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ﮐﺸ
ﻮر

 38عرض شمالي در شمال اهر واقع است .محدوده مورد مطالعه ،همچون سایر نقاط آذربایجان ،ناحيه ای کوهستاني
است که به جز بخشهای کوچکي در مرکز ورقه .سایر نقاط آن ،از کوههای مرتفع ،با ستيغ های بلند تشکيل شده
است.
از جمله این بلندیها ميتوان از کوه (( هشت سر)) در بخش باختری ورقه ( 2536متر) – قيز قلعه سي در بخش شمالي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

( 1827متر) کوههای جنوب پشتاب در مرکز ورقه ( 1936متر) و کوه اسبه قليان در بخش باختری ورقه ( 1980متر)
نام برد.
بلندترین نقطه ارتفاعي در ورقه مورد مطالعه ،کوه هشت سر با  2536متر ارتفاع و کوتاهترین نقطه ارتفاعي ،پيرامون

تﻣ

رودخانه قره سو با  600متر ارتفاع از سطح دریا ميباشد.
در حاشيه خاوری نيمه شمالي ورقه کليبر،رودخانه قره سو به عنوان مهمترین رودخانه -با روند شمال – جنوب جاری

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است که در انتها به رودخانه ارس منتهي مي گردد .عالوه بر آن ،کليبر چای ،مصطفي چای و چای الخ نيز از جمله
رودخانه های بزرگ در ورقه هستند که به همراه دیگر رودخانه های دایمي و مسيلهای فصلي ،شبکه هيدروگرافي
متراکم محدود مورد مطاله را تشکيل ميدهند.

و
اﮐﺘ

ورقه کليبر به دليل ویزگي کوهستاني ،فاقد شبکه راههای مناسب بوده و اغلب راههای دسترسي ،از بخشهای کوهستاني
عبور ميکند راه آسفالته اهر – کليبر ،که در باختر ورقه وجود دارد ،مهمترینراه ارتباطي در ورقه کليبر است که در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دامنه شمالي به اصالندوز و پارس آباد منتهي مي شود .سایر راههای ارتباطي موجود در ورقه نيز از این راه منشعب
ميگردد .به جز شهرستان کليبر ،که مهمترین شهر در ورقه مورد مطالعه است ،مجيد آباد -هوای – ورگهان به دوشتور
نيز از دیگر مراکز جمعيتي قابل ذکر در منطقه ميباشند.
بخش های شمالي محدوده مورد مطالعه ،به دليل نزدیکي به ارتفاعات جنوبي دشت مغان ،از آب و هوای معتدل و
نيمه مرطوب تا مرطوب برخوردار است .به همين دليل ارتفاعات شمال ورقه دارای پوشش جنگلي ميباشد .در عوض،
بخش جنوبي ورقه به دليل نزدیکي به کوه های شيور داغ ،قزل قيه از آب و هوای سرد و نيمه خشک بهره ميبرد .با

زﻣﯿ

این حال ،تغييرات درجه حرارت در سرتاسر ورقه زیاد محسوس نيست.
مقدار ميانگين ساليانه باران نيز تا  140ميلي متر گزارش شده است .به دليل ماهيت کوهستاني در ورقه کليبر ،زمينهای

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کشاورزی وسعت چنداني نداشته و مزارع بيشتر بر روی دامنه های کم شيب ایجاد گردیده اند و در آن ها گندم و جو
به صورت دیم کشت مي گردد ولي در حاشيه رودخانه قره سو ،انواع ميوه جات و صيفي جات به عمل آمده و از این
ن ظر ،موقعيت ممتازی را به منطقه بخشيده است .ضمن آنکه در پيرامون شهرستان کليبر ،تنها نقطه یي از ایران است
که زغال اخته به صورت خود رو به وفور به دست ميآید.
شغل بيشتر ساکنان این نواحي ،عالوه بر کشاورزی ،دامپروری نيز ميباشد .که در زمين ه دامپروری ،توليد عسل به ویژه
در پيرامون کليبر – از اهميت خاصي برخوردار بوده و عسل توليدی آن ،یکي از مرغوبترین نوع عسل در ایران است.
قالي بافي نيز یکي دیگر از اشتغاالت مردم در این ناحيه ميباشد.
قلعه بابک به عنوان یکي از اثر تاریخي ،از مهمترین جاذبه های توریستي در منطقه است ( در باختر کليبر) که باعث
جذب تعداد زیادی از کوهنوردان به این منطقه ميگردد.
شهرستان کليبر از نظر سياسي تابع استان آذربایجان خاوری است .مردمانش مسلمان و شيعه مذهب بوده و به زبان
آذری تکلم ميکنند.
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زمين ریخت شناسي

زمين ریخت شناسي ورقه مورد مطالعه توسط سه عامل ليتولوژی ،حرکات زمين ساختي و فرسایش ،کنترل ميگردد
که در این ميان ،عامل ليتولوژی نقشي به مراتب بيشتر از سایر عوامل دارد.
چکادهای نوک تيز و دیواره های بلند و پرشيب ،دره های ژرف با دیواره قائم یا نزدیک به قائم که در سرتاسر گسترده
ورقه وجود دارند ،موید این نکته است که محدوه مورد مطالعه از نقطه نظر تکوین زمين ریخت شناختي ،هنوز در گامه
جواني به سر ميبرد و وجود زمين های پست و کم ارتفاع ،به علت وجود سنگ های دگرسان شده ماگمایي در منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

است که به آساني فرسوده ميشوند با این حال ،پدی ده فرسایش نيز باعث گردیده تا سنگ های زودفرسا "، "erodible
همچون مارن و شيل تا حدود زیادی فرسوده شده و زمين های هموار را به صورت پراکنده ،در منطقه ایجاد نماید.
هر چند سيلها و دایکهای نفوذی به همراه برشهای آتش فشاني و ماسه سنگ ،ریختهای خشن و مرتفعي را ایجاد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميکنند توده های نفوذی بيشتر به صورت پشته های مدور و بالش مانند قابل مشاهده اند ( توده نفوذی کليبر و شيشه)
در ورقه کليبر ،همچنين شيب دامنه کوه ها ،در راستای عمود بر الیه بندی ،بسيار بيشتر از شيب دامنه در راستای

تﻣ

موازی با الیه بندی است پيدایش دره ها نيز ب ه دليل رویداد گسلش ،از جمله فراوانترین ریخت های موجود در محدوده
مورد بررسي است که با توجه به شيب الیه ها و جنس سنگ ها ،اشکال گوناگوني پيدا کرده اند.
پادگانه های آبرفتي در محدوده مورد مطالعه ،فقط در حاشيه رودخانه های بزرگ (خاور کليبر و قره سو) دیده ميشود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و آنچه که در نقشه به عنوان پادگانه های  Qt2معرفي شده اند ،نه به دليل آبرفت گذاری ،بلکه بيشتر به دليل عملکرد
پدیده فرسایش بر روی سنگ های سست است که آنها را به صورت سکوی فرسایشي "  "Geomorphic surfacesدر

و
اﮐﺘ

آورده است.
چينه شناسي

محدوده مورد مطالعه ،از نقطه نظر ساختاری به دو بخش قابل تفکيک است:

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

– حوضه رسوبي مغان( شمال ورقه) که با ضخامت زیاد نهشته های تيپ فليش پالئوسن  -ائوسن و فقدان فعاليت
ماگمائي چشمگير و در بخش شمالي ورقه قرار دارد.
– بخش فرسایش یافته ) (upliftedفالت مانند حوضه کليبر – اهر که بر خالف رسوبي مغان ،محل رخنمون توالي
ضخيمي از سنگ های رسوبي – آتش فشاني کرتاسه فوقاني و سنگ های دگرگونه قدیمي تر و نيز سنگ های آتش
فشاني و آذر آواری پالئوسن و بيشتر ائوسن است و از حوضه رسوبي مغان متمایز ميگردد .مرز این دو ب خش ساختاری

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

زیاد مشخص نيست ولي با توجه به وجود نهشته های ماسه سنگي و ميکروکنگلومرایي در قاعده واحدهای سنگي
حوضه مغان ،معلوم ميگردد که همبری واحد تيپ موالس با نهشته های کهن تر ،ميبایست پيوسته باشد .تزریق
ماگمای انتهای ائوسن – اليگوسن ،همراه با حرکات تکت ونيکي پيرنين عالوه بر اینکه موجب خرد شدگي شدید واحد
های سنگي شده ،باعث به هم خوردگي روندهای سنگي نيز گردیده است .در حالي که روند الیه های سنگي در حوضه
مغان ،بسيار منظم تر بوده و به آساني قابل ردیابي است.

در ورقه کليبر از نهشته های ميوسن و پليوسن ،رخنمون زیادی دیده نمي شود ولي در کواترنر ،زمان فعاليت چشمگير
ولکانيسم در این محدوده است .بطوری که امروزه آثار فعاليت آتش فشاني ،به ویژه در بخشهای جنوبي به چشم
مي خورد با این حال روند ساختمانهای تکتونيکي همچون گسلش و چين خوردگي ،در هر دو بخش به صورت دو روند
شمال خاوری – جنوب باختری و شمال باختری – جنوب خاوری مشاهده ميشود.
با توجه به اینکه تفکيک واحدهای موجود در این ورقه ،براساس داده های فسيل شناسي و ویژگي های سنگ شناختي
و جایگاه چينه شناسي آنها بوده است ،لذا به شرح هر یک از واحد های سنگي ورقه از پایين به باال ميپردازیم:
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حوضه کلیبر – اهر
قبل از ژوراسیک Pre Jurassic

کهن ترین سنگ های منطقه مورد مطالعه را مجموعه سنگهای دگرگون شده کليبر با سن قدیمي تر از کرتاسه باال
تشکيل مي دهد که رخنمون آن در شمال کليبر و نيز در حاشيه رودخانه قره سو (خاور ورقه) به صورت تاقدیسهایي
با روند تقریبي خاوری – باختری قابل مشاهده اند .این مجموعه دگرگونه ،در پایين ترین بخش ،شامل ميکاشيست –
متادیاباز ،متاولکانيک و آمفيبوليت ) (mtmshدر بخش مياني شامل سنگ های متاگری واک شيست همراه با سنگ های
گدازه و برش آتش فشاني – دگرگونه ) (mtshو در با الترین بخش شامل سنگ های با درجه دگرگوني ضعيف همچون

ﮐﺸ
ﻮر

فيليت ) (mtphاست .هيچگونه شاهد فسيلي برای تعيين سن این مجموعه در دست نيست ولي با توجه به این که
سنگ آهک ها و ولکانيکهای کرتاسه پسين ،با مرز ناپيوسته بر روی این مجموعه دگرگون شده قرار ميگيرند ،بعيد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نيست که مجموعه فوق ،تا حدودی با مجموعه « اهلل یارلو» در ورقه الهرود (بخش خاوری ورقه کليبر) که حاوی سنگ
های فوق بازیک و دگرگونه است ،قرابت و همبستگي داشته باشد.
کرتاسه Cretaceous

تﻣ

در محدوده مورد مطالعه رخنموني از نهشته های کرتاسه پایين مشاهده نمي گردد ولي سنگ های کرتاسه باال بصورت
سری ضخيم الیه ای از سنگ های رسوبي – آتش فشاني ،در باختر و مرکز ورقه قابل مشاهده اند .سنگهای وابسته به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

این دوره ،با توجه به شرایط ویژه زمين ساختي ،تغيير رخساره قابل مالحظه ای را از خود نشان ميدهند فعاليتهای
آتش فشاني زیر دریایي ،حاصل از حرکات کششي حوضه که هم زمان با رسوب گذاری در این حوضه به وقوع پيوسته،
موجب تشکيل سنگ های بازیک اسپيليتي و همچنين سنگ های آتش فشاني اسيدی شده است .نهشته های رسوبي

و
اﮐﺘ

عمدتا به صورت الیه های آهکي پالژیک (حاوی گلوبوترانکانا) مارن  ،ماسه سنگ و شيل رخنمون یافته است .در زیر
به شرح واحدهای سنگي کرتاسه باال ميپردازیم.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 -K s1uکهن ترین رخساره رسوبي کرتاسه باال را در ورقه مورد مطالعه الیه های ماسه سنگي و کنگلومرایي تشکيل
ميهد که مربوط به یک محيط قاره ای – ساحلي ميباشد .رنگ عمومي این واحد از خاکستری تا قرمز متغير بوده و
در بخش های مرکزی ورقه (شمال روستای انبانق ،هين آباد) از گسترش خوبي برخوردار است .این واحد به صورت
جانبي به سنگ های آهکي خاکستری رنگ کرتاسه پسين تبدیل ميگردد .هم ارز این واحد دربخش مرکزی منطقه
عبارتست از شيلهای سيلتي و ماسه ای همراه با بين الیه هایي از شيل های آهکي نازک الیه ) (Km1uبا رنگ عمومي

زﻣﯿ

زرد متمایل به کرم که فاقد هرگونه آثار فسيلي نيز ميباشد .در شمال روستای «سيه دالن» ،این واحد سنگي توسط
دایک ها و سيلهای فراواني با ترکيب پيروکسن آندزیت قطع گردیده است .واحد  Km1uدر روستای «ليملو» و پيرامون
آن ،شامل سه بخش به شرح زیر است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مارن با ميان الیه های نازک از سيلتستون ،سنگ مارن.
سيلتستون و پليت نازک الیه همراه با شيل های ماسه ای و آهکي.

شيلهای مارني – سيلتستون – شيلهای سيلتي همراه با ماسه سنگ های نازک الیه.
این واحد هم چنين در «کجری رود» و «کردلر» شامل شيل و سنگ آهک های ماسه ای ميباشد.
کهن ترین واحد فسيل دار رخنمون یافته در ورقه کليبر سنگ های آهکي نازک الیه تا متوسط الیه خاکستری رنگ
تا سفيد رنگ است ) .(Kl1uاین واحد سنگ آهکي ریز دانه به صورت محلي ،به صورت سنگ آهک ماسه ای دارای
اثرات جریان با بين الیه های مارني و شيلي سبز رنگ قابل مشاهده است .ميکروفسيل های موجود در این واحد
سنگي ،سن سانتونين – کامپانين را دارا ميباشد.

Heterohelix sp., pilthonella ovalis – Hedbergella sp., - calcisphaerula innominata. Glabotruncana
lapparenti globotruncana arca. Globotruncana cf. Lapparenti tricarinata Globotrancana sp.
واحد  Kl1uدر بخش های جنوبي و جنوب باختری ورقه کليبر از گسترش چشمگيری برخوردار است .ولي ضخامت آن

دارای تغييرات قابل مالحظه ای ميباشد.
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واحد سن گي آهکي یاد شده بصورت جانبي جای خود را با گدازه های آندزیتي ) (Kv1uو توف وبرش توفي )  (Ktuو
تناوب سنگ آهک نازک الیه وماسه سنگ )(Klsuعوض مينماید.
 -K auدر بخش های مرکزی ورقه ،سنگ های آتش فشاني زیر دریایي با ترکيب داسيتي با بافت ميکروليتي رخنمون
یافته است که سطح فرسایش یافته آن دارای رنگ خاکستری – سبز ميباشد .در ميان این واحد گاه سنگهایي با
ترکيب متوسط (آندزیتي) نيز بافت ميگردد .واحد  Kauبيشتر حفره د ار است و حفره ها توسط کلسيت پر شده اند.
سنگ های آندزیتي این واحد سنگي در روستای «خليفه لو» و « سنگر آب» اشکال بالشي و درزه های ستوني بسيار
زیبایي را از خود به نمایش ميگذارد.

ﮐﺸ
ﻮر

 - K vs1uاین واحد سنگي که حاصل شرایط بسيار فعال حوضه کرتاسه باال ميباشد ،متشکل از رخساره های رسوبي و
آتش فشاني است که در بخش جنوب باختری ورقه رخنمون دارد .دراین رخس اره به صورت ویژه یي سنگ های

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آتشفشاني اسپيليتي با ترکيب بازیک ) (Kspluدیده مي شود که تغييرات جانبي آنها سری سنگ های ولکانيک برشي
)  (Kbrtuاست که به صورت محدود در نواحي م رکزی نقشه رخنمون دارد .این سنگ ها در بخش باالی واحد ) (Kau
بصورت سنگ های پيروکسن آندزیتي و آندزیت پورفيری ظاهر ميگردند.

تﻣ

در اطراف روستای «مراد لو» و « لروم » این واحد شامل تناوبي از توفهای بلور دار با ترکيب آندزیتي ،توف و برش آتش
فشاني با قطعاتي که اغلب الت يت پورفيری و آندزیت پورفيری است که رنگ عمومي آن متمایل به آبي ميباشد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در شمال باختری شهرستان کليبر ،واحدی از گدازه برش شده ) (Kbruبا ترکيب متوسط بر روی سنگ های دگرگونه
کهن قرار گرفته که خود نيز توسط گدازه جریاني ،برش آتش فشاني بازیک با درون الیه های توف برش ) (Kbru
پوشانيده مي شود .این رخساره ها به طور موضعي به نهشته های شيلي و مارني ) (Kshuتبدیل مي گردد که در این واحد

و
اﮐﺘ

به صورت محلي بين الیه هایي از سنگ آهک نيز وجود دارد (در شمال باختری روستای «مخ تکان»).
تغييرات جانبي و موضعي رخساره ) (Kbruبه صورت سنگ های آتش فشاني – رسوبي ) (Kv2 uبه سن ماستریشتين و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ماسه سنگ – کنگلومرای سبز – خاکستری ) (Ks2uو سنگ های آتش فشاني با ترکيب داسيتي و توف های اسيدی
تا متوسط ) (Kdauبه ویژه در باختر روستای ارمينان مشاهده مي گردد .ميکروفسيل های زیر سن کرتاسه باال را برای
این واحد تایيد ميکند.
Heterohelix sp., Globotruncana lapparenti Globotruncana arca Globotruncana lapparenti tricarinata
در بخشهای گوناگون ورقه مورد مطالعه ،رخساره های کربناته )  (Kl2uبه صورت گسترده و قابل مالحظه ای رخنمون

دارند .این رخساره شامل تناوب سنگ آهک چرت دار ریز دانه و سنگ آهک مارني نازک الیه وماسه سنگ حاوی الیه
هایي نازک از توف است .ميکروفسيل های زیر در این واحد سنگي دارای سن کامپانين – ماسترشتين است.

زﻣﯿ

Calcisphaerula innominata – Heterohelix sp., Textularia sp., Globotruncana stuarti – Globotruncana
falsostuart, Globotruncana cf. arca – Bryozoa.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در شمال و جنوب باختری شهرستان کليبر ،رخنمون های گسترده تری از این واحد مشاهده ميگردد .تبدیل جانبي
این سنگ ها شا مل تناوب مارن و سنگ آهک نازک الیه )  (Km3uو توالي سنگ های مارن و ماسه سنگ های مارن و
ماسه سنگ با بين الیه های آهکي نازک الیه خاکستری – سبز ) (Km4uاست.
در شمال شهرستان کليبر ،این رخساره ،هسته ناودیسي را تشکيل ميدهد.
در حاشيه خاوری و جنوبي توده نفوذی کلي بر ،سنگ های آتش فشاني زیر دریایي با ترکيب آندزیتي ،تراکيتي و تراکي

آندزیتي همراه با برش های آتش فشاني و توف آندزیتي ) (Kv2 uگسترش شایان توجهي دارد.
در حاشيه جنوبي توده کليبر و در اطراف روستای نوجه ده مناطق دگرساني گسترده ای را در حاشيه توه نفوذی

ميتوان مشاهده کرد.
بخش های باالئي این رخساره سنگ های آتش فشاني زیر دریایي اسپليتي ،ترکيب آندزیتي تا بازالتي با حفرات فراوان
)  (Ksp2uتشکيل داده است.
در حاشيه شمال خاوری ورقه در بخش مياني ،این سنگ آهک )  (Kl2uبطور محلي تبدیل به سنگ آهک پالژیک )(Kplu

مي گردد .ميکروفسيل های موجود در این واحد نيز سن کامپانين – ماسترشنين را دارا ميباشند:
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Globotruncana sp., Globotruncana builloi, Globotruncana lapparenti, Calcisphaera sphaerica, Radiolaria.

پالئوژن

ائوسن در حوضه کليبر– اهر با ظهور برشهای آتش فشاني با ترکيب پيروکسن آندزیتي ) (Ebrزمينه توفي و سنگهای
هيالوکالسيتي آغاز ميگردد که مستقيما بر روی واحد کنگلومرایي ) (Ecقرار مي گيرد .برشهای مذکور بعضا در محيط
های زیر دریایي تشکيل شده اند .قطر قطعات برش از  5تا  20سانتي متر متغير بوده و بر خالف ورقه الهرود که این

ﮐﺸ
ﻮر

واحد توسط دایکهای متعدد قطع گردیده ،در ورقه کليبر ،دایکهای مذکور مشاهده نمي گردند .برشهای مذکور به
سمت شمال روستای مجيد آباد ،به صورت تدریجي به توف برشهای آتش فشاني ) (Etvbتبدیل ميگردد .یک نمونه از
این واحد سنگي از نوع تفریت شامل فنوکریست های آنالي سم و پالژیوکالز سوسوریتي شده و کلينوپيروکسن (اوژیت)
ميباشد که در زمينه ای متشکل از ميکروليت های پالژیوکالز – تعدادی دانه های ریز پيروکسن ،سریسيت ،کلریت و
کمي اکسيد آهن قرار گرفته اند .بافت این نمونه پورفيریتيک است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش خاوری ورقه ،برشهای آتش فشاني توسط سنگ های آتش فشاني زیر دریایي پيروکسن آندزیتي ) (Ebpبا
ساخت بالشي پوشيده ميگردند .قطر هر بالش تا  5متر نيز مي رسد .این واحد سنگي توسط گدازه هایي از تراکيت
وتراکي آندزیت که واجد شکافهای ستوني زیبایي هستند ،پوشيده ميگردند که این واحد بدليل کوچکي گسترش به

تﻣ

نقشه در نيامده است .برشهای آتش فشاني هم چنين توسط مجموعه ای رسوبي شامل ،ماسه سنگ های توفي،
مارنهایي که گاه گچ دار ميشوند و نيز کنگلومرا و سنگ های آتش فشاني ) (Escپوشيده مي گردند .رخنمون این واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سنگي در خاور «دوشتور» نيز قابل مشاهده است که فاقد هرگونه فسيل جهت تعيين سن ميباشد.
مجموعه برش های آتش فشاني ،توف برش های تفریتي و واحد رسوبي ،توسط واحدی از پيروکسن تفریت و آناليسمدار،
متناوب با برش و گدازه و برش های آتش فشاني آناليسم دار ) (Eteپوشيده ميگردد .ریخت صخره ای این واحد نشانگر

و
اﮐﺘ

سختي زیاد و مقاومت آن در مقابل فرسایش بوده و فنوکریست های قهوه ایي رنگ آناليسم با بيشينه قطر  3سانيت ي
متر در متن خاکستری رنگ آن خود نمایي مي کند .یک نمونه از این واحد سنگي شامل فنوکریستهای پالژیوکالز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

است که اغلب به سریسيت و کمي به کربنات تجزیه شده اند .زمينه سنگ نيز شامل آناليسم (به مقدار فراوان)
وميکروليت های پالژیوکالز است.
مجموعه گدازه ها و برشهای فوق الذکر با همبری عادی توسط گدازه های آندزیت بازالتي غني از پيروکسن )  (Eb1با
ترکيب آندزیت ،بازالت و بافت پورفيریتيک با ميان الیه هایي از توف و برش پوشيده ميگردد .یک نمونه از این واحد
سنگي شامل فنوکریست های پالژیوکالز (حدود آندزین) ،پيروکسن (کلينوپيروکسن – اوژیت) بوده و زمينه سنگ نيز

زﻣﯿ

شامل ميکروليت های پالژیوکالز ،دانه های ریز پيروکسن ،مقداری کلریت و دانه های ریز اپاک است.
واحد دیگری از گدازه به صورت گدازه های آندزیتي پورفيری ) (Ealpاست که در چند نقطه به برش های آتش فشاني
متناوب با الیه های توف و هيالوکالستيت تغيير رخساره مي دهد .این واحد سنگي سری برشهای آتش فشاني ) (Ebrو

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

برشهای تفریتي ) (Etrbرا با همبری عادی ميپوشاند.
بر روی واحد ) ،(Ealpضخامت زیادی از توف ،ایگنمبریت و داسيت ،همراه با گدازه های تراتيتي – تراکي آندزیتي ) (Ed1

پوشيده ميگردد .همبری این واحد سنگي زیرین ) (Ealpبه نظر عادی نمي آید .ولي شواهد متقن مبني بر ناپيوستگي
همبری بيناین دو واحد نيز مشاهده نگردید.
واحد ) ،(Ed1همچنين شامل برش و توف (در بخش پائيني ) .گدازه های تراکيتي (در بخش مياني) و ایگنمبریت و
توف (در بخش باالیي) مي باشد .نمونه ای از توف های موجود دراین واحد سنگي شامل بلورهای پالژیوکالز است که
به کربنات تجزیه شده اند .زمينه سنگ نيز شامل کوارتز کریتپوکریستالين ،فل دسپات ،سریسيت ،اکسيد آهن و تعدادی
کاني های رسي ميباشد.

واحد) (Ed1توسط گدازه های پيروکسن آندزیتي و نيز آندزیت بازالت های مگاپورفيری ) (Epaبا فرسایش پوست پيازی
پوشيده ميگردد .واحد ) (Ed1با پوششي از واحد سنگي ) (Epaبه صورت پهنه فرسوده آبي رنگ (در باختر روستای
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ورگهان) با برجستگي های بلند منفرد و مجزا – ریخت شناسي ویژه خود را دارد .واحد ) (Edlهمچنين توسط واحد
سنگي ) (Eplنيز پوشيده ميگردد.
واحد ) (Eplشامل گدازه های التيت آندزیت پورفيری مي باشد که حالت الیه بندی دارند و گاه به واسطه دگرساني
شدید ،تغيير م اهيت داده اند .پدیده آلتراسيون هيدروترمال نيز موجب دگر ساني به صورت کائولينيتي شدن ،آلوئيتي
شدن ) (hو باالخره سيليسي )(sشدن شده است که از نظر مواد معدني واجد اهميت ميباشند.
به سمت باختر ورقه واحد ) (Eplبه صورت جانبي تبدیل به گدازه های تراکيتي ) (Eteمي گردد که گسترش کمي داشته
ولي به سمت باختر و در ورقه ورزقان از گسترش قابل توجهي برخوردار است.

ﮐﺸ
ﻮر

تداوم ولکانيسم در ورقه کليبر با گدازه های آندزیتي ) (Evaتعقيب مي گردد که به صورت هم شيب بر روی واحد )(Epl

قرار گرفته و خود نيز گسترش زیادی دارد .بطوری که به سمت جنوب تا ورقه اهر (ورقه  )1 :100 ،000نيز ادامه
ميیابد .در قاعده واحد ) ،(Evaمجموعه ای از ایگنمبریت و آندزیت ) (E iaبا گسترش کم وجود دارد .واحد سنگي ) (Eva

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همچنين در اطراف روستای کيناب و شربيت توسط مجموعه ای از گدازه و برش التيتي – آندزیتي ) (Eb1پوشيده
مي گردد :این واحد شامل برش آتش فشاني و توف التيتي و ميان الیه های گدازه ای التيتي در پایين و گدازه های

تﻣ

التيتي و التيت پورفيری ) (Elpدر باال است .یک نمونه از گدازه های مذکور شامل فنوکریست های پالژِوکالز است که
به سریسيت و بخشي از آن به اپيدوت تجزیه شده ا ند .زمينه سنگ نيز شامل ميکروليت های پالژیوکالز (احتماال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فلدسپات آلکالن) ،سریسيت ،اپيدوت و کلریت ميباشد.
آخرین فاز ولکانيسم ائوسن در کمربند اهر – کليبر منجر به تشکيل سری سنگ های آذر آواری اسيدی تا متوسط
همره با ميان الیه های گدازه ای است.
 - Ed2شامل سنگ های ایگنمبریتي – داسيتي است که گسترش آن به سمت جنوب باختری افزایش ميیابد .ویژگي

و
اﮐﺘ

آذر آواری این و احد سنگي ،باعث زود فرسا بودن آن شده و در نتيجه پهنه های کم ارتفاعي را ایجاد کرده است .
واحد ) (Ed2به صورت جانبي تبدیل به ضخامت زیادی از ایگنمبریت های ریوليتي – داسيتي ) (Eigشده که بخش
پائيني آن هم ارز واحد ) (Ed2بوده ولي بخش های باالیي آن با مرز هم شيب واحد ) (Ed2را زیر پوشش خود ميگيرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در این واحد ایگنمبریتي سه واحد سنگي تفکيک گردیده است.
 گدازه آندزیتي و آندزیتي پورفيری ) (Eanکه از نظر چينه شناختي ،جایگاه ویژه ای نداشته و در تمام بخش هایپائيني و باالیي ) (Eigمشاهده مي گردد .به همين خاطر جعبه آن را در راهنمای نقشه به صورت مثلث رسم کرده ایم.
 مجموعه ای از توف و آندزیت ) (Etanکه با گسترش بسيار کم در داخل واحد سنگي ) (Eigدیده ميشود. -مجموعه ای از توف های قطعه سنگ دار ) (Et.igداسيتي و ایگنمبریت های ریوداسيتي که باالترین بخش از ولکانيسم

زﻣﯿ

ائوسن منطقه را تشکيل ميدهند.
حوضه رسوبی مغان

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بخش شمالي ورقه مورد مطالعه ،محل رخنمون ضخامت زیادی از نهشته های نوع موالس است .این حوضه رسوبي که
با نبود قابل توجه فعاليت های ولکانيکي مشخص است .حوضه پایداری بوده که تا اواسط ميوسن ،تحت تاثير هيچگونه
رویداد تکتونيکي قرار نگرفته است.

همانطور که قبال گفته شد ،مرز حوضه رسوبي مغان با کمربند ولکانيکي ،تدریجي است .بطوری که موقعيت مکاني
برخي از نهشته ها (که در مرز بين دو حوضه قرار گرفته اند) طوری است که نمي توان آنها را بطور مشخص به یکي
از دو حوضه ارتباط داد .واحد های سنگي مذکور در ورقه الهور به کمربند ولکانيکي نسبت داده شده ،ولي شباهت
رخساره ای و عدم وجود فعاليت چشمگير ولکانيکي نسبت داده شده ،ولي شباهت رخساره ای و عدم وجود فعاليت
چشمگير ولکانيکي ،ما را بر آن داشت تا آنها را به حوضه رسوبي مغان نسبت دهيم .با این حال در راهنای نقشه،

موقعيت چينه شناختي این واحدها را آن گونه رسم کرده ایم که نهشته های مذکور در قاعده سنگ های هر دو حوضه
قرار گرفته اند.
در زیر به شرح واحدهای سنگ – چينه ای فوق ميپردازیم:
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کهن ترین واحد های سنگي موجود در حوضه رسوبي مغان شامل تناوبي نازک الیه از نهشته های تيپ فليش موالس
شامل سنگ توفي – سنگ آهک ماسه ای – شيل و سيلتستون است که بيش از  4000متر ضخامت داشته و فاقد
اثرات فسيلي نيز ميباشد.
واحد  P - Efبه صورت الیه ای حاوی واحدهای سنگي زیر است:

ﮐﺸ
ﻮر

 -E sh.sشيل های نازک الیه خاکستری همراه با ميان الیه هایي از ماسه سنگ توفي خاکستری روشن ،خوب الیه
بندی شده.
 -E sh.sتناوب نازک الیه تا متوسط الیه ماسه سنگهای توفي و شيل های خاکستری ،همراه با بين الیه های
ميکروکنگلومرا و برش.
 -Ecسکانس ضخيم الیه از کنگلومرای آتش فشاني همراه با بين الیه های ماسه سنگ ميکادار سبز رنگ و برش

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خاکستری روشن.قطعات برش عموما از جنس سنگ های آتش فشاني استدر طراحي راهنمای نقشه مورد مطالعه واحد
کنگلومرایي فوق را نيز بعنوان واحد قاعده ایي مجممعه رسوبي – آتش فشان ي کمربند ولکانيکي در نظر گرفتهایم بر
روی کنگومرای مذکور ،در کمربند آتش فشاني سری سنگ های برشي آتش فشاني قرار ميگيرد ولي در حوضه رسوبي

تﻣ

مغان ،واحدهای سنگي فوق به ترتيب بر روی واحد کنگلومرایي قرار دارند.
 - Estدر بخش پائيني نهشته های حوضه رسوبي مغان ،ضخامت زیادی از نهشته های تخریبي و کربناته به چشم

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مي خورد که ناقدیس با روند تقریبي شمال باختر – جنوب خاور تشکيل داده است .رخساره این واحد شامل ماسهسنگ،
توف و آهک برنگ خاکستری ،سبز ميباشد ،و این واحد سنگي خوب الیه بندی شده است .فسيل های موجود دراین
واحد ،سن ائوسن زیرین مياني را تائيد ميکند.

و
اﮐﺘ

Globigerapsis / Kugieri, Globigerina sp – Radiolaria. Globorotalia cf. centralis.
واحد سنگي کنگلومرایي) ، (Ecعالوه بر این که در باالترین بخش خود توسط نهشته های تيپ فليش ( با سن ائوسن)

پوشيده مي گردد .توسط مجموعه ای از برش های با قطعات آتش فشاني – ماسه سنگ های ضخيم الیه خاکستری –
سبز و کنگلومرای پلي ژنتيک )  (Ebrcsپوشيده ميگردد .در ميان این واحد تخریبي – آواری ،ظاهرا فعاليت ولکانيک به

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

وقوع پيوسته که حاصل آن برش های آتش فشاني ) (Ev1ميباشد .که ضخامت آن از  0تا  300متر تعيين ميکند.
مجموعه ای از ماسه سنگ و کنگلومرا ) ، (Ems2آخرین نهشته از زمان ائوسن پائيني – مياني است و از این پس ،با
شروع ائوسن فوقاني  ،حوضه رسوبي مغان ،باز هم عميق تر شده ،به طوری که رخساره های کوالبي نيز تشکيل ميگردد.
بطوری که در این زمان ،ردیفي از نهشته های تخریبي کم عمق شامل تناوب شيل ،ماسه سنگ همراه با عدسي های
گچ ) (Eshuتشکيل مي گردد .از این پس ،نهشته های زیر به ترتيب بر روی پائين ترین بخش ائوسن فوقاني قرار

زﻣﯿ

ميگيرند:
ولکانيکي ) (Esvuمارنهای قرمز گچ دار ) ،(Em1uبرش با قطعات آندزیتي ) ، (Ebruتناوب کنگلومرا ماسه سنگ که به سمت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

باالی ردیف رسوبي تبدیل به کنگلومرای پلي ژنتيک با جور شدگي و گرد شدگي خوب ) (Ecuماسه سنگ همراه به
ميان الیه هایي از مارن )  (Esuو باالخره نهشته های مارني گچ دار همراه با ميان الیه هایي از سيلتستون نارنجي رنگ
) (Em2uاست که آخرین نهشته های رسوبي مغان را تشکيل ميدهند.
تشکيل افق های مارني در باالترین بخش ائوسن نشان دهنده تداوم شرایط کوالبي و خشکي حوضه رسوبي مغان است
که در سرتاسرائوسن باالیي بر آن حاکم بوده است.

جهت تعيين سن واحدهای سنگي رخنمون یافته در زون مغان ،از مطالعات چينه شناختي و فسيل شناختي شرکت
نفت (گزارش شماره  – 235سال  )1961نيز بهره گرفته شده است.
بر طبق این گزارش ،واحدهای سنگي بخش پائيني زون مغان (از  Esh.sتا  ،)Ebrcsبا سازند قره سو ،قابل انطباق بوده که
با توجه به فسيل های مطالعه شده در این سازند ( Globigerinaو ،) Globigerinoidesحداکثر سن آنها ائوسن زیرین
است.
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واحد های سنگي  Ev.s ،Escو  Eshنيز با توجه به شباهت رخساره ای و موقعيت چينه شناختي با سازند «قره آغاج »
قابل انطباق بوده که این سازند با توجه به فونهای  Globigerinaو  ،Globorotaliaدارای سن ائوسن مياني است.
سایر واحدهای سنگي در زون ساختاری مغان که به عنوان واحدهای سنگي ائوسن باالیي معرفي شده اند نيز با سازند
شکرلو معادل بوده که با توجه به ميکروفسيل های موجود در آن ،سن ائوسن مياني ؟  -باالیي را دارا ميباشد.
توده های نفوذی الیگوسن

در ورقه کليبر ،همانند ورقه های «ورزقان» و « سيه رود» در باختر و ورقه «الهرود» در خاور ،فعاليت های ماگمایي
بعد از ائوسن ،نقش عمده ایي در زمين شناسي منطقه را ایفا نموده است .این فعاليت ها ،بيشتر به صورت توده های

ﮐﺸ
ﻮر

نفوذی تظاهر نموده است .نظير این توده های نفوذی (با سن یکسان) ،همچنين در چهار گوشه های
 1:250، 000ميانه و زنجان نيز با برونزد های گسترده ای ،قابل مشاهده است که اغلب بخش های مرتفع ارتفاعات را

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با اشکال گنبدی ساخته است.
در ورقه مورد مطالعه نيز این فعاليت های ماگمایي بيشتر در بخشهای شمالي و جنوب باختری برونزد پيدا کرده است.
در جنوب شهر کليبر ،توده نفوذی گنبدی شکلي در ابعاد  10 × 15کليومتر برونزد دارد که با توجه به پوشش جنگلي

تﻣ

انبوه آن ،بررسي آن تا حدی مشکل ساز است .این توده نفوذی که به توده نفوذی نفلين سينيت کليبر معروف شده
است ،بطور کلي متشکل از سه رخساره نفوذی استکه عبارتند از :سنگ های سينيتي ) ،(Osnنفلين سنيتيت )  (Onsو

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نفلين گابرو ).(Ongb
ماگما ،در این توده نفوذی ،ماگمای آلکالن تحت اشباعي است که به نظر ميرسد دارای منشا عميق است .در واقع این
ماگما ادامه فعاليت ماگمایي آلکالن ائوسن در اليگوسن ميباشد.

و
اﮐﺘ

یک نمونه از سنگ نفلين سنيتيت ،دارای بافت دانه ای نسبتا درشت با رنگ هوازده خاکستری است که در آن دانههای
فلدسپات آلکالن به فراواني یافت مي شود و کاني های مافيک آن نيز کوچکتر از کاني های فلسيک ميباشد .کاني های

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

تيره آن عبارتند از اورژیت ،آمفيبول و مقدار کمي بيوتيت .کاني نفلين در اشکال اتومورف و در اندازه های درشت (تا
 4/5سانتي متر) نيز در زمينه سنگ دیده ميشود.
در حاشيه جنوبي این توده نفوذی ،و در نواری به پهنای  3کيلومتر ،به شکل گابروی نفلين دار قابل مشاهده است که
روند تقریبا خاوری – باختری است و بخش گس ترده ای را در جنوب توده اشغال نموده است یک سنگ فروکرات
ميباشد .وجود سيستم های درزه معموال عمود بر هم نيستند و حجم هایي بشکل متوازی السطوح توليد مينمایند

زﻣﯿ

اشکال مکعبي را به سنگ داده است .به نظر مي رسد سيستم درزه های فوق تکتونيکي نبوده و از نحوه سرد شدن و
فرسایش بعدی حاصل شده باشد (باباخاني گفته شفاهي) بلورهای درشت فلدسپات و کاني های تيره (بيوتيت ،آمفيبول
و پيروکسن) همراه با بلورهای صورتي رنگ نفلين در آن با چشم غير مسلح دیده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بافت سنگ گرانوالر و کاني های موجود در سنگ عبارتند از:
–پالژیوکالز با ترکيب آندزین تا البرادور که بطور اندکي سوسوریتي شده است.
– آمفيبول سبز (هورنبلند) که تا اندازه ای کلریتي شده است.
– پيروکسن از نوع اوژیت که بعضا در حواشي به آمفيبول تبدیل شده است.
– نفلين به مقدار اندک حدودا  %5در اشکال بي شکل بين بلور های پالژیوکالز را پر کرده است.
– کاني های فرعي آپاتيت اسفن و اکسيد آهن است که مقدار اکسيد آهن آن  %5کل سنگ است .آپاتيت در اندازههای
بلور کوچک و سالم در متن سنگ و هم بصورت انکلوزیون در آمفيبول ها دیده ميشود.

نام سنگ – نفلین گابرو.

کاني های آمفيبول به صورت ثانوی به وسيله مان يتيت جانشين شده و کاني های اسفن ،اپيدوت ،و آپاتيت نيز ،به
عنوان کاني های فرعي در متن سنگ دیده ميشوند.
به علت نفوذ توده نفلين سينيتي در سنگ های کرتاسه باالیي ،هاله دگرگوني مجاورتي ضعيفي در سنگ های کرتاسه
ظاهر شده است .که سبب تبلور مجدد سنگ آهک وميکروفسيل های موجود در آن شده است که نفوذ محلولهای
8
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گرمابي در امتداد این هاله به سبب دگرساني سنگ مادر و ظهور کاني سازی بسيار ضعيف دگرگوني مانند(پيریت)
شده است.
 - Ogاز دیگر توده های نفوذی در محدوده مورد مطالعه ،رخساره نفوذی ،بيشتر با ترکيب گرانتيوئيدی است که به هم
ب ه صورت توده های طویل و هم به صورت گنبدهای منفرد ،به ویژه در بخش مرکزی و جنوب ورقه کليبر برونزد دارند.

ﮐﺸ
ﻮر

روند عمومي این توده ها تقریبا شمال باختر – جنوب خاوری است که ادامه گسترش باختری آن در ورقه مجاور (ورقه
ورزقان) .در سه نقطه در مجاورت این توده های نفوذی اس کارنهای دگرگوني بعدی بوجود آمده که حاوی کانه های
مس نيز ميباشد .در مجاورت این توده ها و در پيرامون روستای گاودل و مزرعه نيز کاني سازی به وقوع پيوسته است.
ترکيب شيميایي این سنگ های ماگماتيک در حد کوارتز دیوریت گرانيت و گرانودیوریت ،متغير است .سطح فرسایش
آن خاکستری و سطح شکست آن صورتي روشن ميباشد.بافت آن نيز دانه درشت و متوسط بوده و کانيهای مافيک

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همچون آمفيبول و بيوتيت نيز در آن به وضوح قابل مشاهده اند .ضمن آنکه کاني های کوارتز و فلدسپات پتا سيک به
مقدار کمتر وجود دارند .کاني های فرعي موجود در سنگ عبارتند از آپاتيت اسفن و کانيهای کدر.
در رخساره دیوریتي) ،(Odبافت عموما دانه های متوسط تا درشت بوده و فنوکریست های آن ،بيشتر پالژیوکالز است

تﻣ

که در زمينه ای از پالژیوکالز ،هورن بلند و کوارتز (به صورت بي شکل قرار دارند.
ماکل آلبيت و کارلسباد در پالژیوکالزها قابل مشاهده اند و پالژیوکالزها نيز از هسته به سمت خارج ،دگرسان شدهاند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ترکيب پالژیوکالز ها در حد آندزین تا البرادور بوده و کاني های کدر (همچون ایلمنبت و هماتيت) به همراه کلریت،
اپيدوت و به مقدار کم آپاتيت نيز ،در سنگ موجود ميباشند .ترکيب این سنگ ها گاه در حد کوارتز دیوریت نيز تغيير
ميیابد.

و
اﮐﺘ

رخساره های آپليتي به صورت محلي (در بخش های مياني و جنوبي) در توده های نفوذی گرانيتوئيدی وجود دارند
که دارای بافت ریز دانه بوده و در زمينه حاوی  50 – 55درصد فلدسپات آلکالن 10 ،درصد پالژیوکالز سدیک و 35

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درصد کوارتز ميباشد .کاني های فرعي آن نيز شامل کلریت ،مانيتيت و کاني های رسي است که در متن سنگ پراکنده
اند.
هم چنين درون توده گرانيتوئيدی ،سنگ های پگماتيتي درون شکاف ها و شکستگي ها تشکيل رگه های پگماتيتي
داده که دارای کاني های بسيار درشت بيوتيت ،موسکویت ،کوارتز و فل دسپات است .هيچگونه کاني سازی مهمي دراین
رگه ها مشاهده نگردید .یک نمونه از این سنگ ،حاوی  50درصد فلدسپات آلکالن است که سطح آن کم و بيش

زﻣﯿ

کائولينيتي شده است .کوارتز در حدود  35درصد سنگ را تشکيل داده و از کاني های فرومنيزین ،بيوتيت وجود دارد
که به اپيدوت و کلریت دگرسان شده است .کاني های کدر نيز  3تا  5درصد زمينه سنگ را تشکيل داده اند.
در بخش های مرکزی و باختری ورقه و درامتداد گسله های اصلي ،سنگ های آتش فشاني اسيدی با ترکيب ریوليت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در سطح زمين جایگزین شده اند ) (Orکه از نقطه نظر ترکيب سنگ شناختي با سنگ های نفوذی گرانيتي قابل
مقایسه اند.

پلیوسن – کواترنری

درحواشي بيروني جنوب ورقه،رخساره های سيلتستون ،کنگلومرای ولکانوژنيک ،همراه با مارن و برش ولکانيکي ،
ایگنمبریت ،واحد سنگي پليوسن را تشکيل مي دهد .در ناحيه باختری ورقه کليبر ،هم چنين فعاليت های ماگمایي،

تشکيل گنبدهای ولکانيکي ) (Pltaرا نموده است که احتماال مربوط به فعاليت ماگمایي اوائل پليوسن ميباشد و گسترش
نحوه این واحد در ورقه ورزقان (ورقه باختر محدوده مورد مطالعه) .ترکيب عمومي آن تراکي آندزیت با بافت ميکروليتي
پورفيریک است .ریخت شناسي این گنبدها وجه تمایز آنها با واحدهای آتش فشاني کواترنری است.
کهن ترین واحد سنگ آتش فشاني ،مربوط به کواترنری گدازه های جریاني بازالتي ) (Qbsاست که در اطراف روستای
اسبه قليان رخنمون های مشخصي ا زآن قابل مشاهده است .یک نمونه از این واحد های سنگي دارای بافت ميکروليتي
جریاني است که فنوکریستهای پيروکسن در متني از پالژیوکالز ،پيروکسن و کانه های آهن قرار دارد .در این نمونه
فضای بين فلدسپات ها توسط کاني های رسي پر شده است.
9
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فلدسپات ها بيشتر از نوع پالژیوکالز هستند واحتمال دارد که بخشي از فلدسپات ها از نوع فلدسپات پتاسيم دار باشد
که به صورت ميکروليتهای سانيدین ظاهر شده است.
بر روی سنگ های بازالتي ) ، (Qbsگدازه ای جریاني با ترکيب تراکي آندزیت)  (Qtaقرار دارد .بافت آن تراکيتي و
فنوکریستهای پيروکسن (اوژیت) در متني جریاني از فلدسپات ها و اوژیت و مانيتيت قرار دارد .نمونه ميکروسکوپي
این واحد سنگي ،حاوی مقدار زیادی کاني کدر است.
نهشته های آبرفتی کواترنری

آبرفتهای کواترنری در ورقه مورد مطالعه ،بدليل سيمای کوهستاني ،گسترش چنداني نداشته و فقط به صورت محدود

ﮐﺸ
ﻮر

در کوهپایه ها تشکيل شده .با این حال ،آبرفتهای مذکور را براساس نوع مصالح و سطح ترازی که اشغال کرده اند و به
سه دسته تقسيم گردیده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 - Qt1با عناصر قلوه ای و شني و گاه ماسه ای ،بدون سيمان و به صورت ناپيوسته ،سطوح توپوگرافي بلندتر را اشغال
کرده و بيشتربه صورت پادگانه هایي منفرد قابل مشاهده اند .خاستگاه آنها سيالبهایي است که درفاز رسوبگذاری
کواترنری ایجاد ميشده است.

تﻣ

 -Qt2این آبرفتها هم از نوع مصالح و هم از نظر سطح ترازی که تشکيل یافته اند ،با آبرفتهای  Qt1تفاوت دارند .مصالح
این آبرفتها  ،اگرچه درشت دانه هستند ،ولي مصالح ریز دانه همچون ماسه های ریز دانه سيلت نيز در این آبرفتها دیده

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميشود .این پادگانه های کم ارتفاع نيز به صورت پراکنده و به شکل لکه هایي ناپيوسته با ابعاد چندان بزرگ تر
سرتاسر منطقه گسترش داشته ولي ابعاد بزرگي ندارند.
 -Qalجدید ترین آبرفتها در ورقه کليبر ،آبرفتهایي است که در رودخانه هایي همچون قره سو – کليبر چای و سایر

زمين ساخت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بتن و یا خاکریز مورد استفاده قرار گيرند.

و
اﮐﺘ

رودخانه یا تشکيل شده و یا در حال تشکيل هستند .عناصر متشکله آن ،با توجه به موقعيت توپوگرافي ،متفاوت
ميباشند .ولي در مجموع ،عناصر این آبرفتها ،درشت دانه بوده و در برخي نقاط مي توانند به عنوان منابع قرضه جهت

ورقه کليبر در زون ساختاری البرز – آذربایجان قرار دارد که اصطالحا به کوه های «قره داغ – ارسباران » موسوم است.
در این زون ساختاری (ورقه کليبر) ،دو منطقه قابل تشخيص و تفکيک است :حوضه رسوبي فعال و فالت ولکانيکي
اهر – کليبر ،که بخش اعظم این دو حوضه توسط مجموعه ای از گسله های واژگون و نرمال جدا ميگردد.

زﻣﯿ

– حوضه رسوبي فعال با ضخامت زیادی از نهشته های تخریبي تيپ موالس همچون کنگلومرا – ماسه سنگ و نهشته
های گچ دار و نيز فقدان فعاليت ماگمایي قابل توجه ،مشخص مي گردد .این حوضه ،در واقع ،بخشي از زون چين
خورده ای است که با روند تقریبي خاوری – باختری ،در انتهای خاوری خود ،به چين های شمال باختر – جنوب خاور

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

طالش مي پيوندد .چين خوردگي در این حوضه ،شدید و چين ها در عين حال نامتقارن نيز ميباشند .بطوری که شيب
زیاد الیه ها به ویژه در دامنه شمال چين ها ،باعث برگشتگي الیه ها در بخش هایي از نهشته های این حوضه گردیده
است .نمونه بارز برگشتگي الیه ها را مي توان در شمال هوراند مشاهده کرد .با این همه خرد شدگي قابل توجهي در
الیه های سنگي این حوضه وجود نداشته (بدليل ماهيت سنگ شناختي) و هر الیه براحتي قابل ردیابي است .انحنا و
پيچ و خم در محور چين ها ني ز از جمله ویژگي های این حوضه رسوبي است .این تموج و تغيير در راستای محور چين
ها ،که به پوشش رسوبي آتش فشاني – رسوبي پالئوژن محدود ميگردد ،به صورت محلي در منطقه مورد مطالعه و
ورقه های پيرامون قابل مشاهده است .بر طبق گزارش اهر ،این پدید مي تواند نتيجه جنبشهای طولي در راستای
مناطق شکستگي  ،Fracture Zoneدر پي سنگ ناحيه باشد.
گذر از حوضه رسوبي مغان به فالت ولکانيکي کليبر – اهر با کاهش شدت چين خوردگي ،تغيير ویژگي های سنگ
شناختي و روند غالب ساختاری ،همراه است.
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فالت ولکانیکی کلیبر – اهر :این محدوده با مجموعه گسترده از سنگ های آتش فشاني – نفوذی و فرایندهای وابسته
به آنها ،همچون دگر ساني گرمابي و دگرگوني مشخص ميگردد .واحد سنگي دراین منطقه ،به صورت مالیم چين
خورده با چين هایي با دامنه زیاد مشخص مي شوند .عالوه بر این ،به دليل ماهيت فيزیکي واحدهای سنگي موجود در
این منطقه ساختاری ،گسلش نيز بسيار چشمگير تر از حوضه مغان است که باعث خرد شدگي  ،پيچش و تموج در
روند الیه ها گردیده است و نهشته های رسوبي موجود در این منطقه ،دارای رخساره ژرف دریایي تا نيمه ژرف
ميباشند.
روند ساختاری عموما شمال باختر – جنوب خاور است که حاصل فاز تکتونيکي پيش از نئوژن ميباشد .روند مذکور ،

ﮐﺸ
ﻮر

با روند جایگيری توده های نفوذی گرانيتي – مونزونيتي پالئوژن نيز مشخص ميگردد .ظاهرا تشکيل و تفکيک دو
حوضه رسوبي زمين ساختي مغان و فالت کليبر – اهر (در پالئوسن پيشين) ،به صورت بطئي و تدریجي صورت گرفته
است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسلش

گسلش از جمله ساختمان های تکتونيکي است که تقریبا در تمامي سطح منطقه مورد مطالعه ،و بویژه در فالت

تﻣ

ولکانيکي کليبر – اهر ظهور پيدا کرده است .زمان اصلي در منطقه کليبر را به فاز نهایي آلپي نسبت داده ميشود.
از نقطه نظر منشا دو تيپ گسلش فشاری و کششي و از لحاظ ساز وکار ،هر سه دسته گسلهای واژگون ،نرمال و
راستالغز ظهور پيدا کرده اند که در توضيح حاضر ،گسلهای موجود براساس ساز وکار توضيح داده ميشوند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گسلهای واژگون

این گسلها فقط در بخش شمالي ورقه وجود دارند که عبارتند از گسل واژگون منجاو – گسل تراسيتي هوراند و گسل

و
اﮐﺘ

واژگون ،تراستي مخ تکان.
دو گسل منجاو و هوراند ،در پالن به صورت خطوطي منحني با تحدب به سمت جنوب باختری ظاهر شده اند که خود

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

گویای نيروهای فشارشي وارده از شمال خاور ورقه است .حال آنکه گسل مخ تکان ،دارای تحدب به سمت شمال
خاوری است .در هر سه گسل ،مولفه راستالغز (چپ بر) نيز قابل ردیابي ميباشند.
شيب گسل منجاو ،65 ،گسل هوراند 80 ،و گسل مخ تکان  85درجه است که جهت شيب هر سه گسل به سمت
شمال خاوری است .ولي در بخش جنوبي گسل هوراند ،شيب گسل تا  34درجه کاهش یافته و به صورت رورانده ظاهر
شده است .ضمن آنکه شيب گسل مخ تکان نيز تا  30درجه کاهش ميیابد .گسل مخ تکان ،بخشي از مرز جدا کننده
حوضه مغان و فالت کليبر – اهر را تشکيل ميدهد.
هر سه گسل با توجه به ساز وکار خود ،باعث حذف بخشهای زیادی از واحد های سنگي شده اند.

زﻣﯿ

گسل های نرمال (عادی)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

این گسل ها ا ز روند خاصي تبعيت نمي کنند ،بلکه هر سه روند عمده در آنها قابل مشاهده است :شمال – جنوب ،
شمال خاور – جنوب باختر – جنوب خاور .در ميان گسلهای نرمال ،دو گسل مجيد آباد – کيناب و گسل تکلي داغ،
از نظر طول و کارسازی ،از سایر گسلها ،متمایز ميباشند:

گسل مجید آباد – کیناب

از ضلع شمال خاوری نقشه آغاز شده و با روند شمال خاور – جنوب باختر تا مجيد آباد امتدا یافته و سپس در آیدین

لو به سمت جنوب خاور خم شده و با همين روند (گسل کيناب) از جنوب خاوری ورقه خارج مي گردد .شمای کلي
گسل مجيد آباد – کيناب ،خطي منحني است با تحدب به سوی باختر ،طول این گسل در ورقه کليبر در حدود 15
کيلومتر بوده و شيب آن نزدیک به قائم است .مولفه راستا لغز (به هر دو صورت چپ بر و راست بر) نيز در آن دیده
ميشود .گسل مجيد آباد – کيناب در بخش های شمالي ،دو گسل واژگون منجاو و هوراند را نيز قطع کرده است.
گسل عادی تکلی داغ

راستای این گسل شمال – جنوب است که از شمال روستای چای کندی (محل تقاطع با گسل عربشاهي)  ،آغاز شده
و سپس با روند شمال – جنوب ،از بخش جنوبي ورقه خارج مي گردد .طول این گسل در ورقه کليبر ،در حدود 20
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کيلومتر بوده و شيب آن نيز نزدیک به قائم است .جهت شيب آن نيز گاه به سمت خاور و گاه به سمت باختر ميباشد.
شمای این گسل در پاالن ،این تصور را در زمين ایجاد مي کند که شاید این گسل ،دنباله گسل مخ تکان باشد که
توسط گسل عربشاهي از یکدیگر جدا شده و سپس در حدود  500متر از محل خود جا به جا شده اند( .مولفه راستالغز
گسل عربشاهي ،در حدود  500متر جا به جایي در الیه ها ایجاد کرده است) .البته هيچ ساز و کار فشاری در امتداد

ﮐﺸ
ﻮر

گسل تکلي داغ یافته نشده است ،بلکه اثرات این گسل به همراه خط واره ایي شمالي – جنوبي که در فاصله تقریبي
 4کيلومتری گسل تکلي داغ و به موازات آن قرار دارد ،که باعث تموج و پيچش در روند الیه بندی و گاه تکرا ر بعضي
از الیه ها شده اند و از نگاه تشکيل مواد معدني معبری جهت عبور محلولهای گرمابي و تشکيل کانه های فلزی بوده
اند.
گسل های راستالغز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از مهمترین این گونه گسلها ،گسل راستالغز عربشاهي است .شيب این گسل  80درجه به سمت شمال و نوع حرکت
آن بر است .دنباله باختری این گسله ،احتماال از جنوب شهرستان کليبر گذر ميکند.
مقدار جابه جایي توسط این گسل (براساس نقشه حاضر) ،در حدود  500متر تخمين زده ميشود که باعث حذف و یا

تﻣ

تکرار بعضي از واحد های زمين شناسي نيز شده است.
عالوه بر گسل های فوق الذکر ،گسلهای متقاطع فراواني با روند شمال باختر – جنوب خاور و شمال خاور – جنوب
باختر نيز در ورقه کليبر ظهور پيدا کرده اند که عليرغم فراواني ،عملکرد چنداني در ساختار منطقه ندارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پارینه جغرافيا )(Paleogeography

قدیمي ترین فاز کوهزایي در محدوده مورد مطالعه ،مربوط به کيمری پسين است که اثرات آن به صورت فرایش

و
اﮐﺘ

) (Upliftingحوضه ،باعث حذف یا عدم رسوبگذاری نهشته های قبل از کرتاسه باال شده است .به همين دليل ،قدیمي
ترین نهشته ای که با ناهمسازی بر روی سنگهای دگرگون شده (با سن قبل از کرتاسه) قرار ميگيرد ،متعلق به کرتاسه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باالیي ميباشد .در هنگام وقوع این فاز تکتونيکي ،حوضه مغان و فالت کليبر – اهر ،به صورت یکپارچه بوده و تغييرات
در هر دو حوضه یکسان بوده است .ظاهرا بعد از وقوع حرکات تکتونيکي الراميد (پالئوسن پيشين) ،این دو حوضه به
صورت بطئي و تدریجي از یکدیگر جدا و ویژگي های متفاوتي به خود ميگيرند .در بخش شمالي ورقه ،حوضه ک
عمق مغان ،محل رسوبگذاری نهشته های تخریبي تيپ موالس ميگردد .حال آنکه در جنوب ،فالت ولکانيکي کليبر
– اهر بدليل تاثير پذیری از حرکات کششي فاز الراميد (که متعاقب حرکات فشارشي در حوضه به وجود آمده) و ایجاد

زﻣﯿ

شکاف در پوسته ،محل ظهور ولکانيسم (به ویژه ولکانيسم آلکالن ائوسن) به همراه تشکيل نهشته های آذر آواری
مربوطه ،در یک محيط دریایي است الزم به توضيح است که اثرات فاز کوهزایي الراميد ،به صورت ناپيوستگي محدود
و همراه با رخساره کنگلومرایي و ماسه سنگي ،فقط در قاعده واحدهای سنگي مغان مشاهده ميگردد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

جنبش های فشارشي فاز کوهزایي آلپي مياني (پرنين ) ،که باعث پين خوردن سنگهای ولکانيکي ائوسن (در قلمرو
فالت کليبر – اهر) شده و ف از زمين ساختي جایگيری توده های نفوذی با ترکيب اسيدی در شکافهای پوسته زمين
تحقق یافته است .جنبش های فوق الذکر در گزارش «شرح نقشه زمين شناسي اهر» به جنبش های تکتونيکي پالئوژن
پسين منسوب شده اند.
روند چين خوردگي ها شمال باختر – جنوب خاور است که این وند با رون د جایگزیني توده های گرانيتي هم خواني

دارد .روند مزبور در امتداد گسل های سراسری بوده و شاید ضعيف ترین نقاط پوسته دراین منطقه باشد .خطي بودن
توده های نفوذی ،همين گسل ها و شکافها  ،کانالهای خوبي برای هدایت محلولهای کانه سازی بوده و شاید بتوان
گفت که گسل های م زبور ،یکي از کنترل کننده های مهم کاني سازی در ورقه مورد مطالعه بوده اند.
ظاهرا جنبش های تکتونيکي پالئوژن پسين و نئوژن باعث فرایش) (Upliftingفالت کليبر – اهر شده و در بخش
جنوبي این فالت ،حوضه فروافتاده آن با روند خاوری – باختری تشکيل شده که محل انباشته کوالبي نئوژن گردیده
است (حوضه بزرگ نئوژن تبریز – سراب).
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فازهای کششي انتهای کوهزایي آلپ پسين نيز به صورت گدازه های با ترکيب متوسط (بيشتر آندزیتي) در منطقه
مورد مطالعه واکثرا درامتداد راه اهر – کليبر قابل مشاهده است.
زمين شناسي اقتصادی

بخش عمده کاني سازی در ورقه کليبر ،محدود به فعاليت های نفوذی با ترکيب دیوریت تا گرانيت است .که برونزد

ﮐﺸ
ﻮر

آنها از ورقه «سياه رود» در چهار گوش تبریز شروع شده و به سمت اردبيل امتداد ميیابد .بيشترین برونزد توده های
نفوذی و آلتراسيون های گسترده همرا ه با کاني سازی در ورقه ورزقان ،ورقه کليبر و چهار گوش تبریز است .ادامه
همين فعاليت های آذرین ،در بخش باختری ورقه مورد مطالعه (در کوه شيور داغ) به صورت پدیده اسکارن و در
جنوب کليبر به صورت توده نفلين سينيتي مشخص است.
در کوه شيور داغ (در شمال روستاهای جوان شيخ و گاودل) نيز ميتوان در همبری واحدهای رسوبي – آتش فشاني

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه و ائوسن از یک سو و توده های کوچک نفوذی از سوی دیگر که دگرساني قابل مالحظه ای از آهن ومس (به
صورت اکسيد و سولفور) به وجود آمده است .عالوه بر این ،کاني های اپيدوت ،گرونا ،مانيه تيت و سایر کاني های
اسکارن نيز قابل مشاهده است .در شمال روستای گاودل نيز در همبری ها شيست های ميکادار ،کاني سازی مس

تﻣ

دیده مي شود .البته در این نقطه ،کاني سازی ،گستردگي کاني سازی روستای مزرعه جوان شيخ را ندارد .با اینکه رگه
ها و رگچه های پگماتيتي نقشي اساسي در کاني سازی م نطقه داشته است .وليکن توان اقتصادی ندارد.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

توده نفلين سينيتي کليبر بدليل دارا بودن توان معدن آلومينيوم از اهميت ویژه ای برخوردار است .این سنگ از نظر
بافت متغير بوده واز نظر مقدار سيليس ،تحت اشباع مي باشند .در عين حال ،فلدسپاتوئيد آن شامل نفلين ،آناليسم،
س وداليت نيز فراوان است .و با توجه به حضور آلومي نيوم فراوان در شبکه کاني های فلدسپاتوئيد ،توان این سنگها از

و
اﮐﺘ

نقطه نظر اقتصادی باالست .بخش های پرعيا ر دراین توده نفوذی ،بيشتر در شمال ،جنوب  ،و باختر و توده پراکندهاند.
ترکيبات مس نيز به صورت رگه ورگچه د ر منا طق دگر سان شده به صورت گسترده قابل مشاهده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در سنگهای ایگنمبریتي شمال آرپزان نيز ترکيبات مس به صورت ماالکيت ،آزوریت و پيریت به صورت رگچه ها قابل
مشاهده اند .در حفرات موجود در ایگنمبریت های منطقه ،تجمع زیاد اکسيد آهن بطور ثانوی است .در حوالي کردلر
و اسب ه قليان نيز اندیس های مس به صورت ماالکيت و مناطق دگرسان شده به فراواني وجود دارند .در گرانيت های
شمال روستای گاودل ،رگچه های مينراليزه کالکوپيریت دار و در سنگهای ولکانيکي بازیک (در شمال همين توده
نفوذی) و در همبری آن با توده ،نفوذی ،ميتوان رگچه های پيریت ،کالکوپيریت ،ماالکيت و آزوریت را مشاهده کرد.
در سنگ آهک کرتاسه رخنمون یافته در شمال آق درق نيز تاثير نفوذ توده نفوذی ،غير از تبلور سنگ آهک ،موجب

زﻣﯿ

تمرکز پيریت نيز گردیده است .

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رگه های پگماتيتي و رگچه های مينراليزه آهن دار موجود در ميکروگرانيت جنوب کوه هشت سر ن يز نشانگر فعاليت
گرمابي است .ضمن آنکه رگچه های پيریت از کاني های اصلي است.

ذکر این نکته نيز ضروری است که به لحاظ تازه بودن سنگهای توده نفوذی کليبر ،این سنگ ها به لحاظ رنگ های
متنوع ،کاني های متنوع ،ميتواند جهت مصارف تزیيني ،استفاده شود.
سنگ های نفوذی شي ور داغ نيز توان معدني مناسبي را نيز برای سنگهای تزیيني و ساختماني دارا ميباشد .سنگهای
تراکيتي کوه مانبران نيز به لحاظ نزدیکي به جاده دسترسي ،قابل استفاده ميباشد .نظير همين ویژگي ها نيز در سنگ
های گرانيتي و دیوریتي شمال قلعه ملک وجود دارد .سنگ های نفوذی گرانيتي کيناب و شيشه نيز مصرف سنگ ها

تزیيني را دارا ميباشد.
ضمیمه توضیح سنگ شناسی سنگ های دگرگونه شمال کلیبر

سنگ های آمفيبول شيست منطقه (رخساره شيست سبز) در مقطع نازک دارا ی بافت گرانوبالستيک تا نماتوبالستيک
بوده و در آن بلورهای کوارتز بصورت بي شکل و بعضا فلدسپات (اساسا آلبيتي) در زمينه سنگ به فراواني قابل مشاهده
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بوده و یک بافت موزائيکي را پدید آورده است .مرز ميان دانه ها به صورت نامنظم و مضرس است و به علت تبلور
مجدد رشد و بزرگ شدگي در حاشيه بلورها اتفاق افتاده است .بلورهای هورنبلند سبز حدودا  40 – 35درصد حجم
سنگ را تشکيل مي دهد .کاني های اوپاک و اسفن و آپاتيت کاني های فرعي این سنگ محسوب ميشوند.
دیگر سنگ های دگرگونه در بخش مرکزی طاقدیس شمال کليبر سنگ های فلدسپات ،کوارتز ،بيوتيت ،کلریت شيست

ﮐﺸ
ﻮر

است که در زیر ميکروسکوپ بافت گرانوبالستيک را نشان داده و شامل کاني کوارتز نيمه شکل دار تا بي شکل با
خاموشي موجي است .فلدسپات موجود در مقطع پالژیوکالز (عمدتا آلبيتي) است و با ماکل آلبيت و کارلسباد ظاهر
مي گردد .بيوتيت به صورت بلورهای ورقه ای نيمه شکل دار و کلریت بعضا بصورت بلورهای ورقه ای بي شکل (پرکننده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

فضاهای موجود بين بلورها) مشاهده مي گردند .مسکویت به مقدار اندک بين بلورها قرار دارد .کاني های فرعي را در
این نمونه اسفن ،اوپاک و آپاتيت است.
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