وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺸ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﻧﻰ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

و اﮐ

4969

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ

س .ﻋﺒﺎﺳﯽ  ،ر .اﻣﯿﻨﯽ آذر

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:
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گزارش نقشه زمين شناسی ورقه 1:100000
برگه شماره  - 4969علی حاجی
جغرافيا و ريخت شناسی

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمين شناسي علي حاجي به مقياس  1:100000داراي مختصات جغرافيايي طولهاي خاوري َ 45ْ ،00ـَ 44 ْ،20
و عرضهاي شمالي َ 39ْ ،50ـ َ ،39ْ ،30طبق تقسيمات کشوري در استان آذربايجان غربي جاي دارد و از سمت جنوب
به ورقه  1:100000ماکو محدود ميشود.
جاده مرزي و آسفالته پلدشت ـ بازرگان ،از خاور وارد ورقه شده و بموازات مرز ترکيه امتداد مييابد و شمال ورقه را
دور ميزند و از سمت باختر وارد شهر بازرگان مي شود .و از جاده ترانزيتي ماکو ـ بازرگان جادهاي شوسه از روستاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

يوالگلدي جدا شده و از روستاي آق گل و شورآغلي و سارنج ميگذرد و در روستاي دم قشالق به جاده مرزي پلدشت
ـ بازرگان ميپيوندد و از طريق راههاي جيپ رو به کوههاي جنوبي ورقه ميتوان دسترسي پيدا کرد .اين منطقه جزو
شهرستان ماکو است و حدود  25روستا در سطح ورقه پراکندهاند  .بزرگترين روستاي اين ورقه دم قشالق است .گرچه

تﻣ

گويش مردم  ،کردي با لهجه مخصوص آن منطقه است ولي به زبان ترکي نيز مسلط هستند .کوههاي جنوبي ورقه
داراي آب و هواي معتدل ولي قسمت شمالي و خاور منطقهها و دشتها که روستاها در آن بطور پراکنده قرار دارند

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تابستان گرم و سوزان و زمستان ماليم دارد .شغل مردم دامپروري به طريق عشايري است و تنها در دشت زنگنه
کشاورزي رونق دارد .رودخانه ارس با جريان شمال ـ شمال خ اوري و همچنين رودخانه قره سو در گستره آن جاري
است که به رودخانه ارس مي پيوندد .افزون بر آن آب رودخانه ارس توسط شبكه کانال آبياري به دشت زنگنه کشيده

و
اﮐﺘ

شده و آبياري آن منطقه را تامين ميکند.
فرازاي بلندترين نقطه در جنوب باختر  2258متر است و پست ترين نقطه در دشت زنگنه  790متر از سطح دريا

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ارتفاع دارد.
جايگاه ناحيه در زمين شناسی ايران

ورقه زمين شناسي علي حاجي در زون زمين ساختي البرز ـ آذربايجان جاي دارد .در اين محدوده ،در نزديكي روستاي

زﻣﯿ

خرز ،چرتها ي دگرگونه پرکامبرين و رخسارهها ي مربوط به نواحي کم شيب و کم عمق حوضهها ي دريايي دگرگونه
مربوط به دوران پالئوزوئيك مانند سازندهاي باروت ـ اللون ـ ميال ـ شيلها ي اردويسين ،گدازهها و توفهاي به سن
سيلورين ،رخساره کربناته و ماسه سنگي دونين بااليي (هم ارز سازند جيرود) ،سنگهاي کربناته کربونيفر پاييني

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

(سازند مبارك) ،کنگلومرا ،ماسه سنگ ،پيروکالستيك و گدازهها ي پرمين پاييني (سازند دورود) و سنگهاي کربناته
پرمين (سازند روته) و بازالتها ي کواترنر گسترش دارند .وجود رخسارهها ي پالئوزوئيك پاييني خصوصاً دو رخساره
مربوط به دونين بااليي (سازند جيرود) و کربونيفر پاييني (س ازند مبارك) نشانگر وابستگي بيشتر اين محدوده به پهنه
زمين شناختي ـ ساختاري البرز در درازاي دوران پالئوزوئيك است .همچنين وجود چرتهاي پرکامبرين (همارز سازند
تاشك) وابستگي به پهنه زمين شناختي ـ ساختاري ايران مرکزي را نشان ميدهد.

چينه نگاري
سنگهاي دگرگوني پركامبرين PЄ

اين واحد سنگي از چرتهاي برنگ قرمز کمرنگ و دگرگونه تشكيل شده است .چرتها بصورت نوارهائي ضخيم و
توده اي هستند و در ضلع خاوري روستاي خرز رخنمون دارد .اين واحد چرتي ميتواند با واحد  Tashk2که توسط
حقي پور معرفي شده است  ،مقايسه گردد .در بخش زيرين اين واحد ،کنگلومراي پايه سازند اللون جاي دارد.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پالئوزوئيك
كامبرين
سازند باروت
 -واحد دولوميتي زيرين سازند باروت

Є

d
bt

دولوميت توده اي و به سمت باال داراي اليهبندي مشخص ،ضخيم اليه تا متوسط ،برنگ خاکستري تا کرمي روشن،
درشت بلور و دربردارنده گرهكها و نوارهاي سياه رنگ چرتي و بطور کامل چين خورده ،گسليده و بهم ريخته است.
تخمين ضخامت آن ممكن نيست و به سبب تأثير فازهاي تكتونيكي بصورت مرمر دولوميتي رخنمون دارد.

ﮐﺸ
ﻮر

 -واحد ماسه سنگي و تناوب ماسه سنگ ـ دولوميت سازند باروت Єsbt

بخش کربناته زيرين سازند باروت با يك حالت تدريجي و گذري به بخش ماسه سنگ ميكادار برنگ خاکستري تا

ﻌﺪ
ﻧﻰ

خاکستري مايل به سياه تبديل ،از ضخامت اليهها ي دولوميتي کاسته ،تبديل به تناوب دولوميت و ماسه سنگ و
سرانجام ماسه سنگ ميكادار و سيلت سنگ ظاهر مي شود .آن جا که راندگي و بهم ريختگي وجود نداشته باشد،
بگونه اي هم شيب با سازند اللون ديده ميشود.
نمونههاي سنگي که از دايكها و سيلها ي سازند باروت مطالعه شده داراي مشخصات زيرند:

تﻣ

2003 XI -

بافت سنگ اينترسرتال

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فلدسپ اتهاي سنگ شامل پالژيوکالز با ترکيب شيميايي در حداند زين ـ البرادوريت و سريسيتيزه و اپيدتيزه اند .بعضي
از بلورها کمي خميدگي دارند .کانيها ي فرومانيزين شامل پيروکسن اوراليتيزه و نيز ترموليت اکتينوليت و گاهي
هورنبلند قهوهاي کمرنگ هستند .در حدفاصل اين بلورها کلريت فراوان و نيز لكههايي از بيوتيت قهوهاي و کربنات

و
اﮐﺘ

بصورت لكهها ي پراکنده و همچنين بصورت پرکننده رگهها و نيز کمي لكهها ي اپيدت و نيز کانيهاي اپاك  ،بيشتر
دربردارنده ايلمنيت قابل مالحظه که به اسفن لوکوکسن تبديل شدهاند ديده ميشود.

2003 X -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کانيهاي ثانويه کلريت ـ سريسيت ـ اپيدت ـ اوراليت ـ کربنات
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك (ايلمنيت) ـ اسفن ـ لوکوکسن
نام سنگ دياباز سرشار از اپك

بافت سنگ اينترسرتال
پورفيرهاي سنگ کم و محدودند و شامل فلدسپات بشدت تجزيه شده به کانيهاي رسي است که در زمينه از لتها ي

زﻣﯿ

غالباً متقاطع پالژيوکالز سريسيتيزه و گاهي کربناتيزه و کلريتيزه جاي گرفته اند.
فواصل اين بلورها توسط کلريت و کربنات و نيز اسفن لوکوکسن فراوان پر شده است .کانيهاي اپك ،بيشتر شامل
ايلمنيت است که به اسفن لوکوکسن تبديل شده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانيهاي ثانويه سريسيت ـ کلريت ـ کربنات ـ کانيهاي رسي
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ اسفن ـ لوکوکسن

نام سنگ دياباز سرشار از اپك
سازند اللون

 واحد كنگلومرايي و ولكانيك قاعده سازند اللون Є 1c

اين واحد شامل کنگلومرايي است با دانه بندي بسيار ناهمگن شامل قلوه ،پلمه تااندازههاي کوچك و خوب گرد شده
است شناور در زمينهاي از ماسه .بيشتر قطعات سازنده کنگلومرا چرتها ي ارغواني به سن پرکامبرين هستند و همچنين
از ديگر قطعات واحدهاي کهن تر از سازند اللون تشكيل شده و پلي ميكتيك (داراي منشاءهاي گوناگون) است .قطعات
فشار ديناميكي متحمل شده و بيضي شكل مي باشد .اين واحد سنگي داراي تناوبي از گدازه و کنگلومرا بوده و در زير
ماسه سنگهاي اللون قرار دارد.
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 -واحد ماسه سنگي سازند اللون ЄI

اين واحد سنگي از ماسه سنگها ي قرمز نيمه آرکوزي و کوارتز آرنيت با سيمان سيليسي تشكيل شده و داراي ساخت
رسوبي از نوع دانه بندي تدريجي ) (Craded beddingو چينه بندي مورب ) (Cross beddingو موج نقش
) (Ripplemarkاست .اليهبندي واحد متوسط تا ضخيم است که ضخامت آن در اثر چين خوردگي افزايش يافته است
و در قسمت جنوبي ورقه و در رخنمونها ي ميانه آن در اثر عملكرد گسل تراستي بر روي واحدهاي جوان رانده شده
است .اين واحد بشدت خرد شده  ،برشي و همبري آن با سازند ميال گسله است.
 -واحد كوارتزآرنيت سفيدرنگ قاعده ميال ،ناميدهشده بهكوارتزيت فوقاني ”Єq “Top Quartzite

ﮐﺸ
ﻮر

در رخنمونهاي کناره شمال خاوري باتالق آق گل ،رخنمونهائي کوچك از واحد سنگي کوارتز آرنيت سفيدرنگ در
مجاورت دولوميتها و سنگ آهكهاي واحد سنگ چينهاي ميال پراکنده اند که بدليل جاي گيريشان در زون گسله و
تحمل تغيير شكل هاي چين خوردگي و شكستگي ،همبري آن با واحد سنگي زيرين و زبرين مشخص نيست.
 -عضو دولوميتي ميال

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند ميال
Є

d
m

تﻣ

اين واحد با دولوميتهاي متوسط تا ضخيم اليه به رنگ قهوه اي آغاز ميشود و دربردارنده گرهكها و نوارهاي چرتي
است .در نزديكي روستاي سارنج اين واحد رسوبي با اليهبندي خوب رخنمون دارد ولي در جاهاي ديگر به شدت
چينخورده و بهم ريخته است.
 -عضو سنگ آهك نازك اليه ميال Є

ﺸ
ﺎﻓﺎ

I
m

و
اﮐﺘ

اين واحد سنگ آهك سفيدرنگ تا کرمي روشن نازك اليه و کمي دگرگونه (کالك شيست) است .دربردارنده فسيل
براکيوپودهاي کوچك و اوليه ،آثار و بقاياي بخش سفالون تريلوبيت و هيوليتيد ) (Hyolithidو ساقه کرينوئيد است که
اين فسيلها در نمونهها ي دستي قابل مشاهده اند .با حل کردن اين سنگ آهك در اسيدفرميك و اسيداستيك
پوستهها ي فسفاتي شده استراکود ) (Ostracodو پوستهها ي دوکفه ايهاي کوچك در زير ميكروسكوپ ديده ميشوند
ولي فسيل کنودونت در آن يافت نشد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مرز زيرين در ارتباط با عضو دولوميتي ميال است ولي مرز زبرين با ديگر واحدهاي سنگي گسله و بهم ريخته است و
تخمين ضخامت مقدور نيست.
 -واحد سنگ چينهاي هم ارز سازند لشگرك Osh

اين واحد سنگ چينهاي شامل شيست ،فيلت و اسليت با ميان اليهها يي از نوارهاي سنگ آهك است که بطور جزئي
دگرگونه و تبديل به کالك شيست شده است .ماکروفسيلها ي حفظ شده در اين نوارها شامل قطعات ساقه کرينوئيد،

زﻣﯿ

براکيوپودهاي کوچك و قطعات صدف هستند.
براساس مقالهاي که بربريان ـ حمدي در سال  1976ارائه کردهاند در درون نوارهاي سنگ آهك  Oفسيلهاي
کنودونتهاي زير شناسايي شده اند که سن اردويسين را براي ا ين مجموعه پيشنهاد ميکنند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

1

Oistodus sp.
)Cordylodus cf. Intermedium furnish (1938
Cordylodus sp.
Multioistodus sp.

مرز اين واحد با واحدهاي سنگي کامبرين گسله است و خود با سطح فرسايشي توسط ولكانيكهاي سيلورين پوشيده

ميشود.

v

 -واحد ولكانيكي سيلورين  s؟

اين واحد از گدازه و سنگها ي آذرآواري اسيد و متوسط ،مانند اندزيت و ريوداسيت ،توف و ولكانيك برش همراه با
گدازههاي متوسط تا بازيك (بازالت) حفره دار ) (Vesicularبا بافت آميگدالوئيدي پديد آمده است .تشكيل دهندهها ي
اين واحد ،در گذرگاه پهنههاي برشي ) ،(Shear zoneدر اثر تحمل دگرگوني ) (Dislocatic metamorphismبه
شيستها ي سبز ،اپيدوت و کلريت تبديل شدهاند  .درون اين واحد دايكها ي ديابازي و تودهها ي نيمه عميق با
3
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فنوکرستهاي کوارتز و فلدسپات تزريق شدهاند .گدازههاي اين واحد ،واحد سنگي هم ارز لشگرك را پوشانده و در
بيشتر جاها واحدهاي کهن و جوانتر بر روي اين واحد رانده شدهاند.
از نمونهها يي که براي مطالعات سنگ شناسي داده شد ،نتايج زير بدست آمده است:
80-A-Ab/28 -

بافت سنگ پورفيريتيك

ﮐﺸ
ﻮر

فنوکريست
فلدسپاتهاي سنگ شامل پالژيوکالز بشدت کلريتزه و اپيدوتيزهاند.
پيروکسن با بلورهاي شكلدار تا نيمه شكل دار و بيشترشان زونهاند که ساخت ساعت شني نيز در بعضي از بلورهاي
آن ديده مي شود و تجزيه به کلريت و نيز گاهي اپيدوت در بلور را ميتوان گواه بود .قالبهاي بلورين غني از کاني مافيك
بشدت کلريتيزه و اپيدوتيزه و کربناتيزه ديده مي شود .زمينه سنگ از بلورهاي ريز پالژيوکالز (ميكروليت) و نيز

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پيروکسن تشكيل شده است .اپيدوت بصورت مجموعهها ي دانه ريز تا گاهي بصورت بلورهاي شكلدار و نيز کلريت و
کمي شيشه از ديگر اجزاي زمينه است.
کانيهاي ثانويه اپيدوت ،کلريت ،کربنات

تﻣ

کانيهاي فرعي اپيدوت ،کلريت ،کربنات
نام سنگ بازالت
80-A-Ab/27 -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بافت سنگ پورفيريتيك

و
اﮐﺘ

فنوکريست
فلدسپاتهاي سنگ شامل پالژيوکالز است که به شدت به کانيهاي رسي و سريسيت تجزيه شدهاند و در بعضيها فقط

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آثاري از ماکل بلور اوليه قابل رويت است .بيشتر بلورها در قسمت مياني خالي هستند .فلدسپات آلكالن به ظاهر بصورت
پرتيت ديده ميشود .کوارتز بصورت بلورهاي شكلدار تا مجموعهها ي موزاييكي باز بلورين ( کريستاليزه) است .قالبها ي
کريستالي از کاني مافيك بشدت اکسيد ه و سيليسيفيه موجود است که تشخيص کاني اوليه بدليل شدت تجزيه ممكن
نيست.
زمينه سنگ از مجموعهها ي النه کبوتري شكل کوارتز ـ فلدسپات تشكيل شده است .سريسيت ـ موسكويت ريزدانه
در فواصل کانيهاي زمينه موجود است.
کانيهاي ثانويه کانيهاي رسي ـ سريسيت ـ اکسيدآهن ـ سيليس
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ زيرکن – لوکوکسن

زﻣﯿ

نام سنگ سنگ ولكانيك تجزيه شده با ترکيب اسيدي در حد ريوداسيت.
2003 XII -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بافت سنگ پورفيريتيك

فنوکريست ها ي سنگ شامل کوارتز با بلورهاي شكل دار تا بيشكل و شفاف و با خاموشي موجي و گاهي با بريدگي
شبه خليج ي و نيز آلكالي فلدسپات گاهي بصورت پرتيت و آرژيليزه است که در زمينه کريپتوکريستالين و
ميكروکريستالين کوارتز فلدسپاتيك جاي گرفتهاند .زمينه سنگ بشدت سريسيتيزه نيز هست .کوارتز در بعضي

قسمتها بصورت بلورهاي درشت تر ديده ميشود .رگهاي به نسبت قطور و دربردارنده کوارتز دانه ريز بازبلورين بسيار
درشت سنگ را قطع کرده است .همچنين رگچههاي نيمه ممتد سيليسي نيز موجود است.
کانيها ي اپك که بعضي با توجه به شكل کوبيك مانند آن شايد پيريت ؟؟ باشند وجود دارند .زيرکن نيز به مقدار کم
ديده ميشود.
کانيهاي ثانويه سريسيت ـ کانيهاي رسي
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ زيرکن
نام سنگ ريوليت.
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2003 Ali 26/2 -

بافت سنگ ليتوکالستيك
اين سنگ داراي بلورهاي شكسته کوارتز بصورت دانهها ئي نوك تيز و شفاف و با خاموشي موجي و نيز فلدسپاتهاي
بطور کامل سريسيتيزه است و همچنين قطعات سنگي فراوا ن شامل قطعات غالباً اسيدي سريسيتيزه و آرژيليزه و نيز
قطعات شيشهاي ديويتريفيه به کانيها ي ميكروکريستالين کوارتز فلدسپاتيك وجود دارد که در زمينه شيشهاي اکسيده

ﮐﺸ
ﻮر

و نيز در بعضي قسمت ها شيشهاي ديويتريفيته و تبديل به کانيهاي کريپتوکريستالين کوارتز فلدسپاتيك شده است.
کمي اسفن لوکوکسن و زيرکن نيز ديده ميشود.
کانيهاي ثانويه سريسيت ـ کانيهاي رسي
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ اسفن لوکوکسن ـ زيرکن
نام سنگ ليتيك توف ريوليتي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

دونين بااليي
 -واحد سنگ آهك ،شيل و ماسه سنگ (سازند جيرود) Dj

اين واحد از ماسه سنگ نازك اليه و شيل آهكي و سنگ آهك متوسط اليه ( 20- 50سانتي متر) که در سطح هوازده

تﻣ

کرم رنگ است آغاز ميشود و به سمت باال داراي اليهها ي آرژيلي تيره رنگ با درون اليههاي ماسه سنگ کوارتز آرنيت
و سنگ آهك ماسهاي فسيل دار ،داراي براکيوپود  ،Cyrtospiriferکرينوئيد و دوکفهاي است .در ادامه رديف رسوبي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اليه هاي سنگ آهك بيوکالست و لوماشل است و در کل از صدفها و پوستههاي دوکفهاي و براکيوپود ساخته شده
است و سنگ آهكهاي خاکستري رنگ که در بعضي قسمتها دولوميتي شده اند.
ـ ماسه سنگ با ميان اليهها ي سنگ آهكي و شيل با ميان اليههاي سنگ آهكي

و
اﮐﺘ

ـ ماسه سنگ کوارتز آرنيت آهن دار ضخيم اليه
ـ واحد شيلي سياه رنگ با درون اليههايي از ماسه سنگ کوارتز آرنيت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ـ واحد سنگ آهك خاکستري تااندازهاي  Knobyدار ،داراي فسيل براکيوپود ،کرينوئيد و تانتاکوليتس.
ـ واحد سنگ آهك قرمز ميكادار دانه ريز و سيلتستون ميكادار
ـ واحد کوارتز آرنيت ،بطور کلي اين بخش از کوارتز آرنيت تشكيل شده که داراي درون اليهها ي سنگ آهك و شيل
است.
مرز زيرين اين واحد گسله و در همبري زبرين بطور هم شيب و ناپيوسته بوسيله ماسه سنگ کوارتز آرنيت قاعده سنگ

زﻣﯿ

آهكهاي خاکستري تيره و چهره ساز سازند مبارك پوشيده ميشود اين واحد سنگي هم ارز عضو  Aسازند جيرود در
البرز است.
با روش انحالل سنگ آهكهاي اين واحد رسوبي در اسيد (عباسي ـ حمدي  ، 1382سازمان زمين شناسي) فسيلهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کنودونت و ديگر فسيلها بشرح زير شناسايي شده و سن دونين بااليي براي آن پيشنهاد شده است.
Fishs scale
Fishs teeth
Ostracods
Bivalves

Icriodus alternatus
Icriodus cf. Excavata
Polygnathus sp.
Synprionidus sp.
Ozarkodina sp.

Age Late Devonian

و برپايه گزارش نقشه زمين شناسي  1:250000شماره  A1ماکو

)(M.Alavi, M.H.Bolourchi, I.Navai 1973
براکيوپودهاي شناسايي شده از اين واحد رسوبي توسط  Dr.P.Sartenaerعبارتند از
Cyrtospirifer ex.gr. verneuili
Cyphoterorhynchus sp.
Cyphoterorhynchus cf. Intermedius

که اشكوب فراسنين مياني ـ بااليي از دونين را نشان ميدهند.
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كربونيفر پاييني
d

 -عضو دولوميتي كربونيفر پاييني C

واحد سنگي دولوميتي متوسط تا ضخيم اليه (100ـ 30سانتي متر) برنگ خاکستري و نخودي تا کرم رنگ با ميان
اليههايي از کوارتز آرنيت است .اين واحد حدود60ـ 50متر ضخامت دارد و اين واحد عضو پاييني سكانس کربونيفر را
در اين ورقه تشكيل ميدهد.
 -واحد كربناته و شيلي هم ارز سازند مبارك Cm

سازند مبارك در اين محل از يك واحد چهره ساز از سنگ آهك خاکستري و تيره رنگ نازك اليه ،متوسط تا ضخيم

ﮐﺸ
ﻮر

اليه پديد آمده است که در بعضي رخنمونها با اليههاي نازك شيل همراه مي شود .اين واحد سنگي فسيل دار است
و مرجانهاي منفرد شاخي ،بريوزواي فراوان ،جلبك ،براکيوپودهاي درشت ) (Striatus spiriferبا خط لوالي مستقيم و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کشيده ،کلوني مرجانهاي  Lithostrotion sp.در موقعيت رشد به فراوان وجود دارند.
در بررسي مقاطع ميكروسكوپي توسط (پ .صاحباري و ش .اهلل مددي سازمان زمين شناسي  )1382ميكروفسيلهاي
زير شناسايي و سن کربونيفر پاييني براي اين واحد پيشنهاد شده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

2003.Ali.13
Fossils Endothyra sp., Earlandia sp., Koninckopora sp., Echinids, Microgastropods.
)Age Early Carboniferous (Visean
2003.Ali, 18
Fossils Endothyra sp., Earlandia sp., Septabrunsiina sp., Microgastropoda
)Age Early Carboniferous (Visean
2003.Ali, 20
Fossils Earlandia sp., Koninckopora sp., Microgastropoda, shell, fragments.
)Age Early Carboniferous. (Visean
اين سازند در نواحي جن وب خاوري ورقه به گونه هم شيب بر روي واحد دولوميتي  Cdاست ولي در جاهاي ديگر بگونه

نشان ميدهد.
2003 Ali 25 -

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

هم شيب بر روي واحدهاي سنگي هم ارز سازند جيرود نشسته است.
همچنين دايكها و سيلهاي فراواني به درون اين واحد سنگي نفوذ کردهاند که مطالعه ميكروسكپي مشخصات زير را

بافت سنگ اينترسرتال
سنگ ،در بردارنده فلدسپاتهاي بشدت دگرسان شده به سريسيت و کلريت و کربنات و گاهي دانهها يي از کوارتز و

زﻣﯿ

همچنين کلريت فراوان و نيز کربنات بصورت پچ ) (Patchو پراکنده است .کانيهاي اپك ،بيشتر ،شامل ايلمنيت با
اشكال اسكلتي ،که از کنارهها و گاه نيز به تقريب همه بلور به اسفن و لوکوکسن تبديل شدهاند ،به مقدار قابل توجه
در سنگ يافت مي شود .آپاتيت نيز بصورت منشورهاي به نسبت دراز و شكلدار قابل رويت است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کانيهاي ثانويه کلريت ـ کربنات ـ سريسيت
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ آپاتيت ـ اسفن لوکوکسن ـ کوارتز

نام سنگ دياباز
پرمين

 -واحد تخريبي ـ ولكانيك هم ارز سازند دورود )pd (Dorud Fm.

واحدهاي سنگي تشكيل دهنده اين سازند شامل کنگلومرا ـ ماسه سنگ کوارتز آرنيت ،شيل و گدازهاندزيتي و توف و
التريت است .بزرگترين اندازه قطعهها ي کنگلومرا نزديك به  5سانتي متر و  Matrix Supportedو ( Polymicticداراي
منشاء مختلف) ،برنگ قرمز و آهندار و داراي اليهبندي مشخص است.
تناوب توف و ماسه سنگ آهندار ،در ميان اليههاي کنگلومرا ديده ميشود و در اين مجموعه گدازههاياندزيتي نيز

ديده ميشود.
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اين مجموعه رسوبي ـ ولكانيك در بعضي جاها هم شيب بر روي واحدهاي سنگي سازند مبارك و در زيرسازند روته
جاي دارد.
نمونه سنگي از گدازههاياند زيتي داراي مشخصات زير است.
2003. Ali. 14 -

بافت سنگ پورفيريتيك

ﮐﺸ
ﻮر

فنوکريست
فلدسپاتهاي سنگ با ترکيب سديك و با ميانگين درازاي  3ميلي متر و بشدت آرژيليزه و نيز کربناتيزه و سريسيتيزه
و گاهي کلريتيزهاند ،که در زمينه دربردارنده تيغهها ي فلدسپات سديك و شايد پتاسيك جاي گرفتهاند .اين بلورها نيز
آرژيليزهاند .ميان اين بلورها را کانيهاي اپك فراوان و کلريت و گاهي اسفن لوکوکسن پر کردهاند .حفرههاي داراي
کلريت و گاهي کوارتز و نيز رگههايي از کربنات ديده ميشود.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کانيهاي ثانويه کلريت ـ کانيهاي رسي ـ سيليس ـ سريسيت ـ کربنات
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ اسفن لوکوکسن
نام سنگ تراکيت آرژيليزه و کلريتيزه و سرشار از اپك
2003 Ali.19 -

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

بافت سنگ پورفيريتيك (اينترسرتال)
فنوکريست
فلدسپاتهاي سديك سنگ کلريتيزه و آرژيليزه و سيليسيفيه و سريسيتيزه و به مقدار جزئي کربناتيزه اند .ادخالهاي

و
اﮐﺘ

زيرکن در بعضي بلورها ديده ميشود که در زمينهاي د اراي تيغهها ي به نسبت متقاطع و گاه نيمه موازي فلدسپات
سديك جاي گرفتهاند  .در ديواره اين بلورها کلريت و کانيهاي اپك به مقدار فراوان ديده ميشوند .قالبهايي از کاني

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مافيك ديده ميشود که بطور کامل کلريتيزه اند و اثري از کاني اوليه در آنها باقي نمانده است .حفرهها يي کم و پرشده
توسط سيليس و کلريت ديده ميشود.
کانيهاي ثانويه کلريت ـ کانيهاي رسي ـ سيليس ـ سريسيت ـ کربنات
کانيهاي فرعي کانيهاي اپك ـ اسفن لوکوکسن
نام سنگ تراکيت آرژيليزه و کلريتيزه و سرشار از اپك
2003 Ali.19 -

زﻣﯿ

بافت سنگ پ ورفيريتيك (اينترسرتال)
فنوکريست
فلدسپاتهاي سديك سنگ کلريتيزه و آرژيليزه و سيليسيفيه و سريسيتيزه و به مقدار جزئي کربناتيزه اند .ادخالهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زيرکن در بعضي بلورها ديده ميشود که در زمينهاي داراي تيغهها ي به نسبت متقاطع و گاه نيمه موازي فلدسپات
سديك جاي گرفتهاند .در ديواره اين بلورها کلريت و کانيهاي اپك به مقدار فراوان ديده ميشوند .قالبهايي از کاني

مافيك ديده ميشود که بطور کامل کلريتيزه اند و اثري از کاني اوليه در آنها باقي نمانده است .حفره هايي کم و پر
شده توسط سيليس و کلريت ديده ميشود.
کانيهاي ثانويه کانيهاي اپك ـ زيرکن

نام سنگ سنگ ولكانيك با ترکيب اسيد تا متوسط حدود تراکيت کلريتيزه و سرشار از اپك.
 -واحد كربناته هم ارز سازند روته )Pr (Ruteh FM.

بخش زيرين سنگ آهكهاي هم ارز سازند روته در ب عضي جاها بطور هم شيب با سازند هم ارز دورود و همچنين در
ديگر قسمتهاي ورقه بگونه هم شيب و ناپيوسته با نهشتهها ي کربونيفر در ارتباط است .سنگهاي پرمين در اين ناحيه
گسترشي باال دارند و داراي چين خوردگي متوسط و شيب بسيار کم هستند .اين سنگ آهكها برنگ خاکستري تا
خاکستري تيره بوده اند و داراي گرهكها و نوارهاي چرتي هستند که اند ازه نوارهاي چرتي تا يك متر و يا بيشتر
مي رسد .برخي جاها ،اين واحد دولوميتي شده است .بخش سنگ آهكي و بخش دولوميتي بيتومينه است و در اثر حل
7
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شدن با اسيد ،بلورهاي پيريت در زير ميكروسكپ ديده ميشوند .سنگ آهكها دربردارنده اووليتها ي سيليسي است
که در سطح فرسايشي بخوبي نمايان است .اليهبندي متوسط تا ضخيم و فسيلهاي مرجان بصورت کلوني و منفرد در
سطح فرسايشي آن ديده مي شود .فسيل شكم پا (بلروفون) به وضوح و از اند ازه کوچك تا بزرگ و آثار باز و پايان در
سنگ آهكها نمايان است .در بخشهاي با اليهبندي نازك ،فسيلهايي از خانواده فوزولينيد با چشم غيرمسلح ديده

ﮐﺸ
ﻮر

مي شوند .در بخش مياني اين واحد سنگي ،افقهاي التريتي با ضخامتهاي متغير به چشم ميخورند .فزون بر افقهاي
التريتي ،سنگها ي آذرين نيمه عمق با ضخامت بيش از  1تا  3متر بگونه موازي و هم شيب با البه بندي بگونه سيل
مانند با بافت دانه ريز در درون اين واحد سنگي ديده مي شوند .اگر اين واحدهاي التريتي و ولكانيك با افق التريتي
قاعده نسن مقايسه شود ،با توجه به يكسان بودن رخساره سنگ شناسي موجود در روي اين واحدهاي التريتي و
آذريني با اليهها ي زيرين و ناهمساني اليهها ي زبرين با رخساره سنگ شناسي سازند نسن ،اين واحد سنگي را به

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سازند روته نسبت داده ولي با توجه به رخساره زيست چينهاي و سن مربوط به اشكوب جلفين که از اليههاي باالي
افقهاي التريت بدست ميآيد ،ميتوان گف ت رخساره سازند روته که در اين جا با حفظ رخساره سنگ شناختي تا زمان
جلفين دنباله دارد و مي تواند بخش بااليي آن در اين جا هم ارز بخشي از سازند نسن انگاشته شود.

تﻣ

از مطالعه مقاطع ميكروسكپي توسط (ف.کشاني ،ش .اهلل مددي ،پ .صاحباري) ميكروفسيلهاي زير شناسايي و سن
پرمين بااليي براي اين واحد کربناته پيشنهاد شده است.

زﻣﯿ

سنوزوئيك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

2003. Ali.2
Fossils Hemigordius sp., Agathammina sp., Geinitzina sp., Paleofusulina sp., Schubertella sp.,
Vermiporella sp.
Age Late Permian
2003.Ali.3
Fossils Agathammina sp., Geinitzina sp., Paleofusulina sp., Mizza sp., Vermiporella sp., Brachiopoda
spine, shell frag.
Age Late Permian
2003.Ali. 17
Fossils Agathammina sp., Hemigordius sp., Textularidae, Vermiporella sp.,
Age Late Permian
2003.Ali. 21
Fossils Geinitzina sp., Schwagerina sp., Climacammina sp., Globivalvulina sp., Schubertella sp.,
Pseudofusulina sp., Verbeekina sp., Textularidae, Vermiporella sp.
Age Late Permian
G.R. 10
Fossils Hemigordius sp., Ichtyolaria sp., Agathammina sp., Dagmartia sp., Pachyphloia sp., Staffella sp.,
Paraglobicalvulina sp., Vermiporella sp., Ostracoda, Algae.
)Age Late Permian (Djulfian
b

گدازههاي آتشفشاني بازالتي Q

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين گدازههايي که از ديدگاه ترکيب شيميايي در محدوده سري سنگها ي کالك آلكالن از نوع بازالت ،اندزيت بازالت
جاي ميگيرد ،گسترش بااليي در شمال ورقه و حاشيه باختري رودخانه ارس دارد .اين گدازهها ي بازالتي که از ديدگاه
کاني شناختي داراي اوليوين ،پيروکسن (اوژيت) و پالژيوکالز (آنوريت تا البرادوريت) هستند .بطور معمول بصورت

روانههاي افقي و بيشتر با ساخت طنابي ) (ropy structureديده ميشوند .اين گدازهها تا شهرستان پلدشت ادامه دارند
و در نزديكي سد ارس داراي ساختي منشوري بخود ميگيرند .خاستگاه اين بازالتها از کوههاي آتشفشاني آرارات که
کوهها ي تشكيل دهنده شمال باختر ورقه در داخل مرز ترکيهاند ،ميباشد و بنظر ميرسد همچنين شكافهايي در
سطح شمالي ورقه وجود داشته باشد که گدازههايي از آن شكافها بيرون ميريختهاند.
)(Fissure flow or fissure eruption

رسوبات مخروط افكنه اي با عالمت  Qfو پهنههاي گلي و باتالقهاي فصلي با  Qmfو ماسههاي بادي که به صورت پراکنده
وجود دارند با  Qsdنشان داده شدهاند.

8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
زمين ساخت و زمين شناسی ساختمانی

همانگونه که از شرح چينه نگاري منطقه مي توان دريافت ،اين منطقه داراي رخنموني کم از چرتها ي پرکامبرين و
همانند ساير نقاط واقع بر پهنه ايران زمين داراي واحدهاي سنگ چينهاي مربوط به پالئوزوئيك است .واحدهاي سنگ
چينه اي مربوط به پالئوزوئيك اين منطقه از نظر رخساره سنگ شناختي و زمان چينهاي با سازندهاي شناخته شده
مربوط به پالئوزوئيك در بخش البرز ،ايران مرکزي همساني دارد و از اين رو ،ويژگي رسوبي اين منطقه يك حوضه
پالتفر مي بوده است .وجود تكاپوهاي آتش فشاني در سيلورين زيرين ،نبود رسوبگذاري در درازاي دوره کربونيفر ،پس

ﮐﺸ
ﻮر

از اشكوب ويزئن ،وجود اين پديدهها ي زمين ساختي در رديف رسوبي ـ ولكانيك پالئوزوئيك در ايران مرکزي و البرز
نشان مي دهد که محدوده ورقه در محدوده پليت ايران از ابر قاره گندوانا جاي گرفته که همساني رخسارههاي سنگ
شناختي کامبرين اين ناحيه با سازند ميال از پهنه زمين شناسي ساختماني البرز و نهشتههاي دونين بااليي اين ناحيه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

با سازند جيرود و رخساره هاي کربناته مربوط به کربونيفر پاييني اين ناحيه با سازند مبارك در البرز مرکزي و همچنين
رخنمون رسوبات تخريبي ـ ولكانيكي هم ارز سازند دورود و رسوبات کربناته ـ التريتي معادل سازند روته ارتباط و

تﻣ

شباهت حوضه رسوبگذاري اين ناحيه را در درازاي پالئوزوئيك ،بيشتر نشان ميدهد .گسترش گدازههاي بازالتي مربوط
به تكاپوي آتشفشان آرارات و کالكوآلكالن بودن آنها به احتمال زياد ميتواند همانند ولكانيزم سهند و سبالن در ارتباط
با مراحل فرورانش کوهزايي آلپين باشد و از نظر تكتنوماگمايي ولكانيك آرارات را به گروه سنگهاي ولكانيك مربوط

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به کمان ولكانيك واقع در حاشيه قارهها نسبت داد ).(Active volcanic arc
با توجه به گسترش بيشتر گدازهها ي ولكانيك بازالتي مربوط به آتشفشان کوه آرارات چنين به نظر ميرسد که بخشي

و
اﮐﺘ

از اين گدازهها ميتواند از محل شكستگيهاي موجود در قسمت شمالي ورقه نيز بيرون بريزد (Fissure eruption) .يا
).(Fissure flow
زمين شناسی اقتصادي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

با عنايت به اينكه اکثر نهشتههاي ورقه رسوبياند فلذا کانسارهاي رسوبي و معادن در ارتباط با خاستگاه رسوبي در آن
مي تواند مطرح باشد .رسوبات به سن دونين ،دربردارنده فسفاتاند و سنگ آهكهاي به سن پرمين دربردارنده افقها و
عدسيهائي از التريت است همچنين ذخيره قابل توجهي از منيزيت در پهنههاي گلي و آبگيرهاي فصلي آق گل (شوراق
گل) و قره بالغ گلي که حاوي منيزيت ) (Mgoحدود  26/ 2 %ميباشد.
منيزيت

mf

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

از پهنههاي گلي که با عالمت  Qنشان داده شده است و خصوص اً از آبگير فصلي شوراق گل (آق گل) نمونه برداري
انجام شد .نمونه شماره  2720که در آزمايشگاه سازمان زمين شناسي تبريز از آن تجزيه شيميايي بعمل آمده نتايج
زير را نشان ميدهد.
Mgo 26.2 %
Cao 5.6 %
Na2O 7.3 %
K2O 0.60 %

از آن جا که اکتشافات چكشي و ژئوشيميايي اين ورقه را سازمان زمين شناسي تهران تهيه کرده است از اين رو
پيشنهاد ميشود براي جزئيات بيشتر به آن گزارشها مراجعه شود.
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