ﻮر
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ﮐﺸ

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻋﻨﻮان:

و اﮐ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000ﻣﺮﻧﺪ

ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺷﻨﺎ

5166

زﻣ
ﯿﻦ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

اﻟﻒ.ﻋﻤﺮان اﺳﺪﯾﺎن،ع.ر.راﺳﺘﮕﺎر ﻣﯿﺮزاﺋﯽ ،م.ﻣﺤﺠﻞ ،ب.ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯿﻠﻮ

ﺳ
ﺎزﻣ
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمین شناسی 1 :100000
برگه شماره  -5166مرند
ریختشناسی و جغرافیا
سرزمين مورد بررسي در شمال باختری کشور و در استان آذربایجان خاوری قرار دارد و به طولهای جغرافيایي 'º ،00

ﮐﺸ
ﻮر

 46و ' 45 º،30شرقي و عرضهای جغرافيایي' 38 º،00و ' 38 º،30شمالي محدود ميگردد ،در بخش وسيعي از
محدوده نقشه گسترده است که بصورت شرقي -غربي هورست مانندی است که بوسيله دو گسل در دو سوی آن کنترل
مي گردد ،دامنه جنوبي آن با شيب تند حوزه آبریز دریاچه اروميه را تشکيل مي دهد و دامنه شمالي آن در محدوده
آبریز رودخانه ارس مي باشد.

تﻣ

از آنها ،دسترسي به نقاط مختلف را آسانتر نمودهاند.
اهالي منطقه بيشتر از راه کشاورزی و دامداری امرار معاش مينمایند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلندترین نقطه در منطقه مورد بررسي کوه ميشو و کوه علمدار به بلندای  3135متر و پائينترین نقطه آن  1275متر
از سطح دریا در کناره خاوری دریاچه اروميه ميباشد.
دو جاده آسفالته درجه یک که از کنار دامنههای جنوبي و شمالي کوههای ميشو ميگذرند و جاده های فرعي منشعب

سنگهای رسوبی

و
اﮐﺘ

شرح واحدهای سنگی

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این منطقه دارای شرایط آب و هوایي با زمستانهای سرد و طوالتي و تابستانهای معتدل است.
از شهرهای مهم این منطقه مرند ،شبستر ،صوفيان و مهمترین آبادیهای آن خامنه ،دریان ،سيس و بنيس است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سنگ های رسوبي منطقه مورد بررسي از قدیم به جدید به شرح زیر ميباشند.
پرکامبرین-سازند کهرPЄk -

کهن ترین نهشتههای قابل دیدن در این محدوده وابسته به پرکامبرین و سازند کهر است که در بخشهای مرکزی کوه
های ميشو گسترش چشمگيری دارد و به رنگ عمومي سبز تيره تا سبز خاکستری است.
ليتولوژی این سازند در منطقه بيشتر بصورت شيست و شيل های ميکادار ،به مقداری کم دولوميت استروماتوليتي،
ماسه سنگ بسيار ریز دانه ،توف و ریوليت ( )PЄrkو ميان الیههایي از آهک تيره رنگ بلورین و چرت دار است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

این نهشته ها بر اثر دگرگوني تا حد شيست سبز و اسليت تغيير یافته اند این سازند زیر تاثير توده های نفوذی گابرو
و گرانيت آلکالن صورتي رنگ ميشو قرار گرفته و در برخي جاها حالت شيستي به خود گرفته است.
دایکهای دیابازیک نيز در چند جا سازند کهر را گسسته اند ،سازند اخير بعلت تحمل چندین فاز کوهزایي کامالً چين

خورده و بسيار خرد شده است.
مرز زیرین سازند کهر در منطقه مشخص نيست ،ولي مرز باالیي آن با یک دیگر شيبي احتمالي بوسيله دولوميتهای
چرت دار و استروماليت دار وابسته به سازند سلطانيه باروت پوشيده شده است.

ضخامت سازند کهر در کوههای ميشو بيش از  1000متر است.

پالئوزوئیک

سنگهای وابسته به پالئوزوئيک با برونزدگي سنگهای رسوبي دولوميتي و آهک دولوميتي وابسته به بخش باالیي سازند
سلطانيه از کامبرین زیرین آغاز شده و سپس به سازندهای باروت زایکون ،اللون و سازند ميال (کامبين -اردووسين)
رسيده سرانجام به پرمين پایان ميپذیرد.
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وندین-کامبرین زیرین
سازند سلطانیهCs -

گسترش این سازند نسبتاً محدود و در برگيرنده دولوميتهای زرد و آهک دولوميتي به همراه نوارهای چرتي قرمز رنگ
است ،ستبرای چرتها تا  3سانتي متر ميرسد .ستبرای الیه های دولوميتي و آهک دولوميتي در برخي جاها بيشتر از
ده متر ميباشد .این رسوبهای کربناتي بدليل نداشتن فسيل سن مشخص ندادند و بعلت نبود عضو چپقلو تشخيص مرز
کامبرین-پرکامبرین با توجه ب ه مطالعات اخير در البرز مرکزی ،در این بخش از آذربایجان مقدور نيست.
دولوميت ها زیر تاثير گرانيت نفوذی ،باز بلورین شده اند .این سازند به ضخامت حدود  100متر بوده و بطرف باال

ﮐﺸ
ﻮر

بتدریج به سازند باروت تبدیل مي شود.
سازند باروت (کامبرین زیرین)Єb -

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این سازند بيشتر د ر دامنه های جنوبي ميشو و در پيرامون کوه فلک و کوه کوسابابا جای دارد از نظر ليتولوژی بيشتر
شامل ماسه سنگهای ميکادار قرمز با ردیفهایي از دولوميت بلورین چرت دار و ماسه سنگ شيلي و شيل ماسه ای به
رنگ خاکستری مایل به صورتي است .بودن ميکای فراوان در ماسه سنگ های این سازند ،شناسائي آنرا از دیگر واحدها

تﻣ

آسانتر نموده است.
مرز پائيني این سازند با سازند سلطانيه تدریجي و مرز باالیي آن با ماسه سنگهای سازند زایکون و اللون همشيب است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در برخي جاها ،آهک های پرمين با ناهمسازی بدون زاویه روی سازند باروت جای ميگيرند .بيشترین ستبرای این
سازند به  270متر ميرسد.
سازند زایگون-اللونЄz1 -

و
اﮐﺘ

بزرگترین برونزدگي این سازند در کوه اوزن یل دیده ميشود .رنگ عمومي آن قرمز روشن و ليتولوژی آن شامل ماسه
سنگ کوارتزیتي و ماسه سنگ شيلي ميکادار است.
بيشترین ستبرای این سازندها به  180متر ميرسد و بر روی سطح فرسایش یافته این ماسه سنگها نهشته های پرمين
جای گرفته است.
سازند میال ЄOm

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کامبرین (میانی-باالیی) اردوویسین

این سازند در منتهي اليه باختری محدوده نقشه با همبری تکتونيکي برونزد دارد و شامل آهک ماسه ای درشت بلور،
به همراه شيل خاکستری و مارن آهکي است .هم بری این واحد با واحدهای کهن تر و جوانتر از خود به صورت گسله
است .با توجه به رخساره و وجود آثار فسيلي که در آهک های اسپاری این سازند یافته شده (خرده های تریلوبيت و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پرمین

زﻣﯿ

براکيپود بویژه  Billingsella sp.ميتوان آنرا با سازند ميال و مقایسه نمود و سن کامبرین مياني – باالیي را ميتوان به
این سازند نسبت داد .بيشترین ستبرای این واحد به  60متر ميرسد.
سازند دورودpd -

این سازند در دامنه های جنوبي و شمالي کوههای ميشو بصورت ماسه سنگهای کوارتزیتي قرمز ،زرد و سفيد رنگ

برونزد دارد .این ماسه سنگها بطور پيشرونده و دگر شيب بر روی واحدهای کهن تر از خود (سازند های کهر-باروت -
زایگون -اللون) جای گرفته و بيشترین ستبرای آن  100متر ميرسد.
مرز باالیي این سازند به تدریج به آهکهای خاکستری تيره پرمين ميرسد.
سازنددوتهpr -

ليتولوژی این سازند شامل آهکهای تيره ،آهک و دولوميتهای خاکستری روشن تا تيره است .این آهکها متوسط تا
ستبر الیه بوده بيشترین ستبرای آن ها به  250متر ميرسد.
این سازند بطور نرمال روی سازند دورود و بطور دیسکونفورم زیر سنگهای کربناتي تریاس جای دارد.
نمونه های گوناگون گرفته شده از این سازند ،سن پرمين باالیي را برای آن مشخص نموده است.
2
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Fossils: Globivalvulins sp., Globivalvulina biserialis, Staffella sp. Paraglobivalvulina sp., Agathammina
sp.,
Geinitzina sp., Pachyphloia sp., Pachyphloia cf. Pedieula (Lange) Hemigordius sp.,
Trilobite debries , Vermiporella sp.,
Age: Late permian

تریاس
سازند الیكاTRe -

ﮐﺸ
ﻮر

ليتولوژی این سازند بيشتر بصورت رسوبهای کربناتي آهکي و آهک دولوميتي است .در مرز ميان این سازند و سازند
روته گاهي الیه های ماسه سنگي قرمز دیده ميشود که بتدریج به آهکهای مارني نازك الیه کرم دار تبدیل ميشود
سنگهای کربناتي تریاس در پائين نازك الیه است که بسوی باال به ردیفهایي از آهک و آهک دولوميتي خاکستری
روشن تبدیل ميشود  .ستبرای قابل دیدن این سازند بيش از  270متر است.
نمونه های این سازند دارای فسيلهای زیر است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Costifera sp, Involutina spp. Triasina sp., Troeholina ? sp algal debris, Gastropoda
رسوبات ژوراسیک باال-کرتاسه زیرین Jk

تﻣ

ليتولوژی این سازند بيشتر شامل شيلهای خاکستری تيره ،ماسه سنگ خاکستری و آهک خاکستری است ،در منطقه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشو برونزد دارد .آثاری از فسيلهای گياهي و دوکفه ای در این سازند یافت ميشود.
مرز این واحد با واحد های پائيني و باالیي خود تکتونيکي ستبرای واقعي آن نامشخص است  .از نظر رخساره ظاهر به
سازند شمشک (ژوراسيک زیرین) شباهت دارد ولي محتوی فسيلهای Spirillina sp., thin shell valves, Radiolaria
 ostracodeميباشد که سن این واحد ژوراسيک باالیي-کرتاسه زیرین را مشخص مينماید.

و
اﮐﺘ

کرتاسه پائین

سنگهای وابسته به کرتاسه پائين ،با همبری گسله ای ،در بخشهای جنوبي کوههای ميشو بصورت باریکه هایي دیده
ميشوند ،که به ترتيب سه واحد زیر در آنها قابل جداسازی است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Kcl

ليتولوژی این واحد شامل ماسه سنگ و ميکروکنگلومرای قرمز رنگ است ،که بعلت تکتونيک شدید مرز آن با واحد
زیرین مشخص نيست  ،تنها در کوههای مور و واقع در شمال باختری صوفيان (نقشه  1:100.000تبریز) بطور نرمال
بر روی سازند شمشک جای گرفته و حدود  35متر ستبرا دارد.
این واحد ب سوی باال بتدریج به آهکهای خاکستری روشن و تيره اوربيتولين دار پایان مي یابد.
Ksl

زﻣﯿ

ليتولوژی این واحد شامل ماسه سنگ آهکي قرمز رنگ است .بزرگترین برونزد آن دریال جنوبي کوههای ميشو بوده و

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بيشترین ستبرای آن افزون بر  120متر است .این واحد بصورت جانبي به واحد  Kc lتغيير مي یابد.
مرز باالیي آن بتدریج به آهکهای اوربيتولين دار پایان مي یابد.

K ll

این واحد آهکي بطور نرمال بر روی واحد  Ks lجای گرفته و ليتولوژی آن بصورت آهک خاکستری روشن و تيره باالیه
بندی متوسط و ضخيم ميباشد .در بخشهای آهک ماسه ای این سازند فسيل های اوربيتولين وجود دارد و آثار فراواني
نيز از دو کفه ایها و گاستروپود در آنها دیده ميشود.

این سنگ آهک با همبری گسله ای بر روی واحد های کهنتر ،از جمله کهربا جای گرفته است .بيشترین ستبرای آن
به  40متر ميرسد.
وجود فسيلهای زیر ،سن (آلبين-آپسين) را برای این واحد مشخص ميکند.
Fossil : Orbitolina sp., Cuneolina sp., Crinolid algal debris , Lenticulina sp Textularidae , Lithocodium
aggregatum ,
Dictyoconus sp., Pseudoeyclammina sp., Orbitolina cf, Kurdica Orbitolina conica , Cuneolina sp.,
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کرتاسه باالیی

این واحد با همبری تکتونيکي بر روی واحدهای کرتاسه زیرین جای گرفته و ليتولوژی آن شامل سنگهای آواری و
ردیفهایي از شيل و ماسه سنگ فليش گونه ،سنگهای آهکي ،آهکي مارني ماسهای خاکستری و تيره رنگ و سنگهای
آتش فشاني زیر دریایي است که بيشتر در بخشهای جنوبي دامنه های ميشو برونزد دارند.
رخساره آن به ترتيب شامل بخشهای زیر است.
Kflu

این بخش از سنگهایي با روند تقریبا خاوری -باختری تشکيل یافته که در کوههای ميشو جای گرفته اند ليتولوژی

ﮐﺸ
ﻮر

آنها با ردیف هایي از شيلهای خاکستری و ماسه سنگ با سيمان آهکي به رنگ زرد تيره و روشن با ميانالیه هایي از
آهک و آهک ماسه ای است .این سنگها در درون خود چين خورده اند و بيشترین ستبرای آنها به  1200 -1000متر
ميرسد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

وجود فسيل ،سن کرتاسه باالیي را برای این واحد مشخص ميکند.

Fossils : Oligostegina sp.,

Klu

ليتولوژی این واحد ،شامل سنگ آهک ،سنگ آهک مارني و ماسه ای به رنگ خاکستری روشن و تيره است که در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

پایانه جنوب خاوری دامنه دیده ميشوند.
این سنگ آهکها در واقع نتيجه تغييرات جانبي رسوبهای فليش گونه و بخش های باالیي آن در منطقه است .این واحد
به شدت تکتونيزه شده و بيشترین ستبرای آن به  150متر ميرسد وجود فسيل های زیر سن کرتاسه باالیي را برای
آن مشخص ميکند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

Fossils : Orbitoides sp., Anomalinidae,
Oligostegina sp., Praeylebetrun.
Cana Lapparant sp.,
Textularia spp., Gibicides sp., Siderolites sp.,
Calcitrapoides sp., Sirtina sp., Small Rotalas sp.,
Omphalocyclus macroforous , G. conica calcus spp.
G. of Calcarata
)Age : Upper Cretacous (Santonian - Maastrichtian

Kvu

این بخش شامل سنگهای آتش فشاني و آتش فشاني رسوبي است و به رنگ سبز تيره و مایل به بنفش و بصورت
آندزیت با بافت پورفيریتي حفره دار ميباشند که تيپ اسپيليتي بخود ميگيرند .در البالی آندزیتهای ،الیه های سنگ

زﻣﯿ

آهک ماسه ای و توف ماسه ای با سيمان آهکي نيز دیده ميشود.
بزرگترین برونزد این سنگها در شمال روستای سرکند دیزج دیده ميشود و گمان ميرود که با رسوبهای فليش گونه و
سنگهای آهکي همزمان باشد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنوزوئیک

سنگهای سنوزوئيک با پيدایش سنگهای آتش فشاني در حد داسيت و داسيتي آندزیت وابسته به ائوسن آغاز شده و

بسوی باال به رسوبهای آواری ميوسن تبدیل ميشوند.

Elb

این واحد بيشتر در بخشهای شمالي نقشه دیده ميشود سنگها بيشتر آتش فشاني و شامل گدازه و برش و گاهي توف

به رنگ خاکستری تيره با ترکيب داسيتي-آندزیتي ميباشند.
مرز پائيني و باالیي آن در منطقه مشخص نيست  .این ولکانيتها در برخي از نقاط بصورت آلتره هستندE .
al

میوسن زیرینMc -

رسوبهای ميوسن زیرین ،شامل رسوبهای کنگلومرایي -مارني قرمز رنگ است ،که با دگر شيبي بر روی واحد های کهن
تر از خود جای ميگيرد .بيشترین ستبرای این کنگلومرا در شمال صوفيان تا  350متر ميرسد مرز باالیي آن به یک
سری سنگ آهک های ریفي ،مارنهای سبز و خاکستری و قرمز ،گچ و نمک دار پایان مي یابد.
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واحد Ml

این بخش شامل سنگ آهکهای ریفي خاکستری رنگ روشن و ستبر الیه ،دارای مقدار فراواني فسيلهای مرجان دو
کفه ای است.
این سنگ آهکها در بخشهای شمالي و جنوبي کوههای ميشو بویژه شمال و شمال باختری صوفيان دیده ميشوند .این
سنگ آهکها بطور نرمال بر روی کنگلومرای پي ميوسن  Mcجای دارد.
در شمال روستای مشنق همبری این واحد با سازند کهر تکتونيکي است و نسبت به واحد فليش گونه کرتاسه بطور
دگر شيب ميباشد .

ﮐﺸ
ﻮر

بيشترین ستبرای آن به  200متر ميرسد .فسيلهای زیرسن ميوسن زیرین  Bourdigalian Aquitanianرا برای آن
مشخص ميکند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Fossils: Miogypsina spp., Amphistegina sp., Miogypsinoides sp.,
Globigerina spp., Planorbulina sp., Lepidocyclina sp.,
Heterostegina sp., Textularia sp., Victoriella sp., algal debris.
)Age : mioceme (Aquitanian
واحد Mmg

تﻣ

این واحد مارني و شيلي برنگ سبز خاکستری و قرمز ،با ميانالیه های ماسه سنگي و ماسه آهکي گچ و نمک دار
ميباشد ،که بر روی واحد  Mcجای ميگيرد .گچ و نمک در آن فراوان و گستردگي این واحد بيشتر در شمال کوههای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشو است.
ستبرای آن حداکثر به  1200متر ميرسد فسيلهای زیر ،سن ميوسن زیرین و مياني را برای آن مشخص ميکند .

و
اﮐﺘ

Globorotalia obesa , Nodosaria sp.,
Bupimina Pupoides , Globorotalia cf., Plesietumida , Blov and ban cibides of , coryepli Berm , Uvigerina
sp.,
age: Early Miocene ? or middle Miocene,
واحد Ms

واحد Mms

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این واحد نتيجه تغييرات جانبي  M m.sاست و ليتولوژی آن شامل الیه های نازك ماسه سنگي قرمز رنگ با ميانالیه
هایي از مارن ميباشد ،که بيشتر در دامنه های شمالي ميشو دیده ميشود.
ليتولوژی این واحد با ردیفهایي از شيلهای سبز و خاکستری ،ماسه سنگ و مارن قرمز رنگ و خاکستری است ،که
بيشتر در بخش های مرکزی خاوری نقشه مرند دیده ميشوند.

زﻣﯿ

ستبرای آن تا  100متر ميرسد ،مرز این واحد با  Mm.gتدریجي است .این واحد به بخشهای باالیي ميوسن زیرین
وابسته است.
واحد Mms2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ليتولوژی این واحد ردیفي از شيل و مارن و ماسه سنگهای قرمز رنگ است که در بخشهای خاوری و شمالي نقشه
مرند گسترش دارد .گاهي ميانالیه های ميکروکنگلومرایي نيز در آن دیده ميشود ،بطور کلي اندازه شيل و مارن نسبت

به ماسه سنگ در آن بيشتر است.
این وا حد بتدریج در بخشهای باالیي به واحد  Msm3تبدیل مي گردد .و بطور هم شيب روی واحد  Mmsقرار دارد.
واحد Msm3

این واحد ادامه تدریجي واحد  Mms2به سوی باالست و ليتولوژی آن ردیفي از ماسه سنگ و شيل و به مقداری کم
مارن است ،که ميانالیه هایي از ميکروکنگلومرا نيز در آن وجود دارد .آثار چينه بندیهای متقاطع و جور شدگيهای
خوبي در آن دیده مي شود.
واحد Mcs

ليتولوژی این واحد شامل کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز تيره و خاکستری است ،که در جنوب مرند و دامنه جنوبي
کوههای ميشو برونزد دارد  .این واحد با  Msm3دارای تکتونيکي است (جنوب مرند) و در جنوب کوههای ميشو بطور
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هم شيب بر روی واحد  Mmgجای گرفته است .ستبرای این کنگلومرا که وابسته به پي ميوسن مياني است تا  500متر
ميرسد.
واحد Mm

این واحد بيشتر در دامنه های جنوبي کوههای ميشو با روند تقریباً :خاوری-باختری جای دارد .ليتولوژی آن شامل
ردی في از مارن و سيلت قرمز و زرد و گل سنگ با ميانالیه هایي از ماسه سنگهای توفي خاکستری است .مرز این واحد
با واحد  Mcsنرمال است و ستبرای آن تا  1000متر ميرسد .وجود فسيلهای زیرسن ميوسن باالیي (پليوسن زیرین –
پونسين) را برای آن تعيين ميکند.

ﮐﺸ
ﻮر

Fossil: Globigerinoides imaturas, Globigerinoides trilobus, Globigerina buppoides, Globigerina cf.
decarapert
?Age: Late Miocene to Early Pliocene

واحد Mrm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

این واحد شامل مارنهای قرمز ژیپس دار و ميانالیه های ماسه سنگي و کنگلومرایي است ،که بخش باالیي آن  ،واحد
 Mmو همبری آن با کنگلومرای  OPLcتکتونيکي است.

تﻣ

بيشترین ستبرای آن تا  200متر ميرسد .در بخش های شمالي خامنه و شمال خاوری شبستر با روند تقریبا خاوری
باختری برونزد دارد .با توجه به فسيل های بخش زیرین ) ، (Mcsسن این واحد را به پونسين نسبت ميدهيم .زیرانمونه های سنگهای این بخش بدون فسيل است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پلیوسن

این واحد شامل مجموعه ای از سنگهای آذر آواری و آتش فشاني بصورت گدازه ،برش ،توف ،کنگلومرا ماسه سنگ و

و
اﮐﺘ

توف ماسه ای است که بيشتر در دامنه های شمالي کوههای ميشو برونزد داشته و با دگر شيبي بر روی واحدهای
مختلف ميوسن جای گرفته است.
سنگهای وابسته به پليوسن را به دو بخش زیر تقسيم نموده ایم.
PLal

Plvb

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

این بخش شامل گدازه با ترکيب آندزیتي و آندزیتي تراکي آندزیتي قرمز کم رنگ ميباشد دارای کانيهای پالژیو کالز
دگرسان شده و آمفيبول از نوع هورنبلند بوده و بزرگترین برونزد آن در جنوب خاوری شهرستان مرند است.
این بخش شامل مجموعه سنگهای آندزیتي و آندزیتي داسيتي بصورت گدازه و سنگهای آذر آواری توف و توف برش
ميباشد و با روندی خاوری-باختری و در شمال کوههای ميشو با ستبرایي بيش از  1000متر دیده ميشود.

کواترنر

زﻣﯿ

بخش های مجموعه آتش فشاني پليوسن به رنگ سفيد و زرد شيری است ،که باریکه سفيد رنگي را در جنوب مرند و
شمال کوههای ميشو پدیدار ساخته است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته های کواترنر با یک بخش رسوبهای پيشرونده و سيالبي آغاز ميشود که شامل کنگلومراها با اجزای آتشفشاني و
ماسه سنگ و توف برشي است و به دنبال آن رسوبهای جوانتر وابسته به رسوبهای آبرفتي قدیم و جدید دیده ميشود.
این رسوبها بي فسيل است و تقسيم بندی آن ها از روی شواهد بياباني و موقعيت چينه ای انجام ميگيرد.

QPlc

این واحد شامل یکسری رسوبهای پيشرونده با اجزاء آتش فشاني است .کنگلومرا حداکثر تا  70درجه شيب از خود

نشان ميدهد ،بزرگترین برونزد آن در بخشهای شمالي نقشه و در دامنه های جنوبي کوههای ميشو دیده ميشود.
واحد یاد شده در شمال کوههای ميشو با همبری تکتونيکي بر روی واحد  Mrmجای ميگيرد بيشترین ستبرای آن تا
 130متر ميرسد .روی آنرا رسوبهای تراسي رودخانه ای ميپوشاند .دیگر بخشهای واحد کواترنر بشرح زیر ميباشند.
رسوبهای تراسهای رودخانه ای شامل سنگریزه  ،رس و ماسه ) (Qt1رسوبهای آبرفتي شامل ماسه و رس ) (Qt2رسوبهای
آبرفتي جوان شامل ماسه و رس ) (Qf1مخروط افکنه های کهنتر ) (Qf2زمينهای کشاورزی ) (Qt3رسوبهای ماسه ای
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شني و قلوه سنگهای رودخانه ای ) (Qalرسوبهای نمکي آميخته با رس ) (Qsپهنه های رسي )  (Qcتپه های کوچک
ماسه ای ) (Qsdو رسوبهای کربناتي چشمه های آهک ساز ) (Qtrميباشند.
سنگهای آذرین نفوذی و خروجی منطقه

این سنگها با ترکيبهای مختلف بازی و اسيدی بصورت توده های بزرگ نفوذی و خروجي دیده ميشوند ،که از کهن به
نو بشرح زیر مي باشند.
گابرو )(gb
مجموعه سنگهایي با ترکيب گابرویي به رنگ سبز تيره ،در کوههای ميشو برونزد دارد که سازند کهر را گسسته است،

ﮐﺸ
ﻮر

از این رو سن گابروها جوانتر از سازند کهر ميباشد.
رسوبهای پي پرمين بطور پيشرونده بر روی سطح فرسایش یافته گرانيت سينيتي جای گرفته ،که خود آنها نيز در این

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گابروها نفوذ کرده اند.
بنابراین سن این گابروها وابسته به پس از پرکامبرین و پيش از پرمين است.
کانيهای تشکيل دهنده گابرو شامل پالژیوکالز در حد آندزین ،البرادور که به کلریت و اپيدوت تجزیه شده اند کانيهای

تﻣ

کلينوپيروکسن آمفيبول از نوع هورنبلند سبز ،اوليوین بمق دار کم  ،بيوتيت و گاهي اسفن ميباشد.
دیاباز )(di

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این واحد در پيرامون روستای عيش آباد برونزد دارد .اندازه بلورهای پدیدار کننده آن ریزتر از گابرو ميباشد .این سنگها
از دیدگاه پترولوژی همانند گابرو ،ولي تنها از نظر بافت ریز تر از آنها است.
گرانیت آلكالن یا گرانیت سینیتی )(gr

و
اﮐﺘ

برونزدهای بيشماری از این توده نفوذی به رنگ گوشتي در نقاط کوههای ميشو دیده ميشود .این توده نفوذی ،سازند
کهر را گسسته و در درون سنگهای گابروئي نيز نفوذ کرده است ،که نشان ميدهد جوانتر از گابروها است .در شمال

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

خاوری روستای تيل  ،این گرانيت باع ث بازبلورین شدن دولوميتهای سلطانيه شده است  .ليکن در بيشتر نقاط رسوبهای
پي پرمين بصورت پيشرونده بر روی سطح فرسایش یافته گرانيت جای گرفته است.
ترکيب سنگ شناسي این توده در نقاط مختلف متفاوت است ،که با افزایش پالژیوکالز و کاهش کوارتز تبدیل به
گرانيت آلکالن م ایل به سينيت ميشود .سن این توده وابسته به پيش از پرمين و پس از سازند سلطانيه است.
گرانیت میشو )(Mgr

این توده نسبت اً بزرگ که به رنگ خاکستری روشن تا سفيد است در بخشهای شمالي کوههای ميشو برونزد دارد .این
توده گرانيت ،گاهي حالت پگماتيتي از خود نشان ميدهد .گر انيت ميشو سازند کهر را گسسته و با سازند های دیگر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

همبری ندارد.
از نظر ترکيب کاني شناسي و بلورشناسي با سينيت گرانيت متفاوت است.
با نگرشي بر همانندیهای گرانيتهای این ناحيه با گرانيت قوشچي در نقشه  1:250.000اروميه و بخشهای باختری
نقشه  1:100.000قره ضياالدین ،سن این گرانيت ميتواند کرتاسه باالیي در نظر گرفته شود.
سنگهای آذرین خروجی -ریولیت )(Perk

برونزدهای کوچکي از سنگهای آتشفشاني در داخل سازند کهر بصورت توده های گنبدی شکل کوچک دیده ميشوند.
ترکيب این سنگ اسيدی و گاهي بصورت توف ریوليتي است .بافت سنگ ،پورفيریتي با زمينه ميکروليتي تا شيشه ای
ميباشد.

داسیت-تراکیت )(dc-tr

این سنگها در دامنه شمالي ميشو ،خاور و شمال خاوری مرند دیده ميشوند .بصورت گنبدهای آتشفشاني بيشماری در
درون نهشته های آواری ميوسن و گدازه های آندزیتي و برش پليوسن جای گرفته است .رنگ عمومي این سنگها
خاکستری و ترکيب آنها در حد داسيت تا تراکيت و گاهي آندزیتي ميباشد .بافت عمومي این سنگها پورفيری با زمينه
دانه ای است.
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سن این سنگها به پایان پليوسن و آغاز کواترنری نسبت داده ميشود.
بازالت(b) -

این برونزد در کوههای ميشو و در قله کوه علمدار دیده ميشود که بصورت گدازه بازیک به رنگ سبز تيره و سياه و
بصورت افقي بر روی سازند کهر جای گرفته است .گستردگي این گدازه بازالتي حدود  2کيلومتر مربع است و بنظر
مي آید که این بازالت فرآورده جوانترین فعاليت آتش فشان ي در منطقه وابسته به آغاز کواترنری است.
دگرگونی مجاورتی

در مرز ميان توده بزرگ گرانيت ميشو و گابروها ،بخش بزرگي از سنگهای دیابازی و شيست پدیدار شده است که به

ﮐﺸ
ﻮر

گمان زیاد بخشي از آن وابسته به شيلهای سازند کهر بوده وزیر تاثير دگرگوني همبری قرار گرفته است و بخشي دیگر
وابسته به دیابازهای کهن ميباشد که زیر تاثير گرانيت واقع شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زمین شناسی ساختاری )(structure and tectonic

منطقه مرند بعلت ویژگيهای ساختاری از پرکامبرین تا زمان کنوني از مناطق جالب است .زمين شناسي ساختماني را
در دو بخش بشرح زیر توضيح مي دهيم.

تﻣ

فرازمین میشو

کوههای ميشو بصورت یک هورست با پهنای تقریبي  13کيلومتر و درازای  31کيلومتر ميان دو شاخه گسله ای جای

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته است یکي از کناره دامنه شمالي و دیگری از کناره دامنه جنوبي این کوهها مي گذرد .روند کلي این گسله ها
خاوری-باختری است .برونزد سنگهای کهن پرکام برین بنام سازند کهر با ستبرایي زیاد خود هسته مرکزی کوههای
ميشو را ساخته است .حوضه رسوبي پرکامبرین با توجه به رخساره رسوبها ،حوضه ای ژرف و دریایي است ،که کف آن

و
اﮐﺘ

با فرونشست مالیمي همراه بوده است .نهشته های سازند کهر بر اثر چين خوردگي کاتانگائي و یا آسنتيک ؟ چين
خورده و تا شيستهای سبز ،دگرگون شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

پس از این رخداد تکتونيکي ،رخساره ای پالتفرمي پدید آمده که نتيجه آن آغاز چرخه رسوبگدازی کم ژرفایي بنام
سازند های بایندر و سلطانيه است (واحد بایندر به فاصله کمي در کوههای مورو در نقشه  1:100.000تبریز واقع شده
است).
توده های بزرگ گابرویي و دیابازی ،نهشته های سازند کهر و سلطانيه را گسسته است ،که با نگرشي به شواهد موجود
سن آن کهنتر از پرمين و جوانتر از پرکامبرین تعيين گشته و شاید بتوان آنها را با جنبشهای کوهزایي کالدونين و یا

زﻣﯿ

هر سنين همزمان دانست؟
بعلت شرایط ویژه حوضه های رسوبي در پالئوزوئيک ،نهشته های آواری با ستبرای زیاد در حوضه انباشته شده ،ولي
تا پرمين یک نبود رسوبگذاری طوالني در این منطقه چيرگي داشته ،علت اصلي این نبود ،جنبشهای خشکي زایي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کالدونين است.
بنظر مي آید برونزدگي توده نفوذی قرمز گوشتي رنگ گرانيت -سينيت ،در مراحل پایاني فاز کالدونين رخ داده باشد ،
که سنگهای بازیک گابرویي و دیابازی را گسسته و سازند سلطانيه را نيز تا حدودی زیر تاثير قرار داده است .با پيشروی
دریای پرمين ،رسوبگذاری ماسه سنگ سفيد و قرمز ،که بطور پيشرونده بر روی سازندهای کهنتر جای گرفته ،روی
داده ا ست .این رسوبها بتدریج و بدون دگرشيبي زاویه ای ،توسط سنگهای کربناتي تریاس (سازند اليکا) پوشيده شده

است.
در اثر چين خوردگي کيميرین پيشين شرایط پالتفرمي از ميان ميرود و تشکيالت ماسه سنگي و شيلي رتو-لياس
بنام سازند شمشک بطور دگر شيب روی رسوبهای سازند اليکا و یا قدیميتر قرار ميگيرد.
بودن کنگلومرای پي کرتاسه ،کوهزایي پيش از کرتاسه و پایان ژوراسيک را تائيد ميکند .ایجاد گرابن ها بر اثر فعاليت
های گسله ای نمایانگر آغاز دوباره چرخه رسوبگذاری و پيشروی دریای کرتاسه باال است و گمان ميرود گرانيت ميشو
به این فاز انبساطي همراه با گسيختگي وابسته باشد.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
چين خوردگي رسوبهای فليش گونه همراه با پيدایش یکسری سنگهای آتشفشاني دریایي و تيپ اسپيليتي است.
آیا چين خوردگي این رسوبها و آشکاری سنگهای آتشفشاني نتيجه فاز اتریشين است؟
زمین شناسی ساختمانی بقیه قسمتهای ورقه مرند

از دیدگاه زمين شناسي ساختاری در دیگر بخشهای محدوده نقشه مرند برونزد سنگهای پس از کرتاسه باالیي به

ﮐﺸ
ﻮر

پراکندگي دیده ميشود.
سنگهای ائوسن با آشکار شدن یک سری سنگهای آتشفشاني اسيدی و ميانجي از نوع آندزیت و تراکيت آغاز ميشود
دگر شيبي رسوبهای وابسته به ائوسن بر روی بخشهای کهنتر از خود به گمان زیاد بستگي به جنبشهای پيرنين دارد.

در مرز ميان رسوبهای ،ميوسن ،پليوسن یک دگر شيبي آشکار دیده ميشود ،که وابسته به جنبشهای ميو-پليوسن
ميباشد .این جنبشها همراه با برونریختن مواد آتشفشاني بصورت گدازه و برش بشکل گنبدهای داسيتي و تراکيتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .در فاصله زماني بين پليو-پليوستوسن رخداد تکتونيکي پاسادانين -سير تکاملي حوضه های رسوبي را بپایان
ميرساند.
پس از این رخداد تکتونيکي همه جنبشها بصورت خشکي زایي عمل نموده و موجب ته نشست رسوبهای کواترنری

تﻣ

شده است .گسله های بزرگ با راستای شمال باختری جن وب خاوری و خاوری-باختری در منطقه دیده مي شوند.
کوههای ميشو بين دو گسله پرتکاپوی شمالي و جنوبي ميشو جای گرفته اند .یک گسله بنام گسله شرفخانه-شبستر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

با راستای خاوری باختری در حد فاصل کوههای ميشو و دریاچه اروميه وجود دارد ،که رسوبهای جوان را گسسته
است .دنباله این گسله در بخشهای شمالي صوفيان و با راستای شمال باختری – جنوب خاوری دیده ميشود.
همگي این گسله ها از روند گسله اصلي تبریز پيروی مي کنند .گسله های فرعي دیگری نيز با راستای شمالي -جنوبي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميشو پدیدار شده است.

و
اﮐﺘ

و شمال خاوری -جنوب باختری در منطقه دیده ميشود ،که از نظر ساختاری اهميت چنداني ندارند.
دریاچه اروميه واقع در بخش جنوبي مرند ،به گمان زیاد ،حوضه بسته ای است که بر اثر فعاليتهای گسله های جنوبي

زمین شناسی اقتصادی

در منطقه مورد بررسي کاني سازی به نسبت در حد کمي است و از پتانسيل اقتصادی باالیي برخوردار نيست .تنها

زﻣﯿ

برخي از کانسارهای غير فلزی ،رسوبي و تبخيری از اهميت خوبي برخوردارند.
مقادیر ناچيزی به شکل رگه هایي در سنگهای سازند کهر در مرز باختری ،کوههای ميشو ،سازند کهر را گسسته است .
بودن این رگه ها به گمان زیاد وابسته به آخرین فعاليتهای گرمایي گرانيت ميشو است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

آثار ناچيزی از کاني سازی آهن و مس در گابروها و دیابازها در مرز خاوری کوههای ميشو دیده ميشود.
با نگرشي به گستردگي این سنگها  ،بررسيهای ژئو شيميایي برای تعيين دقيق کاني سازی ضروری بنظر ميرسد.

از سنگهای گابرو و گرانيت بعلت خردشدگي نميتوان بعنوان سنگ تزئيني بهره مند شد  .ولي گمان ميرود از توده
های سينيت -گرانيت بعلت داشتن فلدسپاتهای زیاد ،بتوان بعنوان ماده اوليه در سراميک سازی بهره گرفت.
از آهکهای اوربيتولين دار کرتا سه  ،بهمراه رسوبهای تيپ فليش برای توليد سيمان ميتوان بهره برد .از رسوبهای
تبخيری مانند گچ و نمک نيز که در درون رسوبهای ميوسن جای دارد ،بطور محلي بهره برداری ميشود .از ماسه
سنگهای ميوسن و از سنگهای آتشفشاني و تراکي آندزیت نيز در ساختن پل – دیواره سدها و پي بناها به عنوان مالون

ميتوان بهره مند شد.
به علت باال بون ميزان نمک در دریاچه اروميه از بخش جنوب شرقي آن نمک طعام بروش ابتدایي بهره برداری ميشود.
از رسوبهای مخروط افکنه ها و تراسهای رودخانه ای که ذخيره های شایان توجهي دارند ميتوان بعنوان مصالح
ساختماني استفاده نمود.
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