وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000آﺳﺘﺎرا

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

5766

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ع.ا .ﺧﺪاﺑﻨﺪه  ،غ.ع .ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1994
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گزارش نقشه زمينشناسي 1:100000
برگه شماره  - 5766آستارا
موقعيت جغرافيايي و زمين ريختشناسي

ﮐﺸ
ﻮر

نقشه زمين شناسي آستارا با مختصات جغرافيايي طولهاي شرقي ' 48º 30تا' 49º 00و عرض هاي شمالي' 38º 00تا
' ،38º 30در شمال باختري ايران جاي دارد .اين نقشه بخشهايي از دو استان اردبيل و گيالن را مي پوشاند که مرز
آنها ستيغ کوههاي تالش است .نيمه بخش خاوري از جنگل پوشيده شده و داراي آب و هواي گرم ،معتدل و نمناک
است .پارهاي از استان گيالن و در برگيرنده شهرستان بزرگ آستارا ميباشد .بخش باختري ستيغ ،پاره استان اردبيل
است که بخشهايي مانند هير ،آبي بيگلو و ننه کران از توابع اين استان در اين محدوده جاي گرفتهاند .نيمه باختري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

داراي آب و هواي معتدل تا سرد و نيمه نمناک است و پوشش گياهي نيز بسيار کم است.
کوه هاي منطقه دنباله رشته کوه هاي تالش است که با روند شمالي  -جنوبي بخش سترگ از محدوده را پوشانده است
و به نامهاي محلي ،از جمله بوغروداغ ،نامگذاري شده اند .رشته کوه هاي بوغروداغ از ديدگاه ريختشناسي به پيکر يک

تﻣ

تاقديس ،پديد آمده از شماري تاقديس و ناوديس ،پديدار شده است .دامنه خاوري اين رشته به دليل مجاورت با درياي
خزر و برخورداري از رطوبت کافي ،پوشيده از جنگلهاي انبوه است و به همين دليل فرسايش اين بخش بيشتر محدود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به بستر رودخانهها و آبراههها است .از اينرو ،اين بخش از محدوه داراي ريختشناسي خشن است و شيب دامنه کوه ها
بسيار تند و داراي درههاي بسيار تنگ با ديوارههاي عمودي است .اين رودخانه ها ،همگان به درياي خزر پايان
ميپذيرند .سمت باختري رشته کوه با وجود پستي و بلنديهاي زياد داراي ريختشناسي ماليمتري نسبت به بخش

و
اﮐﺘ

خاوري است .دامنه کوهها داراي شيب ماليماند و درهها به نسبت پهن اند که همگي به دشت اردبيل پايان ميپذيرند.
بلندي در پست ترين نقطه کناره درياي خزر  20متر زير سطح درياي آزاد است و بلندترين نقطه ،در کوه حصار بالغي،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

داراي بلنداي  3065متر از سطح دريا است.
رودخانه قره سو از دامنههاي باختري رشته کوههاي تالش سرچشمه ميگيرد و پس از پيوستن رودخانههاي ديگر
منطقه به آن ،به سوي باختر روان ميشود.
رودخانه آستارا نيز از دامنههاي باختري بلنديهاي تالش سرچشمه ميگيرد و به سوي دريا سرازير ميشود .فزون بر
آن رودخانههاي پرشمار ديگري با روند بيشتر خاوري  -باختري از دامنههاي خاوري بلنديهاي تالش سرچشمه
ميگيرد که همگان بسوي دريا روان ميشوند.

زﻣﯿ

جاده آسفالته آستارا  -اردبيل ،آستارا  -هشتپر مهم ترين راههاي ارتباطي منطقه است .راههاي فرعي موجود در کناره
دريا همگان در پاي دامنهها پايان ميپذيرند تنها دو جاده خاکي کوهستاني از ميان بلنديها گذر ميکند .براي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دسترسي به ديگر مناطق جنگلي تنها از طريق راههاي مالرو امکان پذير است.
شغل عمده اهالي کشاورزي ،دامپروري ،جنگلداري ،ماهيگيري و پرورش زنبور عسل ميباشد و زبان آنها گويش آذري
است.
موقعيت منطقه آستارا در چارچوب زمينشناسي ايران

مجموعه البرز از آذربايجان تا خراسان ادامه دارد و از ديدگاه چينه نگاشتي و تکتونيک ويژگيهايي يکنواخت ندارد و
به همين دليل به واحدهاي گوناگون بخش شده اند که ورقه  1:100000آ ستارا ،در اين تقسيم بندي جز زون زمين
ساختي البرز باختري (زون تالش) به شمار ميآيد.
بر روي هم مي توان گفت به تقريب همه برونزدهاي سنگي منطقه را بخش باال آمده رشته کوه تالش با امتداد شمالي
 جنوبي ساخته است و مرز خاوري اين رشته با حوضه فرو رفته خزر ،گسله است (گسل آستارا).1
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نهشتههاي خاوري منطقه بر پايه تقسيم بندي ،از انباشتههاي رسوبي و پيروکالستيک وابسته به زمان کرتاسه و
پالئوسن است ولي برونزدهاي بخش باختري همگان از گدازهها و پيروکالستيکهاي ائوسن پديد آمدهاند  .دامنه خاوري
داراي شيب تند به سوي دريا و دامنه باختري شيب ماليمي به سوي دشت اردبيل دارد.
گستره ولکانيکهاي ائوسن بطور عمده در بخ ش باختري منطقه است و در دامنه خاوري به نسبت کم است .در
تجزيههاي شيميايي به عمل آمده از اين ولکانيک ها ،نشان از ترکيب ماگماي آلکالن آنها است که اين ترکيب چهره
شاخص کمربند ولکانيک البرز آذربايجان قفقاز کوچک است.
واحدهاي سنگي

ﮐﺸ
ﻮر

رديف واحدهاي سنگ چينهاي در ورقه آستارا از کهن به جوان عبارتند از:
 نهشتههاي پيش از کرتاسهMt sch

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در دره خطبه سرا مجموعهاي از يک سري سنگهاي دگرگوني سريسيت  -کلريت  -موسکويت شيست با آثار کربن
همراه با متاولکانيک و نيز سنگ آهکهاي خاکستري رنگ کريستاليزه در هسته تاقديس برونزد دارند که به احتمال

تﻣ

بگونه اي ناهمساز در زير سنگ آهکهاي کرتاسه زبرين جاي ميگيرند ،ولي به دليل پوشيده شدن منطقه از جنگل
مرز اين دو مجموعه به خوبي آشکار نيست.
در بررسيهاي سنگ نگاري داراي بافت گرانوبالستيک دربردارنده کانيهاي (کوارتز و تيغههاي سريسيت  -موسکويت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و کلريت در جهت شيستوزيته) و بلورهاي پالژيوکالز و کانيهاي اپک است که با نام کوارتز  -کلريت  -سريسيت -
موسکويت شيست نامگذاري شدهاند .جايگاه چينه اي آنها به خوبي مشخص نشده و در مطالعات پيشين و نيز مناطق

و
اﮐﺘ

پيرامون ،همسان همين متامورفها به همراه سنگهاي افيوليتي گزارش شده است (نقشه زمين شناسي انزلي  -اهر
زمين شناسي اردبيل).
اين سنگ هاي دگرگوني ميتواند هم سن متامورفهاي شاندرمن در نظر گرفته شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کرتاسه
KIU

ستبراي بيش از  500متر سنگ آهکهاي کريستالين داراي اليه بندي نازک تا متوسطاند که گاه مارني و ماسهاياند
بوده که در دره خطبه سرا ،چينهايي را با راستاي شمالي  -جنوبي تشکيل دادهاند .اين آهکها در همين منطقه به
سمت باختر به گونه ناهمساز توسط سنگ آهکهاي نوموليت دار ائوسن زيرين ( )Enپوشيده ميشوند و در ساير

زﻣﯿ

مناطق نيز توسط نهشتههاي رسوبي و پيروکالستيکهاي پالئوسن پوشيده مي گردند .در باختر آبادي لمير ،اين آهکها
بگونه همشيب در زير واحد  Kushجاي گرفته اند.
در بررسيهاي ميکروسکوپي فسيلهاي زير به قدمت کرتاسه پسين (ماستريشين و کامپانين) شناسايي شدهاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Orbitoides sp., Rotalia sp., Nummofallotia sp., Taxtularia sp.,
Lepidorbitoides sp., Siderolites sp., Globotruncana sp.,
Globotruncana Lapparenti, Heterohelix sp., sponges spicules, Hedbergella sp., Globotruncana
falsostaurti, Glob. bulloides.

KVU

پديد آمده از يک سري گدازههاي برشي و گدازه هستند که اليه بندي خوب ندارند و رنگ همگاني آنها خاکستري
تيره است درون برشها گاه تکههاي بيگانه آهک کريستالين و نيز اليههايي نازک از سنگ آهکهاي کريستاليزه به
حالت عدسي با ضخامت هاي متغير وجود دارد که گمان ميرود بگونه همزمان با گدازهها و برشها پديد آمدهاند.

همچنين اليههايي از توف ،توف ماسهاي و نيز شيل و ماسه سنگ به پيکر درون اليه در اين مجموعه ديده ميشود.
فسيلي از اين مجموعه يافت نشد ولي اين مجموعه در گردنه حيران بگونه ناهمساز در زير کنگلومراي قاعده پالئوسن
( (Pecfو در گوشه شمال باختري نقشه توسط توف هاي وابسته به پالئوژن بگونه دگر شيب پوشيده ميشود.
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Kshu

در دامنه خاوري بلنديهاي تالش ،در هسته يک تاقديس ،با راستاي شمالي  -جنوبي ،تناوبي از يک سري شيل و
ماسه سنگ به همراه اليههايي ازتوف و توف ماسهاي رخنمون دارند .ستبرايي بيش از  1000متر و اليه بندي بسيار
منظم و نازک دارند .ماسه سنگها بيشتر ،آهکي ،سيليسي ،چرتي و توفي هستند .هم چنين اليههايي از ميکرو کنگلومرا
نيز درون اين واحد بگونه بين اليه اي ديده ميشوند .بيشتر ماسه سنگهاي توفي اليه بندي کلفت دارند و فرسايش
پوست پيازي از خود نشان مي دهند و ترکهاي کلي در سطح آنها فراوان است .رنگ همگاني اين واحد خاکستري روشن
متمايل به سبز است و در بررسي ميکروسکوپي توف هاي اي ن مجموعه داراي بافت کالستيکاند ،دربردارنده کانيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

شکسته پالژيوکالز ،کوارتز و پيروکسن که در يک ماتريکس ريزدانه جاي گرفتهاند.
در دامنه باختري تاقديس اين انباشتهها بگونه دگر شيب توسط کنگلومراي پالئوژن ( )pecfپوشيده ميشوند.
از عدسيهاي آهکي درون اين واحد فسيلهايي به سن کرتاسه پسين شناسايي شدهاند:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globotruncana sp., Globotruncana lapparenti group.
Globotruncana renzi, Globlgerina spp., Hedbergella sp., Algal frag.

 پالئوژنpecf

تﻣ

اين واحد دربرگيرنده کنگلومرايي است پلي ژنيک با ستبرايي بيش از يکصد متر که در گردنه حيران و نيز در يال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

باختري تاقديس باختر آستارا بگونه دگر شيب بر روي واحدهاي کرتاسه جاي گرفته و خود بتدريج و همشيب توسط
واحد  pevو يا  pevtپوشيده مي شوند .اين واحد بطور عمده داراي اليه بندي ضخيم و در جاهايي تودهاي است .تکههاي
سازنده آن با ابعاد گوناگون بدون جورشدگي ،بطور عمده از سنگهاي ولکانيک گوناگون هستند ولي تکه هاي جورواجور

و
اﮐﺘ

از سنگ آهکهاي ژوراسيک و کرتاسه نيز درون آن ديده ميشوند .اندازه قلوهها از چند سانتي متر تا بيش از يک متر
متغير است .در جاهايي اين واحد حالت برشي دارد و اليههايي از توف ،ماسه سنگ توفي درون آن ديده ميشود .در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روستاي خانقاه اين واحد توسط دايکهاي پرشمار قطع شده اند .اين دايکها در مطالعات ميکروسکوپي با نام سنگ
شناختي پيروکسن اندزيت معرفي شدهاند که کانيهاي عمده پالژيوکالز ،پيروکسن و کانيهاي مافيک دارند و در
زمينهاي از ميکروليتهاي باريک پالژيوکالز جا گرفته اند.
با توجه به موقعيت چينهاي و نيز بازپسين فسيلهاي يافت شده از قلوههاي آهکي آن ،با سن ماستريشين ،ميتوان
کنگلومرا را قاعده سنگ هاي پالئوسن و هم ارز کنگلومراي فجن در البرز به شمار آورد.
pevt

زﻣﯿ

اين انباشتهها شامل تناوبي از توف ،توف ماسهاي و ماسه سنگ توفي با فرسايش پوست پيازي هستند که دردرون آن
اليههايي از توف برش ،آگلومرا ،گدازه و گدازههاي برشي شده و نيز عدسيهايي از سنگ آهک ديده ميشود .در کل
اين مجموعه داراي اليه بندي ضخيمي است ولي گاه اليههايي از شيل و ماسه سنگهاي توفي نازک اليه درون آن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ديده مي شود .بخشهاي نازک اليه در قسمتهاي بااليي بيشترند .توفها در زير ميکروسکوپ داراي بافت کالستيک
هستند .که دربرگيرنده کريستالهاي شکسته از کوارتز ،بيوتيت و قطعات سنگي ،کربنات و کلريتاند که در زمينه
کريپتوکريستالين جاي گرفته اند.
در مسير جاده چلوند به يک اليه آهکي به ستبراي  8متر در بخش بااليي کنگلومراي  pecfو در پائينترين بخش
واحدهاي  pevtجاي گرفته است که فسيل هايي به سن پالئوسن تا پالئوسن پسين از آن شناسايي شدهاند (:)peI1
Planorbolina sp., Cibicides sp., Mississippina sp., Valvulina sp.,
Globorotalia sp., Rotalia sp., Globigrina sp., Miliola sp., Ethelia alba.

Pebr , Pea

اين مجموعه دربرگيرنده گدازه و گدازههاي برشي و برشهاي ولکانيک است که بطور عمده ترکيبي هموژن از پيروکسن
اندزيت دارند .بخش هاي گدازهاي با نشان  Peaو بخشهاي برشي با نشانه  Pebrشناسانده شدهاند که پرمايه از پيروکسن
هستند .در مطالعات ميکروسکوپي بخش هاي گدازه اي ،بيشتر داراي بافت پورفيريتيک هستند و عمده کانيهاي آنها
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پالژيوکالز ،پيروکسن وکمتر اوليوين است در زمينه اي از بلورهاي پالژيوکالز که فضاي ميان آنها بوسيله کانيهاي
ثانوي پر شدهاند.
Pev

اين ولکانيکها در بخش شمال باختري نقشه بگونه همشيب بر روي واحد ( )Pecfجاي گرفته اند و خود نيز بگونه
همشيب توسط واحد  Et1و يا  Epپوشيده ميشوند .اين مجموعه دربرگيرنده گدازه هاي برشي و برشهاي ولکانيک همراه
با جريانهاي گدازهاي هستند که برخي از آنها داراي ساخت بالشي هستند.
در درون اين مجموعه گاه اليههايي از توف ،توف ماسهاي و کنگلومرا هم ديده ميشود .که بيش از چند صد متر ستبرا

ﮐﺸ
ﻮر

دارند.
بررسيهاي ژئوشيميايي ترکيب آنها را تراکياندزيت  -تراکي بازالت وابسته به سري آلکالن دانسته که در شرايط اشباع
از سيليس هستند و در نورم آنها نفلين ظاهر مي شود و از نظر آلکالينيته گرايش پتاسيک دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در نمونههاي ماکروسکوپي بطور عمده داراي بافت پورفيري و بندرت نيز بافت آفانيتيک دارند .اما در بررسيهاي سنگ
شناختي ميکروسکوپي ،بخشهاي گدازه اي اغلب با نام سنگ شناختي پيروکسن اندزيت  -بازالت معرفي ميشوند که

تﻣ

داراي بافت پورفيريتيک هستند و دربردارنده فتوکريستهاي پالژيوکالز ،پيروکسن و کمتر اوليوين ،آمفيبول و بيوتيت
که در يک زمينه اي از همين کانيها جاي گرفتهاند.
Pepa

در پايانه يال خاوري تاقديس ،باختر آستارا ،ستبرايي از چند صد متر گدازههاي پورفيري رخنمون دارند که بگونه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همشيب بر روي واحد  Pevtجاي گرفته و خود نيز توسط نهشتههاي کرانه درياي خزر پوشيده ميشوند.
در بررسيهاي سنگ شناختي با نام پيروکسناندزيت فوئيددار (تفريت) معرفي شدهاند .کانيهاي عمده آن پالژيوکالز،

و
اﮐﺘ

فلدسپاتوئيد ،پيروکسن و کمتر اوليوين که در زمينهاي از ميکروليتهاي ظريف و سوزني پالژيوکالز و ريز بلورهايي از
فلدسپاتوئيد و رگههاي کربناته جاي گرفتهاند.
Pet

Pe12

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در نزديکي تونل آستارا ،واحد  Pevاز پهلوها به تناوبي از توف ،توف برش ،الپيلي توف و کنگلومرا تبديل ميشود که
داراي اليه بندي بسيار ستبر است و رنگ همگاني آنها خاکستري روشن متمايل به زرد است.
در گوشه شمال باختري منطقه ،در بخش بااليي اين واحد ،ميان اليههاي آهکي به ضخامت  5الي  8متر ديده ميشود.
در بررسي سنگ شناختي فسيلهايي به قدمت پالئوسن پسين شناسايي شده است:
 ائوسنEn

زﻣﯿ

Ethelia alba, Miscellanea miscella, Reophay sp., Mlllolidae,
Coral, bryozoa, Ostracodae, Textularia snd algat fragment

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در بلندهاي تاو شانا ،جاي گرفته در جنوب منطقه ،يک سري سنگ آهکهاي شيري و کرم رنگ با ستبرايي نزديک
به  70تا  100متر با قاعده کنگلومرايي به ستبراي يک متر رخنمون دارند که بگونه دگرشيب بر روي نهشتههاي
کرتاسه باال ( )KIuجاي گرفته و خود توسط واحد توفي (  )Etبه گونه همشيب پوشيده ميشوند .اين واحد گسترشي
زياد ندارد و دنباله آن به سوي شمال قطع مي شود .در مطالعات ميکروسکوپي از اين آهک ها فسيلهايي به سن ائوسن
پيشين شناسايي شده اند:
Num.sp., Nephropidina sp., Actinocyclina sp., Dltrupa sp., Heterostegina sp., Assllina sp., Discocyclina
sp., Planorbulina Creta, Bryozoa, Algal fragment

Et

دربرگيرنده اليههايي نازک از ماسه سنگ ،شيل ،توف و ماسه سنگ توفي زرد رنگ است که گاه اليههاي ظريف سنگ
آهک ميان آنها ديده ميشود .اين واحد با ستبرايي نزديک يکصدمتر بگونه همشيب بر روي واحد  Enو يا بطور دگر
شيب بر روي واحدهاي توفي پالئوسن ( )Pevtجاي ميگيرد و خود نيز توسط گدازههاي مگاپورفيراندزيتي  Epبطور
همشيب پوشيده ميشود.
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از اليههاي آهکي درون اين واحد فسيلهاي زير باسن ائوسن زيرين شناسايي شده اند:
Globorotalia sp., Globigerina sp.E

Ep

اين واحد با ستبراي بيش از  1000متر بخش اعظم برونزدهاي ورقه را به خود اختصاص ميدهد که ،بيشتر با شيبي
کم و نزديک به افق و دست پر تا  10ºبگونه همشيب روي واحدهاي  Pevو يا  Etرا مي پوشاند و به سوي باختر ،خود
توسط انباشتههاي دشت اردبيل پوشيده ميشود.

ﮐﺸ
ﻮر

اين مجموعه دربرگيرنده گدازههاي مگاپورفيراندزيتي با کانيهاي درشت پالژيوکالز است .درشتي کاني ها گاه به بيش
از چند سانتيمتر ميرسد .درون آنها گدازههاي ريز بلور ،توف ،توف برش نيز وجود دارد .آغشتگي به کاني مس ،چند
جاي درون اين گدازهها به چشم ميخورد.
در مطالعات سنگ شناختي نيز اين واحد بطور عمده بافت مگاپورفيري دارد و درشت بلورهاي آنها پالژيوکالز که
هالهاي از فلدسپات آلکالن آنها را فرا گرفته و ني ز پيروکسن و کمتر اوليوين است که در زمينه اي از همين کانيها جاي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرفتهاند .در بعضي از نمونهها کاني آنالسيم به پيکر بلورهايي ،فضاي ميان فلدسپاتها را پر کرده است .و ترکيب سنگ
شناسي آنها بطور عمده تراکياندزيت تا تراکي بازالت است.
بررسيهاي ژئوشيميائي نيز ترکيب آنها را تفريت و فنوليت جز سري سنگهاي آلکالن ميشناساند .اين سري سنگها
نيز بيشترشان از نظر ميزان سيليس تحت اشباع هستند و گرايش آنها در اصل پتاسيک است .اين ولکانيکها در فالت
آذربايجان گسترشي بسيار زياد دارند و در ساير نقاط ايران نيز ديده شده اند که گاه با کاني سازي سرب و مس همراهند

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و با توجه به رخساره و موقعيت چينه نگاري اين واحد را به ائوسن مياني  -بااليي نسبت ميدهند.
درون اين واحد گاه گدازههاي به حالت برشي هستند که در بين آنها اليههايي از توف برش نيز ديده مي شود که اغلب
قابل تفکيک از گدازهها نيستند و در چند منطقه با عالمت (  )Epbمشخص شدهاند.
در باختر شير آباد ،جاي گرفته در بخش خاوري منطقه ،در قاعده گدازههاي مگاپورفيري (  )Epيک اليه کنگلومرا ،برش
با ستبراي نزديک به  500متر پديدار شده که به گونه دگر شيب بر روي واحد توفي پالئوسن ( )Pevجاي گرفته است.
Ec

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گدازههاي واحد  Epو نيز واحد  Pevدر منطقه باختري ،در سطحي گسترده زير تاثير عوامل گوناگون فيزيکي و شيميائي
بودهاند که بيشتر ،به کانيهاي رسي تجزيه شده اند .در تجزيه بعمل آمده از اين رسها ،کانيهاي کوارتز ،فلدسپات و
رسي از جمله مونت موريونيت ديده شده است.
ماگماتيسم و تودههاي نفوذي ()gr

تکاپوي ماگمايي در منطقه بسيار کم و تنها به چهره توده نفوذي کوچک با ترکيب گرانيتي ،در جنوب ورقه در کوه

زﻣﯿ

خطبه سرا است که بخش سترگ اعظم آن نيز به چهار گوشه بندرانزلي کشيده شده است.
رنگ گرانيت در نمونه ماکروسکوپي به علت داشتن کانيهاي فراوان اورتوز ،صورتي رنگ است و بافت آن نيز به نسبت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ريز است .در زير ميکروسکوپ نيز بافت ميکروگرانوالر دارد وعمده کانيهاي آن پالژيوکالز ،فلدسپات پتاسيم ،آمفيبول
و کوارتز است .اين توده با همبري گسله در کنار سنگهاي کرتاسه بااليي جاي گرفته و خود نيز توسط کنگلومراي
پالئوسن پوشيده مي شود و به يقين سني پيش از ترسير دارد .در مطالعات پيشين (نقشه  1:250000انزلي) سن اين
توده هم ارز ژوراسيک پنداشته شده است.

 رسوبات کواترنرQt2

دنباله انباشتههاي دشت اردبيل است که تا پاي دامنه ارتفاعات تالش کشيده شده و دربرگيرنده سيلت و رس همراه
با اليههايي از کنگلومراي سخت نشده است که بخش باختري ولکانيکهاي مربوط به ائوسن را ميپوشاند.
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QCS

اين انباشتهها از کرانه درياي خزر تا دامنه کوههاي تالش گسترش دارند و بطور عمده شن و ماسه و رس همراه با
صدف دوکفه ايهايند که در عقب نشيني دريا پديد آمدهاند بررسيهاي پيشين نشان ميدهد که اين واحد ضخامت
بسيار زيادي دارد و ميتوان آنها را هم ارز انباشتههاي دشت اردبيل به شمار آورد.
ماسههاي ساحلي جوان همراه با صدفهاي فراوان دريا نيز با عالمت(  )Qbdمشخص شده اند.
Qal

انباشتههايي که امروزه از تخريب واحدهاي مختلف و ته نشست آنها در بستر رودخانهها بوجود ميايند.

ﮐﺸ
ﻮر

QI

محدودههاي زمين لغزش و واريزهها را نشان ميدهد.
زمينشناسي ساختماني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ورقه آستارا را از ديدگاه ساختاري مي توان به سه بخش پهنه باال آمده تالش ،حوضه فرورفته اردبيل ،حوضه فرورفته
درياي خزر بخش کرد.
 -زون باال آمده تالش (رشته کوههاي بوغروداغ)

تﻣ

اين رشته کوه با روند شمالي  -جنوبي ( )N-Sدر اصل ،از يک تاقديس پديد آمده که داراي محوري شمالي  -جنوبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .دامنه خاوري داراي شيب تند و دامنه باختري شيبي به نسبت ماليم دارد .مرز اين رشته کوه با حوضه فرو رفته
درياي خزر گسله است (گسل آستارا).

و
اﮐﺘ

رشته کوه تالش در زير تقسيمات اصلي تکتونيکي به دو بخش عمده تقسيم شده است .پهنه خاوري و پهنه باختري
شايد بتوان گسله نور را به تقريب مرز اين دو زون به شمار آورد ،آن چنان که نهشتههاي بخش خاوري گسل بطور
عمده از ستبراي بسيار زياد رسوبات آواري همراه با تکاپوهاي آتشفشاني وابسته به زمان کرتاسه پاياني و پالئوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پديدار شده و تاقديسها و ناوديسهايي را با راستاي شمالي  -جنوبي پديد آوردهاند که در هسته آن در ناحيه خطبه
سرا مجموعه دگرگوني برونزد پيدا کرده است .اين چينها همسو با گسلههاي اصلي منطقهاند ،در صورتيکه انباشتههاي
بخش باختري گسل نور شامل توالي عظيمي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن است که بيشتر با شيبي بسيار کم و
نزديک به افق بگونه دگر شيب روي نهشتههاي کهن تر جاي گرفتهاند  .اين بخش در حقيقت حاشيه فالت آذربايجان
است که از زون چين خورده البرز باختري (تالش) جدا ميشود .گسلهاي پرشمار و فراواني در ورقه آستارا وجود دارند
که اغلب به سبب عملکردشان از اهميت ويژهاي برخوردار هستند .اهم آنها به شرح زير است:
گسل آستارا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين گسل با روند تقريبي شمالي  -جنوبي شايد سبب پائين افتادن حوضه فر و افتاده درياي خزر نسبت به سلسله
جبال تالش شده باشد .خط گسل ،بيشتر توسط انباشتههاي دشت کرانه خزر پوشيده شده ،ولي در برخي نقاط آثار
آن که در پيکر زون خرد شده است مي باشد .که بر روي سنگهاي آذرآواري پالئوسن در حاشيه دريا ديده ميشود.

اختالف ارتفاع و بريدگيهايي تند و مستقيم که دردامنه خاوري کوههاي تالش ديده ميشوند ،ميتواند نتيجه سازوکار
اين گسل باشند .با توجه به وجود پي سنگ دگرگوني نهشتههاي باختري گسل ،چنين مينمايد که گسل آستارا يک

گسل پي سنگي کهن بوده باشد که از پالئوژن کاري شده است .دنباله اين گسل از شمال در خاک شوروي و از جنوب
به چهارگوشه بندر انزلي کشيده ميشود .اين گسل در نقشههاي مغناطيسي هوايي توسط بخش ژئوفيزيک سازمان
زمينشناسي تاييد شده است.
بنا به نوشتههاي نبوي و بربريان گسل آستارا ،معکوس و فعال است و نهشتههاي مزوزوئيک را پهلوي رسوبات کواترنر
جاي داده است.
زلزله مورخه  70/ 10/ 17منطقه که باعث وارد آمدن خسارات زيادي به روستائيان منطقه شد به بازپسين حرکات
بخش شمالي اين گسل مرتبط ميدانند .بررسيهاي جديد اين گسله را يک گسله امتداد لغز راست گرد نشان ميدهد.
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گسل نور

اين گسل از گسلههاي مهم و اصلي منطقه است که گسلي راست گرد امتداد لغز است و با روندي شمال خاوري -
جنوب باختري ( )SW-NEداراي شيبي  75 ºالي  85 ºبه سمت باختر .اين گسل از کناره خاوري درياچه نور ميگذرد
و به سوي جنوب دنباله مييابد .دريا چه نور هم به احتمال در اثر فروافتادگي بخش باختري اين گسل بر روي
ولکانيکهاي مگاپورفير اندزيتي ائوسن پديدار شده است که شايد پيدايش آن وابسته به جنبشهاي تکتونيکي پس از
آلپين پسين باشد .اين گسل يک زون خرد شده بسيار وسيعي را باعث شده و گسلهاي فرعي منشعب از آن در جهات
مختلف به وفور ديده مي شود ولي دنباله اين گسل در بخش شمالي توسط پوشش جنگلي پوشيده شده و به خوبي

ﮐﺸ
ﻮر

آشکار نيست .گمان مي رود که اين گسل نشان دهنده مرز منطقه باال آمده تالش و فالت آتشفشاني آذربايجان باشد.
گسل هير

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين گسل با روند شمال خاوري  -جنوب باختري ،دست کم ،به درازاي  18کيلومتر در منطقه به موازي گسل هروآباد
و نور کشيده شده و شايد اين گسل ماسوله باشد .در نتيجه سازوکار اين گسل ،ولکانيکهاي بخش باختري گسل پائين
افتاده است و نيز تشکيل برشهاي گسلي و زون آلتراسيون در سطح وسيعي در امتداد اين گسل از نشانههاي ديگر

تﻣ

اين گسل به شمار مي رود .شايد اين گسل در پيدايش دشت اردبيل تاثير داشته باشد .اين گسل نيز يک گسل امتداد
لغز موازي گسله نور ولي با جابجايي چپ گرد است.
گسل دويل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين گسل به موازات گسل هيرونور در همان راستاي  SW-NEکشيده ش ده است ،هر چند که دنباله گسل به سوي
شمال خاور بيش از  6کيلومتر نمايان نيست .جاي داشتن گدازههاي مگاپورفيراندزيت در کنار انباشتههاي کواترنر،

و
اﮐﺘ

تغيير شيب ناگهاني گدازههاي مگاپورفير ،پيدايش يک زون آلتره و خردشده در مسير گسل از عالئم اين گسل است.
شيب آن به سوي باختر است و به گمان اين گسل و گسل هير تاثير به سزايي در پيدايش دشت اردبيل داشتهاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در سلسله جبال تالش فزون بر گسلههاي اصلي ياد شده و گسلههاي فرعي منشعب از آنها ،گسلههاي زياد نيز وجود
دارد که بيشترشان از دو سيستم  NW-SE, SW-NEپيروي ميکنند .بخشي از گسلها نيز در جهات گوناگون ديده
مي شوند که اکثر اين گسل ها ،بويژه در قسمت جنوب خاوري منطقه مشخص شده اند.
 -حوضه فرو رفته دشت اردبيل

اين بخش از نگاه ساختماني به بخش خاوري فالت آذربايجان وابسته است که بيشتر از توالي عظيم سنگهاي

زﻣﯿ

آتشفشاني ائوسن پديد آمده است ،ولي بعلت پائين افتادگي روي آنها توسط انباشتههاي ستبر دشت اردبيل پوشيده
شده است .پائين افتادن اين دشت به احتمال بوسيله گسلههايي انجام گرفته که اين دشت را احاطه کردهاند .روند
بيشتر اين گسل ها شمال خاوري  -جنوب باختري است از جمله گسل هيرو گسل دويل.
– حوضه فرو رفته درياي خزر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

درياي خزر يا کاسپين بزرگترين درياچه دنيا به طول و عرض  1204×204کيلومتر و مساحت آن حدود 436000
کيلومتر مربع با پيراموني نزديک به  7000کيلومتر است که نزديک به  1000کيلومتر ازکرانه آن در خاک ايران و بقيه
در خاک جمهوريهاي شوروي سابق است .بخش بسيار کوچکي از آن در ورقه آستارا جاي گرفته که نزديک به 1/ 4
سطح ورقه را پوشانده است .درياي خزر يک حوضه رسوبي درون قارهاي است که از جنوب با رشته کوههاي البرز و از
خاور با رشته کوههاي کپت داغ واز باخ تر با کوههاي تالش مرز بندي شده است .بيشترين عمق آن در بخش جنوبي
است که نزديک به  1000متر است .حوضه کنوني درياي خزر را به سه بخش شمالي  -مياني  -جنوبي تقسيم ميکنند

که با گسلههاي پي سنگ بزرگي از همديگر جدا ميگردند که تنها بخش جنوبي آن در خاک ا يران واقع است .بخش
شمالي آن داراي پي سنگ نيمه اقيانوسي و بخش مرکزي آن داراي پي سنگ قاره اي و بخش جنوبي آن داراي پي
سنگ بازالتي است و فرورفتگي اين حوضه به احتمال از اوايل دورات سوم آغاز و در نئوژن و پلئيستوسن به اوج خود
رسيده است .بررسيهاي لرزه نگاري نشان مي دهد که بخش جنوبي آن فاقد اليه گرانيتي است و از دو بخش رسوبي
به عمق  15الي  25کيلومتر که بطور مستقيم بر روي سنگهاي بازالتي به ضخامت  6الي  7کيلومتر جاي گرفتهاند.
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بخش رسوبي در  8الي  12کيلومتري يک مرز گسستگي نشان ميدهد که رسوبات زيرين وابسته به مزوزوئيک و
پالئوژن ،نهشتههاي بااليي وابسته به نئوژن و کواترنر هستند .قسمت اعظم نهشتههاي گودال خزر جنوب طي پليوسن
 کواترنر ته نشين شدهاند .درباره سن پوسته اقيانوسي خزر نظريههاي گوناگوني وجود دارد که سن آنرا پيش از لياستا ائوسن مربوط مي دانند .بنا به نظريه اشتوکلين و الپاران ( )1964درياي خزر بازمانده يک اقيانوس کهن (پالئوتتيس)

ﮐﺸ
ﻮر

در ميان دو خشکي اوراسيا و کندوانا است و حوضه جنوبي درياي خزر يک فروافتادگي فشاري نئوژن  -کواترنر است
که بر روي يک حوضه کنارهاي جاي دارد و با گسلههاي پي سنگي (گسل آستارا و گسل شمال البرز) بسته ميشود و
همزمان با فرونشست اين حوضه گسلههاي ياد شده باعث باال آمدن نوارهاي چين خورده البرز و تالش شدهاند .داراي
پي سنگ اقيانوسي تغيير يافته است و نيروهاي فشاري تشکيل دهنده آن در اثر جنبش برگههاي عربستان و لورازيا
به سوي يکديگر پديد آمده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

(بنا به نظريه افتخارنژاد  )1960فرورفتگي درياي خزر با پوسته اقيانوسي در اوايل مزوزوئيک پديد آمده و افزون بر
کناره جنوبي و خاوري خود ،بخش شمال خاوري آذربايجان ايران و جنوب قفقاز را نيز دربر ميگرفته است .مجموعه
افيوليتي و سنگهاي دگرگوني همراه در مناطق گوناگون منطقه در حاشيه دريا ،با هم در پيوند بوده اند و دنباله و
بازماندههايي از پوسته اقيانوسي خزر را نشان ميدهند.

تﻣ

تاريخ تکامل زمينشناسي منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کهن ترين رخنمونهاي منطقه شامل مجموعه درهمي از سنگهاي دگرگوني کلريت  -موسکويت سريسيت شيست،
متاولکانيک و مرمر است که در هسته يک تاقديس در جنوب ورقه ديده ميشوند .اين سنگهاي دگرگوني شايد هم
سن متامورفهاي شاندرمن باشند در نواحي ديگر همراه اين سنگ ها مجموعه افيوليتي وجود دارد که آنها را

و
اﮐﺘ

بازماندههايي از پوسته اقيانوسي خزر معرفي ميکنند اين مجموعه توسط انباشتههاي رسوبي  -آتشفشاني ،کرتاسه باال
 -پالئوسن بگونه ناهمساز پوشيده مي شوند .فاز کوهزايي الراميد تنها فاز مشخصه در منطقه است که دگرشيبي آشکاري

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را در قاعده سنگهاي ترسير پديد آورده است و سنگ آهکهاي نوموليت دار ائوسن زيرين بطور دگر شيب بر روي
نهشتههاي کرتاسه باال جاي گرفتهاند .نيروهايي که باعث پديد آمدن اين رخداد شدهاند ،بيشترشان از نوع فشاري
بودهاند که پي آمد آنها يک فاز انبساطي است که سبب پيدايش شکافهايي در پوسته زمين شده و موجب بيرون
آمدن حجم زيادي از گدازه گرديده است که آلکالن بودن ترکيب غالب گدازهها دليلي بر اين گفته است.
سنگهاي ولکانيک ائوسن در سطحي بسيار گسترده با توجه به ويژگيهاي ژئو شيميائي ( در اصل سري آلکالن) در اثر

زﻣﯿ

فازهاي انبساطي پس از کوهزايي الرامين پديد آمدهاند که با شيب به نسبت کم نزديک به  10ºگستره بسيار وسيع از
ورقه را پوشانده است .فاز پيرنئن از آلپين مياني مجموعه سنگهاي ائوسن را از محيط بيرون برده و تا حدودي چين
داده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برونزدي از سنگ هاي نئوژن در منطقه ديده نمي شود و احتمال دارد اين منطقه در اين زمان خارج از آب بوده باشد
و سطح بااليي ولکانيکهاي ائوسن توسط رسوبات دشت اردبيل پوشيده ميگردد.
زمينشناسي اقتصادي

آنچه که در بررسيهاي روي زمين از نظر زمينشناسي اقتصادي حاصل شد ،اين ورقه از نظر توان معدني از اهميت و
اعتبار چندان زيادي برخوردار نيست و يا شايد به علت پوشيده بودن بخش اعظم منطقه از جنگل از ديد پنهان مانده
باشد ولي بطور کلي اثرات و نشانههاي بعضي ازکانيها در اين ورقه بشرح زير ميباشد.
کانيهاي فلزي
مس

اثراتي از کاني سازي مس (ماالکيت ،آزوريت) در چند منطقه از جمله در منطقه کومري و نيز حدفاصل ارتفاعات آي
قلعه ،کته چول  -تاوشانا ،در داخل ولکانيکهاي پورفيراندزيتي ائوسن و نيز برشها ديده ميشود و بنظر ميرسد که
اين آثار در حد آغشتگي ضعيف بوده و به احتمال ارزش اقتصادي نداشته باشند.
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کانيهاي غير فلزي
رس

گدازههاي مگاپورفير و نيز برشهاي ولکانيک ائوسن در دامنه باختري رشته کوه تالش در سطحي گسترده تجزيه شده
و به کانيهاي رسي تبديل شدهاند در تجزيهاي که از اين رسها به عمل آمد ،کانيهاي کوارتز ،فلدسپات و مونت
موريلونيت در آن رديابي شد .ممکن است اين رسها در صورت لزوم در مصارف گوناگون کاربرد داشته باشند.
سنگ گرانيت

توده گرانيتي موجود در جنوب منطقه که بخش اعظم آن در ورقه انزلي جاي دارد به علت داشتن کاني هاي اورتوز به

ﮐﺸ
ﻮر

رنگ صورتي زيبايي ميگرايد که هم اک نون به عنوان سنگ تزئيني و دما مورد بهره برداري قرار ميگيرند.
صدفهاي حاشيه دريا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين صدفها به همراه ماسههاي ساحلي در کرانه دريا در سطح وسيعي گسترش دارند که هم اکنون براي تهيه دان
مرغ و مصارف ديگر مورد بهره برداري قرار ميگيرند.
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