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گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5065ارومیه
موقعیت جغرافیائی و ریخت شناسی منطقه مورد مطالعه

محدوده نقشه زمين شناسي اروميه در مختصات َ 30و  00َ – 45ºو  45ºطول های خاوری و َ 00و  30َ - 38ºو 38º
عرض های شمالي در شمال باختری ایران قرار دارد .در تقسيمات کشوری بخش عمده آن جزء استان آذربایجان
غربي و بخش خاوری دریاچه (شبه جزیره اسالمي) جزء استان آذربایجان شرقي است.
شهرستان اروميه مرکز استان آذربایجان غربي با جمعيتي بالغ بر 850هزار نفر در بخش جنوب باخ تری آن قرارگرفته
است .از شهرها و آبادیهای مهم که درگستره این برگه قراردارند .مي توان قوشچي ،نوشين شهر باللو گل تپه خ انقاه

ﻮر

سرخ عسگرآباد گوی تپه چنقرالوی پل گلمانخانهكریم آباد سلطان آباد و قهرمانلو را نام برد .در منطقه مورد مطالعه
شبه جزیره اسالمي آبادیهای آق گنبد بوراچالو و تيمورلو واقع شده اند.
از دیدگاه ریخت شناختي در حدود /.50سطح ورقه توسط آب دریاچه وحدود  /.30آن از نهشته های دشت اروميه و

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮐﺸ

رسوبات دانه ریز گلي  -نمكي دریاچه پوشيده شده است که پست ترین نقاط هستند .رخنمونه ای سنگي در حدود
 /.20بقيه ورقه را شامل هستند که واحدهای ماسه سنگي فنگلومرائي مارني کنگلومرائي توفي نئوژن با حالت نرم

و اﮐ
ﺘﺸ

ﺎﻓﺎ

تﻣ

فرسا فرسایش بيشتری داشته اند و سنگهای نفوذی پرکامبرین و قوشچي دایكها سنگهای آتشفشاني و واحدهای
کربناته و ماسه سنگهای سازند های کهر ،باروت ،زاگون ،اللون ،ميال  ،پرمين و نئوژن در برابر فرسایش پایدارتر بوده و
بلندترین ارتفاعات را با مورفولوژی صخره ساز بوجود آورده اند .بلندترین ارتفاعات منطقه را کوه چ يچكلو در شبه
جزیره اسالمي با  2102متر ارتفاع قله خوشگر با  2049متر ارتفاع وکوه کشيش با  2031متر ارتفاع و بزوداغي با
 1947متر ارتفاع از سطح دریا در شمال اروميه مي سازند و پست ترین نقطه آن هم سطح دریاچه اروميه با ارتفاع

ﺳﻰ

 1274متر از سطح دریا است .

ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

رودخانه های اصلي و دائمي منطقه عبارتند از :نازلوچای باراندوزچای شهرچای روضه چای که بخ ش عمده آب این
رودها در فصول بهار و تابستان به مصرف کشاورزی مي رسد و باقي مانده وارد دریاچه اروميه مي شود .آب و هوای

ﺳ
ﺎزﻣ

ﺎن

زﻣ

منطقه نيمه خشك بوده و دارای زمستانهای سرد بهار معتدل تابستان گرم و خشك تا اندازه ای شرجي و پائيز
معتدل و خشك است.
با توجه به دوره سنجش ده ساله اخير اندازه ميانگين بارندگي  250 - 300ميلي متر در سال و درکوهستانها تا
حدودی زیادتر است .باتوجه به گسترش دشت اروميه و وجود آب فراوان ،بيشتر ساکنين درکارهای ب اغداری ،زراعت
امور دام و عده ای درکارخانه های صنایع غذایي یا سيمان مشغول هستند .محصوالت کشاورزی منطقه نظير انگور
سيب هلو و مرکبات دیگر و نيز گندم جو و نخود رونق بيشتری دارد .بيشتر اهالي منطقه شيعه اثني عشری و اقليت
آن پيرو تسنن هستند .درصدی از اهالي را نيزهموطنان مسيحي تشكيل ميدهند.
سواحل دریاچه اروميه و نيز منطقه کوهستاني بند و شيخ تپه واقع در جنوب شهر اروميه در فصل تابستان م حل
تفرج و استراحت برای گردشگران و اهالي منطقه است .مهمترین راههای دسترسي منطقه با جاده آسفالته تبریز -
شبستر  -سلماس  -اروميه ،جاده آسفالته تبریز  -آذرشهر  -بناب  -مياندوآب  -اروميه و جاده آسفالته آبي تبریز -
ایلخچي  -شبه جزیره اسالمي  -اروميه است که حدود  5کيلومتر از این جاده آبي و به طریق کشتي است .مدتي
است عمليات نصب پل در این فاصله کم راه آبي ادامه دارد و با اتمام آن ميتوان گفت این جاده نزدیكترین مسير
ارتباطي منطقه به شهر تبریز است .از دیگر راههای ارتباطي ميتوان جاده آسفالته اشنویه  -اروميه و سرو  -اروميه را
نام برد .ترد د به برخي مناطق کم ارتفاع واحدهای سنگي توسط خودروهای صحرائي و تراکتور امكان پذیر است.
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موقعیت نقشه ارومیه در زمین شناسی ایران

این ناحيه که در شمال باختر ایران جای دارد از دیدگاه تقسيمات واحدهای ساختماني رسوبي (اشتوکلين )1968 -
بخشي از ایران مرکزی دانسته شده و از دیدگاه (نبوی  )1355 -بخش خاوری دریاچه اروميه جزء زون البرز -
آذربایجان و بخش باختر دریاچه جزء زون ماکو  -مهاباد به شمارمي آید .به باور (افتخارنژاد )1359 -دو شكستگي
مهم سلطانيه  -تبریز و زرینه رود در اروميه عامل اصلي ناهمساني بسيار مشخص رخساره ها در آذربایجان شده
است .ایشان مي نویسند که خطواره زرینه رود  -اروميه جداکننده کمربندهای فليشي خاور دریاچه و سنگ نهشته
های سكوی قاره ایران مرکزی است از این روی  ،به باور ایشان بخش شمال خاور منطقه جزء زون سلطانيه  -ميشو و
بخش باختری آن جزء زون همدان  -اروميه است.
موقعیت جغرافیائی و زمین شناسی دریاچه ارومیه

دریاچه اروميه با بيش از  5000کيلومتر مربع وسعت با درازای  140کيلومتر و پهنای  15تا  50کيلومتر از گسترده
ترین و کم ژرفاترین دریاچه های جهان است و آب آن فوق اشباع از نمك است و بخشي از دریاچه در سمت خاور
ورقه  /.50آن را احاطه نموده است .رودخانه های دائمي تغذیه کننده آن عبارتند از :زرینه رود ،تلخه رود ،شهرچای،

ﮐﺸ
ﻮر

زوالچای ،سيمينه رود ،ليالن چای ،قلعه چای ،نازلوچای ،باراندوزچای ،ودمهاباد ،صوفي چای ،قره چای ،آلماچای ،
اسكوچای و بسياری از رودهای فرعي دائمي و یا فصلي سرازیر شده از کوههای اطراف و بسياری از چشمه های زیر

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دریاچه ای تامين کننده آب دریاچه هستند .بيش از  102جزیره دارد که شبه جزیره اسالمي بزرگ ترین آنهاست و در
ایام پرباران بصورت جزیره در مي آید.
این دریاچه در یك فرونشست کم ژرفای وسيعي واقع است که ژرفترین قسمت آن در حال حاضر  13متر و در

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گوشه شمال باختر است و ميانگين ژرفای آن  6متر است و با افزایش ژرفای آن شوری کاهش مي یابد .ضخامتي
حدود  35تا  40متر از رسوبات نرم دریاچه ای بر روی پي سنگ سخت شده کرتاسه و یا سنگ آهكها و سنگ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آهكهای رس دار ميوسن ،سازند قم ،قرار گرفته که دیرینه پيدایش دریاچه ها و ویژگيهای کنوني را حدود  30تا 40
هزار سال تعيين ميكند ولي براساس وجود پادگانه های دریاچه ای اطراف آن قدمت دریاچه را  400تا  500هزار
سال تخمين ميزنند(.م .شهرابي ،م.بربریان ،م .قریشي  1966 -م).

زﻣﯿ

از جزایر دریاچه ،بزرگترین جزیره آن جزیره اسالمي است که از سنگهای آتشفشاني متوسط تا بازیك همراه با
برشهای آتشفشاني با دیرینه نئوژن و دیگر جزایر باختر عجب شير از سنگ نهشته های رسوبي مانند آهكهای ریفي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

باسن ميوسن و سنگ نهشته های کامبرین ،پرمين و کرتاسه و در بعضي مناطق با سنگهای آتشفشاني همراه است.
مكنزی ( 1976و  )1972معتقد است از دیدگاه زمين ساخت صفحه ای این دریاچه در قسمتي از پهنه خرد شده
بين ورقه های عربستان و اوراسيا که خرد ورقه های ایران و ترکيه بين ورقه های مزبور فشرده شده اند؛ قرار گرفته
است.
این حوضه در امتداد یك سيستم فعال از گسلهای فشاری وا قع شده است که از ميان آنها ميتوان از گسله ه ای
شمال تبریز ،شبستر و شاخه های فرعي آن و گسل زرینه رود را نام برد و حرکات و فعاليتهای این گسلها به احتمال
عامل اصلي هماهنگي سيستم آبگيری این دریاچه شده است که دریاچه را در شمال از آبریز حوضه دریای خزر جدا
کرده است و بنا به گفته م .شهرابي م .بربریان و م .قریشي ( )1966وجود پادگانه های دریاچه ای در نقاطي مانند
بنادر گلمانخانه ،حيدرآباد ،شمال شرفخانه ،باختر بناب وملكان که هنگام بررسيهای مسير بزرگراه شهيد کالنتری
مورد مطالعه قرارگرفته اند چنين نشان داده اند که دریاچه اروميه سرنوشتي همچون دریاچه بزرگ آمریكا را دارد.
دریاچه اروميه دریاچه ای است جوان که در فاصله زماني تشكيل دیاتوميتهای دریای پاراتتيس تا تشكيل دریاچه
امروزی قرار دارد .در این مدت سيستم گسلي که دریاچه را برگرفته ،گسلهای شمال تبریز ،زرینه رود ،سلماس،
شبستر و شاخه های فرعي آنها مي توانسته است در شكل گيری آن نقش آفرین باشد .بر پایه بررسيهای انجام شده
نتيجه گرفته اند که گسترش دریای م يوسن مدیترانه که دریائي با شوری معمولي بوده منطقه اروميه را در برگرفته
است .این دریا درپليوسن بعلت جنبشهای کوهزایي پایاني چرخه آلپي به گستره های کوچكتر؛ مانند دریای خزر و
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دریای سياه ؛ تقسيم شده است .یكي از این گستره ها دریاچه اروميه است که پس از جداشدن رفت ه رفته بعلت آب و
هوای گرم و خشك شور و شورتر شده و بصورت دریاچه فوق اشباع از نمك امروزی درآمده است.
بابك ( )1934نيز با توجه به بررسيهائي که انجام داده همان نگرش گانسر را کم و بيش پذیرفته و افزوده است که
دریاچه اروميه با دریای مراغه که در نهشته های آن فسيل مهره داران ميوسن  -پليوسن یعني پونسين یافت ميشود
و از دیرباز مورد توجه زمين شناسان قرار داشته در پيوند بوده است .بنابراین بابك تصور کر ده که دریاچه اروميه
زماني دارای آب شيرین بوده است .چون رسوبات فسيل دار مراغه که همزمان با دیاتوميتهای آب شيرین ممقان؛
شمال مراغه در وباسمنج در خاور تبریز است از نوع نهشته های آب شيرین خشكي ميباشد که در مجموعه رسوبي -
آتشفشاني سهند جای دارد.
بدینگونه است که نامبرده نتيجه ميگيرد این دریا زماني با دریای پاراتتيس که شامل دریای خزر و سياه نيز بوده
پيوند داشته و در نتيجه بازمانده ای از آن است .افتخارنژاد ( )1980در رساله دکتری خود مختصری درباره چگونگي
تشكيل دریاچه اروميه وخاستگاه آن بحث کرده است .وی مي نویسد این دریاچه پيش از اینكه به شكل کنوني درآید
بصورت فالت بلندی بوده که قسمتي از حوضه آبریز دریای خزر را تشكيل مي داده است و آبهای آن از طریق

ﮐﺸ
ﻮر

رودخانه ارس امروزی به دریای خزر مي ریخته است.
قسمت شمال این فالت در شمال سلماس امروزی که آب مرز آبریزهای دریاچه اروميه و دریای خزر (رودخانه ارس)

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است ،در فرازی حدود  1500متراست که حدود  200متر بلندتر از سطح دریاچه اروميه قراردارد .ا فتخارنژاد علت
ا ین اختالف بلندی را به جنبشهای تكتونيكي جوان گسل تبریز نسبت داده که کوههای شمال دریاچه اروميه را با ال
و چون سدی سنگي درآورده ویك خط آب مرز تازه ای به وجود آمده است و در نتيجه رودهایي که پ يش از آن

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درحوضه آبریز دریای خزر بوده اند سوی دریاچه اروميه سرازیر شده اند.
بسياری از دالیل از جمله نتيجه بررسيهای لرزه نگاری و نمونه برداری  -مغزه گيری پيستوني -که بررسي کرده اند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميرساند که دریاچه اروميه جوان است وجایگاه آنها آبریز بزرگي است که به احتمال زیاد در آغ از زمان پس از
یخچالي تشكيل شده است .پس از تشكيل این دریاچه؛ از حدود  35000سال پيش؛ رفته رفته از حالت آب شيرین
یا دست کم لب شوری که در محيط پالیا به وجود آمده بود بيرون آمده و آب آن شور و شورتر شده تا اینكه

زﻣﯿ

از10هزار سال پيش تاکنون دریاچه نمك  -فوق اشباع از نمك  -شكل گرفته است .درباره چگون گي تشكيل این
دریاچه ميتوان گف ت که گسلهای اصلي و شاخه های فرعي فعال آن منطقه ازعاملهای اصلي به وجود آمدن این

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

فرونشست بوده اند .م .بربریان ( )1976و ج .افتخار نژاد ( )1980مي گویند:
در مرز شمالي این دریاچه سيستم گسلهای چرخشي و قائم با باال آمدن بلوك شمالي و حرکت راستگرد افقي وجود
دارد.
چکیده زمین شناسی عمومی و چینه نگاری منطقه

کهن ترین سنگهای رخنمون یافته ،مجموعه ای از سنگهای دگرگونه شامل گنایس ،آمفيبوليت ،متادیوریت ،اسليت ،
فيليت ،ماسه سنگ دگرگونه ،متاولكانيك و سنگهای کربناته با سن های پرکامبرین و کامبرین هستند که بر روی
آنها سنگ های آهكي ،آهكي دولوميتي و دولوميتي سازند روته پرمين به توسط گسلهای تراستي رانده شده اند.
سنگهای نفوذی دگرگوني متاگرانودیوریت ،متادیوریت ،متاگابرو و متامونزو گابرو تشكيالت پرکامبرین درمنطقه را
قطع نموده و توسط سازند ميال پوشيده شده است .گرانيت قوشچي که سن آن پس از کرتاسه است با نفوذ به
واحدهای یاد شده در منطقه دگرگوني مجاورتي ایجاد نموده است .در شمال باختر و جنوب خاور ورقه ،سنگ آهكها
و سنگ آهكهای رسي گچ دار اليگوميوسن (سازند قم) رخنمون دارند .جنوب منطقه مورد مطالعه را رسوبات
کنگلومرایي ،مارني و سنگ آهكهای ماسه ای نازك تا متوسط الیه با شيب  20 - 30درجه به سمت شمال باختر
تشكيل داده اند که دیرینه آنها ميوسن است .در شمال خاور شهر اروميه تا گلمانخانه ،سنگهای ولكانيك آندزیتي تا
داسيتي توام با خرده سنگهای تكتونيزه از آن سنگها و نيز در همان محدوده ها تناوب ماسه سنگ ،توف ،مارن ،
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سنگ آهك و کنگلومرا با دیرینه های ميوسن تا ميوپليوسن بصورت وسيع گسترش دارند .در شبه جزیره اسالمي
بخش عمده منطقه از آگلومرا ،برش ،پيروکالستيك ،الپيلي توف ،سنگهای آتشفشاني و الهار پوشيده شده است که
بخش شمالي و شمال باخترآن بطورعمده با سنگهای آتشفشاني تفریت ،فونوليت و بازانيت لویسيت دار همراه است.
دیرینه این واحد ميوسن ميباشد وسنگهای تراکيتي و دایكها کل واحدها را قطع کرده که بطوراستثنا رسوبات
کنگلومرایي ميوسن بر روی تراکيتها جای گرفته اند .سرانجام همه واحدهای سنگي منطقه توسط رسوبات جوان
کواترنر بصورت افقي پوشيده ميشود و در پایان ميتوان گفت جدا از واحدهای قدیمي پيش از کواترنرکه  %20ورقه را
پوشانده اند ،در حدود  /.50ورقه توسط آب شور دریاچه اروميه و  /.30آن توسط رسوبات جوان دشت اروميه احاطه
شده است که واحدهای چينه ای ورقه از قدیم به جدید بشرح زیر هستند:
پركامبرین
واحد سنگی گنایس  -آمفیبولیت

pЄ

gna

این واحد ازکهن ترین واحدهای سنگي منطقه است و در شمال باختری آن برونزد دارد و از سنگهای بطور کام ل
دگرگونه است که کانيهای آن شكل اصلي خود را از دست داده اند .عمده ترین سنگهای این واحد آمفيبول گنایس ،

ﮐﺸ
ﻮر

گنایس چشمي ،متاگرانيت آمفيبوليت ،گرانيت کاتاکالزیت ،متامونزوگابرو ،متادیوریت ،شيست سبز ودرکنارآن ماسه
سنگهای کوارتزیتي دگرگونه شده و نيز مرمر و اسكان است .در مطالعات پتروگرافي آمفيبول گنایس ،کانيهای اصلي

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فلدسپات ،کوارتز ،آمفيبول بيوتيت ،اپيدوت ،اسفن ،لوکوکسن ،آپاتيت ،کربنات ،کانيهای ثانویه شامل کلریت ،
سریسيت ،کربنات ،کانيهای رسي و کانيهای فرعي آپاتيت ،اسفن ،لوکوکسن و کانيهای تيره بطور کامل دیده
ميشوند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند كهر pЄk

و
اﮐﺘ

رخنمون این سازند در شمال باختر ورقه درمحدوده امام کندی است که بطور عمده از سنگهای دگرگون شده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

فيليتي ،اسليتي و آتشفشاني مشروحه زیر تشكيل یافته اند .و از نظر چينه شناسي و ليتولوژیكي ميتوان چنين
دریافت که مربوط به سازند کهر باشد .بررسي های پتروگرافي ترکيب سنگهای متشكله را چنين بيان نموده است:
اسليت با بافت اسليتي وحاوی کانيهای زیرکن و اپيدوت  ،ميكاشيست با بافت پورفيروبالستيك و زمينه شيستوزیته و

زﻣﯿ

دارای کانيهای زیرکن شكل دار واسفن  ،ریوداسيت با بافت پورفيریتيك و آنكلوزیون های زیرکن و آپاتيت  ،ماسه
سنگ کوارتزیتي دگرگون شده با بافت پورفيروبالستيك و زمينه شيستوز وکانيهای کوارتز ،فلدسپات سدیك و

كامبرین

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

پتاسيك سریسيتيزه بيوتيت و موسكویت که سيمان ماسه سنگ ،سيليسي و جورشدگي دانه های آن متوسط تا
ضعيف و فشردگي دانه ها ضعيف است .رنگ همگاني این واحد خاکستری ،خاکستری تيره ،خاکستری سبز ،سبز و
حتي صورتي مينماید .همبری این واحد سنگي با سازند باروت بصورت دگرشيب است.
سازند باروت Є b

این واحد سنگي از تناوب الیه های دولوميتي چرت دار خاکستری تا خاکستری روشن باشيلهای سيل تي و ماسه ای
برنگ قرمز تا بنفش که دارای درون الیه های سنگ آهك دولوميتي متبلور نازك تا متوسط الیه ( 10 - 30سانتي
متر) است تشكيل شده است  ،مرز زیرین آن با سازند کهر پوشيده ولي با توجه به نبودن سازندهای سلطاني ه و بایندر
باحتمال زیاد باید این همبری ناپيوسته و فرسایشي  , disconformable ,باشد و در قسمت باال بط ور هم شيب و
پيوسته  Conformable ,بوسيله شيل های سيلتي و ماسه سنگهای ارغواني واحد سنگي Cz-lزاگون  -اللون پوشيده
ميشود.
این سازند بر اثر نفوذ توده گرانيتي قوشچي ،دگرگوني مجاورتي یافته و در قسمتهای مختلف جهت شيبهای مختلفي
پيداکرده است که ناشي از تداخل توده نفوذی و حرکات تكتونيكي منطقه است.
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سازنده های زاگون  -اللونЄz - l :

این واحد بر روی سازند باروت جای گرفته است و در مجاورت توده نفوذی و زیر تشكيالت پرمين و ميال قراردارد که
از ماسه سنگهای دانه ریز ميكادار به رنگهای سبز تيره ،قرمز تا قرمز صورتي و قرمز بنفش با ضخامت به نسبت زی اد
تشكيل شده است که در بعضي جاها دارای شيلهای سيلتي نيز هست و بصورت ميان الیه دولوميتهای چرت دار
درداخل این تشكيالت گسترش دارند .این واحد در اثر مجاورت با توده نفوذی دگرگوني شدیدی نشان ميدهد و نيز
شيب الیه ها در جهات مختلف دیده ميشود .مطالعات سنگ شناختي ماسه سنگهای این واحد را درحد ليتآرنانيت
فلدسپات دار دانه ریز تا دانه متوسط باسيمان سيليسي باجورشدگي وگردشدگي تقریبي معرفي نموده است .به نظر
ميرسد در این قسمت این واحد به صورت تدریجي به واحد اللون تبدیل ميشود که قابل جدایش نيست.
سازند اللون ЄL

این واحد سنگي در زیر تشكيالت ميال جای دارد و از ماسه سنگهای کوارتزیتي دانه درشت تا متوسط به رنگهای
سفيد ،قرمز صورتي تشكيل شده است این ماسه سنگها که دارای چينه بندی چليپيایي  Crossed bedding,و موج
نشان  ,Ripple mark,است در حدود  450متر ضخامت در آن مشهود ميباشد .بررسيهای سنگ شناسي ماسه

ﮐﺸ
ﻮر

سنگهای این واحد را با نام کوارتز آرنایت با جورشدگي و گردشدگي خوب وبا کانيهای خيلي عمده کوارتز ودرالب الی
آن سریسيت ،موسكویت و کانيهای فرعي اپك و زیرکن معرفي نموده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

كوارتزیت باالیی Єq

تﻣ

در بخش باالئي سازند اللون و زیرتشكيالت ميال ،درچندین محل ماسه سنگهای کوارتزیتي سفيد رنگ با دانه های
درشت بخوبي نمایان است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد که بنام کوارت زیت باالئي مشهوراست از دیگر واحدها قابل جدایش است .در بعضي قسمتها این واحد تحت
تاثير توده نفوذی بطورکامل دگرگون شده است.
سازند میال Єm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد برروی سازندهای کوارتزیت باالئي و اللون  -زاگون و در زیرسنگ آهكها و سنگهای آهكي دولوميتي پرمين
و در مجاورت توده نفوذی دگرگوني پرکامبرین و توده نفوذی قوشچي واقع شده است .در این واحد شيل ،فيليت و

زﻣﯿ

اسليت به رنگ سياه و به ضخامت تقریبي  70 - 80متر و در تناوب آن سنگهای آهكي ،آهكي دولوميتي و دولوميت
به رنگ خاکستری تيره حاوی رگه های چرتي سيليسي که ميتوان گفت بيشترمربوط به عضو  5سازند ميال ميباشد ،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

دیده شده است .سازند ميال به مانند دیگر سازندها تحت تاثيرتوده نفوذی قوشچي قرارگرفته وکانيهای سنگهای آن
متبلور و برگوارگي یافته و آثار فسيلي موجود در سنگ آهكها قابل شناسائي نيستند .بررسي های پتروگراف ي
سنگهای این واحد را سریسيت ،موسكویت ،کوارتز ،فيليت تا شيست و کوارتز ،فلدسپات ،کلریت ،سریسيت ،
موسكویت ،اسليت تا شيست و سنگ آهك اسپارایتي ،دولوميت آهكي ودولوميت به شدت کریستاليزه معرفي کرده
است .در ضمن برگواره بودن سنگها افزون بر دگرگوني مجاورتي از دگرگوني ناحيه ای نيز ناشي شده است.
پرمین
سازند درود Pd

این واحد درسطحي ناچيز در شمال باختر ورقه در واحد سنگي روته درحومه ماکو کندی و روی تشكيالت زاگون -
اللون واقع شده و ضخامت آن درحدود  50متر ازماسه سنگ کوارتزیتي دانه ریز به رنگ قرمز تا قرمز روشن به
همراه اندکي شيل تشكيل یافته است و در همان منطقه واحد پرمين باالیي با وسعت خيلي زیاد برروی این واحد و
دیگر واحدهای قدیمي گسترش دارند.
سازند روته Pr

این واحد سنگي افزون بر اینكه در اثر گسل تراستي برروی واحدهای کهن تر رانده شده است ،توده نفوذی قوشچي
آن را تحت تاثيردگرگوني مجاورتي درآورده است .با الیه بندی توده ای و حالت خشن در محدوده شمال باختر ورقه
صخره هایي ایجاد شده است .عمده سنگهای تشكيل دهنده این واحد ،سنگ آهك سنگ آهك دولوميتي و دولوميت
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است که رگچه های چرتي و کلسيتي نيز در آنها دیده ميشود .رنگ عمومي آنها خاکستری بوده و افق التریتي در
بخش باالئي این وا حد دیده ميشود که وجود این افق و مطالعات ميكروسكوپي با مشاهده و مطالعه فسيلهای زیر
مبين سن این واحد به پرمين باالیي است.
Agathammina sp., Hemigordius sp.,Staffella sp. Ozawainella sp., Fuzulinidae Vermiporella sp.
Neoschwagerina sp., Paleufuzulina sp., Schubertella sp. and ostracoda.

كرتاسه زیرین
سازند تیزكوه (آپتین) Kl shl

این واحد که مرزآن با واحد سنگي پرمين باالئي بصورت گسل تراستي است ،از شيل های نازك الیه به رنگ
خاکستری تيره تا خاکستری سبز ،سنگ آهكهای خاکستری اوربيتولين دار و سنگ آهكهای دولوميتي تشكيل ش ده
است.
بررسي دیرینه شناختي سنگوارهای ذره بيني زیر را در این واحد نشان مي دهند:
Iraqia sp., Orbitolina sp., Miliolidae. Dictyoconus sp., Echinoida, Lithocodium aggregatum, Cuneolina
primitiv , Nautiloculina sp., Textularidae, Bovina sp., Salpingoporella sp., Cylindroporella sp., Algal
frag and shell ,s frag.

ﮐﺸ
ﻮر

که بيانگردیرینه سن کرتاسه زیرین برای این واحد است.
الیگومیوسن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند قم OM l

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بخشي از رخنمونهای منطقه در شمال باختر و جنوب خاور ورقه (جزیره اسپير) نهشته های متعلق به زمان اليگوسن
باالیي و ميوسن زیرین است که بصورت دگرشيبي زاویه دار بر روی واحدهای کهن تر قرارگرفته است از دیدگاه
سنگ شناختي این واحد بطورعمده دربرگيرنده سنگ آهكهای ریزدانه ریفي ميكرواسپارایتي با بافت فشر ده

و
اﮐﺘ

 ,Packed,سنگ آهكهای رس د ار با الیه بندی متوسط تا ضخيم و توده ای است که در بيشتر مناطق ،صخره ایجاد
کرده است ،هر چند این سنگ آهكها با قاعده نازك رسوبات آواری آغاز وبه سنگهای آهك های رس دار و سپس

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ آهكهای خالص تر تبدیل شده اند و نيز داخل سنگ آهكهای رس دار عدسي های گچي نازك تا متوسط الیه
وجود دارند که از سنگ آهكها و گچها برای کوره های آهك پزی  ،گچ پزی و توليد سيمان استفاده ميشود .این واحد
دارای فسيلهای فراوان است و فسيلهای زیر در این واحد شناسایي شده اند:

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Miogypsina sp., Globigerina sp., Victoriella sp., Asterigerina sp., Amphistegina sp., Bryozoa ،
Dendritina rangi ,Neoalveolina melocordica Opeculina sp.,

که به اليگوسن  -ميوسن تعلق دارند.
میوسن

cs

واحد كنگلومرائی میوسن M

این واحد تناوبي است از کنگلومرای ضخيم تا متوسط الیه همراه با ماسه سنگ و ميان الیه هایي از سنگ آهك
ماسه ای که ابعاد قطعات کنگلومرا ،درشت ،متوسط تا کوچك متفاوت است و جنس قطعات آن سنك آه ك ،
دولوميت ،گرانيت و دیگر قطعات تخریبي و حمل شده واحدهای قدیمي است .گردشدگي قطعات آن خوب تا
متوسط است و سيمان آن آهكي است .شيب این واحد  17 - 23درجه به سمت شمال خاور است.
واحد مارنی ماسه سنگی میوسن Mms

این بخش که دنباله واحد پيشين است متشكل از مارن خاکستری روشن و قرمز کم رنگ با تناوب ماسه سنگ
آهكي ،سنگ آهك و کنگلومراست سنگ آهكهای این واحد تبلورميكرواسپارایت تا ميكرایت داشته و ضخامت م ارن
بيشتر از بقيه است و قطعات کنگلومرا در این بخش متوسط تا کوچك و ضخامت ماسه سنگهای آهكي نازك تا
متوسط الیه هستند .در مطالعات فسيل شناسي فسيلهای زیر در این بخش دیده شده اند:
Globigerina sp., Globigerinoides sp., Elphidum sp., Miogypsinoides sp., Miogipsina sp., Amphistegina
sp. and coral.
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واحد ماسه سنگی مارنی میوسن M sm

این بخش که ادامه دو بخش پيشين است .تناوبي است ازماسه سنگهای آهكي نازك تا متوسط الیه به همراه مارن
وشيل که ضخامت آنها در حدود  2- 40سانتي متر و ر نگ آنها خاکستری و بندرت قرمز قهوه ای است که یال
خاوری دکل تلوزیون تا گوی تپه را احاطه نموده است هر چند سه بخش یاد شده هم شيب و متناوب اند ناهمساني
آنها در تغييرات تدریجي ليتولوژی شان است درمطالعات ميكروسكوپي افزون بر فسيلهای یاد شده در بخش پيشين
فسيلهای زیر نيز مطالعه و بررسي شده اند:
Asterigerina sp., Echinoida , Lithophyllum sp., Rotalidae , Algal Frag and shell ,s frag.

واحد سنگ آتشفشانی میوسن Mva

در این مجموعه سنگهای ولكانيك بازیك تا متوسط بصورت توده توام با خرده سنگهای شكسته شده ناشي
ازفعاليتهای تكتونيكي منطقه که دربرخي مناطق بصورت واریزه است ،رخنمون دارند .جنس این سنگها آندزیت ،

ﮐﺸ
ﻮر

تراکي آندزیت تا داسيتيك آندزیت و هيالوآندزیت است .استحكام و سختي آنها باعث تشكيل ارتفاعات وپرتگاههایي
در منطقه شده است  ،آن چنانكه مهمترین دکل های مخابراتي اروميه در آن ارتفاعات نصب شده است .سنگهای این
مجموعه دارای بافت پرفيریتيك بوده و زمينه آن ميكروليتهای پالژیوکالز ،شيشه و فلدسپات آلكالن است .کانيهای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اصلي آن پالژیوکالز زونه ،آمفيبول شكل دار ،پيروکسن ،بيوتيت و آنكالزیون آپاتيت بوده و دارای کانيهای ثانو ی
سریسيت ،اکسيد آهن و کربنات است .کانيهای اپك و آپاتيت از کانيهای فرعي این سنگها هستند.
واحد سنگ برش آتشفشانی میوسن M vbr

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

این قسمت که زیرمجموعه بخش باالیي است رخنمون برشي است که قطعات آن ازگدازه های آندزیتي و هم خانواده
آندزیت و زمينه آن مواد آتشفشاني است .ترکيب سنگ شناسي این قسمت همان است که در بخش باالیي توصيف
شد.
tv

و
اﮐﺘ

واحد ولکانیک  -رسوبی میوسن M

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گستره این واحد در محد وده باختر گلمانخانه است و از نظر ليتولوژی شامل توف ،توف ماسه ای ،مارن ،
خاکسترآتشفشاني ،ماسه سنگ آهكي ميكرواسپارایتي ،کنگلومرا با قطعات گردشده کوچك تا متوسط و ميان الیه
هایي ازگدازه های آتشفشاني از نوع داسيت ،داسيتيك آندزیت با بافت پرفيریتيك است .درحد فاص ل الياس آباد و

مشاهده کرد.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

قهرمانلو درتداخل مارن ها درحد قابل توجهي گچ و آراگونيت وجود دارد که بعنوان معدن استفاده ميكنند ودرمحل
همبری توفها با سنگهای ولكانيك ،پدیده سيليسي شدن رخ داده است که درجنوب قهرمانلو ميتوان آن را بخوبي
میوسن  -پلیوسن

واحد كنگلومرایی  -توفی میوسن  -پلیوسن

tcg

MPl

این تشكيالت برروی واحد باالیي قرارگرفته و الیه بندی آن از قدیم به جدید شامل کنگلومرا حاوی قطعات کوچك
تا بزرگ بصورت خوب گرد شده با ماتریكس توفي آهكي و ماسه سنگ دانه ریز تا دانه متوسط با سيمان سست ،
ماسه سنگ سيلتي ،توف ،توف ماسه ای و کنگلومرا با قطعات گدازه متوسط تا بزرگ با قطعه های نه چندان گرد
شده است .همه الیه بندی ها به جز کنگلومرایي که حاوی قطعات گدازه ای است ودر نوك قراردارد بصورت متناوب
و تكراری هستند و در ضمن از توفهای این واحد بعنوان معدن استفاده ميكنند.
پادگانه های قدیمی Qt1

این واحد که دربرگيرنده پادگانه های قدیمي است از نظر ليتولوژی کنگلومرایي است با قطعات دراندازه های مختلف
که گرد شدگي آنها کوچك تا متوسط بوده والیه بندی خوبي ندارند وماتریكس آن بطورعمده رسي و ماسه ای است.
این واحد بصورت افق بر روی واحدهای دیگر قرارگرفته است و از لحاظ موقعيت که کهن ترین واحد کواترنراست در
ارتفاع به نسبت باالیي قرار دارد .وسعتي از زمينهای کشاورزی نيز در این واحد قرارگرفته اند.
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پادگانه های جوان Qt2

این واحد دربرگيرنده پادگانه های جوان و رسوبات دشت است .نسبت به پادگانه های کهن در ارتفاع کمتری تشكيل
یافته اند .جنس آنها قلوه سنگ ،شن و ماسه دانه ریز تا متوسط و درشت است .بدليل کيفيت مناسب و موقعيت
بهتر ،زمينهای کشاورزی در این واحد قراردارند .در شبه جزیره اسالمي جنس این رسوبات از فرسایش آگ لومرا،
تفریت ،فونوليت ،لویسيتيت و دیگر سنگهای آتشفشاني ميباشد که زمينه آنها خيلي سست است.
مخروطه های افکنه Qf

مخروطهای افكنه متشكله از رسوبات واریزه ای است که بطورعمده دردامنه کوهها تشكيل یافته اند و قطعات آن
بيشتر از جنس واحدهای قدیمي منطقه است و هم اکنون نيز این واحد در حال تشكيل است .این واحد بيشتر در
محدوده باختر و شمال باختر ورقه گسترش دارد.
پهنه های رسی نمکی Qmf

این واحد بخش به نسبت گسترده ای از کرانه های پيرامون دریاچه اروميه را پوشانده است .نهشته های نرم و پهنه
های گلي بصورت عمده باتالقي ،از تشكيالت این واحد است که بيشترشان از جنس گل والی نمكي بسيار دانه

ﮐﺸ
ﻮر

ریزميباشد.
sf

پهنه های نمکی Q

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد به طور عمده دراطراف دریاچه اروميه گسترش دارد و حاوی رسوبات نمكي است که در فرورفتگيها و
مناطق پست حاشيه دریاچه اروميه دیده ميشوند .این مناطق در فصول تابستان و خشكي بصورت شوره زار و سفيد
درمي آیند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آبرفت های عهد حاضرQal

و
اﮐﺘ

انباشته های بسيار جوانتر موجود در مسيلها و رودخانه های بزرگ و متوسط جاری در منطقه اند که بيشتر از

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

رسوبات ماسه ای شني و قلوه سنگ تشكيل شده اند .این گونه رسوبات هم اکنون نيردر بستر رودخانه ها و مسيلها
در حال تشكيل است وهمه ساله با جریان آب موقعيت آنها تغيير مي کند.
سنگهای نفوذی

زﻣﯿ

در شمال باختر ورقه سنگهای نفوذی از انواع مختلف که بطورکامل دگرگوني یافته وخيلي کهن هستند رخنمون
یافته و نيز در محدوده همان منطقه سنگهای نفوذی به نسبت جوانتر ،مشهور به گرانيت قوشچي گسترش دارند ک ه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

با نفوذ به داخل تشكيالت مجاور درآنها دگرگوني مجاورتي ایجاد نموده است .در شبه جزیره اسالمي افزون برسنگهای
ولكانيك  ،دایكهای تراکيتي و لویسيتتي کليه واحدهای منطقه را قطع کرده اند که شرح آنها در فصل مربوطه خواهد
آمد .از این روی ،با توجه به سن ،ترکيب و بافت سنگهای نفوذی در زیر بشرح آنها مي پردازیم:
سنگهای نفوذی دگرگون یافته dg m

رخنمون های این واحد با رنگ تيره و سياه از سنگهای الترا بازیك و بازیك از نوع گابرو ،پریدوتيت گابرو و همچنين
ميانه ،اسيدی ازجمله دیوریت ،گرانودیوریت ،لوکوگرانيت ،مونزوگابروی کوارتزدارپگمائوئيدی و باالخره آم فيبوليت
تشكيل یافته ،کانيهای این سنگها تا حدود زیادی سرشت نخستين خود را ازدست داده اند و دگرگونه اند .بافت
سنگ از نظر سنگ شناختي در حد گرانوالراست و کانيهای درشت فلدسپات آلكالن بي شكل ،پالژیوکالزبا بلورهای
شكل دار و نيمه شكل دار به شدت رسي و سریسيتيزه اند و کوارتز با بلورهای بي شكل و شفاف در آن وجود دارد.
متا گابرو دارای بافت گرانوالر است وکانيهای پالژیوکالز ،آمفيبول ،کلينوپيروکسن ،اپيدوت و اسفن لوکوکسن در این
سنگ مطالعه شده است .و نيز در این سنگ مونزوگابروی پگماتيتي وجود دارد که دارای کانيهای پ الژیوکالز ،
آمفيبول ،پيروکسن ،کوارتز ،کانيهای مافيك،اسفن و لوکوکسن ميباشد .این سنگهای نفوذی دگرگون یافته ب ه
احتمال به پرکامبرین تعلق دارند.
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توده گرانیتی قوشچی gr

این واحد نفوذی بخشي از شمال باختر ورقه را دربرگرفته و همه واحدهای مجاورخود را به جز سازند قم
(اليگوميوسن) دچار دگرساني مجاورتي کرده است و در سنگهای آنها کانيهای دگرگوني هورنفلس ،از شمار کلسيت ،
گرونا ،کوردیریت و غيره را بوجود آورده است .رنگ همگاني این توده ،گوشتي متمایل به صورتي تا سبز است و
سنگهای مربوطه به شدت تكتونيزه و خرد شده اند .در داخل گرانيتها رگه های سفيد رنگ سيليسي به ضخامت- 5
 1متردیده شده است که به احتمال مربوط به مراحل پایاني فعاليت این توده نفوذی است ،شاید تشكيل این رگه ها با
محلول ها توام بوده باشد.
از نظر سنگ شناختي ،گرانيت با بافت گرانوالر حاوی کانيهای فلدسپات آلكالن با بلورهای درشت و بي شكل و
بشدت سریسيتي شده ،کوارتز با بلورهای شفاف وبي شكل ،پالژیوکالز با بلورهای شكل دار و نيمه شكلدار و بيوتيت
با بلورهای به رنگ قهوه ای متمایل به سبز است .از این روی کانيهای ثانویه آن کانيهای رسي و سریس يت هستند ک ه
با کانيهای اپك همراه هستند .دیرینه این واحد پس از کرتاسه و پيش از اليگوميوسن است.
سنگهای دگرگونی مجاورتی

ﮐﺸ
ﻮر

در محدوده توده نفوذی قوشچي این توده به داخل واحدهای هم جوار ازجمله کهر  ،باروت ،ميال ،پرمين وغيره نفوذ
کرده و بخشي از سنگهای واحدهای یادشده را در خودش هضم نموده است و نيز درداخل تشكيالت ميزبان بشدت

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دگرگوني مجاورتي ایجاد نموده است ،آنچنان که کانيهای سنگها سرشت آغازین خود را ازدست داده اند .درکل
ميتوان گفت این واحد مجموعه سنگهای دگرگرن یافته واحدهای ميزبان از جمله دولوميت سنگ آهك ،ماسه
سنگ ،شيست و غيره با تداخل گرانيت است که دگرگون شده اند و نيز قابل تفكيك نيستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زیرزون شبه جزیره اسالمی

و
اﮐﺘ

این شبه جزیره از دیدگاه زمين شناسي و رخساره زمين شناختي ،بطور کامل وضعيت ناهمسان و نا همگون با بقيه

میوسن

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشهای زمين شناسي منطقه مورد مطالعه واقع در ضلع غربي دریاچه اروميه دارد که رخساره های سنگي آن از
قدیم به جدید بشرح زیر هستند:
واحد سنگی پیروكالستیک و گدازه های لویسیت دار میوسن Mpy

زﻣﯿ

این واحد در بخشهای شمالي و جنوبي شبه جزیره گسترش دارد و از برشهای پيروکالستيك ،آگلومرا ،الپيلي توف و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

بطور محلي نهشته های حاوی الهار و نيز از گدازه های لویسيت دار بصورت ميان الیه تشكيل گردیده است .هر چند
تفكيك رخساره های مختلف در آن بدليل شباهت ليتولوژی واحدهای مختلف تشكيل دهنده آن دشوار است و در
بعضي جاها با توجه به ویژگيهای فيزیكي و سيمان آنها ميتوان آنها را تفكيك نمود .رنگ همگاني آنها خاکستری
تيره وبسته به جنس قطعات تشكيل دهنده آن گاهي درحد کرم هم هست .درمواردی که زمينه آگلومرا سست باشد ،
قلوه ها از هم جدا شده اند .در بيشتر موارد این واحد دیواره ساز است و پرتگاههایي را تشكيل داده است .د رمواردی
که تشكيالت برشي است اندازه قطعات مختلف است ودربافت آنها ناهمگني خاص بوجود آمده است و در مواردی که
قطعات دانه ریز ترند بافت همگن ترميشود و به الپيلي توف شباهت دارد و تفكيك قطعات از زمينه دشوار است .
الپيلي توفها دارای الیه بندی هستند ودرمواردی فرسایش النه زنبوری دارند و سنگهای تشكيل دهنده عمده این
واحد ،لویستيت ،تراکي بازالت ،فونوليت ،تفریت و غيره است که بررسيهای سنگ شناختي آن چنين است:
لویسيتيتها که بافت آن پورفيری ،است حاوی کانيهای عمده فلدسپات اند که برخي از آنها به کانيهای رسي تبدیل
شده اند و نيز دارای پيروکسن و دیوپسيد هستند .کانيهای ثانوی آن اکسيد آهن ،کانيهای رسي ،زئوليت ،کربنات
وکانيهای فرعي اش کانيهای اپك هستند .تراکي بازالت ها با بافت پورفيری دارای کانيهای پالژیوکالزو پيروکسن با
زمينه ميكروليتي هستند .کانيهای ثانوی آن کلریت ،کربنات ،کانيهای رسي ،سرپانتين و کانيهای فرعي آن کانيهای
اپك است.
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واحد سنگی تفریت،فونولیت و بازانیت لویسیت دار میوسن M ltf

این واحد بطور عمده از گدازه های تفریت ،فونوليت و بازانيت که لویسيت دار هستند تشكيل شده است .در برخي
مناطق گدازه های یاد شده با برش و آگلومرا همراه هستند .در بيشترمناطق کم ارتفاع فرسایش پوست پيازی
بصورت گسترده دیده ميشود و سنگهای آنها دارای کانيهای متوسط تا ریزبلور هستند .گدازه های ميان الیه ای
همراه با برش و آگلومرا و نيز گدازه های واحد باالئي به غير از گدازه های مناطق فرسایش پوست پيازی دارای بافت
پورفيریتيك و حاوی کانيهای درشت بلورهستند .بررسي های سنگ شناختي نشانگر وجود کانيهای شكل دار با
ماکل تكراری لویسيت در بيشتر سنگهای این واحد است .آثار تجزیه آن به کانيهای رسي به خوبي مشهود است.
ازدیگرکانيهای اصلي آن پيروکسن با ترکيب اوژیت دیوپسيدی و اوژیت آژرین غالباً زونه ،بيوتيت با بلورهای قهوه ای ،
اليوین ،و مليليت است .کانيهای ثانویه این سنگها حاوی کلریت ،سرپانتين ،زئوليت وکانيهای رسي است وکانيهای
اپك و آپاتيت ازکانيهای فرعي سنگهای یاد شده است و در بيشتر آنها حفرات پر از آناليسم نيز وجود دارد .در برخي
گدازه ها کانيهای اوژیت دیوپسيدی برلویسيت برتری دارند زمينه این سنگها در بيشتر موارد شيشه ای وحاوی
کانيهای مافيك و در برخي موارد ميكروليتهای ریزپالژیوکالز و سانيدین است .رنگ این واحد خاکستری وگاهي

ﮐﺸ
ﻮر

متمایل به سياه است که بسته به جنس و بافت سنگها در مناطق مختلف تا اندازه ای تغيير مي کند.
سنگهای تراكیتی Mtr

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد سنگي که رنگ همگاني آن ،به جز حاشيه آق گنبد که صورتي متمایل به قهوه ای قرمز است در دی گر
مناطق سفيد متمایل به خاکستری است و بدليل هوازدگي حفره حفره شده است و به غير از واحد بعدی Mf,که در
دره گميچي بر روی تراکيتها قرار دارد ،در دیگر مناطق بقيه واحدها را قطع کرده است .درظاهر این واحد در قسمتي

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

از مرزخاوری خود با ورقه آذرشهر به یك سنگ نيمه نفوذی شباهت دارد که رنگ آن تيره است .بررسيهای
پتروگرافي سنگهای این واحد را در حد تراکيت ،تراکي آندزیت ،تراکي بازالتيك آندزیت و تراکي آندزیت التيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

معرفي کرده است .بافت این سنگ ها پورفيری تا مگاپورفيری با زمينه ميكروليتي  -تراکيتي است .کانيهای اصلي
آن ها شامل بلورهای خيلي درشت سانيدین در حدود  1 - 3سانتي متر ،پيروکسن از نوع اوژیت و اژرین اوژیت ،
آپاتيت و بيوتيت و دارای کانيهای ثانوی اکسيد آهن ،کربنات و کانيهای رسي و سرانجام دارای کانيهای فرعي آپاتيت ،

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد فنگلومرائی میوسن Mf

زﻣﯿ

زیرکن ،اسفن و کانيهای اپك هستند .ازرخنمونهای این واحد در محدوده جنوبي منطقه مورد مطالعه شبه جزیره
بعنوان سنگ الشه و مالون در جاده دریائي تبریز  -اروميه استفاده ميكنند.
این واحد که جنس آنها ناهمگون است بر اثر تخریب و حمل رسوب تشكيل شده اند .توسعه آنها از یال جنوبي دره
آ ق گنبد به سمت جنوب جزیره ادامه دارد .بخش زیرین این رسوبات قطعات ریز و زاویه دار،گاهي ماسه ای درشت
دانه است و بخشهای باالیي بصورت قلوه های درشت هستند که قطر قطعات تا  2متر ميرسد و نيز در بخش زیرین
الیه بندی دانه تدریجي مشاهده ميشود .در بخش مياني آن مواد حاصل از فرسایش تراکيتها فراوان است .قطعات
این واحد به طور عمده گدازه های فنوليتي ،لویستيت ،شيست  ،ميكروسيينيت ،قطعات فلدسپات از نوع ارتوز،
تراکيتهای سانيدین دار و بيوتيت دار و سرانجام تراکيتها با کریستالهای درشت سانيدین تشكيل یافته است .این
واحد جوانترین واحد رسوبي جزیره ا ست زیرا بصورت دگرشيب همه واحدها ی کهن را پوشانده و از قطعات تمام
واحد های یاد شده در درون آن مشاهده ميشود ،آن چنانكه توده تراکيتي هم که جوانترین واحد سنگي ا ست در
زیر این واحد قرارگرفته است .رنگ همگاني آن خاکستری و کرم است و بدليل ویژگيهای ف يزیكي الیه های تشكيل
دهنده آن ارتفاعات و پرتگاههای بلندی را تشكيل داده است .ضخامت این رسوبات به بيش از  250متر ميرسد.
بزرگترین قلوه های تشكيل دهنده آن تراکيتهای سانيدین دار هستند .بررسي های ميكروسكوپي سنگهای عمده
تشكيل دهنده این واحد در واحدهای پيشين شرح داده شده ازاین روی بررسي های پتروگرافي یك قطعه دیگر از
این واحد رسوبي سنگي است با بافت پورفيری با زمينه ميكروليتي  -تراکيتي که درداخل آن بلورهای درشت
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سانيدین افزون بر کلينوپيروکسن ،اوژیت و غيره دیده ميشوند .کانيهای رسي ،کربنات ،اکسيد آهن ،کلریت از
کانيهای ثانوی و آپاتيت ،اسفن و کانيهای اپاك از کانيهای فرعي این سنگ است.
دایکها
lu

دایکها با تركیب لویستیتی d

این دایكها با حاالت نردباني با روند های خاوری  -باختری شمال باختری  -جنوب خاوری و شمال خاوری  -جنوب
باختری در کناره های دره آق گنبد و در محدوده شمالي منطق ه مورد مطالعه شبه جزیره ،در طول چندین
صدمترگسترش دارند و ضخامت آنها در حدود  % 5تا  4متر متغير بوده و رنگ همگاني آنها درحد س بز تيره به نظر
ميرسد .بررسي های پتروگرافي سنگهای آنها نشانگر بافت پورفيری با زمينه ميكروليتي است و کانيهای اصلي
آن لویستيت در اشكال مختلف ،پيروکسن از نوع اوژیت و بندرت بيوتيت ،آپاتيت و اپاك هستند .زمينه سنگ از
فلدسپاتوئيد ،ميكروليتهای پيروکسن ،بيوتيت وکانيهای اپاك است .کانيهای ثانوی آن اکسيد آهن ،کربنات ،کلریت و
زئوليت و کانيهای فرعي آن آپاتيت و کانيهای اپك هستند با توجه به اینكه این دایكها کل تشكيالت شبه جزیره را
قطع کرده اند ميتوان گفت که بطور نسبي جوانتر از واحدهای ولكانيكي قطع شده است ،ليكن ترک يب سنگ

ﮐﺸ
ﻮر

شناختي قابل مقایسه با سنگهای فوئيددارمنطقه دارند.
دایکهای تراكیتی dtr

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این دایكها در بعضي مناطق محدوده جنوبي منطقه مورد مطالعه شبه جزیره اسالمي با روند تقریبي شمال خاوری -
جنوب باختری گسترش دارند ،طول آنها تا چندین صدمتر و ضخامت شان بصورت متغير در حدود  /8تا  15متر
است .بطور استثنائي ،دایكي به طول تقریبي یك کيلومتر و ضخامت حدود  10تا  50متر در چند کيلومتری جنوب

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

روستای آق گنبد تشكيالت برشي و آگلومرایي اليگوميوسن و رسوبات گنكلومرایي توام با الهار م يوسن را قطع کرده
است .رنگ همگاني آنها خاکستری تيره و ترکيب شان تراکيتي تا تراکيتي  -التيتي است .فقط دایك های باختر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

روستای گميچي که درازایشان آنچنان نيست دارای ترکيب مونزودیوریتيك  -گابرو هستند .دایكه ای تراکيتي دارای
بافت ميكروليتي پورفيریتيك جریاني یا تراکيتي هستند و بطور عموم دارای بلورهای درشت سانيدین ،جهت یافته در
زمينه دانه ریز هستند که عامل این پدیده جریان گد ازه وحرکات چرخشي است که در ماده مذاب صورت گرفته

زﻣﯿ

است .در این سنگها بلورهای ریز وسوزني پيروکسن وجود دارد ونيزکاینهای اسفن  ،آپاتيت ،زیرکن و کربنات ب ه مقدار
کم مطالعه شده است .دایكهای مونزودیوریتي با بافت ميكروگرانوالر دارای کانيهای پالژیوکالز ،پيروکسن ،بيوتيت و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

کانيهای ثانوی اکسيد آهن ،کانيهای رسي ،کربنات ،سریسيت و کانيهای فرعي آپاتيت وکانيهای اپاك هستند.
تکتونیك و زمین شناسی ساختمانی
وضعیت زمین ساخت منطقه

گستره نقشه در شمال باختری ایران جای گرفته و از دید گاه تقسيم بندی واحدهای ساختماني -رسوبي (اشتوکلين
 )1968بخشي از ایران مرکزی بوده و به باور (نبوی  )1355بخش خاوری دریاچه اروميه بخشي از زون البرز -
آذربایجان و قسمت باختری دریاچه اروميه جزء زون ماکو  -مهاباد است .بر پایه تقسيم بندی واحدهای ساختماني -
رسوبي ایران ( افتخارنژاد  )1359بخش شمال خاوری ورقه جزو زون سلطانيه  -ميشو و بخش باختری آن جزو زون
همدان  -اروميه است .از این روی با توجه به نظریه یاد شده و ناهمساني سنگهای دو منطقه ،این ورقه به دو زیر
پهنه تقسيم شده است:
زیرپهنه شمال خاوری(شبه جزیره اسالمی)

این ناحيه پوششي از سنگهای آتشفشاني وپيروکالستيك ميوسن است و همين تشكيالت درمناطق مختلفي توسط
دایكهای جوان در جهت های مختلف قطع شده اند .در فاصله کيلومترها در اطراف آن ها ،طبقات بسيار کهن
مشاهده نمي شوند .به دليل احاطه شدن زمينهای اطراف با آب دریاچه ،ارتباط دادن این منطقه به یكي از زونها تا
اندازه ای دشوار است و تنها شواهد محلي منجر به تفكيك و قياس رخساره ها و تغييرات ليتولوژیكي ناحيه با
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تشكيالت سایر نواحي شده است .با توجه به تكتونيك آرام منطقه واحدها در حدود  10 -15درجه شيب دارند و
گسل اصلي منطقه ،گسل سرای  -آق گنبد با روند خاوری  -باختری است که از وسط جزیره مي گذرد .سازوکار آن
مشخص نيست ولي درعكس ماهواره ای ،این گسل ادامه خطواره ای است که توده های نفوذی در اطراف آن
رخنمون دارند و نيز دو دره بزگ آق گنبد و سرای در امتداد آن تشكيل یافته اند .دو گسل دیگر باروند شمال
باختری  -جنوب خاوری ازجنوب قيچاق شمال گميچي ( ورقه آذرشهر) مي گذرند که در آن نيز گنبدهای تراکيتي
در محل شكستگي دیده ميشوند .افزون برآن شكستگيهای دیگری نيز در این ناحيه به چشم مي خورند که ناشي از
فعاليت تكتونيكي منطقه بوده است.
زیرپهنه باختردریاچه ارومیه

این ناحيه که به نظر (افتخارنژاد  )1359 -بخشي از زون همدان  -اروميه است سنگهای آن با دیرینه های مختلف
پرکامبرین تا ميوپليوسن گسترش دارند .این سنگها در نتيجه عملكرد فازهای تكتونيكي مختلف در این ناحيه
رخنمون یافته اند .الیه بندی طبقات از پرکامبرین تا کرتاسه ( درمحدوده شمال باختری) بشدت چين خورده و
گسليده اند .روند محور همه چين خوردگيها و گسلها شمال باختری  -جنوب خاوری است .گسل های فراواني با

ﮐﺸ
ﻮر

سازوگارهای مختلف در منطقه وجود دارند .سنگ های پرمين توسط گسلهای کم شيب بر روی واحدهای دیگر ر انده
شده اند و قاعده آنها توسط گسلهای یاد شده حذف شده است .از دیگر ویژگيهای منطقه نفوذ دو توده نفوذی در

و
اﮐﺘ

تاریخ تکامل زمین شناسی منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خوردگيهای خيلي کم از آن جمله است.

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمان پرکامبرین و پس از کرتاسه است که گرانيت قوشچي واحدهای هم جوار خود را بصورت مجاورتي دگرگون
کرده است .در جنوب و جنوب خاوری این منطقه واحدهای ميوسن گسترش دارند که نسبت به واحدهای یاد شده
وجه تمایز بسيار مشخصي دارند که چين خوردگيهای مالیم و تغيير شكل های خيلي کم تكتونيك و گسل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

همانگونه که در بخش چينه نگاری عنوان شد ،کهن ترین رخنمونهای منطقه مجموعه ای از سنگهای دگرگوني
آمفيبوليت  ،گنایس ،شيست ،متاولكانيك  ،متادیوریت ،متاگابرو است که به پرکامبرین تعلق دارند و در باختر ورقه رخ
نموده اند .دگرگوني آنها ناشي از فعاليت حرکتي  -حرارتي فازپيش از بایكالين ميباشد دریای کامبرین با رخساره

زﻣﯿ

پالتفرمي تا اوایل اردویسين درمنطقه چيرگي دارد و باعث رسوبگذاری نهشته های تخریبي وکربناته شده که در
برگيرنده سازندهای باروت ،زاگون ،اللون ،کوارتزیت باالئي و ميال است که بصورت دگرشيب بر روی تشكيالت

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

پرکامبرین قرارگرفته اند .نهشته های زمان اردویسين ،سيلورین ،دونين و کربونيفر در محدوده ورقه و نقشه های هم
جوار رخنمون ندارند وگمان مي رود علت اصلي و اساسي این نبود در ارتباط با فاز کوهزائي کالدونين  -هرسي نين
بوده باشد که باعث نبود چينه ای دراز مدت در زمان های یاد شده بوده است .دریای پرمين همانند سایر نقاط ایران
در این منطقه پيشروی کرده ونهشته های دریائي پرمين دربرگيرنده سنگهای آهكي و دولوميت با قاعده ماسه
سنگي بطور پيشرونده برروی واحدهای قدیمي قرار گرفته است .هر چند که در این منطقه بخش زیرین آنها در
محدوده ای کوچك با قاعده ماسه سنگي نمایان است اکثریت پوشش آن بر روی واحدهای دیگر با حذف قاعده
ماسه سنگي با همبری گسل کم شيب تراستي همراه است .وجود کم و بيش افق های التریتي در پرمين باالیي
نوسانات دریا و بعضي حرکات آن را نشان ميدهد .با توجه به فعاليت فاز هم ارز کيمرین پيشين در محدوده ورقه ،
نهشته های تریاس و ژوراسيك رخنمون ندارند ولي در ورقه های مجاور در سطح گسترده ای مشاهده ميشوند .با
توجه به اطالعات نقشه های مجاور رسوبگزاری دریائي از پرمين با وقفه ای کوتاه مدت که در آغاز مزوزوئيك داشته
همچنان تا اواسط تریاس ادامه یافته و رسوبات کربناته بر جای گذاشته است و رخساره رسوبي هم از پائين به باال ،
عميق تر شدن حوضه رسوبي را نشان مي دهد .که این مسئله در مناطق بيرون از نقشه ثابت شده است .کرتاسه
زیرین که با ناپيوستگي بر روی واحدهای کهن قرار گرفته است به دنبال عملكرد فاز کيمرین پسين است .توده
نفوذی (گرانيت قوشچي) مربوط به عملكرد فاز الراميد است .نبود رسوبات پالئوسن ،ائوسن ،اليگوسن زیرین ناشي از
فعاليتهای فازهای الراميد و پيرنه ناشي شده است .رسوبات اليگوميوسن ،ميوسن و ميوپليوسن بطور پيشرونده کل
12
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واحدهای منطقه را پوشانده که ميتواند مربوط به دنبال رخداد فاز آلپين باشد .تشكيالت این زمان اغلب در یك
دریای کم عمق رسوبگزاری کرده و وجود مرجان های فراوان رسوبات سازند قم مشخص کننده آب و هوای گرم
است .تشكيالت رسوبي ،آتشفشاني و پيروکالستيكي باختر و خاور دریاچه اروميه در ارتباط با فاز کوهزایي آلپي
است .آن چنانكه چين خوردگيهای پایاني و شكل گيری پایاني ریخت شناختي کنوني منطقه را ناشي از فعاليت
پایاني چرخه آلپي (پاسادنين) دانسته شده و در ضمن روند ساختماني ،محور چين خوردگيها و روند گسلها ،منطقه
که شمال باختری  -جنوب خاوری است ناشي از فشار صفحه عربستان است که زیر صفحه ایران فرورانش دارد و
جهت فشار بيشينه این حرکت بر محور ساختماني منطقه عمود است.
زمین شناسی اقتصادی

بخش عمده ورقه را آب دریاچه و نهشته های دشت تشكيل داده که رونق کار کشاورزی در آن بيشتر است .با این

ﮐﺸ
ﻮر

وجود مواد معدني زیر با توجه به اهميت آنها اشاره ميگردد:
 سنگهای آهكي که به صورت عمده در اطراف روستای خانقاه برونزد دارند ،برای کارخانه سيمان و کوره های آهكپزی استفاده مي شوند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 معدن گچ حومه روستای قهرمانلو و عدسيهای گچ دار در داخل سنگ آهكهای اطراف روستای خانقاه که بر ایکارخانه توليد سيمان و توليد گچ ساختماني استفاده ميشوند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

 پوکه های معدني اطراف گلمانخانه که برای ساختمان سازی استفاده ميشود. برای شيشه سازی ميتوان از ماسه سنگهای سازند های کوارتزیت باالیي و اللون استفاده نمود. -در داخل گدازه های ولكانيكي جزیزه اسالمي ،به مقدار قابل توجهي لویسيت وجود دارد .که در آینده ميتوان از

و
اﮐﺘ

آنها درصنعت کاشي و سراميك ،صنایع سيمان پوزوالن ،شيشه ،آلومينيوم ،ظروف ،کربنات سدیم و پتاسيم و
حاصلخيزی خاکها بهره برداری نمود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 گدازه های ولكانيكي شبه جزیره اسالمي ،زنبيل داغي ،گلمانخانه که به عنوان سنگ الشه و مالون در دیواره جادهدریائي تبریز  -اروميه ،پلها و ساختمانها استفاده ميشوند.
 -از مارنهای حواشي شهر اروميه بعنوان خاك رس کوره های آجرپزی استفاده ميشود.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

 شن و ماسه موجود در بستر رودخانه ها و مخروط افكنه ها نياز منطقه را درکارهای ساختماني ،راهسازی ،کشاورزی و غيره مرتفع ميكند.
 نمكهای دریاچه اروميه ،حاوی سولفاتها ،کلرورها ،کربناتها و بي کربناتهاست که ميتوان برای شيشه سازی ،صابونسازی ،کاغذ سازی و سراميك از آنها استفاده نمود.
 خرچنگهای دریاچه اروميه برای مصرف غذای ماهيها ميتواند صادرات خوبي باشد. ساکنين اطراف دریاچه اروميه ،از نهشته های نمكي دریاچه اروميه ،برای مصارف خوراکي و دامي خود استفادهميکنند.
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