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 چکیده
در  ،ايگن بخگش  رر بگر  ؤهاي دياژنزي م فرايند به مقاي ه گيرد. اين مطالعه می در بردر خليج فارس و حوضه زاگرس اي را  گ ترده نیمخازن هيدروکرب ،بخش بااليی سازند داالن

است. سگرس تگثرير ديگاژنز بگر ژئوشگيمی       نگاري بررسی شده سن از ديدگاه پرداخته و در آن تاريخچه دياژنتيکی و توالی پاراژنتيکی سطحی  يک برش سطحی و يک برش زير

سگطحی   سی روند فرايندهاي دياژنتيکی در بگرش سگطحی و زيگر   برر است. شدهدر کوه سورمه و خليج فارس مقاي ه  ،هاي اصلی سازنده اين واحد است ل هؤکه از م  ها دولوميت

هگاي   هاي دياژنزي مختلف و روندهاي دياژنتيکی مت اوتی الگی کردنگد. شگواهد حگاکی از ايگن اسگت کگه نمونگه         دهد که سازند داالن در مناالق مورد مطالعه، محيط نشان می

هگايی ماننگد سگد     بخگش  کگم  دستاند، بلکه  رسوباع اين چاه م تقيماً وارد محيط تدفينی نشده ،د. پس از آنان ، ابتدا تحت تارير محيط دياژنتيکی دريايی قرار گرفتهزيرسطحی

هاي کوه سورمه نيز شواهد محيط دياژنز  اند. نمونه وارد محيط دياژنز تدفينی شده ،شده و پس از الی فرايندهاي مربو  به اين محيط جويی تيکليتی ابتدا وارد محيط دياژنئوا

 شدن داللگت بگر پشگت    بلور و سيلي ی هاي تدفينی درشت ها، سيمان اسبی، شک تگی هاي دولوميت زين د. شواهدي چون انواع استيلوليت، وجود سيماننده ی را نشان میدرياي

انگد. مطالعگه ژئوشگيمی اناصگر فراگی       شده جوي ، رسوباع وارد محيط دياژنزفراخاستسر گذاشتن محيط دياژنز تدفينی اميق و باالتر از دماي بحرانی است. پس از آن بر ارر  

 زيرسگطحی هگاي   تري ن بت به نمونه هاي کوه سورمه مقادير پايين در نمونه Sr و Naدهد. دو انصر  خوبی نشان می سورمه را به کوه هاي  ر نمونهبجوي ، تثرير دياژنز  ها دولوميت

و  Fe باالتر بودن ميزان دو انصگر  ،ديگر سوياست. از  جويبودن ميزان آنها در آبهاي  اين دو انصر و پايين 4از و کمتر  دهد که اين امر به دليل ضريب ت کيک پايين نشان می

Mn 44بودن ضريب ت کيک اين اناصر )مثالً  و باالجوي در آبهاي  يادشدهر صتر بودن ميزان دو ان هاي سطحی ن بت به زيرسطحی به دليل پايين در نمونه< Mn.است   

 

 فرايندهاي دياژنتيکی، ژئوشيمی، کوه سورمه، خليج فارس هاي كلیدي: واژه

 

 

 

 مقدمه -3

 

دار در  هگاي مخزنگی گگاز    ترين اليه بخش بااليی سازند داالن يکی از مهم

اين بخش بگه الگور امگده شگامل      .هايی از زاگرس و خليج فارس است بخش

هگاي تبخيگري اسگت.     اليگه  و دولوميت همگراه بگا ميگان    سن  آهک تناوبی از

هاي  اي روي اين سازند انجام شده است که از جنبه تاکنون مطالعاع گ ترده

تگوان بگه    انگد کگه از آن جملگه مگی     مختلف به بررسگی ايگن سگازند پرداختگه    

Kashfi, (1992)و  4173انی )گربگ  ، 4171پور ) ، لطف 4181) ،، کاووسی

 ، اين گگاالکو و Sharland et al., 2001شگگارلند و همکگگاران ) ، 4171

 Moradpour ، مرادپور و همکاران )Insalaco et al., 2006همکاران )

et al., 2008 پگور و همکگاران     ، رحگيم(Rahimpour-Bonab et al., 

  اشاره کگرد.  4131) ،پرهام و کمالی و  4134) ،و همکارانکمالی   ،2010)

 سگطحی  هاي دياژنزي مورر بر اين بخش در يک بگرش  فراينددر اين پژوهش 

در يکگی  و يک برش زيرسگطحی  خورده  کوه سورمه در ناحيه زاگرس چيندر 

 مطالعه شده و با يکديگر مقاي ه شده است.  از ميادين گازي در خليج فارس 

 

 جغرافیایی مناطق مورد مطالعه موقعیت -3
 

در  ،جنگوب شگرق در حوضگه زاگگرس     -کوه سورمه با روند شمال غگرب 

 11کيلگومتري جنگوب شگيراز و     436کيلومتري شمال خليج فگارس و   464

قگرار گرفتگه اسگت. مختصگاع      غربگی فيروزآبگاد    کيلومتري جنگوب و جنگوب  

ت. در ايگن  ار  شمالی اسگ  37° 16'الول شرقی و  43° 33'جغرافيايی آن 

ترين نقطه منطقگه   متر از سطح دريا مرت ع 3316ناحيه کوه سورمه با ارت اع 

. چاه مورد مطالعه در خليج فارس و در جنوب غربی بندر ا گلويه واقگع   است

 . 4)شکل  شده است
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 رن  و موقيعت برش زيرسطحی با م تطيل قرمز رن  مشخص شده است. هاي مورد مطالعه. موقعيت برش سطحی با م تطيل سياه برش موقعيت جغرافيايی -4 شکل

 

 شناسی سازند داالن چینه -1
 

)دو بخش آهکی در بگاال و  متمايز بخش  از سهداالن مقطع نمونه سازند 

 ،زاده تشگکيل يافتگه اسگت )درويگش      پايين و يک بخش انيگدريتی در وسگط  

  دار، دولوميگت  آهک ف يل شامل سن . واحد داالن زيرين  3)شکل   4173

 ميگانی  هاي دولگوميتی واحگد   ليتی و آهکئوهاي ا آهک ،اي اليه تا توده ضخيم

داالن بااليی شامل تناوبی و دار  چهاي ضخيم انيدريت و دولوميت گ از اليه نار

مگرز بگااليی ايگن    تشکيل شده اسگت.  هاي متوسط اليه  و آهک  ها از دولوميت

که مگرز زيگرين بگا سگازند      کنگان ناپيوسته در صورتی یسازند با سازند کربنات

  . 4183فراقان تدريجی و هم از است )مطيعی، 

 

 

 (Moradpour et al., 2008)  ،با تغييراتی از مرادپور و همکاران نگاري سازند داالن ستون چينه -3 شکل
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 هاي مطالعه وشر -4
 

به منظور بررسی فراينگدهاي ديگاژنتيکی بخگش بگااليی سگازند داالن از      

است اده شگده   متري سانتی 16نمونه با فواصل حداکثر  146و متر مغزه  446

 16نمونه با فاصله حداکثر يک متر و حداقل  376 برش کوه سورمهدر است. 

بگه   سرخها پس از تهيه با محلول آليزارين  نمونه همه. برداشت شدمتر  سانتی

 گگذاري  آميزي شدند. در ايگن مطالعگه، نگام    رن  Dickson, (1965) روش

و بگگراي  Dunham, (1962)بنگگدي  ردهبگگر اسگگاس  هگگاي آهکگگی سگگن 

 Gregg and Sibley, (1984) ،Sibleyبندي بافتی  رده، از ها دولوميت

and Gregg, (1987)  و(Mazzullo, (1992     و بگراي انگدازه بلورهگاي

بگه منظگور بررسگی     است اده شده است. Folk, (1974)دولوميت از مقياس 

توسگط  انتخگاب و در پژوهشگگاه صگنعت ن گت     نمونه  0هاي ريزبلور  دولوميت

انجگام   بگه منظگور   ،بگر ايگن   افگزون  .دشگ برداري  اکسکروسکوپ الکترونی مي

پگس از تهيگه پگودر    انتخاب شگد و   نمونه دولوميت 40 ،مطالعاع ژئوشيميايی

در آزمايشگگاه پژوهشگگاه صگنعت     ICPبا دستگاه  ،زشکیرمته دندان وسيله به

 تجزيه شدند.ن ت 

 

 هاي رسوبی ها و محیط رخساره -3
 

مطالعاع پيشين بر روي رخنمگون سگازند داالن در ناحيگه کگوه سگورمه      

از  یبزرگ کربنگات  سکوياي مربو  به يک  کمربند رخ اره 4حاکی از وجود 

بنگدي   ردهاي شناسگايی و   گگروه رخ گاره   3نوع رمپ است کگه در چگارچوب   

  . 4171 ،پور اند )لطف شده

 سگن   گگل فن تگگرال    اي، هاي ابارتند از: انيدريگگت اليگگه   اين رخ اره

  دولوميتی همگراه بگا قالگب    سن  گل و ندستونياستروماتوليت با ،دولوميتگی

هاي با شدع تبخير بگاال   هاي کشندي و الگون در پهنه که هاي تبخيري کانی

داراي  وک گتون تگا پک گتون     رخ گاره هاي الگونی با  اند. محيط تشکيل شده

يگد،  ئويهگاي ا  شود، رخ گاره  یالگونی شناخته م هاي اسکلتی موجوداع خرده

يگد  ئويهگاي اسگکلتی الگگونی، ا    پلوئيد گرين تون دانه ريگز، همگراه بگا خگرده    

آواري  آواري زي گت   درونگرين تون دانه ريز با تخلخگل قگالبی و گرين گتون    

هاي سدي کربناته ه گتند   تره محيطاي بيانگر  دانه دانه درشت با تخلخل بين

هگاي دريگاي بگاز     االيی برخوردارنگد. رخ گاره  که در سازند داالن از گ ترش ب

درياي باز همراه با آش تگی هاي اسکلتی  داراي خرده شامل رخ اره وک تون

 شود. زي تی می

هگگاي موجگگود در چگگاه مگگورد مطالعگگه شگگامل دولومادسگگتون و  رخ گگاره

هگاي کشگندي گگرم و     دولواستروماتوليت بايندستون مربو  به محگيط پهنگه  

ی و پک تون بيوکل گتی تشگکيل شگده در محگيط     خشک، وک تون بيوکل ت

يدي تشگکيل شگده در   ئويبيوک تی و گرين تون ا ييدئويالگون، گرين تون ا

يگدي بيوک گتی اينتراکل گتی کگه در     ئهاي زير آبی، گرين گتون اا  محيط تره

 هاي سدي زير آبی تشکيل شده است.حواشی رو به درياي تره

 

 هاي دیاژنزي فرایند -2
 

 فرايندهاي دياژنزي در اين واحد ابارتند از آش تگی زي گتی، ترين  همم

، انگواع فراينگدهاي   ريختیشدن توسط موجوداع ميکروسگکوپی، نگو   ميکريتی

شگدن، تگراکم،    شگدن، انيگدريتی   شگدن، سيلي گی   جانشينی شامل دولگوميتی 

 شدن و انحالل است.   سيمانی

 

 آشفتگی زیستی -2-3
 

هگاي زيرزمينگی    صگورع ح گر داالن   به شده اين فرايند در مقاالع مطالعه

تغييگر   صگورع  هبگ گگاه   ،آنهگا  وبارهدر رسوباع نرم و پرشدن د جاندارانتوسط 

صورع ت گاوع در تجمگع    هدر مواردي ب و صورع تيره و روشن رن  رسوباع به

ايگن فراينگد در کگوه سورمگگه      ها قابل شناسگايی اسگت.   در نمونه آوارها زي ت

صگورع   هو درياي بگاز بگ   الگونبو  به محيط هاي مر امده در رخ اره الور به

 دوبگاره در رسوباع نگرم و پرشگدن   جانداران هاي زيرزمينی توسط  ح ر داالن

هگاي مربگو  بگه چگاه مگورد مطالعگه، بيشگتر         در نمونهد. شو آنها مشخص می

  .Cو  A  ،B-1شود )شکل  صورع تغيير رن  رسوباع ديده می هب

 

 شدن میکریتی -2-3
 

هگا از   در تعگداد کمگی از آلگوکم    ،هاي مگورد مطالعگه  نمونهدر اين فرايند 

بااب تشکيل پوشش ميکريتی شده است. ادامه ، خارپوستانهاي  جمله خرده

هگاي   خگرده  ائوييد، شود. ناين فرايند بااب شده کل آلوکم با ميکريت جانشي

هگا ديگده    صورع کگامالً ميکريتگی در نمونگه    هب داران روزنو بعضی خارپوست 

تگا   آواري زي تهاي متعددي چون وک تون  اين فرايند در رخ اره د.نشو می

هگاي سگدي    يد گرين تون حواشی الگونی ترگه يپلو ائوييدپک تون الگونی يا 

بگرش  در هاي برش کوه سگورمه و هگم    و هم در نمونه شود ديده می فراوانی به

هگاي   خگاالر گ گترش کمتگر رخ گاره     هاما بگ  سطحی قابل شناسايی است زير

هگا کمتگر    شده در اين نمونگه  هاي ميکريتی نی در برش زيرسطحی، آلوکمالگو

 .  D-1شود )شکل  ديده می
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آش تگی زي تی   Cو  Bکوه سورمه.   صورع ح ر داالن زيرزمينی در نمونه آش تگی به  Aهاي مورد مطالعه.  شدن و آش تگی زي تی در نمونه فرايندهاي ميکريتی -1 شکل
 قرمز  در نمونه سطحی هاي ها )فلش  شدن کامل دانه پوشش ميکريتی )فلش سبز  و ميکريتی  Dهاي زيرسطحی.  صورع تغيير رن  رسوباع در نمونه به

 

 جانشینی -2-1
 

شگدن،   شگدن، انيگدريتی   صگورع سيلي گی   هاين فرايند به الور گ ترده ب

 :شوند یبحب م زير شود که در می هديد زدايی شدن و دولوميت دولوميتی

 

 شدن یسیلیس -2-4
 

هاي کوه سورمه به ميزان کگم و بگه دو صگورع     فرايند تنها در نمونه اين

تگا    A-1 )شگکل  دار صورع بلورهاي منظم و شگکل  هشود: الف  ب مشاهده می

ها تشگکيل شگده    کوارتز که در فضاي داخل شک تگی  B-1 )شکلشکل  بی

هگايی   آوار زي تاست. ب  جانشينی انتخابی بخشی تا کامل سيليس به جاي 

شگدن در    . سيلي گی C-1 اي )شگکل  و دوک گگه خارپوسگتان  ، بازوپايان مانند

 بايگد در شگدن   سيلي ی از آنجا کهنشده است.  ههاي زيرسطحی مشاهد نمونه

در ارتبگا    گرمگابی بگا سگياالع    اين فراينگد احتماالً د دماهاي باال صورع گير

را فگگراهم نماينگگد  يادشگگدهتگگا ايگگن سگگياالع دمگگاي الزم بگگراي فراينگگد  اسگگت

(Marfil et al., 2005). 

 

 دنش میتیدولو -2-3
 

هگاي کگوه سگورمه و     ي مختلف در نمونهها و فابريک ها دولوميت به شکل

 ،ها ابارتنگد از: دولوميکريگت   شود. اين دولوميت سطحی مشاهده می ش زير بر

هگاي   آهکگی، دولوميگت  زمينگه  هاي پراکنده در  دولوميکرواسراريت، دولوميت

سگيمان  و اسگبی   هگا، دولوميگت زيگن    جانشينی، دولوميت مجگاور اسگتيلوليت  

سطحی به قگرار زيگر    ها در برش سطحی و زير دولوميتی. ت اوع اين دولوميت

 است:  

انگدازه   و هگم  دار تا شگکل  شکل بی ،داراي بلورهاي ب يار ريز دولوميکريت

اي فابريگک  سگن  شگگده اسگت و دار     هاي زمينگگه  بوده که جانشين ميکريت

و هاي تبخيگري   هاي باقيمانده از کانی هاي ميکروبی، ح ره فن ترال، فيالمنت

 یهگايی دولومادسگتون   اين نوع دولوميت در تگوالی  هاي انيدريتی است. گرهک

هگاي انيگدريت قگرار دارد. نگوع دوم دولوميگت       اي بگا اليگه   اليگه  صورع بگين  هب

هگا    دولوميکريگت  دوبگاره دولوميکرواسراريت است که از تبلور  ،شناسايی شده

آهکگگی نيگگز از  زمينگگه هگگاي پراکنگگده در   تشگگکيل شگگده اسگگت. دولوميگگت  

و شگروع فراينگد جانشگينی آهگک      هاي موجود و قابل مشاهده است دولوميت

هاي اخير هم در بگرش سگطحی    . دولوميتدهد وسيله دولوميت را نشان می هب

بگا ايگن ت گاوع کگه فراوانگی دولوميکريگت در       دارد.  و هم زيرسگطحی وجگود  

هگاي سگطحی    ه در نمونگه کگ  هگاي زيرسگطحی بيشگتر اسگت. در حگالی      نمونه

ي دولوميت در آنها شروع شده اسگت  گزار هايی که فرايند ه ته دولومادستون

 ،آهکگی زمينه هاي پراکنده در  خورد و به ابارتی، دولوميت چشم می بيشتر به

 6لوميت نيز بين وسيله دو هان و درصد جانشينی بزرند. ميفراوانی بيشتري دا

ها غالبگاً   هاي زيرسطحی دولومادستون ير است. اما در نمونهدرصد متغ 466تا 

آنهگا بيشگتر    هگاي انيگدريت در   گرهکاند و فراوانی  با دولوميت جانشين شده

رسگوباع تبخيگري ه گتند کگه در شگرايط آب و      هگا   گرهکاست. از آنجا که 

وجود آنها نشگانه شگرايط آب و هگوايی     ،شوند گرم و خشک تشکيل میهواي 

دهنده اين است کگه در زمگان    نتيجه اين ت اوع نشان گرم و خشک است. در

تري در محدوده خليج  ها، آب و هواي گرم و خشک تشکيل اين نوع دولوميت

 فارس امروزي حاکم بوده است.
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طالعگه مشگابه اسگت. امگا     هاي مورد م در نمونه ،شدن جانشينی دولوميتی

الور امده  ههاي زيرسطحی ب هاي قالبی در نمونه هاي پرکننده تخلخل سيمان

 تیيکل گ صورع سيمان  ههاي کوه سورمه ب اما در نمونه ،انيدريت فراگير است

هگاي   ها و تخلخگل  که فضاهاي خالی موجود مانند شک تگی بلور است درشت

 .انحاللی را پر کرده است

 

 اسبی زین دولومیت -2-2
 

هاي مختلف با خاموشی موجی، هم  شکل، در اندازه اين نوع دولوميت بی

 ديگگر و  ائوييگدها صگورع جانشگينی در    و هم بگه  ها هصورع سيمان در ح ر به

پايين واحگد   بخشدر   E  (Marfil et al., 2005 و  D-1)شکلها  آلوکم

نوع دولوميت در  فراوانی اين داالن بااليی در کوه سورمه قابل تشخيص است.

حجم سگن  را   درصد 46ها تا  نمونه برخیزياد است و در  يادشدههاي  نمونه

ده شگ مشگاهده ن  هاي چاه مورد مطالعه اما در نمونهدهد،  به خود اختصاص می

 ,Kamaliشگده پيشگين )   بر اساس مطالعگاع انجگام   يادشدهاست. دولوميت 

گگگراد شگگکل  درجگگه سگانتی  446تگگا  06بگاالتر از   دمگگاياحتمگاالً در    1995

اين  .استزايی نيز مقارن  که اين دما با پنجره ن ت .(Ahr, 2008) گيرد می

دهنده اين است که رسوباع واحگد داالن بگااليی در ناحيگه کگوه      له نشانئم 

سورمه امق تدفين بيشتري الی کگرده و تحگت تگثرير دمگاي بگاالتري قگرار       

 اند. گرفته

 

 ها هاي مجاور استیلولیت لومیتدو -2-7
 

اي  اندازه به رن  قهگوه  دار و هم شکل ها داراي بلورهاي نيمه اين دولوميت

  . F-1 شگوند )شگکل  میها ديده  به الور موضعی در االراف بعضی استيلوليت

هگا قابگل    اين دولوميت تنها در چاه مورد مطالعه و در تعداد معدودي از نمونه

 مشاهده است.

 

 

بلورهگاي   B)دار کگوارتز.   بلورهاي شگکل A) هاي کوه سورمه است .  مربو  به نمونه Eتا  Aهاي مورد مطالعه. )تصاوير  شدن در نمونه شدن و دولوميتی فرايند سيلي ی -1 شکل

هاي کگوه   هاي انحاللی در نمونه صورع پرکننده ح ره اسبی به دولوميت زينD) اي با چرع.  جانشينی صدف يک دوک هC) شده در شک تگی.  شکل کوارتز تشکيل دار تا بی شکل

 هاي زير سطحی ي مجاور استيلوليت در نمونهها دولوميت F) اي. اسبی درون حجره يک دوک ه ين سيمان دولوميت زE) سورمه. 

 

 شدن انیدریتی -2-8
 

 ائوييگد هايی مانند  آلوکمو  زمينه سن جانشين  ،در اين فرايند انيدريت

برجاي مانده است. اين فراينگد   قبلی تبافشده و تنها آراري از  آوارها زي تو 

وسگيله   هشگود. جانشگينی بگ    مگورد مطالعگه ديگده مگی    هاي چاه  تنها در نمونه

وسيله چرخش به سمت پايين  هه دياژنز تدفينی بيانيدريت در الی مراحل اول
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 دهد. هاي متخلخل و تراوا رخ می شورابه غنی از سول اع در کربناع

 

 زدایی لومیتوشدن یا د كلسیتی -2-3
 

ه مشگاهده  هگاي کگوه سگورم    اين فرايند به ميگزان کگم و تنهگا در نمونگه    

پگس از   فراخاستدولوميت به الت  لوزوجهید. در اين فرايند بلورهاي شو می

اند. اامل اصلی ايجاد اين پديده ن گوذ آبهگاي    تدفين با کل يت جانشين شده

ويژه سول اع کل يم و تماس با دولوميگت اسگت،    ها به از داخل سول اعجوي 

 فراخاسگت دليگل   ، بگه غنی از کل يمجوي با آبهاي   همچنين تماس دولوميت

 ی باشد.زداي لوميتوتواند دليل ديگر د می

 

 شدن سیمانی -2-33
 

هاي واحگد داالن بگااليی منجگر بگه تشگخيص       سن  نگاري سن مطالعه 

هاي مختلف شگده   هاي کل يتی، دولوميتی و انيدريتی با فابريک انواع سيمان

کل گيت   اي، تيغگه  ضگخامت،  سگيمان سگوزنی هگم    شاملها  است. اين سيمان

بلگور، سگيمان دروزي،    محگور، سگيمان کل گيتی درشگت     بعد، سيمان هگم  هم

هاي انيدريتی است. از  سيمان اسبی و سيمان دولوميت زين ،سيمان ميکريتی

محور، در هر  بعد، هم کل يت هم سوزنی، ،اي تيغه ها، سيمان ميان اين سيمان

لگور، سگيمان   ب هاي کل گيتی درشگت   دو برش قابل شناسايی است. اما سيمان

هگاي انيگدريتی تنهگا در يگک      سگيمان  اسبی و ، زيندروزي، سيمان ميکريتی

 .قرار می گيريدبحب  ادامه موردشود که در  برش ديده می

گرين گتون بخگش    ائوييگد هگاي   ضخامت: در رخ اره هم اي تيغهسيمان 

حواشگی رو بگه   آواري  زي گت  آواري درونهاي سدي و گرين تون  مرکزي تره

شگود. در کگوه    مشگاهده مگی   فراوانیويژه در چاه مورد مطالعه به  هبدرياي آن 

هاي گرين تونی کمتر است فراوانی  سورمه با توجه به اينکه گ ترش رخ اره

ضگخامت در االگراف    اين سيمان کمتگر اسگت. ايگن سگيمان بگا حواشگی هگم       

 .  دشو يدها مشاهده میيو پلو ائوييدهاها،  ، دوک هداران روزن مانندهايی  آلوکم

هگگا، در  بعگگد بگگه الگگور امگگده بگگين دانگگه بعگگد: سگگيمان هگگم سگگيمان کل گگيت هگگم

هگا، اسگتراکودها،    اي دوک گه  جانگداران ماننگد  صدف برخی  ها، هح ر درونها،  شک تگی

 شود. ديده می ، در هر دو برشانحاللی هاي هو همچنين ح رداران  روزن

و در  ن گبتاً بگاال  ی فراوانگ بگا  هاي مورد مطالعه  محور: در نمونه سيمان هم

هگگاي متعگگدد قابگگل مشگگاهده اسگگت. ايگگن سگگيمان بگگر روي قطعگگاع  رخ گگاره

جهت با محور بلگوري قطعگاع    که هم اي نهوگبه  ،شود تشکيل می خارپوستان

است. گاهی بلورهاي بزرگی شکل گرفته و قطعاع االراف را نيگگز  خارپوستان 

تر آنهگا   شانگر رشد آرامگيرنگد. اندازه بزرگ اين بلورها ممکن است ن  بر می در

 .(Longman, 1980)بعد باشد  ن بت به سيمان کل يتی هم

 

 بلور  سیمان كلسیتی درشت -2-33-3
 

بعگد،   صورع بلورهاي تقريبگاً هگم   ههاي کوه سورمه اين سيمان ب در نمونه

هاي رانويه موجود در سن  و  الور امده شک تگی ش اف و درشت کل يت به

را پگر کگرده   آوار  زي گت هگاي   و تخلخگل درون دانگه   انحاللیهاي  هگاهی ح ر

شگدن   هاي پايينی اين واحد بگه شگدع دچگار برشگی     که ق مت از آنجااست. 

اي، قطعگاع   صگورع خميگره   هشده است اين سيمان در آخرين مراحل دياژنز ب

هگاي   صگورع رگگه   اين سگيمان بگه   شده را به هم متصل نگه داشته است. خرد

شگود و نقگش    هاي کوه سورمه مشاهده می نمونهغالب کل يتی به فراوانی در 

. بلورهگاي   A-4 هگا دارد )شگکل   ويژه شک تگی ب زايی در کاهش تخلخل به

مشخصه محگيط     نشانه تشکيل با سرات آه ته وlimpidدرشت و ش اف )

هاي چگاه مگورد مطالعگه     . اما در نمونه(Hardwood, 1988)تدفينی است 

 مشاهده نشده است.

 

 دروزي سیمان كلسیت -2-33-3

 

شگود يگک    هاي کگوه سگورمه ديگده مگی     در نمونه بندرعاين سيمان که 

سيمان پرکننده ح ره بوده که اندازه بلورها از ديواره ح گره بگه سگمت مرکگز     

 .   B-4)شکل  شود تر می آن بزرگ

 

 سیمان میکریتی -2-33-1

 

و هاي کوه سورمه اين سيمان در محيط الگگون تشگکيل شگده     در نمونه

هگا و در برخگی مگوارد داخگل      صورع نوار نگازک تيگره االگراف بعضگی دانگه      به

 . ميگزان ايگن سگيمان     C-4 را پوشانده است )شگکل آوارها  زي ت هاي هح ر

اين سيمان شاخص محگيط   تخلخل ندارد. و سهمی در کاهش هب يار کم بود

 .(Hardwood, 1988)اتيک دريايی است يفر

 

 هاي انیدریتی سیمان -2-33-4

 

 ها وجود دارد. در نمونه سه شکلسيمان انيدريتی به 

يگافتگی تصگادفی در    به صورع بلورهاي ريز سگوزنی و کشگيده بگا جهگت     -4

ويژه در بخش پايينی واحد داالن  شود. اين نوع سيمان به ها مشاهده می نمونه

هگگا و تخلخگگل حاصگگل از  بگگااليی در کگگوه سگگورمه فضگگاي داخگگل شک گگتگی 

صگورع تزريقگی بگر ارگر انحگالل       اسگت و احتمگاالً بگه    شدن را پر کگرده  برشی

هگاي زيرسگطحی    در نمونگه  هاي واحد نار وارد اين بخش شده اسگت.  تبخيري

ويگژه در   هو بگ   D-4 )شگکل  توزيع و پراکندگی اين نوع سيمان بيشتر اسگت 

 شود. ديده می فراوانی ه هاي به سمت باال کم امق شونده ب توالی

اسگراري کگه بگه الگور تگثخيري فضگاي خگالی        صورع بلورهاي درشگت   به -3

اين سگيمان تنهگا    . E-4)شکل  اي را پر کرده است اي، قالبی و ح ره دانه بين

 شود.   هاي چاه مورد مطالعه و به ميزان کم يافت می در نمونه

يک يگا چنگد بلگور     که در اين حالت، انيدريت ازبه صورع سيمان فراگير،  -1

بگر   يا بيشتر تشکيل شده که چنگدين دانگه را در  متر  بزرگ با ابعاد چند ميلی

 . اين سيمان به ميگزان فگراوان در   F-4 )شکل (Tucker, 1991)گيرد  می

در کگاهش تخلخگل    ب زايیهاي چاه مورد مطالعه مشاهده شده و نقش  نمونه

 . داي دار اي و ح ره دانه هاي بين ويژه تخلخل به

 

 فابریك ژئوپتال -2-33

 

هگاي مطالعگه شگده کگوه      هاي الگونی نمونگه  ر رخ ارهاين فابريک تنها د
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ويگژه در پوسگته     هاي ف يلی به سورمه ديده شده است. اين فابريک در پوسته

  تشکيل شده اسگت. فصگل مشگترک گگل و سگيمان      C-4 )شکل پايان شکم

 دهد. ذاري را نشان میگاسراري، سطح اوليه رسوب کل يت

 

 
صورع پوشگاننده   سيمان ميکريتی به  Cسيمان کل يتی دروزي.   Bبلورهاي درشت کل يت اسراري پرکننده شک تگی.   A .هاي مورد مطالعه انواع سيمان در نمونه -4شکل 

سيمان انيدرتی متشگکل    Dبعد پر شده است )فلش قرمز .  آوار )فلش سبز . فابريک ژئوپتال درون صدف تشکيل شده و بخش بااليی با سيمان کل يت هم ديواره درونی زي ت
 سيمان انيدريت فراگير )انواع سيمان در شکل با فلش نشان داده شده است   Fاي.  دانه در فضاي بين شده بلور انيدريت اسراريتی متبلور  Eاز بلورهاي کشيده. 

 

 انح:ل -2-33
 

اي بااب تشگکيل   هاي چاه مورد مطالعه به الور گ ترده انحالل در نمونه

هگگاي  در رخ گاره  ائوييگگدهاحاصگل از انحگالل     A-0)شگگکل تخلخگل قگالبی   

گرين تون شده است. فرايند انحالل تحگت تگثرير    ائوييدگرين تونی از جمله 

اشباع جوي رخ داده است. افزايش انحگالل سگبب تبگديل تخلخگل     زيرآبهاي 

اي شگده اسگت. ايگن فراينگد نقگش ب گيار مهمگی در افگزايش          قالبی به ح ره

هگاي قگالبی     خلخلهاي کوه سورمه نيز ت کي يت مخزنی داشته است. در نمونه

 شود.   ديده می فراوانیبه    B-0)شکل  و ح راع انحاللی

 

 شدن برشی -2-31
 

نار حاوي  اضودر کوه سورمه از آنجا که بخش زيرين داالن بااليی يعنی 

جگوي  ويژه تبخيري )انيدريت  است، تحت تثرير دياژنز  و به یهاي کربنات اليه

خالی شدن فضگاي زيگرين واحگد     دچار انحالل در مقياس وسيع شده و بااب

ارر وزن خود فرو ريخته و  بررويی  هاي اليهداالن بااليی شده است. در نتيجه 

 evaporite solution)ها هايی از نوع ريزش به دليل انحالل تبخيري برش

collapse) هاي پايينی واحگد داالن بگااليی در    تشکيل شده است. در بخش

شگود. امگا بگا     مشاهده مگی  فراوانیصل به شدن و تخلخل حا کوه سورمه برشی

يابگد. در   دور شدن از مرز داالن بااليی با نار ميزان اين تخلخل نيز کاهش می

هايی اين تخلخل با سيمان انيدريتی و دولوميتی پگر شگده يگا کگاهش      بخش

تواند تخلخل را افگزايش دهگد    شدن می  . برشی Dو  C-0 يافته است )شکل

زايگی شگود    يگا ميزبگانی بگراي کانگه     بنراي هيگدروکر که مخزنی بگ  اي گونهبه 

(Moore, 1989)   اين فرايند با اينکه در برش کوه سورمه تخلخگل برشگی .

هگاي   وسگيله تزريگق شگوراب    هبگ  ايجادشدهبااليی ايجاد کرده است اما تخلخل 

 هاي واحد نار کاهش يافته است. حاصل از انحالل تبخيري

فراينگگدهاي دياژنتيگگک در بگگرش کگگوه سگگورمه و بگگرش     4در جگگدول 

 شده است.مقاي ه زيرسطحی 
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  Dو  C. تخلخل انحاللی در نمونه کوه سورمه  Bزيرسطحی.   آوارها در نمونه و زي ت تخلخل قالبی حاصل از انحالل ائوييدها  Aشدن.  فرايندهاي انحالل و برشی -0شکل 

 هاي کوه سورمه شدن در نمونه برشی

 

 

 مقاي ه فرايندهاي دياژنتيک در برش کوه سورمه و برش زيرسطحی -4جدول 

 برش سطحی )كوه سورمه( فرایندهاي دیاژنزي
برش زیرسطحی )میدانی در 

 خلیج فارس(

 جانشینی

 - * شدن سيلي ی

 * - شدن انيدريتی

 - * یزداي لوميتود

 دولومیتانواع 
 - * اسبی دولوميت زين

 * - ها دولوميت مجاور استيلوليت

 انواع سیمان

 - * بلور سيمان کل يت درشت

 - * سيمان دروزي

 - * سيمان ميکريتی

 * - انيدريتیسيمان 

 

 - * شدن برشی

 - * فابريک ژئوپتال

 - * شک تگی
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 تاریخچه دیاژنتیکیه ئارا -7
 

رسد کگه سگازند    با توجه به روند فرايندهاي دياژنتيکی چنين به نظر می

هاي ديگاژنزي مختلگف و رونگدهاي     هاي مورد مطالعه، محيط داالن در محيط

هگاي چگاه مگورد مطالعگه، فراينگدهايی چگون        مت اوتی الی کردند. در نمونگه 

مت داللت بگر الگی   ضخا شدن و سيمان حاشيه هم آش تگی زي تی، ميکريتی

. بگا توجگه بگه شگواهدي چگون انحگالل گ گترده و        داردمحيط دياژنز دريايی 

هگاي مربگو  بگه     اي و تشکيل انواع سيمان هاي قالبی و ح ره تشکيل تخلخل

تگوان   ترتيب تقدم، تثخر فرايندها می   وغيرهبعد و  اي، هم )تيغهجوي محيط 

دياژنز دريايی م گتقيماً  نتيجه گرفت که رسوباع اين چاه پس از الی محيط 

ائگوليتی  هگايی ماننگد سگد     اند، بلکه حگداقل بخگش   وارد محيط تدفينی نشده

(Shoal)  شگده و پگس از الگی فراينگدهاي     جگوي  ابتدا وارد محيط دياژنزي

 اند. مربو  به اين محيط وارد محيط دياژنز تدفينی شده

ان هاي کوه سورمه نيز شواهد الگی محگيط ديگاژنز دريگايی را نشگ      نمونه

هگاي دولوميگت    دهد. آرار و شواهدي چون انواع استيلوليت، وجود سيمان می

شگدن   بلگور و سيلي گی   هاي تگدفينی درشگت   ها، سيمان اسبی، شک تگی زين

سر گذاشتن محيط دياژنز تگدفينی اميگق و بگاالتر از دمگاي       داللت بر پشت

، (Uplift)رسگگوباع  فراخاسگگتاسگگت. پگگس از آن بگگر ارگگر  (CRT)بحرانگگی 

هاي قالبی  اند. انحالل و تشکيل تخلخل شدهجوي رسوباع وارد محيط دياژنز 

هگاي ايگن    آراگونيت به کل گيت، تشگکيل انگواع سگيمان     نوريختیاي،  و ح ره

 .بعد در اين محيط رخ داده است  محيط مانند دروزي، هم

 

 مطالعات ژئوشیمیایی -8
 

دولوميت انتخاب و پگودر  نمونه  40به منظور انجام مطالعاع ژئوشيميايی 

ده و بگراي تعيگين   شگ تهيگه   (dental drill)وسيله متة دندانرزشکی  هآنها ب

در آزمايشگاه پژوهشگگاه صگنعت ن گت     ICPاناصر اصلی و فرای با دستگاه 

 ,Na)، اناصر فراگی  (Ca, Mg)ند. گ تره مقادير اناصر اصلی شد تجزيه

Sr, Mn, Fe) ه اسگت. بگه منظگور    گيگري شگد   اندازه  یبرح ب درصد جرم

اند.  محاسبه شده ppmمقادير بعضی از اناصر بر ح ب  تجزيهمقاي ه نتايج 

 آمده است. 3نتايج حاصل در جدول 

 

 تركیب عنصري -8-3
 

هگگا بگگه ترکيگگب سگگياالع  ترکيگگب اناصگگر اصگگلی و فراگگی در دولوميگگت

ديگاژنتيکی يگا ن گبت آب بگه سگن  و       سگامانه ساز، درجه باز بودن  دولوميت

 Tucker and)ضگگگريب توزيگگع اناصگگگر در دولوميگگت ب تگگگگی دارد   

Wright, 1990) . ها به  ترکيب اناصر اصلی و فرای در دولوميتهمچنين

سگاز )شگيرين،    توجهی به دليل ترکيب مت اوع سياالع دولوميگت  مقدار قابل

 ,Behrens and Land)العگاده شگور  متغيگر اسگت     شور، دريايی، فگوق  لب

1972; Kretz, 1982; Rao, 1996)    ب گيار . در آبهاي دريگايی شگور تگا 

پگايين   Feو  Mnکه مقاديگر  باال در حالی Naو  Ca ،Mg ،Srشگور مقادير 

پاييگگن در   Naو  Ca ،Mg ،Srاست. براکس در آبهگاي شيگگرين مقاديگگر    

  .4171 ،باالست )آدابی Feو  Mnکه مقاديگر  حالی

 

 هاي زيرسطحی  نمونه :Aهاي کوه سورمه،  : نمونهSWها ) ميزان اناصر اصلی و فرای دولوميت -3جدول 

Sample 

No. 

Ca 

mass3/
3 

Mg 

mass3/
3 

Sr 

ppm 

Na 

ppm 

Mn 

ppm 

Fe 

ppm 

A.823 20 8 100 900 100 800 

A.841 18 7.9 100 900 100 1400 

A.855 23 4 200 800 100 300 

A.504 19 7.9 100 900 100 100 

A.501 19 7.5 100 900 100 100 

A.554 23 5.8 300 900 100 100 

A.790 20 6.4 1000 700 100 700 

A.840 19 7.5 300 300 100 1000 

SW.7 21 6.6 100 500 200 700 

SW.22 21 6.6 100 400 200 1000 

SW.23 20 6.6 400 400 100 2000 

SW.37 20 7.9 100 900 200 1600 

SW.41 21 7.4 100 800 200 1200 

SW.55 20 6.9 100 600 300 1400 

SW.56 20 6.7 100 600 200 2600 

SW.59 22 6.7 100 700 200 1800 
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 عناصر اصلی -8-3-3
 

 كلسیم و منیزیم -8-3-3-3
 

در سگگياالع  Ca/Mgهگگا بگگه ن گگبت   در دولوميگگت Mgو  Ca تمرکگگز

تواند از سياالتی که  . دولوميت می(Sass and Bein, 1988)ب تگی دارد 

 تشگگکيل شگگود.متغيگگر اسگگت،  46تگگا  4آنهگگا بگگين حگگدود  Ca/Mgن گگبت 

 يومتريکاسگتو م اوي باشد دولوميت  در آن Mgو  Caدولوميتی که ميزان 

  47بگين   Caهگاي مگورد مطالعگه ميگزان      در نمونه شود. آل ناميده می يا ايده
 درصگد   7تگا   درصگد   1بگين   Mgدر تغيير است. ميگزان   درصد  31تا  درصد

حگاکی از دور بگودن    يادشگده کنگد. مقگادير      تغيير مگی درصد  3/0)ميانگين 

اسگت، ماننگگد    (less stoichiometric)يومتري کدولوميت از حالت اسگتو 

يک که اغلب داراي نظگم  يي هولوسگن و سنوزوکشندهاي  هاي پهنه دولوميت

 ,Land)يومتري پگگايين ه گتند  کو اسگگتو (Poorly ordered)ضگعيف  

1985; Mazzullo, 1992). 

 

 عناصر فرعی  -8-3-3
 

 (Sr)انسیم استر -8-3-3-3
 

تگگرين اناصگگر فراگگی اسگگت کگگه در مطالعگگاع  استران گگيم يکگگی از مهگگم

. (Veizer, 1983; Land, 1985) استژئوشيميايی بيشتر مورد است اده 

موجگوداع زنگده و    ین گيم در اسگکلت کربنگات   ابه اين دليل کگه انصگر استر  

هاي آراگونيتی و شبکه بلوري آراگونيت جانشين انصگر   الور در سيمان همين

Ca شود می (Bathurst, 1987شناسگی   کانیميزان اين انصر با    بنابراين

هگا کمتگر از    ها ارتبا  م تقيم دارد و مقدار استران گيم در دولوميگت   کربناع

هگاي اهگد حاضگر بگين      در دولوميت Sr. مقدار (Rao, 1996)هاست  آهک

 . ميگزان انصگر   4171ام در تغيير است )آدابگی،   پی پی 1466تا  446ود حد

ام )ميگانگين   پگی  پگی  166تا  466هاي مورد مطالعه بين  استران يم در نمونه

هاي رخنمون کوه  ام  در تغيير است. تغييراع اين انصر در نمونه پی پی 366

هگاي   ر نمونگه ام و د پگی  پی 434ام و ميانگين  پی پی 166تا  466سورمه بين 

ام اسگت. ايگن    پگی  پی 384ام با ميانگين  پی پی 4666تا  466زيرسطحی بين 

 Partition)اسگت. چگون ضگريب توزيگع     جگوي   امر به دليل تگثرير ديگاژنز  

Coefficient)  ب يار پاييگگن اسگت، در نتيجگگه    جوي استران يم در آبهاي

انگد بگه    ر گرفتگه قگرا جوي هايی که تحت تثريگر دياژنگز  ميگزان آن در کربناع

)شگکل   (Winfield et al., 1996)يابد  اي کاهش می ميزان قابل مالحظه

8.  

ايگن امگر    کگه  دهگد  نشان مگی  استران يم ppm 4666 ميزانيک نمونه 

 شگگور ب گگيارنشگگين شگگدن از مايعگگاع   توانگگد بگگه دليگگل تگگثرير و تگگه    مگگی

(hypersaline)  باشد(Tucker and Wright, 1990). 

 

 

تر از  اند پايين  قرار گرفتهجوي هاي سطحی که تحت تثرير دياژنز  ن يم در نمونهاهاي سطحی و زيرسطحی. ميگزان استر ن يم در نمونهامقاي ه ميگزان اناصر استر -8 شکل

 هاي زيرسطحی است. نمونه

 

هگاي سگازند داالن    دهد که نمونه نشان می Mn برابردر  Srرسم مقادير 

 Adabi and)هگاي آراگگونيتی مگزدوران     در محدوده ارائه شده براي آهگک 

Rao, 1991)  7اوليه آن آراگونيتی بوده است )شگکل  کانی قرار دارد، که.  

شناسگی و محگيط رسگوبی انجگام شگده       هاي سگن   هتباشمقاي ه بر مبناي 
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 ن يم ن بت به منگنزاروند تغييراع استر -7شکل 

 

 ، 3حاکی از رونگد کاهشگی اسگت )شگکل      Mgدر برابر  Srرسم نمودار 

در شبکگگه   Srيابگد. چگون   کاهش می Srميزان  Mgيعنی با افزايش ميزان 

در دولوميگگت کگاهش    Caنشينگد، هرچگه ميگزان    می Caدولوميت به جاي 

 يابگگد  نيگز کگاهش مگی    Srافگزايش يابگگد، ميگگزان     Mgيابگد و به ابارتگگی  

(Adabi and Rao, 1991). 

 

 

ن يم انشيند، با افزايش منيزيم و کاهش کل يم ميزان استر ن يم در شبکگه دولوميت به جاي کل يم میان يم ن بت به منيزيم. چون استرارونگد تغييراع استر -3شکل 

 کاهش يافته است.

 

 (Na)سدیم  -8-3-3-3
 

ام در  پی پی 3466تا  466هاي اهد حاضر بين  مقدار سديم در دولوميت

ترين کاتيون موجود در آب دريگا و    . سديم فراوان4171نوسان است )آدابی، 

 اسگت  (Paleosalinity)شاخصی براي تعيين درجه شوري سگيال قگديمی   

(Veizer, 1983; Land, 1985)ها بگه درجگگه    . غلظت سديم در کربناع

کربنگاع  شناسگی   کگانی ، ارگراع جنبشگی و   زي تیشگوري، امق آب، ت ريق 

 ,Land and Hoops, 1973; Morison and Brand)ب گتگی دارد  

1988; Rao and Adabi, 1992) .مقدار Na  با افزايش شوري(Land 

and Hoops, 1973)  افزايش امگق آب ،(Rao and Adabi, 1992) ،

و نقگص شگبکه    (Busenberg and Plummer, 1985) سگرات رشگد  

افگزايش   (Rao, 1996)هگا   موجود در کربنگاع  (Crystal defect)بلوري 

 يابد.   می

ام  پگی  پگی  366تگا   166هاي مگورد مطالعگه بگين     ميزان سديم در نمونه
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نشگگان داد  Veizer, (1983)ام  در تغييگگر اسگگت.  پگگی پگگی 846)ميگانگين  

بگه الگور کلگی داراي     شورب ياروسيله سياالع  ههاي دولوميتی شده ب رخ اره

هاي درياي باز ايگن   که در رخ اره ام سديم است، در حالی پی پی 316بيش از 

هاي سگطحی مگورد مطالعگه بگين      تر است. ميزان سديم در نمونه ميزان پايين

هگاي زيرسگطحی    در نمونگه ام و  پگی  پی 043ام با ميانگين  پی پی 366تا  166

 غلظگت ام در تغييگر اسگت.    پی پی 877ام با ميانگين  پی پی 366تا  866بين 

  احتمگاالً بگه دليگل    46هاي زيرسگطحی )شگکل    باالتر ميزان سديم در نمونه

هاي سطحی اسگت. از آنجگا کگه ضگريب ت کيگک       در نمونهجوي  تثرير دياژنز

(Partition Coefficient)  تمرکگز  جگوي  است و در آب  4سديم کمتر از

را نشگان   Naمحصول دياژنزي حاصل تمرکگز پگايينی از    بنابراينکمی دارد، 

 Brand and Veizer, 1980; Rao, 1990; Adabi and)دهگد  مگی 

Rao, 1991) . 
 

 

هاي  تگر از نمونگه مقادير پايينجوي هاي سطحگی به دليگل تثريگر دياژنگز  ميزان سديم در نمونه .ی و زيرسطحیطحهاي س مقاي ه ميزان انصر سديم در نمونه -46 شکل

 دهگد.  زيرسطحگی نشان می
 

 (Fe, Mn)آهن و منگنز -8-3-3-1

 

تگا   866آهگن بگين    مقگدار ورد مطالعگه،  هاي سطحی منطقه مگ  در نمونه

  .44ام  در نوسان است )شکل  پی پی 4418ام )ميانگين  پی پی 3066

تگا   466هاي رخنمگگون کگگوه سورمگگه از     مقگدار منگنگز نيگز در نمونگه

هگاي   ام  در تغييگر اسگت امگا در نمونگگه   پی پی 366ام )ميانگيگن  پی پی 166

بگودن    دهند. بيشتر ام را نشان می پی پی 466زيگرسطحگی هم مقگدار حگدود 

هاي زيرسطحگگی بگه    هاي سطحی ن بت به نمونه در نمونه Mnو  Feميزان 

يابگد   افزايش میجوي در الگی دياژنگز  Feو  Mnاين دليگل است که مقگدار 

(Brand and Veizer, 1980; Rao, 1990a; Adabi and Rao, 

 (Tucker and Wright, 1990) :. اين افزايش به دو دليل است(1991

مقگگدار آهگگن و منگنگگز در آب دريگگا کگگم و در سگگياالع ديگگاژنتيکی درون   -4

 اي زياد است.   ح ره

اسگت   44تقريبگاً برابگر    Mnاسگت. مگثالً بگراي     4ضريب توزيع بيشتر از  -3

(Adabi and Rao, 1991). 

 

 

 هاي سطحگی است. هاي سطحی و زيرسطحی. ايگن نمگودار حاکگی از مقادير باالتر منگنگز در نمونه در نمونه Feمقاي ه ميزان انصر  -44شکل 
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 گیري نتیجه
 

هگاي واحگد داالن بگااليی     نتايج حاصل از مطالعاع انجام شده روي نمونه
د: فراينگدهاي  شگو  خالصگه مگی   زيگر شگرح  بگه  در کوه سورمه و خليج فگارس  

شگدن،   دياژنتيکی مگورر بگر ايگن واحگد شگامل آشگ تگی زي گتی، ميکريتگی        

شگدن ،   شدن و کل گيتی  شدن، انيدريتی شدن، دولوميتی جانشينی )سيلي ی

از ميان ايگن فراينگدها و محصگوالع    شدن، انحالل و شک تگی است.  سيمانی

بلگور، سگيمان    کل گيت درشگت   ، سگيمان زدايی لوميتوشدن، د آنها، سيلي ی

هگاي   اسبی و فابريک ژئوپتال، تنها در نمونگه ميت زينوميکريتی، دول  دروزي،
هگاي زيگر سگطحی، دولوميگت مجگاور       شود. در نمونه کوه سورمه مشاهده می

هاي مختلف  ها، جانشينی با انيدريت، و سيمان انيدريتی با فابريک استيلوليت

هاي پايينی واحد داالن بگااليی   سوزنی در بخششناسايی شده است. انيدريت 

 شود. صورع تزريقی ديده می هب

هاي چاه مگورد مطالعگه فراينگدهايی چگون آشگ تگی زي گتی،        در نمونه

ضگخامت داللگت بگر الگی محگيط ديگاژنز        شدن و سيمان حاشيه هم ميکريتی
دريگگايی اسگگت. بگگا توجگگه بگگه شگگواهدي چگگون انحگگالل گ گگترده و تشگگکيل   

هگاي مربگو  بگه محگيط      اي و تشکيل انواع سيمان لبی و ح رههاي قا تخلخل

تگوان نتيجگه    ترتيب تقدم، تثخر فرايندها می   وغيرهبعد و  اي، هم )تيغهجوي 

گرفت که رسوباع اين چاه پس از الی محيط ديگاژنز دريگايی م گتقيماً وارد    

ابتگدا  ائگوليتی  هايی ماننگد سگد    بخش کم دستاند، بلکه  محيط تدفينی نشده

شگده و پگس از الگی فراينگدهاي مربگو  بگه ايگن        جوي رد محيط دياژنزي وا
 اند. محيط وارد محيط دياژنز تدفينی شده

هاي کوه سورمه نيز شواهد الگی محگيط ديگاژنز تگدفينی را نشگان       نمونه

هگاي دولوميگت    دهد. آرار و شواهدي چون انواع استيلوليت، وجود سيمان می

شگدن   بلگور و سيلي گی   فينی درشگت هاي تگد  ها، سيمان اسبی، شک تگی زين

ديگاژنز تگدفينی اميگق و بگاالتر از دمگاي       گذاشتن محيط سر  داللت بر پشت

رسگوباع، رسگوباع وارد    فراخاسگت است. پس از آن بگر ارگر    (CRT)بحرانی 
اي،  هاي قگالبی و ح گره   اند. انحالل و تشکيل تخلخل شدهجوي محيط دياژنز 

هگاي ايگن محگيط ماننگد      نواع سيمانآراگونيت به کل يت، تشکيل انوريختی 

 بعد در اين محيط رخ داده است.    دروزي، هم

هگاي   دار در نمونگه  اسبی و کوارتز شگکل  هاي دولوميت زين وجود سيمان

هاي زيرسطحی خليج فارس مبين اين  کوه سورمه و ادم وجود آنها در نمونه

هگاي   ها در محگيط تگدفينی اميگق، تحگت تگثرير محلگول       است که اين نمونه
در مقاي گه بگا   و  انگد  درجه قرار گرفتگه  446تا  06با دماي باال حدود  گرمابی

ارز ايگن سگازند در خلگيج فگارس، سگازند داالن بگااليی امگق         هاي هگم  بخش

 بيشتري از تدفين را پشت سر گذاشته است.

 Naدو انصر  مقدار که دهد شيميايی نشان می هاي تجزيهبررسی نتايج 

هاي زيرسطحی است که اين امگر   تر از نمونه هاي سطحی پايين در نمونه Srو 

و  4کمتگر از  پگايين و   (Partition Coefficient) به دليل ضريب ت کيک
محصگول ديگاژنزي حاصگل،     بنگابراين است، جوي پايين آنها در آبهاي  غلظت

 دهد. اناصر را نشان میاين تمرکز پايينی از 

دهگد.   هاي سطحی ميزان باالتري نشگان مگی   در نمونه Mnو  Feاناصر 

 44تقريبگاً برابگر    Mn  ضريب توزيع اين اناصر، باال است )مثالً براي 4چون 

  ميزان آهن و منگنگز در آب دريگا کگم و در سگياالع ديگاژنتيکی      3است  و 
ميگزان آنهگا در   جگوي  اي زياد اسگت. در نتيجگه در الگی ديگاژنز      درون ح ره

تحگت  Mg و   Caميگزان اناصگر اصگلی    يابد. میمحصوالع دياژنزي افزايش 

 تغيير نکرده است.جوي تثرير دياژنز 
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