وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100.000ﻣﯿﺎﻧﺪوآب

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5263

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ع.ا .ﺧﺪاﺑﻨﺪه

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1383
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5263میاندوآب
جغرافیا و ريخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

گستره نقشه زمين شناسي مياندوآب ،در محدوده استان آذربايجان غربي ،در شمال باختري ايران و در طول هاي
جغرافيايي' 46º،30و ' 46º،00خاوري و عرض هاي جغرافيايي' 37º،00و' 36º30شمالي جاي گرفته است.
شهرستان مياندوآب و حومه با جمعيتي بيش از  200هزار نفر در بخش شمالي و شهرستان بوکان ،در بخش جنوبي
ورقه ،واقع شده و بخش هاي باروق ،کشاورز و سيمينه از ديگر آباديهاي مهم منطقه اند.
از ديدگاه ريخت شناسي  1/8ورقه زمين شناسي مياندوآب در بخش شمالي به وسيله انباشته هاي دشت مياندوآب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پوشش داده شده و بخش به نسبت گسترده اي را نيز در اطراف رودخانه هاي بزرگ سيمينه رود و زرينه رود ،
روستاها و زمين هاي کشاورزي تشكيل داده اند که پست ترين نقاط منطقه محسوب ميشوند.
از سوي شمال به جنوب و جنوب خاوري بر ارتفاعات منطقه افزوده ميشود .ارتفاع در پائين ترين ن قطه دشت

تﻣ

مياندوآب 1300 ،متر و بلندترين نقطه آن در کوه کلتكه  2098متر است .رخنمون هاي منطقه بيشتر در برگيرنده
سنگهاي رسوبي و کمتر آذرين و دگرگوني هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبات ميوسن زيرين ،با ترکيب بيشتر آهك و مارن در سطح بسيار گسترده ،سطح زبرين نهشته هاي مختلف را
پوشانده است که حدود  %50سطح ورقه را شامل ميگردد .بخش هاي مارني بيشتر فرسوده شده و اليه هاي آهكي
به علت سختي اليه زبرين اين مجموعه را در ارتفاعات تشكيل داده است .رسوبات کربناته کرتاسه و پرمين نيز به

و
اﮐﺘ

علت پايداري ،بلندترين ارتفاعات منطقه را ساخته اند ولي رسوبات ماسه سنگي و آتشفشاني کرتاسه ،فرسايش به
نسبت مشابهي با رسوبات کربناته از خود نشان ميدهند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مهمترين رودخانه هاي منطقه ،سيمينه رود و زرينه رود و شاخه هاي متصل به آنها است که دره هاي به نسبت
بزرگي را ساخته اند .سيمينه رود از ارتفاعات منطقه و پيرامون و سرانجام از بلندي هاي شمال سردشت ،زرينه رود
از کوههاي منطقه و پيرامون و سرانجام از بلندي هاي جنوب شاهين دژ سرچشمه ميگيرند و پس از آبياري منطقه
از شهرستان مياندوآب مي گذرند و به در ياچه اروميه مي پيوندند.
از مهمترين جاده هاي شبكه راههاي منطقه ،ميتو ان به جاده هاي اسفالته مياندوآب -بوکان ،مياندوآب  -مهاباد ،
مياندوآب  -شاهين دژ و بوکان  -مهاباد اشاره کرد .افزون برآنها جاده هاي شوسه و خاکي زيادي روستاها و بخش

زﻣﯿ

هاي مختلف منطقه را به همديگر وصل ميكند.
اين منطقه جزء مناطق کوهستاني است و زمستان هاي به نسبت سردي دارد ولي به علت پائين بودن ارتفاع ات

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تابستان ها بسيار گرم است و بر اساس آمار هواشناسي ميانگين بارندگي ساليانه اين منطقه بين 300 - 400
ميليمتر است .نيمي از اهالي منطقه ترك زبانند و دين آنها اسالم (تشيع) است و نيم ديگر مردم منطقه کرد زبان اند
و دين آنها اسالم (تسنن).
موقعيت منطقه در زمين شناسي ايران

منطقه مورد مطالعه در شمال باختري ايران جاي دارد و از ديدگاه تقسيمات کشوري در محدوده استان آذربايجان

غربي است .ولي از ديدگاه تقسيمات واحدهاي ساختماني  -رسوبي ايران (اشتوکلين  )1968اين ناحيه بخشي از
کمربند دگرگوني افيوليتي زون سنندج  -سيرجان دانسته شده است.
به باور (ج .افتخارنژاد  )1359دو شكستگي مهم سلطانيه ،تبريز و زرينه رود  -اروميه ،عامل اصلي ناهمساني بسيار
مشخص رخساره ها در آذربايجان است .ايشان مي نويسد که خطواره زرينه رود  -اروميه جداکننده کمربندهاي
فليشي خاور درياچه و نهشته هاي سكوي قاره اي ايران مرکزي است اين خطواره در بخش خاوري منطقه با
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امتدادي شمال باختري  -جنوب خاوري گذر کرده و باعث نشست بخش باختري شده که سرانجام ،درياي ميوسن
توانسته به اين منطقه پيشروي کند.
به نوشته زمين شناسان بخش باختري اين خطواره شباهت هاي نزديكي به پهنه توروس بيروني ()outher Tauros
کشور ترکيه دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

نهشته هاي زمان سيلورين ،دونين ،کربونيفر به مانند ديگر نقاط مجاور در پهنه آذربايجان در هيچ جاي م نطقه ديده
نمي شود و روي سازند ميال (کامبرين) ،نهشته هاي قاره اي و دريايي کم عمق پرمين با همبري ناپيوسته قرار
ميگيرد.
خالصه زمين شناسي منطقه

کهن ترين سنگهاي رخنمون يافته در منطقه ،شامل مجموعه اي از سنگ هاي کربناتي ،دولوميت ،سنگ آهك و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شيل هاي ميكادار ،هم ارز مجموعه دولوميت هاي سلطانيه است که بطور دگر شيب توسط واحدهاي دوره پرمين
پوشيده شده اند .با وجود اين کمي به سوي کناره (ورقه شاهين دژ) ،روي سازند سلطانيه ،سازند باروت ،زاگون ول
الون ديده ميشوند .از سنگهاي دوره ،قرمز و خاکستري رنگ ديده ميشود که به احتمال به سازند زاگون تعلق دارند.

تﻣ

در همي ن منطقه ماسه سنگهاي سازند اللون ،توسط اليه هايي از دولوميت تيره رنگ ،سنگ آهك و شيل پوشيده
ميشود .کوارتزيت سفيد رنگ در قاعده آنها وجود دارد و با سازند ميال در خور قياس اند .نبودهاي بزرگ چينه اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مربوط به دوره هاي اردويسين ،سيلورين ،دونين و کربونيفر است .حال آنكه سنگهاي دوره پرمين با گسترش بسيار
زياد خود ،که با واحدهاي آواري آغاز ميشوند به سنگ آهك هاي روته پايان مي پذيرند ،به صورت دگرشيب بر روي
واحدهاي کهن تر قرار گرفته و با واحدهاي گوناگون همبري گسلي دارند.

و
اﮐﺘ

سنگهاي ترياس (سازند اليكا) در منطقه مورد مطالعه برونزد ندارند در حالي که به سوي خاور ب ر روي واحدهاي
پرمين و در زير انباشته هاي سازند شمشك رخنمون يافته اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحدهاي وابسته به زمان ژوراسيك ،در برگيرنده سازندهاي شمشك ،دليچاي ،الرند که بطور همشيب بر روي
همديگر قرار دارند.
بخش به نسبت گسترده اي از نقشه مياندوآب را نهشته هاي مربوط به زمان کرتاسه پوشانده که از نظر رخساره ،از
تنوع بسيار زيادي برخوردارند .واحدهاي وابسته به زمان کرتاسه بيشتر شيل ،ماسه سنگ  ،سنگ آهك و سنگهاي
آتشفشاني است که در نيمه باختري و جنوبي ورقه گسترده اند .واحدهاي متعلق به زمان کرتاسه ب االيي در شمال

زﻣﯿ

خاوري ورقه شامل شيل ،ماسه سنگ ،سنگ آهك ،مارن است که با قاعده کنگلومرايي و بطور دگر شيب بر ر وي
واحدهاي کهن تر جاي گرفته اند که به واحدهاي مختلف چينه اي تقسيم شده اند.
واحدهاي ائوسن شامل کنگلومرا ،توف ،توف ماسهاي و آهكي است که بطور دگرشيب واحدهاي مختلف را ميپوشاند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگهاي ميوسن بيش از  %50رخنمونهاي سنگي منطقه را پوشش داده اند که در برگيرنده تناوبي از سنگ آهك ،
مارن و آهك مارني کم شيب تا نزديك به افق هستند ،که در فواصل نزديك ،بطور جانبي ،به همديگر تبديل

ميشوند .بخش زبرين اين واحد در مناطقي توسط کنگلومراهاي جوانتر پوشيده شده ولي در بخش باختري منطقه ،
در محدوده هاي کوچك ،اين سازند توسط گدازه هاي آتشفشاني جوان با ترکيب بازالت ،آندزيت ،تر اکيت به حالت
گنبدي شكل قطع شده است که به احتمال سني معادل پليوسن  -کواترنر دارند .دهانه هاي آنها اغلب در ب يرون از
ورقه قرار گرفته و تنها سنگهاي حاصله از فعاليت اين آتشفشانها که در برگيرنده سنگهاي گدازه اي و پيروکالستيك
است به اين منطقه روان شده اند.
سرانجام همه واحدهاي ياد شده توسط آبرفت هاي متعلق به زمان کواترنر بطور افقي پوشيده ميشوند.
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چینه نگاري
پركامبرين پسين  -پالئوزوئيك
سازند دولوميتي سلطانيه PЄ-Єs

در گستره نقشه ،اين واحد در برگيرنده ضخامتي چند صدمتر ،دولوميت ،سنگ آهك ،دولوميت هاي آهكي چرتد ار
به رنگ سياه ،زرد تا خاکستري تيره به همراه شيل هاي اسليتي ،ميكادار است که در شمال خاوري ورقه (شمال
روستاي نادر گلي) رخنمون دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

چرت ها در اشكال مختلف نواري با ضخامت متوسط يك سانتيمتر ،يا به صورت گرهك به فراواني درون سنگهاي
کربناتي اين سازند ديده ميشوند ساخت هاي استروماتوليتي ،در سطح اليه هاي دولوميتي بطور گسترده در اين
سنگها ديده ميشوند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سطح زيرين اين مجموعه در اين محدوده نمايان نشده و بخش فوقاني آنها توسط رسوبات متعلق به زمان پرمين
بصورت دگرشيب پوشيده شده است.

تﻣ

در مطالعات ديرينه شناختي ،هيچگونه فسيلي از اين نهشته ها ديده نشد ولي با توجه به رخساره ،موقعيت چينه ا ي
و مطالعات پسين ،اين واحد هم ارز بخشي از دولوميت هاي سلطانيه تصور شده است.
پالئوزوئيك
كامبرين :سازند زاگون  Єzاللون ЄPl

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در جنوب خاوري ورقه و در جنوب خاور روستاي کاني شيته و پيرامون روستاي ايالني و چند منطقه ديگر ضخامتي

و
اﮐﺘ

بيش از  100متر ،ماسه سنگ هاي قرمز و سفيد رنگ کوارتزيتي ،آرکوزي که در بخش زبرين آن ضخامتي حدود
 20متر کوارتزيت سفيد جاي گرفته ،رخنمون دارند .داراي اليه بندي متوسط تا ضخيم است و در بردارنده رگچه
هاي فراوان سيليسي است .بخش زيرين اين واحد در بيشتر جاها رخ ننموده و بخش بااليي آنها در اطراف روستاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ايالني توسط نهشته هاي ميوسن زيرين بصورت دگرشيب پوشيده ميشود ولي در روستاي کاني شيته واحدهاي
ماسه سنگي توسط کوارتزيت سفيد رنگ و انباشته هاي کربناتي سازند ميال پوشيده شده است.
در همين منطقه در زير ماسه سنگها ،ضخامتي حدود  50متر شيل هاي اسليتي خاکستري رنگ ديده ميشود .با
توجه به ليتولوژي و موقعيت چينه اي اين واحد ها ،ميتوان واحد شيلي زيرين را هم ارز سازند زاگون ،بخش ماسه
سنگي اين مجموعه را هم ارز سازند اللون در نظرگرفت.
سازند ميال Єm

اين سازند با قاعده کوارتزيتي سفيد رنگ به ضخامت بيشينه  20متر آغاز ميشود

Єqm

و بر روي آن ستبرايي حدود

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

 300متر دولوميت هاي تيره ،سنگ آهك هاي چرتدار به همراه کمي شيل هاي اسليتي جاي گرفته است  Єdmدر
بخش بااليي دولوميت ها ستبرايي حدود  200متر ،سنگ آهك هاي اسپاري بنفش رنگ نازك اليه به همراه کمي
شيل هاي اسليتي قرار دارند که فسيل هاي شاخص زمان کامبرين از جمله تريلوبيت را در خود دارند Єlm .اين
مجموعه در جنوب خاوري روستاي کاني شيته در محور يك ناوديس جاي گرفته و خود توسط گسله بوسيله
واحدهاي متعلق به زمان پرمين پوشيده ميشوند .در جنوب روستاي گل سليمان آباد واقع در شمال خاوري منطقه ،

سازند ميال شامل مجموعه اي از سنگ آهكهاي خاکستري ،متوسط اليه  ،چرتدار  ،حاوي تريلوبيت فراوان است که
هم ارز واحد  Єlmدر نظر گرفته شده است و در مطالعات ديرينه شناختي فسيل هاي زير شناسايي شده که ديرينه
اي هم ارز کامبرين مياني  -بااليي را مشخص ميكند.
Trilobites frag , Billingsella sp., Biconulites sp., Microgastropoda , Algal fragment

پرمين

سنگ هاي زمان پرمين را ميتوان در شمال و جنوب منطقه ديد که ضخامت بسيار قابل توجهي دارند .به جزء چند
جا ،بخش زيرين آنها نمايان نشده و گسله است و يا توسط رسوبات دشت پوشيده شده است ولي در نقاط مختلف
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بصورت دگرشيب بر روي واحدهاي کهن تر از جمله دولوميت هاي سلطانيه و يا سازند ميال ديده ميشود .واحدهاي
متعلق به زمان پرمين در منطقه شامل سازندهاي زير است.
سازند دورود Pd

اين سازند شامل ستبرايي حدود 150 - 200متر ،ماسه سنگ ،کوارتزيت به رنگ قرمز تيره و سفيد رنگ به همراه
مقداري شيل است که به سمت باال به ت در يج به سنگ آهك هاي سازند روته تبديل ميشود .بيشترين گسترش اين
واحد در منطقه شمال خاوري و جنوب روستاي تزخراب است و در شمال روستاي نادرگلي با ستبراي حدود  50متر
بطور دگرشيب بر روي دولوميت هاي سلطانيه جاي گرفته اند.

ﮐﺸ
ﻮر

سازند روته Prd

اين سازند شامل تناوبي از دولوميت ،سنگ آهك هاي دولوميتي و سنگ آهك است که با ستبراي بيش از چن د

ﻌﺪ
ﻧﻰ

صدمتر با اليه بندي ضخيم تا متوسط بطور تدريجي بر روي واحد  Pdجاي گرفته است .رگ و رگچه هاي کلسيت و
چرت در سطح آنها به فراواني ديده ميشود .در بخش زبرين و مياني آن ،افق هاي ماسه سنگي ،شيل و افق هاي
التريتي و کمتر بوکسيت وجود دارد.
در بررسي هاي ديرينه شناختي فسيل هاي زير:

تﻣ

Geinitzina sp., - pachyphloia sp., Globivalvulina sp., Hemigordius sp., pachyphloia Cukurkoyi ,
Lengella Cukurkoyi , Lengella sp., Tehtyolar sp., Nummulostegina sp., - Stipulina sp., Gastropoda ,
Ostracoda – Bryozoa , Algal fragment

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در آن ديده شد که ديرينه اي هم ارز پرمين بااليي را براي آن پيشنهاد مي کند.
مزوزوئيك

و
اﮐﺘ

سنگ هاي مزوزوئيك ،در بخش هاي گوناگون ورقه رخنمون دارند که داراي ديرينه اي هم ارز ژوراسيك زيرين ،
دست پر کرتاسه باال را دارند.
ژوراسيك
s

سازند شمشك J

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نهشته هاي اين سازند گستره نقشه ،در برگيرنده ماسه سنگهاي سبز متمايل به خاکستري ،شيل به همراه کمي از
سنگ آهك هاي ماسه اي و کمتر گدازه هاي آتشفشاني با ترکيب آندزيت است که در شمال خاوري و جنوب منطقه
در سطحي به نسبت گسترده رخنمون دارند .بخش زيرين اين سازند ديده نمي شود .ولي به سمت خاور (ورقه
شاهين دژ) سازند شمشك بطور دگرشيب بر روي واحدهاي کربناته سازند اليكا با سن ترياس ديده ميشود .در
مطالعات ديرينه شناختي فسيل هاي زير از اليه هاي آهكي يافت شده است که ديرينه ژوراسيك پائيني (لياس) را

زﻣﯿ

براي آن گواهي ميدهد.

Involutina sp., Involutina liassica – Trocholina sp., Globocheta sp. Frondicularia sp., Langenidae ,
Cristellaria sp., Ostracoda , Ammonoidae , Gastropoda , Shell ,s fragment..

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سازند دليچاي Jd

اين سازند در برگيرنده تناوبي از سنگ آهك هاي مارني و مارن به رنگ سبز ،متمايل به خاکستري ،متوسط تا نازك

اليه ،در بردارنده فسيل هاي فراوان آمونيت است که با ضخامتي حدود  100متر بطور همشيب بر ر وي سازند
شمشك قرارگرفته و خود با شيب برگشته توسط نهشته هاي کربناته سازند الر پوشيده شده است .گسترش اين
واحد ،در شمال خاوري ورقه ،در خاور روستاي چاخيراحمد است.

فسيل هايي نظير  Posidonia sp., shell,s fragmentشناسايي شده در اين واحد معرف ژوراسيك مياني هستند.
سازندالر Jl

سازند الر در برگيرنده سنگ آهك هاي ضخيم اليه تا توده اي به رنگ خاکستري متمايل به کرم است که داراي
نوارهاي چرتي فراوان است که با شيب برگشته بر روي سازند دليچاي جاي ميگيرد در خاور روستاي چاخير احمد
رخنمون دارد .فسيلهايي نظير:
Radiolaria , Spong , s spicules , Coral
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به سن ژوراسيك پسين اين سازند اشاره دارند.
كرتاسه

در گستره نقشه ،انباشته هاي کرتاسه گسترش در خور توجهي دارند که بر اساس فسيلهاي يافت شده بيشتر ديرينه
کرتاسه پسين را نشان ميد هند.
تنها در مواردي در منطقه جنوب باختري ورقه ،فسيل هايي وابسته به کرتاسه زيرين ياد آوري شده که احتمال دارد
بخشي از آنها وابسته به کرتاسه زيرين (آپتين  -آلبين) باشد .ولي در ميان انباشته هاي زمان کرتاسه در بخش
شمال خاوري و جنوب غربي ،از نظر رخساره تفاوت هاي به نسبت زيادي وجود دارد ،به همين سبب ،اين انباشته ها

ﮐﺸ
ﻮر

در دو بخش جداگانه زير عنوان زون شمال خاوري و زون جنوب  -ج نوب باختري شرح داده ميشود.
زيرزون جنوب باختري
واحد Kc.s

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد در جنوب خاوري گستره نقشه و در پائين ترين بخش واحدهاي کرتاسه جاي گرفته و در برگيرنده
ستبرايي چند صد متر کنگلومراي چندزادي ،ماسه سنگ و شيل است .سيماي اين واحد بيشتر به رنگ بنفش و

تﻣ

بخش بااليي آن که در قاعده سنگ آهك ها جاي دارد ،بيشتر کنگلومرايي است که با نشانه  Kcتفكيك شده است.
اليه هاي کنگلومرايي قلوه هاي بطور کامل گرد ،به قطر چند سانتيمتر تا چند دسيمتر و سيمان آهكي دارند.
واحد Ksh

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد گسترده ترين واحدهاي کرتاسه در اين زير زون است که در برگيرنده شيل اسليتي و ماسه سنگهاي
ميكادار ،خاکستري رنگ است که در بيشتر جاها فرسايش مدادي دارد ،به همراه آنها اليههايي از سنگ آ هك ،

و
اﮐﺘ

سنگهاي آتشفشاني و توف ديده ميشود .در جنوب حصاربالغي بخش هاي ماسه سنگي درون اين واحد با نشانه واحد
 Ksجدا شده است.
اليه هاي آهكي واحد  ،Kshفسيل هايي ،سن کرتاسه پسين دارند نظير:

Globotruncana helvetica , Globotrancana sp. , Pseudochrysalidina sp., - Radiolaria and spicules.
Hedbergella sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Kl

اين واحد دربرگيرنده سنگ آهك هاي ضخيم ،متوسط تا نازك اليه ،خاکستري ،چرتدار ،ريزبلورين و در بردارنده
ميكرو و ماکروفسيل هاي به نسبت فراوان است که با ستبراي متغير و با مورفولوژي صخره اي در البالي واحدهاي
کرتاسه جاي گرفته است که بيشترين گسترش آنها در بخش جنوب خاوري است :فسيل هايي نظير:
Globotruncana sp., Hedbergella sp., Caneolina cenomanica , Textularidae, Caneolina sp., Radiolaria
and spong ,s spicules

زﻣﯿ

معرف اشكوب سنومانين از کرتاسه پسين اند.
واحد Kv

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسترش اين واحد نيز بيشتر در زير زون جنوب باختري است که بطور همشيب بر روي واحد  Kshو يا  Ksجاي

گرفته و خود در همه جا توسط انباشته هاي ميوسن زيرين پوشيده ميشود.
واحد  Kvشامل سنگهاي آتشفشاني ،بيشتر زير دريايي ،همراه با اليه هاي توفي ،شيل و برش هاي آ تشفشاني است.
سنگ هاي آتشفشاني اين واحد از نوع آندزيت ،تراکي آندزيت ،التيت آندزيت ،هيالوآندزيت ،آندزيت پيروکسن دار و
کمي آندزي بازالت و اسپيليتيك بازالت هستند و بخش هاي آذر آواري آن نيز بيشتر ترکيب کريستال ليتيك توف
دارند.

در زير ميكروسكوپ گدازه ها بطور عمده داراي کاني هاي پالژيوکالز ،بيوتيت  ،پيروکسن که در زمينه اي اغلب از
بلورهاي فلدسپات ،شامل پالژيوکالز ،آلكالي فلدسپات و کمتر بلور کوارتز و شيشه هستند.
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کانيهاي ثانويه ،بيشتر کربنات ،کلريت ،سريسيت ،اپيدوت و کاني هاي فرعي نيز شامل کاني هاي اپك ،اسفن ،
لوکوکسن ،آپاتيت ،زيرکن ...است .بيشترين گسترش اين واحد در مسير جاده مياندوآب به بوکان است که با ستبراي
چند صدمتر در زير نهشته هاي ميوسن زيرين جاي گرفته اند.
واحدهاي كرتاسه در زيرزون شمال خاوري
Kcl

اين واحد با ستبراي چند صد متر ،شامل کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگ است که در مسير جاده باروق به نادر
گلي (شرق باروق) در پائين ترين بخش واحدهاي کرتاسه در هسته يك تاقديس رخنمون يافته است به سوي خاور

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد توسط واحد ماسه سنگي و شيلي کرتاسه پوشيده ميشود ،ولي به سوي شمال واحد ماسه سنگي  Ku sبا
گسل تراستي بر روي واحد  Kcرانده شده است.
Kus

اين واحد شامل تناوبي از شيل و ماسه سنگ ،آهك هاي شيلي و شيل هاي آهكي نازك اليه است که در سطح

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بسيار گسترده اي بر روي واحد  Kclجاي گرفته است .اين واحد تاقديس ها و ناوديس هايي را در ا ين منطقه ايجاد
.
نموده و خود توسط بخش آهكي  Ku lپوشيده ميشود
سنگواره هاي يافت شده در واحد  Kusنظير:

تﻣ

Hedbergella sp., Miliolidae., Oligosteginids , Bryozoa , Linthophyllum
چندان شاخص نيستند ولي با توجه به جايگاه چينه شناسي و قرارگيري آن در زير واحد  Ku lسن کرت اسه پسين آنها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پذيرفتني است.
Kucl

و
اﮐﺘ

ستبرايي حدود  50متر کنگلومرا و مارن قرمز رنگ است و در جنوب روستاي ترخراب ،قاعده نهشته هاي آهكي
کرتاسه پسين است که به صورت دگرشيبي زاويه دار بر روي واحدهاي پرمين جاي گرفته است.
Kul

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  Ku lشامل چند صدمتر سنگ آهك هاي خاکستري روشن ،ميكرايتي و به مقدار کم چرت به صورت نوار با اليه
بندي متوسط ،در حد چند دسيمتر تا نيم متر است که بطور همشيب و تدريجي بر روي واحدهاي  Kusو  Kuc1جاي
گرفته است .سنگواره هايي نظير:

Globotrancana sp., Hedbergella sp., Calcisphaerula innominata Calcisphaerula innominata lata ,
pithonella ovalis , Gl. coronata , Gl. lapparenti , Heterohelix sp., Gl. angusticarinata , Oligosteginids ,
Stomiosphaera sphaerica.

معرف اشكوب هاي سنومانين تا سانتونين از کرتاسه پسين اند.
Kum

زﻣﯿ

اين واحد در شمال خاوري ورقه و در خاور روستاي آق کند ،باالترين بخش واحدهاي کرتاسه بااليي را تشكي ل

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ميدهد ،که بطور عمده شامل آهك مارني ،مارن آهكي ،مارن به رنگ سبز تا خاکستري روشن است و در هسته يك
نادوديس بطورهمشيب بر ر وي واحد  Ku lجاي گرفته است .از ميان اليه هاي آهكي اين واحد فسيل هايي نظير:
Globotruncana helvetica , Globot. sp., Heterohelix sp., Hedbergella sp., oligosteginids (Calcisphaerula
)innominata , Pithonella Ovalis

شناسايي شد که ديرينه اشكوب تورونين از کرتاسه را براي اين واحد پيشنهاد مي کند.

ترسير

سنگهاي متعلق به زمان ترسير ،منطقه اي گسترده از ورقه مياندوآب را پوشش داده است .پيشروي درياي کم ژرفاي

ترسير ،در زمان ائوسن ،باعث انباشت واحدهاي سنگي زير شده اند.
سازند فجن Ef c

اين واحد شامل ستبرايي بيش از  150متر کنگلومراي قهوه اي رنگ با قطعات بيشتر ولكانيكي و کمتر رسوبي نيمه
گرد با اليه بندي ضخيم است ،که به خوبي سيماني شده و به صورت دگرشيب واحدهاي مختلف قديمي را
ميپوشاند ،با توجه به موقعيت چينه اي ،اين واحد هم ارز کنگلومراي فجن در البرز دانسته شده است.
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سازند كرج Ekt

در گستره هاي وسيعي از شمال خاوري ورقه و خاور زرينه رود ،تناوبي از توف ،توف هاي ماسه اي ،ماسه سنگ هاي
توفي ،آهكي و شيل با اليه بندي متوسط تا نازك اليه به رنگ خاکستري روشن تا سبز گسترده شده اند که با سازن د
کرج در خور قياس است .از اليه هاي آهكي اين واحد سنگواره هايي نظير:
Nomolites globulus , Num. mellicaput., Num. sp., Discocyclina sp., Rotalia sp., Globorotalia crassata ,
Globorotalia esnaensis., Globorotalia spinulosa , Globorotalia centralis , Globorotalia bullbooki ,
Globigerina pseudoam. Pliapertura , Globorotalia sp., Hantkenina sp., Radiolaria and spong ,s spicules

بدست آمد که ائو سن مياني  -پسين را براي آن ميتواند گواهي دهد.

ﮐﺸ
ﻮر

Etr

اين واحد در سطحي گسترده در بخش شمال خاوري ورقه در اشكال گوناگون گنبدي و دايك واحدهاي کرتاسه و
ائوسن را قطع کرده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در مطالعات ميكروسكوپي اين سنگها داراي بافت پورفيريتيك با زمينه شيشه اي  -فلسيك کريپتوکريستالين -
ميكروکريستالين ،کانيهاي پالژيوکالز ،بيوتيت ،آمفيبول و کمتر پيروکسن و اوليوين است که در زمينه اي از بلوره اي

تﻣ

ريز الكالي فلدسپات ،پالژيوکالز ،آمفيبول و مقاديري از کربنات کلسيم ،کلريت و کاني هاي اپك قرارد ارند .نام سنگ
شناختي اين سنگ ها ،بيشتر ،تراکي آندزيت  -آندزيت و کمتر آندزي بازالت تعيين گرديده است.
ميوسن
سازند قم ()Mq

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بيش از  %50رخنمون هاي سنگي منطقه را نهشته هاي متعلق به زمان ميوسن پيشين پوشش داده که ب ا شيبي

و
اﮐﺘ

ماليم ( 5-10درجه) بطور د گرشيب بر روي واحدهاي گوناگون کهن ،بويژه واحدهاي وابسته به زمان کرتاسه جاي
گرفته اند .در جاهايي هم واحدهاي کرتاسه به صورت جزيره هاي قديمي در بين واحدهاي سازند قم باقي مانده و
نمايانگر اين است که درياي ميوسن با توجه به پستي و بلندي هاي کف حوضه ،نتوانسته کل منطقه را بپوشاند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بطور معمول ،اين نهشته ها بدون پوشش سطحي هستند .تنها در بعضي از مناطق ،پادگانه هاي رودخانه اي قديمي
و در بخش باختري ورقه ،در محدوده اي کوچك ،گدازه هاي آتشفشاني جوان با ترکيب بازالت  ،آندزيت و تراکيت و
سنگهاي آذرآواري با ديرينه اي هم ارز پليوسن – کواترنر هم زمان با آتشفشان سهند ،سطح رويي آنها را مي پوشان د.
به هرحال مرز زبرين سنگ هسته هاي ميوسن به لحاظ فرسايش بخوبي مشخص نيست ،ولي افق هاي زيرين آن در
مناطقي که واحدهاي قديمي ،بويژه کرتاسه رخنمون دارد .از نظر سني مشخص تر است.

زﻣﯿ

در قاعده اين توالي ،ضخامتي از کنگلومرا با ستبراي چند سانتيمتر ،دست پر 3 ،متر ديده ميشود ( يك کيلومتري
شمال روستاي حسين مامه) که قطعات آن بطور عمده از واحدهاي سنگي کرتاسه است .قلوه هاي اين کنگلومر ا

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشتر گوشه دارند و زياد حمل نشده اند و سيمان آن نيز آهكي است .اين کنگلومرا به ت دريج به کنگلومراي آهكي و
سپس سنگ آهك با قطعات آواري و سرانجام به سنگ آهك هاي خالص تر تبديل ميشود.
بر روي هم واحدهاي ميوسن زيرين در اين منطقه در برگيرنده تناوبي ازسنگ آهك و مار ن است که به همراه آنها
کنگلومراي قاعده اي ،کنگلومراي ميان اليه اي ،سنگ آهك با قطعات آواري ،کنگلومراي آهكي ميان سازندي ،آهك
مارني و مارن آهكي وجود دارد.

تبديل واحدهاي ميوسن به همديگر بيشتر به صورت جانبي است .اختالف فاحش سنگ شناختي بطور جانبي در
فاصله هاي کمتر نشان ميدهد که شرايط رسوبگذاري از يك نقطه به نقطه ديگر حوضه بسيار متغير بوده است.
کنگلومراي ميان سازندي ،بيشتر ،در قاعده سنگ آهك ها نيز ديده ميشود که سپس به صورت چرخه هايي تكر ار
ميشود .در جاي جاي ورقه  ،مقاطع متعددي از اين سازند بطور دقيق برداشت شد که همه رخساره ها با توجه به
مقياس نقشه افقي بودن اليه ها قابل نمايش نبودند ،ولي در مجموع از نظر ليتولوژي به بخش هاي زير تقسيم شده
است.
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کنگلومراي قاعده اي ( ،)Mcتناوب سنگ آهك و مارن ( ،)Mmlمارن ( ،)Mmآهك کنگلومرايي ( )Mclو سنگ آهك
( )Mlبخش شده است .ضخامت اين سازند در مناطق گوناگون ورقه يكسان نيست در شمال باختري ورقه ستبرايي ،
دست پر 30 ،متر دارد ولي در جنوب خاوري ورقه ستبرا تا  300متر ميرسد .در جنوب خاوري شهرس تان مياندوآب ،
اين سازند ضخامتي حدود 145متر ،تناوب سنگ آهك وسنگ آهك مارني است (دو کيلومتري شمال خاوري
روستاي اوزون قشالق) ،در بخش مرکزي و در مسير جاده مياندوآب  -بوکان هم حدود  150متر ضخامت دارد ک ه
اندازه گيري شده است .در يك نگاه کلي ستبراي آن از بخش شمال باختري به سمت جنوب خاوري افزايش مييابد.
روزنه داران کف زي به ويژه انواع:

ﮐﺸ
ﻮر

Neoalveolina melogroup , Dendritina rengi , Elphidium sp., peneroplis evolutus , Borelis melo
cardiaca.- Meandropsina anahensis , Miogypsina sp., Dendritina sp., - Rotalia viennotie – operculina
complanata.

شاخص ترين سنگواره هاي مطالعه شده اند که معرف زمان ميوسن پيشين اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پليوسن  -كواترنر
 -سنگ هاي آتشفشاني

تﻣ

در بخش باختري ورقه در محدوده هايي به نسبت گسترده واحدهاي ميوس ن زيرين توسط مجموعه اي از سنگ هاي
آتشفشاني جوان پوشيده شده است ،که دهانه هاي آنها در يك راستاي شمالي -جنوبي در بيرون از ورقه ان د و تنها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بخش هاي گدازهاي و انفجاري آنها به اين منطقه سرازير شده و سطح رسوبات کهن تر را پوشانده اند که به دو بخش
عمده بخش شده اند.
واحد Qplp

و
اﮐﺘ

شامل سنگ هاي آذرآواري ،بطور عمده توف و آگلومرا است .توف ها در بررسي هاي ميكروسكوپي بطور عمده با نام
کريستال ليتيك توف نامگذاري شده اند .گسترش اين واحد نيز بيشتر در بخش باختري گستره نقشه است.
واحد Qplb

شامل گدازه هاي آتشفشاني از نوع بازالت است که در سطح وسيعي بر روي رسوبات ميوسن روان شده و ضخامت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زيادي ندارند.
بافت پورفيري با زمينه شيشه اي هستند و در بردارنده فنوکريست هاي پيروکسن و اوليوين و کانيهاي فرعي آنها
بيشتر از نوع کاني هاي تيره است.
 انباشته هاي پليوسن  -كواترنرQplc

زﻣﯿ

در برگيرنده کنگلومرايي با قلوه هايي م ختلف و ابعاد گوناگون ريز و در شت ،بطور کامل گرد شده ،بي جورشدگي با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سيمان ماسه اي ،بي اليه بندي خوب ،که با ستبراي بيش از  100متر به حالت نيمه افقي سطح واحدهاي قديمي
تراز خود را پوشانده است .بيشترين گسترش اين واحد در بخش شمال خاوري ورقه است که بطور عمده روي
واحدهاي ائوسن را پوشانده اند .اين واحد به احتمال ديرينه اي هم ارز سني معادل اواخر پليوسن تا اوايل کواترنر
دارد.
Qt1

اين واحد در برگيرنده پادگانه هاي کهن است که گستره به نسبت بزرگي را در نقاط گوناگون ورقه پوشانده اند و از

نظر ليتولوژي ،کنگلومرايي است با قطعاتي گوناگون از چند سانتيمتر تا دسيمترکه ،بر روي هم ،جورشدگي کمي
دارند ولي اغلب قطعات آن گرد شده و اليه بندي خوبي از خود نشان نميدهند.
سيمان آن رسي ،ماسه اي به نسبت سست است و ستبراي آن در بعضي مناطق بيش از  50متر است که ب گونه افقي
بر روي واحدهاي مختلف جاي گرفته است.

Qf

مخروطه افكنه هاي به نسبت کهن در پاي ارتفاعات منطقه است.
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Qt2

اين واحد شامل پادگانه هاي جوان و نهشته هاي دشت است که در بلندايي کمتر از تراس هاي قديمي جاي گرفته
اند و بطور عمده از جنس ماسه ريز ،سيلت ،رس و کنگلومراي سخت نشده است.
Qtr

شامل سنگ آهك هاي زرد ،متخلخل و گاه شيري رنگ با ستبراي ،دست پر 5 ،متر است که در يك محيط رسوبي
درياچهاي آب شيرين تشكيل شده اند و در چند منطقه در نقاط مختلف ورقه ديده ميشوند ،ولي در مجموع
گسترش زيادي ندارند.

ﮐﺸ
ﻮر

Qal

انباشته هاي جوانتر موجود در مسيل ها هستند که بطور عمده از قلوه سنگ هاي گوناگون شن و ماسه تشكيل ش ده
و هر سال با جريان آب تغيير جا و موقعيت مي دهند.
Qs

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد نيز شامل پهنه هاي نمكي و رسي است که در چند منطقه در جنوب شهرستان مياندوآب ديده ميشوند.
ماگماتيسم

در نقاطي از ورقه ،واحدهاي کرتاسه با سنگ هاي نفوذي بريده و خود توسط نهشته هاي ميوسن زيرين پوشي ده

تﻣ

شده اند.
dg

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين واحد در چند نقطه از جمله در خاور روستاي کاني سيران ،واحدهاي کرتاسه بااليي را قطع کرده است و ترکيب
سنگ شناسي آنها از حد گابرو تا گرانوديوريت متغيراست .بخش هاي بازيك بطور عمده داراي کان ي هاي پالژيوکالز ،

و
اﮐﺘ

پيروکسن ،کلريت ،سرپانتين ،لوکوکسن ،آپاتيت است که با نام سنگ شناختي گابرو معرفي شده است.
بخش هاي اسيدي همچنان بافت گرانوالر دارند که کاني هاي آنها پالژيوکالز ،کوارتز ،آلكالي فلدسپات ،پيروکسن،
آمفيبول و بيوتيت است و با نام گرانوديوريت شناسايي شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تكتونیك و زمین شناسی ساختمانی
تاريخ تكامل زمين شناسي منطقه

به گونه اي که در بخش چينه نگاري نيز عنوان شده ،کهن ترين رخنمون هاي گستره ورقه سنگ هاي کربناتي
دولوميتي ،آهك ،آهك دولوميتي و شيل هاي ميكادار هم ارز دولوميت هاي سلطانيه به سن پرکامبرين پسين -

زﻣﯿ

کامبرين پيشين است ،لذا از چند و چون رويدادهاي کهن تر از پرکامبرين پسين اطالع روشني در دست نيست.
درياي کامبرين در برگيرنده سازند زاگون ،اللون و ميال با رخساره پالتفرمي تا اوايل اردويسين در منطقه چيرگي
داشته و باعث رسوبگذاري يكسري نهشته هاي تخريبي و کربناتي شده است .نهشته هاي زمان اردوي سين ،سي لورين ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دونين و کربونيفر در محدوده ورقه و پيرامون ديده نمي شود که به يقين ،فرمانروايي يك نبود چينه اي در از مدت را
در زمان هاي ياد شده در منطقه نشان ميدهد وگمان ميرود که علت اصلي و اساسي اين نبود در ارتباط با فاز
خشكي زايي کالدونين  -هرسينين بوده باشد .بدين سان که در منطقه در سرانجام هاي اردويسين بر اثر اين رخداد
که شايد تنها به صورت حرکت هاي شاغولي عمل کرده و از آب بيرون شده و اين وضع همچنان در اين محدوده ت ا
سرانجام هاي کربونيفر و اوايل پرمين دنباله داشته است.

درياي پرمين همانند ساير نقاط ايران زمين در اين منطقه نيز پيشروي نموده که در اين منطقه انباشته هاي متعلق
به اين دوره از گستردگي بسيار زيادي برخوردارند .پايه پرمين توسط يك سطح فرسايش  ،در برگيرنده ماسه سنگ و

کوارتزيت قرمز رنگ (سازند درود) مشخص ميشود .که در جنوب خاوري ورقه با دگرشيبي بر روي سازند ميال جاي
گرفته ولي در ساير نقاط بخش زيرين آنها پوشيده و يا گسله است.
از طرف ديگر افق هاي التريتي فراوان در پرمين بااليي ،نوسان هاي سطح دريا و بعضي حرکت ها را در زمان پرمين
بيان مي کند .اين باال آمدگي و فرورفتگي ،کهن ترين نشانه هاي حرکت هاي اواخر پالئوزوئيك هستند.
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حذف نهشته هاي دريايي ترياس و قطع رسوبگذاري در حد پرمين ژوراسيك پايين گوياي اين است که عامل
مشخص کننده اين حرکت وجود يك سطح فرسايش در پايه تشكيالت شمشك است که در دو کيلومتري بيرون از
ورقه به سمت خاور چهره نموده است .اين ناهمسازي شايد پي آمد رخدادي هم ارز کيمرين پيشين باشد که سبب
شده انباشته هاي تخريبي وکم ژرفاي ژوراسيك زيرين بر روي نهشته هاي پيشين جاي گيرند.

ﮐﺸ
ﻮر

رخساره هاي رسوبي ژوراسيك از پائين ب ه باال عميق تر شدن حوضه رسوبي را نشان ميدهد که رسوبات ت خريبي به
تدريج به نهشته هاي کربناتي (سازند دليچاي والر) تبديل ميشوند.
در اواخر ژوراسيك به دنبال عملكرد فاز فشارشي هم ارز کيمرين پسين حوضه رسوبي باال آمده و نهشته ه اي
کرتاسه با ناپيوستگي بر روي واحدهاي ق ديمي جاي گرفته اند.
نهشته هاي زمان کرتاسه در برگيرنده ،شيل ،ماسه سنگ ،آهك و سنگ هاي آتشفشاني ،مارن و کنگلومرا است که با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ستبراي صدها متر در بخش عمده ورقه مياندوآب گسترش دارند .ناپيوستگي نهشته هاي کرتاسه باال را نيز ميتوان
به حرکات اتريشين (استرين) در زمان کرتاسه نسبت داد .يك فاز ديگر از حرکت هاي کوهزايي آلپ در پس از
کرتاسه و پيش از ائوسن روي داده که باعث چين خوردگي و گسليدکي طبقات مزوزوئيك و پيرتر از آن گشته است.

تﻣ

حضور کنگلومراي پايه ائوسن نشانه خروج ناحيه اي و يك دوره فرسايشي پيش از پيشروي ائوسن است.
فروافتادگي هاي ناحيه اي دوباره ،پيش از ميوسن روي داده که به پيشروي طبقات دريايي کم ژرفاي ميو سن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

انجاميده است که مي تواند وابسته به جنبش هاي پيرنه باشد .نهشته هاي ميوسن در منطقه بطور پيشرونده ،سطح
زبرين همه طبقات کهن ائوسن  -کرتاسه ،ژوراس يك ،پرمين و حتي کام برين را مي پوشاند.
اليه هاي رسوبي اغلب در يك درياي کم ژرفاي بر جاي نهاده شده اند و وجود مرجان هاي فراوان مشخص کننده

و
اﮐﺘ

آب و هواي گرم است.
باز پسين حرکت هاي اوروژني در پس از ميوسن ،در فاصله زماني پليوپلئيستون (فاز پاسادانين) رخ داده که سبب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چين خوردگي ماليم طبقات ميوسن شده است.
مجموعه انباشته هاي ياد شده توسط انباشته اي وابسته به زمان کواترنر ،بگونه دگرشيب و افقي پوشيده ميشود.
زمین شناسی ساختمانی

گستره ورقه مياندوآب در شمال باختري ايران جاي دارد و با توجه به تقسيمات واحدهاي ساختاري (اشتوکلين
 )1968اين ناحيه بخشي از کمربند دگرگوني  -افيوليتي زون سنندج  -سيرجان دانسته شده است.
ج .افتخارنژاد  ،1359اين منطقه را بخشي از زون همدان  -اروميه ميداند .ايشان مي پندارد که دو شكستگي مه م

زﻣﯿ

سلطانيه  -تبريز ،و زرينه رود  -اروميه عامل اصلي ناهمساني بسيار مشخص رخساره ها در آذربايجان شده اند.
خطواره زرينه رود  -اروميه  -جداکننده کمربندهاي فليشي خاور درياچه و نهشته هاي سكوي قاره اي ايرا ن مرکزي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است.
اين خطواره از بخش شمال خاوري منطقه با راستاي شمال باختري  -جنوب خاوري مي گذرد ،از اين روي با توجه
به نظريه ياد شده و تفاوت سنگ هاي دو طرف خطواره ،اين ورقه به دو زيرزون تقسيم شده است.
زيرزون جنوب باختري

اين زيرزون در برگيرنده تقريبي  3/4از مساحت نقشه است .در اين ناحيه نزديك  %80رخنمون هاي سنگي منطقه

را واحدهاي متعلق به ميوسن زيرين تشكيل داده و علت گسترش آنها نيمه افقي بودن و داشتن شيبي ،دست پر 5،
الي  10درجه است .در بيشتر جاها که به داليل مختلف زمين شناسي ،بويژه فرسايش و يا نبود رسوبگذاري که
بخش هاي زيرين نمايان گرديده ،بيشتر واحدهاي متعلق به کرتاسه اند .تنها رسوبات کهن تر متعلق به پالئوزوئيك و
اوايل مزوزوئيك در بخش جنوب خاوري منطقه نمايان شده اند که به احتمال فرجام عملكرد فازهاي تكتونيكي
گوناگون وگسل هاست .که سنگ نهشته هاي ياد شده در اين ناحيه رخنمون يافته اند .روند بيشترگسل ها و چين
خوردگي ها در اين منطقه از امتداد زون زاگرس و زون سنندج  -سيرجان پيروي ميكنند که همگان راستاي NW-
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 SEرا دارند و مابقي گ ستره اين زون را انباشته هاي ميوسن زيرين تشكيل داده اند که در سطح بسيار گسترده
بصورت دگرشيب بر روي رسوبات قديمي ترجاي گرفته اند ،که نشان دهنده گوياي فاز تكتونيكي اليگوسن پيشين
است .ضخامت رسوبات ميوسن زيرين در اين منطقه از  30تا  300متر در منطقه متغير است ولي بطور کلي سنگ
هاي ترسير وجه تمايز بسيار مشخص از طبقات کهن تر از خود دارند ،از آن شمار داشتن چين خوردگي هاي بسيار

ﮐﺸ
ﻮر

خفيف و تغيير شكل هاي خيلي کم تكتونيكي ،بگونه اي که بيشتر چين خوردگي هاي بسيار ماليمي را نشان
ميدهند و به حالت افقي تا نيمه افقي هستند و امتداد مشخصي ندارند ،همچنين گسل خوردگي مشخصي نيز در
اين نهشته ها ديده نمي شود.
هر چند که حرکت هاي پيش از ميوسن باعث پيدايي اين حوضه و باعث پيشروي رسوبات ميوسن زيرين شده است ،
ولي بطور کلي سنگ هاي متعلق به ترسير ،بويژه ميوسن ،تكتونيك بسيارکمي متحمل شده و زياد چين نخورده اند

ﻌﺪ
ﻧﻰ

افزون بر منطقه مزبور در مناطق حاشيه ورقه نيز يك سيستم چين خوردگي بسيار ماليم در اين رسوبات عموميت
دارد و ساختار عمده ناحيه نتيجه حرکت هاي پيش از ترسير است و طبقات ترسير از آنها پيروي نمايند.
در بخش باختري اين زون و در حاشيه ورقه که به بيرون از منطقه به سوي باختر کشيده ميشود ،شماري دهانه هاي

تﻣ

آتشفشاني جوان ،سنگ نهشته هاي ميوسن را بريده اند ،هرچند که اين دهانه ها در بيرون از منطقه جاي گرفته اند
و تنها واحدهاي سنگي گدازه و پيروکالستيك آنها به اين منطقه روان شده ولي حضور اين دهانه ها در درازناي يك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خط با امتداد شمال  -جنوب است که ممكن است در درازناي يك زون کهن ضعيف پوسته و يا يك گسل واقع شده
باشند.
وضعيت کنوني نواحي مرتفع منطقه نتيجه اثر بازپسين فاز کوهزايي آلپ پس از ميوسن ،است ولي از ميوسن به اين
زيرزون شمال خاوري

و
اﮐﺘ

سو اين منطقه از نظر تكتونيكي بسيار آرام مانده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين زيرزون بخش شمال خاوري ورقه را شامل ميشود .پي سنگ پرکامبرين پسين ،در برگيرنده سازند سلطانيه ،در
نتيجه عملكرد فازهاي تكتونيكي در شمال خاوري اين ناحيه رخنمون يافته است .بخش بيشتر اين م نطقه زير
پوششي از سنگ هاي کرتاسه بااليي قرارگرفته که بطور دگرشيب با قاعده آواري شامل ،ماسه سنگ و کنگلومرا بر
روي طبقات کهن تر جاي گرفته است .اين طبقات در اين ناحيه به شدت چين خورده و گسليده اند .روند چين
خوردگي ها وگسله ها در اين زيرزون بيشتر شمالي  -جنوبي است .در بخش جنوبي اين ناحيه ،در سطحي به نسبت

زﻣﯿ

گستر د ه انباشته هاي متعلق به ائوسن رخنمون دارند که با قاعده کنگلومرايي و دگرشيبي زاويه دار روي نهشته ه اي
کهن تر را پوشانده که شيب به نسبت ماليمي دارند .اين نهشته ها به سمت خاور منطقه گسترش مي يابند ،در
صورتيكه در زيرزون جنوب باختري اين نهشته ها به جز در اطراف خطواره زرينه رود ديده نمي شوند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

از ويژگي هاي مهم اين زون ،نبود نهشته هاي ميوسن پائيني است که ممكن است نبود اين رسوبات در اين منطقه
در ارتباط با گسل و يا خطواره زرينه رود  -اروميه باشد.
گسل يا خطواره زرينه رود  -اروميه

اين خطواره داراي روند شمال باختري  -جنوب خاوري است .بعضي از زمين شناسان (م .بربريان ،قريشي )1987
خطواره زرينه رود  -اروميه را دره کهن اروميه نام نهاده و نوشته اند که سازوکار و تكاپوي فعاليت اين خطواره را

باعث جداشدن کمربندهاي فليشي خاور درياچه و نهشته هاي سكوي قاره اي در باختر آن دانسته اند .آنها بر اين
باورند که سازوکار گسل يا خطواره زرينه رود از عوامل اصلي پيدايي فرونشست درياچه اروميه بوده که پي سنگ اين

فرونشست ،سنگ هاي زمان کرتاسه يا ميوسن زيرين است.
به باور (ج .افتخارنژاد )1359 ،دو شكستگي مهم سلطانيه  -تبريز و زرينه رود  -اروميه ،عامل اصلي ناهمساني بسيار
مشخص رخساره ها در آذربايجان شده اند .ولي آنچه که در اين محدوده کوچك ورقه استنباط ميشود نبود رسوبات
ميوسن زيرين در خاور اين خطواره است که ممكن است عملكرد گسل ،باعث شده باشد که بخش باختري منطقه
(زيرزون جنوب باختري) پائين افتاده و در ياي ميوسن توانسته باشد به اين منطقه پيشروي کند .بعضي از زمين
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شناسان هم بر اين باورند که درياچه اروميه باقيمانده درياي ميوسن است که به تدريج تغيير نموده و ريخت آن به
صورت کنوني در آمده است.
زمین شناسی اقتصادي

در اين منطقه کانسارهاي فلزي از اهميت چنداني برخوردار نيستند و آثار فلزي که بصورت پراکنده در داخل
سنگهاي ولكانيك يا آذرين دروني به صورت هماتيت و پيريت ديده ميشود داراي ارزش اقتصادي نيستند.

ﮐﺸ
ﻮر

منابع غيرفلزي
سنگ آهك هاي سازند قم

سنگ آهك هاي سازند قم که در سطح بسيار وسيعي در ورقه مياندوآب گسترش دارند از چند جهت قابل بررسي
هستند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر پايه آناليز شيميايي اين آهك ها از در جه خلوص بسيار بااليي برخوردارند و مقدار  CaOآنها بطور متوسط بين 55
  54درصد است ،به همين روي براي کليه کاربردهاي مواد اوليه آهكي ،اعم از آهك صنعتي ،آهك پخته ،سيمان وهمچنين براي تهيه آلومينا از نفلين سينيت ميتواند کاربرد داشته باشند.

تﻣ

سنگ آهك هاي ميوسن در مناطقي رنگ صورتي دارند و به عنوان سنگ نما مورد بهره برداري قرار ميگيرند ولي در
بيشتر جاها رنگ نامناسب زرد ،شيري و سفيد از ارزش آنها مي کاهد.

و
اﮐﺘ

سنگ آهك هاي كرتاسه وپرمين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مارن ها و آهك هاي مارني اين سازند عاري از هرگونه امالح تبخيري اند و ميتوانند به عنوان مواد اوليه سيمان
مطرح باشند( .از دشت وسيع مياندوآب ميتوان رس تهيه نمود که در مجموع مواد اوليه سيمان است).
آهك هاي ميوسن افزون بر موارد ياد شده براي مصرف کارخانه قند پيرانشهر بهره برداري ميشود.
افزون بر سنگ آهك هاي سازند قم ،سنگ آهك هاي پرمين و کرتاسه گسترش چشمگيري دارند که مي تواند
دولوميت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جهت مصارف صنعتي گوناگون مورد استفاده قرارگيرند.

در مناطق مختلف در سطحي گست رده دولوميت هاي متعلق به زمان پرمين رخنمون دارند که ممكن است براي
صنايع مختلف مناسب باشند.
بوكسيت ،التريت

سيليس

زﻣﯿ

در ون نهشته هاي کربناته پرمين اليه هاي قرمز رنگ فراوان آهندار و عدسي هاي التريتي و بوکس يت ؟ با ستبراي
هاي مختلف تشكيل شده اند که دست کم ،براي کاربرد هاي نسوزندگي سزاوار بررسي بيشتر است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اليه هاي کوارتزيت سفيد رنگ در قاعده سازند ميال ميتواند به عنوان منبع سيليس در منطقه مورد مطالعه قرار
گيرد .اليههاي کوارتزيتي قاعده پرمين (سازند درود) نيز در نقاطي مورد بهره برداري قرار ميگيرند ،چند که از
مرغوبيت بااليي برخوردار نيستند.

گرانيت

در منطقه مورد مطالعه در چند نقطه توده هاي نفوذي ديوريت و گابرو رخنمون يافته اند هر چند که گسترش
زيادي ندارند ولي ميتوانند به عنوان سنگ تزئيني قابل طرح باشند که بايد مورد مطالعه قرار گيرند.
سنگ مالون

ماسه سنگ ها و ماسه سنگ هاي آهكي متعلق به کرتاسه و ائوسن داراي استحكام مناسب  ،اليه بندي خوب و
سيستم درز و شكاف مساعد ميباشند در اغلب نقاط اين ماسه سنگ ها به عنوان سنگ مالون و الشه مورد بهره
برداري قرار مي گيرند.
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شن و ماسه

در اين منطقه دو منبع مهم شن و ماسه وجود دارد.
شيل هاي کرتاسه با فرسايش مدادي کوچك در مناطقي بعنوان شن در کف جاده هاي خاکي مورد استفاده قرار
ميگيرند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

شن و ماسه موجود در بستر رودخانه هاي اصلي و فرعي ،نياز اصلي شن و ماسه منطقه را مي تواند برآورده کند.
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