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، قزوینگرمایی آبگرموبی کربناتهاي رسویژگی
◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊
:چکیده

گسلی راستايدر آبگرم تراورتن . هستندداربگرم استان قزوین از پیشینه تاریخی بسزایی برخورخرقان در شهر آآبگرم هاي چشمه
ها برپایه بازدیدهاي میدانی، بررسی این نهشته. دهستننمایانساز چشمه تراورتنشماريکه خاوري شکل گرفته است، جایی-باختري

-رخسارهبیشتر.استبه رنگ زردیلمتمایایدتراورتن سف. استشدهاستوارنازك هايبرشمطالعه میکروسکوپی برداري و نمونه

،گرمایی گوگرديزمینهايآبهایی از جریانوابسته به، زود هنگامشدگی سنگونشینی از فرآیندهاي تهیهاي سنگی تراورتن
هاي پوسته) 1: (نداساخته شدههاي مختلفبا سازوکارگرمایی آبگرمهايکربنات.آیندمیپدید) اشباع(آلکالین بسیار سیرشده 

یکروبی، فابریک مهايپوشش(ها میکروبیالیت) 2(؛ )و غیرهنازك- کاغذيشعاعی، صفحات /بلورهاي بادبزنی(نازیستیبلورین 
.ايرودخانهآواريهاينمونههاي بِرِشی و کربنات)3(و ) میکروبیدار انحنامسطح تا هاي ی و المینهمیکروبهاي بوته

.، تراورتنکربنات کلسیم، آبگرمچشمه :واژهکلید

Depositional features of Abegarm thermal carbonate, Qazvin

Abstract:

The Kharaqan Hot springs are located in the city of Abe-Garm, famous for its hot springs, in Qazvin province,
in northwestern Iran. In the vicinity of Abegarm city the travertine is formed along a E-W direction fault, where
a few springs appear. These deposits have been investigated using field works, sampling and microscopy study
of thin sections. The travertine is white or yellowish colored. Most of the typical travertine lithofacies result
from fast depositional processes and immediate lithification, related to flows of hypersaturated alkaline,
sulphurous geothermal waters. The Abe-Garm thermal carbonates are formed of the: (1) Abiotic crystalline
crusts (Fan/ray crystals, paper-thin rafts and etc); (2) Microbialites (microbial mats, bacterial shrubs fabric and
microbial, flat to curled laminites); and (3) Brecciated carbonates and fluvial clastic rocks.

Keywords: Hot Spring, Calcium carbonate, Travertine.
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:مقدمه
و یبارهادر امتداد جوها،، چشمههانشتابیرامونکه در پکنندیمیمعرفیمیاییش-یاي رسوبآهک قارهتراورتن را به عنوان سنگ

یشترتا متوسط و بیینبلوري پایانبا تخلخل میت،آراگونیاکلسیتسنگ ازینا. شودیمنهشتههایاچهدر دریها و گاهرودخانه
,Pentecost(شود یکم ژرفا ساخته مییآبزایگاهیاوادوز هايیطباال، در محیقالبیایتخلخل داربست 2005.(

آوريفنکیفیت. انداستفاده بودههاي کهن مورد هستند که از زمانیتیبا اهمیو ساختمانهاي تزئینیها و توفا سنگتراورتن
,Alonso Zarza and Tanner(شودیکنترل میاژنزيو دها به شدت توسط رخساره رسوبیتراورتن لوال ینفتیدانکشف م). 2010

)Lula (در حوضه سانتوس)santos(ل یبرز)امروزینو دیرینايکربنات قارهايهسامانهبررسیدر ايدوبارهیشگرا) 2006
,.Virgone et al(شوندنشست میتهآبیرتا زیسطحیرسوبهايیطاز محايکه در دامنه گستردهپدیدآورد یدانمینا). 2013

است گفتگونمک هنوز مورد -یشپیبیکرومخازن مخاستگاه. کشف شده است) presalt(نمک -یشکربناته پهايدر سنگینفت
هايدورهیکه ط) buildups(سازندهو کربنات هایفها را همراه با رآن،نخستانگاره. گفته شده استها درمورد آنانگارهو دو 

ها در کربناتیمیاییشنشینیها را وابسته با تهسنگینادیگرانگارهو اندگرفتهشکلحوضه خشک یکدر یادر-ترازباال آمدن 
,.Mohriak, W(گیردیدر نظر م)یهثانویوژنیکتراورتن با رشد بهاينهشته(ی آتشفشانیاگرمابیرخدادحوضه متاثر از  2015.(

:شودرا شامل میبرخاسته از دو فرآیند ژنتیکی مختلف هاين یک گوناگونی از نهشتهتراورت
- به عنوان پوستههااین نهشته.استگذاريرسوبهنگامگی شدسنگوشوندمینهشته هاي رواناز آبی کههایکربناته.1

-زمینهايگذرگاه(یا درونزادي ) هاي گرمایی سطحیسیستم(در شرایط برونزادي ، )flowstones(هاهاي سخت یا روانسنگ

واسطه میکروبیهاي رخسارهو )abiotic crystalline crusts(نازیستیهاي بلورین پوسته(اندشدهساخته )گرمایی ژرف
)microbially mediated facies(در این گروه جاي دارند.(
ها، جویبارها و ها، ماندابدریاچه(شوند میستنشتهییک خاستگاه زیرآبازهاي دریایی، هایی که همانند کربناتنهشته.2

بیشتر، گذاريپس از رسوبدگیشسنگو ) loose(ي آزاد هابوسیله تعلیق یا ترابري دانهها آن.)هاي زود گذرکفهیا هاتاالب
پشتیبان - یا دانه)mud-supported(پشتیبان -دار گلهاي دانهرخسارهاین گروه شامل (گیرند شکل میرسوباتپس از دفن

)grain-supported(هستند) (Gandin and Capezzuoli, 2014 .(
یاییدرهاياستاندارد کربناتیبافتبنديبا استفاده از ردهتوانینمراها کربناتینايو اجزاهارخسارهیکرومها،یکهمه فابر

,Gandin and Capezzuoli(هستندیاییدريمتفاوت از قلمرويتا حدودیرسوبیندهايفرآچون کرد یفتوص حل براي .)2014
میانوابطهاي گرمایی با هدف تعریف ربندي یکپارچه از نهشتهیک رده،ايهاي قارهدرك کربناتکنونی ووضعپیچیدگی 

Gandin(مطرح شده است) 2014(پزولی اندین و کاوابسته توسط گيهاهاي کربناتفابریکیا هاو ویژگینشینیتهفرآیندهاي 

and Capezzuoli, 2014.(
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در شهر آبگرم .هاي مرتبط با این نهشته معرفی گردیدنهشته فعال شهر آبگرم استان قزوین بررسی شد و ویژگیکنونی، در پژوهش 
و به طور متمایل به رنگ زرد تراورتن سفید یا . )1شکل (هستندنمایانخاوري، -ساز در امتداد گسلی باختريچشمه تراورتنشماري

.Bolourchi et al(اندتر با ماتریکس کربناته سیمانی شدههاي کهن، شناستبرشی شدهترین بخشکلی در پایین 1979(.

.یهاي محدوده مورد بررسهمراه گسلبه هاي آب گرم چشمهشماري از جایگاه : 1شکل 
◊◊◊◊◊◊◊

:روش تحقیقبحث و 
از . برداشت شدآبگرم هاي پیرامون چشمهنیز از نمونه12و )2شکل (گرمی ارشیا مجتمع آبنمونه از 2شمار یدانی مهايیدر بررس

هايیژگیو. برداري قرارگرفتندو عکسیمورد بررسعبورينوریکروسکوپشد و توسط میهنازك تههايرشبهانمونه
هاي یکفابر.شدنیز بررسیینمونه دستدر تراورتن هاي نهشتهفابریک، همچنیندگردیییشناسانازك هايبرشیکروسکوپیم

.شوندآبگرم در ادامه معرفی میمشاهده شده در تراورتن 
نازیستیهاي بلورین پوسته)Abiotic crystalline crusts(

معمول هاي غیرشناسیتکه ریخاستفشردهآراگونیت اولیه یا از بلورهاي کلسیتهاییمجموعهشامل نازیستیهاي بلورین رخساره
,Gandin and Capezzuoli()2شکل (گذارندبه نمایش میگوناگونی  بوسیله بلورهاي چیرهبلورین سنگیرخساره. )2014
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,.Folk et al()الف و ب- 3شکل (ی شعاع/بادبزنی 1985; Gandin and Capezzuoli, 2014; Janssens, N., و بلورهاي )2015
مانند رپ)Gandin and Capezzuoli, هايمحیطمنحصر به نواريرچینی بلورهاي پو رسوب کرده در شرایط برونزادي، ) 2014

,Gandin and Capezzuoli(ايدر مجراهاي دهانهدرونزادي)phreatic(فراتیک  2014; Janssens, N., .دشومینشان داده )2015
، )chips(هاتراشه، )flakes(هاي نازكلکا پویرهاي پوشیده ریزبلواز حبابهاییمجموعههاي بلورین با فراوانی کمتر شامل نهشته

هاي راکد است که در سطح آب) ب-2شکل ()paper-thin rafts(نازك -یا صفحات کاغذي)rafts(کلسیتیات شناورحصف
شده انباشته هاي خشککفهیا در کف،کوچکوارهاي عدسیپیکرهحوضه به عنوان کفیافته و پس از غرق شدن، در گسترش

,Gandin and Capezzuoli(شوند می 2014(.

.در سطح آبنازك- کاغذيصفحات ) ها و کف استخر و برسوب کربنات کلسیم در دیواره) الف. مجتمع آبگرمی ارشیا: 2شکل 

که مانع از ایجاد ،سریع کربناتنشینیتهتواند به میکه ، شودمیید یتاهااي با دادهیندهاهاي بلورین، به طور فزپوستهنازیستیت سرش
Gandin and(شودباالي آب نسبت داده دمايیا به /واستهاي میکروبیکلونیگسترشو  Capezzuoli, از هابادبزن). 2014

Chafetz()الف- 3شکل (دهندنشان می) sweeping(خاموشی جاروییبا نیکول متقاطع که اندساخته شدهبلورهاي سوزنی شعاعی

and Guidry, 1999(.
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.بلورهاي شعاعی)و ببلورهاي بادبزنی)الف. برداشت شده از مجتمع آبگرمی ارشیانمونه: 3شکل 

هامیکروبیالیت)microbialites(
هاهاي واسطه میکروبی یا میکروبیالیتنهشتهساختدر رونق دارند به طور فعال آبگرم هاي چشمه جوامع باکتریایی که در آب

,.Okumura et al(دکننمیرکتش 2013; Gandin and Capezzuoli, اي سنگی المینهرخسارهها اجزاي چیره این نهشته. )2014
هاي روي حاشیه،هاو کفهژرفاهاي بسیار کم یا در سطح حوضهکفدر گرفتهنشان دهنده رسوبات شکلو هستندتراورتن

حضور گسترده باکتري گرما دوست و سولفوباکتري، . باشندمیمسطح نسبت به کوچک نواحی هايیا رودخانهژرفاجویبارهاي کم 
خاستگاههاي سولفاته سمی نیستند، نیز شواهد انکارناپذیري از که قادر به زندگی در آبیوکاریوتی برجا جاندارانو نبود کلی 

,Gandin and Capezzuoli(ها استگرمایی این نهشته نقش با اکنون آشکار است که این جوامع میکروبیبا این حال، . )2014
;biologically influenced mineralization(و به دام انداختنپشتیبانی) passive(نافعال Dupraz et al., مشارکتبه جاي)2009

,Gandin and Capezzuoli(شوندمیدرگیرها یتیري میکروبیالگشکلدرطریق فعالیت فتوسنتزياز  این ساختارها .)2014
: بامطابق استسازند که هایی میفابریک

سنگ پیوسته)bindstone ()Cuffey, هاي مشبکبا فابریک)ب- 4شکل(میکروبی)mats(هايپوششداراي ) 1985
)reticulated( /ايلخته)thrombolitic(بهم چسبیده ،)agglutinated(یا سلولی ،)cellular(و اسفنجی)spongy( ؛
وارهاي شاخه)dendrolites (هاي باکتریاییساخته شده از بوته
سنگ پوسته)Cruststone ()Cuffey, هاي توسط رخسارهاست وهاي میکروبیکه شامل انواع مختلفی از المینه) 1985

ساخته ) puff pastry-like fabric(مانند پف -کلوچه، فابریک )ب- 5شکل(دارانحنامسطح تا فشردههاي المینهویژه، همچون 
شود مشخص مییکروبی مصفحات شناوربزرگ و ايمیان المینهباز يبا فضاهاهاییپولکیادارهاي موجورقشده از

)Gandin and Capezzuoli, 2014.(

.بلورهاي شعاعی)و ببلورهاي بادبزنی)الف. برداشت شده از مجتمع آبگرمی ارشیانمونه: 3شکل 

هامیکروبیالیت)microbialites(
هاهاي واسطه میکروبی یا میکروبیالیتنهشتهساختدر رونق دارند به طور فعال آبگرم هاي چشمه جوامع باکتریایی که در آب

,.Okumura et al(دکننمیرکتش 2013; Gandin and Capezzuoli, اي سنگی المینهرخسارهها اجزاي چیره این نهشته. )2014
هاي روي حاشیه،هاو کفهژرفاهاي بسیار کم یا در سطح حوضهکفدر گرفتهنشان دهنده رسوبات شکلو هستندتراورتن

حضور گسترده باکتري گرما دوست و سولفوباکتري، . باشندمیمسطح نسبت به کوچک نواحی هايیا رودخانهژرفاجویبارهاي کم 
خاستگاههاي سولفاته سمی نیستند، نیز شواهد انکارناپذیري از که قادر به زندگی در آبیوکاریوتی برجا جاندارانو نبود کلی 

,Gandin and Capezzuoli(ها استگرمایی این نهشته نقش با اکنون آشکار است که این جوامع میکروبیبا این حال، . )2014
;biologically influenced mineralization(و به دام انداختنپشتیبانی) passive(نافعال Dupraz et al., مشارکتبه جاي)2009

,Gandin and Capezzuoli(شوندمیدرگیرها یتیري میکروبیالگشکلدرطریق فعالیت فتوسنتزياز  این ساختارها .)2014
: بامطابق استسازند که هایی میفابریک

سنگ پیوسته)bindstone ()Cuffey, هاي مشبکبا فابریک)ب- 4شکل(میکروبی)mats(هايپوششداراي ) 1985
)reticulated( /ايلخته)thrombolitic(بهم چسبیده ،)agglutinated(یا سلولی ،)cellular(و اسفنجی)spongy( ؛
وارهاي شاخه)dendrolites (هاي باکتریاییساخته شده از بوته
سنگ پوسته)Cruststone ()Cuffey, هاي توسط رخسارهاست وهاي میکروبیکه شامل انواع مختلفی از المینه) 1985

ساخته ) puff pastry-like fabric(مانند پف -کلوچه، فابریک )ب- 5شکل(دارانحنامسطح تا فشردههاي المینهویژه، همچون 
شود مشخص مییکروبی مصفحات شناوربزرگ و ايمیان المینهباز يبا فضاهاهاییپولکیادارهاي موجورقشده از

)Gandin and Capezzuoli, 2014.(

.بلورهاي شعاعی)و ببلورهاي بادبزنی)الف. برداشت شده از مجتمع آبگرمی ارشیانمونه: 3شکل 

هامیکروبیالیت)microbialites(
هاهاي واسطه میکروبی یا میکروبیالیتنهشتهساختدر رونق دارند به طور فعال آبگرم هاي چشمه جوامع باکتریایی که در آب

,.Okumura et al(دکننمیرکتش 2013; Gandin and Capezzuoli, اي سنگی المینهرخسارهها اجزاي چیره این نهشته. )2014
هاي روي حاشیه،هاو کفهژرفاهاي بسیار کم یا در سطح حوضهکفدر گرفتهنشان دهنده رسوبات شکلو هستندتراورتن

حضور گسترده باکتري گرما دوست و سولفوباکتري، . باشندمیمسطح نسبت به کوچک نواحی هايیا رودخانهژرفاجویبارهاي کم 
خاستگاههاي سولفاته سمی نیستند، نیز شواهد انکارناپذیري از که قادر به زندگی در آبیوکاریوتی برجا جاندارانو نبود کلی 

,Gandin and Capezzuoli(ها استگرمایی این نهشته نقش با اکنون آشکار است که این جوامع میکروبیبا این حال، . )2014
;biologically influenced mineralization(و به دام انداختنپشتیبانی) passive(نافعال Dupraz et al., مشارکتبه جاي)2009

,Gandin and Capezzuoli(شوندمیدرگیرها یتیري میکروبیالگشکلدرطریق فعالیت فتوسنتزياز  این ساختارها .)2014
: بامطابق استسازند که هایی میفابریک

سنگ پیوسته)bindstone ()Cuffey, هاي مشبکبا فابریک)ب- 4شکل(میکروبی)mats(هايپوششداراي ) 1985
)reticulated( /ايلخته)thrombolitic(بهم چسبیده ،)agglutinated(یا سلولی ،)cellular(و اسفنجی)spongy( ؛
وارهاي شاخه)dendrolites (هاي باکتریاییساخته شده از بوته
سنگ پوسته)Cruststone ()Cuffey, هاي توسط رخسارهاست وهاي میکروبیکه شامل انواع مختلفی از المینه) 1985

ساخته ) puff pastry-like fabric(مانند پف -کلوچه، فابریک )ب- 5شکل(دارانحنامسطح تا فشردههاي المینهویژه، همچون 
شود مشخص مییکروبی مصفحات شناوربزرگ و ايمیان المینهباز يبا فضاهاهاییپولکیادارهاي موجورقشده از

)Gandin and Capezzuoli, 2014.(
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.میکروبیپوششجلبک و ) شناسی آبشاري و بریخت) الف. هاهاي پیرامون چشمهنهشته: 4شکل

نمونهرش نازك اینب بخشی از ب–5و شکل ) الف–5شکل (مانند-هاي کوچک قاشقهاي میکروبی رشد کرده درون تراسبوته
.دهدرا نشان می

-همینال) بو مانند- هاي کوچک قاشقتراسهاي میکروبی در بوتهرشد)الف. مجتمع آبگرمی ارشیابرداشت شده از نمونه: 5شکل 
.دارموجهاي میکرایتی و اسپارایتی

دارهاي دانهرخساره
پشتیبان - دانهیا پشتیبان-گلهاي رخساره. دارند)rudite(سنگشنمیکرایت تا در اندازه ايدامنهاجزایی که، داردانههاينهشته

خاستگاه.دنتر رخ دهمعمولتراورتنیِهايرخسارهیگربا ددر هم آمیختهنازك يهایهالیاکوچک و يممکن است به عنوان لنزها
و در نتیجه، اصطالحات مورد استفاده براي توصیف آنها و است هاي دریایی آلوکمدار مطابق با ی اجزاي رسوبات دانهپیدایش
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,Gandin and Capezzuoli(شده استبرداشت ) 1962(و فولک ) 1962(بندي دانهام ردهازشان فابریک دو ها دردانه.)2014
وابسته هايدانهمتشکل از ) autochthonous/intrabasinal(اي حوضهدرونیا بخش بومی.شوندتوصیف میبخش بومی و نابرجا 

اي حوضهبرون/نابرجاخاستگاهبا ها دانه، درحالیکه استمعمولهايو آلوکم) شیده و صفحات شناورهاي پوحبابمانند(محیطی 
)allochthonous/extrabasinal( موجودات زنده سیالبیباد یا بقایاي اسکلتیابوسیله حرکت بکه)گیاهدرشت)macrophytes( ،

Gandin and(ی بیگانه هستند گرمایاما در اکوسیستم اندهاي کربناته به دام افتادهبه طور تصادفی در نهشته،)مهرگانداران و بیمهره

Capezzuoli, 2014.(
هاي شده ویژگیبررسی هاي نمونه. ددارغییرمتها با درازايسنگهگل تا تختاي ازدامنههاهداناندازه،هاي بررسی شدهدر نمونه

سنگ از یاديزاندازهتا هايآوار. استقطعاتو آواري دارند و تاثیر چشمه آبگرم به صورت سیمانی شدن )الف- 6شکل (بِرِشی 
) fluvial clastic facies(اي این واحدهاي سنگی را شاید بتوان به عنوان رخساره آواري رودخانه.اندشدهتشکیل... آهک، توف و 

,Rainey and Jones(نمود معرفی  .)ب- 6شکل ()2009

قطعات توفی در این ) بو نمونه داراي زمینه میکرایتی با قطعات بزرگ کلسیتی است) الف. هاهاي پیرامون چشمهنهشته: 6شکل 
.شوندنمونه دیده می

◊◊◊◊◊◊◊
:نتیجه گیري 

واسطههاي مرتبط با رخساره شعاعی و فابریک/بلورهاي بادبزنیبودن فابریکاهاي برداشت شده از مجتمع آبگرمی ارشیا با دارنمونه
در و گذاريرسوبهمزمان باگیشدسنگوهاي روان نهشته شدهها از آبکربناتهنشان دهنده این واقعیت هستند که این میکروبی

موثر تراورتنیهايرخسارهدر ایجاد ... و سدهاشناسی، انرژي، ریختشامل ی مختلفيپارامترها. ده استرخ داشرایط برونزادي
سازهکه در مورد این دو نمونهشودشناسایی میها ساختاري چشمهو خاستگاهی ناهمواري محلتوسط هانهشتهشناسییختر. هستند

و آواري دارند و تاثیر چشمه آبگرم به صورت بِرِشیهاي بررسی شده ویژگیدارهاي دانهنمونه.استانسان توسط ایجاد شده 
.استقطعاتسیمانی شدن 
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