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 چکیده

متر در جنوب شهرستان  332در این پژوهش یک برش چینه شناسی از سنگ های کربناته سازند چهل کمان )پالئوسن باالیی( به ضخامت 

خچه پس از رسوبگذاری این سازند مطالعه شده درگز )استان خراسان رضوی( واقع در شمال شرق ایران به منظور تفسیر توالی دیاژنزی و تاری

های دیاژنزی مشاهده شده در نمونه های سازند چهل کمان شامل سیمانی فرآینداست. بر اساس مطالعات صحرایی و پتروگرافی مهمترین 

رشدگی رگه ها می و پی شدن، نئومورفیسم، انحالل، دولومیتی شدن، آشفتگی زیستی، فابریک ژئوپتال ، شکستگی میکریتشدن، فشردگی، 

 های دیاژنزی در محیط های دریایی، جوی، تدفینی و باالفرآیندباشد. تفسیر توالی پاراژنتیکی سنگ های آهکی مورد مطالعه نمایانگر تاثیر 

 آمدگی می باشد.

 سنگ های کربناته، توالی پاراژنزی، چهل کمان سازند: ه های کلیدیژوا
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Abstract 

In this study, a 332m thick stratigraphic section of carbonate rocks of the Chehel Kaman Formation 

(Upper Paleocene) in south of Dargaz city (NE of Iran) was investigated to interpret the diagenetic 

sequence and post-depositional history of this carbonate Formation. According to the field observations 

and petrography studies, the most important diagenetic processes observed in Chehel Kaman Formation 

include cementation, compaction, micritization, neomorphism, dissolution, dolomitization, bioturbation, 

geopetal fabric, fracture, and veins filling. The paragenetic sequence interpretation of limestones 

indicates the effect of diagenetic processes in marine, meteoric, burial and uplift environments. 
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 مقدمه

ک پیشین ژوراسی _رسوبی کپه داغ پس از کوهزایی سیمرین که سبب بسته شدن اقیانوس تتیس کهن در تریاس پسینحوضه 

 .(Robert et al., 2014)شدد با رسوبگذاری سازند کش  رود در یک حوضه کششی پس از برخورد در ژوراسیک میانی پدید آمد 

، شیل و ( از سنگ آهک، دولومیت و میان الیه های ماسه سنگترم 332 سدازند چهل کمان در منطهه مورد مطالعه )با ضخامت

ژپیپس تشدکیل شدده است که به صورت هم شیب بر روی سازند قرمز رنگ پسته لیو و در زیر شیل های خانگیران قرار گرفته 

آن ها  خالیممکن است ترکیب کانی شناسی و فضاهای  تحت تاثیر شرایط موجود ،اسدت. رسدوبات کربناته پس از نهشته شدن

و در نهایت به تغییر خواص پتروفیزیکی آن منجر شددود. از این رو بسددیاری از ویژگی های پتروفیزیکی سددنگ های  نمودهتغییر 

های دیاژنزی فرآینددر این مطالعه . (Felugle, 2010) دهای دیاژنزی تعیین می نمایفرآیندرسوبی به ویژه سنگ های کربناته را 

ر داسددت. موقعیت جغرافیایی منطهه مورد مطالعه  مورد بررسددی قرار گرفته (جنوب درگز)چهل کمان سددازند بر روی  رتاثیر گذا

 .نشان داده شده است 1شکل 

 

 (1333منطهه مورد مطالعه )اکرمی،  10111111نهشه زمین شناسی موقعیت جغرافیایی و . 1شکل 

 

 روش مطالعه

ه در غرب حوضه کپواقع سنگ های کربناته پالئوسن باالیی سازند چهل کمان در جنوب درگز توالی در این مطالعه یک برش از 

ی رنگ آمیزمهاطع نازک میکروسکپی  پس از تهیه و  است. شده برداشت جهت مطالعه پتروگرافینمونه  01تعداد  انتخاب وداغ 

و نمونه های مناسب  شددند در میکروسدکو  پالریزان مطالعه Dickson (1966)قرمز به روش  آلیزارینتعدادی از آن با مخلوط 

 انتخاب گردید. (CL)ی دقیو تر توسط میکروسکو  کاتدولومینسانس جهت مطالعه و بررس
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 دیاژنز
تا پیش از دگرگون شدن  و که بالفاصدله پس از ته نشدسدت رسدوبات شروه شده هایی گفته می شدودفرآیندبه مجموعه  دیاژنز

. تاریخچه دیاژنزی رسددوبات کربناتی عموما با نوسددان های سددطر آب دریا (Tucker, 2001)سددنگ های رسددوبی ادامه می یابد 

های دیاژنزی مشاهده شده است که فرآیند. در سازند چهل کمان نیز انواه گوناگون (Emery and Meyers, 1996)مرتبط اسدت 

 شاره شده است.ها ا نبه آبه اختصار 

 ها دیاژنزیفرآیند

0 سدیمانی شدن معموال در طی مرحله دفن نیمه عمیو تا عمیو و در اثر افزایش درجه حرارت، تغییر در غلظت  سیمانی شدن

های سیمان منجمله سیمان  در سازند مورد مطالعه انواه فابریک .(Hens, 2005)سدیاالت و فشدردگی شدیمیایی روی می دهد 

و سیمان هم بعد مشاهده شده است سدین تکسدیال رو رشددی، سیمان حاشیه ای هم ضخامت، سیمان بلوکی، سیمان گرانوالر 

 ال (.2)شکل 
است، که به دو صورت بر روی سدنگ آهک های سازند چهل کمان منجر به فشردگی رسوبات شده 0 افزایش فشدار  فشرردیی

ت و مسطر شدن بیوکالسدر رسوبات باعث آرایش نزدیک دانه ها فشردگی  .فشدردگی مکانیکی و شدیمیایی شدناخته می شدود

های کشددیده، خمیدگی برخی دانه ها، تغییر شددکل دانه و از دادن آب رسددوبات می شددود. بافت های اسددتیلولیت، تماس های 

نیز بر اثر فشدردگی شیمیایی حاصل می شوند. مطالعه پتروگرافی نمونه های سازند چهل  مهعر و مضدرس بین دانه ها  -محدب

 -، مماسددی، محدبای از نوه نهطه 2111کمان نشددان داد که نوه تماس دانه ها در اثر فشددردگی بر اسدداس طبهه بندی فلوگل 

ل ( تشکیل می شود. استیلولیت ها از کفشردگی شیمیایی )انحالل فشاری فرآینداسدتیلولیت در اثر  مهعر و مضدرس می باشدد.

سدنگ می گذرند و مواد حل نشددنی که که عموما رس و هیدروکربن هسدتند در طول سدطر استیلولیت ها متمرکز می گردند 

(Choquette and James, 1987; Flugel, 2010 ; Ahmad et al., 2006).  با دامنه کوتاه در این نمونه ها استیلولیت های کوچک

 (.ب2می شود )شکل ه ددی

های دیاژنتیکی اسدت که در محیط فریاتیک دریایی در نزدیکی سطر فرآیندیکی از اولین -شددن یمیکریت0  تی شردنیمیکر

 ,Adams and Mackenzie, 1998 ; El-Saiy and Jordan, 2007 ; MacNeil and Jones)تماس آب و رسددوب اتفاق می افتد 

ر د فرآیندی شددن همزمان با ته نشدینی خرده های اسکلتی و در شرایط رسوبگذاری آرام صورت می گیرد. این میکریت. (2003

 ,Garcia-Pichel)بر سددطر آلوکم ایجاد می شددود سددیانوباکتری ها، قاره ها و جلبک ها اثر حفاری میکروارگانیسددم ها از جمله 

شده زمینه را تحت تاثیر قرار داده و همچینین اطراف آلوکم ها و یا به کروسکوپی مطالعه یدر مهاطع نازک م فرآینداین . (2006

 . (2)شکل  طور کامل و یکنواخت آلوکم ها را تحت تاثیر قرار داده است

ین از اسپار دروغ-0 ال ( تشکیل میکرو اسپار 0 دو نوه متداول نئومورفیسدم یا نوشدکلی مشداهده شده عبارتند از نئومورفیسر 

ها در  میکریتدر حالت اول . (Tucker, 2001)سدیتی شددن اسکلت ها، اوئیدها و سیمان های آراگونیتی اولیه و ب( کل میکریت

روسکوپی میکدر بسیاری از نمونه های مهاطع نازک  فرآیندتبدیل شده اند. این  اسپاریتاثر تبلور دوباره و رشد بلورها به میکرو 

 بسیار گسترده است.

در بعضی  فرآیند. این (Kassab et al., 2014)دیاژنزی است که باعث ایجاد انواه تخلخل ثانویه می گردد  فرآیند0 انحالل  انحالل

در تخلخل سدنگ های کربناته این سازند داشته است که از مهاطع مورد مطالعه به خوبی گسدترش پیدا کرده و نهش اسداسدی 

درون ذره ای و کانالی شدده است. در رخساره های گرینستونی سازند چهل کمان انحالل  ،منجر به تخلخل های قالبی، حفره ای

 ، ت، ث(.2)شکل  گسترش بسیار زیادی داشته استحفره ای به ویژه انحالل قالبی 

 Tucker and)انجام می شودجانشدینی است که معموال در طی دیاژنز اولیه و نهایی یکی از انواه فرایند های 0  سیلیسی شدن

Wright, 1990; Tucker, 1993)معموال ترکیبات مختلفی نظیر دولومیت، سددیلیس، فسددفات و کانی های جانشددینی  فرآیند . در

ند چهل کمان در ناحیه مورد مطالعه از مهم ترین جانشینی های ساز .ث(2)شکل  آهن دار جایگزین ترکیبات کربناته می شدود

تنها در برخی از فسیل ها از جمله دوکفه ای ها، شدن در نمونه های سازند چهل کمان پدیده سدیلیسدی شددن است. سیلیسی 

 است. براکیوپود و اکینودرم صورت گرفته
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0 جانشدینی کانی های کربنات کلسیم توسط دولومیت ممکن است بعد از ته نشینی رسوبات یعنی همزمان با  شدن دولومیتی 

دتی طوالنی بعد از رسددوبگذاری صدورت گیرد. دولومیتی شدددن در مناطو اختالط آب مرسدوبگذاری و همراه با دیاژنز اولیه و یا 

از نظر  .(Tucker, 2001)است روی می دهد یزیم به کلسیم ثابتدریا با آب جوی، جایی که درجه شوری کم شده ولی نسبت من

هسدددتند )حیدری و همکاران.،  دیمحیط رسدددوبی دولومیت های ریز بلور سدددازند چهل کمان متعلو به مناطو باالی جزرو م

دانه )آواری  سازند چهل کمان هم در زمینه همراه با کلسیت به عنوان سیمان و هم در دولومیت های سنگ آهک های (. 1331

 .ث، ح، خ(2)شکل  و خرده اسکلتی( به صورت جانشینی دیده می شوند

ی رسوبات م0 موجودات زنده مانند کرم ها و سدخت پوسدتان با حفر بسترهای رسوبی باعث بهم ریختگی  آشرتتیی زیسرتی

و غیر در محیط های دریایی  فرآیندشددوند و ممکن اسددت سدداختمان های رسددوبی اولیه را به طور کامل از بین ببرد. این نوه 

. این حفرات ایجاد شدده در مراحل بعدی توسط رسوباتی با اندازه های متفاوت از رسوبات پیرامون خود پر دریایی اتفاق می افتد

 ازند چهل کمان نشان داده شده است.آشفتگی زیستی در سج 2. در شکل (Tucker, 2001)می شوند 

که در اثر انحالل پوسته فسیلی و پر شدن قالب  مان به ندرت مشاهده می شودسازند چهل کاین فابریک در 0  فابریک ژئوپتال

 .ه(2)شکل  ایجاد می شود و به وسیله آن سطر باال و پایین رسوبات مشخص می گردد اسپاریتو  میکریتآن توسط 

آمدگی رسددوبات و تحت تاثیر و هنگام باال 0 شددکسددتگی ها معموال در مراحل نهایی دیاژنز  شررکسررتیی و پرشرردیی ریه ها

. شددکسددتگی در این سددازند هم به صددورت ماکروسددکوپی و هم به صددورت (Coock et al., 2006)تکتونیک به وجود می آیند 

 .ح، خ(2)شکل  میکروسکوپی دیده شده است که این رگه ها توسط کلسیت و به مهدار کمتر دولومیت پر شده است

 

اکینودرم، ب0 بیوکالست ال 0 سدیمان سدین تکسدیال رو رشدی در اطراف  تصداویر مهاطع میکروسدکوپی سدنگ آهک های سدازند چهل کمان. .2شدکل 

ل سیلیس ث0 انحالاسدتیلولیت با دامنه کوتاه،  0 میکریتی شدن بیوکالست ها همراه با تخلخل قالبی، ت0 انحالل دانه های کوارتز همراه با تخلخل قالبی، 

پرشدگی توسط رسوبات پیرامون، حفاری توسط موجودات و قرمز(، ج0  آلیزاریناه با جانشدینی دولومیت در اطراف دانه های سدیلیسی )رنگ آمیزی با همر

 ه0 فابریک ژئوپتال، ح و خ0 شکستگی و پرشدگی توسط سیمان کلسیتی دارای زمینه دولومیتی.
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 کمانتوالی پاراژنتیکی رسوبات کربناته سازند چهل 
با توجه به تمام داده های بدسدت آمده از مطالعات صدحرایی و آزمایشگاهی نظیر پتروگرافی، کاتدولومینسانس و رنگ آمیزی در 

که به آن ها اشاره شد می توان تاریخچه دیاژنتیکی این رسوبات را تفسیر نمود سنگ های آهکی و دولومیتی سازند چهل کمان 

شدواهد موجود نشدان می دهد که رسوبات کربناته سازند چهل کمان در ناحیه مورد مطالعه پاراژنتیکی آن را ارائه کرد. و توالی 

، تدفینی و باال آمدگی قرار گرفته اند که در زمان های مختل  این رسوبات را تحت تاثیر ثرار داده جویدر چهار محیط دریایی، 

 (.1جدول اند )

 

 در منطقه مورد مطالعه توالی پاراژنتیکی سنگ آهک های سازند چهل کمان .1جدول 

 

 

 نتیجه ییری

های دیاژنزی از جمله سددیمانی شدددن، فشردگی، فرآیندسدنگ های کربناته سدازند چهل کمان پس از رسدوبگذاری تحت تاثیر 

ی و پرشدگی فابریک ژئوپتال و شکستگدولومیتی شدن، آشفتگی زیستی، سیلیسی شدن، تی شدن، نئومورفیسم، انحالل، یمیکر

ی تمیکریهای فرآیند ها در چهار محیط دریایی، جوی، تدفینی و باال آمدگی انجام شددده اسددت.فرآینداین قرار گرفته اند.  رگه ها

و رشدی( در مرحله دیاژنز دریایی، نئومورفیسم، انحالل و برخی شددن، تشدکیل دولومیت و برخی سدیمان ها )سدین تکسیال ر

در شددرایط جوی اتفاق افتاده اسددت. همچنین فشددردگی فیزیکی و شددیمیایی و برخی سددیمان ها در مرحله دیاژنز ها سددیمان 

 حله باال آمدگی اتفاق افتاده است.و توسعه شکستگی ها و پرشدگی در مر ،تدفینی
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