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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 6062قزوین
جغرافیا و ریختشناسی
ورقه یکصد هزارم قزوین در برگيرنده بخشي از رشته کوه های البرز مرکزی ،در محدوده مختصات ˊ50° 00ˊ-50° 30

طول خاوری و ˊ 36° 00ˊ-36°30عر ض شمالي جای گرفته است .بزرگترین و مهمترین منطقه مسکوني شهر قزوین
است که از نظر تقسيمات کشوری مرکز استان قزوین به شمار مي آید .آب و هوای منطقه در بخش های مرتفع و
کوهستاني آن منطقه الموت را شامل مي گردد ،در فصل زمستان سرد و در تابستان از آب و هوای به نسبت معتدل و
خوب برخوردار است .کناره جنوبي ورقه که در برگيرنده بخشي از دشت قزوین ميباشد ،از آب و هوایي معتدلتر

ﻮر

نسبت به سایر نقاط منطقه برخوردار است .دمای هوا در گرمترین روز سال نزدیک به  40درجه سانتيگراد و در
سردترین روز به حدود  8درجه زیر صفر است .ميزان بارندگي در طول سال متجاوز از  211ميليمتر است و رطوبت
نسبي نزدیک به  %49مي باشد .رودهای مهم منطقه شامل طالقان ورد و الموت رود بوده که پس از پيوستن به

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

یکدیگر رودخانه شاهرود را پدید ميآورند که پس از گذشتن بخشهای شمالي منطقه و آبياری نمودن اراضي کناره
رودخانه به سفيد رود تخليه ميشود.

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

از نظر راههای ارتباطي ميتوان از دو جاده آسفالته تهران -قزوین و همچنين آسفالته قزوین -معلم کالیه که رشته
کوه های شمال ناحيه را قطع ميکند ،نام برد .راه های فرعي شوشه و خاکي متعدد دیگری نيز وجود دارد که امکان
دستيابي به بيشتر نقاط ناحيه مورد بررسي را امکانپذیر مي سازد .رشته کوه های ناحيه دارای راست ای کلي شمال
باختری-جنوب خاوری ب وده و ارتفاعات شمال قزوین یعني منطقه الموت را در بر ميگيرد .کوه کنکالوند ،در شمال
روستای کامان ،با ارتفاع  2589متر از سطح دریا بلندترین منطقه ارتفاعي و پست ترین نقطه با ارتفاع  1140متر از

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺳﻰ

سطح دریا در خاور روستای شهرآباد در دشت قزوین است .با توجه به گوناگوني در ترکيب سنگ ها و نهشتهها
مي توان پي برد که نوع و شکل فرسایش و گسترش سنگها یکسان نيستند .آنچنان که بخش های سست بيشتر،
سنگهای مارني-شيلي است که م عمو الً نواحي پست و دره های پهن نسبت اً عریضي را پدیدار ساخته و سن گ های

چینه نگاری

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

آتشفشاني و توده های نفوذی و آذر آواری ها بلندیهای منطقه را درست کرده است .دره های پدی د آمده در این
نواحي معموالً تنگ و ژرف بوده و شيب توپوگرافي گاهي از  70درجه تجاوز مي کند .دشت قزوین در بخش جنوبي
منطقه مورد بررسي جای دارد که توسط رشته کوه هایي با روند شمال باختری جنوب خاوری جدا ميشود.

پالئوزوئیک

کهن تری رخنمون از سنگ های شناخته شده پالئوزوئيک در منطقه مورد بررسي را سنگ های دولوميتي تيره رنگ
چرت دار سلطانيه ،تناوب دولوميت و شيل های تيره رنگ بارون همراه با شيل های ميکاسه زاگون و سرانجام ماسه
سنگ ،سنگ آهک و سنگ آهک دولوميت پرمين ،پدید مي آورد.
P Є-Єs

کهن ترین رخنمون شناخته شده در ناحيه مورد بررسي متعلق به سنگ های دولوميتي خاکستری رنگ
استروماتوليت دار همراه با بان دها و گرهک های سياهرنگ چرت است .الیه بندی در آنها ستبر و توده ای بوده ،آن
چنان که رخنمون های این واحد در راستای گسل تراستي در شمال خاور ورقه در پيرامون روستای وربن و اوان
نمایان شده اند ،ستبرای سنگ های دولوميتي چندان زیاد نيست و از  40تا  100متر در نوسان ا ست .مرز پائيني
این واحد گسله و مرز فوقاني توسط شيل و دولوميت واحد باروت پوشيده مي شود .اینم واحد دولوميتي به لحاظ
شباهت رخساره سنگي به سازند سلطانيه نسبت داده شده است.
1
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Єb

نهشته های وابسته به این واحد که در پایاني ترین نقطه بخش شمال خاوری ورقه و در پيرامون روستاهای اوان و
وربن دیده مي شود ،از دولوميت های خاکستری تا سفيد النگ به ضخامت تقریبي  3الي  5متر با ن وارها و کرهک
های چرتي که ضخامت نوارهای چرت آن از یک سانتيمتر تا چند سانتيمتر مي رسد ،تشکيل شده است .این
دولوميت های بطور تناوب با شيل های ميکاسه ب نفش و ماسه سنگ سبز و خاکستری رنگ به ضخامت چندین م تر
قرار دارند .ستبرای کلي این واحد ) (Єbحدود  300تا  500متر مي رسد که بطور عمده توسط گسل های مختلف
قطع و جابجایي پيدا کرده اند .مرز باالیي این واحد در دره شمال روستای اوان گسله بوده و در روی آن شيل ه ای
ارغوا ني و ماسه سنگ های آرکوزی سازند زایگون قرار مي گيرند .این واحد بدليل همساني رخساره سنگي سازند
باروت نامگذاری گردیده است.
Єz

این واحد در شمال روستای اوان در شمال خاور منطقه مورد بررسي برونزد دارد و شامل ستبرایي نزدیک به 100

ﮐﺸ
ﻮر

متر از شيلهای ارغواني ميکاسه همرا ه با ماسه سنگ های قرمز تا خاکستری آرکوزی مي باشد .بيشترین برونزد این
واحد در خارج از منطقه مورد بررسي قرار دارد .مرز پائيني این واحد بریده و حد باالیي آن بعلت خارج بودن از
منطقه نامشخص است.
Pz

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تنها نهشته های متعلق به این واحد را در خاور ورقه و در پيرامون روستای کهوان و نوادران مي توان مشاهده نمود.
این واحد مجموعه ای درهم از تناوب شيل های ماسه ای بنفش رنگ همراه با کنگلومرا با خميره دولوميت -ليمونيتي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

که گاه این الیه های کنگلومرایي خميره کربناته پيدا کرده و بعضي از قطعات رسوبي و دیابازی تيره نيز در آنها
مشاهده مي شود .این واحد بتدریج به الیه های دولوميتي زرد تا قهوه ای ضخيم الیه تبدیل شده که در مواردی
دارای بين الیه های کوارتزیتي سفيد صورتي است .این الیه های کوارتزیتي سفيد رنگ به الیه های دولوميتي زر د

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کمرنگ تا کرم با آلودگي هایي از آهن که حالت ماسيف و توده ای دارند تبدیل مي شود .این الیه های دولوميت ي
فاقد اثرات فسيل بوده و از نظر سني مي توان این مجموعه را با شک و تردید به پالئوزوئيک نسبت داد .همبری آن با
واحدهای ائوسن تکتونيکي است و شاید در اثر یک گسل معکوس باال آمده باشد .در روی این واحد کنگلومرای پلي
ژنيک بين سازندی (واحد  )Ec5قرار مي گيرد.

زﻣﯿ

Pds

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این واحد بصورت سنگ های کوارتزیتي و ماسه سنگي سفيد تا خاکستری در شمال روستای زردجرد و عبدل آباد با
مرزهای بطور کامل بریده شده رخنمون دارد .ضخامت این واحد زیاد نبوده و از  20تا  50متر فراتر نمي رود .از
کوارتزیتها سفيد رنگ این واحد بعنوان سنگ سيليس در جنوب غرب روستای نيزوج بهره برداری مي شود .این
واحد به لحاظ شباهت رخساره سنگي معادل سازند درود در نظر گرفته شده است.
P lr

بيشترین برونزد شناخته شده این واحد را درحوالي روستاهای رزجرد و عبدل آباد مي توان مشاهده نمود ،که از
سنگهای آهکي دولوميتي خاکستری تيره ،ستبر الیه تا توده ای که بخشهای باالیي آن به دولوميت های خاکستری
روشن تا سفيد همراه با نودولهایي از چرت تبدیل مي شود ،تشکيل شده است.
وجود فسيلهای  Globivalvulina sp. Codonofusiella sp., Langella sp., Pachyphioia sp.در بخشهای سنگ
آهک شمال روستای رزجرد سن مرغابين را برای این واحد پيشنهاد مي نماید( .پرتوآذر) همچنين در شمال روستای
عبدل آباد برونزدهای کوچکي از این واحد وجود دارد که با توجه به فسيلهای موجود در آنها Pachyphioia sp.,

 Langella sp. Brachiopoda, stipulina sp, Reichelina sp., Geinitzina sp.,سن پرمين پایاني (جلفين) را
مشخص مي کند( .پرتوآذر) ستبرای این واحد آهکي متغير و از  20تا  30متر در جاهای گوناگون در نوسان است.
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مرز زیرین این واحد گسله بوده و خود توسط شيلهای تيره رنگ شمشک و سنگهای آهکي روشن رنگ و ماسيف تا
ضخيم الیه سازند الر بطور گسله و در پاره ای از نقاط بطور هم شيب و ناپيوسته پوشيده مي شود .این واحد م ي
تواند هم ارز با سازند روته باشد.
مزوزوئیک -ژوراسیک
Jshs

گسترش به نسبت وسيع این واحد که بيشتر در شمال باختری منطقه در نواحي روستاهای کامان ،سبوهين ،اسه
مرد ،کش آباد خنجربالغ و شمال رزجرد قابل رویت است .از شيلهای خاکستری تيره رنگ با بين الیه هایي از ماسه
سنگ های نازک خاکستری متمایل به قرمز پدیدار شده است .در بخش های شيلي این واحد رگه هایي از ذغال
سنگ دیده مي شود که در روستاهای الئين ،سبوهين و کامان ،بهره برداری مي شود .آثار گياهي ک مي نيز در روی
شيلها و ماسه سنگ های این واحد دیده مي شود .در شمال روستای عبدل آباد در البه الی شيلهای تيره رنگ

ﮐﺸ
ﻮر

بخشهای گدازه ای آندزیتي -تراکي آندزیتي تيره رنگ به ستبرای چند متر دیده مي شود (Jvs) .که کامال خرد شده
و هوازده شده اند .در حاشيه شمال غربي ورقه نهشته های شمشک بيشتر بصورت ماسه سنگهای خاکستری متمایل
به سبز زیتوني با بين الیه هایي از شيل های خاکستری و گاه ميکروکنگلومرا با قلوه های سيليسي گرد شده دیده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مي شود (Jsshs) .ضخامت این مجموعه شيلي -ماسه سنگي در نقاط مختلف منطقه بررسي شده ناهمسان و از  50ت ا
 400متر در نوسان است .مرز زیرین این واحد در نواحي شمالي منطقه بعلت پوشش گياهي نامشخص و گاه گسله

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

است ولي در منطقه شمال روستای رزجرد این شيله ا بواسطه گسل در روی واحد پرمين قرار مي گيرد .مرز باالیي
این واحد در پاره ای مناطق توسط کنگلومرای قاعده ائوسن با قلوه های گرد شده از سنگ آهک اوربيتولين دار بطور
دگرشيب و در جای دیگر توسط سنگ آهک های ستبر الیه سفيد تا خاکستری رنگ الر بطور دگرشيب و گاه گسله
پوشيده مي شود.

و
اﮐﺘ

Jll

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد از سنگهای آهک یکنواخت با الیه بندی ستبر تا توده ای به رنگ خاکستری روشن تا کرم همراه با رگچه و
نوارهای نازک و تيره رنگ چرت که در بخشهای فوقاني بيشتر دولوميتي و کریستاليزه شده ،تشکيل شده است.
گسترش واحد یاد شده چندان زیاد نيست و رخنمون آن ،بيشتر در شمال روستاهای مرج و سبوهين و شمال
باختری روستای کریم آباد در حاشيه جنوب خاوری ورقه قابل رویت است .ستبرای این واحد در جاهای گوناگون

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ناهمسان است بطوریکه از حدود  30متر آغاز و تا نزدیک  20متر افزایش پيدا مي کند ميکروفسيلهای مطالعه شده
از ا ین سنگها سن ژوراسيک پایاني (مالم) را به این واحد سنگي مي دهند.
(ف وکيل) Radioiaria, charopytes sp., Tubiphytes sp. Benticalina sp. Nattiloculina sp.
که با توجه به این نتيجه مي توان این واحد را در ردیف سازند الر به شمار آورد .مرز زیرین این و احد با شيلها و
ماسه سنگهای شمشک بطور دگرشيب و گسله بوده و خود توسط سنگهای ائوسن بطور گسله و گاه هم شيب و
ناپيوسته پوشيده مي شود .در این ناحيه از سازند دليچای اثری دیده نمي شود.
کرتاسه
K l1

سنگهای وابسته به این واحد از رخنمون هایي کوچک در پایاني ترین بخش جنوب خاوری ورقه در ابتدای جاده
ریاران به طالقان و مقداری اندک نيز در شمال روستای سبوهين و کامان قابل رویت است .این واحد از سنگهای
خاکستری رنگ ستبر تا متوسط الیه آهکي اوربيتولين دار تشکيل شده است .ميکروفسيلهای مطالعه شده در این
سنگها سن کرتاسه زیرین (آپسين -آلبين) را برای این واحد مشخص مي نماید (ف -وکيل)
Orbitolina sp., Miliolidae, Textularia sp. Coral , Gastropoda
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ائوسن
E cl

این واحد دربرگيرنده کنگلومرای قاعده ائوسن بوده و از قطعات مختلف آهکي گردشده اوربيتولين دار همراه با شيل،
ماسه سنگ و قطعات گوناگون تشکيل شده است .سيمان این واحد کنگلومرائي بيشتر رسي و آهکي مي باشد.
گسترش این واحد بطور پراکنده در شمال  -شمال خاوری م نطقه در اطراف روستای اليئن و شمال روستای س بوهين
و رزجرد و باختر روستای عبدل آباد قابل رویت است .هيچگونه قطعاتي از سنگهای ولکانيکي و توفي در این واح د
ک نگلومرایي مشاهده نگردیده .بنابراین مي توان این واحد را بعنوان فاز پيشرونده قاعده ائوسن در نظر گرفت .این
واحد بطور جانبي به یک واحد کنگلومرایي و ماسه سنگي -شيلي کامال قرمز رنگ که از ستبرای نسبتا قابل توجهي
برخوردار است ،تبدیل مي گردد .این واحد قرمز رنگ )  (Ecv1هم ارز با واحد کنگلومرایي ) (Ec1مي باشد و گاهي
اوقات در روی واحد ) (Ec1نيز قرار مي گيرد .بخش کوچکي از این واحد کنگلومرائي از سنگ آهک ماسه ای
خاکستری تيره ) (El1تشکيل شده که در گوشه شمال باختری ورقه دیده مي شود .گدازه های آندزیتي  -آندزی
بازالتي واحد ) (Eva2بطور هم شيب و پيوسته در روی این واحد قرار مي گيرد.
Eva2
c

ﮐﺸ
ﻮر

در روی واحد کنگلومرایي  E 1در اطراف روستای الئين و شمال کامان و سبوهين و همچنين شمال روستای رزجرد

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ستبرایي از سنگهای ولکانيکي تيره رنگ با ترکيب آندزیت -آندزی بازالت خاکستری تا بنفش رنگ همراه با توفه ای
آندزیتي و برشهای هيالوکالستيک خرد شده و دگرسان شده بطور شيب و گاه گسله قرار مي گيرد .ستبرای این
واحد ولکانيکي حدود  100تا  150متر تخمين زده مي شود.
Evt2

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ضخامتي حدود  150تا  200متر از تناوب گدازه های آندزیتي تا داسيت آندزیت با پورفيرهای ریز پالژیوکالز همراه
با توف شيشه ای قطعه دار خاکستری با زمينه قهوه ای و ترکيب داسيت-ریوداسيت بر روی ولکانيکهای آندزیتي تير ه

Egt3

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رنگ واحد ) (Eva2که در شمال روستای رزجرد برونزد دارد ،جای مي گيرد .گدازه های این واحد اکثرا دگرسان شده
و خرد شده مي باشد ،بطوریکه توفهای سبز رنگ واحد ) (Egt3بطور هم شيب و پيوسته بر روی آن جای مي گيرد.

زﻣﯿ

این واحد در بيشتر جاها از توف های سبز با الیه بندی مشخص،توف ماسه ای و توف برش های خاکستری تا سبز
رنگ پدید آمده است الیه بندی در این سنگها بطور کامل مشخص بوده بطوریکه رخنمون آن را در شمال روستای

Ets3

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

رزجرد و در مسير جاده قزوین -معلم کالیه م ي توان دید .ضخامت این واحد متغير و از حدود  30تا  150متر در
نوسان است.
نهشته های ا ین واحد بيشتر از توفيت ،سيلتستون ،توف ماسه ای ،شيل توفي و توف های آهکي به رنگ خاکستری
روشن با الیه بندی نازک که بخوبي تورق پيدا مي کند ،تشکيل شده است .ستبرای این واحد توفي نزدیک  200تا
 300متر تخمين زده مي شود که بيشتر در حاشيه شمال باختری ورقه حوالي روستاهای زرشک و کامان رخنمون
دارد .این واحد در شمال روستای موشقين بطور ناپيوسته در روی واحد کنگلومرایي ) (Ecv1قرار مي گيرد.
Evt4

این واحد بصورت مجموعه ای متناوب از ماسه سنگهای دانه ریز تا دانه متوسط قرمز خاکستری ،سيلتستون ،توف
ماسه ای ،شيل توفي و توفهای آهکي است که در مجموع بصورت یک واحد قرمز رنگ با الیه بندی نازک تا متوسط
در خاور روستای مرج و خنجربالغ در مسير جاده قزوین  -معلم کالیه قابل رویت است .ستبرای این واحد حدود
 200تا  350متر بوده که در روی واحد )  (Egt3جای مي گيرد.
Etbr4

سنگهای این واحد در باختر روستای کامان و جنوب روستای سوته کش بصورت مجموعه ای از توف برش های
خاکستری تيره تا سبز متمایل به خاکستری ،همراه با توف ماسه ای که بطور محلي در البالی آن توف سبز دیده م ي
شود ،رخنمون دارد .ستبرای این واحد متفاوت و از  100تا  300متر در نوسان است.
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Ean4

ا ین واحد که از گسترشي ناچيز برخوردار است بصورت گدازه های آندزیتي تيره رنگ با پورفيرهای ریز پالژیوکالز در
متني خاکستری متمایل به قهوه ای در شمال باختری روستای موشقين دیده مي شود .این واحد بر روی رسوبات
توفي واحد ) (Ets3بطور هم شيب قرار مي گيرد.
Et5

نهشته های این واحد با بيشترین گسترش و ضخامت در نيمه خاوری ورقه در شمال گسل تراستي انگه باراجين
(گسل شمال قزوین) بصورت مجموعه ای تناوب از توف سبز ،توفيت ،توف قطعه دار بلورین ،توف ماسه ای ،توف
آهکي ،مارن ،شيل و بخش های گدازه ای با ترکيب آندزیت داسيت تا ریوداسيت پدیدار شده است.
با بررسي های گسترده ای که در بخش های سنگ آهکي و توفي این واحد انجام گرفت ،آثاری از فس يل یافت نشد تا
بتوان نسبت به سن دقيق آن اظهار نظر نمود ولي با توجه به شباهت ليتولوژیکي و رخساره سنگي با توفها و توفيت
های سازند کرج ،مي توان سن ائوسن مياني را به این واحد نسبت داد ،این مجموعه رسوبي -آتشفشاني با ستبرای

ﮐﺸ
ﻮر

شایان توجهي که دارد ،دارای الیه بندی نازک تا متوسط و گاه ضخيم تا توده ای بوده بطوریکه در مجاور روستای
امرودک که بيشتر از توف های ماسه ای سيليسي و شيل های توفي آهکي تشکيل شده ،ضخامت الیه ها از  5سانتي
متر تا  30سانتيمتر تغيير مي کند .این واحد توسط یک بخش بيشتر گدازه ای در شمال شرقي منط قه پوشيده مي
شود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Etbr5

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

عمده ترین رخساره سنگ ي در این واحد را ستبرایي به نسبت قابل توجه از توف برش با ترکيب های توف قطعه دار
بلورین با بافت کالستيک و توف شيشه ای -بلورین اسيدی با بافت کریستالوکالستيک همراه با بين الیه هایي از توف
سبز و توف شيلي و آگلومرا دیده مي شود .بيشترین برونزد این واحد در اطراف روستاهای آلولک-زرشک ،شمال

و
اﮐﺘ

ترتون و شمال شرق روستای رزجرد قابل مشاهده است .بخشهایي از این واحد در اطراف روستاهای بارجين و ترتون
بصورت مجموعه ای از شيل های توفي سبز رنگ تا خاکستری ،سيلتي شيل ،توف ماسه ای و توف سبز با الی ه بندی

Etsh5

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نازک دیده مي شود ) (Est5که بطور م عمول بصورت تپه ماهور قابل رویت است .دایکهایي با پراکندگي و روند متفاوت
در سنگهای این واحد تزریق شده ) (dکه دارای ترکيب آندزیتي تا دیابازی است.

زﻣﯿ

این واحد بصورت رخنموني کوچک در باختر و شمال باختر ،روستای نيزوج از توف های شيلي خاکستری تيره تا
Etc5

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

خاکستری م تمایل به سبز پدیدار شده است که از ستبرای ناچيزی برخوردار است.
این واحد که در جنوب روستای نيزوج برونزد دارد .از یک کنگلومرای خرد شده و تکتونيزه که ترکيب ق لوه های
تشکيل دهنده آن بيشتر سنگ آهک ،دولوميت ،ماسه سنگ و توف است ،تشکيل شده است .سيمان و خميره این
واحد کنگلومرایي بيشتر توفي بوده و از نظر جورشدگي و گردشدگي کامال ضعيف مي باشد .آن چنان که بعضي از
قطعات تشکيل دهنده این واحد زاویه دار مي باشد .همراه با این کنگلومرا الیه هایي از ماسه سنگ توفي قرمز و توف
ماسه ای نيز دیده مي شود .ستبرای این واحد کنگلومرایي از حدود  50تا  150متر فراتر نيست.
Ebrv5

این واحد با رخنمون بسيار مختصر خود در جنوب روستای نوادران در بخش خاوری ورقه از یک برش ولکانيک با
ترکيب داسيت تا ریوداسيتي که همه قطعات آن منوژیک بوده و از جنس ریوداسيت متشکل از کوارتز و بيوتيت در
زمينه فلدسپاتي مي باشد ،تشکيل شده است .خميره این واحد برشي توفي بوده که در اثر دگرساني به رنگ سبز
درآمده ،این قطعات در اثر انفجار حالت گردشدگي پيدا کرده اند و گردشدگي آنها نتيجه فرسایش نيست جورشدگي
ضعيف و حالت توده ای دارد .هيچگونه الیه بندی در این واحد برشي دیده نمي شود که این حالت خاص فعاليتهای
آتشفشاني انفجاری زیر دریائي است ،همانند برشهای هيالوکالستيک بلوکهایي به ابعاد یک متر نيز در این واحد دیده
مي شود.
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Egt

این واحد از گسترش و ستبرایي به نسبت خوب برخوردار است ،بيشتر در بخش حاشيه باختری منطقه در ا طراف
روستاهای آلولک ،نياق ،ورتوان ،نيزوج و همچنين در حاشيه خاوری ورقه در اطراف روستاهای یونس آباد و وندر
برونزد دارد .جنس سنگهای این واحد بيشتر از توف های سبز با ترکيب توف شيشه ای (ماسه ای) با بافت
کریستالوکالستيک -و یترکالستيک و کمي توف برش تشکيل شده است .این واحد از الیه بندی به نسبت منظم و
خوب برخوردار است.
Etbv5

این واحد بصورت تناوبي از توف برش با ترکيب ليتيک توف بلورین و بافت کالستيک-کریستالوکالستيک و توف سبز
رنگ با بافت کریستالوکالستيک -ویتروکالستي ک همراه با الیه هایي از گدازه آتشفشاني با ترکيب آندزیت حفره دار
تا اسپليت با بافت ميکروليتي حفره دار و تراکي آندزیت کوارتزدار با بافت پورفيریتيک در زمينه ای شيشه ای -
ميکروکریستالين در حاشيه جنوب خاوری ورقه در اطراف روستاهای انگه  -نوده  -یونس آباد -وندر و اتان ک با

ﮐﺸ
ﻮر

ستبرایي نزدیک به  500تا  600متر برونزد دارد .در شمال روستای وندر و اطراف روستای تيحور ستبرای نزدیک به
 100تا  120متر از گدازه های آندزیتي و تراکي آندزیت به رنگ خاکستری تا خاکستری تيره ) (Eta5با بافت
پورفيریک در زمينه ای ميکروليتي پورفيریک -شيشه ای دیده مي شود که بصورت یک واحد مشخص در بين این
ردیف توفي -گدازه ای به شمار آ ورد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Etd5

تﻣ

این واحد که بصورت رخنمون کوچکي در شمال روستای کهوان و نوادران در بخش خاوری ورقه برونزد داشته از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توف های داسيتي بنفش رنگ شيشه ای  -بلورین تشکي ل گردیده است .ستبرای این واحد توفي داسيتي از حدود 30
تا  50متر فراتر نيست.

و
اﮐﺘ

Ev6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد که در راستای گسل تراستي انگه  -ب اراجين (گسل شمال قزوین) اطراف روستاهای باراجين -عبدل آباد،
رزجرد و شمال روستای دستجرد برونزد دارد ،از گدازه های آتشفشاني با ترکيب های داسيت آندزیت ،التيت بازالت

Evt6

زﻣﯿ

با بافت پورفيریک ميکروکریستالين به رنگ خاکستری تيره تا بنفش رنگ پدید آمده است که به شدت دگرسان شده
و تکتونيزه بطوری که در برخي نقاط این واحد حالت برشي پيدا کرده است .ستبرای این واحد ولکانيکي متغير و از
حدود  10متر تا  150متر در شمال روستای دستجرد در نوسان است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ضخامتي حدود  200تا  300متر از تناوب توف شيشه ای بلورین با ترکيب ریوداسيتي و بافت کالستيک همراه ب ا
الیه هایي من ظم از گدازه های آتشفشاني با ترکيب اسيدی ،سيليسي و کربناتي شده در حد داسيت  -داسيت آندزیت
که گاه برشي نيز شده است ،در حوالي روستاهای حریف ،گلين ،هالرود در نيمه شمالي ورقه برونزد دارد.
Etrd6

برونزد این واحد را که بصورت مجموعه ای از توف شيشه ای ،توف داسيتي آندزیتي ،شيل توفي و برش ولکانيکي مي
باشد ،در نيمه شمالي ورقه در اطراف روستاهای هالرود ،خنجربالغ ،زرشک و سميار مي توانيم مشاهده نمائيم .ک ال
این واحد قرمز رنگ بوده که رنگ قرمز آن ناشي از ترکيبات آهن در این مجموعه مي باشد .ستبر ای این واحد متغير
و از حدود  50تا  250متر در نقاط گوناگون در نوسان است .در مرز شمالي ورقه یک باند سفيد تا قرمز متمایل به
بنفش از جنس توف شيشه ای بلورین با بافت کالستيک و ترکيب متوسط در حد داسيت ،داسيت آندزیت ) (Etda6در
بين مجموعه توفي -گدازه ای واحد ) (Etrd6دیده مي شود .گسترش این واحد ناچيز و ضخامت آن به حدود  10متر
مي رسد.
Eob6

این واحد با گسترش و ستبرایي به نسبت خوب در حدود  200تا  500متر در نيمه شمالي ورقه در اطراف
روستاهای سميار ،تنوره ،زرده جين ،کمال آباد ،مارکين و کرند چال دیده مي شود .جنس این واحد بيشتر از گدازه
های آتشفشاني تيره تا خاکستری با ترکيب اليوین بازالت تا آندزی بازالت بافت پورفيریتيک در زمينه ای
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ميکروليتي -افيتيک همراه با بلورهای پالژیوکالز شکل دار تا کمي شکل دار پيروکسن و اليوین های شکل دار تجزیه
شده به ایدنگسيت و کربنات در خميره ای از پالژیوکالزهای بازیک پيروکسن مي باش د .در برخي از مناطق حفره
هایي در این گدازه ها دیده مي شود که از کلسيت پر شده است .بخشهای دیگر از این واحد بصورت توفهای برشي
خرد شده با بافت کالستيک یافت مي شود که در اطراف رودخانه شاهرود دیده مي شود.
Eap6

این واحد را بصورت مجموعه ای از سنگهای آتشفشاني داسيتي ،تراکي آندزیت ،پورفيری خاکستری تا قهوه ای
روشن و آندزیت بازالت که بيشتر در حاشيه جنوب خاوری ورقه در اطراف روستاهای دارالسرور ،جزمه ،نوادران و
کجران رخنمون دارند ،مي توانيم مشاهده نمائيم .بافت این سنگها بيشتر پورفيریتيک ميکروليتي و گاه
مگاپورفيریتيک مي باشد .کانيهای تشکيل دهنده این سنگها پورفيرها و مگاپورفيرهایي است از پالژیوکالز با ترکيب
شيميایي متوسط تا بازیک (آندزین تا البرادور) با فرم بلوری شکل دار تا نيمه شکل دار و کانيهای مافيک

ﮐﺸ
ﻮر

کلينوپيروکسن و اليوین تجزیه شده به اینگسيت و سرپانتين و کلریت در خميره ای از ميکروليتهای فراوان
پالژیوکالز تشکيل شده است .گاهي اوقات حالت جریاني در ميکروليتهای خميره سنگ دیده مي شود .در پ اره ای
نقاط فضای خالي بين پورفيرهای پالژیوکالز را بلورهای ایزوتروپ و بي شکلي در اندازه های تقریبي  0/2ميلي متر

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پرمي کند که شاید سوداليت یا آ ناليسم باشد .این فلدسپاتدوئيها معموال بطور ثانویه تشکيل شده اند .این واحد به
شدت گسل خورده و ستبرای آن در نقاط مختلف متغير است بطوریکه از  50تا  300متر در نوسان است ،در اطراف

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

روستای آتنک برونزد کوچکي با ضخامت کم از سنگهای آتشفشاني با ترکيب داسيت -تراکي آندزیت به رنگ
خاکستری تيره با بافت پورفيریتيک در خميره ای ميکروليتي ریز تشکيل گردیده است (Eda) .که معموال در بخش
پایيني واحد ) (Eap6قرار مي گيرد .ترکيب شيميائي این سنگها بنابر دیاگرام  Na2O+K2Oمقابل  SiO2در دیاگرام
ایروین و باراگار دارای سری ماگمایي آلکــالن و نســبت  K2O/ Na2Oآنها برابر  1/3مي باشد.

و
اﮐﺘ

Eab6

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد که بطور معمول باالترین بخش ائوسن است که بيشتر از بازالت های خاکستری ،تراکي بازالت ،آندزی
بازالت و گاهي بطور محلي از آلکالي بازالت فلدسپاتوئيددار تشکيل گردیده است .رخنمون این واحد ب يشتر در حاشيه
شمال خاوری ورقه در اطراف روستاهای زر آباد و اویرک و در حاشيه جنوب خاوری ورقه در اطراف روستاهای بهجت
آباد،نوده ،قریب مزرعه و بطور پراکنده در شمال باختری ورقه حوالي روستای نياق قابل مشاهده است .این سنگها

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

بيش ترشان دارای بافت پورفيریتيک در زمينه ای ميکروليتي یا ميکروگرانوالر بوده و فنوکریست ها شامل پالژیوکالز
با ترکيب شيميائي متوسط (آندزین) توام با ماکل پلي سنتيتک و شکل دار تا نيمه شکل دار و پيروکسن با ترکيب
دیوپسيد-اوژیت بصورت ن يمه شکل دار و بلورهای اوليوین که اکثرا به سرپانتين ،کلریت تجزیه شده اند تشکيل ش ده
است .در مجاور روستاهای نوده و قریب مزرعه این سنگها بصورت فنوتفریت یا آلکالي بازالت فلدسپاتوئيددار
(بازانيت) با بافت پورفيریتيک همراه با بلورهای پالژیوکالز ،پيروکسن و اليوین تجزیه شده به ایدنگسيت ،کربنات و
سرپانتين در زمينه ای ریز بلور با ميکروليتهای پالژیوکالز و پيروکسن نمایان شده است که فضاهای خالي بين بلورها
را مجموعه ای از فلدسپاتوئيد (آناليسم -سوداليت) و ف لدسپات آلکالن پر کرده است .گسترش این واحد ) (Eob6متغير
و در نقاط گوناگون فرق ميکند ،بطوری که بيشترین گسترش آن درحاشيه شمال خاوری ورقه بوده و ستبرای آن
حدود  200تا  400متر مي رسد .در بين این واحد یک بخش سفيد رنگ با ترکيب داسيت آندزیتي شيشه ای
بلورین قطعه دار دیده مي شود (Etd6) .که از ستبرایي ناچيز برخوردار است .ترکيب شيميایي این سنگها بنابر دیاگرام
ميدل موست ( )1989طيفي از آندزیت بازالت -آندزیت و تراکي آندزیت را دربرمي گيرند و طبق دیاگرام ایروین
باراگار در سری ماگمایي ساب آلکالن قرار دارند.
نئوژن
Mtra

این واحد که برونزد آن در اطراف روستاهای یونس آباد و شمال کوندج نمایان شده است از سنگهای آتشفشاني تيره
تا قهوه ای با ترکيب تراکيت ،داسيت آندزیت و بطور محلي گدازه های آتشفشاني فلدسپائوئيددار تشکيل گردیده
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است .از دیدگاه سنگ شناختي دارای بافت پورفيریتيک است با زمينه ميکروليتي شيشه ای کریستاليزه ،همراه با
فنوکریست های پالژیوکالز حد واسط تا اسيد با ماکل پلي سنتيک ،شکل دار تا نيمه شکل دار تجزیه شده به
سریسيت ،کربنات ،سيليس و کلریت در زمينه ای از فلدسپات آلکالن با بافت جریاني و کوارتز با تبلور دوباره که در
حفرات سن گ پر شده است .بخشهایي از این واحد بصورت تراکي آندزیت فوئيددار پدید آمده است .با بافت
پورفيریتيک و فنوکریست هایي از پالژیوکالزهای شکل دار تا کمي شکل دار با ترکيب متوسط حدود اوليگوکالز -
آندزین همراه با کانيهای مافيک به مقدار کم احتماال پيروکسن در زمينه ای پالژیوکالز بصورت ميکروليت و اکسيد
آهن که فضای خالي بين آنها توسط فلدسپاتوئيد (آناليسم -سوداليت) پر شده است .ستبرای این واحد حدود 300
تا  400متر در نوسان است .در جنوب باختری روستای شکرناب ستبرایي از نهشته های توف ماسه ای خاکستری،
سيلتستون نازک الیه سبز رنگ و توف آهکي وجود دارد با بررسي فسيلهای مطالعه شده در بخش توفهای آهکي
سن ميوسن برای این واحد پيشنهاد مي شود (Mtl) .این واحد ستبرای چنداني ندارد و ظاهرا بطور گسله و دگرشيب
در روی توفهای ائوسن جای مي گيرد.
Mc

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد با گسترش و ستبرای خوب در شمال خاوری ورقه در اطراف روستاهای معلم کالیه ،علي آباد ،و شته،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حسن آباد و در امتداد رودخانه شاهرود قابل رویت مي باشد .ترکيب اصلي این واحد شامل کنگلومرای ضخيم تا توده
ای خاکستری رنگ با سخت شدگي خوب و قطعات کوچک و بزرگ ولکانيک با ترکيب های متفاوت و سيماني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ولکانيکي با جورشدگي و گردشدگي ضعي ف تا متوسط همراه با الیه هایي از ماسه سنگهای خاکستری تا قرمز دانه
ریز تا دانه متوسط مي باشد .ستبرای این کنگلومرای در اطراف رودخانه شاهرود از  20تا  100متر در نوسان است
ولي در حاشيه شمال خاوری ورقه این ستبرا بيشتر و تا حدود  300متر ميرسد .همبری زیرین این و احد با سنگهای
ائوسن بطور کامل گسله و بریده است و خود توسط مارنهای واحد  Mmscبطور هم شيب پوشيده مي شود.

و
اﮐﺘ

Mmsc

نهشته های این واحد با بيشترین گسترش و ستبرا در نيمه شمال خاوری ورقه در اطراف روستاهای معلم کالیه،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوشک ،دیکين ،گرمارود ،محمدآباد و مزرعه پایين از تناوب مارن های قرمز رنگ با بين الیه هایي از ماسه سنگ
خاکستری رنگ ،سست سيمان ،کنگلومرا با جورشدگي و گردشدگي به نسبت خوب و تيغکها و الیه هائي از گچ با
الیه بندی نازک تا متوسط تشکيل شده است .شيب الیه ها متغير و از  30تا  70درجه در نوسان است .مورفولوژی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این واحد بيشتر بصورت تپه ماهور بوده و چين خوردگي در این مارنها باعث پدید آمدن ناودیس و تاقدیس هایي در
این واحد شده است .این نهشته های مارني بطور هم شيب در روی کنگلومرای واحد ) (Mcقرار مي گيرد.
بخشهایي از این واحد که بيشتر از مارنهای سبز تا قرمز همراه با عدسيهایي از گچ که در داخل آن تشکيل شده
) (Mmgدر اطراف روستاهای مزرعه پائين و باال و دیکين قابل رویت است .در این واحد مارني گچي یک باند سفيد
ماسه سنگ آهکي به ستبرای  5تا  10متر ) (Msوجود دارد که در روی زمين بطور کامل مشخص و واضح مي
باشد .ضخامت کلي این واحد مارني متجاوز از  2000متر مي باشد.
MPob

این واحد که بيشترین برونزد آن در خاور رشتقوان مي باشد از سنگهای آتشفشاني با ترکيب اوليوین بازالت های
خاکستری تيره تا آندزی بازالت تشکيل شده است بمب های کوچک و بزرگ باالپيلي و اسکوری در این مجموعه به
فراواني دیده مي شود .نمونه های مطالعه شده از این واحد نشان مي دهد که بافت این سنگها پورفيرتيک با زمينه
ميکروليتي بوده و فنوکریست های آن شامل پالژیوکالز با ترکيب شيميایي حد واسط بصورت بلورهای باریک و
کشيده و شکل بلوری یوهدرال تا ساب هدرال توام با ماکل پلي سنتيتک که اندازه بلورهای آن از  0/ 2ميلي متر تا
 0/ 75ميلي متر در تغيير است قابل رویت است .همچنين فنوکریست های مافيک آن شامل پيروکسن با ترکيب
شيميایي اوژیت و اليوین در زمينه ای از ميکروليت های پالژیوکالز و دانه های ریز پيروکسن دیده مي شود .ضخامت
این واحد از  20تا  200متر در نوسان است.
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MPtd

این واحد بصورت مجموعه ای از سنگهای آتشفشاني داسيتي ،داسيت آندزیت و توف داسيتي با رنگ سفيد متمایل
به خاکستری در خاور روستای رشتقوان و باختر  -روستای اباد ر برونزد دارد .بافت این سنگها پورفيری است در زمينه
ای شيشه ای و ميکروليتي همراه با پورفيرهای پالژیوکالز با ترکيب اسيد تا متوسط (اليگوکالز -آندزین) و بلورهای
آمفيبول شکسته و خرد شده که معموال در حاشيه اکسيده شده اند در زمينه ای از شيشه دویتریفيه شده که حاصل
دویتریميکاسيون بلورهای بسيار ریز کوارتز ،فلدسپات آلکالن و پالژیوکالزهای اسيد مي باشد تشکيل شده است .در
بعضي نقاط ترکيب سنگ تغيير یافته و بافت حاصل از آن بصورت کالستيک با بلورهای خرد شده و شکسته شده
پالژیوکالزهای اسيد (آلبيت -اليگوکالز) ک ه مهمترین کاني تشکيل دهنده سنگ است همراه با کاني بيوتيت و
آپاتيت که به شکل ایکلوریون در آن دیده مي شو د که حاصل بلورهای بسيار ریز کوارتز و فلدسپات آلکالن مي باشد
تشکيل گریده است ستبرای این واحد از  10تا  100متر متغير است.
MP tv

ﮐﺸ
ﻮر

این واحد که در اطراف روستاهای آبادر دستجرد ،ورس ،زرحه بستان و چناسک برونزد دارد از مج موعه سنگهای
خاکستری تا خاکستری تيره با ترکيب پيروکسن آندزی بازالت ،تراکي آندزیت ،توف قطعه دار ،شيل و توفهای ماسه
ای تشکيل شده است .عمده ترین بخشهای این واحد را سنگهایي با بافت پورفيری ميکروليتي تشکيل داده که همراه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با آن بلورهای درست شکل دار پالژیوکالز با ترکيب سدیک -کلسيک (آندزین  -البرادور) که اندازه بلورهای آن از - 2
 1/5ميلي متر تغيير مي کند و بلورهای درشت پيروکسن و اليوین که در حاشيه به ایدنگسيت و کلریت تجزیه شده

تﻣ

دیده مي شود .همراه با این سنگها شيل و توف ماسه ای بطور بين الیه ای وجود دارد .ستبرای این وا حد را مي توان
حدود  300تا  400متر برآورد نمود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Plc

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

این واحد از کنگلومرای خاکستری رنگ با جورشدگي و گردشدگي ضعيف با سيماني به نسبت متراکم و شيب حدود
 30تا  40درجه تشکيل شده است .عناصر سازنده آن بيشتر از قلوه های کوچک و بزرگ سنگهای آتشفشاني ائوسن
و ميوسن بوده که گاه بين الیه هائي از مارن و ماسه سنگ در آن دیده مي شود .برونزد این واحد بيشتر در جنوب
گسل تراستي ایگه -باراجين (گس ل شمال قزوین) و اطراف روستاهای اکبرآباد ،شفيع آباد ،رزجرد ،ررجه بستان و
ورس قابل دیدن است .بخش زیرین این واحد از ماسه سنگ آرکوزی توفي قرمز رنگ دانه ریز دارای الیه بندی

Plda

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

متوسط نزدیک  40سانتي متر ) (Plstتشکيل شده که در جنوب روستای شکرناب بصورت برونزد کوچکي دیده مي
شود.
این واحد که برونزد آن را در جنوب ررجه بستان مشاهده مي کنيم از مجموعه سنگهای تراکيت ،تراکي آندزیت،
ریوليت ،داسيت و گاهي ایگنيمبریت به رنگ قهوه ای تا قرمز رنگ تشکيل شده ا ست .بافت این سنگها پورفيریتيک
در زمينه ای ميکروليتي بسيار ریز بلور و جهت یافته مي باشد .بلورهای تشکيل دهنده این سنگها شامل پالژیوکالز
شکل دار تا نيمه شکل دار با ترکيب حد واسط (آندزین) و کانيهای تيره که بطور کامل به کربنات تجزیه شده اند در
زمينه ای از ميکرو ليت های سوزني شکل و باریک کمي جهت یافته شده پالژیوکالز و شيشه ،تبلور یافته شده به
کانيهای فلستيک (فلدسپات و کوارتز) مي باشد .بخشهای دیگری از این واحد را سنگهایي با بافت پورفيریک در
زمينه ای کرپيتوکریستالين و شيشه ای تشکيل مي دهد که دارای پورفيرهای پالژیوکالز شکسته و خرد شده با
ترکيب سدیک که در مجموع بيش از  % 40حجم سنگ را شامل مي شود ،همراه با بلورهایي از فلدسپات آلکالن
بصورت رشد توام با کوارتز در زمينه از شيشه اکسيده و دوتریفيه شده ،دیده مي شود .ستبرای این واحد حدود 70
تا  120متر مي باشد.
PlQba

این واحد ک ه بصورت دم های ولکانيکي منفرد در شمال روستای کوندج و بهجت آباد دیده مي شود ،از اليوین بازالت
و بازالت های کم و بيش دگرسان شده (آلبيتي شده) پدید آمده است .وجود بمب و اسکوری در این سنگها بخوبي
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مشاهده مي گردد .بافت این سنگها پورفيریتيک در زمينه ای ميکروليتي ح فره دار مي باشد .پورفيرهای سازنده این
سنگها شامل بلورهای درشت و کشيده پالژیوکالز با ترکيب سدیک  -کلسيک (آندزین  -البرادور) است که در برخي
از این بلورها انکلوزیونهای از بلور اليوین ایدنگسيتي دیده مي شود .پالژیوکالزها در مجموع حدود  40درصد حجم
سنگ را تشکيل مي دهد .از پورفيرهای دیگر این سنگ مي توان بلورهای اليوین را نام برد که در زمينه ای از
بلورهای ریز پالژیوکالز تشکيل شده همچنين بلورهای ریز اليوین ایدنگسيتي همراه با بلورهای ریز پيروکسن در
زمينه سنگ دیده مي شود.
Q t1
f

این واحد شامل نهشته هایي است که معموال در دا منه کوهها بصورت پادگانه های آبرفتي بلند و مخروط افکنه ) (Q 1

دیده مي شوند .این نهشته ها بيشتر در اطراف روستاهای باروس ،کوندج و شفيع آباد گسترش دارند.
Q t2

این نهشته ها معموال در سطح پست تری نسبت به واحد  Qt1ولي خود در سطوح مختلف توپوگرافي جای مي
گيرند .نهشته های مذکور شامل نهشته های مخروط افکنه ای ) (Qf2و ته نشستهای سخت نشده قلوه دار است که
بخش گسترده ای از دشت قزوین را مي پوشاند.

ﮐﺸ
ﻮر

Qsc2

پهنه ای به نسبت گسترده از نهشته های سيلتي -رسي در جنوب دشت قزوین دیده مي شود ،که در بخشهایي از آن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فعاليت کشاورزی صورت مي گيرد.
Qms2

تﻣ

این واحد بصورت پهنه های نسبتا کوچکي از نهشته های گلي -نمکي در جنوب دشت قزوین قابل رویت است.
Qmd2

Qal2

و
اﮐﺘ

نظر سني هم ارز رسوبات رودخانه ای است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد بصورت نهشته های بادرفتي (سيلت -ماسه) در جن وب روستای باقرآباد ترک و منصورآباد برونزد دارد .از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این نهشته ها بيشتر بصورت ریک و ماسه های ریز دانه و عناصر درشت تر هستند که در اثر بارندگي های شدید و

سنگهای نفوذی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

mz

زﻣﯿ

جریانهای سيالبي در بستر رودخانه منطقه بر جای مانده است.

توده کوچکي از سنگهای نفوذی با وسعت تقریبي  14کيلومتر مربع در شمال روستای چناسک و شکرناب برونزد
دارد که ظاهرا بصورت استوک در توف های سبز ائوسن تزریق شده است .در اطراف این توده آثار چنداني از
دگرگوني مجاورتي دیده نمي شود .همچنين اثر معدني خاصي بجز یک اثر کوچک مس دیده نشده است .نظر به
اینکه این توده نفوذی در سنگهای ائوسن تزریق شده بنابراین سن تقریبي تزریق توده مي بایستي بعد از ائوسن
باشد .زیرا شواهدی دیگر گواه بر اینکه اپوفيزهای این توده سنگهای جوانتر از ائوسن را قطع کرده باشد در دست
نيست .دایکهاو رگه های کوچک ي از آپليت که احتماال در ارتباط با فازهای ماگمایي جوانتر مي باشد این توده را قطع
مي نماید .ترکيب سنگ شناسي این توده شامل سنگهای مونزودیوریت فلدسپاتوئيددار ،مونزودیوریتيک گابرو،
ميکرومونزوگابرو و ميکرومونزودیوریت تا گابروی پورفيری مي باشد و بدليل اینکه تفکي ک محدوده هر کدام از این
سنگها در روی نقشه امکان پذیر نبود لذا کل توده بصورت یک واحد جداگانه در نظر گرفته شده ) (mzبافت کلي
این سنگها معموال پورفيریتيک تا گرانوالر در زمينه ای از اینترگرانوالر تا افيتيک مي باشد .ترکيب کاني شناسي
شامل بلورهای پالژیوکالز بي شکل تا شکل دار با ترکيب نسبتا سدیم -کلسيم دار (آندزین تا البرادور) با کمي
فلدسپات آلکالن در حاشيه پالژیوکالزها و پيروکسن بصورت شکل دار و مونوکلينيک به قطر چند دهم ميلي متر در
زمينه ای از فيبرهای پالژیوکالز به همراه پيروکسن و اليوین ایدنگسيتيزه شده مي باشد .در بعضي از نمونه ها
فواصل بين بلورها را فلدسپاتوئيد از نوع آناليسم -سوداليت پر مي کند که احتماال ثانویه مي باشد ترکيب شيميائي
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سنگهای نفوذی منطقه که شامل مونزودیوریت -مونزوميکروگابرو مي باشد بر اساس دیاگرامهای کونو ( )1968و
ایروین باراگارا ( )1971همگي از نو ع سری ماگمایي آلکالن با گرایش پتاسيک مي باشند.
در حاشيه شمال خاوری ورقه در باختر روستای اوان برونزدی به نسبت کوچک از سنگهای نفوذی دیده مي شود ،که
دارای ترکيب ميکرومونزوگابرو تا مونزوگابرو و فلدسپاتوئيددار ) (gbمي باشد .این سنگها دارای بافت پورفيریتيک در
زم ينه ای ميکروگرانوالر ميکروليتي بوده و فنوکریست های آن شامل پالژیوکالز شکل دار تا کمي شکل دار با ترکيب
حدود البرادور ،و پيروکسن بصورت شکل دار مونوکلينک به قطر  % 5-3ميلي متر و همچنين بلور اليوین تجزیه شده
به ایدنگسيت در خميره ای که اساسا فلدسپاتي بوده و از پالژیوکالز و فلدسپاتوئيد (آناليسم -سوداليت) بصورت بي
شکل نيز فضای خالي بين بلورها را پر مي نماید .ترکيب شيميائي مونزوگابروها طبق نمودار ایروین -باراگار ()1971
در سری آلکالن قرار داشته و نسبت  K2O/Na2Oآنها برابر  1/ 5است.
سنگهای نیمه عمیق gp

مجموعه ای از سنگهای نيمه ژرف بصورت گنبد -دایک و حتي سيل در شمال روستای آتانک و شرق روستای تيخور
و بطور پراکنده بصورت پيچ های کوچک در محدوده ورقه با ترکيب داسيت  -آندزیت مگاپورفيری و بطور محلي

ﮐﺸ
ﻮر

مونزوگابرو فلدسپاتوئيددار دیده مي شود .این سنگها معموال بصورت گنبد مانند و گاهي دایک و حتي سيل بخشهای
مختلف ائوسن را قطع کرده است .بافت بيشتر این سنگها پورفيریتيک در زمينه ای شيشه ای ميکروليتي همراه با

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تبلور مجدد به کانيهای فلستيک مي باشد .فنوکریست های موجود در سنگ شامل پالژیوکالز شکل دار تا نيمه
شکل دار با ماکل پلي سنتتيک و ترکيب شيميائي عمدتا سدیک (اليگوکالز -آندزین) که ب ه شدت به کانيهای
فيلوسيليکاته (سریسيت  -کلریت -بيوتيت) و کربنات تجزیه شده اند و فلدسپات آلکالن بصورت بلورهای گزنومورف و

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تجزیه شده به سریسيت و کانيهای فيلوسيليکاته در خميره ای از شيشه و ميکروليت های سوزني و باریک پالژیوکالز
همراه با کلریت و کانيهای ثانوی قرار دارد .سن این واحد را با توجه به اینکه سنگهای ائوسن را قطع کرده است مي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توان به بعد از ائوسن نسبت داد .ترکيب شيميایي این سنگها طبق نمودار ایروین باراگار ( )1971در سری آلکالن
قرار مي گيرد و نـــسبت  K2O/Na2Oاین سنگها برابر  1/51بوده و دارای گرایش پتاسيک هستند.
Ob

مجموعه درهمي از سنگهای آتشفشاني تا نيمه آتشفشاني بصورت برجسته و ستيغ مانند و به شکل توده ه ای

زﻣﯿ

کوچک نيمه ژرف هم ارز با واحدهای مگاپورفيری ) (gpبا ترکيب اليوین بازالت و تراکي آندزیت ،با بلورهای درشت
پالژیوکالز و بافتي ریز بلور که در بخشهای حاشيه ای دارای قطعات انکالو و توف مي باشد ،در درون توفهای ائوسن

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

نفوذ کرده و شکل ماسيف مانند و توده ای بخود گرفته است درزهای منشوری در این واحد به چشم مي خورد .اثر
حرارتي در این توده نيمه ژرف ولکانيکي ضعيف و شکل آنها بين استوک های کوچک و الکوليت های نامنظم تغيير
مي کند .بطوریکه بطرف حاشيه از ستبرای توده کاسته مي شود و به احتمال زیاد این توده مي تواند تغذیه کننده
واحدهای مگاپورفيری و گدازه های آنها باشد و از نظر سني احتماال متعلق به ائوسن است.
S

رگه های متعددی از سيليس در شمال غرب روستای رزجرد و جنوب باختر روستای نيزوج یافت مي شود که به
سازند درود وابسته است .از این رگه های سيليسي که همراه با مقدار کم آهن است در جنوب روستای نيزوج بهره
برداری مي شود.
زمین شناسی ساختمانی

منطقه مورد بررسي بخشي کوچک از سيستم تکتونيکي پيچيده بخش جنوبي البرز مرکزی است ساختمانهای زمين
شناسي شامل شکستگي ها و چين خوردگيهایي است که بطور عمده دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری بوده
و از روند اصلي چين خوردگي البرز پيروی مي نمایند.

11

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
شکستگي های موجود در منطقه عموما دارای روند شمال باختری -جنوب خاوری و بطور عمده از نوع گسله های
فشارشي مي باشند .عالوه بر این شکستگيهایي دیگر نيز یافت مي شود که از روند شمال خاور جنوب باختر پيروی
مي نمایند .سيستم های چين خوردگي در منطقه بطور عمده از نوع چين های وابسته به گسل مي باشند(Fault .

) related foldsدر زیر به شرح گسله های مه م و سپس به چين خوردگي های منطقه اشاراتي خواهد شد.
گسلها به دو نوع تقسيم مي شوند -1 :گسله های راندگي  -2گسله های عرضي
 گسله های فشاری یا راندگیهاراندگی قشالق -آالداقلو

این گسله در فاصله  33کيلومتری جنوب خاوری قزوین و  50کيلومتری جنوب آبيک با راستای شمال باختری -
جنوب خاوری که در محل آالداقلو دچار خمش شده و روند خاوری باختری به خود مي گيرد .این گسله در انباشته
های آبرفتي دانه ریز و جوان بصورت دیواره گسله بارزی دیده مي شود .درازا ی این گسله حدود  25تا  30کيلومتر
است که  11کيلومتر آن بوسيله ) (Annells et al 1975بررسي و معرفي شده است .درازای فرسوده ی گسله قشالق
به بلندی یک متر در جنوب آبادی آالداقلو بخوبي دیده مي شود .به سبب نرم بودن رسوبات دیواره گسله قشالق در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمين شناسي کشور) شيب این گسله حدود  30درجه به سوی شمال است.

ﮐﺸ
ﻮر

بيشتر بخش ها فر سوده شده است .مرز شمالي گسله قشالق را نهشته های آبرفتي کواترنر جوان دشت قزوین و
بخش جنوبي آن را رسوبات دانه ریزگلي -سيلتي -نمکي رودخان ه ابهر رود مي سازد (گزارش شماره  61سازمان
گسله راندگی باقرآباد ترک

تﻣ

این گسله در شمال گسله قشالق -آالداقلو و تقریبا به موازات آن و با روند شمال باختری -جنوب خاوری مي باشد.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این گسله دارای درازای حدود  15کيلومتر و شيب حدود  40درجه به سمت شمال مي باشد سازوکار این گسله در
جنوب روستای باقرآباد باعث بریده شدن تيه های شني مجاور روستا شده است.
گسله راندگی شمال کوندج

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این راندگي با درازایي بيش از  30کيلومتر و شيب  40تا  45درجه به سوی شمال در ناحيه جنوب خاوری ورقه
گسترش دارد و بطور عمده انباشته های ائوسن و ميوسن را بر روی نهشته های کواترنری قرار مي دهد .این گسله

زﻣﯿ

احتماال فعال و مي تواند بعنوان یک گسله بنيادی و لرزه زا در نظر گرفته شود .در پایاني ترین ب خش خاوری این
گسله روند آن بطور ناگهاني تغيير یافته و از روند خاوری -باختری به شمال باختری -جنوب خاوری که روند غالب

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

این گسله است امتداد مي یابد این گسله از مجاور روستاهای بهجت آباد  -جزمه -دارالسرور ع بور مي نماید که در
حقيقت یک گسل جدا کننده بخش کوهستاني و حوضه فرونشست بخش خشکي است.
گسله راندگی وندر

این راندگي در شمال راندگي کوندج است و دارای طولي نزدیک به  20کيلومتر و شيب  40تا  50درجه به سوی
شمال پليوسن شده است .این گسله باعث حذف بخشي از یال جنوبي ساختمان چين خورده تاقدیس خاور روستای
رشتقوان گردیده است .این گسله در خاور منطقه توسط گسله انگه -باراجين(گسله شمال قزوین) محدود مي گردد.
گسترش باختری این گسله در بخش آبرفتي حذف و شاید به گسله اکبرآباد وابسته باشد.
گسله راندگی نیزوج

این راندگي دارای روند خاوری -باختری و تا اندازه ای خمدار است .شيب راندگي حدود  20تا  30درجه به سوی
شمال و با امتدادی حدود  26کيلومتر از شمال باختری روستای نياق آغاز مي شود و تا نزدیکي روستای درک ادامه
مي یابد .این گسله بطور عمده باعث راندگي سنگهای رسوبي -آ تشفشاني ائوسن بر روی نهشته های قدیمي پرمين
مي شود.
گسله راندگی الموت رود -شاهرود

گسله فشارشي الموترود  -شاهرود با روند خاوری-باختری که در محل پيوستن طالقان رود به الموت رود دچار
خمش مي شود و روند شمال باختری  -جنوب خاوری بخود مي گيرد ،که امتداد رودخانه شاهرود نيز مي باشد.
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درازای این گسله بيش از  30کيلومتر و شيبي حدود  40تا  60درجه به سمت شمال مي باشد .عملکرد این گسله
راندگي باعث رانده شدن نهشته های کنگلومرایي و ماسه سنگي نئوژن بر روی سنگهای آتشفشاني ائوسن شده است.
گسله راندگی جنوب دیکین

این گسله راندگي دارای راستای شمال باختری-جنوب خاوری بوده و شيب آن بسوی شمال مي باشد .طول این
گسله حدود  20کيلومتر و به تقریب به موازات گسله راندگي دیکين است .روند این گسله در شمال باختری توسط
یک گسل عرضي قطع مي شود .این گسله دربرگيرنده نهشته های نئوژن مي باشد.
گسله راندگی دیکین

این گسله راندگي با درازای  20کيلومتر از مجاورت روستای دیکين و وشته گذر کرده و دارای راستای شمال دار د.
روند اصلي این گسله شمال باختری  -جنوب خاوری ا ست ،بطوریکه در مجاورت روستای وندر دچار خمش گردیده و
روند خاوری -ب اختری بخود مي گيرد .این گسله توسط یک سری گسلهای عرض ي نيز محدود مي شود .سازوکار این
گسله باعث رانده شدن واحد  Ebrv5بر روی واحد توفي  Etbv5شده است.
گسله راندگی کبریت میان

ﮐﺸ
ﻮر

این راندگي در فاصله  2کيلومتری شمال روستای کبریت ميان است با درازایي نزدیک به  7کيلوم تر و شيبي حدود
 40درجه به سوی شمال و راستای شمال باختری-جنوب خاوری ک ه مانند راندگي فوق (راندگي وندر) دچار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسله راندگی انگه -باراجین (گسله شمال قزوین)

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خميدگي گردیده است .چنين مي نماید که این گسله ادامه راندگي قریب مزرعه باشد این گسله توسط یک گسل
عرضي با روند حرکتي امتداد لغزچپ گرد جابجا شده است این گسله باعث رانده شدن سنگهای پليوسن بر روی
نهشته های آبرفتي جوان تر شده است.

و
اﮐﺘ

گسله راندگي انگه-باراجين گسله ای است با روند خاوری-باختری که بس وی خاور منطقه دچار خمش شده است و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روندی شمال باختری-جنوب خاوری ب خود مي گيرد سازوکار این گسله بطور عمده باعث رانده شدن رسوبات
آتشفشاني -رسوبي متعلق ب ه ائوسن بر روی نهشته های آبرفتي پليوسن مي باشد .این گسله از نوع فشاری یا راندگ ي
با درازایي بيش از  48کيلومتر است .با شيبي حدود  30تا  40درجه به سوی شمال گسله باراجين (گسله شمال

زﻣﯿ

قزوین) همانند راندگي شمال تهران خم هم تراز  1500متر را دنب ال مي نماید .آن چنان که اخت الف ميان شهر
قزوین و نزدیکترین ستيغ ها از ویژگي هایي بارز این گسله است .این گسله از دیدگاه لرزه خيزی فعال است (بربریان

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

و همکاران  ) 1371بر اساس گزارش شماره  61سازمان زمين شناسي کشور این گسله بنيادی و لرزه ز ا شناخته شده
و درازایي هم برابر  80کيلومتر برای آن در نظر گرفته شده است.
گسله راندگی قریب مزرعه

این راندگي دارای روند خاوری -باختری بوده بطوریکه گسترش آن به طرف خاور توسط گسله راندگي انگه -باراجين
(گسله شمال قزوین) محدود مي شود .شيب راندگي نزدیک به  40تا  45درجه به سمت شمال و طولي حدود 14
کيلومتر مي باشد سازوکار این گسله باعث راندگي رسوبات ائوسن باالیي بر روی نهشته های توفي ائو سن مياني ش ده
است.
گسله راندگی ورس

این راندگي گسله ای است با راستای خمدار تقریبي شمال باختری-جنوب خاوری و شيب  30تا  40درجه ب ه سمت
شمال با درازای نزدیک به  20کيلومتر که باعث رانده شدن سنگهای آتشفشاني ميوسن بر روی نهشته های
کنگلومرایي باختری-جنوب خاوری است .شيب این گسله نزدیک به  35تا  40درجه بسوی شمال است سازوکار این
گسله باعث راندگي بخشهایي از کنگلومرای نئوژن بر روی واحد مارني  Mmscشده است .این راندگي در پایاني ترین
بخش جنوب خاوری با راندگي جنوب دیکين تالقي مي نماید.
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گسله راندگی کوشک

این گسله راندگي با امتداد تقریبي خاوری  -باختری و شيب نزدیک به  30درجه به سوی شمال و درازایي بالغ بر 16
کيلومتر که در درازای خویش دارای خمش هایي است .سازوکار این گسله راندگي بيشتر در داخل واحد کنگلومرایي
نئوژن مي باشد ،اما در بخش خاوری سبب رانده شدن سنگهای آتشفشاني ائوسن )  (Eab6بر روی کنگلومرای ميوسن
گردیده است .از نکات قابل توجه وجود زمين لغزش های فراوان در پيرامون این گسله است.
گسله راندگی اکبرآباد

گسله راندگي اکبرآباد در فاصله  11کيلومتری شمال قزوین و در جنوب گسله راندگي انگه  -باراجين (گسله شمال
قزوین) قر ار دارد .راستای گسله اکبرآباد خاوری -باختری بوده و با درازای  5کيلوم تر از کنار روستای اکبرآباد مي
گذرد .شيب این گسله به سمت جنوب بوده و در راستای آن کنگلومرای  Plcبر روی واحد آبرفتي  Qt1رانده شده
است( .گزارش شماره  61سازمان زمين شناسي)
 -گسل های عرضی )(Tear Fault

ﮐﺸ
ﻮر

گسل های عرضي در محدوده مورد بررسي گسله هایي هستند که دارای روند شمال خاوری -جنوب باختری اند و

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بطور عمده گسله های اصلي راندگي ناحيه را قطع و برخي از آنان را جابجا مي کنند .شيب این گسله ها معموال تند
و نزدیک به قائم و گسترش طولي کمتری نسبت به گسله های راندگي دارند .جابجایي ها در درازای گسل های
عرضي از نوع امتدادلغز (چپ گرد یا راست گرد) هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

چین خوردگیها

و
اﮐﺘ

در منطقه مورد بررسي ساختمانهای چين خورده ای مشاهده مي شوند که معموال وابستگي تنگاتنگي با گسله های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فشاری یا راندگيها دارند .این ساختمانها بگونه ا ی فراگير بصورت ناودیس گونه یا تاقدیس گونه مشاهده مي شوند .از
این نوع چين خوردگيها مي توان از چين خوردگي تاقدیس گونه خاور روستای رشتقوان نام برد .این چين خوردگي
تاقدیس گونه دارای روند خاوری  -باختری بوده که در بخش جنوبي توسط گسله راندگي ورس و از شمال بوسيله

زﻣﯿ

گسله فشاری انگه -باراجين (گس له شمال قزوین) محدود مي گردد .روند محور این چين خوردگي به تقریب موازی
روند گسله های راندگي انگه  -باراجين در ش مال و گسله راندگي ورس در جنوب مي باشد .گسله فشارشي یا راندگي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ورس باعث حذف بخشي از یال جنوبي این تاقدیس شده است .چين خور دگي های کوچک و بزرگ نيز در ب خش
خاوری ورقه در مجموعه نهشته های آتشفشاني -رسوبي ائوسن (واحد  ) Et5به صورت تاقدیس و ناودیس گونه دیده
مي شود که محور آنها به تقریب به موازات راستای گسله راندگي انگه -باراجين (گسله شمال قزوین) مي باشد.
در حاشيه شمال باختری منطقه در داخل نهشته های متعلق به نئوژن چين خوردگي های ناودیس و تاقدیس گونه
ای دیده مي شود که در طول صفحه راندگي الموت رود  -شاهرود و به موازات راندگي های دیکين و جنوب دیکين
تشکيل شده است.
شيب یالهای بخش جنوبي این چين ها بطور معمول زیاد ولي یال های شمالي از شيب مالیم تری برخوردارند.
بطور کل مسلم اینکه چين خوردگيها از نظر اندازه ،توزیع و گسترش بسيار متغيرند و در بيشتر موارد به گسلش
بویژه گسله های فشارشي وابسته اند و در بيشتر موارد روند محور چين خوردگيها به موازات گسلهای راندگي است و
یا با زاویه بسيار کمي آنها را قطع مي کنند ،که این چين ها در اصل نامتقارن هستند و در بسيار موارد یک یال آنها
توسط گسل بریده شده است و به هر حال اینطور مي رسد که ورقه مورد بررسي در یک کمربند راندگي جای دارد.
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بررسی مراحل مختلف کوهزایی در ورقه مورد بررسی
ناپیوستگی در قاعده پرمین

رخساره ماسه سنگي-کوارتزیتي در ود در محدوده ورقه بررسي شده با رخنموني اندک بصورت گسله راندگي مجاور
نهشته های شمشک و پرمين قرار دارد ولي با توجه به اینکه در ایران بدليل حرکات کوهزایي موجود در کربنيفر باال
و نبود نهشته های کربنيفر ماسه سنگهای سازند درود بطور معمول بصورت پيشرونده روی نهشته های کربنيفر
پائين و مياني از تورنيزین تا مسکووین قرار مي گيرد و نبود در محل راهنمای نقشه صرفا با شناخت این موضوع
انتخاب گردیده است.
ناپیوستگی موجود در قاعده شمشک

عليرغم نبودن نهشته های متعلق به تریاس زیرین -مياني (معاد ل اليکا) نهشته های شيلي و ماسه سنگي بطور
پيشرونده بر روی سنگهای آهکي پرمين (روته) قرار مي گيرد که این ناپيوستگي معرف حرکات کوهزایي قبل از
تریاس پایاني مي تواند باشد .متاسفانه در منطقه بين بخش ماس ه سنگي و شيلي سازند شمشک و سنگ آهک های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

الر اثری از سازند دليچای دیده نمي شود ،در بررسي صحرایي هم هيچگونه اثری از دگرشيبي زاویه دار بين آنه ا
دیده نمي شود ،که این مي تواند یا دال بر تدریجي بودن آن و یا یک نبود زماني مربوط ربه دليچای در این ح د
وجود داشته باشد که به دليل مطمئن نبودن راهنمای نقشه بدین صورت تعبيه شده است.
ناپیوستگی در قاعده کرتاسه

تﻣ

سنگ آهکهای کرتاسه زیرین بدليل نابرجابودن و یا همبری های گسله در بيشتر موارد با نهشته های کهن تر،

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کنگلومرای قاعده ای پيشرونده آهکهای کرتاسه در این ناحيه رخنمون ندارد .ولي از آنجائيکه در همه پهنه های
زمين شناختي موجود در ایران سنگهای آهکي کرتاسه با واسطه کنگلومرای قاعده ای بطور پيشرونده روی
سازندهای کهن تر جای مي گيرد .این ناپيوستگي در راهنمای نقشه در نظر گرفته شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ناپیوستگی در قاعده ائوسن

نبود ميان واحدهای سنگي کرتاسه و کنگلومرای قاعده ائوسن مربوط به مرحله ای از کوهزایي آلپ است که پس از

زﻣﯿ

کرتاسه و پيش از ائوسن رخ مي دهد (هم ارز فاز الراميد) این مرحله از کوهزایي پس از بسته شدن نئوتتيس دار ای
اهميت است که ردیف رسوبي -آ تشفشاني ائوسن را با کنگلومرای قاعده ای بر روی واحدهای قدیمي تر جای مي
دهد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ناپیوستگی در قاعده میوسن

ناپيوستگي موجود در قاعده نهشته های ميوسن (راهنمای نقشه) مربوط به مرحله ای از فاز کوهزایي آلپ مي شود
که در اليگوسن اتفاق مي افتد .در این مرحله از کوهزایي گواه بر تکاپوهای ماگمایي گرانيتي -دیوریتي -مونزونيتي و
ولکانيکي در زمين شناسي ایران مي توان بوده که این منطقه نيز از چين تکاپویي برخوردار است.
ناپیوستگی میان میوسن و پلیوسن

این ناپيوستگي مربوط به اواخر کوهزایي آلپي است .این فاز سبب چين خوردگي نهشته های ميوسن در م نطقه را ب ه
دنبال داشته و از همين رو نهشته ه ای پليوسن بطور پيشرونده و دگرشيب روی نهشته های ميوسن ج ای گرفته اند.
ناپیوستگی میان نهشته های پلیوسن و پلیوسن کواترنر

این فاز که واپسين و مهمترین مراحل کوهزایي آلپي مي باشد .باعث شکل گيری چهره زمين شناسي ساختماني
منطقه شده است و راندگيهایي که واحد  Plcرا ب ا دیگر واحدها درگير نموده نشان از اهميت این فاز دارد.
زمین شناسی اقتصادی

در محدوده ورقه یکصد هزارم قزوین معادن و اندیسهایي گوناگون یافت مي شود که در باره هر کدام از آنها بطور
مختصر توضيحاتي داده مي شود.
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معدن بنتونیت نیاق

در مسير جاده قزوین به آلولک نرسيد ه به روستای نياق ضخامتي از ليتيک کریستال توفهای سبز رنگ وجود دارد
که بخشهایي از آن بطور کامل دگرسان شده و به رنگ سفيد در آمده است از این توفهای دگرسان شده بعنوان
سنگ بنتونيت استفاده مي شود که توسط یک شرکت خصوصي به نام معدنجو در حال بهره برداری است.
باریت Ba

در شمال غرب روستای تيخور در خاور منطقه مورد بررسي دو اندیس باریت وجود دارد ،که پيش ها ترانشه هایي
برای بهره برداری آن زده شده است .باریت بصورت رگه ای بوده و ستبرای آن به حدود یک تا  2م تر مي رسد .کاني
سازی باریت به احتمال بصورت هيدروترمال در داخل واحد توفي-توف برش ولکا نيک برشهای ائوسن پدیدار شده
است .همچنين در شمال روستای برگه و خاور روستای امرودک نيز رگه ای از باریت دیده مي شود که در داخل
واحد توفي ائوسن تشکيل گردیده و اکنون ترانشه هایي برای استخراج آن زده شده که بعلت نامرغوب بودن باریت
آن در حال حاضر تعطيل شده است.
معدن متروکه مس شمال خاوری وربن

ﮐﺸ
ﻮر

در پایاني ترین بخش شمال خاوری ورقه در شمال خاور روستای ورین و اوان یک معدن متروکه از مس وجود دارد،
که کاني سازی در داخل واحد دولوميتي باروت و سلطانيه انجام گرفته است .چندین تونل اکتشافي در این منطقه

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برای بهره بر داری مس حفر گردیده که قبال فعال بوده و از آن بهره برداری مي شده است .ولي فعال بعللي دهانه
تونلها مسدود و تعطيل مي باشد .کاني سازی به ظاهر بصورت رگه ای بوده است و کانه های آن شامل کالکوپيریت ،
ماالکيت همراه با گالن و بورنيت و  ....مي باشد همچنين نشانه ای کوچ ک از مس بصورت ماالکيت در حاشيه توده

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نفوذی مونزونيتي -مونزد دیوری تي شمال شکرناب یافت مي شود که خيلي کوچک و ناچيز است و ظاهرا ماالکيت
بصورت آغشتگي در روی سنگ دیده مي شود.
نمک طعام Nacl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در جنوب باختری روستای گرمارود پائين و همچنين در اطراف روستای مزرعه باال در امتداد رودخانه ای که از
نهشته های گچي و نمکي نئوژن سرچشمه گرفته و به رودخانه شاهرود مي پيوندد .حوضچه هایي توسط اهالي محل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

استفاده مي نمایند.

زﻣﯿ

در کناره آن تعبيه شده و در آن آب چشمه هایي را که از داخل این نهشته ها گذر مي کند ،دربردارنده محلول ن مک
طعام است هدایت کرده که پس از تبخير شدن آب آن از نمک باقي مانده در کف حوضچه ها جهت مصارف گون اگون
معدن زغال سنگ کامان-سبوهین-الئین

در شمال منطقه مورد بررسي در اطراف روستاهای کامان  -سبوهين و الئين سه معدن ذغال سنگ وجود دارد که در
داخل شيلهای تيره رنگ شمشک تشکيل گردیده است .معادن زغال سنگ موجود در شمال روستای الئين و کامان
بعلت کمبود ذغال سنگ و پاره ای مسائل دیگر تعطيل ولي معدن ذغال سنگ در روستای سبوهين فعال است و
توسط شرکت خصوصي بهره برداری مي شود.
سنگ ساختمانی

در شمال خاوری روستای عبدل آباد و همچنين شمال خاوری روستای اباذر سنگهای ولکانيکي داسيتي و توفهای
سبز جهت مالون و مصارف گوناگون دیگر توسط اهالي محل بهره برداری مي شود.
معدن سیلیس نیزوج

در جنوب روستای نيزوج یک معدن به نسبت فعال از سنگهای سيليسي با کيفيت نه چندان خوب وابسته به سازند
درود یافت مي شود .نوع سيليس به خ اطر وجود ناخالصي آهن چندان مرغوب نيست .همچنين کنده کاریهای ي از
این واحد سيليسي در شمال باختری روستای رزجرد و بعضي نقاط دیگر دیده مي شود که بعلت نامرغوب بودن
سيليس آن ،تعطيل است.
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