاي روشپليمري، طبق 

شدن كـه بـه   گرا  هاي غيرقابل روان گودبرداري خاك موجود و جايگزين كردن با خاك 4
 اند. طرز مناسبي متراكم نشده
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 چگالتر کردن خاك موجود 

   ؛هاي تراكمي كوبيدن شمع 3

         ؛اي شناور تراكم لرزه 0

 ؛تراكم ديناميكي 1

؛هاي لرزنده ميله 4

.تزريق تراكمي 4

 بهبود در جای خاك به کمک تغییر ماهیت آنها 

 ؛هاي موجود با مواد افزودني اختالط خاك 3

هـاي غيرقابـل    موجود با روش فوراني و جايگزين كردن آن با خاكبرداشت خاك  0
 .گرا شدن روان

 دریای خزرمناطق ساحلی  گرائی روانبررسی قابلیت 

اسـاس   هاي جنوبي درياي خزر، كه در ايـن كتـاب ارائـه شـده، بـر      كرانه گرائي روانقابليت هاي  نقشه
بـا مقيـاس    ،كشـور  گرائـي  رواننقشـه پايـه   . نـد ا كشور تهيه شـده پايه موجود هاي  نقشهاطالعات و 
شـده   منتشرپژوهشكده مهندسي زلزله و لرزه شناسي  در( 3174و همكاران،  پناه كمك) 3:3222222

و هيدروژئولوژي و انجام بازديدهاي ميداني و تكميل  شناسي زمينهاي  نقشهاساس  نقشه پايه براست. 
 ،عـالوه بـر آن   ؛سـطحي تهيـه شـده اسـت    هاي  تهنهشزميني و  زيرهاي  آبهاي ويژه مربوط به  فرم

است. بديهي است اطالعات  لحاظ شدهاراضي ساحلي نيز  گرائي رواناطالعات محلي مطالعه شده از 
در ايـن  . اسـت پايه و دقت آنهـا در همـان انـدازه    هاي  نقشهها مطابق مقياس  ارائه شده در اين نقشه

كيلومتري از نوار سـاحلي در چهـار رده    02اراضي ساحلي در بازه  گرائي روانقابليت  يها نقشهكتاب، 
 .اند شدهخيلي زياد تفكيك  گرائي روانبدون قابليت، قابليت كم، قابليت متوسس و باالخره 

 منطقه ساحلی استان گیالن گرائی روانقابلیت  

تـرين اقلـيم    بارشجايگاه پرو جنوبي درياي خزر هاي  كرانهبخش غربي  ،منطقه ساحلي استان گيالن
و غيرچسـبنده تركيـب يافتـه    اي  ماسهدشت سيالبي آن از رسوبات  ،و از طرفي رود شمار مي بهكشور 
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شـرايطي را پديـد    ،از محل منطقه ساحلي به دريـا  ،آبراهه و رودخانه دائمي ها دهاست. زهكش شدن 
 باشند.اشباع ستون رسوبات از آب  ،آورده است كه در بيشتر اوقات سال

آنها عموماٌ پرخطر و بسـيار   خيزي  لرزهگسل فعال و جنبا بوده كه شدت  ها دهعبور  عرصهمنطقه اين 
بـا قابليـت    هـاي   عرصـه عمـدتاً از   ،خطر است. مجموعه اين شرايس باعث شده است ايـن منطقـه   پر

فتـي و  دقيقـاً منطبـق بـر دشـت آبر     ،زيـاد  گرايي روانزيادي تشكيل شده باشد. مناطق با  گرائي روان
 . اند يافتهدريايي تركيب اي  ماسهرسوبات ساحلي است كه از رسوبات 

شناسي خود به دفعات و در نقاط مختلف با باال رفتن  در طول تاريخچه زمين ،نوارساحلي استان گيالن
ها در  ها و مرداب رودخانه رانهآمدن سطح آب درياي خزر مواجه بوده است. مروري اجمالي بر ك و پائين

سازد كه بعد از هر باالآمدگي سطح  جنوب چمخاله تا انتهاي مرداب انزلي، اين واقعيت را آشكار مياز 
كه در اين نوسان متـأثر شـده پوشـش    را اي  آب دريا، يك اليه رسوبي جديد، شكل گرفته و محدوده

تا كوليـور،   آباد داده است. مصالحي كه ناحيه شمالي مرداب انزلي را پوشانده، خصوصاً از نواحي طالب
شه گياهان يكه در ميان آنها مقداري از بقاياي درختان و رتشكيل شده است هاي ماسه  عمدتاً از اليه
 شـده گذاري در مرداب انزلي بـه علـت گسـترش آب دريـا، موجـب       رسوب يندفراافزايش  وجود دارد.

هاي سست  گياهان و قطعات زيادي از درختان قديمي در رسوبات مدفون و بافت خاصي از اين عدسي
 .دهند تشكيلها  و ضعيف در داخل اليه

 هاي جنوبي دريـاي خـزر،   كرانهدر حفر شده گمانه  02 (،3182موجود )روحبخش، براساس اطالعات 
و بعضـاً   SM, SPهاي ريزدانه مشتمل بـر   متري عمدتاً از ماسه 32هاي موجود تا عمق حدود  نهشته
است. اين رسـوبات در اعمـاق    شدهتشكيل محيس رسوبي مشابهي در  SP-SMهاي حدفاصل  خاك

بـا ضـخامتي    MLو يا الي  CLمختلف داراي قطعاتي از صدف و در بعضي نواحي لنزهايي از رس، 
 .هستندكمتر از يك متر 

هـاي سـطحي    ، درصد مصالح ريزدانه در اليهمنطقه كوليورنزديكي به منطقه ليجاركي و  با فاصله از
از  هـاي  عدسيبعضاً بوده و ماسه متشكل از متر  34هاي خاك تا عمق حدود  . اليهيافته استكاهش 

 74بـا فاصـله رومركـزي حـدود      3103. در زلزله شديد منجيل كه در سال شود ميرس در آنها ديده 
حركـات شـديدي شـد و    موجـب  كيلومتر از منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاد، در نواحي مختلف استان 

منـاطق زيـادي دچـار     ،در خـالل ايـن زلزلـه    كـرد؛ به شهر رشت )مركز استان( وارد  زياديخسارات 
منشاء  هاي دور رخ داده كه عمدتاً هاي نسبتاً مهم نيز در گذشته شدند. تعداد ديگري زلزله گرايي روان
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انزلي و شمال  بندر حومه خورده البرز وجود دارند. مختلفي بوده است كه در مناطق چينهاي  گسلآنها، 
ترين شـتاب   هستند كه حتي براي پائين واحيشمار ن انزلي و نوار ساحلي استان گيالن در غربي مرداب

 .در آنها باال است گرايي روانخطر وقوع  زلزله،

 طقه ساحلی استان مازندرانمن گرائی روانقابلیت 

كامالً مشـابه ايـن وضـعيت در اسـتان      ،در منطقه ساحلي استان مازندران گرائي روانشرايس و قابليت 
غير چسبنده، باالبودن تـراز  بافت با ، رسوبات توجه . اين استان نيز داراي بارش باران قابلاستگيالن 

و ارتباط نزديك  ،آنهاهاي  كرانه اتستون رسوبدر ها  رودخانهآب زير زميني، تزريق دائمي آب توسس 
بخـش عمـده منطقـه    را بـراي  زيـادي   گرائـي  روانقابليت جنبا و فعال البرز هاي  گسلاين مناطق با 

شـمار   بـه لغـزش   زمينجايگاه رويدادهاي بسيار  ،منطقه ساحلي استان مازندران. رقم زده استساحلي 
طبقـات رسـوبي    گرايـي  روانبه شـدت فعـال شـده و     اي زهلرهاي  با وقوع تنشرود  ميانتظار رفته و 
 رخ دهد. اي  ماسهمنفصل 

هـاي   هاي رسوبي منفصل بـه سـمت شـرق اسـتان مازندران)دامنـه      اي نهشته با افزايش تركيب ماسه
است. در نقشه  بيشتر شده گرائي روانبا قابليت  هاي عرصهقابليت و گستره (، جنوبي بهشهر تا نوكنده

، انـد  شـده بنـدي   پهنه گرائي روانخطر  در محدوده بي، سنگيسخت متشكل از واحدهاي مناطق  ،پايه
مزارع كشاورزي از يك سو و پوشش ضخيم توسعه زدايي و  جنگل ،كاربري تغيير كه است  حالي اين در

زياد  خيزي لرزهو باالخره استعداد  ها زياد رخنمونشيب  ،سخت شناسي زمينخاك بر روي سازندهاي 
هـاي   صـورت اجـراي طـرح    شـود، در  شوند. لذا توصيه مـي  مستعد پديده مناطقاين واهد شد باعث خ

دقيـق  بنـدي   پهنهو  گرائي روانتفصيلي مديريت يكپارچه در منطقه ساحلي استان مازندران، مطالعات 
  شود. آنها انجام

 منطقه ساحلی استان گلستان گرائی روانقابلیت 

 دشـت و  ژئومورفولـوژي هـاي واحـد    لنـدفرم ، از استان گلستانساحلي درصد از منطقه  81بيش از 
ويژه طـي كـواترنر    عمق دريايي شكل گرفته است. تداخل فرايندهاي رودخانه هاي و دريايي به كم

هاي رسي/سيلتي شـده   اليه اي با ميان ناهمگون از طبقات ماسهرسوبي توسعه توالي پسين، موجب 
هـاي   اليـه نوسانات مكرر تراز آب درياي خزر بر روي اين دشت مسطح باعـث شـده اسـت    است. 
بـر روي آنهـا    اي رودخانـه و سـپس رسـوبات    شدهبر روي رسوبات دشت سيالبي نهشته  ،اي ماسه

 نهشته شوند. 
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بـه   هايي تبـديل  بوده و در بخشاشباع زميني غالباً از آب  به علت باالبودن تراز آب زير ،ها عرصهاين 
پـذير تبخيـري    لذا رسوبات انحالل؛ . اين اراضي داراي زهكشي ضعيفي هستنداند شدهاراضي باتالقي 
 هاي خاك وجود دارد.  نيز در بين اليه

بااليي هستند  اي تودهداراي استعداد حركات و مشرف به دشت ساحلي،  هاي جنوب خليج گرگان دامنه
بـارش بيشـتر و   پـذيرش   هـا،  دامنـه تر  رسيده است. شيب تنددر آنها به ثبت لغزش  زمينمورد  ها دهو 

نسبت به  گرايي روانقابليت  شده ودر ستون رسوبات دائمي آب تزريق موجب  ها، آبراههارتباط آنها با 
پايه كليه منـاطق و نـوار سـاحلي    هاي  نقشه. در مراتب بيشتر شده است استان بهديگر مناطق ساحلي 

هرچند عوامل مـؤثر در ايجـاد ايـن     ؛اند شدهبندي  زيادي رده گرائي روانيت داراي قابل ،استان گلستان
قابليـت   ،هـاي جنـوبي سـواحل اسـتان     بخـش  بوده، اماقابليت در نوار ساحلي استان گلستان متفاوت 

تمام اراضي ساحلي استان گلسـتان   ،اي لرزهبا وقوع تنش رود  ميدارند. انتظار  گرائي روانبيشتري در 
هـاي شـمالي و جنـوبي اسـتان و      ليكن شـكل آن در بخـش   ،قرار گيرند گرايي روانر در معرض خط

 خطرات ناشي از آن متفاوت خواهد بود. 

بـدون   ، يافتـه سخت شـده تركيـب    شناسي زمينارتفاعات استان كه از سازندهاي  ،پايههاي  نقشهدر 
پوشـيده از طبقـات خـاك در آنهـا اسـتعداد      هـاي   دامنـه  امـا  ،انـد  شـده رده بنـدي   گرائي روانقابليت 
 خواهند داشت.  اي لرزهب و تنش آرا در حضور  گرائي روانخزش و  ،لغزش زمين
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 (5111، لرزه زمینمنطقه ساحلی استان گیالن )پژوهشکده  گرایی روانقابلیت  51-4شکل 
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 (5111، لرزه زمینمنطقه ساحلی استان مازندران )پژوهشکده  گرایی روانقابلیت  51-4شکل
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 (5111، لرزه زمینمنطقه ساحلی استان گلستان )پژوهشکده  گرایی روانقابلیت  51-4شکل
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 های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  برنامهاجرای  وی زمینمخاطرات 

منـد شـناخت     ريـزان عالقـه   كه برنامه بودههاي زمين  مشخصهترين  مهمز ا ،ناشي از زمينمخاطرات 
بـر   زمينـي طور خالصه تأثير شرايس موجود مخـاطرات   به ،آنها هستند. در اين قسمت مهاروضعيت و 

 اجراي طرح مديريت يكپارچه در مناطق ساحلي بيان و مالحظات الزم ذكر شده است. 

هـايي   اتخـاذ سياسـت   ،هاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي راهكار به تهيه كنندگان برنامهترين  مهم
كـاهش مخـاطرات   هـاي   روش مطلـب،  اين مخاطرات را كاهش دهد. در ادامـه  پذيرياست كه خطر

 ارائه شده است.  زمينناشي از 

 لرزه  زمین مخاطراتکاهش 

، اطالعـات  متفـاوت  مشـاغل ي پيچيده است كه بسياري از مردم بـا  امر ،لرزه زمين مخاطراتكاهش 
 ي هـا  دهر. ارتباطـات بـين   شـود  مـي هاي متعدد را شامل  فراوان، نظرات مختلف، تصميمات و فعاليت

كـه ايـن    نشان داده شده است. با توجه بـه ايـن   01-4به صورت نمادين در شكل  ،اطالعاتي و مردم
 مخـاطرات ، واضح است كه مديريت تغييرات الزم بـراي كـاهش   شود مينمودار در صورت نياز ساده 

طور كامل يا محـدود بـا    به ،منطقه اي چالش انگيز است كه در آن همه مردم در هر وظيفه ،لرزه زمين
  .شوند ميآن درگير 

 لـرزه   زمـين به هر پديده فيزيكي )مانند جنبش زمين، گسيختگي زمين( همراه بـا يـك    ،اي لرزهخطر 
مي  اي لرزههاي بشري داشته باشد. بنابراين خطر  متنوعي بر فعاليت ممكن است آثاركه  شود ميگفته 
 صورت عددي ارزيابي شود.  به شرايس، كامال با عبارات توصيفي بيان يا به با توجهتواند، 

 خطـر در نتيجـه   ؛شـود  ميبراي مقادير معلوم از احتمال رويداد ارزيابي  اي لرزهخطر  معموالً ،در عمل
 : شود ميبا رابطه زير بيان  اي لرزه

 )ارزش(× )آسيب پذيري( ( × اي لرزه= )خطر  اي لرزه خطر
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صـورت   اي مشخص از خطـر ايجـاد شـده و بـه     است كه در اثر درجه يميزان خسارت ،3ريآسيب پذي
 خطـر براي اهداف طراحي يا بررسـي    .شود ميكسري از ارزش اقالم خسارت ديده مورد بررسي بين 

 :شود دنبال مي، مراحل زير اي لرزه

  ؛لرزه زمينهاي  و مكان چشمه ماهيتتعريف  3

 ؛لرزه هاي زمين چشمهفراواني براي  –تعيين رابطه بزرگا  0

 ؛لرزه هاي زمين چشمهجنبش زمين با فاصله از  0كاهندگي 1

 .براساس احتمال مورد نظر ،تعيين جنبش زمين )شتاب( در ساختگاه 4

تخمينـي و   ماهيـت آيـد،   شمار مي بيني وضعيت آينده به پيش ،اي لرزهاز آنجا كه تعيين وضعيت خطر 
و مقاومـت   اي لـرزه هـاي   فعاليـت  ميـزان بيني  تالش براي پيش ،لرزه زمين. بررسي خطر داردق نادقي
بخشي رو است كه  پيشخطاهايي لذا  ؛، زمين( در برابر آن، براساس دانش گذشته و حال استها سازه)

در مناطق ست. مستند اهاي  علت كمبود داده و بخشي بهناشناخته پديدآورنده هاي  يندافردليل  از آن به
. بنابراين با توجـه بـه   كند ر ميتغييلرزه  زمينمتناسب با ها  سازههاي طراحي  مشخصه ،مختلف جهان

 كامل، دلخواه و سطحي باشد.تواند  مي اي لرزهمورد نظر انجام ارزيابي خطر  طرحمنطقه و 

 گرائی روانکاهش خسارات فرونشست زمین و 

 تحكيم خاك

هاي پيشگيري از خسارات بيشتر در فرونشست زمـين   يكي از روش عنوان به ،هاي تحكيم خاك روش
كارگيري روش تحكيم در خاك  هاهداف ب متفاوت است. ههاي چسبند و خاك منفصلهاي  براي خاك

 :است، شامل موارد زير سست و منفصلهاي 

 ؛1ايجاد ظرفيت تحمل از طريق پرشدگي 3

 ؛افزايش سطح ظرفيت تحمل 0

                                                 
3
 vulnerability 
0
 attenuation 
1
 Self-bearing of fill 
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 .اي هاي لرزه در رويداد 3گونگي مقابله رفتاري خاك با آب 1

 
  لرزه  زمینجریان اطالعات و افراد درگیر در فرآیند کاهش خطر  10 -4شکل

                                                 
3
 Anti-liquefaction treatment 
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هاي وسيعي نياز دارد. گـاهي اوقـات    ها، به زمين عمراني در سازه سكوهاي بنادر و فرودگاه هاي طرح
خـاك انجـام   تحكـيم  اليروبي يـا  است. اين مهم با مرطوب يا واقع در آب، ضروري هاي  زميناحياء 
. اجـراي  شود اجرا ميصورت اجراي كوتاه و بلند مدت پرشدگي  ايجاد پايداري رفتار خاك، به .شود مي

ها كار . اين راهدهد ميي احداث شده در آينده را افزايش ها سازهاين تدابير، ظرفيت تحمل خاك زيرين 
گـونگي در نـواحي    ون اجراي رفتار مقابله با آبخاك در برابر حوادث طبيعي )همچ افزايش قابليتدر 

 .( موثر هستندلرزه زمينمستعد 

 
 (5111)مهشادنیا،  ای روش های تحکیم برای خاك های دانه 15-4شکل

 
 (5111)مهشادنیا،  دارای چسبندگی های  خاكهای تحکیم برای  روش 11-4شکل 

 شامل موارد زير است: هاي داراي چسبندگي، كارگيري روش تحكيم در خاك هاهداف ب

 ايجاد ظرفيت تحمل از طريق پرشدگي؛ 3

 ، در اين راستا كنترل تحكيم بلند مدت، تراكم و خزش ضروري است. 3تحكيم بازماندي بلند مدت 0

                                                 
3
 Long term residual settlement 
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 بندی پی

هـاي   عنوان يكي از راه ، بهتر عميقهاي پايدارتر  تا خاك ها سازه هاي منسجم در زير پي گاه ايجاد تكيه
توانـد   مـي مناسب، 3صورت بارگيري ، اما درپرهزينه و پيچيده بوده شيوه. اين رود شمار مي بهپيشگيري 

است. در اين طرح، بتون طويـل يـا    0بندي، تزريق گل حفاري غليظ روش جديد پي خيلي موثر باشد.
و تكيـه گـاه مطمـئن    چندين متر در خاك زيرين خود كه  شود ميهاي فوالدي به سازه متصل  ستون
تـوان از   آن مـي  باسنگين بوده مناسب است و  ها سازهاين راهكار در مواردي كه  داده شده است؛قرار 

 هاي سطحي تا حد زيادي جلوگيري نمود.  حركات خاك

سـازه   بـه عنـوان پـي   توانـد   ميهاي مستحكم شده  اي از بتون مجموعه ،در طرحي ديگر از اين روش
مطـابق بـا    بايـد  ،همچون خطوط لولـه آب و فاضـالب   ،هر يك از ملزومات ساختماني .شوداستفاده 

در مناطقي كه حركت يا جابجايي زمين ناشي از انقباض  .سازه طراحي شوند تغييرات ايجاد شده در پي
 اين راهكار اطمينان بخش است.  اجراي است،آماس( خاك هاي رسي  يا تورم )

دليل حجم رطوبت خود تحمـل   د شده را بهتوانند تغييرات ايجا ، نميبارگذاري زياد هنگامها  خاكاين 
از درخت گونه و به فاصله  ،به اندازه بندي روش پينزديك درختان باشند،  ها  سازهدر حالتي كه  كنند.

از بـروز   بايـد ، شوند ميبه اجبار در مجاورت درختان ساخته ها  سازه. در مناطقي كه داردسازه بستگي 
 . كردتغييرات مهم در ميزان رطوبت خاك جلوگيري 

 

                                                 
3
 carried-out 
0
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 :پنجمفصل 

مناطق ناپذير  منابع طبيعي تجديد

درياي خزر ساحلي
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 مقدمه

، در گذشـته پـر افتخـار    باشد ميترين تمدن بشري در كره خاكي  كشور ايران كه جايگاه يكي از كهن
داروسازي و غيره بوده  ،هاي زينتي، ساختماني خود شاهد كاربرد مواد معدني در ابعاد مختلف در زمينه

 . استنها مستلزم شناخت اين مواد و خصوصيات ذاتي آ ،است. استفاده از اين مواد معدني

هاي مديريت مناطق سـاحلي و   ها و طرح ناظر بر آن است كه انجام و توسعه مدل، اين فصل از كتاب
معـدني در  هـاي   ذخيره و پـراكنش قابليـت    مستلزم بررسي و شناخت نوع،مديريت خس ساحل، بويژه 

مطالعـات اساسـي   عنـوان يكـي از    بهناپذير  تجديدبررسي منابع طبيعي  ،رو منطقه ساحلي است. از اين
منـاطق سـاحلي    شناسـي  زمـين تعريف شده است. بديهي است تحليل جايگاه و وضعيت  شناسي زمين

كه ايران  امروزهبدون تحليل انواع، ذخاير و پراكنش مواد معدني امكان پذير نخواهد بود.  ،درياي خزر
ضروري است تـا تـوان    ،داند پيمايد و خودكفائي و اعتالي را هدف اصلي خود مي هاي ترقي را مي پله

الگوي بهينه استفاده از آنها را طراحي و در  ،خود را شناخته و براساس آنو منابع تجديدناپذير معدني 
 جهت توسعه پايدار به كار برد.

 ساحلی استان گیالن هتجدیدناپذیر منطقطبیعی منابع 

. اند يافتهساحلي است كه واحدهاي سنگي در نزديكي دريا رخنمون  هاي استاناز جمله  ،استان گيالن
 :شوند ميرسوبي تقسيم بندي  -ساختي زميندر دو پهنه  ،منابع تجديد ناپذير استان گيالن

 ي تالشها كوهالف( 

زاج، نسـوز، مصـالح سـاختماني، باريـت، كـائولن، ،        ، گـچ، سـنگ  زغـال روي، مس، آهن،  -كانسارهاي سرب
 ي تالش( استان گيالن هستند.  ها كوه، ميكا از جمله ذخائر معدني موجود در اين بخش) آهك سنگسيليس، 

 ب( پهنه دشت ساحلي

آبرفتـي  هـاي   نهشـته و پوشيده بـا   ،آشكار برونزدهاي سنگيآستارا فاقد  -انزلي -دشت ساحلي رشت
اي و  ويژه از نوع دامنه هب ،از معادن شن و ماسه چشمگيريجوان است.  اين منطقه واجد ذخاير بسيار 

  اي از تيتان، مگنتيت، خـاك صـنعتي و   ذخايز مطالعه شده دارايهمچنين  ؛تا ساحلي است اي رودخانه
 صدف آهكي است. 
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فلزي در استان گيالن انجام شده است. براسـاس   طرح اكتشافي ذخاير فلزي و غير 12كنون بال  بر  تا
هزار تن، دلوميت  422222هزار تن، تراورتن  10308222 آهك سنگذخاير قطعي  ،نتايج بدست آمده

 الشـه  سـنگ  هزار تن،  30222222هزار تن، سنگ چيني  4302222 سنگ زغالهزار تن،  3222222
 131022هـزارتن، گـابرو    840483هزار تن، گابروديوريت  3830222سيليس   هزار تن، 03738222

هـزارتن و بـاالخره    034222زارتن، ميكـا  هـ  0324222هزارتن، مرمريـت   0242222هزارتن، مارن 
در اسـتان گـيالن   معدن شناخته شده و به ثبـت رسـيده    44شد. حداقل با ميهزارتن  007222منگنز

درصد معادن كانسارهاي غير فلزي  02  ،آنها، معادن مصالح ساختمانيدرصد  72حدود وجود دارد كه 
شامل منگنز، سنگ آهـن،  گيالن، . كانسارهاي فلزي استان هستندو مابقي معادن كانسارهاي فلزي 

، سـنگ  زغال، سيليس كانسارهاي غير فلزي آن شامل كوارتز،  ، ومتال بوده سرب و روي، تيتان و پلي
 ؛. مناطقي از استان گيالن متناسب با ذخاير شناخته شده شهرت دارنـد باشند ميخاك صنعتي و تالك 

اسوله براي عناصر آهن و سيليس، لوشان و منجيل براي عناصر سرب و و م طور مثال منطقه رودبار به
رود براي  خان و گشت  خان رودچولي تالش براي عناصر مس و انواع اكسيدهاي فلزي، قلعه  روي، ميسه

عناصر آهن و طال و تيتان، منطقه آهندان الهيجان براي آهن، منطقه پاكده جيرنده براي خاك نسوز 
وري و ااحداث كارخانجـات فـر   منظور بهريزي  قابليت برنامه ،سنگ زغالعمارلو براي و باالخره منطقه 

 زائي را در مديريت يكپارچه مناطق ساحلي خواهند داشت.  اشتغال

 مطالعات اکتشافی مواد معدنی پیشینه

ـ   آكمبود   پوشش جنگلي، ـ   هثار معدني قابـل رويـت و ب ثير مـواد آلـي گيـاهي بـر روي نتـايج      أويـژه ت
هاي اكتشافي در استان گيالن چندان زيـاد   حجم بررسي شدهسبب  ،آزمايشگاهي تجزيه مواد معدني

هاي اكتشافي اين استان از نوع اكتشافات موضـوعي اسـت كـه     بررسي بيشتر ،نباشد.  به همين دليل
.( خـاك صـنعتي و .    سيليس، پـوزوالن،  آهك،  عمدتاً به منظور دستيابي مواد معدني غير فلزي )سنگ

در اي اسـت كـه    از نـوع ناحيـه   ،از مطالعات اكتشافي استان گيالن ميصورت گرفته است.  بخش ك
مـواد   جـوئي   پيمطالعات ثبت شده  پيشينهاستان )حوالي رودبار( اختصاص دارد.  غربي جنوب قسمت

 به شرح زير است: ،معدني در استان گيالن

    ؛منجيل 3:322222برگه ژئوشيميايي در  اصولياكتشافات  3

    ؛هزار تنكابن طرح اكتشافات ژئوشيميايي در منطقه سه 0

 ؛مطالعه ژئوشيمي تاالب انزلي 1
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 ؛خلخال 3:322222 در محدوده برگه اصوليگزارش اكتشافات ژئوشيميايي  4

 3:322222برگـه   شرقي بخش جنوب –اسالم 3:42222برگه  اصولياكتشافات ژئوشيميايي  4
     ؛خلخال رضوانشهر

  ؛آق اولر)خلخال( 3:42222برگه  اصوليژئوشيميايي  اكتشافات 0

 ؛فلزي منطقه رودبار طرح مطالعات اكتشاف مقدماتي عناصر فلزي و غير 7

     ؛اكتشاف چكشي منطقه ضياء كوه )سياهكل(شناسي و  زمينگزارش  8

      ؛گزارش اكتشاف مقدماتي در منطقه ميسه چولي تالش 3

      ؛ژئوشيميايي منطقه ضياءكوه)سياهكل(گزارش اكتشاف نيمه تفصيلي  32

  ؛نكارمن فشاني آتشمواد معدني در سازند  سنجي قابليتو جوئي  پي 33

  ؛هاي معدن آهندان الهيجان آهن و ساير انديس گزارش طرح اكتشاف سنگ 30

  ؛گزارش بازديد از گرانيت الهيجان 31

  ؛آهن آهندان الهيجان گزارش اكتشاف مقدماتي سنگ 34

  ؛غرب لنگرود ژئوشيميايي مناطق جنوب و جنوبمطالعات  34

   ؛مواد معدني در منطقه شرق رودبار) ناحيه جرانده( جوئي پيگزارش  30

   ؛اي نواحي مستعد ميكا)جلد دوم( و اكتشاف منطقهجوئي  پيطرح  37

   ؛همدان –خراسان  –گيالن  –مركزي  هاي  استانگزارش كانه آرايي ميكا در  38

  ؛تفصيلي ميكا در چهار استان كشور گزارش نهاي اكتشاف نيمه 33

 ؛رشت 3:322222اكتشافات ژئوشيميايي و كاني سنگين در ورقه  02

هاي فشار قـوي   مهندسي و ژئوفيزيك در محل استقرار دكل شناسي زمينگزارش مطالعات  03
  ؛كيلو ولت نكا ـ جالل )منطقه واقع بين جنوب قائم شهرـ فيروزكوه( 422

 422هـاي فشـار قـوي     ژئوفيزيك در محل استقرار تعدادي از دكلمهندسي و  شناسي زمين 00
  ؛كيلو ولت نكا ـ حسن كيف )منطقه واقع بين آمل ـ تنگسر(

اي و ژئوفيزيـك هـوايي :گـزارش     هاي ماهواره طرح اكتشافات مواد معدني با استفاده از داده 01
سـنجي در برگـه    هاي ژئوفيزيك هوايي با استفاده از روش مغنـاطيس  تفسير داده و پردازش

  ؛مرزن آباد 3:322222

هاي  مهندسي و ژئوفيزيك مربوط به زير بناي تعدادي از برج شناسي زمينگزارش مطالعات  04
  ؛كيلو ولت نكا ـ حسن كيف ـ زياران 422فشار قوي 
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 422هـاي فشـار قـوي     مهندسي و ژئوفيزيك در محل استقرار تعدادي از دكل شناسي زمين 04
  ؛كيلو ولت نكا ـ حسن كيف )منطقه واقع بين آمل ـ تنگسر

هـاي   ــ گرگـان: گـزارش پـردازش و تفسـير داده      در زون چـالوس  اصولياكتشافات  طرح 00
آمل.  3:322222سنجي در برگه از روش مغناطيس ژئوفيزيك با استفاده

 ساحلی استان گیالن هتوان معدنی منطق

در  اكتشافي مواد معدني در منطقـه سـاحلي اسـتان گـيالن،    رغم وجود مشكالت براي مطالعات  علي
هاي اكتشـافي   طرح در قالبكه بيشتر  صورت گرفتهاخير به ذخاير معدني فلزي توجه الزم  هاي سال

معدن شناخته  04كيلومترمربعي قابل كار معدني استان حدود  0422در مساحت  به اجرا در آمده است.
 ارائه شده است. 3-4در جدول  آنهاترين  مهمشده وجود دارد كه 

آنهـا و اجـراي   در گـذاري   معدني فراواني وجـود دارد كـه سـرمايه   گيالن، شاخص و قابليت در استان 
داشته باشد؛ از ميان تأثير فراواني بر رشد و شكوفائي استان تواند  مي ،برداري عمليات اكتشافي و بهره

نما و تزئيني، مس، سـرب و  هاي  سنگهاي صنعتي، آزبست و تالك،  توان به خاك ميها،  اين قابليت
هاي معدني  گري، بنتونيت، منگنز و طال اشاره كرد. افزون بر توانمندي روي، سنگ آهن، ماسه ريخته

سنگ  زغالذكر شده، ذخايري چون معدن جيوه ديلمان و اشكور، معدن زاج در عمارلو و آهن ماسوله، 
رود، ليمونيت و بنتونيت در الهيجـان،   ن و ديلمان، سنگ ساختماني در سنگديلمان، سرب در بيدر ز

 ماسوله و لوشان وجود دارد. ،ديلمان ،سراي تالش ي خطبهها كوهمس در 

 (5111، های علوم زمین پایگاه دادهتوان معدنی استان گیالن ) 5-1جدول

 نام ماده معدني ذخيره )تن( شيوه استخراج نام معدن رديف

 شو كك سنگ زغال 222/322 استخراج ساليانه سنگرود سنگ زغالن دمع 3

 آهك سنگ222/022 استخراج ساليانه 0و  3آهك  سنگمعادن  0

 مارن آهكي222/422 استخراج ساليانه معدن مارن 1

معدن صدف دريايي آستارا و  4
 تالش

 صدف آهكي222/322 استخراج ساليانه

 خاك نسوز4222 استخراج ساليانه معدن خاك نسوز سنگرود 4

 بيوتيت4222 استخراج ساليانه معدن ميكاي املش 0

گري و  ماسه ريخته  سيليس، سنگ نما،222/422/3استخراج ساليانه مصالح ساختماني 7
 الشه سنگ
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آرائي بـه شـرح    احداث واحدهاي فرآوري و كانه برايگذاري  همچنين امكان سرمايه ،در استان گيالن
 :دارد وجودزير 

واحدهاي دانه بندي و توليد پودرهاي ميكرونيـزه آهكـي و سيليسـي هركـدام بـه ظرفيـت        3
 ؛تن 14222

؛تن 42222به ظرفيت  زغالواحد توليد بريكت  0

؛تن 0222واحد توليد بنتونيت اكتيو به ظرفيت  1

؛تن 0222ويژه سرب و روي هركدام به ظرفيت  وري مواد فلزي بهاواحدهاي تلغيظ و فر 4

 ؛تن 1222هاي ساحلي به ظرفيت  ماسه افشردهواحد تغليظ و  4

 .مترمربع 322222واحد گرانيت بر به ظرفيت  0

 (5111های علوم زمین،  )پایگاه داده آمار و اطالعات معادن استان گیالن 1-1جدول

 نام ماده معدني نام معدن رديف
 ذخيره جغرافيايي مختصات

 هزار تن
 شرح

طولعرض

 382 42 23 41 17 22 22 ميكاي سياه ميكا پرام سرامعدن  3
جنوب 
 املش

 ماسوله ................. 43 23 22 14 27 22 ميكا مون ماله 0

 ماسوله .................342................. ميكا مالباغ 1

 فومن 13 48 43 22 14 28 22 فلدسپات -ميكا مالباغ ماسوله 4

 املش 43 42 28 02 17 24 22 ميكا املش 4

 املش 342 42 8 32 17 24 22 ميكا علي گوابر 0

 ماسال 042 43 24 47 17 03 34 آهك سنگ آهك مركته ماسال 7

.................................................................... آهك سنگ رود آستارا طان 8

 .................112................. آهك سنگ كشفي آستارا 3
33 

كيلومتري 
 آستارا غرب

 .................0222................. آهك سنگ مركيه ماسال 32
40 

كيلومتري 
 رشت غرب
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 .................382................. آهك سنگ لوسير آستارا 33
07 

كيلومتري 
 آستارا

30 
دولوميت مربوي 

 جنوبي
 املش 422 42 20 44 10 41 20 دولوميت

31 
دولوميت مربوي 

 شمالي
 املش 4222 42 20 44 10 41 37 دولوميت

.................................. 43 27 44 17 30 43 آهن تاناورود 34

.................................................................... سنگ آهن گرمابدشت رودسر 34

 ماسوله .................74................. سيليس ماسوله و الهيجان 30

 رشت .................74................. سيليس چارودي لو 37

.................................................................... الشه سنگ لمير تالش 38

 رودسر 3402 42 34 00 10 43 38 الشه سنگ رود مالون كاك 33

 آباد رحيم................................................... الشه سنگ آباد سيجاركي رحيم 02

.................................................................... الشه سنگ آباد آستارا عباس 03

 فومن 0042 43 32 22 17 30 22 الشه سنگ سراي فومن كاشي 00

................................................... الشه سنگ رود كان 01

38 
كيلومتري 
جنوب 

 آستارا شرق

04 
كوالك محله 

 لنگرود
 .................................................................... الشه سنگ

 تالش................................................... گرانيت ليسار تالش 04

00 
گابروديوريت 
 ماسوله

 فومن................. 43 34 22 17 34 22 گرانيت

 آستارا................. 48 4 22 17 1 22 مس شاه ميل 07

 طالش................. 48 42 12 18 43 22 مس شاه ميل 08

 املش 4102 42 20 22 10 41 22 مرمريت شيه 03
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 .................302................. سنگ چيني سفيد كتكه 12

14 
كيلومتري 
جنوب 
 رشت

 فومن................................................... سنگ تزئيني مسكاي ماسوله 13

 آستارا................. 48 44 22 18 02 22 نلكائو جانلوبي  رس بي 10

 آستارا................................................... صدف دريائي صدف آستارا 11

 
 پراکندگی انواع معادن به ثبت رسیده استان گیالن  5-1شکل 
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 ساحلی استان گیالن هوضعیت تفصیلی منابع تجدیدناپذیر منطق

ي هـا  گـزارش وضعيت تفصيلي منابع تجديدناپذير مناطق ساحلي استان گـيالن بـر اسـاس خالصـه     
اكتشافي معادن استان ارائه شده است. در اين قسمت اطالعات فني، نتايج آناليزهاي كمي و كيفـي و  

 جدولوضعيت رخنمون مواد معدني و امكان استحصال از معادن و كاربردهاي آنها ارائه شده است. در 
هاي صادره برحسـب   ميزان ذخيره باقيمانده معادن بدون احتساب ذخاير مربوط به گواهي كشف 4-1
 ارائه شده است. تن

 (5111، های علوم زمین پایگاه دادهمیزان ذخیره معادن موجود استان ) 1-1 جدول

 ميزان ذخيره به تن نام ماده معدني رديف

 222/222/308/10 آهك سنگ 3

 222/222/422 تراورتن 0

 222/222/222/3 دلوميت 1

 222/222/302/4 سنگ زغال 4

 222/222/222/30 چيني سنگ 4

 222/222/738/03 الشه سنگ 0

 222/222/830/3 سيليس 7

 222/483/840 گابروديوريت 8

 222/022/131 گابرو 3

 222/222/242/0 مارن 32

 222/222/324/0 مرمريت 33

 222/222/034 ميكا 30

 222/222/007 منگنز 31

 ارژيليت نسوز زغال سنگ البرز غربيذخاير 

در  بوده،كيلومتري غرب معدن  7كه نام آن مشتق از روستائي به همين نام در فاصله  ،معدن سنگرود
واقع شده و از نظر تقسيمات كشوري در استان گيالن و شمالي  10˚43΄و شرقي 43˚42΄مختصات 

بيشتر از نوع كائولينيت بوده و در  ،خاك نسوز معدن رودبار قرار دارد.در بخش عمارلو شهرستان 
جالي چرب و صابوني خود را از دست داده و  ،يابد خاك نسوز نقاطي كه درصد آلومين افزايش مي

 ،ها ، در اين گونه نمونهدهد ميرنگ تغيير شكل  رنگ آن از خاكستري به خاكستري روشن و نخودي
. دنگير ميها جاي  در دسته بوكسيت ،درصد آلومين 40با سپور و بوهميت بوده و نسوز داراي كاني ديا
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كه در سطح به صورت ليمونيت و هماتيت  داشته،داري  زون آهن ،هاي معدن شماره يك آرژيليت
زون اكسيد آهن  است؛صورت پيريت و ماركاسيت  بيشتر سولفوره و به ،تظاهر كرده و در عمق رگه

ولي در وسس و حتي كمر  ،شود ميحالت مشخص و ثابتي نداشته و در بيشتر مواقع در سطح ديده 
يك اليه نسوز گراوليتي يا پتروليتي ، دار ياد شده بعد از قسمت آهن ؛پائين رگه نيز مشاهده شده است
 0 ميليمتر تا 0از  هاي گرهكرنگ متن آن خاكستري تيره همراه با  ؛با ضخامت يك متر قرار دارد

خالص قرار دارد كه  يك اليه از خاك نسوز تقريباً معموالً ،. در زير اليه پيروليتي فوقاستميليمتر 
دار  دار و ماركاسيت يك اليه از خاك نسوز پيريت ،و در قاعده نسوز خالص بودهضخامت آن متغير 

 .  شود ميها ديده  تگيماركاسيت و پيريت بيشتر در جوار شكس وجود دارد كهمشاهده 

 خاك نسوز پاكدهذخيره 

در  كيلومتر مربع 12اي به وسعت تقريبي اكتشافي خاك نسوز جيرنده در محدوده –منطقه مطالعاتي
شمالي و در   عرض 10˚41΄12΄و 10˚42΄44΄،شرقي  طول 43˚43΄12΄تا  43˚44΄12΄مختصات

قسمت عمده برونز و خاك  گرفته است.اطراف شهر جيرنده قرار ، بخش شرقي شهرستان رودبار
 ،شناسي زميندر اطراف روستاي پاكده و در قسمت غربي روستا قرار گرفته است. از نظر  ،نسوز
سازند  ،پالئوژن فشاني هاي آتش سنگ ،الر هاي آهكمنطقه شامل  شناسي سنگواحدهاي ترين  مهم
زايي آلپي  كوه رويدادمنطقه ناشي از  فشاني آتشهاي  فعاليت .هستند (وتهردرود و ) پرمين، سازند اليكا
 روند.  شمار مي منطقه بهنسوز  هاي  سنگمنشاء ، آذرين اسيدي بيروني و دروني هاي سنگاست؛ بوده 
 40نسوز اين ناحيه از نوع كائولينيت بوده و در بعضي نقاط ميزان آلومين بيش از هاي  سنگها و  خاك
آهكي ترياس زيرين )اليكا( و سوئيت كاالريزهاي هاي  اليهدر بين ، معدنياين ذخيره  .است درصد

اين مواد جالي چرب و  ،نسوز هاي خاكدر آلومين  با باال رفتن درصد ترياس فوقاني قرار دارد.
شكل  صابوني خود را از دست داده و رنگ آن از خاكستري تيره به خاكستري روشن و نخودي تغيير

 بااليي هستند.  ( T2O2اكسيد تيتانيم ) محدوده داراي درصد نسوز اين هاي  خاك .دهد مي

 غربي لنگرود  جنوب و جنوبكانسارهاي فلزي  

در دو محدوده جنوبي و شمالي بررسي شده مواد معدني كه امكان حضور  ذخاير كانسارهاي فلزي،
باريوم، قلع، تنگستن، : مس، نيكل، آنتيموان، جيوه، روي، سرب، نقره، آرسنيك، اند از عبارتدارند 

 42نمونه آبرفتي،  122 ،در اين مطالعه .طالو  استرانسيوم، كبالت، كروم، واناديوم و اسكانديوم، ايزيوم
در جنوب و جنوب  ،محدوده مورد مطالعه شده است.بررسي نمونه سنگي  34نمونه كاني سنگين و 
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. واحدهاي سنگي است پذير امكانريق شلمان و املسق طدسترسي به آن از لنگرود واقع شده و  غربي
 و شامل توده نفوذي الهيجان بوده كه از گرانيت، گرانوديوريت عموماً ،موجود در بخش شمالي منطقه

 هاي  سنگتوسس  ،خش وسيعي از محدوده جنوبي منطقه اكتشافشده است؛ بريوليت تشكيل 
هاي كوارتز پورفيري  كرتاسه و همچنين دايك ،يكآهكي ژوراسهاي  اليه همراه با ميان فشاني آتش

با نتايج به اثبات  متال سازي تيپ پلي كانيو درحد قابل قبول وجود عنصر طال  پوشيده شده است.
انتشار است.  ياكتشافبازه مراتب بيشتر از بخش جنوبي  بخش شمالي به رسيده كه قابليت آن در
 ،بازيك فشاني آتشاي از واحدهاي سنگي  دليل انتشار گسترده به ،واناديوم و عناصر كرم، كبالت، نيكل
عناصر تيپ اسيدي مثل  ،نيمه شمالي محدوده اكتشافيكه در  صورتي در ؛گسترش چشمگيري دارند

 هاي تمركز يافته بيشتري است.   تنگستن داراي زون و آنتيموان ،سرب، روي، باريوم، آرسنيك، جيوه

 ناحيه جيرنده -بارمواد معدني در منطقه شرق رود 

 شناسي زمينداراي واحدهاي  عمدتاً وكيلومتري شمال لوشان واقع شده  42در  توده معدنياين 
طور دگرشيب بر  هو بپسين بوده ائوسن به سن  عمدتاً ،اين واحدها ؛و ولكانوكلدسيتي است فشاني آتش

داسيت و آندزيت  –تركيب تراكي آندزيت كهژوراسيك زيرين ه سن روي رسوبات آواري سازند شمشك ب
و شده برداري  مورد نمونههاي ژئوشيميايي  براي آزمايش ،اي . رسوبات آبراههاند ، قرار گرفتهكوارتز دارند

عناصر مس، سرب، نرمال توزيع نتايج بهدست آمده نشان از سنگين مورد تدقيق قرار گرفتند. هاي  كاني
فلزي بسيار فقير بوده و چشم انداز سازي  كانيبه لحاظ اين ذخيره از طرفي . داردكبالت و نيكل  ،روي

اقتصادي منطقه، ذخايري از سنگ تزئيني و نما با و مهم  مواد معدني. دهد مياي را نشان ن اميدوار كننده
در  .مورد استفاده قرار گيرد عنوان سنگ نما  هبتواند  ميپورفيري است كه  –بافت ميكروگرانوالر 

تراورتن هاي  نهشتهوسيعي از  هاي پهنه ،غرب آن )اطراف روستاي پاكده( و شمال هاي جنوبي منطقه خشب
 .  شودعنوان آهك ساختماني و نيز ماده اوليه سيمان سفيد استفاده  هبتواند  ميو  وجود داردرنگ  كرم

 گرانيت الهيجان )تنگستن و موليبدن(

در مختصات در جنوب شهرستان لنگرود و حد فاصل شهرستان املش و الهيجان و  توده معدنياين 
بوده و ترين توده نفوذي در شمال كشور  وسيعاين توده  .قرار داردشمالي  17˚28΄شرقي و  42˚32΄

در جهان شناخته زايي قلع و تنگستن  خاستگاه كانيعنوان  است كه به Sاز نوع آلكالن نوع تركيب آن 
نتايج . است ppm 12تا  2و موليبدن  ppm 4سازي قلع و تنگستن كمتر از  عيار كاني. شود مي
در دارد. موليبدن و تنگستن دست آمده، نشان از غير اقتصادي بودن اين توده براي استخراج عناصر  به
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ترين فاز  ي از انتهاييشضمن معدن فلدسپات كردگدابر در جنوب روستاي كردگدابر قرار گرفته كه بخ
هاي اين  گرانيت ،. در واقعاست ميزان فلدسپات آن به اوج رسيده وتفريقي گرانيت الهيجان بوده 

 است.  شدهگرانيت بوده كه به شدت آلتره و تبديل به كائولن  ناحيه لوكو

 لسبو سنگ زغالذخيره   

سرچشمه  آباد شهرستان رودسر است و در كيلومتري جنوب رحيم 72در حدود  ،لسبو دار  زغالمنطقه 
 42˚31΄42“هاي جغرافيائي شكل چهار ضلعي است كه بين طول ه. محدوده بقرار داردرود  رودخانه پل

از  ،معدني هذخير واقع شده است. 10˚44΄30“تا  10˚42΄42“هاي جغرافيايي  و عرض 42˚34΄42“تا 
در مركز و جنوب محدوده  ناوديسكوچك در بخش شمالي و يك  تاقديسنظر ساختماني شامل يك 

به علت نزديكي به گسل بزرد شمال لسبو  اند شدهواقع  تاقديسي كه در دار  زغالرسوبات  ؛باشد مي
، به هم ريخته شده و زغال در محل متعددهاي  گسل كرد عملحركات تكتونيكي و  تأثيرو تحت 
. رسوبات ساخته استدر اين بخش غير ممكن را ها  تعقيب اليه و داشتهضخامت كاذب ها  گسل
اي  اندازهتا مشخص شده و متر  042يك بلوك تا شكل  بهبخش مركزي و جنوبي محدوده،  دار زغال

ميزان ذخيره وجود دارد كه متر  04/2 متوسسچهار اليه زغال به ضخامت  ،تله . در سياهاستتكتونيزه 
زغال و هاي  اليهضخامت كه شده مشخص شد  هاي انجام . در بررسياستتن  37422آن بيش از 

كه در منطقه جوراماتو واقع در غرب منطقه  طوري . بهكند ميتعداد آنها از شرق به غرب افزايش پيدا 
شد كه  يافتمتر  3022اي به طول  متر در گستره 04/2زغالي با ضخامت متوسس هاي  اليهكوير  گندم

 .  استتن  74222آن حدود  شناسي زمينجمع ذخيره 

 سنگ آهن آهندان الهيجان ذخيره  

 كيلومتري جنوب شهرستان الهيجان در استان گيالن قرار دارد. 30در فاصله  ،منطقه مورد مطالعه
با  شناسي زمينتشكيالت منطقه دگرگوني با درجه متامورفيسم قوي، متعلق به دوران اول 

 ميزانكوارتزيت و مرمريت هستند.  ،سيلتستون ،شيل ،شيست ،ليتولوژيك فيليتهاي  رخساره
از ها  در نمونه 0هماتيتاست؛ تمركز كاني گيري شده  اندازهدرصد  32ها بيش از  در سنگ 3نتيتگم

                                                 
3
 Fe3O4 
0
 Fe2o3 
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سنگ آهن پرعياري  نشان از وجودو تغييرات ، متغير بوده 20/40تا  33/42، 41/14، 03/31، 20/0
%( و خواف 02ار سنگ آهن چغارت يزد )با عي ، در مقايسه. عيار سنگ آهن آهندان الهيجاندارد

  هستند. دستيابي قابل  ،هنآمنابع سنگ اميدوار كننده بوده و %(، 48تا  04تايباد )

 چولي تالش در منطقه ميسه ذخاير معدني 

بين درياي خزر و دشت مرتفع اردبيل قرار  ،كوهستاني رتفع و كامالٌماي  منطقهدر تالش ذخيره معدني 
 زايي كانيزون  4در مجاورت دايك ديابازي در ، تمركزصورت م زائي در منطقه به مس گرفته است.
 32حدود  ؛از موقعيت و شرايس فني بهتري برخوردار است 4زون شماره كه از آن ميان، داده  اصلي رخ

مس در اين  پيدايش. استدرصد  4حدود آن دارد كه متوسس عيار مس  وجود 4 در زونرگه اصلي 
است. دار  هاي مس دار و گرهك هاي كانه ، زوناي، رگچه شكل رگه از نوع گرمابي و به ،ذخيره
اين . استسولفوره  اي و بعضاً هاي اصلي اين ذخاير از نوع اكسيدي، كربناته و يا مس ورقه كانه
 قابل رديابي است. ليمونيتي و آرژيلتي هاي  دگرساندر داخل ، ذخيره

 منجيل –منطقه لوشان  معدني ذخيره 

رود و جنوب استان  دره شاه شرقيلوشان، نواحي  شرقي هاي شمال و شمال در بخش اين ذخيره،
هاي  و عرض شرقي 43˚18΄تا  43˚04΄هاي بين طولموقعيت جغرافيايي آن . گيالن واقع است

 شود، ميفلزي تقسيم  به دو گروه فلزي و غير اين ذخيره. مواد معدني استشمالي  10˚40΄تا 10˚43΄
سرب بزبره و افق  ويل، آباد، سرب بيورزين، مس هرزه سرب مرجانآن شامل فلزي  هايكانساركه 

ي كلشتر، تراورتن زغال ذخيرهند از: ا فلزي منطقه عبارت غير هايكانسارالتريتي منطقه لوشان است. 
معادن  مانندبخشي از معادن، ويل.  هرزه شرق متبلورچيني و دولوميت  سنگ و ويل لوشان، گچ هرزه

غيرفلزي فلزي و  هايكانسار. از ميان فعال نيستندمنطقه در حال حاضر  سنگ زغالروي و  ،سرب
 اي دارد.  انداز توسعه چشم ،تن 4130422 متبلور به ميزانچيني و دولوميت  سنگ ، ذخيرهمنطقه

 معدني منطقه شمال ماسوله  ذخاير

؛ راه در زون البرز غربي واقع شده است ،در شمال شهرك تاريخي ماسوله در استان گيالن اين ذخيره
 :ارددزير سه آنومالي نتايج نشان از وجود ماسوله است.  –فومن –از طريق رشتدسترسي به آن 

 ابتداي رودخانه ماسال 3
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 دست دره كوبن هاي باال قسمت 0

 خريم  هاي مياني در رودخانه چمه قسمت 1

 :اند از شده در اين منطقه عبارتزايي كوچك و بزرد شناسايي  اثر معدني و كاني 4 اين، عالوه بر

 ؛زايي سيليس و آهن دره ويزين، كانه –اثر معدني خاله  3

 ؛هماتيت و مگنتيتزايي  كانيمينه رو،  –اثر معدني دهرسو  0

 ؛ژيست( رگه آهن )اوليزايي  كانيو رگادوله كوئين، سازي  كانياثر  1

 ؛اي باريم و منگنز رگهزايي  كانيرو،  پائين دامنه مينهسازي  كانياثر  4

   .محل 4هاي آن در  هاي ذوب فلز و سرباره آثار باستاني كوره 4

 فلزي و غيرفلزي منطقه رودبار  كانسارهاي 

از غرب به منجيل و از  ،به شهرستان رودبار غربي از شمال به تنكابن، از شمال نظر،محدوده مورد 
از دو منطقه ييالق الروچاك  محدوده،. دسترسي به اين شود ميجنوب به شهرستان لوشان محدود 

فلزي در سطح منطقه سازي  كاني پذير است. روي ارتفاعات و نيز روستاي بيورزن و ييالق بزبره امكان
سولفوره و  عمدتاً ،جايگاه كربناتي اصلي درسازي  كانيدر دو جايگاه كربناتي و تخريبي انجام شده و 

هاي  كانيفلزي مربوط به زون سوپرژن و سازي  كاني جايگاه تخريبي ؛طور فرعي اكسيده است هب
فلزي سازي  كانيبيورزن و بزبره با  معادن سولفوره آن فرعي هستند.هاي  كانيو  بودهاكسيده  عمدتاً

. مهمترين محدوديت استخراج كانسارهاي اين دنجايگاه كربناتي و تخريبي داربه ترتيب سرب و روي 
غيرفلزي منطقه سازي  كانيها است. دشوار آنبرداري  بهرهذخيره محدود و شرايس استخراج و معادن، 

سازند دورود سنگي زبرين هاي كوارتزيتي از واحد هم شامل سنگي سيليسي وابسته به سنگ ماسه
متر  42 شده تا غنيزون  ،در ناحيه بيورزن .ستابرداري  بهره قابلمصارف مختلف  براياست كه 

و زون كمتر اثر داشته ثانويه رويدادهاي  ،در ناحيه بزبرهامتداد دارد، اما دار  تر از دهانه تونل شيب پائين
 . يافته استپايان  ،دار تر از دهانه تونل شيب كمي پائينشده  غني
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 بنادر استان گیالن قرضهمنابع 

 آستارامنابع قرضه بندر 

 معدن سنگ بهارستان

و  بندر آستاراكيلومتري از  4/33اردبيل و در فاصله تقريبي  -اين معدن در محور راه ارتباطي آستارا
در نزديكي مرز با جمهوري  سنگ بهارستان،چه معدن  روي پاسگاه بهارستان قرار دارد. اگر هروب

 آورده است. موجبات بهبود طرح مهندسي مسير راه را فراهم  ،برداشت مصالح مزبور است، اماآذربايجان 

 كومه معدن سنگ گوته

قـرار دارد.   آسـتارا  بندركيلومتري از  4/37اين معدن در محدوده روستاي لوندويل و در فاصله تقريبي 
 .اسـت هـاي بندرسـازي    مناسب براي استفاده در پـروژه هاي  سنگنتايج آزمايشات سنگ مبين وجود 

 .باشد مي 0/3 ،كوما وتهگآنجلس نمونه سنگ معدن  روش لوس هآزمايش افت در مقابل سايش بنتيجه 

 آباد معدن سنگ عباس 

قرار  آستارا بندركيلومتري از  4/7آباد و در فاصله تقريبي  اين معدن در نزديكي استخر طبيعي عباس
آباد از ذخاير سنگي فراواني با  شناسي نشان داده كه محدوده روستاي عباس هاي زمين دارد. كاوش

 اجراي بندر آستارا دارد.گيري در  كيفيت مناسب براي بهره

 (5111کوما )ایران خاك،   نتایج آزمایشات مکانیک سنگ آرمور معدن گوته 4-1جدول 

 نمونه
 مقاومت فشاري در شرايس خشك

kg cm
-2  

 مقاومت فشاري در شرايس اشباع
 kg cm

-2
 

A 3082 3302 

B 3282 342 

C 842 3282 
 (5111نتایج آزمایشات افت در مقابل عوامل جوی )ایران خاك،  1-1جدول 

 ميانگين دو آزمايش افت در مقابل عوامل جوي نمونه

 3/32 كوما سنگ معدن كوته

 8/3 آب درصد جذب



 111شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

 کیاشهرمنابع قرضه بندر 

 منابع قرضه شن و ماسه

كياشهر، كارگاه توليد شن و ماسه كيثوم شمال و  ترين واحدهاي فعال توليد شن و ماسه به بندر نزديك
و دومي متعلق به اداره كل راه و ترابري  ،بهمن است كه اولي متعلق به بخش خصوصي 00كارگاه 

اند. در حد  تانه اشرفيه و كوچصفهان واقعها در حد فاصل شهرهاي آس استان گيالن است. اين كارگاه
شكن و توليد شن و ماسه بزرد شهيد عسگري  كارگاه سنگ ،فاصل روستاي سنگر و كوچصفهان

اين كارگاه متعلق به وزارت  ؛كيلومتر دورتر است 34هاي قبلي حدود  كه نسبت به كارگاهقرار دارد 
بر اين، هاي قبلي بسيار باال است. عالوه  نسبت به كارگاه ،جهادكشاورزي بوده و ظرفيت توليد آن

شكن ديگر نيز در اين بخش از طول رودخانه سفيدرود وجود دارد كه متعلق به  تعدادي سنگ
ها از نظر  توليدات مصالح اين كارگاه .هستندهاي بزرد عمراني در منطقه  پيمانكاران ساختماني پروژه

در دست اجراي پيمانكاران را  طرحي كمتر است و صرفاً نيازهاي هاي قبل نسبت به كارگاه ،كميت
 (.3172، ايران سازه پردازانمهندسين مشاور ) كنند تأمين مي

 كيفيت شن و ماسه رودخانه سفيدرود

 نوع اصلي زير قابل تفكيك است:ها به چهار  به طور كلي مصالح توليدي اين كارگاه

 ؛شن درشت )شكسته( 3

؛شن نخودي 0

؛شسته طبيعي ماسه 1

.شكسته ماسه 4

ميزان شستشوي  ،با وجود اين ؛شوند ها شسته مي كارگاهتوليدات  ،در منطقهفراوان با توجه به آب 
 ،هاي مختلف متفاوت است. در اين ميان شكسته در ايستگاه برخي از انواع مصالح به ويژه ماسه

مقايسه  شود. تر انجام مي كامل ،ها عمليات شستشو در كارگاه شهيد عسگري نسبت به ساير كارگاه
خصوصيات هاي شهيد عسگري كيثوم شمال تا حدودي اختالف  هاي ماسه مربوط به ايستگاه نمونه

دهد مقدار درصد ذرات  اي نشان مي هاي ماسه بندي نمونه هاي دانه دهد. منحني را نشان ميفيزيكي 
كمتر است.  Kwsو  Kcsهاي  نسبت به نمونه Jcsو  Jwsهاي  در نمونه 022عبوري الك نمره 
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هاي  شكن ايستگاه سنگ بااند كه  سفيدرود به حدي درشتهاي  آبرفتطبيعي هاي  سنگ بخشي از قلوه
عنوان منابع  ها، قابليت استفاده به اين تخته سنگ ؛شوند مي جداياد شده شكسته نشده و به ناچار 

هاي تعيين شده كه حداكثر مقادير براي  انواع ماسهنيز براي  SE 3فاكتور قرضه سنگي را دارند.
 .متعلق به ايستگاه كيثوم شمال استدرصد(  70)درصد( و حداقل آنها  82ايستگاه شهيد عسگري )

و حداقل مقادير  (درصد 4) كارگاه كيثوممربوط به  ،اي ماسه مصالح شومواد قابل شست سهمحداكثر  
 33آنجلس  در آزمايش لوس ،ها حداكثر مقدار افت وزني نمونه. استمربوط به كارگاه شهيد عسگري 

دهد كه مصالح از نظر دوام از  در نتيجه اين آزمايش نشان مي ؛درصد است 37درصد و حداقل آن 
بر روي  دور 32كيفيت مطلوبي برخوردارند. آزمايش ساندنس با استفاده از سولفات سديم و به تعداد 

اي كارگاه  درصد و مربوط به نمونه ماسه 4/3ها  قدار افت وزني نمونهمصالح نشان داد كه حداكثر م
و  7 ، به ترتيب هاي كارگاه شهيد عسگري نمونهوزني مقدار افت بيشينه و كمينه كيثوم شمال است. 

ها در مقابل عوامل  دانه دوام سنگ، ASTM 0براساس معيارهاي پيشنهادي استاندارد ؛درصد است 0/4
 .استي مطلوب و در حد مجاز فرسايش و هوازدگ

 
 مقایسه انواع اندازه شن و ماسه معادن کیثوم و شهید عسگری کیاشهر 1-1شکل

 (5110، مهندسین مشاور سازه پردازان ایران) 

                                                 
3
 Subsidence elastic 
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ها و عوامل قليايي موجود در  دانه به منظور بررسي امكان و شدت واكنش بين اجزاء سيليسي فعال سنگ
نتايج نشان  ،. به اين ترتيباجرا شده است ASTMسيمان، آزمايش واكنش قليايي به روش استاندارد 

گونه  هيچ سيمان كه براي پيشگيري از اثرات سوء واكنش اجزاء سيلسي فعال با عوامل قليايي داد
 .استافزودني خاصي ضرورت نداشته و حتي استفاده از سيمان معمولي نيز براي تهيه بتن مجاز 

 

 های شهید عسگری و کیثوم شمال های شن و ماسه کارگاه نتایج آزمایشات شیمیائی نمونه 1-1شکل 
 (5110)مهندسین مشاور سازه پردازان ایران،  



 شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین111

 

 ها شکن مصالح سنگی الیه آرمور موج

، بسيار ارزان انواع مصنوعيدر مقايسه با انواع  شكن، محافظ موجاليه  برايسنگ  تختهاستفاده از 
دستيابي به مصالح سنگي سخت و مقاوم با وزن سنجي  امكانمطالعات تر است. لذا  قيمت و اقتصادي
انجام شده است. حداقل فاصله ارتفاعات حاشيه جنوبي جلگه  كياشهر بندر برايو ابعاد مورد نياز 
هاي  سنگ مقاوم و سالم براي استفاده در اليهبوده كه فاقد كيلومتر  03 كياشهر بندرتا ساحلي گيالن، 

 است. ها  شكن حفاظ موج

 توده گرانيتي الهيجان

گرانيتي منطقه  هاي سنگ ،ترين منبع سنگ مطلوب و قابل استفاده براي مصارف ياد شده نزديك
حوالي  ،كيلومتري شرق الهيجان 32 تا 4/7كه در  استكوه و مالط  وليه ،طالش محله، ليارستان

كه با  استكيلومتر مربع  10 ،لنگرود واقع شده است. وسعت توده گرانيتي -جاده آسفالته الهيجان
)بين  لنگرود -الهيجان جنوبي جاده در ضلع ،كيلومتر 4/7طول  بهشرقي  جنوب -غربي امتداد شمال

  دارد.برونزد  (هاي طالش محله ليارستان، سالكويه، كومله و مريدان آبادي

گستردگي شمار آمده و  مزيت آن به ،شمالي توده آذرين در بخشآسفالته شوسه و ي ها دهجاوجود 
پيرامون  هاي مسكوني ساختمان، ويژه در حد شمالي و شرقي بهع چاي در دامنه ارتفاعات منطقه مزار

نيتي الهيجان، اپيشينه استخراج از توده گر باشند.  هاي استخراج از اين توده مي آن ازجمله محدوديت
 گردد:  به سه معدن زير برمي

 معدن سنگ طالش محله 3

گردد. امروزه وجود  مي سال پيش بر 12به ، لنگرود -سابقه استحصال سنگ در كنار جاده آسفالته الهيجان
گيالن و مازندران را به هم وصل  هاي استانرامسر كه  -لنگرود -جاده آسفالته و پرترافيك الهيجان

صنعتي و تجاري در اطراف و حاشيه جاده از  ،و تراكم و تمركز مناطق مسكوني ،كند از يك طرف مي
چرا كه استخراج سنگ گرانيت  ؛ستقبلي شده امحل استخراج برداري اين معدن در  مانع بهره ،طرف ديگر

 پذير نبوده و نياز به انفجار دارد.  با وسايل مكانيكي و يا با دست امكان ،از توده نفوذي يكپارچه

فاصل جاده و معدن يك  و در حد شدهمتري كنار جاده آسفالته واقع  12ترين نقطه معدن در فاصله  نزديك
حداكثر طول جاده دسترسي براي  ؛احداث شده استكاري قديمي  باب سالن غذاخوري در محل معدن



 111شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

به اين  ؛شود متر برآورد مي 122از جاده آسفالته با در نظر گرفتن شيب زياد دامنه حدود  ،محل مورد نظر
 متر عرض جاده مساحت جاده دسترسي مورد نياز حدود نيم هكتار خواهد بود. 30با در نظر گرفتن  ،ترتيب

متر( در پاي  4/2با ابعاد بزرد )قطر بيش از  الشه سنگادير متنابهي مق ،در اين بخش از معدن
آالت سنگين و بدون نياز به  لذا با استفاده از ماشين. وجود داردسالمت و كيفيت مناسب با ها  دامنه
اي است و  در اين معدن به شكل توده ،ساختمان سنگ برجاتوده اصلي قابل استخراج هستند. انفجار 

اند. ابعاد قطعات سنگي برجا در اين معدن گاهي به بيش بزرد و قائم آن را قطع كردههاي  شكستگي
هاي سنگي مورد  رسد و يكپارچگي نسبي و غيرتكتونيزه بودن آن امكان استخراج بلوك متر مي 32از 

كند. راه دسترسي اين معدن تا محل  را فراهم مي كياشهر بندرهاي  شكن نياز اليه آرمور موج
به  ،كياشهر -چمخاله -ستانه اشرفيه و كياشهر و از طريق لنگرودآ -از طريق الهيجان اشهر،بندركي
 كيلومتر است.  44كيلومتر و  18ترتيب 

متر مكعب  گرم بر سانتي 07/0و  73/0ي به ترتيب توده سنگ نحداكثر و حداقل وزن مخصوص اي
ها در حد  شكن كه در مقايسه با مقادير توصيه شده براي مصارف اليه آرمور موج ،(0-4است )جدول
 722طور تقريبي حدود  محله به هاي معدن طالش محوري نمونه باشد. مقاومت فشاري تك مجاز مي

نشان از  ،درصد است 4/2تا  1/2كه  ،ها مقادير جذب آب در نمونه .باشد ميمتر مربع  كيلوگرم بر سانتي
 قاومت ناچيز آنها در شرايس اشباع است. افت م

ومت فشاري آن اباعث مقادير كلي مق ،از طرفي دگرساني عميق شيميايي در بدنه سنگي اين ذخيره
ها در  آنجلس نشان داد كه حداكثر مقدار افت وزني نمونه ا ساندنس و لوسهشده است. نتايج آزمايش

در نتيجه  ؛درصد است 4ندنس حدود درصد و در آزمايش سا 37آنجلس حدود  آزمايش لوس
را ها  شكن موج محافظهاي الزم براي سنگ اليه  محله ويژگي گرانيتي معدن سنگ طالشهاي  سنگ
از مقاومت و دوام  ،شود در مقابل عوامل مخرب محيس دريا و شرايس جوي بيني مي و پيش داشته

 خوبي برخوردار باشند.

. از استمترمكعب  322222حدود  محافظهاي فيلتر و  اليه ،، حجم مصالح هستهبرآورد اوليهبراساس 
توان  مي ،متر 322×42×04محله به ابعاد  برداري بخشي از معدن طالش با فرض بهره ،طرف ديگر
تن بر متر مكعب از  07/0سنگ با وزن مخصوص  صد هزار متر مكعب سنگ بلوك و خرده حدود يك

 آن استحصال كرد.  
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 معدن سنگ پيج ديوشل 0

محله و در حوالي روستاي  در فاصله تقريباً يك كيلومتري شوق تا جنوب شرق معدن طالش نن معداي
جاده خاكي به  از طريقمحله  كوه واقع است. دسترسي به اين معدن از محل معدن طالش آباد ليال تازه

پذير است.  متر جاده شني امكان 722كيلومتري و حدود  يككيلومتر و يا يك جاده آسفالته  يكطول 
كوه و ديوشل كه در وضعيت موجود فقس در ايام خشك قابل تردد  راه خاكي حدفاصل روستاهاي ليال

كلي براي دسترسي به محل معدن  طور كند. به متري شمال محل معدن عبور مي 322از فاصله  است،
و احداث حدود  ،كوهت آبادي ليالفاصل باغا حد ،متر راه خاكي 422اصالح و مرمت حدود  ،ديوشل
 فاصل راه خاكي موجود و محل معدن ضروري است. حدمتر راه دسترسي جديد،  322

محله  معدن طالش هاي  سنگشبيه  ،شناسي از نظر جنس و بافت و كاني ديوشل، معدنهاي  سنگ
تحوالت   پيدايش وتوده گرانيتي شرق الهيجان بوده و از نظر هاي  سنگادامه  ي،و به عبارت هستند

ميزان هوازدگي سطحي  ،ژئومورفولوژيكيدليل شرايس  ه. بدارندبعدي شرايس يكسان و مشابهي 
با وجود اين مقاومت فشاري  ؛رسد محله زيادتر به نظر مي ين معدن نسبت به معدن طالشاهاي  سنگ
 كسته شده در معدن هاي ش دهد. ابعاد بلوك هاي آزمايشي اين اختالف هوازدگي را نشان نمي نمونه

ها كم  داري درزه فاصله ،هاي محدودي البته در بخش ؛باشد محله مي مشابه معدن سنگ طالشديوشل، 
مطالعه مقاطع ميكروسكوپي  دارند؛ابعاد و اندازه كوچكتري هاي سنگ نيز  بلوك ،است كه در نتيجه

متشكل از كوارتز و ، ها كانيرفيري بوده و بخش عمده واي و پ دانه ،هاي مورد مطالعه نمونه
كه  استعمدتاٌ بيوتيت تيره موجود، هاي  كانيهاي پالژيوكالز و مقداري ارتوكالز است.  فلدسپات

 دهند.  مورد نظر را تشكيل ميهاي  سنگاز درصد  32تا  4حدود  ،ها كاني. ساير اند شدهدگرساني  شدت به

متر  گرم بر سانتي 00/0و  03/0 ترتيب، به هاي اين ذخيره وزن مخصوص نمونهحداكثر و حداقل 
در  ،ها درصد متغير بوده و مقدار افت وزني نمونه 47/2تا  0/2ها، از  مكعب است. مقدار جذب آب نمونه

 هاي سنگ معدن درصد است. نتايج آزمايش ساندنس نمونه 4/37آنجلس حداكثر  آزمايش لوس
كيلوگرم بر  724مقاومت فشاري معادل  ؛اند درصد افت وزني داشته 7-0نيز مطلوب بوده و  ديوشل،
هاي سنگ اين  شود مقادير مقاومت فشاري حداقل و حداكثر نمونه بيني مي متر مربع است. پيش سانتي
 متر مربع باشد. كيلومتر بر سانتي 322تا  022حدود  ،معدن
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 معدن سنگ ديزبين 1

معدن سنگ ديزبين  ،محله و ليالستان فاصل طالش ر حدمحله و د كيلومتري غرب معدن طالش 0در 
اليه غرب توده گرانيتي و به فاصله يك كيلومتري از آن واقع  واقع شده است. اين معدن در منتهي

ها  كوارتزيتي و فيليت تشكيل شده است. معدن ديزبين مدت سنگ ماسهآن عمدتاً از هاي  سنگاست و 
 ،حال حاضر نيز استخراج سنگ از آن ادامه دارد. معدن ياد شدهشود و در  برداري مي است كه بهره

نيز ديزبين متر فاصله دارد. در اطراف معدن  022حداكثر  ،داراي راه دسترسي است و از جاده آسفالته
هاي صنعتي و توليدي احداث شده است  ها و كارخانه كارگاه، هاي مسكوني طور پراكنده ساختمان به

معدن  هاي سنگ. آورد ط با انفجار و استخراج سنگ از اين معدن را فراهم ميكه مشكالتي در ارتبا
 اند: عمده قابل تفكيك نوعديزبين به سه 

 رنگ كوارتزي روشن و شيريهاي  سنگالف( 

نوع دهند و نسبت به دو  معدن را تشكيل مي هاي  سنگدرصد حجم  44تا  42ها حدود  اين سنگ
 ها باال است. استعداد شكنندگي اين سنگ ،از طرف ديگرو  داشتهيكپارچگي بااليي ديگر، 

 رنگ شده خاكستري تا آبي دگرگونهاي  سنگماسه  ( ب

دهند و از نظر ساخت به دو  درصد توده سنگ معدن را تشكيل مي 44-42ها حدود  سنگ نوعاين 
شوند. نفوذ توده آذرين و همبري آن با  اي و متراكم و يا داراي شيستوزيته يافت مي شكل توده

اختالف نفوذي و هم از نظر نوع سنگ اوليه، موجب شده هم از نظر فاصله توده رسوبي، هاي  سنگ
 خورد.  سنگ و كيفيت آن به چشم مي جنس لحاظدن از توجهي در مناطق مختلف مع قابل

 شيستي و فيليتي هاي سنگ ( ت

 هاي  سنگدرصد  04-02شوند و حدود  اي مشاهده مي خاكستري تا قهوه هاي ها به رنگ اين سنگ
 هاي  سنگنسبت به ساير انواع  ،از نظر مقاومت و دوام ها سنگ نوعدهند. اين  اين معدن را تشكيل مي

از  و بايد تا حد امكان از استخراج و استفاده آنها خودداري شود. داشتهكيفيت پائيني معدن ديزبين، 
دستك چمخاله استفاده شده است. اين و   شكن براي احداث موج ، پيشترديزبينمعدن هاي  سنگ
 يمطلوبعملكرد متر طول دارند و در برابر عوامل مختلف جوي و دريايي  72كه هر يك  ،ها شكن موج
از  كياشهر بندرفاصله معدن ديزبين تا  برخوردارند. محافظو از كيفيت الزم به عنوان سنگ اليه  داشته
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امكان دسترسي . استكيلومتر  18 ،از طريق الهيجان و آستانه اشرفيهو ، كيلومتر 47طريق چمخاله 
هاي  ترافيك شهر الهيجان و قوسدليل عدم برخورد به  كياشهر به -مسير چمخاله كياشهر، ازبه بندر

كياشهر  -آستانه -تر از مسير الهيجان تر و احتماالً سريع امن ،كياشهر -متعدد و كوچك جاده آستانه
ب آنها تن بر مترمكعب و مقدار جذب آ 00/0 ،هاي اين ذخيره وزن مخصوص نمونه خواهد بود.
نسبت به  ،آنجلس در آزمايش لوس ها درصد است. افت وزني اين سنگ 30/2و حداقل  04/2حداكثر 
مربوط به  ،آزمايش ساندنس طي هاي معادن ديگر كمتر بوده است، ولي بيشترين مقدار افت نمونه
هاي گرانيتي معادن ديوشل و  هاي اين معدن است. مقاومت فشاري آنها نسبت به نمونه نمونه
هاي قابل  ابعاد بلوك ربع(.متر م كيلوگرم بر سانتي 442تا  412كمتر است )حدود  ،محله طالش

زيرا با توجه به مجموعه شرايس نوع  ،حائز اهميت است محافظبراي مصارف اليه  ،استخراج سنگ
شكن  هاي سنگي استخراج شده و در طراحي موج سنگ و روش استخراج، حداقل وزن و ابعاد بلوك

سنگ با وزن مناسب و  هاي بزرد دستيابي به بلوك ديزين،اي دارد. در معدن  كننده نقش تعيين
توجهي  بخش قابل ،استخراج متداول( محدود است. به عبارت ديگر هاي روشكارگيري  هنياز )با ب مورد
 تر از ابعاد و وزن مطلوب خواهد بود.  استخراج شده به طريق فوق كوچكهاي  سنگاز 

 معدن سنگ رودبار

رنگ  آندزيتي خاكستري هاي سنگزدگي نسبتاً وسيعي از  در دو كيلومتري شمال رودبار پائين، بيرون
 -شده كه كنار جاده رودبار شود. بخش غربي توده آندزيتي ياد در دو طرف رودخانه سفيدرود ديده مي

نوان يكي از ع به، ها قبل مدت ؛ اين توده ازبرخوردار است مطلوبيو از يكپارچگي  بودهرشت واقع 
توجهي از  مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم بخش قابل، معادن قابل دسترس و شناخته شده

توده آندزيتي مذكور در محدوده استخراج شده  شود. از اين معدن تأمين مي ،مصارف سنگ منطقه
ود. ش مشاهده مي اصلي نوعشناسي و مشخصات ظاهري به سه  معدن از نظر بافت و تركيب كاني

اين معدن را  هاي  سنگبخش عمده  ،اي خاكستري رنگ و خاكستري مايل به قهوه هاي  سنگ
حجم كمتري دارند.  ،نسبت به انواع ديگر داشته ودهد كه مقاومت و استحكام خوبي  تشكيل مي

و باال بودن  ،دليل دوري تا مراكز مصرف تحت اجاره بخش خصوصي بوده و به ،معدن سنگ رودبار
از  طرح،ارتباط بين معدن سنگ رودبار و محل شود.  ، چندان از آن استفاده نمياي تمام شدهه هزينه

فاصل  شود. حد كياشهر برقرار مي -و جاده آستانه ،آستانه اشرفيه -رشت -طريق جاده آسفالته قزوين
كامالً كيلومتر و  37كوچصفهان  -در مسير ياد شده از طريق جاده سنگر كياشهر بندرمحل معدن تا 

تن بر متر مكعب و ميزان  0/0سنگ معدن رودبار، هاي  مقدار وزن مخصوص نمونه .استآسفالته 
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درصد  30آنجلس حدود  در آزمايش لوس ،ها است. مقدار افت وزني نمونه 40/2جذب آب آنها حداكثر 
بر كيلوگرم  342 ،درصد است. مقدار مقاومت فشاري تك محوري 8تا  7و براي آزمايش ساندنس 

محافظ را دارند؛ هاي سنگ  از ويژگيرودبار، قابل دسترس در معدن  هاي  سنگمتر مربع است.  سانتي
 ،اين معدن براي مصارف بندرسازي هاي  سنگتوصيه شده است در صورت استفاده از  البته
ند، داركه به رنگ سبز بوده و ظاهري هوزاده  ،ها سوم سنگ نوعالمكان از استخراج و استفاده ا تيح

، اي و يكپارچه دليل برخورداري از ساختمان توده به ،خودداري شود. توده سنگ آندزيتي معدن رودبار
روش و با اتخاذ ، بودهمورد نياز  هاي سنگهاي ساختاري الزم براي تأمين ابعاد و تناژ  ويژگي داراي

سطح آمدن  باالدنبال  به دست يافت. ،مورد نيازهاي  سنگدلخواه توان به ابعاد  مي ،استخراجمناسب 
انجام اقداماتي براي حفاظت تأسيسات ساحلي  آن،حاشيه اماكن ب درياي خزر و تخريب منازل و آ

 ،در شهرهاي آستارا و انزلياحداث خاكريزها و سنگريزهاي ساحلي  ،از جمله اين اقدامات ؛است شده
براي استهالك انرژي امواج بوده  ها شكن و احداث موجمخرب مقابله با عمل فرسايش امواج  منظور به

سنگ مورد نياز  ،كيلومتر( 322است. با وجود فاصله زياد بين معدن سنگ رودبار و شهر انزلي )حدود 
از اين منبع تأمين  ،شكن بندر انزلي احداث شده در ضلع شرقي موج 3173شكن انزلي كه در سال  موج

 شده است.

 (5110، مهندسین مشاور سازه پردازان ایران ) های سنگ بندر صیادی کیاشهر نتایج آزمایشات نمونه 2-1جدول 

 نام نمونه
تعيين وزن 

 مخصوص توده 
g cm

-2
 

مقاومت فشاري 
سنگ خشك، 
 اشباع 

kg cm
-2

 

 ساندنس آنجلس لوس
جذب آب 
)%( 

min 0/34 422 00/0 3ديزبين       33 04/2 

min 14/34 422 03/0 0ديزبين     32 30/2  

min 8/30 822 73/0 3طالش محله       08/2  

07/0822 min 30/30 0طالش محله     4 43/2 

min 34/30 822 70/0 1طالش محله     4 17/2 

min 10/37 822 00/0 3ديوشل     0 0/2 

min 34/37 822 00/0 0ديوشل      0 14/2 

min 48/37 822 03/0 1ديوشل     7 47/2 

min 04/30 822 43/0 3رودبار      7 40/2 

min 18/30 822 00/0 0رودبار     8 44/2 

10 822 min 10/30رودبار      7 48/2 
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 منابع تجدیدناپذیر مناطق ساحلی استان مازندران

البرز  گرگان و رشت و ،و ساختاري فروافتاده خزر جنوبي شناسي زمينهاي  استان مازندران واجد زون
بيانگر پيدايش واحدهاي سنگي مختلف آذرين،   استان مازندران، شناسي زمين. شرايس است مركزي

از رسوبات آبرفتي از كوهپايه تا سواحل است.  اي مالحظه دگرگوني و رسوبي و تشكيل ضخامت قابل
نوع ماده معدني فلزي و غير  ها ده گيري شكلجايگاه  ،هاي سنگي و رسوبي استان مازندران توده
پراكندگي نوع مواد معدني كنترل شده است.  ،كه براساس نوع و رخنمون واحدهاي سنگي بودهي فلز

ناپذير در  برداري منابع طبيعي تجديد طرح مطالعاتي اكتشاف و بهره 48براساس اطالعات موجود 
ي ذخير معدني فلزي و غير فلز ها دهنتيجه آنها شناسائي و اكتشاف  كهاستان مازندران انجام شده 

معدن به ثبت رسيده در استان  08براساس اطالعات دردسترس مشخصات  ،در اين كتاب بوده است.
هاي  همچون استان گيالن موانع بسياري همچون راه ،مازندران ارائه شده است. در اين استان

بخش وجود دارد. دسترسي، پوشش جنگلي و معارضين و مالكين خصوصي و عدم وجود بازار مناسب 
 30 ، فقسمعدن معرفي شده 08كه از  طوري به ؛غيرفعال و متروكه هستنداستان مازندران عمده معادن 
  اند. معدن فعال

تن،  1237430تن، پوكه معدني  44880شامل باربت اند از:  مازندران، عبارتذخاير معدني استان 
 100222روي  رب وتن، س 1342222تن، سيليس  318382034 سنگ زغالتن،  472222 دلوميت
تن،  31442222تن، گرانيت  732222تن، گچ  414838تن، فلورين  03308004 الشه سنگتن، 

و  الشه سنگاعم از  ،مصالح ساختماني .تن 37830404واريزه كوهي  و تن 1830378مرمريت 
كه  ،و توان معدني اند دادهكاوي را به خود اختصاص  هاي معدن فعاليت ترين  مهمتزئيني  هاي سنگ

. معادن هستندمعادن مصالح ساختماني  ،و امكان رشد آنها وجود دارد داشتهعمدتاً مالكيت خصوصي 
، سيليس، سرب و روي و پوكه معدني از جمله معادني هستند كه بخش دولتي متولي سنگ زغال

از نظر  ،تان مازندرانرسد محدوديتي براي توسعه پايدار اس به نظر مي. آنها استاكتشاف و استخراج 
هاي  بتوان براي استفاده از آنها در ساخت ابنيهراحتي  همواد و مصالح ساختماني وجود نداشته و ب

با وجود ذخاير  ،منطقه ساحلي استان مازندران ريزي كرد. ي ساحلي برنامهها سازهشهري تا  ساحلي و
برداري هرچه بيشتر و توسعه  قابليت بهره ،روي و آهن و نقره و ديگر كانسارهاي فلزي -غني سرب

منطقه اقتصادي در استان مازندران وجود دارد كه از اين مواد معدني  02. هم اكنون رداين معادن را دا
از نظر كانسارهاي فلزي تبديل شده و  ،هاي معدني كنند. اين استان به يكي از قطب استفاده مي
از يك سو و فاصله نسبتاً  مازندران، اشد. توان معدني استاناي در اقتصاد كشور داشته ب جايگاه ويژه
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كه منابع و  دهد مينويد آن را   مناسب معادن مختلف استان نسبت به نوار ساحلي از سوي ديگر
هاي مديريت خس ساحل و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي  طرحطراحي و انجام  ، برايمصالح الزم

اكتشاف و   در شناسائي، ،دردسترس باشد. مشكل موجود ، راين استان و حتي استان ساحلي مجاو
ها  از جمله جنگل ،محيطي مهمي ناپذير وجود منابع طبيعي و زيست از منابع طبيعي تجديدبرداري  بهره

 نبوددليل  بهمازندران، . بيشتر معادن استان استو باغات و نيز معارضين و مالكين متعدد خصوصي 
مشكالت  ،كنند و نيز ها و مزارع كشاورزي عبور مي هايي كه از بين خانه هاي دسترسي و يا راه راه

. لذا هرگونه برنامه ريزي در اند شدهبه تعطيلي كشيده  ،احداث و تجهيز كارگاه دركنار ذخايرمربوط به 
 پذير است. با رعايت مالحظات ياد شده امكان ،از اين منابعبرداري  بهرهجهت 

 ناپذیر منابع طبیعی تجدیدجوئی  مطالعات پی پیشینه

فلزي بوده  اكتشاف ذخاير غير منظور بهبيشتر از نوع موضوعي و  ،گذشته هاي سالمطالعات اكتشافي 
اند. مشخصات  راه نقش داشتهااست كه در انجام آن اداره كل معادن استان مازندران و مشاورين آن اد

هاي  بررسي اينكه با وجودخالصه شده است.  4-4هاي اكتشافي در جدول  طرح ترين مهمبرخي از 
 ،ها چندان زياد نيست اكتشافي انجام شده در استان مازندران در مقايسه با ساير استان شناسي زمين

به همين دليل، بر  ؛اي به استان داده است ويژه سازي كانييت جايگاه ساختاري استان مازندران اهمّ
 هاي طي برنامه و اكتشافي تمام استان شناسي زمينعات هاي پيش بيني شده، مطال اساس برنامه

س و بستر الزم يشرا ،جوئي تا تفصيلي توسعه اقتصادي، خاتمه خواهد يافت تا براي اكتشافات پي
اي است كه  و اكتشافات ناحيه شناسي زمينهاي  تلفيقي از بررسي ،بيني شده اليت پيشفراهم گردد. فعّ
 ،شناسي زميننواحي منتخب  گ با استانداردهاي جهاني خواهد بود.صد هزار، و هماهن در مقياس يك

شهر، ساري،  آباد، نوشهر، نور، بابل، قائم هاي رامسر، چالوس، مرزن شامل ده نقشه جداگانه به نام
نواحي   كيلومتر مربع از استان مازندران را زير پوشش دارند. 02222سفيد و بهشهر است كه حدود  پل

 زير است: سازي كانيزون ساختاري ـ  4منتخب اكتشافي )ژئوشيميايي، اقتصادي، ژئوفيزيكي( شامل 

 زون اكتشافي چالوس ـ گرگان  3

 زون اكتشافي طارم 0

است كه فقس نقشه شكران در پايانه  3:322222به مقياس  شناسي زميننقشه  33زون طارم شامل  
ولي  ،است 3:322222شكران به مقياس  شناسي زمينه و گزارش استان مازندران قرار دارد. نقش غربي
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هاي اقتصادي كشور  طي برنامه ،اقتصادي( شناسي زمين)ژئوشيمي، ژئوفيزيك،  اي آن اكتشافات ناحيه
 صورت خواهد گرفت.

 زون اكتشافي طالش 1

متعلق  است كه تنها يك نقشه آن )رامسر( 3:322222به مقياس  شناسي زميننقشه  8اين زون شامل 
 به استان مازندران است.

 (5111، های علوم زمین پایگاه داده) گرگان –زون اکتشافی چالوس 1-1جدول

مناطق 
 مطالعاتي

 اكتشافات ژئوشيميائي زمين شناسي
 مواد معدني

 بررسي نشده بررسي شده بررسي نشده بررسي شده

 بهشهر ......... بهشهر ......... بهشهر

قلع، تنگستن، 
روي،  سرب و

فلورين و باريت، 
نسوز و ماسه 
 سيليسي

 كياسر ......... ......... كياسر كياسر

 سفيد پل ......... سفيد پل ......... سفيد پل

 ساري ......... ساري ......... ساري

 بابل ......... بابل ......... بابل

 قائمشهر ......... قائمشهر ......... قائمشهر

 نور ......... نور ......... نور

 آمل ......... ......... آمل آمل

 نوشهر ......... نوشهر ......... نوشهر

 بلده ......... بلده ......... بلده

 چالوس ......... چالوس ......... چالوس

 آباد مرزن ......... آباد مرزن ......... آباد مرزن

 رامسر ......... رامسر ......... رامسر
صنعتي و  خاك

 تالك

 دماوند –زون اكتشافي كرج  4

 شناسي دماوند در استان مازندران قرار دارد كه نقشه زمين 3:322222فقس بخشي از نقشه  ،در زون فوق
 صورت خواهد گرفت. هاي اقتصادي كشور  ات اكتشافي در برنامهعلذا مطالاست؛ آن منتشر شده 

 :پيجويي مواد معدني در استان مازندران به شرح زير است پيشينه مطالعات ثبت شده



 111شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

اي در محدوده  اي از رسوبات آبراهه ناحيه اصوليگزارش اكتشافات ژئوشيميايي  3
 ؛بلده 3:322222برگه

محدوده  دراي  ت آبراههاي از رسوبا ناحيه اصوليگزارش اكتشافات ژئوشيميايي  0
 ؛ بهشهر 3:322222برگه

مرزن 3:322222اي در محدوده برگه اي از رسوبات آبراهه ناحيه اصوليگزارش ژئوشيميايي  1
 ؛ آباد

 ؛ هزار تنكابن طرح اكتشاف ژئوشيميايي در منطقه سه 4

  ؛كوه )سياهكل( طرح اكتشاف نيمه تفصيلي ژئوشيميايي منطقه ضياء 4

 ؛يابي استان مازندران جوئي و پتانسيل گزارش عملكرد طرح پي 0

هاي ناحيه  استان مازندران مطالعات فلزات موجود در اسكارنجوئي مواد معدني  طرح پي 7
 ؛كالردشت

 ؛نيروگاه نكا تا شهرستان نور غربگزارش اكتشافات ژئوشيميايي كرانه جنوبي درياي خزر از  8

 ؛جوئي مواد معدني در سطح استان مازندران گزارش پي 3

 ؛)شرق دوآب( جوئي فلورين منطقه سوادكوه مازندران پي 32

 ؛هاي كالردشت دوناواليت و اكتشافات ژئوشيميايي در گستره شناسي زمينگزارش  33

 ؛هاي ناحيه كالردشت مطالعات فلزات موجود در اسكارن 30

 ؛تنكابن 1222گزارش نهايي اكتشافات ژئوشيميايي مقدماتي در منطقه  31

 ؛( اكتشافات ژئوشيميايي0)جلد  سفيد معدني جنوب پل –شناسي زمينهاي  گزارش بررسي 34

 ؛هاي نهمين گردهمايي اكتشافات ادارات كل معادن و فلزات استانها عه سخنرانيمجمو 34

 ؛)منطقه مينودشت( جوئي و پتانسيل يابي مواد معدني طرح پي 30

 ؛معدني ناحيه بلده –شناسي زمينهاي  بررسي 37

 ؛گزارش اكتشاف مقدماتي فلورين سواد كوه 38

 ؛غيرفلزي در شرق و غرب ورسك)سواد كوه( هاي كانيجوئي و اكتشاف مقدماتي  پي 33

  ؛هاي جنوب مينودشت ژئوشيميايي محدوده –شناسي زمينگزارش بررسي  02

 ؛)مرحله دوم( و اكتشاف ژئوشيميايي منطقه دره هزار آمل شناسي زمينهاي  گزارش بررسي 03

 ؛جوئي و شناسائي ذخائر سيليس البرز مركزي در مازندران گزارش پي 00

 ؛و اكتشاف ژئوشيميايي مقدماتي جنوب ساري شناسي زمينگزارش نهايي  01
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 ؛)ناحيه آبندان( و اكتشافات ژئوشيميايي جنوب بابل شناسي زمينگزارش بررسي  04

 )ناحيه كينج( و اكتشافات ژئوشيميايي منطقه جنوب چالوس شناسي زمين 04

 ؛)مرحله دوم( و اكتشافات ژئوشيميايي منطقه جنوب ساري شناسي زمين 00

 ؛گلوگاه –و اكتشافات ژئوشيميايي جنوب بهشهر  شناسي زمينگزارش بررسي  07

 ؛اكتشافات ژئوشيميايي مقدماتي فلوئورين 08

آباد، جنوب آزادشهر(، مقياس  )حاجي معدني تالك قابليتمعدني  –شناسي زمينگزارش  03
 ؛3:322222

 ؛جويي بوكسيت بوهيتي در البرز مركزي و غرب كشور گزارش پي 12

سنجي در  هاي ژئوفيزيك هوايي با استفاده از روش مغناطيس تفسير داده ،گزارش پردازش 13
  ؛مرزن آباد 3:322،222برگه 

كيلو وات نكا ـ  422هاي  مهندسي و ژئوفيزيك در محل استقرار دكل شناسي زمينمطالعات  10
 ؛كوه( جالل )منطقه واقع بين جنوب قائمشهر ـ فيروز

 ؛بهشهر 3:322222برگههاي دورسنجي در محدوده شمالي  بررسي 11

 ساحلی استان مازندران هتوان معدنی و منابع تجدیدناپذیر منطق

ذخاير معدني متنوعي در رود  مياي است كه انتظار  گونه بهمازندران؛ استان  شناسي زمينشرايس 
هزار(،  توان به ذخاير تنگستن )كالردشت و دره سه كه از آن جمله مي شودهاي سنگي ايجاد  توده
باريت )كيجان و پلور(،  -نسوز، گچ، فلوئورين خاك)كليران، نشل، اندوار، كردآباد، اكراسر(،  سنگ زغال

گري، خاك رس، شن و ماسه،  هاي منبسس شونده، كوارتزيت، ماسه ريخته ، شيلآهك سنگدلوميت، 
( اشاره گدوك-)دلير تزئيني )چيني، گرانيت، مرمريت( و فسفاتهاي  سنگ، الشه سنگمعدني،  پوكه

ويژه حوضه  بهمازندران، دريايي حاشيه شمالي استان هاي  نهشتهكرد. مطالعات اكتشافي انجام شده در 
 كننده ساخته است.  هاي نفت و گاز را اميدوار فروافتاده خزر جنوبي امكان شناسائي و دستيابي به ميدان
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 (5111های علوم زمین،  داده)پایگاه آمار و اطالعات معادن استان مازندران   1-1جدول

 وضعيت نوع ماده معدني نام ماده معدني نام معدن رديف

3فعال غيرفلزي فسفات بلوك پاقلعه 

0فعال غيرفلزي فسفات بلوك چالميش 

1فعال غيرفلزي فسفات فيروزآباد 

4فعال غيرفلزي فسفات گرزينه خيل 

4فعال غيرفلزي فسفات ورسك 

0فعال غيرفلزي فسفات شلزي -آبادولي 

7فعال غيرفلزي فسفات دلير 

8فعال غيرفلزي فسفات كيكوه 

3غير فعال فلزي سرب راشك 

32غير فعال فلزي سرب زردرام 

33غير فعال فلزي سرب پشرت 

30غير فعال فلزي سرب سرب كوره 

31غير فعال فلزي سرب عروس كوه 

34غير فعال فلزي سرب و روي كالردشت 

34غير فعال فلزي سرب گلونگاه 

30غير فعال فلزي سرب گورت 

37غير فعال فلزي سرب ماشكوه 

38غير فعال فلزي سرب مغزه در 

33غير فعال غيرفلزي ذغال سنگ پنجاب 
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   8-4جدولادامه 

02فعال غيرفلزي ذغال سنگ چالو 

03غير فعال غيرفلزي ذغال سنگ خارخون قاد يكال 

00 غير فعال غيرفلزي ذغال سنگ سوادكوهكرمان 

01غير فعال غيرفلزي ذغال سنگ گرنا و مالر 

04غير فعال غيرفلزي ذغال سنگ شاندشت ، وانا 

04فعال غيرفلزي پوكه معدني مالر 

00فعال مصالح ساختماني پوكه معدني قرقر 

07غير فعال مصالح ساختماني سنگ گچ عزت آباد سقرچي 

08 فعال مصالح ساختماني سنگ گچ بلدهكيرود 

 ساحلی استان مازندران هتفصیلی منابع تجدید ناپذیر منطق وضعیت

 كابل )كالردشت(  آذرينتوده  ذخاير معدني

كابل، خوشاكش، كيلومتري  3كيلومتر مربع در محدوده  42به وسعت تقريبي  ،ذخيره معدنياين 
منطقه  ساختي ديدگاه زمينديوچال و برير در منطقه كالردشت )استان مازندران( واقع شده است. از 

كه بخش اعظم منطقه مورد  ،آذرينهاي  سنگدر زون ساختماني البرز مركزي قرار دارد.  ،كالردشت
ز مونزونيت است. آنومالي بيشتر گرانوديوريت و كوارت شناسي سنگاز نظر  ،گيرد ميمطالعه را در بر 

. با توجه به واقع استكيلومتر مربع در منطقه ديوچال  32اي به وسعت تقريبي  تنگستن در محدوده
مطالعه . نتايج هستندشئليت و ولفراميت  هاي كانيشامل  ،اقتصادي تنگستن هاي كانياينكه 
لذا  ؛دهد ميشئليت را نشان عدم حضور كاني ولفراميت و حضور بسيار ضعيف كاني  ،سنگين هاي كاني
 هاي كانيه مطالعهمچنين . ناچيز بوده است ،تنگستن در منطقهسازي  كانيتوان نتيجه گرفت  مي

 نمايد. طال، سرب و مس. آنتيموان در منطقه را تائيد ميسازي  كانيعدم وجود  ،سنگين
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 جانمائی و پراکنش معادن در منطقه ساحلی استان مازندران  4-1شکل

 مواد اوليه سيمان  و پوكه معدني

شرق گنبد كاووس، شهر  مواد اوليه سيمان، در شرق استان مازندران و در شمالنواحي قابل استحصال 
ناحيه نشاني از وجود مواد اوليه سيمان در  ،اطالعات موجود .استتپه از شهرستان مينودشت  مراوه

نيازمند بررسي بيشتر  ،تپه دار جنوب مراوه مارني سيليس ،آهكيهاي  سنگ و صرفاً ندارد مراوه تپه
سار كلسيت شناخته نكا استحصالمناسبي براي هاي  داراي قابليتكوه  منطقه تكل ،. در ضمنهستند
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، Au ،Agهاي  آنوماليهزار، شناخت  ژئوشيمي دره سهشناسي و  زميناكتشافات  . نتيجهه استشد
Cd ،Co ،Ni ،W ،Mo ،Sn معدني  پوكهنشان از وجود چهار منطقه مستعد  ها ررسيبوده است. ب

 . دارد قالبن و وزان ،فيره ،دال حاجي

 منطقه حاجي دال

و بر روي رسوبات  بودهاز جنس تراكي آندزيت  عمدتاً ،داردكيلومتري آمل قرار  02در كه اين معدن 
حاصل انفجارات  ،باشد ميمعدني  دوران دوم )مزوزوئيك( قرار دارد. ماده معدني كه همان پوكه

صورت  هب ،لت همراه بودن با مقادير زياد گاز و بخار آبعّ هكه ب هدهانه قله دماوند بود فشاني آتش
سيليسي،  عمدتاً ،معدني پوكه متشكلههاي  كاني .متخلخل با وزن مخصوص كم در آمده است

متر مكعب پوكه معدني دانه ريز و متوسس  077722. ذخيره كانسار هستندپالريوكالزها و بيوتيت 
 . هستند

 منطقه فيره

 14˚22΄47“و شرقي  40˚34΄12“ موقعيتر د ،جاده هراز به طرف آمل 00در كيلومتر اين ذخيره 
با در  ؛ندارد يزيادگسترش  ،بر خالف كانسار تينه و قالبن كانسار شمالي فيره و شمالي واقع است

 است.متر مكعب  022222حجم كانسار (، متر 02 × 42× 022ابعاد رخنمون آن ) نظر گرفتن

 منطقه وزان

. استوزان در حقيقت مرتع وسيع و بزرگي از توابع ناحيه رينه بخش الريجان شهرستان آمل 
كه بيشتر از جنس  ،خروجي فشاني آتش هاي  سنگتشكيالت رسوبي در منطقه ديده نشده و عمدتا 

ارند. وجود كانسار احتمالي با ارزش در ارتفاعات باال و احتماال رخنمون د باشند ميتراكي آندزيت 
 متر است.  4222

 منطقه قالبن

سازندهاي . قرار داردكيلومتري جنوب آمل  72در  ،در غرب جاده و رودخانه هراز ،محدوده كانسار
ذخيره پوكه معدني در اين منطقه دهند.  شناسي غالب منطقه را تشكيل مي ، سنگدوران ژوراسيك
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 ، تينه قالبن، در چهار منطقه لوت بهرستاق ،ذخاير پوكه معدنيوجود متر مكعب است.  07222حدود 
  به اثبات رسيده است.  رينه كنگرج چال و كرم پشته

 گلوگاه -جنوب بهشهر  معدني ذخاير 

در شرق  ،هاي البرز شرقي شته كوهمتري ر 3402تا  72در ارتفاعات  ،بهشهر و گلوگاهمنطقه معدني 
تا  41˚22΄44“جغرافيايي هاي شهرستان بهشهر و جنوب شهرستان گلوگاه قرار دارد و در طول

هاي ترين رخنمون واحد قديم .واقع شده است 10˚22΄44“تا  10˚22΄14“هاي  و عرض 41˚22΄42“
بيشترين  است؛فلدسپات شيت  و كوارتز شيت ،هاي گرگان است كه شامل كوارتزيت دگرگونه سنگي،

براي كه ، لسي در حاشيه كوهستان گلوگاه هاي خاك. ها رخ داده است در داخل كوارتزيتكاني زايي 
 روند.  شمار مي توان معدني اين منطقه به نيز ازجمله سازند شمشك سنگ زغالهستند و مناسب آجر 

 دونا و اليت ،در گستره هاي كالردشت معدنيذخاير 

اليت در وسعتي حدود و سه محدوده اكتشافي كالردشت، دونا در جوئي و اكتشاف ژئوشيميايي   پي
معدني محدوده كالردشت  ذخاير .انجام شده است، در جنوب شهرستان چالوس مربع كيلومتر 342
 ،كيلومتر مربع 72معدن سرب ماشك و معدن سرب ماشكوه. محدوده دونا با وسعتي  اند از عبارت

محدوده  ؛هاي سرب شرق روستاي كمربن و مس و منگنز شرق روستاي كمربن است حاوي انديس
وجود فسفات در غرب روستاي اليت،  دليل هكيلومتر دارد، ب 12اليت و دلير هم كه وسعتي در حدود 

هاي سازند سلطانيه  شيل ،از سوي ديگر ؛براي وجود فسفات در خود محدوده هم، مستعد است
 فلزيسازي  كانيي از نشان ،بدست آمدهنتايج در سنگ ميزبان فسفات ناحيه مطرح هستند. عنوان  هب

 Znو  Mn، Pbدر حد آنومالي قطعي و  Moو  Cu وجود اماندارد،  وجودكالردشت  در منطقه
 جهتدر محدوده دونا  ،هاي تفصيلي طلبد. همچنين بررسي ي را ميتر مطالعات دقيق صورت آستانه، هب

سازندهاي نسن و روته و  مرزغرب كمربن و در  بوكسيت در شمال ذخيره وانديس مس غرب كمربن 
  . هستنددر اولويت هاي اكتشافي نيز روته و اليكا، 

 نيروگاه نكاء تا شهرستان نور غرب منطقه معدني ذخاير

كيلومتر مربع در طول نوار ساحلي درياي خزر از  47با مساحتي بيش از  ،با استعداد ذخاير معدنيمنطقه 
متر  422به عرض  40˚22΄تا شهرستان نور با طول   41˚22΄34“نيروگاه نكا با طول جغرافيايي غرب
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عناصر تيتانيوم، زيركونيم، گوياي وجود  ،مطالعات كتشافي تفصيلي در اين منطقهكشيده شده است. 
داراي همبستگي مثبت و در  Sr و Cr ،Pو نيز  Crو  Ti، Zrعناصر براين،  عالوه است؛فسفر و كرم 

هستند. وجود اين همبستگي مثبت و قوي بين عناصر مذكور  درصد 32سطح اعتماد بيش از 
آنومالي هاي  محدودهتوان  . در واقع ميكند ميهم منطبق  هاي گسترش آنومالي اين عناصر را بر محدوده

عناصر استفاده جويي  پيعنوان راهنماي  هدار در نظر گرفت و ب قابليتعنوان نقاط  همنطبق بر هم را ب
هاي  كانيمگنتيت و هماتيت، مانند دار  هاي سنگين آهن كانيگستره پراكنش كرد. عالوه بر اين، 

كروميت و آپاتيت در منطقه  مانند دار  زيركونيمهاي  كانيايلمنيت و اسفن،  ،آناتاز ،روتيلمانند دار  تيتانيم
ترين  مگنتيت، هماتيت، پيروكسن و آمفيبول عمدههاي  كاني ،. در اين ميانات رسيده استاثب  به

 وجود دارند. كاني سنگين هاي  نمونهسنگيني هستند كه در تمام  هاي  كاني

 منطقه جنوب چالوس )ناحيه كينج( ذخاير معدني

ه جوئي و اكتشافات قرار گرفت پي در ناحيه كينج مورد ارزيابي،كيلومترمربع  304وسعت  در ذخيرهاين 
براي عناصر نقره، جيوه، سرب، بعد از آن و شدگي براي كادميوم  بيشترين شاخص غني ؛است

، انجام شده شناسي زمين. با توجه به مطالعات بوده است آنتيموان، آرسنيك، موليبدن و تيتانيوم
 ,G, J, E, Dهفت محدوده  چالوس،منطقه جنوب همچنين مطالعات ژئوشيميايي و كاني سنگين در 

C و B, A   .داراي ذخاير معدني گزارش شده است 

 هاي ناحيه كالردشت  موجود در اسكارن معدني كانسارهاي فلزيذخاير  

 – 10و  10˚12'01" هاي جغرافيايي بين عرض ،كيلومتر مربع 84 ي معادلوسعتمواد معدني در اين 

آنومالي قابل دهنده  نشان ،ها بررسيقرار دارد.  43˚38'02" و 43˚22'22" هاي و طول 10˚32'07"
فراواني نسبي تنگستن و با توجه به از طرفي . استمنطقه كالردشت هاي  سنگتنگستن در ييد أت

امكان توسعه  ،ليتيوم، نيوبيوم و تانتاليوم در بخشي از منطقه وجود برليم، سلنيم،زيركونيم و احتمال 
 پيشنهاد شده است.  رود خشكه و برير، طق ديوچالامنويژه در  هب ،هاي اكتشافي طرح

 بهشهر  322222اي در محدوده برگه  رسوبات آبراههمعدني ذخاير 

 و 17˚22΄ هاي جغرافيايي و عرض 44˚22΄ و 41˚12΄ هاي جغرافيايي بين طول ذخير مورد نظر
 انجام شده،هاي  بررسيقرار گرفته است. مجموعه بهشهر  3:322222در محدوده برگه  10˚12΄



 141شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

 وجودنشان از  ،شيميايي–آواري رسوبيشيميايي،  –رسوبيدگرگوني،  –ماگمايي هاي تواليويژه در  هب
دست آمده به دو  هبر اساس امتيازات بذخاير احتمالي  بنابراين اين منطقه دارد؛در  معدني ذخيره 03

  :اند شدهاولويت زير تقسيم 

از دو  درصد 33كه مساحتي حدود  منطقهشامل هفت ، 322بيشتر از  R.Sبا ضريب هاي  آنومالي -3   
 .شود مي 32و  3، 02، 4، 4، 1، 3هاي  آنوماليو شامل  گيرد مي بهشهر و گلوگاه را در بر 3:42222برگه 

 3:42222از دو برگه  درصد 3كه مساحتي در حدود ، 322كمتر از  R.S با ضريبهاي  آنومالي -0   
سازي  كانيترين  . با ارزشدهند ميچهارده منطقه باقيمانده را تشكيل  وپوشش داده مورد مطالعه را 

 ،كربناته و نيز انواعمحتمل در محدوده، نوع طالي كواترنري كم سولفيدي و كانسارهاي همراه با 
 وجود ذخاير آهن رسوبي از نوع سوپريور است. 

 جنوب ساري در معدني  ذخاير

هاي  بين طول ،ستان ساري، بخش چهار دانگه كياسركيلومتري جنوب شهر 322در  ،نظرمحدوده مورد 
 .قرار داردشمالي  10˚42΄تا  10˚30΄هاي جغرافيايي شرقي و عرض 41˚40΄تا   41˚11΄جغرافيايي
، آذرين قلياييهاي  تودهها، نفوذ  فلزي مستعد بوده و وجود شكستگيسازي  كانياز نظر  ،ياد شدهمنطقه 
باريت و فلورين در اطراف محدوده و در واحدهاي آهكي داليلي به  ،معدني سرب، روي موادوجود 
وجود هاي متفاوت در اين ناحيه  با كيفيت سنگ زغالهاي  اليه براين، عالوه است؛بالقوه منطقه  قابليت
 ,F, Ba, Pb, Zn, Sn, Hg, Asگيري  اندازههاي فلزي با  استخراج كاني براياستعداد اين منطقه  .دارد

Ag  وCu  پنج محدوده داراي  كيلومتر مربع 31با وسعتي حدود مورد نظر سنجيده شده است. منطقه
E, D, C, B, A محدوده . استA  جنوب شرقي تيلك و باالدست در ،كيلومتر مربع 4/0وسعت با
وجود دارد. مس و طال استعداد ذخاير  ، در آنواقع است TRVروي توده نفوذي  رآبراهه شرقي ب

مستعد طال،  قرار دارد و Aجنوب پايين ده و شمال محدوده در  ،كيلومتر مربع 4/0به وسعت  Bمحدوده 
واقع  ،كيلومتر مربع 7/0به وسعت   Cمحدوده  .استجيوه، مس، در مطالعات كاني سنگين طال و سينابر 

 1به وسعت  D. محدوده استطال و نقره  ،باريتسرب،  آنومالي روي،داراي  ،آتيتي –جنوب تيلك در
 حاوي آنوماليبوده و  دربرگيرنده توده نفوذي كرتاسه عمدتاً مركزيت كهنه و اوسر، در ،كيلومتر مربع

دست آبراهه جنوبي  باال واقع در ،كيلومتر مربع 1/0وسعت به  Eحدوده . ماستكرم، نيكل، مس و طال 
 . استسرب، نقره و فلوئورين سازي  كانيداراي استعداد  ،اوسرده به سمت كهنه و  پايين
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 تپه ه مواد اوليه سيمان در منطقه مراو معدني ذخيره

 382به وسعت  ،مراوه تپه گرماب وحدفاصل كالله  دركريم  و بالقيه ،چنارلي ،كسر ،منطقه پيشمكي
از لس نسبتاً تفاعات قرار داشته و اركپه داغ ساختي  در منطقه زمينمحدوده  .قرار داردكيلومترمربع 

از نظر مصرف در صنايع سيمان سازي كاربرد داشته و  ،منطقهاين آهكي ي ها سنگ. اند شدهپوشيده 
 XRD 3ها به روش  . تجزيه نمونهقابل استفاده هستند مكمل،عنوان مواد  همنطقه نيز ب هاي مارن

امتيازات بهتري  ،مين كننده مواد اوليه اصلي سيمانأعنوان ت هب ،كه منطقه چنارلي و بالقيه نشان داد
 براي كارخانه سيمان دارا هستند.ساير مناطق نسبت به 

 ساحلیهای مدیریت یکپارچه مناطق  اجرای برنامه منابع تجدیدناپذیر و

اين وجود ذخاير معدني متنوع و پرحجم ئر منطقه ساحلي استان مازندران بهويژه مصالح ساختماني، 
طرح مديريت خس ساحل و مديريت فراگير منطقه  براي تصمصم سازانمحدوديتي نويد را ميدهد كه 

براي استفاده در ساخت  رد؛ لذا اين منابع،وجود ندااوليه صنايع و توسعه اراضي ساحلي از نظر مواد 
  .هستندريزي  برنامهقابل ي ساحلي ها سازههاي ساحلي وشهري تا  ابنيه

 ،نقره و ديگر كانسارهاي فلزي ،آهن ،روي ،با وجود ذخاير غني سرب ،استان مازندران منطقه ساحلي
منطقه اقتصادي  02 امروزه بيش ازهرچه بيشتر و توسعه اين معادن را داشته باشد. برداري  بهرهقابليت 

آن را دارد كه كنند. اين استان قابليت  كه از اين مواد معدني استفاده مي فعال هستنددر استان مازندران 
كرانه هاي اي در اقتصاد  هاي معدني از نظر كانسارهاي فلزي تبديل شده و جايگاه ويژه به يكي از قطب

داشته باشد. البته جنگلي بودن و پوشش گياهي استان و مشكالت زيست محيطي جنوبي درياي خزر 
 روند.  شمار مي بهاز توان معدني استان برداري  بهرههاي  كاوي از محدوديت معدن ناشي از

  

  

                                                 
3
 X-Ray diffraction 



 141شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

 ساحلی استان گلستان نطقهتجدیدناپذیر م منابع

متفاوت قرار گرفته است.  ساختي زمينپهنه  در دوو  شرق و شرق درياي خزر در جنوب ،استان گلستان
جزيي از صفحه ايران  ،اي از صفحه توران و بخش جنوبي ، پارهداغ( كوه كپه )رشته بخش شمالي استان

 هاي  سنگ شاملرسوبي و  هاي سنگداغ، از نوع  كوه كپه دهنده رشته تشكيل هاي  سنگكليه  است.
بخش بوده، و  نفت و گاز گلستان، داراي قابليتشرق استان تخريبي است.  هاي سنگكربناته و كمتر 

هاي ماگمايي  فعاليت، اي پويا بوده گستره ساختي زميندليل اينكه از نظر  ه، ب(ي البرزها كوه رشته)  جنوبي
رسوبي، آذرين و هاي  سنگتوان  ي استان، ميها كوهدر نتيجه در اين بخش از  ؛اند كردهظهور پيدا 

ذخاير و نحوه پيدايش واحدهاي سنگي، گواه آن است كه  شناسي زمينتاريخچه دگرگونه را مشاهده كرد. 
. از گرگان تشكيل شده است در شرق استان و در دشتغير فلزي ذخاير و در جنوب استان، معدني فلزي 

 هاي استانآنجائي كه استان گلستان پس از تفكيك از استان مازندران به دنبال جايگاه مناسبي در بين 
بوده در سالهاي اخير كاوي  هاي اكتشافي و معدن از فعاليت چشمگيريشاهد رشد بنابراين كشور است، 

به  كه از آن بينمعدن استان كه اطالعات آنها در دسترس بوده  17كه در اين كتاب آمار  طوري به ؛است
معدن صدف با  34به اختصار شامل گلستان، .  ذخاير معدني استان هستندمعدن مابقي معادن فعال  4جز 

معدن  32هزار تن و  34022با ذخيره قطعي  سنگ زغالمعدن  30هزار تن،  37222قطعيذخير 
هزارتن است. توان معدني اين استان از يك سو و فاصله نسبتاً مناسب  30222قطعيبا ذخيره  الشه سنگ

 برايكه منابع و مصالح الزم  دهد مينويد آن را  ، معادن مختلف استان نسبت به نوار ساحلي از سوي ديگر
 .باشددردسترس و قابل اتكاء  ،هاي مديريت خس ساحل و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي اجراي طرح

 جوئی منابع طبیعی تجدیدناپذیر مطالعات پی پیشینه

 اي  اكتشافات ناحيه

سـاختاري كپـه داغ اسـت. در جمهـوري      منطقـه بخشـي از   ،اسـتان گلسـتان   شـرقي حاشيه شـمال  
منظور شـناخت تـوان    لذا به ؛هاي از جيوه گزارش شده است تركمنستان، در اين پهنه)كپه داغ( انديس

هـاي اكتشـافي ژئوشـيميايي درنـوار      از نظر عنصر جيوه، بررسينواحي غالمان و غزنين معدني ناحيه 
    صورت گرفته است.، 3:322222گلستان در مقياس استان مرزي 
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 اكتشافات موضوعي

عمدتاً از نوع موضوعي بـوده   ،مواد معدني انجام شده در استان گلستان جوئي پيمطالعات اكتشافي و 
اند.  كه در انجام آنها سازمان زمين شناسي، مهندسين مشاور و يا اداره كل معادن و فلزات سهم داشته

هـاي   بخش شمالي آن در زير پوشش بوده وهاي انبوه  حاشيه جنوبي استان گلستان پوشيده از جنگل
هـاي معـدني    استان گلستان نشانهدر اين مسئله باعث شده تا  ؛لسي و آبرفتي دشت گرگان قرار دارد

انجام عمليات اكتشـافي بـه    ،نداشته باشد. يكي از راهكارهاي بررسي توان معدني استانوجود آشكار 
 3:322222شناسـي   زمـين در برگه هاي اكتشافي ي ها عرصهترين  مهماست. بوده روش ژئوشيميايي 

در نقشـه   شـد. با مـي  بيـل و دامغـان   بهشهر، رباط قـره هاي  نقشهگرگان و دوزين و بخش كوچكي از 
، بنـابراين  شـوند  مياي دامنه شمالي البرز به خليج گرگان زهكش  هاي آبراهه گرگان بسياري از شبكه

 نقشه دوزين محل تواند نشانگر توان معدني حاشيه جنوبي استان باشد. مي ها پاياب آبراهه

 (5111های علوم زمین،  افات معدنی استان گلستان )پایگاه دادهجوئی واکتش مطالعات پی 1-1جدول

 عنوان طرح رديف
اعتبار )ميليون 

 ريال(
محل تأمين 
 اعتبار

 نام مشاور سال اجرا

3 
معدني جنوب  -شناسي بررسي زمين

 آباد علي
 تهران پادير 3170 استاني ............

0 
جوئي  تالك در  شناسي و پي زمين

 آزادشهرآباد  حاجي
 تهران پادير3171استاني 12

 مازند گستر3174استاني 10 جوئي مواد اوليه سيمان مراوه تپه پي 1

4 
شناسي و مطالعات ژئوشميائي  زمين

 جنوب مينودشت
 مازند گستر3174استاني ............

3174استاني ............ تپه جوئي مواد اوليه سيمان مراوه پي 4
معادن و اداره كل 

 فلزات مازندران

0 
شناسي و  مطالعات ژئوشميائي  زمين

 جنوب مينودشت
3174استاني 42

اداره كل معادن و 
 فلزات مازندران

 ...............3170استاني ............ جوئي مواد اوليه سيمان مراوه تپه پي 7

8 
شناسي و  مطالعات ژئوشميائي  زمين

 جنوب مينودشت
 ...............3170استاني 72

3177استاني 38/12 جوئي مواد معدني نگارمن پي 3
دانشكده 

 كشاورزي گرگان
 كاو معدن3177 ملي 020 جوئي مواد معدني در سازند اليكا پي 32

33 
هاي  جوئي مواد معدني در شيست پي

 گرگان
 كاو معدن3178 استاني 342
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در  ؛معدني بسيار زياد اسـت  موادطور معمول انتظار  هاست كه ب ساختي صفحات زميناحتمالي برخورد 
معـدني   هاي نهشته ،بر روي يكديگرصفحات شدن  جايي و رانده هر اثر جابب، ممكن است ها اين محل
تـا  بوده هاي ناحيه  جوئي پيتواند رهگشاي  ميهاي ژئوفيزيكي  لذا بررسي ؛باشد نشدهآشكار  در سطح

 فهرست مطالعات انجام شده به شرح زير است:. شوندذخاير پنهان شناسايي 

 ؛مواد معدني در سازند اليكا در استان گلستانجويي  پيگزارش نهايي  3

 گلستان؛ تزئيني در استانهاي  سنگجويي  پيطرح  0

 ؛مواد معدني در شيست گرگانجويي  پيگزارش نهايي مرحله اول  1

 ؛نكارمن ـ استان گلستان فشاني آتشمواد معدني در سازند جويي  پي 4

 ؛اكتشاف مقدماتي كانسار تالك منطقه قشالق 4

 ؛مواد معدني در شيست گرگان دره توسكستانجويي  پيگزارش نهايي  0

 ؛مواد معدني در شيست گرگانجويي  پيم گزارش نهايي مرحله دوّ 7

 ؛)جنوب علي آباد( آباد بارـ شيرين ناحيه ماهرود 3:42222نقشه  8
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 استان گلستانمنطقه ساحلی توان معدنی 

هـاي ماگمـائي،    وجـود فعاليـت  عدم علت  )كپه داغ( به استان گلستان شرقيي شمال ها كوهدر رشته 
اندك فلزي موجود )باريـت و روي( منشـاً    هاي كانيو  شتهفلزي با منشأ ماگمائي وجود ندا يهاي كاني

 مصالح ساختماني به مقدار فراوان وجود دارد.  و ها سنگ ،ها كوهرسوبي دارد. در اين 

داغ استان گلسـتان اسـت. در    هاي معدني بخش كپه ليه توليد سيمان يكي ديگر از توانمنديمصالح اوّ
 دشت گون گرگان و حاشيه درياي خزر،ويژه در نواحي  به ،استان شرقي ارتفاعات واقع در بخش شمال
ي البـرز شـرقي و جنـوبي    ها كوهگازي محتمل است. در رشته  -هاي نفتي دستيابي به ذخاير و ميدان

ذخاير كانسارهاي و وجود امكان پيدايش  ،و ماگمائي ساختي زمينهاي  به دليل فعاليت ،استان گلستان
گلسـتان  توان معدني ذخاير استان در ادامه مطلب، روي و فلورين وجود دارد.    همچون سرب، ،فلزي

 :شود ميشرح داده شده 

 صدف كوهي

ميليون تن در مساحتي ها  دهاي بال  بر  با ذخيره ،كاووس دار شمال شرق شهرستان گنبد محدوده صدف
 . استمتر  34كيلومتر مربع گسترش داشته و داراي ضخامت متوسس حدود  022-042حدود 

 مس

است. عمليـات   وجود اين ماده معدني در منطقه خوش ييالق ثابت شده ،انجام شدهجوئي  پيبراساس 
 . باشد ميدر دست انجام استان توسس اداره كل معادن و فلزات  ،اكتشافي تكميلي
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 (5111های علوم زمین،  )پایگاه داده پراکندگی و انواع مواد معدنی در استان گلستان 50-1جدول

 كردكوي ماده معدني
بندر 
 تركمن

بندر 
 گز

 گرگان
آق 
 قال

علي 
 آباد

 كالله مينودشت گنبد راميان آذرشهر

            دلوميت

مصالح 
 ساختماني

           

سنگ 
 تزئيني

           

            كلسيت

            صدف

            كوارتزيت

            سنگ آهك

            گچ

            بوكسيت

            يد

            آهن

ماسه 
 سيليسي

           

            سرب

            مس

            فسفات

            تيتان

            ذغالسنگ

            تالك
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 ( 5111های علوم زمین،  )پایگاه داده معادن استان گلستاننوع و وضعیت  55-1جدول

 ذخيره )هزارتن(وضعيتنوع ماده معدنينام ماده معدنيمعدننام رديف

3آزادگانصدفغيرفلزيفعال---- 

0)آزادگان )صدف كوهيصدفغيرفلزيفعال712 

1آق بندصدفغيرفلزيفعال---- 

4آق بندصدفغيرفلزيفعال0322 

4جانبازانصدفغيرفلزيغيرفعال121 

0دم دمصدفغيرفلزيفعال---- 

7شوردرهصدفغيرفلزيغيرفعال182 

8غنچه حسنصدفغيرفلزيفعال4222 

3غنچه حسنصدفغيرفلزيفعال4222 

32كانسار جويانصدفغيرفلزيفعال---- 

33ماسنصدفغيرفلزيفعال---- 

30)ماسن )صدف كوهيصدفغيرفلزيفعال112 

31نگينصدفغيرفلزيغيرفعال3222 

34يلي بدراقصدفغيرفلزيفعال022 

34كانسار جويانصدفغيرفلزيفعال418 

30كيميا سنگصدفغيرفلزيفعال---- 

37آشيريسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال482 

38بش اويليسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال4222 

33بش اويليسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال3422 

02 آباددارسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال4022 

03دارآبادسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال472 

00رستم گاليكشسنگ الشهمصالح ساختمانيفعال---- 

01رستم گاليكشسنگ الشهمصالح ساختمانيغيرفعال132 

04 3-جوزچالذغال سنگغيرفلزيفعال422 
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 سنگ زغال

البـرز شـرقي مـورد     سـنگ  زغـال توسس شركت  ،جنوب شرقي شهرستان مينودشت سنگ زغالذخاير 
محدوده مذكور از نوع كك شو ضعيف است. راه اندازي كامـل   سنگ زغالشناسائي قرار گرفته است. 

 نفر همراه باشد.  3222تواند با اشتغال زايي حدود  ذخاير مورد نظر مي

 
 گلستانجانمائی و پراکنش معادن در استان  1-1شکل

 ساحلی استان گلستان هوضعیت تفصیلی منابع تجدید ناپذیر منطق

 آباد  شيرين –بار  رود سياهذخاير بوكسيت 

ترين  كهن . شرقي علي آباد گرگان واقع است در بيست و چهار كيلومتري جنوب ذخيره معدني
ترين آنها مربوط به دوران چهارم دبند( و جدي كربنيفر )سازند دزده دورهسازندهاي منطقه مربوط به 

زائي است كه باعث  و كوه زايي خشكياست. اين سازندها پيوستگي زماني نداشته و علت آن حركات 
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پس از ذخاير بوكسيت در سطح ناپيوستگي زبرين سازند اليكا،  شده است. شناسي چينهايجاد نبودهاي 
سيميرين  زائي كوه رويداد ،احيه مورد مطالعهدر ن اند. تشكيل شدهيك پسروي دريا و طي ترياس مياني 

 موجبسبب تشكيل ماده معدني بوكسيت و در پايان  ،بين ترياس باال و ژوراسيك زيرين پيشين
 تشكيل كنگلومراي قاعده شمشك شده است. 

 تزئيني و مصالح ساختماني در استان گلستان   سنگ ذخاير

تقسـيم بنـدي    C, B, A و Dچهـار بلـوك    بـه كيلومترمربـع   72در وسعت  ،ذخاير سنگ ساختماني
كوه اينجه سو و ده محمـود و  ، Cبلوك  ل؛كوه يخچا ،Bبلوك  ؛شامل كوه آشيري A. بلوك اند شده

متشـكل   Aبلوك  .استهاي پراكنده سازند الر در منطقه غزنوي  شامل رخنمون، Dدر نهايت بلوك 
و در مواردي هم همـاتيتي   خرد شده يداًاليه، شد خاكستري تا صورتي، متوسس تا ضخيمهاي  آهكاز 

دسترسي به آن  ، اماوجود دارد بزرد مستعد سنگ تزئيني هاي بلوك ،شده است. در غرب كوه آشيري
شـدت خـرد شـده    ه ب اي تودهرنگ نازك اليه تا  خاكستري هاي آهك، از Bبلوك  است. دشواربسيار 

بلوك  بزرد مستعد وجود دارد. قطعات و فقس در بخش شمالي آن و شمال جنگل يري، تركيب يافته
C ، هـاي   بلوكو از  بودههاي نازك اكسيد آهن  رگه بارنگ، روشن همراه  كرمهاي  آهكشامل A  و
B  همچنـان ولـي  داشـته  دهـي بـاالتري    بلوكاين بلوك استعداد  ؛شده ولي هماتيتي است خردكمتر 

نازك تا  بندي با اليههاي پراكنده سازند الر  شامل رخنمون، Dبلوك برقرار است. مشكل راه دسترسي 
تـر از   مناسـب براي استخراج سنگ تزئيني ها كرم روشن است و  رنگ سنگ ؛ضخيم اليه متغير است

سنگ، بوكسيت و التريت از ديگر مواد  عالوه بر سنگ تزئيني، شن و ماسه، زغال ها است. بقيه بلوك
  كانسار و معدن وجود دارند.  ،ت انديسصور همعدني هستند كه در منطقه مورد بررسي ب

 مواد معدني در شيست گرگان ذخاير

كوي، بين روستاهاي سركالته در شمال  در استان گلستان در جنوب شهركردمعدني،  ذخيرهاين 
بر پايه نما واقع شده است.  منطقه، روستاي رادكان در جنوب، روستاي كندآب در غرب و دره جهان

 هاي  خاكرفلزي گرافيت، تيتانيوم و يوجود كانسارهاي فلزي و غتوان  مي ،شناختي خاستگاه زمين
كيلومتر مربع در دره توسكستان در حد فاصل  4وسعت ه بذخاير معدني . را در آنها متصور شدصنعتي 

جويي  با پيعنصر طال در اين منطقه اكتشافات براي . قرار دارددو توده سينيتي، در شيست گرگان 
و  Asو  Agو  Sbو  Hoو  Biو  Cuو  Pbو  Znو  Baو  Moعناصر  همچونطال  عناصر همراه

Au  .صورت پذيرفته است. مجموع آناليزها توان كاني سازي طال را در اين منطقه تاييد نكرده است   
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استان  ساحلی ههای مدیریت یکپارچه منطق اجرای برنامه وناپذیر  منابع تجدید

 گلستان

ساحلي كشور از نظر مصالح ساختماني وضعيت مطلـوبي  هاي  استانهمچون ديگر  ،استان گلستان
طرح و برنامه  شود ميلذا پيش بيني  ؛همجوار نيز دسترسي دارد هاي  استاندارد و حداقل به منابع 

سنگ كشـور   زغالقطب معادن گلستان مديريت خس ساحل از اين نظر دچار مشكل نگردد. استان 
 معـدني هـا   منابع جديدي نيز بر قابليـت  تفصيلي،با مطالعات اكتشافي رود  ميظار و انت رفتهشمار  به

كـانون   ،ت فراگيـر منـاطق سـاحلي   ريدر برنامـه مـدي   تواننـد  ، مـي .  اين معـادن شوداستان افزوده 
 .باشندزائي و تمركز جمعيت  اشتغال

. اين اند شدهدشت واقع  ترين معادن صدف دريايي شمال كشور، در شرق استان و در منطقه مينو بزرد
نشان از پويايي دريـاي خـزر طـي كـواترنر     شته، كيلومتر با ساحل فاصله دا ها دهاكنون  كه هم ،معادن

قابليت توسعه اشتغال سـالم و درآمـدزائي در سـطح كـالن     صدف دريايي هم معادن  ،دارد. به هرحال
 داشته باشند. اي  توانند در اين برنامه جايگاه ويژه را داشته و مي ICZM طرح

چندين حوضچه و آبگير )آجي  ، دارايتپه برون تا سنگر از اينچه ،منطقه ساحلي شمال استان گلستان
 ؛دارنـد را از جمله مناطقي هستند كه قابليت توسعه معادن نمـك آبـي    بوده وگل، آلماگل، آالگل( 

ريزي صحيح در مديريت منطقـه   بنابراين با برنامه ؛رود شمار مي آنها به ترين مهماز شوره زارآالگل 
تحول جدي  ،توان انتظار داشت با ايجاد اين معادن در توسعه پايدار اين مناطق محروم مي ،ساحلي

 .صورت گيرد
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 (Alborz chain mountains) have repeatedly faced magma activities due to 

the fact that this area is highly dynamic. Thus, sedimentary rock, igneous 

rock and metamorphic rocks profoundly occur in this part of the 

province.  
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rock units in Nour city begins to rise towards eastward, the distance of 

the areas that have experienced land movement starts to increase. Land 

movements are mainly concentrated in such cities as Sari, Babol and 

Ghaemshahr which are near 35 to 40 km distant from coast. At least 40 

land movements have already been reported for southern height lands of 

Behshahr and Nokendeh cities. Unstable layers of conglomerate and 

Shilli Shemshak formation hill in southern Mazandaran are the main 

cause for such land movements. Just like other Caspian Sea coastal 

provinces, Golestan province is highly prone to land movement. 444 land 

movements have already been reported for this province: near 40 of them 

in 20 km from shoreline and approximately 10 of them in Bandar Gaz 

and 4 of them in Bandar Turkmen. The remainder belongs to Kordkoui 

city. These data are helpful in establishing integrated managerial system 

for coastal areas and locating facilities as well as making plans as to how 

areas that are intended to be economical and social centers should be 

chosen to be immune from land movements. Developing models and 

plans for entrenching such system in coastal areas as well as exerting 

management for shorelines require a deep insight into mineral 

advantages and distributions in the coastal area. Mines of Guilan 

province are mainly concentrated in two tectonic areas: Talesh 

Mountains and coastal plains. Talesh Mountains can be targets for 

excavations and exploitations for specifically lead and zinc cupper, iron, 

coal, salt, alum, building materials, barite, silica, mica and limestone. Its 

coastal plains that are located in Rasht, Anzali and Astara contain 

overwealming amount of sand and gravel reserves specifically in the 

distant from rivers to coasts. Titan, magnetic, industrial soil and lime 

seashell are among other mines that occur in these ares. Mazandaran 

province is a home for great many geological zones. It is a host for many 

metal and non-metal mines. Data available indicate that there are 28 

mines in this province but mainly inactive. As for Golestan province, 

there exist two tectonic zones in eastern and southeastern Caspian Sea. 

Eastern part of this province has oil and gas reserves and its northern part 
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is also categorized as an unstable area. K111 and TR2d1 units outcrop in 

south of Sisangan height lands have created hills and unstable slopes. In 

eastern height lands of Mazandaran province, north-south unstable hills 

are mainly located in M2sm. That is the case with southern Nokendeh 

and height lands of Alamdeh and Lamrasek; where many mass 

movements and land movements have already hit the area, among them 

land movement in Balazarrin village can be named. The village is 

situated at the south of Sari city. In Golestan province, coastal area is 

subject to seasonal and periodical sways just like other parts of Caspian 

Sea southern coasts. This has contributed to saturation of soil and a 

number of small mass movements. This process is more influential 

particularly in the areas surrounding wetlands and Gorgan gulf. 

Relatively stable regions of this area include southern Nokendeh height 

lands up to Kordkoui, mountain river channels and sand hills. Relatively 

unstable areas toward northern Alborz hills comply with the outcrop of 

loess masses, Pleistocene and Pliocene conglomerates. Further, worn 

rock layers of Cambrian and Paleozoic Pzc and Pzph in southern Gorgan 

gulf height lands are the home for outcrop. Unstable hills account for 9.5 

percent of coastal areas in Golestan province. They are centered in height 

lands that are located in south of Gorgan gulf. Gorgan schist dated back 

to Paleozoic period has highly been weathered. These areas have 

experienced many land movements and rock falls. Caspian fault, Stinova 

ault and Petona fault that have been located at these hills have caused 

much part of the height lands in Gorgan gulf to have unstable hills.  

Evidences indicate that 186 land movements have already taken place in 

coasts of Guilan province, specifically in southeastern and height lands 

of southern Astara and Bandar Anzali, particularly in cities such as 

Astara, Talesh, Bandar Anzali, Kiashahr, Astaneh, Langroud, Lahijan 

and Roudsar. As for Mazandaran province, 20, 3, 10, 5, 1, 19, 20 land 

movements have already been recorded for Tonekabon, Kelardasht, 

Chalous, Poul, Nour, Behhahr and Nokendeh, respectively. As outcrop of 
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slopped heights, western Bandar Anzali low-slopped heights, Amlash 

mountains, Dinarsara and Moallemkouh mountain. near 31 percent of its 

mountainous hills are unstable, with their slop rising in southern Ramsar 

height lands. Examples are Astara, Cherestan, Pilehkouh, Sargol and 

Kerdain mountains. Unstable mountainous areas, specifically between 

Astara and Bandar Anzali, are increasingly subject to mass movements 

and land movements due to having located in coastal areas prone to 

earthquake. Masouleh mass movements are a prime example.  

In Mazandaran province, coastal deserts are cut by rivers such as 

Babolroud, Talar, Fereydounkenar, Neka, Chalous, Sardabroud, 

Palangroud, Tilehroud, Farahabad as well as tens of seasonal channels 

between Nour and Gorgan gulf. River erosion, soil liquefaction as well 

as land movement are the events that obviously take place along this 

discontinuity. Also, Noshahr- Mahmoudabad coasts are among the areas 

where have already been highly affected by sea run-up. Thus, such areas 

together with other coastal areas of this province may turn unstable in the 

long-run as a result of seasonal sea run-up and sea floods. Unstable areas 

in this province are important points specifically based on  outcrop 

alluvial fans and formation of Aghchagol in Golandor and southern 

Nour, Pliocene conglomerates in Reis Kola and Kia Kola, Mahour hills 

in southern Nashtaroud and Abbasabad, mountain rivers that are located 

along Chalous river and some disperse areas in northern Amol. 

Relatively unstable hills have stronger outcrop due to loess mass, semi-

entrenched formations, Aghchagil Chalkon and Apeshron and Pliocene 

conglomerates up to Pleistocene in Mazandaran province. On the other 

side, a majority of height lands in southern Nashtaroud up to Kolarabad, 

most part of hills that are located along Chalous River, Sisangan height 

lands and northern hills of eastern height lands of this province are 

relatively unstable. Geographical disperse of these areas is more evident 

in height lands. They have highest slope in southern Tonekabon height 

lands. Tizkouh formation outcrop in west and southwest of Chalous city 
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layers containing holocene marine sediments, indicating recessive 

sedimentary sequence. These findings further indicate that samples that 

are older than 500, 900 and 2500 years are located in height level -25, -

24, -22. Since the current base level for Caspian Sea is -27, the rate of 

coastal sways shall be 4,3.3, 2, respectively. Furthermore, in Bandar 

Anzali and Bandar Turkmen, young falls traces are evident, creating 

Anzali wetland and Gorgan gulf. Studies (Paloska and Degnez 1992) 

indicate that the rate of this subsidence is estimated to be 4mm per 

annum. In contrast, Astara coasts up to Chalous show an evident run-up. 

So according to the said study, rate of the run-up is anticipated to be 

8mm per year excluding Bandar Anzali and Gorgan gulf. Since this rate 

for the two regions is 4mm and given the 50-year lifecycle of offshore 

and onshore facilities, it can be expected that their foundation has a 40 

cm- run-up. But port facilities may face a subsidence of 20 cm in the two 

regions.  

Onshore risks may take a vast range of natural phenomena, whose scale 

of threats covers ‘very local’ to ‘regional’. Earthquake, earth movement 

and liquefaction are three facts that are focused in the Integrated 

Managerial System for Coastal Areas as well as in studies related to 

coastal management. In these studies, Caspian Sea coasts have been 

classified into four regions: stable, relatively stable, relatively unstable, 

and unstable. In Guilan coasts, a variety of quaternary sedimentary units 

have outcrop  Due to proximity of heights ridge to shoreline and the time 

in which sharp rains happen, as well as location close to regions highly 

prone to quake have come together to make instability and slight mass 

movements at the time of earthquake more likely. Relatively stable 

regions cover an are commencing from Astara ending in Khotbeh Sara, 

which include Virmouni hills, Palasemi hills, north and west of Bandar 

Anzali hills, sand hills of northern Anzali wetland, Lahijan Mountains, 

Chaboksar mountains and Ramsar. Relatively unstable regions of this 

province include all mountainous river channels, Sefid Sangan low-of 



 111شناسی مناطق ساحلی دریای خزر  / زمین

 

gravity, respectively. These areas comply the said faults in terms of how 

they have been distributed. Indeed, the highly risky areas are situated 

near quake centers of southeast and surroundings of Gorgan. The entire 

coastal areas of Golestan province are relatively prone to risk. That is to 

say that these regions are less affected by heavy quacks. greatness of the 

quacks have already not go beyond 3 to 5 Richter. So this region seems 

to be semi-active in terms of earthquake with horizontal acceleration of g 

25%. However, in Mazandaran coastal areas, all regions are risky or 

highly risky; instead, rate of the risk tends to rise from mountainous 

regions to the coast. Albroz fault and northern Alborz fault surroundings 

that are locate between the mountain and plain are considered to be 

highly risky regions. Its shoreline is subject to relative risk with a 

horizontal acceleration of g 25%. Land classification of Mazandaran 

province does not comply with that of Golestan province. The 

classification has been made for this province on the basis of its main 

faults. In Guilan province, there exists no ‘less risky’ area; instead the 

rate of risk tends to comply mainly with the density of quake centers, 

unlike that of Mazandaran province. Guilan’s highly risky regions have 

been located at the centers near to Roudbar. These regions start from 

Bandar Abbas extending into shoreline up to Iran-Azerbaijan border. 

Existence of rock units and consequently Caspian and northern Albroz 

fault in western coasts are the main causes for these regions to be highly 

risky. Shoreline, commencing from eastern Bandar Anzali up to 

Mazandaran province border are calssified as relatively risky with a 

horizontal acceleration of g25%.  

The forecasts put forward by the present book are based on Caspian Sea 

sways and neo-tectonic as well as biomarkers dating and accurate 

measurement of shoreline. Sways data in southern coasts of Caspian Sea 

have already not been reported based on geodesy network to enable us to 

match them with Russian reports. Recent studies (Lahijani et al. 2007) in 

eastern Mazandaran and central Guilan provinces analyzed and dated the 
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to grow at the east side. Indeed, Bandar Anzali and Hashtpar southern 

height lands are more subject to risk of being hit by such quakes 

compared to those that have situated at the northern and western sides. 

Thus it is expected that Guilan province will be suffering from the 

troubles that are likely to be imposed by these faults. In Mazandaran 

province, the main faults that have affected both the province and outside 

of it include Alborz fault, northern Alborz fault, Taleghan fault, 

Kandovan fault, Baijan fault, Chalous fault, Amol fault, Sisangan fault 

and Stinova fault. In addition, geological maps of this province indicate 

that these faults extend up to shoreline. Furthermore, tens of secondary 

faults do exist in this province, some of which have affected the province 

in Chalous-Nour and Baladeh region. It is noteworthy that these faults 

and gaps tend to get more at the eastward up to Amol city. The main 

problems that may be caused by these faults include sea turbulence, 

sharp crashing of rock units making them ideal for depositing sediments. 

In Chalous-Noshahr region, the Chalous fault can contribute to huge 

drop of slope between Caspian plain and northern Alborz Mountain, 

increased potential to form channels and rives a well as creating 

instability in northern Alborz hills. In Golestan province, the main faults 

include Alborz fault and northern Alborz fault. Alborz fault can 

tectonically affect the whole province up to its shoreline. Thus, it is 

expected that the province shall be suffering from the influences by these 

affects. It is further anticipated that the eastern Caspian Sea, from Bandar 

Turkmen up to Iran-Turkmenistan border shall be less affected, while it 

is subject to heavy risks in terms of coastal turbulence and tectonic 

movements such as Golfeshanha. Therefore, when devising a 

management system for Golestan province shorelines, it is important to 

focus on faults reactions, tectonic movements in coastal plain and mass 

movements caused by discontinuities in the places adjacent to faults. 

Caspian coasts have been reported to be prone to quake by 50% years 

based on the same acceleration levels for a 75 – year period. Its highly 

risky, risky, average, less risky areas are subject to 35, 30, 25, 20 percent 
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[specifically in Golfeshanha eastern coastal plain and western quaternary 

faults]. Gorgan-Rasht region structurally comprises of Caspian Sea 

coasts, specifically the part which is located at the north Alborz 

(Caspian) fault; a part of a land whose southern border is limited to 

Alborz fault. From eastern side, this region is covered by sediments 

recently deposited and from western side, specifically in Hesarmasjed-

Koppehdagh region, it is covered by a thick layer of loess (Nabavi, 

1976). Its history dates back to Precambrian era, as is evidenced by the 

less developed schist in southern Gorgan (which must correctly be called 

slit), because Lalon sand rocks (Cambrian) has already been reported on 

the schist in certain spots of this region (Ali Abad in Gorgan) 

(Darvishzadeh, 2003). Two major characteristics of this zone include 

lack of Oligocene and Eocene rocks and slope change of mason layer on 

cretaceous rocks. This serves as an evidence to prove that a run-up has 

taken place in northern Alborz during Paleocene; while at the same 

period, southern Alborz had been under water and great variety of 

sediments of under- marine volcano rocks with sizable thickness were 

being developed (Darvishzadeh 2003).  

The primary faults of northern Alborz include Alborz fault, northern 

Alborz fault, Astara fault and Manjil fault. Its secondary faults are 

Chalous fault, Amol fault, Sisangan fault as well as Stinova fault. The 

faults that have been active both in Guilan province and outside of it 

include Alborz fault, northern Alborz fault, Astara fault (Talesh), Ghezel 

Ozon fault (Manjil). They are often located on plain-mountain borders. 

Additionally, tens of other secondary faults do exist with a potential 

power to affect a province-wide area. It is noteworthy that the density of 

the faults and gaps tend to grow eastward. Tectonic crashing of rock 

units which is notable at the east side together with increased extent of 

quaternary alluviums and erosion effects serve as an evidence to 

persuade that how deeply these factors have already worked. Tens of 

earthquake centers with a power to impose heavy tolls and damages tend 
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and climate changes. Its geographically location between two geological 

zones [Central Alborz and Western Alborz] have triggered fundamental 

meteorological alterations  particularly in terms of thickness and 

appearance, in transversal direction from one province to another. In 

Guilan province, stratigraphy is divided into two regions: Astara-Pounel 

costal area and Pounel- boarder with Mazandaran Province. Modern 

Coastal zones have created a strip of 2-8km wide in western Guilan. 

Their formation is attributed to the sharp movements in Astara fault. 138 

stratigraphy regions have already been identified in this part of land. 

Similarly, 86 such regions have been identified for Mazandaran province 

as well. Most part of Mazandaran province resembles to Central Alborz 

Zone geologically and structurally, where neo-prosaic rocks have limited 

outcrop. Mazandaran coasts are geologically divided into two broad 

regions: first one starts from western Mazandaran extending to Alamdeh 

and the second one starts from Alamdeh spreading into west of Gorgan 

gulf. In Guilan province, the region which is located between Chalous 

and Ramsar up to Golandroud River is a 5 –km shoreline which 

resembles notably to Astara- Pounel region tectonically and 

morphologically. In Golestan province, 51 stratigraphical units have 

already been identified. The land of this province is divided into three 

geological categories: Neka- Bandar Tormakan coast, Gorgan gulf 

shoreline as well as the coastal area which shares a common border with 

Turkmenistan. Quaternary units- being the home for a majority of 

managerial interventions under integrated managerial system for coastal 

areas- have already undergone remarkable alterations and developments, 

particularly in the recent century. These units are important to be focused 

for the purpose of establishing coastal facilities and planning for them.   

Coastal areas of Caspian Sea are tectonically much like Alborz region, 

and have experienced a complicated history so far. This region is 

characterized by peculiar tectonic movements: destructive earthquakes 

have already been recorded to have hit this region in the recent century 
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Abstract  

Ports & Maritime Organization (PMO) has the honor to publish the book 

‘ Caspian Sea Coasts Geology’ with special focus on management of 

coastal areas and preservation of natural resources. This book seeks to 

open up a new horizon to geology authors and users in coastal areas. This 

book, containing discussions on geological features of the said area in 

separate sections, is designed to be used by authors and academicians. It 

can also help decision-makers and managers handling coastal affairs of 

Caspian Sea get insight into the morphological advantages and 

disadvantages. Providing broad drawings and land classifications for 

20km area of the coasts in which management is needed to be exerted, 

this book efficiently establishes an appropriate developmental foundation 

based on petrology, land structure, earthquake probabilities as well as 

certain risks in designing rest areas, spreading industries and 

developmental infrastructures, mineral resources classification and 

pollutant spots. It further uncovers tectonic events and coastal processes 

and differentiates stable areas from unstable ones along with advantages 

and disadvantages in order to pave the way for engineering activities. 

This book has been organized in five chapters each one commencing by 

an introduction and putting the main body forward, ending in its 

relevance with the Integrated System. The first chapter deals with 

Stratigraphy and petrology of formations and rock units. Second chapter 

discusses structural events including faults and wrinkles. Chapter three 

elaborates on run-up and run-down in coasts. Chapter four argues some 

coastal risks and chapter five concludes the book with discussions on 

non-renewable natural resources in provinces such as Guilan, 

Mazandaran and Golestan.  

Southern coasts of Caspian Sea have developed peculiar characteristics 

as a result of their geographical location or tectonics, experiencing great 

many processes including mountain building, land building, quaternary 

period, sea projection and recession, important faults, sedimentary basins 
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