
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت 
بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران   
  ، دانشگاه تهران1395شهريورماه  18تا  16 

  
 
 

435 

 

هاي ساب ولكانيك گنبد نمكي چمپه بندرلنگه، استان پتروژنز توده
 هرمزگان

  3، محمد پوستي2سيد محسن مرتضوي راوري،*1علي دهقاني

 بندرعباس، شناسي، زمين گروه هرمزگان، دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه*1

  )Ali.dehghani897@gmail.comايران(
  )hsm_mortazavi@yahoo.co.ukايران( بندرعباس، شناسي، زمين گروه هرمزگان، دانشگاه دانشيار،2

  )m.poosti@hormozgan.ac.irايران( بندرعباس، شناسي، زمين گروه هرمزگان، دانشگاه استاديار،3

 چكيده 

هاي گارستانه قرار گرفته است. سنگ -كيلومتري جاده بندر لنگه  45گنبد نمكي چمپه در شمال بندر لنگه و    
ها عمدتاً داسيت و كوارتز ولكانيكبازالت و سابآندزيت، آندزيتگنبد عمدتاً از نوع آندزيت و تراكي آتشفشاني اين

اند. اين سنگهاي بازيك و تيره آندزيت هستند. ديابازهاي گنبد نمكي چمپه، بخش عمده منطقه را در بر گرفته
شوند و گاهي بر روي ستوك ديده ميهاي دايك تا اعمق مي باشند كه به شكلرنگ جزء سنگهاي نفوذي كم

هاي پالژيوكالز به صورت باشد كه در آن تيغهكنند.بافت اين سنگها معموال اينترسرتال ميزمين رخنمون پيدا مي
هاي سطح آنها اي هستند كه درزها و شكافاند. معموال ديابازهاي منطقه داراي سطح هوازدهدرهم قرار گرفته

شود. اين سنگها داراي غني شدگي باال و در حد اقتصادي از عنصر ي مانند كلسيت پر مياهاي ثانويهتوسط كاني
-هاي متنوع در سنگهاي پالژيوكالز و بافتبندي نوساني در فنوكريستوجود بافت غربالي و منطقه .آهن هستند

هاي منطقه دهنده سنگها، حاكي از تحوالتي از نوع عدم تعادل ترموديناميكي و يا اختالط در ماگماي تشكيل
  باشد.مي
هاي آتشفشاني منطقه مورد مطالعه، سنگهاي ژئوشيميايي عناصر جزئي و كمياب ماگماي مولد بر اساس داده    

هاي باشد. با توجه به نمودارهاي عنكبوتي هنجار شده به كندريت و گوشته اوليه و پشتهآلكالن مياز نوع ساب
 )Yb(و ايتريبيوم )Y(, ايتريم)Ti(, تيتانيوم)Zr(, زيركونيوم)Ta(, تانتاليوم)Nb(راي نيوبيومها داميان اقيانوسي, نمونه

عناصر نادر خاكي سبك نسبت به سنگين دهند. هاي فرورانشي وابستگي نشان ميپائين هستند و به محيط
نمودارهاي  ي است.شدگي دارند كه از مشخصه ماگماهاي بازيك مناطق فرورانشي و بخصوص از نوع تولئيتغني

  اند. هاي گنبد نمكي چمپه در محدوده تولئيتي واقع شدهتعيين سري ماگمايي سنگ
  سازي، بندرلنگه واژه هاي كليدي : گنبد نمكي، دياباز، كاني

  
  مقدمه

- باشند. اين گنبدها در استانهاي منحصر به فرد زمين شناسي در جنوب ايران ميگنبدهاي نمكي يكي از پديده

هاي آذرين اسيدي اند. سنگهاي آذرين اسيدي و بازيكهرمزگان و بوشهر رخنمون داشته و داراي سنگ هاي
هاي آذرين بازيك كه ها انجام و يا درحال انجام است. اما سنگگسترس بيشتري داشته و مطالعاتي بر روي آن

شوند، كمتر مورد مطالعه ده ميهاي نفوذي كوچك مانند دايك در بعضي گنبدهاي نمكي دياغلب به صورت توده
هاي متفاوت تسهيل اند. نفوذ ديابازها مي تواند موجبات تحرك نمك و باال آمدن گنبد نمكي درزمانقرار گرفته

  .نمايد



 مجموعه مقاالت 
بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران   
  ، دانشگاه تهران1395شهريورماه  18تا  16 

  
 
 

436 

 

  )1محدوده مورد مطالعه از طريق جاده اصلي بندر لنگه به سمت گارستانه قابل دسترسي است. (شكل

  
  هاي ايران)نمكي چمپه(برگرفته از اطلس راههاي دسترسي به گنبد راه -1شكل 

  
  بحث
  شناسيزمين

گنبد نمكي چمپه در محدوده زاگرس چين خورده (زاگرس بيروني) قرار دارد. زاگرس چين خورده با پهنايي در 
ي غربي ايران و به موازات زاگرس مرتفع قرار گرفته است. از ديدگاه زمين كيلومتر در حاشيه 250تا  150حدود 

هايي است كه به صورت موازي در كنار يكديگر ها و ناوديسختي، ساختارهاي منطقه بيشتر تناوبي از تاقديسسا
ها در مجاورت گنبدهاي نمكي سري هرمز دچار غربي است. روند چين -ها تقريبا شرقياند و روند آنقرار گرفته

نبد نمكي چمپه, واحدهاي سنگي شامل تغييراتي شده است. بر اساس مطالعات صحرايي انجام شده بر روي گ
هاي آذرين منطقه باشد كه سنگهاي آذرين دروني و بيروني مينمك, ژيپس و انيدريت, سنگآهك, سنگسنگ

   اي و گنبدي رخنمون دارند. عموماً به صورت آتشفشاني و نيمه نفوذي بوده و به صورت گدازه
-ها ميآندزيتديورت، ديابازها، داسيتها و در مرز تراكيسنگهاي آذرين بيشتر شامل گرانوديوريت, كوارتز

بر اساس  اي بر وقوع يك ماگماتيسم در منطقه است.هاي اسيدي، نشانههاي مافيك و سنگباشند.وجود سنگ
جهرم، آسماري ، گچساران، ميشان در محدوده قابل -سري هرمز، پابده واحد هاي نقشه زمين شناسي تهيه شده،

   .)2ل(شكمشاهده است
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  نقشه زمين شناسي گنبد نمكي چمپه -2شكل 
  

به  ).      3گنبد نمكي چمپه، تشكيالت گروه فارس را قطع كرده و به سطح زمين رخنمون پيدا كرده است(شكل
هاي فوقاني،  به صورت دياپيري قارچ مانند حركت دليل اختالف چگالي با رسوبات همبري،  به طرف بخش

). فواره نمكي تحت تاثير گراويتي از محل aكره است.(شكلشكل نيمفوقاني دياپير به). سطح 4نمايد(شكلمي
) . چنانچه تغذيه نمك از بخش زيرين به پايان رسد، و يا bنمايد(شكلجوار شروع به گسترش ميرسوبات هم

ره گرانرو به گونه كه يك قطنمايد. همانميزان فرسايش از ميزان تغذيه پيشي گيرد، دياپير نمكي ريزش مي
  )cنمايد.(شكلهنگام فروافتادن بر روي زمين ريزش مي

  

  
  نفوذ گنبد نمكي منطقه چمپه در تشكيالت گروه فارس -3شكل

  

a b 

  c   
 )1385هاي فوقاني و ظاهر شدن آن را در سطح زمين(مرتضوي،مراحل نفوذ نمك در سنگ -4شكل
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  پتروگرافي 
 هاگرانوديوريت

منطقه چمپه، متوسط دانه تا درشت دانه بوده و واحد سنگي غالب در منطقه هستند. بافت هاي گرانوديوريت 
شود. شود. كانيهاي اصلي شامل كوارتز, پالژيوكالز, ارتوز, هورنبلند سبز و بيوتيت ديده ميگرانوالر در آنها ديده مي

در نمونه دستي هاي منطقه، وديوريتباشد. گرانهاي فرعي شامل زيركن, اسفن, آپاتيت و كانيهاي اپاك ميكاني
 50تا  35پالژيوكالز حدود  پالژيوكالزها : -كانيهاي تشكيل دهنده: الفباشند. به رنگ خاكستري روشن مي

هاست اين كاني داراي ماكل پلي سنتتيك و دهند. كه آشكارترين كاني گرانوديوريتدرصد كانيها را تشكيل مي
لوي، نوع آن آندزين تا البرادوريت گيري زاويه خاموشي و به كمك روش ميشلهنيز خاموشي مايل است. با انداز

شوند. شكل و بي شكل ظاهر مي) اغلب به صورت نيمه29تا  20تشخيص داده شده است.( زاويه خاموشي ميان 
فلدسپار  دهند.درصد كانيها را تشكيل مي 20تا  15فلدسپار پتاسيم:  -ب آثار سوسوريتي به وضوح ديده ميشود.

تا  20كوارتز: -ج اند.هاي رسي و سريسيت تجزيه شدهقليايي از نوع ارتوز است و برخي از بلورهاي آن به كاني
دار و با ابعاد دانه متوسط ديده شده و در بيشتر دهند. كوارتز به صورت نيمه شكلدرصد كانيها را تشكيل مي 30

-دهند. آمفيبول فراواندرصد كانيها را تشكيل مي 15تا  10رنبلند آمفيبول و هو -ه اي است.موارد فاز ميان دانه

شكل با ابعاد دار تا بيشكلهاست. آمفيبول به صورت بلورهاي نيمهترين كاني مافيك موجود در گرانوديوريت
  دهد.ريز يافت شده و دگرساني به بيوتيت را نشان ميمتوسط تا دانهدانه

  باشند. درصد ) مي 5شامل اسفن و اپاك ( كمتر از كانيهاي فرعي : كانيهاي فرعي 
)  بافت غربالي را در نتيجه وفور 5شود. ( شكلها مشاهده ميبافت سنگ: بافت گرانوالر و گرافيكي در نمونه

هايي متشكل از آمفيبول, بيوتيت  باشند. در اين نمونه مجموعهها بويژه اپيدوت دارا ميادخالهايي از ديگر كاني
باشد. دگرساني: در اغلب پالژيوكالزها آثار دگرساني مشاهده و به وضوح آثار سوسوريتي ) قابل توجه مي6( شكل

  دهند.را نشان مي
  

  
  )CPL در نور    4 10بافت گرانوالر و گرافيكي در گرانوديوريت( با بزرگنمايي  -5شكل 

0/25
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  )CPL در نور    4 10با بزرگنمايي  ها (حضور بيوتيت و آمفيبول در گرانوديوريت -6شكل 

  ديابازها
هاي سنگي منطقه مورد اند. در واقع بيشتر نمونهديابازهاي گنبد نمكي چمپه، بخش عمده منطقه را در بر گرفته

عمق مي باشند مطالعه، ديابازهاي حاوي مگنتيت هستند.اين سنگهاي بازيك و تيره رنگ جزء سنگهاي نفوذي كم
  شوند.دايك تا استوك ديده ميهاي كه به شكل

اي به اي شكل با آثار تجزيهها شامل پالژيوكالزهاي تختههاي اصلي: اين كانيالف: كاني كانيهاي تشكيل دهنده:
هاي فرومنيزين: اين كانيها بيشتر ب: كاني )7شود(شكلدرصد سنگ را شامل مي 70باشد كه حدود سرسيت مي

درصد سنگ را  25آثار تجزيه به كلريت و آمفيبول هستند. اين بخش معموال  ها هستند كه دارايشامل بيوتيت
هاي اپك كه عمدتا ها شامل اسفن، آپاتيت، كوارتز و كانيهاي فرعي: اين كانيج: كاني دهدبه خود اختصاص مي

آهن تبديل  هاي هماتيت، گوتيت و اكسيدها معموال در اثر دگرساني به كانيمگنتيت هستند كه البته مگنتيت
 ها معموال كلريت و كلسيت ميباشند.هاي ثانويه: اين كانيد: كاني اند.شده

كند. بافت هاي مساوي تغيير ميساخت و بافت ديابازها:  بافت اين سنگها از دانه ريز تا دانه متوسط با دانه
كن است نيمه افيتيك نيز شود. بافت معمولي اين سنگها افيتيك و ممپگماتيتي در قسمتهاي محدودي ديده مي

باشد.  دگرساني ديابازها: ديابازهاي منطقه مورد مطالعه، در نتيجه دگرساني به كانيهايي سوسوريت كه از 
  ).8اند(شكلآيد، سرپانتين ، ايدينگزيت ، منيتيت ، كلريت ، كلسيت و پرهنيت تبديل شدهپالژيوكالز بدست مي

  

  
  )CPL در نور    4 10لعه( با بزرگنمايي ديابازهاي منطقه مورد مطا -7شكل
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  )CPL در نور    4 10دگرساني ديابازهاي منطقه مورد مطالعه( با بزرگنمايي  -8شكل

  
  هاآندزيت بازالت

  دهند.هاي ميكروليتي پورفيريتيك تا پورفيريتيك، گاهي گلومروپورفيري را نشان ميها بافتاين سنگ
شوند. از كاني هاي سنگ را شامل مي ٪ 60تا  50پالژيوكالز  پالژيوكالزها : -فال:  كاني هاي تشكيل دهنده
متر مي رسد و تا حدودي دگرسان ميلي 3اندازه آنها از چند دهم ميلي متر تا  باشندلحاظ شكل, شكل دار مي

جرياني را به معرض  هاي ظريف پالژيوكالز نيز بيشترين مقدار را در خميره دارا بوده و بافتند. ميكروليتاشده
-اوژيت، دومين كاني -دار ديوپسيدكلينوپيروكسن : درشت بلورهاي نيمه شكل دار و شكل-ب گذارند.نمايش مي

تا  5ها ميلي متر تغيير مي نمايد. كلينوپيروكسن 3ها نيز از چند دهم ميلي متر تا هاي اصلي هستند. اندازه آن
د و در اثر دگرساني,اكسيدهاي آهن قرمز رنگ، كلريت و كلسيت كاني هاي اصلي سنگ را شامل مي شون 10٪

 ٪10تا  5ها كه  هورنبلند : هورنبلند -ها مطابقت دارند. جشناسي پيروكسنرا توليد نموده كه با تركيب كاني
كاني هاي اصلي سنگ را شامل مي شوند كه به شكل  سوزني و در مواردي به كاني هاي اوپاك تبديل شده است. 

  ميلي متر، متغير است.  1دازه بلورهاي هورنبلند از چند دهم ميلي متر تا ان
هاي كانيهاي فرعي: كانيهاي ثانويه شامل كلسيت، كلريت و كوارتز و كانيهاي فرعي شامل كانه –كانيهاي ثانويه 

ر جهت يافتگي ) بافت جرياني در اث9باشند. بافت سنگ: بافت كلي اين نمونه پورفيري مي باشد. (شكلاپاك مي
مي شوند. دگرساني: در نمونه سنگ مورد مطالعه آثار دگرساني مشاهده 	ميكروليت هاي پالژيوكالز در زمينه ديده

  باشند.و كانيهاي دگرساني شامل كلريت، كلسيت، اپيدوت و كاني هاي بي شكل مي
 

  
  )CPL نور در    4 10ها ( با بزرگنمايي بافت پورفيري در آندزيت بازالت -9شكل
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  ژئوشيمي
هاي منطقه از نوع داسيت، در مرزآندزيت و بندي سنگهاي ژئوشيميايي و نمودارهاي تقسيمبا توجه به داده

  ).10(شكل  باشندآندزيت ميتراكي

  
  )1986هاي آتشفشاني، (لباس و همكاران، نمودار رده بندي سنگ -10شكل 

  
ــاس نمودار مثلثي  هاي گنبد نمكي چمپه در     ) اكثر نمونه AFM(نمودار   *Na2O+K2O-MgO-FeOبر اسـ
   )11اند(شكلمحدوده تولئيتي واقع شده

  
  )1971، ( آيروين و باراگار،  AFMرنمودا -11شكل

ها داراي هاي ميان اقيانوسي, نمونهبا توجه به نمودارهاي عنكبوتي هنجار شده به گوشته اوليه و پشته
- ) پائين هستند و به محيطYb) و ايتريبيوم(Y), ايتريم(Ti), تيتانيوم(Zrونيوم(), زيركTa), تانتاليوم(Nbنيوبيوم(

هاي عناصر نادرخاكي سبك از خود ). نتايج حاصل از داده12دهند (شكل هاي فرورانشي وابستگي نشان مي
  هاي فرورانش بسيار نزديك است.دهند و الگوي فراواني عناصر نادرخاكي به محيطشدگي نشان ميغني
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   1989هاي گوشته اوليه ازسانومكدوناف، نمودارعنكبوتي عناصركمياب خاكي هنجار شده گوشته اوليه ( داده -12شكل

هاي مطالعه شده به كندريت يا گوشته اوليه هنجار شده است. عناصر نادرخاكي سبك عناصر نادر خاكي نمونه
ارند در حالي كه عناصر نادرخاكي سنگين شدگي دشدگي تا دويست برابر نسبت به كندريت غنيداراي غني

دهند.  بطور كلي عناصر نادر خاكي سبك نسبت برابر را نسبت به كندريت نشان مي 50تا  10شدگي بين غني
شدگي دارند كه از مشخصه ماگماهاي بازيك مناطق فرورانشي و بخصوص از نوع تولئيتي است به سنگين غني

) 1992(مولر و همكاران، Yدر برابر  Zrو همچنين نسبت  2TiOدر مقابل  3O2Alبا استفاده از نمودار ). 13(شكل 
هاي منطقه مورد مطالعه در محدوده مرتبط با كمان و قوس آتشفشاني قرار مي گيرند. با توجه به خصوصيات نمونه

رسد كه اين يهاي مورد مطالعه به نظر مژئوشيميايي و همچنين با در نظر گرفتن موقعيت زماني و مكاني سنگ
  ).14اند (شكل ها در يك محيط كمان ماگمايي تشكيل شدهسنگ

  
  ). 1989ها(داده هاي كندريت ازسانومكدوناف، )به كندريتREEنمودار هنجارشده عناصر نادر خاكي( -13شكل 

  
  ).1992 هاي مورد مطالعه در محدوده جزاير كماني جاي گرفته اند (مولر،سنگ -14شكل 
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 يجنتا

هاي آذرين دروني و نمك, ژيپس و انيدريت, سنگآهك, سنگواحدهاي سنگي گنبدچمپه، سنگ -1
ها و در مرز،آندزيت, ديورت، ديابازها، داسيتسنگهاي آذرين بيشتر شامل گرانوديوريت, كوارتز  -2بيروني ميباشد.

يك ماگماتيسم در منطقه وقوع  هاي اسيدي،نشانههاي مافيك و سنگباشند.وجود سنگآندزيت ميتراكي
ها توأم با تغييرات شديد دهد تبلور كانيهاي منطقه، نشان ميزونينگ نوساني نيز در برخي از پالژيوكال -3است.

هاي چمپه، بر اساس نمودار سري ماگمائي سنگ -4فشار و حرارت و يا تغيير تركيب شيميايي ماگما بوده است.
هاي نمونه  -5اند.) در محدوده تولئيتي واقع شدهAFMار (نمود  * Na2O +K2O -MgO-FeOمثلثي 

هاي ميان اقيانوسي, داراي مورد مطالعه به نمودارهاي عنكبوتي هنجار شده به كندريت و گوشته اوليه و پشته
) پائين هستند و به Yb) و ايتريبيوم(Y), ايتريم(Ti), تيتانيوم(Zr), زيركونيوم(Ta), تانتاليوم(Nbنيوبيوم(
-هاي عناصر نادرخاكي سبك از خود غنينتايج حاصل از داده -6دهند. هاي فرورانشي وابستگي نشان ميمحيط

جايگاه -7هاي فرورانش بسيار نزديك است.دهند و الگوي فراواني عناصر نادرخاكي آنها به محيطشدگي نشان مي
توده  -8گيرند.ماگمائي قرار مي هاي مرتبط با فرورانش و قوسهاي مورد مطالعه در محيطتكتونيكي نمونه

نفوذي چمپه داراي بافت پورفيري غالب با فراواني كانيايي پالژيوكالز و آمفيبول وبيوتيت، داللت بر سرعت نيمه
ها به علت هاي ديابازيك است. سنگميزبان اصلي توده چمپه سنگ -9آرام صعود و سرد شدن ماگما دارد.

ترين هاي چمپه از مهمو هماتيتمگنتيت -10اند. ه به شدت تكتونيزه شدههاي بعدي و پويايي منطقدگرشكلي
  هاي معدني اين ناحيه است.پتانسيل
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