وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000اﺻﻼﻧﺪوز و ﺧﺪاآﻓﺮﯾﻦ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

 5468و 5368

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ا .آﺧﺮي اﺳﮑﻮﯾﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1994
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5468اصالندوز  -خداآفرين
پيشگفتار

ﮐﺸ
ﻮر

بررسيهاي زمين شناسي در منطقه مغان براي نخستين بار توسط ه .تراز انجام گرفته است .سپس در سال 1961
شرکت ملي نفت ايران با همکاري انجمن نفت فرانسه ب ه منظور اکتشاف نفت مطالعات دقيقي را در منطقه انجام دادند
که حاصل آن گزارش و نقشه با مقياس تقريبي  1:250000ميباشد.

کهن ترين نهشتههاي ورقه اصالندوز  -خدا آفرين متعلق به کرتاسه پسين ميباشند ،که از شيل سنگهاي آتش فشاني
و آهک تشکيل گرديده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رديفي از توف ،مارنهاي ژيپسدار و کنگلومرا که با دگرشيبي مشخصي بر روي سنگهاي کرتاسه قرار گرفتهاند  ،به
پالئوسن نسبت داده شدهاند.
نهشتههاي ائوسن از مجموعه سنگهاي رسوبي تخريبي ،آذر آواري و گدازه با ترکيب متوسط بازيک ت شکيل گرديدهاند .

تﻣ

اين نهشتهها با دگرشيبي بر روي سنگهاي پالئوسن قرار گرفتهاند و بيشتر در بخش جنوبي منطقه گسترش يافتهاند.
از ويژگيهاي آشکار اين رسوبها وجود آثار گياهي فراوان است ،که در همه واحدهاي رسوبي ائوسن ديده ميشود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهاي اليگوسن  -ميوسن که به حوضه پاراتيتس نسبت داده مي شوند ،گسترش وسيعي در اين ورقه دارند .اين
رسوبها با داشتن رخساره موالسي تغييرات رخسارهاي جانبي قابل مالحظهاي دارند و با دگرشيبي خفيفي ،بر روي
واحدهاي زيرين قرار گرفتهاند.

و
اﮐﺘ

نهشتههاي زمان پليوسن که آنها را برابر سازند آقچه گيل در جمهوري آذربايجان در نظر گرفتهايم ،با دگرشيبي
مشخص نهشتههاي ميوسن پسين را مي پوشانند ،که خود به توسط رسوبهاي سيستم کواترنر پوشيده شدهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در اينجا الزم است اشاره نمايم که با وجود برداشت و بررسي شماري زياد نمونه بدليل نبودن فسيلهاي شاخص ،تعيين
سن نهشتهها (بويژه نهشتههاي اليگوسن و ميوسن) دشوار بوده است .از اينرو تقسيم بندي واحدها بيشتر بر پايه
ويژگيهاي سنگ شناسي و موقعيت چينه شناسي آنها انجام شده است.
در فراهم کردن اين گزارش از گزارش زمين شناسي شماره  235شرکت ملي نفت ايران نوشته  Ch.Wilim et alبهره
برده ايم.
بررسي ميکروسکپي سنگهاي آذرين اين ورقه به توسط خانم فريبا عزتيان ،نمونههاي رسوبي در گروه رسوب شناسي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

و زمين شناسي دريايي سازمان زمين شناسي کشور و فسيلها توسط آقاي پرتو آذر و خانمها سجادي و سهرابي انجام
شده است ،که از همه ايشان سپاسگزاري ميگردد.
موقعيت جغرافيايي و ريخت شناسي

ورقه اصالندوز -خداآفرين در استان آذربايجان خاوري قرار گرفته است و داراي عرض جغرافيايي '39º،30' - 39º،00
و طول جغرافيايي ' 46º،40'- 47º،30ميباشد .چون اين ورقه در منطقه مرزي کشور جاي دارد ،از اينرو ابعاد آن بيرون

از استاندارد نقشههاي بمقياس  1:100000سازمان زمين شناسي کشور است.
رودخانه ارس که در مرز شمالي ايران و جمهوري آذربايجان قرار گرفته است ،مرز شمالي ورقه را تشکيل ميدهد.

آبدهي متوسط ساليانه اين رود در خداآفرين  8400ميليون متر مکعب ميباشد.
بلندترين نقطه در اين ورقه به بلنداي  1466متر در کوههاي جنگل داغي و گودترين نقطه به ارتفاع  135متر از سطح
درياي آزاد در محل برخورد رودخانههاي قره سو و ارس جاي دارد.
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رودخانههاي مهم منطقه به ترتيب از خاور به باختر عبارتند از قره سو ،سل ن چاي لکان چاي ،خمارلو چاي و کيوي
چاي (کليبر چاي) که از مناطق جنوبي سرچشمه گرفته و به رودخانه ارس ميريزند.
رودخانه ارس از گوشه جنوب باختري وارد ورقه اصالندوز گشته و بسوي شمال خاوري روان است .سد انحرافي اصالندوز
و سد مخزني خداآفرين به روي رودخانه ارس ،در محدوده اين ورقه واقع گرديدهاند  ،که در اقتصاد منطقه و نواحي

ﮐﺸ
ﻮر

همسايه آن نقش بسزائي دارند.
از نقطه نظر ريخت شناسي دو منظره متفاوت در منطقه ديده ميشود.
ارتفاعات جنوبي و باختري ،که بعلت پايداري در برابر فرسايش مرتفع و ناهموار باقي ماندهاند .اين ارتفاعات بيشتر از
سنگهاي ولکانيکي ،آذر آواري ائوسن و يا آهکهاي کرتاسه تشکيل گرديده اند و گسترش چنداني در محدوده ورقه
ندارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برجستگيهاي بخش مرکزي و شمالي که بيشتر از رس ،مارن و رسوبهاي نرم تشکيل گرديده اند ،اين برجستگيها کم
ارتفاع هستند و بيشتر بعنوان مرتع و يا زمينهاي کشاورزي از آنهاد بهره برداري ميشود.
چينه شناسي

تﻣ

 -کرتاسه پسين

کهن ترين فسيلهاي بدست آمده در منطقه وابسته به کرتاسه پسين ،اشکوبهاي ماستريشتين  -سانتوتين ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحدهاي کرتاسه بيشتر در باختر منطقه برونزد دارد و بيشتر از نهشتههاي رسوبي تا اندازهاي ولکانيک هاي زيردريايي
با ترکيبهاي بازيک ساخته شده است .گسترده ترين برونزد سنگهاي کرتاسه در گوشه جنوب باختري ورقه و در منطقه
روستاهاي نوعلي و ذالتاش مشاهده گرديده است .اين برونزدگي بسوي باختر در راستاي رودخانه ارس ادامه دارد و

و
اﮐﺘ

ستبراي آن به بيش از  500متر ميرسد .پيدايش اين نهشتهها از واحدهاي سنگ شناسي زير است:
 : K shاين واحد از شيلهاي خاکستري متمايل به سبز با درون اليههاي نازک ماسه سنگي پيدايش يافته است .اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شيلها تنها در  2کيلومتري جنوب باختري روستاي وينيق ديده شده ،که در اين محل بتوسط آهک پوشيده ميشود.
همبري پائيني آن در منطقه مورد بررسي برونزدگي ندارد .کنگلومراي اليگوميوسن نيز بخشي از اين واحد را بطور دگر
شيب ميپوشاند .نمونههاي گرفته شده از اين واحد بي فسيل بودهاند ،ولي سن اين واحد را در نقشه اهر کرتاسه پسين
يقين کردهاند.
 :K dاين واحد را مجموعهاي از ولکانيکهاي زير دريايي مانند اسپليت دايکهاي ديابازي ،اندزيتهاي حفرهدار و ماسه

زﻣﯿ

سنگ توفي تشکيل داده است .درون اليههاي آهکي و مارني در سرتاسر اين واحد ديده ميشود ،که داراي فسيلهاي
زير ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Calsisphaerula inominata lata, Pithonella ovalis, hedbergell
که سن کرتاسه پسين ( )Santonianرا تائيد مينمايد .اين واحد بطور محلي توسط کنگلومراي  OMcپوشيده شده

است و ارتباط اين دو واحد با دگر شيبي است .شيب عمومي اين واحد  70الي  80درجه بسوي جنوب ميباشد .اين
واحد گسترش چنداني ندارد و بيشتر در مسير رودخانه کليبر چاي در خاور روستاي اوري برونزد دارد و در جنوب
باختري ورقه با مرزي گسله در کنار  K1ديده ميشود.

 :K bپيدايش اين واحد از ولکانيکهاي زير دريايي ازگونههاي بازالت و يااندزيت اليويندار آلتره شده است .بافت واحد
در زير ميکروسکوپ پورفيريتي با زمينه اينترسرتال (درون دندانهاي) و حفرهاي است .سوراخها توسط کلسيت پر شده
است .داراي کانيهاي ثانوي از گونه اکسيد آهن ،کربنات ،کلريت و گاهي اپيدوت است ،که فضاي بين پالژيوکالز را
ميپوشاند .کانيهاي پيروکسن و احتماال آئوژيت نيز در اين سنگها ديده ميشود.
 :K aولکانيک اندزيتي

پيدايش اين واحد از سنگهاي اندزيتي تا اند زيتي است .با نگرشي به جايگيري آن در داخل آهکهاي کرتاسه پسين،
چنين پنداشته ميشود ،که اين ولکانيک مي تواند به کرتاسه پسين وابستگي داشته باشد .بافت اين سنگ در زير
2
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ميکروسکوپ پورفيريتي با زمينه اينترسرتال و ميکروليتي است .اين سنگ شامل درشت بلورهاي پالژيوکالز با ترکيب
اندزيتي بوده و غالبا مقداري سريسيتيزه شده است.
فضاهاي بين ميکروليتهاي پالژيوکالز توسط کانيهاي اپک و کلريت اشغال شده است .برونزد اصلي اين واحد در ورقه
 1:250000اهر و برونزد کوچکي از آن نيز در پايانيترين بخش جنوب باختري نقشه وجود دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

 :K Lآهکهاي بيوميکراتيک  Bio-micraticبا اليه بندي متوسط تا تودهاي و ميان اليههاي مارني ژيپسدار گسترده ترين
واحد ليتولوژيکي کرتاسه را تشکيل مي دهند .شيب عمومي اين واحد حدود  45درجه بسوي جنوب ميباشد .اين واحد
در کنار رودخانه ارس و در جنوب روستاهاي تاتار سفلي گسترده شده است .بعلت برونزدگي نداشتن قاعده ،گسيختگي
و پوشيده بودن به توسط رسوبهاي جوان ستبراي آهکهاي کرتاسه مشخص نيست .فسيلهاي موجود در اين واحد
بشرح زير سن کامياسن را براي آن تعيين مينمايند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Sidrolites. Orbitoides. Rotalia. Textularia Globotruncana. Pithonella ovalis, Calcisphaerula
Innominata lata Radiolar Globotruncana lapparenti, G.arca,G.tricarinata,ventric sa,Heterohelix
Hedbergell oligosteginid

 -پالئوسن

پيدايش اين واحد بيشتر از نهشتههاي رسوبي تخريبي و توف است ،که دگر شيب بر روي واحدهاي کرتاسه پسين K1

تﻣ

جاي گرفته است .ضخامت تقريبي اين واحد حدود  300متر در جنوب خاوري توعلي است .در بخش باختري و شمال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

وينيق برونزد دارند و به واحدهاي زير تقسيم گرديدهاند.
 :p1اين واحد از توفهاي بلوري با ترکيب داسيتي تشکيل شده است .بافت اين واحد در زير ميکروسکوپ ليتوکالستيک
و شامل فنوکالستهاي پالژيوکالز ،کوارتز ،آمفيبول و بيوتيت ميباشد ،که برخي از آنها تجزيه شده اند .شماري تکههاي

و
اﮐﺘ

آتش فشاني ،غالبا متشکل از ميکروليتهاي پالژيوکالزو آمفيبول و يا برخي متشکل از کوارتز ،کريپتوکريستالين نيز
در سنگ ديده مي شود .اين واحد بيشتر در جنوب خاوري توعلي و  300متري شرق روستاي قاقالو برونزد دارد .بخش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شمالي اين واحد توسط رسوبهاي کواترنري پوشيده شده است .اين واحد در زير مارنهاي  pmو کنگلومراي  Pcجاي
گرفته است.
 :Pmپيدايش اين واحد از مارنهاي ژيپسدار با درون اليههاي نازک ماسه سنگي و آهکي است ،که بر روي آهکهاي
کرتاسه  K Lبطور دگر شيب جاي گرفته و بطور جانبي به کنگلومراي  Pcتبديل ميگردد.
گاهي مارنها بصورت عدسي درون کنگلومراي  Pcجاي دارند .از اين واحد مارني فسيلي بدست نيامده است .ستبراي

زﻣﯿ

آنها حدود  100الي  120متر در جنوب خاوري توعلي است.
 :Pcاين واحد از کنگلومرا با شيب ميانگين  10درجه بسوي خاوري پديدار گشته است .متشکل از قطعه سنگهاي آذرين
ميباشد .اندازه تکههاي آن حداقل يک سانتي متر است که حداکثر به يک متر نيز ميرسد .تکههاي رسوبي در آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ديده نميشود .خميره ( )Matrixکنگلومرا توفي است ،که درون اليههاي آهک ماسهاي ريز دانه در آن وجود دارد.
رنگ ظاهري و عمومي توده کنگلومرا خاکستري تيره و در محلهاي فرسايش يافته پوست پيازي است .در درون اين

کنگلومرا گاهي عدسيهاي مارني ديده مي شود و در جنوب خاوري توعلي نيز بطور جانب ي به مارنهاي  Pmتبديل
ميگردد.
اين کنگلومرا در دره توعلي بطور دگر شيب بر روي آهکهاي  KIجاي ميگيرد .کنگلومراي  Pcتوسط واحد  E1بطور
دگر شيب پوشيده ميشود .ستبراي اين واحد  Pcحدود  300الي  350متر ميباشد.

 -ائوسن

نهشتههاي ائوسن از مجموعه سنگهاي رسوبي تخريبي ،آذرآواري و گدازه هاي با ترکيب متوسط تا بازيک پيدايش يافته
است ،که در بخشهاي جنوبي و باختري منطقه (خاور توعلي عليا) گسترده شدهاند  .اين واحد بطور دگر شيب بر روي
واحد زيري  Pcجاي گرفته و خود توسط کنگلومراي اليگوميوسن  OMcبطور دگر شيب پوشيده گشته است.
با نگرشي به ويژگيهاي سنگ شناسي اين مجموعه به واحدهاي زير تقسيم شده است:
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 :E1اين واحد درگوشه جنوب خاوري منطق ه و در دره توعلي جنوب باختري نقشه گسترش دارد .اساسا از رديفهائي از
ماسه سنگ توفي ستبر اليه ،شيل سياه رنگ و ماسه سنگ آهکي پيدايش يافت ه است .همچنين درون اليههاي نازک
آهکي و بلور توف نيز در اين واحد وجود دارد .بلور توفها شامل شماري دانههاي ريز و گوشهدار کوارتز در اندازه هاي
ريز و ميليمتري و مقداري ميکروليتهاي پالژيوکالز است بندرت دانههاي مافيک دارد ،ولي غالبا بيوتيت ميباشد که

ﮐﺸ
ﻮر

در زمينه هايي شامل شيشه دويتريفته پراکندهاند.
در زمينه اين واحد تکههاي شيشه نيز ديده ميشود .همبري اين واحد با کنگلومراي  Pcدگر شيب ميباشد .بخشهاي
پائيني اين واحد  E1درمناطق جنوب خاوري بيشتر پليتي و ماسه سنگي است .اين واحد توسط واحد بااليي  E2بطور
هم شيب پوشيده ميگردد.
همبري واحد  E1و  E2به علت همانندي ليتولوژيکي تقريبي بوده ،تنها در واحد  E2اليههاي شيلي با تيپ فليش بيشتر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از  E1است.
بخشهاي شيلي واحد  E1در صحرا مورفولوژي پست و بخشهاي ماسه سنگي توفي ،برجستگي از خود نشان ميدهند.
در خاور توعلي  E1بخش زيرين شيلي با درون اليههاي ماسهاي ،آهک ماسهاي و ماسه سنگ توفي ميباشد .اليه هايي

تﻣ

از شيلهاي سيليسي نيز ديده شده است .ماسهها نازک اليه هستند.
بخش بااليي بيشتر از رس ژيپسدار با درون اليههاي نازک آهکي همراه با آثار گياهي پيدايش يافته است .اين واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

برابر واحد قره آغاج ( Ch.Wilim et al )1961ميباشد .در اين واحد ميکروفسيلهاي زير ديده شده است.
Bryozoan, Crinoid, esnaensis, Globorotalia Globorotalia., Globigerina. Globorotalia. Crassataor.G.
essnaensis culina., Mississippina.,

و
اﮐﺘ

که سن ائوسن پائيني تا مياني ؟ را از خود نشان دادهاند .ستبراي تقريبي اين واحد  2500متر ميباشد.
 :Ev1اين واحد از سنگهاي آتش فشاني با ترکيب پيروکسن اندزيت تا اندزيتي بازالت با بافت پورفير کالستيک پيدايش

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

يافته است .رنگ ماکروسکوپي آن سياه رنگ و يا خاکستري تيره ميباشد .اين سنگ داراي بلورهاي شکسته و سالم
پيروکسن است ،که غالبا از نوع آئوژيت ميباشند.
در اين سنگ ،فلدسپار بصورت درشت بلور سالم ديده نمي شود ،زمينه آن شامل شيشه و شيشه دويتريفيه شده با
مقداري فلدسپ ات و دانههاي ريز پيروکسن است .کانيهاي فرعي آن اپک ميباشد .اين گدازه در جنوب خاوري منطقه
بشکل نواري به ستبراي تقريبي  100الي  120متر در درون واحد  E1جاي دارد.
ستبرا و گسترش اين بازالت از خاور به باختر متغير است .گاهي بصورت عدسيهاي کوچک در راستاي خاوري  -باختري
يا بصورت افقهاي بيشمار ديده مي شود ،که از سوي خاور وارد ورقه اصالندوز ميگردد.
 :E2اين واحد شامل رسهاي شيلي خاکستري رنگ و مارن با درون اليههاي نازک آهکي ،ماسه سنگي و ماسه سنگهاي

زﻣﯿ

توفي ستبر اليه در بخشهاي زيرين پيدايش يافته است .بخش بااليي  E2از ماسه سنگ توفي ستبر اليه و اليههاي توف
به ستبراي حدود  50 - 40متر درست شده که بصورت بلندتري از رسوبهاي همسايه خود در صحرا خودنمايي ميکند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در منطقه آبگرم اليههاي ماسه سنگي نازک اليه داراي ريپل مارک هستند.
ماسه سنگ ستبر اليه توفي بخش بااليي  E2در منطقه آبگرم ،داراي اليههاي توفي و گدازه با ترکيب (اندزيت ،آناليسم
دار) تفريت است.

اين واحد با همبري عادي بر روي واحد زيري  E1جاي مي گيرد .همـبري اين دو واحد  E1و  E2بطور تقريبي توسط
بيشتر شدن اليههاي ماسه سنگ توفي ستبر اليه و کمتر شدن اليههاي مارني شيلي مشخص ميشود.
همبري بااليي واحد  E2با پايان يافتن ماسه سنگ توفي ستبر اليه مشخص شده و رسوبهاي واحد بااليي  E3بطور هم
شيب بر روي ماسه سنگ تويي ستبر اليه جاي گرفته است.
اين واحد تغييرات عمده جانبي ندارد ،تنها در منطقه روستاي خاصه لر ستبراي اليههاي ماسه سنگي درون شيلها و
مارنها تا اندازهاي زيادتر شده است .آثار گياهي در اين واحد به فراواني يافت مي شود .ماکروفسيل و ميکروفسيل در
اين واحد ديده نشده است .ستبراي اين واحد حدود  550متر برآورد مي شود ،که بسوي خاور در محدوده سلن چاي
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اين ستبرا کاهش مييابد .اين واحد برابر سازند شکرلو ( Ch. Wilim et al )1961بوده و اسم شکرلو از نام روستاي
موجود در ورقه  1:100000زيوه گرفته شده است .سن اين واحد با توجه به جايگيري آن در ميان واحدهاي فسيلدار
 E1و  E3به ائوسن مياني تا بااليي نسبت داده ميشود.
 :Ev2گدازه هاي جرياني و برشي با ترکيب (آندزيت آناليسم دار) تفريت با بافت پورفيريتي و حفرهدار و داراي کانيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

پيروکسن ،پالژيوکالز ،آناليسم هستند .برخي از پالژيوکالزهاي موجود در آن به زئوليت و برخيها قسمتي به کربنات
تجزيه شدهاند .زمينه سنگ شامل ميکروليتهاي ريز و ظريف پالژيوکالز است ،که فضاي بين آنها بوسيله اکسيد آهن
و کلريت پر شده است و نيز فراواني آناليسم و همچنين حفرههاي بي شکلي در آن بچشم ميخورد ،که توسط زئوليت
و کلريت و گاهي کوارتز کريپتوکريستالين پر شده است.
اين واحد در روستاي موتاله برونزد دارد و در جنوب نقشه بيش از  15کيلومتر امتداد دارد .اين گدازه در داخل واحد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 E2قرار گرفته است .ستبراي اين گدازه قابل تغيير و از  50متر در روستاي اميرآباد تا  100متر در روستاي موتاله
متفاوت است.
 : E3اين سازند بيشتر در جنوب خاوري ورقه گسترش دارد ،و از رس و رس مارني به رنگ قهوه اي متمايل به نخودي

تﻣ

همراه با درون اليههاي نازک آهکي و ماسه سنگي توفي با اليه بندي نازک تا متوسط پيدايش يافته است .مقدار
اليههاي ماسه سنگي از خاور به باختر کاهش مييابد .اين واحد توسط زمين شناسان شرکت نفت بنام سازند سليم

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آغاجي نام گذاري گرديده است ( Ch.Wilim )1961در زير  E3ماسه سنگ ستبر اليه توفي وابسته به بخش پاياني
واحد  E2جاي دارد ،که بطور هم شيب بتوسط  E3پوشيده شده است.
بر روي واحد  E3بازالت پشت سر  Eb3جاي دارد .آثار گياهي در اين واحد  E3وجود دارد ،ولي آثار جانوري بسيار کمياب

و
اﮐﺘ

است .با وجود اين زمين شناسان شرکت نفت با شناسايي فسيل  Globigerina turkmenicaبه اين نهشته ها سن ائوسن
بااليي را نسبت دادهاند (.)Ch.Wilim 1967
اين واحد به علت مستعد بودن براي رويش گياهان ،اکثرا توسط خاکهاي زراعي پوشيده شده و برونزدگي خوبي ندارد.
ستبراي اين واحد حدود  500متر ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 :Eb3بازالت پشت سر

اين واحد اساسا از گدازه جرياني و برشي با ترکيب بازالت ،اندزيت بازالت همراه با توف بلورين تشکيل گرديده است.
کانيهاي آن پالژيوکالز ،کلريت ،اکسيدآهن ،سيليس و آمفيبول است .اين بازالت بصورت يک افق کم و بيش ثابت ( از

زﻣﯿ

نظر جايگاه چينه شناسي) در گوشه جنوب خاوري منطقه گسترده است و سبب گرديده تا نهشتههاي ائوسن بااليي را
به دو بخش تقسيم نمايد .از همين رو بعنوان يک افق راهنما در شناسايي و تعيين جايگاه سازندها از آن استفاده
ميگردد .اين واحد ائوسن بااليي را به دو بخش پائيني  E3و بااليي  E4تقسيم ميکند .ستبراي اين واحد در اين ورقه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قابل تغيير و حداکثر  500متر در باختر موتاله و حداقل  15متر در يک کيلومتري جنوب روستاي جاالغ است.
 :E4اين واحد بيشتر در جنوب خاوري منطقه و قسمتهاي مرکزي آن از رودخانه سلن چاي بسوي باختر تا  2کيلومتري
باختر رودخانه خمارلو برونزدگي دارد .اين واحد بيشتر از رس ژيپس دار ،ماسه سنگ و سيليت همراه با درون اليههاي
نازک آهکي و رسهاي آهکي درست شده است .بخش بااليي اين واحد بيشتر از مارن قهوه اي رنگ با گرهکها و
عدسيهاي آهکي و درون اليههاي ماسه سنگي است ،در حاليکه در بخش پائيني مقدار اليههاي ماسه سنگي افزايش
مييابد .ستبراي اليههاي ماسه سنگي نسبت به رس از خاور به باختر افزايش مييابد .اين واحد داراي فسيلهاي زير
ميباشد:
Lenticulina cff cultrat, Uvigerin sp., Globigerina sp. Bulimina sp.
ضمنا آثار گياهي و جانوري نيز در اين واحد ديده شده است و مرز زيرين اين واحد بازالت ( Eb3پشت سر بازالت) است.

مرز رويي آن جائي است ،که مارنهاي قهوه اي رنگ با گرهکها و عدسيهاي آهکي پايان يافته و کنگلومراي  OMcو يا
مارنهاي شديدا ژيپسدار زيوه ( مثال در رودخانه سلن چاي) آغاز ميگردد .در باختر رودخانه سلن چاي تشخيص
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ميان  E4با اليگوسن به علت همانندي رخساره سنگي و پوشش آنها توسط زمينهاي مزروعي دشوار است و مرز تقريبي
آن با آغاز اليههاي ماسه سنگي مشخص گرديده است.
ويژگيهاي ميکروسکوپي اليههاي نازک آهکي (جنوب روستاي خانقاه) بشرح زير است:
متن سنگ بسيار ريز دانه و ميکريتي با درصد کمي عناصر تخريبي در ابعاد سيلت ريز دانه است.

ﮐﺸ
ﻮر

اليه بندي نازک در پالک آن ديده مي شود .کانيهاي تيره و اکسيد آهن در متن سنگ پراکنده و کلريتراسيون رخ داده
است .نام اين سنگ ميکرايت است .اين واحد ( )Ch.Wilim 1961به اسم سازند اجاقشالق پائيني ناميده شده و ستبرايي
حدود  600متر دارد.
:Eab4اندزي بازالت ائوسن بااليي

در گوشه جنوب خاوري منطقه در درون نهشتههاي  E4گدازهاي با ترکيب اندزيت تا اندزيت بازالت پيروکسندار ديده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده است اين گدازه بصورت عدسيهاي پراکنده ديده ميشود و حداکثر  50متر ستبرا دارد.
 :Es4در شمال روستاي فرهادلو دردرون نهشتههاي وابسته به ائوسن بااليي ماسه سنگهاي توفي ستبر اليه تودهاي به

تﻣ

رنگ خاکستري تيره تا سبز تيره با سيمان آهکي و درون اليههاي نازک رسي و آهکي وجود دارند .اين ماسه سنگها
بطور جانبي تبديل به ماسه سنگ و رسهاي  E4ميشوند.
بررسيهاي ميکروسکوپي بر روي اين ماسه سنگها نشان ميدهد ،که ذرات تخريبي  ،کانيهاي رسي اکسيد آهن و کربنات،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

عناصر اصلي پديدار کننده آنهاست .اند ازه ذرات تخريبي در حد سيلت و ماسه خيلي ري ز است و ذرات تخريبي بيشتر
ازکوارتز و پالژيوکالز مي باشند .در نمونه ديگر مقدار عناصر آتشفشاني کلريتي با شيشه دويتريفيه ،بيوتيت آلتره شده
بيشتر است ،که متن سنگ را تيره نمودهاند.
فسيلهاي موجود در اين واحد که سن ائوسن مياني (  )Lutetianرا به آن نسبت دادهاند ،عبارتند از:

و
اﮐﺘ

Globorotalla spinulosa, Globigerina senni, Globigerapsis, kugleri, Truncorotaloides cf., topilensis
اما با نگرشي به جايگيري اين ماسه سنگها در بخش بااليي واحد  E4و زير رسهاي ژيپسدار اليگوسن (در جنوب

روستاي سراملو) و تبديل شدن آن بطور جانبي به رسوبهاي  ، E4سن اين ماسه سنگها را ميتواند ائوسن بااليي باشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشتههاي اليگوسن تا ميوسن مياني

با پايان يافتن دوره ائوسن که همزمان با پائين رفت سطح آب درياها و فاز کوهزايي آلپ پسين ميباشد ،منطقه دچار
فرسايش شديد گشته و سبب گرديده ،تا حجم زيادي مواد تخريبي توليد شده و به درون حوضه رسوبي Kura-Arax
که از دوره اليگوسن در شمال منطقه ايجاد گرديده برده شود .اين حوضه بخشي از حوضه رسوبي پارانيتس ميباشد،

زﻣﯿ

که در آغاز اليگوسن تشکيل گرديده و مناطقي را از خاور درياي خزر تا درياي سياه دربر ميگرفته است.
چهار هزار متر رسوبهاي رسي از پايان اليگوسن زيرين تا آغاز ميوسن مياني در درون حوضه رسوبي مغان ته نشسته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شدهاند که اين رسوبها با نام غير رسمي سازند زيوه معرفي شدهاند )Ch.Wilim et al 1961( .و ما نيز از اين نامگذاري
استفاده نموده ايم بخش زيوه رويي تشکيل گرديده است.
اين سازند از سه بخش زيوه زيرين  -زيوه مياني و زيوه رويي تشکيل گرديده است.
زيوه زيرين

اين ب خش در نيمه جنوبي نقشه گسترش دارد و از دو عضو کنگلومرايي  OMzcو رسي  OMz1و دو عضو توفي و
ولکانيکي تشکيل گرديده است.
عضو  :OMzcاين عضو بيشتر در بخشهاي باختري و جنوب باختري منطقه گسترش دارد .اين کنگلومرا متوسط اليه

تا تودهاي و تکههاي آن وابسته به سنگهاي آتش فشاني کرتاسه و ائوسن است .جورشدگي آن ضعيف است ،بدين سان
که ابعاد تکههاي آن از چند سانتي متر تا دو متر تغيير مينمايد.
ماتريکس (خميره) آن ماسهاي است ،که به سوي جنوب باختري سيلتي ميشود .ابعاد تکههاي کنگلومرا بسوي خاور
کاهش مييابد .درون اليههاي ماسه سنگي ،رسي و سيلتي با گرهکهاي آهکي در آن ديده شده اند .از نظر سني ،در
کناره حوضه ،اين کنگلومرا مي تواند برابر همه سازند زيوه و بخشي از ائوسن باشد.
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اين کنگلومرا با ناپيوستگي هم شيب بر روي سنگهاي کهن تر از اليگوسن جاي گرفته است .گاهي دگر شيبي خفيفي
مثال در جنوب روستاي جاناخ ميان آنها ديده ميشود.
در بخشهاي خاوري نقشه کنگلومراي قاعده زيوه بطور جانبي به رسوبهاي ريز دانه  OMz1تبديل ميگردد ،آن سان که
در اين حالت اليگوسن با رس ژيپسدار داراي گرهکهاي آهکي آغاز ميگردد(.باختر روستاي زربيل و يالهاي تاقديس
فرهادلو)  .در خاور دهکده کالنتر در بخشي از اليههاي کنگلومرايي که ماسهاي است ،دوکفهايهايي پيدا شده ،که
متاسفانه نتوانستيم آن ها را شناسايي کنيم .وجود اين دوکفهايها در درون کنگلومرا ميتواند نشانگر موقعيت کرانه
قديمي باشد.

ﮐﺸ
ﻮر

 : OMz1اين عضو از تغيير رخساره عضو کنگلومرائي قاعده زيوه بسوي خاور و شمال خاوري پديدار گشته و بيشتر در
خاور روستاي زربيل و يالهاي تاقديس فرهادلو گسترش دارد .پيدايش اين عضو از رسهاي ژيپسي با درون اليههاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نازک ماسه سنگي و گرهکهاي آهکي است.
آثار گياهي در اين واحد به فراواني يافت ميشود .رسهاي ژيپسدار از شمال به جنوب (از مرکز حوضه به کناره آن)
در آغاز ماسه سنگي و سپس کنگلومرائي است .در شمال روستاي باش کالن در بخشهاي زيرين اين عضو و بر روي
کنگلومراي  OMzcبطور محلي يک اليه ماسه سنگ لوماشيلي پر از فسيل دوکفهاي وجود دارد .مرز پائيني اين عضو

تﻣ

کنگلومراي  OMzcميباشد .در منطقه جنوب باختري روستاي زربيل به علت نبودن کنگلومراي  OMzcهمبري بخوبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مشخص نيست و مرز تقريبي با افزايش اليههاي ماسه سنگي درون مارنهاي ائوسن بااليي مشخص شده است .همچنين
در منطقه جنوب روستاي سراملو بخش بااليي ماسه سنگهاي سياه رنگ ائوسن مرز پائيني اين عضو را پديد آورده
است .مرز بااليي اين عضو ماسه سنگهاي تودهاي و فلدسپاتي  OMz2زيوه مياني است.

ميکروفسيلهاي موجود در اين واحد که سن اليگوسن را به آن نسبت ميدهند ،عبارتند از:

و
اﮐﺘ

Hastigerina sp., Danvillensl, Globorotalia sp. Candina sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ستبراي اين عضو در يال شمال تاقديس خمارلو در نيمه جنوبي نقشه ،ميان رودخانههاي سلن چاي ،روستاي زربيل
و کيوي چاي (کليبر چاي) حدود  1500متر ميباشد.
اليه  :tدر درون عضو  OMz1يک اليه توفي وجود دارد ،که بر روي نقشه با  tنشان داده شده است .اين واحد در روستاي
خانقاه حدود  250متر ستبرا دارد ،ولي بسوي خاور و باختر از ستبراي آن کاسته مي شود ،تا جائيکه ضمن افزايش
ابعاد تکه هايش ،اين ستبرا به صفر ميرسد .از نظر سنگ شناسي اين واحد کريستال ليتيک توف با ترکيب اندزيتي

زﻣﯿ

است .اين اليه توفي ميتواند برابر ماسه سنگ  OMzsخاور مغان باشد ،که زيوه زيرين را به دو بخش بااليي و پائيني
تقسيم نموده است.
اين اليه توف در برابر فرسايش پايدار است و بلندتر از رسوبهاي زيوه زيرين خودنمايي ميکند .در يال جنوبي ناوديس
زربيل اين اليه توفي تا باالي واحد  OMz1کشيده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

عضو  :Vدر روستاي موالن روي رسهاي ژيپسدار  OMz1و زير کنگلومراي  OMzcگدازه اندزيتي به رنگ خاکستري
روشن وجود دارد ،که در برخي بخشها برشي ميباشد .برونزد اين گدازه تنها در روستاي موالن ديده شده است .اين
گدازه داراي بافت پورفيريتي بوده و از کانيهاي پالژيوکالز بصورت سالم و هم تجزيه شده با بيوتيت آلتره شده

پيروکسين ،کانيهاي تيره و کانيهاي ثانوي پيدايش يافته است .با نگرشي به وجود تکه هايي از اين گدازه در درون
ماسه سنگ زيوه ميا ني و هماننديهاي کاني شناسي ميان اين ماسه سنگ و گدازه ،بيرون ريختن گدازه پيش از پيدايش
ماسه سنگ زيوه مياني تائيد ميگردد.

زيوه مياني :از دو عضو ماسه سنگي  OMz2و ماسه سنگي رسي  OMz3تشکيل گرديده است.
عضو ماسه سنگي  :OMz2اين عضو از ماسه سنگ توفي با درون اليههاي ماسه سنگي سيلتي (شيلي) قهوهاي ژيپسدار
پيدايش يافته است .در شمال باختري نقشه در منطقه خمارلو  -خدا آفرين حداکثر ضخامت را از خود نشان ميدهد.
در بخشهاي خاوري منطقه (قشالق خوش نشين) ستبراي کمتري در حدود  90متر از خود نشان ميدهد ،که توسط
گسله خرد گرديده است و گمان ميرود کاهش ستبرا در اين منطقه بخاطر عمل کرد گسله باشد.
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ستبراي اين واحد در منطقه باختري تاقديس خمارلو حدود  750متر ميباشد ،که در باختر منطقه اين واحد بطور
جانبي به کنگلومراي  OMzcتبديل ميگردد.
اين ماسه سنگ داراي سه ديواره بلند ميباشد ،که در ميان آنها رسوبهاي ماسه سنگ سيلتي قرار گرفته اند .اين حالت
را در بخشهاي باختري منطقه (خمارلو) مي توان ديد .سد خداآفرين بر روي اين ماسه سنگ بنا مي گردد .زير اين واحد

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبهاي  OMz1و بر روي آن رديفهايي از رسوبهاي ماسه سنـگي و رسي  OMz3جاي ميگيرد .آثار گياهي و رگچههاي
ليگنيت به فراواني در اين واحد يافت مي شود .در بخشهاي مرکزي منطقه در مسير جاده موالن به خداآفرين اين ماسه
سنگ بطور جانبي به کنگلومرا با تکههاي بسيار درشت تبديل ميگردد ،که بسوي خاوري و باختر دوباره ماسه سنگي
ميگردد.
اين ماسه سنگ بطور محلي اليههاي توف و تکههاي شيلي در درون اليههاي ماسه سنگي دارد ،که حالتي شبيه به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کنگلومراي بين تشکيالتي را بوجود آورده است .براي مثال در مسير رودخانه ارس در منطقه ظفرلو  OM z2از رديفهاي
ماسه سنگ با تکههاي شيلي زاويه دار ،ماسه سنگ کنگلومرايي ،ماسه سنگ و توف تشکيل شده است.
عضو :OM z3

تﻣ

اين عضو از رديف هاي ماسه سنگهاي توفي و ماسه سنگهاي کنگلومرايي متوسط و ستبر اليه با رسهاي سيلتي تشکيل
گرديده است .در تاقديس خمارلو نسبت ماسه سنگ به رس بسيار بيشتر است .آن سان که به دشواري ميتوان آنرا از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ماسه سنگهاي  OMz2زيوه مياني تشخيص داد .اما در منطقه قشالقي خوش نشين رسي و سيلت ژيپس دار ،همراه با
گرهکهاي آهکي و درون اليههاي ماسه سنگي است .در اين واحد آثار گياهي به فراواني يافت ميشود ،ولي فسيل
جانوري ناياب است.

و
اﮐﺘ

در بخشهاي پائيني اين واحد نسبت ماسه سنگ به رس بيشتر و ستبراي اليههاي ماسه سنگ نيز بيشتر است .همچنين
اين واحد از شمال به جنوب (از مرکز حوضه به کناره آن) ابتدا بيشتر ماسه سنگي و سپس کنگلومرايي ميگردد.

اليه :m

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين عضو از خاور نقشه تا باختر آن گسترش دارد .ستبراي اين عضو در روستاي مراملو که مرز پائيني و بااليي آن
مشخص است ،حدود  450متر ميباشد .مرز بااليي اين عضو به توسط کنگلومراي  OMc2مشخص ميگردد.
z3

پيدايش بخش بااليي عضو  OMبطور منطقه اي ،مثال در جنوب خاوري مفروض لو ،همه ازمارن و سيلت ژيپسدار با
درون اليههاي ماسه سنگي نازک اليه و عدسيهاي آهکي است .اين اليه معموال در نقاطي قابل تشخيص است ،که

زﻣﯿ

کنگلومراي  OMc2تشکيل يافته و به توسط همين کنگلومرا پوشيده ميشود .بر روي نقشه اين واحد با  mنشان داده
شده است.
زيوه رويي از عضو کنگلومرايي  OMc2و رسي  OMz4تشکيل گرديده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 :OMc2بر روي واحد  OMz3کنگلومرايي با تکههاي کامال صاف و گردشدگي خوب و درشت قطعه يا درون اليههاي
ماسه سنگي و رسي قرار مي گيرد .اين کنگلومرا در راستاي خاوري و باختري در نقشه کشيده شده و بيشترين ستبراي
آن در مسير جاده موالن  -بسطاملو تا  250متر نيز ميرسد.
اما اين کنگلومرا ستبراي ثابتي نداشته و بطور جانبي و منطقهاي (مثال در قشالق خوش نشين) به رسوبهاي سيلتي و
ماسه سنگ تبديل ميشود .از اين عضو در محلهائيکه اين عضو ديده ميشود ،بعنوان اليه راهنما استفاده گرديده
است .اين کنگلومرا تودهاي تا ضخيم اليه  -سياه رنگ تا زرد ليمويي و اندازه قطعاتش از  4سانتي متر بزرگتر ميباشد،
در گردنه اسکانلو بخش زيرين کنگلومرا از رديفهاي کنگلومرا ،ماسه سنگ و شيل سبز روشن تشکيل گرديده که

قطعههاي تشکيل دهنده آن بسوي باال درشت تر ميشود.
در سطح زير کنگلومرا ساختارهاي رسوبي فرسايش يافته ،مانند ( scour castسرباره) ديده ميشود ،که ناشي از افزايش
ناگهاني انرژي محيط رسوبي است.
در اين واحد همچنين آثار گياهي و ساقههاي چوب سيليس شده به قطر حدودا يک متر يافت ميشود.
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 :OMz4بخش بااليي سازند زيوه بيشتر از رسهاي قرمز رنگ ژيپسدار و رسهاي سيلتي صورتي رنگ تا قهوهاي،
خاکستري با رنگ عمومي زرد تشکيل گرديده است .گرهکهاي آهکي در بخشهاي بااليي آن ديده شده است.
ر سهاي قرمز رنگ در مسير راه موالن  -بسطاملو مستقيما بر روي کنگلومرا  OMc2جاي گرفته است ،رديفهايي از
اليههاي ماسه سنگي دانه درشت و کنگلومرا در بخش زيرين اين عضو ديده ميشود .اندازه دانههاي کنگلومرا کوچکتر

ﮐﺸ
ﻮر

از  5سانتي متر است .بسوي باال از مقدار مواد تخريب ي دانه درشت کاسته شده و رس افز ايش مييابد ،آثار گياهي در
اليههاي ماسه سنگي وجود دارد ،در اين عضو ،اليههاي زغال سنگ نارس در حد ليگنيت وجود دارد ،که ستبراي آنها
مثال در روستاي قره داغلي تا يک متر مي باشد .مرز بااليي اين عضو به علت پوشيدگي با خاکهاي زراعي و همانندي
ليتولوژيکي با نهشتههاي بااليي بطور محلي بخوبي مشخص نيست .ستبراي اين عضو حدود  400متر ميباشد .اين
عضو در بخشهاي مرکزي نقشه از خاور بسوي باختر تا رودخانه ارس گسترش دارد .ارتباط اين عضو با نهشتههاي
زيري و رويي هم شيب و پيوسته است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -ميوسن

نهشته هايي که به اين زمان نسبت داده مي شود ،بيشتر رسي و از نظر سنگ شناسي همانند است .با توجه به تغيير
رنگي که در اين رسوبها ديده شده ،آنها را به دو بخش تقسيم نموده ايم:

تﻣ

نهشتههاي اشکوب تورتونين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين نهشتهها شامل سيلت رسي رنگارنگ (قهوه اي ،خاکستري و سبز کم رنگ) ژيپسدار و ماسه سنگ توفي خاکستري
رنگ ميباشد .در باختر منطقه ،بر روي نقشه اين نهشتهها با  Muنشان داده شده و معرف رسوبهاي تقسيم نشده
ميوسن است.

و
اﮐﺘ

اين نهشتهها از رديفهايي از رسهاي قرمز ،بنفش ،ارغواني و خاکستري رنگ ،ماسه سنگ ،ماسه ،سيلت خاکستري رنگ
با درون اليههاي نازک آهکي تشکيل يافته است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ستبراي اليههاي ماسه سنگي از  30سانتي متر تا يک متر و ستبراي اليههاي رسي تا چند متر ميرسد .ستبراي اين
رسوبها حداکثر به  2000متر ميرسد .در بخش زيرين مقدار ماسه بيشتر شده و افزون بر آن چند افق سنگريزهدار در
ميان آنها ديده ميشود که اند ازه آنها  2-1سانتي متر ميباشد و به خوبي گرد شدهاند  .اين واحد کال ژيپسدار با آثار
گياهي فراوان و اليههاي ذغالي نارس است .يک اليه ماسهاي محتوي استرا در نيمه زيرين ديده شده است .استراها
بطور درهم رويهم ريخته اند و به نظر ميرسند که حمل شده و بر جا نيستند ظاهرا واحد  Muبا همبري عادي بر روي

زﻣﯿ

کنگلومراي  OMc2جاي ميگيرد و خود با دگرشيبي توسط رسوبهاي کواترنري پوشيده ميشود.
اين واحد برابر رسوبهاي زيوه بااليي تورتونين و بخشي از سارماسين ميباشند .اين واحد از روستاي اسکانلو به سوي
شمال و به سوي باختر تا رودخانه ارس و همچنين بسوي خاور گسترده شده ،که در محدوده روستاي عليوردي برونزد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دارد و توسط رسوبهاي آنچه گيل بطور دگر شيب پوشيده ميشود.
بسوي خاور نهشتههاي فوق تغيير رخساره داده و به عضوهاي زير تقسيم گرديده است.

 :M1اين عضو از رسهاي قهوه اي رنگ ژيپسدار با عدسيها و گرهکهاي آهکي پيدايش يافته است ،که بطور جانبي
تغيير رخساره داده و در سوي باختر به رديفهايي از رسهاي رنگي و ماسه سنگ واحد  M2تبديل ميگردد .اين رسوبها
بخاطر رنگ قهوهاي که دارند ،بنام سري قهوهاي نامگذاري شده اند و با رسوبهاي ترخانين جنوب جمهوري آذربايجان
مقايسه شدهاند ).)Ch.Wilim 1961
همبري بااليي اين واحد با آشکار شدن اليه ماسه سنگ لوماشيلي مشخص مي گردد ،که اين اليه ماسه سنگي در

منطقه تاقديس دليک يرقان کنگلومرايي است.
عضو  M1در بخشهاي خاوري نقشه گسترش داشته و به صورت تپههاي ماليم و صاف در صحرا خود نمايي ميکند.
ستبراي اين واحد حدود  400متر ميباشد.
فسيلهاي موجود در اين واحد عبارتند از:
Miliolids, Elphidium sp. Gastropoda
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 :M2اين عضو در بخشهاي خاوري و مرکزي نقشه گسترده شده و توپوگرافي برجسته تري از عضو  M1دارد ،پيدايش
اين عضو از ماسه سنگهاي دانه ريز فلدسپاتي و فسيلدار و رس مارنهاي ژيپسدار به رنگهاي اکثرا خاکستري با درون
اليههاي آهک دولوميتي ورقهاي است.
اليههاي ماسه سنگي گاهي کنگلومرايي و يا بطور جانبي کنگلومرايي (مثال در کنار رودخانه قره سو) ميگردند .اين

ﮐﺸ
ﻮر

واحد با رنگ کمي خاکستري از رسهاي زيري  M1قابل جدايش است .همبري بااليي اين واحد رسهاي سارماسين
پائيني است و در مرز اين دو واحد در تاقديس دليک يرقان يک اليه ماسه سنگي لوماشيلي نيز وجود دارد .ستبراي
اين واحد ميان  450-400متر ميباشد.
اين نهشتهها بي فسيل مشخص از ميوسن بااليي هستند Ch.Wilim 1961.اين رسوبها را برابر نهشته هاي چوکرلين،
کرکانين و کونکين جنوب جمهوري آذربايجان ميداند .از نمونههاي بررسي شده فسيلهاي زير شناسايي گرديده اند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Rotalia sp, Ammonia baccarii, Shell fragment, Ostracoda, Gastropoda
 :Mc2ماسه سنگها و رسهاي خاکستري رنگ  M2بطور جانبي و محلي به کنگلومرا سخت و ناهمگن با درون اليههاي

ماسه سنگي تبديل ميگردد .اين واحد در روستاي شاهوني برونزد دارد ،که هم شيب بر روي واحد  Muجاي گرفته
است .بر روي نقشه اين کنگلومرا با  Mc2نشان داده شده است.

تﻣ

نهشتههاي اشکوب سارماسين

اين رسوبها بيشتر در بخشهاي مرکزي نقشه و يا در بخشهاي شمالي آن برونزد دارد و معموال ريخت ماليم در بخشهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسي و ريخت برجسته در بخشهاي ماسه سنگي دارد.
نهشتههاي سارماسين از رسهاي رنگي (خاکستري ،آجري و قهوهاي متمايل به خاکستري) و اليههاي مارني و سيلتي
به همان رنگها با آثار گياهي و ژيپسدار و ماسه سنگهاي فلدسپاتي با سيمان آهکي پديدار گشته ،که گاهي اين ماسه

و
اﮐﺘ

سنگها کنگلومرايي است و همچنين کنگلومراهاي ضخيم اليه نيز در ميوسن بااليي وجود دارد.
رسوبهاي سارماسين با دگرشيبي توسط رسوبهاي پليوسن (آقچه گيل) پوشيده ميشود ،که به شرح زير قابل توضيح
هستند:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 :M3نهشتههاي سارماسين پيشين

اين نهشتهها بيشتر در کناره خاوري و بخش شمالي نقش ه و همچنين بصورت نوار باريکي در يالهاي تاقديس دليک
يرقان برونزد دارد .در ديگر منطقهها پوشش گياهي مانع ايجاد برونزدگي در اين رسوبها گرديده است.
اين رسوبها از رسهاي رنگي ژيپسدار و ماسه سنگ با درون اليههاي نازک آهکي پيدايش يافته ،که در دره قره سو

زﻣﯿ

ک ال رسي ولي بسوي باختر (در نقشه) بيشتر رسي و ماسه سنگي مي شود ،آن سان که در برخي بخشها به دشواري
ميتوان مرز آن را از نهشتههاي تورتونين تشخيص داد .نهشتههاي  M3بتوسط ماسه سنگهاي فلدسپاتي سارماسين
مياني پوشيده ميشود .ستبراي اين واحد حدود  400متر و فسيلهاي موجود در آن عبارتند از:
Ostracods., shell fragments, Lamellibrach, Lamellibrachia gastropods

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

که با وجوديکه فسيلهاي زير را از اين رسوبها گزارش نموده اند ،متاسفانه تاکنون سن آنها تشخيص داده نشده است:
واحد  M3داراي ماکروفسيلهاي
Mactra aff. andrasovi kolesn

و ميکرو فسيلهاي زير هستند که سن سارماسين پيشين را به اين واحد داده است.

Elphidium macellun , Nonion commune , N.granosum , N.subgranosum , Hemicythere cff bungarica
 :M4سارماسين مياني

سارماسين مياني بيشتر در بخشهاي کناره خاوري و مرکزي ن قشه برونزد دارد .داراي ريخت ماليم است و سيستم
زهکشي آبراههها بيشتر در قسمتهاي رسي بصورت دندريتي مي باشد .سارماسين مياني بيشتر از رسها و مارنهاي
سيلتي ژيپس دار ،ماسه سنگهاي فلدسپاتي ،ميکرايت ماسهاي با عدسيهاي آهکي بيوميکرايت ائوليتي و کنگلومرا بطور
محلي تشکيل يافته است و خود از دو عضو ماسه سنگي ( (S2, S1و دو عضو مارني ،رسي (  )cl1 ,cl2ژيپسدار تشکيل
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شده که بطور متناوب قرار گرفتهاند  .اين عضوها در بخشهاي باختري قابل جدايش نيستند و به سوي خاور بطور جانبي
به عضوهاي ماسه سنگي ،رسي و مارني تبديل ميگردند .ستبراي سارماسين مياني  1200متر است.
عضوهاي ذکر شده در اين واحد بشرح زير ميباشند:
 :S1عضو ماسه سنگ پائيني بيشتر از ماسه سنگ فلدسپاتي با درون اليههاي مارني ،رسي پيدايش يافته است ،که

ﮐﺸ
ﻮر

بصورت برجستگي در صحرا ميان واحد  M3و عضو رسي و مارني  cl1سارماسين مياني جاي ميگيرد.
 :cl1اين عضو در بخشهاي خاوري نقشه رسي و ماسهاي ،ولي بسوي باختر به مارن ژيپسدار تبديل ميگردد .در کف
اين واحد چند اليه ماسهاي با سيمان آهکي وجود دارد ،اين عضو معموال يک فروافتادگي ميان دو عضو ماسه سنگي
پائيني و بااليي خود ايجاد ميکند.
 :S2عضو ماسه سنگ بااليي از ماسه سنگهاي دانه درشت و کنگلومرايي با سيمان آهکي و درون اليههاي رسي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خاکستري رنگ پيدايش يافته است.
 :cl2اين عضو از مارن و رس نخودي رنگ ژيپسدار پيدايش يافته است .در برخي نقطهها مانند روستاي مدت ده ،اين
عضو داراي اليههاي آهکي ،ماسه سنگي ائوليتي با فسيل است .ستبراي اين عضو حدود  450متر در جنوب روستاي
مــدت ده ميباشد ،که در نقشه با نشانه  cl2و  Lنمايانده شده است.

تﻣ

:Mc4اين عضو از کنگلومراي متوسط دانه با درون اليههاي ماسه سنگي است ،که بصورت عدسي و بطور محلي در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخشهاي بااليي سارماسين مياني وجود دارد .اين کنگلومرا در قشالق نمره کش و قشالق ابوتراب برونزدگي دارد .رنگ
اين کنگلومرا خاکستري متمايل به سياه است و معموال شيبي در حدود  30 - 20درجه دارد.
 :M5اين عضو بيشتر در دامنه شمالي تاقديس دليک يرقان و بخشه اي شمال خاوري نقشه گسترش دارد و به صورت

و
اﮐﺘ

باريکه اي از خاور به باختر کشيده شده و از روستاي مدت ده به سوي باختر توسط رسوبهاي جوانتر بطور دگر شيب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پوشيده شده است .اين عضو از رديفهاي کنگلومرا با رس و سيلت به رنگهاي قرمز ،خاکستري و قهوهاي با ماسه سنگ،
ماسه سنگريزهدار پديدار شده است .ستبراي اين عضو حدود  400 - 350متر ميباشد .بخش پائيني اين عضو رس و
مارن ( )cl2است.
 -پليوسن :سازند آقچه گيل Plag

برش تيپ اين سازند در شبه جزيره  Krasnovodskترکمنستان در خاور درياي خزر واقع شده است .در منطقه مورد
بررسي اين نام را (سازند آقچه گيل) به رسوبهايي داده ايم ،که با دگر شيبي بر روي رسوبهاي سارماسين جاي گرفتهاند.
گستردگي اين سازند بيشتر در بخشهاي شمالي نقشه از خاور به باختر در يال شمالي تاقديس دليگ يرقان است و
همچنين در مرکز تاقديس اصالندوز نيز برونزد دارد .گمان مي رود اين عضو بشکل ناوديسي با شيب ماليم در زير

زﻣﯿ

رسوبهاي جوانتر از کواترنر گسترش داشته باشد .اين عضو معموال توپوگرافي ماليمي دارد .ستبراي اين عضو حدود
 200 - 180متر ميباشد .در اين عضو ساختارهاي رسوبي مانند اليههاي مورب نيز ديده ميشود .آغاز اين سازند با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

يک کنگلومرا با تکههاي گرد و صاف و رنگ زرد متمايل به قهوه اي است ،که بطور محلي خاکستري رنگ ميشود .اين
کنگلومرا نيم سخت با ماتريکس (خميره) ماسهاي است .بخشهاي باالتر ا ين سازند بيشتر از مارن ،رس ،سيلتهاي
لوماشيلي و ژيپسدار به رنگهاي مختلف (خاکستري ،قهوه اي ،نخودي يا زرد) يا ماسه ،ماسه سنگ ،کنگلومرا و
خاکستري آتشفشاني پيدايش يافته است .ستبراي خاکستر آتشفشاني در نقاط مختلف قابل تغيير ميباشد و اين رسوبها
با دگرشيبي بر روي سارماسين جاي گرفته است .نبود چينه اي مهمي ميان رسوبهاي سارماسين مياني و آقچه گيل
وجود دارد ،که شامل زير اشکوبهاي  Kouialnitsk Oimmerian , Pontian Meotionميشود.
اين عضو داراي فسيلهاي زير ميباشد:
Rotalia sp., Ostracods , shell fragment., Ammonla cf. beccarii

فسيل دو کفه اي و گاستروپد در بيشتر برونزدها وجود دارد ( تاقديس اصالندوز ،جنوب خاوري بران و غيره) و گونههاي
زير مشخص داده شدهاند:
Cardium dombra Cardium eldericum Avimactra imogo, Potamides caspia. Clessinolia
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که سن پليوسن بااليي به اين عضو داده است.
 :Qapسازند آپشرون

اين نام از شبه جزيره آپشرون در جمهوري آذربايجان ،جائيکه برش تيپ اين سازند قرار دارد ،گرفته شده است .سازند
آپشرون بيشتر در يال شمالي تاقديس دليک يرقان از خاور به باختر گسترش دارد و همچنين بيشتر برونزدهاي
تاقديس اصالندوز را اين واحد پديدار ميسازد .چنين پنداشته مي شود اين واحد با پيدايش يک ناوديس آرام در زير
رسوبهاي جوانتر  Qt1گسترش داشته باشد .اين واحد معموال داراي توپوگرافي ماليم ميباشد و تپه ماهوري را پديدار

ﮐﺸ
ﻮر

ساخته است.
در جنوب دهکده الريجان و در کنار جاده م رزي رسوبهاي آپشرون بطور محلي داراي شيبي در حدود  50درج ه
ميباشد ،ولي بسوي اليههاي جوانتر مقدار شيب کاهش يافته و به حدود  10درجه ميرسد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رسوبهايي که در اينجا به سازند آپشرون نسبت داده ميشوند ،از رديفهاي اليههاي ستبر و آميخته از تکه سنگ ،ري گ
و ماسه با ماسه و سيلت رسدار تشکيل يافتهاند  .بطور محلي يک اليه به ستبراي يک متر از خاکستر آتشفشاني و

تﻣ

پوميس همراه با ماسه در ميان اين رسوبها ديده ميشود .اليههاي ماسهاي اغلب چينه بندي مورب دارند و گلولههاي
رسي و يا تکههاي پوميس کروي شکل همراه آنها ست .آثار جانوري آب شيرين به مقدار کم در اين رسوبها ديده شده،
که بيشتر به شکل پوسته نازک دوکفهايها و گاستروپدها ميباشد .رسوبهاي آپشرون با همبري عادي بر روي سازند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آقچه گيل جاي گرفتهاند و مرز آنها با نخستين اليه ستبر که از ريگ ،تکه سنگ و ماسه تشکيل شده مشخص گرديده
است .همبستگي اين رسوبها با نهشتههاي جوانتر بصورت دگرشيب است.
 :Qbسازند باکو

و
اﮐﺘ

اين واحد بيشتر در بخشهاي مرکزي و شمال باختري نقشه گسترش دارد و همچنين در بخشهاي شمالي منطقه مورد
بررسي در بريدگي رودخانهها نيز برونزدگي پيدا ميکند .نهشتههاي اين واحد زمينهاي هموار و تپه ماهور را پديدار

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميسازند ماسههاي موجود در اين واحد چينه بندي مورب از خود نشان مي دهند .اين واحد بيشتر از مارنها و رسهاي
قرمز و صورتي رنگ ،سيلتهاي ليمونيتي همراه با ماسه سنگريزه دار ،کنگلومرا و پوميس پيدايش يافته است .اين
رسوبها با شيب افقي و با دگرشيبي خفيفي واحد زيري  Qapرا ميپوشاند.
همچنين برخي از اليههاي رس داراي فسيلهاي دوکفهاي هستند .چون ادامه اين رسوبها به سوي خاور منطقه مغان
(بيرون از ورقه موجود) رخساره دريايي کم ژرفا به خود ميگيرد و ما آنها را به آخرين پيش روي درياي کواترنر در

زﻣﯿ

زمان باکوئين نسبت دادهايم ،از اين رو ،اين رسوبها نيز که موقعيت چينهشناسي همانندي با آنها دارند ولي رخساره -
شان تخريبي است ،به باکوئين نسبت داده ايم.
 :Qcدر بخشهاي شمالي نقشه در يالهاي تاقديس اصالندوز ،به ويژه در شمال باختري نقشه کنگلومرايي سياه رنگ

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزد دارد .اين کنگلومرا که تکههاي آن کامال صاف و گرد و نيمه فشرده و سست ميباشد ،زمينهاي هموار را در
شمال باختري نقشه پديدار ساخته است .اين واحد داراي شيب افقي بوده و در درون آن بطور محلي عدسيهاي رسي

وجود دارد .اين کنگلومرا با ناپيوستگي فرسايشي واحد زيرين  Qbرا ميپوشاند.
 :Qt1تراسهاي بلند رودخانه ارس بيشتر در بخشهاي شمالي نقشه ميان تاقديس دليک يرقان و اصالندوز گسترش
داشته و سطح دشتهاي هموار ميان اين دو تاقديس را مي پوشاند ،که بيشتر از آميخته ماسه و سنگريزه و ماسه و
سيلت پيدايش يافته است و اکثرا زمينهاي کشاورزي را تشکيل مي دهد .بخشهاي بااليي اين واحد بيشتر آميخته ماسه
و سنگريزه و تکه سنگهاي فشرده نشده به رنگ خاکستري است.
 :Qt2تراسهاي جوان رودخانه و دامنه هايي که بيشتر در کنار رودخانههاي ارس و قره سو گسترده شدهاند ،اکثرا
زمينهاي مزروعي پيرامون رودخانههاي ياد شده را تشکيل مي دهند .آنها بيشتر از آميخته رس و ماسه و قلوه سنگ
تشکيل يافتهاند.
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تکتونيک و زمين شناسي ساختماني

منطقه مورد مطالعه به توسط تغيير در روند عناصر ساختاريش از کوههاي قفقاز و تالش جمهوري آذربايجان جدا
ميگردد .در اين مناطق روندها شمال باختري  -جنوب خاوري است در حاليکه در منطقه مغان تقريبا خاوري -
باختري هستند .در اواخر کرتاسه بااليي فاز کوهزايي نيرومندي در منطقه رخ داده است ،که حرکات آن در طول
پالئوسن و تا ائوسن ادامه داشته است (حرکتهاي کوهزايي آلپ مياني) .از زمان ائوسن تا ميوسن بااليي حرکت
کوهزايي مهمي در منطقه رخ نداده است ،ولي آثار باالآمدگيهاي متناوب ناشي از حرکت هاي عموما خشکيزايي و

ﮐﺸ
ﻮر

ولکانيسم در نواحي جنوبي و فرونشيني حوضه رسوبي مغان در شمال به شکل کنگلومراهاي سازند زيوه  OMcوOMc2

و يا واحدهاي ماسه سنگي  OMz2در منطقه مشاهده ميشود با توجه به نبودن نهشتههاي اليگوسن در زير رسوبات
جوان بخش شمالي نقشه (الف  )1361به نظر ميرسد حوضه رسوبي در زمان اليگوسن به شکل گودالي بوده (گرابن)

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که سنگهاي کهن تر (ائوسن يا کرتاسه) با شيب توپوگرافي زيادي پي و ديوارههاي اين فروافتادگي را تشکيل ميدادهاند.
احتمال وجود يک گسل بزرگ وجود يک گسل بزرگ وقديمي در زير آبرفتهاي رودخانه ارس و گسلههاي کوچکتري

تﻣ

بموازات آن در پي سنگ وجود دارد .جنبشهاي کوهزايي مهمي بار ديگر در پليوسن رخ داده است در نتيجه آن
رسوبات کهنتر چين خورده اند .نبود چينه اي مهمي از باالترين بخش ميوسن بااليي احتماال تا پليوسن زيرين ايجاد
گرديده و دگرشيبي بين سازند آقچه گيل و رسوبهاي ميوسن بااليي بوجود آورده است .جهت تاثير نيروها بيشتر از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جنوب بوده است.
چينها اغلب به شکل ناوديسهاي پهن و تاقديسهاي بار يک هستند و محور آنها روند خاوري  -باختري دارد.

و
اﮐﺘ

گسلههاي ناشي از اين فاز کوهزايي نيز اغلب اين روند را حفظ نموده و طولي هستند .گسلههاي عرضي کوچک نيز
وجود دارند ،شدت چين خوردگي بحدي بوده است که سبب برگشتگي برخي از چينها گرديده است .حرکتهاي
زمين ساختي پليوسن بااليي  -کواترنر چين خوردگي رسوبهاي آقچه گيل و آپشرون را بوجود آورده است .در بيشتر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نقطهها اين رسوبها داراي شيب ماليمي هستند ،ولي شيبهاي نزديک به قائم نيز در يکي دو مورد مشاهده گرديده
است تاقديس اصالندوز بر اثر اين حرکتهاي زمين ساختي شکل گرفته است .حرکتهاي زمين ساختي کواترنر سبب
ايجاد جابجايي هايي در نهشتههاي اين سري گرديده است .گسله قره سو با راستاي جنوب و جنوب خاوري  -شمال
و شمال باختري در کناره خاوري رودخانه قره سو پديدار گرديده و س بب ايجاد اختالف سطح ميان کرانه خاوري و
باختري اين رودخانه شده است .گسله ديگري در جنوب خلف بيگلو باال سبب ايجاد اختالف سطح در نهشتههاي

زﻣﯿ

کواترنر گرديده است.
م همترين اين گسله روند شمال خاوري  -جنوب باختري دارد .ساختهاي چين خورده منطقه از جنوب به شمال
بشرح زير ميباشد:
ناوديس زيوه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين ناوديس ،در رسوبهاي ائوسن پسين تا ميوسن بااليي (تورتولين) پيدايش يافته و بيش از  40کيلومتر طول دارد،

که تنها نيمه باختري آن در اين ورقه واقع شده است .يال جنوبي آن در خاور نقشه عادي بوده ولي بطرف غرب چين
هايي در داخل خود تشکيل د اده و تاقديس شيخالن ،ناوديس موالن ،تاقديس زربيل ،ناوديس زربيل و تاقديس قزل

يال را بوجود آورده است .روند يالها حدودا شرقي  -غربي است و زاويه گرايش آن بطرف غرب است.
بخشي از يال شمالي اين ناوديس در اثر عملکرد گسلههاي طولي قيم باشي و خان باغي حذف گرديده است .اين
گسلهها به سوي جنوب شيب دارند ولي با توجه به نوع رسوبها و پوشيدگي ،تشخيص مقدار شيب گسلهها ممکن

نيست .روند اين گسلهها خاوري  -باختري است و حرکت معکوس با زاويه زياد دارد.
تاقديس شاه بالغلو

اين تاقديس در راستاي تاقديس خسرو سلوداغ واقع در خاور منطقه است ،که بسوي باختر چين هايي بشرح زير
تشکيل داده است:
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 ناوديس برگشته خمارلو که در سوي باختر يال جنوبي آن برگشته است. تاقديس بالي بيگلو ناوديس قشالق خوش نشين تاقديس ديکداش که بسوي باختر گرايش دارد.در يال شمالي تاقديس بالي بيگلو ،عملکرد گسله آغاقالن  -جيق جيق باعث گريده ،رسوبهاي  OMz3در برابر رسوبهاي
 Muدر باختر منطقه قرار گيرند.
ناوديس نعره کش

ﮐﺸ
ﻮر

عملکرد نيروهاي در سوي شمالي  -جنوبي ،باعث چين خوردگي رسوبهاي سارماسين بصورت ناوديس پهن و گسترده
گرديده است .در يالهاي اين ناوديس چينهاي فرعي کوچکي تشکيل گرديده است ،که از آن جمله تاقديس دليک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

يرقان را مي توان نام برد يال شمالي اين تاقديس برگشته است و سطح محوري آن به سوي جنوب شيب دارد ،ولي
بسوي باختر گسله و خرد ميباشد .گسله شاهوني با روند خاوري  -با ختري و معکوس ،باعث پائين افتادگي بخشي از
يال شمالي ناوديس مرکب نعرهکش گرديده است.
ناوديس دشت مغان

تﻣ

بخش گسترده اي از اين ناوديس توسط رسوبهاي کواترنري بطور دگرشيب پوشيده شده است و تنها بخشي از يالهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آن برونزد دارد.
گسلههاي موجود در نقشه اصالندوز ،بيشتر روند خاوري  -باختري داشته ،گسلههاي اصلي بيشتر طولي هستند.
همچنين گسلههاي فرعي تقريبا عمود بر گسلههاي اصلي نيز در منطقه وجود دارد.
پالئوژئوگرافي

و
اﮐﺘ

منطقه مورد بررسي از نظر جايگاه تکتونيکي بين زون فروافتاده کورا  -ارس و باال آمدگي اهر  -مشکين شهر جاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گرفته است .حوضه رسوبگذاري منطقه در طول پالئوسن  -نئوژن توسط فرورفتن تدريجي گودال کوران  -ارس و باال
آمدگي قفقاز  -قره داغ شکل گرفته است.
در طي دوران کرتاسه رسوبهاي با رخساره ژرف گذاشته شده ،که با ولکانيسم همراه بوده است .بر اثر کوهزايي اواخر
کرتاسه اين رسوبها چين خورده و باال آمدهاند .دگرشيبي موجود در مرز کنگلومراي پالئوسن  Pcو رسوبهاي کرتاسه
بااليي اين نظريه را تائيد مي کند .رسوبگذاري کنگلومراي با تکه سنگهاي رسوبي و آتشفشاني کرتاسه ،نشانگر فرسايش

زﻣﯿ

شديد رسوبهاي کرتاسه در منطقههاي جنوب است.
توفهاي آتشفشاني  Ptروشنگر فعاليتهاي آتشفشاني در پالئوسن ميباشد .در ائوسن پائيني و مياني همزمان با
فرونشست تدريجي کف حوضه در مناطق شمالي ،فعاليتهاي آتشفشاني شديد از جنوب به سوي شمال گسترده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شدهاند .فرسايش اين ولکانيکها و برده شدن آنها به درون حوضه رسوبي باعث ته نشست مقدار زيادي کنگلومرا با
تکههاي درشت ولکانيک گرديده است.

تکه هايي از آهکهاي کرتاسه نيز در اين کنگلومرا ديده ميشود .از شدت بيرون آمدن گدازهها در اواخر ائوسن مياني
کاسته شده است.
سازند  E2داراي رسوبهاي ريز دانه است ،ولي بخش بااليي آن ماسه سنگ توفي کنگلومر ايي ميباشد ،که نشانگر يک
فاز فرسايش جديد در منطقه و منشا افزايش توان هيدروديناميکي حوضه رسوبي است .در ائوسن بااليي  E4منطقه
دوباره به نشست خود ادامه داده آن سان که اکثرا بيشتر ،رسوبهايي مانند مارن ،رس ،عدسي و گرهکهاي آهکي گذاشته

شده است .همچنين در ائوسن بااليي فعاليت آتشفشاني روي داده است ،آن چنانکه باعث پخش مقدار زيادي گدازه از
گونه بازالت  Eb3در منطقه شده است .با نگرشي به وجود رسوبهاي نرم در بخشهاي خاوري منطقه چنين پنداشته
مي شود که ،پيشروي و نشست در اين مناطق ادامه داشته ،همزمان با آن در بخشهاي باختري کنگلومرا و ماسه سنگ
 OMcگذاشته شده است ،که بيانگر بيرون آمدگي اين مناطق از آب بوده است.
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بيرون آمدن گدازههاي جرياني در اواخر ائوسن به پايان رسيده است .در اليگوسن پائيني باال آمدگي بخشهاي جنوبي
و فرو نشست بخش شمالي ،سبب ايجاد يک فاز فرسايشي شديد در منطقه جنوبي (کنگلومراي  )OMcگرديده است.
فرآوردههاي ناشي از اين فرسايش که بيشتر از تکه سنگهاي آتشفشاني است ،سبب پيدايش کنگلومراي آتشفشاني در
کناره حوضه و منطقه هايي که حوضه از آنجا تغذيه ميشده گرديده است.
در طي دوران اليگوسن و ميوسن اين کنگلومرا پيدايش يافته است .وجود تکههاي بزرگ و ضعيف جورشدگي اين
کنگلومرا  OMcنشانگر توان بردن زياد رود ،و وجود آثار گياهي فراوان و تنه درختها و رگچههاي زغالي بيانگر پوشش
گياهي ناحيه جنوب هستند .به سوي شمال وخاور (خاور زربيل) بتدريج از توان بردن اين رود کاسته شده و رسوبهاي

ﮐﺸ
ﻮر

دانه ريز واحد  OMz1ته نشست گرديده است.
ضمنا وجود کنگلومراي  OMcدر مسير جاده موالن اولي قشالق نشانگر مسير رود در اين محل در زمان اليگوسن -

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميوسن بوده که از جنوب به سوي شمال روان بوده است.
الو موجود در کف زيوه مياني ( )Vنشانگر فعاليت آتشفشاني در بخشهاي جنوبي بيرون از منطقه مورد بررسي است.
وجود شماري حدود  4000 - 3500متر نهشتههاي تخريبي دانه ريز بي فسيل ،بيانگر نشست حوضه و بست ه بودن

تﻣ

آن در اليگوميوسن و احتمال افزايش گاز هيدروژن سولفيد در بخشهاي شمالي منطقه است .ماسه سنگهاي زيوه مياني
 OMz2که بيشتر از ولکارنايتها هستند بمانند کنگلومراي کف زيوه  OMz3داراي رديفهايي از ماسه سنگ و رس

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميباشد ،که نشانگر حرکات تناوب کف حوضه و ناحيه فرسايش يافته است ،وجود کنگلومراي  OMc2در بخش بااليي
سازند زيوه و در بخشهاي مرکزي حوضه ،نشانگر يک باال آمدگي و شدت يافتن فرسايش در ناحيه باال آمده جنوبي
است.

و
اﮐﺘ

در طول زمان تورتونين حوضه اکسينو  -کاسپين پاراتيتس خاوري چندين بار و براي مدتي محدود به درياي آزاد راه
يافته است .اثر چنين پيوندي در منطقه مور د بررسي که در کناره حوضه اکسينو  -کاسپين قرار داشته ،بطور محدود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قابل ديدن است .در پاياني ترين بخش باختري منطقه پس از کنگلومراي  OMc2که رخساره رودخانه اي دارد ،محيط
مردابي پديدار گرديده که با برجاي گذاشتن رسهاي تيره رنگ و اليه زغالي مشخص ميگردد.
سپس با افزايش ورود مواد تخريبي به درون اين حوضه مردابي بتدريج کف حوضه باال آمده ،آن سان که در اواخر
تورتونين يا سارماسين اين منطقه بکلي از آب بيرون آمده است.
در ديگر منطقههاي مورد بررسي ،از آغاز سارماسين ضمن افزايش ورود مواد تخريبي بتدريج از ژرفاي حوضه کاسته

زﻣﯿ

شده و باالخره در زير اشکوب  chersonianمنطقه از آب بيرون آمده و نبود رسوبگذاري مهمي تا پيدايي رسوبهاي
پليوسن بااليي وجود داشته است .آخرين باري که بخش خاوري منطقه زير پوشش آب ميرود ،در زمان پليوسن پسين
بوده که رسوبهاي آقچه گيل را با دگرشيبي بر جاي نهاده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

با توجه به بررسيهايي که بر روي کانيهاي رسي منطقه انجام شده ،پوسته نازک فسيل ها و گونه رسوبها بيانگر آن است،
که حوضچه آقچه گيل بسي ار کم ژرفا ،آب شيرين و بشدت تحت تاثير فرآورده هاي تخريبي خشکي قرار داشته است.
در زمان کواترنر براي هميشه اين منطقه از آب بيرون آمده و رژيم رسوبگذاري خشکي کل منطقه را فرا گرفته است.
وجود اليههاي پوميس و خاکستر آتشفشاني در درون رسوبهاي سيستم کواترنري و وجود چينه بندي مورب در بسياري
از آنها نشاندهنده برده شدن آنها از ناحيه جنوبي ميباشد.

منابع معدني

 در واحدهاي رسهاي رنگارنگ و ماسه سنگي  Muو واحد  OMz4اليههاي زغال سنگ نارس در حد ليگنيت بهضخامتهاي حداقل نيم متر و حداکثر  1/5متر مثال در روستاي قره داغلي با شيب  45درجه بسوي شمال وجود دارد.
برونزد اين زغال درگردنه اسکانلو و همچنين در رودخانه سلن چاي و روستاي عليوردي نيز ديده شده است.
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 ماسه سنگهاي زيوه مياني  OMz2ترد و شکننده بوده که به آساني به شکل مالون در ميآيد و به عنوان سنگساختماني در بيشتر نقاط منطق ه مورد بهره برداري قرار ميگيرد .همچنين ماسه سنگهاي تورتونين نيز در برخي نقاط
مانند حوالي منطقه روستاي قره داغلي به عنوان سنگ ساختماني مصرف ميگردد.
 -ضمنا به قرار اطالع سازندهاي آقچه گيل و جوانتر در جمهوري آذربايجان داراي کانيهاي بوراکس هستند ،اما در

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه مورد بررسي نشانهاي از آن ديده نشده است.
همچنين پوميس و اليههاي توف سفيد رنگ تا ضخامتهاي حداکثر چهار متر در رسوبهاي پليوسن  -کواترنري وجود
دارد ،که مي تواند در توليد سيمانهاي پوزوالئي مورد بهره برداري قرار گيرد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

* کورا و ارس نام فروافتادگيهايي ( )dlepressionدر جمهوري آذربايجان هستند که منطقه مغان ايران در کناره
جنوبي آن قرار گرفته است (.)Inqua 1982
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