وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ  1:100.000ﭘﻠﺪﺷﺖ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5068

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

م .ح .ﻠﻮر  ،ع .ﺳﻌ ﺪی

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ:

1365
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  -5068پلدشت
مطالعات زمين شناسي منطقه پلدشت در طول ماه های تير و مرداد ماه سال  ۱۳۵۵جهت تهيه نقشه زمين شناسي با
مقياس  ۱:2۵0000انجام شد.
اساس تهيه نقشه زمين شناسي بر عکسهای هوائي با مقياس حدود  ۱:۵0000بوده که بعلت در دسترس نبودن نقشه
های توپوگرافي با مقياس  ۱:۵0000برداشت ها مستقيما بر روی نقشه توپوگرافي با مقياس  ۱:2۵0000شيت شماره

ﻌﺪ
ﻧﻰ

احمد زاده به خاطر مطالعه براکيوپودها (کربيفر آغازی)
 گلشني به خاطر مطالعه براکيوپودها (دوین) -قدس به خاطر مطالعه کرالها (دونين – کربيفر)

ﮐﺸ
ﻮر

 ۵0پياده شده است.
زمين شناسان مسئول تهيه نقشه و گزارش زمين شناسي منطقه پلدشت از آقایان:

تﻣ

 پرتوآنر به خاطر مطالعه ميکروفسيل ها (برمين – کرتاسه) -سيد امامي به خاطر مطالعه آمونيت ها (پرمين)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همچنين خانم خ  -هجران و آقای م  -وثوقي عابدیني که مطالعه نمونه های سنگ های ولکانيکي را انجام داده اند
سپاسگزاری و تشکر مينمایند.
جغرافيا

و
اﮐﺘ

منطقه پلدشت در شمالي ترین قسمت باختر ایران و به ״ ۳9˚،۳9ˊ، 2۵عرض شمالي و״ 4۵˚ ،4۵ˊ، 22طول خاوری
محدود گشته است .در سمت شمال به رودخانه ارس محدود شده که سرزمين دو کشور ایران و اتحاد جماهير شوروی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

را بوجود آورده است .خاور منطقه مورد مطالعه با کوههای به ارتفاع حداکثر  ۱۷00متر از سطح دریا پوشيده شده و
کمترین ارتفاع در منطقه  ۸۵۳متر از سطح دریا ميباشد.
دو رود بزرگ در سطح منطقه بنام رودخانه زنگ بار و ارس جریان دارند .اولي از کوههای آرارات از خاك ترکيه
سرچشمه ميگيرد و از منطقه ماکو جریان مي یابد و نهایتا در قسمت شمال خاوری پلدشت به رودخانه ارس ميپيوندد.
رود ارس که از خاك اتحاد شوروی سرچشمه ميگيرد از اولي مهمتر است و بيشتر دردشتي جریان دارد ،اما در قسمت
خاوری منطقه که کوهستاني است از یك دره باریك و عميق عبور ميکند.

زﻣﯿ

سد ارس در دهانه ورودی این دره که پشت سد واقع ميشود بنا گردیده است ،دریاچه ای که از سد شدن آب رودخانه
ارس بوجود آمده مساحتي در حدود  ۶ميليون متر مربع را پوشانده است .رودخانه ارس در نهایت به دریای مازندران

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مي ریزد .برای رسيدن به منطقه از جاده اسفالته تهران  -تبریز  -ماکو که از خارج از گوشه جنوب باختری منطقه عبور
ميکند ميتوان استفاده نمود .جاده آسفالته ای که در بين منطقه عبور ميکند جاده آسفالته آریاشهر (نزدیك سد ارس)
است که نزدیك قره ضياء الدین (خارج از منطقه) جاده آسفالته تبریز  -ماکو را قطع ميکند .برای دستيابي به سایر

قسمتهای منطقه بایستي از جاده شوسه و شني درجه دو و سه استفاده نمود.
ریخت شناسي

منطقه کم وسعت پلدشت از نظر مورفولوژی دارای دو قسمت است .یکي قسمت شمالي و دیگری قسمت جنوبي
قسمت شمالي منطقه بعلت پوشيده شدن سطح آن از رسوبات نرم و قابل فرسایش نئوژن دارای سطوح نرم با شيب
مالیم و ارتفاع بسيار کم ميباشد ،اختالف ارتفاعي مابين کف آبراهه ها و یا رودخانه ها با خط الراس ارتفاعات موجود
نيست ،حداکثر این اختالفات ارتفاع به  ۳0متر هم نميرسد .سطح ارتفاعات گنبدی و مدور و شکل دره ها بصورت
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حرف  ۷ميباشد .شمالي ترین قسمت منطقه بوسيله الواهای بازالتي جوان پوشيده شده است .این سنگهای ولکانيکي
که دارای سن بسيار جواني ميباشند اغلب سطوح صاف و یا نقاط پست مانند مسير رودخانه ها و آبراهه را پر کرده اند .
بدليل بافت مخصوص و همچنين سرد شدن سریع آنها و شکست هایي که بدین دليل پس از سرد شدن برداشته اند
مسيرهائي بسيار تند و عميق را برای جریان یافتن آبهای سطحي بوجود آورده اند.

ﮐﺸ
ﻮر

برعکس جنوب منطقه که بوسيله سنگهای آهکي پالئوزوئيك پوشيده شده اند در درجه اول دارای اختالف ارتفاع
نسبت به قسمت های شمالي است و در درجه دوم اختالف ارتفاعي که در اثر فرسایش در این سنگها مابين خط الراس
کوهها و کف دره ها بوجود آورده ،بسيار زیاد است ،شکل دره ها بصورت  ۷و جهت جریان کليه رودخانه ها و آبراهه ها
از باختر به سمت خاور و بسوی عميق منطقه ناحيه یعني مسير روخانه ارس ميباشد.
رودخانه ارس از نقطه ای که سد ارس را بر روی آن بنا نهاده اند بسمت جنوب خاوری دره ای بسيار ع ميق را بوجود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آورده است که دارای ارتفاعي حدود  ۱00متر ميباشد این دره در دولوميت ها و آهکهای تریاس و پرمين بوجود آمده
است.
زمين شناسي

تﻣ

تقسيمات زمين شناسي منطقه پلدشت به شرح زیر است که از قدیمي ترین بيرون زدگيهای منطقه شامل رسوبات
مربوط به دونين مياني تا عهد حاضر با چند ن مود رسوبگذاری و همچين قلوهای ولکانيکي  Flowsميباشند که به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ترتيب رسوبات کواترنر شامل رسوبات عهد حاضر ،تراورتن ها و فلوهای ولکانيکي حدود  ۱۵0متر ضخامت.
رسوبات سازند قرمز باالني (طبقات قرمز) شامل ماسه سنگ و مارل باسن ميوسن به ضخامت  ۶00متر.
رسوبات سازند قرمز شامل آهکهای مارني برنگ سبز و خاکستری باسن اليگوسن  -ميوسن؟

و
اﮐﺘ

رسوبات کرتاسه باالئي شامل آهك و آهك مارني برنگ سفيد ،خاکستری روشن به ضخامت  ۳00متر
سازند اليکا شامل آهك و دولوميت باسن تریاس به ضخامت  ۸۳۵متر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند على باشي شامل آهك مارني ،آمونيت دار قرمز رنگ با سن پر مين تریاس (مرز پر مين و تریاس) به ضخامت 20
متر.
سازند نسن شامل آهك مارني با سن پرمين به ضخامت  ۳۵0متر.
سازند رونه شامل آهك وربين دار باسن پرمين مياني به ضخامت  ۶۷0متر.
سازند درود شامل ماسه سنگ قرمز و شيل با سن پر مين پائيني به ضخامت  ۱90متر.
سازند ایالنقره شامل شيل و ماسه سنگ با سن دوئين باال  -کربنيفر پانين به ضخامت  ۵۷۵متر.

زﻣﯿ

سازند مولي شامل دولوميت ،ماسه سنگ و آهك دونين مياني به ضخامت  ۶00متر.
پالئوزوئيك

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رسوبات پالئوزوئيك قدیمي ترین بيرون زدگيهائي هستند که در قسمتهای خاوری منطقه مورد بررسي و مطالعه قرار
گرفته اند .پائين ترین قسمت بيرون زده شامل سنگهای کربناته ميباشند ،این سنگهای کربناته مربوط به سازند مولي
هستند که بوسيله فسيلهای مشخص دارای سن دونين مياني ميباشند .سنگهای سازند مولي بوسيله شبل ماسه سنگ
و آهکهای دونين باالئي  -کربينفر پائيني سازند أیالنقره پوشيده ميشوند .رسوبات پرمين (گروه ایالنلو) بر روی یك
سطح فرسایشي مربوط به کربينفر پائيني نشسته است که شامل ماسه سنگ و شيك قرمز در قاعده بنام سازند درود

که بوسيله آهکهای فسيل دار پر مين سازند روته و آهکهای مارلي با سن جلفين بنام سازند نسن و شيل و آهکهای
قرمز رنگ سازند على باشي دنبال ميشود ،جمع ضخامت سنگهای پالئوزوئيك در منطقه پلدشت در حدود  244۵متر
است .واحدهای سنگي پالئوزوئيك به شرح زیر ميباشد.
سازند مولی

دونين مياني که عمدتا شامل سنگهای کربناته در قسمت خاوری منطقه مورد مطالعه ،جنوب دهکده ایالنلو شناخته
شده اند ،قاعده سکانس (ردیف) در منطقه رخنمون ندارد ،در سازند مولي در واحد قابل تشخيص است .یونيت پائين
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بيشتر شامل دولوميت که دانه ریز تا دانه درشت تغيير ميکند و بطور عمده دارای رنگ خاکستری است (یونيت  ،)۱در
قسمت باال دولوميت دارای بين الیه هائي از کوارتز ماسه سنگ ،ماسه سنگ و چندین الیه آهك ميگردد که دارای
آثاری چند از گاستروپود براکيوپود کرنيوئيد و بریوزا ميباشد .اما کليه فسيلها کریستاليزه و غير قابل مطالعه ميباشند .

دولوميت ها هم چنين دارای نودولهای چرتي ميباشند ضخامت این یونيت حدود  4۶۸متر است.

ﮐﺸ
ﻮر

یونيت  -2قسمتهای پائيني یونيت باالئي به وسيله آهك های فسيل دار ،خوب الیه بندی شده برنگ خ اکستری تيره
مشخص ميشود که دارای بين الیه هائي از شيلهای نازك الیه و حاوی بحد وفور فسيلهای براکيوپود ،تنتاکوليتس کرال
و ساقه های کرینوئيد ميباشد براکيوپودها و کرالها عموما در قسمتهای باالتر موجودند ،ضخامت این واحد حدود
 ۱4۸/ ۸0متر است .بوسيله براکيوپودهای زیرسن دونين مياني برای الیه های واحد باالئي تعيين شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

)Mesodouvillina cf. biramica (feed
Cupularostrum cf. recticostatum Brice
Schizophoria sp.
)Tenvicotella cf. dehmeriana (simon
Ztrypids.
Alatiformia sp.
Tenvicostella sp
Spinatrypa sp. Spinocyrtia sp.

تﻣ

همچنين نتيجه نيز بوسيله مطالعه کرالهای برداشته شده از این یونيت بدست آورده است .این کرالها عبارتند از:
?Stringophyllom affinflatum
Cystiphylloides sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

براساس موقعيت چينه شناسي و نتایج دیرینه شناسي بدست آورده از رسوبات دونين پلدشت ،آنها قابل مقایسه با
سازند معمولي در منطقه ماکو ميباشند ،اما بعلت گسله بودن قسمت پائيني آن قاعده این سازند بيرون زدگي ندارد.

و
اﮐﺘ

سازند مولي منطقه پلدشت در بعضي قسمتها قابل مقایسه با دولوميت سيب زارو آهك بهرام در خاور ایران ميباشد.

سازند ایالن قره

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند مولي بوسيله یکسری رسوبات دریاني بطور هم شيب پوشيده ميشوند که قابل مقایسه با سازند ایالن قره در
منطقه ماکو ميباشد (علوی-بلورچي  .)۱9۷۳ضخامت و ردیف سنگ شناسي این سازند تقریبا در سرتاسر منطقه ثابت
است .در جنوب دهکده ایالنلو بخصوص ،بشدت چين خورده و گسل خورده ميباشد .چندین بيرون زدگي در جنوب
دهکده دیوان دره نيز رخنمون دارد .چندین سبل  sillsدیا بازی در قسمتهای پائين سکانس این سازند را مشخص تر
ميکند .این سازند از دو واحد (یونيت) بشرح زیر تشکيل یافته است.
واحد (یونيت)

زﻣﯿ

این واحد در سرتاسر منطقه مورد مطالعه بطور وسيعي بيرون زدگي دارد .مجموع ضخامت آن حدود  ۳۸۵متر است.
این واحد بایك تناوب شيل (بطور عمده) برنگ خاکستری و آهکهای فسيلدار ماسه ای و مارلي با آثار فسفات ،مشخص

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميشود ،چند درون الیه از ماسه سنگ نيز دیده ميشود .فسيلهای براکيوپود ،کرال تنتاکوليتس رسانه های کرنيوئيد
بحد وفور موجود است .واحد شيلي سيلهای نازك و دیابازی را در درون خود دارند.
قسمت باالئي بوسيله الیه های کوارتز ماسه سنگ سفيد و خاکستری روشن در قاعده مشخص ميشود این قاعده
بوسيله تناوب شيلهای خاکستری تيره تا سياه و آهکهای نازك الیه فسيلدار حاوی آثار فسفات و کوارتز ماسه سنگ
ادامه پيدا ميکند .از ميان فسيلهایي که از قسمت پائين این واحد جمع آوری شده براکيوپودهای آن بشرح زیر بوسيله
ف .گلشني مطالعه شده اند.
Spinocyrtia sp.
Cyrtinopis sp.,
Cyrtina sp.
Cupularostrum recticostatum psice
Sulcathris sp.

این مجموعه براکيوپودها سن دونين را به واحد ميدهند اما کرالهای جمع آوری شده از انتهای هم ارز براکيوپودها که
شامل انواع زیر ميباشند سن فرازنين  Frasnianرا به این واحد ميدهند.
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Cyathophylum cf.
Hexaganun

عالوه بر آن نمونه های دیگری از براکيوپودها که از این واحد مطالعه شده اند سن فرازنين را بر ای این واحد مسجل
کرده اند.
واحد 2

این واحد بواسطه دارا بودن عمدتا دولوميت های خوب الیه بندی شده برنگ خاکستری تا خاکستری تيره حاوی

ﮐﺸ
ﻮر

نودولها و باندهای چرت و آهکهای دولوميتي در قسمت پائيني مشخص است .در داخل این سکانس (ردیف رسوبي)
درون الیه هائي چند از جنس ماسه سنگ و آهك نيز دیده ميشود فسيل به مقدار خيلي نادر در این واحد یافت شده
که این فسيلها هم کریستاليزه بوده و از طرفي خيلي بد حفظ شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

قسمت باالی این واحد مرکب از آهك های ضخيم الیه برنگ خاکستری تيره حاوی مقدار بسيار زیاد کرال ،براکيوپرد و
ميکروفسيلها است .آثار فسفات نيز عمدتا دیده ميشود .چندین درون الیه از شيلهای سبز نازك الیه نيز در قسمتهای
باالی بخش باالی این واحد به چشم ميخورد.
نمونه های ميکروفسيلي که برداشته شده و بوسيله ح -پرتوانر مطالعه شده براساس فسيلهای آن این قسمت از این
واحد سن کربنيفر پائيني را دارا ميباشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Eostaffella Parastrurei
Eoparastaffella cf. Simplex
Stabrunsiina sp.
Endothyra sp.
Crypotophillus sp.
Ostracods Bryosoa,

و
اﮐﺘ

این سن بوسيله مطالعه کرالهای این بوئيت قابل تائيد است .این کرالها بوسيله به قدس مطالعه شده اند.
Bothrophyllum sp.
Kueichophyllum yabei
Kueicho-phyllum c.f. yabei

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مطالعه براکيوپودهای این یونيت که بوسيله م  -احمدزاده انجام یافته ،سن کر بينفر آغازی را به آنها داده است.
Unispirifer sp.
Strophomenida
Rynchonellida.

ضخامت این واحد حدود  ۱90متر و بطور دگرشيب بوسيله رسوبات پر مين آغازی (سازندرود) پوشيده ميشوند.
واحدهای سنگی پرمين (گروه ایالنلو)

زﻣﯿ

سنگهای پرمين بطور وسيعي در جنوب خاوری منطقه بيرون زدگي دارند سنگهای پرمين این ناحيه مانند البرز
مرکزی قابل تقسيم بندی است ،که شامل سازند درود ،سازند روند سازند نسن ميباشند .سازندهای روته و نسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

(پرمين باالئي) در منطقه جلفای آذربایجان بوسيله جوانترین واحدهای سنگهای پالئوزوئيك بنام سازند علي باشي،
باالني ترین قسمت پرمين منطقه جلفای آذربایجان جانشين شده اند .چنانچه یکي از کاملترین این چهار واحد سنگي
در منطقه پلدشت را بنام گروه ایالنلو ناميده ایم .ضخامت رسوبات پرمين به بيش از  ۱2۵۵متر ميرسد ،در زیر
واحدهای چينه شناسي گروه ایالنلو مختصر شرح داده شده است.
سازند درود

این سازند بطور خيلي مشخص و واضح در حدود دهکده ایالنلو و جنوب خاوری دیواندره بيرون زدگي دارد .این سازند
مرکب از ماسه سنگ ،شيل و کنگلومرا است  ..در داخل سنگهای این واحد در این منطقه هيچگونه فسيلي دیده نشده،

رسوبات قرمز رنگ درود که در حد فاصل رسوبات پرمين مياني و باالئي و رسوبات کربناته کربينفر ميباشد ،در منطقه
بسيار مشخص و نمایان است ،دارای ضخامتي بيش از  ۱9۵/24متر است .سازند درود بطور هم شيب بوسيله رسوبات
آهکي سازند درود پوشيده ميشوند و خود نيز بطور دگرشيب آهکهای فسيلدار کرینفر (سازند ایالن قره) را پوشانده اند.
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سازند روته

در قسمت باختر منطقه سازند درود بطور هم شيب بوسيله آهکهای پرمين ،سازند روته پوشيده ميشوند .در اینجا
سنگهای کربناته پرمين بطور وسيعي با چين خوردگي مالیم و با الیه بندی و شيب منظم بخش است ،مشخصات این
سازند عبارتند از آهکهای خوب الیه بندی شده رنگ خاکستری روشن که عمدتا حاوی فوزولنبدها که از آن جمله و
ربکنيا است ميباشد .از ميان ماکروفسيلها کرالها و براکيوپودها را ميتوان نام برد در قسمتهای مياني ،آهکها دارای بين
الیه هاني از کوارتز ماسه سنگ آهك دولوميتي است .این سازند ميتواند به سه واحد تقسيم گردد.
 -آهك ،۔ ماسه سنگ ۔ آهك با درون الیه هائي از طبقات ماسه سنگ.ضخامت سازند در منطقه مورد مطالعه که در

ﮐﺸ
ﻮر

خاور دهکده ایالنلو مقطعي از آن اندازه گيری شده است حدود  ۶۷0متر است .آهکهای روته بوسيله س نگهای کربناته
سازند سن بطور هم شيب پوشيده ميشوند .براساس فسيلهایي که از آهکهای واحد را جمع آوری شده و بشرح زیر
ميباشند Early Murghabian .بدست آمده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Climacammina sp.
Cribrogenesina sp.
Permocalculus sp.
Stafella sp. Nankinella cf.
Glompira sp., Verbekina sp,
Geinitzina uralica
Globivalvulina vonderschitti
Globivalvulina vonderschitti
Globivalnulina biserialis
Vermiporella nipponica
Tuberitina sp.
Langella sp,
Agathammina sp.

واحد دوم که از ماسه سنگ حاوی فسيلهای زیر است و کوارتز ماسه سنگ است هيچگونه فسيلي ندارد .نمونه هایي که
از واحد سوم این سازند جمع آوری شده حاوی فسيلهای زیر است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Cribrogeneria sumatrana, climammina c. f., major,
Aghathammina, sp., Hemigordius sp.,
Glomospira sp., pseudorermiporella cf. sadalica,
Verbeekina sp, Staffetta sp,

این نمونه ها مبين سن مرغابين  Murghabianاست.
(ح  -پرتو آذر)
سازند نسن

زﻣﯿ

بيرون زدگيهای سازند نسن نيز در همان مکان رخنمونهای سازند رونه ميباشند ،ضخامت این سازند در منطقه مورد
مطالعه بيشتر از ضخامت آن در منطقه جلفا ميباشد( .استيانوف  ،)۱9۶9این سازند مرکب از آهك خوب الیه بندی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده برنگ خاکستری تا خاکستری تيره یا بين الیه هائي چند از الیه های آهك دولوميتي است ،در بعضي جاهها
سنگهای کربناته دارای نودولها و باندهای چرتي ميباشند ،در سرتاسر منطقه آهکها معموال فسيلدار و بخصوص

فرامينفر هستند ،مقطعي که از سازند نسن در خاور دهکده ایالنلو اندازه گيری شده ضخامتي معادل  ۳۵0متر دارا
ميباشند براساس فسيلهای موجود در نمونه هایي که جمع آوری شده سن مرغابين باالني را دارا ميباشند .نمونه هایي
که از الیه های باالتر گرفته شده دارای فسيلهائي با سن جلفين  Julfianهستند ،این فسيلها عبارتند از:
Reichelina sp. - paleofusulina sp. - Geinitzina sp.
Codonofusiella cf. eriki, pachyphloria sp.
Ichtyolaria primitira, paileobigerina sp.
Langella sp., Neoendothyra cf. parva, fuberitina sp.
Globirolvulina sp, Climocannina sp, cryptoseptida

و دهها فسيل دیگر.
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سازند على باشی

سنگهای کربناته پر مين باالئي یعني سازند نسن بوسيله سنگهای سازند على باشي پوشيده ميشوند ،و این بخش
تدریجي بوسيله ساوند اليکا مربوط به تریاس پوشيده ميشوند .بهرحال وجود رخساره قرمز و آهندار در قسمت باالی
سکانس پرمين باالئي ممکن است دليل بر یك دگرشيب سئوال انگيز باشد ،نام سازند على باشي ،از کوه على باشي در
جنوب باختری شهر جلفا گرفته شده است( .جنوب رود ارس)
این نام برای واحد سنگي که در کوههای البرز بين سازند نسن در پائين و الیه های آهکي نازك خاکستری روشن
کرایادار ۔ اليکا در باال قرار گرفته پيشنهاد شده است .سازند  Ali - Bashiالیه های  ۶۱تا  ۵2مقطع چينه شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

استپانوف و همکاران را که سال  ۱9۶9معرفي شده شامل ميباشد .این سازند معادل الیه های تحول پرمين  -تریاس
ازون فيزونبت دار و آهکهای پاراتيروليت دار ميباشد (واحد.)F

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند على باشي شامل یك تناوب از آهکها و شيلهای قرمز رنگ است ،قسمت باالی آن از آهکهای خاکستری مایل به
قرمز ساخته شده است که حاری پاراتيروليتس  Paratirolitesاست این آهك ميان یك بخش از سازند علي باشي
ميباشد .که باعث شناسائي آن ميگردد .ضخامت سازند على باشي متفاوت و از چند متر در باختر به  ۱9متر در خاور

تﻣ

منطقه مورد مطالعه تغير ميکند ،یك مقطع چينه شناسي از سازند على باشي در شمال خاوری دهکده ایالنلو که خوب
بيرون زدگي دارد .اندازه گيری شده است .سازند علي باشي به مقدار زیادی حاوی فسيلهای آمونيت ،آمونوئيد و

ﺸ
ﺎﻓﺎ

براکيوپود و سایر فسيلهای دیگر است .از ميان آمونيت هائي که بوسيله دکترك ،سيد امامي مطالعه ش ده سن پرمين
باالئي بدست آمده است.

و
اﮐﺘ

)Pseudogastrioceras obichianum (Moller
Schenerenites sheryreni Teichert and kumel
)Paratirolites spinosus (sheryrew
)Paratirolites kittli (Stoyanow
)Paratirolires mojsisavicsi (stoyanow

ميکروفسيلهای زیر که در نمونه های جمع آوری شده از این سازند بدست آمده و شامل فسيلهای زیر ميباسند ،سن
باالني ترین قسمت پرمين را نشان ميدهند (که معادل  Darashamميباشد).

مزوزوئيك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Parajlobivalvulina mira codonofusiella sp.,
Hemigodius sp., pseudolangella ct, fragilis, Ichtyolaria,
Nessenensis, pseudonermiporella sp. permocalculus sp.
Permocalculus fragilis, Gymnocodium cf. bellerphonitis
Mizzia cf. yabei, paleofusolina cf. Pseudopsisca.

زﻣﯿ

رسوبات مزوزوئيك بطور وسيعي در قسمت خارری منطقه مورد مطالعه بيرون زدگي دارند .رسوبگذاری از آهکهای
نازك الیه حاوی پلسي پود ،آمونيت ،و آنار کرم و آهکها ،ورميکوله و آهکهای ضخيم الیه و دولوميت مربوط به سازند

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اليکا شروع ميشود.
سنگهای مربوط به ژوراسيك و کرناسه پائين در منطقه پلدشت بيرون زدگي ندارند .چندین بيرون زدگي مربوط به

کرتاسه باالني از جنس آهك و آهکهای مارلي دیده ميشود که قسمتهای قاعده این سنگها نيز رخنمون ندارند.
سازند اليکا (تریاس)

سنگهای تریاس که سطح وسيعي را در منطقه پلدشت پوشانده اند دارای همان ردیف رسوبي است که بوسيله

استيانوف ( )۱9۶9در منطقه جلفای آذربایجان مورد بررسي قرار گرفته است .بيشترین گسترش در خاور منطقه مورد
مطالعه قرار دارد که بيشتر مرکب از قسمت آهکي پائيني (قسمت پائين سازنة اليکا) و دولوميت های قسمت باالئي

(قسمت باالئي سازند اليکا) است.
 4۷۷متر ضخامت قسمت پائين سازند اليکا بوسيله یك تناوب از آهکهای ورميکوله دار ،نازك الیه و خاکستری روشن
و حاوی آمونيت و پلسي پود مشخص است .در داخل این تناوب الیه های مارلي و افقهای دیابازی نيز موجود است و

6

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
قسمت باالئي این تفاوت که دارای  ۱۵۸متر ضخامت است دارای رنگ خاکستری روشن نازك الیه و از آهك دولوميتي
و دولوميت تشکيل یافته است.
قسمت باالی سازند البکا با نزدیك به  200متر ضخامت از یك ردیف یکنواخت از دولوميت های خاکستری تا
خاکستری تيره ضخيم الیه تا ماسيو (توده ای) و بدون هيچگونه آثار فسيلي مشخص است از سازند اليکا نيز یك مقطع

ميباشد .دوگونه  Clariaia aurita Houer , Claraia stachie - Bittherفراوان تر از سایرین ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

چينه شناسي در  ۵کيلومتری خاور دهکده ایالنلو اندازه گيری شده است .این سازند .بطور دگرشيب بر روی سازند
علي باشي قرار ميگيرد.
از ميان فسيلهای موجود در آهکهای قسمت پائيني ميتوان از انواع کالرابا نام برد که خوب حفظ شده و قابل مطالعه
آمونيت هائي که در همين الیه ها پيدا شده خيلي بد حفظ شده و قابل دترمينه نبوده اند .عالوه بر آن در الیه های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آهکي روی سيل دیابازی مقدار زیادی  Clariaia aurita - Hauerموجود ميباشد .از روی کالراهای  -موجود سن
قسمتهای پائيني سازند اليکا معادل اتاژ ( Scythianاسکيتين) ميباشد که در اتحاد جماهير شوروی و منطقه جلفا نيز
همين سن را بر آنها تعيين کرده اند .دولوميت های باالئي بر اساس موقعيت چينه بندی ميتواند سني معادل تریاس
مياني داشته باشد.

تﻣ

کرتاسه پایانی (باالئی)

ﺸ
ﺎﻓﺎ

یك ردیف یکنواخت از نهشته های دریائ ي مربوط به کرتاسه باال بصورت بيرون زدگيهائي پراکنده در منطقه پلدشت
رخنمون دارد ،از خصوصيات بارز سنگ شناسي سنگهای کرتاسه باال اینست که در سرتاسر منطقه دارای ترکيب و
جنس یکنواخت و پایداری است .بيشترین خصوصيت آنها رنگ روشن مانند خاکستری ،صورتي ،مایل به قرمز است.

و
اﮐﺘ

دارای الیه بندی خوب با درون الیه هائي از آهکهای مارلي و بيشتر آهك ماسه ای است آهك معموال بطور عمده دارای
ميکروفسيل است و در بعضي جاهها دارای اکينيد ،پلسي پود ،گاسترپود و سایر آثار فسيلها ميباشند ،تعداد زیادی

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نمونه از نقاط مختلف کرتاسه جمع آوری شده است .از ميان آنها یك نمونه از  2کيلومتری باختر اهلل وردی کندی
حاوی فسيلهای زیر است که سن سنومائين  -توروئين را نشان ميدهند.
Hedbergella sp.
Heterohelix sp
Pithonella oralis
Calciphaerula innominata
Stomiosphoera sphaerica

نمونه هائي که از  4کيلومتری جنوب باختری دهکده بتسيدليك  Tapasidalikبرداشته شده سن ستومانين
(سانتونين) را نشان ميدهد ،و همچنين نمونه هائي که از نقاط مختلف جمع آوری شده اند با وجود فسيلهای زیر سن

زﻣﯿ

سانتونين  -کامپانين را نشان ميدهند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Globotruncana lapparenti
Globotruncana lapparenti tricarinata
Golobotruncana carinata
Globotruncana bulloides
Globotruncana arca
Biglobigerina sp
Pithonilla ovalis
Lenticulina sp

و باالخره نمونه ای دیگر که از باختر دهکده اهلل وردی کندی برداشته شده حاوی فسيل هائي است که دارای سن
کامپانين ماستریستين است.
Orbitoides sp.
Siderolites sp.
Globotruncana, arca
Globotruncana sp
Hedbergella sp.
Heterohelix sp.
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در منطقه مورد بررسي قاعده سنگهای کرتاسه باالئي بيرون زده نيست ،و هميشه دارای همبری گسله با سازندهای
دیگر ميباشد ضخامت سنگهای کرتاسه حدود  ۳00متر در سرتاسر منطقه است.
ترسياری

در بين سنگهای دوران سوم ( ترسياری) نهشته های انوسن و اوليگوسن پائيني در منطقه پلدشت موجود نيست از
سنگهای اوليگوسن ميوسن ،تنها چند بيرون زدگي کوچك در مرز ایران و اتحاد جماهير شوروی رخنمون دارد ،اما
نهشته های قاره ای ميوسن باالني سازند قرمز باالیي دارای توسعه بسيار خوبي در سطح منطقه مورد مطالعه ميباشد.

ﮐﺸ
ﻮر

اوليگوسن  -ميوسن «سازند قم»

رسوبات دریائي اوليگوسن باالئي  -ميوسن آغازی «سازند قم» در منطقه پلدشت توسعه خوبي ندارد .تنها چند بيرون
زدگي کوجك شمالي ترین قسمت خاوری منطقه جائيکه سد ارس بنا شده است ،رخنمون دارد .اما «در خاك اتحاد

جمع آوری شده مطالعه شده اند .سن اکتياتين  Aquitanianرا نشان ميدهند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شوروی دارای پوشش وسيعي است و عمدتا مرکب از مارل سبز آهك مارلي و ماسه ای و آهك برنگ خاکستری روشن
و حاوی ميکروفسيلها پلسي پودها اکينيدها ،کرالها (مرجانها) و اهك است ،بر اساس ميکروفسيلهاني که در نمونه های

تﻣ

Miogypsina globulina
Mogypsina sp
Operculina complanata
Nephrolepidina sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميوسن باالنی (سازند قرمز باالئی)

رسوبات ق اره ای مربوط به ميوسن باالئي سطح وسيعي از قسمتهای شمالي منطقه پلدشت را در برگرفته اند .این

و
اﮐﺘ

رسوبات معموال سازندهای قدیمي را با یك شيب مالیم مي پوشاند .این رسوبات دو بخش را ميتوان مشخص کرد
قسمت پائيني بوسيله به کنگلومرای قرمز تا قرمز تيره و تناوبي از مارل قرمز ،ماسه سنگ متقاطع الیه و دانه درشت
متمایز است و بيرون زدگي وسيعي را در خاور منطقه دارا ميباشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخش بعدی مرکب از تناوب مارل ترمز و خاکستری مایل به سبز است و بسمت باختر ضخامت زیادتر گشته و حاوی
الیه های گج ميگردد .در باالترین قسمت این بخش متشکل از مارل قرمز و مارلهای رس دار با عدسيهای ماسه سنگي
خوب سفت نشده ميباشد .در شمال منطقه مورد مطالعه مارلهای ميوسن پشت سر هم چين خورده و طاقدیس و
ناودیسهای متعددی را به وجود آورده است حميخامت این رسوبات در منطقه پلدشت بالغ بر  ۶00متر ا ست.
از لحاظ ترکيب سنگ شناسي ،نهشته های قاره ای ميوسن باالئي در منطقه مورد مطالعه قابل قياس با سازند
کواترنر

زﻣﯿ

قرمز باالئي ایران مرکزی و سمال باختری ایران ميباشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگها عمدتا از نهشته های رسوبي قاره ای و سنگهای ولکانيکي جوان تشکيل یافته اند .این سن گها به  4تيپ
تقسيم شده اند:
تهسته های تراسها  -ابرهنها  -تراورتن ها و الواهای بازالتي.

آبرفتها و تراسها و الراها قسمت وسيعي از منطقه را مي پوشانند ،به جز تراورتن که توسعه زیادی ندارد.
تراس ها

این نهشته ها بصورت طبقات کنگلومراني ثابت بصورت یك دگر سيب زاویه ای بسيار مشخص سازندهای قدیمي تر را
پوشانده اند .اجزاء تشکيل دهنده این کنگلومراها دارای ترکيب متنوع و متفاوتي نسبت به نقاط مختلف بوده و اندازه
این اجزاء از چند ميليمتر تا بيش از  ۵0سانتي متر ميرسد ضخامت این نهسته ها نيز متفاوت است .حداکثر ضخامت
این نهشته در نزدیکي دهکده نازك حدود  ۶0متر است.
تراورتن

این واحد مرکب از تراس های تراورتن است که چند کيلومتر مربع را در بر گرفته و دارای ضخامت متفاوتي است در
نزدیکي دهکده قوج کندی حداکثر ضخامت این سنگها در حدود  2۵متر است .غرب دهکده عزیز کندی و بسياری
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جاهای دیگر در طول جاده اصلي آسفالته مابين اهلل وردی کندی و تپسيدليك Tapasidalikتراورتن برنگ سفيد و یا
زرد بوده عموما در قسمتهای پائين برشي ميباشند ،در این قسمت قلوه های قدیمي بوسيله خميره کربنانه سيمانته
شده اند .در حال حاضر نيز در تقاطي که چشمه های معدني در حال جوشش هستند رسوب کربنات کلسيم بطور
مستمر گذاشته ميشود.
آبرفت

قلوه های جوان بصورت نهشته های مخروط افکنه ای که دامنه کوهها روی دشت های کوچك مجاور منطقه وسيعي را
در برگرفته اند جوانترین سنگهای منطقه بصورت قلوه های سفت نشده و ماسه های نرم کف رودخانه ها ميباشند ،این

ﮐﺸ
ﻮر

رسوبات در حال حاضر نيز فعال اند.
تراسها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این نهشته ها بصورت طبقات کنگلومراني ثابت بصورت یك دگر سيب زاویه ای بسيار مشخص سازندهای قدیمي
تر را پوشانده اند .اجزاء تشکيل دهنده این کنگلومراها دارای ترکيب متنوع و متفاوتي نسبت به نقاط مختلف بوده
و اندازه این اجزاء از چند ميليمتر تا بيش از  ۵0سانتي متر ميرسد ضخامت این نهسته ها نيز متفاوت است.
حداکثر ضخامت این نهشته در نزدیکي دهکده نازك حدود  ۶0متر است.

تﻣ

تراورتن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد مرکب از تراسهای تراورتن است که چند کيلومتر مربع را در بر گرفته و دارای ضخامت م تفاوتي است در
نزدیکي دهکده قوج کندی حداکثر ضخامت این سنگها در حدود  2۵متر است .غرب دهکده عزیز کندی و بسياری
جاهای دیگر در طول جاده اصلي اسفالته مابين اهلل وردی کندی و تپسيدليك Tapasidalikتراورتن برنگ سفيد و

کلسيم بطور مستمر گذاشته ميشود.
آبرفت

و
اﮐﺘ

یا زرد بوده عموما در قسمتهای پائين برشي ميباشند ،در این قسمت ق لوه های قدیمي بوسيله خميره کربنانه
سيمانته شده اند .در حال حاضر نيز در تقاطي که چشمه های معدني در حال جوشش هستند رسوب کربنات

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قلوه های جوان بصورت نهشته های مخروط افکنه ای که دامنه کوهها روی دشت های کوچك مجاور منطقه وسيعي را
در برگرفته اند جوانترین سنگهای منطقه بصورت قلوه های سفت نشده و ماسه های نرم کف رودخانه ها ميباشند ،این
رسوبات در حال حاضر نيز فعال اند.
الواهای جوان

این سنگها در حد شمال باختری منطقه مورد مطالعه در حواشي پلدشت بيرون زدگي دارند و از کوههای آتشفشاني و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

فعال آرارات واقع در نزدیکي مرز ایران و ترکيه سرچشمه گرفته اند .این الواها از ارتفاعات خاوری کوههای آرارات در
طول دره ماکو جریان یافته و زمينهای پست را پوشانده است .جریان الوا تا خاور شهر پلدست ادامه دارد ،اما روند
جریان آنرا قسمت خاور و خاك اتحاد جماهير شوروی رودخانه ارس قطع کرده و در نتيجه اثری از الواها در آن سوی
رودخانه ارس دیده نميشود الوا مرکب از بازالت آلکالين سياه و قهوه ای  -قهوه ای تيره بوده و ساختمان حفره ای و
طنابي در این سنگها معمول است .بافت این سنگها در زیر ميکروسکپ پورفيری و ميکر وپورفيری است که از نظر کاني
شناسي از اوليوین های اتومورف و سالم ،همراه با کانيهای اوپاك ،پيروکسنهای کال" تجزیه شده به کربنات و

پالژیوکالزهای سالم و اتومورف تشکيل شده است.
زمينه این سنگ از سوزنها تا تيغه های سالم پ الژیوکالز تشکيل شده که در فواصل این تيغه های پالژیوکالز و بلورهای
اوتومورف بيروکسن از نوع اوژیت که دارای ادخالهای کانيهای او پاك هستند و بلورهای بي شکل آناليسم قرار گرفته
اند پراکندگي کانيهای او با بيشتر در ارتباط با کاني پيروکسن ميباشد.
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زمين ساخت
زمين ساخت تاریخی

مهمترین حرکات زمين ساختي (کواهزاني و خشکي زاني) و اثرات آنها بطور خالصه بشرح زیر است:
 خشکي زاتي کر بينفر  -پرمين (وارسکين )variscanحرکت خشکي زائي  Variscanبوسيله یك دگر شيب واضح در قاعده پر مين (سازند درود) مشخص است.
گواه این خشکي زاني در جنوب خاوری منطقه مطالعه شده مشاهده شده است.

ﮐﺸ
ﻮر

 -خشکي زایي برمين – تریاس(palatinian) .

این حرکت آرام خشکي در  ۸کيلومتری خاور دهکده ایالنلو تشخيص داده شده است ،این مسئله بوسيله یك
پسروی در انتهای رسوبات پرمين سازند على باشي مسجّل شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خشکی زائی کرتاسه باالئی

سنگهای کرتاسه باالئي هميشه ميتواند با یك همبری گسله با نهشته های پ النوزوئيك و مزوزوئيك مشاهده شود.

تﻣ

متاسفانه گواه روشني برای این خشکي زائي در این منطقه پيدا نشد ،اما در مقایسه با سایر نقاط احتمال چنين حرکتي
را نميتوان رد کرد.
کوهزایی پيش از اوليگوسن – ميوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این حرکات بوسيله یك دگرشيب زاویه ای در قاعده اوليگوسن «سازند قرمز باالئي» با اوليگوسن  -ميوسن ،سازند قم»
در آذربایجان مشخص شده اند .این حرکات با وجود فقط چند بيرون زدگي از سازند قم در منطقه مورد مطالعه ميتواند
حرکات پليوسن – پلسيتوسن

و
اﮐﺘ

پيدا شود (مرز ایران و اتحاد جماهير شوروی) اما این حرکات نيز بطور مستقيم نميتوانند در منطقه مشاهده شوند.
جوانترین فاز چين خوردگي در این فاصله زماني اتفاق افتاده است .بيان این موضوع قابل اهميت است که ،ریخت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شناسي عمومي فعلي منطقه مورد مطالعه همان صورتيکه در سایر قسمت های ایران مورفولوژی ناشي از این فاز جوان
ميباشد ،ساخته شده است .یعني اینکه در سایر قسمتها هم مورفولوژی فعلي موجود همانند این منطقه مدیون این فاز
(پليوسن – پلنيستوسن) ميباشد.
تظاهر جوانترین بازالتها که از آتشفشان آرارات در این منطقه منشأ گرفته اند بيانگر آخرین حرکات کوهز ائي در منطقه
مورد مطالعه باشد.
اشکال ساختمانی

زﻣﯿ

در جنوب منطقه مورد مطالعه یك واحد عمده تکنوتيکي با روند جنوب خاوری  -شمال باختری "  " NW – SEقابل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تشخيص است ،در این واحد تکتونيکي (زمين ساختي) نبودها ،دگرشيبي های فرسایشي و دگرشيبي های زاویه دار
متعددی بين پالئوزوئيك باال تا رسوبات جوان وجود دارند .و از ویژگيهای این واحد تکتونيکي چين خوردگي مالیم و
گسل خوردگي ميباشد.
گسلهای موجود انجمان سازنده و کنترل کننده و موثری در منطقه نميباشند که بتوان روی آنها بحث نمود بلکه تنها
چند گسله ترمال از نوع امتداد لغز سي آهکهای پالئوزوئيك و تریاس را قطع کرده است که دارای روند شمال خاوری
جنوب باختری ميباشند یکي دیگر از شواهد فعاليت های زمين ساختي در منطقه وجود چشمه های تراورتن زا
ميباشد.
سرچشمه های معدنی

در این منطقه اندیس و یا سر چشمه معدني خاصي در حين مطالعات زمين شناسي مشاهده نگردید و حتي کارهای
قدیمي نيز که حاکي وجود ذخائری در داخل سنگهای منطقه باشد موجود نيست .ولي آنچه در این زمينه ميتوان بيان
نمود وجود چشمه های آهك زائي است که اکنون نيز این چشمه ها رسوبات آهکي بجای ميگذارند.
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در اطراف دهکده های اهلل وردی کندی و پتسيدليق بيرون زدگيهائي از تراورتن موجود است که ممکنست قابل
استفاده و بهره برداری باشند از طرفي بازالتهای جوان اطراف شهرستان ماکو در منطقه نيز وسعت زیادی دارند و دارای
شکستگي ها چند ضلعي بوده و در بلوکهای کوچك و بزرگ شکسته شده و براحتي جهت مصارف سنگ بنا و زیربنای
ساختماني در حد وسيعي مورد استفاده قرار گرفته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

عالوه بر آن آهکهای کرتاسه باال و آهکهای پرمين با ضخامت زیاد قابل بهره برداری جهت سنگ ساختماني و تهيه
آهك و با سيمان ميباشند از کانيهای فلزی اصال در منطقه خبری نيست .
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