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گروه بنگس��تان به س��ن آلبین تا سانتونین در حاش��یه شمال شرق صفحه 
عربستان با جنس کربنات ته نشست یافته اند]1[]2[]3[. سازند ایالم و سروک 
از نظر مخزنی دارای اهمیت بوده و از مهمترین مخازن گروه بنگستان هستند 
که دومین مخزن نفتی مهم حوضه زاگرس را پس از س��ازند آسماری تشکیل 
می دهند]4[]5[. رس��وبات کربناته پس از نهشته شدن مستعد تغییرات سریع 
هستند و ممکن است که ترکیب کانی شناسی وفضاهای خالی آنها تغییر کرده 
و در نهای��ت به تغییر خواص پتروفیزیکی آنها منجر ش��ود. از این رو بس��یاری 
از ویژگی های پتروفیزیکی س��نگ های رس��وبی به ویژه س��نگ های کربناته را 
فرایندهای دیاژنزی تعیین می کند]6[. منطق��ه مورد مطالعه در جنوب ایران، 
در حوضه زاگرس و اس��تان فارس قرار گرفته اس��ت. این گنبد نمکی در مسیر 
شهرستان الر به سمت شرق )هرمود( و در فاصله 45 کیلومتری الر، نرسیده به 
روستای علی آباد واقع شده و جاده از جنوب و شرق گنبد عبور می کند)شکل-1(. 
س��ه برش جهت مطالعه در تاقدیس ک��ورده، نزدیک به گنبد نمکی به فاصله 
تقریبی 1000 متر برداش��ت شد. مرز پایینی سازند س��روک با سازند کژدمی 
به صورت تدریجی و مرز باالیی آن با سازند ایالم به صورت ناپیوستگی فرسایشی 
است. سازند ایالم با مرز ناپیوستگی فرسایشی در زیر سازند گورپی قرار گرفته 
است )شکل-2(. هدف از این مطالعه بررسی تأثیرات تکتونیک نمک بر عملکرد 
فرایندهای دیاژنزی موثر بر س��ازندهای سروک و ایالم در برش های نزدیک به 

گنبد نمکی کورده است.

 روش مطالعه
در این مطالعه از س��ه برش برداش��ت شده تعداد 85 مقطع نازک تهیه شده 
است. به منظور شناسایی نوع کانی های کربناته )تشخیص کلسیت از دولومیت( 

تعداد10 نمونه توسط محلول آلیزارین قرمز در نزدیک ترین برش به گنبد نمکی 
مطابق روش  دیکسون ]7[ رنگ آمیزی شده است. 

تأثیر حرکت نمک بر تغییرات فرایندهای دیاژنزی
فرایندهای دیاژنزی به دلیل تغییرات قابل مالحظه بر ترکیب و بافت رسوبات، 
حائز اهمیت هستند. سازندهای سروک و ایالم با نزدیک شدن به گنبد نمکی، 
مس��تعد تغییرات دیاژنزی متفاوتی هس��تند )جدول-1(. فراین��دای دیاژنزی 

شناسایی شده در سازندهای سروک و ایالم به صورت زیر است:

میکریتی شدن
 بیشترین فرایند میکریتی شدن در زمان سنومانین میانی تا پسین )بر اساس  
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جهت بررسی تأثیر باالآمدگی تمک بر عملکرد فرایندهای دیاژنزی در سازندهای سروک و ایالم در تاقدیس کورده سه 
برش در نزدیکی گنبد برداشت و مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند سروک در این سه برش دارای ضخامت های 25 
)دولومیت، نزدیک به گنبد(، 90 و 185 متر )س��نگ آهک، دورتر از گنبد( اس��ت و سازند ایالم دارای ضخامتی برابر با 
25)دولومیت، نزدیک به گنبد نمکی( و 20 متر در دو برش )س��نگ آهک، دورتر از گنبد نمکی( می باشد. فرایندهای 
دیاژنزی تأثیرگذار بر این سازندها شامل میکریتی شدن، نئومورفیسم، انحالل، فشردگی، شکستگی، جانشینی )سیلیسی 
ش��دن، دولومیتی ش��دن، هماتیتی شدن و پیریتی  ش��دن( و سیمانی شدن)س��یمان هم بعد، دروزی، بلوکی، رو رشدی 
هم محور و حاش��یه ای هم ضخامت( می باش��د که فرایندهای میکریتی شدن، نئوموفیسم، انحالل، فشردگی، شکستگی 
و پُر ش��دگی، س��یمانی شدن، سیلیسی شدن و دولومیتی ش��دن با نزدیک شدن به سمت گنبد نمکی تحت تأثیر آن 
قرار گرفته اند و با تغییراتی مانند کاهش میکریتی شدن، نئوموفیسم و پیریتی شدن و افزایش فشردگی، شکستگی و 

پرشدگی، سیلیسی شدن، دولومیتی شدن، هماتیتی شدن و سیمانی شدن همراه است.
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بایوزونNezzazata- Alveolinids Assamblage Zone( در ریز رخس��اره های 
الگونی، پکس��تون و گرینس��تون صورت گرفته اس��ت. در برش ه��ای دورتر از 
گنبدهای نمکی، بیشتر روزنبران کف زی و حاشیه رودیست ها و در برش نزدیک، 
بیشتر روزنبران کف زی و کمتر رودیست ها تحت تأثیر این فرایند قرار گرفته اند. 
با توجه به حرکت نمک به سمت باال بر اثر انباشتگی رسوبات در پهلوها، محیط 
کم عمق در نزدیکی گنبد نمکی و محیط های عمیق در دورتر از آن تشکیل شده 
است. در برش های دورتر با توجه به شرایط انرژی کمتر در بخش های عمیق تر 
و بیش��تر بودن انرژی محیط در بخش های نزدیک تر، میکریتی شدن با نزدیک 

شدن به گنبد نمکی کاهش یافته است.

نئومورفیسم
فرایند نئومورفیسم تغییر در اندازه بلورها از ریز به درشت و بالعکس به صورت 
جزئی و کلی و معموالً در حضور آب و رطوبت اتفاق می افتد ]8[. در زمان آلبین 
تا سنومانین پیشین، نئومورفیسم بیشتر به صورت تبدیل میکریت به اسپار در 
زمینه ریز رخساره های وکستون و پکستون صورت گرفته است. اما در زمان های 
سنومانین میانی تا پسین نئومورفیس��م تشکیل شده از نوع افزایشی است که 
بیشتر در رخساره های وکستون- پکستون -گرینستونی دیده می شود و بیشتر 
اجزای اس��کلتی دارای ترکیب ناپایدار مانند پوسته های دوکفه ای و گاستروپود 
تح��ت تأثیر ای��ن فرایند قرار گرفته اند. در این فرایند بلورهای اولیه پوس��ته به 
بلورهای درش��ت کلسیت تبدیل شده اس��ت. در زمان سانتونین این فرایند در 
رخس��اره های وکستون و پکس��تون و به صورت تأثیر بر پوسته اجزای اسکلتی 
دیده می شود. در حالت کلی این فرایند دیاژنزی با نزدیک شدن به گنبد نمکی 

کاهش یافته است. 

انحالل
در زمان آلبین تا سنومانین پیشین انحالل های صورت گرفته بیشتر به صورت 
کانالی و حفره ای بوده است. در زمان سنومانین میانی تا پسین در برش دورتر 
از گنبد نمکی انحالل های صورت گرفته به صورت کانالی در امتداد شکستگی ها، 
انحالل اجزای بایوکلس��تی مانند آلوئولین، رودیست و انحالل قالبی و حفره ای 
صورت گرفته است ولی در برش نزدیک تر میزان انحالل کاهش یافته و به صورت 
انحالل اجزای بایوکلس��تی، حفره ای و در امتداد شکس��تگی ها دیده می شود. 
باالآمدگی گنبد نمکی و فرونشینی در پهلوهای آن و بیشتر شدن تراکم باعث 

انحالل کمتری در برش های نزدیک به گنبد نمکی شده است.

فشردگی
فش��ردگی در رس��وبات با فاکتوره��ای مختلفی مانن��د روب��اره، دمای زیر 
س��طحی، فش��ار در طول دفن، فش��ار منفذی و ترکیب شیمیایی آب منفذی 
کنترل می ش��ود ]9[. در زمان آلبین تا س��نومانین پیش��ین فش��ردگی نسبتاً 
کمت��ر صورت گرفته اس��ت. در زمان س��نومانین میانی تا پس��ین در س��ازند 
س��روک، در برش نزدیک به گنبد نمکی در مقایس��ه با برش دورتر، فشردگی 

فیزیکی بیش��تر صورت گرفته اس��ت که این فش��ردگی به صورت شکس��تگی 
بایوکلست هایی مانند رودیست- اربیتولین- اینتراکلست- آلوئولینا و جهت دار 
ش��دن رودیست ها دیده می شود. فشردگی در زمان سانتونین و در سازند ایالم،  
 به صورت ناچیز و در بعضی موارد به صورت نزدیک ش��دن بایوکلس��ت ها دیده 
می ش��ود. در حالت کلی براثر حرکت و باالآمدگی نمک، رس��وبات موجود در 
برش های نزدیک تر بیشتر تحت تأثیر فشردگی حاصل از حرکت نمک و رسوبات 

در برش های دورتر کمتر فشرده شده اند.

شکستگی و پر شدگی
در زمان آلبین تا سنومانین پیشین شکستگی های صورت گرفته به صورت 
شکستگی هایی پر شده با سیمان کلسیتی و همراه با انحالل دیده می شود. در 
زمان سنومانین میانی تا پسین در سازند سروک، شکستگی و پرشدگی در برش 
K3 بیش��تر به صورت انحالل یافته همراه با پرش��دگی با سیمان دیده می شود 
ولی در برش K2 این شکستگی ها با انحالل کمتر همراه با سیمان )کلسیت و 
دولومیت( پر شده اند. در اثر حرکت و خیزش نمک به سمت باال، شکستگی هایی 
در برش های نزدیک به گنبد نمکی صورت گرفته که به دلیل فشار وارد شده بر 

اثر حرکت نمک است.

جانشینی 
الف- سیلیسی شدن

در برش های K2 وK3  از سازند سروک، سیلیسی شدن دیده نشده است. این 
پدیده دیاژنزی فقط در برش نزدیک به گنبد نمکی)K1( )سازندهای سروک و 
ایالم( به صورت پر کننده حفرات ایجاد شده و در امتداد شکستگی های ایجاد 
ش��ده دیده می ش��ود. در حالت کلی با نزدیک شدن به گنبد نمکی این فرایند 
دیاژنزی افزایش یافته است. فرایند سیلیسی شدن در طول دیاژنز اولیه و قبل از 

 )Kourdeh3و  Kourdeh1، Kourdeh2(2  موقعیت تقریبی سه برش برداشت شده 
و تغییرات ضخامت سازندهای سروک و ایالم در تاقدیس کورده.
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دفن عمیق و فشردگی صورت می گیرد ]10[. 
ب- دولومیتی شدن

در زمان آلبین تا س��نومانین پیش��ین دولومیتی شدن صورت نگرفته است 
اما در زمان س��نومانین میانی تا پسین دولومیتی شدن در برش K3 به صورت 
دولومیت های جانشین شده در گل آهکی و در برش K2 به صورت دولومیت های 
جانش��ینی در زمینه سیمان اکسید آهن، در بایوکلس��ت هایی مانند مرجان و 
پُر کننده شکس��تگی ها می باش��د که مرجان ها در ب��رش دورتر از گنبد تحت 
تأثیر دولومیتی ش��دن قرار نگرفته اند. در زمان س��انتونین در سازند ایالم این 
پدیده دیاژنزی به صورت پُر کننده شکس��تگی دیده می ش��ود. در حالت کلی با 
نزدیک شدن به گنبد نمکی، دولومیتی شدن افزایش یافته است. پدیده دیاژنزی 
سیلیسی ش��دن و دولومیتی شدن بیشتر به منطقه تأثیر گنبد نمکی محدود 
می شود]11[. به نظر می رسد س��یاالت خارج شده از گنبد نمکی بر دولومیتی 

شدن و تبلور مجدد بلورهای دولومیت تأثیر گذاشته است.
ج- هماتیتی شدن

در زمان آلبین تا س��نومانین پیشین هماتیتی شدن صورت نگرفته است اما 
در زمان سنومانین میانی تا پسین در سازند سروک، این فرایند دیده می شود. 
در حالت کلی هماتیتی ش��دن با نزدیک ش��دن به گنبد نمکی افزایش یافته 
است. حرکت نمک در گنبد نمکی و فرونشینی در پهلوهای آن باعث تغییرات 
و پسروی آب دریا و بیرون ماندگی رسوبات از سطح آب و ایجاد شرایط اکسیدی 
شده و همچنین می تواند در ارتباط با تأثیر شورابه های گنبد نمکی و نفوذ آنها 

به درون سنگ های کربناته باشد.
د- پیریتی شدن

در زمان آلبین تا سنومانین پیشین پیریتی شدن در سازند سروک، به صورت 
خیلی کم و پراکنده در زمینه ریز رخس��اره وکستون و پکستون دیده می شود 
و در زمان س��نومانین میانی تا پس��ین در سازند س��روک و زمان سانتونین در 
سازند ایالم به صورت بلورهای کوبیک در حفرات و همراه با سیمان های کلسیتی 
پرکننده حفرات و پوس��ته بایوکلست هاست. بر اثر حرکت نمک به سمت باال، 
محیط های کم عم��ق در نزدیک گنبد و محیط عمیق در فاصله دورتر از گنبد 
ایجاد شده است. با توجه به عمیق شدگی و احیایی شدن محیط با دور شدن از 

گنبد نمکی، پیریتی شدن افزایش یافته است.
ه- سیمانی شدن

اش��باع آب دریا از کربنات کلس��یم در یک محیط آرام برای تشکیل سیمان 
ضروری اس��ت]8[. در برش دورتر از گنبد نمکی س��یمان موجود )بلوکی، هم 
بعد و دروزی ( پرکننده شکس��تگی همراه با انحالل است ولی در برش نزدیک 
به گنبد نمکی سیمان پرکننده با انحالل کمتری همراه است. در برش نزدیک 
به گنبد نمکی بیشتر حفرات انحالل یافته با سیمان کلسیتی هم بعد یا بلوکی 
پُر شده اند ولی در برش دور، بیشتر حفرات انحالل یافته سیمانی نشده اند. یکی 
از س��یمان های تشکیل دهنده سیمان اکسید آهن است که در برش نزدیک به 
گنبد نمکی، زمینه دولومیت های متوس��ط بلور جانش��ین شده را تشکیل داده 
اس��ت. سیمان اکسید آهن طی فرایند هوازدگی تشکیل می شود]12[. این امر 

K3 و K2 و در زیر و باالی سطح ناپیوستگی به سمت گنبد نمکی در برش های K1 1  تغییرات فرایندهای دیاژنزی در برش 
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مقاالت علمی - پژوهشی

می تواند به دلیل باالآمدگی نمک و هوازدگی در برش نزدیک به گنبد نمکی باشد 
ولی در برش دور از گنبد نمکی دولومیت های جانش��ینی در زمینه گل آهکی 
دیده می شود. سیمان های تشکیل شده در اطراف گنبدهای نمکی نشان دهنده 
نفوذ مایعات در مجاورت گنبد و تأثیرات حرارت باال در ارتباط با ساختار نمک 
)به دلیل هدایت رسانایی باالی نمک بر رسوبات اطراف(  و سیاالت داغ حاصل از 

گنبد های نمکی می باشد]13[.
نمک ه��ای حاصل از گنبدهای نمکی در مج��اورت آن می تواند باعث ایجاد 
دیاژنز رسوبات از طریق: 1( تأثیر پمپاژ مداوم غلظت باالیی از محلول NaCl به 
اطراف آب منافذ و رسوبات و 2( راندگی در مقیاس بزرگ و واژگونی سیاالت از 

طریق تورم مایعات متراکم در عمق باشد]13[.

نتیجه گیری
در ناحیه مورد مطالعه، سازند سروک )سنومانین( در سه برش برداشت شده 
دارای ضخامت های 25 )دولومیت، نزدیک به گنبد نمکی(، 90 )سنگ آهک( و 

185 )سنگ آهک، دورتر از گنبد نمکی( است و سازند ایالم )سانتونین( دارای 
ضخامت های 25 )دولومیت، نزدیک به گنبد نمکی( در برش های دوم و س��وم 
دارای ضخامت 20 متر است. با توجه به تأثیرات محلی و باالآمدگی گنبد نمکی، 
در فرایندهای دیاژنزی سازندهای سروک و ایالم با نزدیک شدن به گنبد نمکی 
تغییراتی صورت گرفته است. فرایند میکریتی شدن با توجه به بیشتر بودن انرژی 
محی��ط در نزدیکی گنبد نمکی و عمیق تر ش��دن محیط در فاصله های دورتر، 
کاهش یافته است. فشارهای حاصل از باالآمدگی گنبد باعث ایجاد انحالل کمتر، 
فشردگی بیشتر و شکستگی بیشتر در بخش های نزدیک تر شده است. هماتیتی 
شدن به دلیل باالآمدگی گنبد و ایجاد شرایط اکسیدی و پسروی آب در نزدیکی 
گنب��د نمکی افزایش یافته و پیریتی ش��دن به دلیل عمیق ش��دگی محیط در 
برش های دورتر )شرایط احیایی( گسترش یافته است. همچنين سیمانی شدن 
در مجاورت گنبد نمکی افزایش می یابد که می تواند ناشي از تأثیر سیاالت حاصل 
از گنبد نمکی باشد. سیلیسی و دولومیتی شدن در نزدیکی گنبد نمکی بیشتر 
عمل کرده است که می تواند به دلیل سیاالت خارج شده از گنبد نمکی باشد. 
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