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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  – 5466اهر
جغرافيا و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

ناحيه مورد مطالعه از نظر تقسيمات کشوري در استان آذربايجان خاوري و در باختر کوه سبالن واقع است .نقشه در
برگيرنده اهر به شماره  5466ميباشد که بين طول جغرافيائي ΄ 47˚،00تا ' 47º،30خاوري و عرض جغرافيائي ΄38˚ ،00
تا ' 38º،30شمالي قرار دارد .مهمترين شهر در اين ناحيه اهر است که در شمال خاوري تبريز و به فاصله 110

کيلومتري آن قرار گرفته است از بخشهاي مهم آن ميتوان هريس و مهربان را نام برد .راه آسفالته تبريز  -اهر و بستان
آباد  -مهربان  -اهر از راههاي ارتباطي به اين منطقه ميباشند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کوه اوغالن داغ با ارتفاعي در حدود  2900متر و بستر رود اهر (اهر چاي) در حدود  350متر از سطح دريا بلندترين
و پست ترين محلهاي موجود در اين منطقه ميباشند.
رودهاي مهمي منطقه را مشروب مينمايند که مهمترين آنها رود اهر (اهر چاي) ميباشند که از ارتفاعات پير شفا

تﻣ

سرچشمه گرفته و پس از پيوستن به رود قره سو و ارس به درياي خزر ميريزد .طول اين رود از محل سرچشمه تا رود
ارس حدود  240کيلومتر ميباشد .رود قابل ذکر ديگر تلخه رود (آجي چاي) است که پس از عبور از جنوب منطقه به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درياچه اروميه مي ريزد .دامنه شمالي کوه اوغالن داغ را جنگلهاي انبوهي که از درختان بلوط ،افرا و انواع ديگر درختان
جنگلي تشکيل شده ،پوشانيده است .با توجه به فراواني آب و مساعد بودن خاک ،منطقه از نظر کشاورزي و دامپروري
بسيار مناسب ميباشد .محصوالت کشاورزي اين منطقه بيشتر شامل غالت ،ميوه و حبوبات ميباشد .در دره اهر ،قره

و
اﮐﺘ

سو ،دره ارس و نيز در حوالي مشکين شهر برنج نيز کشت ميگردد .صنايع دستي اين ناحيه معموال گليم بافي و قالي
بافي است که يکي از صادرات عمده اين منطقه محسوب مي گردد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در بخش جنوبي منطقه بعلت اينکه بيشتر رخنمونها را سنگهاي رسوبي تشکيل داده اند داراي ساختمانهاي تاقديس
و ناوديس بسيار مشخص است .در جنوب مهربان ،ناوديس بسيار بزرگي از نهشته هاي نئوژن با محور شمال باختري
 جنوب خاوري را ميتوان مشاهده نمود ،در ناحيه شمال اين ناوديس بعلت اينکه نهشته ها بيشتر مارني هستند ،ساختمانهاي مشخصي ديده نمي شود و رخنمونها تا اندازه اي هموار و کم ارتفاع ميباشند .در مرکز و شمال منطقه
اکثر رخنمونها م ربوط به سنگهاي آذرين است که بعلت داشتن مقاومت زياد در برابر فرسايش بيشتر ارتفاعات اصلي
را تشکيل ميدهند.

زﻣﯿ

نهشته هاي جوان دوره کواترنر بصورت نهشته هاي يخچالي و آبرفتهاي رودخانه اي در يال شمالي گوشه داغ ،اوغالن
داغ و در اطراف رود اهر ديده مي شوند ،که بعلت موقعيت خاص اين نهشته ها آثار بسياري از زمين لغزه ها ()Landslide

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در يال شمالي گوشه داغ مشاهده ميگردد.
حوضه هريس درياچه اي بوده که نهشته هاي دانه ريز و نرم که اغلب مارني هستند در آن تشکيل گرديده است.
ضخامت اين سري که در شمال خاوري هريس توسط يک زمين لغزش برش داده شده است در حدود  100متر تخمين

زده ميشود.

چينه شناسي
کرتاسه

قديمي ترين فسيلهاي بدست آمده در منطقه مورد مطالعه مربوط به زمان کرتاسه باالئي يعني آشکوب هاي کونياسين
 -کمپانين  )campanian – coniacian( -ميگردد .واحدهاي کرتاسه باالئي بيشتر از گدازه هاي آندزيتي تا آندزيتي
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بازالتي همراه با مواد آذرآواري و نهشته هاي رسوبي تشکيل گرديده است ،که تنها در چند ناحيه در قسمت باختري
و شمال باختري مشاهده و بصورت واحدهاي زير معرفي ميگردند.
 – K 2v1شامل سنگهاي آذرآواري با ترکيب اسيدي همراه با شيلهاي سيليسي و بخشي هم داراي مقدار کمي سنگهاي
آتش فشاني بازيک ميباشد که بيشتر در محيط زيردريائي ( )submarineتشکيل گرديده اند .امتداد اليه ها معموال
" N30ºEو شيب آنها  23ºSEميباشد .در بعضي نواحي بعلت خردشدگي ،رگه هائي از کلسيت و سيليس ثانوي بمقدار
کم در آنها تشکيل شده است .حد زيرين اين واحد در منطقه مشخص نميباشد.
 – K 2v2اين واحد در واقع رخساره جانبي از واحد  K2v1ميباشد و بيشتر شامل آندزيت پورفيري ،بازالت هاي اوليوين

ﮐﺸ
ﻮر

دار همراه با مواد آذرآواري ميباشد .سنگهاي مزبور بصورت کامال منظم و با يک شيب ماليم بخشهائي از واحد  K2v1را
ميپوشانند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بعالوه اين سنگها بشکل بين اليه اي نيز در تمامي توالي کرتاسه باال ( )K2v1بويژه در گوشه داغ مشخص ميباشند که
بطور کلي شامل برشهاي آتشفشاني زيردريائي و توفيت بوده و گدازه کمتر مشاهده ميگردد.
 – K 21اين واحد شامل نهشته هائي است که با يک قاعده کنگلومرائي شروع ،سپس توسط ماسه سنگ کنگلومرائي

تﻣ

تعقيب و در بخش باالئي به يک آهک ميکرايتي ختم ميشود و خود بر روي سري آتش فشاني  -رسوبي که بطور دقيق
سن آنها مشخص نيست  ،قرار دارد .فسيلهاي يافت شده در اين آهکها سن آنها را به آشکوبهاي کونياسين  -کمپانين

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 )campanian – coniacian( -نسبت ميدهند.

Globotruncana Lapparenti
Globotruncana Primitiva
Hedbergella sp.
Heterohelix sp.
Nodosaria sp.
Oligosteginids, Radiolaria

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 – K 2mاين واحد در گوشه شمال باختري تا باختر م نطقه با گسترش نسبتا زياد رخنمون دارد .سنگهاي تشکيل دهنده
آن شامل شيلهاي سيليسي ،مارن ،آهک ،آهک ماسه اي دانه ريز و ماسه سنگ دانه درشت ميباشند .با وجود اينکه
اين واحد در بيشتر رخنمونها در مجاورت بالفصل واحد  K2v2قرار دارد ،ولي مرز عادي بين آنها مشاهده نميگردد.
مطالعه مقطع نازک آنها با داشتن فسيلهائي از خانواده  Radiolariaو  Globigerinidsمعرف سن کرتاسه پسين ( Late

 )Cretaceousميباشد.
ترسي یر

زﻣﯿ

سنگهاي آذرين بيروني ،آذرين دروني و سنگهاي رسوبي مربوط به زمان ترسي ير ،رخنمونهاي نسبتا زيادي دارد
بطوريکه حدود  80درصد کل سنگهاي منطقه را تشکيل ميدهد.
پالئوسن  -ائوسن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

رخنمونهاي اين واحد بيشتر شامل سنگهاي آذرين بيروني مربوط به محيطهاي قاره اي و درياي کم عمق ميباشند.
واحدهاي تفکيک شده آنها بشرح زير معرفي ميگردند.
 – PEmاين واحد شامل تناوبي از مارن گچ دار ،ماسه سنگ آهکي و آهکهاي خاکستري روشن با اليه بندي نازک
ميباشد گسترش اين واحد تنها در جنوب و جنوب باختري هرزه ورز و هريس ميباشد در اينجا اين رسوبات با يک
امتداد شمال باختري  -جنوب خاوري و شيبي در حدود  40SWرخنمون دارند .ضخامت اين واحد تا حدود  300متر
در جنوب هريس تخمين زده ميشود .وجود فسيلهائي از خانواده  Globorotalids ،Globigerinids ،Radiolariaسن

پالئوسن  -ائوسن تحتاني ( )Paleocene- L.Eoceneرا به آن ميدهد.
 – PEvاين واحد شامل آندزيت پورفيري ،تراکي آندزيت و سنگهاي آذرآواري نظير توف و آگلومرا مي باشد .همراه آنها
سنگ هاي آذرين نيمه عمق از جنس ميکروديوريت و دياباز حضور دارند.
در رخنمون موجود در شمال هريس اين واحد مستقيما بر روي واحد  K2mقرار گرفته است .در برش ديزج  -شران
واقع در خاور اهر عدسيهائي از آهک و توف آهکي همراه اين واحد وجود دارد که با داشتن ميکروفسيلهائي از خانواده
2
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 Globigerinids, Globorotalidsو  Radiolariaسن پالئوسن  -ائوسن پيشين ( )Paleocene-L.Eoceneرا تائيد
مينمايد.
 – PEcدر بخش شمالي هريس رخنموني از کنگل ومرائي که در سطح هوا زده برنگ بنفش تا ارغواني ديده ميشود
وجود دارد که عناصر تشکيل دهنده آن شامل قلوه هائي از سنگ هاي آتشفشاني است که قطر آنها از  2تا  15سانتي
متر بوده و در خميره اي کامال سخت شده قرار گرفته اند.
 – Epاين واحد بيشتر شامل توف برشي و ايگنمبريت همراه با آندزيت هاي پيروکسن دار و تراکي آندزيت بمقدار کم
ميباشد .ترکيب توفها بيشتر اسيدي و در حد ريوداسيت تا داسيت ميباشد .گسترش واحد مزبور نسبتا زياد است.

ﮐﺸ
ﻮر

 – Ev1اين واحد از سنگهاي آتشفشاني  -رسوبي شامل توف و توفيت با ترکيب داسيتي تا آندزيتي بوده که همراه با
عدسيهائي از آهک فسيل دار ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 – Eaاين واحد شامل آندزيت تا تراکي آندزيت با بافت پورفيري و مگاپورفيري است .در نمونه هاي دستي بلورهاي
درشت ،سفيد تا صورتي کمرنگ پالژيوکالز که در يک متن سبز کمرنگ قرار گرفته اند بخوبي قابل مشاهده ميباشند.
 – Ev2اين واحد کامال ترکيبي شبيه به واحد  Ev1و در بعضي نواحي هم ارز يا با واحد  Eaقرار گرفته است .لذا قابل

تﻣ

تفکيک از واحد  Ev1بوده و ازنظر زماني مربوط به يک فاز ولکانيکي جوانتر است.
 – E1اين آهکها بصورت رخنموني با اليه بندي نازک و عدسي مانند بطول حداکثر  100متر و ضخامت  10متر در

ﺸ
ﺎﻓﺎ

داخل واحد  Ev2وجود دارد که داراي نوموليت هاي فراواني به قطر 1تا  2سانتي متر ميباشد .فسيلهاي زير بسن ائوسن
پيشين  -مياني در اين آهکهاي تشخيص داده شده است.
Nummulites., Assihna sp., Discocyclina sp.,
Rotalia sp., Ditrupa sp.,
Algal fragments

و
اﮐﺘ

 – Ebشامل گدازه هاي بازيک بصورت بازالت اوليوين دار  ،آندزيت بازالت و آندزيت پيروکسن دار ميباشد که همراه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آنها سنگ هاي آذرآواري بصورت توفهاي اسيدي بشدت سيليسي و سريسيتي شده و توفهاي بلوردار وجود دارند.
 – Edاين واحد بطور کلي شامل توفهاي جوش خورده  ،)Welded tuffs( -توف برشي ( )tuff brecciaو توف بلوردار
( )crystal tuffو توف قطعه سنگ دار ( )Lithic tuffبا ترکيب داسيتي تا ريوداسيتي ميباشد.
 – E1اين واحد از گدازه هاي تراکي آندزيتي تا تراکيتي تشکيل شده و داراي بلورهاي بسيار درشت آناليسم با سيستم
کوبيک بشکل ترايزوندر ميباشند.

زﻣﯿ

 – Epaشامل گدازه هاي آندزيت پيروکسن دار و آندزيت بازالت که بصورت رخنمونهاي کم ارتفاع در شمال خاوري
منطقه ديده ميشوند .اين وا حد کامال خرد شده ميباشند و پديده هاي کائوليتيتي شدن و آلونيتي شدن در آن بعلت
تاثير محلولهاي گرمابي تقريبا عموميت داشته و اکسيد شدن ترکيبات آهن نيز فرع همين پديده ميباشد.
واحدهاي بعد از ائوسن (اوليگوسن)

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 – Rhشامل گنبدهاي ريوليتي ( ،)Rhyolitic domesبرشهاي داسيتي (  )Dacitic brecciasو در بعضي قسمتها

ايگنمبريت ( )Ignimbriteميباشد که در نزديکي آبادي نودوز ،زاي ليک و صاحب ديوان رخنمون دارند.
واحدهاي نئوژن

نهشته هاي نئوژن در جنوب باختري روستاي خلج و در اطراف بخش مهربان با يک کنگلومراي قرمز رنگ قاعده اي

بر روي نهشته ها و سنگ هاي آتشفشاني زير دريائي مربوط به کرتاسه باال وائوسن قرار گرفته است.
در بعضي نقاط اين کنگلومرا با اليه هاي مارن گچ دار برنگ قرمز همراه ميباشد .شيب کنگلومرا کم و بين 15تا20
درجه است.
واحدهاي ميوسن

 – Mmشامل تناوبي از مارنهاي ژيپس دار ،آهک مارني و ژيپس ميباشد ،که هيچگونه آثار فسيلي در اين واحد مشاهده
نشده است ولي با توجه به موقعيت چينه شناسي ميتوان اين واحدها ( )Mm, Mcرا به اوليگوسن ميوسن نسبت داد.
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 – Msدر بخش جنوبي مهربان با يک ساختمان ناوديس ،تناوبي از ماسه سنگ ،سيلتستون ،مارن  ،با اليه هائي از آهک
نازک اليه فسيل دار مشاهده ميشود .ضخامت اليه آهکي حداکثر به  10متر ميرسد که برنگ کرم روشن ،متخلخل و
دانه ريز ميباشد .در بع ضي از اليه هاي آهکي ماکروفسيلهائي از خانواده گاستروپودها ديده ميشود .ضمنا نتايج حاصله
از مطالعه مقاطع نازک آنها بدين شرح ميباشد.
Globigerinids, Ostracods, Lamellibranches
Gastropoda
Chara

که معرف سن ميوسن مياني ( )M Mioceneميباشند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي ميوسن  -پليوسن

 – Ngcدر بخش باختري منطقه و در جنوب باختري هريس رخنموني از کنگلومراي قرمز ،ماسه سنگ کنگلومرائي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

همراه با عناصر کامال گرد شده تا اندازه اي متراکم و جورشدگي بد ديده مي شود اين کنگلومرا بصورت دگر شيب بر
روي مارنهاي واحد  Mmقرار گرفته است.
عالوه بر نهشته هاي فوق رخنمونهائي از سنگ هاي آتشفشاني شامل ايگنمبريت با ترکيب ريوليتي تا ريوداسيتي

تﻣ

( (Ngiو همچنين گدازه هاي آندزيتي تا تراکي آندزيتي (  )Ngtدرنزديکي آبادي ميرحاجي کوه و شير مردان در بخش
شمال باختري سراب ديده ميشود.
نهشته هاي پليو  -پليوستوسن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 – QPI cاين نهشته ها در بخش باختري منطقه و بطور کلي در دشت اهر رخنمون داشته و شامل کنگلومرائي با
جورشدگي ضعيف و گردشدگي نه چندان خوب بهمراه سيلتستون با افقهائي از ژيپس و باالخره توفهاي صورتي رنگ

و
اﮐﺘ

ميباشد.
 – QPI 1در دشت هريس نهشته هاي درياچه اي شامل رس هاي خاکستري با اليه بندي مشخص ،مارن با درصد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کمي از سيلتستون و ماسه سنگ هاي دانه ريز با رنگ هوازده قرمز و سبز ،سخت شدگي ضعيف و باالخره ضخامت
کمي از ميکروکنگلومرا تا کنگلومرا ميباشد.
 – Qvدر نزديک آبادي تازه کند و نيز در قسمت خاوري آبادي هيق ،گدازه هاي بازالتي ( ،)lavas _Basalticنهشته
هاي درياچه اي (  )QPI1را پوشانده اند اين گدازه ها در سطح هوازده برنگ قهوه اي تيره بوده و بسيار سخت ميباشند.
بعالوه در بعضي نقاط بصورت پوميس ظاهر شده اند .ضمنا نهشته هاي جوانتر دوره کواترنر بشرح زير ميباشند:

زﻣﯿ

 – Qt1اين رسوبات شامل نهشته هائي ه ستند که در دامنه ارتفاعات بصورت پادگانه هاي آبرفتي بلند و مخروط افکنه
ديده ميشوند .در يال شمالي گوشه داغ و در جنوب منطقه (نزديک روستاهاي رزگاه و دجان) اين نهشته ها بصورت
دگر شيب نهشته هاي کج شده پليو  -پليوستوسن را ميپوشانند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 – Qt2اين نهشته ها معموال در يک سطح پست تري نسبت به  Qt1ظاهر گرديده ولي خود در سطوح مختلف توپوگرافي
قرار گرفته اند معموال شامل ته نشستهاي سخت نشده قلوه دار بوده که بخش وسيعي از دشتها را در دامنه شمالي
جبال گوشه داغ و نواحي جنوبي منطقه را ميپوشاند .ضخامت اين نهشته ها متغير بوده و تا چندين متر ميرسد.
 – Qalاين نهشته ها بيشتر بصورت ريگ و ماسه هاي دانه ريز در رودهاي اصلي مانند رود اهر ،قره سو و تلخه رود
قابل مشاهده ميباشند .عالوه بر نهشته هاي فوق ،در بخش باختري حوضه سراب ته نشستهائي با شيب توپوگرافي

بسيار کم و همچنين پهنه هاي نمکي ) (salt - flatsو رسي ( )clay flatsديده ميشود که ازمارنهاي ژيپس دار مربوط
به ميوسن مشتق شده اند.
مناطق دگرساني گرمابي

واحدهاي دگرسان شده با زمان و منشا مختلف بصورت مجزا از يکديگر تقسيم بندي شده اند .اين تقسيم بندي بيشتر
بر مبناي بافت اوليه س نگهائي است که در اثر محلولهاي گرمابي تجزيه گرديده و ساختمان اصلي خود را از دست داده
اند .قابل ذکر اينکه ،گرچه زمان وقوع اين رخداد مربوط به پديده ماگمائي اوليگوسن ميباشد ولي فومرول هاي
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آتشفشانهاي پليوسن  -کواترنر نيز بنوبه خود سنگ هاي مجاورشان را دگرسان نمو ده اند .تراکيت تا تراکي آندزيت
هاي ائوسن ( (Epaو ميوسن (  )Ngtبيشتر سنگ هاي آتشفشاني تحت تاثير اين پديده قرار گرفته اند.
سنگهاي نفوذي

اين سنگها بصورت توده هاي گرانيت تا گرانوديوريت با بافت سنگ شناسي دانه اي ميباشند .گسترش آنها بيشتر در
نزديکي آبادي آنزان ،کوه شرفخان و همچنين درکنار رود اهر ميباشد .اين گرانيت ها در بعضي جاها در اثر فرآيند
هوازدگي به دانه هاي گرانيتي تبديل شده اند .آبوفيزهائي نيز از اين توده ها در سنگهاي مجاور ديده ميشود ( )gra
توده ديگري که تنها از نظر ترکيب سنگ شناسي با گرانيت انزان قابل تفکيک ميباشد بصورت توده گرانيت تا

ﮐﺸ
ﻮر

گرانوديوريت خانکندي ( )grkمعرفي ميشود.
همچنين توده ديگري از سري سنگ هاي نفوذي شامل مونزوسينيت تا مونزوديوريت پسودولوسيت دار در منطقه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

رزگاه رخنمون دارد .توسعه اين توده در سطح در حدود  15تا  20کيلومتر مربع ميباشد .توده اخير بوسيله رسوبات
دوره کواترنر پوشيده شده و فقط در يکي دو محل بطور نامشخص با سنگهاي ميوسن همبري دارد .در بعضي نقاط
دايکهاي گرانيتي سري سنگهاي آذرين بيروني ائوسن را قطع نموده اند .اين دايکها درجنوب خاوري منطقه ،حوالي

تﻣ

آبادي دميرچي و همچنين در بخش باختري منطقه  ،حوال ي آبادي بزو و آن نهشته هاي کرتاسه باال را نيز قطع کرده
اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

زمين ساخت و ساختار

در منطقه مورد مطالعه از سرگذشت سازندهاي قديمي تر از کرتاسه پسين ( )Late Cretaceousبعلت نداشتن رخنمون ،
اطالعي در دست نيست .ولي با توجه به آنچه در مناطق مجاور مشاهده ميگردد در اثر رخداد زمين ساختن کيمري

و
اﮐﺘ

پسين ( )Late Kimmerianسبب باال آمدن حوضه گرديده است .در اين ناحيه هيچگونه آثاري از سنگ هاي (کرتاسه
پيشين (Cretaceous Earlyديده نميشود .نبود اين نهشته ها به احتمال قوي ميتواند مربوط به تشکيل نشدن آنها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باشد .ولي وجود کنگلومراي قاعده ا ي مربوط به نهشته هاي کرتاسه پسين را ميتوان دليلي بر وجود يک فاز تکتونيکي
احتماال در ارتباط با رخدادهاي اتريشي ( )Austrianدانست ،که خود نيز ميتواند پي آمدهائي از چين خوردگي کيمري
پسين باشد.
پس از آن ،رخداد زمين ساختي است که دوران نوزيستي يا ترسي ير ( )Tertiaryبا آن شروع ميشود .آثار اين رخداد
مربوط به همان چين خوردگي الراميد ( )Laramideاست که دگرشيبي آشکاري در قاعده سنگ هاي ترسي ير ايجاد

زﻣﯿ

مينمايد.
نيروهائي که باعث بوجود آمدن اين رخداد ميگردند اکثرا از نوع فشاري بوده که پي آمد آنها يک فاز انبساطي ميباشد
که سبب ايجاد شکافهائي در پوسته زمين شده و موجب بيرون آمدن گدازه از آنها گرديده است که آلکالن بودن ترکيب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

غالب گدازه ها نيز خود دليلي بر اين ادعا ميباشد.
محيط تشکيل اينگونه سنگها بيشتر زيردريائي ( )submarineو از نوع آذرآواري است .گدازه ها بيشتر داراي ترکيب

تراکي آندزيتي يا التيتي ،آندزيت بازالتي و بازالت آلکالن اوليوين دار ميباشد.
رسوبات ائوسن که دستخوش حرکات زمين ساختي فاز آليي مياني ( )Middle Alpinيعني (پيرنه ان  )Pyreneanقرار
گرفته ،چين ميخورند و از آب خارج ميشوند .حوضه رسوبي کم عمق تا قاره اي در اوليگوسن  -ميوسن در منطقه
حکمفرما بوده و رسوباتي ازنوع مارن ،ماسه سنگ و کنگلومرا را بطور دگر شيب بر روي نهشته هاي کهن تر منجمله
رسوبات ائوسن ميگذارد .رسوبات اوليگوسن  -ميوسن نيز در اثر فاز پاياني آلپي ( )Late Alpineچين ميخورند و از آب
خارج ميگردند و ايجاد تاقديس ها و ناوديس هائي را در جنوب منطقه مي نمايند .آخرين مرحله رسوبگذاري در زمان
پليوسن است که حوضه رسوبي به صورت حوضه هاي بسته اي بوده است .نوع رسوبات آنها بيشتر معرف محيط هاي
درياچه اي ميباشد که ضخامت اين رسوبات تا حدود  100متر هم ميرسد.
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بر اثر فازهاي ولکانيکي دوره کواترنر فورانهاي آتشفشاني انجام شده و باعث خروج مواد بازالتي فراوان گرديده که
بصورت روانه هاي کامال افقي در بلنديهاي گوشه داغ و خاور هيق قابل مشاهده است.
از نظر ساختماني ناحيه مورد مطالعه را ميتوان به سه بخش :فالت اهر ( ،)Ahar Platcauجبال گوشه داغ ( Gusheh

–  )Dagh rangeو حوضه مهربان ( )Mehraban basinتقسيم نمود.

ﮐﺸ
ﻮر

با توجه به مرز گسله دو بخش شمالي (فالت اهر و جبال گوشه داغ) با روند شمال باختري  -جنوب خاوري ،ميتواند
مربوط به رخدادهاي زمين ساختي باشد که سبب پائين افتادگي فالت اهر نسبت به جبال گوشه داغ شده باشد .در
فالت اهر گسلها و شکستگيهاي زيادي با روند شمال خاوري جنوب باختري وجود دارد که بسياري از آنها جوان
هستند .در جبال گوشه داغ کليه رخنمونها توسط دو سيستم گسل يکي با روند  120ºشمال و ديگري با روند 30º
شم ال قطع گرديده اند .همچنين در بعضي نقاط نيز نهشته هاي کرتاسه پسين توسط گسلهائي با روند شمال باختري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

 جنوب خاوري در مجاور ساير نهشته ها قرار گرفته اند .حوضه مهربان نيز يک بخش پائين افتاده اي است که توسطيک سري نهشته هاي تخريبي با قاعده کنگلومرائي پر شده است.
زمين شناسي اقتصادي

تﻣ

در شمال آبادي رزگاه در توده مونزوسينيت تا مونزوسينيت پسودولوسيت دار آن آثاري از کاني مس پورفيري ديده
ميشود که سنگ منشا آن مونزوسينيت با بافت پورفيري است که مس از مينراليزاسيون توده مونزوسينيتي حاصل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرديده است که بصورت کالکوپيريت ،ماالکيت و کالکوزين ميباشد .دراين ناحيه مطالعاتي نيز جهت کاربرد سينيت
نفلين دار بمنظور استفاده آلومينيم آن در صنايع توليد آلومينا انجام شده است که در صنعت شيشه و سراميک کاربرد
بسيار دارد.

و
اﮐﺘ

از کانيهاي مهم ديگري که ارزش اقتصادي بسياري دارد ،آلونيت است که منشا دگرساني گرمابي داشته و در منطقه
بصورت زون هاي آلونيتي شده مشاهده ميشود .گسترش آنها در شمال خاوري منطقه و در نزديکي آبادي زآي ليک

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيشتر است که قبال توسط گروه معدني سازمان زمين شناسي مطالعه شده اند.
رخنمونهائي که بيشتر ميتوان از آنها بعنوان مصالح ساختماني اس تفاده گردد افقهائي از گچ با ضخامت هاي متفاوت و
ذخيره نسبتا قابل توجه در بين اليه هاي نئوژن ميباشد که گسترش آنها همانطوريکه قبال ذکر شد بيشتر در بخش
جنوب خاوري ميباشد .سنگهاي کوارتز پورفير تا ريوليت ها در نزديکي گردنه نودوز و همچنين آبادي زآي ليک که
در حال حاضر از آنها بعنوان سنگ ساختماني و پل سازي مورد بهره برداري ميباشد قابل ذکر هستند .سنگ هاي
گرانيتي با سختي بسيار و تجزيه و فرسايش کم در نزديکي گردنه نودوز محل مناسبي جهت تهيه سنگ نما و سنگهاي

زﻣﯿ

ساختماني مختلف ديگر مي باشد.
بر اثر نفوذ محلولهاي گرمابي در توده هاي آندزيت تا تراکي آندزيت در شمال و خاور منطقه سبب گرديده که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فلدسپاتهاي آلکالن موجود در اينگونه سنگها بر اثر فرآيند کائولينيتي شدن کاني ثانويه اي بنام کائولينيت را موجب
شود .اين کاني اکثرا بصورت لکه هاي قهوه اي روشن و در بعضي مواقع پولکهاي بسيار ظريفي به رنگ زرد تا بيرنگ
ديده مي شود.
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