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چکیده

منطقه مورد مطالعه در غرب استان زنجان قرار دارد .بر اساس پهنهبندي ساختاري -رسوبی این منطقه در پهنههاي
سنندج-سيرجان و ایران مركزي واقع شده است .واحدهاي رسوبی و سنگی پركامبرین تا عهد حاضر شامل
سنگهاي دگرگونی ناحيهاي شامل شيست سبز ،گنایس ،آمفيبوليت و مرمر ،سنگهاي دگرگونی منسوب به سازند
كهر ،سنگهاي آذرین درونی پركامبرین (گرانيتهاي تيپ دوران) ،مجموعه رسوبات و واحدهاي سنگی
اینفراكامبرین و پالئوزویيک (سازندهاي بایندور ،سلطانيه ،باروت ،زاگون ،اللون ،ميال ،درود و روته) ،مزوزویيک
(سازند شمشک و واحدهاي كربناته معادل سازند الر) و سنوزویيک (سازند كرج ،سازند قرمز زیرین ،سازند قم،
سازند قرمز باالیی و نهشتههاي پليوكواترنري) در منطقه ماهنشان برونزد دارند .منطقه ماهنشان از جنبه
زمينگردشگري بسيار غنی میباشد .ساختارهاي ناشی از عملکرد هوازدگی افتراقی (دودكش جن ،قلعه بهستان و
فرسایش النه زنبوري) ،ساختهاي رسوبی (ریپلمارک و  ،)...ناپيوستگیها (ناپيوستگی زاویهدار ،ناپيوستگی
فرسایشی و ناپيوستگی آذرینپی) ،گسلها ،چينخوردگیها و دایکها مناظر جذابی را ایجاد نمودهاند كه از دیدگاه
زمينگردشگري اهميت زیادي دارند.

در بخشهای از منطقه ماهنشان از جمله قرهبوته تاقدیسها و ناودیسهای پالنجدار وجود دارد [ 9و  .]10این
چینخوردگیها به وضوح در روی تصاویر گوگلارث قابل تشخیص هستند (شکل  .)8در این این تصویر تعدادی چین
از یکسو مایل که محور آنها روند شمال غرب-جنوب شرق دارند ،قابل رویت هستند .میل محور چینها به سمت شمال
غرب یا جنوب شرق است.
یکی دیگر از جاذبههای گردشگری در منطقه مورد مطالعه دایکهای است که در برش جاده در نزدیکی ماهنشان
برونزد دارند .این دایکها ترکیب بازیک داشته و رنگ تیره دارند .عرض دایکها در حد چند دسیمتر است .یکی از
این دایکها توسط چندین گسل که دارای مولفه جابجایی امتداد لغز راستگرد هستند ،قطع شدهاند (شکلهای .)9
دایکها مجموعه رسوبات سازند قرمز باالیی به سن میوسن را قطع نموده و در آنها کنتاکت متامرفیسیم ایجاد نمودهاند.
دگرگونی مجاورتی ایجاد شده در صحرا و با تغییر رنگ واضحی که در رسوبات مارنی سازند قرمز باالیی حادث
الا در
شده قابل تشخیص است .ضخامت هاله دگرگونی در حد چند سانتیمتر است .این دایکها جوان بوده و احتما 
اواخر میوسن در رسوبات سازند قرمز باالیی تزریق شدهاند.

شکل  -7نمایی از گسلهای نرمال در
برش جاده در مسیر اتوبان زنجان-میانه-
تبریز (دید به سمت شمال شرق) .در مرکز
عکس ساختار گرابنی ایجاد شده است.

واژگان کلیدی :زمینگردشگری ،هوازدگی افتراقی ،گسل عادی ،ریپلمارک ،ناپیوستگی زاویهدار ،دایک ،ماهنشان.

مقدمه

منطقه مورد مطالعه در غرب استان زنجان واقع شده است (شکل  .)1بخشهایی از این منطقه در تقسيمبندي
زونهاي ساختاري ایران بر اساس [ 1و  ]2جزء ایران مركزي و بر اساس [ ]3جزء زون سنندج – سيرجان می-
باشد .منطقه ماهنشان از جنبه زمينگردشگري بسيار غنی میباشد .ساختارهاي ناشی از عملکرد هوازدگی افتراقی
(دودكش جن ،قلعه بهستان و فرسایش النه زنبوري) ،ناپيوستگیها ،گسلها و چينخوردگیها [ ]4و دایکها
مناظر جذابی را ایجاد نمودهاند كه از دیدگاه زمينگردشگري اهميت زیادي دارند .منطقه مورد مطالعه در ورقه
زمينشناسی  100000/1تکاب– تخت سليمان واقع شده است [.]1

شکککل -1نقشککهجارافيککاییاسککتان
زنجککان.شهرسککتانماهنشککاندرغککرب
استانواقعشدهاست.

شکل  -2نمونهای از ساختار ستونی
حاصل از هوازدگی افتراقی (دودکش جن)
به ارتفاع دهها متر در مسیر جاده زنجان-
ماهنشان (دید به سمت جنوب غرب).

شکل  -8تصویر گوگلارث از چینهای
مایل یکسویه در منطقه قرهبوته .محور
چینها با پیکانهای آبی رنگ نمایش داده
شدهاند.

شکل  -3فرسایش النهزنبوری در
واحدهای ماسهسنگی در مسیر جاده
دندی به ماهنشان (دید به سمت شمال).
شکل  -9نمایی از یک دایک بازیک که
رسوبات سازند قرمز باالیی را قطع
نموده است .چندین گسل نیز با مولفه
جابجایی امتداد لغز راستگرد دایک را
قطع نمودهاند.

زمینشناسیمنطقه

همانطورکههاشهارهگردیهدبخهشعمهدهایازمنطقههماهنشهاندرپهنههسهاختاریسهنند  -سهیرجانواقهع
است[،]3برهمیناساسسنگهایدگرگونیناحیههایشهاملشیسهتسهبز،گنهایس،آمفیبولیهت ومرمهر
درمنطقهماهنشانگسترشفراواتیدارند.اگرچهبرخیمنابعسنسنگهایدگرگونیرابهدوراندوم
همنسبتدادهاند،ولیمحققهینزیهادیایهنسهنگهایدگرگهونیرابههپرکهامبرینمنسهوبنمودهانهد.ایهن
مجموعههههایدگرگههونیرونههدشههمالغهههرب– جنههوبشههرقداشههتهوبهههایههکسههریتودههههاینفهههوذی
گرانیتوییههدیهمهههراههسهههتند.مجموعههههرسهههوباتوواحههدهایسهههنگیاواخهههرپرکهههامبرینوپال وزوییهههک
(سازندهایکهر،بایندور،سلطانیه،باروت،زاگون،اللون،میال،درودوروتهه)ومزوزوییهک(سهازند
شمشکوواحدهایکربناتهمعادلسازندالر)وسنوزوییک(سازند کر ،سهازندقرمهززیهرین،سهازند

قم،سازندقرمزباالییونهشتههایپلیوکواترنری)درمنطقهماهنشانبرونزددارند[.]5

 :4الف -رپیلمارکهای جریانی در
واحدهای ماسهسنگی سازند قرمز باالیی
در مجاور روستای شکورچی در مسیر
زنجان-پری (دید به سمت شمال شرق).
ب -نمای نزدیک از بخشی که با کادر
زرد رنگ نمایش داده شده است.

بحث
همانگونه که اشاره گردید واحدهای سنگی و رسوبی پرکامبرین تا عهد حاضر در منطقه ماهنشان
رخنمون دارند .در بین واحدهای رسوبی و سنگی اشاره شده سازند قرمز باالیی دارای بیشترین
رخنمون در منطقه ماهنشان است .این سازند شامل ترادف ضخیمی از رسوبات تخریبی و تبخیری
شامل کنگلومرا ،ماسهسنگ ،مارن ،شیل ،گلسنگ ،ژییپس ،انیدریت و نمک به سن میوسن است.
نظر به اینکه سازند قرمز باالیی در یک محیط قارهای تشکیل شده است ،متشکل از رسوبات تخریبی
و تبخیری رنگارنگ میباشد .تنوع رنگی این واحدهای رسوبی مناظر زیبایی را ایجاد نموده است.
عالوه بر این ،هوازدگی افتراقی [ ]6اشکال متنوع و زیبایی را در منطقه ایجاد نموده که منجمله
مینوان به شکلهای  2و  3اشاره نمود .شکل  2حاصل فرسایش انتخابی در راستای شکستگیهای
قایمی است که در جهات مختلف قرار دارند .تا مقاوم رسوبات در باال ،آنها را در برابر فرسایش
حفظ مینماید .به تدریج که فرسایش در سطوح شکستگیهای قایم عمل مینماید ،ستونی از رسوبات
و سنگ که در زیر تا حفظ شدهاند به صورت ساختاری شبیه دودکش نمایان میشود که به آن
دودکش جن میگویند .در شکل  3فرسایش بادی بخشهای سست رسوبات ماسهسنگی را حفر نموده
و موجب حفرهحفره شدن سطح آنها شده است (فرسایش النهزنبوری) [.]7
یکی از ساختهای رسوبی متداول در ماسهسنگهای سازند قرمز باالیی در منطقه ماهنشان،
رپیلمارکهای جریانی است (شکل  .)4رپیلمارکهای جریانی توسط جریان آب در محیطهای
رودخانهای و یا توسط جریان باد در مناطق کویری ایجاد میشوند [ .]8این رپیلمارکها شکل
نامتقارن داشته ،دامنه در جهت جریان آب یا باد شیب تند و دامنه در خالف جهت آب یا باد شیب
مالیم دارد .بر همین اساس از این رپیلمارکها برای تعیین جریان میتوان استفاده نمود.
از دیگر پدیدههای زمینشناسی موجود در منطقه ماهنشان میتوان به ناپیوستگیها اشاره نمود .در
مسیر جاده زنجان -ماهنشان و در حوالی اندآباد انواع مختلف ناپیوستگیها مشاهده میشوند [ .]4با
این وجود ناپیوستگیها در بخشهای دیگر نیز به صورت متداول دیده میشوند برای مثال در شکل
 5نمونهای از ناپیوستگی زاویهدار بین رسوبات سازند قرمز باالیی و رسوبات کنگلومرایی
پلیوکواترنر در حوالی ماهنشان نمایش داده شده است.
در برش جاده در مسیر اتوبان زنجان-میانه-تبریز تعدادی گسلهای نرمال [ 9و  ]10مشاهده میشوند
که رسوبات سازند قرمز باالیی را بریده و جابجا نمودهاند (شکلهای  6و  .)7این گسلها در
مواردی وضعیتی شبیه به هورست و گرابن ایجاد کردهاند (شکل  .)7با توجه به اینکه برش جاده
عمود بر امتداد الیهها قرار گرفته است ،شیبدار بودن واحدهای رسوبی سازند قرمز باالیی در این
تصاویر قابل تشخیص نیست این گسلها واحد کنگلومرایی که با ناپیوستگی زاویهدار بر روی سازند
الا در اواخر میوسن اتفاق
قرمز باالیی قرار گرفته را قطع ننمودهاند .بنابر این این گسلشها احتما 
افتادهاند.

شکل  -5ناپیوستگی زاویهدار بین
رسوبات سازند قرمز باالیی (واقع در
کنگلومرایی
رسوبات
و
زیر)
پلیوکواترنر (واقع در باال) در حوالی
ماهنشان (دید به سمت شمال غرب).

 -6نمایی از گسلهای نرمال در برش جاده در مسیر اتوبان زنجان-میانه-تبریز (دید به سمت شمال شرق).

نتیجهگیری
بر اساس مطالعه انجام شده موارد زیر نتیجهگیری میگردند:
 منطقه مورد مطالعه در پهنههای زمینشناسی ساختاری-رسوبی ایران مرکزی و سنند  -سیرجان واقع شده است. در منطقه مورد مطالعه مجموعه واحدهای رسوبی و سنگی پرکامبرین تا عهد حاضر برونزد دارند .با این حالبیشترین برونزد واحدهای سنگی و رسوبی در منطقه ماهنشان اختصاص به رسوبات تخریبی و تبخیری قارهای سازند
قرمز باالیی شامل ترادف ضخیمی از کنگلومرا ،ماسهسنگ ،مارن ،شیل ،گلسنگ ،ژییپس ،انیدریت و نمک به سن
میوسن است.
 هوازدگی افتراقی در رسوبات سازند قرمز باالیی در منطقه ماهنشان ایجاد مناظر جذابی مانند دودکش جن ،قلعهبهستان و فرسایش النهزنبوری کرده است.
 ساختهای رسوبی در رسوبات سازند قرمز باالیی از جمله ریپلمارکهای جریانی در منطقه شکورچی چشماندازقابل توجهی دارند.
 چینهای مایل چشماندازهای زیبایی را در بخشهای از منطقه ماهنشان ایجاد نمودهاند .این چینخوردگیهای دررسوبات سازند قرمز باالیی اتفاق افتادهاند.
 گسلهای نرمال در برش جاده در مسیر اتوبان زنجان-میانه-تبریز با بریدن و جابجا کردن رسوبات سازند قرمزباالیی مناظر جذابی را ایجاد کردهاند.
 از دیگر چشماندازهای زمینشناسی در منطقه ماهنشان میتوان به دایکهای بازیک و گسلهای قطع کننده آنهااشاره نمود.
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