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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  - 5761مر زبان
جغرافیا و زمین ريخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

گستره نقشه مرزبان در شمال باختري ايران ،شمال استان همدان و جنوب خاوري استان زنجان ،در چهارگوش
کبودرآهنگ و در محدوده ي طول هاي خاوري َ 30و  48ºتا َ 00و  49ºو عرض هاي شمالي َ 30و  35ºت ا َ 00و 36 º
واقع شده است .از نظر تراکم جمعيتي در بيشتر مناطق تراکم جمعيت زياد است .به گونه اي که تراکم نسبي
جمعيت در استان همدان و زنجان 87 ،نفر در هر کيلومترمربع است .روستائيان بيشتر به کارهاي ي چون زراعت،
باغداري ،دامداري ،صنايع دستي ،حمل و نقل و خدمات مشغول اند و از عمده محصوالت کشاورزي مي توان به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گندم ،حبوبات ،صيفي جات اشاره کرد و گويش اصلي استان ترکي است.
ورقه هاي مجاور مرزبان عبارتند از :آوج (خاور) ،کبودرآهنگ (جنوب) ،زرين (باختر) قيددر (شمال) .از نظر آب و
هوايي اين منطقه در محدوده اقليم معتدل کوهستاني قرار دارد و داراي دشتهاي تراکمي است .ب دين سان که بافت

تﻣ

خاك دشتها در نزديكي ارتفاعات درشت دانه است و با دور شدن از کوه ها ريزدانه مي شود .بر اين پايه ،فعاليتهاي
کشاورزي منطقه در بخش هاي مرکزي دشت ها به زراعت و در حاشية آنها به باغداري اختصاص يافته است .فصل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بارندگي ساليانه ،کم و بيش ،از ميانه هاي پاييز تا اواخر بهار بصورت باران و برف و تگرگ است ولي بعضي مواقع
بارندگي تابستاني نيز ديده مي شود .ميانگين بارندگي ساليانه در ايستگاه همدان که در شرايط به نسبت معتدل تري
واقع شده است در حدود  343ميلي متر بارندگي در سال است.

و
اﮐﺘ

در گستره ورقه مرزبان رودخانه هاي دائمي روان نيست ولي داراي رودخانه هاي متعدد فصلي است .به طور کلي،
بلنديهاي منطقه به گونه اي مجزا در سراسر گستره پراکنده اند و دشت هايي ميان آنها را فرا گرفته اند .مهم ترين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين ارتفاعات عبارتند از کوه فرقان ـ کوه خندان چكان در جنوب خاوري کوه بوقاني در جنوب باختري و کوه بزرگ
و خوشنام در شما ل خاوري که از ميان آنها کوه بوقاني که از سنگهاي دگرگوني واحد  Jmسامان يافته است ،با
ارتفاع  2826متر بلندترين و بخش دشت ـ شمال خاوري ناحيه با ارتفاع  1697متر پست ترين محلهاي گسترة
نقشه را تشكيل مي دهد.
مهم ترين جاده آسفالته ورقه که شهرستان قيدار در شمال (خارج از نقشه) را به کبودرآهنگ در جنوب نقشه (خارج
نقشه) ارتباط مي دهد از روستاهاي گوگجه ييالق و قوطي آباد مي گذرد .هم چنين جادههاي روستاهاي نورآباد ـ

زﻣﯿ

جرين ـ آز انبار به حسن آباد در شمال خاوري و علي آباد ـ مشهد ـکامشكان ـ چنگو و خنداب اميرآباد در خاور و
کهر يز بغازي ـ خورنده و قره بالق و حسين آباد در جنوب باختري ،دوالب و حسين آباد در شمال خاوري نيز

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آسفالته است.
از ديدگاه زمين ريخت شناختي به طور کلي ،ارتفاعات منطقه به صورت مجزا در سراسر گستره پراکنده اند و
دشتهايي ميان آنها را فرا گرفته اند .ارتفاعات منطقه را مي توان به  2بخش تقسيم کرد:
 ارتفاعاتي با سيماي عمومي نرم فرسا و در ه هاي به نسبت پهن و کم عمق که از سنگهاي دگرگونه ) (Jmـ ائوسنو اليگوميوسن در زون سنندج ـ سيرجان است.
 ارتفاعاتي با سيماي عمومي صخره ساز و دره هاي باريك و عميق که اين شكل را مي توان در زون البرز يا شما لخاوري نقشه مالحظه کرد.
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موقعیت ساختاري منطقه

گسترة نقشه در دو محدوده پر تحرك ساختاري ايران يعني به زون البرز (شمال خاوري) و زون سنندج ـ سيرجان
جاي گرفته و بهمين روي فازهاي دگرگوني و ماگماتيسم مهمي در تكوين مسائل زمينشناسي آن نقش داشته اند.
م.ح .بلورچي ( ) 1977اين پهنه ساختاري را در محدودة گسترة نقشه ،زون آوج و رزن ناميده است .وجود سن گ هاي

ﮐﺸ
ﻮر

گوناگون رسوبي ،دگرگونه و آذرين همراه با تغيير شكل يا متن آنها موجب پيچيدگي زمين شناختي اين منطقه شده
است.
چینه نگاري زون سنندج ـ سیرجان

واحدهاي سنگ چينه اي رخنمون يافته در محدوده زون سنندج ـ سيرجان اين ورقه از قديم به جديد عبارتند از:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي Jm

سنگهاي اين واحد عبارتند از :شيست ،سمي شيست  ، Semi schistسنگ ماسه هاي کمي دگرگونه و سنگهاي
ولكانيك دگرگون شده که به احتمال متعلق به ترياس بااليي و ژوراسيك هستند و گهگاه در ميان آنها سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

آهكهاي کريستاليزه و سنگهاي آذرين دگرگونه نيز ديده مي شوند .از جمله سنگهاي ولكانيك دگرگونه مي توان به
توف اسيدي ،سنگ کوارتز فل دسپاتي ،سنگي سرشار از کانيهاي فيلوسيليكاته ـ کوارتز سينيت ،برش ولكانيكي با
ترکيب ريوداسيت اشاره کرد .و از جمله سنگهاي نفوذي در اين واحد مي توان به سنگ آلكالي ميكروديورتيك،
آلكالي ميكروگابرو ،آلكالي دياباز ـ آلكالي دولريت ـ دياباز و مونروگابرو را اشاره نمود.
پيدايش اين واحد از ناحيه اي به ناحيه اي به شرح ذيل تغيير مي نمايد:

و
اﮐﺘ

 در ناحيه قره بوالغ اين ن هشته ها از قديم به جديد عبارتند از :شيست و اسليتهايي به رنگ سبز روشن ،خاکستري،خاکستري تيره ،سنگ آهكهاي خاکستري روشن کريستاليزه حاوي قطعات فسيل و مرجان و در رأس سنگ ماسه
دگرگون شده به رنگ سبز تيره ـ شيست هاي ماسه اي و ساب آرکوز دگرگون شده به سمت سمي شيست.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد سنگي توسط سنگهاي اربيتولين دار کرتاسة زيرين و يا ائوسن به صورت ناپيوسته پوشيده شده است.
ترکيب کاني شناختي سمي شيست عبارتند از :کوارتز ،فلدسپات و کانيهاي اکسيدآهن با جهت يافتگي در امتداد
شيستوزيته سنگ و هم چنين جهت يافتگي کانيهاي فيلوسيليكاته نيز قابل مالحظه است.
 در کوه خارکن سنگهاي اين واحد شامل :اين سنگها در ا ين ناحيه يك ناوديس شكنجي را تشكيل مي دهند دارايستبراي در حدود  2000متر که مي توان  2واحد را به طور مشخص از پايين به باال تشخيص داد:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

 اسليتهاي سبز تا خاکستري روشن که گهگاه سنگ ماسه هاي دگرگونه آن را همراهي مي کند .اين واحد بصورتيك واحد نرم فرسا رخنمون دارد.
 تناوب اسليت هاي سبز تا خاکستري روشن و سنگ ماسه هاي دگرگونة تيره رنگ همراه با متاولكانيكهاي چهرهساز که در ناحيه گسترش به نسبت دارند و سيماي آن چهره ساز است.
ترکيب عبارتست از کاني شناختي سنگهاي متاولكانيك از فلدسپات ـ کوارتز و ولكانيك هاي فيلو سيليكاته قاعده

سنگهاي  Jmنامشخص است ولي به صورت ناپيوسته توسط سنگهاي اليگوميوسن سازند قم پوشيده مي شود.
بلورچي در سال  1358در چهارگوش کبودرآهنگ با توجه به قطعات آمونيت  Henielites sp.درون اين واحد و با
توجه به آهكهاي اربيتولين دار کرتاسة زيرين روي آنها اين واحد را ترياس زبرين ـ ژوراسيك در نظر گرفته است.
واحد سنگ چينه اي Jm 1

در جنوب قره بوالغ اين واحد سنگي به ستبراي حدود  70متر در داخل واحد سنگي  Jmرخنمون دارد .اين واحد
سنگي شامل سنگ آهك خاکستري مايل به آبي ـ متوسط تا ضخيم الية کريستاليزه است که به فراواني داراي
فسيلهاي مرجان کريستاليزه است .اين واحد را گهگاه دولوميتهاي زردرنگ همراه با رگه هاي کلسيت و چرت
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همراهي مي کند .با توجه به فراواني فسيل مرجان ها و شباهت رخساره اي ،شايد بتوان سن اين واحد سنگي را به
ترياس بااليي نسبت داد.
واحد سنگ چينه اي K lc

قاعدة سنگهاي کرتاسة زيرين در نواحي روستاي تخت و خورنده قره بوالغ با ستبراي حدود  20متر به صورت
ناپيوسته بر روي سنگهاي دگرگوني  Jmقرار دارد .اين واحد سنگي شامل تفاوت کنگلومرا و سنگ ماسة کوارتز
آرنيت روشن است .کنگلومراي يادشده داراي جورشدگي بد ـ گردشدگي بد و فشردگي به نسبت خوب ه مراه ب ا
سيمان سيليسي است و عمده قلوه هاي آن مربوط به چرت ـ قطعات سنگهاي دگرگونه و سنگ ماسه است .در

ﮐﺸ
ﻮر

بررسي هاي تيغه نازك سنگ ماسه کوارتز آرنيتي شواهد زير قابل ذکر است:
اندازة دانه ها ،متوسط بلور ـ نيمه گرد تا گرد ،فشردگي دانه ها خوب و جورشدگي خوب و کانيهاي اصلي و تشكيل

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دهندة آن به ترتيب کوارتز ،و تا حدي فلدسپات است .قطعات سنگي ،بطور عمده شامل چرت ماسه س نگي و قطعات
دگرگوني چون قطعات فيليتي است.
واحد سنگ چينه اي Kll1

تﻣ

سنگهاي آهكي اربيتولين دار کرتاسه زيرين مانند واحد  Klcدر نواحي روستاي تخت ـ خورنده قره بوالغ با ستبراي
حدود  400متر به صورت هم شيب بر روي واحد سنگي  Klcقرار دارد و خود توسط واحد  K2 l.shپوشيده مي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد سنگي شامل سنگ آهك خاکستري مايل به آبي ـ متوسط تا ضخيم اليه که گهگاه داراي گرهكهاي چرتي
و رگه هاي کلسيتي به ضخامت حدود  cm 30است .اين سنگ آهكها در برخي نقاط به طور جانبي تبديل به
دولوميت هاي آجري رنگ مي شود.

واحد سنگ چينه اي K2l.sh

و
اﮐﺘ

بررسي هاي ديرينه شناختي ،سن اين واحد را کرتاسه پايين (آپتين ـ آلبين زيرين) تعيين کرده است.
Orbitolina sp., Lenticulina sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد سنگي را مي توان تنها در باختر غالم ويس و جنوب باختري خورنده با ستبراي حدود  550متر مشاهده
کرد .اين واحد شامل تناوب سنگ آهك آرژيلي و شيل آهكي خاکستري مايل به سبز است .سيماي عمومي آن نرم
فرسا و به رنگ خاکستري است .همبري اين واحد با واحد بااليي خود به صورت ناپيوسته با سنگ آ هكهاي تخريبي

زﻣﯿ

ائوسن  Elدر شرق غالم ويس و در جنوب باختري خورنده با سنگهاي اوليگوميوسن است .براساس نتايج فسيل
شناسي سن اين واحد بعلت در برداشتن ميكروفسيلهاي زير کرتاسة بااليي (سنونين) تعيين شده ا ست.
Globigerinelloides sp.
Marginotruncana sp.
Praeglobotruncana sp.
Hedbergella spp.

شيلهاي خاکستري مايل به سبز اين واحد در برخي نقاط مانند جنوب باختري خورنده حاوي نودولهايي آمونيت دار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است که چند تكه نامشخص از آنها يافت شده است.

واحد سنگ چينه اي K2t

اين واحد سنگي را تنها مي توان در باختر روستاي غالم ويس و در رأس واحد سنگي  K2l.shمالحظه نمود که از نظر
سني هم ارز با قسمت بااليي واحد  K2 l.shاست .اين واحد سنگي شامل توف شيشه اي است و ترکيب کاني شناختي
آن عبارت است از:
 بلورهاي فلدسپات نيمه شكل دار ـ ريز تا متوسط که ترکيب آنها بطور عمده سديك است و تجزيه به کانيهايرسي و سريسيت از خود نشان مي دهد.
 کوارتز به صورت بلورهاي ريز تا متوسط و بي شكلقطعات سنگي شامل قطعات ولكانيكي با ترکيب بطور عمده شيشه اي و سديك ـ قليايي (شايد تراکيتي ـ تراکي
آندزيت) است.
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واحد سنگ چينه اي El

اين واحد در جنوب روستاي غالم ويس گسترش دارد و شامل سنگ آهك زيست آواري نوموليت دار متوسط اليه به
رنگ خاکستري تا قرمز ارغواني است که به صورت تپه ماهور در پهنه دشت رخنمون دارد .ستبراي واقعي آن به
دليل پست و نرم فرسا بودن آن بطور کامل مشخص نيست .در اين واحد سنگي قطعات کوچك چرت و کو ارتز را مي
توان مشاهده کرد .اين واحد به گونه اي ناپيوسته روي واحد  K1sh1و  K1vجاي مي گيرد .برپايه نتايج بدست آمده از
بررسي ميكروفسيلهاي يافت شده سن آن را مي توان ائوسن مياني در نظر گرفت.

ﮐﺸ
ﻮر

Discocyclina sp., Actinocylina sp., Operculina sp., Nummulites globulus, Sphaerogypsina sp.,
Globorotalia sp., bryozoans.

واحد سنگ چينه اي Eta

اين واحد در شمال خاوري روستاي يارمجه باغ و باختر روستاي تخت گسترش دارد و دربرگيرندة توف تر اکي
آندزيت و آگلومرا همراه با افق هايي از آهك نوموليت دار به ستبراي حدود  250متر است .بافت گدازه ها و توف ها

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کالستيك است .کانيهاي اصلي اين سنگها را فلدسپات با ترکيب سديك (آلبيت ،اليگوکالز) و پتاسيك (ميكروکلين و
پرتيتي) ـ کوارتز ،آمفيبول (اغلب از نوع ترموليت و آکينوليتيت) تشكيل مي دهند.
کانيهاي رسي ،سريسيت ،اپيدوت و اکسيدآهن از کانيهاي ثانوي اند.

تﻣ

قطعات سنگي بطور عمده قطعات ولكانيكي با ترکيب شيشه اي اسيدي ،قطعات چرت ماسه سنگي و قطعات
دگرگوني غني از ترموليت و اکينوليت است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بررسي هاي ديرينه شناسي آهكهاي نوموليت دار ،سن اين واحد را ائوسن مياني مشخص کرده است.

پوشيده ميشود.
sh

واحد سنگ چينه اي E

و
اﮐﺘ

Nummulites aturicus, Nummulites fabiani group, Nummulites sp., Discocyclina sp., Actinocyclina sp.,
Asterocyclina sp., Operculina sp., Cibicides sp.
اين واحد به صورت ناپيوسته بر روي سنگهاي دگرگون شدة  Jmقرار دارد و خود توسط سنگهاي اوليگوميوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گسترش اين واحد را تنها مي توان در جنوب و جنوب خاوري روستاي غالم ويس گواه بود .اين واحد با ستبراي
حدود  300متر شامل شيلهاي خاکستري مايل به تيره مدادي است که گهگاه شيلهاي روشن رنگي آن را همراه ي
مي کند .اين واحد به طور هم شيب بر روي واحد  Elقرار دارد و خود توسط واحد  Oc.sپوشيده شده ا ست.
سن اين واحد براساس قرار گرفتن ميان ائوسن مياني  Elو اوليگوسن ،ائوسن باال در نظر گرفته مي شود.
واحد سنگ چينه اي Ev

زﻣﯿ

اين واحد که از گسترش کمي برخوردار است در جنوب و جنوب خاوري غالم ويس رخنمون دارد .واحد يادشده در
برخي از رخنمونها در قسمت بااليي واحد  Eshو يا بصورت هم ارز جانبي برونزد دارد .که شامل تراکي ـ آندزيت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .ترکيب کاني شناختي آن عبارت است از پالژيوکالز ،پيروکسن و قالبهايي از يك کاني مافيك که بوسيله
کربنات کلسيم و اکسيدآهن جايگزين شده است .زمينه سنگ شامل ميكروليتهاي کشيده و جريان يافته پالژيوکالز

هم ترکيب با فنوکريست ها که سالم و تجزيه نشده است در البالي پالژيوکالز مقاديري آلكالي فلدسپات وجود دارد.
کانيهاي ثانوي به مقدار قابل مالحظه وجود دارد که عبارتند از کلريت ،کربنات کلسيم ،اکسيدآهن و کانيهاي فرعي
شامل بلورهاي ريز آپاتي ت (ندرتاً کانيهاي اپاك) است.

واحد سنگ چينه اي Oc.s

اين واحد به طور عمده در جنوب باختري نقشه برونزد دارد و شامل کنگلومراي قهوه اي ـ قرمز و خاکستري ،سنگ
ماسه و شيل ارغواني است که به طور بين انگشتي به يكديگر تبديل مي شوند .ستبراي اين واحد متغير است و از
 200متر تا  500متر تغيير مي کند .قطر قلوه سنگها حداکثر  30 cmو شامل سنگ ماسه ـ ولكانيك (توف ـ
آندزيت) و سنگ آهك با گردشدگي متوسط و جورشدگي بد است .خميره آن ماسه ـ آهكي است .اين واحد به طور
دگرشيب روي واحدهاي کهن تر و با ناپيوستگي هم شيب زيرواحدهاي  OMq lو  OMql.tقرار دارد.
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واحد سنگ چينه اي OMqs.m

اين واحد در شمال باختري روستاي گميش تپه و خاور و جنوب خاوري ورقه گسترش دارد و شامل تناوب سنگ
ماسه تا ميكروکنگلومرا ـ سيلتستون است .سيماي عمومي اين واحد به رنگ قرمز ارغواني است .ولي گاهي اوقات
سنگ ماسه هايي به رنگ خاکستري ديده مي شوند .ستبراي اين واحد از  500متر تا  800متر متغي ر است .ولي به
دليل آشكار نبودن مرز زيرين اين واحد ،ضخامت حقيقي آن نامشخص است .اين واحد به گونه هم شيب توسط
واحد  OMq1.mپوشيده مي شود.
واحد سنگ چينه اي OMq1.m

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد مانند واحد  OMqs.mدر شمال باختري روستاي گميش تپه و خاور جنوب خاوري ورقه برونزد دارد .و در
برگيرندة تناوب سنگ آهك مرجان دار ،متوسط اليه خاکستري روشن ،سنگ آهك مارني ،متوسط اليه خاکستري و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مارنهاي سبز مايل به خاکستري است .ستبراي واقعي اين واحد بعلت گسله بودن با واحدهاي بااليي  Jmنامشخص
است ولي با توجه به برونزد آن در سطح زمين ميتوان ضخامت تقريبي  700متر را براي آن در نظر گرفت .اين واحد
به طور هم شيب بر روي واحد  OMqs.mقرار دارد و خود توسط واحدهاي سنگي  OMqt1و  OMq l.tپوشيده مي شود.
در بررسي هاي فسيل شناسي سن اين واحد اليگوميوسن آغازين تعيين شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

Morozorella kugleri, Globigerinoides primordicus, Globigerinoides aff. diminutus, Globigerinodes
trilobus, Globigerinoides subquadratus, Praeorbulina sp., Catapsydrax dissimitis, Globigerinoides
immaturus, Miogypsina sp., Miogypsinoides sp., Miolepidocyclina sp., Operculina complanatus,
Amphystegina sp., Rotalia viennotti, Asterogina sp., Ethelia alba, Lithophyllum sp., Globorotalia cf.
kugleri.

واحد سنگ چينه اي OMqt1

اين واحد که با گست ردگي کم در خاور روستاي الله دان قرار دارد در برخي از رخنمونها قسمت بااليي واحدOMq1.m

و
اﮐﺘ

است .بافت سنگ ميكروليتي ـ جرياني است .حجم عمده سنگ از قطعات به شدت اکسيد شده و ترکيب آندزيت ي
مشاهده مي شود که شامل پورفيرهاي فلدسپات با ترکيب اسيدي تا بازيك کربنات کلسيم و ميكروليت هاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلدسپات با ترکيب متوسط تا اسيدي است .زمينه کلي سنگ نيز زمينه اي همانند قطعات سنگي دارد و چون
تفاوتي بين قطعات و زمينه ديده نمي شود (هموژن) ،پس مي توان نام ولكانيك توف برشي را به آن داد.
واحد سنگ چينه اي OMqt2

اين واحد با گستردگي بسيار محدود در خاور روستاي گميش تپه برونزد دارد و شامل توف اسيدي به رنگ سبز
روشن بوده و داراي بافت کالستيك است .قطعات تشكيل دهنده سنگ متشكل از شيشه اي ،بلورهاي کوارتز ـ

زﻣﯿ

بلورهاي فلدسپات (پالژيوکالز) و بلورهاي بيوتيت است .از کانيهاي فرعي مي توان به کانيهاي اپاك اشاره نمود.
ستبراي اين واحد حدود  120متر است.
واحد سنگ چينه اي OMqda

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد سنگي در خاور و جنوب خاوري روستاي قلعه جوق زماني گسترش دارد .اين واحد سنگ چينه اي ستبراي
کمي دارد و دربرگيرنده گدازه هاي تراکي آندزيت است و داراي بافت پورفيريتيك ـ مگاپورفيريتيك ـ

ميكروکريستالين و ميكروليتي است .کانيهاي تشكيل دهندة سنگ بلورهاي پالژيوکالز با ترکيب شيميايي متوسط ت ا
اسيدي ـ کانيهاي مافيك شامل بلورهاي آمفيبول (هورنبلند) و کوارتزهاي ميكروکريستالين است .زمينه سنگ دار اي
ميكروليتهاي فراوان پالژي وکالز به همراه فلدسپاتهاي آلكالي و فلدسپاتهاي پتاسيك و احتماالً شيشه است که شيشه
در بخشهايي از آن تشكيل شده است .از کانيهاي ثانويه مي توان به تيغه هاي ريز فيلوسيليكاته فراوان ـ کلريت و
اکسيدهاي کدر آهن اشاره کرد .اين واحد در قسمت بااليي واحد  OMql.tبا شيب بسيار کم قرار گر فته و در سطح
فرسايش يافته و به رنگ تيره در منطقه برونزد دارد .اين نهشته ها خود توسط واحد  OMql.tپوشيده مي شوند.

واحد سنگ چينه اي OMqta

اين واحد در شمال باختري ورقه داراي گسترش قابل توجهي است و جايگاه آن در باالترين بخش از واحد سنگ
چينه اي  OMq l.tاست و شامل گدازه هاي تراکي ـ آندزيت با بافت پورفيريتيك و ميكروليتي است .و کانيهاي اصلي
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اين گدازه پالژيوکالز شكل دار با ترکيب (آندزين ـ البرادوريت) ،پيروکسن با بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار،
پيروکسنهاي مونوکلنيك (احتما الً اوژيت) ـ هورنبلند ـ بيوتيت با فراواني کمتر و قالبهاي نسبتاً ريزي از يك کاني
مافيك (احتماالً اليوين) و هم چنين کانيهاي اپاك ـ آپاتيت از کانيهاي فرعي هستند .اساس زمينه سنگ را
ميكروليت هاي بسيار ظريف و جهت يافته فلدسپات به همراه ريز کريستالهاي کانيهاي اپاك تشكيل مي دهد.
واحد سنگ چينه اي OMql.t

اين واحد دربرگيرنده سنگ آهك خاکستري روشن ـ متوسط تا ضخيم اليه همراه با ميان اليه هايي از توف هاي
خاکستري مايل به سبز و شيلهاي خاکستري مايل به سياه در جنوب روستاي اورتاق قميش است که در نواحي

ﮐﺸ
ﻮر

روستاهاي گميش تپه ـ يارمجه باغ ـ قلعه جوق زماني ،مسعود سفلي ،شهريار ،اورتاق قميش رخنمون دارد .ستبراي
آنها نزديك به  1200متر است .مرز پاييني سنگهاي اين واحد به صورت ناپيوسته در ارتباط با واحد  Etaاست .اين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگي به طور جانبي و بين انگشتي ،به واحد  OMqlتبديل مي شود .برپاية بررسي هاي ديرينه شناختي نمونه
هاي اين واحد سن اوليگوميوسن را نشان مي دهد.

Miogypsina sp., Miogypsinoides sp., Heterostegina sp., Spirocylpeous sp., Nummulites sp.,
Haplophrogm slingeri, Kuphus arenarious, Victoriella sp., Globigerina sp., Operculina sp.

واحد سنگ چينه اي OMql

تﻣ

واحد  OMqlمانند  OMql.tداراي گسترش نسبتاً زيادي در شمال باختري ،جنوب باختري و خاور ورقه مي باشد و
دربرگيرندة سنگ آهك خاکستري روشن ضخيم اليه تا توده اي است که در برخي رخنمونها به فراواني داراي انواع

و
اﮐﺘ

ساير نقاط ميوسن تعيين شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فسيلهاي مرجان و دوکفه اي است .تنها در جنوب باختري روستاي خورنده در بخش هاي بااليي ،اين واحد سنگ
چينه اي به سنگ آهكهاي متوسط اليه تبديل مي شود .اين واحد به طور ناپيوسته بر روي واحدهاي سنگ چينه اي
 K1 l1 ،K2sh.1قرار دارد .برپايه بررسي هاي ديرينه شناسي سن اين واحد در جنوب باختري خورنده ،اوليگوميوسن و در
Nummulites? sp. Amphistegina sp., Globoquadrina sp., Gatapsydrax sp., Globigerina sp., Globorotalia
sp., Globigerinoides sp., Nodosaria sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد سنگ چينه اي Mlm.s

اين واحد در اطراف روستاهاي حسين آباد و ميرآباد بيشترين گسترش را از خود نشان مي دهد و ش امل مارن هاي
قرمز و سبز همراه با ميان اليه هايي از سنگ ماسه متوسط اليه سبز مايل به خاکستري و ژيپس است .سيماي
همگاني اين واحد نرم فرسا و در سطوح فرسايشي رنگارنگ است .اين واحد به صورت هم شيب در باختر داش تپه بر
روي واحد  OMq lقرار دارد و خود توسط  M ls.mپوشيده مي شود .بررسي نمونه هائي از فسيلهاي آزاد موجود در اين
نهشته ها به شرح ذيل سن آن را ميوسن تعيين نموده است.

زﻣﯿ

Globoquadrina cf. laughiaua, Globigerina regina, Globigerina bulloides, Pracerblina cf. trilabus.

واحد سنگ چينه اي Mls.m

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين واحد دربرگيرندة تناوب سيلتستون ـ مارن قرمز ـ سنگ ماسه دانه درشت متوسط تا ضخيم اليه به رنگ
خاکستري و ميان اليه هايي از اگلومرا است که در اطراف روستاي سعيدآباد با ستبراي حدود  250متر داراي

بيشترين رخنمون است .سيماي عمومي اين واحد چهره ساز و به رنگ قرمز ارغواني است .اين واحد سنگي به طور
هم شيب بر روي واحد  M1m.sقرار دارد و خود توسط واحد  M2m.sپوشيده مي شود.
واحد سنگ چينه اي M2m.s

اين واحد که نسبت به واحدهاي ديگر ميوسن از گسترش بيشتري برخورد ار است ،در نيمه شمالي ورقه با ستبراي
نزديك به  200متر به طور هم شيب بر روي واحد  M1s.mقرار دارد و همبري بااليي آن به طور هم ش يب در ارتباط با
واحد  M2m.sاست .اين واحد بيشتر شامل مارن هاي قرمز و کمتر مارنهاي سبز رنگ بوده که ميان اليه هايي از
سنگ ماسه متوسط آن را همراه مي کند .سيماي عمومي آن نرم فرسا و به رنگ قرمز ارغواني است.
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واحد سنگ چينه اي M2 s.m

اين واحد در بخش هاي شمالي روستاهاي کدسج آباد ـ دوالب و دالير عليا با گسترش چشم گير رخنمون دارد .اين
واحد دربرگيرندة تناوب مارن قرمز و گهگاه مارن سبز و سنگ ماسه هاي نازك تا ضخيم اليه به رنگ قرمز تا
خاکستري است .ستبراي آنها نزديك به  600متر است .گذر زيرين اين سنگ ها به طور هم شيب با واحد M2m.s
بوده و گذر زبرين آن به طور دگرشيب در ارتباط با واحد  M3c.sاست .سيماي عمومي اين واحد چهره ساز است.
واحد سنگ چينه اي M3c.s

اين واحد سنگ چينه اي شامل تناوب کنگلومرا ـ سنگ ماسه دانه ريز و مارن قرمز رنگ است که در جنوب باختري

ﮐﺸ
ﻮر

کهل آباد با ستبراي حداکثر  250متر برونزد دارد .قطر قلوه سنگها حداکثر  25سانتي متر و جنس آنها از سنگ
آهك  OMq1سنگ ماسه و ولكانيك با گردشدگي به شيب ضعيف و جورشدگي ضعيف است و داراي سيمان ماسه
اي است .اين واحد به طور دگرشيب روي واحد  M2 s.mجاي دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي M3m

اين واحد تنها در جنوب باختري کهل آباد با ستبراي حدود  50متر برونزد دارد که به طور هم ش يب بر روي واحد

تﻣ

 M3c.sقرار گرفته است .اين واحد شامل تناوب مارن هاي قرمز و سبز رنگ ميباشد که داراي ميان اليه هائي از
سنگ ماسه هاي نازك اليه است .همبري باالئي آن با واحد سنگ چينه اي  OMq1توسط گسله هاي تراستي کنترل
مي شود.
c.s

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد سنگ چينه اي PL

اين واحد با ستبراي نزديك به  250متر در اطراف روستاي دالير عليا ـ گيل و تور پافلو ،رخن مون دارد و شامل

و
اﮐﺘ

تناوب سنگ ماسه دانه درشت خاکستري روشن و کنگلومراي خاکستري رنگ با گردشدگي بد و جورشدگي متوس ط
است که قلوه هاي آن با سيماني از کربنات کلسيم به يكديگر پيوند خورده اند .با اين حال سيماني شدن و در نتيجه
استحكام اين واحد سنگي از منطقه اي به منطقه ديگر تغيير ميکند.
مقدار شيب اين واحد معموالً ˚ 40است که به گونه دگرشيب روي واحدهاي

m.s

 M2و

s.m

 M2را ميپوشاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد سنگ چينه اي PLQc

اين واحد کنگلومرايي به صورت نوار ب اريك با گستردگي کم در شمال خاوري دالير عليا با ستبر اي حدود  150متر
رخنمون دارد و دربرگيرنده کنگلومراي ستبر اليه است که قلوه سنگهاي آن از قطعه سنگهاي ولكانيك ـ سنگ آهك
و سنگ ماسه به قطر حداکثر  cm 20تشكيل شده است .اين کنگلومراها داراي جورشدگي بد ـ گردشدگي بد با
زمينة آهكي است .ريختار اين واحد نسبت به  Qt1چهره سازتر و بلندتر است.

زﻣﯿ

چينه نگاري واحدهاي سنگي زون البرز

سنگهاي مزوزوئيك (ميان زيستي) زون البرز عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

واحد سنگ چينه اي Jss.sh

اين واحد با رنگ خاکستري مايل به سبز و تيره در شمال روستاي اردالن و لك رخنمون دارد و شامل تناوب سنگ
ماسه قهوه اي مايل به سبز ،نازك تا ضخيم اليه ـ شيل هاي سبز تيره ،سيلتستون و سنگ ماسه آهكي خاکستري

رنگ متوسط تا ضخيم اليه است .چون که همبري زيرين اين واحد بريده يا پوشيده است نمي توان ضخامت دقيقي
براي آن در نظر گرفت.
براساس مطالعات پتروگرافي سنگ ماسه قهوه اي اين واحد ،از دانه هاکه ابعاد متفاوت از چند دهم تا چند صدم
ميلي متر نيمه زاويه دار تا نيمه گردشده و با فشردگي و جورشدگي ضعيف تشكيل شده و کوارتز بيشترين کاني
موجود و فلدسپات (پالژيوکالز) بندرت در اين سنگها موجود است .سيمان کربناته دارند و برحسب ظاهر کانيهاي
فيلوسيليكاته (سريسيت ـ مسكويت)حاصل فشردگي قطعات سنگي دگرگونه در بين ساير اجزاء سنگ است .در
برخي نقاط همبري بااليي اين واحد با سازند دليچاي قابل تشخيص است ا ين واحد سنگي را مي توان با سازند
شمشك در البرز مقايسه نمود.
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واحد سنگ چينه اي Jd1.m

اين واحد با ستبراي  100تا  150متر در شمال روستاهاي اردالن و لك با گستردگي کم برونزد دارد و دربرگيرن ده
سنگ آهك به رنگ فرسايشي نخودي و سطح شكست خاکستري تيره ،نازك تا متوسط اليه و سنگ آهك مارني و
مارن است .اين مجموعه گهگاه داراي سنگواره يا فسيل هايي اسفنج ،مرجان ،براکيوپود ،آمونيت و اثر سيل
زئوفيكوس است .همبري زيرين اين واحد به صورت ناگهاني بر روي شيلهاي خاکستري مايل به سبز سازند شمشك
بوده و خود توسط سنگ آهكهاي چرت دار متوسط تا توده اي سازند الر به صورت تدريجي پوشيده مي شود.
از آمونيت هاي اين سازند مي توان به نمونه هاي زير اشاره کرد:

ﮐﺸ
ﻮر

Garantiana sp., Oxycerites sp., Cadomites sp., Choffatia sp. Calliphylloceras sp.

که ديرينه باژوسين ـ باتونين را براي آن تعيين مي کند .با توجه به ويژگيهاي سنگ شناختي و نيز سن آنها و ه م
موقعيت چينه اي مي توان اين واحد سنگ چينه اي را با سازند دليچاي در البرز مرکزي مقايسه ن مود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي J11

اين واحد با رنگ خاکستري و چهره ساز در شمال روستاهاي اردالن ـ دشتك و لك برونزد دارد و شامل سنگ آهك
چرت دار به رنگ فرسايشي خاکستري روشن و خاکستري در سطح شكست و متوسط اليه تا توده اي است .در

تﻣ

برخي رخنمونها اين سنگ آهك ها بلوره و حاوي رگههاي فراوان کلسيتي و يا به صورت آهك دولوميتي هستند.
همبري زيرين اين واحد با سازند دليچاي تدريجي ولي همبري زبرين آن به صورت بريده است و در نتيجه نمي توا ن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ضخامت دقيقي براي آن در نظر گرفت .براساس بررسي هاي ميكروپالئونتولوژي سن اين واحد سنگ چينه اي
ژوراسيك باال يي تعيين شده است .ميكروفسيل هاي شناسايي شده به شرح زيرند:

واحد سنگ چينه اي K1c.s

و
اﮐﺘ

Globigerina (Protoglobigerina) sp., Lenticulina sp., Glomospira sp., Spirrillina sp., Aeolisaceus sp.
echinoderm debris, radiolarians, bryozoans, Algal Cyanophycea

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد با رنگ نمادين قرمز د ر خاور روستاي نايجدك و شمال و شمال خاوري روستاي دشتك با ستبراي  30تا
 100متر رخنمون دارد و شامل کنگلومرا و سنگ ماسه قرمز رنگ است .اين واحد به صورت ناپيوسته بر باالي واحد
( J11سازند الر) جاي مي گيرد و خود به صورت پيوسته در ارتباط با واحد  K11است .بخش کنگلومرايي اين واحد
بطور عمده داراي قطعات چرت و کوارتز (شمال و شمال خاوري دشتك) و سنگ آهك و سنگ ماسه ـ چرت (خاور
نايجدك) با جورشدگي بد و گردشدگي متوسط است .قطعات ريز آن اندازه اي نزديك به  5ميلي متر و قطعات
درشت آن اندازه اي نزديك به  25سانتي متر دارند.
واحد سنگ چينه اي Klshl

زﻣﯿ

اين واحد با رنگ نمادين سبز و با ستبراي  200تا  300متر در شمال خاوري روستاي جرين رخنمو ن دارد و شامل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيلهاي سبز مايل به خاکستري است .بخش زيرين اين واحد به وسيله واحدهاي جوان تر پوشيده شده ولي همبري
زبرين آن بصورت پيوسته در ارتباط با واحدهاي  K1 lو  K1 l.mاست.

واحد سنگ چينه اي K1l.m

اين واحد با ستبراي نزديك به  400متر در شمال خاوري روستاي جرين و شمال نايجدك ،رخنمون دارد و
دربرگيرندة سنگ آهك نازك تا توده اي به رنگ هاي خاکستري ـ نخودي و کرم رنگ با ميان اليه هايي از مارن و

شيل به رنگهاي زرد و قرمز است .همبري زيرين اين واحد بصورت پيوسته و هم شيب با واحد  Klsh1و همبري بااليي
آن بصورت بريده است اين واحد به طور جانبي تبديل به واحد  Kllمي شود .برپاية بررسي هاي ديرينه شناختي
ميكروفسيلهاي زير در سنگ آهكهاي اين واحد شناسايي شده اند.
Orbitolina sp., Lenticulina sp., Algal deb.

اين واحد با ستبراي نزديك به  250متر در شمال خاوري روستاي جرين و شمال روستاي نايجدك ،برونزد دارد و
شامل رديفي از گدازه هاي متوسط تا بازيك است که در سطوح هوازده به رنگهاي قرمز ارغواني تا متمايل به سياه
ديده مي شوند که درون آهك ها و مارن هاي واحد  Kl.m1جاي گر فته اند .بنابر بررسي هاي پتروگرافي بافت
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سنگهاي اين واحد کالستيك و گرانوالر است و در ترکيب کاني شناختي آنها بلورهاي پالژيوکالز شكل دار با ترکيبي
به احتمال از آندزين تا البرادوريت ـ کلينوپيروکسن نيمه شكل دار (اوژيت ـ ديوپسيد) و هم چنين اوليوين شكل دار
که به طور کامل توسط کلريت و مقاديري کانيهاي اکسيدآهن و اپيدوت جانشين شده است ديده مي شود .زمينه
اين سنگ از ميكروليت هاي فلدسپات ـ کلريت ـ کربنات و کانيهاي اپاك تشكيل شده است.
کانيهاي فيلوسيليكاته و اپيدوت از کانيهاي ثانويه و کانيهاي اپاك که به مقدار فراوان ديده مي شوند از کاني هاي
فرعي اين سنگهايند.
واحد سنگ چينه اي K ll

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد با رنگ خاکستري در شمال خاوري روستاي جرين و شمال باختري روستاي اردالن و جنوب روستاي
نايبدك گسترش دارد و در برگيرندة سنگ آهك خاکستري بايوميكرايتي تا اسپاريتي ـ متوسط تا توده اي است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگها ي واحد ياد شده زير تأثير فشارهاي تكتونيكي ناشي از سازوکار گسلهها بصورت برگ برگي يا متورق شده
است (شمال خاوري جرين) .با اين وجود گاهي مي توان فسيلهاي اربيتولين را به فراواني در اين سنگها مشاهده
کرد .ستبراي اين واحد سنگي حدود  400متر بوده که همبري زيرين آن در ارتباط با واحدهاي  Klsh1و  Klc.sو

تﻣ

همبري زيرين آن به طور هم شيب با واحد  K1sh2يا بريده و يا به وسيلة واحدهاي جوان تر پوشيده شده است.
براساس بررسي هاي ميكروپالئونتولوژي سن اين واحد آپسين است و ميكروفسيل زير در آن شناسايي شده اند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Orbitolina sp., Cuneolina sp., Pseudocyclammina sp.,
Nautiloculina oolthica, Pseudocyclammina sp.,
Lithocodium aggregatum.

واحد سنگ چينه اي Klsh2

دارد.
واحد سنگ چينه اي K2c.s

و
اﮐﺘ

اين واحد با گستردگي بسيار کم و با ستبراي  150تا  200متر تنها در جنوب باختري روستاي نايجدك رخنمون
دارد و شامل شيلهاي سبز مايل به خاکستري است که به طور هم شيب بر روي واحد سنگي اربيتولين دار  Kllجاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد با ستبراي نزديك به  60متر و با گسترش کم در شمال باختري روستاي نايجدك رخنمون دارد و از پايين
به باال شامل رديفي از کنگلومرا خاکستري ـ سنگ ماسه قرمز ـ ولكانيك خاکستري تا قرمز ،سنگ آهك ارغواني ـ
سنگهاي ولكانيك خاکستري تا قرمز ارغواني (تراکي بازالت) ـ سنگ آهك قرمز ارغواني و در انتها سنگ ماسه دانه

زﻣﯿ

درشت تا ميكروکنگلومرا است.
برپايه بررسي هاي پتروگرافي بافت سنگهاي ولكانيك به (تراکي بازالت) به طور جزئي پورفيريتيك اينترسرتال است
و در ترکيب کاني شناختي آنها بلورهاي پالژيوکالز و اوليوين که به طور کامل توسط اکسيد آهن و نيز کلريت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جانشين شد ه است مشارکت دارند .زمينه سنگ از ميكروليتهاي متقاطع تشكيل شده است .کلريت کاني ثانوي و
کانيهاي اپاك کانيهاي فرعي در اين سنگها است.
بررسي هاي ديرينه شناختي سن سنگ آهك قرمز ارغواني اين واحد را کرتاسة باال تعيين و ميكروفسيل ر ا از آن
گزارش نموده اند Globotruncana sp. .همبري زيرين اين واحد به صورت ناپيوسته با واحد  Kllو يا بريده بوده و
همبري بااليي آن به طور هم شيب با واحد  K2 lاست.
واحد سنگ چينه اي K2l

اين واحد با ستبراي حدود  100متر در شمال نايجدك به طور هم شيب بر روي واحد  K2c.sقرار دارد و خود توسط
واحد  K2sh.lبه صورت هم شيب پوشيده مي شود .اين واحد شامل سنگ آهك خاکستري متوسط تا توده اي است.
واحد سنگ چينه اي K2sh.l

اين واحد با رنگ نمادين سبز و نرم فرسا بودن در شمال باختري روستاي نايجدك برونزد دارد و شامل شيل هاي
سبز رنگ نودول دار است .در اين واحد ميان اليه هائي از سنگ آهك خاکستري متوسط اليه وجود دارند .همبري
زيرين اين واحد به طور هم شيب با واحد  K2 lاست و همبري زبرين آن به صورت بريده يا بوسيله واحدهاي جوان تر
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پوشيده شده است .بررسي هاي ديرينه شناختي سن سنگ آهكهاي اين واحد را کرتاسة باال تعيين نموده و فسيل
هاي زير را از آن گزارش نموده است.
?Globigerina sp., Heterohelix? sp., Planctionic Foraminifera small, Globorotalidae

واحد سنگ چينه اي K2l.m

اين واحد در جنوب خاوري روستاي نايجدك رخنمون دارد و دربرگيرندة سنگ آهك خاکستري مايل به آبي ،نازك

ﮐﺸ
ﻮر

تا متوسط اليه و مارن سبز رنگ است .همبري بااليي و زيرين اين واحد به صورت بريده بوده و نمي توان براي آن
ستبراي دقيقي در نظر گرفت.
بررسي هاي فسيل شناسي سن اين واحد را کرتاسه باال تعيين نموده و ميكروفسيل هاي زير را در آن شناسايي
کرده است.

Hedbergella sp., Calcisphaerula innominata, Stomiosphaera sphaerica, Pithonella ovalis, Heterohelix
sp., Globotruncana lapparenti, radiolarians

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد سنگ چينه اي Et

اين واحد با رنگ سبز در پيرامون روستاي خوشنام با ستبراي  600تا  800متر رخنمون دارد و شامل توف هاي

تﻣ

سبزرنگ متوسط تا ضخيم اليه است .برپايه بررسي هاي پتروگرافي زمينه اين توف ها شيشهاي هيالوکالستيك بوده
و حجم اصلي سنگ متشكل از قطعات شيشه و شيشه اي است که به طور جزئي دچار تبلور مجدد و يا تجزيه ش ده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است .قطعاتي از بلور کوارتز ـ فلدسپات در ابعاد چندصدم ميلي متر به طور پراکنده موجود است .هم بري زيرين آن
توسط واحدهاي جوان کوارترنري پوشيده شده و خود توسط واحد  Ev1پوشيده مي شود.
واحد سنگ چينه اي Ev1

و
اﮐﺘ

اين واحد دربرگيرندة سنگهاي ولكانيكي با ترکيب (پيروکسن آندزيت و فنوبازانيت) است که در جنوب روستاي
خوشنام و شمال نايجدك رخنمون دارند .ستبراي اين واحد نزديك به  400متر است .گذر پاييني سنگهاي اين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد به صورت هم شيب در ارتباط با واحد  Etاست و هبري زبرين آن در ارتباط با واحد سنگي  Ec.vو يا بريده است.
بافت اين سنگها پورفيريتيك است و کانيهاي اصلي آنها را کلينوپيروکسن ـ پالژيوکالز ـ اوليوين و سوداليت و
آناليسم تشكيل مي دهد .زمينه سنگ آلكاليك و يا سرشار از سوداليت ـ آناليسم است .هم چنين ک انيهاي اپاك و
تيغك هاي بسيار ظريف کلينوپيروکسن در آن وجود دارد.
واحد سنگ چينه اي Ec.v

زﻣﯿ

اين واحد با رنگ نمادين تيره در خاور روستاي نايجدك با ستبراي  400تا  500متر رخنمون دارد و در برگيرندة
تناوب آگلومرا ـ سنگ ماسه قرمز رنگ و سنگ ولكانيكي خاکستري تيره (تراکي بازالت) است .براساس بررسي هاي
پتروگرافي بافت اين ترا کي بازالت ها پورفيريتيك با زمينه اينترسرتال است و پورفيرهاي آن شامل کلينوپيروک سن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شكل دار و اوليوين شكل دار است .ميكروليت هاي فلدسپات ـ سوداليت ـ آناليسم و ريزبلورهاي کلينوپيروکسن،
اوليوين و اپاك از کانيهاي زمينة اين سنگ به شمار مي آيند .همبري زيرين اين واحد به صورت بريده در ارتباط با
سنگهاي کرتاسة زيرين است.

واحد سنگ چينه اي O1

اين واحد سنگي با گسترش محدود در خاور روستاي نايجدك رخنمون دارد و شامل سنگ آهك خاکستري متوس ط
تا توده اي است .ستبراي واقعي اين واحد به علت بريده بودن با واحدهاي بااليي و پاييني نامشخص است ولي با
توجه به برونزد آن در سطح زمين مي توان ستبراي تقريبي  250متر را براي آن در نظر گرفت .ب رپايه بررسي هاي

ديرينه شناختي نمونه هاي برداشت شده از اين واحد که به شرح زيرند ،سن اوليگوسن براي آنها پيشنهاد گرديده
است.
Nummulites aff. vascus, Planorbulina sp., Gypsina sp., Alveolina sp., Operculina sp., Amphistegina
sp., Elphidium sp., Lithophylum sp., Lithothamnium sp., Peneroplidae, miliolids.
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واحد هاي  Qt1و Qf1

اين واحد تقريباً با شيب افقي در ورقه به طور پراکنده گسترش دارد و شامل پادگانه هاي آبرفتي و مخروط
افكنه هاي کهن است و از کنگلومراي سخت شده که در بخش بااليي ميان اليه هاي از خاك رس قهوه اي رنگ را
دربرگرفته تشكيل شده است .قلوه سنگهاي اين کنگلومرا از سنگهاي قديمي تر تشكيل شده و داراي جورشدگي بد
و گردشدگي متوسط هستند.
واحد هاي  Qt2و Qf2

اين پادگانه هاي آبرفتي نسبت به پادگانه هاي کهن تر از بلندايي کمتر برخوردارند .انباشته هاي ا ين واحد س ست

ﮐﺸ
ﻮر

است و شامل خاك رس ـ سيلت و کنگلومرا است که قطعات آنها بيشتر از سنگهاي کهن منشاء گرفته اند.
واحد هاي Qt3

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد که از گسترش زيادي در منطقه برخوردار است بخش پست و دشت را مي پوشاند و شامل خاك رس و
سيلت است.
واحد هاي Qal

تﻣ

انباشته هاي رودخانه اي زمان حاضر که در بستر رودخانه جاي دارند و دربرگيرندة قلوه سنگ و شن است که بي
هيچ پيون د مياندانه اي در کنار يكديگر جاي دارند.
واحد هاي Q1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد با گستردگي بسيار کم در ورقه مالحظه مي شود و تماماً از سنگهاي اوليگوميوسن است.
سنگهاي آذرين (نفوذي)
واحد هاي da

و
اﮐﺘ

اين واحد دربرگيرندة داسيت تا ريوداسيت است که به صورت سنگهاي نفوذي نيمه عميق سنگهاي اوليگوميوسن
) (OMql.tرا در باختر گميش تپه و سنگ هاي دگرگون شده ) (Jmرا در شمال روستاي تخت بريده است .بافت
سنگها پورفيريتيك با زمينه ميكروکريستالين تا کريپتوکريستالين است .کانيهاي اصلي بدين شرح اند:

واحد هاي gd

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فلدسپات به صورت بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار با ترکيب بطور عمده سديك (آلبيت ـ اليگوکالز) بيشتر آنها
همراه با تجزية به کاني هاي رسي ،سريسيت و کانيهاي اکسيدآهن ـ کوارتز به صورت بلورهاي ريز و بي شكل.
کانيهاي ثانوي سنگ دربرگيرندة کاني هاي آلكالي فلدسپات ـ س ريسيت ،کلريت ـ اکسيدآهن و کانيهاي اپاك است.
اين واحد به صورت توده هاي نفوذي کوچك و بزرگ در جنوب و جنوب باختري روستاي تخت و کوه فرقان برونزد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

دارد و دربرگيرندة گرانيت ـ گرانوديوريت و ميكروديوريت و ديوريت و ميكرومونزوديوريت است اما به دليل دره م
آميختگي آنها بهتر است آنها را با نام گرانيتوئيد معرفي کرد .در بررسي هاي ميكروسكوپي بافت آن شامل
پورفيريتيك ـ هتروگرانوالر با زمينه ميكروگرانوالر است .ترکيب کاني شناختي اين سنگها عبارتند از :پالژيوکالز به
صورت بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل با ترکيب آندزين ـ البرادوريت ـ فلدسپات ـ آمفيبول با بلورهاي شكل دار تا
نيمه شكل دار با تجزيه به کلسيت ـ ترموليت اکتينوليت ـ کلريت ـ و گاه اپيدوت نشان مي دهد .کوارتز با بلورهاي

بي شكل ،اسفن با بلورهاي شكل دار تا بي شكل و يا به صورت کانيهاي ريز و بي شكل ـ کلينوپيروکسن با بلوره اي
شكل دار تا نيمه شكل و اغلب در حال فروپاشي به کانيهاي ثانوي چون کربنات کلسيم و ترموليت ـ اکتينوليت
هستند .اين سنگها ،سنگهاي واحد  OMq l.t ،Jmرا قطع کرده و در همبري رنگ اين سنگها به شدت تيره شده است
و دگرگوني مجاورتي درجه پايين تا متوسط را ايجاد کرده است .سن جايگزيني اين توده ها بعد از اليگوميوسن است.
واحد هاي gb

اين واحد دربرگيرندة ميكروکوارتز مونزوگابرو ـ ميكروپيروکسن مونزوگابرو و آلكالي ميكروگابرو است که سنگهاي
ژوراسيك ) ،(Jmکرتاسه باال ( )K2sh.lو اليگوميوسن ( )OMq l.tرا بريده است .بافت سنگها پورفيريتيك ،گرانوالر با
زمينه ميكروگرانوالر است .کانيهاي اصلي آن عبارتند از :پالژيوکالز با بلورهاي شكل دار تا نيمه شكل دار با ترکيب
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آندزين ،البرادوريت ،کلينوپيروکسن و اغلب با فاسيس کشيده و يا تخته اي و صفحه اي شكل که ترکيب شيميايي
آنها بطور عمده در حد اوژي ت و ديوپسيد است .آمفيبول اغلب با فاسيس کشيده و کلريت بصورت صفحات شكل دار
(حاصل تجزية کانيهاي مافيك) و يا بي شكل ديده مي شود .زمينه سنگ به طور عمده از کانيهاي پالژيوکالز
تشكيل شده است .اين سنگها واحدهاي  K2sh.l، J mو  OMq l.tرا قطع کرده و دگرگوني مجاورتي درجه پايين را در
حاشيه خود ايجاد کرده است و در نتيجه سن جايگزيني اين سنگها بعد از اليگوميوسن است.
واحد d

ژيزمان اين سنگها بصورت دايك مي باشد که بكرات واحد سنگ چينه اي  Jmرا بريده اند .ترکيب سنگ شناختي

ﮐﺸ
ﻮر

اين سنگها ،آلكالي ديابازالت .بافت آنها اينترسرتال دارند و به طور جزئي پورفيريتيك مي باشند .در ترکيب کان ي
شناختي آنها فلدسپات با ترکيب سديك (آلبيت ،اوليگوکالز) و گاه پتاسيك ديده مي شود .پيروک سن به ميزان کم و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با ابعاد کوچك (تا  4ميلي متر) به صورت شكسته و بي شكل يافت مي شود .کاني هاي مافيك که به طور کامل ب ه
کلريت و سرپانتين تجزيه شده اند و کربنات و کلريت ـ اسفن نيز به همراه ايلمنيت به صورت صفحات شكل دار يا
نيمه شكل دار و همچنين آپاتيت ب ه صورت بلورهاي درشت يا کشيده (تا يك ميلي م تر) مشاهده مي شود .از
کانيهاي فرعي مي توان به کانيهاي اپاك و آپاتيت اشاره کرد.

تﻣ

دگرگوني

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در بخشهاي خاوري شرقي ،جنوب شرقي خاوري ـ کوه هاي خرقان ،خندان چكان و اوچ آچا و جنوب کوه بوق اني،
نقشه يك رديف سنگهاي دگرگوني از نوع شيست ـ سنگ ماسه ها و سنگهاي آذرين ديده مي شوند که کهن ترين
سنگهاي منطقه را تشكيل مي دهند و به نظر مي رسد که مجموعه يادشده رخدادهاي دگرشكلي پيچيده اي ر ا

و
اﮐﺘ

تحمل کرده باشند که عمده ترين آن دگرگوني ناحيه اي سنگهاي ژوراسيك زيرين ـ مياني و کرتاسه است .سنگهاي
ژوراسيك پاييني و مياني در اثر رويداد سيمرين مياني ـ پسين ـ الراميد زير تأثير دگرگوني قرار گرفته و در آنها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تيغكهاي مسكويت رشد يافته و فيلوسيليكاتهايي مانند سريسيت ،موسكويت و کلريت به همراه ريز بلورهاي بيوتيت
که آغشتگي به اکسيدآهن دارند با چهره اي جهت يافته ديده مي شوند .درجه دگرگوني سنگها با توجه به نوع
کانيهاي موجود در آنها و شواهد صحرايي گوياي دگرگوني ضعيف و در حدرخساره شيست سبز است .سنگهاي
کرتاسه در اثر رويداد الراميد زيرتأثير دگرگوني قرار گرفته و از اين روي اليه بندي آغازين سنگها را نمي توان به
گونه اي آشكار گواه بود ،تا حد زيادي محو گرديده اند .همچنين توده نفوذي گرانيتوئيد در جنوب با ختري روست اي

زﻣﯿ

تخت و کوه فرقان هاله دگرگوني مجاورتي در پيرامون خود پديد آورده است .اين سنگها داراي بافت گرانوبالستيك
بوده و فيلوسيليكاتهايي مانند سريسيت ـ موسكويت و يا به صورت مجموعه هاي کريپتوکريستالين و
ميكروکريستالين رس ـ ميكا ـ کلريت ،ديده مي شود .همچنين در اين سنگها تورمالين به ميكروبلورهاي بي شكل و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

هندسي به طور عمده به صورت انبوهه يافت مي شوند .نام سنگ از فلدسپات ،سريسيت ،موسكويت ،کوارتز
هورنفلس تا سريسيت کوارتز هورنفلس تورمالين دار متغير است.

زمین شناسی ساختمانی

گ ستره ورقه مرزبان در زونهاي ساختاري البرز و سنندج سيرجان جاي دارد .زون البرز در شمال خاوري نقشه با
گسترش کم شامل سنگهاي ژوراسيك ـ کرتاسه ـ ائوسن و اليگوسن است و در مقابل ،سنگهاي زون سنندج ـ
سيرجان با گستردگي زياد بخش عمده گستره ورقه را به خود اختصاص دادهان د .کهن ترين سنگهاي زون سنندج
سيرجان شامل شيست ـ سمي شيست و سنگ ماسه هاي کمي دگرگون شده است که شايد به ترياس بااليي ـ
ژوراسيك مياني وابسته باشند که توسط رويداد زمين ساختي سيمرين مياني و پسين چين خورده و سبب باال آمدن
منطقه شده اند .پس از يك نبود چينه نگاشتي متعلق به رويدادهاي سيمرين مياني و پسين ،پيشروي سراسري دريا
در بارمين يا آپتين روي داده و منجر به نهشته شدن رسوبات کم ژرفاي پالتفرمي با قاعدة تخريبي شده است و به
تدريج حوضه رسوب گذاري کرتاسه بااليي عميق تر شده است .در پايان کرتاسه ،سنگهاي مزوزوئيك بر اثر عملكرد
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رويداد زمين ساختي هم ارز الراميد چين خورده اند و از آب بيرون آمده اند .پي آمد اين رويداد و به دنبال تأثير
نيروهاي کششي و گسترش حوضه هاي رسوبي خروج سنگهاي آتشفشاني انجام گرفته است که اين مجموعه به
صورت ناپيوسته ،سنگهاي قديمي را مي پوشاند .حرکات خشكي ز ائي (هم ارز فاز پيرينه) با پسروي دريا همراه بوده
و در نتيجه در عهد اليگوسن رخساره کوالبي ـ قاره اي سازند قرمز زيرين  Oc.sبصورت ناپيوسته سنگهاي کهن تر

ﮐﺸ
ﻮر

منطقه را مي پوشاند اما در اوليگوميوسن دريا پيشروي کرده که باعث نهشته شدن رخسارة دريايي سازند قم شده
است .د ر ميوسن بر روي سازند قم اليه هاي قرمزرنگ سازند قرمز بااليي به طور پيوسته و هم شيب جاي دارند .در
اواخر ميوسن سازگاري ناهمسان داشته و طي آن انباشته هاي در اصل آواري و قاره اي پليوسن ،به گونه اي
ناپيوسته هم شيب و يا زاويه دار بر روي رخساره هاي قاره اي و کوالب ي سازند قرمز بااليي جاي مي گيرند .سنگهاي
پليوکواترنر با پيدايش کنگلومرائي برابر با سازند هزاردره آغاز شده و به صورت ناپيوسته ،بر روي سطوح فرسايشي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحدهاي کهن تر (ميوسن) جاي گرفته اند .شيب دار شدن آن ها را مي توان به رويداد زمين ساختي برابر با
پاسادنين وابسته دانست.
گسل ها

تﻣ

روند عمده گسل هاي منطقه  N300-330Wبا شيب عمومي ˚ 15˚-40است که هم راستا با روند محور چين
خوردگيهاي موجود درمنطقه است .گمان مي رود که اينان نيز در نتيجة تأثير روند کوتاهشدگي رويدادهاي منطقه با
راستاي  NE-SWايجاد شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسل منصور آباد

ا ين گسله از نوع راندگي است و در جنوب خاوري ورقه قرار دارد .روند آن  NW-SEو جهت ش يب آن به سمت NE

است .اين گسله سنگهاي دگرگون شده واحد  J mرا روي  OMq l.mجاي داده است.

و
اﮐﺘ

گسل كامشكان

گسل قره بالغ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين گسله از نوع راندگي ) (Thrust faultاست که با روند  NW-SEاز خاور نقشه آغاز ميشود و تا روستاي قره بالغ
قابل تعقيب است .جهت شيب آن بسوي  SWاست که باعث رانده شدن سنگهاي دگرگون شده واحد  Jmبر روي
واحدهاي  OMql.mو  OMqs.mشده است.
l

اين گسل راندگي که در جنوب خاوري روستاي قره بالغ با روند  NW-SEقابل رويت است .سنگهاي واحد  OMqرا
روي واحد  Jmجاي داده است و در جبهة راندگي بين  10-5متر برش تكتونيكي را مي توان مالحظه نمود.
گسل سعيد آباد

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين گسل راندگي ) (Thrust faultدر شمال روستاي سعيدآباد ديده مي شود و داراي روند  ،NW-SEو جهت آن به
سمت  NEاست .در اثر عملكرد اين گسل برش تكتونيكي و خردشدگي شديدي را مي توان امتداد گسل مالحظه
کرد.
گسل خوشنام

اين گسل رانده که در جنوب روستاي خوشنام (واقع در گوشه شمال شرقي ورقه) با روند  N120-125Eقابل تعقيب

است از شمال خاوري نقشه آغاز و از خاور آن بيرون مي شود .جهت شيب آن به سمت  SWبوده که باعث رانده
شدن سنگهاي کهن تر بر روي واحدهاي سنگي جوان تر ـ واحدهاي  Evو  Ec.vشده است.

چين ها

بيشتر ساختمانهاي چين خورده موجود در گسترة نقشه در واحدهاي سنگي اليگوميوسن بصورت ساختمانهاي چين
خورده باز است .روند عمده محور اين چين ها هم جهت با روند گسل ها يعني  NW-SEاست ک ه تشكيل آنان را مي
توان متأثر از فازهاي دگرشكلي پس از ميوسن با راستاي  NE-SWوابسته دانست.
از ساختمانهاي چين خوردگي منطقه مي توان به ناوديس شكنجي کوه خرقان که در جنوب خاوري ورقه در ميان
واحد سنگ هاي دگرگون شده  Jmاشاره کرد ،راستاي محوري آن  NW-SEاست که در دو طرف يالهاي آن چينهاي
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متعددي ديده مي شود .همبري واحد  Jmبا واحدهاي ديگر اليگوميوسن در دو سوي يال بطور عمده به صورت گسله
از نوع راندگي است.
تاقديس كوه بوقاني

اين تاقديس در جنوب باختري ورقه قرار دارد و ساختار اصلي کوه بوقاني را ساخته است ،هسته آنرا سنگهاي
دگرگون شده  J mو واحدهاي سنگي ديگر از قبيل  ،OMq1 ،Oc.s ،K2sh.1 ،K1 l1سنگهاي موجود در يالهاي آن
ميباشند.
1
هم چنين تاقديس ها و ناوديس هاي متعددي با ميل محوري يا بدون ميل محوري ،به ويژه در واحد  OMqواقع در

ﮐﺸ
ﻮر

جنوب باختري ورقه با روند محوري  NW-SEقابل مالحظه اند.
به نظر مي رسد ساختار کلي در بخش خاوري نقشه (کوه خرقان) يك ساختار گل مانند Flower structureمي باشد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

که زاويه گسل در دو طرف سنگهاي دگرگونه داراي دو شيب متفاوت است .شكل گيري آنها مي تواند به صورت
تراستهايي باشد که با شيب متفاوت نسبت به گسل هاي مجاور به وجود آمده اند.
زمین شناسی اقتصادي

تﻣ

با توجه به گسترش واحدهاي سنگي ،در محدوده مورد مطالعه ،از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي پتانسيل هاي
معدني در وابستگي با اين سنگ ها نيز قابل ذکر هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از مواد فلزي تنها آثاري از آغشتگي هاي کانيهاي کربناته مس در باختر گوگجه ييالق درون واحد تراکي ـ آندزيتي
( )OMqtaديده مي شود.
مواد معدني غيرفلزي در اين منطقه داراي اهميت بيشترند و به طور عمده شامل بخش هاي کربناته اليگوميوسن

و
اﮐﺘ

هستند که در حال حاضر کاربردهايي گوناگون دارند .از سنگهاي آهكي اين بخش ها که از خلوص باالئي برخوردارند
در کارخانه قند همدان استفاده مي شود .کارخانه سيمان همدان از اين سنگ آهكها بعنوان مواد خام اوليه اصلي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

استفاده مي نمايند.
اين سنگ آهك ها بصورت پراکنده ،در مناطق گوناگون محدوده در کارگاههاي توليد آسفالت سنگ الشه و سنگ
مالون نيز استفاده مي شود .بخش هاي ماسه سنگي و توفي نهشته هاي اليگوميوسن نيز در کارگاههاي موزائيك

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

سازي منطقه کاربرد دارند .هم چنين واحدهاي آبر فتي که در منطقه گسترشي چشمگير دارند .منبع مناسبي جهت
تأمين شن و ماسه هستند در حال حاضر چندين معدن شن و ماسه با استفاده از اين منابع فعال هستند.

14

