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 چکیده

هايی از منااق  مرکازی و خااور زاگارن رخنماون      کرتاسه زيرين( است که در بخش-ترين عضو گروه خامی )ژوراسیک زيرينتیتونین( کهن-سازند سورمه )توآرسین

هاای پتروگرافای   رسد و از سه بخش کربناته و دو بخش شایلی تشاکیش شاده اسات. بررسای     متر هم می 1000يران، ضخامت اين سازند تا دارد. در بعضی از نواحی جنوب ا

C)اندازه و شکش بلورها( و ژئوشیمیايی )
13
δ  وO

18
δ و مقدار عناصرMn ,Fe ,Mg ,Sr ,Na   وCa  منطقاه   ( از بودن چهار نوع دولومیت مختلف در برونزدهای ايان ساازند در

های ريزبلور تحت شرايط سطحی )محیط جزرومدی( و انواع با زمینه میکريتای، زيان اساوی و    دهند که دولومیتکند. مجموعه اين شواهد نشان میفارن داخلی حکايت می

ترتیب آب درياا، دگرساانی کلسایت باا منیازيم زيااد،       های ياد شده به اند. منوع اصلی تأمین کننده منیزيم دولومیتسیمان دولومیتی در دفن کم عم  تا عمی  پديد آمده

دماای باین   محدوده ها در های اين سازند نیز بیانگر تشکیش آنهای توخیری تشخیص داده شده است. محاسوه دمای تشکیش دولومیتهای شیلی و توديش کانیتراکم نهشته

 درجه سانتی گراد است. 74تا  33

 ، فارن داخلی، زاگرنسازند سورمه، دولومیت کلمات کلیدي:

 

 مقدمه

کربناته است که در  عمدتاًتیتونین( يک توالی -سازند سورمه )توآرسین 

متر ضخامت دارد )هوشمندزاده و  1000بعضی از نواحی جنوب ايران نزديک به 

 (James and Wynd, 1965)(. نخستین بار، جیمز و وايند1369همکاران، 

-ين بخش گروه خامی )ژوراسیک زيرينترسازند سورمه را به عنوان پايین

کرتاسه زيرين( معرفی و توصیف کردند. علی رغم مدت زمان قوالنی از معرفی 

های رسوب چینه شناسی کشورمان، تا کنون جنوه اين سازند در فرهنگ

های ژئوشیمیايی آن چندان بررسی نشده و بیشتر به چینه شناسی و ويژگی

 ,Setudehniaه شده است )برای مثال نگاری و ديرينه شناسی آن پرداخت

1978 Wynd, 1965; Kamen-Kaye, 1970;ها، محیط رخساره اً(. اخیر

رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی برونزدهای اين سازند مورد بررسی قرار 

و  1389؛ جلیلیان، 1387گرفته است ) برای مثال جلیلیان و همکاران، 

Lasemi and Jalilian, 2010ها در اين ه به گسترش زياد دولومیت(. با توج

ود، شخزن نفت در خاورمیانه شناخته میترين سنگ مسازند که به عنوان مهم

ها و بررسی شرايط تشکیش هدف اصلی اين مقاله توصیف انواع مختلف دولومیت

 ها است. آن
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  روش مطالعه

احی برای نیش به اهداف مذکور دو برش ساطحی از ساازند ساورمه در ناو    

کیلاومتری شامال خااور     35دناا ) کیلومتری خاور شیراز( و پای  110کت )خانه

(. نخسات،  1های پتروگرافی و ژئوشیمی قرار گرفتند )شکش ( مورد بررسیياسوج

نمونه دستی برداشت گرديد. با تهیاه   600از دو برش ياد شده در مجموع حدود 

ن اقالعات جاامعی در ماورد   ها با میکروسکوپ پوالريزامقاقع نازک و مطالعه آن

های دولومیتی به دسات آماد. باه من اور     تغییرات اندازه و شکش بلورها در نمونه

سهولت تشخیص کانی کلسیت از دولومیت، مقااقع ناازک باا محلاول آلیازارين      

رنگ آمیازی شادند. بارای     (Dickson, 1966)به روش ديکسون  (ARS)قرمز 

هاا باه   عادد از نموناه   12ژن و کربن، پودر های پايدار اکسیتعیین مقدار ايزوتوپ

به آزمايشاگاه ساازمان زماین شناسای ايالات       (Bulk Carbonate)صورت کلی 

-Finniganايلینويز در امريکا فرستاده شده و با دستگاه قیف سنج جرمی مدل 

MAT 251     بررسی گريدند. همچنین، به من ور آگاهی از میازان عناصار اصالی

(Ca, Mg)  و فرعی(Sr, Na, Mn, Fe)  نمونه هام در دانشاگاه پیاام     30تعداد

  مورد تجزيه قرار گرفتند. (AAS)نور مرکز تهران به روش جذب اتمی 

 جايگاه زمین شناسي و چینه نگاري

های نفت و گاز جهان است کاه باا   ترين ايالتمنطقه زاگرن يکی از مهم 

یه تا تنگاه هرماز   کیلومتر مربع از جنوب خاور ترک 000/400مساحتی افزون بر 

گسترش دارد. باال بودن سطح نسوی آب درياها در ژوراسیک همراه با فرونشینی 

ناشی از عملکارد نیروهاای کششای همزماان باا گساترش اقیاانون ن اوتتی          

(Neotethys)      سوب شد ضخامت زيادی از رساوبات کربنااتی در ايان بخاش از

کات، ساازند   ناحیه خانه. در (Lasemi and Jalilian, 2010)ايران تشکیش شود

متر ضخامت دارد و  280متر و در برش پای دنا نزديک به  720سورمه افزون بر 

به قور عمده از دولومیت، سنگ آهک دولومیتی و سنگ آهک هماراه باا کمای    

(. ترکیب سنگ شناسی اين 2مارنی تشکیش شده است )شکش -های شیلیتناوب

باه پانج بخاش کربناات زيارين، شایش        توان آن راای است که میسازند به گونه

زيرين، کربنات میانی، شیش باااليی و کربناات باااليی تفکیاک کارد )جلیلیاان،       

(. در نواحی ياد شده، سازند سورمه با ناپیوستگی فرسايشای از ساازندهای   1389

شاود.  نیريز )ژوراسیک زيرين( در زير و فهلیان )کرتاسه زيرين( در باال جادا مای  

های هیا  )تیتاونین(   مناق  پیرامون خلیج فارن، توخیری در فارن ساحلی و

پوشاانند. باه   به عنوان آخرين واحد چینه نگاری ژوراسیک، سازند سورمه را مای 

سوی شمال باختر، در نواحی لرستان و عراق سازند سورمه باا واحادهای سانگ    

-ای مختلف از جمله مون )توآرساین(، علان )آلناین(، سارگلو )باژوساین     چینه

 (Alsharhan andگاردد  کیمريجین( جاايگزين مای  -نین( و نجمه )کالووينباتو

Nairn, 2003 (James and Wynd, 1965; . 

  

 

 در فارن داخلی های مورد مطالعه سازند سورمه جايگاه زمین شناسی زاگرن و موقعیت جغرافیايی برش .1شکش 
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  (;Lasemi and Jalilian, 2010 James and Wynd, 1965های فارن )بر اسان دادهمنطقه ی پنج گانه سازند سورمه در هاای ژوراسیک زاگرن و بخشاحدهای سنگ چینه .2شکش 

 

 هاانواع دولومیت

تارين روياداد ديااژنزی در تغییار     فرايند دولومیتی شدن به عنوان اصلی 

هاای ساازند ساورمه مطاره شاده اسات       ها و ترکیب شایمیايی نهشاته  رخساره

هاای  (. به همین دلیش، بخش عمده اين ساازند را سانگ آهاک   1389ن، )جلیلیا

دهناد کاه در اشاکال و اناواع مختلاف      هاايی تشاکیش مای   دولومیتی و دولومیت

های مورد ن ر نتیجاه تفااوت شارايط تشاکیش،     شوند. تنوع دولومیتمشاهده می

و  های پتروگرافی )انادازه ترکیب سنگ آهک اولیه و زمان است. بر اسان ويژگی

( و Sibley and Gregg, 1987; Mazzullo, 1992شکش بلورهاا( )بارای مثاال   

های سازند سورمه را به چهار گروه يا تیا   توان دولومیتهای ژئوشیمی، میداده

(Type) .مختلف به شره زير تقسیم بندی کرد 

 دولومیت تیپ يک، ريزبلور

میکارون( و باا    50های يک اندازه )با میانگین انادازه  به صورت موزايیک 

شود. معموالً متاراکم و بادون   دار ديده میدار تا نیمه شکشمرزهای مسطح شکش

های رساوبی اولیاه از جملاه    تخلخش و بازماندگان زيستی است. شواهدی از بافت

های پراکنده کوارتز در اندازه سیلت و قالب بلورهای توخیاری  المینه بندی و دانه

(. اين تی  معادل بافت زينوتاپیک سایولی و  a3خورد )شکش در آن به چشم می

هاا، از  ( است. در مقايسه باا بقیاه دولومیات    ,1987Sibley and Greggگرگ )

O=-67/2تااا  -PDB 60/0تاار )ترکیااب ايزوتااوپی ساانگین 
18
δ تااا  40/3و

02/3=C
13
δ  ام( و استرانساایم پاایپاای 265(، مقااادير باااالتر سااديم )میااانگین

ام( و منگناز  پای پای  338و تمرکز کمتر آهن )میانگین ام( پیپی 427)میانگین 

و جدول  4درصد( برخوردار است )شکش  75/8ام( و منیزيم )پیپی 16)میانگین 

-(. باال بودن نسوی مقادير سديم و استرانسیم و تمرکز پايین منیزيم در نموناه 1

آن  (Non-Stoichiometry)کیاومتری  های اين تی ، نشانه حالات غیراساتوی  

-محایط دهند که دولومیات ناوع اول در   ها گواهی میست. مجموعه اين ويژگیا

-های نزديک به سطح زمین مثش محیط باالی جزرومد )سوخا( ناشای از فرايناد  

های درياايی و جاوی تشاکیش شاده اسات      های نشت و برگشت و يا اختالط آب

 ,Swart et al., 2005;Mackenzie, 1981; Illing and Taylor)برای مثاال  

Oتر بودن میانگین (. بزرگ1993
18
δ   نیاز گاواه    -50/2اين نوع دولومیات از

. (Allan and Wiggins, 1993)پايین بودن دماای محایط تشاکیش آن اسات     

 هاای اولیاه، آب درياا اسات    منوع اصلی تأمین کنناده منیازيم بارای دولومیات    

 (.  4)شکش  
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  XPLسیمان دولومیتی  (d)دولومیت زين اسوی و  (c)دولومیت با زمینه میکريتی؛  (b)دولومیت ريز بلور؛  (a)های سازند سورمه تتصوير میکروسکوپی انواع مختلف دولومی .3شکش 

 دولومیت تیپ دو، با زمینه میکريتي

میکارون اسات کاه در     300تا  40دار، با اندازه شامش رمووئدرهای شکش 

ايان ناوع دولومیات معاادل      (.b3ای از ماتريک  آهکای شاناورند )شاکش    زمینه

 ,Sibley and Gregg)فابريک اياديوتاپیک تاا پورفیروتاپیاک سایولی و گارگ     

های سنگ تحت تأثیر قارار نگرفتاه و بلورهاای    است. در اين تی ، آلوکم (1987

اند. آمادگی بیشتر زمیناه میکريتای   در زمینه آهکی رشد کرده اًدولومیت ترجیح

 شانه تفاوت در ترکیاب شایمیايی زمیناه )ماثالً    تواند نبرای دولومیتی شدن، می

کلسیت با منیزيم کم( باشد. با توجاه باه    ها )مثالًکلسیت با منیزم زياد( با آلوکم

O=-79/4تااا   -PDB ‰85/3ترکیااب ايزوتااوپی متوسااط )   
18
δ  تااا   74/2و

30/2=C
13
δ( و تمرکز منیزيم )ام(، پای پی 136درصد(، سديم )میانگین  50/10

ام( و منگناز  پای پای  386ام(، آهان )میاانگین   پای پی 245یانگین استرانسیم )م

توان آن را به محایط دفان کام    ام( در اين نوع دولومیت، میپیپی 27)میانگین 

ای و جانشینی کلسیت با منیازيم زيااد   های بین دانهعم  نسوت داد. حضور آب

ه اسات  به عنوان منوع تأمین کننده منیازيم ايان ناوع دولومیات پیشانهاد شاد      

(Mukhopadhyay et al., 1996)هاای  ای از کربنات. ترکیب اولیه بخش عمده

های کلسیتی پرمنیازيم  های زيرين و بااليی، آهکسازند سورمه به ويژه در بخش

(. اين ترکیب به علت ناپايدار بودن در محیط ديااژنز،  1390بوده است )جلیلیان، 

 دهد.ش میهای دولومیتی کننده واکنبه خوبی با سیال

 

 (Baroque)دولومیت تیپ سه، درشت بلور يا زين اسبي  

میکرون، با مرزهای غیر مسطح  450تا  150از بلورهای درشت به اندازه  

(. اين نوع دولومیت معادل بافت زينوتاپیک سایولی  c3تشکیش شده است )شکش 

تارين ناوع دولومیات در    باوده و فاراوان   (Sibley and Gregg,1987)و گارگ  

 (Lee and Friedman, 1987)ساازند ساورمه اسات. باه بااور لای و فريادمن       

-های درشت بلور، توديش مساتقیم سانگ  ها در دولومیتمشاهده آثاری از آلوکم

دهد. با ايان تصاور، شاکش گیاری ايان ناوع       های آهکی به دولومیت را نشان می

رف ديگار،  شاود. از قا  های پیشین رد مای دولومیت در اثر تولور دوباره دولومیت

بعضی از محققین بر اين باورند که اين تی  دولومیت، محصول جانشاینی آرام و  

 150تاا   60های آهکی در دماهای باالتر از دماای بحرانای )  قوالنی مدت سنگ

 . (Radke and Mathis, 1980; Warren, 2001)0درجه سانتی گراد( است 

تی  ترکیب ايزوتوپی های سازند سورمه، اين در مقايسه با ساير دولومیت

O=-83/7تااا  -PDB ‰48/6تاار )سااوک
18
δ  15/1تااا  62/1و=C

13
δ مقااادير ،)

ام( و پای پای  180ام( و استرانسیم )میاانگین  پیپی 95تر سديم )میانگین پايین

ام( و پای پای  53ام( و منگناز )میاانگین   پیپی 717تمرکز باالی آهن )میانگین 

ها، محیط تادفین متوساط   دهد. اين ويژگیدرصد( از خود نشان می 12منیزيم )

 (Allan andکناد. آلان و ويگیناز    تا عمی  را برای اين دولومیت پیشانهاد مای  

(Wiggins, 1993 های با مقادير معتقدند که دولومیتO
18
δ تر )کوچاک منفی-

(. 5اناد )شاکش   در دمای زياد ناشی از دفن عمی  به وجود آمده -50/6‰تر( از 
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های رسی از جملاه اسامکتیت باه ايلیات     ی شیلی و توديش کانیهاتراکم نهشته

(Magara, 1976) انحالل فشاری ،(McHargue and price, 1982)  تاراکم و ،

 ,Cantrell and Hagerty)های توخیری مثش ژياس  باه انیادريت    توديش کانی

ترين منابع تأمین کننده منیزيم در مادل تادفینی مطاره    به عنوان مهم (1999

دهند که با سوک شدن ترکیب ايزوتاوپی و  های ژئوشیمی نشان میند. دادهاشده

افزايش منیزيم در اين نوع دولومیات، مقاادير ساديم و استرانسایم کااهش اماا       

تمرکز آهن و منگنز به قور نسوی افزايش يافته است. اين موضوع بیاانگرافزايش  

 (,Folk and Landهاا در محایط تادفین    ن م )کاهش يون کلسیم( دولومیات 

و تفاوت در ضريب پراکندگی و رفتار ژئوشایمیايی متفااوت عناصار يااد      1975)

 . (Land and Hoops, 1973; Pingitore, 1978) شده است

 دولومیت تیپ چهار، سیمان دولومیتي

دار، باا  میکارون( شافاف و شاکش    400تاا   30از بلورهای ريز تا درشت ) 

مان، منافذ کوچاک و بازرگ را پار    مرزهای مسطح تشکیش شده، و به صورت سی

های مختلف سازند ساورمه ايان تیا ،    (. در میان دولومیتd3کرده است )شکش 

کمترين درصد را به خود اختصاص داده است. خواص ژئوشیمیايی ايان تیا  تاا    

(. مااازولو 4هااای زياان اسااوی نزديااک اساات )شااکش   حاادودی بااه دولومیاات 

(Mazzullo, 1992) دار با مرزهاای  ای موزايیکی شکشهمعتقد است، بودن بلور

های دولومیتی نشانه تشکیش اين تیا  دولومیات در دماهاای    مسطح در سیمان

درجه سانتی گاراد( اسات. جاايگیری بعضای از      100تا  50باالتر از حد بحرانی )

ها نشان دهنده ارتوااط  بلورهای اين تی  در امتداد درزهای انحاللی و استیلولیت

. (Demmico and Hardie, 1994)نحاالل فشااری اسات    آن با دفن عمیا  و ا 

هاا،  هايی به انضامام ارتوااط باین اناواع مختلاف دولومیات      داشتن چنین ويژگی

های سازند ساورمه  دهند که، سیمان دولومیتی آخرين نسش دولومیتگواهی می

 (,Folk and Land(، فولاک و لناد  1383است. موارد مشاابهی توساط آدابای )   

 (,.Eren at alو ايارن و همکااران    (Braithwaite, 1989) ، بري  ويت(1975

 اند.گزارش شده (2007

 

 

Oاسترانسیم در مقابش  (b)ترسیم تغییر ايزوتوپ اکسیژن در مقابش کربن و  (a) .4شکش 
18
δ های کش چهار نوع دولومیت سازند سورمهنمونه  
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  های سازند سورمهدر دولومیت 13و کربن  18های اکسیژن و فرعی و ايزوتوپمقادير مربوط به تغییرات عناصر اصلی  .1جدول 

 مقطع
شماره 

 %IR% Mg% Ca نمونه
Mn 

(ppm) 

Na 
(ppm) 

Fe 
(ppm) 

Sr 
(ppm) 

18
O 

(‰ PDB) 

18
C 

(‰ PDB) 

ت
ه ک

خان
 

SK3 00/16 10/11 52/24 28 82 517 177   

SK10 00/19 38/10 31/25 31 28 79 130 35/6- 60/1 

SK31 00/24 37/5 57/32 16 34 246 167 50/1- 10/3 

SK46 00/5 30/11 46/25 29 75 656 172   

SK120 00/19 45/10 55/25 27 72 436 155 60/3- 30/2 

SK137 00/17 38/11 29/24 36 123 717 148 50/4- 10/2 

SK184 00/19 35/10 28/25 40 53 325 176   

SK227 00/32 28/11 34/24 52 30 352 145 83/6- 70/1 

SK246 00/20 26/8 35/29 46 38 350 144   

SK249 00/36 19/10 09/26 38 58 430 145   

SK315 00/25 35/11 11/25 29 24 77 110 15/7- 20/1 

SK348 00/23 21/8 27/28 24 18 65 108 60/0- 40/3 

SK366 00/32 25/10 22/25 30 21 32 123   

SK372 00/22 35/19 34/24 36 18 86 152   

SK394 00/9 33/11 43/23 55 25 46 142   

SK402 00/12 41/11 28/23 35 45 150 183   

SK408 00/8 02/11 33/24 41 67 282 180 93/3- 26/2 

SK415 00/11 73/9 18/23 45 84 432 180   

SK428 00/12 50/11 29/23 35 45 150 188   

SK433 00/11 28/11 51/24 31 77 476 171   

دنا
ي 

 پا

SD7 00/12 22/12 52/23 28 210 448 190 83/7- 15/1 

SD11 00/14 37/11 68/24 30 151 172 429   

SD41 00/10 36/12 91/23 34 45 44 231   

SD58 00/12 57/10 75/25 34 36 37 395 67/2- 02/3 

SD63 00/10 31/11 66/23 37 46 15 386   

SD87 00/10 28/11 47/23 95 40 80 260 80/3- 74/2 

SD125 00/10 32/11 59/24 48 20 65 216   

SD133 00/11 82/11 09/24 57 32 33 212   

SD147 00/15 25/10 32/25 30 37 91 224 76/4- 80/2 

SD163 00/12 36/12 51/23 45 78 333 335   
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 ثانويه يا دياژنتیکی  (b)اولیه يا همزمان با رسوبگذاری و  (a)های مختلف سازند سورمه قرحی ساده از مراحش و نحوه تشکیش دولومیت .5شکش 

 

 محاسبه دماي تشکیل دولومیت

-ها، محاسوه دمای تشاکیش آن يکی از مسائش مهم در ارتواط با دولومیت 

وپی اکسایژن اسات. در ايان مطالعاه     ها با استفاده از بررسی روند تغییرات ايزوتا 

 ,Land)های سازند ساورمه، از روش زيار   برای محاسوه دمای تشکیش دولومیت

 :استفاده شده است (1985

 

T     ،دما برحساب درجاه ساانتی گارادOdol.
18
δ     مقادار ايزوتاوپ اکسایژن

Owaterدولومیت و 
18
δ       .معرف ترکیب ايزوتاوپی سایال ساازنده دولومیات اسات

دهند که، ترکیب ايزوتوپی اکسایژن موجاود در   جام شده نشان میهای انبررسی

 -20/1تاا   -PDB1تر از امروز و باین  آب درياهای ژوراسیک، کمی سوک

. ;Rosales et al., 2004) (Price and Sellwood, 1994در نوسان بوده است 

Oمیانگین 
18
δ اسات   -60/1های اولیه )تی  يک( سازند سورمه نیز دولومیت

کند. با اين اوصااف، و باا باه    های آن زمان مطابقت میبا ترکیب ايزوتوپی آب که

هاای اولیاه ساازند    کارگیری معادله ياد شده، متوسط دماای تشاکیش دولومیات   

های زين اسوی و سیمان دولومیتی و دولومیت 46، با زمینه میکريتی 33سورمه 

-تشکیش دولومیت ( دمای1385درجه سانتی گراد تعیین گرديد. محمودی ) 74

 35های اولیه بخش بااليی ساازند ساورمه در بارش زيرزمینای جزياره الوان را      

کناد.  درجه سانتی گراد گزارش کرده است که با نتايج اين مطالعه مطابقات مای  

T(ºC)= 3/4-4/16 ([δ18Odol. 8/3- ]-δ18Owater) 14/0+ ([δ18Odol. 8/3- ]-δ18Owater)
2 

 



 

74 

 

1جلد  2شماره  ،90 زمستان ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهمجل  

های يااد شاده باه روش فريادمن و اونیاش      محاسوه دمای تشکیش انواع دولومیت

(Friedman and O'Neil, 1977)  کناد  به دست آمده را تأيیاد مای  نیز مقادير

  (.6)شکش 

  نتیجه گیري

هاای ساازند   تاوان دولومیات  های پتروگرافی و ايزوتوپی میبر اسان داده

سورمه را در قالب چهار گروه يا تی  مختلف معرفی کرد. در دولومیت تی  يک، 

های رسوبی اولیه ن یر المیناسایون و قالاب بلورهاای توخیاری     شواهدی از بافت

-شود. باال بودن میزان سديم و پايین بودن منیازيم، نشاانه غیراساتوی   ه میديد

کیومتری )ناخالص( بودن اين نوع دولومیت است که به عنوان دولومیت اولیه ياا  

باشد. شواهد ايزوتوپی گواه آن است که دولومیت تی  يک در ريز بلور مطره می

درجاه ساانتی گاراد     33های بااليی پهنه جزرومدی و تحت دمای حادود  بخش

ای از مااتريک   دار کاه در زمیناه  تشکیش شده است. حضور رمووئادرهای شاکش  

باشد. دولومیتی های سازند سورمه می آهکی شناورند، معرف تی  دوم دولومیت

شدن ترجیحی زمینه آهکی نشاانه پاايین باودن درجاه اشاواع و ضاعف سایال        

میزبان را تحات تاأثیر    دولومیت ساز است که تحت شرايط دفن کم عم ، سنگ

ای و دگرسانی کلسیت با منیزيم زياد به عناوان  های بین دانهقرار داده است. آب

ها با شوند. تی  سوم دولومیتمنابع منیزيم برای اين تی  دولومیت پیشنهاد می

شاود. از ديگار   شکش با مرزهای غیرمسطح شناخته مای وجود بلورهای درشت بی

تاوان باه   شاود، مای  لومیت که زين اسوی نیز گفته میمشخصات بارز اين نوع دو

خاموشی موجی، سوک بودن نسوی ترکیب ايزوتوپی، باال بودن منیازيم، آهان و   

هاا گاواهی   منگنز و کاهش سديم و استرانسیم اشاره کرد. مجموعه ايان ويژگای  

-دهند که دولومیت تی  سوم، محصول جانشینی آرام و قوالنی مدت سانگ می

گاراد( در دفان   درجاه ساانتی   74دماهای باالتر از دمای بحرانی )های آهکی در 

دار باا مرزهاای   های موزايیکی شکشعمی  است. دولومیت تی  چهار، شامش بلور

مسطح است که به صورت سیمان در منافذ مختلف سنگ تشاکیش شاده اسات.    

ا ها جايگیری بعضی از بلورهای اين تی  در امتداد درزهای انحاللی و اساتیلولیت 

هاای  نشان دهنده ارتواط آن با دفن عمی  و انحالل فشاری است. تاراکم نهشاته  

هاای  های توخیری، منیزيم مورد نیاز برای تشکیش دولومیتشیلی و توديش کانی

 اند.دفن عمی  )زين اسوی و سیمان( را تأمین کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oها های مختلف دولومیت، منحنیتی  T4تا  T1های سازند سورمه با استفاده از ايزوتوپ اکسیژن. نمودار محاسوه دمای تشکیش دولومیت .6شکش 
18
δ  آب

 .(Friedman and O'Neil, 1977دهند )برگرفته از ها دمای محاسوه شده را نشان میدريا و خط چین
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ها و برگ یآنجايیکه گیاهان قادرند فلزات سنگین را از قري  روزنهاز  

های جهت بررسی پتانسیش گونه(، Wang an., 2008د )ها جذب کننريشه

 غوار، پ  از گرد و گیاهی مورد مطلعه در جذب فلزات سنگین ناشی از پديده

آوری جمعنشست آن، اقدام به و ته 1389مهرماه  6غوار در تاريخ  وقوع گرد و

مورد مطالعه شد. مکان ی های مورد ن ر يعنی برگ و خاک از هر سه گونهنمونه

 –الف دانشگاه شهید چمران )اهواز( در ن ر گرفته شد: برداری به دو علتنمونه

فاصله داشتن اين  -ب تنوع پوشش گیاهی موجود در دانشگاه شهید چمران

برداری از برگ هر درخت از ارتفاع نمونه. مکان با مراکز پرترافیک و صنعتی شهر

های ها در پاکتمتری سطح زمین انجام گرفت و سس  اين نمونه 5/1تا  1

برداری از خاک هر ها به حداقش برسد. نمونهکاغذی نگهداری شدند تا فساد آن

از  های سطحی،گونه نیز بدين ترتیب انجام گرفت که پ  از کنار زدن آلودگی

( به مقدار کافی نمونهcm30-25 ( وعمقی )عم cm5-1 خاک سطحی )عم 

شیمی گرد وغوارهای وارده به الزم به ذکر است، ترکیب زمین. برداری شد

روز  14قی  های گرد وغوار( نمونهICP – MSاستان خوزستان از قري  آنالیز )

 زراسوندی توسط 22/5/88تا  3/2/88غوار از تاريخ  ی گرد ووقوع پديده

به من ور آمادهحاضر قرار گرفته است. ی شده که مونای مطالعه ( تعیین1388)

در دمای اتاق خشک شدند، سس  به  هانمونهاين ابتدا های برگ، سازی نمونه

درجه سانتی گراد گذارده شدند. در نهايت  50روز در اون در دمای  3مدت 

شدند  های برگ به قطعات کوچکتری تقسیمها، نمونهجهت تهیه خاکستر از آن

 450ساعت در دمای  5های چینی، هر نمونه به مدت و پ  از انتقال به بوته

های خاک نیز پ  از خشک نمونه ه شد.قرار داددرجه  سانتی گراد در کوره 

. عوور داده شدند Mesh 60از الک  شدنشدن در دمای اتاق به من ور يکدست 

با استفاده از  ها جهت تعیین غل ت فلزات سنگیندر نهايت اين نمونه

( مورد تجزيه قرار گرفتند که نتايج آن ها در XRFفلورسان  اشعه ايک  )

الزم به ذکر است، ترکیب . برداری شدنمونه ( آورده شده است.2( و )1جدول )

 – ICPشیمی گرد وغوارهای وارده به استان خوزستان از قري  آنالیز )زمین

MSغوار از تاريخ  ی گرد وع پديدهروز وقو 14قی  های گرد وغوار( نمونه

ی ( تعیین شده که مونای مطالعه1388) زراسوندی توسط 22/5/88تا  3/2/88

 هانمونهاين ابتدا های برگ، سازی نمونهبه من ور آمادهحاضر قرار گرفته است. 

درجه  50روز در اون در دمای  3در دمای اتاق خشک شدند، سس  به مدت 

های ها، نمونهد. در نهايت جهت تهیه خاکستر از آنسانتی گراد گذارده شدن

های چینی، هر برگ به قطعات کوچکتری تقسیم شدند و پ  از انتقال به بوته

ه قرار داددرجه  سانتی گراد در کوره  450ساعت در دمای  5نمونه به مدت 

های خاک نیز پ  از خشک شدن در دمای اتاق به من ور يکدست نمونه شد.

ها جهت تعیین . در نهايت اين نمونهعوور داده شدند Mesh 60ک از ال شدن

( مورد تجزيه XRFغل ت فلزات سنگین با استفاده از فلورسان  اشعه ايک  )

 ( آورده شده است.2( و )1قرار گرفتند که نتايج آن ها در جدول )

 

 


