وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن ،ﺗﺠﺎرت

ﮐﺸ

ﻮر

ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﻰ

ﻋﻨﻮان:

و اﮐ

ﺘﺸ
ﺎﻓﺎ
تﻣ

ﻌﺪ

ﮔﺰارش ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100,000ﺑﺼﯿﺮان

ﺳﻰ

ﺷﻤﺎره ﺑﺮﮔﻪ:

ﺷﻨﺎ

7853

زﻣ
ﯿﻦ

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  /ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

ﺑﻬﺮوزي ،ن .ﺧﺎن ﻧﺎﻇﺮ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ:

1992-1371
TR171
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گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 7853بصيران
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

محدوده نقشه بصيران در خاور ايران و جنوب استان خراسان به فاصله تقريبي  150کيلومتري از شهرستان بيرجند و
در محدوده جغرافيائي  32º׳ 30و  31ºعرض شمالي و - 59º׳ 30و  59ºطول خاوري جاي دارد .اين ورقه قطعه مرکزي
ورقه  1:250000زمين شناسي ده سلم را تشکيل داده است .نقشه هاي مجاور آن عبارتند از چهار فرسخ ،مختاران،
کودکان و ده سلم به ترتيب در خاور ،شمال ،باخت وجنوب .بخش مرکزي و خاور ورقه بصيران داراي ريخت تپه
ماهوري بوده که بيشتر از رسوبات و سنگهاي آتشفشاني مزوزوئيک و ترسير پوشيده شده است .نقطه مرتفع اين ناحيه

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در بخش جنوب خاوري به ارتفاع  2737متر در شاه کوه و پست ترين آن در جنوب باختري با ارتفاع  1200متر
ميباشد.
منطقه بصيران بلحاظ قرار گي ري در بخشي از کوير لوت شرايط آب و هوايي خشک و کويري دارد .در سطح ورقه

تﻣ

مسيل هايي با پهناي زياد که نشانگر جريان سيالبهاي شديد در فصول بارندگي است ديده ميشود که تماماً فاقد آب
بوده و معموالً بطرف جنوب جريان دارند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دسترسي به ناحيه از راه شوسه بيرجند -معدن قل عه زري امکان پذير است .اين راه ،شمال باختر ناحيه را از طريق
روستاي بصيران به معدن مس قطعه زري وصل مي کند .راه ديگري شهرستان نهبندان را از طريق روستاهاي ميغان،
رومه به بصيران وصل مينمايد .از بخش مرکزي ورقه راه اتومبيل روي عبور ميکند که پس از گذشتن از جنوب منطقه

و
اﮐﺘ

به ده سلم ميرسد .راههاي متعدد ديگري در ناحيه وجود دارد که مي توان توسط اين راهها به کوهها و روستاهاي
ناحيه دسترسي پيدا کرد.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

دهکده هاي بصيران ،رومه ،حاجي آباد از روستاهاي پرجمعيت اين ناحيه است و اقتصاد آنها بر دامداري و به اندک
کارهاي دستي روستائي تکيه دارد.
شرح واحدهاي سنگي

ورقه بصيران از نظر ساختماني در محدوده بلوک لوت و منطقه فيليش -کمربند افيوليتي شرق ايران قرار گرفته .لذا
از نظر ساختار زمين شناسي ويژگي و اختصات اين دو بخش از ايران را دارا ميباشد.

زﻣﯿ

محل رخنمون قديميترين سنگها به جنوب خاور اين و رقه منحصر است که از سنگهاي دگرگونه اي با عنوان مجموعه
دگرگوني خاور ده سلم (اشتوکلين و همکاران  )1965ناميده شده تشکيل يافته است .رسوبات مزوزوئيک و ترسير در
پهنه وسيعي از بخش مرکزي خاور و باختر ناحيه رخنمون دارند .در بخش شمال خاوري (منطقه فيليش) سنگهاي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

دگرگو نه اي رخنمون دارد که شايد سن آنها به مزوزوئيک برسد .بهر حال چينه شناسي آنها با بخشهاي ديگر متفاوت
است .توده هائي از گرانيت ،گرانوديوريت و ديوريت در بخش هاي مختلف ناحيه شناسائي گرديده که به مزوزوئيک و
ترسير نسبت داده شده اند.
منطقه فيليش – کمربند افيوليتي

گوشه شمال خاور ورقه بصيران بخش کوچکي از منطقه فيليش – کمربند افيوليتي شرق ايران را شامل ميگردد .اين

ناحيه محل اتصال بلوک لوت و منطقه فيليش ميباشد .دگرگوني سنگهاي اين ناحيه را تحت تاثير قرار داد که شدت
آن در بخش هاي مختلف اين ناحيه متفاوت است .لذا سنگهاي بيرون زده در اين منطقه بدليل روراندگي و بهم
خوردگيهاي شديد که بصورت يک مخلوط تکتونيکي در آمده تنها بر اساس شدت و ضعف دگرگوني تقسيم بندي
گرديده اند.
بخش بزرگي که از شدت دگرگوني بااليي برخوردار است متشکل از آمفيبوليت ،ميگماتيت ،بيوتيت ،کوارتز ،آندالوزيت
شيست ( ) amschو گاهي سرپانتينيت و ساير سنگهاي الترابازيکي (  )ubهستند .آمفيبوليت ها که در حقيقت ديابازهاي
1
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دگرگون شده هستند بصورت فلس هائي در بين سنگهاي دگرگونه قرار گرفته و آنها را از هم مجزا ساخته است .اين
سنگها داراي بافت پورفيروبالست با زمينه اي شيستوز هستند .اجتماع کاني هاي پيروکسن ،پالژيوکالز ،کوارتز،
آمفيبول در زير ميکروسکوپ قابل تشخيص ميباشد.
ميگماتيت و آنانکيست گرانيت از ديگر سنگهاي دگرگونه در اين منطقه ميباشد ( )mischدر ميگماتيت ها بافت

ﮐﺸ
ﻮر

شيستوز هنوز قابل تشخيص بوده و کاني هاي تشکيل دهنده شامل آندالوزيت ،پالژيوکالز کوارتز ،فلدسپار آلکالي و
بيوتيت قهوه اي است .آنات کسيت گرانيت بافت گرانوالر داشته و اجتماع کاني هاي پالژيوکالز ،کوارتز فلدسپار آلکالي
بيوتيت قهوه اي و کمي تورمالين در آن با ميکروسکوپ ديده ميشود.
طبقات آهکي که به مرمر تبديل شده اند (  )mbدر حد فاصل دو واحد آندالوزيت ،بيوتيت ،ترموليت شيست ( )aschو
توفهاي ديابازي و دياباز و شيست هاي لکه دار ،که دگرگوني در آنها نسبت به بخشهاي ديگر از درجه پائين ميباشد

ﻌﺪ
ﻧﻰ

( ) sschبيرون زدگي دارد .در اين شيست ها مجموعه کاني هاي کوارتز ،آلبيت ،سرسيت ،مسکويت و بيوتيت در زير
ميکروسکوپ شناخته شده است.
بلوک لوت

تﻣ

مجموعه دگرگوني ده سلم در جنوب خاور ناحيه در دامنه هاي جنوب شاه کوه با روند شمال باختر -جنوب خاور
بيرون زدگي دارند و از دو رخساره توفي و کربناتي تشکيل يافته است .واحد بااليي شامل ترادف ضخيم و تقريب اً

ﺸ
ﺎﻓﺎ

يکنواخت است که در توفهاي ماسه اي و دگرگون شده تشکيل دهندۀ اصلي است .از نظر سنگ شناسي از مسکويت،
بيوتيت ،کورديوريت ،آندالوزيت شيست ،شيست هاي گرافيتي و مرمرهاي فلدسپاردار ( )Jhsتشکيل شده است .اين
سنگها بگونه اي ناهمساز در زير واحدهاي سنگي کرتاسه قرار گرفته اند .واحد زيرين از اليه هاي آهکي کريستالين

و
اﮐﺘ

برنگ خاکستري و سفيد تشکيل شده که با شيست هاي بيوتيت و مسکويت دار همراهي ميگردند ( .)mschآهکهاي
کريستالين معموالً محتوي دانه هاي کوارتز فلدسپار و مسکويت است و آثار فسيل کرينوئيد در آنها ديده ميشود .مرز

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد زيرين با فوقاني تکتونيکي است و مرز زيرين آنها هم توسط رسوبات کواترنر پوشانده شده است.
در جنوب کوهستان شاه کوه مجموع دگرگونه فوق توسط توده گرانيتي و پکماتيت هاي مربوط به آن قطع ميگردد
رگه هاي کوارتزي بويژه در نزديکي توده گرانيتي فراوان بوده و فراهم آمدگي آنها بگونه رگه و عدسي هايي است .در
مجاورت آنها کاني هاي ترميک از جمله آندالوزيت ،کورديوريت و مسکويت بگونه کاني هاي درشتي در سنگ بوجود
آمده است.

زﻣﯿ

جايگاه مشخصي براي اين سنگها در ورقه بصيران شناخته نشده است .با اين همه با توجه به اينکه کنگلومراي قاعده
کرتاسه پيشين بگونه اي دگرشيب رو ي آنها قرار گرفته و همچنين نفوذ گرانيت مزوزوئيک در آنها و تشابه رخساره
آنها به سازند ناي بند -شمشک به سن ترياس پسين -ژوراسيک ،با اين سازند مقايسه گرديده اند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

نهشته هاي ژوراسيک در محدوده ورقه بصيران از نوع آوري و کم عمق ميباشند و با ريخت تپه ماهوري بخش وسيعي
از ناحيه بخصوص بخش مرکزي و جنوب باختري ورقه را پوشانده ست .اين نهشته ها به چهار واحد تقسيم گرديده

اند .مقطع کاملي از اين نهشته ها را در روستاي ميغان و جنوب رودخانه کتخام ميتوان ديد.
نهشته هاي آواري عمدتاً از ماسه سنگ ،شيل برنگ خاکستري و سياه و سبز ،و ندرتاً طبقاتي از سيلت ،مارن و کنگلومرا
بگونه ،بين اليه اي و شيلهاي ذغالدار با آثار خرد شده گياهي ( )Jsماسه سنگ و ماسه سنگ کوارتزيتي برنگ خاکستري

( )Jssتشکيل شده اند .در ماسه سنگها ساختمانهاي اوليه دانه بندي تدريجي ،چينه بندي متقاطع ديده ميشود.
ستبراي واق عي اين نهشته ها بدليل چين خوردگي و تکتونيک شديد که سبب شکستگي ها و تکرار طبقات گرديده
مشخص نيست .گرانيت شاه کوه در داخل شيل و ماسه سنگهاي ژوراسيک رخنه نموده و تأثير حرارتي آن در شمال
روستاي رخنه باعث شده که زمينه رسي موجود در بين دانه هاي ماسه سنگ متبلور و به کلريت و مسکويت تبديل
گردد .با توجه به همانندي هاي سنگ شناختي اين رسوبات با سازند نايبند -شمشک مقايسه گرديده است.

در غرب روستاي ميغان و همچنين رودخانه کتخام بر روي واحد شيلي و ماسه سنگي گدازه هاي سياه رنگ آندزيتي
قرار ميگيرد ( .)Jvsستبراي اين گدازه ها در غرب روستاي ميغال به  250متر ميرسد.
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نمونه اي از اين سنگ در زير ميکروسکوپ آندزيت تشخيص داده شده که بشدت فرسوده شده است .فنوکريست هاي
سنگ پالژيوکالز بوده که شديد اً به سرسيت و قسمتي به اکسيدهاي آهن تجزيه شده اند .کاني هاي تيره سنگ بدليل
شدت تجزيه به کلريت  ،اکسيد آهن و کربنات قابل تشخيص نيستند .زمينه سنگ شامل ميکروليت هاي پالژيوکالز
احتماالً فلدسپار آلکالي و مقداري کوارتز کريپتوکريستالين ،آرژيل ،اکسيد آهن و کلريت است .گدازه هاي آندزيتي
توسط تناوبي از رسوبات شيلي ،آهکهاي تخريبي ،آهن رسيفي ،برنگ قهوه اي و شيل هاي سيلتي ( )Jlپوشانده ميشوند.
اين رسوبات ستبراي بين  9-10متر دارند.
سنگواره هاي دو کفه اي ،مرجان ،اسفنج و بلمنيت و ريز فسيل هاي:

ﮐﺸ
ﻮر

Trocholina so., Cristellaria sp. Globocheta sp.
Thaumatoporella sp., Microproblematica sp., Miliods. Textularids. Ostracode, Exhinoid spine.

ديده مي شود که بر اساس مطالعات و تشخيص خانم مينا نوازي سن دو گر براي آنها در نظر گرفته شده است .عالوه
بر اين ريز فسيل هاي:

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Nautilo culina oolithica. Lanticulina sp.
توسط خانم فاطمه ابوتراب مطالعه و بر اين اساس سن ژوراسيک مياني را تشخيص داده اند .واحد  Jlبگونه تدريجي

تﻣ

به آهک ماسه اي ،ماسه سنگ ،آهک و توف ( )Jtsتبديل ميگردد .داراي رنگ روشن و سبز هستند .آثار حيات در
افقهاي آهک ماسه اي شامل ريز فسيلهاي:
Trocholina sp., Neotrocholina sp., Globocheta sp., Pseudocyclammin sp., Crestelleria sp.,
Microproblematica sp., Textularia sp.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

است که بر اين اساس سن ژوراسيک مياني تشخيص داده شده است.

در شمال غرب روستاي هوريده در حاشيه شمالي ورقه ،آهک ،آهک اليتي به ستبراي  50-40متر و برنگ خاکستري
با سطح فرسايشي مضرس و بسيار خرد شده که درون اليه هاي شيل برنگ زرد متمايل به سبز آنها را همراهي

و
اﮐﺘ

مينمايند رخنمون دارند .اين سنگ آهکها در رخساره  Pelmicrite. Pelsparite. Oospariteريز فسيلهاي بشرح ذيل:
Nautiloculina oolithica. Trocholina sp. Pseudo cyclammina sp. Litho codiom sp.
دارند که سن  Late Jurassicبراي آنها تشخيص داده شده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

توده گرانيتي بزرگي برنگ سفيد در جنوب خاور ورقه در کوهستان شاه کوه رخنمون دارد ( )Gارتفاع اين گرانيت از
دشت بيش از  1500متر است .اين سنگ يک گرانيت دانه درشت و بيوتيت دار است و شيلهاي ژوراسيک پائين را از
سمت شمال باختر و مجموعه دگرگون شده ده سلم را از جنوب قطع کرده است .سنگهاي کرتاسه به سن آپسين-

زﻣﯿ

آلبين بگونه اي پيش رونده روي اين گرانيت قرار گرفته اند .اين سنگ بافت دانه اي درشت بلور دارد و از بلورهاي
پالژيوکالز ،فلدسپار آلکالي و بيوتيت تشکيل شده است.
زائده هاي پگماتيتي اين گرانيت در مجموعه دگرگوني ده سلم نفوذ کرده و گرماي حاصله از آن سبب بوجود آمدن

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

کاني هاي حرارتي در سنگهاي درون گير آن شده است.
رديف سنگهاي کرتاسه در ورقه بصيران مربوط به واحد زماني کرتاسه پيشين با نهشته هاي آواري و کربناتي به سن
آپسين و آلبين و کرتاسه پسين با رخساره شيل ،آهک ماسه اي به سن مائيست ريشتين است بدين ترتيب نبود چينه اي
مربوط به بخش بزرگي از کرتاسه جزو مشخصات چينه اي در اين ناحيه محسوب ميگردد .رسوبات کرتاسه پيشين با
کنگلومرا و ماسه سنگ قرمز رنگي شروع ميگردد ( )Kc lکه بگونه پيش رونده روي سنگهاي دگرگونه ده سلم ،سازنده
هاي ناي بند شمشک و گرانيت شاه کوه قرار گرفته است .متعاقب اين کنگلومرا ضخامتي از ماسه سنگهاي متوسط و
ريز دانه با سيماني آهکي و ميان اليه هاي کنگلومرايي ،آهک االيتي و اربيتولين دار ( )Ks llبه ستبراي حدود  300متر

قرار مي گيرد .در شمال خاور روستاي رخنه در ميان ماسه سنگها اليه هائي از شيل سبز و خاکستري و آهک مارني با
ريز فسيل اوربيتولين به ستبراي  50متر و در شمال خاور شاه کوه چند اليه از گدازه آندزيتي ديده شده است .روي
واحد ماسه سنگي آهک اوربيتولين دار ( )Kl1قرار ميگيرد .اين آهک داراي سنگواره هاي بريوزوآ ،مرجان ،دو کفه اي
و تکه هاي خارداران و ريز فسيلهاي Dictyoconus sp., Orbitolina sp., Lenticulina sp., .است که براساس مطالعات
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انجام گرفته توسط خانم ف -کشاني متعلق به آپسين -آلبين ميباشند .در ناحيه سفيدکوه ،روستاهاي شورآباد ،ده نور
و شمال باختر هوريده مظهرهاي نه چندان بزرگ از اين گونه آهک ديده ميشود.
رسوبات کرتاسه پسين بگونه باندي ممتد و هاللي شکل از باختر ناحيه شروع و بطرف شمال خاور کشيده ميشود.
اين نهشته ها با پايه کنگلومرايي قرمز رنگ متمايل به قهوه اي با جورشدگي م توسط و ستبراي حدود  100متر دارد

ﮐﺸ
ﻮر

شروع ميگردد ( )Kc2که بگونه دگر شيب بر روي رسوبات قديميتر قرار گرفته است .بطرف باالي مقطع ماسه سنگ
( )Ks2آهک ماسه اي و آهکهاي چرتي و آهک دولوميتي به ستبراي تقريبي  120متر ( )KIs2مارن برنگ سفيد متمايل
به آبي ( )Kms 2به ستبراي  200متر بر روي آنها قرار مي گيرد .اين رسوبات بطور جانبي بهمديگر تبديل ميگردند .در
اين سنگها ريز فسيلهاي زير به سن مائيستريشتين مورد مطالعه قرار گرفته است.

Omphalocyclus macroporus, siderolites sp., Orbitoides sp., orbitoides media, Miscellanea sp., Gyoidina
sp., Lithathamina sp., Calciferapoides

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در دنباله رخنمون سنگهاي مائستريشتين بطرف خاور بر روي کنگلومراي قاعده بطور منطقه اي آهک سياه رنگي قرار
گرفته که عناصر آهکي حمل شده و کامالً گردي برنگ سفيد در داخل آنها ديده ميشود )Klc2( .ريز فسيلهاي زير در
اين سنگها مطالعه شده اند.

تﻣ

Omphalocyclus sp. Sidrolites sp. Orbitoides sp.

در شمال ،جنوب و خاور روستاي دم روباه رسوباتي شبيه نهشته هاي مائستريشتين رخنمون دارد که مطالعات فسيل

ﺸ
ﺎﻓﺎ

شناسي تعلق آنها به پالئوسن را مشخص کرده است .اين رسوبات در بخش زيرين کنگلومرايي به رنگ قهوه اي ()Pce

به ستبراي  250-300متر بگونه ناهمساز بر روي شيل و ماسه سنگهاي ژوراسيک و همچنين بر روي رسوبات کرتاسه
پسين قرار گرفته است .در اين کنگلومرا قلوه هاي آتشفشاني بندرت ديده ميشود .بطرف خاور کنگلومرا ستبرتر

و
اﮐﺘ

ميشود .در عدسي آهکي واقع در داخل کنگلومرا ريز فسيلهاي:

Gympolia feraki, Globorotalia, Reophax sp.
Aeroporella sp. Valvulina sp, Rotalia sp.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ديده ميشود که نشانگر پالئوسن مي باشند .کنگلومراي پالئوسن بوسيله ماسه سنگ ،آهک ماسه اي برنگ قرمز پوشيده
ميشود ( )Pseاز جمله فسيل هايي که در اين جا يافت شده:

Anomalina sp, Karreriella? Sp, Valvulinids,
Biloculina sp. Triliculina sp. Quinqueloculina sp,
Alga dasyclacea (Cympolia cf. heraaki). Textularide.

که نشانگر پالئوسن ،اتاژمونسين ،تانسين هستند.
بر روي آهکهاي ماسه اي و ماسه سنگهاي آهک توده اي و ضخيم اليه کرمي رنگ (  )pبه ستبراي حدود  130متر
l
e

زﻣﯿ

قرار مي گيرد اين آهک با رخساره  interamicritداراي ريز فسيل هاي گوناگوني از پالئوسن هستند .از آن جمله است:
Globorotalia sp, Planorbulina sp, Valvulina sp. Discorbis sp.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در کوه سفيد واقع در شمال ب اختر روستاي نوده نهشته هاي پالئوسن بگونه ناهمساز بر روي آهک هاي کرتاسه پيشين
قرار گرفته است .اين رسوبات شامل اهکهاي نودوالر ،آهک مارني زردرنگ و آهک ماسه اي و ماسه سنگ به ستبراي

 150متر است.
در جنوب روستاي بصيران بيرون زدگي کوچکي از ماسه سنگ ،آهک هاي ماسه اي برنگ زرد متمايل به قهوه اي
بگونه هم شيب روي کنگلومراي پالئوسن قرار گرفته ( )Etsستبراي اين رسوبات  90متر است .در بخشهاي کربناتي
اين رسوبات در يک رخساره  detrital biomicriteريز فسيل هاي زير به سن ائوسن مطالعه گرديده است:
Coshinolina sp., Alveolina sp., Nummulites sp.
Nummulites sp. Plianorbulina? Sp., Discocyclina sp.
Operculina sp. Amphistegina sp., Solenomeris orgermani
در جنوب خاور روستاي بصيران واحد زيرين ائوسن نزديک به  280متر آگلومرائي برنگ سياه ( )Eagميباشد .گدازه

هاي آتشفشاني و آذر آواري ائوسن در باختر و جنوب باختري ناحيه بيرون زدگي دارند که شامل روانه هاي آتشفشاني
آندزيتي -بازالتي و توف برنگ سياه ( ،)Etvتوفهاي داسيتي همراه با روانه هاي تراکي آندزيتي و تراکيتي ( )Etaآندزيت
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با بافت پورفيري درشت ( ) Epو روانه هاي آندزيتي و آندزيتي پيروکسن دار ( )EOpaاست .روانه هاي آندزيتي EOpa

بگونه کالهک روي واحدهاي قبلي قرار گرفته است .در زير ميکروسکوپ داراي بافت پورفيري بوده و درشت بلورهاي
پالژيوکالز حدود اليگوکالز -آندزين در يک زمينه متشکل از ميکروليت هاي پالژيوکالز تجزيه شده به کلريت سريسيت
و کربنات و اکسيدهاي آهن قرار گرفته اند.

ﮐﺸ
ﻮر

واحدهاي آتشفشاني ائوسن در ورقه بصيران بوسيله توده هاي گرانيتي ( ،)gdگرانوديوريتي و ديوريتي ( )diو همچنين
دايک ها و توده هاي کوچک داسيتي ( ) diبريده شده اند .در تماس اين توده ها بخصوص زائده هاي داسيتي ،با
سنگهاي آذر آواري و آتشفشاني ائوسن ک اني هاي از قبيل سرب ،مس ،آهن و طال تشکيل گرديده است.
در شمال باختر ورقه بصيران روانه هاي تيره رنگ اکثراً متوسط شامل پيروکسن آندزيت ،آندزيت بازالت و بهمراه
توفهاي برشي آندزيتي ( )Obaبر روي سنگهاي گوناگون قرار گرفته است .در زير ميکروسکوپ بافت پورفيري دارند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

درشت بلورهاي پالژيوکالز که به سريسيت تجزيه شده و کمي پيروکسن (کلينوپيروکسن -آئوژيت) در يک زمينه
شامل ميکورليتهاي پالژيوکالز و کوارتزکريپتو -کريستالين و اکسيدهاي آهن قرار گرفته اند .بر اساس تعيين سن به
روش پتاسيم آرگون (شرکت آب و خاک) اين سنگهاي سني برابر  36-40ميليون سال ارند که با ائوسن -اليگوسن

تﻣ

مطابقت دارد.
در شمال روستاي بيشه بر روي گدازه و توفهاي ائوسن کنگلومراي چند آميز به ستبراي  40-50متر و شيب  10درجه

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بگونه ناهمساز قرار گرفته است ( )Ngcو در بخش شمالي روستاي رومه بيرون زدگي کوچکي از رس (  )clبرنگ کرم ي
متمايل به قهوه اي هم ميتواند بخشي از رسوبات نئوژن ناحيه را تشکيل دهد.
بخش شمال خاوري و جنوب باختري ورقه بخصوص دامنه هاي کوهستان شاه کوه داراي پوششي از آبرفت است .اين

هاي ( )Qalشناسائي گرديده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

زمين ساخت و تکتونيک

و
اﮐﺘ

نهشته ها بگونه تراس هاي رودخانه اي و گراول هاي دامنه کوه ها ( )Qt1در مناطقي که فرسايش پادگانه ها را بصورت
پهنه هاي صافي در آورده ( )Qt2و باالخره رسوبات رسي و کفه هاي نمکي شوره زاره ( )Qcو نهشته هاي بستر آبراهه

در محدوده ورقه بصيران دو منطقه ساختماني عمده ،منطقه ساختماني مربوط به ادامه بلوک لوت و منطقه فيليش-
افيوليتي شرق ايران را ميتوان بازشناخت.
بلوک لوت درحقيقت بخشي از پلت فورم پالئوزوئيک ايران ميباشد که شديداً تحت تأثير حرکات کوهزائي کيمرين
قرار گرفته است .اين حرکات که با ماگماتيسم و نفوذ توده هاي بزرگ پلوتونيکي نظير توده شاه کوه و دگرگوني همراه

زﻣﯿ

بوده ،نهشته هاي تخريبي ترياس فوقاني ژوراسيک پائين (سازند ناي بند -شمشک) را تحت تأثير دگرشکلي و دگرگوني
قرار داده است .مقاوم شدن بلوک لوت هم به احتمال با اين حرکات در ارتباط بوده بگونه اي که اين بلوک هسته

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

مقاومي شدن بلوک لوت هم به احتمال با اين حرکات در ارتباط بوده بگونه اي که اين بلوک هسته مقاومي را تشکيل
داده و بهمين دليل حرکات تکتونيکي آلپي جوان نتوانسته بر روي اين حرکات در ارتباط بوده بگونه اي که اين بلوک
هسته مقاومي را تشکيل داده و بهمين دليل حرکات تکتونيکي آلپي جوان نتوانسته بر روي اين بلوک تأثير چنداني

بگذارد ،لذا نهشته هاي کرتاسه و ترسير تا حدودي افقي و يا چين خوردگي بسيار ماليمي را نشان ميدهند .منطقه
فيليش افيوليتي در حقيقت با حوزه فيليش شرق ايران در ارتباط ميباشد .تشکيل اين حوزه را ناشي از يک عمل
ريفتينگ در کرتاسه تصور ميکنند .نهشته هاي اين حوزه شديداً دگرگون شده است .بنظر ميرسد حوزه فيليش توام
با جنبش هاي مذکور تا اوايل ترسير دوام خود را حفظ نموده بطوريکه در بخش شمالي ورقه اين مجموعه دگرگونه
بگونه پيشرونده توسط رسوبات ائوسن وسط (لوتسين) پوشيده ميشوند.
پس از رسوبگذاري ائوسن در سرتاسر ناحيه فعاليتهاي ماگمائي گسترده اي روي داده وسنگهاي آذرين نفوذي ديوريت،
گرانيت و دايک هاي متعددي در سنگهاي کهنتر نفوذ نموده است .در ورقه بصيران گسله هاي متعددي به چشم
مي خورد .عمده ترين اين گسله ها ،گسله جنوب کوهستان شاه کوه و مجموعه گسلهاي محل برخورد بلوک لوت با
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منطقه فيليش است .گسل جنوب شاه کوه با راستاي شمال باختر جنوب خاور است که از جنوب خاور ورقه شروع و
در جنوب روستاي ده مرغ توسط رسوبات کرتاسه پوشانده شده است.
گسله هاي با راستاي شمالي جنوبي که بسوي شمال چرخش اندکي بطرف خاور پيدا ميکند نهشته هاي کوارتز را که
گواه بر فعاليتهاي تکتونيکي جوان است قطع مينمايد.
ماده معدني و کاني سازي در ورقه بصيران

ضمن برداشتهاي زمين شناسي به نشانه هائي از مواد معدني برخورد گرديد که مختصراً اشاره اي به آنها ميگردد:
نشانه هائي از ترکيبات مس در سنگهاي آتشفشاني پالئوژن بخصوص در مجاورت دايک و توده هاي نفوذي مشاهده

ﮐﺸ
ﻮر

شده است .در بخش باختري ورقه دايکهاي اسيدي در امتداد گسلها بخصوص در سنگهاي آتشفشاني پالئوژن نفوذ
نموده که کاني سازي طال را در بردارند .نمونه اي از اين سنگها بروش اسپکترومتري مورد بررسي قرار گرفته و مقدار

ﻌﺪ
ﻧﻰ

طال در آنها بين  PPM 2-21گزارش شده است.
گرانيت شاه کوه در بخش جنوب خاوري ورقه را دايکهاي سيليسي متعددي به سن نامشخصي قطع مينمايد که در
بيشتر اين رگه ها آثار معدني ديده مي شود .بعالوه اين گرانيت با توجه به رنگ صورتي و بافت درشت آن از نظر تهيه

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

پالک هاي صيقلي جهت مصارف ساختماني سنگ بسيار مناسبي ميباشد.
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