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ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ
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ﺳ
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره -5066تسوج
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده نقشه تسوج به مختصات جغرافيایي :طول ˊ 45˚ 00تا ˊ 45˚30و عرض ˊ 38˚00تا ˊ 38˚ 30در شمال باختری
ایران و در منطقه آذربایجان قرار دارد.
از نظر تقسيمات کشوری بيش از نيمي از مساحت آن جزو استان آذربایجان خاوری و نيم دیگر متعلق به آذربایجان
باختری است .چون شهر تسوج و بندر شرفخانه به ترتيب از بزرگترین مراکز فراواني جمعيت در این م حدوده است ،به
همين علت این ورقه به نام تسوج ناميده شده است .جاده آسفالته تبریز -اروميه از خ اور وارد منطقه شده و پس از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گذر از شهر تسوج ،بسوی باختر ادامه ميیابد .جاده آسفالته تبریز-ماکو نيز از گوشه شمال خاوری آن ميگذرد .راهآهن
تهران-آنکارا نيز عرض محدوده نقشه را به موازات جاده تبریز-اروميه ميپيماید.
منطقه مورد مطالعه از نظر ریخت شناسي از دو بخش متمایز مرتفع و پست تشکيل شده است .بخش مرتفع شامل

تﻣ

رشته کوه های موجود در شمال و جنوب باختری است .رشته کوههای شمالي ادامه همان رشته کوههای ميشو است.
که در اینجا از خاور به باختر نامهای محلي چون قاطر اوچان ،سياهسر ،عليمحمد و گوتواران خوانده ميشوند .بلندترین

ﺸ
ﺎﻓﺎ

قله آنها از سطح دریا  2940متر فرازا دارد .قله کوه قره باغ با ارتفاع 2150متر ،بلندترین نقطه بخش باختری است.
بخش پست که در جنوب خاوری و نيز در ميان دو بخش مرتفع قرار گرفته قسمتي از سطح دریاچه اروميه را تشکيل
ميدهد ،که در حدود 1280متر از سطح دریاهای آزاد بلندتر ميباشد.

و
اﮐﺘ

آبراهههای موجود در دامنه شمالي بلندیهای شمال منطقه پس از تشکيل رودخانههای فرعي و اصلي از جمله قطور
چای به رودخانه ارس ریخته و سپس از آنجا به دریاچه خزر ميپيوندد .ولي آبراهههای یال جنوبي آنها نيز آبراهههای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ارتفاعات جنوب باختری نهایتاً به دریاچه اروميه ميریزند.
آب و هوا در دشت های جلگه مانند پدیدار ،در حاشيه شمالي و باختری دریاچه اروميه و کوهستانها ،در زمستان ها
سرد و بسيار سرد و در تابستانها معتدل و خنک است.
اهالي این منطقه همگي آذری زبان و مسلمان هستند .پيشه اصلي آنها کشاورزی و دامپروری است .قاليبافي از
صنایع دستي رایج در روستاهای این منطقه ميباشد.

زﻣﯿ

چينه شناسي

پرکامبرین-پرکامبرین دگرگون شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در محدوده ورقه تسوج که بخشي از منطقه زمين ساختي ایران مرکزی را در ادامه شمال باختری زون تکتونيکي

سنندج -سيرجان (اشتوکلين  ) 1968و یا بخشي از زون منطقه خوی-ماکو (م-ح-نبوی )1355را تشکيل ميدهد،
نهشتههای دگرگون شده پرکامبرین ،در برآمدگيها ( )upliftsدیده ميشوند .این نهشتهها ،به وسيله رسوب های
جوان تر از پرکامبرین تا عهد حاضر احاطه یا پوشيده گردیدهاند .نهشتههای مذکور که عمالً پيسنگ منطقه را تشکيل
ميدهد .شامل مجموعهای از سنگهای تخریبي -تخریبي ولکانيکي و تودههای نفوذی است ،که همگي در حد رخساره
شيست سبز دگرگون شده ،که گاه به طور محلي تا رخساره آمفيبوليت نيز پيش ميروند.

ردیفهای این نهشتهها بر پایه شواهد موجود و بهرهگيری از اطالعات به دست آمده از نواحي مجاور در باختر به شرح
زیر معرفي ميگردد:
 - PЄschاین واحد عموماً از بيوتيت ،آ موفيبول ،کوارتز ،کلریت ،سرسيت ،شيست تشکيل شده و حاوی عدسيهایي از
آهکهای دگرگون شده در حد مرمر و گنایس ميباشد .در این واحد سنگهای آتش فشاني دگرگون شده نيز پدیدار
1
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است .این سنگ ها در حد رخساره شيست سبز دگرگون شدهاند ،ولي درجه دگرگوني آنها به سوی خاور افزایش
ميیابد .بدین سان که در برخي جاها تا رخساره آمفيبوليت نيز پيش ميرود .پایه این رسوبات در معرض دید قرار
نگرفته است .آنچه که برونزد دارد ،ستبرای نسبتاً زیادی است (بيش از هزار متر) ،که در زیر ميکروسکوپ سنگهای
آن اکثراً از کانيهای پالژیو کالز -کوارتز ،بيوتيت ،آمفيبول و کلریت تشکيل شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

 -PЄgnاین ردیف که با توجه به شواهد موجود در نواحي همسایه محدوده مورد بررسي« ،چهارگوش سرو » 1:250000
بخش باالیي مجموعه شيستي را شامل مي شود ،بيشتر از گنایس تشکيل شده است .گنایسها بيشتر به رنگ روشن
(سفيد -ص ورتي) و کمتر به رنگ سبز متمایل به تيره دیده ميشوند .بررسيهای روی زمين و ميکروسکوپي نشان
ميدهد ،که که بيشترین بخش این سنگها احتماالً از دگرگوني سنگ های آرکوزی و آذرآواری نوع اسيدی و در برخي
از موارد از سنگهای آذرین دروني متوسط تشکيل شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بافت ظاهری آنها هم درشت دانه و هم ریزدانه است .در این سنگ ها اکثراً ليتاژ-ليناسيون خوبي که فرآورده تفریق و
جهتیابي کانيهاست ،دیده ميشود .در حوالي روستای بوستان آباد ،درجه دگرگوني این سنگها شدیدتر ميشود،
بدینسان که ،حالتهای ذوب شدن و ميگماتيزه شده را ميتوان آشکارا در آنها دید.

تﻣ

در زیر ميکروسکوپ بيشتر بافت پوفيروبالستيک و چشمي است ،که حاوی کانيهای مسکویت ،بيوتيت بندرت آمفيبول
است .پورفيبروبالستها بيشتر از بلورهای ميکروکلين-پالژیوکالز -البيت و یا ا ليگوکالزهای دگرسان شده و باالخره

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کوارتز تشکيل شدهاند .افزون بر گنایسها ،الیه هایي نيز از کوارتز شيست و ميکاشيست پدیدار است ،که تودههای
کوچک و بزرگ سنگ های نفوذی با ترکيبهای متفاوت این سکانس را بریدهان د .پایه این سکانس را نميتوان دید،
ولي خود بطور دگرشيب با نهشته های اليگوميوسن پوشيده شده است .بعلت تحمل پدیده دگرگوني و نيز بهم

 PЄkسازند کهر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در مقياس نقشه قابل نشان دادن نيست.
پرکامبرین کم دگرگون شده:

و
اﮐﺘ

ریختگيهای ناشي از تزریق سنگ های آذرین دروني ،برآورد ستبرای این سکانس دشوار است.
در هرواحد فوق  PЄsch ،PЄgnعدسيهای کوچکي از آهکهای سفيد رنگ بلور شده (در حد مرمر) یافت ميگردد ،که

در شمال خاوری منطقه در کوه علمدار ،ستبرای شایان توجهي از نهشتههای تخریبي ریزدانه مشتمل بر شيل ،شيل
ماسهای و کمتر ماسه سنگ برون زد دارد ،که دگرگوني خفيفي را تحمل نموده و بيشتر به اسليت و اسليتهای

زﻣﯿ

کوارتزیتي و بندرت به فيليت تبدیل شده اند .پایه این رسوب ها آشکار نيست ،و از نظر ساختاری خود هسته یک
تاقدیس را ساختهاند .ستبرای برون زدگي در حدود  2000تا  2500متر است .رنگ هوازده این نهشتهها عموم اً
خاکستری روشن تا متمایل به سبز کم رنگ است که در برخي افقها به ارغواني نيز ميگراید .در این ب خش رسوبي به

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

طور فرعي الیه هایي از دولوميت و آهک دولوميتي یافت مي گردد .افزون بر الیههای یاد شده سنگهای آتشفشاني
اسيدی بازیک نيز به طور فرعي در این رسوبها پدیدار است ،که با توجه به مقياس نقشه ميتوان شماری از آنها را
نشان داده و به صورت واحدهای فرعي با نشانه  PЄr ،PЄdiمعرفي نمود.

 -PЄdiاین واحد فرعي از سنگ های آتشفشاني بازیک تشکيل شده است ،که گاه به صورت گدازه و گاه به شکل دایک
و سيل نمایان مي شود .از این رو در زیر ميکروسکوپ این سنگ ها بيشتر دارای بافت انترسرتال است و از کانيهای
فرومنيزیم داری ساخته شده ،که با بلورهای پالژیوکالزهای شکلدار احاطه گردیده است .افزون بر کاني های یاد شده،

کوارتز و کربنات نيز در این سنگها پدیدار است .رنگ هوازده این سنگها در محل برونزد بيشتر سبزه تيره تا
خاکستری تيره است.
 -PЄrاین واحد فرعي از سنگهای آتش فشاني اسيدی تشکيل شده است ،که عمدتاً شامل ریوليت (توفهای
کریستاليزه و گدازه) کوارتز پوفير ،توف های کوارتز پوفيری و ندرتاً داسيت پورفيک است و در برخي از موارد سنگهای
نيم ژرف تيپ ميکروگرانيت و گرانوفير نيز در آن دیده ميشود .کانيهای تشکيل دهنده این سنگها برحسب فراواني
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عبارت از کوارتز ،فلدسپاتهای الکالن و پالژیوکالز است ،که فلدسپاتها بيشتر در اثر دگرساني به کانيهای رسي و
سرسيت تبدیل شده اند .این سنگها در محل برونزد بيشتر به رنگ روشن و بافت آنها پورفيری و ریزدانه است.
کامبرین
سازند باروت Єbt

نهشته های کامبرین در جنوب و باختر کوه علمدار با کنتاکت گسله بر روی سنگهای سازند کهر آرميده است.
نهشتههای کهنتر از سازند باروت ،مانند سازندهای بایندر و سلطانيه که در دیگر مناطق مشخص شدهاند ،در این
منطقه برونزد ندارد .سازند باروت در این محل شامل :شيل ،شيل های رسي و ماسه سنگي ميکادار است ،که به رنگ های

ﮐﺸ
ﻮر

قرمز ،صورتي و مقداری خاکستری دیده ميشود ،که ميان الیههایي از دولوميت ،آهک ،آهک دولوميتي سيليسي شده
به رنگهای زرد ،خاکستری ،خاکستری روشن و سفيد دارد .برخي از الیههای آهکي دارای گرهک و یا نوارهایي از

ﻌﺪ
ﻧﻰ

چرت سفيد رنگ با فرسایش تيره رنگ ميباشند .باقيمانده جلبک های مدور در سطح برخي از این الیهها به چشم
ميخورد.
کهن ترین آثار زیست ،که در این منطقه شناسایي شده ،همين جلبکهاست .همچنين ميان الیههایي از ماسه سنگ و

تﻣ

ماسه سنگ کوارتزی هم رنگ شيل های یاده شده پدیدار است .در این رسوبها گهگاه الیههایي از سنگهای
آتشفشاني باریک تيپ دیاباز دیده ميشود .گذر این سازند با سازند زاگون -اللون تدریجي است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازندهای زاگون-اللون  – Єzlدر کوه علمدار جنوب رودخانه الماس و شمال رودخانه سيدلر تسوج ،ردیفي از
نهشتهه ای تخریبي با گذر تدریجي ،بر روی نهشتههای باروت آرام ميگيرد .این ردیف از نظر سنگ شناختي شامل
شيل ،شيل سيلتي ،قرمز ارغواني ،خاکستری روشن و ندرتاً قهوه ای ،سبز و سفيد دیده ميشوند درصد الیههای شيلي

و
اﮐﺘ

در بخش پائيني ،بيشتر از بخش باالیي است .موقعيت چينه ای و شباهت سنگ شناختي اجازه ميدهد ،که این ردیف
رسوبي را همارز سازندهای زاگون و اللون بشمار آوریم.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند میال ( -)Єmبه روی نهشتههای سازند زاگون-ال لون در کوه علمدار با همبری شکسته دولوميت کم ستبرایي
(در حدود  10تا  15متر) آرميده ،که در سطح هوازده قهوهای رنگ است .این دولوميتها اغلب حاوی گرهک هایي از
چرت ميباشند ،هيچگونه فسيلي در آنها یافت نشده است .از نظر موقعيت چينهشناسي و تشابه سنگ شناسي ،شاید
به توان آنها را هم ارز عضو یکم سازند ميال بشمار آورد.
Єmo

در جنوب رودخانه الماس و کهليک داغ و نيز در شمال روستای تيل ،بر روی نهشتههای سازند باروت با همبری گسله،

زﻣﯿ

ضخامتي از الیههای آهک ،آهک ماسهای و شيل جای ميگيرد .آهکها بيشتر درشت دانه و بلوری (اسپاری) و کمتر
ماسهای است .الیههای یاد شده در سطح با هوازدگي سبز کمرنگ ،بنفش کمرنگ و خاکستری رنگ آشکار ميشوند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در این آهکها ،ماندهایي از فسيل (یا خرده های فسيل) تریلوبيت و براکيوپودها ،بویژه  Billingscllaیافت ميگردد،
که مجموعاً سن کامبرین مياني باالیي را برای این نهشتههای کربناتي تعيين ميکند .بر روی الیههای آهکي یاد شده
ستبرایي از شيل و شيلهای سيلتي با هوازدگي سبز کم رنگ تا خاکستری رنگ جای ميگيرند ،که با توجه به رخساره

سنگشناسي و موقعيت چينهشناسي آن ،گمان ميرود برابر عضو پنجم از سازند ميال به سن اردویسين باشند.

پرمین

نهشتههای پرمين ،هم در شمال ورقه و هم در جنوب باختری آن برونزد دارد .ضخامت این نهشتهها نسبت اً زیاد و
شامل ماسه سنگهایي مشابه سازند درود در زیر ،و آهکهایي بمانند سازند روته در رو ميباشد.
سازند درودPd -

در شمال روستای تيل در پایه آهکهای پرمين ،ضخامتي از ماسه سنگهای ارغواني دیده ميشود ،که با سازند درود
قابل سنجش است .این واحد تخریبي در حدود یکصد متر ستبرا دارد و بخش عمده آن از ماسه سنگهای کوارتری
صورتي و ارغواني رنگ درست شده است ،که گاه دانه درشت گردیده و بندرت به ميکرو کنگلومرا ميرسد .الیههایي
نيز از ماسه سنگهای کوارتزی سفيد رنگ به همراه آن دیده مي شود .در نيمه باالیي این سکانس ماسه سنگي،
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الیههایي از آهک و آهک ماسهای آشکار است ،که شمار این الیهها به سوی باال افزوده ميگردد ،بدینسان که سازند
درود با گذر تدریجي به آهکهای سازند روته تبدیل ميگردد.
سازند روته ()Pr

بر روی سازند درود در شمال روستای تيل با گذر تدریجي ،ردیفي از نهشتههای کربناتي شامل آهک ،آهک دولوميتي
و دولوميت دیده ميشود .آهکها عمدتاً الیه ای و به رنگ خاکستری تيره تا سياه است و دولوميتها بلورین به رنگهای
خاکستری تا خاکستری روشن با الیهبندی نسبتاً ضخيم و یا تودهای است .الیههایي از شيل و ماسه سنگهای کربناتي
دیده شده است .ستبرای این نهشتهها در حدود  250متر برآورد ميگردد.

ﮐﺸ
ﻮر

در الیههای آهکي این سازند فسيلهای زیر به سن پرمين باالیي (مرغابين-جافين) تشخيص داده شده است:

Agathamnina, Meoendothyra, Stuporina, Tuberitina, Paraglobivalvulina, Dagmartia,Reichelina.

در کوه قره باغ واقع در گوشه جنوب باختری منطقه ،نهشتههای پرمين با همبری گسله بر روی گرانيتهای قوشچي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آرام گرفتهاند .این نهشتهها تماماً از آهک و آهکهای دولوميتي تا دولوميت تشکيل شده است ،که در سطح با هوازدگي
معموالً به رنگ خاکستری تيره و گاه روشن پدیدار است .ضخامت این نهشتهها در حدود  600متر برآورد شده است.
در الیههای آهکي ميکروفسيل های زیر به سن پرمين باالیي (مرغابين در آشامين) شناسایي شده اند:

تﻣ

Nankinella
Agathammina
Dagmartina
Staffella

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مزوزوئیک

نهشته های وابسته به تریاس ،ژوراسيک و کرتاسه در شمال و جنوب باختری منطقه برونزد دارند ،که خالصهای از
ویژگي های زمينشناسي آنها به شرح زیر است.

و
اﮐﺘ

تریاس

 -TRclدر گوشه جنوب باختری منطقه در باختر کوه قره باغ بر روی نهشتههای پرمين به طور همشيب ست برایي در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حدود  20تا 35متر از آهک های نازک الیه دانه ریز مارني با ميانههای الیههای نازکي از مارن به ط ور همشيب آرام
گرفته است .در سطوح الیهبندی این آهک ها اثراتي از کرم بجای مانده است .همچنين ميکروگاستروپودهایي از گونه
 Spirobrisنيز در این رسوبات یافت ميشود .این نهشتهها را ميتوان هم ارز بخش زیرین سازند اليکا ،به سن تریاس
پائيني ( )Skythianدانست.
 -TR2cبر روی آهکهای مارني و دانهریز فوق ضخامتي از دولوميت و دولوميت آهکي جای دارد ،که الیهبندی منظم
و خوبي دارد .این الیهها در سطح هوازده خاکستری تا خاکستری تيره و بي فسيل است .ستبرای این ر دیف رسوبي در

زﻣﯿ

 200تا  250متر برآورد گردیده است .تشابه ليتولوژی و موقعيت چينهشناسي اجازه ميدهد که این رسوبات را همارز
بخش باالیي سازند اليکا بدانيم.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تریاس باالیی

 -TRnبر روی دولوميت های سازند اليکا ،ردیفي رسوبي جای گرفته ،که بخش عمده آن از الیههای آهکي درست
شده است .این آهکها بيشتر متوسط الیه و خاکستری رنگ ميباشند.
همراه این آهکها ،ميان الیههایي از شيل و ماسه سنگ قرار گرفته است.
در این آهکها مانده های مرجان ،جلبک ،بریوزوآ و هتروستيریدیوم یافت ميگردد.
این نهشتهها با گذر تدریجي بوسيله نهشتههای تخریبي سازند شمشک پوشيده ميشوند.
در کوه کهليک داغ واقع در شمال خاوری منطقه نيز بر روی نهشتههای پرمين با همبری شکسته ،ردیفي رسوبي به
مانند آنچه که در باال گفته شد ،جای دارد .در الیههای آهکي این ردیف ،ميکروفسيلهای زیر به سن تریاس باالیي
شناسایي شدهاند:
Doustemmina
Involutina
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Agathammina
Pachyphloia
Milipora

ردیف رسوبي باال را با توجه به موقعيت چينه ای ،شباهت سنگ شناختي و سن مجموعه فسيلي ،ميتوان همارز سازند
نایبند به شمار آورد.
ژوراسیک Js

در شمال باختری روستای باره ،بر روی نهشتههای تریاس باالیي (سازند نایبند) ردیفي از سنگهای تخریبي به طور
همشيب و با گذر تدریجي جای گرفته است .این ردیف شامل شيلهای سليتي -ماسهای و ماسهسنگ ميباشند .همراه

ﮐﺸ
ﻮر

این نهشتهها ،الیههایي از آهک های تخریبي نيز پدیدار است .نهشتههای یاد شده در سطح هوازده به رنگ خاکستری
تيره است .در الیههای آهکي این نهشتهها ،ميکروفسيلهای زیر به سن لياس شناسایي شدهاند .این نهشتهها به وسيله
رسوبات اليگوميوسن به طور دگر شيب پوشيده ميشوند .این ردیف روسي را ميتوان هم ارز سازند ش مشک دانست.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Visalina, martana
Involutina liassica
Lentaculina sp.
Spirillina sp.

تﻣ

کرتاسهK -

در خاور بخش شمالي محدوده مورد بررسي ،در یک زون خرد شده ،برونزدهای پراکنده و کوچکي از نهشتههای کرتاسه

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دیده ميشود .بخش زیرین این برونزدگيها از الیههای آهکي خاکستری رنگي ساخته شده است ،که ميکرو فسيلهایي
از گونه  Orbitolineبه سن آلپين دارد .بخش باالیي شامل تناوبي از ماسه سنگ و آهک است ،که ميکروفسيلهای زیر
به سن ماستریشتين در آن یافت مي شود .وابستگي بخش زیرین با بخش باالیي نيز گسله است.
Siderolites calcitrapoides
Rotalia sp.

به سوی باختر در شمال روستای حيدرآباد ،دوباره نهشتههای کرتاسه برونزدگي دارد.
این نهشته ها بيشتر از آهک و آهک دولوميتي درست شده و ميان الیههایي از ماسه سنگ و شيل دارد .م يکروفسيلهای

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زیر به سن بارمين-آ پتين در این رسوبات شناسایي شده است.
چون جدایش نهشتههای یاد شده با توجه به مقياس نقشه امکانپذیر نيست ،از اینرو آنها را با عالمت  Kو به صورت
یک واحد چينهای در نقشه معرفي نمودهایم.
Aulotortus simosus, Trocholina palaetinensis cylindrical, Hensonella, Globigerinidae

ترسی یر

زﻣﯿ

گستردگي در سطح منطقه با نهشته های این دوره است ،بدین سان که بيش از  %70از برونزدگيهای سنگي موجود
در بخش شمالي و حدود  15تا  20درصد از برونزدهای موجود در جنوب باختری را نهشتههای این دوره پدیدار

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ساختهاند .این سنگها که به طور دگرشيب بر روی سنگهای کهن تر آرام گرفته اند ،عموماً تخریبي و از دریای بسته
کم ژرفای برجای مانده اند ،که در عهد ميوسن بر منطقه چيره بوده است.

از ویژگيهای این نهشتهها ،تغييرات جانبي سریع آنهاست ،آنسان که ميتوام واحدهای سنگشناسي زیر را از کهن
به نو تشخيص داد.

 Mclکنگلومرای میوسن

این واحد شامل الیههای ستبر و خوب الیهبندی شدهای از کنگلومرا ميباشد ،که پایه رسوبات ميوسن به شمار ميآید.
این کنگلومرا در حدود  100متر ستبرا دارد و در سطح هوازده قرمز رنگ است .جور شدگي نسبتاً ضعيفي دارد و

سيمان آن آهکي است .در برابر فرسایش پایدار و بدین جهت معموالً ستيغساز است .در برخي از برونزدها ،الیههایي
از مارن ،ماسه سنگ قرمز رنگ به طور ميان الیهای همراه این کنگلومراها دیده ميشوند که آنها را با  Mcmنشان
دادهایم.
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درشمال باختری منطقه ،حد فاصل روستاهای ولدیان و دیزج دیز برونزد دیگری از این کنگلومرا را ميتوان دید ،که
ميان الیه هایي از ماسه سنگ درشت دانه قرمز رنگ دارد .ستبرای این واحد در محل یاد شده نسبت به برونزدهای
خاوری آن زیادتر است ،و در متن نقشه با عالمت  Mc2معرفي شده است.
 -Mcsاین واحد در شمال باختری منطقه و در خاور روستای دیرج دیز قرار دارد .از نظر سنگ شناختي ،شامل تناوبي
از کنگلومرا ،ماسه سنگ ،شيل و مارن قرمز رنگ ميباشد ،که گاه به طور محلي رنگ آن به خاکستری و سبز ميگراید.
و دارای الیهبندی خوبي است .درصد الیههای کنگلومرایي از باختر به س وی خاوری کاهش ميیابد .این واحد تا روستای

ﮐﺸ
ﻮر

ولدیان ادامه دارد و جوانترین قلوههای متشکله این کنگلومرا را آهکهای اليگوسن تشکيل دادهاند.
ميکروفسيلهای موجود در الیه های مارني و ماسه سنگي این واحد که سن ميوسن زیرین را برای آن پيشنهاد مينماید،
به شرح زیر است.

Miogypsina s., Operculina complanata, Operculina sp., Textularia sp., Rotalima sp., Cibicides sp.,
Lepidocyclina sp., Globigcrina sp..

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 -Mllدر جنوب -جنوب خاوری کوه قره باغ و نيز در شمال باختری روستای قلقانچي ،همچنين در کوه آق داغ،

تﻣ

آهکهای ضخيم الیه تا توده ای سفيد رنگ مرجان داری دیده ميشود ،که بر روی کنگلومرای  Mclجای گرفته اند.
این آهکها در بخش شمالي ،گاه به صورت عدسيهایي مينمایند ،که از همه سو به شيل و مارن تبدیل شدهاند .در
این آهکها ميکروفسيل های زیر به سن ميوسن (اتاژآکي تانين) تشخيص داده شده است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Lcpidocyclina sp., Miogypsina sp., Victoriella sp.
 :Msm ،Mmsدر نيمه شمال منطقه خاوری منطقه بر روی واحد  M ،Mclتناوبي از مازن ،ماسه سنگ و شيل جای

گرفته که گاه ميان الیههایي از آهک ،کنگلومرا و عدسيهایي از گچ دارد .این رسوبات در سطح هوازده و معموالً به

و
اﮐﺘ

رنک خاکستری مایل به سبز است .بخش زیرین این رسوبات بيشتر مارني ( )Mmsو (  )Msmميباشند.
در الیههای آهکي این نهشتهها ،ميکروفسيلهای زیر تشخيص داده شده است.
Globorotalia sp., Globigcrina sp., Heterostegina sp., Bulloides sp., Opereulina sp., brypzoa.

 -Mm1این واحد از مارن های قرمزرنگي تشکيل شده است ،که در شمال باختری روستای قرلجه برونزد دارند .همبری

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زیرین این مارنها گسله و گذر مرز باالیي آن با واحد ( )Msstتدریجي است.
 -Mshlعبارت است از شيل و مارن همراه با ميان الیههای نازکي از ماسه سنگها ،که در سطح با هوازدگي به رنگ
قرمز و خاکستری دیده مي شوند .این رسوبات به صورت تپه ماهورهایي در حد فاصل روستاهای چهرگان تا قزلجه
برونزد دارند ،این واحد در شمال کوه اواللين عمدتاً از شيل قرمز تشکيل گردیده  Msh2و به طور جانبي به ماسه سنگ
تبدیل ميگردد ،ماسه سنگها در بخش پائيني آن قرار گرفتهاند.

زﻣﯿ

 -Mshmرسوبات این واحد شامل شيل ،مارن ،ماسه سنگ است ،که ميان الیههایي از آهکهای خاکستری رنگ دارند.
در این واحد عدسيهایي از ژیپس و نمک وجود دارد در الیههای آهکي فسيلهای زیر به سن ميوسن زیرین شناسایي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شده است.

Miogypsina sp., Miogypsinoides sp., Neoalveolina melo Rotalia sp., Spirolina sp., Valvulinid.
در اکثر واحدهای رسوبي ميوسن زیرین ،ژیپس حضور دارد ،در برخي از واحدها از جمله در واحد  Mshmمقدار ژیپس

در خور توجه ميباشد .و در مقياس نقشه به صورت واحد ( )M gمعرفي شده است .پيرامون روستای چوپانلو ،ژیپس
ساختاری گنبدی شکل ایجاد نموده و نهشته های مجاور خود را در اثر حرکت ،تغيير شکل داده است.

 -Msstاین واحد که از ماسه سنگ و شيل درست شده نسبت به سایر واحدهای ميوسن زیرین از گستردگي قابل
مالحظه ای برخودار است .بدینسان که اکثر واحدها با به صورت عدسي های بزرگ در درون این واحد قرار گرفته و یا
به طور جانبي به آن تبدیل ميشوند .رنگ عمومي این نهشتهها در سطح هوازده قرمز و به طور محلي خاکستری است.
به همراه این ردیف های تخریبي ،ميان الیههایي از آهک  M l2وجود دارد ،که دارای ميکروفسيلهای زیر به سن ميوسن
زیرین ميباشند.
Amphistegina sp., Miogypsina sp., Rotalia sp,. Gypsina sp., Globigerina sp., Operculina complanata.
Textularia sp., Cibicides
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همچنين در این واحد در کوه گوتواران کنگلومرایي به ستبرای حدوداً یکصدمتر برونزد دارد ،که در سطح هوازده
معموالً به رنگ های خاکستری ،قرمز ،تا سبز روشن ميباشد .این واحد که با عالمت ( )Mclمعرفي شده ،ميان الیههایي
از شيل و آهک دارد .در این آهکها ميکروفسيلهایي زیر بس ميوسن زیرین شناسایي شدهاند:
Rotalia sp., Cibicides sp., Amphistegina sp., Globigerina sp., Operculina sp.,

 -Mstدر شمال خاوری منطقه ،رخساره ای از ماسه سنگهای قرمز با ميان الیههای آهکي برونزد دارد ،که به طور
جانبي به واحد  Msstتبدیل ميشود ،در این الیههای آهکي ميکروفسيلهای زیر تشخيص داده شدهاند:
Kuphus avenarius, Gibicides sp., algal fragments.

این کنگلومراها با الیهبندی منظم و در سطح با هوازدگي خاکستری رنگ ميباشند.

ﮐﺸ
ﻮر

 -Mc2در کوه علي محمد واقع در شمال باختری منطقه ،الیهه ایي از کنگلومرا به ضخامت چندصد متر بر ونزد دارد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به سوی باختر در این واحد ،الیههایي از ماسه سنگ پدیدار ميشود ،آن سان که در شمال روستای چوپانلو واحد
مذکور به ردیف هایي از کنگلومرا و ماسه سنگ تبدیل ميگردد.
در کوه اوجا داغ ،عالوه بر ماسه سنگ و مارن شيل نيز به آن افزوده گردیده ،آن چنان که خود واحد فسيلي را ایجاد

تﻣ

نموده ،که در متن نقشه با عالمت ( )Msمعرفي گردیده است.
واحد  Mc2به سمت جنوب با گذر تدریجي به سکانسي از ماسه سنگ ،شيل و مارن  Mssتبدیل مي گردد ،که ميان

ﺸ
ﺎﻓﺎ

الیههایي از کنگلومرا دارد .در این واحد ماسه سنگها اکثراً ميکاسه و رنگ هوازده آنها ارغواني است.
مقدار مارن ،در سکانس یاد شده به سوی باال کمکم افزایش ميیابد ،تا آنک ه رخساره جدیدی را ایجاد مينماید که با
عالمت (  )Mm2معرفي شده و شامل مارنهای خاکستری رنگ با ميان الیههایي از کنگلومرا ميباشد.

و
اﮐﺘ

در حوالي روستای خاکمردان ،دو واحد اخير به ردیفي از کنگلومرا ،مارن و ماسه سنگ تبدیل ميگردد ،که ضخامت
آن چند صدمتر برآورد ميگردد .این ردیف رسوبي که با عالمت  Mcm1معرفي گردیده در سطح هوازده به رنگ

پلیوسنPlc -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاکستری متمایل به سبز است و الیه بندی متوسط تا ضخيمي دارد .بخش باالیي واحد مذکور به سوی شمال به
وسيله مارن و شيلهای قرمز رنگي پوشيده ميشود ،که با عالمت ( )Mm3نشان داده شده است.
در خاور روستای سيد تاج الدین و نيز در شمال روستای تيل ،کنگلومرایي برونزد دارد ،که در سطح هوازده خاکستری
متمایل به سبز و گاه قرمز رنگ است .این کنگلومرا الیه بندی خوبي دارد و قطعات سازنده آن کامالً گرد شده و سيمان
آن عمدتاً ماسه است .کنگلومرای مذکور به طور دگرشيب بر روی نهشتههای کهن آرام گرفته است .در خاور روستای
سيد تاجالدین ،شيب الیههای آن در حدود  45درجه به سوی باختر است .خود این الیهها به وسيله نهشتههای افقي
کواترنر ،پوشيده ميشوند.

زﻣﯿ

پلیو-کوارترنر

v

سنگهای آتشفشانیPIQ ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگها عمدتاً داسيتي و در مواردی هم ریوليتي است ،که فرآورده فورانهای جوان ميباشند .سنگهای مذکور
اکثراً در شمال منطقه ،به صورت دگرشيب و گاه با همبری شکسته نهشتههای ميوسن را ميپوشانند .رنگ هوازده
آنها عموماً خاکستری است .این سنگها بيشتر شامل توف ،اگلومرا ،نهشتههای آذر آواری و کمتر به صورت گدازه و
سنگهای نفوذی نيم ژرف است .سنگهای نيم ژرف  PLQdاکثراً بصورت دمهای ولکانيکي ( )Volcanic Domeسيل
و دابک ميباشند که در نهشتههای ميوسن جای گرفتهاند.
کواترنر
tr

تراورتنQ -

در شمال روستای حيدرآباد و نيل واقع در بخش خاوری منطقه ،چشمههای آهکساز چندی وجود داشته که رسوبات
کربناتي به جای گذارده اند .مظهر این چشمهها احتماالً در راستای گسلها بوده است .نهشتههای به جای مانده از
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آنها امروزه به صورت سنگ های کربناتي متخلخلي است ،که تراورتن ناميده ميشوند .ستبرای این سنگها گاه به
دهها متر ميرسد و برخي از آنها نيز ارزش افزده اقتصادی دارد.
آبرفتها

این رسوبات شامل دو سيستم پادگانه آبرفتي و مخروط افکنه ميباشند.
سيستم قدیمي ( ) Qtlکه در ارتفاع باالتری گذارده شده ،شامل کنگلومرایي سخت نشده با ميان الیههایي از سيلت و
رس است .این نهشتهها گاه به طور محلي تا  5درجه شيب پيدا ميکنند .سيستم جوان تر ( )Qt2به صورت پادگانههایي
است ،که معموالً در کنار رودخانهها گذراده شده و ستبرای آنها در محلهای بریده شده تا چند متر هم ميرسد.
 -Qfمخروط افکنههای موجود ،در پای ارتفاعات ميباشند که فرآورده هر دو سيستم یاد شدهاند.

ﮐﺸ
ﻮر

 -Q3این نهشتهها دشتها و پهنههای گستردهای را پوشانيده و زمينهای کشاورزی را پدیدار ساختهاند.

 -Qalنهشتههای جوان تر موجود ،در مسيلها هستند ،که عمدتاً از قلوه سنگ های مختلف ،شن و ماسه تشکيل شده

ﻌﺪ
ﻧﻰ

و هر سال با جریان آب تغيير جا و موقعيت ميدهند.

باالخره پهنههای نمکي و رسي (  )Qsو سنگ ریزشها و زمين های پست حاشيه دریاچه اروميه ،که در طول سال با
تغيير سطح آب دریاچه ،گاه زیر آب رفته و گاه بيرون از آن قرار مي گيرند و معموالً باتالقي نيز ميباشند ،از واحدهای

تﻣ

دیگر کوارترنر به شمار ميروند.
سنگهای آذرین

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این سنگ ها در منطقه مورد مطالعه بدو صورت نفوذی و خروجي دیده ميشوند .که در زمانهای مختلف زمينشناسي
و و ابسته به فازهای زمين ساختي پدیدار و جایگزین شده اند.
-glگرانیت گنایسی

و
اﮐﺘ

سنگهای نفوذی

کهن ترین توده نفوذی موجود در منطقه ،توده گرانيتي است ،که در عهد پرکامبرین جایگزین شده و در اواخر همين
زمان همراه به سنگهای در برگيرنده اش دگرگون گردیده و به گرانيت ،کنایسي یا گرانيت جهت یافته (فوليه) تبدیل

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

شده است .این توده در بخش جنوب باختری و در بين سنگ های پر کامبرین جای گرفته است .گرانيت مذکور در
نمونه ماکروسکپي روشن رنگ و بافت آن گرهدار و جهت یافته ميباشد.
این سنگ در زیر ميکروسکوپ از کاني های کوارتز ،فلدسپات الکالن ،پالژیوکالز ،بيوتيت ،کلریت و کانيهای تيره
(اکسيد آهن) ساخته شده است.
gb.d

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این سنگها به صورت توده های نفوذی باریک تا متوسطي هستند ،که در نهشته های پرکامبرین موجود در بخش
جنوب باختری منطقه جای گرفته و به همراه آنها دگرگون گردیده اند ،ترکيب شيميایي این سنگ ها از مالنوگابرو تا
دیوریت تغيير مي نماید .
gb

گابروها عمدتاً دارای رنگ هوازده تيره تا سياه هستند و در ارتفاعات شمال قره باغ جای دارند .بافت این سنگها دانهای
و متراکم و در زیر ميکروسکوپ عمدتاً از کاني های پالژیوکالز ،پيروکسن ،بيوتيت و اليوین ساخته شدهاند.

d

در شمال روستای قلعه گورچين واقع در بخش جنوب باختری ،توده نسبتاً بزرگي قرار دارد ،که دارای ترکيب متوسطي
در حد دیوریت ميباشد.

این توده اگر چه به ظاهر یکنواخت به نظر ميرسد ،ولي از تغييرات سنگشناسي زیادی برخوردار است .آن سان که
بررسيهای ميکروسکوپي نشان مي دهد توده مذکور شامل مجموعه ای از سنگهای (دیوریتيک گابرو) دیوریت ،
مونزونيت گرانودیوریت و باالخره ميکرو کوارتز دیوریت است ،ولي از نظر کانيشناسي عمدتا از کان ي های پالژیوکالز،
آمفيبول ،بيوتيت ،پيروکسن و گاه کمي کوارتز ساخته شده اند.
8
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چون آميختگي این سنگها به گونهای است ،که جدایش آنها از هم با توجه به مقياس نقشه امکان پذیر نيست ،از این
رو همه آنها را به نام دیوریت ( )dمعرفي نمودهایم.
g2m

گرانيتي است الکالن ،دانهریز که از کانيه ای فلدسپات الکالن ،کوارتز پالژیوکالز و کمي بيوتيت ساخته شده و در سطح
هوازده به رنگ صورتي تا سفيد دیده مي شود .دو برونزد از این گرانيت در خاور و شمال منطقه وجود دارد ،که نخستين
برونزد در نهشتههای سازند کهر جای گرفته و دومي به وسيله نهشتههای ميوسن به طور دگر شيب احاطه گردیده
است .از اینرو سن دقيق جایگزیني آن معلوم نيست.

ﮐﺸ
ﻮر

در منطقه مرند کوه ميشو ،واقع در خاور محدوده مورد بررسي ،مشابه این گرانيت برونزد دارد.
در محل یاد شده سن گرانيت مذکور را به پس از دونين و پيش از پرمين نسبت ميدهند .چنانچه این سنجش درست
باشد ،در اینجا نيز سن  g2mرا ميتوان به پالئوزیک (پيش از پرمين) نسبت داد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گرانیت قوشچیggh3 -

گرانيت قوشچي ،بزرگترین توده موجود در منطقه ميباشد ،که در بخش جنوب باختری و در بين سنگ های دگرگونه

تﻣ

پرکامبرین جای گرفته است .کوه های بای داغ و قره باغ و ادامه آن تا مرزی باختری ورقه ،از این گرانيت ساخته شده
است.
توده اصلي که بيش از  %90از حجم کل را شامل مي گردد ،گرانيت درشتدانه صورتي رنگ و فرسوده ای است ،که در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميکروسکوپ بافت گرانوالر دارد .کانيهای اصلي سازنده این گرانيت عبارت است از فلدسپات الکالن (ارتوز) ،کوارتز و
پالژیوکالز است.
در شمال باختری روستای قره باغ توده گرانيتي کوچکي جای گرفته که وابستگي نزدیکي به توده اصلي داردg4gh .

و
اﮐﺘ

گرانيت مذکور پورفيریک و بيوتيت دار است .رنگ هوازده آن سفيد ميباشد .کانيهای آن فلدسپات الکالن (پرتيتي)،
کوارتز ،پالژیوکالز و بيوتيت است .کاني سازی ميکار را در منطقه مدیون جایگزیني این توده ميدانند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اپلیت  -apg4ghدر جنوب باختری روستای قره باغ و نيز در چند محل دیگر ،برونزدهای کوچکي از سنگهای اپيليتي
دیده ميشوند ،که اغلب آنه ا در مقياس نقشه قابل پرداخت نيستند .سنگ مذکور رخساره حاشيه ای از گرانيت
بيوتيتدار اخير ميباشد.
تودههای مذکور اگر چه در درون سنگهای پرکامبرین جای گرفته و به وسيله نهشتههای ميوسن زیرین به طور دگر
شيب پوشيده ميشوند ،ولي سن جایگزیني آنها با توجه به شواهد موجود در نواحي همسایه (نقشه 1:250000
تبریز-پلدشت) به اوائل پالئوژن نسبت داده ميشود.

زﻣﯿ

سنگهای آتشفشانی

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این سنگ ها اکثر اً به صورت گدازه و پيروکالستيک است و به ندرت به صورت نيم ژرف و به اشکال گنبدی و دایک و
سيل جایگزین شدهاند .سنگهای آتش فشاني که فرآورده فوران های جوان ميباشند ،نهشتههای ميوسن را پوشانيده
و یا گسستهاند.

گدازهها و پيرو کالستيکها عمدتاً ترکيب ریوداسيتي دارند و بافت آنها پورفيریتي-ميکروکریستالين است .کانيهای
سازنده این سنگ ها پالژیوکالز ،کوارتز ،بيوتيت و آمفيبول است ،که در زمينه ای ساخته شده از ميکروليتهای
پالژیوکالز ،فلدسپات الکالن و کوارتز جای گرفتهاند.
دایک ها بيشتر ترکيب متوسط دارند و شامل المپروفيرهایي با ترکيب دیورتي ميباشند ،کانيهای سازند آنها عبارت
است از پالژیوکالز (با ترکيب اندزین) ،بيوتيت ،آمفيبول سبز و کلریت.
زمين ساخت

این محدوده نقشه بخشي از منطقه زمين ساختي ایران مرکزی را در ادامه شمال باختری زون تکتونيکي سنندج -
سيرجان تشکيل ميدهد (اشتوکلين  )1968و یا بخشي از زون خوی-ماکو (نبوی )1355است .نهشتههای موجود،
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شامل برونزدهایي از سنگهای دگرگونه پرکامبرین ،رسوبات پال تفرمي پرکامبرین پایاني کامبرین ،نهشتههای برجای
مانده از پيش روی دریای پرمين و نهشتههای ژوراسيک-کرتاسه ميباشد .بر سریهای چين خورده و تغيير شکل
یافته فوق نهشتههای نئوژن حاصل از حوضههای پایاني و خشکي قرار ميگيرد.
سنگهای پرکامبرین در اثر رخدادی کهنت ر از بایکالين بصورت حرارتي ،حرکتي دگرگون شده است ،که مهمترین فاز

ﮐﺸ
ﻮر

شناخته شده آن با رخساره شيست سبز تا آمفيبوليت مشخص ميگردد.
این سنگ ها تغيير شکل یافته ،چين خورده و توسط تودههای نفوذی به ویژه گابرویي-دیوریتي گسسته شده است و
بخشي از آنها خود نتيجه تفریقه ای بخشي مربوط به دگرگوني سریهای مختلف خصوصا آميبوليتها ميباشند.
به دنبال دگرگوني ،چين خوردگي و دگر شکلي سنگ های پرکامبرین و فاز آتشفشاني اسيدی ،بخش جنوب باختری
به صورت هورست ،زماني طوالني از آب بيرون مي آید ،ولي در نيمه شمالي دوباره دریا پيشروی نموده و نهشتههای

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تخریبي دانه ریز سازند کلهر ره به سن پرکامبرین پایاني بر جای ميگذارد.
اگرچه نهشته های دگرگونه پرکامبرین در بخش شمالي محدوده مورد مطالعه برونزد ندارد ،ولي کمي دورتر در کوه
ميشو واقع در  5کيلومتری مرز خاوری ورقه ،به روشني دیده ميشود که سازند کهر بر روی سنگ های دگرگونه

تﻣ

پرکامبرین آرميده است ،هرچند همبری آنها در هم و بهم ریخته ميباشد.
سازند کهر بر اثر فشار حاصل از وزن رسوبات رویي ،دگرگوني خفيفي را در حد اسليت تحمل نموده است .این دریا

ﺸ
ﺎﻓﺎ

متناوباً تا اوائل اردویسين بر منطقه چيرگي داشته و نهشتههای تخریبي کربناتي با رخساره پالتفرمي به جای گذارده
است .نبودن نهشتههای سيلورین ،دونين و کربونيفر را ميتوان مدیون فاز کالدونين و احتماالً تنها به صورت حرکات
شاغولي عمل نموده از آب خارج گردیده و این وضع همچنان در این محدوده تا اواخر کربونيفر ،اوائل پرمين ادامه

و
اﮐﺘ

داشته است .در این زمان دریای پرمين که تقریباً در سراسر ایران زمين پيشروی مينموده بر این محدوده نيز دست
ميیابد و منطقه دوباره به زیر آب ميرود ،مگر باریکههایي از آن هنوز به صورت هورست به جای مانده است (بمانند

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سواحل باختری دریاچه اروميه).
شواهدی از روند پي آمد فاز هرسنين در دست نيست ،مگردو برونزد کوچک از توده گرانيتي که با توجه به شواهد
موجود در کوه ميشو (واقع در  5کيلومتری مرز شرقي ورقه) ،جایگزیني آن را به پس از دونين و پيشن از یرمين و به
همان فاز نسبت ميدهند.
رسوبات دریای پرمين به طور ناهمساز  Bisconformityبر روی نهشتههای کهن تر آرام ميگيرد و دریای مذکور با

زﻣﯿ

وقفه ای کوتاه مدت در آغاز مزوزوئيک ،همچنان تا اواسط تریاس ادامه یافته و رسوبات کربناتي بجای گذارده است .در
اثر رخداد کيميرین پيشين رژیم رسوبگذاری از سنگهای کربناتي به سنگهای آواری و رخساره های دریا کناری تغيير
نموده و این وضع تا اواسط ژوراسيک ادامه ميیابد .جای گذاردن هم ارزهای سازند نایبند و شمشک شناسنده چنين

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

محيط رسوبي است .ضمناً نيمه شمالي منطقه ،محدوده واقع در شمال گسل تسوج در پي عمل کرد این فاز از آب
بيرون ميآید.
از چگونگي حرکات اوائل کر تاسه (کيميرین پسين) ،به علت محدود بودن رسوبات کرتاسه و نيز گسله بوده همبری
آنها ،اطالع چنداني در دست نيست ،ولي جایگزیني توده های گرانيت قوشچي را در بخش جنوب باختری ،پيآمد فاز
الرامين ميدانند و ميتوان جایگزیني آنها را به اوائل پالئوژن نسبت داد.

نبود رسوبات ائوسن-ا ليگوسن اظهار نظر درباره رویدادهای این عهد را دشوار ميسازد ،هر چند این نبود ميتواند پي
آمد فاز الرامين باشد .در اوئل ميوسن دوباره دریا به گستردگي در منطقه پيش روی مينماید نهشته های تخریبي و
گاه کربناتي به جای ميگذارد .این نهشتهها که در دریای کم ژرفایي گذارده شده است ،در بخش شمالي منطقه
گستردگي زیادی دارد و به صورت دگرشيب بر روی سنگهای کهنتر آرميده ،که خود مبين فاز تکتونيکي اليگوسن
پيشين است.

نهشتههای ميوسن در اثر فاز اواخر آلسن چين ميخورند و تاقدیس و ناودیسهای نسبتاً باری را پدیدار ميسازند ،که
راستای محور آنها عموماً شرق شمالي شرقي-غرب جنوب غربي است.
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چين خوردگي مذکور تا اواخر پليوسن هم چنان ادامه داشته است ،که دگرشيبي موجود بين نهشتههای مذکور را با
رسوبات ميوسن مدیون همين فاز ميدانند.
گسلهای بيشماری در منطقه وجود دارد ،که برخي از آنها آبرفتهای دوران چهارم گسسته و فعال ميباشند .شماری
از این گسلها خيلي ژرف هستند و ادامه آن ها تا پي سنگ نيز کشيده ميشود ،مهمترین این گسل ها عبارتند از

ﮐﺸ
ﻮر

گسل های تسوج ،ميشو ،شرفخانه و قرلجه ،گسل تسوج که گسلي سراسری ،ژرف و فعال است با روندی خمدار از 5
کيلومتری شمال تسوج و دریاچه اروميه ميگذرد.
بخش خاوری گسل مذکور در این منطقه روند شمال خاوری -جنوب باختری دارد و شيب آن به سوی شمال باختری
است .ساز و کار این گسل فشاری و به گونه برگشتي بوده است.
در راستای این گسل نهشته های ميوسن ،که در سوی شمال آن جای دارند بر روی نهشتههای کوارترنز موجود در

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جنوب آن رانده شده اند .از سنجش نقشه مغناطيسي هوایي با نقشه زمين شناسي معلوم ميشود که گسله یاد شده
گسلهای ژرف است.
گسله تسوج گسلهای کاری و لرزه خيز ميباشد .بدین سان که حدوداً در دو سده اخير هفت بار زلزله وابسته ب ا آن را

تﻣ

تشخيص داده و ثبت نمودهاند.
با نگرشي به ادامه فعاليتهای تکتونيکي ،آتشفشاني ،چشمههای آهکساز و گرمایي (رسوبات تراورتن) و باالخره لرزه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خيزی منطقه ،هم اکنون دریاچه تکتونيکي و خيلي جوان اروميه نيز ،در حد فاصل دو گسل تبریز در شمال و گسل
زرینه رود در جنوب در همين ایام شکل ميگيرد ،که خود مبين فعاليتهای تکتونيکي خيلي جوان منطقه ميباشد.
زمينشناسي اقتصادی

و
اﮐﺘ

در محدوده نقشه برداری شده ،بررسيهای ویژه ای به منظور تعيين توان معدني آن صورت نگرفته ،ولي برداشتهای
زمينشناسي ،نشانهها و اثراتي از مواد معدني پدیدار بوده ،که به قرار زیر بر نقشه آورده شده ا ست:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

میکا

در محلهایي که توده گرانيتي قوشچي ،در درون سنگهای بازیک جای دارد ،در محل همبری ،کاني سازی م يکا انجام
گرفته است .آن سان که اثراتي از این کاني سازی را ميتوان در سراسر حاشيه شمالي این توده و حتي در محلهایي
دید که اپوفيزهایي از آن در سنگهای یاد شده جای گرفتهاند .بزرگترین ذخيره از این ماده معدني در شمال روستای
قره باغ قرار دارد که هم اکنون از آن بهرهبرداری مي شود و به نام معدن ميکای قره باغ معروف است.
گچ

زﻣﯿ

اگر چه در اکثر واحدهای رسوبي ميوسن عدسيهای از گچ وجود دارد ،ولي در برخي جاها حرکات تکتونيکي سبب
فراواني و تمرکز آن ها گردیده و اشکل گنبدی شکلي را به وجود آورده است .که در این موارد ذخيره شایان توجه است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

به چنين ذخائری مي توان در جنوب روستای چوپانلو 5 ،کيلومتری شمال خاوری روستای قوشچي 5 ،کيلومتری شمال
رو ستای الماس ،در محلي موسوم به حسن دره سي تسوج و باالخره در شمال باختری روستای قزلجه و خاور روستای
زنچره اشاره نمود.
نمک طعام

این ماده معدني بدو صورت در منطقه یافت مي شود .محلول در آب دریاچه اروميه -الیههای رسوبي ،در ساحل باختری

دریاچه اروميه حوضچههای طبيعي وجود دارد ،که آب دریاچه در مواقع مد بدون آنها نفوذ نموده ولي در موقع جزر
امکان برگشت ندارند ،از اینرو با توجه به مسئله تبخير و تکرار عمل ،غلظت نمک در داخل حوضچهها مرتب باال ميرود،
به حدی که نمک آغاز به بلورشدن مينماید .و از این راه همه ساله مقدار شایان توجهي از این ماده معدني به دست
ميآید.
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مورد دیگر بودن الیههای نمک طعام در ميان الیه های ميوسن است که معموالً همراه با ژیپس ته نشين شدهاند .در
جنوب باختری روستای چوپانلو واقع در غرب منطقه ،در بخش زیرین الیههای ژیپس ذخائری از نمک طعام درست
شده است.
پتاس

این ماده معدني که به صورت کلرور پتاسيم در طبيعت یافت ميشود ،معموالً همراه با نمک طعام ته نشين ميشود.
ذخائر نمک طعام موجود در شمال باختری روستای چوپانلو دارای مقدار شایان توجهي پتاس ميباشد ،آن سان که
ستبرای پتاس به طور موضعي در اینجا تا یک متر هم ميرسد.

ﮐﺸ
ﻮر

آب دریاچه اروميه نيز منبع دیگری از این ماده معدني است .همراه با نمک طعامي که از آب دریاچه به دست ميآورند،
درصدی پتاس نيز وجود دارد.
سیلیس

به درجه خلوص باال و ضخامت ،برخي از آن ها از نظر اقتصادی با ارزش ميباشند.

تﻣ

باریتین

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رگه های سيليسي که فرآورده نهایي سره ماگمای گرانيتي قوشچي ميباشد ،در بخش باختری منطقه ،از جمله در
ارتفاعات کنگرلو ،درون سنگ های دربرگيرنده نفوذ کرده اند .ستبرای برخي از این رگهها تا  3متر هم ميرسد .با توجه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در سازند کهر رگه های ستبر و با ارزشي از این ماده معدني یافت ميشود .در  12کيلومتری خاور تسوج  5رگه از این
ماده معدني در ميان شيلهای کهر جای گرفتهاند که در مجموع ستبرای آن ها حدوداً به یکصد متر ميرسد.
در نهشتههای ميوسن نيز رگههای کم ارزشي از باریتين دیده شده است.
مس

و
اﮐﺘ

اثراتي از ترکيبات مس در شيلها و ماسه سنگ های ميوسن دیده شده است .از جمله در جنوب روستای زن چره اثر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

قدیمي از ذوب مس وجود دارد ،که به احتمال زیاد ماده معدني مذکور کالکوپيریت بوده است .در سازند کهر نيز همراه
با رگههای باریتين آغشتگيهایي از کالکوپيریت وجود دارد .در شکستگيهای موجود در سنگهای کرتاسه در شمال
روستای حيدرآباد اثراتي از کاني سازی مس دیده ميشود.
مرمر

در ميان نهشتههای دگرگونه پرکامبرین ،عدسيهایي از آهکهای دگرگون شده سفيد رنگ وجود دارد ،که برای سنگ
نما مورد بهرهبرداری قرار ميگيرند.
تراورتن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مرمریت

زﻣﯿ

ذخائری از این سنگ ها ،در شمال روستای تيل و روستای حيدرآباد وجود دارد ،که برخي از آنها مورد بهرهبرداری
قرار گرفتهاند.
آهکهای ميوسن موجود ،در جنوب باختری منطقه را ميتوان برای سنگنمای ساختمان بهرهبرداری و استفاده نمود.
گرانیت

گرانيت قوشچي به علت رنگ صورتي و بافت پورفيزیکياش ميتواند برای سنگ تزئيني ساختمان مورد استفاده قرار
گيرد .بدین منظور الزم است بخش سطحي آن را که معموالً التره و فرسوده است کنار زد.

شن و ماسه

آبرفت بستر مسيل ها و نيز اجزا تشکيل دهنده بعضي از پادگانههای آبرفتي مانند جنوب شرق روستای تيل به علت
مناسب بودن ابعادشان ميتوانند مورد استفاده در کارخانجات دانهبندی شن و ماسه قرار گيرند.

12

