وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  1:100,000اراك
ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

و اﮐ

5958

زﻣ
ﯿﻦ

ﺷﻨﺎ
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ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن
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گزارش نقشه زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5958اراک
جغرافيا و ريخت شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه يكصد هزارم اراك در بخش جنوب باختري چهارگوش دويست و پنجاه هزارم قم (م.ه.امامي  -سازمان زمين شناسي
  )1370است .اين ورقه با مختصات جغرافيايي َ 49ْ ،30َ - 50ْ ،00طولهاي خاوري و َ 34ْ ،00َ - 34ْ،30عرضهايشمالي در محدوده استان مرکزي و شهرستان اراك واقع است.
شهر اراك در سال  1231هجري قمري ،برابر با سال  1194هجري شمسي ،به دستور فتحعلي شاه قاجار و توسط
يوسف خان گرجي حاکم منطقه و فرمانده پياده نظام ساخته شده است .يوسف خان ،اين شهر را سلطان آباد عراق

ﻌﺪ
ﻧﻰ

عجم نام نهاد .ولي در سال  1314هجري شمسي به اراك تغيير يافت .هدف اصلي از بناي اين شهر ايجاد پايگاه نظامي
در منطقه بوده است تا بتواند در نگهداري از ناحيه موثر واقع شود .بر همين اساس ساختمان اوليه شهر به چهره
قلعهاي بوده که از چهار طرف چهار دروازه داشته است .بازار تاريخي شهر اراك با چهار دروازه ياد شده مرتبط و راههاي

تﻣ

اصلي نيز ازاين دروازهها آغاز ميشده است.
زبان بومي اهالي اراك فارسي با لهجه خاص اين نواحي است .اي ن شهر آثار تاريخي فراوان دارد ،از آن ميان بايد به

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مجموعه بازار ،حمام موزه چهار فصل ،مدرسه سپهداري ،کاروانسرا و نقاط ديدني ديگر اشاره کرد.
از گذشتههاي دور اين خاك پرگوهر ،مهد مرداني بزرگ چون قائم مقام فراهاني و اميرکبير بوده است که در بالندگي
هر چه بيشتر فرهنگ ملي و مذهبي ايران نقشي شايسته داشتهاند.

و
اﮐﺘ

از نظر شرايط آب و هوائي بخشهاي باختري ،جنوبي و ناحيه کوچكي در جنوب خاوري ورقه به دليل کوهستاني بودن
از زمستانهاي سرد و مرطوب و تابستانهاي معتدل برخوردار است .ساير نقاط منطقه به لح اظ جايگيري در پهنه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دشت ،تابستانهاي گرم و زمستان هاي سرد و خشك دارد .بررسي آماري شرايط آب و هوا در گذر ده ساله گذشته
نشان مي دهد که بيشينه درجه حرارت هوا  44درجه سانتيگراد و کمينه درجه حرارت به  -30/ 5درجه سانتيگراد
ميرسد .بيشينه ميزان رطوبت نسبي  % 62و کمينه آن  % 31است .بيشينه ميزان بارندگي  345/7ميليمتر و کمينه
روزانه آن  71ميليمتر مي باشد (اداره هواشناسي اراك) .منابع تامين کننده آب کشاورزي و آشاميدني منطقه چاهها ،
قناتها و چشمهها است .دراين ورقه رودخانه دائمي جاري نيست و تنها چند رود فصلي از جمله رودخانههاي خشك ،
دليچي و شهراب به چشم ميخورد.

زﻣﯿ

در طي چند دهه اخير استان مرکزي به يكي از قطبهاي صنعتي کشور تبديل شده است.کارخانهها ،نواحي صنعتي و
کارگاههاي کوچك و بزرگ زمينه بكارگيري نيروهاي انساني را در بخش صنعت فراهم آورده است .دامداري ،کشاورزي،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

قالي بافي و صنايع دستي پيشههايي هستند که از ديرباز در اين نواحي رايج بودهاند .گندم ،جو ،يونجه و صيفيجات
از مهمترين محصولها ي زراعي و گردو ،بادام ،انگور ،گالبي ،زردآلو ،آلبالو ،هلو ،گيالس ،فندق ،گوجه سبز ،کشمش،
شيره انگور و انواع برگه از معروفترين محصولهاي باغي به شمار ميآيند.

از مهمترين محورهاي ارتباطي منطقه ميتوان از جادههاي آسفالته اراك  -سلفچگان و اراك  -بروجرد نام برد .عالوه
بر اينها راهها ي آسفالته اراك  -ساروق ،اراك  -فرمهين ،اراك  -آشتيان  ،اراك  -خمين و غيره امكان دستيابي به
رخنمونها و گسترهها ي زمين شناسي منطقه را ميسر مي سازد .در ضمن بخشي از راه آهن سراسري تهران  -خوزستان
از نواحي جنوبي اين ورقه عبور ميکند.
رخنمون اساسي سنگهاي رسوبي و نفوذي ورقه در بخشها ي جنوبي و باختري آن است .در گوشه جنوب خاوري و
شمال خاوري نيز گسترهها ي محدودي از سنگهاي رسوبي و آتشفشاني به چشم ميخورد .در بخش مياني ورقه
درياچه فصلي توزلوگل (درياچه کويرميقان اراك) چشماند از دل انگيزي را به نمايش گذاشته است .ساير نقاط از
دشتهاي هموار عهد حاضر است .بلندترين نقطه ارتفاعي در کوه نظم آباد ،در جنوب خاور شهر اراك با ارتفاع 2630
1
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متر از سطح دريا و پست ترين نقطه در جنوب باختر روستاي داودآباد ( حاشيه شمال باختري درياچه کوير ميقان
اراك) با ارتفاع از سطح دريا 1653متر است .از ديگر کوهها ي منطقه بايد به مودر ،مستوفي ،گردو ،نظم آباد ،مهرآباد،
تيلوار ،گورك ،دربند و سيبك اشاره کرد .به نظر ميرسد سازوکار گسلههاي بزرگي چون گسله توزلوگل و گسله تلخاب
در شكلگيري و ريختشناسياين مناطق موثر بوده است.
چينه نگاري

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه مورد مطالعه به گونه واضح در دو پهنه ساختاري ايران مرکزي و سنندج  -سيرجان جاي دارد .بر اين اساس
واحدهاي مورد مطالعه ،تفكيك و به شرح زير ميباشند.
پهنه سنندج  -سيرجان
ژوراسيك زيرين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد Jqs

تنها رخنمون اي ن واحد در جنوب باختري ورقه ،در پيرامون روستاي ضامن جان ديده ميشود .ماسه سنگ و ماسه
سنگ کوارتزيتي به رنگ خاکستري روشن و به گونه ضخيم اليه ( 70 - 80سانتيمتر) محتواي سنگ شناختي اين

تﻣ

واحد را نشان مي دهد .مرز زيرين آن پوشيده و از نظر پنهان است و مرز زبرين به دليل عدم همجواري با واحد Kd 1

رويت نميشود .با اين وجود و بر اساس نقشه دويست و پنجاه هزارم همدان (ب.مجيدي و م .عميدي  -سازمان زمين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شناسي –  )1369اين واحد با واسطه سنگ آهكهاي ماسهاي و ماسه سنگ هاي واحد ( KS1دراي ن ورقه رخنمون
ندارد) به گونه هم شيب و ناپيوسته ( )disconformدر زير واحد  Kd1جاي دارد .ستبراي اين واحد حدود  80-100متر
برآورد مي شود .در منطقه مورد نظر به دليل نبود فسيل شاخص و پوشيدگي بخشهاي پايين اين واحد تعيين مرز

و
اﮐﺘ

دقيق آن با واحدهاي کهن تر ممكن نيست .با اين وجود ،مقايسه چينه نگاري اين واحد با ساير نقاط پهنه سنندج -
سيرجان بستگي آن را با ژوراسيك زيرين معادل سازند شمشك نشان ميدهد .در بافت بخشهاي ماسه سنگي اندازه

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ذرات متوسط است .از نظر گردشدگي زاويهدار  -نيمه زاويه دار ،و فشردگي و جورشدگي آنها ضعيف ميباشد .بلورهاي
کوارتز با خاموشي موجي و تبلور مجدد ،فلدسپات آلكالن ،تيغكها ي موسكويت و قطعههايي از کوارتز شيست ،سريسيت
شيست و چرت در زمينهاي از بلور ها ي سريسيت ،موسكويت و کلريت که جهت يافتگي نسبي دارند جاي گرفتهاند.
سيمان ميان دانهها ي آنها به ميزان کم و از نوع اکسيد آهن است .زيرکن ،کانيهاي کدر و تورمالين از کانيهاي فرعي
آنها به شمار ميآيد .همان گونه که از ترکيب کانيشناختي اين سنگها پيداست و در بررسي پيشين نيز به آن اشاره

زﻣﯿ

شده (امامي )1370 ،شواهدي چون تبلور مجدد کانيها ي کوارتز و فلدسپات آلكالن ،رشد و جه ت يافتگي ريز بلورهاي
سريسيت  -موسكويت ،و تاثيرات ديناميكي وارد بر سنگها همراه با سخت شدگي آنها بيانگر آثار دگرگوني خفيفي
است که بر اين ته نشستها شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

كرتاسه زيرين

واحد Kd1

رخنمونها ي کوچك ،کم تعداد و گسليده اين واحد در شمال  -شمال باختري روستاي مهرآباد و باختر روستاي نوازن
جاي دارند .بررسيهاي صحرايي بيانگر آن است که در پهنه سنندج  -سيرجان مربوط به اين ورقه ،سنگهاي پايه
کرتاسه (واحد  (KS1ديده نمي شود .همان گونه که پيش از اين اشاره شد اين واحد با واسطه واحد  KS1بر روي واحد
 jssجاي گرفته و مرز زبرين آن با واحد  Ksl1هم شيب و پيوسته ( )conformاست .ترکيب سنگ شناختي آن از سنگ
آهكهاي دولوميتي ،ماسهاي و بيوميكرايتي اوربيتولين دار ،به رنگ زرد گراينده به خاکستري تشكيل شده است .اين
سنگها متوسط ( 40-30سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80-70سانتيمتر) هستند .رخنمونها ي محدود و بروز گسلش
تعيين ستبراي دقيق واحد را دشوار مي سازد ،با اين حال بررسيهاي چينه شناختي بر روي گسترههاي وسيع آن در
ورقه يكصد هزارم خنداب (ر .کهنسال و ل .مدحج  -سازمان زمين شناسي  - 1383 -در دست تهيه) ستبراي آن را
حدود  200-500متر نشان مي دهد .بافت ميكروسكوپي در سنگ آهكهاي ماسهاي از نوع کريستالين است .اين
2
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سنگها به نحو اساسي از بلورهاي کربنات کلسيم تشكيل شده اند .اين درشت بلورها آثاري از ماکل فشاري ،خردشدگي
و تبلور دوباره را نشان مي دهند که بيانگر اثر نيروهاي تكتونيكي بر آنها است .ناخالصي در اين سنگها عبارت از
ريزبلورهاي کوارتز آواري ،مقاديري بلورهاي فلدسپات و تيغكها ي موسكويت است .آغشتگي به اکسيدآهن نيز وجود
دارد .تاثير تغيير شكل (شيست وزيته و چين خوردگي) و باز بلورين شدن قرار گرفته و دگرگوني خفيفي بر آنها اثر
کرده است .از بررسيهاي پيشين (امامي )1370،و آنچه بيان شد نتيجه مي گيريم که سنگ آهكها ي دولوميتي و
ماسهاي واحد مورد نظر تحت بررسي ميكروفسيلها ي واحد ياد شده سن کرتاسه پيشين (آپسين) را نشان ميدهد
(آقاي ق .عسگري  -سازمان زمين شناسي کشور .)1382 -

ﮐﺸ
ﻮر

Orbitolina sp.,Crinoids.

واحد Ksl1

رخنمونهاي اين واحد به گستردگي در بخشهاي باختري و جنوبي ورقه در پيرامون روستاهاي نوازن ،مهرآباد ،داين،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هزاوه ،مرزيجران ،نظم آباد ،انجيرك و غيره مشاهده ميشود .ترکيب سنگ شناختي آن از سنگ آهك اسليتي ،اسليت
آهكي و سيلتستون ماسهاي متوسط ( 40-30سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80-70سانتيمتر) آمونيتدار همراه با بين
اليههايي از سنگ آهك بيوميكرواسپار ايتي اوربيتوليندار متوسط ( 40-50سانتيمتر) و بندرت ضخيم اليه (80-90

تﻣ

سانتيمتر) به رنگ خاکستري روشن مايل به قهوه اي و شيل سبز روشن تشكيل شده است .مرز زيرين آن با واحد Kd1

هم شيب و پيوسته و مرز زبرين آن با واحد  ks2هم شيب و ناپيوسته است .با وجود گسلش در پي كره واحد مورد مطالعه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

به نظرمي رسد ستبراي آن حدود  500-700متر باشد .اين سنگ ها به ويژه گونههاي اسليتي آنها واجد بلورهاي
مكعبي شكل و سياه رنگي (بر اثر هوازدگي) از کاني پيريت هستند که در بعضي نمونهها اند ازه سطح بلور به يك
سانتيمتر هم ميرسد .پراکندگي اي ن کاني حتي گاه به داخل بخشها ي شيلي واحد  Ksl1هم گسترش يافته و در آنها

و
اﮐﺘ

نيز رويت ميشود .از ويژگيهاي اين سنگها وجود ساخت مدادي با تكههايي به درازاي حدود 10-60سانتيمتر و قطر
 2-5سانتيمتر است .شيب ماليم و چين خوردگي آرام اين واحد موجب توسعه وسيع آن در منطقه شده است .بافت

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميكروسكوپي در سنگ آهكها ي اسليتي از نوع ميكرايتي است .کانيهاي اصلي آنها از بلورهاي کربنات کلسيم
ميكرايتي با ماکل فشاري ،خاموشي موجي ،خرد شدگي و تبلور دوباره ،بلورهاي پالژيوکالز سديك (آلبيت) و فلدسپات
آلكالن با تجزيه به کانيهاي رسي و سريسيت ،تيغكها ي ظريف سريسيت ،موسكويت و کلريت ،و ريزبلورهاي کوارتز
با خاموشي موجي و تبلور دوباره تشكيل شده است ،کانيهاي فرعي آنها از کانيهاي کدر و قطعههايي از چرت و
کربنات اسپاري ميباشند که در اين بين آغشتگي به اکسيد آهن به گونه لكههايي پراکنده ،کشيده و جهتدار نيز

زﻣﯿ

رويت ميگردد .با نظر به آنچه گفته شد و مطالعه پيشين (امامي ،)1370 ،اسليتها و سنگ آهكها ي اسليتي واحد
مورد نظر دگرگوني خفيفي را تحمل کرده اند .اين سنگها سطوح شيستوارگي (شيستوزيته) آشكاري داشته و اغلب
داراي لكههائي از اکسيدهاي آهن ناشي از اکسيداسيون بلورهاي مكعبي پيريت ميباشند .به منظور تعيين درجه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگوني در اين سنگها ،کانيهاي رسي آنها با پرتو  xبررسي شدند و ميزان تبلور پذيري کاني رسي" ايليت" مشخص
گرديد .ميزان تعيين شده براي رخسارهها ي سنگي واحد ياد شده در حدود  2/ 6و  2/7ا ست که بيانگر دگرگوني در
حد اپي زون است .مطالعه ميكروفسيلهاي اين واحد توسط (ق .عسگري و خانم ف .وکيلي  -سازمان زمين شناسي -
 )1381بيانگر سن کرتاسه پيشين (آپسين  -آلبين) براي آن است.
Orbitolina sp., Rotalipora sp., Globigerinelloides sp., Praechrysalidina sp., Hedbergella sp., Textularia
sp., Crinoids, Bryozoa, Gastropod, Echinoids, Algal debris , shell fragments.

بررسيها ي پيشين (امامي ) 1370 ،در خاور و جنوب روستاي تبرته (اين نقاط در ورقه يكصد هزارم فرمهين جاي
دارند ،ج .رادفر و ر .کهنسال  -سازمان زمين شناسي  )1379 -بيانگر آثاري از آمونيتها و بلمنيت است .گونهاي از
آمونيتها توسط ك .سيد امامي مطالعه و سن آپسين بااليي براي آن پيشنهاد شده است .از طرفي واحد ياد شده در
محدوده مورد بررسي نيز در برخي نقاط داراي ماکروفسيلها ي آمونيت است .مطالعه اين سنگوارهها سن آپسين مياني
 بااليي را نشان ميدهد ( آقايان ك .سيد امامي  -دانشگاه تهران و م .ر مجيدي فرد  -سازمان زمين شناسي .)1381 -Parahoplites sp., Cheloniceras sp., Tetragonites sp.
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در شمال خاور -جنوب خاور روستاي کالغ نشين رخساره اي از واحد ياد شده جلوهگر شده (واحد  )Kbm1که در بر
گيرنده چند متر سنگ آهك بايو ميكرواسپارايتي خاکستري تيره است .اي ن واحد همچون نوار کوتاهي است با روند
شمال باختري  -جنوب خاوري که بر روي عكس هوايي سياه رنگ و در تصوير ماهواره اي آبي يا قهوهاي مايل به قرمز
ديده ميشود .اينها ويژگي بين اليهاي دارند و متوسط ( 50-40سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80سانتيمتر تا  1متر)
ميباشند .بررسيها ي آزمايشگاهي بافت ميكروسكوپي آنها را ميكرواسپاري و کاني اصلي را کربنات کلسيم معرفي
ميکند .ناخالصي اين سنگها از ريز بلورهاي کوارتز و کاني فرعي آنها کاني کدر است.
كرتاسه بااليي

ﮐﺸ
ﻮر

واحد Ks2

اسليتهاي بسيار برگواره همراه با بين اليهها يي از اسليت آهكي ،سنگ آهك بيوميكرايتي و مادستون سيلتي آهكي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آمونيتدار به رنگ خاکستري روشن ترکيب سنگ شناختي اي ن واحد را در تپه ماهورهاي پيرامون روستاي ساروق تا
منتهي اليه شمال باختري ورقه تشكيل داده است .اين واحد در روي عكس هوايي به گونه نوارهاي سياه و سفيد و در
تصوير ماهواره اي آبي و سفيد ديده ميشود .بررسي دقيق صحرايي بيانگر آن است که بخشهاي سياه (آبي) از اليهها ي

تﻣ

سنگي با ترکيب ياد شده و با ريخت شناسي سخت و ناهموار و بخشهاي سفيد از شيل با ويژگي نرم و هموار ميباشند.
خردشدگي و هوازدگي يكنواخت بر روي ورقهها ي شيلي موجب شده که در سطح زمين به خوبي از بخشهاي سنگي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

جدا شوند و رنگهاي بيان شده را پديد آورند .بين اليههاي سنگي واحد مورد مطالعه متوسط ( 60-50سانتيمتر) تا
ضخيم اليه ( 80سانتيمترتا  1متر) هستند .با اين وجود اينها نيز بر اثر ضربه چكش به آساني برگ برگ ميشوند و
بر اي ن مبنا از پايداري کمي برخوردارند .سطح سالم آنها به رنگ خاکستري تيره گراينده به سياه است .مرز زيرين

و
اﮐﺘ

اين واحد به گونه هم شيب و ناپيوسته بر روي واحد  Ksl1و مرز زبرين آن به دليل عدم همجواري با واحدهاي جوانتر
از نظر پنهان است .تعيين ستبراي اين واحد به دليل گسليدگي آن دشوار است .ولي حدود  600-800متر برآورد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميشود .در اسليتهاي سنگ آهكي بافت ميكروسكوپي از نوع اسليتي است .در اين سنگها تيغكهاي فيلوسيليكاته
نظير سريسيت  -موسكويت و کلريت که جهت يافتگي دارند ،بلورهاي کربنات کلسيم با ماکل فشاري ،خاموشي موجي،
خرد شدگي و تبلور دوباره ،ريز بلورهاي کوارتز با خاموشي موجي و تبلور دوباره ،کانيهاي کدر ،اکسيد آهن ،قطعههاي
چرت و کربنات اسپارايتي و به احتمال مقاديري مواد آلي کربندار ديده ميشود .پژوهشهاي پيشين (امامي)1370 ،
خاستگاه سنگها ي کرتاسه در پهنه سنندج  -سيرجان ورقه اراك را ستبراي در خور توجهي از رسوبهاي سنگ

زﻣﯿ

آهكي  -پليتي نشان مي دهد که حاکي از يك فرو نشست کاري در اين حوضه رسوبي است.اين ته نشستها ريز دانه
بوده و پر مايه از بلورهاي پيريت هستند که بيانگر رسوبگذاري در محيط دريائي آرام و بدون جريانها ي هوادار (اکسيژن
دار) و به نسبت دور از کرانه است .از طرفي شواهد کاني شناختي ارئه شده بيانگر نوعي دگرگوني خفيف است که

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اندازه گيري ميزان تبلور پذيري کاني رسي ايليت در اين سنگها ،گذر آن را از مرحله دياژنز و آنكي زون و ورود به
مرحله اپي زون را نشان ميدهد .همان گونه که ميدانيم اين تفاوت عمده بين رخسارههاي ژرف پهنه سنندج -

سيرجان و محيط پالتفرمي ايران مرکزي است .به عالوه تاثيرات ديناميكي فاز کوهزايي الراميد در گسترش شيستوزيته
و اسليتي شدن اين سنگها موثر بوده است .سن واحد مورد نظر بر مبناي بررسي محتواي فسيلي آن اوايل کرتاسه
پسين (سنومانين  -تورونين) است (خانم ف .کشاني  -سازمان زمين شناسي .)1381 -
Planomalina aff., buxtorfi, Globotruncana spp., Rotalipora? sp.

در شمال باختر روستاي ساروق واحد  Ks2توسط دايكي با ترکيب آلكالي بازالت قطع شده است .ستبراي ناچيز (حدود
يك متر) ،درازاي کم (حدود  15-20متر) و بريده بريده و منحصر به فرد بودن رخنمون اين دايك (فقط يك برونزد)
سبب شده که به عنوان يك واحد مستقل در نظر گرفته نشود و تنها به شرح آن در گزارش پرداخته ميشود .روند آن
جنوب خاوري  -شمال باختري ،رنگ هوازده آن خاکستري تيره و سطح تازه خاکستري گراينده به سبز ميباشد .رگه
و رگچهها يي از جنس کوارتز شيري به ضخامت  2 - 10سانتيمتر در برخي از قسمتها ي دايك تزريق شدهاند .بافت
ميكروسكوپي در اين سنگها از نوع پورفيريتيك با زمينه اي نترسرتال  -اينترگرانوالر است .درشت بلورهاي آنها از
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پالژيوکالز در حد اندزين  -البرادوريت با تجزيه به کلريت ،پرهنيت ،کربنات و اپيدوت و کانيهاي فرعي از سوزنهاي
آپاتيت ،اسفن (لوکوکسن) و کانيهاي کدر تشكيل شده است .زمينه دراين سنگها از بلورها ي پالژيوکالز سديك
تختهاي شكل و متقاطع با تجزيه به سريسيت و کلريت تشكيل شده که در فضاي بين آنها ،بلورهاي پيروکسن از نوع
تيتان اوژيت با تجزيه شدگي به ک لريت و کربنات ،و سوزنهاي ترموليت  -آکتينوليت ،لكههاي کربنات و مقاديري
اپيدوت ديده ميشوند .ناماين سنگها در نمودار (کاکس و همكاران )1979 ،در قلمرو اندزيت بازالتي و سري ماگمايي
آنها در نمودار دو تايي ( TASايروين و بارگار )1971 ،در محدوده مرز بين آلكالن و ساب آلكالن است.
پهنهايران مركزي

ﮐﺸ
ﻮر

ژوراسيك زيرين
واحد Jss

ﻌﺪ
ﻧﻰ

تنها رخنمون اي ن واحد در منتهي اليه شمال باختري ورقه در حوالي شمال باختري روستاي مخلص آباد ديده ميشود.
ترکيب سنگ شناختي واحد ياد شده از بخشها ي ماسه سنگي مايل به قهوه اي گاه خاکستري رنگ که بين اليهها و
عدسيهايي از شيل يا شيل آهكي دارد تشكيل شده است .ستبراي آن حدود  150متر است .بخشهاي زيرين آن به

تﻣ

دليل پوشيدگي از نظر پنهان و بخشهاي زبرين آن به واسطه گسله تبرته (توزلوگل) در کنار يا بر روي سنگ اهكهاي
اسليتي واحد  Ks2جاي گرفته است .در منطقه مورد بررسي به دليل نبود سنگواره شاخص و پوشيدگي بخشهاي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

پايين اي ن واحد تعيين مرز دقيق ترياس باال (سازند نايبند) با ژوراسيك پايين (سازند شمشك) ممكن نيست .با اين
وجود آن گو نه که در ورقه يكصدهزارم فرميهن بيان گرديد مقايسه چينه نگاري اين واحد با ساير نقاط پهنه ايران
مرکزي بستگي آن را با ژوراسيك زيرين معادل سازند شمشك را نشان ميدهد .سنگها ي واحد مورد مطالعه متوسط

و
اﮐﺘ

( 30-40سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80-70سانتيمتر) ميباشد .در بافت ماسه سنگها اندازه ذرات خيلي دانهريز تا
دانهريز است .از نظر گردشدگي نيمه زاويهدار تا نيمه گرد و فشردگي و جور شدگي آنها ضعيف ميباشد .بلورهاي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

کوارتز گاه با خاموشي موجي ،پالژيوکالز با تجزيه به سريسيت و کانيهاي رسي ،تيغكها ي موسكويت به ندرت خميده
و قطعههاي چرتي همراه با کانيهاي فرعي زيرکن و کانيهاي کدر در زمينه اي از کانيهاي فيلوسيليكاته نظير سريسيت
 موسكويت و کلريت جاي گرفته اند .سيمان بين عناصر فوق اکسيد آهن است که به گونه رشتههاي ظريف ،باريك وممتد يا پراکنده در فضاي بين آن ها ديده ميشود.
كرتاسه زيرين
واحد Kc

در جنوب خاوري ورقه ،جنوب خاور روستاي کارچان ،تعداد کمي از رخنمونهاي اين واحد ديده ميشود .در

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

قسمتهاي ،پايين از کنگلومراي قرمز مايل به صورتي و در با ال از تناوب ماسه سنگ صورتي و ماسه سنگ کوارتزيتي
خاکستري روشن گراينده به سفيد تشكيل شده است .قطعههاي کنگلومرا از کوارتزيت و ماسه سنگ به اندازه 2-3
ميليمتر تا  3-4سانتيمتراست .گردشدگي آنها متوسط تا خوب ،جورشدگي ضعيف و سيمان بين قطعهها از جنس
کر بنات آغشته به اکسيد آهن مي باشد .مرز زيرين آن از نظر پنهان ،و در مرز زبرين با واحد  Klbهم شيب و پيوسته
است .ستبراي آن حدود  15-20متر است .بافت ميكروسكوپي در بخش کنگلومرايي از نوع ليتوکالستيك ،قطعههاي
بلورين آن کوارتز آواري ،قطعههاي سنگي از جنس کوارتزيت ،کوارتزآرنايت و ماسه سنگ آهكي ،و سيمان بين اينها
کربنات آغشته به اکسيد آهن است .در بافت بخش ماسه سنگي اند ازه ذرات از ريز تا درشت بلور ،گردشدگي آنها
زاويهدار تا نيمه زاويه دار ،جورشدگي متوسط تا ضعيف و فشردگي متوسط است .بلورهاي کوارتز ،فلدسپات ،تيغكهاي
موسكويت همراه با قطعههاي چرت ،کربنات ،کوارتزيت ،کوارتز شيست و سريسيت شيست در سيماني از کربنات
کلسيم آغشته به اکسيد آهن جاي گرفتهاند .گاه در برخي از نمونهها زمينهاي از تيغكهاي ظريف سريسيت -
موسكويت فضاي بين بلورها را پر کرده است .کانيهاي کدر و زيرکن از کانيهاي فرعي در اين سنگها است.
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واحد Klb

اين واحد به گونه باريكهاي در جنوب خاوري ورقه ،جنوب خاوري روستاي کارچان ،رخنمون دارد .ترکيب سنگ
شناختي آن از سنگ آهكهاي ضخيم (70سانتيمتر تا 1متر) تا ستبراليه (حدود 1متر) بيوميكرايتي و
بيوميكرواسپارايتي اوربيتوليندار خاکستري رنگ تشكيل شده است .مرز زيرين آن با واحد  Kcو مرز زبرين با واحد Klm

هم شيب و پيوسته است .ستبراي آن حدود  40-50متر است .درزههاي کششي با پر شدگي کربنات کلسيم گه گاه
در آنها مشاهده ميشود .بررسيها ي ديرينه شناختي بر روي محتواي فسيلي اين واحد بيانگر کرتاسه پيشين (آپسين)

ﮐﺸ
ﻮر

ميباشد (ف .وکيلي  -سازمان زمين شناسي .)1381 -

Orbitolina sp., Dictyoconus sp., Natiloculina sp.

واحد Klm

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سنگ آهك مارني  -ماسهاي ،ميكرايتي و بيوميكرواسپارايتي اوربيتوليندار زرد مايل به کرم با بين اليههاي سنگ
آهك بيوميكرايتي ضخيم اليه اوربيتوليندار به رنگ خاکستري ،ترکيب سنگ شناختي اين واحد را در جنوب خاوري
ورقه ،جنوب خاور روستاي کارچان ،تشكيل داده است .بررسي چينه نگاري اي ن واحد بيانگر آن است که در مرز زيرين

تﻣ

با واحد Klbو در مرز زبرين با واحد  Klهم شيب و پيوسته است .سنگ آهكهايي که پيكره اصلي واحد را ساختهاند
متوسط ( 60-40سانتيمتر) تا ضخيم اليه ( 80سانتيمتر تا  1متر) و گاه داراي بلورهاي مكعبي پيريت هستند .بين
اليههاي واحد ياد شده ضخيم اليه (حدود يك متر) است .ستبراي اين مجموعه حدود  60-70متر است .بافت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ميكروسكوپي در اين سنگها از نوع ميكرايتي و ميكرواسپاري ميباشد .کاني اصلي آنها کربنات کلسيم و ناخالصيها
دربرگيرنده ريز بلورهاي کوارتزآواري ،اندك درشت بلورهاي فلدسپات ،تيغكهاي موسكويت ،لكههاي کربنات اسپاري

و
اﮐﺘ

و ريز بلورهاي کانيها ي کدر است .در برخي از نمونهها آغشتگي به اکسيد آهن ،آثار سنگواره اي و رگه کربنات اسپاري
ديده ميشود .بررسي ديرينهشناختي انجام شده توسط (ف .وکيلي  -سازمان زمين شناسي  )1381 -سن نمونهها ي
اوربيتوليندار واحد مورد مطالعه را کرتاسه پيشين (آپسين  -آلبين؟) معرفي ميکند.
واحد Kl

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Natiloculina oolithica, Orbitolina sp., Iraqia sp., Dictyoconus sp.

رخنمونهاي اي ن واحد در جنوب خاوري ورقه ،جنوب خاوري روستاي کارچان ،دربرگيرنده سنگ آهك ماسهاي و
بيوميكرايتي اوربيتولين دار به رنگ خاکستري مايل به قهوهاي است .مرز زيرين آن با واحد  Klmهم شيب و پيوسته و
مرز زبرين به دليل عدم همجواري با واحدهاي جوانت ر از نظر پنهان است .ستبراي آن حدود  15 -20متر ميباشد .آثار
درزههاي کششي با پرشدگي کربنات کلسيم در اين سنگها ديده ميشود .سنگ آهكها ي واحد ياد شده متوسط

زﻣﯿ

( 40-50متر) تا ضخيم اليه ( 70- 80سانتيمتر) هستند .بررسي ميكروفسيلها ي واحد مورد مطالعه سن کرتاسه
پيشين (آپسين ـ آلبين؟) را نشان ميدهد ( ف .وکيلي سازمان زمين شناسي .)1381 -

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

Dictyoconous arabicus, Orbitolina sp., Lituonella sp., Valvuliammina sp., Lenticulina sp., Textularia sp.

پالئوژن
ائوسن

بررسيهاي ا نجام شده در ورقه يكصد هزارم وفس و فرمهين (شمال و شمال باختر ورقه اراك) ستبراي شايان توجهي
از سنگهاي ائوسن (افزون بر  3000متر) را در زير سازند قم نشان مي دهد که همگي به پهنه اروميه ـ دختر وابسته
هستند .با اي ن وجود در شمال خاور منطقه مورد مطالعه به جز رخنمون کوچك و محدودي از سازند قم هيچ گونه

آثاري از رخنمونهاي  OMOmqمشاهده نشد ،و بخش عمده اي از ورقه در پهنه سنندج ـ سيرجان جاي دارد .بر اين
اساس در برش تهيه شده از بخش شمال خاوري ورقه ،در زير سازند قم محدودهاي به نام واحد آتتشفشاني ائوسن
( )VOLCANICEOCENEگنجانيده شده که بيشتر جنبههاي قياسي با ورقههاي مجاور دارد.
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نئوژن
ميوسن
واحد

Om
q

( OMسازند قم)

رخنمونها ي کوچك آن در شمال ورقه ،شمال خاوري روستاي نوده ،ديده ميشود .ترکيب سنگ شناختي آن از مارن
ماسهاي و ماسه سنگ خاکستري تا سبز با بين اليهها ي سنگ آهك ماسهاي و توفيت کرم رنگ تشكيل شده است.
گستره محدود اين واحد و عدم همجواري آن با واحدهاي کهنتر يا جوانتر موجب دشواري در تعيين ارتباط چينهاي
با آنها است .با اين حال براساس ورقه يكصد هزارم فرمهين اين واحد با واسطه واحد ( OMlmqدر اين ورقه رخنمون

ﮐﺸ
ﻮر

ندارد) به گونه هم شيب و پيوسته در زير واحدهاي  Mmscو  Ngvجاي گرفته است .بررسي ميكروسكوپي توفيتها ،
بافت آنها را کالستيك نشان ميدهد .قطعههاي بلورين آنها از بلورهاي کوارتز با خاموشي موجي و تبلور دوباره و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بلورهاي فلدسپات با تجزيه شدگي به کانيهاي رسي ،و قطعههاي سنگي از کوارتزيت ،سريسيت کوارتز شيست ،کوارتز
سريسيت شيست ،تراکياندزيت ،چرت ،کربناته و آثار سنگواره اي تشكيل شده است .ستبراي آن حدود 100- 150
متر برآورد ميشود .با وجود اي نكه در حالت عمومي سن سازند قم به اليگوسن  -ميوسن نسبت داده شده ولي

تﻣ

سنگوارهها ي ميكروسكوپي بدست آمده از اين واحد توسط (ق.عسگري  -سازمان زمين شناسي  )1381 -بررسي و
سن ميوسن پيشين (بورديگالين) پيشنهاد شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

Neoalveolina melo group?, Dendritina ranji, Neoalveolina sp., Miogypsina sp., Miogypsinoides sp.,
Elphidium sp., Amphistegina sp., Valvulina sp., Miliolids, coral, Gastropod, Mesophyllum sp.,
Lithothamnium sp., Red Algaes frag.

واحدMmsc

و
اﮐﺘ

تنها رخنمون اين واحد در منتهي اليه شمال خاوري ورقه ،شمال روستاي سياوشان ،ديده ميشود .همان گونه که
پيش از اين بيان شد واحد مورد بررسي با واسطه واحد  OMlmqهم شيب و پيوسته بر روي واحد  Mmsqجاي دارد .مرز
زبرين با واحد  Ngvهم شيب و پيوسته است .ترکيب سنگ شناختي آن از ماسه سنگ و کنگلومراي قرمز تا سبز
همراه با سنگ رس ،مارن گچدار و توفيت است (سازند قرمز بااليي) .چنين مينمايد که ستبراي اين مجموعه رسوبي

جاي گرفتهاند.
واحد Ngv

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

حدود  150-200متر باشد .بافت ميكروسكوپي در توفيتها ،کالستيك و قطعههاي بلورين آنها ،کوارتز با خاموشي
موجي و فلدسپات با آثار تجزيه به کانيهاي رسي و سريسيت است .قطعههاي سنگي دربرگيرنده سريسيت شيست،
کوارتز شيست ،اسليت ،کربناته ،چرت ،تراکيت و آثار سنگواره اي است که همراه با بلورها در سيماني از کربنات کلسيم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

اين گروه از سنگهاي آتشفشاني با جايگيري بر روي بخشي از سنگهاي سازند قم به تكاپوي ماگمايي پس از اکيتانين
يا بورديگالين وابسته هستند .اين سنگها که روي بخشي از سازند قرمز بااليي را ميپوشانند ،در يك محيط قاره اي
به جاي نهاده شدهاند و بخشهاي زيرين آنها داراي اليههاي ماسهاي و کنگلومرايي قرمز رنگ است که ميتوان آنها
را هم ارز سازند قرمز بااليي دانست .از اين رو ،بخشي از سنگها ي آتشفشاني نئوژن معادل سازند قرمز بااليي است .از
طرفي نبود ته نشستهاي سنگوارهدار شناساننده در باالي رديف سنگها ي آتشفشاني ياد شده تعيين سن دقيق آنها

را نا ممكن ميسازد ولي تكههايي که خاستگاه آنها سنگها ي آتشفشاني است در رديف سنگهاي آواري نئوژن پاياني
يافت ميشود .بنابراين سنگهاي نئوژن پس از ميوسن پيشين پديد آمده و به احتمال ،تا پليوسن نيز ادامه دارد .بر
اساس پهنه بندي ساختاري چهار گوش قم منطقه مورد مطالعه در بخش آشتيان  -نراق از زير پهنه مرکزي جاي
دارد .در پيرامون آشتيان سنگها ي آذر آواري خاکستري رنگ با ترکيب ميانه و در حوالي گرکان گدازه هاي خاکستري
تيره با ترکيب گراينده به بازيك مشاهده ميشوند .ترکيب شيميايي سنگها ي بازيك قليايي است در حالي که انواع

ميانه ،گرايش کالكو آلكالن دارند (امامي.)1370 ،
بررسيها ي انجام شده در نقشه يكصد هز ارم فرمهين واحد ياد شده را در خاور گرکان (شمال باختر آشتيان) مجموعه اي
گسترده از برشهاي آتشفشاني با ترکيب ميانه تا بازيك همراه با گدازههاي اندزيتي و اندزي بازالتي نشان ميدهد .در
7

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
نمودار نامگذاري (کاکس و همكاران )1979 ،ترکيب شيميايي گدازهها در محدوده اندزيت است .سري ماگمايي آنها
در نمودار دوتايي ( TASايروين و بارگار )1971 ،ساب آلكالن و در نمودار سه تايي ( AFMايروين و بارگار)1971 ،
کالكو آلكالن ميباشند (ج .رادفر و ر .کهنسال.)1379 ،
رخنمونها ي کم تعداد و محدود اين واحد در شمال خاور ورقه مورد مطالعه ،در شمال خاور روستاي فيض آباد و
شمال روستاي سياوشان (جنوب باختر آشتيان و گرکان واقع در يكصد هزارم فرمهين) ،ديده ميشود .واحد ياد شده
تپه ماهوري است و رنگ عمومي خاکستري تيره دارد .با اين حال فرآيند هوازدگي بر روي سنگها ي آتشفشاني موجب
پديدار شدن رنگها ي صورتي ،خاکستري روشن و گاه سبز کم رنگ شده است .ترکيب سنگ شناختي در واحد مورد

ﮐﺸ
ﻮر

بررسي برش آتشفشاني با ترکيب هيالوآندزيت – هيالوتراکي اندزيت و تراکي اندزيتي است .اند ازه قطعهها از3-4
سانتيمتر تا حدود 1متر در نوسان است .همان گونه که پيش از اين بيان شد گسترش کم گدازههاي اين واحد موجب

ﻌﺪ
ﻧﻰ

شده آنها بيشتر در چهره بين اليههايي در داخل برشها جلوهگر شوند .با وجود پيمايشهاي صحرايي پر تعداد انجام
شده در اين منطقه اثري از گدازهها يافت نشد .لذا تنها به شرح سنگ شناختي قطعههايي که از برش هاي آتشفشاني
بدست آمده ميپردازيم:

تﻣ

بافت نمونههاي هيالواندزيتي  -هيالو تراکياند زيتي پورفيريتيك با زمينههاي شيشه تجزيه و اکسيده شده و
کريپتوکريستالين  -ميكروليتي است .درشت بلورها دربرگيرنده انواع زير است:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 پالژيوکالز با ترکيب در حد اليگوکالز ـ اند زين ،با ساختمان منطقه اي  ،بافت غربالي و حواشي تحليل رفته ،و آثارتجزيه به کربنات ،کانيهاي رسي و فلدسپات آلكالن ،و دربرداريهايي از ريز بلورهاي پيروکسن.
 -پيروکسن با حواشي تحليل رفته و بافت تجمعي.

و
اﮐﺘ

 آمفيبول با حواشي تحليل رفته و اکسيده.کانيهاي فرعي سوزنهاي آپاتيت و کانيها ي کدر است .زمينه از شيشه باز بلورين به بلورهاي فلدسپاتيك ،همراه با

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ميكروليتهاي پالژيوکالز در حد سديك ،ريزبلورهاي پيروکسن ،ريز بلورهاي مافيكايدنگسيتي شده و لكههاي کربنات
تشكيل شده است.
در انواع تراکياند زيتي بافت ميكروسكوپي از نوع پورفيريتيك با زمينهها ي فلسيك و کريپتوکريستالين  -ميكروليتي
است .درشت بلورها از پالژيوکالز با ترکيب در حد اندزين با ساختمان منطقهاي ،بافت غربالي و حواشي تحليل رفته،
و پيروکسن تشكيل شده که در زمينه اي از ميكروليتها ي پالژيوکالز ،ريز بلورهاي فلدسپاتيك و پيروکسن جاي دارند.
کانيهاي کدر و سوزنهاي آپاتيت در شمار کانيهاي فرعي اين سنگها هستند.
پليوسن

زﻣﯿ

واحد PIc1

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

تپه ماهورهاي اي ن واحد در شمال خاوري ورقه ،از بخشها ي جنوبي روستاي چشمه خانوردي تا پيرامون روستاي
سياوشان ،گسترش دارد و دربرگيرنده کنگلومراي ولكانوژنيك به رنگ خاکستري تيره تا سبز است .مرز زيرين آن به

دليل عدم همجواري با واحدهاي کهن تر از نظر پنهان و مرز زبرين با واحد  PIc2هم شيب و پيوسته است .قلوهها بيشتر
از سنگها ي آتشفشاني با ترکيب اندزي بازالت ،تراکياندزيت و هيالوآندزيت و اندازه آنها از  2سانتيمتر تا حدود 1
متر در نوسان است .جورشدگي آنها ضعيف ،گردشدگي متوسط تا خوب ،سخت شده و سيمان بين قلوهها کربناتي
است .شيب اين واحد کم و نزديك به  10-15درجه به سوي جنوب باختر است.

واحد PIc2

اين واحد در شمال خاوري ورقه ،جنوب روستاي چشمه خانوردي ،به چهره مناطقي مرتفع تر از واحد  PIc1به گونه
هم شيب و پيوسته بر روي آن جاي دارد .ترکيب سنگ شناختي آن از کنگلومراي ولكانوژنيك به رنگ خاکستري تيره
ميباشد .جنس قلوهها بيشتر از سنگها ي آتشفشاني نئوژن دربرگيرنده اندزي بازالت ،هيالوآندزيت و تراکياندزيت ،و
اندازه برخي از آنها حدود نيم متر است .گرد شدگي آنها متوسط تا خوب ،جورشدگي ضعيف و زمينه بين قلوهها از

8

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
مواد آتشفشاني ريزدانه (خاکستر ،الپيلي) و گاه رسوبي (مواد رسي و ماسهاي) ا ست .عدم وجود سيمان مناسب موجب
پراکندگي قطعهها به اطراف شده است.
كواترنري
t
1

f
1

واحدهاي  Qو Q

اين واحدها شامل انباشتههايي است که ،به گونه معمول ،در حاشيه آبراههها به چهره پادگانهها ي آبرفتي بلند و در
دامنه کوهها به گونه مخروط افكنه ( )Qf1ديده ميشوند .اين نهشتهها در برگيرنده مجموعههايي از کنگلومرا همراه با
افقها يي از سنگريزه است که داراي جورشدگي ضعيف ،گردشدگي خوب و سخت شدگي متوسط هستند .اند ازه قطر

ﮐﺸ
ﻮر

قطعههاي اين واحد از  5سانتيمتر تا  Qf11متر در تغيير است.
واحدهاي  Qt1وQf2

اين نهشتهها به گونه معمول در سطوح گوناگ ون توپوگرافي ولي در ترازهاي پستتري نسبت به واحد  Qf1آشكار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميشوند و انباشتهها ي ياد شده دربرگيرنده نهشتههاي مخروط افكنه اي ( )Qf2و ته نشستهاي سخت نشده قلوهدار
است .ستبراي اين واحد متغيير و گاه تا چند متر ميرسد.
واحد Qal

تﻣ

اين انباشتهها بيشتر به چهره ريگ و ماسههاي ريز دانه و عناصر درشت هستند که در اثر بارندگيهاي شديد و جريان
سيالبها در بستر رودخانههاي منطقه بر جاي نهاده شده اند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد Qcf

اين واحد به گستردگي در بخشها يي از شمال باختر تا جنوب خاور ورقه ديده ميشود .اينها به چهره کفهها يا

واحدهاي Qmf, Qsf , Qsl

و
اﮐﺘ

پالياهايي دربرگيرنده رس و سيلت هاي سست حاوي نمك هستند .در ميان اين واحد نيز ميتوان يك فرآيند فرسايش
خطي را مشاهده کرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بخشي از دشتها ي شمال خاوري شهر اراك که در نواحي مياني ورقه جاي دارد توسط درياچه فصلي کوير ميقان
اراك يا درياچه توزلوگل ( )Qslاشغال شده است .اين درياچه به شكل يك حوضه سه گوش در مرز ميان پهنهها ي
سنندج  -سيرجان و ايران مرکزي ديده ميشود ( شرح نقشه زمين شناسي چهار گوش قم)  .از آنجا که راستاي بخش
طولي درياچه شمال باختري  -جنوب خاوري ( )N – 140– 145است و با روند گسله توزلوگل (مرز ما بين پهنههاي

زﻣﯿ

ياد شده) هماهنگي دارد ،به نظر ميرسد اي ن گسله در پيدايش آن نقش مهمي داشته است .ويژگي ممتاز درياچه در
بين کوهستانها ي اطراف آن سبب شده ،تمام رودخانههايي که از نواحي شمالي ،شمال باختري ،خاوري و جنوبي آن
سرچشمه ميگيرند همراه با سفره هاي آب زير زميني مر بوطه ،آن را تغذيه کنند .از بخشهاي مرتفع به طرف درياچه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

شيب توپوگرافي کمتر شده و ذرات رسوبي ريزتر ميشوند .اطراف آن از رسوبهاي دانه ريز رس و سيلت ( )Qsfتشكيل
شده است .اگر از اين محل به طرف درياچه حرکت کنيم ابتدا پهنهها ي رسي به نسبت هموار ( ،)Qmfسپس زمينها ي
باد کرده و پهنههاي مرطوب آغشته به نمك ( )Qsfو پس از آن قشر نمك ( )Qslديده ميشود که هر چه به وسط
درياچه نزديك تر شويم ستبراي قشر نمك بيشتر ميشود و در وسط آن ،آب اشباع از نمك وجود دارد (گزارش مقدماتي
کوير اراك  -م.ح.ايرانمنش  -سازمان زمين شناسي .)1351 -
واحد QC

اين واحد دربرگيرنده بخشهايي است که هم اکنون به مناطق کشاورزي تبديل شدهاند.
سنگهاي نفوذي
واحد mo

اين واحد در پيرامون روستاهاي داين ،انجيرك و باختر شهر اراك به پيكر مونزوديوريت  -مونزونيت و در مجاور روستاي
نظم آباد به چهره مونزوگابرو نمايان ميشود .رنگ ظاهري اين سنگها خاکستري روشن مايل به قهوهاي و سطح
شكسته آنها گراينده به خاکستري تا سبز کم رنگ است .اين تودههاي کوچك ،واحد سنگي  ksl1را قطع کرده و خود
9
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توسط رگه و رگچههايي از جنس کوارتز شيري به قطر حدود  3-6سانتيمتر بريده شدهاند .در نمونه هاي حدواسط
(نوع اول) بافتها ي گرانوالر ،گرانوالر  -مونزونيتي و پورفيريتيك با زمينه اي نترسرتال ديده ميشود .کانيهاي اصلي
دربرگيرنده انواع زير است:
 -پالژيوکالز با ترکيبي درحد اليگوکالز  -اندزين که به اپيدوت ،کلريت ،سريسيت ،کربنات و کانيها ي رسي تجزيه

ﮐﺸ
ﻮر

شدهاند .همچنين دربرداريهايي از سوزنها ي آپاتيت ،آغشتگي به اکسيد آهن ،تحليل و تبديل حواشي به فلدسپات
آلكالن نيز در آنها ديده ميشود.
 فلدسپات آلكالن با تجزيهشدگي به کانيهاي رسي که در برخي نمونهها دربرداريهايي از سوزنهاي آپاتيت در آنهاديده ميشود.
 -کلينوپيروکسن (تيتان اوژيت) که به کربنات تجزيه شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

از کانيهاي فرعي ديگر اين سنگ ها بايد به کانيهاي کدر ،ايلمنيت ،تيتانومگنتيت ،لوکوکسن و تورمالين اشاره نمود.
در فضاي ما بين اين بلورها بلورهاي کلريت ،قالب کانيهاي مافيك صفحه اي شكل ،لكههاي کربنات آغشته به اکسيد
آهن ،ريز بلورهاي کوارتز با تبلور دوباره و تيغكهاي سريسيت  -موسكويت جاي گرفته است.

تﻣ

بررسي ميكروسكوپي نمونههاي مافيك (نوع دوم)  ،بافت آنها را گرانوالر  -افيتيك تا ساب افيتيك و هتروگرانوالر
نشان مي دهد .درشت بلورها دربرگيرنده پالژيوکالز در حداندزين  -البرادوريت با تجزيه به کانيهاي رسي ،سريسيت

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ـ موسكويت ،کلريت و ادخالهايي از سوزنهاي آپاتيت ،کلينوپيروکسن (تيتان اوژيت) با تبديل به ترموليت -
اکتينوليت ،قالب کانيهاي مافيك صفحه اي شكل که تمام آن به کلريت و لوکوکسن تجزيه شده است .در فضاي بين
بلورها کلريت به همراه مقاديري اپيدوت و تيغكهاي ترموليت  -اکتي نوليت ديده ميشود.

و
اﮐﺘ

نام اين سنگها در نمودار (دوالروش )1980 ،در قلمرو مونزونيت  -مونزوديوريت و سري ماگمايي آنها در نمودار دو
تايي ( TASايروين و باراگار ) 1971 ،در محدوده ساب آلكالن و در نمودار سه تايي ( AFMايروين و باراگار )1971 ،در

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محدوده کالك آلكالن جاي دارند.
بررسيها ي صحرايي و نمونه برداريها ي انجام شده از حواشي اين تودهها ي نفوذي بيانگر آن است که ترکيب آنها در
حد ميكرومونزوديوريت و بافت ميكروسكوپي آنها ميكروگرانوالر  -اينترسرتال است .بلورهاي پالژيوکالز در حد
اليگوکالز  -اندزين با تجزيه شدگي به کانيهاي رسي ،سريسيت  -موسكويت ،کلريت و کربنات ،فلدسپات آلكالن با
تجزيه به کانيهاي رسي و سريسيت موسكويت ،و بلورهاي بيوتيت که به کلريت و لوکوکسن تجزيه شدهاند کانيها ي

زﻣﯿ

اصلي اين سنگها است .بلورهاي فلدسپات متقاطع قرار گرفتهاند و در فضاي بين آنها بلورهاي کلريت ،لكهها ي
کربنات آغشته به اکسيد آهن و به ميزان کم ريز بلورهاي کوارتز با تبلور دوباره ديده ميشود .نام اين سنگها در
نمودار (دوالروش )1980 ،در قلمرو مونزوديوريت و سري ماگمايي آنها در نمودار دو تايي ( TASايروين و باراگار ،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

 )1971در محدو ده ساب آلكالن و در نمودار سه تايي ( AFMايروين و باراگار )1971 ،در محدوده کالك آلكالن جاي
دارند.

واحد mmd

برونزدهاي اين واحد در شمال باختر روستاي مهرآباد از سنگ هاي ميكروديوريتي ـ ميكرومونزوديوريتي و در باختر
روستاي مرزيجران ميكرومونزو گابرو  -ميكرومونزوديوريتي است که در واحد  ksl1نفوذ کردهاند .اين سنگها رنگ

هوازده خاکستري روشن مايل به قهوهاي و سطح تازه خاکستري دارند .رگه و رگچههايي از کوارتز شيري رنگ به قطر
 2-5سانتيمتر ،گاه تا حدود  30ـ 20سانتيمتر آنها را قطع کرده است .در سنگهاي حد واسط ،بافت پورفيريتيك با
زمينه اينترسرتال و اينترسرتال ديده ميشود .بلورها ي پالژيوکالز سديك با تجزيه شدگي به سريسيت  -موسكويت،
کلريت ،کانيهاي رسي و کربنات ،بلورهاي فلدسپات آلكالن با تجزيه به کانيها ي رسي و سريسيت ،و قالب کانيهاي
مافيك صفحهاي شكل با تجزيه کامل به کلريت و اسفن ( لوکوکسن) همراه با کانيهاي فرعي زيرکن و آپاتيت در
زمينهاي از بلورهاي کلريت ،لكهها ي کربنات آغشته به اکسيد آهن ،تيغكها ي رشد يافته موسكويت ،ريز بلورها ي
کوارتز باز بلورين و کانيها ي کدر جاي گرفتهاند .بافت سنگها ي بازيك ،پورفيريتيك با زمينه اي نترسرتال و در
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بخشهايي افيتيك تا نيمه افيتيك است .کانيهاي اصلي سازنده اين سنگها ،پالژيو کالز با ترکيب آندزين  -البرادوريت
و پيروکسن در حد تيتان اوژيت با تجزيه شدگي به کربنات است .کانيهاي فرعي در برگيرنده درشت بلورهاي آپاتيت،
لوکوکسن و کانيهاي کدر ميباشد .زمينه آنها از بلورهاي فلدسپات سديك با تجزيه به سريسيت  -موسكويت و
کانيهاي رسي ،قالب بلورهاي مافيك صفحهاي شكل با تجزيه کامل به کلريت ولوکوکسن ،لكههاي کربنات ،و بلورهاي

ﮐﺸ
ﻮر

کلريت تشكيل شده است .نام اين سنگها در نمودار (دوالروش )1980 ،در قلمرو اليوين گابرو و آلكالي گابرو و سري
ماگمايي آنها در نمودار دو تايي ( TASايروين و باراگار ) 1971 ،در محدوده آلكالن و ساب آلكالن و نمونههاي ساب
آلكالن در نمودار سه تايي ( AFMايروين و باراگار )1971 ،در محدوده کالك آلكالن جاي دارند.
در بررسي محل تماس واحدهاي نفوذي با سنگها ي رسوبي کرتاسه پيشين ،آثاري چون افزايش درجه شكنندگي و
براقشدگي ديده مي شود که احتمال پديده دگرگوني مجاورتي را تداعي ميکند .با اين وجود پژوهشها ي ميكروسكوپي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بر روي نمونهها ي اخذ شده داليل روشني را مبني بر دگرگوني آنها نشان نداد.
زمين شناسي ساختماني

بر پايه تقسيم بندي پهنههاي ساختاري (( )Structural zoneاشتوکلين ،)1968 ،منطقه مورد بررسي به گونه عمده

تﻣ

در دو پهنه ايران مرکزي و سنندج  -سيرجان جاي دارد .بر اساس پژوهشها ي صحرايي تمام راستاي گسله توزلوگل
با روند شمال باختري  -جنوب خاوري در دشتهاي آبرفتي ورقه مورد مطالعه از نظر پنهان است .با اين وجود

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بررسيهاي پيشين (م .ه .امامي  ،1370 -ج .رادفر و ر .کهنسال  -سازمان زمين شناسي  -ورقهها ي يكصد هزارم
فرمهين1379 ،و يكصد هزارم وفس )1381 ،نشان ميدهد که اي ن گسله منطقه را به دو حوضه جداگانه در طرفين
خود تقسيم مينمايد.

و
اﮐﺘ

 بخش شمال خاوري و جنوب خاوري گسله توزلوگلدر اين محدوده پهنه ايران مرکزي دربرگيرنده رخنمونهاي محدودي از سنگهاي رسوبي کرتاسه زيرين ،ميوسن و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برشهاي آتشفشاني نئوژن است.
 بخش شمال باختري  -جنوب باختري  -جنوبي گسله توزلوگلواحدهاي رسوبي در گستره مورد نظر نواحي کم ارتفاعي هستند که ته نشستهايي از دوران مزوزوئيك مربوط به پهنه
سنندج  -سيرجان را دربرميگيرند .در اي ن ناحيه واحدها يي از ژوراسيك و کرتاسه زيرين تا بااليي با روند عمومي
شمال باختري  -جنوب خاوري ديده ميشود که به ميزان ناچيزي دگرگون شدهاند.
در ورقه مورد مطالعه شكستگيها از دو گروه اصلي و فرعي تشكيل شدهاند .دسته اول گسلههاي فشاري با روند همگاني

زﻣﯿ

شمال باختري  -جنوب خاوري که بيشترين اثر را بر حالت ريخت شناسي منطقه داشتهاند .دسته دوم گسلههاي راستا
لغز با روندهاي شمالي  -جنوبي و شمال باختري  -جنوب خاوري ميباشند .محور چينهاي منطقه با روند گسلههاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فشاري نزديك است .در زير به شرح گسلههاي مهم و آنگاه چين خوردگيها ميپردازيم.
گسلهها بر دو نوع هستند:
 گسلههاي فشاري گسلههاي امتداد لغز گسلههاي فشاريگسله توزلوگل

اين گسله با راستاي شمال باختري  -جنوب خاوري ،سازوکاري امتداد لغز و فشارشي (معكوس) دارد و دنباله گسلههاي
تبرته ( ورقه يكصد هزارم فرمهين) و کوت آباد (ورقه يكصدهزارم وفس) است که از شمال باختري ورقه وارد منطقه
شده ،با عبور از بخشهاي مياني (خاورروستاي ميقان) و درياچه توزلوگل از منتهي اليه جنوب خاوري آن خارج ميشود
( درازايي برابر با قطر ورقه اراك) به گونه اي که تمام طول آن در زير پوشش آبرفتهاي کواترنري از نظر پنهان است.
گسله مورد بررسي با راستاي  N 145˚ Eمرز مشخصي ميان رشته کوههاي سنندج  -سيرجان و ايران مرکزي است.
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اين مرز که ب يگمان قديمي است ،در زمان کرتاسه پيشين کاري بوده و حوضه بر قارهاي ( )Epicontinentalايران
مرکزي با فرونشست ضعيف را از حوضه سنندج  -سيرجان با فرونشست کاري جدا مينمايد ( م.ه.امامي .)1370 ،همان
گونه که در شرح واحد  Qslبيان شد ،نقش گسله توزلوگل در تشكيل درياچه کوير ميقان اراك انكار ناپذير است زيرا
بخش باختري (طولي) درياچه با روند شمال باختري  -جنوب خاوري خطوارهاي است که با راستاي گسله توزلوگل
هماهنگ ميباشد ،به نظر ميرسد درك اين موضوع تنها از بررسي تصوير ماهوارهاي و عكس هوايي اين بخش از
درياچه ممكن باشد زيرا تمام اين بخشها به وسيله انباشتهها ي کواترنري پوشيده شدهاند.
گسله تلخاب

ﮐﺸ
ﻮر

اين گسله با سازوکار امتداد لغز و فشارشي (راندگي) در بخش شمال خاوري گسله توزلوگل (شمال خاور ورقه اراك)
با راستاي شمال باختري  -جن وب خاوري وارد منطقه ميشود ،از مجاور روستاي دستجرده عبور کرده ،سپس با همان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

روند از مرز ورقه خارج ميشود .اين گسله دنباله گسله تلخاب (ورقه يكصد هزارم فرمهين) ميباشد و به تقريب تمام
درازاي 24کيلومتري آن در زير پوشش آبرفتها ي کواترنري از نظر پنهان است .از شمال باختر تا جنوب خاور روستاي
فيض آباد بخشي از رسوبهاي کواترنري ( )Qt1توسط شاخه فرعي اين گسله بريده شده است .آميختن دادههاي تصوير
ماهواره اي ،عكس هوايي و تفسير آنها نقش مهمي در شناخت گسله مورد نظر داشته است.

تﻣ

 -گسلههاي امتداد لغز )(Strike slip Fault

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در مناطق مورد مطالعه ،گسلههايي که روند تقريبي شمال باختري  -جنوب خاوري و گاه شمالي  -جنوبي دارند امتداد
لغز به شمار ميآيند .با اي ن حال در بعضي از نقاط از جمله در شمال باختري ورقه ،روند ياد شده شمال خاوري -
جنوب باختري است .اين گسلهها ساختمانهاي چين خورده و گسلههاي اصلي را بريده اند و در برخي موارد جابجا

و
اﮐﺘ

کردهاند .گسترش طولي اينها نسبت به گسلهها ي فشاري کمتر ولي شيب بيشتري دارند ،آن چنان که گاه تند و
نزديك به قائم هستند .ويژگي جابجايي در راستاي گسلهها ي امتداد لغز از نوع راستا لغز (چپ بر يا راست بر) است.
بررسي مراحل گوناگون كوهزايي و چين خوردگي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در منطقه مورد مطالعه اثري از ژوراسيك مياني  -بااليي نيست .به نظر ج .حاجيان ( )1970شايد در اين زمان و به
ويژه در ژوراسيك زبرين ،نواحي مورد نظر ،چون برخي از نقاط ايران ،از آب بيرون بوده است ( م.ه.امامي .)1370 ،در
بيشتر نواحي اي ران زمين سازوکار فاز کوهزايي ميان ژوراسيك باال و کرتاسه پايين (کيمرين پسين) موجب شده که
سنگ آهكهاي کرتاسه پايين با کنگلومراي قاعدهاي و به گونه دگرشيب و زاويهدار بر روي واحدهاي کهنتر جاي

زﻣﯿ

گيرند .در ورقه اراك ،سنگ آهكها ي ياد شده با واحدهاي کهنتر (ژوراسيك پايين) همجوار نيستند با اين وجود در
جنوب خاور ورقه رخنمونها ي محدودي از واحد کنگلومرايي قاعده کرتاسه ديده ميشود ،که اين ناپيوستگي در
راهنماي نقشه در نظر گرفته شده است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نبود ميان واحدها ي سنگي کرتاسه باال و پايين ،مربوط به فاز کوهزايي است که در قاعده سنومانين رخ ميدهد .اين
فاز در ايران مرکزي به خوبي ديده ميشود.

در اين ناحيه به دليل رخنمون نيافتن واحدهاي سنگي پالئوژن ،جنبشهاي فازکوهزايي سرآغاز دوره ترشيري (الراميد)
که پس از کرتاسه و پيش از ائوسن اتفاق افتاده و منجر به تشكيل کنگلو مراي قاعده ائوسن شده و يا رخدادهاي زمين
ساختي سرانجامهاي ائوسن زبرين و سرآغازهاي اليگوسن (پيرنه ئن) که سبب نهشته شدن سازند قرمز زيرين شده،
مشاهده نمي شود.
در ورقه اراك ،رخنمونهاي نئوژن با نهشتهها ي دريايي کم ژرفا (به گونه اساسي از سنگ آهك و مارن) مربوط به

ميوسن پيشين (بورديگالين) شروع شده است و با سنگهاي آتشفشاني پايان مييابد.
حرکات کوهزايي بعد از پليوسن در سرانجام پليوسن و سرآغاز کواترنري (واالشين يا پاسادنين) موجب چينخوردگي
نهشتهها ي پليوسن و دگرشيبي در قاعده کواترنري شده و منطقه شكل نهايي و امروزي خود را به دست آورده است.
در ورقه اراك ساختمانها يي چين خورده يافت ميشوند که با گسلههاي فشاري وابستگي نزديك دارند .اين ساختمانها
به گونه عمده تاقديس يا ناوديساند و از نظر فراواني بيشترين گسترش آنها در بخش شمال باختري  -جنوب باختري
12
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گسله توزلوگل (باختر ورقه) است .از آن جمله بايد به ساختمانهايي در باختر شهر اراك ،باختر  -جنوب باختر روستاي
مرزيجران و شمال باختر روستاي نوازن اشاره نمود که همگي در واحد آهكي  -اسليتي  ksl1جاي دارند .روند محوري
آنها به تقريب با راستاي گسله ياد شده موازي است .عالوه بر اينها در بخش جنوب خاوري گسله توزلوگل (جنوب
خاور ورقه در شمال باختر روستاي کارچان) در سنگ آهكهاي کرتاسه زيرين ناوديس کوچكي ديده ميشود که

زمين شناسي اقتصادي

در منطقه مورد مطالعه آثار معدني به گونه کانههاي غيرفلزي به شرح زير شناخته شده است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

سولفات سديم

ﮐﺸ
ﻮر

هسته آن از آهكهاي واحد  Klو روند محور آن موازي با گسله اخير است .سازوکار گسلههاي فرعي عالوه بر ايجاد
تفاوتهايي در ميزان شيب يالهاي اين ساختمانهاي چين خورده موجب گسيختگي و در مواردي جابجايي در
محورآنها شده است.

همان گونه که در شرح چينه نگاري واحدهاي کواترنري بيان شد درياچه کوير ميقان اراك در بخش مياني ورقه و در
مجاور روستايي به همين نام جاي دارد .معدن سولفات سديم ميقان در قسمت جنوبي از بخش مياني درياچه

تﻣ

(واحد ،)Qslحدود  8کيلومتري جنوب خاور روستاي ميقان ديده ميشود .بر اساس بررسيها ي انجام شده ( طرح
اکتشاف امالح تبخيري در روستاي طرمزد اراك فاز ، 1اداره کل معادن و فلزات استان مرکزي )1378 ،بزرگترين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

ذخاير سولفات سديم کشور ،در پالياي ميقان استان مرکزي جاي دارد .در طبيعت چهل نوع کاني سولفات سديم با
ترکيبات مختلف وجود دارد ،ولي در منطقه مورد مطالعه بيشتر به صورت کانيهاي ميرابليت ،تنارديت و گلوبريت
يافت ميشود .با توجه به آزمايش  XRDاز نمونهها ي شده (توسط طرح اکتشاف امالح تبخيري در روستاي طرمزد

و
اﮐﺘ

اراك فاز ، 1اداره کل معادن و فلزات استان مرکزي )1378 ،به همراه کانيهاي ياد شده ،کانيهاي ديگري مثل :ژيپس،
هاليت ،ايگستريت ( ،)Eugsteriteکوارتز و کانيهاي رسي نيز يافت ميشود .کارهاي اکتشاف آن در سالهاي  1371و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 1372انجام شده و از سال  1375به بعد در حال بهرهبرداري است .در اي ن مرحله ،ابتدا توسط بيل مكانيكي باطل ه
سطحي جدا شده ،سپس ماده معدني به اندازه  0/ 5الي 1متر برداشت ميشود .اين ماده موارد مصرف گوناگون دارد،
از آن جمله بايد به صنايع شويندهها  ،کاغذ سازي ،شيشه سازي ،دباغي ،رنگرزي ،توليد اسفنجها ي مصنوعي و داروسازي
اشاره نمود (سازمان صنايع و معادن استان مرکزي).
نمك

زﻣﯿ

از گذشتههاي دور توليد نمك خوراکي در حاشيه باختري درياچه کوير ميقان اراك رايج بوده است .جهت بهرهبرداري
از نمك در اطراف درياچه چهار نقطه ( نزديك روستاهاي ميقان ،راهزان و طرمزد) وجود دارد که توسط حوضچههايي
نمك آنها برداشت ميشود .مهم ترين آنها در 3کيلومتري شمال خاور روستاي ميقان و در حاشيه شمال باختري

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

درياچه کوير ميقان اراك جاي دارد .اين حوضچهها به اند ازه حدود  16  8متر و عمق متوسط  2متر در اواخر تابستان
حفر ميگردد (نزديك به  40سانتيمتر زير سطح ايستايي) .آبها ي اشباع از نمك وارد اين حوضچهها ميشود و در

اثر تبخير ،قشري از نمك روي سطح زمين باقي مي ماند که وقتي ضخامت قشر نمك به مقدار قابل مالحظهاي رسيد
 1تا  4سانتيمتر از آن توسط بيل جمع آوري ميشود .جهت بهره گيري بيشتر ،همه ساله بايد اين حوضچهها اليروبي
شود .نمك استخراج شده به مصرف دام ،صنعت و خوراك ميرسد (م.ح.ايرانمنش.)1351 ،
سنگ ساختماني

در بخشهايي از واحد

ksl1

از جمله در مجاورت جنوبي شهر اراك ،پيرامون روستاي مرزيجران و قانيارق باال (کوه

سيبك) از سنگهاي آهكي  -اسليتي به عنوان سنگ الشه در ساخت ديوار ،پل و پي ساختمان استفاده ميشود.
همچنين در شمال خاور روستاي کارچان (جنوب خاور ورقه) از قسمتهاي گوناگون واحدهاي سنگي کرتاسه زيرين
عالوه بر موارد ياد شده بايد به تهيه آسفالت در کارخانهاي که به همين منظور در نزديك اي ن معادن ساخته شده اشاره
نمود.
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ﻮر
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ﺳ
ﺎ زﻣ
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زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
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و
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ﺸ
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