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  چكیدٌ
عٌگ ٍ هارى  هاعِ. دارد اعتاى ّزهشگاىّای ٍعیؼی در عطح  سدگی زٍىتی (پلیَعي -يهیَعي پغی)عاسًذ آغاجاری 

ٍ لاتلیت  آغاجاری ّای هارًی عاسًذ تزای ؽٌاخت صئَؽیوی ًْؾتِ.  ّای هَجَد در ایي عاسًذ ّغتٌذ ًْؾتِهْوتزیي 

تزداؽت  عاسًذ آغاجاری در تالذیظ عَرٍتخؼ اتتذایی ، هیاًی ٍ اًتْایی ًوًَِ اس آًْا در 3اس آًْا،  احتوالی تَلیذ آجز

 ,L.O.I،, SO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO :  ّا هَرد تجشیِ ؽیویایی لزار گزفتِ ٍ هیاًگیي درفذ ایي ًوًَِ.  ؽذ

MgO, K2O, Na2O, MnO, TiO2, P2O5  ایي یافتِ ّا تیاًگز تِ ًؾغت ایي هارى ّا در یک هحیط .  ؽذتؼییي

گزآى اعت کِ اهکاى اعتفادُ اس ، تیاًؽیویایی آجز ّای حافل تا اعتاًذاردّای  ی دادُ همایغِ. دریایی کن ػوك اعت 

 ای تَلیذ التقادی ٍ اًثَُ آجز رعیتز تذٍى فزآٍری ی اٍلیِ تِ ػٌَاى هادُدر تزػ عَرٍ ّای عاسًذ آغاجاری هارى 

 .  ٍجَد ًذارد
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Abstract  

Aghajari formation (Upper Miocene- Peliocene) has extensive outcrops in surface of the 
Hormozgan province . For geochemistry study of marls of this formation, 3 samples took from 
lower , middle and upper parts of Aghajari formation . These samples analyzed and average 
percent of  L.O.I,  SO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, MnO, TiO2 and P2O5 

measured.The results show that these marls are deposited in a low depth marine environments .  
The correlation of these informations with chemical standards of brick, shows that Aghajari 
formation’s marls in the Suru section are not suitable primary material for make of Clayly brick 

without processing. 

 مقدمٍ
، هیشاى  الثتِ.  اًذ ّای رعی تؾکیل ؽذُ ّای کزتٌاتِ ٍ کاًی تا ًغثت هغاٍی اس کاًی  (Marl)ّای هارًی  ًْؾتِ     

ّا ٍ عٌگْای  در رعَب. (1378رضائی ٍ جلیلیاى ،)ًَعاى دارد %  35-65تیي ( کلغیت ٍ دٍلَهیت)ّای کزتٌاتِ  کاًی
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تا تَجِ . حضَر داؽتِ تاؽٌذتَاًٌذّای فغیلی هی زیت، اکغیذّای آّي ٍ خزدُهارًی، همادیز ًاچیشی اًَاع کَارتش، پی

چَى ایلیت، کلزیت، کائَلیت ٍ هًَت هختلفی ّای رعی  ، کاًی (Diagenesis) دیاصًشتِ هحیط رعَتگذاری ٍ رًٍذ 

اهز، اّویت آًْا را تِ  ّویي. ؽَد ّا دیذُ هیا تَجِ تِ ًَع هحیط رعَتی ٍ ؽزایط دیاصًش در تزکیة هارى هَریلًَیت ت

تا تَجِ تِ . عاسد ًوایاى هی السم تزای تَلیذ اًَاع آجز تَیضُ آجز رعیی  ػٌَاى یک هٌثغ هْن تزای تأهیي هَاد اٍلیِ

ّای  ًْؾتِ صئَؽیوی، اس اعتاى ّای هجاٍر آى اس  حول ٍ ًملی سیاد  ٍ ّشیٌِتٌذرػثاط در  ایي ًَعهقزف تاالی 

 . ذًگیز هَرد تحث لزار هیدر اداهِ ،  دارًذ کِ در اطزاف ایي ؽْز رخٌوَى فزاٍاى ی عاسًذ آغاجاریهارً

 

  ريش مطالعٍ
، تزؽی اس عاسًذ آغاجاری در  (Fakhari & Hosseini, 1994)تٌذرػثاط  1:  000/250ؽٌاعی  تا تزرعی ًمؾِ سهیي

. رعَتی هَرد هطالؼِ ٍ تزرعی لزار گزفت تالذیظ عَرٍ در تاختز تٌذرػثاط اًتخاب ٍ رٍػ ّای هزعَم سهیي ؽٌاعی 

ًْؾتِ ّای هارًی در تخؼ ّای تحتاًی ، هیاًی ٍ فَلاًی  ّای غیزَّاسدُ تخؼ ًوًَِ اس 3هطالؼات فحزایی اًجام ٍ 

ٍ درفذ  اکغیذ ؽیویایی 11درفذ تز رٍی ایي ًوًَِ ّا ، ّای ؽیویایی تا اًجام آسهایؼ.  تزداؽت گزدیذ ایي عاسًذ

 .تؼـییي ؽذ  (L.O.I)ی اس حزارت افت ٍسًی ًاؽ

 

 گیری بحث ي وتیجٍ
 : ّای جغزافیایی ٍ اللیوی ٍیضگی

کیلَهتزی تْزاى، در جٌَب  1470ؽْزعتاى تٌذرػثاط تِ هزکشیت ؽْز تٌذرػثاط اس تَاتغ اعتاى ّزهشگاى ٍ تِ فافلِ 

ؽْزعتاى تٌذرػثاط اس ؽوال، ؽزق  .کیلَهتز هزتغ اعت 27316ٍعؼت آى . ایزاى ٍ ّن هزس تا آتْای خلیج فارط اعت

ّای حاجی آتاد، هیٌاب ٍ تٌذر لٌگِ تَدُ ٍ اس جٌَب ًیش تِ آتْای خلیج فارط ٍ غزب تِ تزتیة ّن هزس تا ؽْزعتاى 

درجِ عاًتی گزاد ، هتَعط 6/26عاحلی ، هی تَاى تِ هیاًگیي دهایاس هؾخقات اللیوی ایي گغتزُ . هحذٍد هی گزدد

 ( .1378سًذُ دل ٍ ّوکاراى ، )درفذ  اؽارُ کزد  64الی  71ز در عال ٍ رطَتت ًغثی عاالًِ هیلیوت 2/213تارًذگی 

 : ؽٌاعی ّای سهیي ٍیضگی

ٍ اس ٍیضگی ّای ػوَهی ایي ٍاحذ ( 1383آلاًثاتی ، )گغتزُ هَرد هطالؼِ در هٌتْی الیِ ساگزط چیي خَردُ لزار دارد 

ذ دیاپیزیغن عزی ّزهش کِ در لالة گٌثذّای ًوکی دیذُ هی ؽَد ، الثتِ ، فزآیٌ. عاختاری پیزٍی هی کٌذ -رعَتی

ٍ گغل ّا اس رًٍذ  (اس جولِ تالذیظ عَرٍ) تاػث ؽذُ تا عاختارّای هْن سهیي ؽٌاعی ّوچَى چیي خَردگی ّا

عاسًذ آغاجاری در لغوت ّای تاختزی ٍ ؽوالی . غتٌذ تاختزی تزخَردار ّ –ؽوال خاٍری ٍ خاٍری –ٌَب تاختزیج

درفذ اس عطح  6/4یلَهتز هزتغ ٍک 3144عاسًذ در اعتاى ّزهشگاى تالغ تز هغاحت ایي. زکشی اعتاى گغتزػ دارد ٍ ه

هختقات . الیِ تاختز تٌذرػثاط لزار دارد  لؼِ در تالذیظ عَرٍ ٍالغ در هٌتْیتزػ هَرد هطا. اعتاى را در تز هی گیزد 

 1در تقَیز. ػزك ؽوالی هی تاؽذ  27 ͦ  18́ ٍ   27 ͦ  6 ́خاٍری ٍ  طَل 56ͦ  00 ٍ́  56 ͦ  23 ́جغزافیایی ایي تالذیظ  

 در تاختز ؽْز تٌذرػثاط ٍ در( تالذیظ عَرٍ)تزػ هَرد هطالؼِ  .ًوایی ػوَهی هٌطمِ هَرد هطالؼِ دیذُ هی ؽَد 

طَل  56 ͦ 13 ́   :اتتذای همطغ :دارای هختقات جغزافیایی سیز هی تاؽذ  ایي تزػ. کیلَهتزی اس هزکش آى لزار دارد 12

، 1در ؽکل  .ؽوالی ػزك  27 ͦ  17 ٍ́  خاٍریطَل  56 ͦ 10́ :   ٍ اًتْای همطغ ؽوالیػزك  27 ͦ  15 ٍ́  خاٍری

 .تٌذرػثاط ًؾاى دادُ ؽذُ اعت  1:250000هَلؼیت تزػ هَرد هطالؼِ در ًمؾِ سهیي ؽٌاعی 
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َیز   (ًگاُ تِ عَی ؽوال)ًوای ػوَهی گغتزُ هَرد هطالؼِ  -1تق

 : ؽٌاعی عاسًذ آغاجاری ؽٌاعی ٍ چیٌِ عٌگ

تا هزسی هؾخـ ٍ اس ًَع ًاپیَعتگی فزعایؾی تز رٍی عاسًذ هتز در تزػ عَرٍ  3/310تِ ضخاهت  عاسًذ آغاجاری

لزار هی گیزد ٍ خَد ًیش تا هزسی هؾخـ اس ًَع ًاپیَعتگی فزعایؾی در سیز ( هیَعي هیاًی -هیَعي پیؾیي )هیؾاى 

در تزػ عَرٍ تِ تزتیة در هزس پاییٌی ٍ تاالیی عاسًذ آغاجاری . ٍالغ هی ؽَد ( پلیغتَعي -پلیَعي ) عاسًذ تختیاری

ٍ عٌگ  هارى ،عیلتغتَى  ،تزکیة عٌگ ؽٌاعی ایي عاسًذ هاعِ عٌگ آّکی  .ًؾاى دادُ ؽذُ اعت  3 2ٍتقَیز 

 83/37هتز ٍ  4/117)هاعِ عٌگ آّکی : در تزػ عَرٍ ، ضخاهت ٍ درفذ ّز یک تِ ؽزح سیز اعت  .آّک هی تاؽذ 

 1/0هتز ٍ  3/0)ٍ عٌگ آّک ( درفذ 22/3هتز ٍ  10)، عیلتغتَى ( درفذ 85/58هتز ٍ  6/182)، هارى ( درفذ

ِ ؽذُ ٍ تِ همذار هارى در تز هی ؽَین اس همذار هاعِ عٌگ کاعتاس یال تالذیظ تِ هزکش آى ًشدیک ّز چِ( . درفذ

 . تزػ هَرد هطالؼِ اضافِ هی ؽَد

 
 

 (A-B) ٍ تزػ هَرد هطالؼِ (Fakhari & Hosseini, 1994)تٌذرػثاط  1:250000ًمؾِ سهیي ؽٌاعی  -1ؽکل  

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 

 

 

 645 

 
َیز  آغاجاری تا عاسًذ . کِ اس ًَع ًاپیَعتگی فزعایؾی اعت  اى ٍ عاسًذ  آغاجاری در تزػ عَرٍهزس تیي عاسًذ هیؾ -2تق

 (ًگاُ تِ عَی ؽوال خاٍری) .یک الیِ هاعِ عٌگ آّکی تز رٍی هارى ّای رأط عاسًذ هیؾاى لزار گزفتِ اعت 

 
 

 
َیز  کٌگلَهزای تختیاری تا هزسی اس ًَع . هزس تاالیی عاسًذ آغاجاری تا عاسًذ تختیاری در تزػ هَرد هطالؼِ  -3تق

 (ًگاُ تِ عَی ؽوال. )زار گزفتِ اعت ًاپیَعتگی فزعایؾی تز رٍی عاسًذ آغاجاری ل

 

 : ّای هارًی عاسًذ آغاجاری صئَؽیوی ًْؾتِ

تا  . تزداؽت ؽذ (A2 , A12 , A22)ًوًَِ   3هیاًی ٍ تاالیی عاسًذ آغاجاری ، ،تخؼ ّای پاییٌی  ّای هارًی اس ًْؾتِ

 (L.O.I)ٍ افت ٍسًی ًاؽی اس حزارت  تزکیة ؽیویایی 11 (درفذ)تَجِ تِ هؼیارّای هَرد ًظز در ایي تحمیك ، هیشاى 

 . ارائِ ؽذُ اعت 1ّای تزداؽت ؽذُ در جذٍل  تذعت آهذُ اس تجشیِ ؽیویایی ًوًَِ
 

 درفذ
 هحل

L.O.I SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O SO3 P2O5 MnO 

A2 93/26 20/30 63/8 36/4 44/0 86/14 42/6 75/5 55/1 84/0 11/0 09/0 

A12 55/23 06/34 38/9 69/4 55/0 34/14 47/6 97/3 62/1 90/0 12/0 09/0 

A22 01/26 25/31 63/8 58/4 42/0 75/15 16/6 70/4 58/1 57/0 09/0 08/0 

 086/0 106/0 77/0 58/1 80/4 35/6 98/14 47/0 54/4 88/8 83/31 50/25 هیاًگیي

 تزػ عَرٍّای عاسًذ آغاجاری در  ّای تزداؽتی اس هارى ًتایج تجشیِ ؽیویایی ًوًَِ: 1جذٍل 

 

 : اعتاًذاردّای ؽیویایی آجز رعی

اعتاًذارد تزکیة ؽیویایی ایي  ،2جذٍل.  ّای هتٌَع آجز رعی، اعتاًذاردّای گًَاگًَی ٍجَد دارد تزای ٍیضگی

اس اّویت  ػاهل ؽیویایی 7هیشاىؽَد ، ّواًطَر کِ در ایي جذٍل دیذُ هی  .ًؾاى دادُ ؽذُ اعتدر ایزاى ٍردُ آفز
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اس عَی دیگز ، تزکیة ؽیویایی ( . 1364ٍیغِ،)اعاعی در کارتزی هَاد اٍلیِ تزای عاخت آجز رعی تزخَردار اعت 

الثتِ، همایغِ ایي دٍ جذٍل، خَد لاتل تؼوك . ارائِ ؽذُ اعت  3چْار ًوًَِ هَاد اٍلیِ تَلیذ آجز در اًگلغتاى در جذٍل

 .هی تاؽذ 

 
 L.O.I SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Cl ترکیب شیمیایی

 1/0 5/0 4 17 3 -12 9 -21 40 -60 16 حداکثر درصد مجاز

 .(1387ی اعتاًذارد ٍ تحمیمات فٌؼتی،  هؤعغِ)اعتاًذاردّای تزکیة آجز رعی : 2جذٍل 
 

 
 درفذ

 هَاد اٍلیِ

L.O.I SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O SO3 FeO 

 86/0 37/0 73/2 62/0 41/2 3/0 20/0 95/6 50/20 69/53 14/11 ؽیل

 - - 13/2 11/0 74/0 3/0 16/1 19/3 50/25 30/56 76/9 رط آتؾخَار

 - - 79/1 10/0 86/0 2 27/1 02/9 10/23 39/51 09/9 هارى
 - - 62/2 86/0 21/2 10/10 84/0 81/2 21/15 82/45 15 رط آکغفَرد

 (Maning ,1995)ر تزیتاًیا تزکیة چٌذ ًَع هَاد اٍلیِ آجز د: 3جذٍل 
 

 : گیزی ًتیجِ

ًْؾتِ ّای هارًی عاسًذ آغاجاری در تزػ هَرد هطالؼِ در یک هحیط دریایی کن ػوك ، اًزصی کن ٍ لة ؽَر در طَل 

اکغیذ کلغین ٍ هٌیشین ؽاخـ لغوت کزتٌاتِ ٍ عایز اکغیذّا، تَیضُ  .هیَعي تا پلیَعي تِ جای گذاؽتِ ؽذُ اعت 

ی ًتایج حافل اس  همایغِ . ّای هارًی آغاجاری ّغتٌذ ، آلَهیٌیَم ٍ آّي، هؼزف تخؼ رعی ًْؾتِاکغیذ عیلیغین

 , L.O.I SO3 هیشاى -1: ّای هذکَر تا اعتاًذاردّای ؽیویایی آجز رعی، تیاًگز آى اعت کِ ی ؽیویایی ًوًَِ تجشیِ

 ٍMgO هیشاى -2تاؽذ ٍ  ، تیؼ اس حذ هجاس هی هَجَد SiO2 , Al2O3  ٌِی در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت کوتز اس تیؾی. 

3- Fe2O3 CaO,  اى درفذ افت ّای صئَؽیویایی آًْا تِ ٍیضُ تاال تَدى هیش ٍیضگی.تا اعتاًذارد ّای فَق هطاتمت دارد

 دّذ اهکاى اعتفادُ اس هارى ّای فیشیکی ٍ هکاًیکی ًؾاى هی در کٌار ٍیضگیٍسًی ًاؽی اس حزارت ٍ اکغیذ هٌیشین 

ی اٍلیِ  تِ ؽکل طثیؼی تِ ػٌَاى هادُ ػلیزغن تیزٍى سدگی ّای لاتل تَجِ در تاختز تٌذرػثاط ای عاسًذ آغاجاریّ

ٍ تایذ تا اًجام فزآٍری ّای السم تِ  داًثَُ ٍجَد ًذارتزای تَلیذ آجز رعی تا کیفیت هطلَب، التقادی ٍ در حذ 

 .اعتاًذاردّای السم در ایي سهیٌِ دعت یافت 

 

 مىابع
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