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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  – 7457بشرويه
جغرافيا

ﮐﺸ
ﻮر

ورقه بشرويه بخش مهمي از رشته کوه شتري را ميپوشاند ،که حدود  150کيلومتر در جهت شمال ـ شمال غربي ـ
جنوب ـ جنوب شرقي از جاده شير گشت ـ بشرويه در شمال تا شمال نايبند در جنوب کشيده ميشود .حدود ورقه
به طول30' Eـ 57 ºتا '00ـ 57 ºو عرض 00' Nـ  34 ºتا '30ـ 33 ºمحدود ميشود.

رشته کوه شتري منشأ آب بين گود شدگي طبس در بخش غرب و شمال بيابان لوت (کوير نمك) در شرق شكل
ميدهد .رشته کوههاي شتري شامل يك سري قله هاي بلند است که به وسيله دره هاي طولي که به طور عمقي

تﻣ

منطقه اين ورقه از طريق جاده آسفالته يزد ـ طبس و مشهد ـ طبس ميباشد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بريده شده اند جدا ميشود .بشرويه يك شهر کوچك در گوشه شمال شرقي است که در بين راه جاده اصلي طبس ـ
مشهد قرار دارد .تعدادي دهات کوچك در دامنه کوه و تپه ماهورها در هر دو بخش رشته کوههاي اصل ي واقع شدهاند.
اما تنها يك جمعيت خيلي پراکنده ،احتماالً در حدود چند خانواده ،در درون رشته کوهها ساکن هستند .دستيابي به
مروري بر سازندها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

يك توالي از سنگهاي رسوبي در حدود  1000متر ضخامت در منطقه بيرون زدگي دارد .حدود اين سري تشكيالت از
دونين تا عهد حاضر ميباشد ،و شامل تشكيالت ولكانيكي اليه اليه از ترشياري زيرين ميباشد .توده هاي نفوذي
بزرگتر و سنگهاي دگرگوني در منطقه ديده نمي شود .واحدهاي سنگ چينه اي متنوع شناسائي شده در اين منطقه

و
اﮐﺘ

شامل زير ميباشد:
سازند شيشتو

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در منطقه برداشت شده مقطع کامل سازند شيشتو ديده نمي شود ،گرچه رخنمونهاي ناپيوسته متعددي در دامنه
غربي کوه شتري در جنوب و شمال دره سردر وجود دارد .اين تجمعات در يك زون تراستي قرار دارد و بنابراين در
يك نوع وابستگي چينه اي گسل و چين خورده اند .گرچه ،ليتولوژي کلي اليه ها خيلي مشخص و واضح است .در
شرق پوشا ،سازند از  50متر شيلهاي سياه ـ سبز و خاکستري تشكيل شده است که در بخشهائي کمي کربناته و
ژيپسي است و همچنين در بخشهاي باالئي با ماسه سنگ و سنگ آهك به شدت ائوليتي و ائوليتهاي آهن دار در
تناوب است .ائوليتها و سنگ آهك ائوليتي شامل

زﻣﯿ

Receptaculites neptuni Defrance.Tabulophyllum sp. Favosites cf. styriacas Penecke, Platyclymenia
interacostata (Fraench of Frasnian – Famenian age).

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

در دره سردر ،اطراف نياز ،بخش باالئي سازند ناپيدا است و ائوليتهاي سفالوپوددار و سنگ آهكها به طور واضح با
شيلهاي سبز کمرنگ از سازند يردر پوشيده ميشوند.

سازند سردر

سازند سردر در دامنه غربي کوه شتري در سرتاسر دره سردر بيرون زدگي دارد .سازند با شيلهاي سبز روشن با
ادخالهائي از ماسه سنگ ،کوارتزيت و کمي سنگ آهك فسيل دار مشخص است .نزديك نياز ،در بخش ديگر رودخانه
سردر ،يك ضخامت  30تا  50متري واحد کنگلومراي قاعده اي از سازند سردر به صورت دگرشيب ،شيلهاي سبز تيره

و اليه هاي سفالوپود شيشتو را ميپوشاند .کنتاکت باالئي با سنگ آه ك جمال از پرمين در خيلي جاها ناپيوسته است.
براکيوپودها در بخش پائيني -مياني سازند به طور کلي سن کربنيفر پيشين را پيشنهاد ميکند.
تجمع فسيلهاي کربنيفر باالئي در بخش باالئي ،شامل  ،Gastriocerasکه به درستي گزارش شده است ،در سنگهاي
به اين سن در ايران بسيار نادر است.
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سازند جمال

سازند جمال يك واحد کوه ساز ضخيم از سنگ آهك ريفي شكل ،ضخيم اليه يا توده اي به همراه دولوميت متغير در
بخش باالئي ميباشد .کنتاکت بين باالترين اليه و شيل پوشاننده سرخ شيل واضح است ،اما به نظر ميرسد به طور
داخل شونده پيوسته است و تداوم رسوبگذاري در سرتاسر مرز سازند پيشنهاد ميشود .محدوده پائيني سازند جمال
يك شكستگي ليتولوژيكي واضح است ،که شاخص پيشروي دريا در طي زمان پرمين بعد از يك فاز پسروي در کربنيفر
پسين است.
سازند داراي  crinoidها fenestellid ،ها gastropod ،ها و  brachiopodها ميباشد .هر چند مرجانها شاخص ترين

ﮐﺸ
ﻮر

فسيل در ميان اينها هستندYatsengia ،Ipsiphyllum subtimoricum ،Liangshanophyllum parachihsiaensis ،

 liangshangophyllum taqbellutum ،kiangsuensisدر بخش مياني سازند يافت شده اند ،که شاخص سن پرمين

ﻌﺪ
ﻧﻰ

هستند.
فوزولينيدها ،غالباً شامل گروه  Schowagerinaو  ،Verbikeenaدر بخش مياني سازند يافت شده اند.
سازند سرخ شيل

تﻣ

اين سازند شامل يك باند قرمز واضح از شيلهاي آهكي و آرژيلي که به شدت به رنگ قرمز است ميباشد .برخي
پهنه هاي اليه بندي شده با پوسته دو کفه ايهاي کوچك پر شده است .شيلها حاوي برخي ادخالهاي نازك از سنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

آهك زرد و دولوميت ميباشد .فسيلها به طور کلي براي تعين سن به خصوص ،مناسب نيستند .سن ترياس زيرين از
موقعيت چينه شناسي نشان داده شد پذيرفته شده است .کنتاکت با سازند پوشاننده شتري به پيشرونده و پيوسته
است.
سازند شتري

و
اﮐﺘ

بلوك سازند شتري ،که به طور دگر شيب سرخ شيل را ميپوشاند ،شامل دولوميت روشن يكنواخت با اليه بندي خوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مي باشد اين سازند مرتفعتر ين قله ها را در منطقه نقشه تشكيل مي دهد .يك واحد سنگ آهك ،به نام عضو سنگ
آهك اسپك ،به طور محلي در باالي دولوميت حفظ شده است .قطعات غيرقابل شناسائي و متبلور شده دو کفه ايهاي
بزرگ )?  (Megalodontiodsو قطعات جلبكي تنها اثرات زيستي هستند .بنابراين سن ترياس مياني با استفاده از تطابق
چينه اي تعيين گرديده است.
گروه شمشك

در منطقه نقشه سنگهاي گروه شمشك مانند يك نهشته يكنواخت ميباشد که وضعيت مشخصي را نشان ميدهد.
ترکيب اين گروه غالباً از شيل سبز – خاکستري  ،ماسه سنگ و سنگ آهك ماسه اي ميباشد ،که به طور متناوب بوده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

و به صورت جانبي به هم تبديل ميشوند .به دليل اينكه شناسائي ترکيب خاص هر سازند ممكن نيست اينها را به نام
گروه شمشك مينامند .اين گروه از چهار سازند تشكيل شده است .سازند نايبند ( ترياس باالئي) ،سازند شمشك (لياس
زيرين) ،سازند بادامو (لياس پسين) و سازند هجدك (دوگر پيشين).

سازند نايبند از شيلهاي خاکستري ـ سبز و ماسه سنگ ،شبيه به پوشش شيلهاي داراي گياه و ماسه سنگ ژوراسيك
زيرين ،تشكيل شده است .سازند شمشك به طور عمده از شيل و ماسه سنگ تشكيل شده است .بنابراين سازند
شمشك در هيچ جا در زير سازند نايبند قرار نمي گيرد با توجه به اينكه معادلهائي از نايبند در بخشهاي زيرين شمشك
وجود دارد .در بخش شمالي ورقه ،يك رخساره دريائي با ا دخالهاي زيادي از سنگ آهك ائوليتي ،سنگ آهك مرجاني
و اليه هاي پوسته اي ( )shell bedsتوسعه يافته است .اين طبقات دريايي ميتوانند با سازند بادامو کروله شوند.

باالترين سازند گروه شمشك شامل شيلهاي گياه دار و ماسه سنگ کوارتزيت قرمز روشن قابل مطابقت با سازند هجدك
ازمنطقه کرمان است.
سنگ آهك پروده

در نقشه ورقه ،سنگ آهك پروده ،مشخصاتي مشابه سازند بادامو از منطقه کرمان ولي با موقيعت چينه شناسي متفاوت
است .اين حدوداً  20تا  40متر ضخامت دارد و از سنگ آهك با اليه بندي خوب ،غالب اً ائوليتي و خاکستري سبز
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تشكيل شده ک ه در بخشهاي بااليي نازك اليه تر و ندوالرتر ميشود .مانند بيشتر مناطق ديگر ،فسيلها غالباً در چند
متر بااليي يافت شده اند شامل Parkinsonia sp.، Normannites sp. ،Phylloas sp.و  Dactyliaceom sp.مي باشد.
سنگ آهك با کنتاکت واضح و هم شيب و پيوسته بر روي گروه شمشك قرار ميگيرد .در جا هايي که اين سنگ آهك
سنگهاي ترياس يا پالئوزوئيك را ميپوشاند ،اين کنتاکت با يك دگرشيبي زاويه دار نمايان است .تماس با يك افق
مارل زرد درقاعده سازند پوششي بغمشاه به نسبت واضح تر است ولي هم شيب است .سنگ آهك پروده پيشروي دريا
در باتونين مياني را نشان مي دهد که از بسياري بخشهاي ايران مرکزي و شمالي شناخته شده است.
سازند بغمشاه

ﮐﺸ
ﻮر

سازند بغمشاه به صورت هم شيب در سراسر منطقه در ادامه سنگ آهك پروده ميآيد .اين بسيار مستعد هوازدگي
واحد شيل مارلي داراي کمتر يا بيشتر سيلت تا ماسه ريز پالئوژن ميباشد .يك نمك يا ژيپس ضخيم داراي کمي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اليه هاي رگه اي زغال به محلي به ضخامت چند سانتي متر ديده ميشود.
سازندها دره ها وشيبهاي عميقي با پوشش محلي از نهشته هاي آبرفتي را شكل ميدهد .سن اينها با ارائه
 .Dolikephalites spو .Holcophyoceras spو  .Lilloeria spو  .Kampiocephalites spکا لووين تعين شد.
سازند قلعه دختر

تﻣ

اين سازند بخش پائيني نهشته هاي ژوراسيك باالئي است .سازند از ماسه سنگ ،شيل و سنگ آهك تخريبي و ائوليتي

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نازك اليه تشكيل شده که ميتواند به سه نوع غالب تقسيم شود :شكل حاشيه اي عضو آهكي ( 322متر) ،يك شكل
دره مانند مياني عضو شيلي ( ،)458و يك شكل حاشيه اي زيرين عضو ماسه اي (.)194
فسيلها فراوان هستند ولي تنها يك تعداد محدود انتخاب شده شناسايي ميشوند:

و
اﮐﺘ

 plieatilis.Perisphinctes cf peltomorphites ,. cf.Peltoceras spشاخص آکسفوردين (احتماالً آکسفوردين باالئي)
براي بخش زيرين عضو آهكي باالئي سن ميدهد.
تقسيم بندي چينه اي سازند قلعه دختر براي ساختهاي دور قابل ارائه نيست ،اما انواع سنگهاي اصلي ،بويژه ماسه
سنگها و سنگ آهكهاي ائوليتي و تخريبي ـ ماسه اي با اليه بندي خوب شناخته شده اند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند سنگ آهك اسفنديار

اين سازند شامل سنگ آهك ريفي کوه ساز (صخره ساز) روشن توده اي ميباشد که غالباً از ريفهاي جلبكي تشكيل
شده است .همچنين شامل عضو قاعده اي از سنگ آهك تخريبي ـ ماسه اي با اليه بندي منظم و ماسه سنگ ميباشد

زﻣﯿ

که قله هاي بلند و حا شيه ها را در ورقه شكل ميدهند.
در همه جا باالئي سازند يك سطح فرسايشي مي باشد که به صورت دگر شيب بوسيله سنگهاي ترشياري يا کرتاسه
پوشيده ميشود.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

فسيلها عمدتاً شامل جلبكهاي ريف ساز و به طور محلي مرجانها ميباشند .هيچ يك از اينها سن تعين نمي کند اما
سن اواخر ژوراسيك مياني يا ژوراسيك پسين در کل پذيرفته است.
يك سنگ آهك تخريبي با اليه بندي خوب و مستعد هوازدگي ،سنگ آهك اسفنديار را در جنوب منطقه وغرب
دهمحمد ميپوشاند .اين سنگ آهك داراي اليه هاي فسيلي بزرگ و مارلي ميباشد که داراي رنگ صورتي تا خاکستري
– سبز ميباشد .اين عضو به طور واضح با سنگ آهكي ريفي فرق ميکند .اين عضو يك اليه بندي مشخص دارد ورنگ

آن گاهي تيره از سنگ آهك اسفنديار ميباشد .يك مجموعه فوتا اين عضو در غرب روستاي مالوند سن ژوراسيك
پسين تا کرتاسه زيرين را تعين ميکند.
كرتاسه

سنگهاي کرتاسه تنها در برخي ناوديسها و زونهاي گسلب مجاور نمايان هستند .آنها شامل غالباً مارل ،ماسه سنگ به
ندرت سنگ آهكهاي بسيار ماسه اي ميبا شند .در نتيجه تكتونيكي شدن کل ضخامتهاي اوليه قابل تعريف نيستند.
اما احتماالً بيشتر از  300متر نيستند.
اوربيتولينها به عنوان  O.cf.concavaمشخصه سن آلبين؟ سنومانين تعريف شدند.
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برخي نمونه هاي برداشت شده  choffatella decipiensاز سن آتپين را نشان ميدهند.
كنگلومراي كرمان

اين يك واحد کنگلو مراي بيرون زده است که به عنوان يك کنگلومراي قاعده اي کامل به صورت دگر شيب در زير
مجموعه ولكانيك ترشياري قرار ميگيرد .ترکيبات آن تا نصف مقطع گرد شده هستند و از سازندهاي زيرين منشأ
گرفته است .سيمان اغلب ماسه اي قرمز رنگ است .حدود ضخامت آن از چند متر تا چند ده متر و به ندرت به 100متر
ميرسد.
پالئوژن

ﮐﺸ
ﻮر

يك کمربند سنگهاي ولكانيكي در بخش شرقي ورقه نقشه يافت شد .اين سنگهاي ولكانيكي به همراه و يا بدون
کنگلومراي قاعده اي کرمان ،ولي معموالً با يك دگر شيبي سنگهاي کرتاسه يا قديمتر را ميپو شاند .در دامنه هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

غربي ،آنها به صورت دگر شيب با اليه هاي قاعده اي نئوژن پوشيده ميشوند .ضخامت آنها از چند متر تا چند صدمتر
ميباشد .مشخصات چينه ايي آنها از پائين به باال عبارت است از )a :بازالتها )b ،آندزيتها )c ،داسيتها .تنها دو توده
کوچك از سنگهاي بازالتي شناسائي شدند اينها حدوداً 250متر سنگ سياه همراه با ادخالهاي مختلفي از ک نگلومراي

تﻣ

قهوه اي و با چند ورقه جرياني بادامي شكل سياه ـ سفيد نازك به همراه اليه هاي محتواي توفها از بمبهاي ولكانيكي
ميباشند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در دامنه هاي شرقي ،سكانس ولكانيكي با آندزيت اوژيتي آغاز ميشود .اين آندزيتها از توده هاي نا منظم سبز ـ سياه
داراي برون بر  /درون بر هاي) )enclaves / inclusionاز سنگهاي رسوبي کرتاسه و ژروراسيك تشكيل شده است.
تجمعات سنگهاي پيروکالستيك کمي وجود دارد و درکل اليه بندي مشاهده نشده است.

و
اﮐﺘ

سنگهاي داستيي از جوانترين و وسيعترين تشكيالت ولكانيكي هستند .داستيها قرمزتيره و به طور محلي ،به رنگ
بنفش وسفيد هستند و داراي کوارتز قابل شنا سائي درشت ماکروسكوپي هستند.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بيشتر سنگهاي بيروني توده اي متناوب هستند و به طور افقي با سنگهاي پيروکالستيك اليه اي به طور مشخص بين
انگشتي هستند .سنگهاي ولكانيكي از آپتين ـ سنومانين جوانتر و از اليه هاي قرمز نئوژن قديمي تر است (احتما الً
ميو -پليوسن).
اليه هاي قرمز شامل غالباً مادستون نرم و سيلتستون از زرد تا صورتي و ارغواني رنگ همراه با کمي يژپس پراکنده
شده ونمك موجود در ورقه نقشه ميباشد .به طور محلي اليه هاي قرمز سنگهاي قديمي تر را با کنگلومراي قاعده اي

ميباشد.

زﻣﯿ

خوب توسعه يافته همراه با دگر شيبي زاويه دار مشخص ميپوشاند.
يك سازند کنگلومرائي به صورت پوششي يا جانشيني اليه هاي قرمز شناسائي شده است .اين کنگلومرا جورشدگي و
سخت شدگي ضعيفي دارد و همراه با پبلهاي نيمه گردشده ميباشد .صخامت اين کنگلومرا متجاوز از  500متر

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

كواترنري

برش عمقي تراسهاي رودخانه اي منطقه به دو سيستم تراسي تقسيم شود .باقيمانده تراسهاي قديمي تر و بزرگتر در
برخي زونهاي ناوديسي از مناطق دامنه اي (ديده ميشود) و در دره هاي طولي مختلف ديده ميشود .به طور بخشي
آنها توسعه يافته اند و از مسيرهاي توالي جوانتر دره ها پيروي ميکنند .تراسهاي رودخانه اي بدون شكسته شدن
داخل مخروطه افكنهاي گراولي بزرگ که از کوه به داخل در هر دو بخش از محدوده جدا ميشود ،ادامه مييابد .در
دامنه کوه آنها بوسيله مخروطه افكنه هاي واريزه اي شيبدار جوان مجاور پوشيده ميشوند.

در داخلي ترين بخش کويرنمك ،شمال بشرويه ،با نهشته هاي پاليا عهد حاضر ) (subrecentو قشرهاي نمكي (کوير )
پوشيده مي شود و به طور متناوب بوسيله درياچه نمك پوشيده مي شود .کمربندهاي پهن دونهاي ماسه اي جنوب
شرقي ،حاشيه گودي کوير نمك را پر ميکند.

4

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
تاريخ تكتونيكي و ساختماني

سنگهاي قديمي تر از دونين در منطقه بيرون زدگي ندارند .قديمي ترين حرکات تكتونيكي قابل شناسائي در طي
کربنيفر پيشين اتفاق افتاد .آنها عامل خشكي زائي بودند و کامالً براي شناسائي فرسايش کافي بودند .اين قبيل حرکات
خشكي زائي تا انتهاي دوره کربنيفر و پرمين پيشين ادامه يافت .حرکات با نيروي بيشتر و توالي بزرگتر در ترياس
پيشين ـ پسين اتفاق افتاد .سنگ آهك پرورده به صورت يكنواخت سنگهاي قديمي تر گسل خورده و چين خورده را
با يك ناپيوستگي زاويه دار واضح پوشانده است .اين زاويه دار شدن يك اتفاق در باتونين را متصور ميسازد .رسوبگذاري

ﮐﺸ
ﻮر

آرام ژوراسيك با دوره ديگري از آشفتگيها در انتهاي ژوراسيك و يا در طي کرتاسه همراه شد .اين حرکات با يك نبود
رسوبگ ذاري مهم در کرتاسه زيرين و ناپيوستگي زاويه دار مشخص بين ژوراسيك و سنگهاي کرتاسه مياني ـ باالئي
همراه است.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

در طي ترشياري سه فازکوهزائي بزرگ ميتواند شناسائي شود :فاز اول با يك دگر شيبي منطقه اي ،زير سنگهاي
پالئوژن قابل استناد است.

تﻣ

دومين فازکوهزائي خيلي شديد بود و به همين علت سنگهاي مزوزوئيك به صورت شيب دار بر روي سنگهاي پالئوژن
رانده شدند ،در صورتيكه کنگلومراي نئوژن ساختهاي تراستي را ميپوشاند .حرکات تراستي ممكن است با ائوسن
پسين يا اليگوسن پيشين منطبق شوند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سومين فاز کوهزائي زمان ترشياري چين خوردگيهاي يكنواختي را در تشكيالت نئوژن ايجاد کرد .فاز سوم که اعتقاد
بر اين است که در زمان پليوسن اتفاق افتاد ،شكل کنوني کوهها را در منطقه ايجاد کرده است.

و
اﮐﺘ

زمين شناسي اقتصادي

حوادث ولكانيكي ،تكتونيكي و چينه شناسي منطقه ورقه يك زمينه زمين شناسي عمومي را براي کا ني زائي فراهم
کرده است .نهشته ها اغلب شامل سرب و روي است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

انديكسهاي سرب در منطقه بوغاز در گوشه شرقي ناحيه اصلي ،در سه کيلومتري شمال سرخ در ،يافت شده اند.
کانيزائي به ضخامت  20متر به صورت ادخال در سنگ آهك ماسه اي و ماسه سنگ در سازند بغمشاه يافت شده
است .انديكس ديگر سرب در بخش باالئي سازند قلعه دختر ،در سه کيلومتري جنوب ـ جنوب شرقي دهكده رقه ،
وجود دارد .شكستگيهاي موجود در سنگ آهك قطعات زاويه دار سنگ آهك ،کلسيت ومواد رسي نرم پر شده است.
کلسيت داراي اثراتي از گالن است.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

يك نهشته کوچك مس در گوشه غربي دره طولي جنوب رقه شناسائي شده است .آثار نقطه اي ماالکيت اغلب در
ماتريكسها ي ماسه اي ،آهكي و کنگلومرا (کنگلومراي کرمان) يافت شده است.
وسعت و ترکيبات معدني اين نهشته ظاهراً خيلي محدود است.
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