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 جلد اول: تحليل وضعيت و ساختار

 فصل اول: تحليل وضعيت استان

تحليل وضعيت منابع طبيعي و بخش اول:
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 زمين شناسي:2پيوست 

 مطالعات طرح آمايش استان اردبيل
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 بسمه تعالي

 
اين  گزارش بخشي از مجموعه گزارش هاي جلد اول و شامل مباحث زير   

 است:

 جلد اول : تحليل وضعيت و ساختار 

 ( تحليل وضعيت استان1فصل اول :) 

  (: تحليل وضعيت منابع طبيعي و محيط زيست 1-1اول )بخش 

 ( زمين شناسي  2پيوست:) 

اسرتان و جاياراا ايرن بخرش از هراي ممرايش  فه ست  كامل مجموعره گرزارش

 ها در فه ست كلي در صفحات بعد ارايه شدا است.ب رسي
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 : اقتصاد شه ي 1پيوست    
سرال   5قسمت پنجم: تحرررليل اقتصراد كر ن اسرتان و جايررررااا من درسرط  ملري در      

 گذشته 
 فصل دوم : تحليل ساختار فضايي موجود 
 توصيف و تحليل پيوندهاي اصلي بين سكونتااا هام :فصل سو 
  امنيتي در ممايش استان –فصل چهارم : م حظات دفاعي 
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 گذاري و ساختار مدي يت ممايش استانجلد دوم : ب نامه ريزي و سياست 
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ب مطالعات ممايش استانچارچو  

 

 تحليل وضعيت و ساختار استان

ي و وضعيت منابع طبيع

 محيط زيست

وضعيت اجتماعي و 

 ف هناي

 وضعيت اقتصادي 

 –اعي م حظات دف

تانامنيتي در ممايش اس  

يي تحليل ساختار فضا

 موجود استان

لي توصيف و تحليل پيوندهاي اص

هابين سكونتااا  

  يجمع بندي و نتيجه گي

ا و تحليل نقاط قوت و ضعف ، ف صت ه

 (SWOT)تهديدات  

اي ب رسي اسناد باالدستي و ب نامه ه

 ممايش ملي

ممايش استانسند   

 ب نامه ريزي و سياست گذاري

ضايي تشخيص و  تفكيك نواحي همان توسعه ف  پيش بيني و ميندا نا ي 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 أ 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                  عنوان 

 

 1        : موقعيت جغرافيايي استان1

 2        : ژئومورفولوژي1-1 

 3        : زمين شناسي 2-1 

 3      : كليات زمين شناسي 1-2-1  

 4     : مراحل تكوين زمين ساختي 2-2-1  

 6    زونهاي زمين شناسي : منطقه بندي و 3-2-1  

 8   هروآباد –: كوهستان ماسوله داغ 1-3-2-1   

 18     رضي  –: بلوك نمين 2-3-2-1   

 22     : مغان و قره داغ3-3-2-1   

 42   نقدوز -: منطقه دگرسان سرخانلو4-3-2-1   

 44  قوشه داغ -پلوتوني سبالن -: سيستم ولكانو5-3-2-1   

 61   زرج آباد -ولكانوژني نير: منطقه 6-3-2-1   

 68          : لرزه خيزي2

 68         : مقدمه 1-2 

 02    : بررسي رخداد زلزله در استان اردبيل1-1-2  

 : پهنه بندي خطر زلزله در استان اردبيل براساس زلزله هاي 2-1-2  

 81       واقع شده                                

 84      منطقه  : گسل هاي3-1-2  

 84   : گسل هاي شرقي و جنوبشرقي استان1-3-1-2   

 86     تالش  -: گسيل آستارا2-3-1-2   

 86      : گسل تاتارود3-3-1-2   

 88      : گسيل نور4-3-1-2   

 02      : گسل گيوي5-3-1-2   

 02    : گسيل هاي شمالي استان6-3-1-2   

 02    ستان: گسيل هاي غرب ا0-3-1-2   



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 ب 

 

 صفحه                  عنوان 

 

 04      : برآورد خطر زمين لرزه 4-1-2  

 08    : پتانسيل هاي معدني توان كاني سازي و متالوژني استان اردبيل3

 08    قفقاز و شرق تركيه  –: مدل متالوژني آذربايجان 1-3 

 122     : توان كاني سازي و متالوژني استان اردبيل2-3 

 126    : گروه بندي و معرفي پتانسيلهاي معدني استان3-3 

 112    : پيشنهاد صنايع مرتبط با پتانسيلهاي معدني استان4-3 

 : ليست پروانه هاي بهره برداري معادن، پروانه اكتشاف وگواهينامه هاي 5-3 

 113     86كشف شده تا پايان نيمسال اول                   

 121   85ي مطالعاتي و اكتشافي استان تا پايان سال : ليست طرحها6-3 

 123          منابع و مآخذ



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 ج 

 

 

 ت جداولفهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 38   مشيران  -(: تركيب شيميايي فاز اول آتشفشاني مرادلو1-1جدول )

 05       (: زلزله هاي رخداد شده 2-1جدول)

 

 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 د 

 

 

 نمودارت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 00      (: تعداد زلزله ها به تفكيك سال 2-1نمودار )

 82     (: تعداد زلزله ها نسبت به عمق كانوني آنها2-2نمودار )



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 ه 

 

 

 نقشهت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

 02     هير 1863(: پهنه هاي آسيب ديده در زلزله 2-1نقشه )

 03    خلخال  1806ديده در زلزله  (: پهنه هاي آسيب2-2نقشه)

 04      (: كانونهاي زلزله در قرن بيستم 2-3نقشه)

 83    (: پهنه بندي خطر زلزله براساس زلزله هاي رخداده 2-4نقشه)

 00       (: پهنه بندي خطر زلزله 2-5نقشه)

 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 و 

 

 

 تصاويرت فهرس

 

 صفحه                  عنوان 

 

  -وبي ارتفاعات جنوب و جنوب شرقي استان و روند شرقي(: روند شمال جن2-1تصوير)

 85      غربي آن در ارتفاعات شمالي استان                

 80      (: تصوير ماهواره هاي گسل تاتاورود2-2تصوير)

 80      (: تصوير ماهواره هاي گسل نئور2-3تصوير)

 01      (: تصوير ماهواره هاي گسل گيوي2-4تصوير)

 03    (: تصوير ماهواره هاي گسلهاي اصلي شمال استان2-5)تصوير

 
 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 1 

 

 موقعيت جغرافيايی استان  :1
، كوهستانهاي مرتفع و حوضه ها و  استان اردبيل با وضعيت ناهمواريهاي بسيار ناهمگن          

، آذربايجان شرقي از يكسو و جمهوري  ، زنجان دشتهاي بين كوهستاني بين استانهاي گيالن

 :توان با سه ويژگي عمده معرفي كردبطور كلي اين استان را مي .  بايجان از طرف ديگر قرار داردآذر

 روداغ و قره داغ قمناطق كوهستاني و رشته كوههاي بلند مثل سبالن، قصرداغ، ب .1

 ناحيه هروآباد  مغان و كوهپايه ها و فالتهاي بين كوهستاني مثل دشت اردبيل و .2

 دشت مغان(سطح و كم ارتفاع )مدشت  .3

تنوع زمين شناسي در استان سبب تنوع اشكال سطح زمين با تفاوت  ارتفاع زياد شده به        

متر در فاصله  5222طوري كه اختالف ارتفاع بين قله سبالن و حاشيه ارس در دشت مغان نزديك 

اقليمي كه بدان مشخصات شده استان اين مسئله سبب تنوع آب و هوايي  .باشدفضايي كوتاهي مي

دل و سرد كوهستاني در آن ديده از مناطق گرمسيري تا نواحي معت ، چنان كه،ويژه اي بخشيده 

به ياد  تواند به عنوان پتانسيل طبيعي مناسبي براي استان محسوب شوداين مسئله  مي شود .مي

 5222 هاي طبيعي كل پهنه كشور مسئله اختالف ارتفاع حدودداشته باشيم كه در بيان پتانسيل

هاي طبيعي متفاوت در كشور شده متري ايران و تنوع آب وهوايي آن كه سبب شكل گيري محيط

شود درصورتي كه اين استان با مساحت ايران قلمداد مي شوربه عنوان يك موهبت بزرگ براي ك

،  پوشش گياهي خيلي كمتر نسبت به كشور از اين موهبت به تنهايي برخوردار است .به همين دليل

نوع مراتع و كشتزارها نيز در اين استان متنوع بوده و قابليت هاي بسيار مناسبي براي كشت و زرع 

بنحوي كه امروزه يكي از قطبهاي مهم توليد كشاورزي و دامي كشور بشمار  ،و دامپروري دارد

 .رودمي

ه ، اين استان به دو حوض آبريز آبهاي جاري سطحيهاي به لحاظ هيدرولوژيكي و حوضه 

 كه عبارتند از :  مي شودآبي تخليه 

 ، ارس و قزل اوزن  حوضه درياي خزر از طريق رودخانه هاي قره سو -

 حوضه درياچه اروميه از طريق آجي چاي  -

 ژئومورفولوژی  :1-1

 

استان اردبيل به تبعيت از شرايط و نحوه تكوين زمين شناسي داراي پيكره و چهره بسيار          

پليوسن و كواترنر  –ژئومورفولوژي است . فعاليتهاي آتشفشاني جوان بخصوص ميو متنوعي از لحاظ 
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در اين استان منجر به تشكيل قلل منفرد آتشفشاني با بلنداي چند متري تا چند هزار متري است كه 

چهره شاخص آن قصر داغ و سبالن است و از طرف ديگر فرونشيني متعاقب تكافوي آتشفشاني 

.  بين كوهستاني است )مثل دشت اردبيل( يتهاي كمربندي و فروافتادگي هامنجر به تشكيل دش

توام بودن اين دو پديده سبب بوجود آمدن دو عارضه جوان و پير از لحاظ ژئومورفولوژي در كنار 

 يكديگر گشته است . 

شكل گيري پيكره درياي خزر، سيستم آتشفشاني و كوهستاني طالش و بسته از سوي ديگر        

ودن پاراتتيس )دشت مغان( خود همراه با شكستگيها و گسله شدنهايي است كه فرآيند آن تغيير ب

 روند ساختارهاي كوهستاني و پديده هاي مرتبط با تكتونيك و ژئوموفولوژي استان مي باشد . 

ريزشهاي جوي متفاوت بصورت باران و برف در مناطق مختلف استان و پوشش گياهي        

اه با ليتولوژي و جنس متفاوت بستر زمين منجر به تشكيل عوارض و ريختارهاي زمين ناهمگن همر

، مخروط  شناسي متنوعي است كه بصورت زمين لغزه هاي بزرگ، واريزه هاي پاي كوهستاني

عمده اي از آنها دوران  كه بخش مالحظه ميگرددها ، و رسوبات هشته شده در پاي دامنه  هاافكنه

 گذرانند و تا زمان تعادل و پايداري ديناميكي نياز به گذر زمان دارند . جواني خود را مي

را آنها بخش عمده اي از اين سرزمين سرشت و ماهيت آتشفشاني و پديده هاي پي آمد          

، با تنوع ليتولوژي و چهره رنگين ناهمگني خودنمايي ميكند و با  دارد كه بشكل زونهاي دگرسان

. درياچه هاي  مي سازدمعدني و گرم آنها را از ساير مناطق كشور جدا  وجود چشمه هاي آب

طبيعي حتي در ستيغ قله سبالن و دشت اردبيل و منطقه هروآباد از ويژگيهاي انحصاري اين استان 

 است كه بدان زيبايي و جذابيت خاصي بخشيده است .

  

 زمين شناسی :2-1

  

 کليات زمين شناسی  :1-2-1

 

، شمال قزل اوزن و غرب رشته كوههاي  زنجان –قه واقع در شمال خاوري خط تبريز منط         

متر( و گدازه هاي آن بين رشته كوه هاي قره داغ و  4812طالش با چهره بارز آتشفشان سبالن )

 طالش از مشخصه هاي زمين شناسي اين استان است . 
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چاي )تلخه رود( به درياچه اروميه تخليه منطقه جنوب سبالن با سيستم رودخانه اي آجي            

غربي و خاوري آن توسط رودخانه هائي كه به رودخانه ارس  ، حال آنكه بخش هاي شمالي، مي شود

 . مي شوند)قره سو و اهر چاي( به آبريز خزر متصل  ي پيونددم

باختري  –اوري بزقوش در شرق بستان آباد و شمال ميانه با روندي تقريبا خ كوههاي رشته          

 آذرآوارياين رشته بطور كلي از واحدهاي  .مي گرددو ساختارهاي گسله در جنوب و شمال محدود 

 پالئوزوئيكوژن تشكيل يافته كه هسته كوچكي از رسوبات ژوراسيك و ئيا آتشفشاني و نفوذيهاي پال

تلخه رود  حوضه. مرز شمالي اين هورست )باال آمدگي( كناره  مي شودبخش خاوري آن ديده در 

. حوضه تلخه رود را ميتوان حوضه اي بين كوهستاني يا دره اي پهن تصور كرد كه توسط است

اين رسوبات به شدت چين خورده  ،رسوبات تخريبي و تبخيري نئوژن پر شده است . در بخش هائي

د . معدودي اند و با داشتن سنگهاي تبخيري در موارد معيني داراي ساختارهاي دياپيري نيز ميباشن

 .   تراكيتي در اين حوضه گزارش شده است  –بازالتي  (Plugs)نفوذيهاي 

، در بخش هائي بواسطه گدازه هاي  ادامه شمالي رشته كوههاي طارم و رشته بزقوش        

 (Core)، هسته هاي  متر( پوشيده شده اند . در باختر بستان آباد 2562آتشفشاني نئوژن چهل نور )

و تخريبي دانه ريز كرتاسه رخنمون يافته است )در شمال گسل تبريز( كه توسط  دريايياز طبقات 

. در شمال دره تلخه رود رشته كوه  مي شودنئوژن پوشيده رسوبات آهكي و سنگهاي آتشفشاني 

ارسباران در اتصال با كوه سبالن جاي دارد كه ادامه آن با روند مغرب شمال غربي به منطقه جلفا 

 3156) ( و قوشه داغ متر 3125با بلندياوغالن داغ  ) . بخش خاوري اين رشته كوه دمي پيوند

سن است كه توسط توده هاي گرانيتي قطع شده است . ومتر( عموما شامل آندزيت ها و توفهاي ائ

بخش مركزي اين رشته )باختر گردنه تبريز به اهر( عموما از طبقاتي همانند فليش با جنس رسوبي 

با دگرشيبي زاويه دار در زير طبقات و گدازه هاي آتشفشاني و  كهتاسه تشكيل يافته كر دريايي

. منتها اليه باختري اين رشته نواحي اطراف  مي گرددآذرآواري پالئوژن و كنگلومرائي نئوژن پنهان 

 پالئوزوئيككهن ترين سازندهاي رخنمون دار تعلق به زمان جاده  مرند به جلفا است كه در آن 

. در اين محدوده طبقات آهكي ترياس و طبقات تخريبي هم ارز سازند شمشك از زمان  نددار

. اين مجموعه هاي كهن توسط رسوبات تخريبي  مي شودژوراسيك زيرين ديده   –ترياس پسين 

متر( در جنوب  3302كواترنر مانند كيان چاي داغ )  –نئوژن و سنگهاي آتشفشاني نئوژن فوقاني 

 .  دود ميگردندخاوري جلفا مح
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، رشته كوههاي قره داغ بصورت روندي از ادامه شمال  در شمال قره سو و دره اهر چاي          

! اين رشته كوه متشكل از سنگهاي آتشفشاني عموما از  غربي كوههاي طالش )رشته صلوات( است

و حوضه اي  ، آذرآواري و رسوبي )توف( است كه توسط رودخانه قره سو بريده شده نوع گدازه

، در بخش شمالي آن در يك روند تكتونيكي مخلوطي از سنگهاي  محلي در آن شكل گرفته است

كليبر(  –، بازالتي و آهكهاي متبلور با سنگهاي دگرگوني  رخنمون دارند )محور اله يارلو  فوق بازي

 .  مي آورندكه مرز صلوات را با حوضه فروافتاده مغان بوجود 

توفي به سن ائوسن با معدودي   –كلينوريوم قره داغ شامل رديفي رسوبي مالي آنتي دامنه ش         

. در باختر دره قره سو نفوذيهاي متعددي با تركيب متفاوت از  واسطه از گدازه هاي آتشفشاني است

شوند  ، مونزونيت و پورفيرهائي با تركيب ميانه ديده مي ، سينيت ، گرانيت ، گرانوديوريت گابرو

در اين  .  متر( 2045، شيور داغ ) متر 2012با ارتفاع  (-Geshteysar Kuh-c)كوه گشتي سار  مثل

  ... ، سنگون و  ، مزرعه ي مثل جوبنديمنطقه فعاليت كاني سازي بشدت روي داده كه كانسارها

و . ادامه اين زون به منطقه نخجوان و اردوباد ميرسد كه توده نفوذي  مي شوندفرآيند آن محسوب 

 سيه رود از عارضه هاي اصلي بحساب مي آيد .   –مينراليزه اردوباد 

حوضه دشت مغان بعنوان سنكلينوريومي بشدت چين خورده از رسوبات ائوسن فوقاني تا        

كواترنر پر شده است كه از سوي جنوب به شمال آن طبقات به جواني ميگرايند . بستر رودخانه 

 . مي سازندت ارس مرز اين حوضه را با دش

 

 مراحل تکوين زمين ساختی  :2-2-1

 

 1:  252222زمين شناسي استان اردبيل مطابق آنچه كه در نقشه هاي زمين شناسي             

،  ( نشان داده است حكايت از تنوع ، ميانه و زنجان ، مغان )ورقه هاي اردبيل، اهر، بندر انزلي

ق كه پيكره كنوني آنرا با چهره اي متفاوت از ساير مناط ، و تاريخچه تكوين طوالني دارد پيچيدگي

 . دهد كشور نشان مي

تهيه شده براي زمين شناسي استان )گزارش هاي شرح نقشه هاي زمين در گزارشهاي             

اهر، اردبيل و بندرانزلي )بندر پهلوي( و رساله هاي تهيه شده توسط محققين  1:  252222شناسي 

شرح مفصلي از چينه شناسي و  (Didon & Gemain, 1006 ; Lesquier & Riou 1006)خارجي 

 ماگماتيسم استان اردبيل آورده شده است . 
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در يك تصوير عمومي از زمين شناسي استان، استان اردبيل در پروسه تكوين زمين ساختي،         

 مي توانند خالصه شوند : زير مراحلي را از سر گذرانده است كه بشرح 

و هشته شدن تشكيل پي سنگ با پوسته قاره اي از نوع گندوانائي در پركامبرين پسين  )الف(:

 ترياس مياني روي آن .  - رسوبات سكوئي )پالتفورم( پالئوزوئيك

اما در  مي شودين طبقات در نواحي نمين و نير ديده ا امروزه رخنمونهاي محدودي از

و و مزوزوئيك زيرين سازندهائي از پالئوزوئيك بلنديهاي بقروداغ و ماسوله داغ طبقات و 

 .  مي شود( ديده  البرز و زنجان مياني همانند ساير مناطق )

كرتاسه همپا و همروند با پديده هاي  –پي سنگ شكل گرفته كهن در زمان ژوراسيك مياني  ) ب (:

ندهائي ساختاري و اقيانوسي شدن تتيس متاثر گشته و در بخش هاي شمالي رخساره و ساز

خويشاوند سازندهاي اقيانوسي قفقاز بوجود آمده است . رخنمونهاي نسبتا وسيعي از اين 

سيه رود( ديده مي شود كه بدليل  –سنگون  –رخساره ها در باختر قره داغ )ناحيه كليبر 

دارا بودن صفات و قابليت باروري از نظر ژئوشيميائي بستر نسبتا مناسب را براي كاني 

،  زوئيك بوجود آورده است . در نوشته هاي زمين شناسان روسيواز مز سازيهاي بعد

گرجستاني و ارمنستاني اين حادثه به آغاز شكل گيري ژئوسينكلينال منسوب و  ، آذربايجاني

ويژگيهاي مرتبط با آن را بدان قائل شده اند . بدين ترتيب ميتوان  ونامگذاري شده 

، بخش عمده اي از استان زيربنائي با پوسته  پذيرفت كه از نظر جنس و سرشت پي سنگ

قاره اي دارد و تنها در محدوده هاي خاصي قطعات تكتونيزه با سرشت پوسته اقيانوسي 

اين استان عموما صفات كرانه قاره  ،. بدين روي در زمان كرتاسه و ترسير ظاهر گشته است

كه عموما در چنين  مي شوداي يا ساحل اقيانوسي فعال بخود مي گيرد و متاثر از حوادثي 

 محيطهاي ژئوديناميكي ميتواند حاكم باشد . 

تتيس در فراسوي مرزهاي در زمان كرتاسه فوقاني، دوره بسته شدن يا زوال اقيانوس مزو           

ساختماني است.  (Nappes)، راندگي و ايجاد سفره هاي  ونيك فشاريتشمالي اين استان است كه با تك

الهيارلو در شمال استان و بوجود آمدن رشته  –صلوات  –دثه شكل گيري زون زرگر فرآيند اين حا

 .  مي باشدكوههاي ماسوله و بقروداغ در جنوب خاوري آن 

استان است . زمان ترسير )پالئوژن( از جمله ادوار تاريخ ساز و موثر در زمين شناسي اين             

،  درياييماگماتيسم منجر به انباشته شدن فورانهاي زيرو تنوع فرآيندهاي  ماگماييگسترش حوادث 

داشته  (Basic to intermediate)ه ن، عموما با تركيب بازي تا ميا ، گدازه هاي قاره اي آذرآواري
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پلوتوني پالئوژن را بوجود مي آورد . اين  –، سيستم ولكانو  است كه همانند رشته كوههاي طارم

داشته . مشخصات كالكو آلكالن تا  (Continental margin-type) سيستم ويژگيهاي حاشيه قاره اي

، سرب و روي را فراهم  ، موليبدن شوشونيتي دارد و ساز و كار مناسب را جهت كاني سازي مس

از ديدگاه بزرگناوديسي به  (Syn-orogrmic)با كوهزائي  دساخته است . اين فاز ماگماتيسم همزا

 حساب مي آيد . 

ل خاوري است كه نئوژن دوره اي با توسعه و تشكيل ساختارهاي تكتونيكي كششي شما زمان         

جنوبي و شمال باختري توانسته كانونهاي ماگماتيسم از  –خورد با روندهاي ساختاري شمالي در بر

اين فاز  ( و هم ارزهاي نفوذي آنها را توسعه بخشد . ، ريوداسيت ، ريوليت نوع قليائي )بازالت

فرآيند اين چرخه  به حساب آيد .   Magmatic Reactivization – Tectonoميتواند از نوع  ماگمايي

تشكيل مجموعه هاي آذرين بازالتي قليائي، تراكيت، توده هاي سينيتي و شكل گيري  ماگماييتكتونو

 .  مي باشدحوضه هاي بين كوهستاني كششي 

يسم سيستم سبالن در تقاطع خطواره هاي شمال اواخر نئوژن و زمان كواترنر توسعه ولكان          

خاوري با شمال باختري است كه ساختار تكتونيكي اين ناحيه را تغيير شكل داده و بصورت يك 

Volcanic Basin اردبيل را بوجود آورده است .  دشت 

 

 منطقه بندی و زونهای زمين شناسی  :3-2-1

 

سازندهاي آتشفشاني گرچه از لحاظ حجم و گسترش در استان اردبيل كمپلكس ها و                

سهم عمده اي را دارا مي باشند ولي بواسطه حضور ساختارهاي متعدد از نظر طبقات رسوبي و چينه 

نگاري داراي تنوع و تعدد سازندي است . اين تنوع بحدي است كه تقريبا انطباق و مقايسه را مشكل 

كه در يك قياس عمومي بشرح ذيل ميتواند معرفي  ساخته و منجر به زون بندي خاصي شده است

 شوند . زونهاي اصلي اين استان عبارتند از : 

 تيس شمالي تپهنه پارا 

 حوضه مغان  -

 صلوات  -زون افيوليتي زرگر -

 

  طارم   –پلوتوني ق ا داغ   –كانو ولكم بند 

 مشيران   –زون آتشفشاني پالئوژن مرادلو  -
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 مجدر  –پلوتوني هشجين   –زون ولكانو  -

 انزان   – زيروله ماگماييزون  -

 نقدوز   –زون دگرسان سرخانلو  -

 زرج آباد   –ون آتشفشاني نئوژن نير ز -

 قصر داغ   –منطقه آتشفشاني سبالن  -

 رضي   –فالت نمين  -

 

  ه و مباد   –كوهستان ماسوله داغ 

مي كه امروزه ديده  ي استتدر منطقه بندي باال معيار اصلي وضعيت رخنمونها و جنس طبقا          

، تركيب  ، نوع پوسته . اگر در منطقه بندي اين استان معيارهاي عمومي تر مثل پي سنگ شود

شيميائي و پترولوژي سنگها مد نظر قرار گيرد در آنصورت زون بندي چهره ديگري بخود خواهد 

 گرفت و مناطقي متفاوت از آنچه در باال ذكر شده معرفي خواهد شد . 

، نوع پوسته و سطح رخنمون اين استان داراي ويژگيهائي است كه در  از نظر جنس پي سنگ        

و در پيكره بندي كنوني دخالت  مي شود، فرآيندهايي از آن ديده  پروسه تكوين و نحوه شكل گيري

نموده است . از لحاظ نوع جنس پوسته و نوع پي سنگ استان اردبيل ميتواند به پهنه هاي زير 

 گردد : تقسيم 

 درياييزيرپهنه شمالي با پوسته احتماال اقيانوسي محل انباشته شدن گدازه هاي بازيك  -1

، محدوده اين پهنه از زمين درزه  ژرف درياييكرتاسه ، سنگهاي فوق بازي و رسوبات 

(Geosuture)  مي گيردرا در بر الهيارلو تا فراسوي مرزهاي شمالي  –زرگر  . 

ه قاره اي گندوانائي بخش عمده اي از سرزمين استان اردبيل را پالتفورم جنوبي با پوست -2

تكتونيكي كيمري و آلپي و توسعه ساختارهاي شامل مي شود كه بدليل بازپويائي در چرخه 

واره ها و شكستگيهاي ژرف( تكتونيكي و بوجود آمدن سيستم هاي هورست و گرابن ط)خ

ندهاي آتشفشاني گشته است . اين و فرآي ماگمايي –محل و بعد حوادث عموما تكتونو 

در زمان كرتاسه تا كواترنر گشته  Volcanic Basin Vabratedه احتماال موجب تشكيل دپدي

و فرونشيني هاي متعاقب فعاليتهاي آتشفشاني سبب پائين افتادن پي سنگ و دفن شدن 

ن لحاظ طبقات كهن در زير گدازه ها و فرآورده هاي آتشفشاني جوانتر گشته است . بهمي

جز در كناره گسله هاي ژرف و در جوار خطواره هاي ناحيه اي رخنموني كهنتر از طبقات 
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ل حوضه هاي آتشفشاني كـــــش. به بيان ديگر اين استان ب مي شودكرتاسه ديده ن

(Volcanic Basin)  است كه توسط پي سنگ سكوئي محاط شده است . التهاب دروني و

وضه اي محتمال در زمان نئوژن شدت يافته و در كواترنر با با ژئومتري ح ماگماييتالطم 

ولكانيسم سبالن متوقف گشته است . سطح رخنمون ، نوع پي سنگ ، سرشت پوسته و تعدد 

، پراكندگي و  از جمله معيارهاي بنيادين در كنترل (Vibration Cycles) ماگماييپديده هاي 

 .  باشد ميتشكيل كانسارهاي فلزي و سايز منابع معدني 

 
 هروآباد   –کوهستان ماسوله داغ :1-3-2-1

هرو آباد ، ساختاري متشكل از آنتي كلينوريوم و  –منطقه كوهستاني ماسوله داغ            

طبقاتي از پالئوزوئيك زيرين را دارد . رخنمونهاي  ،كه در هسته مي سازندسنكلينوريوم را 

 .  مي شودپالئوزوئيك زيرين در سه بخش ديده 

 1422ديگا با ارتفاع حدود  –دامنه جنوبي بقروداغ شامل ارتفاعات محدود در محور تاتاورود  )الف(:

 ب . ومتر باالتر از سطح دريا و ساختاري رورانده بسمت جن 2822تا 

 گيلوان .  –رخنمونهاي پالئوزوئيك جنوب ماسوله داغ منطقه آبگرم  ) ب (:

 . ر پيازرودانرخنمون پالئوزوئيك در كنا ) ج (: 
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  ه ومباد   –پالئوزوئيك زي ين در كوهستان ماسوله داغ 

طبقات پالئوزوئيك در اين رخنمونها شامل رخنمونهاي تيره رنگ تا متمايل به سبز و بنفش،            

از گدازه هاي بازيك اپيدوتي، رسوبات توفي و ماسه اي تا رسوبات آهكي است . طبقات داراي رنگ 

خاكستري تيره و قرمز تا قهوه اي است كه  ،ن عموما آهكهاي برنگ خاكستري روشن زمينه روش

 (Kolur-Derow)درو  –و كلور  (Khemes)بعضي از آنها فسيل دار ميباشند . در برشهاي خمس 

. اين طبقات در قاعده رديفي از واحدهاي كربونيفر  مي شودآهك سياه رنگ داراي مرجان ديده 

روي طبقات كهن  (Disconformity/Paraconformity)د كه باهمبري متفاوت زيرين رخنمون دارن

تر جاي گرفته است . طبقات پي واحد باالئي سن تورنزين تاويزوئن دارد )كالرك و همكاران 

1005). 

رخنمونهاي پالئوزوئيك شامل ساختارهايي بشكل تاقديس هستند كه در يال جنوبي بشدت گسليده و 

طبقات چين  .. در شاهرود و اسبو ساختمان تاقديسي نسبتا سالم ديده مي شود راندگي يافته اند 

ك روي سازندهاي جوانتر از ژوراسيك و كرتاسه راندگي يافته اند . طبقات آهكي خورده پالئوزوئي

از تداوم و گسترش بهتري برخوردارند حال آنكه ساير واحدها و  (Nautiloid)قرمز رنگ ناتيلوئيد 

حالت عدسي داشته و در طول انقطاع مي يابند . طبقات آهكي پالئوزوئيك در محيطي  طبقات عموما

شده اند . گدازه ها اغلب رسيفي و در بستري كه دستخوش فعاليت آتشفشاني باريك بوده، هشته 

چهره اسپيليتي با تركيب متغير دارند و شامل بازالت هاي پيروكسن دار، اسپليت هاي اوراليتي و 

 352آندزيت هاي دگرسان شده اند . بيشترين ضخامت رخنمونهاي پالئوزوئيك حدود  اپيدوتي و

 متر است . 

 Michelinoceras Koinocerasگرچه در اين طبقات آثار فسيلي اندك بوده و فسيلهاي ، 

 Spathognathodsودونت ندامنه سني تا اردوويسين دارند ولي طبقات قرمز رنگ حاوي ك

amorohognathides سن سيلورين  به(Liandoverian to Wenlockian) مي باشد  . 

و پيالم داراي كونودونت هاي  ررخنمونهاي طبقات آهكي قرمز رنگ ناتيلوئيددار كلو

. بررسي هاي فسيل شناسي برش كلور و درو حاكي از آن است كه سنگهاي  مي باشدسيلورين 

سيلورين به دونين زيرين در داخل آهك  دونين زيرين روي واحدهاي سيلورين قرار دارند . تبديل

قرمز رنگ مي باشد . در برش كلورف در زير طبقات فرسوده و نرم توفي سبز رنگ و اسپليتي پائين 

آهك اورتوسراس دار قرمز رنگ، واحدي ازآهك اسپاري با ميان اليه هاي شيلي جاي دارد كه خود 

دولوميتي كهن ترين واحد پالئوزوئيك روي طبقات دولوميتي چرت دار نشسته است . اين واحد 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 12 

 

و بعضي از زمين شناسان آنها را متعلق به سازند ميال ميدانند )كالرك و  مي شودحدس زده 

و شرق خمس رخنمونهاي كوچكي از آهكهاي  (Asgestan)شمال اسگستان (، در 1005همكاران 

النوكراتي در قسمت فوقاني سياهرنگ تا خاكستري تيره با ميان اليه هايي از سنگهاي آتشفشاني م

كربونيفر جاي گرفته اند . در گردنه سيراگلي  –كه خود زير طبقات پرمو  مي شوداين رديف ديده 

آهك سياهرنگ با مرجانهاي تبلور يافته ديده مي شود و از طبقات آهكي قرمز رنگ رخنموني  ،داغ

د شمشك قلوه هايي از آهك . الزم بذكر است كه در كنگلومراي قاعده اي سازن مي شودديده ن

 .  مي شودقرمز رنگ ديده 

 

  ه ومباد  –سازندهاي پالئوزوئيك فوقاني در كوهستان ماسوله داغ 

مي هروآباد ديده  –طبقات پالئوزوئيك فوقاني در سه رخنمون از منطقه كوهستاني ماسوله 

 كه عبارتند از :  شود

 رخنمونهاي جنوب ماسوله داغ  -

 رخنمون آق داغ  -

 كلور  –ون خمس رخنم -

و  (Kharnachay)بين خرناچاي  (Tiel)رخنمونهاي جنوب ماسوله داغ در منطقه تيل  -

. اين رخنمونها مي شودشاهرود در فراز رودخانه هاي پاوه رود، سياورود و هزار رود ديده 

شامل نوارها، كمربندها و بقاياي تاقديسهايي از سنگهاي پالئوزوئيك فوقاني برنگ تيره، 

ري تا سياه همراه با شيلهاي سيلتي تا ماسه اي، اسليت و فيليتهاي اسليتي است . خاكست

. اين طبقات  مي شودگدازه هاي ستبري از توفهاي آندزيتي و بازي در اين مجموعه ديده 

بشدت چين خوردگي يافته و گسليده شده اند . گسله ها عموما معكوس يا از نوع راندگي 

د. طبقات آهكي ضخيم بعنوان واحد پايدار در ميان درجه( هستن 45تا  35)شيب 

برشي شده داراي چين خوردگي ظريف  (Incompotant)مجموعه ناپايدار 

(Microfolding)  هستند. ژرفاي هشته شدن طبقات بدان حدي نبوده كه دگرگوني بااليي

 را نشان دهد . 

ت دونين فوقاني ك فوقاني شامل طبقاــــــاز نظر چينه نگاري سنگهاي پالئوزوئي

(Frassian-Fammenian)  تا بخش زيرين پرمين فوقاني(Kazanian)  مي شودرا شامل . 
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خمس در سرچشمه رودخانه شاهرود طبقاتي از پالئوزوئيك فوقاني رخنمون يافته  –در منطقه كلور 

 رند. طبقاتاند . از لحاظ چينه نگاري اين طبقات آهكي سني از كربونيفر زيرين تا پرمين فوقاني دا

وزوئيك قرار ئقاعده كربونيفر با دگرشيبي، گاهي بصورت محلي زاويه دار روي طبقات كهن تر پال

 : مي شوددارند . در رخنمونهاي جنوب بقروداغ واحدهاي زمين شناسي ذيل ديده 

با تبلور دوباره حاوي مرجان و براكيوپود به  مطبقمتر آهك،  122واحد اول شامل حدود  -

 .  (Lower Turnaisian)ن زيرين تورنزيسن 

واحد دوم آهكي تيره تر و ضخيم تر از واحد يك، گاهي داراي ميان اليه هاي آتشفشاني  -

آندزيتي در بخشهاي زيرين است . در اين واحد پوسته هاي فسيلي درشت پرودوكتومس 

نشان  را (Viseanسن كربونيفر زيرين )افق ويزئن  ،و آلك است. فسيلهاي روزنبران

درشت از كربونيفر  (Productids)ميدهند. بخش بااليي اين واحد حاوي پروداكتيدهاي 

 فوقاني تا پرمين زيرين است . 

با اليه هاي  (Platy Limestones)واحد سوم شامل طبقاتي نازكتر از آهكهاي متورق  -

چرتي در پائين و آهكهاي ميكروبرشي در بخش مياني است . طبقات بسمت باالي برش 

نوع . فسيلهاي  مي شودم تر ميگردند و حاوي ميان اليه هاي توفي و ماسه اي ضخي

Schwagerina  سن پرمين زيرين(Sakmarian)  . دارند 

 .  مي باشدمتر  522-622مجموعه ستبراي اين سه واحد در جنوب بقروداغ و شاهرود حدود 

 

  ژوراسيك 

هروآباد، در محدوده  –كلينوريوم ماسوله داغ  در دامنه جنوبي كوه بقروداغ، در پالنج آنتي        

اسبو، طبقات ژوراسيك داراي رخنمون است.  –سيستم آبريز رودخانه ماژوالن و منطقه عزيز آباد 

در اين منطقه گذر طبقات ژوراسيك به كرتاسه تدريجي است و بر پايه رديف چينه نگاري شامل 

 سازندهاي ذيل است : 

 سازند شمشك)الف(:

 آهك الر) ب (:

 سازند شال  ) ج (: 
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 سازند شمشك  )الف(:

شاهرود تا فرادست  (Diz2Keren)كرن  –متر ستبرا در منطقه ديز  1222سازند شمشك با بيشتر از          

رودخانه شاهرود داراي رخنمون است . همبري سازند شمشك با طبقات زيرين از نوع دگرشيبي فرسايشي 

كه قبل از هشته شدن طبقات شمشك، اين منطقه دستخوش تخريب و  است و اين بدان مفهوم است

ليتولوژي شيل  . اين سازند باتغيير رخساره در رديف رسوبي است فرسايش گشته بوده و بهمين لحاظ داراي

. قاعده اين سازند از واحد كنگلومرايي مي باشدو ماسه سنگ تيره تا خاكستري و فرسايش نرم مشخص 

مت متغير دارد و اين بدان مفهوم است كه بستر رسوبي ناهموار بوده است . در بعضي ساخته شده كه ضخا

 ماسه سنگي تشكيل شده است . مكانها بجاي كنگلومرا طبقات 

در سه كيلومتري جنوب غرب خمس آهك توده اي با تبلور دوباره، ضخيم اليه، سخت برنگ        

خنمون يافته است . روي اين واحد ستبر )مناسب صورتي تا كرم از سازند الر در هسته تاقديس ر

براي سنگهاي نماوتزئيني( آهك شيلي نازكي برنگ صورتي تا قرمز و خاكستري متمايل به سبز جاي 

با رنگ هوازده تا كرم به سن كرتاسه باال  مطبقدارد . اين واحد ناپيوسته، نازك اليه، توسط آهك 

 حاوي فسيلهاي : كه  مي شود)ميكروفونهاي سئونين( دنبال 
- Globotruncana lapparenti 

- G.imbricatai 

- Pithonella ovalis  

اي اي داراي ميان اليه هاي آهك ماسهطبقاتي با چهره قهوه  ،. باالتر از اين واحد سفيد رنگمي باشد

 قرار دارد كه داراي فسيلهاي : 
- Globotruncana arca 

- G.stuarti 

- Heterohelix sp. 

. طبقات پالئوژن )لوتسين( بدون گسستگي خاصي روي اين مجموعه  مي باشدتين ستريشنبه سن ما 

 قرار گرفته است . 

وجود دارد . در اين محل  (Kuh –e- Asnov) ازنووضعيت كم و بيش مشابهي در شمال كوه 

كه فاقد فسيل  مي شودمتر آهكهاي توده اي صورتي تا كرم در هسته چيني ديده  152حدود 

متر از آهكهايي با طبقه بندي نازكتر واقع است  102. روي واحد ياد شده، حدود مي باشدشاخص 

متر پائين تر از حد بااليي اين واحد  15كه گمان مي رود تعلق به كرتاسه داشته باشد . حدود 

 Siderolitesبا فرامينفرهاي  .Archaeslithothamnium sp., Lithothamnium spفسيلهاي آلكي 

sp., Textularids, Rotalids,  با خرده صدفهاي بريوزوا، اكينودرم و مواد آلي است كه در مجموع

 نمايد . ستريشتين را براي آن تائيد مينسن ما
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  ك تاسه 

بگذاري كرتاسه از زمان ژوراسيك آغاز واز جنبه چينه نگاري، چرخه دريايي باني رس         

با  (Shal formation)و سازند شال  (Lar Limestone)كه منجر به هشتن آهك الر  گرددمي

گشته است . اين چرخه از زمان ژوراسيك فوقاني )مالم(  (Back-Reef Facies)رخساره وراي رسيفي 

  ازنووه ـــفي در زمان كرتاسه در منطقه شاهرود، در كـــــــساره رسيـــآغاز گرديده است . رخ

  (Kuh –  e- Asnov) گرماخانه ادامه  –الهاشم، لمه دشت  – يكولتا شمال غرب در تاقديس

 يابد. مي

، از جنوب خمس تا شال و ادامه آن تا جنوب شرق به منطقه ماسوله،  در منطقه شاهرود

رخساره پشت رسيف و مردابي گسترده است . احتماال در شمال خاوري خشكي و شرايط حاكم در 

 آن وجود داشته است . 

تورونين(  –بين( و آغاز كرتاسه فوقاني )سنومانين لآ –در زمان كرتاسه زيرين )آپتين 

 احتماال پسروي هايي روي داده و نبود چينه شناسي صورت گرفته است . 

ستريشتين تفاوت بسياري از نظر ليتولوژي در دامنه هاي خاوري و ئما –در زمان سنونين 

ي ميان اليه سيلتي و باختري بقروداغ ايجاد شده است . در سمت باختر رخساره آهكي با معدود

آتشفشاني هشته شده است حال آنكه بسمت خاور رديف ضخيمي از رسوبات توفي با گدازه هاي 

بازي و آندزيتي با معدودي اليه آهكي گسترش مي يابد . در طبقات كرتاسه نوعي منطقه بندي 

(Zonation)  ري ظاهر و فعاليت آتشفشاني بصورت محدود در نواحي باخت مي شودرخساره ديده

يا طبقات تخته سنگي  (polygenetic)گلومراي چندگانه ـــ.در كرتاسه فوقاني كن گرددمي

(Boulder beds)  از آهكهاي كرتاسه زيرين بوجود مي آيد كه نشانه گسليده شدن و توسعه

 در آن زمان است .  (Horst)ساختمانهاي فرازمين 

رسيفي و وابسته بدان سن فئوكومين تا در باختر شاهرود و شمال آق داغ سنگهاي        

با رديفي از  .Calpionella spي، آهكهاي اسپاري داراي كولستريشتين دارد . در جنوب شرق ئما

ي بسمت شمالغرب تا كول. كرتاسه مي شودو فرامينفر دنبال  Orbitolina conicaآهكهاي داراي 

 . مي شودشيبي زاويه دار پالئوژن پوشيده منطقه الهاشم و طرزنق ادامه يافته و همه كرتاسه بادگر 

كلينوريوم شواهد زمين شناسي و پالئونتولوژي حاكي از آنست كه در بخش شمالي آنتي       

آهك الر هشته شده  ( طبقات كرتاسه فوقاني مستقيما رويازنومزوزوئيك )نزديك اسبو تا كوه 

 . است



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 14 

 

دلمده كه مرز اين  –در بالفصل گسل كوريا  كلور طبقات كرتاسه فوقاني –در منطقه شال        

طبقات با سازندهاي پالئوزوئيك است زوني ازماسه سنگ كنلگومراي چند زايشي در افق 

ستريشتين قرار دارد . قلوه سنگها و الشه سنگهاي موجود در طبقات كنگلومرايي منشاء دگرگوني، نما

انيت صورتي وجود دارد كه هيچگاه در آذرين و رسوبي دارند . در ميان اين مواد قطعاتي ازگر

ندهاي زكنگلومراي سازند شمشك ديده نشده است. عالوه بر آن قطعات منشاء گرفته از سا

 –پالئوزوئيك به مراتب فراوانتر از آنچه است كه در سازند شمشك بروز ميكند. طبقات سنونين 

اقرو دارند . در برش شمالي ستريشتين اهميت بسياري در شمال خمس و در دامنه شمالي كوه بئما

ومرايي به دو بخش گلاحدي كنورشته باقروداغ از منطقه مورستان در شمال تا نزديك خمس توسط 

ومرايي درشت دانه همراه با ماسه سنگ و گاهي طبقات توفي و گلتقسيم مي شود. اين زون كن

د كنگلومرايي ساختاري از شاني متمايل به سبز تيره رنگ هوازده قرمزي دارد. جايگاه اين واحفآتش

 –. بنظر ميرسد طبقات سنومانين مي باشدناوديس گسليده است كه هم روند با محور چين خوردگي 

 تورونين در شمال باقروداغ وجود نداشته باشد .

 

 سازند زيارت 

در كرانه شرقي حوضه پالئوژن از منطقه سوياتن در امتداد دامنه غربي باقروداغ به سمت           

پشته پيازرودان سنگهاي آهكي در قاعده سري  –جنوبغرب تا منطقه كوه آزنو و خط الراس دره لرد 

پالئوژن ديده مي شود كه تا منطقه تيل و به سمت جنوب خاوري يعني منطقه شاهرود سياهرود و 

ر متر و در روستاي هزاررود بالغ ب 1222. طبقات آهكي در منطقه تيل  هزاررود قابل تعقيب است 

متر مي باشد . فراواني نسبي آهك و مواد غير آهكي در محلهاي مختلف متغير بوده تا   1222

  سيلت ماسه و كنگلومرا تغيير مي كند . 

داراي  مي باشدطبقات آهكي و آهك ماسه اي كه بصورت محلي حاوي گدازه در قاعده سازند 

 مياني شامل :  –ميكروفسيلهاي ائوسن پائيني 
- Nummulites fabianii 

- Aktinocyclina sp. 

- Assilina sp. 

- Lithothamnium sp. 

- Asterigerina sp. 

- Discocyclina sp. 

- Operculina sp. 

- Coskiolina sp. 
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ي ندارد و كنگلومراي چندان تفيروز آباد ضخام –. سازند زيارت در امتداد جاده هروآباد  است

متر آهك ضخيم اليه  32هكي شامل حدود ، رديف آ ازنو. در منطقه كوه مي شودگسترده اي ديده ن

متر حاوي فسيلهاي شاخص مائستريشتين  0تا  6نخودي صدف دار است . پائين ترين اليه شامل 

 مثل : 
- Archaeolithamnium sp. 

- Lithothamnium sp. 

- Orbitoides sp. 

- Siderolites sp. 

كرتاسه مجره قرار دارد . در  ومراييگل. در منطقه كالستان طبقات آهكي پالئوژن روي واحد كن است

 –منطقه سوباتن رديف رسوبي زير بادگر شيبي روي طبقات كرتاسه فوقاني به سن كامپانين 

 مائستريشتين زيرين جاي دارد . رديف چينه نگاري اين طبقات عبارتست از :

 متر  5-22آهك نوموليتي خاكستري كم رنگ  -

 تر م 2-25ل و مادستون مطبق، بصورت محلي توفي شي -

 متر 122ندزيت با ميان اليه هاي آذرآواري ضخامت آ -

 

 در اين برش فسيلهاي : -
- Discocyclina sp. 

- Cuvillerina sp. 

- Rotolia trochidifomis 

- Amphistegina sp. 

- Nummulites sp. 

- Lithophyllum sp. 

 سن ائوسن مياني را نشان ميدهند. 

. در منطقه آق  مي باشدديف پالئوژن محدود نآهكهاي تيپ سازند زيارت تنها به قاعده ر         

متر سيلتستونهاي آهكي، آهك سيلتي و ماسه سنگهاي آهكي با اندكي كنگلومرا  1222داغ بيشتر از 

. رخساره آهكي تا منطقه مي شودزير آن ديده  سازند كرج در باال و آذرآواريبا رديفي از سنگهاي 

ادامه دارد . ولي در منطقه گلوجه و جاده هروآباد  در سمت شمال غرب (Tarazuj)زوج اولي و ترك

. دو تا سه طبقه مشابه در آتشفشان هاي منطقه طرزنق، مي شودهشجين از ضخامت آن كم  –

 يلوجه و گوران سراب نيز رخنمون دارد . 

بلكه تقريبا از  ،بطور كلي رديف آهكي سازند زيارت منحصر به قاعده رديف پالئوژن نبوده       

سن وين تا باالي رديف ائوسن رخساره آهكي تشكيل شده است. اما سن غالب رديف آهكي ائپائ

 .  مي باشدمياني 
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  سازند ك ج 

( رديف 1000بر پايه مندرجات نقشه زمين شناسي بندرانزلي )سازمان زمين شناسي كشور         

بسمت باال  هز قاعدرسوبي ائوسن معرفي شده تحت عنوان سازند كرج ا –آتشفشاني و آتشفشاني 

 شامل رديفهاي ذيل است :

 ماسه سنگهاي توفي، شيلهاي سيلتي حاوي آثار گياهي برنگ تيره  -

 توفهاي آندزيتي با گدازه هاي نازك و آگلومرا، اندكي برش و كنگلومرا -

 آندزيتهاي ضخيم اليه و تراكي آندزيت با ميان اليه هاي توف  -

آندزيتي حاوي كمي طبقات قرمز و توفهاي وفهاي آندزيتي، رسوبات توفي و گاهي ت -

 اسيدي 

 گدازه هاي آندزيتي با توف و آهكهاي نوموليتي نازك اليه  -

 داسيتي توفهاي اسيد سبز رنگ با گدازه هاي -

 رسوبات آهكي و توفي بصورت محلي حاوي آهك  -

، طبقات رديف باال بسمت شمالغرب داراي تغييرات شديد بوده، عموما طبقات قرمز توفي         

ضخيم تخته سنگي برشي در حوالي سورچه سنگ است. بخش فوقاني اين رديف در محدوده جنوب 

غربي به رسوبات توفي با آثار گياهي تبديل مي گردد . در اطراف شاهرود، دو افق شاخص از گدازه 

دار  . در اينجا رديف آتشفشاني با دگرشيبي زاويهمي شوندوجود دارد كه توسط طبقات توفي جدا 

 .  مي باشدپله اي     تند در كنار طبقات آهكي پالئوزوئيك قرار گرفته است . همبري از نوع گسل

در شمال باختري شاهرود گسل خوردگي ناحيه اي طبقات قرمز را به دو شاخه تقسيم ميكند.         

شمال يكي بسوي جنوب غرب در يال كوه آق داغ تا هشجين ادامه مي يابد و ديگري در سمت 

. اين جدا كردن باعث  خاوري از خرانق، سوسن آب، )ترازوج( تا فيروزآباد امتداد پيدا مي كند

. يك شاخه در جهت شمال شرق از منطقه لرد مي گرددتقسيم گدازه هاي آتشفشاني به سه شاخه 

   كيلومتر بين رسوبات نئوژن  15حدود عبور كرده و در پهنايي  (Bafrajierd)بسمت بفراجيرد 

 فيروز آباد و طبقات كهن باقروداغ رخنمون مي يابد . 

شرقي ادامه  45/48اين روند ميتواند بسوي شمال باختري تا نورگل بين خساور و نصف النهار      

 به هم مي پيوندند. يابد . زونهاي آتشفشاني مركزي و جنوب غربي در جنوب باختري هشجين
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لرد و ناحيه هروآباد تا آرپاچاي ميان كيوي و كالستان  نوار آتشفشاني بين شاهرود و منطقه    

سرشت آندزيتي دارد . تغيير و تناوب گدازه هاي آندزيتي با توفها و رسوبات توفي از مشخصه هاي 

 كه گاهي برتري با رديف توفي و زماني طبقات آگلومرايي است .  مي باشداين زون 

. اين  توفي و قسمت بااليي بيشتر گدازه اي است، پائين ترين بخش عموما  در منطقه لرد      

. در اين مي شودوضعيت در وسط تاقديس بين راه كيوي و تقاطع آرپاچاي و رود هروآباد ديده 

و  آذرآواريمتر گدازه آندزيتي با ميان اليه هاي نازك  1122محل بخش فوقاني شامل بيش از 

 توفي است . 

آباد، طبقات آتشفشاني در همبري تند با سنگهاي آهكي كرتاسه در نزديك اردبيل و خاور هرو        

زون چين خورده باقروداغ قرار دارد كه محتمال از نوع گسله ميتواند باشد. در سمت جنوب بين آق 

شمال خاوري كالستان( همبري از نوع ناسازگار كم شيب  –متر )شمال  2623بوالغ و نقطه ارتفاعي 

 است . 

 SEتا  NWباختر و جنوب باختري هروآباد بصورت چين خوردگي ماليم با روند  سازند كرج در      

كه از رديف كرتاسه با چين خوردگي فشرده بخوبي قابل تفكيك است . در تپه هاي  مي شودظاهر 

سن مياني وجود دارد. در اين وخاور يلوجه داليلي بر زاويه دار بودن همبري با آهكهاي نوموليتي ائ

طبيعت بازيك  ،كه با چهره تيره رنگ مي باشدعموما از نوع آندزيتي  ماگماييدازه منطقه سرشت گ

نشان ميدهد. بعضي از اين گدازه ها ميتوانند آنكاراميت و بخشي آندزيت بازالتي با  را تر بودن

پيروكسن و اوليوين بحساب آيند. بدين قياس، گدازه هاي سازند كرج فرآيند ولكانيسم بازالتي تا 

 .مي شوندتي محسوب آندزي

 رديف توفي و ماگمايي سازند كرج با صفات مشابه در قاعده سري در جنوب باختري آق داغ       

. اما در دره قزل اوزن رديف چينه اي مي شودمتر( و در سمت سري رسوبي نئوژن ظاهر  3323)

 عموما مشخصات بخش باالئي سازند كرج را دارد . 

متر يا بيشتر از سنگهاي رسوبي توفي تكتونيزه، چين خورده ديده  1222د در منطقه كلوچ حدو        

كه دايكهايي آنرا قطع كرده و داراي ميان اليه هايي از آگلومرا و گدازه است . اين رديف  مي شود

در بستر دره رخنمون يافته و بسمت باالي ديواره هاي دره )اطراف آهو و خانه كوه( سري خميده اي 

قاعده اين ي ضخيم اليه آندزيتي و تراكي آندزيتي با ميان اليه هاي توفي وجود دارد . از گدازه ها

گدازه هاي آهو آخرين فاز رديف گدازه اي گاهي حالت ناهماهنگ منقطع با طبقات مجاور دارد . 
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كه با رديفي از طبقات شبه كري واك با آثار گياهي  مي شودآندزيتي سازند كرج محسوب  ماگمايي

 .مي گرددشده و در زير طبقات نئوژن پنهان  دنبال

گرانوديوريت در طبقات سازند كرج نفوذ  –در جنوب باختري قزل اوزن توده هاي گرانيت          

كرده و بين بنه و گوهر توده پورفيريتي بزرگي به سن احتمالي نئوژن آغازي حتي ولكانيك هاي آغاز 

 نئوژن را قطع ميكند. 

كيلومتر باالي كلوچ( و در برخورد حزانه چاي با قزل اوزن  28) (Nemehel)پائين نمهيل 

. مي شودميان اليه هاي توفي گدازه ها داراي درزه هاي ستوني از نوع تراكي آندزيت و تراكيت با 

( توده هاي دايكي را بعنوان سيستم تغذيه كننده گدازه هاي نيمه افقي ميداند. اين 1001جونز )

ب مشابه بوده، گاهي از نظر بافتي تفاوت دارند . اين گدازه ها نسبت به گدازه هاي دايكها داراي تركي

آهو در سطح پائين تري جاي دارند . همه مشخصات حاكي از آن است كه در اواخر چرخه تشكيل 

سازند كرج، از تفريق ماگمايي با تركيب آندزيتي تا تراكي آندزيتي و تراكيتي اين گدازه ها تشكيل 

 د .شده ان

 
 رضی-بلوک نمين  :2-3-2-1

 

 طبقات قبل از ائوسن 

در نزديكي دهكده عنبران و نمين واحدهاي مختلفي از زمان كامبرين تا ائوسن رخنمون دارند          

. اين واحد ها به ترتيب از كهن مي سازندرضي را  –، بلوك نمين  كه بصورت يك پوشش پالتفرمي

 به جوان عبارتند از : 

متر شيل و ماسه سنگ ارغواني ميكادار  322رسوبات شامل حدود ين: اين رامبسنگهاي ك .1

همراه با ميان اليه هاي دولوميتي است كه در هسته تاقديس عنبران رخنمون يافته است. 

اردبيل  1:252222رش زمين شناسي ورق رخساره اين طبقات بر خالف آنچه كه در گزا

است كه دستخوش دگرشكلي و گسيختگي  آمده است شامل سازندهاي باروت و زاگون

گشته، و محل نفوذ توده هاي استوك آذرين اسيدي و دايكهاي بازي است . اين پويايي 

ماگمايي موجب كاني سازي باريت، كوارتز با آثار محدودي از مس ثانوي و  –تكتونو 

 اكسيد آهن شده است . 

ه در نقشه زمين شناسي سنگهاي ترياس و ژوراسيك: آنچه كه بنام دولوميت سلطاني .2

اردبيل ترسيم شده ميتواند هم ارز دولوميت هاي سازند اليكا باشد. در هسته تاقديس 
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شمال قره لو در نزديك مرز ايران و آذربايجان يك سري آهك دولوميتي خاكستري رنگ 

دارد )سازمان  را سن ترياس مياني ،فسيل دار است كه بر پايه ديرينه شناسي انجام شده

متر  322(.در باختر نمين در هسته تاقديس عنبران حدود 1360شناسي كشور  زمين

و شيل ميكادار همراه با آثار گياهي و زغال با صدف دو كفه اي ماسه سنگ خاكستري 

 گلومرايي دارد . نوجود دارد كه در قاعده يك اليه ك

متر  152 : اين رسوبها شامل حدود (Neocomian)نئوكومين  –آهكهاي ژوراسيك باال  .3

آهك بلورين كرم رنگ تا خاكستري و چرت داراست كه در بخش پايين، نازك اليه و در 

باال ستبر اليه و داراي رگه هاي كلسيتي فراوان است . اين آهكها در تاقديس عنبران 

بطور همساز بر روي رسوبهاي ژوراسيك )سازند شمشك( قرار گرفته اند . آمونيت يافت 

. بررسي  مي باشدن ژوراسيك باال تا كرتاسه پايين را دارا شده در اين طبقات س

مالم( و بخش ستبر اليه بااليي  –ميكروفسيلهاي اين اليه ها سن ژوراسيك باال )دوگر 

 غلب ژوراسيك باال و نئوكومين را نشان ميدهد. ا

 رسوبهاي كرتاسه بااليي : اين رسوبات در اطراف نمين، تاقديس عنبران، شمال قره لو و .4

 جنوب لنگه رخنمون دارد و شامل رديفهاي ذيل است : 

 كهمتر برنگ قرمز است  122-152كنگلومراي قرمز رنگ : اين واحد شامل حدود  )الف(:

نئوكومين جاي گرفته اند . اين كنگلومرا آهكي بوده و  –روي آهكهاي ژوراسيك باال 

طبقات ژوراسيك،  نئوكومين و –قلوه سنگهاي آن همه از آهكهاي ژوراسيك باال 

 ترياس و كامبرين است. 

و به احتمال زياد  مي سازندولكانيكهاي بازالتي كرتاسه : اين واحد بستر شهر نمين را  ) ب (: 

. داراي ساختهاي ناقص بالشتي مي باشدوابسته به فعاليت آتشفشاني در كرتاسه باال 

 بوده و حالت زيردريايي نشان ميدهند.

متر  52تا  32ين : شامل حدود نسنوما –اوربيتولين دار آلبين  –ست آهكهاي رودي) ج (: 

آهك توده اي، زرد، روشن تا كرم داراي فسيلهاي روديست، دو كفه اي و اوربيتولين 

ميباشند كه در دامنه شمالي تاقديس عنبران وجود دارند. اين آهكها بطور همساز بر 

همساز در زير برشهاي ولكانيكي روي كنگلومراها و ماسه سنگهاي قرمز و بطور نا

سنومانين بدان ميدهند.  –ائوسن جاي گرفته اند. ميكروفسيلهاي مختلف سن آلبين 

 يني و نما قابل بهره برداري است . ئاين واحد آهكي بعنوان سنگ تز
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  واحد متشفشاني ائوسن 

غ گسترده است. اين كانيت ها در مرز ايران و آذربايجان از گردنه حيران تا قانلوباللاين و     

ولكانيت ها بصورت گدازه هاي برشي و برش هاي انفجاري و هيالوكالستيت و گدازه هاي بالشي 

ونه بين اين ولكانيت ها بصورت رديف    . در مغرب روستاي مي شوندپيروكسن آندزيتي ديده 

نفجاري با تكه هاي برش ا :  ده به راس دارايعكه از قا مي شودكاملي از ولكانيسم زيردريايي ديده 

، برش با تكه هاي ريز گدازه هاي بالشي پيروكسن آندزيتي و توف  و خمير هيالوكالستيتدرشت 

متر تخمين زده شده است )باباخاني و رحيم زاده  522. ضخامت اين ولكانيت ها حدود  مي باشد

زالتي، تراكي (. فروهشته هاي هيالوكالستيتي داراي تكه هاي اغلب آندزيتي، آندزيت با1360

آندزيتي و برخي تفريتي آنالسيم دار است كه در يك خميره توفي و هيالوكالستيتي قرار گرفته اند . 

نشده هستند و تركيب  عابي و اشئآناليز سنگهاي آنالسيم دار نشان ميدهد كه اين سنگها بشدت قليا

 آنها از تفريت آنالسيم دار تا آنالسيميت متغير است . 

سكپي پورفيريتي داشته و درشت بلورها ووكسن آندزيتي عموما بافت ميكرتكه هاي پير

البرادور( منطقه اي و پيروكسن )اوژيت( است كه در يك متن  –اغلب پالژيوكالز )در حد آندزين 

ميكروليتي يا دولريتي داراي پالژيوكالز، پيروكسن و كمي آمفيبول قرار گرفته حاوي كاني هاي فرعي 

 و كلسيت است . آپاتيت، منيتيت 

ي بودن و داشتن خاستگاه ئجود آنالسيم اوليه همراه فلدسپات پتاسيم دار، داللت بر قلياو      

ي است. اين واحد ميتواند سازند مناسبي بعنوان پتانسيل آنالسيم قلمداد ئژرف از ماگماي بازالتي قليا

 .  گردد و مورد بررسي واقع شود

 
  : مغان و قره داغ3-3-2-1

مشكين شهر و اهر را تشكيل داده و از سوي  –ناحيه مغان و قره داغ حد شمالي اردبيل          

شمال غرب، شمال و شرق با جمهوري آذربايجان هم مرز است. اين منطقه از نظر زمين شناسي در 

موقعيتي خاص قرار دارد. از نظر موقعيت تكتونيكي شكستگي هاي بزرگ آستارا و امتداد آن در 

طالش جمهوري آذربايجان و همچنين ناحيه گسيخته شرق و جنوب شرقي جلفا و وجود شرق 

 دارد.اهر نقش مهمي در زمين شناسي و تكوين تكتونيكي ناحيه  –كمربند آتشفشاني سبالن 

اين سرزمين بعنوان قسمتي از منطقه درياي سياه و قفقاز و بخشي از بزرگ ناوديس        

(Geosyncline)  كه بين پالتفرم روسيه و آناتولي قرار دارد . اين ژئوسينكلينال مي شودآلپ تصور 

بوسيله توده كوهزائي قفقاز بزرگ به دو ناحيه داخلي و خارجي تقسيم شده است . ناحيه خارجي بنام 
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ناميده شده و ناحيه داخلي شامل دو حوضه درياي  Moldavian – Kubanكوبان(  –اوين حوضه مولد

 زر است . سياه و درياي خ

، پونتوس و قفقاز كوچك حد جنوبي آنرا محدود مي سازد .  توده كوهزائي كارپات

روراندگيها و فشارها نيز بسوي داخل ژئوسينكلينال بوده و با فعاليت هاي آذرين همراه است . بنظر 

 ميرسد كه درياي سياه در يك فروزمين از دوران سوم باشد . 

روي نقشه نشان داده شده در اواخر كرتاسه و  Trans-caucasusمنطقه اي كه بنام 

ته و رسوبات از نوع فليش در آن جمع گشته بخصوص پالئوژن آغازي تحت فرونشيني قرار گرف

است . روي اين رسوبات را مجموعه ضخيمي از آندزيت، توف و مواد آتشفشاني از زمان ائوسن 

از اليگوسن چين خوردگي متوسطي را تحمل اردوباد در آغ –كه البته ناحيه ايروان -پوشانده است

نيز شناخته  نموده است . وقايعي مشابه آنچه ذكر شد با آتش فشان زيردريايي در كوههاي طالش

دارد و از سوي شرق با گسلهاي امتدادي  (Brachyaanticlinorium)شده كه امروز ساختمان پيچيده 

 ت كه توپوگرافي ماليمتري دارد. و غرب آن شامل ناحيه مغان اس مي گرددبزرگي محدود 

متامرفيك پي سنگ و هسته توده هاي چين خورده را تشكيل ميدهد  در اين منطقه سنگهاي        

 و سنگهاي غير دگرگوني جوانتر از ژوراسيك وجود ندارد . 

نفت اين نواحي كه بزرگترين منطقه نفتي قفقاز است از رسوبات كرتاسه و دوران سوم و چهارم 

 .مي شودخراج است

ناحيه دشت مغان نيز قسمتي از منطقه بين قفقاز بزرگ و كوچك است كه شامل دو تراف         

ه قطدر نزديكي درياي سياه است . از ن Rionدر شرق و مجاور درياي خزر و دره  Kuraيعني دره 

فت دار دوران نظر رسوبي بنظر ميرسد كه دره كورا ادامه جنوب غربي درياي خزر بوده و رسوبات ن

چهار ميدان نفتي و يك ميدان گازي در اين حوضه  1062سوم معادل ناحيه باكو باشد . تا سال 

)منطقه جمهوري آذربايجان( كشف گرديده كه ارزانترين نفت روسيه بشمار مي آيد و بعد از آن نيز 

 عمليات اكتشافي گسترده اي در حاشيه قفقاز كوچك انجام گرفته است . 

كه قسمت عمده آنها را  مي باشدمتر  8222ضخامت رسوبات در ناحيه مغان بيش از        

. با توجه به وجود چشمه هاي نفتي مي باشدرسوبات تخريبي تشكيل داده و ميزان كربنات آن ناچيز 

و ديگر آثار هيدروكربن و امكانات نفتي، تعدادي چاه اكتشافي در اين منطقه حفر گرديده كه نتايج 

ي قابل توجهي نداشته ولي با اين احوال وجود نفت را در ناحيه نفي نكرده است . كسب نتايج اقتصاد

 بهتر از اين ناحيه مستلزم مطالعه رسوب شناسي و زمين شناسي دقيقتر است . 
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  زمين شناسي ناحيه مغان و ق ا داغ 

رگوني قره داغ را سنگهاي دگ –سنگهاي دگرگوني : هسته آنتي كلينوريوم بزرگ طالش  .1

زرگر و شمال صلوات  –مربوط به قبل از كرتاسه تشكيل ميدهد كه در كردكندي 

رخنمون دارد و عموما شامل ميكاشيست، آمفيبوليت، كوارتزيت، اورتوگنيس و مرمر 

در مناطق  رسوبات فوقاني چندان مشخص نيست و است. وضع همبري توده متامرفيك با

 :  مي باشدرخنمون دار بصورت زير 

، روي سري متامرفيك اباجازرگر و دامد –خط الرأس رشته بين كردكندي در  -

بشدت كريستاليزه  ضخامت كمي از آهكهاي متبلور قهوه اي و صورتي رنگ كه

ميباشند قرار دارد كه آثار فسيلي در آنها ديده نشده و روي آهكهاي مذكور را 

آهكهاي متبلور  متر(، گدازه هاي ولكانيك و 2كنگلومراي قهوه اي رنگ )حدود 

 كرتاسه ميپوشاند.

، در غرب جاده قره آقاج، با حد فاصل نامعين و پوشيده حدود  در شمال صلوات -

متر ماسه سنگ آهكي، سنگ آهك و شيل روي سري متامرفيك قرار دارد .  32

متر كنگلومرا پوشانده كه بنظر ميرسد  12-15سري نازك را حدود روي 

 ازك اليه و آمونيت دار صلوات باشد . كنگلومراي قاعده اي آهكهاي ن

، ولي كنگلومراي دانه درشتي كه مي شوددر دره قره سو، سري متامرفيك ديده ن -

تمام دانه هاي سازنده آن از مواد متامرفيك تشكيل يافته در قاعده شيلهاي توفي 

سبز رنگي قرار دارد كه به بنظر ميرسد متعلق به ائوسن باشد. ولي بهرحال سن اين 

 ري بعد از مطالعه ديرينه شناسي مسلم خواهد شد . س

ن چاي سري متامرفيك ديده نشده و تنها شيلهاي كمي متامرفيك وجود لدر دره س -

 . مي باشددارد كه محتمال معادل سري متامرفيك كردكندي 

ري زمين شناساني كه ناحيه را بازديد يا مطالعه كرده اند، سن پركامبرين را براي اين س         

متامرفيك تصور مينمايند. در مورد سن سري متامرفيك ناحيه مورد بحث هنوز نظر قطعي وجود 

 ندارد ولي با توجه به دگرگوني هاي ساير نواحي شمالي ايران آنها را ميتوان بسيار جوانتر شمرد.

د كه در در قسمت آذربايجان شوروي باال آمدگيهاي بزرگي با پي سنگ بايكالين وجود دار          

بيشتر مناطق بوسيله رسوبات ژوراسيك، كرتاسه، ائوسن و توفها و گدازه هاي آتشفشانهاي ارمنستان 

 پوشيده شده است . 
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وجود  (Arzakan)رخنمونهاي اين پي سنگ متامرفيك در دره ارس )ارمنستان(، كوههاي ارزكان 

ي از نوع فشاري و كششي باشد دارد . سنگهاي دگرگوني منطقه ميتواند معلول پديده هاي تكنونيك

كه در زمان مزوزوئيك در اين منطقه با قدرت و شدت زياد عمل كرده است و ميتواند فرآيندي از 

 دگرگوني در پوسته اقيانوسي باشد . 

 

 ك تاسه 

رسوبات كرتاسه در ناحيه مورد بحث در مناطق زير داراي رخنمون است كه بترتيب و 

 : مي شودخالصه شرح داده 

 ته بين زرگر و كردكندي رش -1

 صلوات  -2

 شمال غرب كردكندي )الچين( -3

 سلن چاي  -4

 كليبر -5

 توالي وداله تاش  -6

 

رشته بين زرگر و كردكندي : آهكهاي متبلور و سخت با اليه بندي متوسط تا ضخيم كه  -1

با دگرشيبي زاويه  مي باشدبشدت چين خورده و بهمراه گدازه هاي ولكانيك از نوع بازالت 

 طبقات توف، گدازه و آگلومراهاي تشكيالت قره آقاج قرار دارد . دار در زير 

صلوات : در اطراف و محل دهكده صلوات، آهكهاي نازك اليه آمونيت دار كرتاسه قرار  -2

دارد كه بسمت قسمت فوقاني به مارن و شيلهاي خاكستري و آهكهاي اليه متوسط تبديل 

يله آگلومراها و گدازه هاي قره آقاج . اين رسوبات با دگرشيبي زاويه دار بوس مي شود

 سن( پوشيده شده است . و)ائ

شمال غرب كردكندي : در اين رشته آهكهاي متبلور و فسيل دار كرتاسه بشدت چين  -3

. اين طبقات با گدازه هاي آتشفشاني  خورده و تشكيل طاقديس پيچ خورده اي را ميدهند

گدازه و  –توف  –زير شيلهاي توفي همانند ناحيه زرگر همراه بوده و با دگرشيبي در 

آگلومراهاي تشكيالت قره آقاج قرار گرفته اند. طبقات فوق تا دهكده سيد محمدلو و آبريز 
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رودخانه قره سو ادامه دارد . مقطع اين طبقات در جنوب سيد محمدلو اندازه گيري و نمونه 

 برداري شده است . 

ه بهم خوردگي شديد طبقات به سختي سلن چاي : در اين ناحيه رسوبات كرتاسه بواسط -4

ولي طبقات آهكي همانند كردكندي از آهكهاي متبلور و شيلهاي سبز رنگ  ،مي شودتوجيه 

 )كرتاسه( تشكيل يافته كه با گدازه هاي ولكانيك همراه است . 

، رسوبات مارني و آهكي شبيه ناحيه صلوات و  خداآفرين –كليبر : در امتداد جاده كليبر  -5

با گدازه هاي ولكانيك وجود دارد . قسمت فوقاني اين رسوبات با دگرشيبي زير  كردكندي

ولي از نظر كلي شبيه ناحيه  مي باشدتشكيالت قره آقاج قرار دارد و حد تحتاني آن گسله 

 كردكندي است .  –صلوات 

ي توالي وداله تاش : در امتداد رودخانه ارس و مجاور مرز ايران و جمهوري آذربايجان بسو -6

امت را نسبت به ساير آهكهاي كرتاسه داراي رخنمون خوب بوده و بيشترين ضخ ،غرب

 پسين است .  ،سن آهكهاي كرتاسهنقاط دارد . 

عالوه بر مناطق مزبور در چاههاي اكتشاف حفر شده نيز به طبقات كرتاسه برخورد كرده اند كه 

 .  مي شودبه اختصار شرح داده 

يبي روي شبا دگر P-1يعني  Aktchagylر اين چاه تشكيالت چاه شماره يك تازه كند : د -1

آرگون تعيين و برابر كرتاسه مياني  –سنگهاي بازالتي قرار دارد كه سن آن با روش پتاسيم 

 بوده است . 

چاه شماره يك شاه آباد : در اين چاه طبقات سلم آغاجي با دگرشيبي روي آهكهاي رسي،  -2

 سه قرار داشته است . ماسه سنگ و سنگ رس متعلق به كرتا

رشيبي روي با دگ Lower Sarmatianچاه شماره يك اصالندوز : در اين چاه طبقات  -3

 –رسوبات كرتاسه قرار داشته است. طبقات كرتاسه در اينجا شامل تناوب برش آهكي 

آتشفشاني با سنگهاي آهكي و ماسه سنگ بوده كه در زير به شيل خاكستري با اليه هاي 

 ماسه سنگ ختم شده است . نازك آهكي و 

تنوع و پراكندگي مخصوص طبقات كرتاسه، كم و بيش شبيه منطقه شمالي ايران يعني         

رشته البرز است . زيرا همانند البرز گدازه هاي ولكانيك با رسوبات دريايي همراه بوده و ضخامت 

دوره كرتاسه است . در اين متفاوت دارند كه معلول فعاليتهاي تكتونيكي و آتشفشاني حين و آخر 

دوره فعاليتهاي تكتونيكي )كوهزايي و خشكي زايي( بسياري بوقوع پيوسته و در قسمت اعظم شمال 
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ايران يك دوره عدم پايداري حكمفرما بوده است . اين فعاليتها حركات آغازي كوهزايي آلپي است 

ه بوده و ميتوان چنين پنداشت كه در منطقه طالش و شرق آن با گسترش فعاليتهاي آتشفشاني همرا

كه كانون ولكانيك ها در منطقه طالش و شرق مغان بوده است . زيرا بسوي غرب ضخامت آنها 

 كاهش يافته و رسوبات دريايي افزايش مي يابد و از سمت شرق تا البرز مركزي ادامه دارد . 

خوردگي تمام طبقات كرتاسه باالخره در كرتاسه فوقاني فاز كوهزايي الراميد سبب چين           

گشته و فعاليتهاي آتشفشاني آغاز دوران سوم )ائوسن( معلول اين فاز كوهزايي بوده است كه حالت 

 ولكانيسم پي آمد تكوين بزرگ ناوديس يا آتشفشاني كنار قاره اي دارد .

  

 دوران سوم 

كه در طبقات ائوسن : آغاز دوران سوم با فرونشيني سريع و گسل خوردگي بلو –پالئو 

كرتاسه و متامرفيك شمال كردكندي تا شاه آباد آغاز شده و يك حوضه رسوبگذاري جداگانه اي 

نسبت به قره داغ و جنوب آن بوجود مي آيد . مواد آتشفشاني اواخر كرتاسه تا آغاز دوران سوم 

قره داغ  Geoanticlineمواد الزم جهت رسوب در اين حوضه را توليد كرده و در واقع جنوب آن 

 بوده است . 

در ناحيه مورد بحث  ،آنچه كه زمين شناسان فرانسوي بنام سازند قره سو نامگذاري كرده اند      

ديده نشده و نميتوان تشكيالت قره آقاج و قره سو را از يكديگر تفكيك نمود و بهتر است تمام آنچه 

تحت نام سازند قره آقاج خواند كه البته را كه به نام سازند قره سو و قره آقاج نامگذاري كرده اند 

 .  مي باشداين تشكيالت در واقع معادل سازند كرج در رشته كوه البرز 

در جهت  ،فعاليت ولكانيك شديدي كه در ائوسن آغاز شده تا اواخر ائوسن مياني ادامه يافته       

جنس طبقات بيشتر از نوع شمال و جنوب ناحيه نيز رخساره متفاوت دارد . در محل قره داغ فعلي 

بازالت و تراكي آندزيت است و بسوي شمال به رخساره ولكانيكهاي زيردريايي  –آندزيت، آندزيت 

. )ضخامت زياد تشكيالت قره آقاج مجموعه  مي گردد)توف( و گدازه هاي آندزيتي، آگلومرا تبديل 

ه سنگي و كنگلومرايي شبيه آواري ماس گدازه و رسوبات –ايي ياي است از مواد ولكانيك زير در

در اواخر ائوسن مياني فعاليت . موالس كه از فرسايش سريع رشته قره داغ حاصل شده است( 

اشته شده كه بنظر ميرسد در اين موقع ذولكانيك كاهش يافته و تشكيالت تخريبي بجاي گ

 ندارد .  ني ماليم تر گشته و رسوبات ناهمگن و شدت رسوبگذاري سازند قره آقاج رايفرونش
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مارن ماسه اي و ماسه سنگ تشكيل شده روي   –جي كه بيشتر از طبقات رسي اسازند سليم آغ      

 آخرين طبقه ماسه سنگ توفي سازند شكرلو قرار دارد . 

بازالت پشته سر كه بصورت ديواره اي از شرق به غرب مغان كشيده شده و بتدريج بسمت         

بد آخرين فعاليت ولكانيكي قابل توجه اين منطقه است . كانون و باختر ضخامت آن كاهش مي يا

 آذربايجان است . حداكثر ضخامت اين گدازه بازالتي در طالش جمهوري 

فشاني و گسيخته اي است كه در ششايد در مورد طالش بتوان چنين پنداشت كه منطقه آت        

 .  اسه تا ائوسن فوقاني(تز كرادوار و زمانهاي مختلف به تناوب فعاليت داشته است )ا

ماسه سنگ دانه ريز و مارن تشكيل يافته و  –سازند اجاق قشالق تحتاني از طبقات شيل         

 نسبت به ديگر رسوبات ائوسن عميقتر است و ميتواند سنگ مادر نفت باشد . 

زيوه( به سن ميوسن : از اين زمان سازند اجاق قشالق فوقاني و سازند زيور ) –اليگوسن      

Sarmatian & Tortonian   منتشر بجاي گذاشته شده كه شرح آنها به تفصيل در گزارشهاي مختلف

 . مي گرددشده است و در اينجا فقط به شرايط جغرافيايي و حوادث تكتونيكي آن اشاره 

اواخر ناحيه مغان در زمان ائوسن باالئي و اليگوسن زيرين مرحله نسبتا آرامي را گذرانده و در 

 شده است .  Mafruzluوالي و اليگوسن زيرين حركات تكتونيكي سبب بيرون آمدن منطقه ت

در اليگوسن فوقاني پيشروي دريا آغاز شده بطوريكه كنگلومراي قاعده سازند زيور با دگرشيبي        

 (Syncliorium)رد و ناحيه ناوديس مركب يروي حتي بازالت پشته سر )در بعضي نقاط( قرار ميگ

ها در واقع جايگزين حوضه نغربي آ –خروسلو داغ و ادامه شرقي  Anticlinoriumزيور )زيوه( و 

و شمال آن يعني امتداد حاج آقا رسوبي مغان گشته است و حداكثر رسوبگذاري در نواحي مذكور 

  .كندي صورت گرفته است

آمده و حوضه بسوي  بايد توجه داشت كه بتدريج منطقه جنوبي مغان و شمال قره داغ باال

 شمال انتقال يافته است . اين انتقال با جهت روراندگيها و تغيير رخساره رسوبات مشهود است . 

ضخامت قابل توجهي رسوب بر جاي گذاشته  (Sarmatian)از اليگوسن تا ميوسن فوقاني 

فته كه شده كه عموما تخريبي است و در اين فاصله زماني حركات خشكي زايي ماليمي صورت گر

حاصل آن وجود طبقات كنگلومرا در ميان رسوبات ماسه سنگي و رسي ناحيه است . يكي ازمهمترين 

حركات در زمان رسوب طبقات زيور فوقاني روي داده و متعاقب آن فرونشيني شديدتري ادامه 

رسوب تشكيل گرديده است . اين فرونشيني در واقع همزمان با متر  3222يافته است و بيش از 

زيرا در آن فسيلهاي نوع مديترانه وجود دارد و  ،مي باشدآخرين ارتباط حوضه مغان با درياي آزاد 
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ارتباط  Sarmatian Middleناوديس مركب زيور احتماال ساحل جنوبي دريا بوده است . در اواخر 

 حوزه مغان با درياي آزاد قطع شده است و تنها با درياي خزر مرتبط بوده است . 

پلئيستوسن : فاز اصلي و مهم تكتونيكي كه سبب چين خوردگي و كوهزايي اين  –پليوسن 

ناحيه شده قبل از پليوسن فوقاني همزمان با فاز كوهزايي آلپي پسين كه در مناطق بسياري از ايران 

چهارم سبب  روي داده سبب چين خوردگي اين ناحيه شده است . حركات پليوسن فوقاني و دوران

كه كم و بيش حاصل محيط لب شور  مي گرددبات جوانتر و گسله شدن رسوباتي چين خوردن رسو

بوده و با دگرشيبي روي رسوبات چين خورده قديمتر قرار داشته است . فعاليت ولكانيك سبالن و 

 نفوذ دايكها نيز معلول همين فاز كوهزايي است . 

ل رشرايط حاكم بر كنت امكانات نفتي و مشكالت اكتشافي ناحيه : از نظر زمين شناسي و

و بدين لحاظ عمليات  مي باشدزمين شناسي آن، ناحيه مغان از ساير نواحي ايران كامال متفاوت 

 .  مي باشداكتشافي نيز مستلزم اطالعات و معلومات بيشتر نسبت به ديگر مناطق 

اند سنگ ، آيا تشكيالت اجاق قشالق ميتو اولين مسئله ، سنگ مادر نفت اين ناحيه است      

ر منفي فعاليت ولكانيكي روبرو ، كه طبقات كرتاسه با فاكتو مادر مناسبي باشد يا رسوبات كرتاسه

ما تغيير پيدا خواهد نمود . لباشد يا در غير اينصورت كه تاريخچه نفتي ناحيه دشت مغان مسمي

وده و اصوال ن ناحيه قبال تنها بر اساس وجود طاقديس ها بــــــاكتشافات انجام شده در اي

Structural Trap  از نوعAnticline  را در نظر داشته اند حال آنكه تغيير جانبي رسوبات دوران سوم

طبقات مختلف ايجاب مي نمايد كه تله هاي استراتيگرافي را نيز از نظر  Wedge outو  Pinch outو 

 .  دبو Combination Trapدور نداشته و در پي تركيبي از دو نوع تله يعني 

گذشته حوضه هايي شبيه دشت مغان بسيار تكيه كرده و  ژئومورفولوژيروي  ا  اخير

هستند كه  Paleogeomorphological Trapكي ژئومورفولوژيمكتشفين نفت در جستجوي تله هاي 

الزم است كه بررسي و اهميت قابل توجهي در حوضه هاي نفتي از اين نوع دارند و بدين منظور 

 Subsurface drainageو  Paleodrainage pattern, Paleogeomorphologyي مطالعه دقيق رو

pattern آبريزها و ديگر عوامل كنترل  ، دلتاها زيرا بدين طريق مسير رودخانه هاي گذشته ،بشود ،

،  كننده ناحيه بدست خواهد آمد و با مجموعه اطالعات و دانسته ها بهتر ميتوان محل تله هاي نفتي

ساختماني و چه از نوع چينه شناسي و يا تركيبي از آنها را پيدا كرده و به اكتشاف چه از نوع 

 پرداخت . 
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 چينه نااري حوضه مغان

  

 سازند ق ا سو

سازندي شامل مارن و آهك مارني برنگ  ،ه هاي قره سو و توالي در نزديك قيرداغدر در          

برش با گدازه بين سازندي بين طبقات كرتاسه  خاكستري متمايل به سبز و قرمز با ميان اليه هاي

فوقاني كه با دگرشيبي در زير آن واقع است و سازند قره آغاج در باال )با همبري دگرشيب( به سن 

-Danianكروفونهاي يو حاوي م مي باشدائوسن جاي دارد . ضخامت واقعي اين سازند نامعين 

Paleocene  . يا ائوسن زيرين است 

 

 اج سازند ق ا مغ

براي اين سازند برش مرجع اندازه گيري نشده است . اين سازند شامل تناوبي از شيل سياه        

سنگهاي توفي نازك اليه توده اي است . چندين افق داراي گدازه بازالتي و اليه هاي رنگ و ماسه 

ن سازند با توف آتشفشاني است . تعداد افق گدازه از سوي جنوب بشمال كاهش مي يابد . مرز زيري

، افيوليتي و سازند قره سو را در جاهاي  ، كرتاسه طبقات كهن تر متفاوت است و طبقات دگرگوني

. باالترين مرز اين سازند طبقات سخت و مقاوم است كه در زير طبقات با  مختلف ميپوشاند

نهاي خرد فرسايش پست سازند شكرلو قرار گرفته است . اين سازند حاوي ميكروفونهاي ائوسن و فو

توان فسيلهاي . از شيلهاي شناخته شده در اين واحد مي مي باشدو فرسايش يافته كرتاسه فوقاني 

Globorotalia & Globigerina ميتوان به  و با آثار گياهي فراوان است . از نظر ليتولوژي اين سازند را

 م كرد . شيلهاي سيليسي و بخش بااليي ماسه سنگ توفي تقسيدو بخش : بخش زيرين 

 

 سازند شك لو

متر در نزديكي روستاي شكرلو اندازه گيري شده است .  622ضخامت اين سازند در حدود           

اي رسوبي متشكل از رسهاي مارني و طبقات ماسه سنگ توفي است كه رخساره  اين سازند مجموعه

متر از  52ضخامت حدود  ، طبقه اي به اخير در قاعده سازند فزوني دارد . باالترين بخش سازند

ماسه سنگ توفي ديواره ساز است كه از مرز خاوري كشور تا مفروضلوچاي و باختر سلن چاي 

. در اين طبقه اليه هاي توفي و گاهي گدازه اي وجود دارد . از نظر  مي شودبصورت ممتد ديده 

ارش شده است . آثار ميكروفسيل اين سازند بسيار فقير بوده و معدودي غير قابل تفكيك از آن گز
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گياهي فراوان در آن وجود دارد . جايگاه چينه اي اين سازند كه قرار گرفتن در زير طبقات ائوسن 

 باالئي بدان ميدهد .  –فوقاني است سن حدود ائوسن مياني 

 

 مغاجي  مسازند سلي

سنگ توفي ، رسي و معدودي ميان اليه هاي ماسه  اين سازند متشكل از رسوبهاي مارني        

. اين سازند از نظر فسيل  مي شودسست است . در اين سازند كنكرسيونهاي آهكي سخت ديده 

شناسي فقير بوده و فسيل سني برابر پائين ترين بخش ائوسن مياني بدان ميدهد و قابل مقايسه با 

ايش سازند نسلي در طالش است . ميزان ماسه سنگ در اين سازند از سوي باختر بسمت خاور افز

 مي يابد كه در آنجا معدودي افق گدازه اي نيز در آن وجود دارد .

  

 بازالت پشته س  

افق گدازه بازالتي بصورت نسبتا ثابت روي سازند سليم آغاجي و سازند اجاق قشالق زيرين با         

از فون جاي دارد و بصورت يك افق كليدي قابل شناخت و تفكيك است . ضخامت اين افق متغير و 

متر در خاور تا چند متر در باختر تغيير ميكند . از نظر سنگ شناسي نوعي بازالت اوژيت  1222

البرادور و بمقدار كمتر بازالت هورنبلند آندزين است . رخساره اين سازند عموما توفهاي بازالتي و 

ن ضخامت است كه بندرت ميان اليه هاي رسوبي دارد . در مرز باختري دشت مغاگدازه بازالتي 

 متر است حال آنكه در بخش خاوري در منطقه پشته سر كه احتماال كانون فوران آن 32اين سازند 

 متر دارد .  1222ست  ضخامتي بالغ بر ا

 

 سازند اجاق قش ق زي ين 

متر است كه بخش زيرين آن عموما ماسه سنگي و بخش  652ضخامت اين سازند حدود         

قاني ترين قسمت اين سازند كنگلومرا با قطعات آتشفشاني و قلوه هاي گرد بااليي مارني است . فو

 شده آهكي )داراي گلوبوترانكانا( و آهكهاي ائوسن )داراي نوموليت( است . 

، گاهي جايگزين شده با ماسه سنگ  بخش بااليي اين سازند شامل اليه ستبري از توف سفيد        

 .  مي باشدسازند داراي رخساره ماسه سنگي نوموليت دار  . باالترين بخش اين توفي آهكي است
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 سازند اجاق قش ق بااليي

متر اندازه گيري  612تنها در تاقديس اجاق قشالق رخنمون دارد و ضخامت آن حدود           

، اغلب سيلتي با ميان اليه هاي ماسه سنگي و چند  سهاي قهوه ايرشده است . اين سازند شامل 

 .  مي شودي است. رخساره مايكوپ تقريبا در ميانه سازند ظاهر طبقه آهك

 

 سازند زيوا  

اين سازند بنام تشكيالت زيور با سه عضو يا سري مايكوپ معرفي شده است . ضخامت         

مانند رسهاي صورتي يا بنفش متر است . رسهاي رخساره مايكوپ  4222ميانگين اين سازند حدود 

مي ماسه سنگ فلدسپاتي يا سيلتستون سفيد ليتولوژي اصلي را  ،ه هاي نازكبا مقدار زيادي الي

كه مقادير زيادي ليگنيت در گسيختگي ها و سطوح اليه بندي وجود دارد و در آن ژيپس  سازند

. ميان اليه هاي ماسه سنگ توفي با سيمان عموما رسي در آن كم  مي شودبصورت بلور و اليه ديده 

سياه متمايل به آبي نيز ميان اليه هايي از آهك ماسه اي  ،سيلتي يدر رسها و بيش فراوان است .

 وجود دارد . 

 

 تقسيم بندي سازند زيوا 

 اين سازند از پائين به باال به عضوهاي زير قابل تقسيم است :      

 متر ضخامت شامل :  1822 -1422زيوه فوقاني با 

 درصد رس سيلتي )بخش بااليي( 82حدود  -

 راي كليدي كنگلوم -

 تناوب رسهاي سيلتي و ماسه سنگ توفي )بخش زيرين( -

سازنده سه  ،درصد ماسه سنگ توفي 82تا  62متر داراي  822زيوه مياني با ضخامت ميانگين حدود 

 ديواره توده اي

 متر از باختر تا خاور قابل تقسيم به : 2322تا  452زيوه زيرين با ضخامت 

 ه ديواره ساز ) توالقچي و گرمي  ( طبقداراي و رسهاي سيلتي عموما  -

 گذر به ماسه سنگ و كنگلومرا در جنوب حوضه لتي داراي يرسهاي س -

تورتونين را  –هلوسين بااليي  گونه هاي با سناين سازند از ميكروفون بسيار فقير بوده و 

 دهد .  بدان نسبت مي
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دندان ماهي و آثار گياهي،  ناوديس شاهره و در كنگلومراي نگلومراهايماكروفونهاي استرآ در ك

 چوب فسيل شده و آثار برگ بسيار فراوان است . 

 

 تغيي  رخسارا و ليتولوژي : 

 

 ن يتغيي ات سازند زيوا زي 

عضو زيرين سازند زيوه عموما رسي است مگر در سه منطقه زير در مرز جنوبي كه بيشتر  )الف(:

مي ش مي يابد ، ابتدا ماسه سنگي . ميزان كنگلومرا بسمت شمال كاهمي شودكنگلومرايي 

 . مي گرددو سپس به رس بدل  گردد

منطقه خاوري : كنگلومراهاي كوه شش نوار در مرز جمهوري آذربايجان به ماسه  -

 .  مي گرددسنگ در تاقديس تولير و سپس رس در ناوديس گرمي تبديل 

 بين زمبول چاي و قره سو : كنگلومراهاي يال جنوبي ناوديس شهره  -

تري سلن چاي : كنگلومراها بسمت باختر تا دره ارس و بسمت شمال تا يال باخ -

جنوبي تاقديس زلبيل گسترده است . بسمت باختر و جنوب جنگ داغ و در طول 

مفروض چاي كنگلومرا حاوي تعداد زياد طبقه ماسه سنگ قرمز تا رسهاي شني 

 قهوه اي است .   –قرمز 

توالقچي  –سو جايي كه ماسه سنگ ديواره ساز در منطقه شهره زير تقسيم فقط در خاور قره  ) ب (:

)ناوديس شهره، پالنج غربي تاقديس توالقچي( و گرمي )ناوديس گرمي( قابل مشاهده است 

 32تا  22. بين اين دو زون اهميت افق ديوار ساز كاهش مي يابد و تنها به طبقاتي به 

. در  مي شودسازند كامال رسي  و در ساير مناطق مي گرددسانتيمتر ضخامت تبديل 

 نزديكي گرمي ديواره كليدي حاوي توفها و بازالت اوژيت دار است . 

ولي تطبيق برشهاي  ،، نميتوان اندازه گيري كرد بدليل نبودن رخنمون كافي راعضو اين گرچه : ) ج (

و  (ايمتر )زمبول چ 1822متر در )تاقديس خرمالو( تا  452اندازه گيري شده ضخامتي از 

 متر در خاوري ترين بخش را نشان ميدهد .  2322

 

 

 



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 32 

 

 تغيي ات سازند زيوا مياني 

 

متر  852، داراي چهره نسبتا ثابت از ماسه سنگ توفي با حدود  در تمام ناحيه خروسلوداغ )الف(:

اجاق قشالق بسرعت رسي شده و  –ضخامت است . بسمت جنوب تقريبا از محور زيوه 

 ي يابد . ضخامت آن تقليل م

بسمت باختر مقدار ماسه سنگ سخت كاهش مي يابد و در غرب قره سو تنها ماسه سنگ ) ب (: 

متر رخنمون دارد ولي پيكره تكتونيكي درهمي از خود  122ديواره اي به ستبراي كمتر از 

متر در تاقديس خرمالو(  452نشان ميدهد . در باختر سلن چاي ضخامت ماسه سنگي )

ن( ضخامت و رخساره همانند يو در نهايت در منتهااليه باختري )خداآفر دمي گردزيادتر 

 .  مي باشدمنطقه خروسلوداغ 

قره   –. در تاقديس توالقچي  مي شود، بيشتر كنگلومرايي و همانند  در جنوبي ترين رخنمونها ) ج  (:

وه فوقاني را قلم لي رخساره كنگلومرا تا بخش زيرين سازند زي –خانبگلو و ناوديس موالن 

 .  مي شودنيز شامل 

 

 تغيي ات سازند زيوا فوقاني 

 

بخش زيرين اين پاره سازند تغييراتي همانند پاره سازند دارد . در منطقه خروسلوداغ مقدار   )الف(:

مواد تخريبي زياد است كه در سمت جنوب بسرعت كاهش مي يابد . در دامنه شمالي 

فلدسپاتي( با ميان اليه هاي ماسه سنگ آهكي بدليل  خروسلوداغ سري ماسه اي )ماسه هاي

 عدم وجود فسيل قابل تفكيك نيست . 

و  مي رودافق كنگلومراي كليدي ضخامت متغير دارد و بسمت جنوب غرب از بين  -

 .  مي سازندتفكيك و با رخساره رسي را از يكديگر مشكل 

در بيشتر رخنمونها رسي تورتونين  –بخش بااليي اين پاره سازند و مرز سازند زيوه  -

، گردنه مياندشت و جنوب مفروضلو اين پاره  است . در ناوديس ري چو سلن چاي

 (Z3brسازند افقهاي متعددي از رس قرمز دارد )رخساره 
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 طبقات تورتونين 

متر ستبرا داراي دو رخساره اصلي )سري قهوه اي و سري  852تا  652رسوبي با  يسر        

 :  مي باشده از قاعده به باال داراي مشخصات ذيل خاكستري( است ك

 

 سري قهوه اي  –رخساره سري خاكستري  )الف(:

، شامل مارن خاكستري با ميان اليه هاي آهك دولوميتي ورقه اي بخش  سري خاكستري

زيرين سري خاكستري متشكل از رسها و مارنهاي خاكستري حاوي چندين طبقه از ماسه سنگ دانه 

 . ، ماسه سنگ و اليه هاي شني وه اي بسيار آهني با باندهايي از ماسه.رس قه ريز

 

 رخساره قرمز  ) ب (:

)گاهي رس قرمز  تناوب ماسه سنگ لوماشل دانه ريز، ماسه هاي خاكستري و مارن يا

خاكستري يا متمايل به سبز( عالوه بر دو رخساره ياد شده در باال، دو رخساره كنگلومرايي در جنوبي 

 .  مي شودرخنمونهاي تورتونين در يال جنوبي ناوديس ديده ترين 

.  لوماشلها هستند حاوي  و مي شودمرز بااليي اين طبقات توسط )رسهاي رنگين( پوشيده 

. در اين طبقات ميكروفونهاي بسياري وجود دارد كه از قاعده به  رسهاي رنگين سن سرماسين دارند

 باال بشرح ذيل قابل تفكيك هستند :
C/Globigernia tarkhanensis, Bolivina tarkhanensis, Milialina aff boueana, Nonion 

boueanus, Sigmoilina mediterranensis, Loxoconcha carinata معادل افق طرخان 

Tarkahan .است 

b/Haplsphuramoides, Miliolina ankeriana, M. cancasica, Nonion boueanus, Sigmoilina  

tehokrakensis هم ارز افق Tchockrak 

c/Elphidim cf. azizbekovi, Nonion asterious, Leptocythere inflate, L. undulusa, 

Otolithus cf. miocaenicous هم ارز افق مراغه.  

 

 طبقات س ماسين زي ين 

ال قات سرماسين شامل رسهاي خاكستري متمايل به قهوه اي يا اخرايي، گاهي مارني، معموبط

 . ، بصورت محلي داراي افق شني ، حاوي ليگنيت و ماسه سنگ فلدسپاتي ژيپسي

 اين سري از پائين به باال داراي رديف رسوبي ذيل است :
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Sa3- ز ، سبز و قهوه اي اغلب حاوي ماسه سنگ م)رسهاي رنگين و كنگلومرا( : تناوب رسهاي قر

 كنگلومرايي و كنگلومرا.

Sazd- بصورت محلي حاوي كنگلومرا  رسي با ماكروفون فراوان –زندي مارني )مارنهاي بران( : سا ،

 در بخش سوم . 

Sa2c-  بخش ماسه سنگ باالئي( : سازندي عموما ماسه سنگي حاوي ماكروفون( 

Sa2b-  مارني يا رسي نرم، سازند افقي گود بين دو بخش ماسه  –)رسهاي مياني( : سازندي رسي

 سنگي. 

Sa2a- ن( : سازندي با ماسه سنگ )رخساره غالب()ماسه سنگ زيري. 

Sa1 –  .رسهاي رنگين ، سازندي كامال رسي 

به سن سرماسين  Tapes aff. Askejicus, Mictra aff. Andrusoviداراي ماكروفونهاي 
(Sarmatian) 

 

  PL-3 (Aktchagpl)رسوبات پليوسن فوقاني 

 : مي باشدواحدهاي ذيل  و قابل تقسيم بهمتر ضخامت دارد  522اين رسوبات حدود 

 

- P3  : عموما شامل  متر در شمال مغان 222، حدود  پوشش قرمز و مارنهاي سفيد صورتي ،

مارنهاي قرمز با كنكرسيونهاي آهكي سفيد و اليه هاي ماسه و مقدار كمي طبقات 

 .  كنگلومرايي پراكنده

- : P2متر، كنگلومرا  222، با بيشترين ضخامت حدود  مارنهاي صورتي با كنگلومراي سياه

 ماسه اي در بخش زيرين .  –در باال و مارني 

- PL حاوي توفهاي آتشفشاني  متر ضخامت 252ارنهاي لوماشلي )زون رنگين( با حدود  :م ،

 . اين طبقات توسط رسوبات كواترنر پوشيده شده است . سفيد

كروميكروسن فسيلهاي ما Cardium, Avimactra Potamides, Clessinollaماكروفونهاي 

Aktchagyl  . براي اين رسوبات معين ساخته اند 
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 مشخصات رسوبي و سنگ شناسي سازندهاي مغان 

عدد( از طبقات رسوبي از  522بررسيهاي انجام شده روي مقاطع ميكروسكپي )حدود 

 كرتاسه عموما حاوي كانيها و سنگهاي ذيل هستند : 

قات ماسه سنگي است ، دانه ها بيشتر از كوارتز معموال خيلي كم است و آنجا كه طب -1

 .  ، آندزيت( است فلدسپاتهايي است كه منشاء ولكانوژن با تركيب متوسط )تراكيت

، بسيار مختلف ميباشند  دانه درشت كه در كليه سري ها بسيار فراوانند ماسه سنگهاي توفي -2

نده بيشتر فلدسپات كه عموما از توفهاي آتشفشاني منشاء گرفته باشند. در آنها مواد ساز

سنگهاي آتشفشاني)تراكيت است( عالوه بر فلدسپات  ه)سانيدين و پالژيوكالز( ، خرد

. كانيهاي منشاء گرفته از  كانيهاي سنگين )پيروكسن، آمفيبول، منيتيت( نيز وجود دارد

. رخساره طبقات و جنس  مي شودسري دگرگوني يا توده هاي گرانيتي در طبقات ديده ن

ست كه منشاء مواد تخريبي حوضه دشت مغان از توفها و گدازه هاي ا ن آنآنها مبي

 .  مي سازندمياني را   –آتشفشاني است كه بيشترين بخش طبقات كرتاسه و ائوسن زيرين 

نتيجه گيري كلريتي است و بعنوان يك  رسها بر مبناي صفات ميكروسكپي از نوع ميكايي و -3

 د كوارتز و رسهاي كائوليني است .اعالم اين نكته كه رسوبات مغان فاق

  

 زمين ساخت دشت مغان 

، گسليدگي و  دشت مغان بعنوان منطقه اي تكتونيزه با چينهاي )تاقديس و ناوديس( فشرده    

،  با فرازمين قره داغ )زرگر. اين محدوده در جنوب  برگشتگي ساختاري داراي ويژگيهاي مهمي است

 .  مي شود، جدا  يي جنوب، الهيارلو( از زون ماگما صلوات

 

  الچين  –زون افيوليتي سامانلوداغ 

 –كهن ترين سنگهاي منطقه در ورقه زمين شناسي الهرود را مجموعه افيوليتي سامانلوداغ        

كه رخنمونهاي آن از طاووس دره سي در خاور تا روستاي مردان در  مي سازندن چيال –الهيارلو 

روند تكتونيكي با سرشت افيوليتي در جوار هسته دگرگوني آنتي است . اين  باختر كشيده شده

 –سنگهاي دگرگوني قبل از كامپانين كه در هسته از نوع كردكندي قرار دارد  –كلينوريوم صلوات 

، گنيس آمفيبوليت متادياباز بهمراه  . اين مجموعه متشكل از شيست مي باشدمائستريشتين 

،  ، مرمر، دياباز ، دونيت پالژيوگرانيت –تكتونيكي شامل گابرو  ، برشهاي بلوكهايي از سرپانتينيت
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. بر روي اين آميزه تكتونيكي و گاه در داخل آن آهكهاي مرمري شده  مي باشدآمفيبوليت و گنايس 

غربي به چشم ميخورد كه به سمت كليبر و دره سلن چاي ادامه   –و بصورت نواري با روند شرقي 

 دارد . 

، طبقات آهكي رس دار ورقه اي حاوي  ر روستاي صلوات با دگرشيبي زاويه داردر جوا        

مائستريشتين رخنمون دارد كه نه چندان دستخوش دگرشكلي  –آمونيت و ميكروفسيلهاي كامپانين 

ست كه حداقل بعد از ا ساختماني و نه متاثر از گسليدگي گشته است . جايگاه زمين شناسي مبين آن

باختري بصورت هورست توانسته هسته رشته قره داغ را  –رازميني با روند خاوري زمان سنومانين ف

منطقه زمين شناسي با نحوه تكوين متفاوت در شمال و جنوب يعني حوضه مغان بسازد تا بتواند دو 

مشيران را در جنوب بسازد . گرچه در دره قره سو رخنموني از  –مرادلو  ماگماييدر شمال و زون 

اما در همين دره در رخنمونهاي كنگلومرايي قاعده ائوسن يعني  مي شودكهن ديده ن اين پي سنگ

 .  مي شودسازند قره سو قلوه هاي بسياري از سنگهاي دگرگوني ديده 

متر پوشيده   12 ، سري دگرگوني توسط كنگلومرايي به ستبراي حدود  در منطقه زرگر         

 ني است . فسيل شناسي اين قطعات كنگلومراي معرف آنكه داراي قلوه هاي آهكي فراوا شودمي

ست كه اين سنگها از طبقات كرتاسه كنده شده اند . روي اين واحد كنگلومرايي سري آتشفشاني ا

. طبقات آهكي  ، داريت و برش حاوي قطعاتي از آهك رسيفي است قرمز تيره از توف آندزيت

.  متر مي يابند )ميخائيل دره سي( 52بيشتر از متر ضخامت دارد كه بطور محلي ستبرايي  2حدود 

، استرآ و انيوسراموس  تي، هيپور ستياين سنگها فاقد ميكروفسيل بوده ولي حاوي قطعاتي از رود

 .  است كه سن كرتاسه فوقاني بدان ميدهد

در دره قره سو و در محل روستاي عمارت تاقديسي از طبقات كهن تر از سازند قره آغاج        

 ( : 1354راي رخنمون است كه در آن واحدهاي زمين شناسي زير را ميتوان تشخيص داد )ساماني دا

با (gravel cglا تقريبا زاويه دار، دانه ريز تا دانه درشت)تكنگلومرا با قطعات گرد شده  -1

عناصري از جنس گنايس، سيليس، ميكاشيست، متادياباز و متاولكانيك كه با همبري گسله 

 در جوار شيلهاي مدادي قرار دارد .  از سوي جنوب

تناوب شيلهاي زيتوني با ميان اليه ها و طبقات كنگلومرايي با سازندگان دگرگوني همانند  -1

 .كنگلومراي باال 

رديف نسبتا ضخيمي از شيل و ماسه سنگ آهكي برنگ خاكستري متمايل به سبز و گاهي  -2

 ميان اليه هاي كنگلومرايي.
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، آهك و مواد  ي، دانه درشت با قطعاتي از ماسه سنگكنگلومراي بدون جور شدگ -3

 آتشفشاني.

. گاهي داراي ميان اليه ماسه سنگي كه به تدريج بسمت  رديف ستبري از توف و شيل توفي -4

 . مي شودباال به طبقات ولكانوژنيك سازند قره آقاج تبديل 

از نظر  در محيطي آرامميتواند سازند قره سو بحساب آيد كه  3تا  1مجموعه واحدهاي         

 . تكتونيكي بر جاي هشته شده و پي سنگي از طبقات كهن تر )سري دگرگوني( را مي پوشاند

الچين روندي از نوع تكتونيكي است كه در  –آنچه مسلم است زون دگرگوني و افيوليتي سامانلوداغ 

مياني كه در حقيقت باني و  كرتاسه فوقاني در جايگاه كنوني باال آمده ولي با تكتونيك شكننده ائوسن

باعث شكل گيري حوضه ترسير است توانسته بصورت يك مرز ساختاري عمل كرده باشد . شايد 

بتوان متامورفيسم اين منطقه را از نوع ديناموترمال باز شدن حوضه هاي پالئوژن دانست كه سني 

 . فراتر از كرتاسه نمي توانند داشته باشند و بصورت خطي عمل كرده اند 

 

  مشي ان   –م ادلو  ماگماييزون 

زمين شناسي اين زون مجموعه اي از سنگهاي آتشفشاني و نفوذي است كه بر پايه نقش          

( بشرح ذيل ميتواند گروه بندي و معرفي شود . 1302زمين شناسي الهرود )باباخاني و همكاران 

 ح ذيل ميباشند : مشيران از قاعده بسمت باال بشر  –سري ولكانوژني مرادلو 

 

 تراكيتي و تفريتي متشكل از :  –سري آتشفشاني  -1

و  (Ebr)، تراكي آندزيت هيالوكالستيت  ، تفريت برش آتشفشاني با قطعات آندزيت -

 (Eam).برش تفريتي 

،  ، مارن و آنالسيميت بصورت هماغوش با ماسه سنگ (Ete)تفريتي سيمي لآنا تتفري -

و گدازه بالشتي تفريتي و  (Etr)كيت و تراكي آندزيت ، ترا (Esz)كنگلومرا و برش 

 .(Ebp)آندزيتي 

 ولكانيسم آندزيتي و آندزيت بازالتي شامل :  -2

 .(Ea2p)و تراكي آندزيت پورفيري  (Eb1)پيروكسن آندزيت و آندزيت بازالت  -

 .(Ea1br)همراه با برش آتشفشاني زير دريايي و هيالوكالستيت  (Ea1p)آندزيت پورفيري  -
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همراه آندزيت مگاپورفيريتي  و گدازه آندزيت بازالت  (Ed1)رخساره داسيت و تراكي آندزيت  -3

(Epa) آندزيت بازالت و بازانيت ،(Eb2). 

همراه با  (Es2)سري آتشفشاني و تراكيتي و تفريتي در بستري از ماسه سنگ و توف  -

سيم دار تفريتي لآنا در زير سنگهاي (Eb1)سنگهاي آتشفشاني قديميتر ولكانيك برشهاي 

(Ete) سه بخش پيروكسن آندزيت و آنالسيم  بارند كه از لحاظ رخساره اي يقرار ميگ

، گدازه آنالسيم دار و برش آنالسيم دار در  متناوب با گدازه و برش ولكانيكي در پايين

بخش مياني و برش آنالسيم دار با سيمان هيالوكالستيت و توف شيشه اي حاوي آنالسيم 

ترسيم  Eteباال قابل تشخيص است . اين مجموعه در نقشه زمين شناسي تحت گروه در 

شده است . چهره صخره اي اين واحد نشانگر سختي زياد و مقاومت آن در مقابل 

در متن  يسانتيمتر 2نخودي آنالسيم  –فرسايش بوده و فنوكريستهاي قهوه اي 

اين واحد سنگي از آنالسيميت تا . تركيب شيميايي  خاكستري رنگ آن خودنمايي ميكند

 .  مي باشددر ذيل  (1-1)تفريت تغيير ميكند و مطابق مندرجات جدول شماره 

 
 (1331مشيران )باباخانی و همکاران  –ترکيب شيميايی فاز اول آتشفشانی مرادلو (:1-1جدول )

 ترکيب شيميايی )درصد( واحد سنگی

Si12 Al213 Na21+k21 Na21/k21 

 (Ebr)ازالت آندزيت ب

 پورفيريتی 

2/22 2/11 61/6 3/1 

 (Ebr)ولکانيک برش 

 پيروکسن آندزيت 

37/73 73/21 12/6 1 

 (Ete)آنالسيم تفريت 

 پورفيری 

73/26 27/16 21/13 32 

 (Ebp)پيروکسن آندزيت 

 ميکروليت پورفيری 

22/23 31/17 73/13 67/1 

 

هاي آندزيت بازالتي غني از پيروكسن  ولكانيسم آندزيتي و آندزيت بازالتي شامل گدازه -

(Eb1)  ي تركيبي آندزيت تا بازالت كه بافت پورفيريتي داشته و در بعضي نقاط ابا گستره

بصورت متناوب با توف و برش است و در بخشهاي بااليي به گدازه هاي تراكي آندزيتي 

(Ea2p)  تي . گدازه هاي پورفير آندزي مي گرددهمراه با اليه بندي تبديل(Ea1p)  كه در

تغيير  Ea1brنقاطي چند به برش هاي ولكانيكي متناوب با اليه هاي توف و هيالوكالستيت 

گرفته شده از شمال روستاي گلسن  Ea1p. نمونه اي از پورفير آندزيت  رخساره ميدهد
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گورسن با بافت پورفيري و داراي فنوكريستهاي پالژيوكالز كه در بعضي نقاط تبديل به 

داراي تركيب شيميائي ذيل  مي گردد (Ea1br)آتشفشاني و هيالوكالستيت  شرــــــب

 :باشد مي

1/6

20/20

9/13

2020

18

203

6/44

02 kNakNaAlSi 
 

سري سنگهاي  ،، ارتفاعات جنوب محور مرادلو به مشيران در سوي جنوبغربي ورق الهرود -

تراكي  –فوق توسط واحدي از توف ايگنمبريتهاي داسيتي و نيز گدازه هاي تراكيتي 

. اين واحد  مي گرددبا مرزي كه بنظر ناپيوسته هم شيب ميرسد پوشيده  (Ed1)يتي آندز

، برشي و توفي و در بخش مياني داسيتي با فرم جرياني و در باال  در پايين ترين بخش

معرفي شده اند.  Ed1در نقشه با عالمت  ا  ، توف و برش بوده ولي تمام بصورت ايگنمبريت

، عدسيهاي بزرگي از آندزيت بازالت مگاپورفير  سيديدر داخل اين سري سنگهاي ا

(Epa)  بازانيت  –همراه با فرسايش پوست پيازي و نوار باريكي از آندزيت(Eb2)  همراه با

 بلورهاي درشت پيروكسن بعنوان دو واحد جداگانه تفكيك و معرفي شده اند . 

اي است كه زمين شناسي  هژ، اين زون داراي مشخصات وي عالوه بر تنوع رخساره آتشفشاني

در اين زون  ماگمايي –. از بارزترين عوارض تكتونو  مي سازدآنرا از ساير مناطق مجاور متمايز 

 ميتوان رخنمونهايي از : 

ازالتي همراه با دايكهاي تفريتي آنالسيم دار بين زرگر، بدايكهاي آندزيتي، آندزيت  -1

 توماركندي و مرادلو

، كوارتز ديوريتي در ميرزاحسن كندي و اورتان  يوريتتوده هاي نيمه عميق گرانود -2

 كندي 

سيلهاي نفلين سينيت و فنوليت بصورت نواري موازي با سطوح اليه بندي در  -3

 . نهشته هاي فليش را نام برد

 –پلوتوني سنگون  –جايگاه ژئوديناميكي اين زون مشخصاتي دارد كه آنرا در مرز بين سيستم ولكانو 

 صلوات و كليبر قرار ميدهد .  –، الهيارلو  آميزه رنگي زرگر ديكداش –افيوليتي قوشه داغ و محور 
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 نقدوز  –منطقه دگرسان سرخانلو :2-3-2-1

ديوان و دوستعلي بيگلو( با  در امتداد اهرچاي و در تالقي اين رودخانه با قره سو )صاحب         

مي ، منطقه دگرساني وسيعي ديده سفيد( ژئومورفولوژي بسيار مشخص و رنگين )زرد، سرخ وچهره 

. سنگهاي بستر عموما آندزيت، التيت مي شودكه بدليل اهميت در يك زون معين، معرفي  شود

. در اطراف نقدوز مي باشدپورفيروكالستيك است كه داراي آثار گياهي ذغالي و در مواردي پرليت 

حال آنكه بسمت سرخانلو و  مي شوددگرساني دقيقا در همبري با توده آذرين مشكين شهر ديده 

. گرچه در مي شودصاحبديوان و در تالقي رودخانه هاي اهر و قره سو، توده نفوذي آشكاري ديده ن

بحساب  ماگماييتوان خود معرف كانون فعاليت  منطقه صاحبديوان گنبدهاي ريوليتي ايالنلي داغ مي

 گماي كم ژرفا است . ااندهنده يك ممي آيد . دايكها و گنبدهاي آتشفشاني در اين منطقه نش

و رگچه ها و رگه هاي  (Silica)در اين زون دگرسان، كالهك سيليكوليت، دايكهاي سيليكا          

 . بدين روي ميتوان دو گروه متفاوت از دگرساني را معرفي كرد : مي شودسيليسي شده ديده 

لونيت، كائولن و گوگرد در آوليت در باال، يليكسدگرساني با زون بندي افقي و اليه اي شامل  )الف(:

زير و سنگ ميزبان آرژيلي شده )پيروفيليت( در قاعده و بستر سنگ بستر از جنس التيت و 

 التيت پورفير است )منطقه سرخانلو(. 

آرژيلي  –دگرساني از نوع رگه اي داراي سيليكوليت نفوذي در مركز و وجود زون كائوليني ) ب (: 

هاي سيليكوليتي همانند آنچه كه در برش جاده نقدوز به مشكين شهر  در دو سمت رگه

كه در سطح پديده  مي باشداز كوارتز دانه ريز با سولفورهاي بسيار ريز  مي شودديده 

 اكسيداسيون، موجب رنگ آميزي گشته است . 

يت ها كه توانسته الت مي باشد، محلولهاي گرمابي با دماي كم  عوامل پديد آورنده دگرساني

و التيت آندزيتهاي پرمايه از پتاسيم ائوسن را به مجموعه اي از آلونيت، كائولينيت و سيليكوليت 

وسكپي نشان ميدهد كه مجموعه هاي ريز بلورين ر. بررسيهاي ميك گاهي همراه با گوگرد تبديل كند

نخستين را  كانيهاي رسي و كوارتز تمام سنگ را فرا گرفته اند و گاهي نيز شكل بلورهاي سنگ

 ميتوان در آن باز شناخت . 

در بررسي التيت پورفيري تجزيه شده آبي رنگ ائوسن در جنوب انگرد خارج از محدوده 

بلورهاي ريز و درهم رشد كرده كوارتز، همراه مقداري ليمونيت و اپيدوت )پيستاسيت(  ،طرح

رشته اي با چند رنگي  (Domortirite). بلورهاي ميليمتري آلونيت و دومورتيريت هاي  باشدمي

شديد جانشين بلورهاي نخستين شده اند . دگرساني در منطقه قره سو افزايش مقدار توريم، زيركنيم، 

 دهد .  ، باريم و استرونسيم را همراه با كاهش كلسيم و آهن و افزايش سيليس نشان مي اورانيم
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ماگماتيسم گرانيتي  ائوسن و در ارتباط بابعد از  ماگماييدگرساني مورد اشاره ميتواند منسوب به فاز 

پليوسن ايالن داغي بحساب آيد . اين گونه  –مونزونيتي مشكين شهر و ماگماتيسم اسيدي ميو  –

 دگرسانيها از نوع سولفور زياد بحساب مي آيد كه توسط محققين مختلف بنامهاي : 
(Hadenquist 1080) High sulphidation (Bonham, 1086, 1088) High Sulphur Alunite-

Kaolinite, (Hayba et.al. 1085, Heald et. Al. 1080 Acid Sulphate, (Berger & Henley 1080) 

 معرفي گشته است . 

 مشخصات عمومي اين نوع دگرسانيها عبارتست از : 

 مشخصات معيار

 الف: سنگ ميزبان 

 ب: محدوده دگرساني

 ج: فرآيندهاي دگرساني 

 

 ز د: گانگ كوارت

 

 

 هـ : گانگ كربنات 

 د: گانگهاي ديگر 

 وما التيت، آندزيت، ريوداسيتمع

 متر مربع  ، بيشتر از چندين كيلو ستردهبسيار گ

آلونيت بلورين، كائولينيت و پيروفيليت در 

 افقهاي پايين تر 

دانه ريز، توده اي، عموما از نوع جانشين 

ميزبان  ا عموم ،(Residual)سيليكاي جاي مانده 

 انسنگك

 وجود ندارد 

، گوگرد خالص كه  باريت زياد همراه با كانسنگ

 عموما فضاهاي خالي را پر كرده است . 

 

 

اپي ترمال از فلزات گرانقيمت )طال و نقره( عموما در چنين محيطهايي كه عمقي كانسارهاي          

عمق همانند مدل چشمه هاي بيشتر از يك كيلومتر ندارند و عموما از نوع كانسارهاي اپي ترمال كم 

، توجه زيادي  آبگرم بحساب مي آيند . بدليل اهميت اين نوع دگرسانيها در ميزباني كانسارهاي طال

 ، شرايط فيزيكي و شيميائي و نحوه تشكيل اين نوع زونهاي دگرسان شده است .  به مدل

اسيدي و گرم شدن  ماييماگن )درونزاد( بواسطه سرد شدن بخارات ژدگرساني از نوع هيپو )الف(:

. اين نوع دگرساني قادر به فراهم ساختن زمينه مناسب براي  مي گيردآبهاي جوي صورت 

 . كاني سازي فلزات گرانقيمت از نوع سولفور است 
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بر خالف مورد باال پديده گرمابي درونزاد ژرفاي كمي دارد و در اثر جوش محلول گرمابي  ) ب (:

ح آب زيرزميني ـــــــميتواند از سيال جدا و در سط CO2و حتي  H2Sمقدار زيادي 

(Water table)  . اكسيده و در نهايت توليد سيال اسيدي بكند 

واسط اكسيداسيون سولفورهاي ه است كه ب (Supergene)دگرساني از نوع برون زاد پديده  ) ج (:

وجب توسعه م (Ground water table)موجود در افقهاي باالتر از سطح آب زيرزميني 

 .  مي شوددگرساني 

يد توجه نمود كه هر سه مدل از دگرساني نه به شكل مستقل و مجرد بلكه به شكل با

. در چنين حالتي كاني سازيهاي مرتبط با نوع الف ميتواند  )تلسكوپي( ميتواند وجود داشته باشد

 هد . تحت تاثير پديده هاي بعدي قرار گرفته و درآنها تمركز يا پاشيدگي رخ د

فرآيند تشكيل اسيد سولفوريك در اثر اكسيداسيون  (Vuggy)پيدايش سيليكاي حفره دار          

و در نهايت توليد اسيد سولفوريك  SO2داراي  ماگماييو ايجاد فاز گازي  H2Sنزديك به سطح زمين 

اسيدي سيليكاي حفره دار همانند زونهايي است كه تحت ليچينگ  SO2و تبديل شدن به  H2Sاز 

است . در  اي در اطراف چشمه هاي آبگرم امروزه مشاهده شدهد . چنين پديده نقرار گرفته باش

، مواد باقيمانده شامل كوارتز، آناتاز و ديگر اكسيدهاي تيتانيم  چنين نقاطي پس از عمل ليچينگ

اين موارد در .  مي باشد، اندكي پيريت يا اكسيد آهن  است كه در مواردي حاوي اپال، كريستوباليت

 H2SO4و توليد  (Boiling water table)صعودي از سطح آب جوشان  H2Sاثر اكسيداسيون سطحي 

. اين ساز و كار در مدل تشكيل كانسنگ از نوع اپي ترمال نيز  مي گرددموجب ليچينگ شديد 

ا سولفات در ژرف –دگرساني اسيد .  (Buchaman 1081, Berger & Eimon 1083) مصداق دارد 

، آلونيت و يا  كه پديده اكسيداسيون در سطح رخ ندهد . تجمع كوارتز مي گيردزماني صورت 

 .(Sumi 1060, Fournier 1086)پيروفيليت به اكسيداسيون سطحي ارتباطي ندارد 

. اين مي شودسيستمهاي مس پورفيري نيز ديده آلتراسيون رسي پيشرفته در بخش فوقاني        

ره اي گسترده به يكي از فثير گاز گوگرد نشأت گرفته از ماگما است . سيليكاي حپديده منسوب به تا

دو طريق ذيل ميتواند توليد شود يعني از اكسيداسيون نزديك به سطح روي سطح آب جوشان 

(B.W.T)  اكسيد كننده در اعماق كم . تشكيل آلونيت  ماگمايييا تاثير دروني )هيپوژن( گازهاي

مورد نياز براي  SO2. توده هاي نفوذي منبع تامين مي گيرددن كوارتز صورت همزمان با بلورين ش

 ن است. پيدا شدن آلونيت وژسولفات در يك خاستگاه هيپو –پديدار شدن آلتراسيون اسيد 
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متر مغاير با نوع آلتراسيون در اطراف چشمه هاي آبگرم  322ره اي تا ژرفاي بيش از فسيليكاي ح

 متر عمق رخ نميدهد.  52ط ها، دگرساني فراتر از است . زيرا در اين محي

، بررسي ايزوتوپهاي پايدار گوگرد است . هيبا و  يكي از طرق تعيين نوع و عمق آلتراسيون   

 را با رابطه ذيل بيان ميكند :  SO2تشكيل اسيد هيپوژن از  (Hayba 1086)همكاران 

SHSOHHSO 242320424  
در  H2S، اكسيداسيون  بك و سولفات سنگين بوجود مي آيد . در مقابلكه در آن سولفور س        

. كيوسو و كوراهاشي  مي شودجايگاه نزديك به سطح موجب تفكيك ايزوتوپي در سولفور و سولفات ن

 چنين وضعيتي را از ميدانهاي ژئوترمال ژاپن گزارش كرده اند .  1084درسال 

فرآيندي از  ره ايف، سيليكاي ح Stoffregen (1080)رش بنابر گزا Summitvilleدر منطقه         

ره اي مكان چگالش فقاعده سيليكاي حدر محيطي نزديك به سطح زمين است .  ماگماييتاثير گاز 

يا برخورد با آبهاي سطحي است كه ميتواند محلولهاي پرمايه از سولفات و اسيدي  ماگماييفاز بخار 

ژنومتري سيستم دگرساني را نشان ميدهد كه در آنجا سيليكاي شماي كلي و  و شكل ورا توليد كند 

.  و همراه با فعاليت فومرولي است مي شودآن موقع تشكيل  Pa;eosurfaceره اي بسمت باال تا فح

اما كاني  مي گردداين فاز دگرساني با حاكميت بخار ماگمايي موجب ليچينگ در سنگ ميزبان 

 .  مي شودسازي طال يا ساير فلزات را موجب ن

كه فرآيند بهم ريختگي  مي شودره اي پنداشته فهشتن سولفورها و طال در زون سيليكاي ح        

(Collapse)  سيستم حاكميت بخار ماگمايي(Magmatic – Vupor – dominated system)  و

 . است  و دخالت آشكار آبهاي جوي (Liquid – dominated phase)جانشين شدن آن با فاز مايع 

اختالط اين دو نوع سيال موجب توقف ليچينگ اسيدي با چگالش سيال درون سيليكاي        

 .  مي گردد. اين پديده سبب تغيير شرايط احيايي بر حسب نوع و منشاء سيال  مي شوداي فرهح

آب زيرزميني در برخورد با سازندگان سنگ ميزبان )فلدسپار پتاسي + منيتيت + بيوتيت(      

دهند .  حال آنكه آبهاي سطحي آنرا افزايش مي مي شود (FO2)كاهش فوگاسيته اكسيژن موجب 

ره اي وكرولين + لوزونيت در افقهاي باالتر درون فظهور كالكوپيريت + در قاعده سيليكاي ح

ت اكسيداسيون و انحالل گوگرد موجود با باالتر قرار گرفتن ره اي معرف افزايش حالفسيليكاي ح

 زي است . افق كاني سا

ره اي فاين تغيير ميتواند منسوب به جانشيني آلونيت توسط كانولينيت در قاعده سيليكاي ح        

 باشد . اين پديده با رابطه ذيل قابل تعريف است : 
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HSOHKOHOSiALOHSiOOHSOKAL 242424)(522323266)(2)4(2 

 

 .مي شوداين واكنش سبب افزايش گوگرد كل و حالت اكسيداسيون توسط اضافه شدن بي سولفات 

در قالب سيموالسيون مدل كامپيوتري نشان داده كه  (Reedy Spycher 1086)بررسيهاي           

اختالط آبهاي اسيدي سولفات دار با سيال احيا كننده )هيپوژن( ميتواند مجموعه 

Kaolinite+Covellite+Au  را توليد كند . هشته شدن طال در اين مدل با كاهشPH  و شكسته شدن

. مي دهدنمايش  را كاني سازي سولفوره ،شكل واتفاق مي افتد  H2Sبه  HSديل بي سولفور در تب

در اثر اكسيداسيون سطحي بوجود مي آيد  (Water table)باريت در باالي سطح آب  –پاراژنز طال 

رد. طال در ي. در اينگونه دگرسانيها، پاراژنز طال با كوولين همراه با مجموعه كالكوپيريت صورت نميگ

. همراهي طال با مجموعه ها  مي شودسطح با همزادي باريت + ژاروسيت + گوتيت متمركز نزديك 

نشانه اكسيد كنندگي نسبي و شرايط اسيدي است كه هشتن طال در اثر شكسته شدن كمپلكس بي 

باالتر قرار گرفتن  ن باژسولفور طال روي ميدهد و آن معلول افزايش اسيد گونگي و فوگاسيته اكسي

 ت . سيستم اس

 
 قوشه داغ  –پلوتونی سبالن   –سيستم ولکانو  :7-3-2-1

  

  مونزونيتي مشكين شه    –زون گ انيتي 

بدون احتساب رسوبات كواترنر دامنه سبالن در اطراف مشكين شهر، رخنمون وسيعي از            

. در منطقه كيلومتر مساحت دارد  322كه بالغ بر  مي شودتوده هاي مونزونيتي و گرانيتي ديده 

مونزونيتي وجود دارد كه در سه  –با سرشت گرانيتي  ماگمايياردوباد روند  –اهر  –مشكين شهر 

 بخش : 

 اردوباد( -سيه رود )مگري   –اردوباد )الف(:

 سنگون  –شيور داغ  ) ب (:

 اوغالن داغ  –غ اقوشه د ) ج (

باختري توده هاي  مونزونيت مشكين شهر بخش –داراي رخنمون است . توده گرانيت 

اوغالن داغ است كه از دره اهر چاي )خانباز( تا بلنديهاي قوشه داغ، آلو،  –آذرين نفوذ قوشه داغ 

 انداب و انزان گسترده است . 
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توده نفوذي مشكين شهر توسط رسوبات و تالوويومهاي كم ضخامتي از رسوبات كواترنر          

در نزديكي سطح زمين جايگزين شده زيرا در  ، حتمال زيادپوشيده شده است . اين توده نفوذي به ا

. مي شودبسياري از سنگهاي آتشفشاني ائوسن در آن ديده ن (Xenolith)وليت هاي نمنطقه نقدوز ز

، گوناگوني سنگي زيادي از آن گزارش شده است . رخساره متداول  نفوذ توده در ژرفاي كم هبواسط

از تري فلدسپات پتاسيم دار صورتي رنگ در زمينه درشت بلوري و حاكم شامل پيدا بلورهاي سانتيم

در توده مشكين شهر كوارتز نيز بوفور  .)رخساره شيورداغ( مي باشدپات دس، آمفيبول و فل بيوتيت

و در آن دايكهاي بسياري وجود دارد . اين دايكها را ميتوان به چهار گونه زير تقسيم  مي شودديده 

 كرد : 

 .تا صورتي رنگ با ظاهر شكري  آپليت هاي سفيد -1

، پالژيوكالز و كوارتز با پيدا بلورهاي فلدسپات  ، بيوتيت پورفيريت هاي داراي هورنبلند -2

 پتاسيم دار كه هم ارز نيمه آتشفشاني مونزونيت ها هستند . 

  .ريوليت هاي خاكستري با بلورهاي تشخيص پذير كوارتز -3

راوان در نزديك مشكين شهر )بالي قيه( ديده پگماتيت هاي تورمالين دار كه به مقدار ف -4

 .  شودمي

در توده آذرين نفوذي مشكين شهر رخساره هاي چندي از تفريق ماگمايي وجود دارد . در         

 توان تشخيص داد :  توده آذرين به ترتيب از كهن به جوان پديده ها و فرآيندهاي زير را مي

 

 امل : پديده هاي مرتبط با سيستم بسته ش -1

 .هورنبلند گرانيت درشت بلور  -

  .گرانيت آپليتي -

  .پگماتيت تورمالين دار با كوارتز و فلدسپار درشت -

 

 سيستم نيمه بسته تا باز شامل :  -2

  .سانتيمتر 32تا  12رگه هاي كوارتز شيري به ضخامت  -

  .كاني سازي مس بصورت كالكوپيريت ، پيريت و كانيهاي ثانويه -

 . مي شودود( كه در درون شكستگيها ديده ئكوارتز بلورين )ژ پرشدگي رگه اي از -
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آمفيبول گرانيت با رنگ مزوكرات به رخساره سفيد  –در نزديك آلو، توده آذرين از بيوتيت         

كه آن ناشي از تاثير متاسماتيسم آلكالن شديدا فلدسپاتي شده بوده و حالت اپي  مي شودرنگ تبديل 

 . مي گيردسينيت بخود 

، درصد پالژيوكالز آلكالن )ارتوز( بيشتر است . در اغلب نمونه ها درصد  از نظر سنگ شناسي       

درصد نيز  22حتي به بيشتر از درصد سنگ است ولي در برخي موارد  12كوارتز آزاد كمتر از 

در آن ميرسد . كانيهاي عادي اين واحد شامل هورنبلند سبز و بيوتيت است كه از كانيهاي ثانويه 

. آپاتيت و اسفن از جمله كانيهاي فرعي  ، كلسيت و يا اپيدوت را ميتوان نام برد ، سريسيت كلريت

،  . پالژيوكالز نيمه شكل دار، و از انواع سديك بوده كه تا حدودي سريسيتي شده مي شوندمحسوب 

سماتيسم آلكالن كه معرف متا مي شودبافت ميرمكيتي در محل تماس آنها با فلدسپات آلكالن ديده 

 در اين توده است . 

.  ، در مواردي پرتيتي و تا حدودي كائولينيتي شده است فلدسپات آلكالن از نوع اورتوز بوده          

.  مي باشدآكتينوليت  –آمفيبولها اغلب از نوع هورنبلند سبز هستند ولي شماري از آنها ترموليت 

 اوراليتي شده است .  كلينوپيروكسن در سنگ كم بوده و تا حدودي

سنگهاي مجاور توده در برخي موارد دگرگوني مجاورتي تحمل كرده و نمونه هايي از آنها         

بافت گرانوبالستيك هورنفلسي خوانده شده است . كانيهاي سنگ شامل كوارتز، پالژيوكالز، 

ت نيز ديده شده است . . در برخي نمونه ها سيليماني فلدسپات آلكالن، بيوتيت و كمي مسكويت است

در آنها اندازه گيري شده  N00Eتوزيته سنگهاي توده نفوذي بطور محلي گنايسي شده و راستاي شيس

 ( . 1303است )سازمان زمين شناسي كشور 

،  م ريوليتي متعاقب آنسمونزونيتي و احتماال فرآيند ماگماتي –پي آمد نفوذ سنگهاي گرانيتي          

، كائولينيزاسيون و دگرساني شديد همراه با كاني  اني از نوع سيليسيفيكاسيونگسترش پديده دگرس

 –خروانق  –كه توانسته زون متالوژني اردوباد  ، سازي سولفوره در پيرامون اين توده آذرين است

 نقدوز را بوجود آورد و بعنوان عامل موثر در متالوژني شمال غرب ايران بحساب آيد .  –مزرعه 

 

 كانوژني سب ن سيستم ول 

مجموعه سنگهاي آتشفشاني و مواد نشأت گرفته از شكل گيري سيستم آتشفشاني سبالن          

ن )؟( يا وسداراي تنوع و گستردگي خاصي است كه در يك دوره زماني نسبتا طوالني از زمان مي

 ميوپليوسن تا كواترنر تشكيل شده است . 
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گراني سنجي انجام شده مبين آنست كه سيستم بررسي نقشه هاي مغناطيس سنجي هوايي و 

است كه در محل تقاطع ولكانوژني سبالن در كنترل زونهاي ساختاري شمال خاوري و شمال باختري 

. گرچه بصورت فقط گدازه ها كوه  سبالن را بوجود آورده است ،ماگماييكانون پرتالطم و التهاب 

ست كه از نظر زايش كليه مواد آتشفشاني ا آناما واقعيت  ،سبالن منسوب به سبالن دانسته شده

رخنمون دار در پيرامون مخروط سبالن كه سني جوانتر از اليگوسن دارند در حقيقت متعلق به يك 

 ،بدين روي در اين گزارش .بحساب مي آيد ماگمايي –خاستگاه و فرآيندي از يك پديده تكتونو 

 ،ن محدوده )سازمان زمين شناسي كشور(ضمن معرفي واحدهاي سنگ شناسي شناسايي شده در اي

تحوالت و نحوه شكل گيري كوه سبالن نيز با استفاده از منابع علمي ارائه شده است . در منطقه 

 سبالن و در ارتباط با سيستم ولكانوژني سبالن واحدهاي زمين شناسي زير معرفي گرديده است : 

 

 نئوژن )ميوسن ؟(

ي گسترده اي در منطقه سبالن صورت گرفته و تركيب سنگهاي در ميوسن ؟ فعاليت آتشفشان      

 منطقه تراكي آندزيتي تا آندزيتي است . واحدهاي مختلف از قديم به جديد بشرح زير است : 

 

 Ng abواحد 

ي بازالتي و پيروكسن آندزيتي يتشامل جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي با تركيب آندز            

متر با نبود چينه اي مهمي بر روي گدازه هاي ائوسن قرار گرفته  422حدود است كه با ضخامت 

 است . 

شدت كائولينيتي و ه اين واحد سنگي در حوالي روستاي چله خانه بر اثر محلولهاي گرمابي ب

 سريسيتي شده اند . 

 

  Ng igواحد 

گدازه هاي مربوطه است كه ريتي همراه با مبيتي و ايگنريوداس –شامل توف برشهاي ريوليتي          

قرار  Ng abآندزيتي واحد متر بر روي گدازه هاي برشي شده پيروكسن  222با ضخامتي در حدود 

آنها را قطع  Ng an. دايكهاي بيشمار آندزيتي واحد مي شوندگرفته و برنگ خاكستري روشن ديده 

آنها را در برخي موارد قطع  Ng taكرده و جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي تراكي آندزيتي واحد 

نيز سنگهاي اين واحد  Ng dكرده و يا پوشانده است . رگه هاي سيليسي و يا دايكهاي داسيتي واحد 
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ي خالي جهت يافته در را قطع كرده است . برشها اغلب جوش خورده بوده و در برخي موارد كاوكها

سانتيمتر برنگهاي گوناگون و تا حدودي  2 . تكه سنگهايي زاويه دار با قطر حداكثرمي شودآنها ديده 

 آنها وجود دارد .  جهت يافته در

 

 واحدهاي فرعي در داخل اين واحد بشرح زير شناخته شده است : 

 

 Ng dtواحد 

و آندزيتي  Ng dداسيتي است و دايكهاي داسيتي واحد  –شامل گدازه هاي تراكي آندزيتي         

 ست . آنها را قطع كرده ا Ng anواحد 

 

  Ng taaواحد 

. ر شمال ميركوه سلطان گسترش دارندتراكي آندزيتي است كه د –شامل گدازه هاي آندزيتي        

 آنها را قطع كرده است .  Ng dمتر و داسيتهاي واحد  2-1رگه هاي سيليسي با ضخامت 

 

 Ng drواحد 

. بافت  اكستري روشن استريوداسيتي تكه سنگ دار برنگ خ –شامل گدازه هاي داسيتي         

ويتروفيريك است و درشت بلورها كه اغلب حاشيه خورده شده اي را نشان  –آنها كريپتوكريستالين 

 ميدهند شامل كوارتز، پالژيوكالز و بيوتيت است. 

 

  Ng taواحد 

شامل جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي با تركيب تراكي آندزيتي است . بافت آنها         

و درشت بلورهاي آن از نوع پالژيوكالز، بيوتيت و اوژيت  (Seriate)روليتي پرفيري تا سري ايت ميك

. پالژيوكالزها در برخي موارد كربناتي شده و يا در نتيجه واكنش با مواد زمينه سنگ بافت  است

ات آلكالن ايجاد كرده اند . زمينه سنگ شامل ميكروليتهاي پالژيوكالز، فلدسپ (.Seive tex)غربالي 

 15-12، كانيهاي دومين و مواد شيشه اي است . كاوكهاي خالي سنگ  ، كانيهاي تيره بي شكل

 درصد حجم سنگ را بخود اختصاص داده اند . 
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 واحدهاي فرعي معادل اين واحد عبارتند از :

 

 Ng htواحد 

 –هاي تراكيتي اين واحد برونزد محدودي در جنوب باختري سبالن دارد و شامل گدازه        

متر ضخامت دارد و در برخي نقاط پرليتي شده  32ريوداسيتي با بافت ويتروفيريك است كه حدود 

متر گدازه هاي ريوداسيتي متخلخل با بافت ويتروفيريك  22است . در بخش باالئي اين واحد حدود 

 .  مي شودجرياني جاي دارد كه با رنگ صورتي تميز داده 

 

 Ng bواحد 

تراكي آندزيت است. ساختمان عمومي در آنها بصورت  –شامل تراكي بازالت اين واحد         

ويتروفيريك است و درشت بلورهاي آن از نوع  –. بافت آنها ميكروليتي  مي شودمشخصي ديده 

 پالژيوكالز، اوژيت، آمفيبول و كمي اوليوين است . 

 

  Ng tواحد 

داسيتي است . بافت آنها نهان  –با تركيب تراكيتي  شامل گدازه و گدازه هاي برشي شده       

بلورين تا ميكروليتي پرفيري و يا مگاپرفيري است و درشت بلورها از نوع پالژيوكالز سانيدين، 

 . ، كلينوپيروكسن و آمفيبول است بيوتيت

 

 پليوسن :

 

 Pl smواحد 

بخشهاي زيرين شامل  اين واحد رسوبي در جنوب برگه مشكين شهر برونزد دارد و در       

، سيلتي و ماسه  ، رسي رديفهايي از مارن و ماسه سنگ و در بخشهاي بااليي شامل اليه هاي مارني

، الهار و كنگلومراي آتشفشاني است . رسوبات اين واحد با نبود چينه اي  اي همراه با توفهاي اسيدي

برشهاي ريوليتي و گدازه هاي ن جاي گرفته و بر روي آنها توف ژبر روي سنگهاي آتشفشاني نئو

 متوسط تا بازيك پليوسن واقع شده است . 
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 Pl csواحد 

و  ، رس و مارن است و شامل كنگلومرا، ماسه سنگ Pl smاين واحد تا حدودي همرديف واحد       

 تشكيل زمينهاي نرم و تپه ماهور مانندي را داده است .  ،در جنوب باختري نقشه

 

 Pl atواحد 

پيروكسن آندزيتي است   –شامل جريانهاي گدازه و گدازه هاي برشي شده با تركيب آندزيتي         

و يا گدازه هاي  Pl smمتر در جنوب نقشه بر روي رسوبهاي واحد  822كه با ضخامتي در حدود 

 قرار گرفته است .  Ng abكهنتر از جمله آندزيتهاي دگرسان شده واحد 

.  گوتالر كندي بر اثر محلولهاي گرمابي دگرسان شده اندگدازه هاي اين واحد در حوالي 

 همرديف اين واحد بشرح ذيل است :  آذرآواريديگر واحدهاي آتشفشاني و 

 

  Pl rtواحد 

. اين  شامل توف برشهاي ريوليتي همراه با توفهاي پاميس دار برنگ خاكستري روشن است      

متر ميرسد . در جنوب  02و ضخامتش حداكثر به  واحد در طي فاز انفجاري پليوسن ايجاد گرديده

غيرعادي بر روي رسوبهاي مارني، ماسه سنگي و نقشه وپيرامون روستاي قيمه كندي اين واحد بطور 

بطور عادي اين  Pl igقرار گرفته است ايگنيمبريت و توفهاي جوش خورده واحد  Pl smرسي واحد 

 واحد را پوشانده است .

  

  Pl igواحد 

ت، توف برشهاي جوش خورده و گدازه هاي ريوليتي است و بر روي برشهاي ريشامل ايگنيمب       

. درشت  . تكه سنگها و زبانه هاي شيشه اي آن جهت يافته اند قرار گرفته است Pl rtاسيدي واحد 

 بلورهاي سنگ شامل پالژيوكالز سديك و بيوتيت است . 

 

 Pl rواحد 

متر در جنوب  52، كه با ضخامت  تي تا تراكيتي با حالت جرياني استشامل گدازه هاي ريولي        

 خاوري ناحيه برونزد دارد . 
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سنگهاي اين واحد بصورت گنبد و گدازه بوده و بخشهاي زيرين اين واحد شامل گدازه هاي 

 تراكيتي و ايگنيمبريت است .

 

 Pl tواحد 

با ضخامت بافت ميكروليتي پرفيري است كه شامل گدازه هاي تراكي آندزيتي تا تراكيتي با        

 متر بر روي توف برشهاي اسيدي نشسته است .  222حدود 

 

 پليوكوات ن ي

  

  Q-Pl caواحد 

شامل كنگلومرا، گدازه هاي آندزيتي برشي و دگرسان شده بهمراه توف برش است و با           

دارد . در برخي نقاط توسط محلولهاي متر در دامنه هاي كوه سبالن برونزد  122ضخامتي در حدود 

گرمابي بشدت كائولينيتي و سيليسي شده اند و بهترين نمونه آنرا ميتوان در حوالي روستاي داشكسن 

 بر روي آنها قرار گرفته است . Q vbمشاهده نمود . گدازه هاي دگرسان شده واحد 

 

  PL cs  - Qواحد رسوبي 

.  درجه شيب دارند 42رس است كه در برخي نقاط اليه ها تا  شامل كنگلومرا، ماسه سنگ و         

. بخشهاي فقط  تكه هاي كنگلومرا فاقد گدازه هاي سبالن است و بدين لحاظ كهنتر از آنها هستند

 جدا شده است .  Q-Pl cكنگلومرايي بصورت واحد فرعي 

 

 كوات ن ي 

 

 Q1 bواحد 

نير دارد و شامل  حوالي روستاي تك بالغ قصر، الي واين واحد برونزد قابل مالحظه اي در          

است. بافت سنگها  (Scoria)اغلب متخلخل بهمراه اسكوري  ، آندزيتي گدازه هاي آندزي بازالتي

ميكروليتي پرفيري تا ويتروفيريك و رنگ آنها خاكستري تيره و يا سياه است كه با ضخامتي حدود 
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وسن قرار گرفته اند . درشت بلورهاي آن شامل پالژيوكالز، متر بر روي گدازه و يا برشهاي پلي 152

 اوژيت و اوليوين است.

 

  Q taواحد 

 82در حدود در حوالي قصر داغ برونزدگي دارد و شامل تراكي آندزيت است و با ضخامتي          

 .  مي گيردقرار   Pl tواحد  تراكيتي –متر بر روي گدازه هاي تراكي آندزيتي 

 

 Q 2bواحد 

است. اين واحد شامل جريانهاي گدازه آندزي بازالتي  Q taهمرديف بخشهاي باالئي واحد         

متر در  122متخلخل بهمراه اسكوري است كه با رنگ سياه تا خاكستري تيره و ضخامت حدود 

 حوالي روستاي الي و كندوان برونزد دارد . 

 

 Q vbواحد 

تراكي بازالتي  –ي برشي شده با تركيب تراكي آندزيتي شامل جريانهاي گدازه و گدازه ها      

وفونوليتي برنگ خاكستري تيره است كه در حوالي روستاي داشكسن بر روي گدازه هاي برشي و 

 قرار گرفته است .  Q-Pl atدگرسان شده واحد 

ضخامت اين واحد  .در برخي نقاط در قاعده اين واحد توف برش پاميس دار وجود دارد

متر ميرسد و اغلب بر روي آنها گدازه هاي تراكي آندزيتي پرفيري كوه سبالن قرار  62بحدود 

 گرفته است . 
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 فعاليت آتشفشاني كوه سبالن در طي چهار مرحله بشرح زير انجام گرفته است :

 

 م حله اوّل : 

 

 Q s1 patواحد 

. بافت  تركيب آندزيتي استشامل جريانهاي گدازه و بطور محلي گدازه هاي برشي شده با           

. درشت بلورهاي آن شامل  اغلب سنگها ميكروليتي پرفيري و يا ويتروفيريك كاوكدار است

 نبلند بازالتي است . ر، اوژيت و هو پالژيوكالز

 

  Q s1 taواحد 

متر  1222شامل گدازه هاي تراكي آندزيتي پرفيري تا تراكيتي پرفيري با ضخامت حدود        

 ، جنوب خاوري و شمال باختري جريان يافته است . ز بلنديهاي كوه سبالن به سوي خاوراست كه ا

،  آغاز فعاليت اين واحد در برخي نقاط همراه با توف برش پاميس دار با تركيب ريوليتي بوده است

 مشخص شده است .  Q s1 rtكه بصورت واحد فرعي 

 

 Q s1 padواحد 

متر از بلنديهاي كوه  252اين واحد در كوه سبالن گسترش وسيعي دارد و با ضخامت حداكثر       

سبالن بسوي دامنه جنوبي و باختري جريان يافته و شامل گدازه هاي آندزيتي و داسيتي پرفيري 

 است . 

كيلومتر  12پس از فعاليت اين واحد كالدراي ريزشي كوه سبالن بصورت دهانه اي بقطر 

 آمده و سپس مرحله دوم بشرح زير آغاز گرديده است . بوجود 
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 م حله دوم : 

 

 Q s2 dواحد 

ريوداسيتي است كه در بلنديهاي كوه سبالن برونزدگي  –شامل گدازه و يا گنبدهاي داسيتي           

دارد. سنگها برنگ خاكستري روشن متمايل به زرد، تپه هايي برنگ روشن را در حوالي كالدرا 

 ر كرده اند . پديدا

 

 م حله سوم :

 

 Q s3 agواحد 

شامل آگلومرا و الهار است كه در طي فاز انفجاري از لبه بريده دامنه شمالي كوه سبالن         

بسوي شيروان درسي جريان يافته است. تكه سنگها زاويه دار و از نوع سنگهاي آتشفشاني با بافت 

و بمبهاي آتشفشاني است كه در زمينه اي آرژيلي و تراكيتي  –پرفيري و تركيب تراكي آندزيتي 

 متر ميرسد و اشكال ستوني ايجاد كرده اند .  122توفي قرار دارند. ضخامت آنهابحدود 

 

 Q s3 tiواحد 

ظاهري رش جوش خورده از نوع پله و ايگنيمبريت با تركيب ريوداسيت و رنگ ف بشامل تو        

 خاكستري روشن است . 

متر از بخشهاي بلند سبالن بسوي شمال جريان يافته و بر  82خامتي در حدود اين واحد باض

 جاي گرفته است .  Q s3 agروي آگلومرا و الهار واحد 

 

 Q s3 afواحد 

ريوليتي همراه با تكه سنگهاي  –شامل روانه هاي خاكستر پاميس دار با تركيب ريوداسيتي          

آتشفشاني است كه برنگ خاكستري روشن و ضخامت حدود آتشفشاني با بافت پرفيري و بمبهاي 

سبك  آذرآواري. نهشته هاي پاميسي و تكه سنگهاي  مي شودمتر در پيرامون قطور سويي ديده  02

 در اين واحد فراوان است . 
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 م حله چهارم :

 

و هرم  ، قلل اصلي كه شامل سه قله سبالن سلطان، كسري در اين مرحله فعاليت كوه سبالن         

 در درون محوطه كالدرا پيدايش يافته و شامل واحدهاي زير است : مي باشد

 

 Q s4 adواحد 

داسيتي برنگ خاكستري متمايل به بنفش است . اين گدازه ها  –شامل گدازه هاي آندزيتي          

گدازه  متر جريان يافته و با نبود چينه اي بر روي 122در درون محوطه كالدرا با ضخامتي حدود 

 و يا واحدهاي كهنتر جاي گرفته است .  Q s3 ttiهاي هيالوتراكيتي واحد 

 

 Q s4 tواحد 

تراكي آندزيتي  –اين واحد قلل بلند كوه سبالن را تشكيل داده و شامل گدازه هاي تراكيتي         

 قرار گرفته است .  Q s4 adاست كه بحالت گدازه بوده و بر روي گدازه هاي واحد 

( سيستم آتشفشان سبالن را بشرح 1360و  1360شهاي سازمان زمين شناسي كشور )گزار

متر( ساختمان مركزي بزرگي است كه بر  4812ذيل معرفي كرده اند. آتشفشان سبالن )با ارتفاع 

متر( كه بيشتر از سنگهاي  2022باختري )با ارتفاع حدود  –روي يك آهيخته بوم خاوري 

، برپا شده است . پهنه اي كه با فرآورده هاي آتشفشاني سبالن  هآتشفشاني ائوسن تشكيل شد

 كيلومتر ميرسد .  1222پوشيده شده تقريبا به 

 

 مساله سن   -

، سن آتشفشان سبالن را پليوكواترنر  ( بدون گواه ديرينه شناسي1006ديدون و ژمن )         

. در حاليكه  را به ميوسن نسبت داده انديت آتشفشاني پيش از سبالن ل. اين كارشناسان، فعا ميدانند

، نويسندگان اين گزارش را بر آن داشت كه اين نظريه را مورد بازنگري قرار داده  بررسيهاي كنوني

و در حقيقت آن را هم ارز فعاليت آتشفشاني كواترنر پيشين بدانند . افزون بر اين نخستين جريان 

الوار قرار گرفته است كه خود هم ارز رسوبهاي كواترنر گدازه سبالن بر روي توفها و كنگلومراهاي 

 . پيشين حوضه مشكين شهر ميباشند
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اين باور وجود دارد كه فعاليت آتشفشان سبالن طي زمانهاي كواترنر آغاز شده و تا واپسين        

 .j. Didon and Y. M). شرح زير فشرده اي از رساله دكتراي  دوره يخچالي ادامه داشته است

Gemain 1006) : و اقتباس از تقسيم بندي ايشان است 

  .جريانهاي گدازه سبالن كهن -1

 .فرونشست كالدار و فعاليت انفجاري  -2

 .گنبدها و جريانهاي گدازه سبالن نوين  -3

  .تحوالت سنگزائي آتشفشان سبالن -4

 

 ج يانهاي گدازا سب ن كهن 

از فرونشست بخش مركزي بوده و باعث ، پيش  نخستين مرحله از فعاليت آتشفشان سبالن          

. اين  ، شده است جريان گدازه هاي گسترده اي كه بيشترين بخش كوه سبالن را تشكيل ميدهند

گدازه ها بر روي رديف آتشفشاني ائوسن باالئي با مونزونيت هاي اليگوسن )در بخش باختر( قرار 

سنگهاي ائوسن در زير گدازه هاي  ، يك افق بكلي سيليسي شده از . نزديك قطور سويي ميگيرند

 سبالن قرار گرفته است . 

گاهي جريانهاي گدازه بافت پرفيري داشته و در سرتاسر رديف نماي يكساني مخروطهاي          

، هم اكنون  ، كه هنوز هم گاهي اشكال هاللي را در آنها ميتوان ديد آتشفشاني نسبتا فرسايش يافته

. اسكورياها و  تشكيل ميدهنده در بلنديهاي )قاباخ تپه( ژرا بوي مرتفع ترين نقاط اين ناحيه

، در كنار مراكز فوران كه  ، با بمبهاي دوكي شكل و پيچ خورده خاكسترهاي آتشفشاني قرمز رنگ

،  ، انباشته شده اند . بندرت در آنها گدازه ها در اثر اكسيداسيون بعدي صورتي رنگ شده اند

 .  له زيادي از مراكز آتشفشاني دور شده اندخاكسترهاي آتشفشاني بفاص

، سيل ها و نك هاي بازالتي رديف پالئوژن را  در همسايگي نواسر نزديك دره ژرف قره سو         

متر باالتر از خط كنوني آبراهه قرار گرفته اند  122در زير بازمانده هاي گدازه بازالتي كه اكنون 

 . قطع ميكند

، تازه كند  ، در كوههاي شيورداغ ، ساري بوالغ ، در ده كيلومتري انگرد يك ترجريان هاي باز        

تا  12. بر پايه اسيد گونگي ضخامت جريان هاي گدازه از  و در كوههاي قوشه داغ گسترش دارند

 (Laminar)و ساخت برگه اي شكل  (Columnar jointing)متر متغير است . درزهاي ستوني  52

مقداري انبوهه  ه اي را به جريانهاي گدازه داده است . خاك هاي قرمز كهن وظاهري آجر فرش ويژ
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آتشفشاني ، پنج مرحله فعاليت  بر پايه بررسيهاي سنگ نگاري و ژئوشيميائي  ژمن دارند . ديدون و

 . ، كه در اينجا آنها را در سه واحد عمده خالصه كرده ايم را در اين گدازه ها باز شناخته اند

. بصورت  ديف هاي آندزيتي زيرين در دامنه شمالي و خاوري آتشفشان برونزد دارندر       

كيلومتر  22كه تا  مي شوندهاي پوميس و خاكستر ديده  ميان اليهمتري با برخي  22هاي گدازه

گسترش دارند . مراكز فوران گدازه هاي نوع آ آ براستي روشن نيست . تنها وجود غير عادي انبوهه 

 .  مي باشدومرا( در بخش پائيني دره قطورسويي نشاندهنده يكي از اين مراكز فوران سنگ )اگل

هند و در همه تراكي آندزيت هاي مياني بخش اصلي آتشفشان سبالن را تشكيل ميد       

ي كوه سبالن گسترش دارند. اين تراكي آندزيت ها بي آنكه در فعاليت پيشين، توقفي پديد كناره ها

 ريان پيدا كرده اند . آمده باشد، ج

اين گدازه ها از  (Viscosity)بر پايه بررسيهاي آتشفشان شناسي مي توان گفت كه گرانروي 

 22متر ستبرا دارند معموال به درازاي  22پائين به باال افزايش مي يابد . گدازه هاي پائيني كه 

 . هاي خاك هاي كهن همراهند ميان اليهكيلومتر ميرسند و تنها با 

جريان گدازه روي هم انباشته شده اند و فرآورده هاي انفجاري آنها از اهميت  8بيش از        

 كيلومتر امتداد 12متر بيش از  52. از سوي ديگر، گدازه هاي باالئي با ستبراي  كمتري برخوردارند

 . جريان آنها نيز با فوران سخت همراه بوده است .  ندارند

برشهاي آتشفشاني و فروهشته هاي خاكستر و بهمن سوزان، افق درخور  يل،ئدر نزديكي مو        

 . توجهي را در اين گدازه ها تشكيل ميدهند

. با گذشت زمان  همه گدازه هاي سبالن كهن داراي درزهاي ستوني و ساخت برگه اي هستند       

ته اند . بر خالف آندزيتهاي گدازه هاي نوع آ آ به جريانهاي گدازه بلوكلي با رويه دانه اي تغيير ياف

 به احتمالزيرين، بنظر ميرسد كه همه گدازه هاي تراكي آندزيتي از يك مركز اصلي آتشفشاني كه 

با تركيب تراكي آندزيتي و  آذرآواري. مواد  ريخته اند در بخش باختري كوه سبالن واقع بوده، برون

بر  به احتمال، كه  يافته انددگرساني سختي يل برونزد دارند ئگدازه هايي كه در بخش بااليي دره مو

را . تكامل رديف آتشفشاني پيش از كالد مي باشداثر فرازش گازهاي فومرولي از يك دودكش كهن 

 6متر( ، با تركيب داسيتي و گسترش كمتر از  122ر )حدود تب، با فوران يك جريان گدازه بلوكي س

 .  سدمير كيلومتر در دامنه شمالي سبالن به پايان 
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 ف ونشست كالدرا و فعاليت انفجاري 

فروريزش بخش مركزي، باعث از هم گسيخته شدن ساختمان پيشين آتشفشان سبالن شده        

تكتونيكي سبب پيدايش يك فرورفتگي دايره اي شكل به قطر حدود  –است. اين پديده آتشفشاني 

 كيلومتر شده است .  22

الدرا در دورنما بخوبي مشهود است و نيمرخ ويژه سبالن را فروافتادگي لبه هاي دروني اين ك

 متر ميرسد .  422. اختالف ارتفاع ميان لبه و كف كالدرا به  نشان ميدهد

فروافتادگي بازشناخته شده است، كه مرحله دوم همزمان با فعاليت اصلي انفجاري دو مرحله         

پر  آذرآواريدامنه شمالي سبالن را جريانهاي  ، دو دره بزرگ . در طي اين فاز انفجاريمي باشد

 كرده اند . 

دره  آذرآواري، جريانهاي  كيلومتر مكعب است 12حجم كلي مواد بيرون ريخته شده تقريبا           

كيلومتر بسوي  10و با درازاي حدود آقام داغ سرچشمه گرفته اند  –جانور داغ  -يل از سر ئمو

بوسيله گدازه  آذرآواري. در بخش پائيني دره موئيل، اين جريان  دشت مشكين شهر گسترش دارند

 122هاي آندزيتي و تراكي آندزيتي سبالن كهن كاناليزه شده است . ستبراي اين جريان آذرآواري 

متر است و سطح هموار آن بوسيله سيالبها بژرفي بريده شده چنانكه برشهاي خوبي را در ديدگاه 

 قرار داده است . 

اين فروهشته همگن، شامل يك برش سست و سخت نشده با تكه هاي سانتيمتري تا يك         

. بجر يك افق سخت  مي باشد، در زمينه اي از خاكستر زرد رنگ  متري گدازه هاي كهنتر سبالن

. اليه هايي از  مي شود، هيچگونه چينه بندي تدريجي در آن ديده ن شده تر نزديك تارك رديف

با ستبراي متغير، بر روي اين جريان آذرآواري قرار گرفته اند. برخي بازمانده  خاكستر سفيد رنگ

متر باالتر از سطح جريان آذرآواري  122، كه حدود مي شوندهاي برشي در شيب دامنه دره ديده 

. اين بهمن هاي سوزان از فروپاشي گنبدهاي آتشفشاني آقام داغ و جانور داغ بر اثر  قرار گرفته اند

 اليت انفجاري سخت حاصل شده اند . يك فع

  مي شودري همانندي در دره قطور سويي در زير يك اليه ايگنمبريتي ديده افروهشته آذرآو         

 22، حدود  . اين برش نوع پله مي باشدكه نشاندهنده بخش زيرين رديف آذرآواري قطور سويي 

نيز پخش شده است . خرسنگهاي الهار و  كيلومتر از درازي دره را پر كرده و در دشت مشكين شهر

يتهاي لكنگلومراهاي جوان مشكين شهر از اين سازند برخاسته اند. اين سازند براستي حاصل فعا

. اجزاء برشها يا  انفجاري چندي است كه با ريزش هاي فرعي خاكستر، از هم قابل تفكيك ميباشند
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، در حاليكه  ائوسن باالئي حاصل شده اند از سنگهاي آتشفشاني سبالن و يا از سنگهاي آتشفشاني

 ، بوجود آمده است .  زمينه سفيد رنگ گراينده به زرد آنها از مواد تجزيه شده اي از ماگماي زاينده

 52برشهاي زيرين را يك صفحه ايگنمبريتي كه بصورت كمرهاي قائم و با ستبراي بيش از          

. گسترش ايگنمبريتي در بخش زيرين دره بوسيله  پوشاند، مي متر در دره قطور سويي برونزد دارد

.  مي رودكيلومتر فراتر ن 12يك مركز قديمي آتشفشاني باز ايستاده و در نتيجه گسترش آن از 

. اليه بااليي سخت تر بوده و درزهاي ستوني  مي شوندايگنمبريت ها بصورت دواليه واضح ديده 

ل مقدار زيادي تكه هاي پوميس و برخي تكه هاي شيشه . بخش بزرگتري از سنگ شام نامنظم دارد

 .  مي باشد، در زمينه اي از تيغه هاي شيشه اي سفيد رنگ  اي گوشه دار و سياه رنگ

، كمتر سخت شده و داراي مقدار زيادي تكه هاي  بخشهاي بااليي توف هاي جوش خورده         

ريختن اين جريان پوميسي انفجارهاي سختي  ون. بدنبال فوران و بر پوميس پفالود داسيتي ميباشند

( Pipernoصورت گرفته است. فراهم آمدگي بمبهاي كم و بيش جوش خورده اپسيدين )فرو هشته 

. توفهاي پوميسي  مي باشد، نشاندهنده يك مركز فوران كوچك  بطور موضعي در بخش باختري دره

، با ستبراي زيادي بيشتر در بخش پائيني  با اليه بندي منظم داراي بمبهاي آتشفشاني پوسته ناني

     ، كه از جاده خاكستر از نظر مورفولوژي شكل بادبزني دارنددره جاي گرفته اند . اين فروهشته هاي 

 . مي شوندالهرود بخوبي ديده  –مشكين شهر 

ت برون نخسدر پايان، فعاليت انفجاري آتشفشان سبالن را بصورت زير ميتوان خالصه نمود.         

ريختن بهمن هاي سوزان و ويرانگر كه تكه هائي از سري هاي كهنتر را نيز با خود آورده اند و در 

دره هاي يخچالي روان شده اند . سپس فوران مواد انفجاري همراه با برون ريختن ماگماي كم دما 

جام انفجارهاي بصورت جريانهاي ايگنمبريتي و پوميسي كه در دره قطور سويي پخش شده اند . سران

 سخت سبب پيدايش فروهشته گسترده خاكستر شده اند. 

 

 يانهاي گدازا سب ن جوان  گنبدها و ج

، هم فعاليت انفجاري ياد شده و هم فوران و برون ريختن مواد  پس از فروريزش كالدرا        

. اين گنبدها و  ، صورت گرفته است آتشفشاني كه بلندترين بخشهاي مركزي آتشفشان را ساخته اند

تكتونيكي محدود شده اند و  –، در درون يك فرورفتگي آتشفشاني  جريانهاي گدازه پس از كالدرا

 يخچالي يا بي درنگ پس از آن جايگزين شده اند .كه ضمن مرحله اصلي  مي رودگمان 
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(Didon and Gemain 1006). رحله ترتيب تشكيل اين گدازه ها و گنبدهاي آتشفشاني را در پنج م

 دانسته اند :    فوران

بي درنگ پس از نخستين فروريزش كالدرا، يك مخروط چند الئي بزرگ در جاي قله اصلي       

متر و قطري  5222ارتفاعي حدود  مي رود)سبالن سلطان( ساخته شده است . اين مخروط احتمال 

هاي  ميان اليهتوني و بدون كيلومتر داشته است . جريانهاي بسيار ستبر گدازه با درزهاي س 0حدود 

 آواري درخور توجه در دامنه هاي پيرامون قله انباشته شده اند . 

سه گنبد پيچيده آتشفشاني كه نشان دهنده افزايش گرانروي گدازه ميباشند، در سلطان و         

 كيلومتر و مهمترين آنهاست .  3آقام داغ واقع شده اند. گنبد آتشفشاني آقام داغ بقطر 

گدازه هاي جريانهاي كوتاه گدازه بلوكي از سراشيبي تند دامنه ها پايين آمده اند، در حاليكه         

بسيار گرانرو بر روي هم انباشته شده و قله پرشيبي را بر روي دودكش بوجود آورده اند. بخشهاي 

 بااليي نك ها كه سريعتر سرد شده اند داراي درزهاي ستوني هم مركز هستند . 

، همراه با رويدادهاي انفجاري ياد  دومين فروريزش كالدرا بي درنگ پس از خروج گنبدها         

. پس از  شده صورت گرفته و بخش بزرگي از گنبد آقام داغ را نيز نخستين انفجارها ويران كرده اند

ب آنها گدازه . اغل گنبدهاي داسيتي زيادي پيرامون كالدراي تازه جايگزين شده اند،  فعاليت انفجاري

كيلومتر نيست . تنها گدازه داسيتي قره گل به  2هاي خود برشي اي هستند كه قطرشان بيش از 

. گدازه اي با گرانروي زياد بر روي يك سراشيبي  مي باشدكيلومتر  3كيلومتر و پهناي  5/0درازاي 

ي برآمده بشكل ، كه در آغاز يك گنبد تشكيل داده ولي برونزدي همچون يك بازو جريان يافته

زبانه اي بسوي پائين روان شده است. اين جريان گدازه سبب بسته شدن دره هايي گرديده كه پيش 

از اين بخشي از آنها را مواد آذرآواري پر كرده بود، به اين ترتيب درياچه هاي بند گدازه اي پديد 

 . آمده كه اكنون خشك ميباشند

كه  مي شودنواري در بخش باالئي دره قطور سويي ديده يك جريان گدازه داسيتي كامال         

 . مي باشدخوراك دهنده اليه ايگنمبريتي  مي روداحتمال 

واپسين مرحله هاي فعاليت آتشفشاني سبالن پيدايش دو مخروط چندالئي و بدنبال آن           

قله اصلي جاي . مخروط باالئي سبالن سلطان در باختر  مي باشدبرون ريختن سه جريان گدازه 

.  مي شودمتر است كه بصورت يك درياچه يخ زده ديده  122گرفته و داراي دهانه اي بقطر 

. سطح آنها از تيغه و  هاي برجسته گدازه بر روي شيب دامنه هاي مخروط بيرون ريخته اندزبانه

له بلند تكه هاي ناپايداري پوشيده شده است . مخروط ديگري از همان زادگان )نسل(، دومين ق
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كه  مي شودمتر ديده  222و باالي آن دهانه اي بقطر  مي سازندمتر( را  4622)سبالن كوچك 

كيلومتر  5و خم ديگري به درازاي  . دو جريان پرپيچ بخشي از آن را بمبها و الپيليها پر كرده اند

ل اسكوريا كه از شكافي در پايه آقام داغ بيرون آمده و با رسوبهاي يخچالي شام مي شودديده 

 . . آنها نشاندهنده واپسين فعاليت آتشفشاني سبالن هستند مي شودمشخص 

،  در سده اخير خروج گازهاي سولفاتي و بخارهاي آتشفشاني از اين آتشفشان ديده شده است         

ولي براستي تنها شواهد مرحله پس از فعاليت آتشفشاني سبالن، چشمه هاي آب گرم و معدني با 

،  . نزديك موئيل و در شمال قزل گوالر ب و گاز كربنيك نزديك قطور سويي ميباشندبخار آ

، بطوريكه گازها و برشهاي مي شوددگرساني شديدي حاصل از فعاليت گازهاي فومارولي ديده 

 مواد سفيد رنگ و پودر شده اي تبديل شده اند . ه سبالن قديم ب

، بوسيله پوسته هايي از اكسيد آهن  برشهاي آتشفشانيدر پيرامون چشمه هاي معدني موئيل،         

. در حاليكه چشمه هاي آبگرم قطور سويي و قزل گوالر بيشتر  پوشيده شده يا آغشتگي يافته اند

درجه سانتيگراد در قزل گوالر تا  32. دماي چشمه هاي آبگرم از  گوگردي )سولفوره( هستند

 . ئيل تغيير ميكنددرجه سانتيگراد در نزديكي مو 12نزديك به 

 
 زرج آباد  –منطقه ولکانوژنی نير   :1-3-2-1

مي اين زون از نظر ساختاري در موقعيت خاصي قرار دارد كه از ساير مناطق آنرا متمايز          

. اين سنگ در كناره پي سنگ كهن واقع است كه همانند پي سنگ البرز متشكل از سنگهاي  سازند

زمان  ازوزوئيك شامل سازندهاي باروت زاگون، اللون، ميال ئقات پالدگرگونه با پوششي از طب

روته از زمان پرمين است كه خود زير پوششي از آهكهاي پالتفرمي  و كامبرين و سازندهاي دورود

 كرتاسه جاي دارد . 

رخنمون نسبتا كاملي از برش كامبرين آغازي تا پرمين و كرتاسه در ديواره گسليده بزقوش         

سفيد خان در شمال خاوري حوضه ميانه در خمش پوزه رشته كوههاي  – (Daligez)در دلي قز 

بزقوش آشكار شده است . رديف نسبتا كم رخنموني از رخساره مشابه شامل سازندهاي اللون، ميال، 

 خلوچاي رخنمون دارد . يدورودوروته در نزديك آبگرم بوشلي )برجلو( در كناره دره بال

رسوبات مزوزوئيك در اين منطقه بجز طبقات كرتاسه از ساير ادوار يعني ترياس و  از        

ژوراسيك سازندي رخنمون نيافته است. نبوده هاي رسوبي معلول فرسايش قبل از كرتاسه، قبل از 

ژوراسيك زيرين و قبل از پرمين است. مرز شمالي اين زون سيستم آتشفشاني سبالن و قصر داغ 

 خلوچاي گسترده است . دشت اردبيل و بلوك قاره اييوي خطواره شمال خاوري بالاست كه در فراس
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كه در  مي باشدپي سنگ كهني را دارا  مي شودرضي همانند آنچه كه در پوزه بزقوش ديده  –نمين 

يك تصوير عمومي ميتواند حكايت از پالتفرم و پي واحدي داشته باشد كه در زمان ترسير بخصوص 

خوش شكستگي از نوع كششي و توسعه سيستم هاي هورست و گرابن شده است . زمان نئوژن دست

، پيروكالستيك و آتشفشاني پر شده  ن اعم از كالستيكژفروزمين ها )گرابن ها( توسط رسوبات نئو

 است . 

. در  رسوبي متفاوت را از يكديگر جدا مينمايد –ني ژخطواره باليخلوچاي دو سيستم ولكانو        

كواترنر جاي دارد  –قصر داغ به سن پليوسن  –ختري اين خطواره سيستم آتشفشاني سبالن شمال با

 .  پليوسن دارد –زرج آباد كه سن ميوسن  –و در سمت جنوب خاوري سيستم ولكانوژني نير 

 شايد خارج از اصول نباشد اگر منطقه محدود بين : 

 رضي  –بلوك نمين  - الف

 اد هروآب –رشته ماسوله داغ  - ب

 غ ارشته قوشه د - ج

 مشيران   –زون مرادلو  - د

 بلوك برخاسته بزقوش   - هـ

كواترنر  –را حوضه اي ولكانوژني كنترل شده با گسله هاي ژرف تصور كنيم كه در زمان نئوژن 

اين  پليوسن در –. ولكانيسم ميوسن  شكل گيرد Vibrated Volcanic Basinتوانسته بصورت يك 

سرشتي ريوليتي، داسيتي و تراكيتي دارد كه بصورت گسترده از منطقه صاحبديوان حوضه آتشفشاني 

زرج آباد گسترده است . اين  –در شمال مشكين شهر، حسنگان در شمال سراب و منطقه نير 

مجموعه در زمان آتشفشاني سبالن فروريزش متعاقب آن در زمان كواترنر در بخشهاي وسيعي 

 را با داشتن آتشفشاني نوع استراتو سبالن در مركز بخود گرفته است . پوشيده شده و پيكره كنوني 

، مي شودپيكره عمومي زمين شناسي با سيستم هورست و گرابن كه در مقياس ناحيه اي ديده         

نير   –جنوبي قره شيران  –در ابعاد محلي نيز عمل كرده است . بعنوان نمونه روند ساختاري شمالي 

. در خرده بلوك باختري كه پي  و بلوك خاوري و باختري با پي سنگ متفاوت بسازدخود توانسته د

پي سنگ پالئوزوئيك در عمق كمي قرار گرفته و ، مي سازندامام چاي، بلقيس آباد و باشي كندي را 

، حال آنكه  پوشش روي آن ميتواند بسيار نازك باشد و در واقع لبه سيستم بزقوش بحساب آيد

يعني نواحي اوچغاز، سيلوچي، توتسوز، قره قيه، هفت چشمه تا زرج آباد عموما  بخش خاوري آن



اردبیل سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  

 63 

 

ن با زيربنائي از رسوبات پالئوژن )سازند كرج( است كه عمق پي سنگ ژمجموعه آتشفشاني نئو

 پالئوزوئيك ميتواند بسي ژرفتر از بلوك باختري باشد . 

كه در آنجا نيز  مي شوداليخلوچاي ديده مشابه همين وضعيت در محدوده شمال خاوري ب           

سبالن و فوران گدازه هاي  –متعاقب فاز انفجاري قصر داغ  (Subsidence)واسطه فرونشيني ه ب

 سبالن ، طبقات هم ارز سازند كرج مدفون شده اند . 

 42بررسي ساختاري منطقه مبين آنست كه خطواره شمال خاوري سبالن با آزيموت حدود            

رجه تا بستر درياي خزر ادامه داشته و توانسته سبب تغيير ژرفا در آن دريا گردد . اين ساختار د

احتماال كهن بوده و توانسته حتي رسوبگذاري ادوار قديميتر )كرتاسه و قبل از آن را نيز كنترل 

 نمايد( . 

 

ه ميتواند است كآتشفشاني درهمي  –زرج آباد متشكل از رديف رسوبي  –سري نئوژن خرايم 

 بصورت زير تفكيك و معرفي گردد : 

، كنگلومرا و ماسه سنگ به رنگ قهوه اي كمرنگ تا خاكستري با سخت شدگي كم  شن .1

  .متر ضخامت 122حدود 

 112حدود  و ميان اليه هاي توفي (Mudstone)آهك برنگ كرم با ميان اليه هاي گلسنگ  .2

  .متر

  .متر 522خاكستري كمرنگ حداقل گدازه تراكيتي، برش و توف برنگ سفيد تا  .3

مارنهاي خاكستري و قرمز با اليه بندي خوب، بصورت محلي گچ دار و در بعضي ها  .4

  .متر 222حداقل  متر( 22كنگلومراي قرمز پر رنگ و ماسه سنگ )حدود 

واحد يك در منطقه توت سوز مستقيما روي طبقات پالئوژن قرار دارد. مشابه چنين جايگيري       

كه در آنجا طبقات قرمز رنگ نئوژن زيرين  مي شودكور عباسلو ديده  –در منطقه قره شيران نيز 

با دگرشيبي زاويه دار و كنگلومراي قاعده اي روي شيلها و توفهاي ائوسن مياني )سازند كرج( جاي 

 دارد. 

ي بنظر ميرسد كه توپوگرافي قبل از نئوژن بسيار ناهموار بوده و از همين جهت همبري سر

 نئوژن اعم از آتشفشاني تا رسوبي متغير و متفاوت است . 
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در منطقه اوچغاز سنگهاي آتشفشاني تراكيتي با دگرشيبي زاويه دار مستقيما روي رديفي از          

سنگهاي رسوبي مطبق، چين خورده برنگ قرمز و سبز قرار گرفته است. اين واحد رسوبي به دو 

 بخش قابل تقسيم است :

سبز بصورت  –يي : مادستون با طبقه بندي ظريف برنگ سبز و خاكستري بخش باال -

متر، گاهي در تناوب با توف  1محلي پرمايه از ژيپس و باندهاي ژيپسي به ضخامت تا 

 سفيد . 

بخش زيرين : ماسه سنگ و شن، گاهي تناوب مادستونهاي قرمز آجري و كنگلومرا. واحد  -

و  مي شودكيلومتر مربع را شامل  1222شتر از اسيدي ساختي بي –آتشفشاني تراكيتي 

 .   بسياري از ويژگيهاي آتشفشاني نظير گنبدي شدن و انفجار را هنوز حفظ كرده است

، ماسه سنگ و كنگلومرا است  رسوبات تشكيل شده ميوسن شامل تناوب سيلتستوناصوال          

مي نگ نيز در روي كنگلومرا ديده كه كل مجموعه برنگ قرمز بوده و يك اليه ماسه سنگي كرم ر

. مجموعه سنگهاي رسوبي فوق در اثر خروج گنبدهاي اسيد و حد واسط چين خوردگي و كج  شود

را به ميوسن زيرين  ماگماييشدگي يافته اند. گرچه لسكويه و ريو فاز آتشفشاني و خروج گنبدهاي 

ن زيرين سبب ژري را در رسوبات نئواما از آنجا كه توانسته تغيير شكلهاي بسيا ، نسبت داده اند

 .  سني معادل ميوسن بااليي دارندگردند، به احتمال زياد 

از مطالعات پترولوژي و ژئوشيميائي چنين ميتوان استنباط كرد كه ماگماتيسم جنوب خطواره         

توده  واحدي هستند. تنها ماگماييباليخلوچاي هم خوني آشكار را نشان ميدهند و فرآيند تفريق 

ي تا گابرويي دارد )توده بلقيس تمونزوني –گرانوديوريتي  –نفوذي در اين محدوده تركيب گرانيتي 

آباد( و از ماگماي سازنده ريوليت ها و داسيت هاي مجاور در عمق كم نتيجه شده است . تركيب 

اني كبنحوي كه  وآلكالن استكشيميايي اينها با يكديگر مشابهند. نوع ماگماي سازنده اين سنگها كال

فراواني نسبي پتاسيم در اين سنگها  ،كوارتز در اكثر سنگها داراي جايگاه ويژه اي است . عالوه بر آن

سبب شده است كه ماگماي سازنده را كالكوآلكالن پتاسيك قلمداد كنيم . مقدار پتاسيم در اكثر 

 نمونه ها بيشتر از مقدار سديم است . 

كتونيكي گدازه ها بايد به تشكيل كالدراي انفجاري توجه شود كه وجود در مورد جايگاه ت         

و سپس راهيابي سريع  ماگماييبافت پورفيري در اكثر سنگهاي منطقه نشانه توقف ماگما در آشيانه 

آن به سطح زمين است كه زمينه ريز دانه و شيشه اي اين سنگها اين پديده را توجيه ميكند. اين 

هاي عميقي كه در فازهاي كششي در پوسته قاره اي بوجود مي آيند قابل توجيه حالت با وجود شكاف
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فوقاني بجز در نقاط محدودي كه ذكر آن رفت در ساير مناطق  –است . رسوبات ميوسن مياني 

ن پائين ژو تشكيل كالدرا موجب شده است كه رسوبات نئو ماگمايي. وقوع انفجار  مي شودديده ن

. در مناطق مجاور كانونهاي ماگمايي )گنبدها و توده هاي  اكنده گرددهشته شده در منطقه پر

ونيزه هستند و اغلب شيب تند دارند حال آنكه در فاصله ترسوبي كج شده و تكآتشفشاني( اليه هاي 

 دورتر عموما حالت نزديك به افقي دارند . 

فقط از  (dome)خروج حجم فراوان گدازه هاي اسيدي تا حد واسط بصورت گنبد         

شكستگيهاي عميق امكان پذير است و شكستگيهاي شعاعي و حلقوي موجود در محدوده كالدرا مكان 

و جالب اينكه در مركز ، گدازه هاي ريوليتي در حواشي اكثرا  مي باشدمناسبي براي خروج گدازه 

انفجاري  كه با مدل تزريق گنبدهاي سيليسي در كالدراهاي مي شودگدازه هاي تراكيتي ديده 

 را اينگونه مناطق كه شامل گنبدهاي سيليسي ،(1080ميدل موست ) .(1081مطابقت دارد )كلوگ 

معرفي نموده و معتقد است كه گسترش حجم قابل توجهي از  (plug dome)است تحت عنوان 

. باشندمي Volcano – Tectonic – depressionگنبدهاي فوق متعلق به كالدراهاي انفجاري بزرگ يا 

سبب تجمع گدازه هاي ريوليتي در داخل و انباشته شدن  (Volcanic Basin)وجود حوضه ولكانيكي 

آب در داخل حوضه است كه در كنش با ابسيدين هاي خروجي سبب توليد پرليت و پرليتي شدن 

 . مي گرددگدازه ها 

با گدازه ها و  حجم وسيع و گسترده مواد پيروكالستيك در اين زون و همراهي آنها           

همگي فرآيند انفجار آتشفشاني و وجود آشيانه ماگمايي كم  (Subvolcanic)گنبدهاي نيمه عميق 

دارد. معموال شكستگيهاي  (Volcanic Basin)عمق است كه داللت بر وجود گودال آتشفشاني 

پسين معبرهاي مناسب را براي خروج گنبدهاي ماگمايي در وا (Circular structures)حلقوي 

تكتونيكي دارد )گنبدهاي حوالي كورعباسلو( و ميتواند حريم بيروني حوضه  –لحظات پويايي ولكانو 

 آتشفشاني را معرفي نمايد . 

تشكيل و خروج گدازه هاي ريوليتي همواره با انفجار و توسعه گنبدهاي ابسيدين ريوليتي همراه         

ماگما از مناطق عميق بسمت  ،ت باال ايجاد شوداست . زمانيكه شرايط براي حركت ماگما به سم

سطح زمين صعود ميكند. اين عامل بهمراه فشارهاي همه جانبه اي كه از هر طرف بخصوص ژرفا بر 

و  مي گرددار سبب تمركز بخارها و گازها و كف كردن سرپوش غني از مواد فرّ مي شودآن وارد 

،  ه سطح زمين حالت اليه بندي پيدا ميكندرسيدن ببخش فوقاني ماگماي در حال صعود قبل از 

ايجاد سرپوش غني از مواد فرّار  تماس ماگما با آبهاي زيرزميني و فرورو در مسير حركت سبب
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كه وجود درصد بااليي از مواد فرّار  مي شودو در نتيجه بر فشار آشيانه خيزشي افزوده  گرددمي

.  مي گرددتكرار دفعات انفجار و فوران تفرا  سبب فوران تفرا شده است . تعدّد اين پديده موجب

بخش غني از مواد فرّار  مي شودبعد از فوران تفرا كه منجر به باز شدن معبري براي خروج ماگما 

كه در قسمت فوقاني ماگمايي در صعود قرار دارد بصورت پونس هاي درشت حفره و پر از گاز به 

شده و به شكل تقريبا اليه اي در سطح زمين سطح زمين ميرسد و در اطراف دهانه خروج پخش 

 گسترش مي يابد . 

لي آتشفشاني يا الهار نيز گعالوه بر جريانهاي ايگنمبريتي و گدازه هاي آتشفشاني، رسوبات         

د ناشي از شستشوي خاكسترها يا ايگنمبريت توفهاي سطحي و مواد مشاهده مي شود كه ميتوان

آتشفشاني تشكيل يافته و  –از سنگهاي رسوبي  (Ng2)شد. اين سري موجود در آنها تشكيل شده با

درجه( بطور  32تا  5منطقه پهناوري را در بر گرفته است . اين رسوبها با شيب متغير )حدود 

كه با هوازدگي و رنگ سفيد از  مي شوندديده  (Ng1)آذرآواري  –ناهمساز بر روي سري ولكانيكي 

. از نظر ليتولوژي اين رسوبها شامل توفهاي الپيلي و پوميس دار  آنها قابل تفكيك و شناخت است

ستبر اليه در زير و تناوب اليه هاي پوميس و توف و آهك آب شيرين اليه هاي نازك دياتوميت 

كه  مي شود. همراه با اليه هاي نازك دياتوميت، اليه هاي كريستوباليت نيز ديده  در باال ميباشند

متر است. اليه هاي پوميسي كه  2ال دهكده آق قلعه به ضخامت حدود ضخيم ترين آنها در شم

اغلب بصورت پوميس برش بوده و خمير آنها از شيشه و خاكستر آتشفشاني است بصورت دانه هاي 

پرليتي داشته و اين پوميس بافت  ي ي. از لحاظ پتروگرافي در بخشها مي شوندسانتيمتر ديده  4تا  2

 جاري از فوران در خشكي است . ها نتيجه يك مرحله انف

 

 اراضي دشتي استان :

 شامل چهار دشت مغان ، بوده،اراضي دشتي استان كه داراي وسعت قابل توجه 

 ،اندكوهرفتي انباشته شده همگي از رسوبات آبرفتي و اين كه باشند كه با،اردبيل و خلخال ميمشگين

 ولي شرايط تشكيل متفاوتي را پشت سر گذاشته اند .

دشت مغان همانگونه كه ذكر شد داراي پي سنگ اقيانوسي تتيس است كه در اثر بسته 

اين دريا و انباشت رسوبات آبرفتي شكل گرفته است .به همين دليل شامل اراضي مسطح با  نشد

اراضي اين دشت داراي ارتفاع كم و در  ،به دليل عدم وجود كوهزايي در آن .باشدشيب اندك مي

 اد است .هاي آزحد دريا
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بلكه جزو  ،دشت مشگين به لحاظ ژئومرفولوژيكي سطح تراكمي و يا انباشت رسوبات نبوده

اين دشت به صورت درجازا و در اثر فرسايش  ،به عبارتي .سطوح فرسايشي محسوب مي شود

از اين رو اراضي اين دشت به صورت  ،رسوبات الهاري آتشفشاني به صورت پالتو درآمده است

ضخامت كم رسوبات در آن از ويژگي ديگر آن است كه شرايط  و شاهده مي شوندپست وبلند م

از اين رو آبخوان آبرفتي قابل توجهي نيز در آن شكل نگرفته  ، لذا،تشكيل دشت به آن ديكته نموده

 است.

توان يك دشت ساختماني بين كوهستاني محسوب نمود كه در اثر دشت اردبيل را مي

هاي آتشفشاني شكل گرفته و از رسوبات آبرفتي انباشته شده وبه اليتفرونشست عظيم پس از فع

هاي عمق زياد آبرفت و جريان .اي در ميان ارتفاعات سبالن و طالش مشاهده مي شودصورت كاسه

ارتفاعات پيرامون به اين دشت سبب تشكيل آبخوان آبرفتي مناسب شده كه عمده منبع آب زراعي 

 نمايد.دشت را تامين مي

شت خلخال پهنه باريك و كشيده در راستاي شمال و جنوب هم راستا با ساختارهاي د

تكتونيكي منطقه است كه از فرسايش رسوبات رسي و مارني حاشيه سنگور چاي شكل گرفته و 

 ،به دليل شرايط تشكيل فرسايشي .تقريبا مرز شرقي آن با ارتفاعات را گسل خلخال تشكيل داده است

ضخامت كم خاك در اراضي  .وبلند بوده وبه صورت پالتو مشاهده مي شوداين دشت نيز پست 

از  ،پست وبلند سبب گرديده تا امكان تشكيل آبخوان آبرفتي قابل توجه در اين دشت فراهم نشود

برداري از آب رودخانه سنگور مقدور طرف ديگر به دليل پستي و بلندي در اغلب نواحي امكان بهره

 به جز تراس حاشيه رودخانه به صورت ديم كشت مي گردند   نبوده و بيشتر اراضي
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 : لرزه خيزی2

 

  :مقدمه1-2 

 

 رهاي ساختماني رسوبي كشور ايـران داراي پوسـته پـبه طور كلي ايالت آذربايجان از واحد

توان  به دليل نزديكي به محل اتصال صفحه اوراسـيا و ايـران اين امر را مي كه است جنبانتكافو  و 

دهد و در معرض ست كه در اين پديده آذربايجان حد شمالي صفحه قاره اي ايران را تشكيل ميدان

هاي متعـدد قرار گرفته است .زلزلـه اي نيروهاي تنشي بيشتري ناشي از  برخورد اين دوصفحه قاره

را  هاي كوهستانيهاي رخداده شده در قرن بيستم و تلفات ناشي از آن و حتي ريزشتاريخي و زلزله

 اي و تجمع انرژي و رها شدن يكباره و يا بطئي آن نسبت داد.توان به حركات پوستهمي

 هاي تـاريخي وبراي ارئه سيمايي از وضعيت لرزه خيـزي اسـتان بـه بررسـي زلزلـه ،در اين بخش

گيرد تـا عـالوه قرن اخير در استان اردبيل خواهيم پرداخت .اين امر به اين دليل صورت مي پيشينه

هاي هلـهاي واقع شـده بـرآوردي از زلزارائه پيشنه لرزه خيزي استان بتوان بر اساس تحليل زلزلهبر

اي اسـت كـه در هركجـا زلزلـه اي وجود دارد و آن ايـنزيرا اصل ساده، احتمالي را به دست آورد

از ايـن رو امـروزه  در مطالعـات لـرزه خيـزي بررسـي  .احتمال تكـرار آن وجـود دارد ،حادث شود

  هاي رخ داده در يك منطقه از اهميت بااليي برخوردار است .لزلهز

ونيكي ، تزيكي در آذربايجان نشان مي دهد كه اين منطقه ازلحاظ تكيوفئمطالعات مختلف ژ

موسوم به كمربند زلزله آلپ ، هيماليا قرار  يكي از مناطق بسيار جوان آسياست و در كمربند زلزله

تركيه  يانه اقيانوس اطلس شروع مي شود پس از عبور از مناطق آلپ م دارد . اين كمربند كه از

جزايـر فيليپـين  تبت به منطقـه شمال هندوستان  -افغانستان پاكستان  ايران  آذربايجان 

ايـن نـوار را محـل برخـورد و جـوش  رسيده و نوار عريضي را بوجود مي آورد. در واقع مي تـوان

 زلزله هاي تاريخي آذربايجان و همچنين زلزله هاي قرن جاري صفحات كره زمين دانست .بررسي

وجود دارد . مطالعات  آذربايجان نيز نشان مي دهد كه حركات فيزيكي پوسته آذربايجان هنوز هم

عـالوه بـر ركـات خفيـف زمـين ،حركات و ريزش كوهها در آذربايجان نيز نشان مـي دهدكـه ح

 خلخـال ،بهـاي گـرم اردبيـل ،ه نيـز متجلـي اسـت آمنطق در ريزش و حتي شكاف كوههاي،زلزله

صايين قاال و غيره نشـان ديگـري ازفعاليتهـاي سارسكند ،،خويسلماس، ، زنجان بستان آباد،،سراب

واقعيت است كه جاي جاي آذربايجـان ن تمام اين شواهد بيانگر اي دارد. تكتونيكي نوين در منطقه
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ريب و ويراني است و روزي فرا خواهد رسيد كه مناطق به همواره به طور بالقوه در معرض خطرتخ

كما اينكه هراز چند كنوني آذربايجان ، حركات مخرب زمين را تجربه خواهند كرد ، الح آرامطاص

بوده ايم .متاسفانه اكثـر منـاطق پـر جمعيـت آذربايجـان نظيـر تبريـز  گاهي شاهد اين وقايع تلخ

جوان و  فعال ، ناطق بسيار فعال تكتونيكي و در كنار گسل هايخوي و زنجان در مسلماس ،اردبيل،،

مناطق و حتـي ديگـر منـاطق در معـرض  . بنا بر اين آگاه كردن مردم اينشده اند توانمند ساخته

مقابله با اين بالي طبيعي چه از نظـر مهندسـي سـاخت وسـاز  و چگونگي پديده خطر كمتر با اين

شبكه هاي آب وفاضالب ،مخابرات و شبكه بزرگراهها ،ت و گاز ،هاي نفلوله سازي، شامل ساختمان

نكات ايمني و آموزش آهن ، و چه از نظر بررسي  شبكه را هبنادر ،فرودگاهها ،،ر زمينيكابل هاي زي

يك وظيفه اساسي براي هـر متخصـص ميزان خسارات و تلفات جاني ، براي كاستن ،همگاني زلزله

  زلزله ميباشد .

هسـتند .  يادي گسل محلي در آذربايجان قرار دارد كه اكثرا  داراي پتانسيل زياديزتعداد 

مانند گسل جنوب سلماس ، زنجان ، سلطانيه ، شمال ميشو ، وار ،ايپك ، پسوه ، جنوب اهر ، جنوب 

در نوسـان  5/0تـا  5/6ميشو ، سراسكند، شمال سلماس ، مغان وهرزويل كه با پتانسيل لرزه زايي 

در آذربايجـان  گسلها در طول تاريخ آذربايجان ، فعال بوده اند كه متأسـفانه بي شك اينهستند .

آن هـم بـه صـورت  ،فقط زلزله هاي سده دوم ميالدي به بعد) حدودا  از هزار و هفتصد سال قبل(

در طي اين زلزله ها ، بسياري از مناطق آذربايجان باتراكم  ثبت شده است. كامال  جزئي و مغشوش

ر باالي انساني تخريب و جمع كثيري در هر زلزله كشته شدند .مثال  تنها شهر تبريـز در طـي بسيا

م بـه  1641و م 1082م ،  1021م ،  1242م ، 858م ،  634تاريخ بيش از شش بار در سالهاي 

هجري  282شوال  15ميالدي ) 803كلي تخريب و جمع كثيري كشته شدند . همچنين زلزله هاي 

 م ماكو 1600وان ،  وم  سراب  1503گنجه ،  ميالدي 1130ميالدي اردبيل ، 803قمري( دوين، 

م  1863م ميانــه ، ،1844مــيالدي وان 1843م ســلطانيه ،  1823م  مرنــد ،  1086 ،و چالــدران

م  گـروس و تخـت  1882ميانه ،    1800 ،(1305اردبيل ) دقيقا  در همان محل زلزله اسفند سال

هجـري 1320) برابـر بـا  1032خوي شهر شـاماخي ،  1022 -1022، م  خلخال  1806،سليمان

لرزه زمين ساخت آن ،  اردبيل در تاريخ زلزله هاي  آذربايجان و بررسي 1305 وشمسي( سلماس 

ت ما از زلزله هاي تاريخي متأسفانه بـر پايـه اجاي مباحثه فراوان دارد . عليرغم اين موارد ،اطالع

. با پيشرفت علم زلزله شناسي و ثبت دستگاهي زلزله هاي جهان  نيست يك مشاهده علمي استوار

وارد يك دوره  يك اشل مناسب براي بررسي بزرگي زلزله ها ، زلزله شناسي در آذربايجان و تهيه
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دستگاه در خاورميانـه را مربـوط بـه  جديدي شد . خوشبختانه مي توان ثبت اولين زلزله به وسيله

 سرزمين آذربايجان دانست .

دقيقـه چهـارم اكتبـر 0و  10توانست زلزله  (Cacaiatoreستگاه زلزله نگار نوع كاچاتوره )د

پايگاه زلزله نگاري كه توسـط كنسـول روس  ميالدي تبريز را به خوبي ثبت كند . اين 1856سال 

بـراي  توانسـت ،بـود هم در تبريز به كار انداخته شد 1855در اوايل سال  (ن.خانيكوف ،)در تبريز

 ي بعد زلزله هاي آذربايجان را ثبت كند سالها

 

 :بررسی رخدادزلزله در استان اردبيل 1-1-2

 

اي كه براي شهر اردبيل در منابع تاريخي ثبت گرديده و در دسترس قرار قديمي ترين زلزله

ثبت است كه در اين زلزلـه  .ميالدي واقع شده است 803ايست  كه در سال دارد مربوط به زلزله 

 داشته است .هاي آن تا يك سال پس از زلزله ادامهفر كشته شده و پس لرزههزاران ن

ميالدي است كه ايـن  1863زلزله  ،زلزله ثبت شده ديگري كه در منابع به آن برخورد شد

زلزله نيز خسارات سنگيني به بار آورده است . در اين زلزله بخصوص دهستان هير آسـيب فـراوان 

.آبادي دليلر به كل ويران گشته ونيمي از هير ويـران شـده و  ندشته شدتن ك522ديده  و در نيارق 

نفر  كشته گزارش شده  1222جمع كشته شدگان بالغ بر  و تن از ساكنين آن كشته شده است 128

اند.اين زلزلـه در شـهر لنكـران در ها ترك برداشتهاست.در اردبيل خسارات سنگين نبوده ولي خانه

 ها به شدت به نوسان در آمده.طور كامل احساس شده وچراغها ي خانه كيلومتري  به 82فاصله 

لرزه شديدي در منطقه خلخال روي داده است.در شب دوم ژانويه پيشنيز زلزله 1806ژانويه   4در 

ويرانگري در خلخال و روستاهاي  مسير علياي سنگور چاي تا پيرزمان و هل آباد رخ داد كه ويراني 

در اردبيـل خسـارات در حـد و  تن جـان دادنـد 322آباد به طوري كه در سنگ ،زيادي به بار داد

لـرزه در قـزوين و تبريـز نيـز  ايـن پـيش .ويراني چند خانه و ترك در دژ شهر گزارش شده اسـت

بلكه گستره  ،هاي آسيب ديدهلرزه اصلي نه تنها روستا ،احساس شده است.دو شب پس از اين واقعه

نفـر جـان باختنـد  822گيوي به كل ويران شـدو ،واقعه اين يران نمود.درجنوب خاوري را به كل و

لـرزه  در ايـن زمـين. نفـر كشـته شـدند1122وروستاها تا سكر آباد و هل آباد و ايلخچي ويـران و 

لرزه در تهـران   ها زمين فرو نشست كرده .اين زمينسنگريزش هاي بزرگ گزارش شده و در دشت

 14ماه ادامه داشت و پس لرزه  0ها به مدت لرزه ز احساس شد .پسو كرانه جنوب باختري خزر ني

 ها افزوده است. تر بوده و بر تعداد كشتهژانويه از همه سنگين
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زلزله ويرانگر و بزرگ براي شهر اردبيل در منـابع در دسـترس  3بنابراين  تا قرن نوزدهم  

هاي زمين و خسارات انـدك بـوده د تكانهاي واقع شده در حآورده شده است و احتماال  بقيه  زلزله

لـت آذربايجـان اهاي تـاريخي در اياز طرف ديگر همانگونه كه در مقدمه ذكر شد ثبت زلزله. است

نگارها با شبكه بندي مناسب تقريبـا  اما از قرن نوزده به بعد و نصب لرزه، داراي نواقص زيادي است

هاي فـوق بـراي اسـتان اطالعـات زلزلـه ،ين بررسيه اند .در اهاي رخداده شده ثبت شدتمام زلزله

موقعيت مركز آنها نسبت به استان جانمايي شـده  GISآوري و در سيستم اردبيل و حاشيه آن جمع

استان اردبيل نشـان داده شـده  ها نسبت بهمركز كانوني اين زلزله  (2-3)است كه در نقشه شماره 

هيـر و  1863پهنـه هـاي آسـيب ديـده در زلزلـه  نيـز(2-2( و )2-1در نقشه هاي شـماره ) .است

   (2-1)همچنـين جـدول شـمارهخلخال نشان داده شده است.  1086هاي آسيب ديده در زلزله پهنه

 دهدها را نشان مينيز مشخصات اين زلزله
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(: زلزله های رخداده شده 2-1جدول )  

عمق  طول عرض روز ماه سال رديف

 نونکا

 بزرگی)ريشتر(

 2 33 23و 77 37و 73 31 12 1732 1

 2 72 26و 13 36 1 11 1737 2

 7 76 26و 3 37و 76 11 12 1737 3

 7 76 26و 22 37و 73 3 2 1731 2

 1 32 26و 7 33و 13 2 11 1736 7

 7 11 23و 26 36و 33 21 11 1737 1

 7 33 26و 62 36و 32 6 11 1737 3

 7 33 26و 72 33و 6 23 6 1737 6

 2 33 26و 31 31و 61 23 6 1761 7

 2 23 26و 62 36و 71 17 2 1761 11

 1 21 26و 77 36و 17 2 7 1761 11

 7 33 27و 11 36و 16 7 7 1761 12

 2 33 27و 12 36و 16 12 7 1761 13

 7 33 26و 31 37و 12 2 2 1763 12

 2 33 26و 63 33و 16 16 3 1762 17

 7 33 26و 73 33و 63 31 7 1762 11

 7 21 26و 22 36و 1 3 2 1767 13

 7 33 26و 33 37و 3 7 7 1767 16

 7 33 27و 13 33و 72 2 11 1767 17

 7 33 27و 1 37و 33 7 2 1767 21

 7 31 26و 12 36و 66 23 1 1761 21

 7 61 26و 12 36و 17 7 11 1761 22

 2 33 26و 13 37و 11 7 1 1761 23

 7 33 27و 12 36و 11 27 2 1761 22

 2 33 27و 16 36و 11 27 2 1761 27

 2 33 26و 13 36و 12 12 2 1763 21
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 (: زلزله های رخداده شده2-1ادامه جدول )

عمق  طول عرض روز ماه سال رديف

 کانون

 بزرگی)ريشتر(

 1 11 23و 62 33و  7 6 1 1767 23

 7 11 23و 77 36و  27 22 7 1771 26

 2 33 26و 17 36و 72 2 6 1771 27

 2 33 26و 23 36و 2 2 6 1771 31

 7 11 26و 37 33و 27 21 1 1771 31

 7 11 26و 62 33و 26 1 3 1771 32

 7 11 26و 62 33و 26 1 3 1771 33

 2 11 26و 63 33و 31 21 1 1771 32

 7 11 26و 67 33و 21 22 1 1771 37

 2 11 26و 61 33و 11 2 3 1771 31

 7 11 26و 73 33و 36 13 7 1771 33

 2 11 26و 72 33و 33 23 1 1771 36

 7 11 26و 71 33و 31 21 1 1771 37

 7 11 26و 71 33و 21 21 1 1771 21

 2 11 27و 16 33و 27 21 1 1771 21

 1 11 27و 12 33و12 21 2 1771 22

 1 33 23و 63 33و36 23 7 1771 23

 2 33 26و 17 36و33 6 12 1771 22

 7 11 26و 22 37و 62 1 1 1771 27

 2 33 23و 17 33و 62 21 2 1772 21

 2 33 23و 31 33و77 1 11 1772 23

 7 11 23و 77 33و7 6 2 1773 26

 2 33 26و 7 36و72 1 7 1773 27

 7 11 26و 31 36و17 2 11 1772 71

 2 13 26و 32 37و63 21 1 1777 71

 2 33 26و 33 37و7 23 1 1777 72
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 (: زلزله های رخداده شده2-1ل )ادامه جدو

عمق  طول عرض روز ماه سال رديف

 کانون

 بزرگی)ريشتر(

 2 31 26و  72 37و 71 27 12 1777 73

 7 32 26و 71 36و 71 13 6 1777 72

 7 33 26و 72 37و 13 23 7 1777 77

 7 27 23و 33 37و 13 22 2 1771 71

 2 33 26و 17 33و 7 26 7 1771 73

 7 71 26و 32 36و 77 3 1 1771 76

 2 11 23و 6 36و 12 26 2 1773 77

 7 11 23و 63 33و 63 26 2 1773 11

 7 11 23و63 33و 61 2 3 1773 11

 7 11 23و 71 33و 71 21 3 1773 12

 2 11 23و 77 33و 72 26 2 1773 13

 1 11 26و 12 33و 66 7 3 1773 12

 1 11 26و 17 36و 16 26 2 1773 17

 7 11 26و 13 33و 73 12 7 1773 11

 2 11 26و 1 36و 17 6 2 1773 13

 2 33 26و 32 36و  33 26 7 1773 16

 2 71 26و 31 36و 13 13 2 1773 17

 2 11 26و 67 33و 13 22 6 1773 31

 3 33 26و 71 33و 63 1 2 1773 31

 1 21 26و 71 36و 32 7 3 1773 32

 7 33 26و 12 36و 67 7 3 1776 33

 7 72 26و 32 33و 17 26 2 1776 32

 7 71 27و 13 37و 17 23 2 1776 37

 7 17 26و 31 37و 12 12 11 1777 31

 7 31 26و 13 36و 71 3 11 1777 33

 2 33 26و 17 33و 77 17 7 2111 36
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 (: زلزله های رخداده شده2-1ادامه جدول )

عمق  طول عرض روز ماه سال رديف

 کانون

 بزرگی)ريشتر(

 1 33 26و  1 37و  21 27 11 2111 37

 2 33 26و 13 33و  71 11 2 2111 61

 7 77 26و  23 37و  77 21 3 2111 61

 2 33 27و  17 33و  33 26 1 2111 62

 7 33 23و  21 37و  12 12 1 2111 63

 7 73 26و  12 36و  72 27 11 2111 62

 2 33 26و 11 36و  22 22 1 2112 67

 2 13 26و  77 36و  27 1 1 2112 61

 7 21 27و  12 33و  72 7 1 2112 63

 2 7 23و  16 33و  62 12 7 2117 66

 7 12 23و  6 33و  3 21 7 2117 67

 2 37 26و  31 36و  61 21 7 2117 71

 2 31 26و  16 37و  72 27 7 2111 71

 2 37 26و  13 36و  62 2 12 2111 72

 7 7 26و 72 33و  13 7 11 2111 73

 

 

 

مـيالدي  2226تا سال  1004بين سالهاي  ؛شوده كه در اين جدول مشاهده مينهمانگو

رخ داد زلزله در استان و پيرامون آن به وقوع پيوسته كـه  03سال تعداد  32يعني در طي حدود

يعني بر اثـر زلزلـه بـه طـور  .يا تقريبا  به طور متوسط سه زلزله در سال است 2.0بيانگر حدود 

ر سال بدون توجه به خسارات به بار آمده سه بار استان اردبيل لرزيده است كه بيانگر متوسط ه

ها را نسبت به سـالهاي پراكنش زلزله (2-1)تعداد باالي زلزله در اين ناحيه است..نمودار شماره

 مختلف نشان داده است.
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 (2-1نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  بـه تعداد زلزلـه 1000و  1002سالهاي  در ،شودهمانگونه كه در نمودار مشاهده مي

زلزله پر تكـاپوترين سـال را بـراي  13و  15اي افزايش داشته و به ترتيب با طور قابل مالحظه

اي زلزلـه 2224و 2223 ، 1082 ، 1081، 1000اند .درعوض در سالهاي استان اردبيل رقم زده

درصـد  16زلزله وجودداشته كه  سال بدون 5سال آماري  32يعني در طي  .گزارش نشده است

درصد سالها حداقل يك زلزله ثبت شده كه  84سال الباقي يعني  20شود ودر سالها را شامل مي

نشان داده   (2-2)هاي ثبت شده در نمودار شماره بررسي كانون عمقي زلزله  آمار بااليي است .

 شده است .
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 36هاي بررسي شـده يعنـي زلزله از زلزله 34تعداد  ،ار مشخص استهمانگونه كه در نمود

كيلومتري هستند كه عمق متوسط بـراي كـانون زلزلـه محسـوب  33درصد داراي عمق كانوني 

كيلـومتر  12درصد آمار بررسـي شـده داراي عمـق كـانوني  20زلزله يعني  26شود وتعدادمي

 86تـا  1ها داراي كانون عمقـي بـين زلزله بقيه .شوندهاي سطحي محسوب ميهستند كه زلزله

تـوان بـه طـور كلـي هاي اسـتان را ميزلزلـه ،با توجه به ايـن آمـاركه اندكيلومتر گزارش شده

بندي نمود..بايستي توجه داشت كه هرچقدر كـانون هاي با عمق كانوني كم تا متوسط طبقهزلزله

هاي اسـتان بـر زلزلـه ،بنابراين ،هد بودزلزله سطحي باشد آثار تخريبي بر روي زمين بيشتر خوا

هاي با خطر باال محسوب مـي شوند.بررسـي متوسـط بزرگـي اساس عمق كانون آنها  جزو زلزله

دهـد كـه ايـن هاي غالـب اسـتان ( نشـان ميكيلومتر )زلزله 33و  12هاي با عمق كانوني زلزله

شوند .يعني ي متوسطي محسوب مياند كه زلزله هاريشتر بوده 4.5ها داراي بزرگي در حد زلزله

 اند ولي از بزرگاي متوسط برخوردار هستند.ها داراي كانون كم عمقي بودههر چند اين زلزله

بررسي بزرگترين زلزله رخدادي منطقه نشان مي دهد كه حداكثر زلزلـه ثبـت شـده بـراي 

 ،1082، 1008ريشتر داشـته كـه مربـوط بـه سـالهاي  6.5استان و پيرامون آن بزرگاي حدود 

حـداكثر زلزلـه محتمـل بـر اسـاس  ،از اين رو بر مبناي آمـار .ميالدي بوده اند 1008و  1000

ها به اين توان در نظر گرفت و در طراحي سازهريشتر مي 6.5خيزي منطقه را حدود پيشينه لرزه
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هاي زلزلـهريشتري بيشترين فراواني را در ميان  5هاي با بزرگي متوسط زلزله .نكته توجه داشت

ها درصـد زلزلـه42ها را شامل مي شوند و درصد از زلزله 48به طوري كه  ،اندثبت شده داشته

ناحيـه را  ههاي رخـدادتوان عمده زلزلـهمي ،از اين رو .ريشتري هستند 4داراي متوسط بزرگاي 

معبندي نمود توان مجموع مطالب باالرا اينگونه جمي ،ريشتر در نظر گرفت.   بنابراين 5تا 4بين 

: 

    3متوسط رخدادزلزله در هر سال  

                ريشتر 5/6حداكثر زلزله ثبت شده 

 كيلومتر 33و  12ها  بيشترين عمق كانوني زلزله 

 ريشتري 5تا   4ها         بيشترين فراواني زلزله 

 

 :پهنه بندی خطر زلزله در استان اردبيل بر اساس زلزله های واقع شده2-1-2

 

هاي رخداده شده بندي خطر زلزله در استان اردبيل بر اساس زلزلهر اين بخش به پهنهد

زايي آنها و فقط بـر اسـاس هاي منطقه و قابليت لرزهيعني بدون توجه به گسل ،خواهيم پرداخت

در ايـن  هاي بيشتري ثبت شده مشخص گرديده است .هايي كه در آنها زلزلهها پهنهآمار زلزله

هاي اين پديده فرض شده و در واقع يك نوع ارزيابي تك نهاي زلزله به عنوان چشمهروش كانو

اسـاس طبقـه   ،گيرد .در ايـن روشها را در نظر ميفاكتوري از زلزله است كه فقط كانون زلزله

زلزلـه ثبـت شـده بسـيار  بندي بر اين مبنا انجام گرفته كه امكان وقوع زلزله در محلي كه قبال 

بسـياري از نقـاط در  ،به عنوان مثـال .هايي نيز استما اين روش داراي محدوديتممكن است ا

اي در آنهـا ولي تا كنـون زلزلـه ،ي هستنديروي زمين هستند كه داراي پتانسيل لرزه خيزي باال

هاي ثبت شده در جنوب غربي دشت اردبيـل مربـوط بـه زلزله ،به عنوان مثال .ثبت نشده است

گرفـت نتـايج بندي بر اساس آمار قبل از اين سال انجـام ميو اگر پهنهبه بعد است  1000سال

توانـد هاي لـرزه زايـي ميولي به هر حال كانونهاي زلزله به عنـوان چشـمه، شدديگري ثبت مي

هاي هاي مستعد را مشخص نمايد .بر اين اساس و با مبنا قرار دادن زلزلـهحداقل بخشي از پهنه

 (2-4)باال در استان اردبيل مشخص شده كه به شرح نقشـه شـماره  هاي با خطرثبت شده پهنه

هاي جعفر آباد و بيلـه شهر ،مي باشد.همانگونه كه در نقشه مشخص است در شمال شرقي استان

هاي اردبيل ،نير ،نمين ،سرعين ،هير و آبيبگلو و در سوار،در مركز استان ناحيه وسيعي شامل شهر

انـد .در ايـن هاي با خطر وقوع زلزله باال قرار كرفتهل  در  پهنهجنوب شرقي استان كلور و خلخا

هاي پيرامون را در بر گرفته است به لحـاظ ميان پهنه مياني كه شهر اردبيل مركز استان و شهر

زيرا به دليل حضور شهر اردبيل به عنوان مركز استان سبب شده تا  ،خطر زلزله قابل تعمق است
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از ايـن رو  ،هاي شـديد اسـتان تبـديل شـوداي عمراني و بارگـذاريهاين محل به قطب فعاليت

ها بايستي مد نظر قرار گيـرد و حتـي االمكـان ها و بارگذاريرعايت مسائل فني در طراحي سازه

 هاي مهم و حساس در اين ناحيه جانمايي نگردد.سازه
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 های منطقه :گسل3-1-2

 

در گستره اسـتان و ( ajor)هاي اصلي رفي گسل ها در اين قسمت به معدر بررسي گسل

اند ولي به ها هرچند در خارج از استان واقع شدهبرخي از اين گسل .پيرامون آن خواهيم پرداخت

.متاسفانه در مورد اثـرات پرداخته شده استخيزي استان به بررسي آنها دليل تاثير آنها در لرزه

تان اطالعات بسيار كم در دسترس است به طوري هاي اسهاي محدوده طرح بر زمين لرزهگسل

تالش و تاثير آن بر زمين لرزه محدوده طـرح اطالعـاتي  -اكه فقط در مورد فعاليت گسل آستار

هـاي اسـتان ها و تاثير حركـات آنهـا بـر زمـين لرزهباشد ودر مورد ساير گسلدر دسترس مي

 اطالعات موثقي در دست نيست .

هاي جنـوب شـرقي م نمود :گسلتوان به سه دسته تقسيظ موقعيت ميهاي استان را به لحاگسل

هاي غربي كه در خارج مرز استان وجنوب سـراب واقعنـد و هاي شمالي آن و گسل، گسلاستان

ها با هم متفاوت بـوده و ويژگـي آنهـا بـه اند .روند اين گسلبه سمت استان اردبيل كشيده شده

 شرح ذيل است .

 
 شرقی استان  قی و جنوبهای شر:گسل1-3-1-2

جنوبي هستند و ارتفاعات موجـود در ايـن ناحيـه  -ها عموما داراي روند شمالياين گسل

به همين دليل ناحيه شـرقي و جنوبشـرقي اسـتان  ،كنندها تبعيت مياستان نيز از روند اين گسل

 داراي روند متفاوت نسبت به ارتفاعات شمالي هستند.

ي ارتفاعات جنوب و جنوب شرقي استان و روند بجنو -شمالي (، روند2-1تصوير شماره ) 

 غربي آن در ارتفاعات شمالي استان را نشان مي دهد. –شرقي 
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غربی آن در ارتفاعات شمالی (: روند شمال جنوبی ارتفاعات جنوب و جنوب شرقی استان و روند شرقی 2-1) تصوير

 استان
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 تالش اگسل آستار:2-3-1-2

جنوبي در قسمت شمالي خود است و به سمت جنـوب اين گسل داراي راستاي شمالي 

گيرد ودر بيرون مرز خاوري استان واقـع جنوبشرقي به خود ميغربي ل چرخيده و راستاي شما

به طوريكه از جمهوري آذربايجان  ،كيلومتر برآورد شده است 162است . درازاي آن در حدود 

يابد.اختالف ارتفاع بارز ستيغ كوههاي تالش با دامنه آنها در يـك ميشده و تا فومن ادامهشروع 

 ولي است.قباشد كه داراي جنبشهاي شافاصله كم در اثر سازوكار اين گسل مي

اين گسل داراي سازوكار فشاري با شيب به سمت باختر است و تحت تاثير ايـن گسـل 

اند .احتمـال سه بر روي رسوبات كواترنر دشـتي رانـده شـدههاي كرتاهكآسازندهاي پالئوژن و

بيل بـا سياه 4/11/1008لرزه  ريشتر و زمين 5.2با بزرگي  14/6/1003هاي تاريخي داردزلزله

 5را بـا بزرگـي  1386تيـر مـاه  22ريشتر در اثر اين گسل بوده است.همچنين زلزله  6بزرگي 

توان به اين گسل نسبت مين را لرزاند )عنبران( ميريشتر در شهر لنكران كه روستاهاي اطراف ن

هاي اخير در رابطه با اين گسـل و جنبـا بـودن آن و بـا ههداد .با توجه به سه زلزله بزرگ در د

ها در پيرامون اين گسل بايستي نسبت به فعاليت مجدد آن هوشـيار عنايت به تراكم زياد روستا

هاي اين گسـل در بسـتر زلزله ،لزله شناسي ايران (بود.حتي برخي معتقدند )زارع رئيس مركز ز

 هاي كوچك در سواحل اين دريا شود.تواند سبب سوناميدرياي خزر  حتي مي

توانـد به هر حال فعاليت اين گسل بر ناحيه شـرقي اسـتان از شـمال تـا جنـوب آن مي

اردبيل( به دليـل تاثيرات مخرب داشته باشد و در ناحيه مياني مرز شرقي استان )محور آستارا 

 تواند شديد تر باشد.نزديكي اين گسل به مرز استان اردبيل، اين تاثير مي

 
 :گسل تاتاورود3-3-1-2

جنوبشـرقي و بـا طـول اين گسل به صـورت رانـدگي بـوده و بـا راسـتاي شـمالغربي 

كيلومتر در غرب فومن قرار دارد.شيب اين راندگي به سمت شرق تا شمال شرقي است و در 82

هاي كرتاسه رانده شده است .با اينكـه گزارشـي هاي پالئوزوئيك بر روي سنگاستاي آن سنگر

در پيرامون آن در دسترس نيست ولي فعاليـت احتمـالي آن  در مورد فعاليت اين گسل و زلزله

 .تواند جنوب خاوري استان را تحت تاثير قرار دهدمي

 (، اين گسل را نشان مي دهد.2-2تصوير شماره )
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 :گسل نور2-3-1-2        

رسد اين گسل به اشتباه در منابع به اين نام آورده شده و نام صحيح آن نئور به نظر مي

كيلـومتر و 112باشد .اين گسل بـه طـول است كه نام درياچه زيبايي در خاور استان اردبيل مي

چه نئـور تـا مـرز شـمالي جنوبي در باختر گسل گيوي واقع شده و از شمال دريا -راستاي شمالي

ري ائوسن  را در مرز حوضه آبريز اهاي آذر آواين گسل در مسير خود سنگ .استان ادامه دارد

اي منطقه با ايـن گسـل در دسـت خزر و قره سو  بريده است. مستنداتي در زمينه ارتباط زلزله

 نيست .

 (، گسل نئور را نشان مي دهد.2-3تصوير شماره ) 
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 :گسل گيوی7-3-1-2  

. كيلومتر دارد 142جنوبي است و طولي نزديك به  -اين گسل نيز داراي راستاي شمالي

هاي آتشفشاني در شرق و رسوبات نئوژن را در غرب اين گسل مرز رسوبات مزوزوئيك و سنگ

امـا  ،خيزي اين گسل در دسترس نيسـتخود تشكيل داده است.داده سني دقيقي و يا سابقه لرزه

استان دقيقا  بر اين گسل واقع است كـه ايـن مسـئله  1806و  1863هاي تاريخي زلهرومركز زل

رسد زلزله تاريخي خلخال كه پيشـتر بيـان دهدو به نظر مياحتمال جنبا بودن آن را افزايش مي

 .در اثر سازوكار  اين گسل رخداده است و ويراني هير در اثر حركات اين گسل بوده  است ،شد

 (، گسل گيوي را نشان مي دهد.2-4تصوير شماره)
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 های شمالی استان : گسل1-3-1-2

 -لو( وصلوات داغ با روند شرقياين گسلها در شمال استان و در ارتفاعات گرمي )خروس 

اند.سه گسل اصلي در اين محل شناسايي اي حد فاصل دشت مغان و اردبيل را بريدهههغربي كو

 :باشندشده كه به شرح زير مي

 
 های غرب استان :گسل3-3-1-2

در مرز غربي استان اردبيل با استان آذربايجان شرقي و در جنـوب سـراب دو گسـل  

هاي اخير استان با فعاليت آنهـا شوند كه احتمال دارد زلزلهاصلي با سازوكار فشاري مشاهده مي

 ها به شرح زير است :مشخصات اين گسل .در ارتباط باشد

 

 گسل ه يس:

روند اين گسـل  .وش قرار داردقندگي هريس در جنوب سراب و در يال شمالي كوه بزرا  

كيلـومتر  61طول اين گسل در حـدود  .باختري بوده و شيب آن به سمت جنوب است -خاوري

 .هاي آتشفشاني ترسير بر روي رسوبات كواترنر رانـده شـده اسـتاست و در راستاي آن سنگ

 سل گزارش نشده است .خيزي دقيقي از اين گداده لرزه

 

 وش :قگسل بز

كيلومتر بـوده وداراي  02طول آن و نام اين گسل از كوهي به اين نام گرفته شده است   

در راسـتاي ايـن گسـل و  روند خاوري باختري است. شيب عمومي آن به سـمت شـمال اسـت

ده هاي آتشفشاني ائوسـن بـر روي رسـوبات آبرفتـي پليوستوسـن  رانـده شـده اسـت .داسنگ

شـايد  ،خيزي دقيقي از اين گسل نيز گزارش نشده است .هرچند همانگونه كه اشـاره رفـتلرزه

به بعد جنوبغرب دشت اردبيل را بتوان به فعاليت اين گسـل و يـا گسـل  1002هاي سال زلزله

 هريس ارتباط داد.

رج در خـا ،هاي اصلي و بزرگ در اسـتانعالوه بر وجود گسل ،همانگونه كه مشاهده شد  

هاي اصلي و بزرگ مشاهده مـي شـود كـه ايـن امـر خطـر هاي شرقي و غربي آن نيز گسلمرز

 زايي استان را تقريبا  در تمام نواحي استان باال برده است.لرزه

 (، گسلهاي اصلي شمال استان را نشان مي دهد.2-5تصوير شماره )  
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 :برآورد خطر زمين لرزه2-1-2

 

لرزه استان از گزارش لرزه خيزي طرح كالبدي وزارت مسـكن  براي برآورد خطر زمين  

براي اسـتان  Bخيز پارامتر لرزه ،غرب كشور استفاده شده است.در اين گزارشل براي پهنه شما

اردبيل  از روش برآورد احتمال بيشينه با استفاده از توابع توزيع انباشـتي دوكرانـه گـوتنبرگ 

دهد ورد اين پارامتر است .نتيجه حاصله نشان ميآبراي برريشتر استفاده شده كه روش مناسبي 

باشد .اين پارامتر فراواني زمين لـرزه مي 1/1كه ميزان اين پارامتر براي استان اردبيل در حدود 

ريشتر محاسبه شده  1/4دهد .با اين محاسبه بزرگاي زمين لرزه آستانه را دريك پهنه نشان مي

برآورد گرديده است كه با نـرخ محاسـبه از روش  56/2هرسال  و نرخ رويداد زلزله آستانه در

 آماري در سطور قبلي همخواني دارد.

برآورد بيشينه شتاب براي سطوح مختلف طراحي در اين مطالعه  براي سطوح مختلـف   

 طراحي به شرح زير است :

 

 :D.B.L )سط  مبناي ط احي) -

شـود واز در طول عمر بنا محاسـبه مياحتمال حداقل يك زلزله  ،براي اين سطح طراحي  

ره بازگشت زلزله وگيردو ددرصد در اين محاسبات  مبنا قرار مي 64تا  22اين رو احتمال رخداد

بيشينه شتاب حركت زمين بـا دوره بازگشـت  ،شود .با اين مقدماتساله در نظر گرفته مي 522

به شـده اسـت. در ايـن سـطح براي اكثر نواحي اسـتان محاسـ g/. 3/. تا2ساله در حدود  522

 شود.خسارتي به سازه در اثر زلزله وارد نمي ،طراحي

 

 ((M.D,Lحداكث  سط  ط احي-

احتمال وقوع زلزله در عمر مفيد سازه اندك است .براي اين سطح احتمال  ،در اين سطح  

ســاله در نظــر گرفتــه  1222گيــرد و دوره بازگشــت درصــد مبنــا قــرار مي 22تــا  12وقــوع 

ولـي ايـن  ،اي كه در اين سطح طراحي مي شود خسـارتي وارد شـودد.ممكن است بر سازهشومي

خسارت به نحوي خواهد بود كه بتوان سازه را مرمت نمود.ميزان بيشينه شتاب حركت زمين در 

 g/. 45/. تـا 35در حـدود   (اين سطح براي نـواحي غـرب اسـتان)نير و مشـگين و جنـوب آن

اين ميـزان بـرآورد شـده  g/. 35/. تا 24اردبيل و خلخال در حدودمحاسبه شده و براي نواحي 

 است.
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 (M.C.Lحداكث  سط  باور ك دني )-

درصـد احتمـال  12ود كمتـر از داحتمال رويدادحركت زمين در اين سطح كم و در حـ  

ممكـن  ،شود.در اين سطحساله محاسبه مي 2222و دوره بازگشت  وقوع در نظر گرفته مي شود

ازه خساراتي وارد شود ولي سازه نبايد فـرو ريـزد و معمـوال اين سـطح بـراي كنتـرل است به س

اي نـواحي شود .براساس اين سطح بيشنه شتاب حركت زمين برپايداري سازه در نظر گرفته مي

بقيه نواحي اسـتان  براي در نظر گرفته شده و g/. 4/. تا 5(در حدود غرب استان )مشگين و نير

 منظور شده است. g/.4/. تا 3 اين مقدار در حدود

 
 :پهنه بندی خطر زلزله 1-2-1-2

زايي استان و با استعانت از نقشه بيشـينه  هاي لرزهپايه اطالعات موجود و سرچشمهبر    

خيزي در مطالعات طرح كالبدي پهنه بندي شـده كل استان از نظر خطر لرزه ،شتاب افقي زمين

ها به شـرح زيـر ده شده است.مشخصات هريك از پهنهآور(2-5)كه نتيجه آن در نقشه شماره 

 است :

 

 پهنه با خط  نسبتاً باال: 

ولي  ،خيزي منطقه دور هستندهاي لرزهرچند اين پهنه شامل اراضي است كه از چشمهه  

 .ي كالن با احتياط كامل صـورت گيـردهابايستي توجه داشت كه در اين اراضي سرمايه گذاري

اي موجود در آن است .ساختمانها در اين پهنه ه مقاوم سازي خانه ،ين پهنهلويت در اومهمترين ا

هاي با دوره بازگشت كوتاه مدت طراحي شود و بـراي ابنيـه حسـاس ماننـد بايستي براي زلزله

 بيمارستانها تمهيدات ويژه انديشيد.

 ،هاي انجـام گرفتـههكتار است و بر پايـه بررسـي 1136520ت اين پهنه درحدود وسع  

نفر در اين پهنه وجود دارد كه آمـار بـااليي بـه  342580روستا با جمعيتي معادل  1266تعداد 

ريزي بـراي سـريعا  بايسـتي برنامـه ، لذا،شوداي محسوب ميلحاظ سكونت گاهي در چنين پهنه

مشـگين و  ،بيله سوار ،ه در دستور كار قرار گيرد.شهرهاي پارس آبادنها در اين پهبهسازي خانه

 ر در اين پهنه قرار دارند.ني
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 پهنه با خط  متوسط :

هاي ويرانگر هاي لرزه زا به اندازه كافي دور است و احتمال خطر زلزلهاين پهنه از چشمه  

هاي جديـد بـا رعايـت مقاومـت سـاختمانها باشد.در ايـن پهنـه توسـعه شـهركدر آن كم مي

لويت دوم پس ومقاوم سازي ساختمانها را در ا هر چند در اين پهنه نيز بايستي ،محدوديتي ندارد

 . داداز پهنه خطر قبلي در دستور كار قرار 

روستا بـا جمعيتـي معـادل  256هكتار است كه در برگيرنده  365206وسعت اين پهنه  

 اند.اردبيل و نمين واقع  شده ،نفر هستند.در اين پهنه شهرهاي گيوي 126502

 

 پهنه با خط  نسبتاً پائين:

مناسبترين نواحي بـراي  است، اين پهنه كه داراي پائين ترين خطر به لحاظ رخداد زلزله  

هاي موجـود در آنهـا كفايـت باشد و احداث ساختمانها با آئين نامههاي جديد ميايجاد شهرك

 نمايد .مي

اين  .روستا در داخل آن واقع شده است 104هكتار است كه  208414وسعت اين پهنه   

 هر خلخال در اين پهنه قرار دارد .شاند.نفر را در خود جاي داده 88020جمعيتي معادل  هاروستا

 

 بندي :جمع

دهـد كـه متاسـفانه بخـش هاي خطر زلزله نشان ميمقايسه آبادي هاي موجود در پهنه  

اعظم كانونهاي جمعيتي استان در پهنه با خطر بـاالتر نسـبت بـه سـاير نـواحي اسـتان اسـتقرار 

هاي فرسوده و سنتي اين نواحي اقدام سريع در بايستي نسبت به اصالح بافت ،از اين رو .انديافته

 .دستور كار قرار گيرد
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 : پتانسيل های معدنی توان کانی سازی و متالوژنی استان اردبيل3

 قفقاز و شرق ترکيه  –مدل متالوژنی آذربايجان  :1-3

 

ور كلي در ارتباط با تكوين زمين شناسي خاور تركيه تكوين زمين شناسي آذربايجان بط        

 قفقاز ) ارمنستان ، آذربايجان (  و ايران است .   ،)پونتيد شرقي ، سپر آناتولي (

مرحله صورت گرفته كه  6قفقاز در   –تكوين همتافت قوس آتشفشاني پونتيد شرقي 

 ميتواند به دوگامه متالوژني تقسيم گردد : 

كرتاسه و مرتبط با تشكيل كمان آتشفشاني ساده  –منطبق با زمان ژوراسيك گامه كهن   )الف(:

و تفريق تدريجي  (Benioff Zone)و ماگماي تولئيتي نشئت گرفته از روي زون بنيوف 

ريوداسيت )داسيت( كه ولكانيت هاي آن گنبدهاي  آندزيت  به شكل بازالت 

نسارهاي سولفوره توده اي و رگه هاي استراتوولكانيك بوده و تفريق اسيدي آنها حاوي كا

 همزاد و همراه آن است . 

 (Complex arc)گامه جوان ، منسوب به زمان ترسير با توسعه واژگون كمپلكس كماني   ) ب (:

پلوتوني و سپس پلوتوني از ماگماي كالك آلكالن ) اوليوين  –كه ابتدا فعاليت ولكانو 

 بازالت قليايي ( دارد . 

 Intra – Crust )قات اين ماگما انواع كانسارهاي سولفوره درون پوسته اي فرآيند و مشت

زايشي با   –از نوع اسكارن ، پورفيري ، تله ترمال و انواع رگه اي است كه از جنبه فضايي  (

 يكديگر مرتبط هستند . 

دوگامه متالوژني كه تغييرات آنها منطبق با ماگماي اوليه و شرايط ژئوتكتونيك فعاليت 

 ،ماگمايي و كانه سازي است ، در زمان قبل از تشكيل كمان آتشفشاني پونتيد شرقي و قفقاز

 صفحات ايران ، قفقاز و آناتولي در خلقت و بوجود آوردن آن دخالت داشته اند . 

 

 

گامه هاي تكوين بصورت ذيل قابل ، (Mitchel & Bell 1003)بر پايه مدل ميشل و بل      

 تعميم است :

 

 بااليي تا ك تاسه پسين قابل تقسيم به  :   –اول يا دورا منظم از ژوراسيك مياني  گامه 

  (j2-3<)مرحله قبل از كمان  (1

  (j2-3 Cr)تولد كمان مركزي  (2
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 (Cr1-Cr2)تولد كمانهاي بيروني  (3

 مي باشد.

 گامه دوم ، دورا واژگون از زمان ك تاسه بااليي تا پلئيستوسن ،  قابل تقسيم به  :

  (Cr2-O12)صادم كمانها مرحله ت (1

 (O12-M2)مرحله كوهزاد اصلي  (2

 بر حسب شرايط  (M2-P12)مرحله بعد از كوهزايي  (3

 . (P12>)مرحله كنوني  (4

 مي باشد.

موجب توسعه گودال اقيانوسي و پيدا شدن  ( Pre - arc stage )مرحله قبل از كمان 

ك ، گدازه هاي بازيك و مالنژ افيوليتي است . اين سري حاوي رسوبات مختلف ، چرت ، آه

 است .  (Olistostromes)اولترابازيكهاي مختلف بصورت اليستستروم 

 –مرحله تولد كمان مركزي ، مرحله فعاليت آتشفشاني شديد در زمان ژوراسيك     

نئوكومين در كناره قاره اي با گنبدهاي آتشفشاني نوع استراتو است . ولكانيسم تولئيتي تفريقي از 

دزيت ريوليت )ريوداسيت( دارد كه مرحله پاياني آن از نوع كوارتز پورفيريت و فاز بازالت آن

 انفجاري با تشكيل كانسارهاي سولفور توده اي است . 

فاز دوم فعاليت آتشفشاني همراه با گسليده شدن و ريزش گنبدها و تخريب و هشتن     

ده هاي نفوذي گرانيتوئيدي ايجاد و رسوبات ولكانوژني در گودالهاي مجاور است . در اين فاز تو

 كرتاسه زيرين دارد .  –موجب دگرگوني سنگهاي پيرامون خود ميشود كه سن ژوراسيك 

فاز سوم مرحله تولد كمانهاي كناري است كه در آن گنبدهاي استراتوولكانيك در دو    

وسعه و خروج مواد ستيريشتين با تئما  –فاز متوالي تشكيل ميشود . فاز اول در زمان كامپانين 

آتشفشاني وسيع با تفريق تدريجي بازالت آندزيت ريوداست )داسيت( است كه مجموعه بازي ، 

 متوسط و اسيدي كرتاسه فوقاني را بوجود ميآورد .

پس از توقف فعاليت آتشفشاني ، فاز سوم آغاز گشته است كه در آن ، گسليده شدن ،     

. اين فاز مرحله  صورت مي گيرد ي تخريبي در گودالهارسوبگذاري سنگهاي آذرآواري ، سنگها

توليد سريهاي رسوبي كرتاسه فوقاني است . تنها فعاليت ماگمايي شكل گيري توده هاي 

گرانتيوئيد است كه متعاقب سري آتشفشاني اسيدي بروز ميكند . تمام پروسه ماگماتيسم گامه 

لئيتي و بخشي كالك آلكالن و جهت اول منطبق با تشكيل كمان مركزي است كه سرشت آن تو

 جنوبي است .   –تغيير آن شمالي 

كه در آن شكل گيري است  (Complex Arc)گامه دوم ، مرحله تكوين كمان همتافت 

درياي سياه و درياي خزر در  (Marginal Basin)كمانهاي بيروني ، و حوضه هاي حاشيه اي 
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در زمان پالئوژن روي ميدهد . پس از باز شدن  (Riftogenic  Lineament)امتداد خطواره كافتي 

حوضه هاي حاشيه اي كمان همتافت از صفحه قاره اي پشت كماني ، بواسطه توسعه و باز شدن 

 حوضه حاشيه اي فاصله ميگيرد  . 

فعاليت ماگمايي در مرحله تصادم كمانها آنچنان قدرت و شدت داشته كه تقريبا چيزي 

بر ميگردد كه   Ipresian – Lutetian. شدت حادثه به زمان  اندي ماز كمان همتافت باقي نم

مجموعه آتشفشاني ائوسن توليد ميشود . ماگماتيسم ائوسن تعلق به اوليوين بازالت هاي قليايي 

 دارد و بسيار متفاوت از آنچه است كه در گامه نخستين روي داده است . 

لت ها ، آندزيت ها ، تراكيت ها و داسيت ها ولكانيت هاي اين مرحله عموما از انواع بازا     

است كه به صورت محلي تفريق نيافته و پديده اي همانند آنچه كه در گنبدهاي استراتوولكانو 

گامه نخست روي داده ، بوقوع نپيوسته است . اين فاز ماگمايي تنها تفريق ناحيه اي از خود 

 (Adjaro – Trialete)تريالت  –آژارو جنوبي دارد . در منطقه  –نشان ميدهد و جهت شمالي 

كه ولكانيت هاي حوضه حاشيه اي صورت گرفته زوناليته بازيك كالك آلكالن شوشونيت 

)قليايي( در جهات قائم و جانبي از خود نشان ميدهد . بخش مركزي كمان همتافت ائوسن در 

دي مي يابد . بخشهاي محوري بازيك تا متوسط بوده ولي در سوي جنوب صفت متوسط تا اسي

در كمان ژاپن  Green Tuff Valleyدر اين مرحله سريهاي توف همانند آنچه است كه در 

 تشكيل شده است . 

سنگهاي نفوذي اين مرحله عبارت از گابرو ، ديوريت ها ، كوارتز ديوريت ها و به مقدار       

مثل تغيير تفريق  ،كمتر گرانوديوريت ها و سينيت ها در همراهي با سنگهاي آتشفشاني است

 ديوريت به آندزيت . 

در تركيه ، در بخش كمان محوري كانسارهاي سولفوره از نوع رگه اي ، توده اي ،     

تشكيل شده است كه همراه آنها كاني سازي انتشاري و  ( Intra – Crust)اسكارن و ميان پوسته 

ديده  Green Tuff Valleyكه در گرمابي بوجود آمده است و متالوژني آن پروفيلي همانند آنچه 

 ميشود ، رخ داده است . 

است  (Complex Arc)مرحله كوهزايي اصلي با زمان خيزش و باال آمدن كمان همتافت         

ميوسن زيرين است . توده هاي  –گرانوديوريت در زمان اليگوسن  ،كه توأم با نفوذ و پلوتونيسم

دي و تا اولترا اسيدي دارد و شامل سنگهايي مانند نفوذي تركيب پيچيده اي از بازي تا اسي

گابروها ، ديوريت ها ، سينيت ها و مونزونيت ها و همچنين دايكها و استوك ها است . در فاز 

اسيدي و اولترا اسيدي پلوتونيسم گرانوديوريتي همراه با كانسارهاي مس ، موليبدن و آثاري از 

روي از نوع رگه اي ، اسكارن و  –سار و اثر سرب كاني سازي هايي همراه است . تعدادي كان

منسوب به همين فاز ماگمايي گرانوديوريت است . كليه آثار  (Impregnation)انتشاري 
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مينراليزه منسوب به ماگماتيسم اسيدي و اولترا اسيدي در حقيقت از اعضاي متالوژني نوع 

ورفيري ــدان پــــــميپورفيري بحساب مي آيد و ميتواند سرب و روي نشانه اي از 

(Porphyry ore - field)  . منظور شود 

 (shear)مراحل بعد از كوهزايي كنوني فرآيندي از ولكانيت هاي زونهاي گسله و شير        

است كه در آنجاها مواد آتشفشاني بازي ، متوسط و اسيدي تزريق شده است .  بصورت همزاد 

بصورت آثار و كانسارهاي   Au-As,As,Hg,Sbع تله ترمال با اين فاز ماگمايي كاني سازي از نو

كوچك پديد آمده است . اين آثار عمدتا در كناره جنوبي كمان همتافت ديده ميشود كه كمربند 

 معدني تله ترمال بحساب ميايد . 

مان همتافت توسط بازالت هاي در اواخر پليوسن و در بعضي جاها در زمان كواترنر ك      

وشيده ميشود كه همزاد با فاز ولكانيسم بازالتي شمال افريقا و خاورميانه است كه نسبتي اي پقاره

 به كمان همتافت ندارد و منسوب به پديده هاي جهاني ديگري است . 
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 توان کانی سازی و متالوژنی استان اردبيل  :2-3

  

در ارتباط با معيارها  متالوژني استان اردبيل بعنوان بخشي از كمربند متالوژني قفقاز       

(Criteria)  :  و موازين ذيل قابل بيان است 

 نوع پي سنگ و جنس پوسته  .1

انواع ماگماتيسم مرتبط با گامه نخستين يا گامه دوم و ميزان گسترش و دخالت آن  .2

 در اين استان 

 جايگاه ژئوديناميكي و موقعيت پالئوژئوگرافي زونهاي رخنمون دار .3

 ني شناسايي شده و تطبيق آن با معيارهاي باال آثار و انديس هاي معد .4

بررسي نقشه هاي زمين شناسي و تعبير و تفسير پديده هاي موثر در منطقه حاكي از           

آنست كه در اين استان سه نوع پوسته متفاوت قابل تفكيك و معرفي است . در بخشهاي 

ندوانايي با پوشش گنوع قاره اي  عنبران ( پوسته از –نير  –مركزي استان ) بلوك هروآباد 

سكويي از رسوبات پالئوزوئيك و مزوزوئيك است كه بصورت فرازمين هاي كنترل شده با گسله 

 هاي ژرف و خطواره هاي اصلي محصور گشته است . 

صلوات   –بخش شمالي استان ، يعني محدوده دشت مغان و نواحي واقع در شمال زرگر        

تواند منسوب به گامه نخستين  ژوارسيك دارد و مي  –ز طبقات كرتاسه كليبر  پي سنگي ا  –

كليبر كه در اثر گسل  -الهيارلو  –ان محوري باشد . بجز روند گسليده زرگر ــــتوسعه كم

ساير مناطق شمالي زير   ،از پي سنگ كهن رخنمون يافته است (Slices)هايي  خوردگي لكه

 د . نه و برونزدي ندارپوشش رسوبات بعد از كرتاسه دفن شد

درياي سياه موجب انباشته   –درياي خزر  (Marginal Basin)توسعه حوضه كناره اي       

 –مغان شده و بهمين لحاظ بستر و منطقه مغان و شمال الهيارلو  –شدن رسوبات در حوضه كورا 

 كليبر مناسبت چنداني براي متالوژني ندارد . 

يت است كه در زمان كرتاسه استان اردبيل در حاشيه ذكر اين نكته داراي اهم     

(Continental Slope)  كرتاسه قرار داشته و بدين لحاظ  –بااليي   –اقيانوس ژوراسيك مياني

 جز رخساره تخريبي و آهكي معدودي افق آتشفشاني بازيك اثري در اين استان وجود ندارد . 

 توان گفت : به بيان ديگر در مقايسه با متالوژني قفقاز مي

 متالوژني مرتبطي با توسعه كمان مركزي و بوجود آمدن كمانهاي كناري وجود ندارد . )الف (: 

در امتداد خطواره  (Basin Margin)مرحله تصادم كمانها و توسعه حوضه حاشيه اي  ) ب (:

درياي سياه ، اين استان را متأثر ساخته است و ماگماتيسم مرتبط با آن  –درياي خزر 
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پلوتوني و آتشفشاني بخشهاي عمده اي از استان را  –صورت مجموعه هاي ولكانو ب

 پوشانيده است . 

ديگر مراحل منسوب به دوره واژگون يعني كوهزايي اصلي و بعد از كوهزايي در اين استان  ) ج (:

را بوجود  (Transitisnal Crust)گسترش و حاكميت داشته و توانسته پوسته حد واسط 

بر اين قياس ميتوان گفت كه نوع پوسته در اين استان ، عالوه بر وجود بقايايي از آورد . 

پوسته قاره اي گندوانايي ، در بخش هايي از نوع حد واسط و فرآيند پديده كافتي شدن 

 است كه مراحل تكوين پوسته حد واسط را گذرانده است . 

الت قليا است و ميتواند پروسه نوع ماگماتيسم در استان فرآيندي از تفريق اوليوين باز

غرب آفريقا ، اقيانوس اطلس و شرق افريقا اتفاق افتاده ،  Benueتكوين همانند آنچه كه در 

( حاكي از آنست كه در پروسه باز شدن 1086صورت گرفته باشد . بررسيهاي علي و همكاران )

 پوسته قاره اي  : 

يل ميشود و با حركت رو به باال قليايي ابتدا در ژرفاي زياد تشك (Liquid)سيال  (1

 ( آستنوسفري زير ريفت قاره اي ميگردد .Cushioموجب خيزش )توليد 

 (Transitional)دنبال ميشود و ماگماي واسطه  (Transitional)فاز باال با فاز تدريجي  (2

فت آغاز ــــــكه منشاء كم عمق تري دارد بوجود مياورد . ريفت قاره اي بالغ ، ري

 ميباشد .  (Afar)مثل نوع عفار  (Proto-Oceanic rift)اقيانوسي 

 با ماگماي تولئيت نوع اقيانوسي توليد ميگردد .  (MORB)در نهايت پشته بين اقيانوسي  (3

بازالت تولئيتي فاز اول محصول ذوب در فشار پائين منطبق با مدل دياپيري در  (4

بخشي در ژرفاي زيادتر عمقهاي كم است و ماگماتيسم قليايي دنباله آن فرآيند ذوب 

 و ماگماي با منشاء عميقتر ميباشد . 

برحسب ميزان عمق ، اولين ماگماي توليدي كم و بيش بازالت اشباع شده و بصورت      

زيرا كل آستنوسفر بدليل افت فشار در حالت عدم تعادل است و در ذوب  ،استثنايي قليايي است

ي كرتاسه بوده يا آنكه انباشت سري ترشير و بخشي همزمان در افقهاي مختلف دياپير حركت

بنحوي كه پديده هاي  ،كواترنر موجب دفن شدن محموله هاي باردار در ژرفاي زياد گشته است

 بعدي نتوانسته محموله مناسبي را از آنها به ارث برده و انتقال دهد . 

ق محلي تا توليد ماگماتيسم ائوسن در بخش عمده اي از استان فاقد زوناليته و تفري      

ريوداسيت و داسيت بوده و بدين لحاظ نتوانسته فازهاي پسين ولكانيسم را بصورت پلوتونيسم 

آبدار و بارور همراه داشته باشد . تنها اندكي فعاليت پلوتونيسم و ساب ولكانيك بصورت استوك 

پلوتوني   –و و دايك زمينه هاي ناچيزي را براي كاني سازي فراهم ساخته است و زون  ولكان

اردوباد تنها محدوده اي است كه كاني سازي از نوع درون پوسته اي   –سنگون   –قوشه داغ 
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(Intra – Crust)  از نوع سيستم پورفيري وابسته هاي آنرا بصورت رگه هاي سرب و روي و

 آثاري از كاني سازي مس به نمايش ميگذارد . 

ستان اردبيل حاكي از آنست كه اين استان داراي بطور خالصه مروري بر زمين شناسي ا        

 ويژگيهاي انحصاري بوده كه بشكل ذيل ميتواند خالصه شود : 

پي سنگ اين استان همانند ساير مناطق كشور از نوع پوسته قاره اي است كه حالت  (1

 –سكويي )پالتفرم( از كامبرين تا ترياس را داشته است . شمال زون افيوليتي الهيارلو 

الچين دره سي مشخصاتي متفاوت از ساير مناطق دارد و به احتمال  –صلوات  – زرگر

زياد پي سنگي با سرشت بازيك )اقيانوسي( ميتواند داشته باشد كه بخشي از پوسته 

 اقيانوسي درياي خزر و درياي سياه محسوب مي گردد . 

تيسم نوع در زمان ترسير به تأثير از تكوين زمين شناسي نئوتتيس دستخوش ماگما (2

گشته و رديف ستبري از سنگهاي  (Continental Margin – Type)حاشيه قاره اي 

بازيك تا متوسط را توليد كرده است كه تركيبي از كالكو آلكالن ، آلكالن تا شوشونيتي 

در امتداد  (Interarc Rift)دارد . اين ماگماتيسم معلول فرورانش و كافت بين كماني 

 1522-2222اي سياه است كه محل انباشت توربيديت ضخيمي دري –زمين درزه خزر 

كيلومتر و بازالت كم تيتان غني از پتاسيم با سرشت جزاير  0متر ، گاهي تا بيش از 

 قوسي است . 

در زمان نئوژن بعنوان فرايندي از ساختارهاي شمال خاوري و در تقاطع با ساختارهاي  (3

آلكالن تامونزونيتي و سينيتي )حتي نفلين جنوبي ماگماتيسم   -شمال باختري و شمالي 

 سينيت( توسعه يافته است . 

كواترنر سيستم آتشفشاني سبالن در كانوني پرتكاپو از لحاظ  –در زمان پليوسين  (4

ماگماتيسم شكل گرفته و حالت حوضه آتشفشاني را بوجود آورده است كه فرآيندهاي 

تواتر فوران در آن ديده ميشود . مختلفي از دگرساني حاشيه اي ساختارهاي حلقوي و 

تكتونيك نقش بسياري در شكل گيري پيكره زمين شناسي   –اين مرحله از تكوين متالو 

 ، ژئومورفولوژي ، جغرافيايي و وضعيت كنوني اين استان ايفا كرده است . 

در مجموع ميتوان از لحاظ مدل تكوين زمين شناسي ، اين استان را مدل بازپويايي  (5

حاشيه قاره اي دانست كه  (Tectonomagmatic Reactivization)ماگمايي   –تكتونو 

شوشونيتي بر آن مصداق مييابد .  –مدل متالوژني كناره قاره اي از نوع كالك آلكالن 

حوضه مغان جدا از اين مقوله و از نوع بقاياي حوضه هاي كهن )شايد آلكوژن( بتواند 

 محسوب شود . 
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ملي ماگماتيسم در اين منطقه عمل كرده باشد )در زمان كرتاسه به نظر ميرسد روند تكا (6

ترسير( اما در زمان كواترنر متأثر از ولكانيسم خطواره اي گسلي بوده و بخشهاي  –

 مهمي را فرآورده هاي آن پوشانيده است . 

 

 

 



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 126 

 گروه بندی و معرفی پتانسيلهای معدنی استان: 3-3

  

 يل قابل تفكيك و ارزيابي است  :منابع معدني استان به چهار گروه ذ

منابع مرتبط با پي سنگ و پوشش پالتفرمي عموما از نوع سنگ آهك بعنوان سنگ نما ،  (1

 . مصالح ساختماني ، مواد اوليه صنايع و ...

منابع مرتبط با ولكانيسم كالكوآلكالن تا شوشونيتي ترسير بصورت سيستم هاي گرمابي  (2

اكهاي صنعتي ، پرليت ، پوكه آتشفشاني ، دياتوميت ، ضعيف با كاني سازيهايي از نوع خ

  .پوزوالن ، آنالسيم )زئوليت( و معدودي كاني سازي فلزي

با فرآيندهايي از  (Late Stage Magmatiswm)پلوتوني تأخيري  –سيسم ولكانو  (3

ماگماتيسم نوع پورفيري ، نيمه آتشفشاني و پلوتونيسم و پديده هاي دگرساني از نوع پر 

در اطراف سبالن ، نقدوز و سرخانلو با احتمال كاني سازي  (High Sulphide)ور سولف

، آلونيت ، كائولينيت ، انواع زاجها ، پرليت و  ...  و كم (Au & Ag) هاي فلزات پر بها 

زرج آباد كه ميتواند  –مجدر  و  نير  –در زون هشجين  (Low Sulphide)سولفور 

 –ي اپي ترمال مطرح باشد . ماگماتيسم گرانيتي بعنوان الگويي از مدل كاني ساز

مونزونيتي كرانه قاره اي يا بمعناي ژئوسينكلينالي پسين با كاني سازيهاي مربوطه )مس ، 

موليبدن ، سرب ، روي و ... ( محدود بوده و منحصر به توده هاي گرانيتوئيد بعد از 

ساير مناطق قابليت متالوژني انزان بنظر نميرسد در  –كه بجز ناحيه ولهريز  استائوسن 

گرچه آثاري از نوع رگه اي مس ، سرب ، روي ، باريت و كوارتز  ،چنداني داشته باشد

 در مناطقي بوجود آورده است  . 

متالوژني و سازندگي منابع معدني مرتبط با آتش فشاني سبالن و قصر داغ )سيستم  (4

، منگنز )از نوع چشمه اي و سبالن( به شكل پوزوالن ، پوكه معدني ، خاكهاي صنعتي 

كم اهميت( ، تراورتن ، منابع زمين گرمايي ، آبهاي معدني، دياتوميت ، خاكهاي رسي و 

  –... كه منحصر به روندهاي تكتونيزه جوان و پيرامون سيستم هاي آتشفشاني پليوسن 

 كواترنر است . 

 

 در سه گروه زير طبقه بندي نمود  :  بطور كلّي پتانسيلهاي معدني بالقوه و بالفعل استان را ميتوان

 .گروه مواد و مصالح ساختماني .1

 .روه مواد و كانيهاي غير فلزي گ .2

 .گروه مواد و كانيهاي فلزي .3
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عالوه بر سه گروه ياد شده كه عمده پتانسيلهاي معدني استان را تحت نظر وزارت           

ربور در مناطقي از مغان ، منابع صنايع و معادن تشكيل ميدهند ، بطور محدود منابع هيدروك

مواد راديواكتيو در مناطق شمال مشكين شهر و منابع ژئوترمال در نواحي آتشفشان سبالن نيز 

وجود دارند كه منابع اخير نه بعنوان پتانسيلهاي معدني بلكه به ترتيب تحت عنوان سوخت هاي 

نفت ، سازمان انرژي اتمي و فسيلي ، انرژي هسته اي و انرژي زمين گرمائي تحت نظر وزارت 

وزارت نيرو قابل ذكر مي باشند . در اين ميان منابع انرژي زمين گرمائي بعنوان انرژي نو از 

 د . ناهميت و ارزش بيشتري برخوردار مي باش

بلوك )منطقه( بدين  6در مبحث منطقه بندي و زون بندي زمين شناسي ، استان را به  

 شرح تقسيم نموديم  : 

 .هروآباد  –ن ماسوله داغ كوهستا .1

  .رضي  –بلوك نمين  .2

 .قره داغ  –حوضه مغان  .3

 .نقدوز   –منطقه دگرسان سرخانلو  .4

  .قوشه داغ  –منطقه ولكانوپلوتونيك سبالن  .5

  .زرج آباد  –منطقه ولكانوژني  نير  .6

منطقه به شرح  4از سوي ديگر ، طبق شرايط جغرافيايي و سياسي ميتوان استان را به 

 سيم نمود  :ذيل تق

 .منطقه مغان واقع در شمال استان .1

  .منطقه مشكين شهر واقع در مركز و شمال استان .2

 .منطقه اردبيل واقع در مركز استان  .3

  .منطقه خلخال واقع در جنوب استان .4

با تلفيق بلوك هاي معدني با تقسيمات جغرافيائي استان ، ميتوان پتانسيلهاي معدني استان        

 ل گروه بندي و معرفي نمود  : را به شرح ذي
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 منطقه مغان : 1

قره داغ   –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در بلوك زمين شناسي حوضه مغان 

 واقع شده است . 

 
 

 

 

 

 الف(  گروه مواد و مصالح ساختمانی

  –ميکائيل دره سی  –نواحی اهلل يارلو  آهک و سنگهای کربناته   -

 سی و   ...الچين دره   –شرفه 

 ناحيه جهانخانملو )بالهارود( گچ  -

 دشتها ، آبراهه ها ومناطق پست منطقه  شن و ماسه و مخلوط کوهی   -

گردنه  –گرمی  –نواحی خروسلو داغ  سنگهای ساختمانی    -

سليم آغاجی  –زرگر  –قره آغاج  -لنگان 

آق  –آقا محمدلو  –انجيرلو  –باالبيگلو  -

 برزند و   ...  –اد لکرآب –برون 

نواحی دشت و کوهپايه ای مخصوصاً شمال  انواع رس و شيل و مارن   -

 محور قره آغاج به پارس آباد  –گرمی 

 ناحيه کله درق  نفلين سينيت  ب(  گروه مواد و کانيهای غير فلزی

  فاقد کانيهای فلزی است  ج(  گروه مواد و کانيهای فلزی
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   منطقه مشكين شه :2

منطقه دگرسان سرخانلو  ،رضي –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در بلوك نمين  

 قوشه داغ واقع شده است .   –نقدوز و منطقه ولكانوپلوتونيك سبالن   –

 
 

 

 

 

 

 

 

 الف( گروه مواد و مصالح ساختمانی

 

 آهک و سنگهای کربناته

 

قورلو  و      –آت توتان   –نواحی صلوات 

... 

نواحی برک  –بستر رودها و آبراهه ها  شن و ماسه و مخلوط کوهی   -

 –قوری چای  –گوده کهريز  –چای 

 کوهپايه های سبالن و ...

-   

 سنگهای ساختمانی و تزئينی 

ارباب کندی  –مرادلو  –نواحی ايالنی داغ 

محور  –حيدرآباد  –کويح  –نقدی  –

اهل  –ارتباطی گوده کهريز به مشيران 

آق  –صلوات  –چيبنی  –آقامرادلو  –ان ايم

 دره و ...

ارجق  –شيخ محمدلو  –نواحی دشت ارشق  انواع رس و شيل   -

 احمد آباد و ... –اُنار  –نقدی  –برازمان  –

 –باللوجه  –خرم آباد  –نواحی ولهزير  پوکه معدنی و پوميس   -

 ورسويی طق

 

-   

 مواد پوزوالنی 

محور  –سبالن  نواحی شمالی و شرقی

 –ورسويی باللوجه طارتباطی الهرود به ق

 شيروان دره سی و ... –جهاد آباد 

 

 

 

 ب(  گروه مواد و کانيهای غير فلزی

-  

 سيليس  

قره  –دوز قشالق  –نواحی گوده کهريز 

ارشق قلعه  –گيللر  –نوری کندی  –سبالن 

 –لعل گنج  –داشکسن  –کهلی قلعه  –

 ورسويی و ...طق

 

 –داشکسن  –اُنار  –خانباز  –نواحلی گيللر  کائولن و خاکهای صنعتی   -

 قوزلوجه و ... –بنه لر 

 ناحيه دوست بيگلو فلدسپات   -

 شيران  –سهرابلو  –نواحی رضی  زئوليت و آنالسيميت  -

 ورسويیطناحيه ق گوگرد   -

 

 

 ج(گروه مواد و کانيهای فلزی

 يلناحيه موئ آهن )هماتيت(   -

 سرخانلو  –ناحيه دشتور  طال  -

 باللوقيه –ناحيه دوست بيگلو و ناحيه انزان  فلزات پايه   -

 خانباز و ناحيه نياز –ناحيه اهر چای  مس و ساير عناصر فلزی   -
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 منطقه اردبيل :3

يك رضي ، منطقه ولكانوپلوتون –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در بلوك نمين    

 زرج آباد محصور مي شود .  –قوشه داغ و منطقه ولكانوژني نير  –سبالن 

 
 

 

 

 

 

 

 گروه مواد و مصالح ساختمانی( الف

  –گرده  –عنبران  –نواحی نمين  آهک و سنگهای کربناته   -

 پير زوار و ...

 رضاقلی قشالق  –ناحيه اينانلو  گچ  -

-   

 شن و ماسه و مخلوط کوهی 

 –و آبراهه ها و نواحی هير  بستر رودها

 آق قلعه  –گرده  –بوياقچيلو  –آبی بيگلو 

 –محور راه کورائيم  –محور راه ارجستان 

محور راه نير )جوراب(  –محور راه سرعين 

 و ...

-   

 سنگهای ساختمانی و تزئينی

سلوط ،  –مرمريت های نواحی سيف آباد 

 –ذخاير آهکی و رسوبی نواحی نمين 

 برانگرده و عن

سازندهای ولکانيک محور راه اردبيل به   – 

 محور راه اردبيل به کوثر  و   ... –مغان 

 –خشک رود  –سردابه  –نواحی عنبران  انواع رس و شيل   -

 نير و ... –کورائيم  –مهماندوست 

 –ارجستان  –سردابه  –نواحی ثمرين  پوکه معدنی و پوميس  -

 –م آباد اسال –الوارس  –سرعين  -بخار

 صائين و ... –الی 

کوللی  –حکيم قشالقی  –نواحی شام اسبی  مواد پوزوالنی   -

ثمرين  -ديم صغرلو –يامچی  –زرد آلو  –

 آق چای و ...  –ورگه سران  –

 

 

 

 ب(گروه مواد و کانيهای غير فلزی

ورگه سران  –يدی بلوک  –نواحی سردابه  سيليس   -

 قزل بره و ... –مستان آباد  –ويله درق  –

 خانه شير –نواحی عنبران  خاک صنعتی   -

 –کری  –دوشانجيق  –نواحی خانه شير  پرليت   -

 دگمه داغيل و ...

 ناحيه پيرزوار  سنگها و کانيهای زينتی   -

 ماديه و ... –آلقير  –آق قلعه سرعين  دياتوميت  -

 عنبران باريتين  -

 

 فلزیج(  گروه مواد و کانيهای 

ناحيه قزل بره سبالن )زون اولويت دار  طال و ساير عناصر فلزی   -

 اکتشافی ارسباران(

ناحيه باغروداغ )نئور( )زون اولويت دار  مس و  ساير عناصر فلزی  -

 اکتشافی طالش(
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 منطقه خلخال :4

نطقه م وهروآباد   –پتانسيلهاي معدني اين منطقه از استان در كوهستان ماسوله داغ    

 زرج آباد محصور مي شود .  –ولكانوژني نير 

 
 

 

 

 

الف ( گروه مواد و  مصالح 

 اختمانیس

 –کوللی  –مجره  -خمس –نواحی خانقاه بفراجرد  آهک و سنگهای کربناته  -

 -يللوجه –شيخ جانلو  –شال  –لرد  –آل هاشم 

 کنديرق و ... –ترازوج 

 ناحيه برندق  گچ  -

 –شال  –قره قشالق  –فيروز آباد  –نواحی سنگ آباد  لوط کوهی شن و ماسه و مخ  -

مزرعه )قزل  –هشتجين  –شاهرود  –گيوی چای 

 اوزن( و ...

 

 

 سنگهای ساختمانی و تزئينی  

خانقاه  –مرمريت نواحی رشته ارتفاعات ازناو )خمس 

ميان رودان( آل  –شال  –اسبو  –لرد  –بفراجرد 

، تراورتن نواحی آق بالغ  شيخ جانلو –کوللی  –هاشم 

پروچ ، سنگهای سخت بُر نواحی افشار  –لمعه دشت  –

اندبيل ، سنگهای ساختمانی گوسون ،  –اصفهاباد  –

هشتجين ، کوان ، فيروزآباد ، آل هاشم ، هواشانق ، 

 ايلوانق ، گوران سراب و ...

 گنجگاه و ... –شرج آباد  –نواحی زرج آباد  مواد پوزوالنی   -

 لُمبر کربنات کلسيم )کلسيت(  -

 

 

 

 گروه مواد وکانيهای غير فلزیب (

 فيروز آباد و ... –گندم آباد  –نواحی کجل  سيليس   -

 گوسون –نواحی کجل  کائولن و خاکهای صنعتی  -

 –وارث آباد  –گاودول  –دمدول  –نواحی کجل  بنتونيت  -

 .اناويز، محمود آباد و .. –يوزناب  –گللوجه 

 تبريزک و ... –نواحی عرصه دوگاه  پرليت   -

 قزل درق  زئوليت   -

 نواحی منامين، باالکوه ، نمهيل و ... سنگها و کانيهای زينتی   -

 آل هاشم  زغال سنگ   -

 

 ج(  گروه مواد وکانيهای فلزی

باالکوه ) زون اولويت دار  –نواحی گندم آباد  سرب و روی   -

 (اکتشافی طارم 

 منامين )زون اولويت دار اکتشافی طارم( منگنز  -

 مرشت )زون اولويت دار اکتشافی طالش( –مجدر  مس  -

نمهيل )زون اولويت  –کمر  –مندجين  –نواحی کجل  فلزات پايه   -

 دار اکتشافی طارم (

 



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 112 

 پيشنهاد صنايع مرتبط با پتانسيلهای معدنی استان :2-3

 

 سيل بالقوه اي از مواد اوليه الزم براي صنايع ذيل است  : اين استان داراي پتان

 
 آلونيت ، نفلين سينيت ، سنگهای آتش فشانی قليانی آنالسيم دار . صنايع آلومينيوم  :   -الف 

انواع خاکهای رسی ، هماتيت ، آهک ، پوزوالن ، سيليس ، گچ  و   صنايع سيمان :   -ب 

... 

فلدسپات ، انواع خاکهای صنعتی ، سنگهای آذرين آلومين دار و   صنايع کاشی و سراميک :  -پ 

 انواع رسها ، سيليس  و  ...

مواد اوليه مناسب از منشاء آتشفشانی مثل تفرا ، پوزوالن ،  پوکه  مصالح ساختمانی سبک :  -ت 

 صنعتی ، پرليت ، پوميس و   ...

ليت ، انواع زاجها ، آنالسيم ، تفريت ، آهک ، دياتوميت ، پر صنايع شيميائی و صنايع وابسته  :  -ث 

 باريت، کائولن

 آهک آهک هيدراته، ماشينی و ساختمانی :  -ج 

 انواع رس آجر سفالی و نما :  -چ 

کائولن ، فلدسپات ، باريتين ، سيليس ، آهک ، کربنات کلسيم  و   دانه بندی و پودر )ميکرونيزه( :  -ح 

... 

 نواع سنگ هاا صنعت آسفالت :  -خ 

 آهک صنعت قند :  -د 

 دولوميت نسوزها  :  -ذ 

 سيليس ،  فلدسپات ، آنالسيم صنعت شيشه سازی :  -ر 

 آهک ، کائولن صنعت الستيک سازی :  -ز 

 آهک ، کائولن صنعت کاغذسازی :  -س 

 کائولن ،  هماتيت  و  ... صنعت رنگ سازی :  -ش 

و توده های ماگمايی  Ls & Hsدر زونهای دگرسان شده  ا و توريم :منابع و معادن فلزات گرانبه -

 مونزونيتی تا ريوليتی و نيمه آتشفشانی . –گرانيتی 

 سنگهای نما و تزئينی و مواد مناسب برای صنعت ساختمان . سنگهای نما و مواد اوليه ساختمانی )صنعت سنگبری( :  -ض 

 ايع مرتبط با آنهاآبهای معدنی و صن منابع ژئوترمال :  -ط 

 

 صنايع معدني
 آهک، کائولن صنايع کاغذسازی :  -

  پرليت منبسط شده   -

  آهک هيدراته و صنعتی و ساختمانی  -

  کارخانه قند  -

  کارخانه دانه بندی و پودر سنگ  -

  کارخانه سنگبری  -

 باريت –فلدسپات  –رنگدانه  –کائولن  –کربنات کلسيم  پودر ميکرونيزه(  -

 آنالسيم  و ... –فلدسپات   –سيليس  صنعت شيشه سازی    -

 آهک ، کائولن الستيک سازی  -

 کائولن ،  هماتيت ، گِل اخری رنگ  -
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ری معادن ، پروانه اکتشاف و گواهينامه های کشف تا : ليست پروانه های بهره بردا7-3

 61پايان نيمسال اول 

 
 عادنليست پروانه های بهره برداری م

ف
دي

ر
 

 نام بهره بردار محل و موقعيت ماده معدنی نام معدن

 سليمان برزگر روستای دودران –نمين  سنگ الشه دودران 1

 لسان اله مير مجيدی بخش هشتجين –خلخال  سنگ الشه هشتجين 2

 اسرافيل حميدی روستای اورنج –نمين  سنگ الشه اورنج 3

 حبيب بيرون بر فتحی روستای لکر آباد – بخش انگوت –گرمی  سنگ الشه آق برون 2

 عادل بيرون بر فتحی روستای لکر آباد –بخش انگوت  –گرمی  سنگ الشه ديکداش  7

 شرکت فرجام سنگ نمين روستای سوال –بخش مرکزی  –نمين  سنگ الشه سوال 1

 مرحمت اله محمدی کوثر سنگ الشه 1گيوی  3

 شرکت آراز سازه اردبيل روستای سلوط –نمين  سنگ الشه سلوط  6

 اذنعلی ايلداری روستای هواشانق –خلخال  سنگ الشه هواشانق  7

 قرداش ميکائيلی آل هاشم روستای آل هاشم –خلخال  سنگ الشه آل هاشم  11

 عبدالرحيم قهرمانی گرمی سنگ الشه گرمی  11

 غان دشت آبادهشرکت م روستای لکر آباد –بخش انگوت  –گرمی  سنگ الشه لکر آباد  12

 شرکت سنگ ستاره مغان روستای رحيم لو –گرمی  سنگ الشه رحيم لو 13

 ش صنايع سنگ سبک اردبيل روستای حميد آباد –اردبيل  سنگ الشه حميد آباد  12

 حبوب تهمتن آقالغ مصطفی خان روستای زردآلو –اردبيل  سنگ الشه 2زرد آلو  17

 ابوالقاسيم عراقی هشتجين روستای گل گالب –ين هشتج –خلخال  سنگ الشه گل گالب 11

 محمدرضا رضوانی خياوی روستای قره باغالر –مشکين شهر  سنگ الشه قره باغالر 13

 شرکت شن سازان آرتا روستای خلج –اردبيل  سنگ الشه خلج 16

 شرکت آب بند ارس روستای ديکداش –بخش انگوت  –گرمی  سنگ الشه سميد 17

 اصغر سيف اللهی آذر نمين روستای خانقاه سفلی -نمين الشه سنگ خانقاه 21

 کريم جهانی نمين نمين سنگ الشه گورقلعه  21

 سيف اله نوری تقی ديزج روستای داشلوجا –اردبيل  سنگ الشه داشلوجا 22

 ش نيلو صنعت و معدن سبالن روستای خانقاه –نمين  سنگ الشه خانقاه عليا 23

 فخر الدين خادمی روستای بايرام بدن –بخش مرکزی  –اردبيل  الشهسنگ  بايرام بدن  22

 احمد ملک زاده باباش کندی بخش رضی –مشکن شهر  سنگ الشه قلی بيگلو 27

 زرتشت نيکخواه بخش مرکزی –خلخال  سنگ الشه کالر 21

 اسد بابازاده روستای جيد –بخش مرکزی  –نمين  سنگ الشه جيد 23

 صابر سليمی روستای رويندوزق –بخش مرکزی  –اردبيل  شهسنگ ال رويندوزق  26

 حسين نوری خان کندی روستای سلوط –بخش مرکزی  –نمين  سنگ الشه 2سلوط  27

 حيدر علی جليل زاده روستای شام اسبی –بخش مرکزی  –اردبيل  سنگ الشه شام اسبی  31

 اميد علی ملکيان قروستای ايلوان –بخش مرکزی  –خلخال  سنگ الشه ايلوانق  31

 حجت محمودی اردبيل به کوثر 77کيلومتر  –کوثر  سنگ الشه گزور عليا 32

 فياض نونهال روستای سرو آغاجی –گرمی  سنگ الشه سرو آغاجی 33

 مقصود طاعتی روستای سرخانلو –بخش مرکزی  –اردبيل  سنگ الشه سرخانلو 32

 حمداله مختار زاده کرآبادروستای ل –گرمی  سنگ الشه لکر آباد باال  37

 آسفالت آران توران زمين روستای کالندرق باال –نمين  سنگ الشه کالندرق باال  31

 مهدی علی پور گيوی روستای گزور عليا –بخش مرکزی  –کيوی  سنگ الشه بنياد آباد 33
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 نام بهره بردار محل و موقعيت ماده معدنی نام معدن

 شرکت معدن زمين ساواالن روستای طالب قشالقی –اردبيل  ريزه کوهیوا طالب قشالقی  36

 ازبر علی فکری روستای جوراب –بخش مرکزی  –نير  شن و ماسه کوهی جوراب 37

 اسماعيل اصغری کوثر به اردبيل 13کيلومتر  –کوثر  شن و ماسه کوهی سيالبالر 21

 کت آذرگونياشر روستای ولهزير –مشکين شهر  پوکه معدنی ولهزير 21

 نادر مولوی روستای آق قلعه –سرعين  پوکه معدنی آق قلعه  22

 محبوبعلی حسين زاده گلستان روستای شاه نشين –نير  پوکه معدنی اسالم آباد  23

 علی نصيری روستای اندرآب –اردبيل  پوکه معدنی اندرآب 22

 ت جهان سپهرشرک روستای خرم آباد –مشکين شهر  پوکه معدنی خرم آباد  27

 عشقعلی عظيمی روستای آلوارس –سرعين  پوکه معدنی 2آلوارس  21

 شرکت برجبان سبالن روستای اسالم آباد –نير  پوکه معدنی 2اسالم آباد  23

 حميد پيدايش گوجه بيگلو روستای سئين –سرعين  –اردبيل  پوکه معدنی سئين 26

 مد علی اميرپور شيرانمح چای صغرلو –نير  پوکه معدنی چای صغرلو 27

 غالمرضا نوروزی حسن باروق روستای ايمچه –اردبيل  پوکه معدنی آرتاويل  71

 مناف اجاللی قشالقی روستای آلوارس –بخش سرعين  –اردبيل  پوکه معدنی 3آلوارس  71

 عليرضا شرفی بخش سرعين –اردبيل  پوکه معدنی گازير  72

 رسول محمد زاده خانقاه روستای بنمار –خش مرکزی ب –اردبيل  پوکه معدنی 2بنمار  73

 ناهيده عطايی بخش مرکزی –نير  پوکه معدنی صائين 72

 نادر مجيدی بخش مرکزی –نير  پوکه معدنی تک بالغ قصر 77

 علی نصيری روستای کردکندی –بخش مرکزی  –اردبيل  پوکه معدنی کردکندی  71

 فاضل موسی زاده اوجور سرعين –کزی بخش مر –اردبيل  پوکه معدنی اوجور 73

 علی جعفری گردنه صائين –نير  پوکه معدنی 2صائين  76

 شرکت آذرکانی سار روستای لمعه دشت –بخش مرکزی  –خلخال  تراورتن لمعه دشت  77

 حسين جمالی روستای سقزچی –نير  تراورتن سقزچی 11

 مجتبی شاهوردی الغروستای آقب –بخش مرکزی  –خلخال  تراورتن آقبالغ 11

 شرکت آذر کانی سار روستای پروچ –بخش مرکزی  –خلخال  تراورتن پروچ 12

 ش حفاری آتشباری سعير روستای برجلو –بخش مرکزی  –نير  تراورتن برجلو 13

 ش اکتشافی استخراجی گرگين روستای سيف آباد –نمين  مرمريت سيف آباد يک  12

 شرکت تعاونی آرتا کان روستای سيف آباد –نمين  مرمريت 2سيف آباد  17

 شرکت صبح احرار روستای سيف آباد –نمين  مرمريت 3سيف آباد  11

 شرکت فاتح سنگ اردبيل روستای کلی –خلخال  مرمريت کلی 13

 بابک صابر سلطان آبادی روستای ميکائيل دره سی-بخش انگوت –گرمی  مرمريت ميکائيل دره سی  16

 مرضيه بيات روستای آقا مراد –بخش رضی  –مشکين شهر  يتگران آقامراد 17

 علی ماله مير روستای آدم قلی -بخش الهرود –مشکين شهر  گرانيت آدم قلی  31

 شرکت صنايع سنگ سبک اردبيل روستای زردآلو –اردبيل  پوزوالن زردآلو 31

 ان اردبيلشرکت سيم روستای چای صغرلو–بخش مرکزی  –نير  پوزوالن چای صغرلو 32

 سارا احدی روستای الماس –اردبيل  پوزوالن الماس  33

 شرکت سيمان قره باغ روستای اوچغاز-بخش کورائيم –نير  پوزوالن اوچغاز 32

 فرزاد اصغری ججين روستای الماس –بخش مرکزی  –اردبيل  پوزوالن 2الماس  37

 د محفوظیاحم روستای گوده کهريز –مشکين شهر  سيليس گوده کهريز 31
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 نام بهره بردار محل و موقعيت ماده معدنی نام معدن

 مير معصوم متولی باشی روستای جبدرق –مشکين شهر  سيليس دوز قشالق  33

 شرکت معدن زمين ساواالن روستای ورگه سران –بخش سرعين  –اردبيل  سيليس ايران دره سی  36

 شرکت سهند جام تبريز ستای يوسف خانکندیرو–مشکين شهر  سيليس يوسف خانکندی  37

 شرکت زرين کاران آرتاويل روستای وکيل آباد –بخش مرکزی  -اردبيل سيليس يدی بلوک  61

 عباداله کرامت قره يران بخش مرکزی –نير  سيليس مستان آباد  61

 شرکت سيمان اردبيل روستای گرده –بخش مرکزی  –نمين  آهک گرده 62

 مريم زعفرانچی روستای قشالقچای –بخش مرکزی  –نمين  هکآ قشالقچای 63

 شرکت تعاونی احرار کاوش روستای خانه شير –بخش کورائيم  –نير  خاک صنعتی خانه شير  62

 شرکت تعاونی کائولن سرام روستای کجل –بخش خورش رستم  –خلخال  خاک صنعتی کجل 67

 شرکت سيمان اردبيل لوطروستای س –بخش مرکزی  –نمين  خاک رس سلوط  61

 شرکت عمران مومان چابهار روستای عرصه دوگاه-بخش سنجبد غربی-کوثر پرليت عرصه دوگاه 63

 شرکت درين کاشان بخش عنبران-نمين باريت عنبران 66

 شرکت کيان بهساز بخش عنبران -نمين شيل عنبران 67

 دن زمين ساواالنشرکت مع روستای موئيل-بخش مرکزی-مشکين شهر آهن موئيل 71

 محمد سعيد هفت جواهريان روستای کنزق –بخش مرکزی  –اردبيل  دياتوميت کنزق 71

 سروش صحبت زاده روستای لمبر-بخش مرکزی-خلخال کلسيت لمبر 72
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 61ينامه های کشف تا پايان نيمسال اول ليست گواه
 

 ماده معدنی نام محدوده نام متقاضی رديف
 هزينه 

 ()ميليون ريال 
 نقشه

 مساحت

 )هکتار(

 1 انزلی 7/176 گرانيت اندبيل فرزاد اسدی 1

 637/1 اردبيل 77 دياتوميت ارديموسی سمانه هفت جواهريان 2

 11/1 اردبيل 127 آهک کلندرق پائين مهدی امانی 3

 7337/1 اردبيل 27 پوکه آتشگاه هالل بقايی 2

 637/1 لاردبي 27 الشه ننه کران شن و ماسه خورشيد رکتش 7

 13/1 انزلی 372 آهک مارنی مجره سيمان سبالن خلخال 1

 37/1 اهر 7/16 سيليس کوجنق مشکين بلور رکتش 3

 27/1 اردبيل 23 سنگ الشه آهکی گرده محمد تقی اسم خانی 6

 37/1 انزلی 27 الشه علی آباد گيوی باال محرم عاشقی 7

 1 اهر 27 سنگ الشه توسانلو شاهرخ فتحی 11

 1 انزلی 137 پرليت دگمه النميل يعقوب نجفی 11

 637/1 اردبيل 11 سيليس پيرجواد جاويدان خرد زرين رکتش 12

 1 اردبيل 27 الشه ايمير فرمان نوری 13

 37/1 انزلی 31 سنگ الشه گوران سراب اردشير رضائی 12

 62/1 اردبيل 21 سنگ الشه 2طالب قشالقی  فضلعلی جهازی 17

 1/1 اردبيل 13 الشه آلوچه سبالن بک ساز سبالننوين س رکتش 11

 37/1 پارس آباد 32 الشه قره خان بيگلو بيوک قهرمانی 13

 37/1 اردبيل 23 الشه آهکی شمال نمين مولود منافی 16

 7127/1 اردبيل 7/23 سنگ الشه گل تپه ياقوت شن رکتش 17

 127/1 اهر 7/322 گرانيت نوری کندی حميد رضا حافظی 21
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 ليست پروانه های اکتشافی استان

 مساحت   نقشه  ماده معدنی نام محدوده  نام متقاضی رديف

 )به هکتار(

 21 انزلی مس مجدر شرکت احرار کاوش 1

 37/3 انزلی گرانيت گلوجه شرکت فاتح سنگ  2

 33 اهر طال ساری خانلو معاونت سازمان زمين شناسی 3

 2 اردبيل نيتگرا ايکی ساالر کاووس تقی زاده 2

 7/3 اهر گرانيت قلدرکهلی شرکت آوين سنگ 7

 3 اهر گرانيت گلسن گروسن محمدرضا حافظی 1

 2 اهر گرانيت محمودآباد شکوفه ساعتی زاده 3

 2 اهر گرانيت جبارکندی هانيه حافظی 6

 2 انزلی مرمريت خمس فتح اله روحی 7

 2 انزلی مرمريت ميان رودان عباس روحی 11

 37/3 اهر سنگ الشه انديرق يدون اسکندرزادهفر 11

 6/33 اهر مس دولت بيگلو صنايع مس 12

 2 اهر گرانيت ترحم آباد قادر گلستانی 13

 3/37 اهر مس دولت بيگلو صنايع مس 12

 2/7 اردبيل آهک جيد شرکت سيمان اردبيل 17

 1/13 اردبيل پوزوالن تک بالغی شرکت سيمان اردبيل 11

 72/16 اردبيل سيليس علی کمر يش زادهايرج اب 13

 2 انزلی گرانيت وچين سيد يونس سجادی 16

 3/1 انزلی مرمريت بفراجرد ربيعه عظيمی 17

 1 اردبيل پوکه ديولق جعفرنوروزی 21

 3 انزلی غيرفلزی قزل گل حميدرضا اقبالی 21

 63/31 انزلی پرليت دوشانجيق جميله لقمان جو 22

 1 انزلی آهک يلاندب رضا قادری 23

 7/33 اهر سيليس قره قاسملو صفر آرين 22

 7/7 اردبيل پوکه باروق ليال نوروزی 27

 127/37 اردبيل سيليس اوزون بنيه صاحبعلی کامرانی 21

 37/3 اردبيل گرانيت حور بايرام معمر 23

 37/3 اردبيل گرانيت تفيه عسگر معمرحور 26

 2/1 اردبيل مس کلی محمدمهدی الماس 27

 2/21 اهر سيليس قزل گل عليرضا اقبلی نمين 31

 3/2 اردبيل واريزه کوهی تجرق کيومرث عينی 31

 37/31 اهر مس شيخ الر حکيمه عطالو 32

 1/37 اهر مس مسجدلو نسرين نعمتی 33

 22/3 اردبيل گرانيت اوچغاز محمدرضا قهرمانيان 32

 7/33 اهر خاک صنعتی قزل بره بهرام کامرانی مقدم 37

 7/26 اردبيل سيليس خيارک حسن بی آزار 31

عناصر  گيلر وحدت جنينی 33

 نادرخاکی

 1/11 اهر
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 مساحت   نقشه  ماده معدنی نام محدوده  نام متقاضی رديف

 )به هکتار(

 2 اهر گرانيت شيخ لو رسول شاهنده 36

 2/1 اهر گرانيت نوری کندی عزت اله سيری کرکج 37

 2 اهر گرانيت گلسن گورسن حميرا کريمی 21

 7/7 اهر رس )صنعتی( دوه چی اژدر رشيد 21

 7/3 اهر گرانيت جبارلو علی معنوی 22

 7/7 اردبيل الشه حصار محمد حيم خانه 23

 1 اهر پوکه ايمچه محرمعلی اميرپور 22

 6/2 اهر پوکه اوجور احمد احمدپور سرقين 27

 3/21 اهر سيليس قره چی حسن توکل 21

 6/2 بيله سوار الشه اکبرداود شرکت مغان يول آذربايجان 23

 37 اردبيل پوزوالن آقدرق صابراحدی 26

 32/3 اردبيل پوکه خشک درود انعام اله عالی زاده 27

 127/7 اانزلی آهک مجره شرکت سيمان سبالن خلخال 71

 1 انزلی آهک مجره شرکت سيمان سبالن خلخال 71

 1 انزلی آهک خمس لخالشرکت سيمان سبالن خ 72

 36/1 اردبيل الشه آهکی کلندرق شرکت زمين ساواالن 73

 1 انزلی آهک شيخ جانلو رضا قادری 72

 1 انزلی آهک يلوجه شرکت سيمان فاطميون 77

 31/3 انزلی آهک (2يلوجه ) شرکت سيمان فاطميون 71

 1 اهر پوکه ساربانالر رامين داننده 73

 1 اهر آهک م دره سیآد کريم ولی بيگلو 76

 72/2 اردبيل الشه شرف بيگلو حسن ايرانی 77

 7/23 انزلی خاک صنعتی کمر شرکت بهين کانياب 11

 1 اردبيل الشه دويل ناهيد بهبودی 11

 37/2 اهر پوکه قل چغلو عليقی داننده 12

 1/6 اهر خاک صنعتی قرخ بالغ رحمت کوهی 13

 11 اهر مس  اميرکندی کرامت سليمی 12

 77/11 اردبيل دياتوميت آق قلعه شرکت آذرسنگ آريا 17

 1 پارس آباد الشه قره آغاج کامل امينی سوال 11

 2 انزلی تراورتن کوثر شرکت آذرگانی ساز 13

 2 انزلی سنگ تزئينی خانقاه بفراجد محمدحسن عزيزی 16

 31 اهر مسکوويت داش بالغ کند سعيد رزمی 17

 7/1 اهر گرانيت اللوقيهب سيد زهره مرتضوی 31

 27/2 انزلی الشه خلقه لو مسعود عباس زاده 31

 1 اردبيل پوکه دولق غالمرضا نوروزی 32

 337/7 اردبيل واريزه کوهی نقدی کندی نوحعلی اروجی 33

 32 اردبيل سيليس ويالدره مصطفی عبدالحسين نيا 32

 22/2 اردبيل آهک ارونج هاشم پروانه 37
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 مساحت   نقشه  ماده معدنی نام محدوده  تقاضینام م رديف

 )به هکتار(

 2 اهر سنگ تزئينی تيلکان داور موکبی 31

 26/37 انزلی ژئوليت قره تيزک مهدی زينی زاده جدی 33

 23/13 اهر فلزات پايه نصيرکندی سيد زاهد موسوی 36

 1/7 اردبيل پوکه جمادی محمد عبدالحسين نيا 37

 33/2 اردبيل پوکه سئين نيا عيسی عبدالحسين 61

 6/2 اردبيل پوکه حسن باروق عبداله نوروزی 61

 12/31 اهر آهن خليفه داود حامد فتحی 62

 63/31 اردبيل طال امين آباد شرکت تهيه و توليد مواد معدنی 63

 1/7 اردبيل الشه کله سر شاپور قدرتی 62

 1 اهر الشه قمچی قيه شرکت تعاونی زيبا شن 67

 37/36 انزلی مس باغروداغ شرکت سرمايه گذاری الله سبالن 61

 27/21 انزلی سرب و روی گندم آباد شرکت سرمايه گذاری الله سبالن 63

 1/33 اردبيل پوزوالن ثمرين موسی معصومی 66

 2 اهر گرانيت اردوخان کندی علی سيری 67

 21 انزلی طال ناطور -ليکوان شرکت تهيه وتوليد مواد معدنی 71

 1 اردبيل الشه آق قلعه سازمان همياری شهرداری ها 71

 7/2 اردبيل الشه لکه لو سازمان همياری شهرداری ها 72

 7/7 اردبيل الشه ساوج بالغی سازمان همياری شهرداری ها 73

 12/31 انزلی منگنز منامين فرشاد اصغری 72

 1 اهر الشه شرفه شرکت تعاونی زيبا شن 77

 3/3 انزلی الشه طالب قشالقی زیفضلعی جها 71

 7 انزلی الشه کلور شهرداری کلور 73

 6/3 اهر تراورتن باللوقيه سيد محمد صدرالسادات 76

 36/3 انزلی الشه لمبر يوسف محمودی شيران 77

 13/27 اهر مس مشگين چای حامد فتحی 111

 3/2 اردبيل الشه نوده رامين رجايی 111

 2/7 انزلی شن و ماسه باداميرآ فرحناز جليلی 112

 21 انزلی ژئوليت قالين قيه علی لطفی بخش 113

 17/2 اردبيل الشه ايمير شرکت کاويان آذريول 112

 7/1 اردبيل الشه آهکی شمال گرده شرکت کاويان آذريول 117

 7/7 اردبيل گچ جهان خانملو غالمرضا نقوی نيا  111

 2/2 اردبيل الشه بايرام بدن ميرسليمان حسينی 113

 1 اردبيل پوزوالن يامچی رحيم فرهادی 116

 31/3 اردبيل الشه کلندرق لعيا بيوک قازاده 117

 1/2 اهر پوکه الی علی آهنگر عزيزی 111

 7/1 اردبيل سيليس عنبران شرکت احجار گستر ساواالن 111

 7/33 انزلی طال توريستان فاضل فيروزی 112

 127/7 اهر الشه یاسماعيل کند حميد هاشمی 113
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 مساحت   نقشه  ماده معدنی نام محدوده  نام متقاضی رديف

 )به هکتار(

 12/2 انزلی آهک يللوجه سهراب بهرامی 112

 1 انزلی الشه تاجی بيوک شرکت قوری چای شن 117

 66/1 اردبيل الشه خلج رسول قاسم زاده 111

 2 اردبيل الشه طالب قشالقی شرکت نوين سبک ساز 113

 3 انزلی تزئينی کوثر با ال زعفر احدزاده 116

 26 انزلی سيليس فيروزآباد پروين دخت رشيدی 117

 17/7 اهر پوکه الی مرجان قاسمی 121

 17/2 اردبيل الشه قليج قشالق فاطمه نوری 121

 7/2 اردبيل الشه اولی کندی ميراکبر منصور 122

 1/3 اردبيل پوکه 1آتشگاه  صونا خدادوست 123

 3 اردبيل پوکه الطران رسول محمد زاده 122

 7/7 پارس آباد الشه قشالق چنار اسمعيل لطفی نژاد 127

 13/22 اهر سيليس لعل گنج شرکت فرهاد بنيان 121

 127/17 اهر خاک صنعتی انار حسين بهاری 123

 37/3 اردبيل سنگ الشه قره باير عسگر فرحبخش 126

 1 پارس آباد الشه بيگلوآقا محمد ترحم رئيسی 127

 37/7 اهر الشه چقونگونش عليرضا داورپناه 131

 37/2 اردبيل مرمريت نوشنق شرکت صبح احرار 131

 1 پارس آباد الشه کونل قشالقی ميرفاضل منصوری 132

 1/7 اهر الشه تازه کند براتعلی قبادی 133

 1 انزلی آهک خمس شرکت سيمان سبالن خلخال 132

 



 سازمان برنامه و بودجه کشور                                                                  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 اردبیل

 121 

 67ست طرحهای مطالعاتی و اکتشافی استان تا پايان سال : لي1-3

 سال عنوان پروژه رديف
 اعتبار 

 )ميليون ريال(
 مشاور

 چکان 22 1333 اکتشاف نيمه تفصيلی منگنز کرده ده و ويالدرق 1

 معادن و فلزات 21 1333 پی چوبی مقدماتی منطقه خلخال  2

 معادن و فلزات 11 1333 پی چوبی مقدماتی منطقه مشکين شهر  3

 چکان 31 1332 ارزيابی ذخاير و منابع معدنی استان و کاربرد آن در صنعت  2

 مرکز تحقيقات سنگهای نزئينی 31 1332 پی چوبی سنگهای تزئينی و نما 7

 ژئوداد 77 1332 سبالن  –اکتشاف مقدماتی منطقه قوشه داغ  1

 ژئوداد 76 1332 اکتشاف مقدماتی منطقه شمال مشکين شهر  3

 کاوشگران 21 1332 اکتشاف مقدماتی منطقه جنوب خلخال  6

 پارس کانی 13 1332 بررسی توان کانی زايی استان و تهيه نقشه پيش داوير  7

11 

 اکتشاف مواد معدنی مشکين شهر شامل:

 مطالعه ماگماتيسم، مناطق دگرسان شده و کانيهای سنگين -

 مطالعه ژئوشيمی و زمين ساخت -

1337 11 
 دانشگاه آزاد اسالمی اردبيل

 بهرام سامانی

 چکان 61 1331 اکتشاف مقدماتی قزل اوزن خلخال  11

 ژئوداد )زمين آزما( 121 1331 اکتشاف پلی متال مشکين شهر  12

 سازمان زمين شناسی شمالغرب 21 1331 استان  1:271111تهيه نقشه زمين شناسی  13

 کاوشگران 121 1331 رب مشکين شهر(اکتشاف کانيهای پلی متال )غ 12

 معدن کاو )زمين آزما( 327 1333 اکتشاف نيمه تفصيلی طالی مشکن شهر  17

 ژئوداد )زمين آزما( 36 1333 اکتشاف نيمه تفصيلی محدوده پلی متال مشکين شهر  11

 پيچاب کاوش 61 1337 اکتشاف پتانسيل های معدنی منطقه خلخال  13

 زرآذين گستر 7/37 1337 اف چکشی مواد معدنی مشکين شهر پی چوبی و اکتش 16

17 
شناسايی مواد معدنی در سازندهای کربناته مناطق نمين و 

 خلخال 
 زمين آزما 71 1337

21 
پی چوبی و اکتشاف عمومی ذخاير دياتوميت و ساير نهشته های 

 حوزه نئوژن جنوبغرب اردبيل 
 همپا بهينه صنعت 37 1361

 زمين فيزيک 13 1361 ئوفيزيک محدوده پلی متال مشکين شهر مطالعات ژ 21

 زمين کاو گستر 37 1361 پی چوبی و اکتشاف عمومی ذخاير حاکهای صنعتی  22

23 

 

پی چوبی و اکتشاف عمومی منگنز و عناصر همراه جنوب 

 خلخال 
 پيوند معدن آرا 61 1361

 زمين آزما 37 1361  پی چوبی و اکتشاف عمومی و تفصيلی شن و ماسه کوهی 22

 توسعه علوم زمين 711 1361 هشتجين 1:111111تهيه اليه ژئوشيمی برگه  27

 کاوشگران )زرناب اکتشاف( 711 1361 اردبيل 1:111111تهيه اليه های اطالعاتی برگه  21

 کاوشگران )زرناب اکتشاف( 711 1361 گرمی  –رضی  1:111111تهيه اليه های اطالعاتی برگه  23

26 
مطالعه پتانسيل های معدنی مرکز و شمال استان و تدوين 

 استراتژی و اولويت بندی صنايع معدنی
 زرناب اکتشاف 12 1361

 زرناب اکتشاف 11 1361 اکتشاف سنگهای گرانيتی و نرم مرکز وشمال استان  27

 زرناب اکتشاف 11 1361 اکتشاف نيمه تفصيلی دياتوميتهای جنوب غرب اردبيل 31

 ياران معدن آرا )زمين آزما( 11 1361 پی چوبی و اکتشاف ذخاير خاک رس مرکز و شمال استان  31

32 
مطالعات کاربردی مواد پوزوالنی، پوکه، گچ و آهک مرکز و 

 شمال استان 
 زرآذين گستر 11 1361

 زرناب اکتشاف  1362 اکتشاف عمومی عناصر فلزی شمالغرب مشکين شهر 33

 زرآذين گستر  1362 روی و ساير عناصر فلزی جنوب شرق خلخال  پی چوبی سرب و 32

 زرآذين گستر  1362 پی چوبی مس و ساير عناصر فزی باغروداغ خلخال  37
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 اعتبار  سال عنوان پروژه رديف

 )ميليون ريال(

 مشاور

31 
اکتشاف مواد معدنی غير فلزی مشکين شهر و خلخال )ده 

 انديس(
 زرآذين گستر 112 1363

 زرناب اکتشاف 211 1363 اکتشاف کائولن، خاک صعتی، پرليت و ... )پنج انديس( 33

 تهران پادير 71/213 1363 شمس آباد –اکتشاف طال و عناصر همراه کجل  36

 تهران پادير 7/367 1362 اکتشاف مس و ساير عناصر فلزی مناطق دگرسانی باغروداغ 37

 زمين کاو گستر 7/316 1362 لزی رکن آباداکتشاف سرب و روی و ساير عناصر ف 21

21 
اکتشاف عناصر پلی متال )طال و ...( روستای خوشنامه 

 هشتجين
 زرناب اکتشاف 27/322 1362

22 
اکتشاف ژئوشيميايی روستای قاضی کندی ، دليکلی داش 

 گرمی
 زرناب اکتشاف 61 1362

 کتشافزرناب ا 61 1362 اکتشاف طال و مس باللوقيه مشکين شهر  23

22 
تکميل پروژه اکتشاف آنوماليهای حاصل از پروژه اکتشاف 

 ژئوشيميايی برگه اردبيل
 پيچاب کانسار 231 1367

 پيچاب کانسار 213 1367 اکتشاف دورسنجی و زمين شناسی اقتصادی جنوبغرب اردبيل  27

 پيچاب کانسار 127 1367 اکتشاف و پی جوئی مواد معدنی نير 21

 پيچاب کانسار 37 1367 می طای خلخال  )روستای سوران(اکتشاف عمو 23

 پتروکان آذربايجان 212 1367 اکتشاف طال در قزل بره سبالن 26

27 
اکتشاف آنوماليهای فلزی حاصل از پروژه اکتشاف ژئوشيميايی 

 برگه هشتجين
 زرناب اکتشاف 211 1367

 زرناب اکتشاف 213 1367 راکتشاف نيمه تفصيلی مس و طال و عناصر همراه مشکين شه 71
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 خسرو نظراني -چينه شناسي ايران .4
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