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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  -6946بزنجان
جغرافيا و ريخت شناسي

ورقه بزنجان دربخش جنوب خاوري استان فارس ،جنوب شهرستان داراب ،درميان طول هاي خاوري َ 54ْ/30تا َ55 ْ /00

ﮐﺸ
ﻮر

و عرض هاي شمال َ  28ْ /00تاَ  28ْ/30جاي گرفته است .بخشي از چهارگوش جنوب باختري فارس را تشكيل ميدهد
که با مقياس  1:250/000درسال  1965ميالدي بوسيله شرکت ملي نفت ايران تهيه و به چاپ رسيده است.
).(J.T.B.Pery ,A,Setudehnia and Nasr, 1965ريختار منطقه کوهستاني واز تاقديس وناوديس هاي نامتقارن با پهناي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

زياد (تا  10کيلومتر) ودر ازاي بسيار( تا  50کيلومتر) پديد آمده است.
برخي از ناوديس ها ،دشت هاي به نسبت مسطح و حاصلخيز را بوجود آورده اند .بيشتر گستره دشت هاي منطقه به

تﻣ

سبب شوري آب هاي سطحي و کمبود آب شيرين به زمين هاي غير قابل کشت تبديل شده اند .آب شرب منطقه از
آبهاي زيرزميني و باکيفيت خيلي پايين تأمين ميشود .تنها رودخانه دائمي منطقه ،رودخانه تنگ چرخي است که
ازشمال مزرعه شيخي به سوي جنوب خاوري ورقه جريان دارد و داراي آب تلخ و شور است .کوههاي کوالك ،نمك ،

ﺸ
ﺎﻓﺎ

بن دشت ،گزطويله ،بناکوه ،کوه گردنه گچ ،کوه بندباغ ،از بلنديهاي مهم منطقه و دشت هاي جنوب بزنجان ،جنوب
بن دشت ،شمال حاجي طاهره و شمال کوه گز طويله از دشت هاي مهم گستره ورقه هستند.

و
اﮐﺘ

راستاي چيره ساختمان هاي زمين شناختي ناحيه ،شمال باختري – جنوب خاوري ) (N40wاست .بلندترين نقطه
ارتفاعي در قلّه کوه شاه نشين با بلنداي  2345متر و پست ترين نقطه با بلندي  700متر در شمال خاوري کوه پهن
واقع شده است.گستره ورقه بزن جان در اقليم آب و هوايي گرم وخشك جاي گرفته است .داراي تابستان هاي گرم و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

طوالن ي وزمستان به نسبت کوتاه ومعتدل است .اندازه بارندگي ساليانه به نسبت کم ودر فصل زمستان و اوايل بهار
است.
کشاورزي منطقه محدود به حاشيه باختري کوه گچا کوه ،باختر آبادي حاجي طاهره ،مزرعه شيخي ،منطقه بن دشت
و جنوب آبادي بزنجان و شامل کشت پنبه ،گندم و درختان خرما است.
پوشش گياهي منطقه فقير و به صورت بوته هاي خار درکوهپايه ها و ارتفاعات است .آبادي هاي ورقه شامل

زﻣﯿ

حاجيطاهره ،بزنجان  ،بن دشت  ،انجيره است .اين آبادي ها جزء حومه زرين دشت هستند .راههاي دسترسي مهم
منطقه جاده آسفالته زرين دشت به حاجي طاهره و شهر پير به بزنجان است .بقيه راهها خاکي و شني هستند.
زمين شناسي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گستره ورقه بزنجان در پهنه ) (zoneساختاري زاگرس چين خورده ) (Folded Zagros Zoneجاي گرفته است.
چين خوردگي ها ساده اند ولي به سبب زمين ساخت پوياي منطقه ،يال جنوب باختري تاقديس ها دچار گسستگي ،
روراندگي وفرسايش بسياري از رخنمون ها شده است .از سنگهاي کهن  ،سنگ هاي متعلق به مجموعه هرمز (Hormoz

) Complexبا ديرينگي پرکامبرين – کامبرين است که به شكل گنبدهاي نمكي بيرون زدگي دارند .سنگ هاي مجموعه
هرمز از راه گسستگي هاي ژرف و بنيادي وبه پيروي از سبك زمينساخت منطقه رخ نموده و در اشكالي شبه گنبدي ،
گنبدي و بهم ريخته درچهار نقطه آشكار شده اند .بررسي ها نشان ميدهند که جنبش هاي زمين ساختي و حرکت
به سوي باال در بيشتر گنبدهاي نمكي بويژه درگنبد نمكي کوه پهن در جنوب خاوري بزنجان درزمان کنوني نيز ادامه
دارد .تأثير فعاليت هاي زمين ساختي و انحالل ) (Karstifictionپپدايش حفره ها و ناهمواريها ي قيفي شكل بر بام
گنبدهاي نمكي را فراهم آورده است .پديده دگرگوني ضعيف درسنگ هاي مجموعه هرمز ،بجز سنگهاي تبخيري آن،
روي داد و سنگهاي موجود را زير تأثير برده است.
1

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
پس از مجموعه ) (Complexهرمز ،کهن ترين سنگها مربوط به سنگهاي دوران ميانه زيستي ) (Mesozoicهستند که
از آنها بنام سنگ نهشته هاي سازند تاربور ) (Tarbur Faormationبا ديرينگي اشكوب ماستريشتين )(Maestichtian
درهسته تاقديس کوالك و بن دشت رخنمون دارد .رسوبات و سنگ نهشته هاي دوران نوزيستي ) (Cenozoicدر
ترسير ) (Tretiaryو کواترنر ) (Quaternaryادامه داشته است.

ﮐﺸ
ﻮر

اين رسوبات شامل سازند تبخيري ساچون ،سازند کربناته آسماري – جهرم ،عضوهاي ) (Memberچمپه ومول از سازند
گچساران ،عضو آهكي گوري ازسازند ميشان ،سازند آغاجاري ،سازند کنگلومرايي بختياري و آبرفت هاي دورة کواترنري
) (Quaternaryدرگستره ورقه است .در پي ،شرح چينه شناختي سازندهاي گوناگون ورقه ميآيد.
چينه شناسي
پركامبرين پسين – كامبرين )(Late Precambrian-cambrian

ﻌﺪ
ﻧﻰ

مجموعه هرمز )PЄ – Єh (Hormoz Complex

مجموعه درهمي ،پديدآمده از سنگ آهك سياه رنگ ،سنگ آهك دولوميتي نواري ،ماسه سنگ کوارتزي ،مارن هاي
صورتي رنگ اوليژيست دار ،بخش هاي درهم ريخته ازسنگ گچ ،دولوميت تيره رنگ با بلورهاي درشت ،سنگ نمك

تﻣ

سفيد تا صورتي رنگ ،انيدريت ،شيل سرخ و سنگهاي آذرين در شمال ورقه بزنجان بنام کوه نمك ،درجنوب باختري
بزن جان بنام کوه پهن ودر دو نقطه درجنوب خاوري مزرعه شيخي به شكل گنبد نمكي ديده ميشون د .توده هاي نمك

ﺸ
ﺎﻓﺎ

درون سنگ نهشته ها ،به سطح زمين راه يافته ،باعث درهم ريختن سنگ نهشته ها شده است .در اثر انحالل توده هاي
نمك بوسيله آبهاي فرورو ،چشمه هاي نمك در اطراف گنبدهاي نمكي جريان دارند .اين مجموعه نظم چينه اي ندارد.
ترکيب سنگ شناختي و رخساره ظاهري اين واحد با نهشته هاي مجموعه هرمز در نقاط ديگر زاگرس همانند و با آن

و
اﮐﺘ

مقايسه شده است .مارن هاي اوليژيست دار و سنگ آهك هاي سياه ،همساني خوبي با سنگ هاي سازند ميال نشان
ميدهند .درباره ديرينگي اين واحد ميان زمين شناسان اختالف نظر وجود دارد( .زاهدي( )1370 ،فويدل)1359 ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ديرينگي اين مجموعه کامبرين مياني گزارش کرده است .اشتوکلين ( )1986حوضه هاي نمكي وندين ،کامبرين زيرين
ايران ،عمان وپاکستان – نشريه علوم زمين جلد  – 47سن آن را به پرکامبرين – کامبرين نسبت داده است.
احمدزاده و همكاران ( – )1369مجموعه هرمز را سازند هرمز معرفي کرده وسن آن را کامبرين دانسته اند .بنابراين به
اين نتيجه ميرسيم که ديرينگي مجموعه هرمز از پرکامبرين پسين تا کامبرين است.
دوران ميانه زيستي

زﻣﯿ

پس از سنگ نهشته هاي مجموعه هرمز ،کهن ترين سازند رخنمون يافته درگستره نقشه با ديرينگي کرتاسه بااليي
در هسته تاقديس هاي بن دشت و کوه کوالك رخنمون پيدا کرده است که شامل سازند تاربور است.و شرح آن درپي
ميآيد ( .نام سازند تاربور و سازندهايي که دردوران نوزيستي ) (cenozoicبه شرح آنها پرداخته خواهد شد .ازکتاب

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

چينهشناسي منطقه مورد قرارداد ،شرکت ملي نفت ايران ،نوشته جميز ووانيد:
(G.A.JAMES and J.G.WYND . 1965. Stratigraphic Nomenclature the Iranian oil consortium Agreement
Area).

اقتباس شده است.

سازند تاربور )Ktr (Tarbur Formation

رخنمون هاي سازند تاربور به شكل پراکنده درهسته تاقديس کوه کوالك و بن دشت ديده شده که از  450متر اليه

هاي ستبر تا نازك سنگ آهك کرم رنگ پرتگاه ساز وميان اليه هاي مارن زرد رنگ پديدآمده است .مرز زبرين اين
سازند در تاقديس کوه گچ باسازند ساچون با ناپيوستگي فرسايشي ودرتاقديس کوه کوالك وبن دشت با سنگ آهك
هاي دولوميتي سازند جهرم با ناپيوستگي فرسايشي است .سنگواره هاي درشت روديست ،شكم پا ،خارپوست و لوفتوزيا
در اليه هاي بااليي ديده مي شود و سنگواره هاي ذره بيني به شرح زير درون اليه هاي سنگ آهك بوسيله خانم اهلل
مددي مطالعه وگزارش شده است:
2
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Loftosia sp., Valvulina sp., Calsispaerula innominata., Globotrancana
sp.,

برپايه همساني سنگ شناختي وموقعيت چينه اي ،اين سنگ نهشته ها را ميتوان با سازند تاربور با ديرينگي
ماستريشتين ) (Maestrichtianهم ارز دانست.
دوران نوزيستي )(Cenozoic
ترسير )(Tertiary

ميشان و آغاجاري و بختياري سازندگان سنگ نهشته هاي دوره ترسير درورقه هستند.
سازند تبخيري ساچون )PeEsa (Sachun Formation

ﮐﺸ
ﻮر

گذر کرتاسه به پالئوسن درگستره ورقه بزنجان کمي ناهمسان است .چنانكه درباختر ورقه درهسته تاقديس بناکوه اين
گذر با ناپيوستگي فرساي شي درمرز سازند تاربور به سازند ساچون است .اما درتاقديس هاي کوالك و بن دشت گذر
تاربور به سازند آسماري – جهرم با ناپيوستگي همراه است .سازندهاي تاربور ،ساچون ،آسماري – جهرم ،گچساران،

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برونزدهاي پراکنده اي از سنگ نهشته هاي تبخيري سازند ساچون در هسته تاقديس بناکوه و کوه بندباغ ديده ميشود.
که از اليه هاي مارن کرم رنگ ،اليه هاي نازك گچ با ميان اليه هاي نازك سنگ آهك رسي ،تشكيل شده است .براثر
ناپايداري جنس سنگها دربرابر عوامل فرسايشي ،ريختار اين واحد تپه ماهوري شده است وبه شكل نواري سفيد رنگ

تﻣ

به چشم مي آيد .رخنمون کوچكي از اين سازند درهسته تاقديس کوه گچ درجنوب باختري ورقه به چشم ميآيد ولي
برونزد کامل آن درورقه زرين دشت (صداقت  )1382به ستبراي  250متر است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

همبري زبرين اين واحد با سنگ نهشته هاي سازند آسماري – جهرم تدريجي ،اما مرز زيرين آن با سنگ هاي سازند
تاربور با ناپيوستگي فرسايشي است.
سنگواره هاي ذره بيني به شرح زير درون اليه هاي سنگ آهك رسي بوسيله خانم اهلل مددي مطالعه و گزارش شده

و
اﮐﺘ

است.

Omphalocyclus sp., Sidrolites sp., Textularids. Micellanea sp.,

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برپايه همساني سنگ شناختي و موقعيت چينه اي اين واحد سنگ چينه اي با سازند ساچون در استان فارس مقايسه
شده است .ديرينگي اين سازند به پالئوسن تا ائوسن پيشين ) (Paleocene – Early Eoconeنسبت داده شده است.
سازند آسماري – جهرم )EMas-ja (Asmari-Jahrum Formation

اين سازند از  500تا  600متر اليه هاي سنگ آهك ستبر اليه تا توده اي کرم رنگ پرتگاه ساز و اليه هاي سنگ آهك

زﻣﯿ

دولوميتي و دولوميت کرم رنگ ستبر اليه با ميان اليه هاي مارن کرم تا زرد رنگ پديد آمده است .بيشينه گستردگي
را درمنطقه دارد .سنگ آهك و سنگ آهك دولوميتي توده اي داراي حفره هاي بزرگ کارستي است .شكستگيها ودرز
و شكاف درون اليه هاي ستبر سنگ آهك ،فراوان است وبه دره هاي ژرف  7مانند تبديل شده اند .همبري زيرين با

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

سنگ نهشته هاي سازند ساچون تدريجي وباسن گ آهك هاي سازند تاربور با ناپيوستگي فرسايشي ومرز بااليي آن با
نهشته درعضو چمپه قاطع است وهم شيب است.
بيشترين بلنديها و پرتگاه هاي منطقه درهمين رخساره هاي سنگي ديده ميشوند .درون اليه هاي سنگ آهك سنگواره
هاي ذره بيني به شرح زير بوسيله اهلل مددي مطالعه شده است:

Sacksaria sp., Flosculina sp., Nummulites globolus., Nummulites fichteli., Valveolina sp., Dicyelina sp.,
Lockartia sp., Nummulites striatus., Amodiscus sp., Coskinolina sp., Globorotalina sp., Operculina sp.,
Opertorbitolites sp.,
اين رخساره ها به سازندهاي کربناته آسماري – جهرم تعلق دارند و به دليل اينكه درروي زمين و هم برروي عكس

هاي هوايي ،داراي همساني نزديك هستند ،جداکردن آنها از هم بي اشكال نيست .به همين روي بنام واحد سنگ
چينه اي سازند آسماري – جهرم ،نقشه برداري شده اند.و باسنگ هاي سازند آسماري – جهرم درزاگرس قياس شده
و هم ارز دانسته شده اند .ديرينگي اين واحد ائوسن تا ميوسن پيشين ) (Eocene – Early Mioceneدرنظر گرفته شده
است.
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سازند گچساران )Mgs (Gachsaran Formation

درگستره ورقه بزنجان سنگ نهشته هاي ت بخيري سازند گچساران به دو عضو چمپه ومول تقسيم شده وبرونزد پيدا
کرده است.

عضو چمپه )Mch (Champeh Member

ﮐﺸ
ﻮر

سنگ نهشته هاي عضو چمپه در حاشيه تاقديس هاي بند باغ ،تاقديس کوالك و بن دشت با ستبراي  100تا 300
متر برونزد پيداکرده است .از اليه هاي نازك تا ستبر سنگ آهك مارني و مارن سبز ،صورتي تا سفيد و چرت قهوه اي
و سنگ گچ تشكيل شده است .همبري زيرين باسنگ آهك سازند آسماري قاطع و هم شيب و با اليه هاي مارن سفيد
آغاز ميگردد .همبري زيرين با مرز بااليي آن با عضو مارني مول تدريجي است .از اليه هاي سنگ آهك مارني ،سنگواره
هاي ذره بيني به شرح زير بدست آمده است.

Peneroplis farsensis., Miogypsina sp., Taberina malobarica., Dendritina Vangi.,

ﻌﺪ
ﻧﻰ

برپايه همانندي سنگ شناختي وموقعيت چينه اي ،اين رخساره با سنگ هاي عضو چمپه مقايسه شده است .ديرينگي
اين عضو ميوسن پيشين ) (Early Mioceneگزارش شده است.
عضو مول )Mmo (Mol Member

تﻣ

سنگ نهشته هاي اين عضو  150تا  250متر از اليه هاي مارن رنگارنگ ،سرخ ،قهوه اي ،خاکستري و ستبر و اليه
هاي سنگ گچ با ميان اليه هاي آهك رسي نازك اليه کرم رنگ پديد آمده است .نهشته هاي اين عضو بدليل ناپايداري

ﺸ
ﺎﻓﺎ

دربرابر عوامل فرسايشي داراي ريختاري پست و تپه ماهوري که درميان دوعضو آهكي چمپه درپايين و آهك گوري
درباال قابل تشخيص است .مرز ريزين با عضو چمپه تدريج ي و همبري زيرين با عضو آهكي گوري تدريجي است.
سنگواره هاي ذره بيني بشرح زير درون اليه هاي سنگ آهك رسي مطالعه وگزارش شده است.

و
اﮐﺘ

Miogipsina sp., Elphidium sp., Frasculina sp., Neoalveolina meleo.

برپايه همانند ي سنگ شناختي و موقعيت چينه اي ،اين رخساره ميتواند با سنگ هاي عضو مول با ديرينگي ميوسن
پيشين ) (Early Mioceneقياس شود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

سازند ميشان )(Mishan Formation

سازند ميشان درگستره ورقه بزنجان و پيرامون آن ،از 450مترتا  650متر سنگ آهك رسي فسيل دار ،نازك تا ستبر اليه
و مارن سبز تا خاکستري رنگ با ميان اليه هاي سنگ آهك رسي نازك اليه و ماسه سنگ آهكي پديد آمده است .مرز
زيرين با عضو مول تدريجي وهمبري زيرين آن با ماسه سنگهاي سازند آغاجاري تدريجي است  .اين سازند به دوعضو
تقسيم شده است .يكي سنگ آهك قاعده اين سازند بنام عضو رسمي آهكي گوري و ديگري بنام عضو مارني سازند
ميشان ناميده شده است.

زﻣﯿ

عضو آهكي گوري )Mg (Guri Limestone Member

اين عضو از  250تا  350متر سنگ آهك کرم تا قهوه اي رنگ فسيل دار نازك تا ستبر اليه و پرتگاه ساز تشكيل شده

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

است .سنگواره هاي درشت بيشتر ازدوکفه اي ،خارپوست ،شكم پا و آثار فراوان کرم درون اليه هاي آهكي ديده
ميشود .رخساره اين عضو بدليل پايداري دربرابر عوامل فرسايشي به ديواره وپرتگاه صخره اي تبديل شده است.
درحاشيه تاقديس ها برونزد دارد .از نمونه هاي برداشته شده از اين عضو ،سنگواره هاي ذره بيني بشرح زير بوسيله
خانم اهلل مددي مطالعه و گزارش شده است:
Lithophylum sp., Borelis meleo. Elphidium sp., Calleporella sp., Dicyclina sp., Taberina malabarica.,
Nodosaria sp.,

اين رخساره برپايه همساني سنگ شناختي و موقعيت چينه نگاشتي ميتواند هم ارز عضو آهكي گوري در استان فارس
باشد که ديرينگي آن ميوسن مياني تا پاياني گزارش شده است .مرز زيرين اين عضو با سنگ هاي عضو مول تدريجي
و مرز بااليي آن با مارن هاي سازند ميشان تدريجي است.
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عضو مارني سازند ميشان )Mm (Mishan Marly Member

نهشته هاي مارني سازند ميشان از تناوب اليه هاي مارن سبز گرائيده به خاکستري و اليه هاي نازك سنگ آهك رسي
فسيل دار پديد آمده است .اين سازند  200تا  300متر ضخامت داشته و بدليل ناپايداري دربرابر عوامل فرسايشي
داراي ريختاري پست وتپه ماهوري شده است .مرز زيرين با سنگ آهك عضو گوري تدريجي و همبري بااليي با رسوبات
سازند آغاجاري تدريجي است .درون اليه هاي سنگ آهك رسي ،سنگواره هاي بشرح زير مطالعه و گزارش شده است.
Lithophylum sp., Dicyclina sp., Amphistegina sp., Elphidium sp.,

ﮐﺸ
ﻮر

برپايه همساني سنگ شناسي و موقعيت چينه نگاشتي ،اين رخساره باسنگ هاي مارني سازندميشان با ديرينگي
ميوسن مياني تا پسين ) (Middle to Late Mioceneقياس شده است.
سازند آغاجاري )Maj (Aghajari Formation

سنگ نهشته هاي سازند آغاجاري درنقشه از گستردگي خوبي برخوردار است از 800تا  900متر ،تناوب اليه هاي

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ماسه سنگ نازك تا ستبر اليه خاکستري رنگ و مارن سرخ تا کرم رنگ پديد آمده است و درميان اليه هاي ماسه
سنگ ،کنگلومرا و ميكروکنگلومراي سرخ رنگ که از قلوه سنگ هاي سيليسي وآهكي گردشده تشكيل شده است ،
ديده ميشود .ساختمان هاي چينه اي مورب ) (Cross beddingشكنجي) (Ripple markدرون اليه هاي ماسه سنگي

تﻣ

ديده ميشود.
سنگ هاي اين سازند دربرابر عوامل فرسايشي ناپايدار بوده و ريختار آن به شكل تپه ماهور است .همبري زيرين اين

و
اﮐﺘ

ديرينگي ميوسن پاياني ) (Late Mioceneقياس شده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

رخساره با سنگ هاي سازند ميشان تدريجي ولي مرز زبرين آن با کنگلومراهاي سازند بختياري و آبرفت هاي کواترنر
با ناپيوستگي زاويه دار ) (Angular unconformityاست.
ديرينگي اين سنگ نهشته ها برپايه موقعيت چينه شناسي و همساني سنگ شناختي با سنگهاي سازند آغاجاري با
سازند كنگلومرايي بختياري )PlQb (Bakhtyari Formation

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در گستره ورقه بزن جان سازند کنگلومرايي بختياري با ستبراي  100تا  650متر با گستردگي زياد برونزد دارد .از
کنگلومراي ستبر اليه تا توده اي کرم تا قهوه اي رنگ ،پرتگاه ساز با سيمان آهكي وميان اليه هاي ماسه سنگ وسيلت
سنگ ) (Siltstoneتشكيل شده است .قطعات تشكيل دهندة کنگلومرا بيشتر از جنس سيليسي سرخ رنگ وآهك به
اندازه تخته سنگ تا ريگ با گردشدگي به نسبت خوب با سيمان آهكي است.
همبري زيرين با سازندهاي کهن تر ومرز زبرين با انباشته هاي کواترنر با ناپيوستگي زاويه دار (Angular

زﻣﯿ

) unconformityوبه شكل تاقديس و ناوديس هاي باال آمده رخنمون دارد .اين رخساره ها را ميتوان برپايه همساني
سنگ شناختي وموقعيت چينه اي ،باسنگ نهشته هاي سازند بختياري با ديرينگي پليوسن – پليستوسن (Pliocene
) – Pleistoceneمقايسه کرد (جميز ووانيد ) 1965
كواترنر )(Quaternary

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

انباشته هاي کواترنر ورقه بزنجان درون دشتها ،حاشيه رودخانه ها و دامنه بلنديها بجا مانده اند .ريختار اين انباشته ها

تپه ماهوري و به شكل دشت هاي مسطح منطقه است ورودخانه ها درميان آن جريان دارد .اين انباشته ها برمبناي
زمان رسوبگ ذاري واندازه قطعات تشكيل دهنده به واحدهاي زايشي و تا حدودي زمان چينه اي تقسيم بندي شده اند ،
که شرح خالصه آنها در پي ميآيد.
 :Qcانباشته هاي اين واحد از کنگلومراي ) (Conglomerateمتراکم جوانتر از کنگلومراي بختياري با سختي متوسط
وگردشدگي وجورشدگي خوب و آبرفت هاي دامنه اي  ،آبرفت هاي واريزه اي  ،پوشش آبرفتي پادگانه هاي قديمي

اطراف رودخانه و مخروط افكنه هاي قديمي پديد آمده است .مواد اين نهشته ها ازبلنديهاي پيرامون سرچشمه گرفته
است .اين رسوبات درسطح ورقه گستره است.
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 :Qgاين انباشته ها پوشش آبرفتي پادگانه ها ومخروط افكنه هاي جوان را درمحدوده ورقه دربرمي گيرد .اجزاء اين
رسوبات از قطعات درشت تخته سنگ ،قلوه سنگ و خرده سنگ با گردشدگي متوسط و تحكيم يافتگي ضعيف همراه
با ذرات ريز دانه به اندازه ماسه ،سيلت ورس تشكيل شده و سطح به نسبت گسترده اي از منطقه را پوشانده است.
 :Qlانباشته هاي اين واحد از حدود  10متر مارن سبز گرائيده به سفيد با پوششي از ريگ گردشده به همراه سيلت به

ﮐﺸ
ﻮر

ضخامت حدود نيم متر پديد آمده است .اين نهشته ها چين خوردگي ندارند و به شكل تراس هاي افقي درسه نقطه
درمسير رودخانه تنگ چرخي برونزد دارند .علتش اين است که براثر زمين شناسي ساختماني فعال منطقه ،در اين سه
نقطه گسلش ايجادشده ،سازوکار آن راندگي بوده وباعث بسته شدن مسير رودخانه تنگ چرخي شده و اين رسوبات
برجاي مانده اند .بعد از آنكه مسيررودخانه بازشده اين نهشته ها دچار فرسايش شده ودرون آنها آبراهه هاي بسيار
ايجادشده است.
 :Qgsاين انباشته ها در پيكر توده هاي گرانشي  ،لغزش ناگهاني اليه هاي سنگي درشيب تند دامنه کوهها )(Landslides

ﻌﺪ
ﻧﻰ

است .اين پديده در باختر کوه بند باغ و شاه نشين ديده ميشود.
 :Qscاين واحد از قطعههاي خردشده سنگ هاي آواري وواريزه اي ) (screeبااندازه هاي گوناگون در بخش هاي پرشيب

تﻣ

دامنه بلنديها پديد آمده است .اين انباشته ها دريال تاقديس ها ديده ميشوند .دليل آن ،عملكرد زمين ساخت حاصل
از باالآمدن دياپيرنمك در هسته تاقديس ها بوده است.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

 :Qsscfانباشته هاي ماسه اي ورسي درون دشت هاي سيالبي ،اين نهشته ها درميان دشتها واقع شده و جاي مناسبي
براي کشاورزي است .درسال هايي که بارندگي بسيار وسيالب به راه ميافتد .مقداري رسوب برروي زمين ها بجا
گذاشته ميشود .و براثر فرونشيني برستبراي رسوبات اضافه ميشود.

و
اﮐﺘ

 :Qcssfرسوبات اين واحد افزون بر رس و سيلت ،مقداري نمك است که به همراه آبهاي جاري سطحي به اين دشتهاي
محلي حمل ميشود .اين رسوبات بطور معمول درنزديك دياپيرهاي نمكي ديده ميشون د که بتدريج بر مقدار نمك

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

آنها افزوده ميگردد وبه رنگ سفيد ديده ميشوند.
 :Qcsfاين واحد از رس و سيلت تشكيل شده و انباشته هاي دشت ها اصلي را بوجود ميآوردند بطور معمول خاك اين
دشتها حاصل خيز است.
 :Qscgاين انباشته هاي ماسه اي به همراه خرده سنگ که درحاشيه دشتها ديده ميشوند.
 )(Alluvial deposits :Qalاز نهشته هاي دشت سيالبي ،بستر رودخانه هاو آبراهه ها تشكيل شده است .اجزاء اين

زﻣﯿ

انباشته ها ،ماسه اي ،شني و قلوه سنگي است .چنين انباشته هايي امروزه نيز در محيط هاي يادشده درحال پيدايش
اند.
زمين شناسي ساختماني و زمين ساخت

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گستره منطقه نقشه بزن جان کوهستاني است و از ساختارهاي تاقديس و ناوديس هاي دراز و پهن با راستاي صفحه
محوري  N54wپديد آمده است .محور چين ها بعضي نشست يكسويه ) (plungingو بعضي نشست دوسيه (double
) lungingدارند .رودخانه ها از درون دشت هاي نشسته برناوديسها جريان دارند و در مواردي نيز دماغه تاقديس ها را
قطع کرده و به راه خودادام ه داده اند .محدوده اين نقشه در پهنه ) (zoneساختاري زاگرس چين خورده(Folded ،

) Zagrosقرار گرفته است( .نقشه ساختاري حاشيه نقشه .)Structural map

شبكه گسيختگي هاي اصلي گستره ورقه را گسله هاي طولي با سازوکار راندگي پديد آورده است .اثرات سازوکار اين
گسله ها تغييرات مهم ساختاري در ساختمانهاي چين خورده پديد آورده و باعث پيدايش گسله هاي فرعي و راه يابي
دياپيرهاي نمكي مجموعه هرمز به سطح زمين شده است.
افزون بر گسله هاي رورانده  ،گسله هاي عادي با راستاي شمالي – جنوبي و شمال خاوري – جنوب باختري نيز در
محدوده رخ دادهاند که در تغييرات ساختاري منطقه اثر گذارند وحرکت راستالغز وراستگرد داشته اند .ساختار کنوني
گستره حاصل جنبش ه اي زمين ساختي در فازهاي آلپي نوين است و تغييرات ناگهاني در زاويه شيب پهلويي و
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کجشدگي صفحه محوري تاقديس وفرود ) (Depressionساختمان چين ها درون دشت ها و زايش دشت هاي ساختاري
منطقه از جمله ويژگيهاي ساختماني چين خورده از ديدگاه هندسه ساختاري است.
اثرات سازوکا ر راندگيها در گسيختگي هاي بزرگ طولي ،عاملي کارساز در پيدايش واژگوني وحذف شدگي در يال
جنوب و جنوب باختري ساختمانهاي تاقديس کوالك ،تاقديس بندباغ ،تاقديس بن دشت ،تاقديس ده نو ،تاقديس

ﮐﺸ
ﻮر

بزنجان و تاقديس گچ بوده است.
از ويژگيهاي مهم ريخت زمينساختي منطقه وجودنا وديسها ي برجسته از سنگ نهشته هاي سازند بختياري در خاور
حاجي طاهره است .پيدايش اين ساختمانها ي برجسته در کنترل عوامل کوتاه ساز همچون راندگيهاي بزرگ در
محدوده واثر ساختار دياپيرهاي نمكي مجموعه هرمز است.
بيشترين تغييرات ساختاري ،از جمله گسيختگي هاي بزرگ در رديف سنگ نهشته هاي سازندهاي کهن گستره ،با

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اثر فاز کوهزايي پاسادنين ) (Pasadenianهمخواني دارند و اثرات اين فاز در پيدايش راندگيهاي بزرگ ساختمانهاي
چين خورده منطقه کارساز بوده اند .همچنين کج شدگي ماليم ) (Tiltدر رسوبات کواترنرو زمين لرزه ها درزمين هاي
همجوار منقطه از جمله گواه هاي موجود در پويايي و جنبا بودن منطقه است .در ادامه ،شرح مختصر از ساختمانهاي
زمين شناسي و گسيختگيهاي مهم منطقه ارائه ميشود.

تﻣ

تاقديس ها و ناوديس ها

ﺸ
ﺎﻓﺎ

در گستره ورقه بزنجان ،تاقديس ها و نا وديس هايي بزرگ و کوچك وجود دارند که عبارتنداز تاقديس کوالك ،تاقديس
ده نو ،تاقديس گردنه گچ ،تاقديس بن دشت ،تاقديس بزنجان و تاقديس گچ .در حد فاصل اين تاقديس ها ،ناوديس
هاي کوچك و بزرگي ديده ميشوند که دشتها و زمينهاي هموار بر آنها بنا شده اند.
تاقديس بندباغ

و
اﮐﺘ

اين تاقديس نامتقارن درحاشيه شمال خاوري ورقه با راستاي محوري  N32Wبه درازي  20کيلومتر و پهناي  4کيلومتر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

جاي گرفته است .ازهسته اين تاقديس به سوي يال خاوري ،سازندهاي ساچون ،آسماري – جهرم ،عضوهاي چمپه
ومول از سازند گچساران و عضو آهكي گوري از سازند ميشان رخنمون دارند .سنگهاي اين سازندها دريال باختري
براثر گسل روارنده بندباغ ،پوشيده شده اند .دريال باختري آن گسله رورانده بندباغ اثرگذار بوده وباعث شكستن
وجابجائي تاقديس شده است.
تاقديس كوالك

زﻣﯿ

اين تاقديس با راستاي محوري  N43Wبه درازاي  40کيلومتر و پهناي  9کيلومتر درشمال مزرعه شيخي به سوي
شمال باختري ميل پيدا کرده است .اين تاقديس يك آنتي کليناريوم ) (Anticlinoriumاست که براثر سازوکار گسله
هاي رورانده باختري وخاوري ،ودياپيرنمكي کوه نمك روي دادهاند برگشتگي يال باختري و چرخش درمحور تاقديس

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

ها و بهم ريختگي دراليه ها شده است .درهسته اين تاقديس سنگ نهشته هاي سازند تاربور رخنمون داردو سنگ
هاي کربناته سازند آسماري – جهرم بيشينه گسترشي اين تاقديس راتشكيل ميدهد.

تاقديس ده نو

درميان دشت شمالي مزرعه شيخي تاقديس ده نو رخنمون دارد که تاقديس کوچكي است واز دوسو ميل )(plunging

پيدا کرده است .اين تاقديس ازسنگ هاي کربناته سازند آسماري – جهرم تشكيل شده وبراثر گسله هاي شمالي –

جنوبي وشمال خاوري و گسل رورانده گزطويله ،دچار شكستگي هاو جابجائي هايي شده است.

تاقديس گچا كوه

تاقديس کوچكي به درازاي  4کيلومتر و پهناي 2کيلومتر باراستاي محوري  N 40Wدرشمال باختري ورقه وجنوب
آبادي چاه انجير برونزد دارد که از سازند آسماري – جهرم و عضو چمپه تشكيل شده است .دياپيرنمكي کوه نمك
برروي اين تاقديس اثر گذاشته وباعث فرسايش دماغه جنوب باختري آن شده است.
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تاقديس گردنه گچ

تاقديس گردنه گچ درحاشيه خاوري ورقه به سوي شمال باختري ادامه پيدا کرده است.دريال خاوري آن ،نزديك
رودخانه تنگ چرخي گنبد نمكي کوچكي رخ نموده است که اثرگذار در تاقديس گردنه گچ بوده ويال شمال خاوري
تاقديس راتا هسته دچار فرسايش کرده است .درازاي آن  7کيلومتر بيشينه پهناي آن  4کيلومتر است وراستاي صفحه
محوري آن  N40Wاست .ازسازند کربناته آسماري – جهرم و عضو چمپه تشكيل شده است.
تاقديس بن دشت

اين تاقديس به درازاي بيش از  40کيلومتر و پهناي  5کيلومتر داراي راستاي محوري  N39Wاست .يال جنوب باختر ي

ﮐﺸ
ﻮر

اين تاقديس براثر گسيختگي وروراندگي ازهم گسيخته وفرسايش يافته است .سازند آسماري – جهرم سازنده اين
تاقديس است.
تاقديس بزنجان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين تاقديس درشمال خاوري آبادي بزنجان باراستاي محوري  N40Wودرازاي حدود  20کيلومتر و پهناي  10کيلومتر
است .عضو آهكي گوري وبرروي آن سازند ميشان و آغاجاري و سازند کنگلومرايي بختياري سازندگان اين تاقديس اند.
گسل رورانده بزن جان اثرگذار برحاشيه جنوب باختري اين تاقديس بوده و حاشيه جنوب باختري آن را قطع کرده است.

تﻣ

تاقديس گچ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين تاقديس درجنوب ورقه باراستاي جنوب خاوري – شمال باختري به دراز اي حدود  30کيلومتر و پهناي  3کيلومتر
قرار گرفته است .هسته اين تاقديس از سازندتاربور ،ساچون و آسماري – جهرم تشكيل شده است .يال جنوبي باختري
اين تاقديس براثر گسل رورانده باختر اين تاقديس دچاراز هم گسيختگي وفرسايش شده است.

و
اﮐﺘ

در جنوب بزنجان محور اين تاقديس نشست پيدا کرده است .جنوب خاوري اين تاقديس براثر دياپيرنمكي کوه پهن
دچار گسيختگي شده و باالآمده و بخش مياني اين تاقديس درحال فرونشيني است .درجنوب بزنجان درميان اين
تاقديس درياچه فصلي تشكيل شده و درجنوب خاوري بزنجان چشم آب معدني (گوگردي) جريان دارد.
ناوديسها

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

در گستره نقشه بزنجان ناوديس هاي شمال بزنجان ،شمال کوه بن دشت ،مزرعه شيخي و جنوب کوه بندباغ با راستاي
شمال باختري – جنوب خاوري قرار گرفته اند .زمينهاي پست و تپه ماهوري برروي همين ناوديسها تشكيل شده اند.
اين ناوديس ها بطور معمول دراثر پديده کوت اه شدگي دچار شكستگي شده و گسلش پيدا کرده است.
گسله ها )(Faults

گسيختگي ها درگستره ورقه بزن جان شامل گسله هاي بزرگ خطي با سازوکار راندگي و راستالغز باراستاي شمال

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

باختري – جنوب خاوري که در تكوين زمين شناسي منطقه مورد بررسي ،کارساز بوده اند و گسله هاي فرعي با
سازوکار عادي وراستالغز بطور عمده با راستاي شمالي – جنوبي و شمال خاوري جنوب باختري درساختار منطقه
نمايان شده اند واثرات بنيادي درساختار منطقه ندارند .درپي شرح خالصه اين گسيختگيها ميآيد.
گسله راندگي بناكوه

اين گسله با سازوکار راندگي درباختر ورقه ويال باختري تاقديس کوه گچ درجنوب بزنجان باراستاي  N30Wوبه درازاي

حدود  30کيلومتر وتأثير گذار درساختار اين منطقه بوده است .يال جنوب باختري بناکوه وکوه جنوب بزنجان را دچار
زيرراندگي وفرايش نموده است.
گسله راندگي بن دشت

اين گسله باسازوکار راندگي بخش جنوب خاوري وشمال باختري تاقديس بن دش ت راتحت تأثير قرارداده وباعث
بيهنجاري وفرسايش شديد اليه هاي کربناته شده است .هم راستا با محور تاقديس بن دشت است.
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گسله راندگي كوالك

اين گسله داراي سازوکار راندگي و حرکتهاي راستالغز به سوي جنوب خاروي است .اثر اين گسله باعث زير راندگي
عضوهاي چمپه ومول و آهك گوري و مارن هاي زنده ميشان شده ويال جنوب باختري تاقديس کوالك دچارشكستگي
وفرسايش وبرگشتگي شيب اليه ها شده است .راستاي اين گسل  N35 Wودرازاي آن حدود  30کيلومتر است.
گسله راندگي گز طويله

گسله رورانده کوچك ي است که سازوکار آن راندگي وحرکت راستالغز آن به سوي جنوب خاوري چرخش پيداکرده
است و راستاي عمودي آن  N35Wودرازاي آن حدوده  15کيلومتر است .اين گسل بخش جنوب خاوري کوه گزطويله

ﮐﺸ
ﻮر

راقطع کرده است.
گسله هاي راندگي بزنجان

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين گسله ها داراي سازوکار راندگي وحرکت راستالغز به سوي جنوب خاوري است .اين گسله ها درشمال باختري دو
يا سه شاخه هستند ولي به سوي جنوب خاوري به هم ميرسند .و اثر گذار درساختمان تاقديس وناوديس شمال خاوري
بزن جان بوده اند به شكلي که بخش جنوبي تاقديس بزن جان را قطع کرده و باعث ايجاد ناوديس بلند درشمال خاوري
بزنجان شده است.

تﻣ

گسله راندگي بندباغ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

اين گسله با سازوکار راندگي وحرکت راستالغز به سوي جنوب خاوري است.راستاي آن  N35Wودرازاي آن حدود
23کيلومتر است .اين گسله يال جنوب باختري تاقديس بندباغ را بطور کامل دچار زيرراندگي و فرسايش کرده است.
ويژگي گنبد نمكي گستره ورقه بزنجان

و
اﮐﺘ

درگستره ورقه بزنجان شمار  4گنبدنمكي مجموعه هرمز سراز زمين بر آورده که دوتاي آن بزرگ ،يكي کوه پهن
درجنوب شرقي ورقه به شكل گنبدي ديده ميشود .اين گنبد نمكي پس از بيرون آمدن اززمين به شكل دايره هاي
هممرکز جريان پيدا کرده است .هسته آن به شكل تپه اي برجسته ازسنگ آهك سياه درشت بلورتشكيل شده است.
توده هاي نمك بخش ا صلي اين گنبد نمكي را بوجود آورده است .قطر بزرگ  10کيلومتر وقطرکوچك آن 5کيلومتر

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

برآورد شده است .اين گنبد نمكي هم اکنون فعال و درحال باال آمدن است .درتمام بخش هاي اين گنبد نمكي صداي
شكستن وگاهي صداي ريزش سنگ از ديواره ها شنيده مي شود ودر بيشتر جاها ريزش تازه قطعات سنگ آهك به
همراه مارن ديده ميشود.
گنبد نمكي کوه نمك درشمال ورقه که آنهم از وسعت خوبي برخوردار است .اين گنبد نمكي هم داراي توده هاي
نمك است ولي بدنه اصلي آن را مارن هاي اوليژيست دار و گچ تشكيل داده است .درحاشيه جنوبي آن جريان پيدا

زﻣﯿ

کرده است .دوگنبد نمكي کوچك ديگر درحاشيه خاوري ورقه درجنوب و شمال رودخانه تنگ چرخي درميان سنگهاي
کربناته سازند آسماري – جهرم بيرون زدگي دارند که داراي توده هاي نمك هستند.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

گسله هاي عادي )(Normal

اين گسله ها باسازوکار عادي درورقه بسيارند وراستاي بيشتر آنها شمالي – جنوبي وشمال خاوري – جنوب باختري
است.ازساختار بنيادي منطقه اثرچنداني نداشته اند.
گسله شمالي باختري – جنوبي خاوري شيخي

گسله شيخي با سازوکار عادي وحرکت راست بر از حاشيه جنوب خاوري گنبد نمكي کوه پهن باراستاي جنوب خاوري
به شمال باختري تا شمال ورقه و خاور گنبدنمكي کوه نمك ادامه پيدا کرده است .دو گنبد نمكي يادشده در راستاي

همين گسله رخنمون يافته اند.
تاريخ فرگشت زمين شناسي
کهن ترين سنگ نهشته هاي گستره ورقه بزنجان به دياپيرهاي نمكي مجموعه هرمز با ديرينگي پرکامبرين پسين –

کامبرين تعلق دارند .جداشدن حوضه رسوبي زاگرس از ديگر بخش هاي ايران زمين را به جنبش هاي کميرين پيشين
نسبت ميدهند .در دوران ميانه زيستي ) (Mesozoicدو رخداد چين خوردگي مهم رخ داده اند ،بنام کيمرين پيشين
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) (Early kimmerianو کميرين پسين ) (Late kimmerianکه رويداد کيمرين پيشين در حوضه رسوبي زاگرس اثرگذار
بوده و حوضه زاگرس از ايران مرکزي جداشده است و اثر رخداد کيمرين پسين ،تنها گواه بر حرکت هاي شاقولي به
شكل پسروي و پيشروي آب دريا هستيم .رديف برونزد سنگ نهشته هاي سازند کهن درگسترة ورقه ،دربرگيرنده
شواهدي برتأثير فازهاي زمين ساختي آلپ نوين است .در ماستريشتين ) (Maestrichtianرسوبگذاري سنگ نهشتههاي

ﮐﺸ
ﻮر

ژرف سازند گورپي به پايان رسيده و با کم ژرفا شدن حوضه رسوبي درکرتاسه پاياني ،رديف هاي آهكي روديست دار
سازند تاربور پديدار شده است.
کاهش در ژرفاي حوضه رسوبي منطقه نتيجة اثر فاز خشكي زايي و زمينساخت الراميد در آغاز پالئوژن است که در
ادامه باعث پيدايش سنگ نهشته هاي تبخيري سازند ساچون بطور پراکنده شده است.
اثر اين فاز خشكي زا وزمينساخت در قاعده رسوبات سرخ رنگ و هوازده سازند ساچون ديده ميشود .نهشته گذاري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کربنات هاي ساحلي سازند آسماري – جهرم باتوجه به يك ايست رسوبي بين ائوسن پسين و اليگوسن درزاگرس که
با رسوب گذاري اليه هاي کنگلومرايي بين سازند هاي جهرم وآسماري همراه بوده است( ،ورقه زمين شناسي 00000
 1:1قير و سروستان .يوسفي ()1382و جهرم ،خادمي ( .) 1383نشان از افزايش تدريجي ژرفاي حوضه رسوبگذاري

تﻣ

دارد که تا پايان ائوسن ) (Eoceneو آغاز ميوسن با آثاري از يك فاز پيشروي همراه است.
پايان چرخه رسوبي در سازند آسماري با پسروي دريا و نهشته شدن رسوبهاي تبخيري سازند گچساران در ورقه وسنگ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

نهشته هاي آهكي – تبخيري عضوهاي چمپه و مول در حاشيه تاقديس ها همراه بوده است .باپيشروي موقت آب دريا ،
در زمان بورديگالين ،سنگ نهشته هاي کربناتي بخش چمپه بجاي مانده و با کم شدن ژرفاي حوضه رسوبگذاري ،
نهشته هاي تبخيري عضومول رسوب کرده و رسوبگذاري سازند گچساران پايان يافته است.

و
اﮐﺘ

بر جاماندن سنگ آهك هاي ريفي عضو گوري و مارنهاي سازندميشان با يك پيشروي تند آب دريا همراه بوده است.
از اين رو منطقه در باالترين بخش ميوسن آغازين تا ميوسن بااليي شامل حوضه اي نيمه ژرف بوده و کاهش تدريجي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

ژرفاي حوضه رسوبگير و پسروي آب دريا در ميوسن پاياني ،عاملي اساسي در تغيير رژيم رسوبگذاري و نهشته هاي
آواري سازند آغاجاري بر جاي گذاشته شده است .در ادامه محيط قاره اي بر گستره و پيرامون حكم فرما بوده وسنگ
جوش سازند بختيار ي در دامنه ارتفاعات بجاي مانده اند .در پايان حوضه رسوب ي براثر فازکوهزايي پاسادنين
) (Pasadenianدچار کوهزايي وچين خوردگي شده و رشته کوه زاگرس پديد آمده است.
زمين شناسي اقتصادي

محدوده پوششي ورقه بزنجان از ديدگاه متالوژني و کاني زايي داراي اهميت چنداني نيست ،منطقه از نظر ذخائر

زﻣﯿ

موادمعدني غيرفلزي نيزچندان اهميت اقتصادي ندارد .و بطور کلي ميتوان گفت اين ناحيه از ديدگاه موادمعدني فلزي
و غيرفلزي درشمار مناطق فقيراست.

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

اثر مواد معدني غيرفلزي به شرح زير خالصه ميگردد:
مواد هيدروکربوري :گستره ورقه از ديدگاه وجود مواد هيدروکربوري بوسيله کارشناسان شرکت ملي نفت ايران در حال
بررسي است ،با توجه به وجود ساختمان هاي زمين شناسي تاقديسي و رخساره هاي شيلي بعنوان سنگ مادر و
سازندهاي کربناته بعنوان سنگ مخزن و سازندهاي تبخيري بعنوان سنگ پوشش ميتواند اميد بخش باشد.

سنگ نمك )(NaCl

اين ماده معدني به شكل سنگ نمك دياپيرهاي نمكي مجموعه هرمز درگستره ورقه رخنمون دارد .اگرچه اين ماده
معدني که درکوه پهن درجنوب خاوري ورقه ودر کوه نمك درشمال ورقه داراي ذخيره مناسبي است و ميتواند بعنوان
نمك صنعتي کاربرد داشته باشد ولي بدليل دوري از بازار م صرف بي استفاده مانده است.
مارن )(Marl
از مارن هاي هاي سبز رنگ سازند ميشان درگستره ورقه ميتوان براي توليد سفال و آجر سفالي بهره جست.
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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
سنگ آهك

ازاليه هاي سنگ آهك و آهك دولوميتي سازند آسماري -جهرم درگستره ورقه ميتوان بعنوان سنگ پي ،پل سازي

ﺳ
ﺎ زﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر

درجاده ها استفاده کرد.
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