وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﻧﻰ

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻌﺪ

ﻋﻨﻮان:

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000اردﺑﯿﻞ

و اﮐ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺳﻰ

5666

ﺷﻨﺎ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

زﻣ
ﯿﻦ

ع.ا .ﺧﺪاﺑﻨﺪه  ،ع.اﻣﯿﻨﯽ ﻓﻀﻞ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1997
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گزارش زمين شناسي 1:100000
برگه شماره  - 5666اردبيل
موقعيت جغرافيايي و ژئومورفولوژي

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه زمين شناسي اردبيل با مختصات جغرافيايي ' 48º،00تا ' 48º،30طول خاوري و ' 38º،00تا ' 38º،30عرض
شمالي در شمال  -شمال باختري ايران قرار دارد ،شهر اردبيل با بيش از  300،000نفر جمعيت در مرکز اين ورقه
واقع شده است .شهرستان نمين و بخش توريستي سرعين از مراکز پر تجمع اين منطقه ميباشند.
از نظر مورفولوژي حدود  1/ 3ورقه  1:100،000را داشت اردبيل ميپوشاند که توسط رسوبات آبرفتي از جنس سيلست
و رس پوشيده شده است .پائين ترين نقطه دشت  1200متر از سطح دريا ارتفاع دارد ،قسمتي از کوه سبالن که بخش

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اعظم آن در چهارگوش اهر واقع شده ،با ارتفاع  2500متر از سطح دريا در ورقه اردبيل قرار دارد.
قله سبالن با ارتفاع  4820متر از سطح دريا در  40کيلومتري غرب شهرستان اردبيل قرار گرفته است .اين ورقه از
سمت شرق نيز توسط کوههاي طالش محدود ميگردد.

تﻣ

اين ارتفاعات از گدازههاي آتشفشاني تشکيل شده و به علت مقاومت در برابر فرسايش بلندترين کوه هاي منطقه را با
درههاي تنگ و ژرف به و جود آورده ،ولي از ارتفاعات جنوب بعلت رخساره سست مارني بيشتر در معرض فرسايش قرار

ﺸ
ﺎﻓﺎ

گرفته و توپوگرافي پستي را با درههاي کم ژرفا و ماليم ساخته است.
رودخانه قره سو ،بزرگترين رودخانه منطقه از کوه هاي طالش سرچشمه گرفته و پس از آبياري دشت اردبيل به سمت
غرب جريان مييابد .رودخانه با ليخلي چاي ،قره چاي و  .......از دامنههاي سبالن سرچشمه گرفته و به رودخانه قره

و
اﮐﺘ

سو ميريزند.
شهرستان اردبيل داراي آب و هواي معتدل تا سرد و مرطوب است .ارتفاع آن از سطح دريا  1345متر و ميانگين

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بارندگي ساالنه آن حدود  350ميلي متر است.
جادههاي اسفالته اردبيل  -آستارا ،اردبيل  -سراب ،اردبيل  -مشکين شهر ،اردبيل  -خلخال مهمترين راههاي ارتباطي
منطقه ميباشند.
موقعيت منطقه در زمين شناسي ايران

زﻣﯿ

ورقه  1:100،000اردبيل در بخش باختري رشته کوههاي البرز واقع شده و جزئي از واحد زمين ساختي البرز غربي -
آذربايجان به شمار ميآيد و بدين جهت اشکال ساختماني خاص آن ناحيه را نشان ميدهد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اين منطقه از نظر ساختاري و چينه اي به سه زون فرعي قابل تقسيم است و هر بخش ويژگيهاي ساختماني و
تکتونيکي خاص خود را دارد که در بخش مربوط به زمين شناسي ساختماني تشريح گرديده است ولي به علت نبود

سنگ ها تا مزوزوئيک از عملکرد فازهاي قديمي اطالعي در دست نيست .نهشتههاي مربوط به مزوزوئيک در ادامه
رشته کوههاي طالش درگوشه شمال شرقي ورقه برونزد دارد .با توجه به اينکه روند اصلي کوههاي تالش شمالي -
جنوبي است ولي در ا ين محدوده اين رشته به سمت غرب گرايش يافته و به سمت شمال غرب ادامه مييابد که در
نهايت به کمربند چين خورده قفقاز کوچک متصل ميگردد .اين زون چين خورده در حد مرز شمالي فالت آذربايجان
واقع شده است .رخسارههاي مزوزوئيک اين منطقه قابل مقايسه با ساير نقاط البرز بوده و اثرات رخدادهاي تکتونيکي

کيمرين پيشين ،کيمرين پسين و حرکات اتريشن در اين محدوده مشاهده ميگردد.
بخش اعظم منطقه را ولکانيکهاي مربوط به ائوسن تشکيل ميدهد .اين گدازهها با ماهيت ژئوشيميايي عمدتاً آلکالن،
نتيجه فاز انبساطي جنبشهاي الرامين است و قابل مقايسه با ولکانيکهاي ائوسن آذربايجان ،البرز و ارمنستان ميباشد.
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بر اساس اطالعات حاصله از تحقيقات انجام شده عدم وجود گدازههاي تيپيک کالک  -آلکالن چهره شاخص کمربند
ولکانيکي آذربايجان  -البرز قفقاز کوچک ميباشد که تجزيه شيميايي اين ولکانيک ها ،نظريه مذکور را تاييد ميکند.
ريخت امروزي منطقه مشابه البرز وابسته به فازهاي کوهزايي آلپي جوان ميباشد و تودههاي نفوذي آتشفشان عظيم
سبالن در منطقه همانند آتشفشان هاي دماوند و سهند نشانه آخرين فعاليتهاي فاز آلپي پاياني است که عمدهترين
عامل شکلگيري ساختماني منطقه است.

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي سنگي

رديف واحدهاي سنگ چينهاي در ورقه اردبيل از قديم به جديد عبارتند از:
نهشته قبل از ژوراسيک Pre-js-sh

در شمال دهکده عنبران ،در هسته يک طاقديس ،تناوبي از شيل و ماسه سنگ هاي ارغواني رنگ ،ميکا سه با اليه بندي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

نازک حاوي درون اليههايي از دولوميت چرتدار برونزد دارد که قديمي ترين واحد در منطقه بوده و ستبراي آنها به
 300متر ميرسد سازند شمشک با يک کنگلومراي پيش رونده بطور ناهمساز بر روي آن قرار ميگيرد .اين نهشتهها
فاقد فسيل بوده ولي با توجه به موقعيت چينه اي شايد بتوان سن آنها را به ترياس؟ نسبت داد .اين واحد بدون هيچگونه

تﻣ

دليل چينه نگاري ،در نقشه  1:250،000اردبيل به سازند بايندور که نسبت داده شده ،در حاليکه هيچ اثري از چينههاي
بين سازندهاي بايندور تا شمشک در مناطق مجاور ديده نمي شود.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازند شمشک Js

مشکل از شيل و ماسه سنگهاي ميکاسه ،مارن با اليههايي از آهک و آهک دولوميتي ميباشد که با يک کنگلومراي
پلي ژنتيک  Jcsبا ستبراي  40متر بطور پيشرونده بر روي واحد  Pre-js-shقرار ميگيرد و سرشار از صدفهاي

و
اﮐﺘ

دو کفهاي ،فسيل هاي گياهي و آثار زغال ميباشد.
ستبراي اين واحد حدود  300متر بوده و فسيلهاي زير ديده شده است.

Rediolaria, sponges, crinoidal fragments, lamelibranchial fragment, microgastropod, shells debris.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

براي اين واحد سن دقيقي مشخص نشده ولي جايگاه چينه اي و تشابه ليتولوژي اجازه ميدهد که اين واحد هم ارز
سازند شمشک در البرز به شمار آيد يک سري سنگهاي ريوليت تا داسيت به اشکال مختلف بين چينه هاي اين سازند
رخنمون دارند  Jrsکه داراي بافت پورفيري محتوي فنوکريست هاي فلدسپات آلکالن ،پالژيوکالز ،کوارتز و بيوتيت در

زﻣﯿ

زمينه کريستالين تا ميکروکريستالين ميباشند.
اين سنگها جزء سنگهاي آلکالن بوده و گرايش پتاسيک دارند .همچنين دايکهاي بازيک که بطور غير عادي
هيپرآلکالن بوده با گرايش پتاسيک (نسبت  K2o/Na2oبه  2ميرسد) اين واحد را قطع کردهاند.
سازند دليچاي Jd

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متشکل از تناوب آهک ماسهاي و ماسه سنگ با ستبراي  50متر با اليه بندي نازک به رنگ زرد مي باشد که بطور
تدريجي بر روي واحد شمشک قرار گرفته و خود نيز بطور همشيب در زير سازند الر  Jlقرار دارد .در مطالعات سنگ
شناسي فسيلهاي زير بافت شده است.
Spongia spicules. Radiolaria, shell fragment, Echinoidal debris, Thin shell valves and Crinoidal debris.

اين فسيلها سن دقيقي را مشخص نمينمايد ولي با توجه به جايگاه چينهاي و ليتولوژي ،اين واحد ميتواند هم ارز
سازند دليچاي در البرز باشد.

سازند الر Jl

شامل دولوميت و دولوميتهاي آهکي چرتدار ،به رنگ زرد تا قهوه اي و ضخيم اليه ميباشند که با ستبراي  50الي
 150متر بطور همساز بر روي واحد  Jdقرار گرفته است .فسيلهاي زير در اين واحد يافت شده است.
Bryozoa, Aigal fragment, Echinid debris

اين فسيلها سن دقيقي را مشخص نميکنند ولي از نظر جايگاه چينهشناسي سنگي اين واحد ميتوان معادل سازند
الر در البرز باشد.
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کرتاسه
کرتاسه زيرين
Ks1

واحدهاي کرتاسه با شيل و ماسه سنگ قرمز با ستبراي  10تا  20متر شروع ميگردد ( ) که بر روي آن آهکهاي
بلورين کرم تا خاکستري رنگ چرتدار با ستبراي  100-150متر بطور همشيب قرار ميگيرد ( )Kl1ابتدا نازک اليه و
به تدريج ضخيم اليه مي گردند .در مطالعات ميکروسکوپي فسيلهاي زير به قدمت نئوکومين يافت شده است.
Pseudocyclammina lituus Yokoyama, Lenticulina sp.,
Bryozoa, Texlulara, Echinoids, Ostracods., Algal
fragments, shell fragment.

ﮐﺸ
ﻮر

در مسير جاده عنبران بخش فوقاني اين آهکها به تدريج به تناوب اليههاي آهکي مارن ،کنگلومرا و ماسه سنگ گچدار
تبديل ميگردد (  .)Klm1ستبراي آنها  70متر و در مطالعات ميکروسکوپي فسيلهاي زير به قدمت (نئوکومين  -بارمين
 -آپتين) شناسايي شده اند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Lituolina sp., Pseudocyclammina sp., Textularia, Coral, Lenticulina sp., Gastropoad., Ostropoda,
Ostropoda, Bryozoa, Echinid,s debris, Pseudocyclammina lituus.

کرتاسه بااليي

کرتاسه بااليي با تناوب کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز شروع ميگردد ( )Kc2که بطور دگرشيب با ستبراي 200-100

تﻣ

متر بر روي واحدهاي کرتاسه زيرين قرار ميگيرد .اين اليهها توسط دايکها و سيلهايي مورد هجوم قرار گرفته که
اغلب ترکيب تراکي بازالت پتاسيک داشته و به سري آلکالن تعلق دارند .اين واحد بطور همساز توسط آهک توده اي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

خاکستري رنگ به ضخامت  20تا  50متر که حاوي فسيل هاي روديست است پوشيده ميگردد (  .)Kl12فسيلهاي زير
به سن کرتاسه در اين واحد شناسايي شده است:
Rudist,s debris, Echinoides debris, spongia spicules, coral, Algae

و
اﮐﺘ

در روستاي کلندرق بر روي واحد (  )Kl12بطور همساز اليهاي با ضخامت بيش از  200متر آهک هاي شيري ،نازک اليه،
مارني قرار ميگيرد (  )Kl22که فسيلهاي زير به قدمت کامپانين در آن شناسايي شده اند.
پالئوسن Pel

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

Globotruncana lapparenti, Rugoglobigerina, Globotruncana sp.,

در روستاي سيف آباد در چند تپه منفرد برونزدهايي از آهک بلورين خاکستري روشن ديده ميشود که ميکروفسيلهاي
زير به قدمت پالئوسن (  )Montian – Thanetianدر آن شناسايي شدهاند:
Miscellanea sp., Kathina sp., Planorbulina creta, Rotalids and algal fragment.

ولکانيکهاي ائوسن Ev1

زﻣﯿ

اين ولکانيکها در شمال خاوري نقشه بطور دگر شيب بر روي واحدهاي قديميتر جاي گرفتهاند .متشکل از برشهاي
ولکانيکي و گدازههاي برشي شده همراه با جريانهاي گدازه اي هستند که داراي بافت پورفيري و کمتر آفانيتيک بوده
و کاني هاي پيروکسن و آمفيبول در سطح آنها نمايان است .در مطالعات ميکروسکوپي حاوي فنوکريستهاي پالژيوکالز،

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

پيروکسن ،آمفيبول ،بيوتيت در زمينه شيشهاي بوده که با نام پيروکسن آندزيت تا بازالت معرفي شدهاند بررسيهاي
ژئوشيميايي ترکيب آنها را تراکي آندزيت ،تراکي بازالت و وابسته به سري آلکالن دانسته که تحت اشباع از سيليس

بوده و در نورم آنها نفلين ظاهر مي گردد .که از نظر آلکالينيته گرايش پتاسيک دارند .بيش از چند صد متر ستبرا دارند
و گاه عدسيهايي از آهک درون آنها مشاهده ميگردد .ميکروفسيلهاي زير در آنها شناسايي شدهاند:
Miscellanea sp., Bryozoa, algal fragments.

سن دقيق اين فسيلها مشخص نشده ولي با توجه به موقعيت چنيهاي مي توان آنها را به ائوسن نسبت داد.

در شهرستان نمين اين گدازهها حاوي کانيهاي اوليوين است ( .) Ev2در مطالعات سنگ شناسي بافت پورفيري حاوي
فنوکريست هاي پالژيوکالز ،پيروکسن و اوليوني (اوليوين بازالت) ميباشند .تجزيه شيميايي ت رکيب آنها را آلکالن بازالت
 تراکي بازالت با گرايش پتاسيک از نوع آلکالن مشخص ميکند.در روستاي تقي ديزج ولکانيکهايي با بافت پورفيري درشت (  )Ep1که قطر پالژيوکالزها به يک سانتي متر ميرسد ،
بطور همساز بر روي واحد ( )Ev1قرار ميگيرند.
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بررسيهاي ژئو شيميايي ترکيب آنها را تراکي بازالت از نوع آلکالن با گرايش پتاسيک و حاوي نفلين نورماتيو مشخص
ميکند .در روستاي بايرام بدن بر روي واحد (  )Ep1تناوبي از گدازههاي تراکي بازالت و توف ماسهاي ( )Eptقرار گرفته
است .بر روي اين واحد ضخامتي بيش از چند صد متر گدازههاي بازالت  -آندزيت با بافت آفانيتيک که گاه پورفيري
ميباشد جاي ميگيرد ( .)Eabکانيهاي عمده آنها پالژيوکالز ،پيروکسن ،اوليوين و کمتر آمفيبول و بيوتيت است.
ترکيب ژئوشيميايي آنها درحد آلکالي بازالت ،تراکي بازالت و تراکي آندزيت وابسته به سري آلکالن ميباشد .اين تنوع
بيانگر يک فرآيند تبلور بخشي درماگماي بازالتي اوليه است که گرايش آنها پتاسيک و گاه سديک است .اين واحد در
جاهايي حالت برشي دارد ( )Ebrکه ترکيب مشابهي با اين گدازهها دارند و گاه توسط سنگهائي با ترکيب اوليوين

ﮐﺸ
ﻮر

بازالت با بافت انترگرانوالر قطع ميشوند ( )Eobواحد  Eabتوسط گدازههاي مگاپورفريتي (  )Ep2با گسترش زياد و ضخامت
صدها متر بطور همساز پوشيده ميگردد .قطر پالژيوکالزها به بيش از يک سانتي متر ميرسد .گاه اين گدازهها حالت

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برشي داشته و توسط دايکهايي قطع ميگردند.
کانيهاي عمده شامل پالژيوکالز با حاشيه اي از فلدسپات آلکالن ،پيروکسن و کمي اوليوين است .در بعضي نمونهها
آناليسم نيز ظاهر ميگردد  .نام سنگ شناختي آنها تراکي بازالت  -تراکي آندزيت بوده ولي بررسيهاي ژئوشيميايي

تﻣ

آنها را تفريت و فونوليت مربوط به سري آلکالن ،با گرايش پتاسيک معرفي ميکند که از نظر ميزان سيليس تحت
اشباع است .اين واحد در اکثر نقاط آذربايجان گسترش داشته و سن آن را ائوسن بااليي ميدانند .در داخل واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مذکور گدازههاي آفانيتيک نيز ديده ميشود ( .)Ebدر روستاي طالب قشالقي بر روي واحد ( )Ep2گدازههايي با بافت
پورفيري ريز با ستبراي بيش از  200متر قرار ميگيرد (  .)Etbبررسيهاي ژئوشيميايي ترکيب آنها را تراکي آندزيت از
نوع آلکالن با گرايش پتاسيک مشخص ميکند و در کاني شناسي حاوي فنوکريستهاي پالژيوکالز ،پيروکسن و کمي
اوليوين و فلدسپاتوئيد ميباشند.

و
اﮐﺘ

نئوژن:

واحدهاي نئوژن را ميتوان به سه واحد زير تقسيم نمود:
رسوبات Ng1

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين نهشته ها شديداً چين خورده و متشکل از تناوب ماسه سنگ و مارن قرمز گچدار ميباشند (  .) Ngsm1ستبراي اين
بخش  300متر بوده و به سمت باال تبديل به مارنهاي خاکستري گچدار ميگردد ( .) Ngm1يک واحد گچي ( )Nggl1
در قاعده و يک واحد گچي عدسي شکل ( )Ngg21و در بخش فوقاني (  )Ngsm1برونزد دارد .در اين واحد فسيلي يافت
نگرديد .ولي با توجه به ليتولوژي و موقعيت چينهاي مي توان اين واحد را معادل سازند قرمز بااليي ( )U.R.F.Mدر
نظر گرفت.

زﻣﯿ

رسوبات Ng2

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

متشکل از سنگ هاي آواري و گدازه ميباشد که با شيب کم ،بطور دگر شيب روي واحدهاي  Ng1را پوشاندهاند .در
پائين تناوبي از اليههاي توف سبز ،مارن و آهکهاي آب شيرين ميباشد ( .) Ngml2روي اين واحد و گاه بطور جانبي

واحد توفي ( )Ngt2به رنگ سفيد با مورفولوژي صخره ساز قرار ميگيرد که متشکل از تناوب توف ،الپيلي توف ،توف
برش ،پوميس ،الهار ،آهک آب شيرين با اليههايي از ماسه سنگ ،کنگلومرا و دياتويت ميباشد .تغييرات ليتولوژيکي
آنها بطور جانبي است .کنگلومرايي به توف تبديل ميگردد ( .)Ngc2کل ضخامت بيش از  400متر بوده و فسيلي يافت
نگرديد ولي از ديد ليتولوژي ميتوان آنها را با نهشتههاي دياتومه دار تبريز با سن پليوسن زيرين مقايسه نمود.
ولکانيکهاي Ng2

اين ولکانيکها واحدهاي ائوسن را قطع کرده و در روستاي اوچغماز بطور ناهمساز بر روي واحد  Ng1قرار گرفته و از
زير به واحدهاي (  )Ng2تبديل مي گردند از نظر ترکيب شامل:
 : Nga2شامل گدازههايي با بافت پورفيري حاوي فنوکريستهاي پالژيوکالز ،بيوتيت ،آمفيبول ،پيروکسن و کمي
اوليوين و فلدسپات آلکالن ميباشند که با نام آندزي بازالت ،تراکي بازالت ،ذکر شده اند .مطالعات ژئوشيميايي ترکيب
آنها را تفريت و فونوليت مشخص کرده که بيانگر يک ماگماي آلکالن تحت اشباع از سيليس با گرايش پتاسيک است
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لذا چنين استنباط ميشود که يک ماگماي گوشتهاي تحت اشباع از سيليس که متحمل تبلور بخشي شده در زمان
نئوژن آذربايجان نيز فعال بوده است (قابل مقايسه با زمان پالئوژن) .اما سنگهاي آلکالن اشباع  -فوق اشباع از سيليس
نيز همراه آنها وجود دارند که احتماالً ناشي از ماگماي اوليه با آلکاليته کمتر و يا بعلت آلودگي با پوسته چنين گرايشي
بوجود آمده است .اين گدازهها در جاهايي با ترکيب يکنواخت حالت برشي به خود ميگيرند ( .)Ngbr2

ﮐﺸ
ﻮر

 : Ngd2شامل گدازههايي با نام سنگ شناختي داسيت با ترکيب ژئوشيميايي تراکيت ميباشد .در سنگ شناسي داراي
فونوکريست هاي پالژيوکالز ،بيوتيت ،کوارتز و آمفيبول است .اين واحد گاه بافت ايگنمبريتي دارد ( )Ngi2که ترکيب
آنها تراکيت پتاسيک ميباشد.
 : Ng3واحدهاي  Ng3بطور همشيب روي واحدهاي  Ng2را ميپوشانند .قسمت زيرين متشکل از مارن و توفهاي سبز
روشن با اليه هايي از آهک آب شيرين ،ميکروکنگلومرا و ماسه سنگ بوده (  )Ngm3که بطرف باال تبديل به کنگلومار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ميگردد  Ngc3اين واحد نيز درون اليههايي از ماسه سنگ و آهک آب شيرين دارد .بجز يک نمونه گاستروپود فسيل
شاخصي يافت نگرديد ولي از نظر چينه اي مي توان آنها را با رسوبات آغچه گيل در جمهوري آذربايجان با سن اواخر
پليوسن تا پليستوسن مقايسه نمود.
– سنگهاي ولکانيکي و نهشته هاي مربوط به فعاليت آتشفشان سبالن
Qas

تﻣ

کواترنر

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شامل گدازههاي خاکستري رنگ با بافت پورفيري درشت ميباشد داراي فنوکريسيتهاي پالژيوکالز آمفيبول ،بيوتيت
و پيروکسن بوده که با نام آندزي بازالت و هيالو آندزيت معرفي مي شود .بررسي شيميايي ترکيب آنها را تراکيت و

و
اﮐﺘ

تراکي آندزيت و ماگماي آنها را از نوع آلکالن مشخص ميکند اما گاه گرايش تحت اشباع از سيليس در برخي گدازه ها
ديده مي شود سنگها عموماً پتاسيک و فوق اشباع از سيليس بوده و احتماالً نتيجه تفريق (تبلور بخشي) يک ماگماي
بازالتي آلکالن بودهاند.
Qbs

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

محصول فعاليت انفجاري آتشفشان که با خروج بمب و اسکوري همراه بوده و بعد از فعاليت گدازه انجام گرفته است.
ترکيب شيميايي آنها تراکي آندزيت پتاسيک از نوع آلکالن بوده و در کاني شناسي بافت پورفيري حفرهدار حاوي
پالژيوکالز ،پيروکسن ،اوليوين با نام بازالت حفرهدار ميباشند.
رسوبات آذر آواري سبالن
Qcs

زﻣﯿ

اين رسوبات با خاستگاه آتشفشاني با سن کواترنر پيشين بصورت افقي روي رسوبات قديميتر را ميپوشاند و شامل
کنگلومرا ،الرها ،توف خاکسترهاي آتشفشاني است .زمينه بين قلوههاي کنگلومرا ،سست و از جنس رس و خاکستر
ميباشد .اين رسوبات به احتمال همزمان با فعاليت انفجاري آتشفشان در طي يک دورهي پس از يخچالي همراه با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

بارانهاي شديد فصلي تشکيل شده اند .در روستاي ثمربن توفهاي زرد ضخيم اليه  Qtsبا ضخامت  50متر درون اين
واحد جاي گرفته که با نام دويتريک توف حفرهدار نامگذاري شده است .ستبراي اين نهشتهها به سمت ارتفاعات افزوده
شده و در دامنه سبالن به چند صد متر ميرسد.

 -رسوبات کواترنر

 :Otrشامل آهک هاي متخلخل با ستبراي  15متر است که در يک محيط رسوبي درياچه آب شيرين تشکيل شدهاند.
پادگانههاي آبرفتي کهن  Qt1و رسوبات دشت اردبيل  Qt 2و آبرفتهاي بستر رودخانهها  Qalاز ديگر واحدهاي کواترنر
است Ql .مناطق زمين لغزي و درياچههاي شور را نشان ميدهد.
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زمين شناسي ساختماني

ورقه اردبيل در بخشي از واحد زمين ساختي البرز غربي  -آذربايجان قرار دارد و بدين جهت اشکال ساختماني خاص
آن ناحيه را نشان ميدهد ولي در کل ميتوان آن را به سه بخش زير تقسيم نمود.
زون چين خورده و باال آمده غرب نمين

در اين ناحيه روند عمومي طبقات شمال غرب  -جنوب شرق بوده و تاقديسها و ناوديسهايي که محور عمومي آنها
در راستاي  NW.SEميباشد .در نهشتههاي مزوزوئيک تشکيل گرديده است .چينهاي منطقه عموماً مقارن هستند و

ﮐﺸ
ﻮر

مهمترين آنها طاقديس عنبران ميباشد که کهنترين رسوبات منطقه در هسته اين طاقديس جاي گرفته و سن دقيق
آنها معلوم نيست .يال شرقي آن توسط ولکانيکهاي ائوسن بطور دگر شيب پوشيده ميشود .شکستگي هاي زيادي در
اين مجموعه به چشم ميخورد .روند کلي اين شکستگيها هم سو با راستاي محور چينها است .حد فاصل اين زون

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باال آمده و دشت اردبيل احتماالً گسله است که اين مرز توسط ته نشستهاي کواترنر پوشيده و پنهان گرديده است.
بخش ولکانيکي شرقي و مرکزي

تﻣ

متشکل از توالي عظيمي از سنگهاي آتشفشاني ائوسن ميباشد که با شيب کم بر روي نهشتههاي قديم تر جاي گرفته،
بخش عظيمي از ورقه را پوشش ميدهد ،از نگاه ساختماني به بخش خاوري فالت آذربايجان متعلق است که با فعاليت
شديد ولکانيکي در ترشيري مشخص ميگردد و قابل مقايسه با ولکانيکهاي ائوسن در البرز و ارمنستان است.
حوضه نئوژن

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين حوضه در جنوب ورقه به احتمال توسط فعاليت گسلههاي اصلي منطقه با روند شمال شرق  -جنوب غرب بر روي

و
اﮐﺘ

ولکانيکهاي ائوسن بااليي پديد آمده ،به شکل يک حوضه بسته اي بوده که توسط ارتفاعات اطراف محدود ميگرديده
است .وجود اليههاي ژيپس در رسوبات اين حوضه نشان دهنده وجود محيط تبخيري و احتماالً درياچهاي در اين
منطقه است .در اين ناحيه روند عمومي طبقات شمال شرق  -جنوب غرب بوده و راستاي محور تاقديس و ناوديس ها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

نيز در جهت  NE.SWاست که نهشتههاي مارني و ماسهسنگي ميوسن تشکيل گرديده اند .روند شکستگيهاي اصلي
منطقه نيز همسو با محور چين هاست .تأثيرات تکتونيکي ترشيري و آتشفشان کوه سبالن در کواترنري عمدهترين
عامل شکلگيري ساختماني منطقه است .فعاليت آتشفشان س بالن و خروج گدازه و مواد آذرآواري همراه با ايجاد
شکافها و گسلههاي عميق در منطقه بوده که هماکنون آبهاي گرم معدني منطقه از مسير اين شکستگيها و گسلهها
خارج ميشوند .اين گونه شکستگيها جهات و روند متفاوت دارند.

زﻣﯿ

پائين افتادن دشت ار دبيل و تشکيل حوضه نئوژن نيز احتماالً بوسيله گسلههايي صورت گرفته که اين دشت را احاطه
کرده اند .امتداد اکثر اين گسلهها شمال شرق  -جنوب غرب ميباشد .احتما الً بعضي از اين گسلهها توسط رسوبات
نئوژن  -کواترنري پوشيده گرديده است.
مهمترين اين گسلهها عبارتند از:

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسله دامنه غربي طالش

اين گسل با روند شمال شرق  -جنوب غرب به درازاي حدود  15کيلومتر قابل ردگيري است ،ادامه اين گسل به سمت
شمال شرق توسط رسوبات کواترنر پوشيده شده ولي ادامه آن در همان جهت در نقشه مجاور (آستارا) قابل ردگيري

است .احتماالً اين گسل در نقشه  1:100000آستارا گسل شرق اردبيل را قطع ميکند .قرار گرفتن گدازه مگاپورفيريتي
ائوسن در يک خط مستقيم و تغيير شيب ناگهاني آنها ،وجود يک زون آلتره و خرد شده در مسير گسل و باالخره افت
يک مرتبه ارتفاع از عالئم آن به شمار ميآيد .بنظر ميرسد که اين گسل به حالت وارونه عمل کرده و شيب آن به

سمت جنوب شرق باشد .احتماالً اين گسل و گسل شرق اردبيل در بوجود آمدن دشت اردبيل و تشکيل حوضه رسوبي
نئوژن تاثير به سزايي داشته است .روند اين گسل با روند چين هاي ميوسن مطابقت دارد و تاقديس با ليخلي چاي
همسو با آن است.
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گسل شرق اردبيل

در نقشه هاي زمين شناسي کوچک مقياس در منتهي اليه جنوب شرقي منطقه گسلي با اين نام به موازي گسل هروآباد
وگسل آستارا با راستاي شمال -جنوب ترسيم گرديده که ادامه گسل ماسوله مي باشد ولي در اين منطقه خط گسل
توسط رسوبات واريزه اي پوشيده شده و در نقشه  1:250,000اردبيل نشان داده نشده ولي خرد شدگي و آلتراسيون و
تشکيل برش هاي گسلي و پايين افتادن قسمتي از گدازههاي ائوسن احتماال نتيجه عملکرد اين گسل مي باشد .ادامه
آن به سمت شمال در نقشه آستارا به خوبي قابل رد گيري است که گدازه هاي ائوسن را بريده و به نظر ميرسد به
صورت وارونه عمل کرده و شيب آن به سمت شرق مي باشد و از جنوب نيز وارد نقشه انزلي مي گردد .شايد اين گسل

ﮐﺸ
ﻮر

نيز در به وجود آمدن دشت اردبيل تاثير داشته است.
گسل احتمالي باليخلي چاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

به نظر ميرسد که رودخانه با ليخليچاي در امتداد گسلي که روند آن با روند گسل دامنه غربي تالش موازي ميباشد
بوجود آمده است .از عالئم آن جابجائي رسوبات ميوسن در نزديکي روستاي چايسفرلو ميباشد ولي چون اين رودخانه
عريض است احتماالً خط گسل توسط رسوبات آبرفتي کواترنري پوشيده گرديده است.
گسلهاي اطراف سبالن

تﻣ

فعاليت آتشفشان سبالن و خروج گدازه و مواد آذرآواري باعث ايجاد يکسري شکافها و گسلهاي عميق در جهات

ﺸ
ﺎﻓﺎ

مختلف در پيرامون کوه سبالن گرديده است که هم اکنون آبهاي گرم معدني منطقه از مسير اين گسلها خارج
ميشوند.
تاريخ تکامل زمين شناسي منطقه
بخش چين خورده و باال آمده نمين

و
اﮐﺘ

تاريخ تکامل زمينشناسي منطقه را نيز همانند زمين شناسي ساختماني در سه بخش جداگانه تشريح ميکنيم.
کهن ترين برونزدهاي منطقه شالم يکسري نهشتههاي تخريبي متشکل از شيل و ماسه سنگهاي قرمز رنگ ميباشد
که در هسته تاقديس عنبران مشاهده ميگردد و سن دقيق آنها معلوم نيست .اين نهشتهها توسط رسوبات آواري و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درياکناري سازند شمشک بطور ناهمسازي پوشيده مي شود ،لذا از عملکرد فازهاي قديمي تر از ژوراسيک اطالعاتي در
دست نيست .اين ناهمسازي احتماالً نتيجه رخدادي معادل کيمرين پيشين است .نتيجه اين رخداد سبب شده ،دريا
در اين قسمت پيشروي نموده و نهشته هاي تخريبي و کم عمق ژوراسيک زيرين بصورت دگرشيب روي نهشتههاي
قديميتر قرار بگيرد .رخسارههاي رسوب ي ژوراسيک از پائين به باال عميق تر شدن حوضه رسوبي را نشان ميدهد و
رسوبات تخريبي به تدريج به نهشتههاي کربناته تبديل ميگردد.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

در اواخر ژوراسيک به دنبال عملکرد فاز فشارشي هم ارز کيمرين پسين حوضه رسوبي باال آمده و نهشتههاي کرتاسه
زيرين (نئوکومين) با يک قاعده ماسه سنگي قرمز روي نهشته هاي درياي ژوراسيک بااليي قرار ميگيرد .ناپيوستگي
سنگهاي کرتاسه زيرين و نهشتههاي کرتاسه بااليي را مي توان به حرکات اتريشين (استرين) در زمان کرتاسه نسبت
داد و نيز ناپيوستگي سنگهاي کرتاسه باال و واحدهاي پالئون را ميتوان نتيجه فاز کوهزايي هم ارز الرامين دانست.
اين بخش از منطقه مشابه البرز باختري متاثر از فازهاي جوان آلپي قرار گرفته و به شدت چين خورده و شکستگيهايي
نيز در آن ايجاد شده است.
بخش ولکانيکي شرقي و مرکزي

اين بخش بيشترين گستره ورقه را تشکيل مي دهد و مشابه ساير مناطق آذربايجان شامل ضخامت بسيار زيادي از
سنگهاي ولکانيکي پالئوژن ميباشد که با شيب کم برروي رسوبات کهن تر قرار گرفتهاند و اغلب قسمت زيرين آنها
نمايان نگرديده است.
اين ولکانيک ها با توجه به خصوصيات ژئوشيميايي (اساساً سري آلکالن) در اثر فازهاي انبساطي پس از کوهزايي معادل
الرامين بوجود آمده اند .اين مجموعه تحت تأثير فازهاي آلپي جوان قرار گرفته و چين خوردهاند ولي ميزان فعاليت
آتشفشاني از ائوسن به بعد کاهش يافته و واپسين جنبشهاي کوهزايي آلپي در اواخر ميوسن نيز فعاليت هاي ولکانيکي
7

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
و برونريزي گدازه هاي عمدتاً اسيدي و کمتر بازيک را موجب شده است که به اشکال مختلف بطور ناهمساز برروي
ولکانيکهاي ائوسن جاي گرفته اند.
در فاصله زماني بين پليو -پلئيستوسن رخداد تکتونيکي اواخر سنوزوئيک به وقوع ميپيوندد (واالچين -پاسادنين).
مترادف با اين فاز زمين ساختي ،فعاليت ولکانيکي و فورانهاي آتشفشاني سبالن در دوره کواترنري ايجاد ميگردد که

ﮐﺸ
ﻮر

باعث خروج مواد گدازه اي و محصوالت آذر  -آواري ناشي از آن ميگردد.
تأثيرات تکتونيکي ترشيري و برپايي آتشفشان کوه سبالن در کواترنري عمدهترين عامل شکلگيري ساختماني منطقه
است .فعاليت آتشفشان و خروج گدازههاي سبالن ،بطور کلي موجب باال رفتن درجه حرارت و ظهور چشمههاي آبگرم
معدني متعدد در منطقه و در امتداد گسلها درحال حاضر شده است.
بعد از آخرين دوره يخچالي ،رخداد ولکانيکي سبالن رو به خاموشي ميگرايد و هم اکنون يک آتشفشان خاموش است.
در مرحله گرمابي تنها فعاليت آن منحصر به خروج آبهاي گرم معدني است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

حوضه رسوبي نئوژن

اين حوضه در جنوب باختري ورقه بر روي ولکانيک هاي ائوسن بااليي به صورت يک حوضه بسته رسوبي که احتماالً

تﻣ

توسط برجستگي هاي اطراف خود محدود بوده و تشکيل شده است .در اين محدوده رسوبات مربوط به ميوسن ( )Ng1
بطوردگرشيب روي ولکانيکهاي ائوسن بااليي را ميپوشانند .وجود اليههاي گچ در داخل قديمي ترين بخش اين

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رسوبات ( )Ng1نشان دهنده محيط تبخيري گرم و کم عمق (احتماالً درياچهاي) است .اين نهشتهها نيز در اثر فازهاي
آلپي پسين چين خورده و تاقديسها و ناوديسهايي را پديد آورده اند .وجود ناهمسازي بين رسوبات شديداً چين
خورده  Ng1و نهشتههاي رسوبي آتشفشاني کمتر چين خورده  Ng2را مبتوان به جنبشهاي کوهزايي آلپي در اواخر

و
اﮐﺘ

ميوسن نسبت داد که در نتيجه اين فاز فعاليت و لکانيکي تجديد شده و باعث خروج گدازه هائي عمدتاً اسيدي و گاه
بازيک شده است .همچنين موجب نهشته شدن واحدهاي آذر آواري و درياچهاي گشته و محيط مناسبي را براي رشد

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دياتومهها بوجود آورده است.
مجموعه اين نهشتهها توسط گدازه ها و رسوبات حاصله از فعاليت ولکانيکي سبالن با سن کواترنر پيشين پوشيده
ميشود.
زمين شناسي اقتصادي
منابع فلزيي
منگنز وآهن

زﻣﯿ

در چند نقطه در داخل گدازهها و برشهاي نئوژن کاني سازي  Fe.Mnبه صورت رگههاي نازک از منشاء ولکانوژنيک
ديده ميشود ( ) MnO60%که گسترش زيادي ندارند .اين کانيها توسط چشمههاي آبگرم شسته شده و درزهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگها را پر کرده اند ( )MnO=%33که به علت گستردگي قابل مطالعه ميباشند.
مس

اثراتي از کانيسازي مس در داخل ولکانيکهاي ائوسن و نئوژن ديده ميشود که ارزش اقتصادي ندارد.
منابع غير فلزي

دياتوميت

به صورت اليههايي در داخل  Ngt2تشکيل گرديده و در خور بررسي است.
تراورتن

در چند منطقه ذخ ايري از اين سنگ تشکيل شده که براي مصالح ساختماني و کورههاي آهکپزي مورد استفاده قرار
ميگيرد.
آهک

آهکهاي کرتاسه براي مواد اوليه سيمان مناسب است و کارخانه سيمان در کنار اين آهکها تأسيس گرديده است.
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گچ

در اطراف روستاهاي چاي سقرلو ،اينانلو در داخل  Ng1تشکيل شده که ذخيره قابل توجهي دارد.
نمک

درياچههاي شور از جمله شورگل از نظر کانيهاي پتاس و بر در خور بررسي است.
پوميسهاي برشي

با ستبراي چند متر در داخل

Ngt2

تشکيل شده که در ساختن سيمان پوزوالن و آجرهاي سيليسي سبک کاربرد دارد.

در داخل  Q sبه حالت بين چينه اي تشکيل گرديده ،در روستاي گازر استخراج ميشود.
سنگ ساختماني

ﮐﺸ
ﻮر

پوکه
c

بمبهاي آتشفشاني سبالن به راحتي قابل استخراج ميباشند اغلب در پي ساختمانها و پلها بکار ميروند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

باريتين

در داخل سازند شمشک رگه هاي باريتين از منشاء آذرين به ضخامت يک متر مشاهده ميگردد.
خاکهاي صنعتي

تﻣ

رس هاي اطراف کنزق و شيران ممکن است براي کارهاي مختلف آجرپزي ،کوزهگري قابل استفاده باشند.
چشمههايآبگرم

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اغلب در بخش سرعين قرار گرفته که حاوي امالح کربناته ميباشند ،از نظر گرمابي داراي اهميت هستند.
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