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 ۴۴۶
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يدهچك  

از  يگستره، توال يندر ا. قرار دارد يرخم يمورد مطالعه در باختر شهر بندرعباس و در جنوب كوه گنبد نمك منطقه
 يميژئوش يبه منظور بررس. مورد توجه قرار گرفت از مارن و آهك يمتر شامل تناوب 520 يبه ستبرا يسازند گورپ

 يو فوقان يانيم ي،تحتان يها نمونه از آنها از بخش 9ن از آنها، يماس يدتول ياحتمال يتسازند و قابل ينا يمارن يها نهشته
 ، SiO₂، Al₂O₃، Fe₂O₃ يانگينم. قرار گرفتند يشمورد آزما )XRF( يكسبرداشت و به روش فلوئورسانس اشعه ا

MgO ،K₂O ،Na₂O ،CaO ، MnO، SO₃، Cl يو مقدار افت وزن )L.O.I (يجها و نتا داده يسهمقا. شد يينتع 
نشان دهنده  يمان،مورد استفاده در ساخت س يهمواد اول يمياييش يها با استانداردها نمونه يمياييش يهحاصل از تجز

 يدتول يبرا يهبه عنوان ماده اول توانند يباس، مدر گستره باختر بندرع يسازند گورپ يمارن يها آن است كه نهشته
  .يرندمورد استفاده قرار گ يمانس

  .يمانمارن، س ي،گورپ ير،خم يبندرعباس، كوه گنبد نمك يمي،ژئوش: ها واژه كليد
       

Geochemistry of marly deposits of Gurpi Formation in west of  Bandar 
Abbas  with especial view on their application in cement industry                  

  
Rahmati,E1*,Rezaee,P 2,Ghorbani,M 2  

Msc University Student, Geology Departement, Hormozgan  University, Bandar Abas  1*: 
2 :Assistant Professor, Geology Departement, Hormozgan  University, Bandar Abass           

                                                                                                              
Abstract                                                                                                                                             
The study area is located in the south west of Bandar Abbas of Khamir salt dome mountain.In 
this area, sequence with 520 m thickness of  Gorpi Formation consist of an alternation of marl 
and limestone are considered.To study the Geochemistry of marly deposits of this formation and 
possible formation of cement production thire,9 sample took from there of the lower,middle and 
upper part of the Gurpi Formation and analysis by X-Ray Flurecence (XRF).Average of SiO₂,        
Al₂O₃.Fe₂O₃,MgO,K₂O,Na₂O,CaO,MnO,SO₃,Cl and L.O.I are determined.Compare the results 
of the chemical analysis with standard of raw materials in the manufacture of cement, indicating 
that marly deposits of Gurpi Formation in west of Bandar Abbas ,can be use as raw material for  
cement production.                                                                                                                                                         
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 ۴۴٧

  مقدمه
  

 يكل يبترك% 65تا % 35 ينب تواند يكربنات آن م يزانو كربناته،كه م يرس يها̀يكان ست از يمخلوط Marl)   (مارن
از جمله  ها̀يكان يربهمراه سا ياصل يو رس بعنوان كان يتها كلس نهشته يندر ا. Greensmith.,1989) (دهد يلرا تشك

 هاي ياست، اما كان يتها كلس از مارن ياريغالب كربناته در بس انيك. جود داردو...  و  يتتوماز يترينگيت،ا يت،كواتز، آلب
موجود در  هاي ياندازه ذرات و كان. ممكن است وجود داشته باشد يزن يتو آراگون يتدولوم يدريت،مانند س يگركربناتهد
 يها گروه شكيلرصد ذرات، تبافت و د ي،ها بر حسب نوع كان مارن. باشد يو رس م يلتها اغلب در حد س نهشته ينا

). 1388و همكاران، يريام( باشد يآنها متفاوت م يشيو فرسا يكيمكان يزيكي،ف يميايي،خواص ش دهندكه يم را يمتفاوت
و  يناتآلوم يم،كلس هاي يليكاتاست كه از س يپودر يمانس. دارند يمانس يهمواد اول ينمأت  در  يا ها سهم عمده مارن

با توجه . را به هم بچسباند يهمانند شن، ماسه و قطعات سنگ يمواد تواند يآب م دناضافه نمو شده و با يلتشك يتفر
 يدتول يهماده اول ياقتصاد ينمأضرورت ت يناستان هرمزگان و همچن يژهدر جنوب كشور، بو يمانس يبه مصرف باال

 يها نهشته يتقابل مجاور، يستان هاحمل و نقل آن از ا يها ينهاستان و هز يندر ا يمانس  كارخانجات يبرا يمانس
 يميژئوش يابيارز يجنتا. منظور مورد توجه قرار گرفت ينا يبرا ير،خم يدر برش كوه گنبد نمك يسازند گورپ يمارن

  .شود يارائه داده م يقتحق ينالذكر در ا فوق يها نهشته
              

  
  مطالعه روش 

  
و با  يبررس ينمرتبط با علوم زم هاي يتسا يزو ن يقبل يقاتاالت و تحقها، مق كتاب ي،ا در مرحله مطالعات كتابخانه

قرار  يمورد بررس ييصحرا ياتعمل يزير محدوده مورد مطالعه جهت برنامه شناسي، ينزم يها ها و نقشه توجه به گزارش
. يدسازند انتخاب گرد ينا يو فوقان يانيم ي،تحتان يها از بخش ونهنم 9مرسوم، تعداد ييصحرا ياتبا انجام عمل. گرفت

بر  يمياييش يزهايبا انجام آنال. صورت گرفت (XRF) يعنصر يزها به روش آنال نمونه يهتجز يشگاهي،در مطالعات آزما
  .رديدگ مشخص(L.O.I)  يمقدار افت وزن وCl   همراه به   يمياييش  يداكس 9) درصد(يزانها، م نمونه يرو
  

  بحث
   

  يارتباط يها راهو  يمياقل يايي،جغراف يتموقع
  

  واقع شده  يرخم يغرب بندرعباس و در منطقه كوه گنبد نمك يلومتريك 70در فاصله ) 1شكل(مورد مطالعه  ودهمحد
برش  ياييمشخصات جغراف. باشد يم يربندر خم - بندرعباس يبرش، راه ارتباط ينبه ا يدسترس يرمس ينبهتر. است

  ييو نقطه انتها  E 55˚ , 42΄,  25.6˝ و ˝N 27˚ , 04΄ , 04.01 يينقطه ابتدا: يراستز مورد مطالعه به شرح
 ˝N 27˚ , 03΄ , 39.70  و ˝E 55˚ , 42΄,  16.1  .گرم  يها تابستان يمنطقه،گرم و خشك بوده و دارا ينا يآب و هوا

طور معمول به  يهناح يندر ا يبارندگ يزانو م يگراددرجه سانت 9/26متوسط دما . معتدل است يو مرطوب و زمستان
درصد  65منطقه باال و درحدود  ينا ساليانه يرطوبت نسب يانگينم. باشد يدر سال م يليمترم 2/213
    ).1390يي،شمسا(باشد يم
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 ۴۴٨

  
  

                                                                                                       

  
  .)1390يران،ا يها با استفاده از اطلس راه(مطالعه  مورد   منطقه به   يدسترس  يها راه و   ياييجغراف  يتموقع - 1شكل  

                                     
  شناسي ينزم  هاي يژگيو
  

گرفته  يجا خورده ينس چدر پهنه زاگر يساختار يدگاهو از د يرانا شناسي ينزم يماتمورد مطالعه از نظر تقس ناحيه
زاگرس  يها قسمت يرفارس را با سا يبخش خاور شناسي ينزم هاي يژگي، و)1372( يعيمط). 1385ي،آقانبات( است

 يفارس با نواح يهدر ناح يسازند گورپ. است دادهبندرعباس نام  (Hinterland) يخشك و به آن پس داند يمتفاوت م
و در لرستان دو عضو  يآهك منصور يرسم يرخوزستان عضو غ يهه در ناحك يلرستان و خوزستان متفاوت است بطور

). 1372يعي،مط(عضوها وجود ندارند  ينمنطقه، ا ينكه در ا يدرحال شود، يم يدهد يمرهامام حسن و س يرسم يآهك
 يالم،ا يهرمز، سازندها يسر: عبارتند از يدبه جد يمگستره مورد مطالعه از قد يو رسوب يسنگ گوناگون يواحدها

ثر از أكه مت شود يم يدهد ياريبس ينمك يمنطقه گنبدها يندر ا. يشانو م ي،گچسارانپابده، جهرم، آسمار ي،گورپ
 يريتا ترش يناز كرتاسه پس يمتعدد رسوبي يها گنبدها نهشته ينا يهدر حاش. هرمز است يسر ياپيريسمد يندفرا

  ).2شكل . (برونزد دارند
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 ۴۴٩

              
  منطقه كهورستان با اصالح 1:100000محدوده مورد مطالعه با استفاده از نقشه  يشناس ينزم نقشه  -2شكل

  .)A-B(و برش مورد مطالعه)  1384يران،نفت ا يمل شركت(      
  

  يسازند گورپ ينگار ينهسنگ چ 
 يها يهال يانبا م يتونيبه رنگ سبز ز يمارن يها شده از نهشته يلمتر تشك 520يبا ستبرا يسازند گورپ يهناح ينا در

از مارن  هايي اليه يانم يروشن كه دارا يتا خاكستر يبه همراه آهك به رنگ هوازده نخود ياز آهك خاكستر ينازك
 ييقرار گرفته و مرز باال يالمسازند ا يبر رو يشيفرسا يوستگيبرش بصورت ناپ يندرا يسازند گورپ يرينمرز ز. هستند

مشخص ) قاعده پابده( يچرت هاي يهال يانبا م ييكنگلومرا يهو ال يفسفات يهال يكو با  يببا سازند پابده از نوع همش آن
  ).3شكل(شود يم

  
  ).شمال سمت به يدد( يرپابده در برش كوه خم - يمرز سازند گورپ B :  ،)بسمت غرب يدد( يالما - يسازند گورپ ينمرز ب:  A - 3شكل 
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 ۴۵٠

  :يمانس يمياييش ياستانداردها
  

محصول كه در كشور  ينا يميايياستاندارد ش 1در جدول . شده است يهته يمختلف ياستانداردها يمان،س يدتول براي
 يدتول يبرا يهبعنوان ماده اول يمياييعامل ش 9با توجه به جدول فوق، . شود يم يدهد گيرد، يآلمان مورد استفاده قرار م

  .دارد يتاهم يمانس
  

      انواع
  اكسيدها

CaO  SiO₂ Al₂O₃  Fe₂O₃  SO₃  MgO  Na₂O  K₂O  Cl  

  0- 1/0  2/0 - 6/1  1/0 - 5  1/0- 5   1 - 3  5/0 - 6  3 - 8  17 - 25   60- 66  درصد

  (Czemin.,1980). يماندر س يمعدن يدهايحدود مجاز اكس: 2جدول                                   
  

  :يسازند گورپ يمارن يه هانهشت يميژئوش
  

 ينبا توجه به هدف ما در ا. برداشت شد ييو باال ياتيم ي،تحتان يها بخش يمارن يها از نهشته يبنمونه به ترت 9 تعداد
) درصد( يانگينم. برداشت شده بدست آمد ينمونه ها يمياييش يهاز تجز يمياييش يبترك 9) درصد(يزانم ي،بررس

 يها و مارن يرانپرتلند ا يمانآنها با درصد استاندارد س ايسهو مق يبرداشت يها نمونه )XRF( يعنصر يزحاصل از آنال
  .ارائه شده است 2كارخانجات فارس نو و كنگان در جدول  يمانس يمصرف

  
     

  يمانكارخانجات س يمصرف يها در برش مورد مطالعه با  مارن يسازند گورپ يمارن يها نهشته يمياييش يبترك يسهمقا: 2جدول 
   .)1382ي،صنعت يقاتموسسه استاندارد و تحق( يرانپرتلند ا يمانو حد مجاز استاندارد س) 1391و همكاران، يقربان(كنگان و نو    

  
  
  
  

  مجاز استاندارد  درصد
  سيمان پرتلند ايران

 (%)  

  گنبد كوه مارن
  خمير نمكي

(%)  

  كنگان  سيمان
(%)  

  نو فارس سيمان
(%)  
  

  تركيب

  SiO₂  38/31  50/36  91/25  20 حداقل

  Al₂O₃  49/6  35/6  66/4  6 حداكثر 

  Fe₂O₃  92/3  40/3  73/2  6 حداكثر 

  CaO  91/23  90/19  58/33  66حداكثر 

  MgO  64/5  60/6  98/0  5حداكثر  

  Na₂O  6/0  54/0  196/0  1 حداكثر 

  K₂O  29/1  50/1  07/1  1 حداكثر

  SO₃  _  _  47/0  3 حداكثر

  Cl  _  _  1/ 66  1/0 حداكثر
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 ۴۵١

  :گيري يجهنت
  

 يبه جا ينو در زمان كرتاسه پس يقعم ياييدر يطمح يكدر برش مورد مطالعه در  يسازند گورپ يمارن هاي نهشته
و  ينيومآلوم يليسيم،س يرنظ يدهاييكربناته و اكس يها شاخص بخش يزيمو من يمكلس يدهاياكس. اند گذاشته شده

  شامل يمانس يهمزاحم در مواد اول يمياييش اصرعن يبطور كل. ندها هست نهشته ينا يرس يها آهن، نشاندهنده بخش
Cl، MgO،Na₂O ، K₂O، SO₃ يزاناگر م. باشد يم MgO  يااز حد استاندارد باالتر باشد، باعث ترك خوردن بتن و 
 يهحاصل از تجز يجها و نتا داده يسهمقا). 1391و همكاران، يقربان(شود يحجم بتن م يشسبب افزا K₂O يشافزا
فارس نو و  يمانكارخانجات س يمصرف يها مارن XRF يهتجز يجو نتا يمانس يجهان يبا استانداردها ها نمونه يمياييش

 CaO آن از يزانم يها  از حد استاندارد كمتر است ول نهشته ينا CaO يزاناگرچه م - 1:آن است كه يانگركنگان، ب
باالتر از حد استاندارد  ياندك Cl و SiO₂ رمقدا - 2.تر استفارس نو وكنگان باال يمانس يمصرف يها موجود در مارن

  ،Fe₂O₃ يرمقاد - 3. است كه در منطقه رخنمون دارد يوجود گنبد نمك يلبه دل Cl يزانعلت باال بودن م. است
AL₂O₃، MgO، Na₂O ، K₂O، SO₃ يها مارن يسهاساس، با مقا ينبرا. مطابقت دارد يمانس يمصرف يبا استانداردها 

سازند  يمارن يها امكان استفاده از نهشته يران،ا يمصرف يو استانداردها يمعتبر خارج داردهايمنطقه و  استان ينا
 تواند يم ،  ياقتصاد  مطلوب، از نظر  يفيتك با     يمانس يدتول يبرا يهبه عنوان ماده اول) يرخم يبرش كوه گنبد نمك(يگورپ

  .بصرفه  باشد 
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