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 نزیفرآیندهای دیاژاز طریق  باالیینهشته های کرتاسه  توالی پاراژنتیکی  بررسی

 دامغان ،برش تویه دروار، در حوضه البرز شرقی

 
  4رضا اهری پور  3 آرینمهران ، 2امین نوید طلب، *1میثم پریمی

 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
  (meisam.parimi@gmail.comاطب: نویسنده مخ *) 

 

  چکیده
مختلف  آیندهایغرب دامغان در برش تویه دروار، به شناسایی فر در شمال باالییبررسی دیاژنزی نهشته های کرتاسه 

 . مهمی بردپسوبات املی رخ داده در این رتوان به تاریخجه و تغییرات تککه بر اساس آن می دیاژنتیکی انجامیده است

ی و در صحرای در منطقه مورد مطالعه که در مشاهدات باالییه موثر بر نهشته های کرتاس زیترین فرآیندهای دیاژن

یستی، فشردگی ( در مرحله ائوژنز: میکریتی شدن، آشفتگی ز1بررسی مقاطع نازک تشخیص داده شده اند عبارتند از: 

یدایش پی شدن و ( در مرحله مزوژنز: فشردگی فیزیکی، دولومیتی شدن و استیلولیت2 ؛ن بلوکی و دروزیفیزیکی و سیما

 یهای کلسیترگه ها با سیمان( مرحله تلوژنز: ایجاد شکستگی و پر شدگی 3 ؛سیمان های بلوکی و دروزی
 

 ارتویه درو -دیاژنز  -باالییکرتاسه  -البرز شرقی :های کلیدیواژه            

 

 :پیشگفتار-1

ن کوه ها از ای .محسوب می شوند غربی آسیای در هیمالیا - آلپ کوهزایی قسمت شمالی از بخشیوههای البرز ک

ز حوالی گسل زون البرز شرقی ا. [1] مرکزی منتهی می شوندشمال به بلوک فرو رفته خزر و از جنوب به فالت ایران 

 رسد. کپه ستان میمی گیرد و امتداد آن تا هندوکش غربی در افغان در برد را سمنان شروع شده و تا نواحی شمالی مشه

ده های دیاژنزی هدف کلی این پژوهش، شناسایی پدی .[2] آیندگاهی جزئی از این بخش به حساب می داغ و بینالود نیز 

ای شناسی عوامل و محیط ه، و ویژگی ورونینت -االیی به ویژه مرز سنومانینب -در زیر رخنمون های دیرینه کرتاسه میانی

-ی زمینرخدادها نتورونین، زما-وار می باشد. از آنجایی که سنومانینپدید آورنده این فرآیندهای دیاژنزی در برش تویه در

یا و جغرافینهمل دیرساختی مهمی در اقیانوس تتیس بوده است، شناسایی این پدیده ها در البرز، کمک شایانی به فهم تکا

. برای (1)شکل  کیاسر قرار گرفته است 100000/1خواهد کرد. برش مورد نظر در نقشه  اقیانوس ساخت اینزمین

ومتر، از جاده اصلی جدا شده و به کیل 50طی مسافت  پس از کیاسر -دامغاندسترسی به برش مورد نظر بایستی از جاده 

 . (1)شکل  طالعه برسیمکیلومتر حرکت کنیم تا به برش مورد م 5سمت روستای تویه دروار در حدود 
 

                                                         

 یقاتم و تحقکتری سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد علودانشجوی د -1

   استادیار، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه دامغان -2

 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات -3

 دامغاندانشگاه ، دانشکده زمین شناسی، استادیار -2
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 سیرم شه( نقپایینتصویر ) مشخص شده مطالعه با ستاره کیاسر، منطقه مورد 100000/1 نقشه زمین شناسی( باالتصویر ). 1شکل 

 دسترسی به منطقه
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 :روش پژوهش -2
است. در مجموع  بررسی، اندازه گیری و نمونه برداری شده ( در صحرا2 شکلقطع چینه شناسی منطقه تویه دروار )م

انشگاه وم زمین دنمونه سنگی برداشت و مقاطع نازک میکروسکوپی از آنها در کارگاه مقطع گیری دانشکده عل 126تعداد 

 [4]دانهام و  [3] فولکهای . سنگ های آهکی از نظر پتروگرافی و میکروفاسیس بر اساس طبقه بندی گردیدتهیه  دامغان

  بررسی شده اند.

 

 
 وارتوالی رسوبی کرتاسه باالیی در مقطع درستون چینه شناسی  -2شکل 
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 نتایج: -3

 پس حتی و رسوبگذاری زمان در اترسوب یویژگ تغییر موجب که است شیمیایی و فیزیکی فرآیندهای شامل یاژنزد

 تواند می فرآیند این اما. گردد اولیه رسوبی خصوصیات رفتن بین از سبب میتواند دیاژنز .[5]می شوند  گذاری رسوب از

ساختی کامل زمیندما، و ت و منفذی درون آب ترکیب رسوبگذاری، از پس محیط تاریخچۀ با ارتباط در ارزشی اطالعات با

 بآ سطح تغییرات تکتونیک، هوا، و آب به می توان دیاژنز کنترل کننده های مهمتریناز  . [6]گذارد ایج بر قه،یک منط

 . [10-7] کرد اشاره فشار و دما ذره ای، بین سیاالت نوع دانه ها، اندازه رسوبات، اولیه ترکیب هیدرولوژی، توپوگرافی،دریا، 

 و فشار از حاصل کیفیزی دیاژنز .دهند می قرار تأثیر تحت را رسوبات یشیمیای و فیزیکی صورت دو به دیاژنزی فرآیندهای

 آرایش و فذیمن بین های آب خروج که شود می شامل را ساختی زمین فشارهای نیز و بوده باالیی تر جوان طبقات وزن

 شدن سیمانی و جانشینی یدهافرآین اولیه، های کانی تبلور و انحالل شیمیایی دیاژنز ت. شدا خواهد دنبال به را ذرات دوباره

 سیاالت شیمی رسوبات، شناسی کانی ترکیب از عبارتند کربناتها دیاژنز در اصلی کنندۀ کنترل طورکلی به. گیرد می بر در را

 با که نفعاالتیا و فعل نهایت در و دانه اندازۀ قدیمه، هوای و آب مختلف، منفذی سیاالت ورود جریان، سرعت منفذی،

 . [11] میدهد رخ سنگ در موجود یکیارگان محتوای

 میکرایتی شامل دمیده قرار تأثیر تحت را کربناته سنگهای و رسوبات که دیاژنزی اصلی فرآیندهای [12] فلوگل نظر از

 های کانی توسط تهکربنا های دانه و سنگ زمینۀ جانشینی و شدن دولومیتی نئومورفیسم، تراکم، شدن، سیمانی انحالل، شدن،

 ریانج سرعت و دما شدگی، اشباع درجۀ به بستگی پارامترها این تأثیر. باشد می شدن چرتی و شدن سیلیسی مانند اتهرکربنیغ

 .[13] دارد دیاژنتیکی سیاالت

 شناسایی شدند، عبارتند از:ترین فرآیندهای دیاژنزی که در توالی های مورد مطالعه  مهم

 

  :میکریتی شدن

 ایجاد آن ها رد هایی سوراخ و کرده نفوذ آلوکم ها سایر درون به جلبکها از خیرب ،اییدری عمق کم های محیط در

 دیگر آلوکم های یا پوسته ها کم کم فرآیند، این کردن پیدا ادامه صورت در می شوند. پر توسط میکریت بعدا که کنند می

 فرآیند [14]  شود می نامیده نشدیتی میکر فرآیند این که می شود میکریت جانشین توسط اسکلتی غیر یا و اسکلتی

 از و  [15]می دهد خر آرام رسوبگذاری نرخ شرایط در و ذرات ته نشینی با همزمان دیاژنز، اولیه در مراحل میکریتی شدن

انه های در بعضی از مقاطع میکروسکوپی، میکریتی شدن در اطراف د است دریایی دیاژنتیکی ویژگیهای محیط های

 . (a، 3)شکل یافته است توسعه به خوبی اسکلتی

 حفرات عمق، کم قمناط در ویژه به اسکلتی های دانه سطح بر میکروسکوپی مقیاس در حفار ارگانیسمهای فعالیت اثر بر

 این روی بر ها قارچ و سبز جلبکهای باکتریها، سیانو نظیر موجودات از برخی بعداً که شود می  ایجاد ها دانه سطح در ریزی

 انحالل برابر در ها دانه تیجهن در که داده کاهش را نفوذپذیری تواند می شدن میکریتی[19 -16]  کنند می زایی کلنی طوحس

 های پوشش.  [21, 20] دوب خواهد کمتر آنها روی بر نیز شیمیایی و فیزیکی فشردگی تأثیر همچنین و شوند می حفظ بیشتر

 است ترکم ریتمیک نشست ته و فرآیند این عمیق های محیط در ازیر دافت می اتفاق عمق کم های محیط در بیشتر میکریتی

 .[24 ,23] میشود کنترل شیمیایی و بیولوژیکی فاکتورهای بوسیله فرآیند این [22].
 

  سیمانی شدن:

 انواع فابریک سیمان ها در نمونه های مطالعه شده به شرح زیر است:
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 و تدفینی حیطم فریاتیک(، یا )وادوز متیوریک دیاژنزی اییط هحم در معمول به طور سیمان ها بلوکی: اینسیمان 

  محسوب سوم و مدو نسل سیمان عنوان به سیمان این. [12]می شود مشاهده هاردگراندهای دریایی و ریف ها در ندرت به

 با سیمان این.  [25]آن هاست دهندۀ تشکیل سیاالت در Mg/Ca پایین نشان دهندۀ نسبت آن گسترش و می شوند

 کرده پر را رد نظرنهشته های مو در حفرات موجود و دانه ها بین باز فضای درشت، بلورهای توسط ناچیز، بسیار انیاوفر

 . (b، 3)شکل  است

 یطمح در معموالً و برخوردارند بیشتری فراوانی از سیمانها سایر به نسبت نوع سیمان سیمان موزاییک هم بعد: این

ه کننده فضای ب سیمان مورد نظر در نمونه های مورد مطالعه به صورت پر .[26]دوش یم لکیتش )جوی( متئوریکی دیاژنز

 .(c، 3)شکل  سن آلوکم ها و شکستگی ها دیده می شود

 حاصل قالبی حفرات در اسکلتی، حجرات درون و ذره ای بین فضای در پرکن حفره به صورت سیمان اینمان دروزی: یس

 بلورهای و دهکشی تا هم بعد ویژگی های بلورین دارای سیمان این. می شود تشکیل اه تگیشکس طول در نیز و انحالل از

 فضاهای مرکز سمت هب حاشیه از بلورها اندازۀ افزایش سیمان این بارز خصوصیات از . [12]می باشد شکل دار نیمه شکلدار تا

 شیمیایی، شردگیف اثر در ها دانه انحالل یقرط زا توانند می سیمان نوع این تشکیل برای الزم های نیو. باشند می خالی

 تأمین یرسطحیز آبهای توسط طوالنی های مسافتی ط در ها یون جاییب جا و آراگونیت همانند ناپایدار های کانی انحالل

ره فح تخلخل های ربیشت که باشدشده می  شناسایی سیمان نوع فراوانترین مطالعه مورد نمونه های در سیمان این [27] گردد

 .(d، 3)شکل  است کرده پر را ای

 

  فشردگی:

 و آغاز ریگذا رسوب از پس معموالً فیزیکی فشردگی. است قابل مشاهده شیمیایی و فیزیکی نوع دو در فشردگی

 می تخلخل هشکا و هم به دانه ها شدن آرایش نزدیک ای، ذره بین آب دادن دست از ،(e، 3)شکل  رسوبات تراکم باعث

 قابل اره هارخس از بسیاری در متنوع استیلولیت های و انحاللی رگه های صورت به نیز شیمیایی گیردفش .[28]شود 

 تدفینی یتشکیل سیمان ها برای کلسیم کربنات تامین منبع است ممکن شیمیایی فشردگی. (f، 3)شکل  است مشاهده

  [29]باشد 
 

   فابریک ژئوپتال:

 فابریک. است شده پر اسپارایتی سیمان توسط بخش باالیی و گل سطوت حفرات پایینی بخش ژئوپتال فابریک در

 ثبت گذاریرسوب زمان در را افقی سطح ساختارها این. می باشد الیه بخش فوقانی تعیین جهت خوبی شاخص ژئوپتال

 حجرات درون تربیش ژئوپتال فابریک عهمطال مورد مقاطع در . [30]میدهد نشان را اولیه شیب برخی موارد در و میکند

 . (g، 3)شکل  شدند گاستروپودها دیده

 

 دولومیتی شدن:

 منیزیم، بناتکر توسط اولیه کلسیم کربنات جایگزینی نتیجۀ در پیشین رسوبات یا آهک سنگ فرآیند، این طی در 

 مراحل بیشتر در دمیتوان دولومیت. وندمیش دولومیت تبدیل به بخشی یا کامل صورت به دار، منیزیم آبهای تأثیر طی در

دولومیتی .  [31]دشو تشکیل مختلف شیمیایی ترکیب با آبهای از عمیق، تا دفن نشینی ته از پس بالفاصله یعنی دیاژنز،

)شکل  ونده می شدرشت و لوزوجهی دید شدن در سنگ های برش مورد مطالعه از نوع ثانویه می باشد و به صورت بلورهای

3 ،h). 
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 آشفتگی زیستی:

 از یارزشمند شاخص های و می دهند نشان را رسوبی محیط و شرایط زیستی حفاری، آثار و تیزیس آشفتگی 

 کافی در غذایی ادمو و اکسیژن میزان که مناطقی در زیستی آشفتگی. می باشند دیاژنز و رسوبگذاریبا  همزمان تغییرات

 زیستی، گیآشفت معیار تشخیص. ودش می دیده وفور به باشد پایین رسوبگذاری نرخ همچنین و موجود رسوبات حفرات

 به مطالعه مورد قاطعم در فرآیند این . [32]متفاوت است  نمونه زمینه با بافت و رنگ نظر از که میباشد لکه ای لکه ظاهر

 کم مشاهده گردیده است.  خیلی مقدار

 

 شکستگی و پرشدگی رگه ها:

ی میکی ایجاد تکتون  آمدگی رسوبات بر اثر فعالیت هایالنهایی دیاژنز و در هنگام باشکستگی در سنگ ها در مرحله  

 ( i، 3)شکل  ها شکستگی ها تابع عواملی مانند خصوصیات سنگ شناسی، اندازه دانه ها، ضخامت الیهگسترش  .[11]گردد 

  . [33]و ویژگی های چینه شناسی مانند رخساره ها، سیکل های رسوبی و دیاژنزی است

 

  هماتیتی شدن:

 تشکیل گی هاشکست امتداد در یا خاص محدوده یک در و رگه ای بحالت گاه و فراگیر و پراکنده صورت به هماتیت

پشته  ینهمچن و الگونی مدی، و جزر متفاوت محیط های در شده ته نشست رخساره های هماتیتی شدن در. است شده

 اکسیدی شرایط از ییهانشانه  عنوان به می توان را نمونه ها این در لیمونیت هماتیت و وجود.  [34] است مشاهده قابل ای

 .(j، 3)شکل  گرفت نظر در رسوبات شدن شتهنه طی در

 

 پاراژنتیکی توالی 
 زمانی نظر از دهافرآین این هستند، مطالعه و تشخیص قابل مجزا طور به دیاژنزی فرآیندهای از یک هر اینکه وجود با

 زیدیاژن وقایع توالی عیینت برای پتروگرافی مطالعات راستا این در. گذارند یم تأثیر همدیگر روی بر و دارند نیپوشا هم ومکانی

 پیچیده سبب موضوع این شوند، تکرار زمان طول در توانند می دیاژنتیکی فرآیندهای برخی که آنجایی از. هستند مفید بسیار

 این بینی پیش باشند،ن رسوبی الگوهای یا مدلها با باطارت در وقایع این که درصورتی. گردد می دیاژنتیکی وقایع توالی شدن

 و )مزوژنز( میانی ئوژنز(،ا) اولیه مراحل در توان می را کربناته های سنگ پاراژنتیکی توالی .بود خواهد مشکل دیاژنتیکی وقایع

 . [35]کرد  دنبال ))تلوژنز نهایی

 )سطحی یاژنتیکید فرآیندهای قاعده )تا آن فینتد شروع و رسوب نشینی ته آغاز ینب زمانی فاصله ائوژنز: ائوژنز

 زیرآب در هم و خشکی در هم ندتوا یم که ،است رسوبگذاری مشترک فصل معمول طور به ائوژنز زون باالی حد. است

 شرایط رد مکانیکی فشردگی همچنین و حفار موجودات توسط حفاری ،شدن مانند میکرایتی زیستی باشد. فرآیندهای

 .شوند یم ایجاد دریایی
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 ابریک ژئوپتالف .gفشردگی شیمیایی  .fفشردگی فیزیکی  .e. سیمان دروزی d. سیمان هم بعد c. سیمان بلوکی b میکریتی شدن .a. 3شکل 

h دولومیتی شدن . i پرشدگی رگه ها .j. هماتیتی شدن 
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 فرآیندهای دیاژنتیکی تأثیر قاعده از تر پایین) اعماق در رسوبات آن طی در که ستا زمانی فاصله مزوژنز مرحله :مزوژنز

 و دارندن نفوذ سطحی نواحی به مربوط عوامل دیگر محیط این در. گیرند می قرار تغییرات یکسری معرض در سطحی(،

 وزهن که است زمانی رد این و آیند یم وجود به آنها بر حرارت و فشار افزایش و رسوبات تدفین حین در دیاژنتیکی فرآیندهای

 که در فرآیندهایی هجمل از .مزوژنتیک است مرحله با مطابق تدفینی دیاژنتیکی محیط .اند نرسیده دگرگونی مرحلۀ به ترسوبا

 .باشد می... و شدن دار آهن و شیمیایی، فیزیکی تراکم شدن، سیمانی شامل اند، داده رخ مطالعه مورد برش در مزوژنز مرحله

 

 در اثر اند بوده مزونتیک مرحله در تاکنون که کربناته های توالی آن طی در که ستا زمانی فاصله تلوژنز :تلوژنز

ی این فرآیندها مله گیرند. از جم می قرار سطحی دیاژنتیکی فرآیندهای معرض در مجدداً تکتونیکی باالآمدگی یا فرآیند

 توان به شکستگی و تشکیل رگه ها اشاره کرد.

 
 های کرتاسه باالیی برش تویه دروار توالی پاراژنتیکی نهشته. 1جدول 

 
 

 :گیرینتیجه -4
العه رد مطمنطقه موو مطالعات دیاژنتیکی که بر روی سنگ های کربناته  ررسی دقیق مقاطع نازک میکروسکوپیب

 . در محیطته اندمختلفی قرار گرف نگر این است که این سنگ ها تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنتیکیصورت گرفته است نشا

یمان یکی ستئوراژنز دریایی میکریتی شدن، آشفتگی زیستی، فشردگی فیزیکی تشکیل شده است. در محیط دیاژنز مدی

ی شدن ولومیتهای بلوکی و دروزی و هم بعد و فشردگی فیزیکی رخ داده است. در مرحله تدفین، فشردگی فیزیکی و د

ی ایجاد ال آمدگگردیده است. سرانجام در مرحله با بلوکی و دروزی و هم بعد تشکیلن های اتفاق افتاده است و سیما

 شکستگی و پر شدگی می نماید.
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