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فرآیندهای دیاژنتیکی و ژئوشیمی عنصری سازند روته در برشهای
خور ،سنگسر (دامنهی جنوبی البرز مرکزی) و مکارود (دامنهی شمالی
البرز مرکزی)
لیلی بسطامی* ،1میررضا موسوی ،2محبوبه حسینی برزی

3

-1دانشجوي دکتري ،گروه زمينشناسی ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2استادیار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3دانشيار ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله1396/4/28 :
تأیيد نهایی مقاله1396/11/5 :
چکیده
در این تحقيق سازند روته با سن پرمين ميانی بهمنظور بررسی فرآیندهاي دیاژنتيکی مؤثر و کانیشناسی اوليه
در برشهاي خور (با ضخامت  212متر) و سنگسر (با ضخامت  106متر) واقع در دامنهي جنوبی البرز مرکزي
و برش مکارود (با ضخامت  222متر) واقع در دامنهي شمالی البرز مرکزي مورد مطالعات پتروگرافی (385
مقطع نازک) و ژئوشيميایی ( 60نمونه) قرار گرفته است .طی مطالعات پتروگرافی با استفاده از ميکروسکوپ
پالریزان و کاتدولومينسانس شواهد مربوط به محيطهاي دیاژنتيکی دریایی ،متائوریکی و تدفينی در سازند روته
شناسایی شده است .سيمانیشدن ،سيليسیشدن ،دولوميتیشدن ،تبلور مجدد و انحالل مهمترین فرآیندهاي
مؤثر در سازند روته میباشند .تغييرات عناصر فرعی آهکهاي سازند روته و مقایسهي آنها با نتایج ارائه شده
توسط دیگر محققين نشاندهندهي کانیشناسی اوليهي آراگونيتی است .تغييرات ) 1000*Sr/Ca (wtدر برابر
 Mnحاکی از یک سيستم دیاژنتيکی باز در هر سه برش مطالعه شده است .براساس شواهد پتروگرافی و
ژئوشيميایی تأثير دگرسانی در برش سنگسر کمتر از برشهاي خور و مکارود بوده است.
واژههای کلیدی :آراگونيت ،سازند روته ،دیاژنز ،عناصر اصلی و فرعی.

* -نویسنده مسئول09126385546 :

Email: L_Bastami@sbu.ac.ir
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مقدمه
مطالعات رسوبشناسی انتخاب شدهاند .برشهاي
خور و سنگسر در دامنهي جنوبی البرز مرکزي و
برش مکارود در دامنهي شمالی البرز مرکزي واقع
شدهاند (شکل  .)1مهدوي و وزیري ( ،)2010طی
مطالعات زیستچينهنگاري سازند روته در برش
خور سن این سازند را آرتينسکين -مورگابين پسين
میدانند .صدیقيان ( ،)1392نيز طی مطالعات
زیستچينهنگاري سازند روته در برش سنگسر سن
سازند روته در این برش را آرتينسکين-مورگابين
پسين میداند .هدف از انجام این مطالعه تلفيق
دادههاي پتروگرافی و ژئوشيمی عنصري بهمنظور
شناسایی فرآیندهاي دیاژنتيکی ،چگونگی تأثير آنها
در برشهاي مختلف و کانیشناسی اوليهي سازند
روته میباشد.

سازند روته باسن کوبرگاندین تا مورگابين (پرتوآذر،
1374؛ جنی-دشوس ،)1983 ،مورگابين (بزرگنيا،
 )1973و مورگابين تا ميدین (گيتانی و همکاران،
 ،)2009دومين چرخهي پرمين در حوضهي البرز
میباشد .بنا به استنباط آقانباتی ( )1383در زمان
رسوبگذاري سازند روته ،دریاي پرمين بيشترین
گسترش را داشته است .تاکنون محققين مختلفی
به بررسی سازند روته از دیدگاه محيط رسوبی و
چينهنگاري سکانسی (مختارپور1376 ،؛ لنکرانی،
1386؛ حسنی و همکاران1391 ،؛ باباییخو و
همکاران1392 ،؛ گيتانی و همکاران )2009 ،و هم-
چنين دیاژنز ،ژئوشيمی عنصري و ایزوتوپی (ارباب،
1382؛ باباییخو )1392 ،پرداختهاند .در این
تحقيق ،سه برش تازه از سازند روته جهت انجام

شکل  :1موقعيت جغرافيایی و راههاي دسترسی به برشهاي مورد مطالعه.

و با آهکهاي نازکالیه خاکستري که با ناپيوستگی
فرسایشی بر روي ماسهسنگهاي کوارتزآرنایتی
سازند دورود واقع شده است ،شروع میشود .این
آهکها در ادامه به آهکهاي کرم رنگ متوسط و
ضخيم الیه تبدیل میشوند .در برخی بخشها
دولوميتهاي متوسط تا ضخيم الیه و آهکهاي
دولوميتی در توالی دیده میشوند .مرز باالیی سازند

محدوده مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی و چینهشناسی سازند روته در
برشهای مورد مطالعه

برش مکارود در  37کيلومتري جنوب چالوس ،با
مختصات جغرافيایی ً36ْ 21َ 44/7عرض شمالی و
ً 51ْ 15َ 46/1طول شرقی واقع شده است.
ضخامت سازند روته در این برش  222متر میباشد
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روته در این برش گسله است و بر روي آن ولکانيک-
هاي سازند چالوس قرار دارند .برش سنگسر در یک
کيلومتري شمالغربی شهرستان مهديشهر در
استان سمنان ،با مختصات جغرافيایی ً35ْ 43َ 37/5
عرض شمالی و ً 53ْ 20َ 35/8طول شرقی و در
فاصله  201کيلومتري جنوب شرقی برش مکارود
واقع شده است .ضخامت سازند روته در این برش
 106متر میباشد که با مرز تدریجی بر روي ماسه-
سنگهاي سازند دورود قرار گرفته است .سازند روته
در این برش در قاعده با سنگآهک ماسهاي
خاکستري متوسط و نازک الیه شروع میشود که
بر روي آن یک متر الیه ماسهسنگ کوارتزآرنایتی با
سيمان کربناته قرار دارد .در ادامه بهترتيب آهک-
هاي خاکستري رنگ نازک تا ضخيمالیه ،آهکهاي
خاکستري رنگ متوسط تا نازک الیه داراي
ماکروفسيلهایی از قبيل براکيوپود ،کرینوئيد و
بریوزوآ ،آهکهاي خاکستري متوسط تا ضخيمالیه
و در باالترین بخش سازند حدود چهار متر آهک-
هاي نازکالیه و آهک مارنی نهشته شده است .در
مرز باالیی سازند روته حدود چهار متر رسوبات
التریتی قرمز رنگ و بر روي آن الیهي ماسهسنگ
کوارتزآرنایتی داراي الميناسيون موازي و مورب
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کمزاویه با ضخامت حدود دو متر قرار دارد که در
زیر آهک ورميکوالر اليکا قرار گرفته است .برش
خور در  72کيلومتري غرب تهران با مختصات
جغرافيایی ً 36ْ 03َ 50/9عرض شمالی و ً41َ 49/6
ْ 50طول شرقی و در فاصلهي  61کيلومتري جنوب
غرب برش مکارود و  240کيلومتري شمال غرب
برش سنگسر واقع شده است .سازند روته در برش
خور در قاعده با آهکهاي شيلی و موجی نازک و
متوسط الیه شروع میشود و در ادامه بهترتيب
شامل آهکهاي متوسط الیهي خاکستري رنگ،
الیهي دولوميکرایتی متوسط الیه ،آهکهاي
خاکستري رنگ نازک تا متوسط الیه ،الیهي نازک
کوارتزآرنایتی ،آهک خاکستري رنگ متوسط الیه،
دولوميت آجري رنگ ضخيم الیه ،آهکهاي
خاکستري رنگ متوسط الیه با ميانالیهي نازک
ماسهسنگی ،آهکهاي شيلی نازک و متوسط الیه،
آهکهاي خاکستري رنگ نازک و متوسط الیه،
دولوميت ضخيمالیهي چرتی ،آهکهاي ضخيمالیه
کارستی و چرتی و در باالترین بخشها شامل آهک-
هاي چرتی خاکستري رنگ نازک الیه میشود.
سازند روته در برش خور روي سازند دورود و زیر
سازند اليکا قرار گرفته است (شکل .)2

شکل  :2ستون سنگشناسی سازند روته در برشهاي مورد مطالعه .مقياس ستونها در باالي هرکدام آورده شده است.

پژوهشهاي دانش زمين

55

فرآیندهاي دیاژنتيکی و ژئوشيمی عنصري سازند روته در برشهاي خور

56

مواد و روشها

نتایج

جهت انجام مطالعات پتروگرافی و ژئوشيميایی
سازند روته در برشهاي مورد مطالعه تعداد 101
نمونه سنگی از برش خور با ضخامت  212متر106 ،
نمونه سنگی از برش مکارود با ضخامت  222متر و
تعداد  57نمونه سنگی از برش سنگسر با ضخامت
 106متر با در نظر گرفتن مرز سازندها ،الگوي الیه-
بندي ،تغييرات ليتولوژي و حضور آثار فسيلی و
ماکروفسيلها برداشته شد .جهت تشخيص نمونه-
هاي سنگآهک از دولوميت و تفکيک کربناتهاي
آهندار و فاقد آهن ،مقاطع نازک تهيه شده از این
نمونهها توسط مخلوط محلول آليزارین قرمز و
فروسيانيد پتاسيم به روش دیکسون ( )1965رنگ-
آميزي گردیدند .پس از مطالعه و بررسی مقاطع
نازک ميکروسکوپی تعداد  31نمونه از برش خور،
 12نمونه از برش مکارود و  17نمونه از برش
سنگسر جهت انجام مطالعات عنصري و تعيين
عناصر اصلی ( Caو  )Mgو فرعی (،Na ،Mn ،Fe
 )Srانتخاب شدند .پودر این نمونهها با استفاده از
مته دندانپزشکی و به دور از رگهها و یا آلوکمها و
از زمينهي ميکرایتی سنگ تهيه گردید و سپس
توسط دستگاه طيفسنج جذب اتمی در آزمایشگاه
ژئوشيمی دانشگاه شهيد بهشتی مورد تجزیه قرار
گرفت .در نهایت مقادیر عناصر اصلی برحسب درصد
و عناصر فرعی بر حسب پیپیام اندازهگيري شدند.
با بررسی تغييرات عناصر ،ترکيب کانیشناسی اوليه
و خصوصيات دیاژنتيکی سازند روته مورد بررسی
قرار گرفته است .جهت تفکيک محيطهاي
دیاژنتيکی انواع سيمانها ،از برخی نمونهها مقاطع
نازک صيقلی تهيه و توسط ميکروسکوپ
کاتدولومينسانس در پژوهشگاه صنعت نفت ایران
مطالعه شدهاند.

محیط رسوبی سازند روته در برشهای مورد مطالعه

بررسی ریزرخسارههاي سازند روته در برشهاي
مورد مطالعه نشان میدهد که محيط رسوبی سازند
روته در این مناطق یک رمپ کربناتهي همشيب
شامل  4کمربند رخسارهاي پهنه جزرومدي ،الگون،
پشتههاي ماسهاي زیرآبی و دریاي باز بوده است.
زیرمحيط پهنهي جزرومدي در سازند روته شامل
ریزرخسارههاي مادستون آهکی و مادستون آهکی
ماسهاي ،مادستون دولوميتی ،پلوئيد اینتراکالست
وکستون و یک سنگ رخسارهي کوارتزآرنایتی می-
شود .زیرمحيط الگون سازند روته در کمعمقترین
بخشها بهطرف پهنهي جزرومدي شامل
بایوکالست مادستون و در بخشهاي مرکزي شامل
ریزرخسارههاي داسیکالداسهآ وکستون ،فرامينيفرا
پلوئيد وکستون و در بخشهاي بهطرف پشتههاي
ماسهاي زیرآبی شامل ریزرخسارههاي بایوکالست
پلوئيد وکستون ،بایوکالست توبیفيتس وکستون و
بایوکالست آلگال وکستون /پکستون است .کمربند
رخسارهاي پشتههاي ماسهاي زیرآبی سازند روته
بهترتيب از بخشهاي در مجاورت الگون به سمت
دریاي باز شامل اائيد پلوئيد پکستون /گرینستون،
بایوکالست پلوئيد پکستون /گرینستون ،پلوئيد
بایوکالست گرینستون و آلگال پکستون /گرینستون
بوده و در نهایت کمربند رخسارهاي دریاي باز از
بخشهاي کمعمق بهسمت بخشهاي عميقتر
شامل توبیفيتس ژیمنوکودیاسهآ وکستون،
بایوکالست
پکستون،
ژیمنوکودیاسهآ
ژیمنوکودیاسهآ وکستون ،اسپيکول اسفنج
بایوکالست وکستون ،کرینوئيد مادستون /وکستون،
بایوکالست وکستون و بایوکالست مادستون می-
شود .بررسی ریزرخسارههاي توزیع شده در
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آهندار شدن عمدتا مربوط به دیاژنز تدفينی می-
باشد (تاکر .)2001 ،پيریتی شدن بهصورت تشکيل
بلورهاي کوبيک پيریت (شکل  )E ،3و جانشينی
پيریت در حجرات فرامينيفرها مشاهده میشود.
دولوميتی شدن :6دولوميتی شدن از فرآیندهاي
دیاژنتيکی اصلی در نهشتههاي سازند روته بهویژه
برشهاي خور و مکارود میباشد .در برشهاي
مطالعه شده عالوه بر دولوميت اوليه (دولوميکرایت-
) ،دولوميتهاي ثانویه بهصورت الیههاي دولوميتی
و آهکهاي دولوميتی شده مشاهده شدهاند.
دولوميتهاي سازند روته بهطور عمده از بلورهاي
شکلدار متوسط بلور ،متوسط بلور نيمهشکلدار تا
بیشکل ،بلورهاي شکلدار حفره پرکن و دولوميت-
هاي زین اسبی با خاموشی موجی تشکيل گردیده-
اند (شکل  K ،J ،I ،H ،G ،F ،3و  .)Lقابل ذکر است
که در برش سنگسر فرآیند دولوميتی شدن مشاهده
نشده است.
سيمانی شدن :7سيمانی شدن از فرآیندهاي
دیاژنتيکی اصلی سازند روته و عمدتا بهصورت
پرکنندهي تخلخلهاي قالبی ،حفرهاي و رگهها
است .انواع سيمانهاي مشاهده شده در سازند روته
میباشند.
زیر
شرح
به
سيمان پویکيلوتوپيک :8این سيمان حاصل هسته-
زایی با نرخ بسيار کم و رشد بسيار آهستهي
بلورهاي کلسيت میباشد که در محيط دیاژنتيکی
تدفينی تشکيل میشود (تاکر و رایت )1990،در
سازند روته تداوم رشد سيمان هممحور در اطراف
کرینوئيد باعث تشکيل سيمان پویکيلوتوپيک شده
است (شکل.)A 4
سيمان هممحور :9این نوع سيمان در محيط دفنی
بدون ادخال و شفاف 10میباشد اما سيمانهاي هم-
محور تشکيل شده در محيطهاي دریایی و
متائوریکی فریاتيک داراي اینکلوزیون فراوان و
ظاهري غبارآلود 11است (فلوگل.)2010 ،

زیرمحيطهاي یاد شده و اجزاء تشکيل دهندهي آنها
نشاندهندهي این است که محيط رسوبی سازند
روته یک رمپ بایوکالستيک 1مشابه محيط دیرینه-
ي معرفی شده توسط کولودکا و همکاران ()2012
براي سازند داالن در حوضهي فارس میباشد.
نهشتههاي سازند روته در برش سنگسر در اعماق
بيشتري نسبت به برشهاي مکارود و خور نهشته
شدهاند (بسطامی و همکاران.)1395 ،
فرآیندهای دیاژنتیکی

برپایهي مطالعات پتروگرافی انواع فرآیندهاي
دیاژنزي و توالی پاراژنتيکی آنها در برشهاي مورد
مطالعه از سازند روته تعيين شده است .فرآیندهاي
دیاژنتيکی که سازند روته را تحتتأثير قرار دادهاند
شامل جانشينی (سيليسی شدن ،آهندار شدن،
پيریتی شدن ،دولوميتی شدن) ،سيمانیشدن ،تبلور
مجدد ،تراکم ،انحالل ،ميکرایتی شدن ،آشفتگی
زیستی و شکستگی میشوند.
جانشينی :2سيليسیشدن 3فرآیند جانشينی اصلی
مشاهده شده در سازند روته میباشد .آهندارشدن4
(اکسيدهاي آهن) و پيریتی شدن( 5سولفيدآهن) با
فراوانی کم مشاهده شدهاند .سيليسی شدن به-
صورت جانشينی سيليس در اجزاء بایوکالستی
(شکل  B 3و  )Aو زمينه (شکل  )C 3در هر سه
برش مطالعه شده و تشکيل ندولهاي چرت در
بررسیهاي صحرایی در بخشهاي باالیی برش خور
مشاهده شده است .جانشينی سيليس در سنگهاي
آهکی ممکن است در مراحل اوليه دیاژنز و قبل از
سختشدن و یا بعد از سنگشدن رسوبات به وقوع
بپيوندد.
آهندار شدن :جانشينی آهن در زمينهي سنگ و
بایوکالستها (شکل  )D 3و تجمع آهن در امتداد
استيلوليتها عمدتا در برشهاي خور و مکارود و به
مقدار کمتر در برش سنگسر مشاهده شده است.
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لومينسانس تيره در سيمان هممحور غبارآلود
نشاندهندهي منشأ دریایی است (شکل B 4و.)C
سيمان دروزي :12این سيمان در محيطهاي
دیاژنتيکی متائوریکی نزدیک سطح و تدفينی
تشکيل میشود (فلوگل .)2010،در رسوبات سازند
روته سيمان دروزي بهصورت پرکنندهي تخلخل-
هاي قالبی و حفرهاي مشاهده شده است (شکل
.)D 4
سيمان همبعد :13از بلورهاي کوچک کلسيتی
تشکيل شده است که جهتیابی خاصی ندارند.
عمدتا پرکنندهي حفرات میباشد و ممکن است
حاصل تبلور مجدد سيمانهاي قبلی باشد .این نوع
سيمان در محيطهاي دیاژنتيکی متائوریکی و

58

تدفينی تشکيل میشود (فلوگل.)2010 ،
لومينسانس تيره سيمان همبعد پرکننده حفرات
نشاندهندهي شرایط احيایی و محيط دیاژنتيکی
تدفينی است (شکل  A 5و  .)Bسيمانهاي همبعد
پر-کننده رگهها به فراوانی در سازند روته مشاهده
شدهاند .مطالعات نشاندهندهي لومينسانس زرد-
نارنجی کلسيت درون رگه است که از بلورهاي با
چندین زون با لومينسانس تيره و روشن تشکيل
شدهاند (شکل  C 5و  .)Dاین ویژگی میتواند
مربوط به تغيير ترکيب شيميایی سيال درون فضاي
شکافها طی تهنشست سيمان کلسيتی باشد
(مارشال1988 ،؛ فوک و همکاران.)2002 ،

شکل  :3انواع فرآیندهاي دیاژنتيکی غالب در نهشتههاي کربناته سازند روته )A .جانشينی قطعهي کرینوئيد توسط
سيليس ،برش خور )B .XPL ،جانشينی آلوکم توسط سيليس بهصورت ندول چرت ،برش مکارود )C .XPL ،تشکيل
بلورهاي یوهدرال سيليس که بهصورت درجازا در زمينهي گلی سنگ تشکيل شدهاند .برش خور )D .XPL ،جانشينی
قطعات بایوکالست توسط اکسيدهاي آهن ،برش خور )E .XPL ،جانشينی بلورهاي کوبيک پيریت .برش مکارود)F .XPL ،
تشکيل بلورهاي ایدیوتوپيک دولوميت در زمينهي سنگ ،قطعه کرینوئيد تحتتاثير فرآیند دولوميتی شدن قرار نگرفته
است .برش مکارود )G .PPL ،تصویر Fدر  )H .XPLبلور ایدیوتوپيک دولوميت آهندار در زمينهي سنگ که با توجه به
وجود آهن حالت زونه دارد .برش مکارود I .PPL ،و  )Jدولوميت متوسط بلور نيمهشکلدار تا بیشکلدار ،برش مکارود،
 )K .PPLبلورهاي دولوميت شکلدار حفره پرکن .برش مکارود )L .XPL ،دولوميتهاي زیناسبی با خاموشی موجی.
برش مکارود.XPL ،
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شکل )A :4سيمان هممحور شفاف در اطراف ذرهي کرینوئيدي که مربوط به محيط تدفينی میباشد و در اثر تداوم رشد
به سيمان پویکيلوتوپيک تبدیل شده است ،برش مکارود )B .PPL ،سيمان هممحور غبارآلود در اطراف قطعهي کرینوئيد.
برش مکارود )C .XPL،تصویر قبلی در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس .لومينسانس تيره سيمان هممحورغبارآلود نشان-
دهندهي محيط دیاژنتيکی دریایی است )D .تخلخل قالبی حاصل از انحالل بایوکالست توسط سيمان دروزي پرشده
است ،برش سنگسر.XPL ،

شکل  )A :5تخلخل حفرهاي حاصل از انحالل توسط سيمان کلسيتی همبعد پرشده است ،برش مکارود )B .XPL ،تصویر
قبل در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس .لومينسانس تيره سيمان همبعد نشاندهندهي محيط تدفينی است )C .رگهي
پرشده توسط سيمان همبعد .برش مکارود )D .PPL ،تصویر قبل در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس .با توجه به لومينسانس
نارنجی-زرد ،تشکيل سيمان مربوط به محيط متائوریکی است ،زوناسيون تيره و روشن نشاندهندهي تغيير ترکيب
شيميایی سيال طی تهنشست سيمان کلسيتی میباشد.

 .)2010در سازند روته سيمان بلوکی عمدتا به-
صورت پرکنندهي رگهها و به مقدار کمتر فضاي
خالی بين دانهها ،تخلخلهاي قالبی و حفرهاي
مشاهده شده است .تناوب زونهاي با لومينسانس

سيمان بلوکی14یا سيمان کلسيت صفحهاي :15این
نوع سيمان در محيطهاي دیاژنتيکی متائوریکی و
تدفينی تشکيل میشود .سيمان بلوکی میتواند
حاصل تبلور مجدد سيمانهاي قبلی باشد (فلوگل،
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تيره و روشن در سيمان بلوکی نشاندهندهي تغيير
مقدار آهن و منگنز است (شکل A 6و .)B
سيمان کلسيت فيبري شعاعی -محوري:16
سيمانهاي دریایی هستند که داراي بافت رشتهاي
بوده و خاموشی موجی دارند .این نوع سيمان به-
دليل حضور ادخالهاي سيال یا کانی ،ظاهري

60

غبارآلود دارد (تاکر و رایت .)1990،از جمله
منشأهاي احتمالی این نوع سيمان ،جانشينی
سيمان سوزنی 17است (کندال و تاکر .)1973 ،این
نوع سيمان در رسوبات سازند روته در برش مکارود
در ریزرخسارهي کرینوئيد مادستون/وکستون
مربوط به دریاي باز مشاهده شده است (شکل .)C 6

شکل )A :6سيمان بلوکی پرکنندهي رگه .برش خور )B .PPL ،تصویر قبل در ميکروسکوپ کاتدولومينسانس ،لومينسانس
زرد تا قهوهاي روشن احتماال نشاندهندهي منشأ متائوریکی است )C .سيمان کلسيت فيبري شعاعی-محوري .برش
مکارود.XPL ،

تبلور مجدد :18تبلورمجدد معموال در سنگآهک-
هاي دانهریز ( 2تا  3ميکرومتر) اتفاق میافتد (تاکر
و رایت .)1990 ،بزرگ شدن ميکرایت بلورهاي
ميکرواسپار و با تداوم دیاژنز بلورهاي سودواسپار با
قطر دهها و حتی صدها ميکرون ایجاد میکند.
محتواي رس بيش از  2درصد مانع تبلور مجدد
میشود (فلوگل( )2010 ،شکل.)A 7
تراکم :19تراکم شيميایی 20بهصورت تشکيل
استيلوليت( 21شکل  )B 7و رگچههاي انحاللی22
(شکل  )C 7و تراکم فيزیکی 23بهصورت ایجاد
شکستگی در دانهها ،تماسهاي طولی و نقطهاي
(شکل  )D 7در سازند روته مشاهده شده است.
ميکرایتی شدن :24ميکرایتی شدن یک فرآیند
دیاژنزي اوليه است که شاخص محيط دریایی کم-
عمق میباشد (بترست1975 ،؛ احمد و همکاران،
 )2006و طی آن ذرات کربناته توسط بلورهاي

مخفی بلور 25کربناته یا ميکرایت جایگزین میشوند
(فلوگل .)2010 ،این فرآیند در مراحل اوليه دیاژنز
صورت میگيرد (فيليپ و گري( )2005 ،شکل 7
.)E
ددولوميتی شدن :26بلورهاي لوزي شکلی که در
رنگآميزي توسط مخلوط محلول آليزارین قرمز و
فروسيانيد پتاسيم به رنگ صورتی هستند ،نشان-
دهندهي جانشينی دولوميت توسط کلسيت می-
باشند .باتوجه به اینکه دولوميتزدایی در شرایط
اکسيدان صورت میگيرد و در این شرایط آهن
دوظرفيتی موجود در دولوميت اوليه اکسيد شده و
بهجاي اینکه در شبکهي کلسيت وارد شود به
اکسيدآهن تبدیل میشود ،بنابراین بلورهاي
دولوميت کلسيتی شده مملو از ادخالهاي اکسيد-
آهن قهوهاي رنگ میباشند (آدامز و مکنزي،
 .)1998در مقاطع رنگآميزي نشده ،پدیدهي
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ددولوميتيزاسيون از قالبهاي دولوميت پرشده با
چندین کریستال کلسيتی قابل تشخيص است
(شول و شول .)2003 ،فرایند ددولوميتی شدن در
ریزرخسارهي بایوکالست وکستون مربوط به رمپ
بيرونی در برش خور مشاهده شده است (شکل 7
.)F
آشفتگی زیستی :27آشفتگی زیستی از طریق تغيير
رنگ ،بافت و ظاهر لکهلکه در مقاطع ميکروسکوپی
تشخيص داده میشود .اگر تحرک موجود بر روي
ماتریکس گلی زیاد باشد به ماتریکس اکسيژن زیاد
رسيده و رنگ آن روشنتر از رسوبات اطراف می-
شود .ولی اگر تحرک موجود کم باشد ،رنگ

61

ماتریکس گلی تيرهتر از رسوبات اطراف میشود
(النگمن( )1980 ،شکل.)G 7
انحالل :28انحالل بایوکالستهاي آراگونيتی به-
صورت تشکيل تخلخلهاي قالبی و انحالل زمينهي
سنگ بهصورت تخلخل حفرهاي در مقاطع
ميکروسکوپی (شکل  )H 7و انحالل بزرگ مقياس
و کارستی شدن در مشاهدات صحرایی در بخش-
هاي باالیی برش خور مشاهده شده است .عالوه بر
تخلخل حاصل از انحالل ،شکستگیها نيز سبب
ایجاد تخلخل شدهاند (شکل .)I 7پس از انجام
مطالعات پتروگرافی و شناسایی فرآیندهاي
دیاژنتيکی سازند روته ،تقدم و تأخر این فرآیندها
در جدول  1ارائه شده است.

جدول  :1تاریخچهي فرآیندهاي دیاژنتيکی سازند روته در توالیهاي مورد مطالعه.
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)B .PPL

شکل  )A :7نئومورفيسم افزایشی و تبدیل ميکرایت به ميکرواسپار در بخش با آشفتگی زیستی ،برش خور،
تراکم شيميایی و تشکيل استيلوليت با دامنهي نوسان باال ،برش خور )C .PPL ،تراکم شيميایی و تشکيل رگچههاي
انحاللی و غنیشدگی رس یا ترکيبات آهن در امتداد آن ،برش خور )D .PPL ،تراکم فيزیکی و تشکيل تماس نقطهاي و
طولی در بين بایوکالستهاي فرامينيفري و جلبکی ،برش خور )E .PPL ،ميکرایتی شدن در حاشيه قطعهي کرینوئيد.
برش مکارود )F .XPL ،بلورهاي رومبوئدري قرمز رنگ که نشاندهندهي جانشينی کلسيت به جاي بلورهاي دولوميت
است .برش خور )G .PPL ،آشفتگی زیستی و تغيير رنگ زمينه که بر اثر آشفتگی رسوب حاصل شده است ،برش مکارود،
 )H .PPLتخلخل حفرهاي حاصل از انحالل .برش خور )I .PPL ،تخلخل حاصل از شکستگی ،برش مکارود.PPL ،

اوليه کربناتها را تشخيص داد (واینفيلد و
همکاران.)1996 ،
بهمنظور انجام مطالعات ژئوشيميایی عنصري و
کاربرد آنها در بررسی کانیشناسی اوليه سازند روته،
تعداد  60نمونه از بافتهاي مادستونی و وکستونی،
پس از انجام مطالعات پتروگرافی انتخاب و مورد
انجام آناليز عنصري قرارگرفتند .چهار مورد از
نمونهها به سبب درصد باالي مواد غيرقابل حل در
اسيد (بيش از  15درصد) در تعبير و تفسير نتایح
تأثير داده نشدهاند .نتایج آناليز عنصري نمونههاي
کربناتهي سازند روته در برشهاي خور ،سنگسر و
مکارود بهترتيب در جدولهاي شماره  2و  3ارائه
شده است.

ژئوشیمی عنصری
تشخيص و تفکيک کانیشناسی اوليه آراگونيتی و
کلسيتی در سنگآهکهاي دیرینه یکی از مسائل
مورد توجه در بحث دیاژنز است .رسوبات کربناته در
محيطهاي مختلف از نظر دمایی داراي عناصر فرعی
مختلف میباشند .بهطوريکه حتی پس از اعمال
فرآیندهاي دیاژنز متائوریک و تدفينی و تبدیل
آراگونيت و کلسيت با منيزیم باال به کلسيت با
منيزیم پایين این اختالف حفظ شده و گویاي
معادلهاي دیرینهي آنها است (آدابی.)1390 ،
مطالعات مختلف نشاندهندهي این است که با
استفاده از تغييرات عناصر فرعی بهویژه  Sr/Naو
ایزوتوپهاي اکسيژن و کربن میتوان کانیشناسی
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جدول  :2تغييرات عناصر اصلی و فرعی در برشهاي خور و سنگسر (دامنهي جنوبی البرز مرکزي)
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جدول  :3نتایج آناليز عنصري سازند روته در برش مکارود (دامنهي شمالی البرز مرکزي)

بحث
کممنيزیم ،مقدار  Mnافزایش اما مقدار  Srکاهش
مییابد .این فرآیند که در محيط دیاژنز متائوریکی
متداول است ،منجر به کاهش مقدار  Sr/Mnمی-
شود .بنابراین ترسيم مقادیر نسبت  Sr/Mnدر برابر
 Mnمعياري براي تخمين ميزان انحالل سنگها
است (رائو1991 ،؛ آدابی و اسدي مهماندوستی،
2008؛ حسينآبادي و همکاران .)2016 ،ترسيم
مقادیر  Sr/Mnدر مقابل  Mnدر نمونههاي آهکی
سازند روته در برشهاي مورد مطالعه نشاندهندهي
این است که در نمونههاي برش خور با توجه به
افزایش مقدار  Mnو کاهش  Sr/Mnشدت انحالل و
یا دگرسانی بيشتر بوده است .نمونههاي برش
سنگسر کمترین ميزان دگرسانی را نشان میدهند
(شکل  .)8مطالعات پتروگرافی نيز نشاندهندهي
این است که فرآیندهاي دیاژنتيکی مختلف از قبيل
جانشينی ،نئومورفيسم افزایشی و گسترش سيمان-
هاي مختلف از قبيل دروزي ،همبعد و سيمان
رورشدي ،در برشهاي خور و مکارود نسبت به برش

منگنز ( :)Mnمقدار منگنز در برشهاي خور و
سنگسر بهترتيب بين  314-797پیپیام (ميانگين
 489پیپیام) و  263-381پیپیام (ميانگين 317
پیپیام) و در برش مکارود  246-428پیپیام
(ميانگين  307پیپیام) تغيير میکند.
آهن ( :)Feمقدار آهن در برش خور بين 98-2348
پیپیام (ميانگين  852پیپیام) ،در برش سنگسر
 90-697پیپیام (ميانگين  316پیپیام) و در
برش مکارود بين  91تا 1166پیپیام (ميانگين
 454پیپیام) در تغيير است .مقدار آهن و منگنز
در برش خور بيشتر از برشهاي سنگسر و مکارود
است .با توجه به اینکه ضریب توزیع منگنز در آب-
هاي جوي بيش از  15است (پينگيتور )1988 ،با
تأثير دیاژنز جوي مقدار منگنز افزایش مییابد (برند
و وایزر1980 ،؛ رائو .)1990 ،دیاژنز در سنگهاي
آهکی یک فرآیند انحالل مرطوب و تهنشينی دوباره
است (بترست .)1975 ،در اثر انحالل آراگونيت و
کلسيت پرمنيزیم ناپایدار و تبدیل آنها به کلسيت
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سنگسر بيشتر بوده است .همچنين تمرکز عناصر
 Feو  Mnمیتواند به شرایط احيایی سياالت
درونحفرهاي نسبت داده شود (ال-اسم.(2000 ،
بيشتر سياالت زیرسطحی احيایی هستند و معموال
با افزایش عمق تدفين شرایط احيایی افزایش می-
یابد (برنابی و رید .)1992 ،در نتيجه در طول دیاژنز
با افزایش عمق تدفين ميزان تمرکز عناصر  Feو
 Mnافزایش مییابد (پينگيتور و همکاران.)2006 ،
طبق نظر موچی ( )1988در شرایط احيایی  Feو
 Mnبه مقدار قابل توجهی وارد شبکه کلسيت می-
شوند .بنابراین دیاژنز تدفينی نيز میتواند عامل
افزایش مقدار  Feو  Mnدر برش خور باشد .عوارض
دیاژنز تدفينی از قبيل تراکم شيميایی و تشکيل
استيلوليتها و رگچههاي انحاللی در برش خور به
مقدار قابل توجهی بيشتر از دو برش دیگر مشاهده
شده است .فراوانی ریزرخسارههاي مربوط به دریاي
باز نيز با توجه به احيایی شدن شرایط میتواند
عاملی براي افزایش مقدار  Feو  Mnباشد .البته

65

افزایش نسبتا زیاد  Mnدر محيطهاي دریاي باز به
فراوانی اجزاء اسکلتی با منيزیم باال نيز نسبت داده
میشود (واینفيلد و همکاران .)1996 ،اما از 17
نمونهي مورد آناليز قرار گرفته از سازند روته در
برش سنگسر  5نمونه ( 29درصد) مربوط به الگون
و  12نمونه ( 71درصد) مربوط به دریاي باز می-
باشند و از  31نمونهي مورد آناليز قرار گرفته از
سازند روته در برش خور ،تعداد  7نمونه ( 36درصد)
مربوط به دریاي باز 18 ،نمونه مربوط به الگون (58
درصد) و  2نمونه مربوط به پهنهي جزرومدي (6
درصد) میباشند .با توجه به اینکه تعداد نمونههاي
مربوط به دریاي باز در برش خور کمتر از برش
سنگسر اما مقدار  Feو  Mnدر این برش بيشتر
است ،به نظر میرسد دیاژنز عامل اصلی افزایش Fe
و  Mnدر این برش است .قابل ذکر است  12نمونهي
مورد آناليز قرار گرفته از سازند روته در برش مکارود
مربوط به زیر محيطهاي الگون ( 60درصد) و
جزرومدي ( 40درصد) میباشند.

شکل  :8نمودار  Sr/Mnدر مقابل  .Mnبا توجه به کاهش  Sr/Mnو افزایش  Mnدر نمونههاي برش خور ،رسوبات سازند
روته در این برش بيشترین مقدار دگرسانی را نشان میدهند .نمونههاي آهکی سازند سنگسر نيز طبق این نمودار کمترین
مقدار دگرسانی را نشان میدهند.

بين  908تا  2485پیپیام (ميانگين  1521پی-
پیام) و  1356تا  2970پیپیام (ميانگين 2185

استرانسيوم ( :)Srمقدار استرانسيوم در برشهاي
خور و سنگسر در دامنهي جنوبی البرز به ترتيب

پژوهشهاي دانش زمين

65

فرآیندهاي دیاژنتيکی و ژئوشيمی عنصري سازند روته در برشهاي خور

پیپیام) و در برش مکارود در دامنهي شمالی البرز
بين  886تا  1673پیپیام (ميانگين  1237پیپی-
ام) در تغيير است .سدیم ( :)Naمقدار سدیم در
برش خور بين  26تا  262پیپیام (ميانگين150
پیپیام) و در برش سنگسر بين  164تا  519پی-
پیام (ميانگين  262پیپیام) و در برش مکارود بين
 132تا  384پیپیام (ميانگين  226پیپیام) در
تغيير میباشد.
مقدار  Srدر ترکيبات آراگونيتی غيرزیستی مناطق
حارهاي بين  9000تا 10500پیپیام و در کلسيت
غيرزیستی حداکثر  1000پیپیام است (بترست،
1971؛ ميليمن و همکاران .)1993 ،مقدار سدیم
در سنگآهکهاي آراگونيتی غيرزیستی حارهاي
عهد حاضر بين  1500تا  2700پیپیام (ميانگين
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 2500پیپیام) است .در حالی که در کلسيت
غيرزیستی مقدار آن  270پیپیام است (وایزر،
1983؛ رائو و آدابی .)1992 ،با توجه به اینکه مقدار
 Srو  Naدر نمونههاي سازند روته از حداکثر مقدار
 Srدر کلسيتهاي غيربيوتيک بيشتر است بنابراین
میتوان براي آهکهاي سازند روته کانیشناسی
اوليه آراگونيتی را تصور کرد .ترسيم مقادیر
استرانسيوم در مقابل سدیم ( )Na-Srنشاندهنده-
ي این است که اکثر نمونههاي آهکی سازند روته
در داخل و تعدادي نيز در نزدیکی محدودهي آهک-
هاي آراگونيتی گوردون تاسمانيا واقع شدهاند که
بهدليل تشابه کانیشناسی اوليه آراگونيتی میباشد
(شکل .)9

شکل  :9تغييرات مقدار  Srبه  Naدر سازند روته .در این شکل دادههاي سازند روته با محدودههاي ارائه شده براي
آراگونيتهاي عهد حاضر (ميليمن ،)1974 ،آهکهاي آراگونيتی حارهاي سازند مزدوران با سن ژوراسيک باالیی (آدابی
و رائو ،)1991 ،نمونههاي آراگونيتی سازند فهليان در برش الگو (آدابی و همکاران ،)2010 ،نمونههاي آراگونيتی سازند
ایالم در رخنمون تنگ رشيد (آدابی و اسدي مهماندوستی ،)2008 ،کربناتهاي معتدله عهد حاضر تاسمانيا (رائو و امينی،
 ،)1995سنگآهک آراگونيتی آب گرم اردوویسين گوردون تاسمانيا (رائو )1991 ،و نمونههاي کربناتهي سازند روته در
برش الگو (باباییخو )1392 ،مقایسه شده است .نمونههاي سازند روته به دليل تشابه کانیشناسی در مجاورت و درون
سنگآهکهاي آراگونيتی تاسمانيا واقع شدهاند.
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نسبت  Sr/Naپارامتر مهمی براي تفکيک کانی-
شناسی اوليه آراگونيت از کلسيت است (رائو،
1991؛ واینفيلد و همکاران .)1996 ،نسبت Sr/Na
باالتر از یک نشاندهندهي کانیشناسی اوليهي
آراگونيتی و نسبت  Sr/Naکمتر از یک نشاندهنده-
ي ترکيب کانیشناسی اوليهي کلسيتی است
(واینفيلد و همکاران1996 ،؛ آدابی و اسدي
مهماندوستی2008 ،؛ اسدي مهماندوستی و آدابی،
2013؛ خطيبی مهر و آدابی ،2014 ،جماليان و
آدابی .)2014 ،ميانگين  Sr/Naدر برشهاي خور
و سنگسر در دامنهي جنوبی البرز  11/46پیپیام
و در برش مکارود در دامنهي شمالی البرز 6/26
پیپیام است .مقدار  Srدر شبکهي کربناتها به
دماي آب ،مينرالوژي اوليه ،اثرات حياتی ،شوري و
ميانگين محتوي  Sr/Caآب دریا بستگی دارد
(فلوگل .)2010 ،ميزان استرانسيوم در کانیهاي
کربناتهي متأثر از دیاژنز به تمرکز استرانسيوم در
سيال دیاژنتيک نيز بستگی دارد .تمرکز سدیم در
رسوبات کربناته عهد حاضر به درجهي شوري،
تفریق شيميایی ،اثرات جنبشی ،ترکيب کانی-
شناسی و عمق آب بستگی دارد (لند و هوپس،
1973؛ موریسون و برند1986 ،؛ رائو1996 ،؛ آدابی
و اسدي مهماندوستی2008 ،؛ حسينآبادي و
همکاران .)2016 ،اغلب سنگآهکهاي قدیمی طی
فرآیندهاي نئومورفيسم از قبيل تبدیل آراگونيت به
کلسيت در سيستم دیاژنتيکی باز استرانسيوم را از
دست میدهند (وایزر و دمویچ1973 ،؛ مورس و
مکنزي1990،؛ فلوگل .)2010 ،بهطور کلی سدیم و
استرانسيوم در اثر دیاژنز متائوریکی کاهش مییابند
(آدابی و رائو1991 ،؛ آدابی و اسدي مهماندوستی،
2008؛ آدابی و خطيبیمهر2014 ،؛ جماليان و
آدابی .)2014 ،مقدار  Srو  Naدر برش سنگسر
نسبت به برشهاي خور و مکارود بيشتر است.
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شواهد پتروگرافی و ژئوشيميایی (نمودار  Sr/Mnدر
برابر  Mnدر شکل  )8نشاندهندهي تأثير کمتر
دیاژنز متائوریکی در برش سنگسر نسبت به برش-
هاي خور و مکارود است .بهطور کلی اختالف در
فراوانی عناصر در برشهاي مختلف سازند روته
مربوط به اختالف در شرایط و عمق رسوبگذاري و
در نتيجه تفاوت در ميکروفاسيسها ،تفاوت درتاثير
دیاژنز و فرآیندهاي دیاژنتيکی است .در نمودارهاي
 Sr-Mnو  Na-Mnنمونههاي سازند روته در داخل
و یا نزدیکی محدودهي کانیشناسی اوليه آراگونيتی
واقع شدهاند که این نشاندهندهي تشابه ترکيب
کانیشناسی اوليه در آنها است (شکل  .)10ترسيم
مقادیر  Mnدر برابر نسبت استرانسيوم به سدیم
( )Sr/Naنيز نشاندهندهي این است که نمونههاي
سازند روته در مجاورت و تعدادي نيز در داخل
محدودهي آهکهاي آراگونيتی واقع شدهاند (شکل
 .)11کربناتهاي کلسيتی عهد حاضر داراي مقدار
 Mnباال و  Sr/Naبين  0/4تا ( 1/3بهطور ميانگين
 )1میباشند (آدابی و رائو .)1991 ،ميانگين Sr/Na
در برشهاي مورد مطالعه از سازند روته برابر 10/34
میباشد که این مقدار به مراتب بيشتر از مقدار
ميانگين آن در کربناتهاي کلسيتی عهد حاضر
میباشد .تغييرات  Feو  Mnدر مقابل
) 1000*Sr/Ca (wtمیتواند نشاندهندهي باز یا
بسته بودن سيستم دیاژنتيکی ،مقدار تعامل آب-
سنگ و شرایط احيایی یا اکسيدان سيستم باشد.
در این نمودار محور عمودي نشاندهندهي ميزان
تبادل سنگ به آب 29و ميزان باز بودن سيستم
است .مقادیر  Feو  Mnدر محور افقی نشانگر شرایط
احيایی و اکسيدان محيط است (برند و وایزر1980،؛
الهمن1988 ،؛ نوریچ و موتی .)2006 ،تغييرات
 Mnدر مقابل ) 1000 *Sr/Ca )wtدر سازند روته با
توجه به مقادیر باالي  Mnنشاندهندهي این است
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 .)12مقدار باالي منگنز نشاندهندهي شرایط نيمه-
احيایی تا احيایی است.

که نمونههاي سازند روته تحتتأثير دیاژنز جوي در
یک سيستم دیاژنتيکی باز قرار گرفتهاند (شکل

شکل )A :10مقادیر  Naدر برابر  Mnو  )Bمقادیر  Srدر برابر  .Mnدر نمونههاي آهکی سازند روته در برشهاي مورد
مطالعه .در این اشکال دادههاي سازند روته با محدودههاي ارائه شده براي آراگونيتهاي عهد حاضر ،آهکهاي آراگونيتی
حارهاي سازند مزدوران با سن ژوراسيک باالیی ،نمونههاي آراگونيتی سازند فهليان در برش الگو ،نمونههاي آراگونيتی
سازند ایالم در رخنمون تنگ رشيد ،کربناتهاي معتدله عهد حاضر تاسمانيا ،سنگ آهک آراگونيتی آب گرم اردوویسين
گوردون تاسمانيا و نمونههاي کربناتهي سازند روته در برش الگو مقایسه شده است .نمونههاي سازند روته به دليل تشابه
کانیشناسی در مجاورت و درون محدوده سنگ-آهکهاي آراگونيتی واقع شدهاند.

شکل  :11مقدار  Sr/Naدر برابر  Mnدر نمونههاي آهکی سازند روته .در این شکل دادههاي سازند روته با محدودههاي
ارائه شده براي فسيلها و سنگآهک هاي آب سرد نيمهقطبی پرمين تاسمانيا ،آراگونيتهاي عهدحاضر ،آهکهاي
آراگونيتی حارهاي سازند مزدوران ،نمونههاي آراگونيتی سازند فهليان در برش الگو ،نمونههاي آراگونيتی سازند ایالم در
رخنمون تنگ رشيد ،کربناتهاي معتدله عهد حاضر تاسمانيا ،سنگآهک آراگونيتی آب گرم گوردون تاسمانيا و نمونههاي
کربناته سازند برش الگو مقایسه شده است .نمونههاي سازند روته به دليل تشابه کانیشناسی در مجاورت و درون سنگ-
آهکهاي آراگونيتی واقع شدهاند.
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شکل  :12نمودار مقادیر  Sr/Caدر برابر  Mnبراي نمونههاي آهکی سازند روته .روند مشاهده شده نشاندهندهي تاثير
باالي دیاژنز متائوریکی در یک سيستم دیاژنتيکی باز است .محدودهي نمونههاي برش الگو نيز مشخص شده است.

شده بر روي سازند روته در حوضه البرز و رسوبات
معادل آن در دیگر حوضههاي رسوبی میتوان به
مطالعات عنصري ( 15نمونه) و ایزوتوپی ( 5نمونه)
انجام شده توسط ارباب ( )1380بر روي آهکهاي
سازند روته در برش آرو (در شرق تهران ،در
محدودهي دماوند) اشاره کرد .طبق مطالعات ایشان
سازند روته داراي کانیشناسی اوليه کلسيتی بوده
و رسوبات آن تحتتأثير دیاژنز در سيستم نيمه -
بسته قرار گرفتهاند .بابایی خو ( )1392ضمن انجام
مطالعات ژئوشيميایی بر روي نهشتههاي سازند
روته ( 30نمونه) در برش الگو معتقد است کانی-
شناسی اوليه کربناتهاي سازند روته آراگونيتی
است که در یک سيستم دیاژنتيکی نيمهبسته-باز
تحتتأثير دیاژنز قرار گرفتهاند .مطالعات عنصري
( 63نمونه) و ایزوتوپی ( 20نمونه) انجام شده توسط
عارفی فرد ( )1385بر روي نمونههاي آهکی سازند
جمال (حوضه ایران مرکزي) در برشهاي مجاور
برش الگو و برش باغونگ نشاندهندهي کانی-
شناسی اوليه آراگونيتی سازند جمال است .این
نمونهها در برش مجاور برش الگو در یک سيستم
دیاژنتيکی بسته تا نيمهبسته و در برش باغونگ در
یک سيستم دیاژنتيکی نيمهبسته تا باز قرار گرفته-
اند.

کانیشناسی اوليه آراگونيتی در سازند روته موافق
با تئوري دریاهاي کلسيتی و آراگونيتی است
(سندبرگ1983 ،؛ مکنزي و پيگوت1981 ،؛
ویلکينسون و همکاران .)1985 ،طبق این نظریه
پرمين زمان دریاهاي آراگونيتی بوده است .هرچند
به نظر برخی محققين (نلسون1978 ،؛ رائو1991 ،؛
آدابی )2004 ،این فرضيه باید مورد تجدید نظر قرار
گيرد .اهميت بررسی ترکيب کانیشناسی اوليه در
این است که با بررسی ترکيب کانیشناسی اوليه
میتوان اطالعات در مورد شرایط محيط رسوب-
گذاري از قبيل دما ،شوري ،عمق ،شرایط
اکسيداسيون و احياء ،شدت و نحوهي تأثير
فرآیندهاي دیاژنتيکی به دست آورد (رائو 1991 ،و
 .)1996کانیشناسی اوليه آراگونيتی در سازند روته
نشاندهندهي شرایط شوري و دماي باال و عمق کم
در زمان رسوبگذاري آن میباشد .قابل ذکر است
ایران در زمان نهشت سازند روته در مناطق حارهاي
و عرض جغرافيایی  12°S ±2قرار داشته است
(بسی و همکاران1998 ،؛ ماتونی و همکاران،
 .)2009فراوانی جلبکها در این سازند نشان-
دهندهي عمق کم و رسوبگذاري در محدودهي
زون نوري 30است .عميقترین رسوبات این سازند
مربوط به بخشهاي انتهایی رمپ ميانی و رمپ
بيرونی میباشند .از مطالعات ژئوشيميایی انجام
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یکدیگر و مقایسه آن با محدودههاي ارائه شده براي
ترکيبات کانیشناسی کلسيت و آراگونيت نيز
نشاندهندهي کانیشناسی اوليهي آراگونيتی در
سازند روته است .عناصر  Feو  Mnدر برش خور و
 Naو  Srدر برش سنگسر بيشترین مقدار را دارند.
با توجه به شواهد پتروگرافی و تغييرات نسبت
 Sr/Mnدر برابر  Mnتأثير بيشتر دیاژنز متائوریکی
در برش خور و تأثير کمتر آن در برش سنگسر عامل
مهمی در افزایش  Mnدر برش خور و افزایش Na
و  Srدر برش سنگسر است .تأثير بيشتر دیاژنز
تدفينی در حضور سياالت احيایی غنی از  Feو
Mnنيز عامل مهم افزایش مقدار  Feو  Mnدر برش
خور است .همچنين نتایج آناليز عنصري نشان-
دهندهي یک سيستم دیاژنتيکی باز در هر سه برش
مطالعه شده است.

نتیجهگیری
مطالعه مقاطع نازک ميکروسکوپی نشاندهندهي
این است که نهشتههاي سازند روته در برشهاي
خور ،سنگسر (دامنهي جنوبی البرز مرکزي) و
مکارود (دامنهي شمالی البرز مرکزي) تحتتأثير
محيطهاي دیاژنتيکی دریایی ،متائوریکی و تدفينی
قرار گرفتهاند .در این بين سيمانیشدن ،سيليسی-
شدن ،دولوميتیشدن ،تبلور مجدد و انحالل مهم-
ترین فرآیندهاي دیاژنتيکی موثر در رسوبات مورد
مطالعه میباشند .مطالعات ميکروسکوپ
کاتدولومينسانس نشاندهندهي حضور سيمانهاي
مربوط به هر سه محيط دیاژنتيکی اصلی میباشد.
مقدار باالي عناصر  Naو  Srدر نمونههاي سازند
روته پيشنهاد کنندهي کانیشناسی اوليهي
آراگونيتی است .تغييرات عناصر فرعی در برابر
پانوشت

1-Bioclastic Ramp
2-Replacement
3-Silicification
4-Ironification
5-Pyritization
6-Dolomitization
7-Cementation
8-Poikilotopic Cement
9-Syntaxial Cement
10-Clear
11-Cloudy
12-Drusy Cement
13-Equant Cement
14-Blocky Cement
15-Platy Calcite Cement

16-Radiaxial Fibrous Calcite Cement
17-Accicular Cement
18-Recrystallization
19-Compaction
20-Chemical Compaction
21-Stylolite
22-Solution Seams
23-Mechanical Compaction
24-Micritization
25-Cryptocrystaline
26-Dedolomitization
27-Bioturbation
28-Dissolution
29-Rock-Water Interaction
30-Photic Zone
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(البرز مرکزي) ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه
شهيد بهشتی ،دانشکده علوم زمين.
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