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مدل رسوبی ،دیاژنز و ژئوشیمی سازند سفیدکوه (اسکیتین پسین)
واقع در پنجره تکتونیکی آقدربند ،شمال شرق ایران
2

محسن لیاقت * ،1محمد حسین آدابی

-1کارشناسیارشد رسوبشناسی و سنگشناسی رسوبی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-2استاد ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذيرش مقاله1396/2/29 :
تأييد نهايی مقاله1396/12/18 :
چکیده
رسوبگذاري کربناتهاي کمعمق در خالل ترياس پيشين در شمال شرق ايران (سازند سفيدکوه :در پنجره آقدربند)
شاخص است .اين سازند به سن اسکيتين پسين در برش نمونه با ناپيوستگی بر روي سازند قرهقيطان واقع شده و به طور
ناپيوسته نيز در راس با سازند نظرکرده پوشيده میشود .اين سازند به منظور ارزيابی مدل رسوبی ،کانیشناسی اوليه
کربناته و فرآيندهاي دياژنزي در برشهاي کال فقير ( 215متر) ،کال انگور ( 75متر) ،کال غالک ( 70متر) و کال عنابه
( 30متر) با استفاده از مطالعات پتروگرافی و آناليزهاي ژئوشيميايی مورد بررسی قرار گرفت .مطالعات پتروگرافی منجر
به تشخيص  12ريزرخساره که در چهار کمربند رخسارهاي :جزرومدي ،الگون و سد واقع در رمپ داخلی و ريزرخسارههاي
درياي باز مربوط به رمپ ميانی و خارجی ،شد .فراوانی رسوبات جزرومدي همراه با رخساره ااييدي سدي و نبود سد
بزرگ ريفی و رسوبات توربيداتی ( )calciturbiditeحاکی از رسوبگذاري اين سازند در يک سيستم رمپ همشيب
کربناته میباشد .فراوانی اجزاء اسکلتی و غير اسکلتی از جنس آراگونيت همراه با سيمان آراگونيتی ،ااييد قالبی ()oomold
و حضور دولوميت همراه با مقدار باالي عنصر استرانسيوم ( )Srاشاره به کانیشناسی اوليه آراگونيت در کربناتهاي سازند
سفيدکوه در زمان تشکيل دارد .فرآيندهاي دياژنزي در اين سازند شامل :سيمانی شدن ،دولوميتی شدن ،ددولوميتی
شدن ،ميکريتی شدن ،آشفتگی زيستی ،هماتيتی شدن ،فشردگی ،انحالل ،پرشدگی رگه ،فسفاتی شدن ،پيريتی شدن و
استيلوليتی شدن میباشند .مهمترين فرآيند دياژنزي در اين سازند سيمانی شدن و دولوميتی شدن بوده که نهشتههاي
سازند سفيدکوه را تحتتاثير قرار دادهاند .مقادير عناصر اصلی ( Caو  )Mgو عناصر فرعی ( Sr,Na Feو ( )Mnهمچون
مقادير باالي  )Srنشان از رسوبگذاري سازند سفيدکوه در محيط نيمهحارهاي کمعمق بوده و آراگونيت مينرالوژي اوليه
بوده است .تغييرات  Sr/Caحاکی از رخداد دگرسانی دياژنز در سيستم بسته تا کامال باز ،با واکنش باالي آب/سنگ است
که دولوميتی شدن ،انحالل و سيمانی شدن در مطالعات پتروگرافی مويد آن است.

واژههای کلیدی :آقدربند ،دياژنز ،ژئوشيمی ،سازند سفيدکوه ،مدل رسوبی.
* -نويسنده مسئول09198176994 :

Email: liaghat.mohsen@yahoo.com
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(در برش کال فقير) توصيفی جامع از شرايط رسوبی
اين سازند صورت گرفته است.

مقدمه
پنجره تکتونيکی آقدربند واقع در لبه جنوبی
صفحه توران در شمال شرق ايران از رخساره ويژه-
اي مربوط به اواخر پالئوزوييک تا ترياس بااليی
برخوردار میباشد (علوي و همکاران 1997؛ زانچی
و همکاران  .)2012در اين ناحيه رخنمونهايی از
سنگهاي ترياس به صورت نواري با روند غرب،
شمال غرب در يک زون فلسی 1رخنمون يافتهاند
(هنريکس و گرگوري2001 ،؛ زانچی و همکاران،
 2009و )2012؛ که به واسطه مطالعات پيشين اين
نظريه تاييد شدهاست (افشارحرب1979 ،؛ علوي و
همکاران1997 ،؛ باد و همکاران1991 ،؛ باد و
برندنر1991 ،؛ روتنر 1984 ،a,b ،1991 ،و 1993؛
کريستيان و تاتزريت .)1991 ،وجود پارهاي از
ويژگیهاي زمينشناختی متفاوت نسبت به ديگر
نواحی ايران سبب شده تا آقدربند و کپه داغ به
عنوان لبه جنوبی صفحه توران در نظرگرفته شوند
(آقانباتی .)1388 ،براي نخستين بار روتنر در سال
 1984سنگهاي ترياس داراي سنگواره در اين
ناحيه را سازند آقدربند ناميد .اين محقق در
مطالعات بعدي (روتنر )1991 ،اين سازند را به گروه
ارتقاء داده و چهار سازند در اين گروه معرفی نموده
است که به ترتيب از پايين به طرف باال در ستون
چينهشناسی عبارتند از :سازند آهکی سفيدکوه،
سازند نظرکرده ،سازند آتشفشانی سينا و سازند
شيلی ميانکوهی (لياقت .)1391 ،مطالعه کنودونت-
ها ،آمونيتها و جلبک اسيکوالريا حاکی از تعلق
سازند سفيدکوه با سن اسکيتين پسين (روتنر،
 ،)1991به گروه آقدربند بوده و بخشی از رسوبات
رخساره استثنايی ترياس در شمال شرق ايران می-
باشد (باد و برندنر .)1991 ،با تکيه بر مشخصات
سنگشناسی (مشخصات ماکروسکوپی و
ميکروسکوپی) ،فسيلها و برخی عوارض دياژنزي
اوليه و تلفيق دادههاي ژئوشيميايی عناصر فرعی

محدوده مورد مطالعه
چینهشناسی تریاس در ایران و ناحیه مورد مطالعه

در گذر پالئوزوييک به ترياس ،شرايط رسوبگذاري
همچون پالئوزوييک در اکثر نواحی ايران پالتفرمی
است که حاصل آن سنگ آهکها و دولوميتهايی
است که در محيط جزرومدي انباشته شدهاند و سن
ترياس پيشين و ميانی دارند (آقانباتی)1390 ،
(شکل  .)a 1رخساره سنگهاي رسوبی ترياس در
پنجره تکتونيکی آقدربند شامل سازندهاي
سفيدکوه ،نظرکرده ،سينا ،ميانکوهی و قلعهگبري
است (شکل  ،)b 1که در يک حوضه فشارشی
تشکيل شدهاند (زانچتا .)2013 ،رخساره سنگهاي
رسوبی ترياس در پنجره تکتونيکی آقدربند (شکل
 )a 2با رسوبات اين زمان در ناحيه نخلک شباهت
دارند (بالينی و همکاران .)2009 ،در ناحيه مورد
مطالعه سازند سفيدکوه در  4برش رخنمون که به
ترتيب از سمت غرب به شرق شامل برشهاي :کال
فقير ،کال انگور ،کال عنابه و کال غالک هستند،
مطالعه شد (شکل  .)b 2برش کال فقير  215متر
ضخامت داشته که سازند قرهقيطان به صورت
ناپيوستگی فرسايشی در قاعده و در راس سازند
سينا به طور دگرشيب واقع شدهاند .از لحاظ
ليتولوژي اين برش شامل 15 :متر سنگهاي
آتشفشانی (از نوع آذرآواري) در قاعده بوده و در
ادامه حدود  20متر سنگ آهک متوسط تا ضخيم
اليه و کرم رنگ همراه با ميان اليههاي مارن و شيل
قرار دارد که در بخشهاي انتهايی متشکل از سنگ
آهکهاي متوسط تا ضخيم اليه و نيز ميان اليه
توفی است (شکل  .)3اين سازند در برش کال انگور
با حدود  75متر ضخامت متشکل از سنگ آهک-
هاي ضخيم اليه خاکستري ،کرم و سفيد رنگ با
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شکستگی فراوان در برخی از اليهها است .رسوبات
پالئوزوييک و سازند نظرکرده به ترتيب در قاعده و
راس سازند سفيدکوه در اين برش واقع شدهاند
(شکل  .)4برش کالغالک با  70متر ضخامت در
قاعده با ناپيوستگی به رسوبات پالئوزوييک و در مرز
بااليی با دگرشيبی با سازند سينا در تماس است
(شکل  .)5سنگآهک ضخيم اليه ،متوسط و نازک
اليه و در قسمتهايی سنگ آهک تودهاي کرم تا
تيرهرنگ (گاهی برشی شده) عمده ليتولوژي سازند
سفيدکوه در اين برش میباشد .در برش کال عنابه
اين سازند با نا پيوستگی با ضخامتی حدود  30متر
در قاعده به سازند قرهقيطان و در راس با ناپيوستگی
به سازند سينا منتهی میشود (شکل  .)6رخنمون-
هاي سطحی سازند سفيدکوه واقع در حوضه رسوبی
کپهداغ ،در پنجره تکتونيکی-فرسايشی آقدربند
(در جنوب شرقی شهر مشهد) و در نزديکی روستاي
قرهقيطان قابل دسترسی هستند (شکل  .)b 2در
اين مطالعه برش کال فقير که در غربیترين سمت
منطقه مورد مطالعه قرار دارد با فاصله  4کيلومتري
از برش کال انگور واقع شده است .به سمت شرق
برش کال عنابه با فاصله دو کيلومتري از برش کال
انگور واقع شده که نسبت به برش کال غالک که در
سمت شرق آن قرار گرفته  2کيلومتر فاصله دارد.
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مونيک )2010 ،صورت گرفت 20 .نمونه به منظور
شناسايی مينرالوژي کلسيت و دولوميت توسط
رنگ آميزي به روش (ديکسون )1966 ،در مطالعات
ميکروسکوپ پالريزان انتخاب شدند.
بحث و نتایج
رسوبگذاري سازند سفيدکوه (با سن ترياس
پيشين) در درياي کم عمق و در عرضهاي
جغرافيايی نيمهحارهاي 3صورت گرفته است .با
بررسی مقاطع نازک و مطالعات صحرايی سازند
سفيدکوه در پنجره آقدربند 12 ،ريزرخساره
رسوبی تعيين شده که نشاندهنده محيط رسوب-
گذاري کمشيب در يک رمپ کربناته است .فراوانی
رسوبات جزرومدي همراه با رخساره ااييدي سدي و
نبود سد بزرگ ريفی و رسوبات توربيداتی حاکی از
يک سيستم رمپ همشيب کربناته در اين سازند
میباشند .عدم تغيير ناگهانی در ريزرخسارها در اين
سازند حاکی از رسوبگذاري اين سازند در يک
رمپ همشيب کربناته است .در چهار برش مطالعه
شده انواعی مختلف آلوکمهاي اسکلتی و غير
اسکلتی وجود دارد .حضور پشتههاي گلی مربوط به
کمربند رخسارهاي درياي باز (بخش کم عمق) در
اين سازند ،نشان از شرايط مساعد جهت فعاليت
ميکروبها در اين بخش از حوضهي رسوبی است.
سيمانی شدن و دولوميتی شدن مهمترين و
گستردهترين فرآيندهاي دياژنزي در اين سازند
هستند .از ديگر فرآيندهاي دياژنتيکی انحالل،
تراکم (فيزيکی و شيميايی) و ميکرايتی شدن،
آهندار شدن ،پيريتی شدن و فسفاتی شدن را می-
توان نام برد .براساس مطالعات پتروگرافی  5نوع
دولوميت شامل دولوميکرايت ،دولوميکرواسپارايت،
دولواسپارايت ،دولوميت زين اسبی و سيمان
دولوميتی در اين سازند شناسايی شده است .نتايج
حاصل از آناليزهاي عنصري و ترسيم اين مقادير در

مواد و روشها
سازند سفيد کوه در چهار برش رخنمون کال فقير،
کال انگور ،کال عنابه و کال غالک مورد مطالعه قرار
گرفت .جهت مطالعات پتروگرافی  320نمونه
سنگی ،به روش نمونه برداري انتخابی 2در صحرا
برداشت شد .نامگذاري ريزرخسارههاي کربناته
مقاطع نازک ميکروسکوپی با استفاده از تقسيم
بندي (دانهام )1962 ،صورت گرفتند .شناسايی،
ردهبندي و تفکيک ريز رخسارهها و محيط رسوبی
با استفاده از مدل رخسارهاي رمپ فلوگل (فلوگل و
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طور کم و جزيی در برخی از مقاطع نازک متعلق به
اين ريزخساره پلوييدهاي ميکروبی ،به صورت درجا
باعث ايجاد فابريک گروملوس ،6شدهاند .فابريک-
هاي چشم پرندهاي و لختهاي 7در برخی مقاطع اين
ريزرخساره نيز مطالعه شدند (شکل  .)a 7اين بافت
مربوط به محيط سوپراتايدال است (آدابی و
همکاران2015 ،؛ فلوگل و مونيک.)2010 ،
جلبکهاي موجود در بخش جزرو مدي با عمل
تخمير منجر به ايجاد فابريک فنسترال به صورت
حفره حفره درون رسوبات گلی شده و اين ريز-
رخساره را تشکيل دادهاند .در بيشتر موارد اين
حفرات توسط سيمان پر شده است .اين ريزرخساره
قابل انطباق با ( )RMF 23مدل رسوبگذاري
فلوگل است.
-A2انکویید پکستون :8عملکرد جلبکها در محيط
جزرومدي باعث ايجاد پوشش ميکريتی در اطرف
بيوکالستهاي موجود در اين ريزرخساره شده است
(شکل  .)b 7اصلیترين فسيلها شامل جلبک،
پالسی پود ،گاستروپودها و بيوکالستهاي متبلور
شده هستند که بر اثر دياژنز ساختارهاي داخلی و
اجزا فسيلها دچار انحالل و مجددا متبلور شدهاند.
در برخی از بخشها شکستگیهايی وجود دارد که
بهعنوان مجرا براي انتقال سيال عمل کرد و در
نهايت با سياالت سيمانی شدهاند .شکستگیها و
سيمانی شدن از رويدادهاي دياژنزي موجود در اين
ريزرخساره میباشند .هرچند اين ريزرخساره می-
تواند به محيط الگون نيز تعلق داشته باشد اما توجه
به ريزرخسارههاي پيرامون ،اين ريزرخساره به
محيط جزرومدي تعلق داشته و منطبق با
( )RMF21در مدل رسوبگذاري فلوگل است.

مقابل يکديگر در سازند سفيدکوه و در برش کال
فقير ،حاکی از کانیشناسی اوليه آراگونيتی براي
اين سازند است .قرارگيري نمونههاي کربناته سازند
سفيدکوه در حوالی محدوده رسوبات آراگونيتی
آهکهاي گوردون تاسمانيا (استراليا) و مزدوران
ايران حاکی از تشکيل اين سازند در شرايط محيطی
مشابه با سازند مزدوران میباشد .نسبت  Sr/Caدر
مقابل  Mnحاکی از يک سيستم دياژنتيکی بسته تا
کامال باز است .باال بودن نسبت  Sr/Naتاييدي بر
ترکيب کانیشناسی اوليه آراگونيتی است .وجود
ااييدهاي قالبی 4و سيمان هم ضخامت حاشيهاي
اين نتيجهگيري را در مطالعات پتروگرافی تاييد
میکند.
ریزرخسارهها و مدل رسوبگذاری

مطالعه پتروگرافی  320مقطع نازک در چهار برش
سطح االرضی از سازند سفيدکوه در پنجره آقدربند
جهت تفسير و ارائه مدل رسوبی با توجه به مدل-
هاي رسوبگذاري فلوگل (فلوگل و مونيک)2010 ،
و مدل رسوبی ويلسون (ويلسون)2013 ،؛ مدل
رسوبگذاري اين سازند منطبق با رمپ فلوگل
(فلوگل و مونيک )2010 ،میباشد .بر اين اساس در
ادامه ريزرخسارهها کمعمق حوضه رسوبی به سمت
محيط عميق توضيح داده میشوند .مدل رسوبی
همراه با ريزرخسارههاي مطالعه شده در (شکل 8
 )aنمايش داده شده است که در کل اين محيط به
يک حوضه فشارشی (شکل  )b 8تعلق دارد.
رمپ درونی
5

-A1فنسترال مادستون  :اين ريزرخساره عمدتا
متشکل از مادستون همراه با ساختارهايی چون
فسترال ،گروملوس و فابريک چشم پرنده است .به
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شکل  )a :1پراکندگی رسوبات ترياس در نقاط مختلف ايران (با تغييرات از سيد امامی)2003 ،؛  )bستون چينهشناسی
رسوبات ترياس در پنجره تکتونيکی آقدربند (شمال شرق ايران) توسط مطالعات محققين پيشين (لياقت.)1394 ،

شکل  )a :2موقعيت کپه داغ و پنجره فرسايشی آقدربند ،در شمال شرق ايران (با تغييرات از روتنر)a1991 ،؛  )bچهار
برش مطالعه شده از سازند سفيدکوه (لياقت.)1391 ،
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شکل  :3ستون چينهشناسی سازند سفيدکوه در برش کال فقير (لياقت.)1391 ،
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شکل  :4ستون چينهشناسی سازند سفيدکوه در برش کال انگور (لياقت.)1391 ،

شکل  :5ستون چينهشناسی سازند سفيدکوه در برش کال عنابه (لياقت.)1391 ،
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شکل  :6ستون چينهشناسی سازند سفيدکوه در برش کال غالک (لياقت.)1391 ،

پيرامون اين ريزرخساره در طول ستون چينه-
شناسی ريزرخسارههاي جزرومدي شناخته شدند
(لياقت.)1391 ،
-A4اایید گریناستون :10فراوانی باالي ااييدها بيش از
حدود  60درصد و نيز اينتراکلستها (کمتر از 5
درصد) که به طور پراکنده در زمينهاي از سيمان
واقع شده ،از ويژگیهاي اين ريزرخساره است
(شکل  .)d 7ااييدها بيشتر از نوع سطحی ،11بوده
که در کنار آنها انواع شعاعی نيز تا حدودي وجود
دارد .ويژگی بارز اين ااييدها وجود اليههاي
ميکريتی و اسپارايتی متناوب پيرامون هسته متبلور
شده است که نشان دهندهي تغييرات شوري آب در
زمان تشکيل میباشد؛ که اين ويژگی خاص ااييد-
هاي موجود در کانالهاي واقع در محيط

-A3بیوکالست وکستون با آشفتگی زیستی :9گاهی
اوقات در پهنه جزرومدي ميکروبها به صورت
گسترده وجود دارد و با توجه به باال بودن مواد آلی
در اين قسمت مکان مناسبی براي موجودات
مختلف مانند شکم پايان و يا برخی دوکفهايها
است (شول و اسپرينگ .)1998 ،در پهنه جزرومدي
برش کال انگور از سازند سفيدکوه بخشهايی از
رسوبات در برگيرنده فسيل دوکفهايها با فراوانی
حدود  5تا  10درصد و يا شکمپايان بوده که با توجه
به ترکيب آراگونيت يا کلسيت پرمنيزيم دچار
انحالل و سيمانی شدهاند .در بخشهايی که اين
فسيلها وجود دارند عملکرد آشفتگی زيستی نيز
وجود دارد (شکل  .)c 7موقعيت اين ريزرخساره در
محدوده اينترتايدال در نظر گرفته شده است .در
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-B3بیوکلست پلویید گریناستون :16بيوکالستهاي
متنوع و فراوان در اندازههاي گوناگون که تحتتاثير
دياژنز قرار گرفته و دچار انحالل شدهاند همراه با
سيمان کلسيت شفاف در زمينه همراه با مقدار کمی
ميکريت ،از عناصر موجود در اين ريزرخساره می-
باشند (شکل  .)g 7پلوييدها ما بين بيوکالستها
قرار دارند .شکمپايان در برش طولی و عرضی،
قطعاتی از اکينودرمها و ديگر بيوکالستها با
پيرامونی ميکريتی شده (کورتوييد) ،جلبک داسی-
کالداسها و فرامينيفرها ميکريتی شده عمده اجزاي
اين ريزخساره میباشند .انحالل و سيمانی شدن
بيوکالستها و فسيلها ،ميکريتی شدن برخی
بيوکالستها عمدهترين تاثير دياژنزي موجود در
اين ريزرخساره هستند .اين ريزرخساره به نواحی
الگون نزديک سد 17با ارتباط آزاد با درياي باز در
سازند سفيدکوه در نظر گرفته شد.
-C1اایید گریناستون :اين ريزرخساره داراي فراوانی
باالي ااييدها (بيش از  60درصد) از قبيل ااييدهاي
مماسی ،18میباشد (شکل  .)h 7عدم يکدست بودن
مقطع نازک اين ريزرخساره از لحاظ ساختی
عملکرد دياژنز را نشان میدهد ،به طوري که در
بخشهايی سيمانی شدن و انحالل به مقدار زياد
تاثيرگذار بوده و نتيجه آن تشکيل ااييد قالبی ،19و
يا انحالل کامل ااييدها و زمينه میباشد .وجود
سيمان اسپاريتی از جنس کلسيت در زمينه نشان
دهنده تشکيل اين ريزرخساره در محيط پر انرژي
میباشد .اين ريزرخساره در برشهاي چينهشناسی
کال فقير و کال انگور مطالعه شد .از فرآيندهاي
دياژنزي تراکم ،که باعث تغيير شکل ااييدها،
سيمانی شدن پس از تراکم که باعث فاصله گرفتن
ااييدها ،انحالل و سيمانی شدن ااييدها ،دولوميتی
شدن هسته ااييدها و يا تشکيل سيمان دولوميتی
ما بين ذرات موجود در اين ريزرخساره میباشند.

اينترتايدال است (ويلسون .)2013 ،اين ريزرخساره
در برش کالفقير و به دنبال رسوبات نواحی
جزرومدي در طول ستون چينهشناسی قرار گرفته
و در ادامه آن رسوبات محيط الگون قرار گرفتهاند.
-B1پلویید پکستون :12اين ريزرخساره اساسا حاوي
آلوکمهاي متعلق به الگون میباشد که میتوان در
اين ميان کوپروليت 13و پلت ،دانههاي اگرگات و يا
جلبکها ،فرامينيفرهايی که به سبب ميکريتی
شدن ناشناخته هستند ،شکمپايان و استراکودا که
در اين محيط وجود دارند را نام برد (شکل  .)e 7به
مقدار بسيار اندکی (کمتر از  5درصد) برخی از
بيوکالستهاي موجود در اين محيط بر اثر فعاليت
جلبکها داراي پوشش ميکريتی شده و به انکوييد
تبديل شده و ذرات پلت به طور نامنظم و پراکنده
در بخشهاي مختلف وجود دارد .الزم به ذکر است
که تاثير موجودات در اين ريزرخساره باعث ايجاد
به هم ريختگی زيستی شده است.
-B2بیوکالست پکستون با آشفتگی زیستی:14
آشفتگی زيستی شديد ،وجود فرامينيفرها و شکم-
پايان در اين ريزرخساره غالب است .نکته مورد
توجه وجود غير منتظره فسيل سفالوپودا (آمونيت)
در اين ريزرخساره میباشد؛ که وجود آن ناشی از
نحوهي زندگی اين موجودات شناگر است که همراه
با جريان آب به صورت جابه جا شده 15به اين
قسمت وارد شدهاند (شکل  .)f 7اين ريزرخساره
منطبق با ( )RMF20در مدل رسوبی فلوگل می-
باشد .وجود آشفتگی زيستی موجب بههمخوردگی
بافت اصلی شده که در نتيجه تخلخل و تراوايی به-
همخورده و در اين قسمتها پديده سيمانی شدن
نسبت به ديگر بخشها زيادتر میباشد .فرآيندهاي
دياژنز عالوه بر به هم ريختگی زيستی شامل انحالل
پوسته فسيلهاي مربوط به مناطق کم عمق مانند
شکمپايان و ديگر بيوکالستها و گاها ميکريتی
شدن آنها میباشد.
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موجود در اين قسمت و بر جاي ماندن فسيل و آثار
آنها پس از مرگ و مير میباشد (بوگس.)2015 ،
در اين ريزرخساره آثار به همريختگی زيستی ناشی
از فعاليت موجودات مخصوصا آثار کرمها در مقطع
طولی و عرضی ،و ساختار ناهمگن که گاها به
تشکيل ميکريت درجا منجر شده وجود دارد آثار به
همريختگی همريختگی زيستی در رسوبات نرم 23و
نيز سرپوليدها حاکی از تشکيل اين عوارض در
محيطی کم انرژي در زير قاعده امواج طوفانی 24در
درياي باز میباشد.

اين ريزرخساره قابل انطباق با ( )RMF29مدل
فلوگل است.
رمپ میانی

-D1بیوکالست اکینودرم گریناستون :اين ريز-
رخساره اساسا با ويژگیهاي خود نشان دهنده
ارتباط آزاد بين محيط الگون و درياي باز در سازند
سفيدکوه بوده و يا به عنوان ريزرخساره سد به طرف
دريا 20در نظر گرفته میشود .اين ريزرخساره تا
حدودي قابل انطباق با ( )RMF27در مدل رسوب-
گذاري رمپ فلوگل است .عمدهترين فسيل موجود
در اين ريزرخساره خردهها و قطعات اکينودرم می-
باشند .شکمپايان همراه با موجودات حساس به
شوري مانند براکيوپودا ،دوکفهايها که شرايط
مساعد براي حفظ شدن آنها يک محيط درياي باز
است (بورليک ،)2015 ،فسيلهاي موجود در اين
بخش میباشند .از ذرات آواري میتوان کانیهاي
فلدسپار با فراوانی کمتر از  5درصد که تا حدودي
گرد شدهاند ،را نام برد .سيمانی شدن اصلیترين
فرآيند دياژنز است (شکل .)i 7

-D3پکستون با سوزن اسفنج :25در اين ريزرخساره
خردههاي ذرات اسفنج به صورت پراکنده در يک
مادستون قهوهاي رنگ پراکنده شدهاند .اين ريز-
رخساره در بخشهاي عميق درياي باز قرار دارد.
خردههاي اسفنج شامل سوزنهاي اسفنج در برش-
هاي عرضی و طولی در اين ريزرخساره وجود دارد.
اين ريزرخساره قابل انطبق با ( )RMF3در مدل
رسوبگذاري رمپ فلوگل است .ريز شکستگیها نيز
در اين ريزرخساره وجود دارد که با کلسيت پر شده
است (شکل  .)k 7اسفنجها که میتوانند به عنوان
کلنیهاي غالب در بخشهاي عميق شيب حوضه تا
اعماق بيش از  500متر باشند (وستفال و همکاران،
 .)2010در سازند سفيدکوه با توجه به موقعيت آن
در ستون چينهشناسی و ريزرخسارههاي پيرامون
در محيط رمپ خارجی در نظر گرفته شدهاند.

رمپ خارجی

-D2مادستون با آشفتگی زیستی :در نگاه کلی اين
رخساره از سنگ آهک روشن رنگ که در بخش-
هايی به علت وجود استيلوليتها و بر جاي ماندن
مواد آلی و ناخالصیهاي ديگر به رنگ تيره در آمده
و در آن به هم ريختگی شديد زيستی وجود دارد.
از ويژگی رسوبات زمان ترياس وجود آثار کرم 21که
در اکثر رسوبات در مناطق مختلف دنيا در اين زمان
گزارش شده است (مونتلی )1995 ،اساسا اين ريز-
رخساره متعلق به پشتههاي گلی 22میباشد (شکل
 )j 7و قابل انطباق با ( )RMF8فلوگل است .نکته
بارز در مورد اين پشتهها باال بودن تمرکز باکتريها
که به تشکيل ميکريت منجر شدهاند .حضور پوسته
استراکودا و يا دوکفهايهاي پوسته نازک و نيز کرم-
ها به خاطر تغذيه اين موجودات از ميکروبهاي

-D4اکینودرم آمونیت وکستون :26اين ريزرخساره که
قابل انطباق با ( )RMF4در مدل فلوگل است از
زمينه کامال ميکريتی تشکيل شده ،حاوي قطعات
خرده شده فسيل سرپايان (آمونيت) و تا حدودي
اکينودرم است .از طرفی ريزرخسارههاي مجاور نيز
نشان میدهند که اين ريزرخساره متعلق به بخش-
هاي درياي باز و با توجه به فسيلها (آمونيت و
اکينودرم) منطبق با رمپ بيرونی است .انحالل و
سيمانی شدن آمونيتها و شکستگیهاي پر شده با
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خود شکل تا نيمه شکل (شکل  ،)g 10بلورهاي
بیشکل (شکل  ،)h 10همراه با بلورهاي دولوميت
نوع ( Sشکل  )i 10مشاهده شدند .بلورهاي
دولوميت زيناسبی يا باروک که مربوط به مرحله
دياژنز تدفينی میباشد و داراي خاموشی موجی
هستند نيز (برثويت و همکاران2004 ،؛ آدابی و
همکاران )2015 ،در اين سازند تشخيص داده شدند
(شکل  .)j 10از ديگر فرآيندهاي دياژنز در اين
سازند میتوان به ددولوميتی شدن (شکل ،)k 10
هماتيتی شدن (شکل  )l 10و نيز ميکريتی شدن
(شکل  ،)a 11استيلوليتها (شکل  ،)b 11رگهها
(پر شده از دولوميت) (شکل  ،)c 11تخلخل حفره-
اي (شکل  ،)d 11پيريتی شدن (شکل  )e 11و
فسفاتی شدن (شکل  )f 11اشاره نمود.

فرآیندهای دیاژنزی

فرآيندهاي فيزيکی و شيميايی که موجب تغيير
ويژگی رسوبات در زمان رسوبگذاري و حتی پس
از نهشتهشدن میگردد ،را دياژنز گويند (مراد و
همکاران .)2013 ،اين فرآيندها در سه محيط
دياژنز دريايی ،تدفينی و جوي در رسوبات تاثيرگذار
است (زارزا و تانر .)2010 ،فرآيندهاي دياژنزي
متنوعی در سازند سفيدکوه وجود داشته (لياقت،
 ،)1391که مهمترين آنها به شرح زير است.
فرآيند سيمانی شدن در اين سازند بسيار گسترده
بوده که از جمله میتوان به سيمان دروزي (شکل
 )a 9که مربوط به محيط متائوريکی-تدفينی است،
پوئيکيلوتوپيک (شکل  )b 9که مربوط به محيط
تدفينی است ،همضخامت (شکل  )c 9مربوط به
محيط دريايی و احتماال مشخصه کانیشناسی
آراگونيتی است ،هم محور در (شکل  )d 9مربوط به
محيط دريايی ،فيبري (شکل  ،)e 11همبعد (شکل
 ،)f 9دندانسگی (شکل  )g 9با ترکيب آراگونيتی
(مور و همکاران ،)2013 ،بلوکی (شکل  )h 9محيط
متائوريکی ،ثقلی محيط متائوريکی (شکل ،)i 9
منشوري (شکل  ،)j 9تيغهاي (شکل  )k 9محيط
دريايی ،پخشی (شکل  )l 9محيط دريايی اشاره
نمود .يکی ديگر از گستردهترين فرآيندهاي دياژنز
در اين سازند دولوميتی شدن است که به اشکال و
انواع گوناگون در چهار برش از اين سازند مشاهده
شده است .اين فرآيند به صورت انتخاب شده توسط
فابريک (شکل  a 10و  )bمیباشد .با توجه به
تقسيمبندي (آدابی )2009 ،پنج نوع دولوميت در
اين سازند شناخته شده است (شکل  c 10تا  fو
شکل  .)h 10همچنين انواعی از بلورهاي دولوميت

مطالعات ژئوشیمی

عناصر اصلی شامل ( )Ca, Mgو عناصر فرعی از
قبيل ( )Fe, Mn, Na, Srاساس آناليزهاي انجام
شده بر روي نمونههاي انتخاب شده میباشد .در
اين مطالعه آناليزهاي ژئوشيميايی جهت شناخت
کانیشناسی اوليه ،سيستم دياژنزي و تغييرات
عناصر در نمونههاي مورد مطالعه است .با توجه به
تأثيرات دياژنز بر روي سنگها و دگرسان شدن آن-
ها تشخيص مينرالوژي اوليه کلسيتی و آراگونيتی
سنگ امکانپذير نمیباشد (آدابی)1390 ،؛ لذا يکی
از اهداف آناليزهاي ژئوشيميايی دسترسی به اين
مهم میباشد .در مجموع تعداد  50نمونه مادستون
و ميکريت از سازند سفيدکوه در برش کال فقير
انتخاب شد (جدول  .)1اين مطالعات شامل تغييرات
عناصر اصلی و فرعی در نمونهها به صورت نمودار-
هايی ارائه میشود و با محدودههاي ارئه شده توسط
محققين ديگر مقايسه میگردد.
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شکل  :7ريزرخساره هاي مطالعه شده در سازند سفيد کوه )a ،ريزرخساره فنسترال مادستون پهنه جزرومدي)b ،
ريزرخساره انکوييد پکستون )c ،ريزرخساره بيوکالست وکستون با آشفتگی زيستی (نماد قرمز نشان دهنده شکم پا))d ،
ريزرخساره ااييد گرين استون مربوط به کانالهاي جزرومدي (نماد قرمز نشان دهنده انحالل و سيمانی شدن ااييد و
تشکيل ااييدهاي قالبی است ،که حاکی از ترکيب اوليه آراگونيتی است) )e ،ريزرخساره پلوييد پکستون محيط الگون)f ،
ريزرخساره پلوييد پکستون با آشفتگی زيستی محيط الگون (نماد قرمز نشان دهنده فاورينا) )g ،ريزرخساره بيوکالست
پلوييد گريناستون (نماد زرد :گاستروپود ،نماد قرمز :پوسته دوکفهاي و نماد صورتی پلوييد )h .ريزرخساره ااييد گرين-
استون محيط سدي )i ،ريزرخساره بيوکالست اکينودرم گريناستون )j ،ريزرخساره مادستون با آشفتگی زيستی (نماد
سفيد نشان دهنده پوسته استراکد و نماد قرمز آثار لولههاي کرمی را نشان میدهند )k ،ريزرخساره پکستون با سوزن
اسفنج )l ،ريزرخساره اکينودرم آمونيت وکستون رمپ بيرونی.
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شکل  )a :8مدل رسوبی سازند سفيدکوه همراه با ريزرخساره هاي موجود (لياقت )b ،)1391 ،مدل رسوبی رسوبات ترياس
پنجره آق دربند (اقتباس از زانچی و همکاران.)2012 ،

شکل  :9انواع سيمانها در سازند سفيدکوه )a :سيمان دروزي )b ،سيمان پوئيکيلوتپيک که در آن بلورهاي دولوميت
درون کلسيت اسپاري قرار دارند )c ،سيمان هم ضخامت )d ،سيمان هم محور پيرامون خرده فسيل اکينودرم )e ،سيمان
فيبري پيرامون بخشی از يک بيوکلست )f ،سيمان هم بعد )g ،سيمان دندان سگی يا تيغهاي )h ،سيمان بلوکی )i ،سيمان
ثقلی )j ،سيمان شعاعی پيرامون ااييدها )k ،سيمان تيغهاي و  )lسيمان پخشی.
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شکل  :10دولوميتی شدن از انواع انتخاب کننده فابريک که در  )aزمينه و در  )bدر بيوکالستها صورت گرفته است .با
توجه به تقسيمبندي دولوميتها توسط (آدابی و همکاران )c ،)2009 ،دولوميت نوع ( 1دولوميکرايت) 5 :ميکرون)d ،
دولوميت نوع ( 2دولوميکرواسپاريت) 4-16( :ميکرون) )e ،دولوميت نوع ( 3دولواسپاريت) 64-16( :ميکرون) )f ،دولوميت
نوع ( 4دولوميت دانه درشت) 125-64( :ميکرون) )g ،بلورهاي دولوميت خودشکل و نيمه شکلدار )h ،بلورهاي دولوميت
بیشکل ،و به هم فشرده با مرزهاي چند بخشی )i ،بلورهاي دولوميت صفحهاي از نوع ( ،)Sنيمه شکل دار تا بی شکل با
مرزهاي مشترک مستقيم با چندين نقطه اتصالی )j ،دولوميت زين اسبی يا باروک با سطوح بلوري منحنی شکل که در
نور پالريزه ،نيز خاموشی موجی يا جارويی قوي را نشان میدهند )k ،ددولوميتی شدن دولوميت (انحالل دولوميت و يا
جانشينی آن با کلسيت يا کلسيتی شدن) )l ،فرآيند هماتيتی شدن در رسوبات سازند سفيدکوه در برش کال غالک.
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شکل  )a :11قطعهاي از يک اکينودرم که از پيرامون تحتتاثير فرآيند ميکريتی شدن قرار گرفته است )b ،استيلوليت
شدن در رسوبات سازند سفيدکوه (استيلوليت نوع دم اسبی) )c ،سيمان دولوميتی پر کننده رگه :نسل اول ريز بلورتر و
از سيال با آهن بيشتر تشکيل شده و دولوميتهاي نسل دوم به سمت مرکز رگه درشت تر میباشند )d ،يک حفره حاکی
از انحالل در کربناتهاي سازند سفيدکوه و تشکيل تخلخل حفرهاي )e ،پيريتی شدن )f ،فسفاتی شدن.

و فهليان با ترکيب کانیشناسی اوليه آراگونيتی قرار
گرفته است.
سدیم :اختالف زيادي بين سديم در کربناتهاي
حارهاي عهدحاضر ،کربناتهاي مناطق معتدله
عهدحاضر ،سنگهاي آهکی حارهاي اردويسين
گوردن تاسمانيا و سنگ آهکهاي مربوط به مناطق
نيمه قطبی سرد پرمين وجود دارد (برند و وايزر،
 .)1980تمرکز سديم در رسوبات عهد حاضر به
عواملی همچون درجه شوري ،تفريق بيوشيميايی،
اثرات جنبشی ،29نقص بلورين ،ترکيب کانیشناسی
و عمق آب بستگی دارد (رائو و آدابی.)1992 ،
مقادير سديم با افزايش شوري ،عمق آب و ميزان
آراگونيت افزايش میيابد (آدابی .)1390 ،مقدار Na
در نمونههاي سازند سفيدکوه به طور ميانگين
( 493پی پی ام) در تغيير است .ترسيم مقادير
سديم در مقابل استرانسيوم (شکل  )a 12نشان
میدهد که عمده نمونههاي آهکی سازند سفيدکوه
در محدوده سروک ،فهليان و مزدوران بوده که اين
تاييدي بر ترکيب کانیشناسی اوليه آراگونيتی
است.

مقادیر عناصر فرعی و اصلی

استرانسیوم :ميزان عنصر استرانسيوم 27در نمونه-
هاي کربناته مناطق حارهاي عهد حاضر بين 8000
تا  10000پی پی ام در تغيير است (ميليمن،
 .)1974اين مقدار در نمونههاي کل کربناته28
مناطق معتدله بين  1600تا  5000پی پیام (به
طور متوسط  3250پی پی ام) میباشد (آدابی،
 .)1390مقدار استرانسيوم با افزايش ميزان
آراگونيت افزايش و با افزايش ميزان کلسيت کاهش
میيابد (رائو و آدابی1992 ،؛ اسدي و آدابی2013 ،؛
آدابی و همکاران .)2015 ،ميانگين مقدار اين عنصر
در نمونههاي ميکرايتی سازند سفيدکوه در حدود
 1156پی پی ام در تغيير است .اين مقدار پايينتر
از مقادير نمونههاي عهدحاضر است ،زيرا
استرانسيوم در طی دياژنز متائوريکی کاهش میيابد
(آدابی و رائو .)1991 ،مقايسه نمونههاي آهکی
سازند سفيدکوه با محدوده سنگهاي آهکی سازند
مزدوران نيز صورت گرفت (شکل  .)a 12به دليل
تشابه کانیشناسی ،عمده نمونههاي آناليز شده در
نزديکی محدودههاي نمونههاي آهکی اردويسين
گوردن تاسمانيا ،مزدوران و درون نمونههاي سروک
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منگنز :مقدار منگنز در سنگهاي آهکی سازند
سفيدکوه با ميانگين  632/25پی پی ام در تغيير
است (شکل  .)b 12کربناتهاي آراگونيتی واقع در
درياهاي گرم و کم عمق داراي  Mnپايينی هستند
(کمتر از  50پی پی ام) (آدابی ،)1390 ،درحالی که
مقدار آن در نمونههاي کل کربناته مناطق معتدله
عهدحاضر بيش از  300پی پی ام است (رائو و
آدابی1992 ،؛ رائو و امينی .)1995 ،باال بودن مقدار
منگنز در رسوبات سازند سفيدکوه ناشی از دياژنز
متائوريکی و کم عمق بودن حوضه که خود موجب
باال بودن نرخ رسوبگذاري میباشد .عالوه بر اين
انحالل و دگرسانی بيشتر باعث افزايش توليد Mn
میگردد (آدابی و همکاران .)2015 ،تغييرات Mn
در برابر  Naنيز در نمونههاي آهکی سازند سفيدکوه
در (شکل  )c 12نشان داده شده است .در اين شکل
محدوده سازند سفيدکوه با محدودههاي ارائه شده
براي سنگهاي آهکی مزدوران مربوط به بخش کم
عمق حوضه (آدابی و رائو .)1991 ،محدوده
آراگونيتی عهد حاضر (ميليمن )1974 ،کربناتهاي
معتدله عهدحاضر (رائو و امينی )1995 ،مقايسه
شده است .نمونههاي آهکی سازند سفيدکوه در
محدوده نمونههاي آراگونيتی با ترکيب کانیشناسی
آراگونيتی قرار گرفته است (شکل .)b 12
آهن :مقدار آهن در کلسيت و آراگونيت زيستی
نسبت به کلسيت و آراگونيت غيرزيستی افزايش
چشمگيري دارد .اين افزايش عمدتا به دليل تفريق
بيولوژيکی میباشد (آدابی .)1390 ،ميانگين مقادير
آهن در سنگهاي آهکی سازند سفيدکوه  419پی
پی ام میباشد .ترسيم مقادير  Feدر برابر  Mnيک
روند خطی افزايشی را نشان میدهد (شکل .)d 12
اين افزايش در ارتباط با باز بودن سيستم دياژنتيکی
و تاثيرات فرآيندهاي ديازنز متائوريکی در سازند
سفيدکوه میباشد.

نسبت استرانسیم به سدیم ( )Sr/Naدر مقابل
Mn

نسبت استرانسيم به سديم در مقابل مقدار منگنز
در کربناتهاي حارهاي و غير حارهاي قديم و حاضر
موجب تفکيک اين دو نوع کربنات از يکديگر می-
شوند (رائو1991 ،؛ رائو و آدابی .)1992 ،در
کربناتهاي آراگونيتی حارهاي عهد حاضر مقدار
منگنز پايين و نسبت استرانسيم به سديم باال (2/9
تا  ،5متوسط  )4میباشد و اين در حالی است که
در کربناتهاي کلسيتی معتدله عهد حاضر عکس
اين حالت رخ میدهد يعنی مقدار منگنز باال و
نسبت استرانسيم به سديم پايين (حدود يک0/4 ،
تا  )1/3است (آدابی و رائو .)1991 ،مقدار Sr/Na
در نمونههاي آهکی سازند سفيدکوه با ميانگين 5/8
تغيير میکند .تغييرات عنصري  Sr/Naدر مقابل
 Mnنمونههاي آهکی سازند سفيدکوه محدوده
سازند سفيدکوه با محدوده آهکهاي آراگونيتی
حارهاي عهد حاضر (ميليمن ،)1974 ،سنگهاي
آهکی مزدوران مربوط به بخش کم عمق حوضه
(آدابی و رائو ،)1991 ،سنگ آهکهاي گوردون
تاسمانيا (رائو ،)1991 ،آهکهاي نيمه قطبی30
پرمين تاسمانيا (رائو ،)1991 ،مقايسه شده است.
نسبت  Sr/Naدر نمونههاي آهکی سازند سفيدکوه
حاکی از ترکيب کانیشناسی اوليه آراگونيتی می-
باشد (شکل  ،)f 12قرار گرفتهاند.
نسبت استرانسیم  Sr/Mnدرمقابل Mn

بترست درسال  1975پيشنهاد کرده است که دياژنز
در سنگهاي آهکی يک فرآيند انحالل مرطوب 31و
ته نشست مجدد میباشد .در اثر انحالل آراگونيت
و کلسيت داراي منيزيم زياد نيمه پايدار و تبديل
آنها به کلسيت کم منيزيم پايدار ،مقادير  Srکاهش
يافته و بالعکس تمرکز  Mnافزايش خواهد يافت.
اين فرآيند در سطح زمين و توسط نفوذ آبهاي
متائوريکی به مقدار زيادي تسهيل میگردد (مور و
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همکاران )2013 ،و باعث پايين آوردن
نسبت  Sr/Mnمیشود .بنابراين ترسيم نسبت
 Sr/Mnدر مقابل  Mnمیتواند به عنوان معياري
مفيد براي تخمين ميزان انحالل سنگها مورد
استفاده قرارگيرد (رائو .)1991 ،در (شکل )e-12
ميزان  Sr/Mnدر برابر  Mnترسيم شده است.
دراين نمودار محدودههاي آهکهاي آراگونيتی
سازند مزدوران (آدابی و رائو ،)1991 ،سازند فهليان
(آدابی و همکاران )2010 ،و سازند ايالم (آدابی و
اسدي )2008 ،با ترکيب کانیشناسی اوليه
آراگونيتی ترسيم شده است .به طوري که ديده می-
شود اکثر نمونهها در محدودهي جدا از از آهکهاي
عنوان شده واقع شدهاند و حاکی از دگرسانی بيشتر
به دليل سيستم دياژنتيکی نسبتا باز و انحالل
بيشتر در نمونههاي مورد مطالعه است.

91

برابر  ،Mnروند دياژنز در سيستمهاي بسته و باز
قابل تعيين است .روندهاي دياژنتيکی براي
آراگونيتی ( ،)Arکلسيت با منيزيم باال ( )HMCو
کلسيت کم منيزيم ( )LMCکه به وسيله آبهاي
متائوريکی تثبيت شدهاند در (شکل  )g 12نشان
داده شده است .در سيستم دياژنزي باز با افزايش
تبادالت آب به سنگ ميزان  Sr/Caکاهش يافته و
در نتيجه ميزان  Sr/Caفازهاي دياژنزي کمتر از
ترکيبات اوليه خواهد بود (آدابی و همکاران2015 ،؛
اسدي و آدابی .)2013 ،در حالی که در سيستمهاي
دياژنتيکی بسته تا نيمهبسته 32فعل و انفعاالت آب
و سنگ کم است لذا نسبت  Sr/Caفازهاي دياژنزي
تغييرات محسوسی نسبت به ترکيبات اوليه نخواهد
داشت .به طور کلی کاهش منگنز در کلسيت
دياژنتيکی نشانگر بسته بودن سيستم دياژنتيکی
میباشد (برند و وايزر )1980 ،و افزايش منگنز نشان
دهنده باز بودن سيستم دياژنتيکی و تاثير آبهاي
احياکننده میباشد .در نمونههاي آهکی سازند
سفيدکوه به دليل باال بودن مقادير  Sr/Caو نيز باال
بودن مقادير منگنز ،چنين به نظر میرسد که اين
نمونهها تحتتاثير دياژنز متائوريک در يک سيستم
دياژنتيکی بسته تا کامال باز قرار گرفتهاند.

نسبت استرانسیوم به کلسیم ( )Sr/Caدر مقابل
Mn

فرآيند دياژنز در سنگهاي کربناته میتواند باعث
ازدياد يا کاهش در عناصر اوليه و ايزوتوپهاي
موجود در سنگهاي کربناته در مقايسه با کربنات-
هاي اوليه شود ،که اين خود وابسته به تاثير آبهاي
جوي ،ورود آبهاي زير زمينی و پارامترهاي دفنی
است (زارزا و ترنر .)2010 ،از روي نسبت  Sr/Caدر

شکل  :12نتايج آناليزهاي ژئوشيميايی در رسوبات سازند سفيدکوه (براي توضيحات به متن رجوع شود).
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ختم میشود .اين سازند در سه برش کال انگور،
کال عنابه و کال غالک داراي ضخامتهاي متفاوتی
بوده و نيز مرزهاي فوقانی و تحتانی متفاوتی دارد.
مقايسه رخسارهها در چهار برش کال فقير ،کال
انگور ،کال غالک و کال عنابه از سازند سفيدکوه
بيانگر تشکيل رسوبات آن در يک رمپ همشيب
کربناته داراي محيطهاي پهنه جذرومدي تا کمربند
رخسارهاي درياي باز میباشد .فرآيندهاي
دياژنتيکی مختلفی نظير انحالل ،سيمانی شدن،
تراکم (فيزيکی و شيميايی) ،نئومورفيسم ،دولوميتی
شدن و ميکرايتی شدن بر روي نهشتههاي کربناته
سازند سفيدکوه تاثيرگذار بوده است .براساس
مطالعات پتروگرافی  5نوع دولوميت شامل
دولوميکرايت ،دولوميکرواسپارايت ،دولواسپارايت،
دولوميت زين اسبی و سيمان دولوميتی در اين
سازندها شناسايی شده است .نتايج حاصل از آناليز-
هاي عنصري و ترسيم اين مقادير در کنار يکديگر
حاکی از اين است که آهکهاي سازند سفيدکوه در
برش کال فقير داراي کانیشناسی اوليه آراگونيتی
و بوده است .قرارگيري نمونههاي کربناته سازند
سفيدکوه در حوالی محدوده رسوبات آراگونيتی
آهکهاي گوردون تاسمانيا (استراليا) ،مزدوران
ايران حاکی از تشکيل اين سازند در شرايط محيطی
مشابه با سازند مزدوران بوده ،که به لحاظ موقعيت
مکانی و محل تشکيل میتواند قابل توجيه باشد.

تفکیک محیطهای مختلف دیاژنتیکی براساس
مطالعات ژئوشیمی عنصری

محققين بسياري در خصوص اهميت عناصر اصلی
و فرعی در تشخيص محيطهاي رسوبی و دياژنتيکی
مطالب جامعی را ارائه نمودهاند .از آنجايی که
ترکيب شيميايی سنگ آهکها انعکاسی از شرايط
فيزيکوشيميايی حاکم بر محيط رسوبی و اثرات
بعدي دياژنتيکی است ،روند اطالعات عنصري می-
تواند اطالعاتی در خصوص ماهيت و تاريخچه
دياژنتيکی موثر بر کربناتها بعد از عمل رسوب-
گذاري ارائه نمايد .اصوال تغييرات شيميايی در
کربناتها در محدوده محيطهاي دريايی،
متائوريکی و يا تدفينی قرار دارند و هريک داراي
ويژگیهاي شيميايی خاصی هستند .براي تشخيص
محيطهاي دياژنتيکی نهشتههاي کربناته ،میتوان
از نمودارهاي عنصر در مقابل عنصر استفاده نمود.
واينفيلد و همکاران  1996از تلفيق دادههاي
عنصري منتشر شده در مجالت مختلف توانستهاند
از روي شيب رگرسيون خطی 33روندهاي مثبت و
منفی عناصر در مقابل عناصر 34را تعيين نموده و بر
همين اساس محيطهاي دياژنتيکی دريايی،
متائوريکی و تدفينی را از يکديگر تفکيک نمايند.
روندهاي رسم شده عناصر در مقابل يکديگر براي
محيطهاي دياژنتيکی آهکی سازند سفيدکوه نشان
دهنده میدهد که فرآيند غالب دياژنتيکی از نوع
دياژنز متائوريکی و دريايی میباشد (شکل .)h 12

سپاسگزاری

نتیجهگیری

در اينجا از مديريت محترم اکتشاف شرکت ملی
نفت ايران و مديريت پژوهش و فناوري اين سازمان
به جهت حمايت مالی و همکاري براي فراهم نمودن
امکانات الزم ،مديريت گروه زمينشناسی دانشگاه
شهيدبهشتی تهران به سبب در اختيار گذاشتن
امکانات آزمايشگاهی صميمانه سپاسگزاري می-
گردد.

سازند سفيدکوه در برش کال فقير حدود  215متر
ضخامت دارد و داراي سن اسکيتين پسين بوده که
داراي ليتولوژي آهکی ،شامل آهک نازک اليه،
متوسط اليه ،دولوميتی که شامل دولوميت نازک
اليه متوسط اليه است که در قاعده با دگرشيبی بر
روي سازند قره قيطان و در راس به سازند نظرکرده
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پانوشت
1-Imbricated zone
2-Selective sampling
3-Subtropical
4-oomould
5-Fenestral Mudstone
6-Gromelus
7-Clotted fabric
8-Oncoid packstone
9- Bioturbated bioclast wackestone
10-Ooid grainstone
11-Super facial ooids
12-Peloid Packstone
13-Coprolite (faverina)
14-Bioturbated bioclast wackestone
15-Rework
16-Biotsalc peloid packstone
17-Leeward shoal
18-Concentric ooids

19-Oomould
20-Seaward shoal
21-Worm tube
22-Mud Mounds
23-Burrow
24-SWWB
25-Sponge packstone
26-Echinoderm ammonite wackestone
27-Sr
28-Bulk Carbonate
29-Kinetic effects
30-Sub polar
31-Wet dissolution
32-Closed and Semi-closed diagenetic
system
33-Slope of linear regression
34-Element-element
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