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 رسوبی شناسیسنگ

  شناسیزمین و دکتري ارشدآمادگی آزمون کارشناسیجزوات 
  

  

 : دکتر رامین صمديفیتأل
  

 
 

با افراد  گروه مولفین زمین آزمون مطابق حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب مجلس محترم شوراي اسالمی تذکر:

غیرقانونی و بدون مجوز جهت  صورتبهحقیقی یا حقوقی که از نام یا محتواي جزوات تألیفی گروه زمین آزمون 

هاي مجازي و یا موسسات به فروش برسانند از فروش استفاده و یا جزوات غیر قابل فروش گروه را در شبکه

و  ارشدیکارشناسیه جزوات آمادگی آزمون طریق مراجع قانونی برخورد مقتضی را خواهد نمود. فروش کل

زشی ممنوع و شناسی گروه آموزشی زمین آزمون توسط افراد حقیقی یا حقوقی و یا مؤسسات آمودکتري زمین

  وقف عام است. این جزوات
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  ؛سالم ع�ی�م
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  Sedimentary Petrology یرسوب یشناسسنگ

 يط فشار و دمایدر شرا است که یرود و شامل آن دسته از رسوباتیر مورد رسوبات سخت شده به کار من واژه دیا

  ).یواقع ی(قبل از دگرگونصورت گرفته است  ییایمیوشیو ب ییایمیر اجزاء شیها و سامجدد در دانه یدهکم سازمان

  :یرسوب يهاسنگ

  .سنگگل، سنگماسهومرا، برش، : کنگيآوار یسیلیرسوبات س - 1

  ، فسفات و ...: آهک، چرتیو آل ییایمیوشیک، بینوژیرسوبات ب - 2

  دار و ...، سنگ آهنيری: تبخییایمیرسوبات ش - 3

 ت و ...یالوکالستی، هت، توفیگنمبری: ايراآورسوبات آذر - 4

  

  

Tسنگ و کنگلومرالیش، سنگلل گیوس از قبیجنیا تری يرآوا يها: سنگ.  

IAدارلیفس يهالیل شیناخالص از قب يا آواریکال ناخالص ی: آلوکم.  

Ioداررس زبلوریر يهال سنگ آهکیبناخالص از ق ییایمیا شیکال ناخالص ی: ارتو کم.  

Aدارلیفس يهاتیا دولومیها ل آهکیبکال از قی: آلوکم.  

Oت و چرتیدریان ،زبلوریر يهاتیموا دولیها کل سنگ آهیال از قبکیارتوکم يها: سنگ.  

  :یشناسنهیدرصد در مقاطع چ

  )OI  2% - 5%( ؛)A I 10% - 15%ناخالص ( ییایمیش يهاسنگ

  .)T  65% - 70%( ؛)O  2% - 8%( ؛)A  8% - 15%خالص ( ییایمیش يهاسنگ

  .ندیز کننده را گویژه متمایشکال وبا ا یا بسته سنگ رسوبی: توده رخساره

 د.یاس اندازه رسوبات در صفحات بعد توجه کنینکته: به مق
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 :)دون و ونت ورث(ا یرسوب يهاسنگ رسوبات و ياس اندازه دانه برایمق

 
  ، پلت و ...نتراکالستید، ایاُ اُ ئ : نابرجا لکایذرات آلوکم

 کسیمان و ماتریس : درجازا کالیذرات ارتوکم
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 ه)اندازه دان يفولک و ترسک: (پارامترها يهافرمول

  
ن یدر ا هاآنن یه بو فاصل یسوبک سنگ ریمجاور خود در  يهان دانه با دانهیانبه بارتباط دو ج ی: چگونگکیفابر

  .ندیتجمع را گو

لخل کمتر شتر و تخیب یانباشتگ ي) دارا(رومبوئدر وار ي، ذرات لوزذرات یو شدت فشردگ یکیزان نزدیم :یانباشتگ

  .است ینسبت به تجمع مکعب

  .ابدییش میتر شده و تخلخل افزاکم یت انباشتگیش کرویتوجه: با افزا

  :)یدگیلوغ و رس(ب یتیمچور

  .باشد مچورتر است يشتریدار بیپا يهایکان ي: هر چه سنگ دارایشناسیکان یتیمچور

  :رسوبات که وابسته به سه عامل استدر  یرات بافتیی: تغیبافت یتیمچور

  در داخل سنگ يراز آویردم وجود رس و مواد دانهع ایوجود  - 1

  يآوار يهادانه یجورشدگ - 2

  تیو کرو یگردشدگ - 3

  .ط استیمح یکیکانم ي، انرژیبافت یتیبر مچور مؤثرعامل  نیترمهمتوجه: 

  .ا نارسیچور ممیا ؛رس باشد <%5 ياگر سنگ دارا - 1

  .ا ساب مچوریده یمه رسیف، نیضع یشدگو گرد یرس وجورشدگ > %5 يگ دارااگر سن - 2

  ده و مچوریرس ؛> %5ف و رس یضع یخوب و گردشدگ یشدگجور - 3

  مچورا سوپریده یرس یلیخ ؛> %5ب رس وخ یو گردشدگ یشدگجور - 4

  زان رسیم عکس با  ؛یشدگو جور یگردشدگ م با یرابطه مستق یدگیا رسی یتیتوجه: مچور

  :توجه

  یبافت یبرگشت خوب  یگردشدگ و %5رس کمتر از  - 1

  ا مچوریده یرس ب خو یگو جور شد %5رس کمتر از  - 2

  

  = یشناسیکان یتیمچور
)کوارتز+ چرت( داریپاذرات   

)+ فلدسپات سنگخردهدار (یذرات ناپا  
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  توجه:

  نییپا یشناسیکان یتی: مچورمنشأک ینزد يهادر سنگ 

  باال یشناسیکان یتی: مچورمنشأدور از  يهادر سنگ

  :)1951 ،(فولک یبافت یتیمراحل مچور

  
  )1963ن و سالس یرومبا(ک: یرسوب يهاساخت

  ک:ین ژنتیسا ی یشیا همزایه یاول یوبساخت رس - 1

  .ییایمیش وانفعاالتفعلعدم دخالت  ،سخت شدنقبل از 

  )یکیزیو ف ییایمی(شک: یژنت یا اپیه یثانو یساخت رسوب - 2

  :ییایمیش

د که ساختمان یتوجه داشته باش ،ب سنگیجنس متفاوت با ترک يدارا ،یتوپ يهاساخت :ونیکنکرس - 1

  د.هستن یقیون حقیکنکرس ،ياردهپا ی یشعاع ،متحدالمرکز

  .ینظم و سازمان درون هرگونهون فاقد یکنکرس یندول: نوع - 2

 یمحوم یه خروجیحاش طرفبهکه از مرکز شروع شده و  یشعاع يهاترك يدارا ،شکل يضوی: بایندول سپتار - 3

  د.شون

پر  يارد و توسط مواد ثانوسطح آن خشک و آب حذف شود و سپس ترك بر د ،لیا: چنانچه ندول تشکیکاریمل - 4

  ت.م داشیا خواهیکاریبه نام مل یواره شکلیحذف شوند ساختمان د يحال اگر مواد ثانو ،شود

  .ینلسدوکا یسطح خارج يدارا ،دارحفره يژئود: ساخت کرو - 5

  .وندشیمده ید یکه در رسوبات گل یتیغالباً کلس ،ساخت مخروط در مخروط: در هم رفته در اثر فشار وارده - 6

  ل.بر اثر فشار و انحال یرست: حالت مضیلولیاست - 6

  توجه:
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 یشناسسنگا یام نور یپ یرسوب یشناسسنگا ین آزمون یگروه زم یشناسرسوبکامل در جزوه  طوربهن بخش را یا

  .دییتاکر مطالعه بفرما یرسوب

  :یرسوب يهاسنگذرات 

  ن.یسنگ يهایانکو  سنگخرده ،فلدسپات ،وس: کوارتزیجنیا تری يآوار - 1

  ت.پل ،لیفس ،دیاائ ،نتراکالستیا: اا دگرجازاهیآلوکم ها  - 2

  .اندشده نینشته یقیحق ییایمیش صورتبهکه  یرسوبات ا درجازاها:یاورتوکم ها  - 3

  نکات:

  د.هستن یسنگخردهن قطعات یکها کمتریپلوتون

  .استت یس و گرانیگن ،کالز و کوارتزن و ارتویکروکلیم منشأ

  .)Mic, Ortدارند ( Kم یپتاس يفلدسپاتها ،فلدسپاتها نیرتردایپا

  تیآپات ،نیتورمال ،لین: روتیآذر منشأ

  تیاستارول ،دوتیاپ ،: گارنتیدگرگون منشأ

  Bio: منشأدر  یکا فراوانیم

  Musزمان:  درگذشت یفراوان کایم

  ت.دوی: اپنیترفیضع ؛رکانین زیدارتریپا :نیسنگ یکان

  :هاسنگ يبندمیتقس

  ت)یپساف(ا برش ی کنگلومرا mm 2 از  تربزرگت: یرودا - 1

  ت)یپسام( سنگماسه کرون یم 62تا  2ن یت: بیآرنا - 2

: کوچکتر از یلیا آرژیت یلوتا - 3
16

1   تیپل(گلسنگ(  

  نگیرسوبات سخت نشده: باروو ير رواثر موجود زنده ب

  نگیشده: بورت رسوبات سخ يبر رو

  ت.اس يگذاررسوبنگ نشانه عدم یتوجه: بور

  ت.آمده اس یشناسرسوبدر جزوه  یرس يهایکانکاها و یم ،فلدسپاتها ،کوارتزها یبررس

  

  ش دوباره رسوبات:یل فرسایدال
   

  ت.که تماماً از کوارتز اس یسنگماسه - 1

  ل.یو روت نیتورمال، رکانیزر: یدار نظیاپ یعفر يهایکان يباالحضور  - 2

  ز.کوارت يهادانهکامل  يگرد - 3

  ال)ین تکسیس –ه یمان اولی(س سنگماسه یسیلیمان سیب سیتخر - 4
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  اجزاء

  طیمح

  یرسوب

  داریپا یکان  فلدسپات  کوارتز  توکالستیل

  ادیز یلیخ  %10تا   ادیز یلیخ  %2  یساحل

  کم  %20تا   کم  %15  يارودخانه

  ادیباً زیتقر  متوسط  ادیز  %11  ییدلتا

   

ن از یاست که توسط کرومبا یتمیلگار یاسیقم  هاآنبکار رفته در مورد  يهاواژهو  یت رسوبامحدوده اندازه ذر

است  mm برحسب یذره رسوب نشانه قطر dکه در آن  dzlog یعنی؛ تاس ونت ورث اقتباس شده اسیمق

  ن).یکرومبا(
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  )1948، ننیر(ک هادانهبر اساس اندازه  يآوار يهاسنگ يبندطبقه

  
  توجه:

  کنگلومرا: قطعات گراول - 1

  یفشانآتشآگلومرا: قطعات  - 2

  اندشدهکه سخت  یلفنگلومرا: رسوبان رودخانه فص - 3

  انواع کنگلومرا:

  یکیولکان منشأومرا: گلآ - 1

  ارتوکنگومرا: دانه فراوان - 2

  کس فراوانیپارا کنگلومرا: ماتر - 3

  :هادانه یابیجهت

  يد موازیا شایدر رودخانه: عمود  - 1

  ي: موازیساحل یدر نواح - 2

  ي: موازیخچالی یدر نواح - 3
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  .)1975جان  ی(پت هابرشو  ا)تهیالیتتها و یکتیامی(دواع کنگلومراها ان يبندطبقه

  

  :درشتدانه يهايآوارا ی )<mm 2ها ( تینکات رودا

  ذرات آن رابل :برش ،ذرات آن گراول: شامل کنگلومرا هاسنگن یا

  ياحوضهو خارج از  ياحوضهکنگلومراها شامل درون 
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واد (مت یتکیپتروم م)دار کیواد ناپا(مت یارتوکوارتز ؛کسیماتر >%15ا ب )یارتو (معمول :ياحوضهکنگلومراها خارج از 

  د).ایار زدیناپا

  کسیماتر < %15 پارا با ياحوضهکنگلومراها خارج از 

  ن.گرولت  یخچالیر ید: غیلوئیت و تیپلود  یخچالیت: یالیپارا کنگلومرا ت

  کینا مونوژیک یکتیگومیال ک جنس یل از یت تشکیکتیپتروم

  کینژ یپلا یک یکتیم یپل ل از چند جنس یتشکت یکتیپتروم

  ل ها:یت

  درجا یخچالیل: رسوبات یارتو ت

  نابرجا یخچالیل: رسوبات یپارا ت

  انواع انفصال:

  ت کمتریاهم يدارا  يدرون سازند يکنگلومرا

  يشروینشانه پ شتر یت بیاهم ياراد  ياقاعده يکنگلومرا

  فشانآتشک: بعد از عمل یروکالستیپ ،یکیک: حرکت تکتونیکالستکاتا يهابرش

  

  :)یوامل رسوبک (عیکالست یاپ
  

  : اکستراکالستیط رسوبیخارج از مح

  کالست انتری: ایط رسوبیداخل مح

  :)یکیوامل ولکان(عک یروکالستیپ

  خروج مواد جامد  ك)لو(ب یکیبرش ولکان

  خروج مذاب  ب)م(بآگلومرا 

  ت.یلونیم ،انحالل ،ییایردریز يهازهیوار لغزشنیزم ،، گسلنی: برش حاصل از چ)یکیوامل تکتون(عک یکالستکاتا

  :يپهنه جزر و مد يبندطبقه

  ط آشفتهیمح اد یفالسر: ماسه ز - 1

  ط آرامیمح اد ی: گل زیعدس - 2

  حد واسطط یحم انه ی: میموج - 3

  

  

  

  

  

  :)1987جان  یت(پت ها یت آرنایل یفرع يبندمیتقسو  هاسنگماسه يبندطبقه
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  ت.صورت گرفته اس هانآ یشناسیکانب یبر اساس بافت و ترک هاسنگماسه يبندطبقه

  جان: یپت

  ت هایآرنا  0 - %15کس یماتر - 1

  ها یوک  %15 - %75کس یماتر - 2

  ا مادستون های سنگگل  < %75کس یماتر - 3

   .باشندیمکس یکرون ماتریم 30از  جان ذرات کوچکتر ی) درروش پت 1نکته 

ک ها یتیکس توجه نکرده است و چرت را جزء لیه بدون ماتریا ثانویه یاول يگذاررسوبط یجان به مح ی) پت 2نکته 

  ه.یه هستند نه اولیثانو هاآناز مواقع  یکه در بعض در نظر گرفته

داشته باشد  یرسوب ایو  یدگرگون ،یفشانآتش منشأ هاسنگخرده کهنیا برحسب ،ت هایت آرنای) در گروه ل 3نکته 

ک یولکان يهاواژهموجود در سنگ از  يهاسنگخردهوبر حسب درصد  شودیمکوچک استفاده  یاز مثلث فرع

  د.شو یت استفاده میتایت و کلکلیل آرنایف ،)VRF(ت یآرنا

  

  :)1974 ،قتباس از فولک(ا يهاسنگماسه يبندطبقه
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  ت.سیچ وقت سوپر مچور نی= هیتیمان زئولیس ي= تنها نمونه دارا یوک يت = ساب گریت آرنایل

  .ندیگویمز یت نیک آرنایآرکوز x+yبخش به 

  ت.بنا شده اس هاسنگماسه دهندهلیتشکذرات  یشناسیکانب یبر اساس ترک يبندطبقهن یا

تقل شده من Rرت به رأس (چ ردیگیمت قرار یز جمله متا کوارتزتمام انواع کوارتز و ا ز)وارت(ک Q: در رأس هنکت

 یسیو گنا یتیگران يهاسنگخرده عالوهبهوکالز یم و پالژیپتاس يشامل انواع فلدسپاتها ت)لدسپا(ف Fرأس  ت).اس

ل و سنگ یش ،سنگماسه ،رت(چ یو رسوب یدگرگون ،یفشانآتش يهاسنگخردهر ینظ گ)رده سن(خ Rرأس  ت.اس

  د.شو یرا شامل م ک)آه

  .)mm 625/0  - mm 2( یبیت نه ترکاس یک واژه بافتی سنگماسهتوجه: 
  

  :هاسنگماسه يبندطبقه

  .است یفیو به روش فولک توصد ت داریجان بافت اهم یتبه روش پ

  فولک: گانهپنج يگذارنام

 یان میر بیب زیآن به ترت گانهپنج يهایژگیود یبا هاسنگماسهق یکامل و دق يگذارنام يمعتقد است برافولک 

  :از اندعبارتکه  شود

  اندازه دانه - 1

  ییایمیش يهامانیس - 2

  یبافت یتیمچور - 3
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  رهیغل و یفس ،فسفات ،تیر گالکونیمواد متفرقه حمل شده نظ - 4

  سنگماسه ینام اصل - 5

د یل دهد بایدرصد سنگ را تشک 2تا  1ش از یره بیل و غیفس ،تیراست که چنانچه مواد متفرقه گالکونالزم به ذک

  د.آورده شو هاسنگماسه گانهپنج يگذارنامدر 

  :هاسنگماسهات انواع یخصوص

ن با یستالیعمدتاً منوکر ،ه استیاول حتماً ت وجود روکس در صیماتر ،سوپر مچور ،ارتزکو < %95 :تیکوارتز آرنا - 1

 در دورتر از ،گرم و مرطوب يو هوا ن)توکتو(اکم  یکیو حرکات تکتونم ط ناآرایل در محیتشک ،میمستق یخاموش

  د.شو یل میتشک أمنش

  توجه:

  خالص یسیلیس سنگماسه ت)یوارتز آرنا(کت یارتو کوارتز - 1

  کسیتوجه: ماتر

  کسیه: پروتوماتریاول

سودو: خرد شدن ذرات صفحه  -3دار، یاژنز ذرات ناپایو د یدگرسان :یاپ-2 ،یرس یتبلور مجدد کان :ارتو -1ه: یثانو

  نامقاوم یو پلت يا

 ازلحاظمچور و  یبافت ازلحاظ .باشندیمکوارتز  یذرات اصل .لدسپات و کوارتز باالف < %25 يآرکوز: دارا – 2

 3Feن د آهیاکس به علتآن به علت وجود فلدسپات و رنگ قرمز آن  یرنگ صورت .استممچور یا یشناسیکان

  .است )کیفر(

  انواع آرکوز:

  چورم  %40ات حداقل فلدسپ  ییآب و هوا - 1

  ممچوریا  %50فلدسپات حداقل   یکیتکتون - 2

 يا ساب گریت یتارنایل ک.یتیقطعات ل < %25کس و یماتر > %15 يدارا ،ادیخرده سنگ ز يت: دارایتارنایل - 3

  .استا یل آن رودخانه و دریط تشکیحم ت).سیسوپر مچور ن وقتچیه( یوک

  ف)یکث سنگماسه(وك ها:  يگر - 4

  .ییل همزمان با کوهزایتشک ،یتیدیتورب يهاسنگماسهل: یمکان تشک نیترمهم ،کسیماتر <%15 يدارا
  

  وکها: يل گریط تشکیمح

  داریپا يتون هایکر  يکوارتز يهاماسه - 1

  سنگیپبا باال آمدن   یسپاتدفل ،کوارتز يهاماسه - 2

  ییدر قوس ماگما  یسنگخرده ،یفلدسپات يهاماسه - 3

  با چرخه مجدد ییکوهزا  یسنگخرده ،یفلدسپات يهاماسه - 4

  

  

  جان: یکس توسط پتیانواع ماتر يبندمیتقس
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  ندیآیمط یکس: ذرات از خارج محیپرتوماترا ی يارکس آویماتر - 1

  طیکس: در داخل محیا سود و ماتری ير آواریکس غیماتر - 2

  نکات:

 یم میش انحالل کربنات کلسیزاش فشار موجب افیش حرارت موجب کاهش انحالل و افزایافزا هاسنگدر ماسه

  .شود

 یم نینشته PHش یمحلول و با افزا يدیط اسیدر مح ،کندیمش حرارت رسوب یس با افزایلیس برخالفت یکلس

  د.شو

  ت.مان سنگ اسید بر اساس اندازه ذرات و سیجد يهاسنگماسه يبندطبقه

  ت.اس هاآن دهندهلیتشک یبر اساس ذرات اصل یمیقد يهاسنگماسه يبندطبقه

  :سنگماسه

  تونها: کوارتز باالیدر کر - 1

  : فلدسپات باالياقارهفت یدرر - 2

  سنگ باال : خردههاقوس در - 3

  

  :زیردانه يآوار یرسوب هاسنگا ی هاگلا یت ها یلوتا يبندمیتقس

  
لت یدر حد س يو کوارتز یرس يهایکان هاآن یاجزاء اصل ،دهدیمل یرا تشک یرسوب يهاسنگ %55تا  %45حدود 

  ت.اس mm 2 )یرس يهایکان( هاآنک یپیاندازه ت د.هستن

  :یگل يهاسنگ

  ن تورق: مادستونبدو - 1

  ل هایتورق: ش يدارا - 2

  یآهک یمارن: سنگ گل - 3

  د.بکار بر توانیم یرس يهاسنگ يبرا یک اسم کلی عنوانبهماد ستون را توجه: 
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  :هاسنگگلانواع 

  و بدون تورق یبلوک یمادستون: سنگ گل - 1

  یتیلیسیا فیت تورق یخاص يدارا زیردانه يآوارسنگل: یش - 2

 یت دگرگونیو اسل یل رسوبیکه حد واسط ش دیآیم به وجودرد یباال قرار گ فشارتحت چنانچه گلسنگ ت:یلیآرژ - 3

  ت.اس

  یآهک یمارن: سنگ گل - 4

  

  ):1991 ،قتباس از تاکر(ات و رس یلیس ،بر اساس مقدار ماسه ،سخت شده يآوار یسیلیرسوبات س يبندطبقه

  
  :توجه

  یر آبیز یس: ترك گلین آرسیس 

  خارج آب یترك گل ماد کرك:

  :هاسنگگلرنگ 

  اهیسگ جاد رنیا  یمواد آل - 1

  جاد رنگ قرمزیا ت یهمات - 2

  ياقهوهجاد رنگ یا ت یگوت - 3

  جاد رنگ زردیا ت یمونیل - 4

  :هاسنگگل دهندهلیتشکاجزاء 

  :یرس يهایکان

  تی: گروه اسمکتياهیالساختمان سه  ر)؛ت (آبدایهالوسب)، آ یت (بینیکائول ،تی: گروه کاندياهیدوالساختمان 

  :يادیبنه فاصل

A27ت ینیدر کائول - 1   )(آنگستروم /
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  ياهیدوال  م)نگسترو(آ A7ت یدر گروه کاند - 2

  ر)تترائد ،(تترائدر، اکتائدر ياهیالسه   م)نگسترو(آ  A14ت یدر گروه اسمکت - 3

  
  :یرس يهایکان نیدارتریپا

  ییایت دررسوبا کنندهمشخصت: یلیا - 1

  یت: مشخص کننده رسوبات خشکیکلر - 2

  توجه:

  ندارد ياثر يرینفوذپذ يرو یتخلخل ول ،یفرم کتابه ت: بینیکائول - 1

  دهدیمرا کاهش  يرینفوذپذ ،يارشتهو  یفرم شعاعه ت: بیلیا - 2
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  مخازن يل اقتصادین برنده پتانسیت: از بیالمونت - 3

  يت: گل حفاریبنتون

ت و یلیشتر از ایک بیت پالئوزوئیبنتون ت.ت اسیونیتمورکامل از مون طوربهباً یکه تقر یرس يهاسنگاز  ینوع خاص

  ت.اس یفشانآتش يه خاکسترهایآن تجز منشأ ت.ت اسیونیمونتمور

  :هاسنگگلانواع 

  .شوندیمده ید هایوستگیناپ يمه رویقد يهاخاكدر جازا در  يهاسنگگل

  ت.ینیکائول ن یتتونس باشد  یزغال ییالاه بیال): ییط دلتایح(م هاسنگگل

  یمنگاهیا نشیخاك نسوز  باشد  یزغال ینییه پایال

  .استت یت و کلریلین عمدتاً از ایو پرکامبرن یریک زیپالئوزوئ يهاسنگگل 

   

  :یفشانآتش يهاسنگگل

  ک).ین بازیذر(آت یونیت متشکل از مونتموریبنتون - 1

  )يدین اسیذر(آت ینین متشکل از کائولیتتونس - 2

ت و در یت وکلریسیت به سریت و کلریلیا اژنزید یدر ط .استفشار و حرارت  هاسنگگلاژنز یعامل مهم د 2توجه: 

  د.شو یل میت تبدیت به سرسینها

  )ییایمیست شیز – ییایمی(ش یسیلیس يهاسنگ

ا ی یمتیدیتر ،یتیستوبالی: اپال کرCT ؛عهد حاضر به دار متعلقیر پای: اپال آبدار غAوپ (رزوتیو ا شکلیباوپال:  - 1

  ت)یستوبالیکر

  یشعاعا ی يبریف صورتبهز بلور یکالسدوئن: کوارتز ر - 2

  کرونی) م10-50( شکلیب صورتبهکوارتز:  - 3

  هاهیثانوو  هاهیاول: یسیلیس يهاسنگ

  شامل: هاهیاول

  والرهایراد يت: حاویوالریراد - 1

  یالنپورس يت: جالیپور سالن - تیاتومید - 2

  اپال: آمورف يهاسنگ - 3

  نیریاچه آب شیت: دریکولیاسپ - 4

  هیالهیالت: چرت ینواکول - 5

  شامل: هاهیثانو

  یچرت ينودول ها - 1

  هیچرت اول - 2

  ییچرت نها - 3

  ياژنزیچرت د - 4

  :یشناسسنگ
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  یشکستگ يسخت و دارا ،متراکم ،ا سنگ آتش زنهینت یل فلچرت: معاد - 1

  :شکلیب Si یصدف

  رهاولین تا حال: رادیسیاردوو از - 2

  ن)یریر آب ش(داتومه ها یک تا حال: دیازژوراس - 3

  نتیفل )ی(رسوب يریسنگ تبخ ،یو گل یآهک هاسنگ: یچرت ندول

  تینواکول  یکیولکان يهاسنگ: همراه با هیالهیالچرت 

  شود یافت میکرتاسه  دیسفگلکه در  ینت: چرت با ساخت ندولیالف ) فل

  ت)یمات(هب ) ژاسپ: چرت قرمز رنگ 

  )عمقکمط یح(مه دار و متراکم یال درنگیسفت: چرت یج ) نوواکول

  ا کربناتی یناخالص رس يدارا یسیلیت: سنگ سیپورسالن - 2

  اردحفره یسیلی: سنگ سیپولیتر - 3

  ولرهایمتشکل از رسوب راد یسیلیس يهاسنگت: یوالریراد - 4

  اتومه هایمتشکل از رسوب د یسیلیس يهاسنگت: یاتومید - 5

  نیریط آب شیمتعلق به مح داراسفنج يت: خارهایکولیاسپ - 6

  :یسیلینمونه سنگ س

  ییایط قلیمح  )یسیلیاك س(خت یلکریه: سیاول

  ياژنزیط دیمح  )یاك آهک(خت یلکره: کایثانو

  .)<%15هن آن (آ: دارآهنرسوبات 

  :یرسوب يهاسنگآهن در  يهایکان

  
  :دارآهنرسوبات  يبندطبقه
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  )یانین میل پرکامبرین (اوایمربوط به پرکامبر دارآهن يسازندها - 1

ک یفر و ژوراسین تا کربونیلوریس ک شامل دو مرحله: ازینزوزوئمربوط به فا یتیاال دارآهنا کانه یآهن  يهاسنگ - 2

  ت.اس

  متعلق به عهد حاضر یمرداب دارآهنرسوبات  - 3

  )یواد آل(م یتیاا ل صورتبه ک یآهن فانروزوئ

  )2Co( یچرت يهاهیالن یماب ن یپرکامبر آهن

  :يداریط پایشرا

1 - 3Fe: ییایقل–يدیاکس  م به فر یعیط طبیر محد 3oHFe نامحلول  

2 - 2Fe: يدیاس – ییایاح  م به فر یعیط طبیر محد 3oHFe محلول  

  توجه:

  تیگوت ک یمزوزوئ - 1

  ه)گسترد يداریمحدوده پا(ت یهمات ک یپالئوزوئ - 2

  ت)مراه با چر(هت یمگنت ن یپرکامبر - 3

  آهن: ییایمیش يگذاررسوبط یشرا

عدم  به علتت یمونیت و لیونگلوک .ابدییمم کاهش یو کربنات کلس يزان مواد آواریم Feآهن  نشستتهش یبا افزا

  .شوندینمافت یمه یدر رسوبات قد يداریپا

  ت)یسفر(ف یدار رسوبفسفات  يهانهشته

  د.دار 52oP صورتبهفسفر  %20است که حداقل  یت سنگیفسفر

  د.شو یل میت تبدیدر طول زمان به آپات ،م آبداریفسفات کلس شکلیب یت: کانیا کلوفانیکلوفان 

  ).فلوئور >%1ت (یدامل ت)،ن و کربنایفلور < %1ت (یفرانکول

  .)%2دود (حگرانو: تجمع فسفات در مدفوع پرندگان 

  فسفات يحاو ییایدر دارانمهرهت: مدفوع یکوپرول

  .ابدییمکاهش  PHش درجه حرارت و یت انحالل فسفات با افزایقابل

  

  :هاکربناتر از یغ يریتبخ يهاسنگ

بر  ییایط قلیدر مح د.اصالً نقش ندار یستیز يندهایفرآ هاآنل یل و در تشکیتشک ییایمیش يندهایر فرآیتحت تأث

پوشش  هايریتبخ ت.اس یاشباع يهاسنگ هاسنگن یا يبهتر برا واژهپس ،شود یم نینشته هانمکآباثر انجماد 

  .شوندیمد ن محدویپائ ییایخشک با عرض جغراف یکه به نواح هستند یدروکربنیمخازن ه

  د.شو یم نینشتهپس یژ %19ر یت و پس از تبخیا هالیه آب دریحجم اول %5 - %9ر یگلو گفت: پس از تبخیو س

ت یو در نها ت)ی(هالر م دایسد يهانمکسپس  ،تیدریپس و انیژ و بعدت ی: ابتدا آهک و دولومنشستتهب یترت

  ت).یلویم دار (سیپتاس يهانمک

  .تیآراگون g M ت یکلس   Mgت یکلس ت یدولوم س پیژ ت یدریان  هانمک
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ت درجه حرارت و یدریل انیتشک يبرا م.یت داریدریدر اعماق اکثراً ان ت.آب اس یت بیدریپس آبدار و انی: ژ1نکته 

  ت.از اسین يشتریغلظت ب

ت کمتر حفظ عیهستند در طب ییت انحالل باالیقابل يم دار که دارایزیم و منیپتاس يهانمک يهایکان: 2نکته 

  د.ه هستنیو عموماً ثانو شوندیم

  .است Sr, g M يت دارایگونا: آر3نکته 

  :ییایشور آب در

  تیآراگون نشستته  یبرابر فعل 2غلظت  - 1

  پسیژ  یبرابر فعل 5ت غلظ - 2

  تیهال  یبرابر فعل 10- 12غلظت  - 3

 2442 یبرابر فعل 70- 90غلظت  - 4 ,,, MgclkclMgsosoK  

  ؛هايریتبخل یتوجه: تشک

  
  :یبافت النه مرغ

  Upper supratidalب آ یت بیدریان - 1

  )یت فعلیت و هالیل دولومیحل تشک(م  e supratidallMiddت یدریپس + انیژ - 2

   Lower supratidal دارآبپس یژ

  د.شو یجاد مید ایر شدیتبخ به علت Middles) در Chicken Wire( یبافت النه مرغ

  د.نینازك را گو ينهایچ جادیو ات یدریت: جذب آب توسط انیانترول

  :Br لهیوسبه ییایر دریاز غ ییایط دریک محیتفک

   ppm65 ییایدر آب در - 1

  ppm50 ییایر دریدر آب غ - 2

  تیهال یپل –ت یرزی: کییایدر يرهایتبخ 

  تیلوزیگا –ت ی: گلوبرییایر دریغ يرهایتبخ

 ن در رودخانه یشتری؛ و بCLا ین در آب دریشتریب
3Hco  

  پس: بلور بزرگیژ يروتوپهایه متشکل از پورفیپس ثانویژ

  م)نامنظ یاموش(خ تا بزرگن: بلور کوچک یپس آالباستریژ
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  :يریتبخ يهارخسارهاز  یکل يهاطرح

  
  کامالً بسته) يهاحوضه( يطرح چشم گاو

  ز)انوس بایباً موقت با اقیبا ارتباط تقر محدود يهاحوضهک یپی(ت یطرح قطره اشک

  :یکیروکالستیا پی يآذرآوار يهاسنگ

  ن)یآذر منشأ(رسوبات  نشستتهو  یفشانآتش فوران ک:یروکالستیپ يآذرآوار يهاسنگ

  ن)یآذر منشأ( یآن متعلق به آب و خشک ذرات ک:یکالست ورسوبات ولکان يآذرآوار يهاسنگ

  .کندیمفضا منتقل و بعد رسوب  و درهوا پرتاب  ک: بهیروکالستیپ يهاسنگ - 1

  .شوندیمکه بمب نام دارند مجتمع  mm 32: قطعات بزرگتر از یفشانآتش يآگلو مرا -

  ک)یتیل ،نیبلور ،ياشهیش( mm 32توفها: قطعات کوچکتر از  -

  :منشأاز دو  ،ش داردیفرسا منشأک: یکالست یاپ يهاسنگ - 2

  ل سنگیط مختلف و پس از تشکیش آن در محیو فرسا یفشانآتشانتقال مواد  -

  ل مجددین و تشکیآذر يهاسنگش یساشدن و فر خرد -

  :)1997 ،کتاب راند ،1966شر ی(فاصطالحات اندازه تفرا 
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  ندیگویمتفرا  هاآن اندازهبهبدون توجه  یفشانآتشه مواد یتفرا: به کل

  :ا)ر کربناته هی(غبه نکات فصل گذشته  ینگاه

  :یتیورمچ

  
  اژنز:ید

  ح)ر اساس عمق کم تا سط(ب

  اژنز در عمق کمیعادل دم ائوژنز  -1

  یاژنز دفنید مزوژنز  -2

  )Upliftingنگام باال آمدن رسوب (ه تلوژنز  -3

  کنتاکت دانه:

  یمماس میمستق مقعر –دب مح یرسمض

  ش عمقیافزا

  

  کوارتز ر دایپا - آرام یکیط تکتونیمح

  لدسپاتف دار یناپا - آشفته یکیط تکتونیمح

  ت باالیونیمونت مور ت یبنتون ،کیمواد ولکانوکالست یدگرسان

  ائولن باالک ن یتونشتا ،کیمواد ولکانوکالست یدگرسان

  ت)یمات(ه: قرمز رنگ يباد منشأ ت)؛(کوارتز و چر يا خاکستری يرید شی: سفییایدر عمقکم منشأ :تیکوارتز آرنا

  ر.مچو  ک)ش(خ ییشتر آرکوز آب و هوایمقاومت ب علت به  )رنگیصورت( F(K)عمده آرکوزها 

  ر.ممچویا دار) یاپا(ن یکیآرکوز تکتون

  ادیمان زیس ،کسیآرکوز: فاقد ماتر خشک  يوهواآب

  مانیفاقد س ،ادیکس زیرت: ماتیکوارتز آرنا مرطوب  يوهواآب

  محل رسوب:

  فراوان ییایر دریدر رسوبات غ ک ساحل یت: نزدینیکائول

  فراوان ییایدر رسوبات در ت: دورتر از ساحل یت و کلریلیا
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  ییایکامالً در یت: نواحیونیمونتمور

  )یدگگرد ش ،یجور شدگ ،کسیاتر(م یبافت یتیمچور

  م)طعات مقاوم و نامقاو(ق یشناسیکان یتیمچور

  :شوندیمحاصل  یرس يهایکان )o( هایوجه 8و  )T( هایوجه 4از اتصال 

07ت ینی: مثل کائول O –Tمدل  -1 A  

  010Aت یت و اسمکتیلی: مثل اT-O-Tمدل  -2

  014Aت ی: مثل کلرO-T-O-Tمدل  -3

  کس.یبتدا حذف ماترا  شوندیمجور  هادانه  شوندیمگرد  هادانه ط یمح يش انرژیبا افزا

  :یرسوب يهاسنگ يبندطبقه

  یشیا زای یکیژنت و گراب -1

  )ییاز دو عنصر نها یبیسوب ترک(ر یفیوصت ن یامبوکر -2

  )یشیا(ز یکیژنت – یفیوصت فولک  -3

  کیکتیگومیال  يارودخانهر یو غ يارودخانهان یحاصل جر درشت  کنگلومرا: دانه فراوان ارتو 

  ت.یکتیم یپل  یا گلی یتیدیتورب ز یر کنگلومرا: گل فراوان پارا 

  رسوبات:

  اندکردهکه دوباره حرکت  یولکانک: مواد یکالست یاپ -1

  ن حرکت الوایل حیک: تشکیاتوکالست -2

  : حاصل پرتاب تفرا از مجراکیروکالستیپ -3

  شده در اثر برخورد با آب قطعهقطعه يک: الوایدروکالستیه -4

  اپال:

1- A آب %13: یستیز  

2- A گسترش کمیستیر زیغ :  

3- C :ییایردریز( یر آلیغ منشأ(  

4- CT آبدار :Tri  وCri  

  عمق موازنه:

  ش عمقیبر اساس افزا

1- ACD: تیآراگون m 1000  

2- CCDت ی: کلسm 4500- 4000  

3- SCDس یلی: سm 6000 >  

4- OCD اپال :m 6000 >  

  توجه:

  .شوندیمل یتشک يگذاررسوبا بعد از وقفه یآب در يشروی: براثر پياقاعده يکنگلومرا

  ت.اس هاآن رندهیدربرگل طبقات یهمزمان با تشک هاآنل ی: تشکیالتین تشکیب يکنلگومرا
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  : مچوریآرکوز بافت

  ممچوری: ایشناسیکانآرکوز 

  :کمات فولیتقس

   50%ت چند درصد اس هاسنگدر ماسهکس یزان ماتریحداکثر م

  mm 2  30%در کنگلومرا حداقل ذرات بزرگتر از 

  .)iS ت (یر + اکتائدر + بروسان تترائدیشامل: بن یرس يهایکان ساختمان

  و)(گراب یشیزا يبندطبقه

  طبقات مورب ياراد  یا انتقالیک یا آلوژنی يا آواریک یاگزوژنت

  ستال به هم متصل شدهیکر ا درجازا یک یا اتوژنی ییایمیا شیک یآندوژنت

  گرابو:

  گراول يجابهت یرودا -1

  ماسه يجابهت یآرنا -2

  رس يجابهت یلوتا -3

  فولک:

  .یش مواد خشکیب و فرسای: تخرک)یالست(کوس یجنیا تری يآوار ياجزا

  ه).ل و مجدد حرکت کردیاخل حوضه تشک(د ،ییایمیوشیا بی ییایمیش منشأکال: یآلوکم ياجزا

  ت.کال: درون حوضه رسوب و فاقد حرکت مجدد اسیارتو کم ياجزا

  :درشتدانه يهاسنگ

  : کنگلو مرا%80شتر از یگراول ب -1

  يماسه ا ي: کنگلومرايکس ماسه ایماتر -2

  %30 - %80ن یگراول ب یگل يماسه ا ي: کنگلومرایو گل يکس ماسه ایماتر -3

  %30 - %80ن یگراول ب یگل ي: کنگلومرایکس گلیماتر -4

  در کنگلومرا: mm 2حداقل ذرات بزرگتر از 

   50%ن لمیو يبندطبقه

   10%ن جا یپت يبندطبقه

  ل)ابل قبو(ق  30%ک فول يبندطبقه
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  :ییایر دریو غ ییایمتداول در يریتبخ يهایکان

  
  توجه:

  ه.یثانو نمک شفاف  ؛هیاول  ینمک طعام جناغ

  ش غلظت:یرها با افزایخب رسوب تبیترت

243 MgclKclNaclSoCaco   

  :يریتبخ يهایتوالانواع 

  ادیق با فرونشست زیه عمی: در ناحينه ایالم -1

  ه کم عمق با فرونشست کمی: در ناحیندول -2

  ياچلچلهماکل دم  يدارا گ)رن ی(بپس یدرشت و شفاف ژ يت: بلورهایسلن

  م)و متراک يادهتو(پس یژ يز و مرمریر يآالباستر: بلورها

  یشمیابر يجال يدارا ،دیسف يبریپس فین اسپار: ژیتسا

  تیدریو متقاطع ان یز سوزنیر ي: بلورها)felty( ينمد

  تیدریان یلیدرشت و مستط ي: بلورهارالیبا س

  تیدریپس به انیل ژیندول: تبد

  هه رودیت شبیدریده انیچیدرهم پ يک: ندولهایتیساخت انترول

  د کرتاسهیسف يدر گلها یچرت ينت: ندولهایفل

  ت)یمات(هژاسپ: چرت قرمز رنگ 

  نیستالیتو کرپیکر یسیلیت: سنگ سینوآکول

  م)طراف چشمه آب گر(اتوسط آتشفشانها  یسیلیرسوب س یت: نوعیزریگا

  ت.اس یشتر شامل کلسدونی: بیپولیتر
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  :ر)ربن دا(ک یآل يهانهشته

  ت.یساپروپل  یل نفتیش  یکیل ارگانیش  یاستون مواد آل یارتوکل د آهک اضافه شو یرس یکان

  :هاسنگزغال دهندهلیتشک يهمنه ها

  .یر آلی: مواد غهایکان ؛یماسرال ها: مواد آل هاآنسازنده  یر آلیو غ یعت مواد آلیطب -1

  یا دگرگونیاژنز یشدت د -2

  انواع زغال:

  )يادسته( .یاهیدرشت و متنوع گ يهاخردهاز  یمخلوط يبر رو وانفعاالتفعلک: یهوم -1

  ع)ونتم ياتوده( یاهیگ یکروسکوپیم يهازهیوار يبر رو وانفعاالتفعل: یروپلساپ -2

  از: عبارت استشدن  یند زغالیفرآ

  تیگراف ت یآنتراس نه یتومیساب ب ت یگنیل ت یپ

  

  توجه:

  یساخت – یکیزیف شدن شود  یسبب زغال Pچنانچه فشار 

  ییایمیش شدن شود  یسبب زغال Tت رچنانچه حرا

  :هازغالت یفیک

  آن دهندهلیتشک يهایکاناسرال: م

  شدن یشدن: درجه و شدت زغال یزغال گرن

  .ابدییمکاهش  )O2H(ت افته و رطوبیش یکربن افزا ،شدن یش شدت زغالیبا افزا

  یط ساحلیمح ک یزغال پارال

  ياقارهط یمح ک یمنیل

  :)یآهک يهاسنگه (کربنات يهاسنگرسوبات و 

 يهـادورهدر  .اندداشـته ییک گسـترش بـاالیـکه در مزوزوئ هستند ير آواریغ یرسوب يهاسنگگروه از  نیترمهم

  .ابدییم يریکاهش چشمگ یخچالی

  شودینمل یتشک يداریم به علت ناپایکربنات کلس <km 4در اعماق 

  ابدییمم کاهش یل کربنات کلسیکشت ،يش ورود مواد آواریبا افزا

  

  کربناته: یکان

  کیارتورومب Sr ت: یآراگون -1

  کیرومبوئدر %4: کمتر از Mgت یکلس -2

  کیرومبوئدر Mg :19% - 11%ت یکلس -3

  :يداریط پایشرا

  Sr ت یآراگون <Mg ت یکلس <Mg ت یکلس
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  توجه:

2CoPHMgا یباال آمدن آب در با  فر و یربـونن تـا کیسـین کـه در اردووییپـا Mgت بـا یل کلسـیتشـک,,

  د.شو یده میک و کرتاسه دیژوراس

  Mgت با ی: کلسیمیقد یآهک يهاسنگ

  تیآراگون و Mg ت با یکلسد: یجد یآهک يهاسنگ

  د.قرار دار m 200تا  ه)الت قار(فتورال یدر منطقه ل يکارخانه آهک ساز

  ا)ابرج(ن: آلوکم درشتدانهذرات  یآهک يهاسنگ

  ).رجازا(د: ارتوکم زیردانهذرات  یآهک يهاسنگ

  تداول= کمتر م xو) = متداول  x(ه کربنات يهااسکلت یشناسیکان
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  توجه:

  تیجلبک قرمز و سبز آراگون

  Mg ت یکلس ز)سب - یب(آو  ز)سب -رد (زجلبک 

  :اندشدهساختهر یاز سه بخش عمده به شرح ز یآهک يهاسنگ

  ا گراولیدر حد ماسه  ،آلوکم ها: ذرات کربناته -1

  )> 4ن کربناته در حد رس (یستالیکروکریت: لجن میکریم

ل آن پـس از یتشـک ،)<5( ،کنـدیمـپـر  مان حفـرات رایسـ صـورتبهکه  ییایمی: نهشته شيسپارات یکلس -3

  ت.اژنز اسین دیو در ح يگذاررسوب

  :ن)کرویم 60زرگتر از (بآلوکم  يهادانه

  وکالست:یا بای یلیا قطعات فسیل یفس -1

  ن.اهان و جانورایگ یسخت آهک يهاقسمت

د تبلور حاصل کـرده یقبل از هولوسن تجد يهاسنگ رشه دیباً همیتقر ،باشد یتیل آراگونیدر موقع تشک یاگر صدف

  ت.اس

 هرگونـهن و فاقـد یسـتالیکروکریت میاز لجـن کلسـ ،شـکل یمرغـتخما یـ يضویتا ب يپلت ها: دانه مدور، کرو -2

  د.نیکال پلت گویف ،واناتیالت ححاصل از فضو يبه پلتها ،یساختمان داخل

  .تریمیقد یتیکریم يهادانهو  هاسنگب یک: حاصل تخریتیل يپلت ها

  ص.نامشخ منشأبا  یپلت يهادانهد: یپلوئ

  ت)اس یمیسنگ آهک قد نیترفراوان(ت: اجتماع پلت ها یکرایم

هسته  يدارا ت.اس یا شعاعیالمرکز ساختمان متحد يکه دارا )mm 2متر از (ک يت ها: دانه کرویا االیدها یاووئ -3

  د.شو یل میباال تشک يط با انرژیاست و در مح يمرکز

  .شوندیم يتربزرگت یاال يت هسته مرکزین االی: چندSuperficalا ی یه سطحیک الیت یلاا

  اژنز:یدر اثر د

  یل به شعاعیساختمان متحدالمرکز تبد

  تیل به کلسیت تبدیآراگون

  ت ها:یاال

  یتیو آراگون یمماس :امروزه

  یتیو کلس یشعاع :یمیقد

  يپرانرژط یحم ت یاال

  ط آرامیمح ت یت و آنکولیزولیپ

  :یآهک يهاسنگدر  یر اسکلتیغ يهادانه

  .ندیآیم به وجود ییایط دریو قرمز در مح یآب –سبز  يهاجلبکت یت ها: در اثر فعالیآنکول -4

 يآثـار جـانور هرگونـهفاقـد  ت.اسـ یر آلـیغ منشأمتحدالمرکز و  يهاهیال يدارا mm 2ت ها: بزرگتر از یزولیپ -5

  .است ییایدر
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  )Mg ت یباال (کلس يط کم عمق با شوری: محت)ی(آنکلول یجلبک يت هایزولیپ

  )Mg ت یلس(ک یتابسیسطح ا يمه خشک باالیط نی: محز)(وادو یچیکال يت هایزولیپ

  mm 15/0بزرگتر از  یآهک يهاسنگنتراکالست: قطعات یا -6

  .شوندیمل و به حوضه حمل یدر خارج حوضه تشک ،تریمیقد يهاسنگتوکالست: قطعات یل -7

 یمه آهکیقد يهاسنگ در ن.ماید و پلت با اتصال سیاائ ،یاز خرده اسکلت یا المپ: تجمعیا آگرگات یپستون یگر -8

  ت.اس يخوشه انگور صورتبهو  شودینمافت ی

  نکات:

جداشـده و دوبـاره رسـوب  يگذاررسـوبهمزمـان بـا  طوربـها هستند که ینترا کالستها از رسوبات سست کف دریا

  .کنندیم

  : مجموع آلوکم و ارتوکمییایمیش نشستته

  و الوکم ي: مجموع مواد آوارياخرده نشستته

  میم به کربنات کلسیکلس کربناتیبل ی: تبدیرآلیسبز؛ غ يهاجلبک: یت ها آلیالال یتشک

  یآل منشأاز  ،تیت: بزرگتر از اا لیآنکلول

  یر آلیغ منشأاز  ،تیت: بزرگتر از اا لیزولیپ

  ها لخته شدیبا بافت انباشته شده  یآهک يهاسنگساخت گرو ملوس: 

  فولک:

  گانهیب ییایمیذرات ش آلوکم:

  س)کیمان و ماتری(س یواقع ییایمی: ذرات شارتوکم

  ن)کروی(م4ت: یکریس میا دیت یکریم

  105: يمان اسپاریس

  2010ن: یمان دروغیس

  :یآهک يهاسنگدر  یاسکلت يهاخرده
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  .ندیآیم به وجود ,3CacoSiاز جنس  ،موجودات زنده يهاتیفعال واسطهبه

  ر)ن و جوانتیرکامبر(پت ها: یاستروماتول

  .شوندیمده ید Supratidalتا  Intertidal یدر نواح يانو باکتریس یپوشش جلبک

  Intertidal یستون < يگنبد < دارموج < Supratidal مسطح

  ل)دایرتانتی(ا ياتودهف و بافت یون ضعیناسیت با المیت: استروماتولیترومبول

  )> 4( یا گل آهکیت یکریتوجه: م

2: یجلبک منشأت یکریم یمنبع اصل
Sr

Mg
  

2: یجلبک ریغ منشأ
Sr

Mg
  

  ).کم ينرژ(ا یتیکریکس میماتر با زیردانهم یذرات ارتوکم: کربنات کلس

  د)ایز ينرژ(ا يمان اسپاریس

  :هاانمیسانواع 

  هادانهعمود بر  ییبلورها صورتبه: يارشتها ی یمان شعاعیس -1

  شکلیب: یمان بلوکیس -2

  د.شو یل میتشک يبلورتک یآهک يهادانه ي: رویسطح –ال ین تکسیمان سیس -3

  .شوندیمکه از سطح به داخل حفره بزرگتر  شکلیب ي: بلورهاکییموزا يمان دروزیس -4

  .هادانهر یدر ز ياجاذبهو  هادانهسکوس در محل اتصال ی: منياجاذبهسکوس و یمان منیس -5

  .هادانهر یدر ز ياجاذبهو  هادانهسکوس در محل اتصال ی: منياجاذبهو  شدهلیتشک: یتیکریمان میس -6

  ت.یکریز میر ياز بلورها شدهلیتشک: یتیکریمان میس -7

  توجه:

  .دهدیمت را یکرایل سنگ میتشک یتیکریذرات م -1
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  ت.سیل سنگ نیقادر به تشک ییتنهابه يمان اسپاریس -2

  مان:یانواع س

  یبرون آهک کییموزا يسکر و دروزیو ،ياجاذبه، سکوسیدوز: منو

  یدفن دارآهنمان یس ،کیلوتوپیکیمان پویمرز: س

  )يبریسوپکس (فیو ا ل)این تکسی(س ياهیحاشمان یک: سیآت يفر

جـاد ینگ: ایبور -1شامل:  .اندشده نینشتهنکه رسوبات در محل خود ینشانه ا ،رسوبات شن: اثر جانوران دریتورب ویبا

  جاد در رسوبات نرمینگ: ایباروو -2 ت.در رسوبات سخ

آن  يکه قسمت بـاال شود یپر م يمان اسپاریسپس داخل آن با س ،رسوب قرار گرفته يل رویک ژئوپتال: فسیفابر

  .دشو یدرشت پر م يمان اسپاریتوسط س

  گ.ت سنیکریه بودن مین اولییتع -2 هاهیالن یین باال و پاییتع -1: ل استفادهیدال

از  یناش يگازها یست که خروجا يمد يو باال يط جزر و مدیمح يهایژگیو: از ياپرندها چشم یک فنسترال یفابر

  ت.ا رسوب اسیت یاز آن توسط کلس یو پر شدن حفرات ناش یه مواد آلیتجز

 درشـتدانهت شـفاف یکلسـ لهیوسـبهو  انـديبندهیال يکه مواز cm 10و طول  mm 5-1حفرات  س:یتکاسترومت

  ت.اس یرسسقف مض يدارا و اندپرشده

  توجه:

  د.شو یم يرینفوذپذتخلخل و  ،یشن سبب کاهش جورشدگیوتوربیاب

 یشدن بـا مـواد رسـوب کس سنگ پس از پریجاد شده توسط موجود در ماتریا خالدار: اگر حفره ای دارلکهساختمان 

  د.نیساختمان خالدار گو آن رااشکال  ،نباشد دارادامه

  .سازدیممقاوم در برابر امواج را  یو برآمدگ کنندیمده که رشد یچسب به هم يهایف: فسلیر

ن ایـاد و جریـز ییرشد به مواد غـذا يف برایر ت.ترا کالست اسنیت و ایالابوده و فاقد  يبندهیال فاقد يهسته مرکز

  د.ک آب خارج شویابد و گازکربنیش یافزا PHاز دارد تا ید آب نیشد

  .استمرحله  4ف شامل یل ریتشک

  .ابدییمش یبرابر افزا 2ف به یر دهندهلیتشک يهاگونه یا گوناگونیدر مرحله تنوع 

 شوندیمده یاختگان بزرگ نامناسب بوده است دیپر يبرا یستیط زیکه شرا ییهاطیمحفقط در  یفیر يهایبرآمدگ

  ص)ف ناقیر –ف ی= نصف ر یفیر یرآمدگ(ب

  توجه:

  .mg ت یجاد کلسیا باال، ایک و کرتاسه: آب دریو ژوراس یانیفر مین تا کربونیکامبر -1

 + gM ت بـا یجـاد کلسـیا ،نییا پـایـ: آب درياریک و ترشـیتا ژوراس یانین و میفر آغازین و کربونیپرکامبر -2

  تیآراگون

  برجسته؛ موجودات بزرگ یوهرم: ساختمان آهکیبا  یفیساختمان ر

  زیموجودات ر ؛مسطح یوستروم: ساختمان آهکیبا

  :یآهک يهاسنگ يبندطبقه

  )یآهک يهادانهاندازه  بر اساس(گرابو:  يبندطبقه
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  کیآندوژنت ؛کی: اگزوژنت)یکیگرابو (ژنت

  تیرودا ل گراو -1

  تیآرنا ماسه  -2

  تیوتال ل گ -3

  توجه:

  < mm 2 درشتدانهت: سنگ آهک یرودا یکلس

 متوسطدانهت: سنگ آهک یکالکارنا 622  

   62 زیردانهت: سنگ آهک یلوتا یکلس

 -وجـود دارد  يبندهیالوهرم یبا برخالفوستروم یدر با ،وسترم: هر دو اجتماع جانوران آهکسازیوهرم و بایتفاوت با -

 د.شو یکلمه اسکلت اضافه م ،ل باشد قبل از اسم سنگیفس يسنگ حاو

  است ترسادهابان از همه بهتر و کارآمدتر و یگرابو در ب يبندطبقه -

  

  )منشأر اساس (بجان:  یپت يبندطبقه

  ا آلکتونوسینابرجا  يهاآهک -1

  ا اتوکتونوسیبرجا  يهاآهک -2

  ز).متاسوماتو ،ینیجانش ،بلور دوباره(ت ياژنزید يندهایجاد توسط فرآیا -3

  )یفیو بافت = توص ر اساس ذرات: (بفولک يبندطبقه

  شامل: هاسنگ

  ت.انترا و پل ،دیاائ ،لی: فس)تردرشتا یاسه (ما سازندگان نابرجا یآلوکم ها  -1

  مه شفافی: نن)کرویم 4تا  1(ن یستالیکروکریت میکلس يهالجن -2

  : شفافن)کرویم 10ش از ی(ب يت اسپاریمان کلسیس -3

  :)1962 ،ولک(ف یآهک يهاسنگ یبیترک يبندطبقه
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  :ک)ول(ف یآهک يهاسنگ يبندطبقه

ل یط تشـکیمح ،کالیآلوکم ياسپار يهاسنگ: هاآننام  ،يمان اسپاریمتصل با س ،: آلوکم )TYPE Iآهک ( -1

  .هاانیجرامواج و  ،يپرانرژ هاآن

  پل ،ویبا ،اُ اُ ،نترایشوند: ایپ صورتبهمخفف آلوکم 

فاقـد  ،کالین آلوکمیستالیکروکریم يهاسنگ: هاآننام  ،یتیکریکس میل با ماترمتص ،کمآلو )TYPE II(آهک  -2

  م.ط آرایمح ،يمان اسپاریس

  ت.یکراینام آن: م ،فاقد آلوکم ،نیستالیکرو کری: سنگ م)TYPE III(آهک  -3

 یتیان کلسـمین حفرات با سـیا ،جاد شدهیکه ا یقبل از سخت شدن حفرات توسط موجودات یت: گاهیکرایس مید

  د.شو یپر م )يسپار(ا

  ت.یتایولینام آن: با ،موجودات يای: از بقا)TYPE IV(آهک  -4
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  :)هامعادل(توجه 

  .)> %10انه (دت یکریس میت و دیکریم IIمادستون نوع  -1

  .)< %10انه (دت پراکنده یکریومیب IIوکستون نوع  -2

  ت متراکمیکریومیب Iپکستون نوع  -3

  تیواسپارایب Iنستون نوع یگر -4

  ف)یر ،تراورتن ،تیستروماتول(ات یتایولیبا IVباند ستون نوع  -5

  .میکنیمت استفاده یز لفظ روداباشد ا mm 2چنانچه اندازه ذرات بزرگتر از  II, Iپ یتوجه: در ت

 Dolomitizedشـوند یپ ینـام اصـل از دیـبا ،باشـد ینیت جانشـیدولوم %10ش از یدر سنگ ب کهیدرصورتتوجه: 

  د.آور سنگنامرا قبل از  Dolomitized شوندید پیت مشخص نباشد بایدولوم منشأچنانچه  د.تفاده شواس

قبل از  یرس ای یلتیا سی يماسه ا يشوندهایاز پد وجود داشته باش يمواد آوار %10ش از یتوجه: چنانچه در سنگ ب

  د.شو یاستفاده م ینام اصل

  ت.اس %10زان آلوکم کمتر از یم ،فولک IIIپ یدر ت

  :يآوار يهاسنگفولک در  يپ هایمعادل ت

1- TYPE I :خوب یو کنگلومرا با جور شدگ سنگماسه  

2- TYPE II :رس دار يکنگلومراو  سنگماسه  

3- TYPE III هاسنگ: رس  

4- TYPE IVمعادل ندارد :  

 
 
 
 
 
 
 
 

  :)1962 ،1959 ،ولک(ف یآهک هاسنگ يگذارنامجدول 
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  .)اندشدهحذف ینیجانش يهاتیم دولو یعنی 5هک نوع (آ 

  نکات:

  نترایا <د یاائ <ل یفس <: پل يگذارنامتقدم در 

  ت باال استیاهم يدارا ،شتر استیکه از همه ب يادانه ،باشد 1 - %10که الوکم  يانمونهدر  

  دیآیم سنگنامبه  ترکینزداست  ترمهمکه  ینام

  :م)انها(د یآهک يهاسنگ يبندطبقه

  بافت:

  1گروه   يگذاررسوباتصال در زمان  -1

  2گروه   يگذاررسوباتصال بعد از  -2

  :1گروه 

ا یـ یفیده و ساختمان مقاوم ریبه هم چسب يگذاررسوببرجا که توسط موجودات قبل از  یباندستون: رسوبات آهک

  د.جاد کنیا ت)ی(استروماتول یفیر ریغ

  :2گروه 

  ک شناوریفابر، ط آرامیمح ،دانه %10کمتر از  يمادستون: حاو

  دانه %10شتر از یب يوکستون: حاو

  )یتیکری(م یگل اهک يدانه و مقدار يپکستون: دارا

  )يسپار(ا هادانهن یب يمان اسپاریس ،یستون: فاقد گل آهکنیگر

 
 
 
 

  :)1962 ولک(ف یتیو دولوم یآهک يهاسنگدر  هادانهاس اندازه یمق
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  :)1962 ،انهام(د یآهک يهاسنگ يبندطبقه

  
  

  

  :)1992فر یو ج 1975و کلووان  يمبر(ا یآهک يهاسنگ يبندطبقه
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  ن)وکلووا يمبریا يبندمیتقس(: یفیر یآهک يهاسنگ

  ا اتوکتون:یبرجازا  -1

  ياتودهل یمستون: فسیفر

  يا صفحه ای ياغهیتل یند ستون: فسیبا

  ياساقهل یبافلستون: فس 

  ا آلوکتون:ینابرجازا  -2

  کس فراوانیستون: ماترتفلو

  رودستون: دانه فراوان -2

  .اندشدهموجودات به هم متصل  يگذاررسوب یط یاصل يتوجه: در اجزا

   

  نکات:

  د.نیکم را گو يگذاررسوبدر زمان  ،يگذاررسوبهمزمان با  ییایردریزشدن  یمانیا سطوح سخت: سیهارد گراند 

  قی: مناطق عمگراند سطوح نامنظمهارد

  هارگراند سطوح منظم: مناطق کم عمق

  آلوکم:

  )Sparseدانه: وکستون ( > 50%

  )Packedدانه: پکستون ( < 50%

  )Fossiliferos: مادستون (%1 >دانه  > 10%
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  م.مان کیخوب و س یبا جور شدگ يدیینویل کریفس يهاخردهنستون متشکل از یگر ینا: نوعیکوک

ت یکلسـ يد و دارایرنگ سـف ،يو ترد یشکنندگ يمتخلخل دارا ،لیکروفسیم يدارا زیردانه: ك)ا(چد یفگل س -1

  ف.شفا

و  حفرات و خلل و فـرج بـزرگ يتن داراتراور ،آهک ساز يهاچشمهر در یجاد براثر تبخی: ایتراورتن و توف آهک -2

  ت.از توف اس ترسخت

  د.دارن يریتبخ منشأم که ی: رسوبات کربنات کلسچیکال -3

  س)ر 65تا  %35(رس  يدارا یمارن: سنگ آهک -4

  توجه:

  و حاصل از رشد یپناهگاه، ياروزنه ،ياذرهنیب )Aک: (یت از فابریتبع هاتخلخل

  

  شدن ینگ و حاصل از برشیبارو وبور ،یشدگخشکحاصل از  ،یکانال )Bک: (یت از فابریتخلخل عدم تبع

  

  ن)ولستود سنگ  ،تیدولوم  یان(کت ها: یدولوم

  تیه: پروتودولومیت اولیدولوم

  اژنزیه دیک: مراحل اولیژنت یه: اپیثانو

  اژنزید یانیک: مراحل پایژنت یاپ

  م)ت (وسعت و حجم کیپروتودولوم ،تیکریدولوم ،ک: منظمین ژنتیا سیه یت اولیدولوم

  د)ایسعت و حجم ز(ون یدرشت بلوردروغ ،نیستالیت کریدولوم ،: نامنظمکیژنت یا اپیه یت ثانویدولوم

  

 2
2

32
3

2 CacoCaMgMgCaco )(  

  تی= دولوم )شدن یتیدولوم(ت یکلس

  تیکلس =) ونیزاس یتیدولوم(ت یدولوم

  .یموج یخاموش ،بندرت ماکل دار ،رومبوئدر ،نگیت: ساختمان زونیدولوم

  کل دارما ،بندرت رومبوئدر ،نگیت: فاقد زونیکلس

  تخلخل %13جاد ی: امولکولشدن مولکول به  یتیدولوم

  )يادانهنیبخلخل (تشدن حجم به حجم: تخلخل ندارد  یتیدولوم

  کین ژنتی، سزیردانه ،رینفوذناپذه: یت اولیدولوم

  ياژنزید ،يشکر ،درشتدانه ،رینفوذپذه: یت ثانویدولوم

  :هایناخالصگ آهک و سن ،تیکربناته بر اساس مقدار دولوم يهاسنگم یتقس

  هیت اولیولومد اد است یدر آن ز يو درجه شور PH ،اسبخ -1

  )رکت به سمت باال(ح يریپمپ تبخ -1-1

  ن)ییرکت به سمت پا(حشدن  یتیرفلکس دولوم -1-2

  ه.یت ثانویلوموبسته د يهاحوضهر در داخل یدر اثر تبخ ییتزایملوود -1-3

یيزداتیدولوم  

  شدن یتیدولوم
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شود  یت اشباع میم از دولومیکن شورآبن + یری: اگر آب شیع الزمانیبر اساس مدل دورگ و بد ییزاتیدولوم -1-4

  )هیت ثانویلومود( د.شو یت مین کلسیحجم به حجم جانش صورتبهت یدولوم جهیدرنتو 

  تند.سیع نیاس وسیت در مقیل دولومیکتشقادر به  )m 5/1ش از یر عمق با (دو سبخ ط)خلو(متوجه: مدل دورگه 

  ه)یانو(ث یاالرضتحتط یمح – 2 ه)،یول(اباال  يکم عمق با شور ياهایدر – 1گسترده:  يتوجه: مدل برا

  ت.م اسیاز عهد قد ترنامنظمت عهد حاضر یلوموتوجه: د

  ت:یل دولومیط تشکیشرا

نسبت  -1




2

2

Ca

Mg
، بـاال باشـد ينانچه شـور(چود ش یل میت تشکیکلس وگرنهک باشد ید حداقل برابر یبا c 25در  

  د)شتر باشیب 8د از ین نسبت بایا

  د.ط باال باشینسبت و درجه حرارت مح -2

  د.باش یت غنیا نسبت به دولومیآب در -3

  د.سنگ باال باش يرینفوذپذت یخاص -4

5- PH  د.باالتر باش 9از  

  

  کربناته: يهاسنگانواع تخلخل در 

 -5 ل)بر اثر انحال هادانهذف (ح یقالب -4 ا)ت هی(دولوم يبلورنیب -3 يادانهاخل د -2 يادانهنیب -1ه: یتخلخل اول 

  ياشبکه

  ن)اور(ک يغار -4 ر)وال(واگ ياحفره -3 یکانال -2ر) (فرکچ هاسنگحاصل از شکاف در  -1ه: یتخلخل ثانو

  ت.سیک نیه فابره وابسته بیتخلخل ثانو کهیدرصورت استک سنگ یه وابسته به فابریتوجه: تخلخل اول

  

  

    

  

  

  

  ).یسارد یلیت دارد (میاهم ياقتصاد ازنظرسنگ که  مؤثر: تخلخل يرینفوذپذ

                                                  
L

Kap


 Q=  يرینفوذپذ  

K  يرینفوذپذ= ثابت، a سطح مقطع، p اختالف فشار، L طول،  ت.غلظ  

  هی: اولهاسنگماسهو  هی: ثانویآهک يهاسنگتخلخل  منشأ

  .کندیمک را قطع یفابر يا غاری یا کانالی Vuggyا ی ياحفرهتخلخل 

  .ابدییم کاهش دیرمفیغ و تخلخل شیافزا يرینفوذپذو  دیتخلخل مف ،هادانهش اندازه یوجه: با افزات

  تیاتومید <ت یپورسالن <تخلخل: چرت 

  ه.ی: اولسنگماسهو  هیخلخل سنگ آهک: ثانوت منشأ

حجم تمام منافذ مرتبط به هم سنگ             
 

 حجم کل سنگ

 
سنگ %  مؤثرتخلخل      = 100  
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  :یرسوب یشناسسنگبه نکات  ینگاه

  :)یآهک يهاسنگ(فولک  يبندطبقهنکات 

  .دیآیم ترمهمابتدا نام  يگذارنامدر  -1

  )نترایا <اُ اُ  <و یبا <ل (پ يگذارنامب یترت -2

  .میکنیمنام اضافه  يل مهم را به انتهایک فسیوجود  -3

  د.د در نام آورده شویبا ،شدن باشد یتیا دولومی يدانه آوار < 10% -4

  د.ک نوع نباشیشود که آلوکم ها از  یمطرح م یوقت یجور شدگ -5

  .باشندیم هالیفسخوب فقط  ینشانه گرد شدگ -6

  ت.اس <mm 2 هادانهکه  است نیات نشانه یلفظ رودا -7

  نیستالیت کرین و دولومیستالی: سنگ آهک کری فاقد بافت رسوب ِیآهک يهاسنگ

  اد استیمرطوب: کوارتز ز يوهواآب

  )F: فلدسپات (یکیپلوتون منشأ ؛)Lه سنگ (: خردیدگرگون منشأخشک:  يوهواآب

  .شوندیمدلتا: به سمت باال درشت  ییرسوبات بخش جلو

  .شوندیمز ی: به سمت باال ریرسوبات کانال

  ه.ن رودخانیج بیخل يدارا ،ندهز شویبه باال ر ،دهی: دلتا کشيامروز يدلتاها

  ن رودخانهیج بیفاقد خل ،به باال درشت شونده ،پهن يدلتا: یمیقد يدلتاها

فر و یکربون ،پرمو ،نیسیاردو )،هاقارهر در تمام ین (تأثین پسیپرکامبر ،نیشیک پیشامل: پروتروزوئ یخچالی يهادوره

  ن.یک پسیسنوزوئ

  .کندیم یت زندگفون: در سطح رسوبا یاپ و)یا(ب هالیفس

 .کندیم ین فون: داخل رسوبات زندگیا و)یا(ب هالیفس

  :هايادوکفه

  داخل رسوب ینفونال: زندگیا -

  ست سختیده به بستر زیفونال: چسب یاپ -

  ک: شناگریکتونن -

  ک: شناوریپالنکتون -

  س کاذب.یتاقد به فرم يبندهیالدر  یشدگقطعجاد یا ي: در سنگ آهک قبل از جزر و مدیساختمان تپ

  .کندیمکس را قطع یماتر –مان یس –ن استثناء دانه وت بدیلولیاست

  .است ه)ک و کرتاسیژوراس –ک یوزوئئپال ينتها(ا یت منطبق بر سطح آب جهانیل دولومیعمده زمان تشک

  :لهیوسبه هاسنگماسه ییایمیش یتین مچورییتع

 2

32

2
22 sio

oAl

Sio
oKoNa ,,  

  :هاسنگماسه 

  نها: کوارتز تویدر کر
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  : فلدسپاتياقارهفت یدر ر

  : خرده سنگ هاقوسدر 

  شوندیپ Dolomitizedمعلوم  منشأت یدولوم < %10داشتن 

  شوند.یپ Dolomiteنامعلوم:  منشأ

  جلبک سبز <استروپودا گ <ان یپا شکم <م: جلبک قرمز سیا نئومورفی ینوشکل

  ت)یکری(م يکم انرژ ،مانین سیشتریب ،لوکمن آیکمتر يفولک: دارا IIIپ یآهک ت

  ت = جور سنگ = ورن ستونیرودا ی= کلس TYPE Iستون = نیگر

  ر کربنات استیباشد سنگ غ < %50کربناته  هاسنگ یزان ناخالصیاگر م

  و انحالل جامد یاژنز: فشردگید یکیزیف يندهایفرآ

  طیاز خارج مح ،کسی: پرتوماتريآوار ن)جا یت(پکس ینواع ماترا 

  طیدر داخل مح ،کسیو ماتر: سودير آواریغ

  Mg  =50% Ca %50ت = یک در دولومیومتریکیحالت است

  .میکنیمل را اضافه یت تورق داشت به اول آن کلمه شیکه خاص یسنگگلهر 

  .یخچالیو  یان گلیاز جرگل افزون: حاصل  ،يارودخانهکنگلومرا دانه افزون: 

  یفسفات ،یتیگلوکون ،یآهک هاسنگماسه: ير آواریسه نوع اجزاء غ

  و رس Mg: یتیکریم يمانع رشد بلورها

  یرس یکان ینشدن به علت فراوا یمانی: سهاسنگماسهمسئله در  نیترمهم

  .یراثر وجود مواد آلب یل ها: فشردگیش

  تخلخل در عمق:

  یکیتیل سنگماسهکم: 

 یفلدسپات سنگماسهسط: متو

  يکوارتز سنگماسهاد: یز

  یت: رسوب بادرفتیانیا ائولیت یانیآئول -

  ایت: رسوب مخصوص اعماق دریکانتور -

  )ينه ایم(ال ياورقهت: رسوب ینیالم

  سخت شده یلتیت: رسوب سیلوس

  ت: نهشته شده توسط طوفانیتمپست

  ين حد جزر و مدیت: رسوب بیدالیتا

  یتیدیان توربیشده توسط جر : نهشتهیتیدیتورب

  

  

  

  

 یرسوب یشناسسنگنکات 
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  يهادانـهن یبـ یرسـوب يهاسنگدر  کهیدرحال ،بدون حفره و متراکم است ین و دگرگونیآذر يهاسنگبافت 

  وجود دارد. یخال يپراکنده در متن سنگ فضا

 بطه ک رای(فابر یخال يسنگ (اسکلت) و فضاها یو ذرات اصل هادانهشامل دو بخش  یرسوب يهاسنگک یفابر

 .است، کس است)ین ذرات و ماتریب

  گرددیمموجب تراوایی سنگ  پر نشدهوجود فضاهاي خالی. 

  م آذرین و دگرگونی بدون حفره و متراک يهاسنگ بافت سته شیمیاییدبه سه  توانیمرسوبی را  يهاسنگ

 .کنندیمبیوشیمیایی و تخریبی (آواري) تقسیم 

  ا شیسته شدن، هوازدگی، فرسایش و آسیاب شدن طبقات قدیمی و تک کانی رسوبی ر يهاسنگعوامل ایجاد

 .دانندیم هاآنرسوب مجدد 

 و یا  اندشدهیا الوژنیک (نابرجا) هستند و در جاي دیگر به وجود آمده و به داخل رسوبات منتقل  هایکان

 اتوژنیک (برجا) هستند و در محل تشکیل شده و بدون جابجایی (ثانوي) هستند.

 است هاآنو طرز تشکیل  منشأفولک براي رسوبات بر اساس  يدبنمیتقس. 

 ) یایی نابرجا (آلوکمیکال) و یا از ) یا از مواد شیميهایکانو  هاسنگخردهرسوبات یا از مواد تخریبی و آواري

 .اندشدهساختهمواد شیمیایی برجا (ارتوکمیکال) 

  اندشدهرات و مواد جامد به نقاط دیگر حوضه منتقل ذ صورتبه متعاقباًمواد شیمیایی آلوکم پس از نهشتگی. 

 استنترا کلست (کربناته) یها شامل فسیل، الیت، پلت آهکی، ا آلوکم. 

  یت، کلسیت میکروکریستالین، آهک دولومیتی، دولستون، گل کربناته و ااز میکریت، اسپار اندعبارتارتوکمها

 .هايریتبخ

 کنندیمیم رسوبی را به چند نوع زیر تقس يهاسنگ: 

 T مادستون، سندستون، کنگلومرا%65- 75تخریبی ( يهاسنگ ،( 

 ІA دارفسیلايماسه)، شیل پر فسیل، سنگ آهک%15- 10شیمیایی نابرجاي ناخالص ( يهاسنگ 

 ІO زیردانهدار  رسآهکسنگ  ،)%5-2(ص شیمیایی برجاي ناخال يهاسنگ  

 A نتراکلست دار یا پلت، فسیل، االیت دار)، سنگ آهک ای%15-8شیمیایی نابرجا ( يهاسنگ  

 سنگ آهک میکروکریستالین یا دولومیت، انیدریت و چرت%8- 2شیمیایی برجا ( يهاسنگ ،(  

 به سه روش الک کردن ( هادانه يریگاندازهd>62μ) خیلی بزرگ با کولیس و خط  يهادانه)، روش مستقیم

 .استفاده می شود کش) و قانون استوکس یا هیدرومتري (براي سیلت و رس)
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 همواره استثنائاتی وجود دارد، بنابراین باید چند پارامتر دیگر  هاآنو محیط رسوبی  هادانهارتباط اندازه  در مورد

 نیز مدنظر قرار گیرد.

  رسوب تجمع  منشأدر فاصله زیاد و ذرات درشت در فاصله کمی از  زیردانهدر بسیاري موارد ذرات

 (استثناها).کنندیم

 منشأرسوبی به قدرت و انرژي جریان آب در محل بستگی دارد نه به فاصله از  يهادانهدازه ان. 

  و میزان انرژي (سرعت و تالطم) آب. هادانهرسوب بستگی به دامنه تغییرات اندازه  يهادانهمیانگین اندازه 

  گردندیم زتریری رسوب يهادانهو  شدهفیتضعرسوبی با کاهش انرژي، عامل انتقال  يهامجموعهدر. 

  نوع بستر (جنس و کیفیت) و منشأدر رسوب  هادانهبه عوامل زیر بستگی دارد، تنوع اندازه  هادانهجورشدگی ،

 سرعت یا شدت آبگذري.

  باعث ناجوري رسوبات بعدي خواهد شد. منشأناجوري رسوبات 

  ،جورشدگی بد  یخچالی داراي جورشدگی متوسط و رسوبات يارودخانهرسوبات ساحلی داراي جورشدگی خوب

 هستند.

  شوندیمحاصل  یکدستیو  جور شدهاگر جنس بستر یکسان باشد، در نهایت رسوبات. 

 به وجودجورشدگی بدتر  ، اگر سرعت آبگذري ثابت باشد، جورشدگی بهتر و اگر سرعت آبگذري متغیر باشد 

 .دیآیم

  می شود.منظم با شدت متوسط دیده  يهاانیجربهترین جورشدگی در 

  3-2) دیده می شود (متریلیم 8/1-4/1نرم ( يهاماسهبهترین جورشدگی درφ يهاماسه) و جورشدگی بد در 

 ) دیده می شود.φ 1-0و یا  متریلیم 2-1خیلی درشت (

 ) (گرانول)  سنگقلوهو ساحلی) سه نوع تجمع رسوبی دیده می شود؛ رده شن و  يارودخانهدر رسوبات تخریبی

ذرات سنگ  اندازههمسخت و بزرگ است، رده ماسه و سیلت درشت (پایدار) که  يهاتودهکستن که حاصل ش

 و تجزیه سنگ مادر یا مواد خاکی است. هاواکنشاست و رده رس که حاصل 

  محیط تشکیل یک رسوب مشخص در میزان جورشدگی آن دخالت دارد (جورشدگی از رسوبات یخچالی تا

 ی شود).و ساحلی بهتر م يارودخانه

  گرددیمشامل شکل (فرم)، کرویت، گردشدگی و شکل سطوح  هادانهمورفولوژي. 

  ،ياغهیت) و مسطح و صفحه اي و يالهیم( يادهیکششکل یا فرم رابطه بین سه بعد یک جسم است (مکعبی.( 
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  کروي  جسم را گانهسهو به عبارتی نزدیک بودن اندازه ابعاد  استکرویت رابطه کمی سه بعد یک جسم

 .دانندیم

  است 6/0- 7/0و براي ماسه  1کرویت کره برابر 

  صورتبهفرمول کرویت Cs/VP√V3=Ψ 

  32کرویت فرمول کرومبین براي محاسبه√ IS/L SP= )L بزرگ،  قطرS و طر کوچکتر قI (قطر متوسط 

  استگرد شده  يهالبهتیز دانه به  يهالبهگردشدگی میزان تبدیل. 

  دایره محاطی  نیرتبزرگگردشدگی =شعاعcR هاگوشه/میانگین شعاع تمامR/n∑  

  مقیاسρ  براي گرد شدگی 

 5/0   6     گرد شدهسیار     5    گرد شده     4      گرد شده نسبتاً      3   دارهیزاو نسبتاً     2  دارهیزاو  1      دارهیزاوبسیار 

  ،ایط محیطی و ... بستگی دارد.مکانیکی، شر يهاشیفرساشکل سطوح خارجی ذرات به هوازدگی 

  بستگی دارد. هادانه اندازهبهکه  شوندیمسائیدگی منجر به ایجاد سطح سایش 

 دارند. ریتأثانتقال روي شکل و فرم دانه  يهاطیمح(محیط رسوبی اولیه)، زمان، عامل انتقال،  منشأ 

  است. منشأتر ناشی از محیط اولیه و . اندازه انتهایی ذرات بیشدهدیمرا کاهش  هاآنانتقال ذرات اندازه 

 ) بیشتر). يهاماسهاصطکاك و سائیدگی در کرویت ذرات نقش دارند 

  رابطه بینφmm ,  :2
dLog=ـφ )φ ین کاربرد دارد).ابراي سیستم کرومب 

  متریلیم 2ذرات بزرگتر از  %50، بطوریکه حداقل متریلیم 2گراول مجموعه رسوباتی است با ذرات بزرگتر از 

 باشند.

  پس از دیاژنزG, M, S  سازندیم، مادستون و کنگلومرا را سنگماسه يهاسنگبه ترتیب. 

  در تقسیمات فولک دو عامل مهم است، مقدار گراول و نسبت ماسه به گل (براي تعیین میزان سرعت جریان و

 شسته شدگی).

  است. مثل کنگلومراي ماسه  %20اسم، ونت ورث حداقل مقدار الزم براي اضافه کردن پسوند به  يبندطبقهدر

 سیلتی. سنگماسهاي یا 

 دارند و کنگلومرا و برش را شامل  متریلیم 2(روداسه یا رودایت) ذراتی بزرگتر از  درشتدانهتخریبی  يهاسنگ

 .شوندیم

 سازندیم) را دارهیزاوکنگلومرا (ذرات گردشده) و برش (ذرات  دودستهروداسه  يهاسنگ. 

 سازندیمرا  هابرش، که پس از دیاژنز دارهیزاوعه رسوبی است با ذرات درشت رودایتی رابل مجمو. 
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 و مخروط افکنه ها یافت. داربیشدر سواحل، رودهاي  توانیمگراولی را  يهاتجمع 

  است. يادانهنیبو حفرات یا فضاي  هادانهساخت گراولها شامل دو بخش اسکلت یا 

  ول و کنگلومرا توسط مواد ریز پر شده، بنابراین ساخت دوگانه یا بایمودال را بوجود در گرا هادانهفضاهاي بین

 .آورندیم

  نوسانی آب ذرات ریز مابین را شسته و ببرد، حاصل گراول شسته شده خواهد بود. يهاانیجراگر 

  کندیمر تغیی سنگتختهه و از رس تا گراولی تنوع اندازه ذرات شدید بود يهامجموعهدر. 

 :(درصد وزنی)، ترسیم  هادانهرسوبات، تعیین فراوانی  يبندگروهاز  اندعبارت مراحل یک مطالعه مکانیکی

 منحنی تجمعی یا هیستوگرام.

  بعدي بستگی دارد. يهاشیفرسا، هوازدگی و منشأدرشت به جنس  دانهسنگترکیب 

 م تبدیل می شود و کوارتزیت در فرسایش مشابه، گرانیت به آرکوز، سنگ آهک به محلول کربنات کلسی

 .ماندیمباقی  نخوردهدست صورتبه

  کانی  يهاخردهاز  هاماسه، گراولها از خرده سنگ و اندمتفاوتدر موارد زیر  هاسنگماسهگراولها با

یونی مودالند، گردشدن گراولها در فاصله کمی از  هاماسه، گراولها دوگانه و بایمودال هستند و اندشدهدرست

کاهش  .و ضمن فواصل طوالنی حاصل می شود يکندبه هاماسهانجام می شود و گردشدگی  سرعتبهو  نشأم

این تغییرات نامحسوس است و گسترش  هاماسهولی در  ردیگیماندازه در گراولها در امتداد جریان آب صورت 

 گیرند. یم ربردوسیع را  يامنطقهگاهی  هاماسه کهیدرحالو ضخامت گراولها نامحدود است 

  دهدیم(خشکی) تشکیل  ياقاره منشأرا گراولهاي تخریبی از  ياحوضهاسکلت کنگلومراي برون. 

  ارتوکنگلومراها دو نوع مشخص دارند، ارتوکوارتزیتی که ترکیب ساده دارد، ذرات آن مقاوم هستند و در حواشی

درشت فلدسپات و  يهادانهیکتیک . در نوع پترومشوندیمو سواحل پر موج تشکیل  هارودخانهبستر 

 .استشکل  ياگوه) دارد و ضخیم و %10دیگر (مواد ناپایدار بیشتر از  يهاسنگخرده

  

 منشأ ازنظر

 اینترافورمیشنال)( ياحوزهدرون

 ،حوضهدرداخلتشکیل

قطعات یک  و رسوبگذاريباهمزمان

 جنس

آهکی و 

 شیلی

ي احوضهبرون

 (اکسترافورمیشنال)

، قطعات حوضهدرخارجیلتشک

 ناهمجنس
 ارتو... و پارا...
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  ازنظرترکیب

 یایی قطعاتشیم

  قطعات یک جنس الیگومیکتیک

 پلی میکتیک
چند مختلف ( يهاجنسقطعات از 

 منشایی)
 

  

 از نظر بافت

 پاراکنگلومرا
ماتریکس از دانه بیشتر و ماتریکس 

 )يرعادیغ( %15بیش از 
 

 ارتوکنگلومرا
ماتریکس بیشتر و کمتر از  دانه از

 (عادي) 15%

ارتوکوارتزیت 

  و

 پترومیکتیکی

  جاري (پرانرژي) است. يهاآباست و مربوط به محیط  فشرده به همارتوکنگلومرا داراي اسکلت سخت و 

 .اکثر کنگلومراهاي قدیمی پترومیکتیکی هستند 

  در  هادانهو ضخامت طبقه رابطه مستقیم وجود دارد (اندازه  هادانهدر کنگلومراي پترومیکتیکی بین اندازه

 ).ابدییمامتداد جریان کاهش 

  در پاراکنگلومرا، آب در تشکیل آن دخالت مستقیم ندارد بلکه جابجایی آن نقش دارد (در پاراکنگلومرا ماتریکس

 از دانه بیشتر است).

  بیشتر باشد. %15در پاراکنگلومرا خمیره باید از 

 مربوط به محیط یخچالی هستند (معادل پارا کنگلومرا). یطورکلبه تیل و بولدر يهاواژه 

  کاهش یابد، بهتر است واژه آرژیلیت کنگلومرایی به  یشمارشقابلاگر مقدار شن در پاراکنگلومرا به حد زیاد و

 کار رود.

  است که داراي  متریلیم 2از با قطر بیشتر  دارهیزاوداراي ذرات  يبندهیالمجتمع و بدون  يهاتودهتیل

 .سازدیمماتریکس رسی است و بعد از دیاژنز تیلیت را 

  (پسروي) نیست بلکه یکی از علل تشکیل آن  يگذاررسوبدلیلی بر انفصال  ياحوضهوجود کنگلومراي درون

 کاهش شدید عمق آب است.

  2دولومیتی با قطر بیشتر از - هکیآ يهاسنگخردهیا آهکی است که اسکلت آن از  يانهیچکنگلومراي درون 

از  هاآنو یا شیلی هستند که اسکلت  شوندیماست و در سواحل آهکی کم عمق تشکیل  متریلیم

 سیلتستون و شیل است و خمیره ماسه اي دارد. يهاسنگخرده
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 است متریلیم 2در ابعاد بیشتر از  دارهیزاوبا ذرات  برش سنگ تخریبی. 

  کاتاکالستیک که حاصل تکتونیک و یفشانآتشآذرین و  يهاتودهاز پیروکالستیک ( اندعبارتانواع برش ،(

، استو شکستگی  یخوردگنیچو گسل و چین) و خود به سه نوع گسلی،  لرزهنیزم( استعوامل مکانیکی 

 هاآنقبلی است. انواع دیگر  يهاسنگمتئوریک (آسمانی) و اپی کالستیک یا رسوبی که حاصل هوازدگی 

 .استغزشی و فروریختگی انحاللی ل

  است. هاروزنهیک مجموعه ماسه اي (ناپیوسته) شامل دو بخش اسکلت تخریبی و حفرات و 

 .تخلخل اولیه کلیه فضاها و حفرات درون اسکلتی را شامل است 

 .اتصال ذرات ماسه مماسی است نه کامل و تداخلی 

 متریلیم 16/1ازه سیلت و رس (قطر کمتر از خمیره یا ماتریکس، مواد پرکننده تخریبی است در اند.( 

  شیمیایی. منشأسیمان مواد پرکننده است با 

  هاسنگخرده)، %15- 5)، فلدسپات (%35- 50شامل موارد زیر است؛ کوارتز ( هاسنگماسه یشناسیکانترکیب و 

 ).%1-1/0سنگین ( يهایکان ، )%20- 25رسی ( يهایکان، )15%- 5(

  خمیره. %75-15هستند با  ییهاگسنماسهگرایوك ها 

  به علت تنوع در مکانیسم  روندیممحدود ولی با مشتقات و اشکال متنوع به کار  يهایکانرسوبی  يهاسنگدر)

 تشکیل).

 (برجا یا ارتوکم و نابرجا یا آلوکم) است.ی رسوبی یا تخریبی و آواري است و یا شیمیای يهایکان منشأ 

  و پایداري شیمیایی و  هایکان نیتأم، دسترسی و هاسنگماسه) در ياقارهخریبی (ت يهایکانعوامل فراوانی

 .است هاآنفیزیکی 

  آرکوزیک از تخریب  سنگماسه، میبریمپی  منشأدر رسوبات به ترکیب شیمیایی  هایکاناز روي فراوانی نسبی

 .ندیآیمگرانیت و ماسه کربناته از تخریب طبقات آهک و دولومیت حاصل 

  استسختی باال و فقدان کلیواژ  هایکانعوامل مقاومت فیزیکی. 

  ترندمقاومحرارت کم و رطوبت باال در سطح زمین  يهایکاندر سري باون. 

 در فرایندهاي رسوبی هم تشکیل شوند  توانندیمحرارت کم در سري باون،  يهایکاناتوژنی یا  يهایکان

 ارتز.درجا)، مثل آلبیت و ارتوز و کو صورتبه(

  که در کوارتزهاي متامرفیک  دیآیمخاموشی موجی کوارتز در اثر فشارهاي مکانیکی، پس از تبلور بوجود

 .شوندیم(کشیده) دیده 
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 .کوارتز ولکانیک داراي اینکلوزیون هاي زیاد است 

 چک که بسیار کو يهاحباب، خطوط موازي یا دوایر متحدالمرکزي است متشکل از به هم يهاغهیتیا  هاهیال

 .استناشی از فشارهاي شدید دگرگونی 

  و اگر  که اگر داراي گاز باشند روشن باشندیمحفرات واکوئل، اینکلوزیونهاي پرشده از گاز و مایعات مختلف

 خواهند بود. رنگياقهوهداراي مایع باشند 

 واکوئل ها از هیدروترمال است. منشأ 

 رسوبات تخریبی را شامل می شود. %50-35ارتز فراوان بوده و مقاومت فیزیکی و پایداري شیمیایی، کو به علت 

  دارد.منشأکوارتز بستگی به سنگ مادر ( يهادانهشکل ( 

  ست (مونوکریستالین معمولی).ا )6/0( متریلیم 1اندازه کوارتز تخریبی کمتر از  هاسنگماسهدر اغلب 

 و حرارت مالیم) کوارتز حل می شود (مرزهاي  انحالل کوارتز در هوازدگی ناچیز است ولی در زیرزمین (فشار

 مضرس).

  (پلوتونیک، ولکانیک و هیدروترمال)، دگرگونی (داراي شیستوزیته و کشیده) و  یفشانآتشکوارتز به انواع

وم در چرخه هاي دوم به بعد، بدون سیمان اتوژن ستخریبی رسوبی (فراوان و داراي جورشدگی خوب) که نوع 

 است.

 آن گرانیت باتولیتی یا گنیسی است (کریستالهاي منفرد و  منشأوع کوارتز، پلوتونیک بوده که ن نیترفراوان

 درشت).

 یکییموزا(بافت د متبلور می شو مجدداًکوارتز ذوب شده و  ،در دگرگونی فشار زیاد.( 

 .کوارتز ولکانیکی با فلدسپاتهاي زونه همراه است 

  ونی دارد (درشتی دانه کوارتز با پلی کریستالین بودن آن ارتباط ولکانیک یا دگرگ منشأکوارتز پلی کریستالین

 مستقیم دارد).

  دیرینه استعمال می شود. يوهواآباز فلدسپات در رسوبات تخریبی براي مطالعه 

  و داراي مقاومت کم و هوازدگی سریع هستند  حجم سنگ تخریبی را شامل می شود %5-15فلدسپاتها بین

 میکروکلین از پالژیوکالزها پایدارتر است). (ارتوز از میکروکلین و

  رسوبی، ارتوز، سانیدین، میکروکلین، آنورتوز و پالژیوکالزها (از آلبیت تا آنورتیت) يهاسنگانواع فلدسپاتها در 

 .باشندیم

  رفرنژانس و ماکل استفاده می شود.یلیواژ، بک از حاشیه بک، رنگ، توانیمبراي تشخیص کوارتز و ارتوز 

 فلدسپاتها فقط آذرین و دگرگونی است. أمنش 
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 (مقاومت و سختی کوارتز از فلدسپاتها بیشتر است). شوندیمزمان فلدسپاتها کوچکتر و گردتر  باگذشت 

 ) تبدیل تربالغبه ساب آرکوز یا ارتوکوارتزیت ( مرورزمانبهفلدسپاتی) ممکن است  سنگماسهیک رسوب آرکوز (

 گردد.

 فلدسپاتها، کائولنی شدن، سرسیتی شدن (ایلیتی)، انحالل و واکوئلی شدن  چهار نوع تجزیه مهم در

 .است) نیترمتداول(

 نی شدن در هوازدگی شدید و هیدروترمال، سرسیتی شدن در هیدروترمال، انحالل در هوازدگی ایجاد یکائول

 .شوندیم

  هیدروترمال)، در پوشش خاکی ، درون توده گرانیتی (استمکان تجزیه فلدسپاتها در یکی از سه منطقه زیر

 (آب زیرزمینی). هایزدگرونیب(هوازدگی) و در عمق  منشأ

 هستند و به سه  منشأسنگ  يهایژگیو) و داراي متریلیم 2-16/1در حد ماسه داشته ( يااندازه هاسنگخرده

 .باشندیم S.R.Fرسوبی و  M.R.Fدگرگونی  ،V.R.F یفشانآتشدسته 

 )V.R.F( مسکو یفشانآتش يهاسنگخرده) یت، بیوتیت، کلریت) بوده و به آسانی تجزیه وبیشتر شامل میکاها

 ).رسوبات %2-1( شوندیم

 )M.R.F (اسلیت، فیلیت، شیست و گنیس هستند (فیل آرنایت). خرد شدندگرگونی حاصل  يهاسنگخرده 

 هاي سازنده بستگی دارد.یبه کان هاآندگرگونی طویل و صفحه اي شکل هستند و مقاومت  يهاسنگخرده 

  متفاوت را معرفی  منشأمیکا دار باهم در یک سنگ دیده شوند، دو  يهاسنگخردهاگر کوارتز گرد شده و

 .باشندیم

 )S.R.F (که مقاوم نبوده و مبین  استشیل، سنگ آهک و چرت و ... يهاخردهرسوبی شامل  يهاسنگخرده

 .اندکوتاهحمل محدود و 

 ن (کائول باشندیمآبدار آلومینیوم  يهاکاتیلیسیکرون کوچکتر بوده و م 4سی، از ذرات و کانیهاي رKت ، ایلی

Feت ونی، مونت موریMg.( 

 استنترونیت، شاموزیت ، گیبسیت، گلوکونیت، ناکانیهاي دیگر رسی کلریت، ورمیکولیت، بوکسیت. 

  شوندیمرسوبی تخریبی را شامل  يهاسنگ %25- 20رسها. 

 هوازدگی هاکاتیلیسرس دار قدیمی یا از دیاژنز زیردریایی، هوازدگی  يهاسنگاز تخریب  رسی یا يهاسنگ ،

 .ندیآیمو دگرگونی بوجود  ياطبقه(زیردریایی) و دیاژنز درون  یفشانآتشخاکستر 

  شوندیمماتریکس رسی (ایلیت) وارد  صورتبهرسها در رسوبات جوان بیشتر. 
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 ه فلدسپاتها هستند.اکثر رسها حاصل هوازدگی و تجزی 

 و سنگ اسیدي  ونیت تشکیل می شودکنند و مونت موریمنیزیم آزاد میقلیایی در صورت هوازدگی  يهاسنگ

که  کنندیم(در شکستگی ناقص) و یا پتاسیم و منیزیم آزاد  دهندیمو ایلیت تشکیل  کنندیمیا پتاسی آزاد 

 ستوایی با هوازدگی طوالنی بوکسیت تشکیل می شود.منجر به تشکیل کائولن (شکستگی کامل) و در مناطق ا

 ونیت و گاهی ایلیت تشکیل می شود (اگر کانیهاي همراه ) مونت موریایردریز( یفشانآتشر هوازدگی خاکست

 است). یفشانآتش منشأمونت موریونیت پالژیوکالز، بیوتیت، آپاتیت و زیرکن بودند، 

  ایلیت با آزاد کردن منیزیم به کاریت و ایلیت به  گرددیمیهاي رسی موجب تجزیه و تغییر کان ییایردریزدیاژنز)

 ایلیت افت کرده تبدیل می شوند).

 ونیت بیشتر در دریا گسترش دارند.شتر در خشکی و ایلیت و مونت موریکائولن بی 

  یت و سسر ت به کلریت و ایلیت و بعد بهو متامرفیسم کائولن و مونت موریونی ياطبقهبا انجام دیاژنز درون

 سپس به مسکویت تبدیل می شود

  زیردانهسیت (مسکویت ناخالص و ولن (هوازدگی شدید فلدسپات)، سراز؛ کائ اندعبارتکانیهاي رسی مهم ،(

وب و ایلیت (محیط غنی از پتاسیم، هوازدگی گرم و نیمه خشک)، گیبسیت یا بوکسیت (هوازدگی گرم و مرط

و هوازدگی سنگ  یفشانآتشحیط غنی از منیزیم، از تجزیه خاکستر ونیت (مطوالنی استوایی)، مونت موری

و مخلوط  قلیایی)، کلریت (غنی از آهن، حاصل دیاژنز درایی، هوازدگی قلیایی ها و تدفین عمقی و دگرگونی)

 طوب).یت (مراحل اولیه هوازدگی گرم و مرونالیه ایلیت و مونت موری

 تند (دي هساکانیهاي سنگین داراي وزن مخصوص زیd=2/85 کنندیمرا تفکیک  هاآن) و با مایع برموفرم .

و نسبت به کوارتز سختی و پایداري کمتري دارند (اندازه  باشندیمکانیهاي تخریبی سنگ  %1- 5/0-1/0شامل 

 با شدت هوازدگی و فرسایش بستگی مستقیم دارد). هامقدار آنو 

  درولیکی به وزن مخصوص، شکل و اندازه اولیه کانیهاي . نسبت هیاستنسبت هیدرولیکی اختالف اندازه و وزن

 مادر بستگی دارد.

 (اکسیدهاي آهن، پیریت، لوکوکسن) سنگین بسیار پایدار (زیرکن، ، کانیهاي سنگین به سه نوع تیره یا اوپک

لیمانیت، وین، آپاتیت، پیروکسن، هورنبلند، گارنت، آندالوزیت، سییتورمالین، روتیل) و سنگین نیمه پایدار (ال

 .استکیانیت و استارولیت) قابل تقسیم 

  گرددیمهماتیت و لیمونیت در محیط احیا و شرایط گرم و مرطوب تشکیل. 
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 آذرین قلیایی تولید  يهاسنگوین در شرایط آب و هوایی خشک و فرسایش سریع وجود داشته و از یال

 .گردندیم

  دگرگونی دارد. منشأارد و گارنت قلیایی) وجود د-ولکانیکی (اسیدي يهاسنگآپاتیت در 

 حاصل می شوند.هاتیگرانپلوتونیک ( يهاسنگاز تجزیه  عمدتاًحاوي کوارتز و فلدسپات  يهاماسه ( 

 ) بلوغ یا رسیدگیMaturity به عناصر و اجزاي نهایی (فیزیکی و  هاآنو مواد اولیه و تبدیل  هایکان)، تغییر

 وارتز نسبت مستقیم و با درصد فلدسپات نسبت عکس دارد.. میزان بلوغ با درصد کاستشیمیایی) 

  استرسوبات ناجور نشانه وزن مخصوص و گرانروي باالي آب و یا عدم زمان کافی براي رسوب کامل ذرات. 

 یا داراي ماتریکس و گل آلود (محیط آشفته و متالطم و گرانروي و دانسیته باال) و یا داراي  هاسنگماسه

 .است(محیط آرام و گرانروي و دانسیته کم)  سیمان و شسته شده

 

  فولک قطب  يبندمیتقسدر جدولQ  تمام انواع کوارتز است غیر از چرت، قطبF  تمام انواع فلدسپاتها و

ریز (چرت و اسلیت و شیست  يهاسنگخردهسایر  RFگنیسی و گرانیتی و قطب  يهاسنگخرده

 شیلی) را شامل است. و آهکی و ماسه اي و یفشانآتش يهاسنگخرده

  براي محاسبه باید ابتدا ماتریکس، سیمان، گلوکونیت، کانیهاي سنگین و میکاها و فسیل را کنار گذاشت

 ).%100(مجموعه عناصر اصلی 

  مقدار خمیره یا ماتریکس (ذرات در حد سیلت و رسd<1/16mm در گرایوکها %15) در آرنایت ها کمتر از ،

 است. %75ها بیشتر از و در مادستون  %75-15بین 

 تابع شرایط محیط است (بلوغ رسوب). هاآناست و بافت  منشأسنگ رسوبی تابع  یشناسیکان 

  بیشتر است). منشأنابالغ به  يهاسنگ(شباهت  ابدییمکاهش  منشأبا افزایش و رشد بلوغ اثر 

  ست.و تعیین میزان بلوغ ا هادانهمطالعه بافتی رسوبات شامل تفسیر مورفولوژي 

  از اندعبارت دهدیممراحل بلوغ بافتی که در اثر عمل جریان آب رخ: 

  .و جورشدگی و گردشدگی ضعیف دارد %5نابالغ و ایممچور که ماتریکس رسی بیشتر از  -

جورشدگی و گردشدگی ضعیف  و %5رسیده) که ماتریکس رسی کمتر از مچور (نیمهبلوغ ناقص یا ساب -

 دارد.

  ،استماتریکس و داراي جورشدگی خوب و گردشدگی بد بالغ یا مچور که بدون  -

 .استبسیار بالغ یا سوپر مچور که بدون ماتریکس و داراي جورشدگی و گردشدگی خوب  -
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  کوارتزي متوسط تا ریز تعیین شود. يهاماسهمراحل فوق باید روي 

  محدود  بازمان هاآبلیت (فعا هاکوالبو  عمقکمتجمع رسوبات نابالغ در دشت سیالبی، مخروط افکنه، سواحل

 .شودیمو شدت ضعیف) دیده 

  و  هارسبادي (سایش شدید و شستن  يهاماسهتجمع رسوبات بسیار بالغ در سواحل مسطح، دشت بادخیز با

 .شودیمجورشدگی و گردشدگی خوب) دیده 

 .درجه بلوغ رسوب بستگی به مقدار انرژي مکانیکی محیط دارد 

 تا حوضه در بلوغ نقشی ندارد. منشأسوبات از انرژي مصرفی براي انتقال ر 

 در بستر  نیمه بالغ ،آبرفتی يهادشت، مخروط افکنه و هاباتالقعمق، کوالب و رسوبات نابالغ در سواحل کم

و رسوبات بادي و سواحل مسطح، بالغ در  عمقکم، مخروط افکنه، دشت آبرفتی و گاهی سواحل هارودخانه

ها و رسوبات بسیار بالغ در بادي، دشت آبرفتی و مخروط افکنه در رسوباتگاهی  سواحل مسطح، بستر رودها و

 .شودیمبادي و سواحل مسطح دیده  ياماسه يهاتپه

  کندیمروي رسوبات در حدود معینی از انرژي به نام انرژي بهینه عمل  مؤثرهر فرایند مکانیکی. 

 بات، اگر این انرژي بهینه باشد بلوغ و اگر کم باشد اگر میزان انرژي مکانیکی محیط زیاد باشد تخریب رسو

 .دهدیمجورنشدگی و گردنشدگی رخ 

 تکتونیکی با بلوغ رسوبات نسبت  يهاتیفعالجورشدگی خوبی ندارند ( معموالًبسیار گرد شده  يهاماسه

 ).دارندعکس

  شوندیمبالغ تشکیل در مناطق نیمه فعال (ناپایدار) رسوبات نیمه بالغ و در مناطق پایدار رسوبات. 

  رسوبات بسیار بالغی  اکثراًدر کامبرین باالیی، اردویسین و کرتاسه که زمین آرام و بدون فعالیت بوده است

 .اندشدهلیتشک

 .نقش شرایط محیط در بلوغ رسوبات بیشتر از تکتونیک است 

 لیتارنایت و ساب  ابنابالغ هستند و س یوك و توفیت نیز، کوارتز آرنایت بسیار بالغ و گرآرکوز و لیتارنایت نابالغ

 واسط هستند (بالغ و نیمه بالغ).آرکوز نیز حد 

 .کوارتز آرنایت ها (بسیار بالغ) معرف مناطق پایدار، سپرهاي آرام و کراتونها هستند 

 .(گرایوك و لیتارنایت و آرکوز) در مناطق کوهزایی رسوبات نابالغ هستند 

  از اندعبارت یشناسیکان رابطه تکتونیک و گانهسهمراحل: 

 آرامش یا تسطیح (تشکیل کوارتز آرنایت) بسیار بالغ  
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 حدواسط) نیمه فعال یا ژئوسنکلینالی (تشکیل گرایوك  

 فعالیت شدید یا بعد از ژئو سنکلینالی (تشکیل آرکوز) نابالغ 

  ،هر چه فعالیت تکتونیکی ، ولکانیک و پلوتونیک ها را داریم و هایدگرگوناز سطح به عمق به ترتیب، رسوبات

 .رسندیمبه سطح  يترقیعم يهابخشبیشتر باشد 

  و در شرایط بسیار فعال ولکانیکها در سطح قرار  هایدگرگوندر شرایط آرامش رسوبات، در شرایط نیمه فعال

 .رندیگیم

 .کانی اصلی آرکوز کوارتز و فلدسپات ها (پالژیوکالز یا میکروکلین) است 

  گرانیتی و گنیسی (نابالغ)  منشأو  فلدسپات %25هستند و داراي جورشدگی خوب، حداقل  تدرشدانهآرکوزها

 هستند.

  گرددیمرسوبی یا در باالي توده گرانیتی یا متناوب با کنگلومراي گرانیتی تشکیل  يهاهیالدر قاعده. 

  ،د (بدون هوازدگی) که بسیار خشک یا بسیار سر يوهواآبشرایط الزم براي حفظ فلدسپاتها و تشکیل آرکوز

و باالآمدگی و فرسایش سریع (زمان کوتاه) است که آرکوز  شودیممنجر به تشکیل آرکوز آب و هوایی 

 .سازدیمتکتونیکی را 

  به حوضه  هاآنآرکوزهاي ولکانیکی که از پالژیوکالز غنی هستند، از تخریب شدید توده آذرین و انتقال سریع

 .ندیآیمپدید  يگذاررسوب

   به ساب  مرورزمانبهفلدسپات است که  %40آرکوز آب و هوایی داراي بلوغ بافتی باال (گردشده و جورشده) و

 .شودیمآرکوز و کوارتز آرنایت تبدیل 

  و حاصل عملکرد  ردیگیمنازك شیلی قرار  يهاهیالآرکوز تکتونیکی ماتریکس رسی دارد و در تناوب با

 .شوندیمگرانیتی و گنیسی به سطح  يهاتودهآمدن قائمی است که باعث باال  يهاگسل

  فلدسپات (میکروکلین) دارند و نوعی دوگانگی  %50و بیش از  باشندیم ياگوهاین آرکوزها داراي گسترش

 .شودیم) در فلدسپاتهاي آن دیده نخوردهدستو  شدههیتجز(

 یوك ها گاهی معادل لیتارنایت (گرF/R<1  وQ<75% برندیم) به کار. 

  پلوتونیکی است. يهاسنگخردهولکانیکی بیشتر از  يهاسنگخردهاندازه و سختی 

  کوارتز دارد. %95-75و  سنگخرده %5-25پروتوکوارتزیت نوعی ساب لیت آرنایت است که 
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  رسوبی و دگرگونی خفیف و میکاي زیاد (نابالغ) است، داراي  سنگخردهاجزاي اصلی لیت آرنایت ها کوارتز و

ریز شیل) دارد، بر اثر بلوغ  يهاورقهخوب است و سیمان سیلیسی یا کربناته و خمیره کاذب ( جورشدگی

 .دانندیمآبرفتی و دلتایی  يهادشترا رودهاي بزرگ و  هاآنو محل تشکیل  شوند یزترمیرلیتارنایت ها دانه 

 باال است، خمیره سیلتی و  هاآن سنگخردهیوك ها فاقد سیمان در فضاي خالی هستند و درصد فلدسپات و گر

و در جریان  باشندیمو سخت هستند با جورشدگی ضعیف، غنی از رس  درشتدانهرسی دارند (فیل آرنایت) و 

 است). هادانه(در گرایوکها خمیره بیشتر از  شوندیمشفته و متالطم تشکیل آ

  استکانی و فلدسپات آن آلبیت  نیترفراواندر گرایوکها کوارتز. 

 است(نفوذ)  يگذاررسوبو یا بعد  هادانهیره در گرایوکها یا واکنش مایعات با خم منشأ. 

  از: اندعبارتانواع ماتریکس 

  ،تخریبی محبوس در فضاها يارسهپروتوماتریکس  

 ارتوماتریکس، خردشدگی و جابجایی مجدد مواد در داخل سنگ  

  يگذاررسوباپی ماتریکس، از تغییرات بعد از  

  ،هاآنکم مقاومت و پولکی شدن  يهایکانخردشدن پسودو ماتریکس 

 ،ستند.ه کاذب (داخلی) يهاکسیماترپی ماتریکس و پسودوماتریکس، ا ارتوماتریکس 

  مرتبط است (دریایی، توربیدیتی، رخساره فلیش). هایزائکوهو  هایخوردگنیچگسترش گرایوك ها با 

 و بدون رس و فلدسپات و  اندافتهیخلوص فراوانی  کوارتز آرنایت ها به علت ساییدگی و هوازدگی طوالنی

طوالنی تشکیل  و آرامشو بسیار بالغ هستند. در شرایط مرطوب و پایدار یا خشک  باشندیم سنگخرده

لوتونیک و خشک و پ چهار نوع پلوتونیک و مرطوب، منشأ. از نظر استسیلیسی  عمدتاً هاآن. سیمان گردندیم

 ا شامل است.قدیمی ر یو رسوبدگرگونی 

  طوالنی تکتونیکی همراه با حرکات خفیف اپیروژنی است. يهاآرامشالزمه تشکیل کوارتز آرنایت ها 

  غ و گردشدگی زیاد، ضخامت کم و گسترش وسیع پلین (تسطیح) و پست داراي بلوپنهرسوبات مناطق

 .باشندیم

  ساحلی توسعه دارند (نیمه بالغ تا  ياهطیمحکوارتز آرنایت هاي دگرگونی در شرایط سکون تکتونیکی و در

 بسیار بالغ).
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  مختلف تشکیل  يهاطیمحدر  تواندیمبراي تشکیل کوارتز آرنایت رسوبی نیازي به آرامش تکتونیکی نیست و

مختلف گردشدگی باال وجورشدگی ضعیف، گردشدگی کم و جورشدگی باال، ذرات ریز  يهاگروهداراي ؛ و شوند

 هستند. دارهیزاوگرد و درشت 

  و تخلخل کم شده و  دهدیمرخ  يادانهنیبي تغییرات مکانیکی و شیمیایی در فضاها هاماسهدر دیاژنز

 .مانندیمپایدار باقی  يهایکان

  ردیگیفرامرا  ياماسه يهاتودهحجم  %30- 25 معموالًسیمان. 

 شوندیموك تبدیل به ارتوکوارتزیت و لیتارنایت به گرایص در طی دیاژنز، ماسه کوارتزي خال. 

 سیمانی سیلیسی کوارتز و اپال و کلسدوئن، کربناته کلسیت و دولومیت و سولفاته گچ و  يهایکان نیترمهم

 .باشندیمباریتین 

  ذرات خالص و بدون ت خواهد داش هاآنمستقیم بر نوع سیمان پرکننده  ریتأثجنس و ترکیب ذرات ماسه)

سیمان فلدسپاتی و ←سیمان سیلیسی، دانه فلدسپاتی←یسیسیمان رس دار و ناجور، دانه سیل←رس

 سیمان کربناته).←کربناته

  شودیمکه منجر به افزایش حرارت ، افزایش عمق شودیمتشکیل سیمان توسط حرارت و دما نیز کنترل ،

ل کاهش انحالل کلسیت و افزایش سیمان کربناته را در پی خواهد داشت، افزایش فشار منجر به افزایش انحال

 کلسیت و در نتیجه کاهش سیمان کربناته خواهد شد.

  است سنگماسهسیمان و تشکیل  لهیوسبهبه هم پیوسته  يهاماسهتحجیر یا سنگ شدن، سخت شدن. 

  ردیگیمبدون ناخالصی انجام  يهایکانقویترین اتصاالت، بین سطح. 

 ) و ...). بافت و شکل سیمان  يارشتهو  يبلورتک، درشتدانه، زیردانهسیمان اشکال بافتی مختلفی دارد

 .استو مراحل تشکیل آن  یتوال کنندهنییتع

  نهدرال و بلورهاي بعدي (در فضاهاي خال) آ) معمول یوهدرال هادانهدر بافت سیمان بلورهاي اولیه (مجاور

 .باشندیم

  هایقبلدارد و آثار  قدیمی وجود يهامانیس يجابهجدید  يهامانیسدر شرایط مناسب احتمال جایگزینی 

 ).هایکاننکلوزیون (ا ماندیمدرون فضاها باقی 

 ) سیمان زداییDecementation.انحالل سیمان قبلی و خروج آن از محل (ایجاد تخلخل) است ،( 

  قطعات منظم هادانهاطراف  يارشته، کریستوبالیت (هاله استزیر موجود  يهاصورتسیمان سیلیسی به ،(

 طویل. يهارشته صورتبهچندضلعی کلسدونی  بلوردرشت کییموزا، میکروکریستالین
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 نئوفرم حاشیه ذرات از نظر جنس بلوري با هسته میزبان ارتباط دارند. يهابخش 

  عمیق کوارتز است). يهاسنگماسه(سیمان  شودیمدرجه انحالل سیلیس آمورف با افزایش حرارت زیاد 

  (انرژي و تالطم زیاد محیط). گرددینمپلیوسن) چندان تشکیل  و 4ان جوان (دور يهاماسهسیمان کربناته در 

  جدید آراگونیت و کلسیت پر  يهاسنگماسه و درقدیمی کلسیت کم منیزیم  يهاماسهسیمان کربناته در

کلسیت پر منیزیم از  يداریپا(پایداري کلسیت کم منیزیم از کلسیت پر منیزیم بیشتر است و  استمنیزیم 

 بیشتر است). آراگونیت

  گرددیمکلسیت کم منیزیم به کلسیت پر منیزیم و دولومیت تبدیل  نیرزمیزدر طبقات. 

  ردیگیمفرا  هایناخالصاز  ياهالهمرز بین دانه و بخش رشد یافته را. 

  توسط  و کوارتزجابجایی کلسیتPH  شودیمو حرارت کنترل. 

  سیلیس درPH  و انحالل آن با دما نسبت  شودیمبعد از آن انحالل زیاد  انحالل ثابت و کمی دارد و 9کمتر از

 مستقیم دارد.

  کنندیمرسوب  هاییایقلست و در اکلسیت در محلول اسیدي بسیار محلول. 

  (رابطه معکوس). ابدییمکلسیت برخالف کوارتز (سیلیس) با افزایش حرارت کاهش انحالل 

 کندیمسیدي رسوب سیلیس در محلول قلیایی بسیار محلول است و در ا. 

 شوندیمرس ت؛ و بوده و شامل سیل متریلیم 16/1از  ترکوچکرسی یا آرژیلی ذرات  يهاسنگ .

)1/256<d<1/16mm  سیلت وd<1/256mm  استرس.( 

  است سنگگلرس، شیل، سیلت، آرژیلیت و  شاملرسی  يهاسنگانواع. 

  باشد. %30رسی یک رسوب رسی باید  يهایکانحداقل مقدار 

  ظریف و تورق باشد به شیل تبدیل  يبندهیالرس سخت شده و تحجیر یافته را کلیستون گویند که اگر داراي

 .گرددیم

  یا مادستون گویند. سنگگل) به آن ياتودهشده ولی تورق نداشته باشد ( ترسختاگر کلیستون 

 ) 1/256سیلستون سیلت<d<1/16mmباشندیمین ذرات ) سخت شده و تحجیر یافته و داراي سیمان ب. 

  (حدواسط شیل و اسلیت) در آن  ترسختذرات آرژیلیت در حد رس و سیلت است، ولی تحجیر شدیدتر و بافت

 .استوجود دارد و فاقد کلیواژ 

  گرددیمکنترل  هاآنمعلق توسط اندازه و وزن مخصوص  يهارسسرعت رسوب. 

  س دارد.ر 3/1سیلت و  3/2شیل 
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 ه استقرار ورقه میکا در بافت و ساخت آن است.تورق شیل ها به علت نحو 

 .تورق با درصد مواد رسی نسبت مستقیم و با درصد مواد کربناته و سیلیسی نسبت عکس دارد 

  شیمیایی و  منشأ، حاصل هوازدگی، بقایاي سنگ مادر (ایلیت)، با اندنوعچهار  هایکانرسی  يهاسنگدر

 اتوژنیک و مواد آلی یا ارگانیک.

 بوکسیت و لیمونیت. کانیهاي سنگ مادر ایلیت،  از کائولن، مونت موریونیت، اندعبارتحاصل هوازدگی  يهایکان

ایلیت  ن و پیریت وکوارتز و فلدسپات و میکا و کانیهاي شیمیایی و اتوژنیک کلسیت و دولومیت، اپال و کلسدوئ

 .باشندیملر و دیاتومه ها و مواد کربنی سیاه نات کلسیم از پوسته فرامینفرا، اپال از پوسته رادیوو مواد آلی کرب

 ) گلMudاست  شدهلیتشکاست که بسیار پالستیک بوده و از کانیهاي رسی  ياوستهیپرسی به هم  د) موا

 رس). %60-50(حداقل 

  شودیمپیوسته با افزایش درصد و اندازه دانه ه به لیتیک وك و کوارتز وك تبدیل  به هممادستون (گل.( 

 رسی، هیدروسیلیکاتهاي آلومینیوم حاصل از تجزیه فلدسپاتها هستند که ساختمان متورق و فلسی  کانیهاي

 دارند.

  8کائولینیت(OH)10O4Si4Al  و مونت مریلونیتO2,nH8(OH) 10O8Si4Al ابیشترین قدرت جذب ر 

 دارند.

  باشندیم رسی سیلیس، آلبیت، ترکیبات آهن و کربنات منیزیم و کلسیم يهاسنگعوامل سازنده. 

  دیاژنز شیلها به دو صورت است، فشردگی و کاهش تخلخل در اثر نیروي وزن طبقات و تغییرات ترکیب

 شیمیایی در اثر فشار.

  کلریت جایگزین خواهند شد. ن رفته وایلیت ویونیت از بمونت موریدر اثر وزن طبقات رویی کائولینیت و 

 ونیت و سنوزوئیک کائولن دارد.یزوئیک ایلیت، مزوزوئیک مونت مورشیلهاي پالئو 

 65- 25(مقدار آهک  سازدیمستون را جیر ناقص است که پس از تحجیر مادمارن مخلوط رس و آهک با تح%.( 

  استها  دارومینیآلوماست و کانیهاي آن کوارتز و میکا و پتاسیم و  سنگو ماسهسیلتستون حدواسط شیل. 

 داراي  اندکردهاست که پس از پخش در فضا رسوب  فشانآتش سنگ پیروکالستیک، مواد خارج شده از دهانه)

 جورشدگی وزنی).

  را  اندشدهآذرین را که در هر محل رسوب کرده و با هم مخلوط -تخریبی يهاسنگسنگ ولکانوکالستیک کلیه

ت آذرین و قطعا هاخردهثانویه کراس بدینگ وجود دارد ( در انواعبدینگ و شامل است و در انواع اولیه گریدد

 داراي بافت رسوبی).

www.konkur.in

forum.konkur.in



 تالیف دکتر رامین صمدي                                                                                   رسوبی یشناسسنگ  

 

                            WWW.ZAMINAZMOON.COM                                           و دکتريارشد  یژه کنکور کارشناسیجزوات و يسر 
٥٧

  استآب و باد  یفشانآتشعوامل انتقال مواد. 

 و  ياشهیش(در باال ریز و سبک و غیر متبلور و  گرددیم مجورشدگی وزنی موجب گریدد بدینگ افقی و قائ

 ).رندیگیمسیلیسی و در پایین درشت و متبلور و فرومنیزین ها قرار 

  هاآن اندازهبهدهانه به وزن مخصوص مواد بستگی دارد نه دوري یا نزدیکی مواد پرتابی از. 

  اندازهmm  مواد سخت نشده  هاسنگ 

 d>32   بلوك مسطح و

 دارگوشه

 برش ولکانیکی 

 d>32  و قطعات  هابمب

 دارگوشه

 ،آگلومرا 

 توفیوآتشفشانیبرش

 4<d<32  الپیلی  توف الپیلی  

 1/4 <d<4  خاکستر درشت  توف درشت 

 <d<1/40  ر نرمخاکست  رسوبات توف نرم 

 باشندیمشکسته و جداشده از گدازه سخت  يهابخش هابلوك. 

  ولکانوکالستیک تغییرات جورشدگی بسیار وسیع است. يهاسنگدر 

  تدریجی (گریددبدینگ) است و انواع ثانوي  يبندهیالولکانوکالستیک اولیه  يهاسنگ يهایژگیویکی از

 بدینگ هستند. (تخریب و رسوب مجدد) داراي کراس

  ،(فراوانی و درصد شیشه باالست)، کریستالین (درصد کانیهاي متبلور زیاد است و اکثر  ياشهیشانواع توفها

آذرین و  يهاسنگخرده( یسنگخردههستند) و لیتیک یا  يبندطبقهطولی عمود بر سطح  نظربلورها از 

 ).زیردانههمراه با خمیره  یفشانآتشقطعاتی از مجاري 

 ه حوضه هستند (بخش رسوبی غالب است)سوبات توفی مخلوطی از توفها و مواد رسوبی وارده بر 

 دارند.) کانیهاي کربناته (کلسیت و دولومیت %50کربناته بیش از  يهاسنگ 

 اندافتهیاز کلسیت و آراگونیت تشکیل  عمدتاًاز کلسیت و آراگونیت و سنگ دولومیت  عمدتاً آهکسنگ. 

 و رسوبات تازه وجود دارد (ناپایدار است و فقط در رسوبات تازه دیده  هاصدفکلت جانوران، آراگونیت در اس

 ).شودیم
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 آهکی برجا یا اتوکتونوس، بیوشیمیایی و نابرجا یا آلوکتونوس ها شیمیایی (ماسه آهکی داراي بافت  يهاسنگ

 .است) شیمیایی منشأتخریبی و 

  زدانهیرو توربیدیتی ( ییایردریز يهاانیجرتوسط  عمقکماز مناطق رسوبات کربناته مناطق عمیق یا انتقالی ،

 باتکیلومتر هستند. رسو 4فسیل دار و جلبک آهکی) هستند و یا از پوسته فرامینفرا و پالنکتونها تا عمق 

  .ندیآیمکربناته مناطق کم عمق در اثر تبخیر زیاد و انرژي زیاد (ماسه آهکی) پدید 

 است، آهک االیتی، آهک تبخیري و گل آهکی صدف دارماسه آهکی  کم عمق شامل يهاآهک. 

  شودیمو آهک بیوکالستیک نیز خوانده  استبیوژنیک  منشأماسه آهکی داراي ترکیب کربناته، بافت تخریبی و. 

  شوندیمجلبکی استروماتولیت دیده  يهاساختمانساحلی  يهاطیمحدر. 

  خشک و رخساره کلیچ). يوهواآب( گرددیمتشکیل  هاینکا، آهک تبخیري همراه سایر هاکوالبدر 

  شیمیایی و بیوشیمیایی است (تراورتن، توف آهکی، توف  صورتبهدر محیط آب شیرین  هاکربناتتشکیل

 گیاهی و ...).

 گردندیمتشکیل  هاپالت فرمعمیق نظیر مجاور  يهاطیمحآهکی عمیق یا پالژیک در  يهارخساره. 

 آراگونیت، سیدریت و منیزیت دارآهنبیشتر از کلسیت (اولیه، ثانویه)، دولومیت، آنکریت ( کربناته يهاسنگ ،(

 ساخته شده اند.

  است ( دارآهنآنکریت دولومیتCa,Mg, Fe(CO3)2.( 

  (جابجایی با کلسیت یا آراگونیت). شودیمثانویه تشکیل  صورتبه اکثراًدولومیت 

 ترکیبات غیر Ca CO3  است. يگذاررسوبتحوالت پس از در آهک ناشی از 

  منیزیم، کلسیت  %5-1و از مقدار  گرددیمناخالصی در کلسیت موجب ناپایداري کلسیت  صورتبهورود منیزیم

 را به دولومیت تبدیل نخواهد کرد.

  محیط است. يهاواکنشمقدار منیزیم سنگ کربناته تابع مواد تخریبی بیوژنیک و یا 

  به معناي وجود مواد تخریبی قدیمی (سیلت و رس) و وجود امالح آلومینیوم دلیل  هاکربناتوجود سیلیس در

 بر وجود مواد رسی اولیه است.

 دارند. هاآنبیوشیمیایی ترکیبی مشابه انواع موجودات و شرایط محیط  يهاآهک 

 آب گرم Mgo← غنی از←آهکی و جلبکترکیبات فسفات  ←پوستانسختباالتر، پوسته Mgo. 

 است. هاصدفغیر آلی دارد یا از تجمع  منشأ، آهکسنگي منیزیم مقدار باال 

  ن.آهکی نابرجا از دو بخش تشکیل شده است، اسکلت و فضاهاي خالی پر شده با سیما يهاسنگفابریک 
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 ضعیفی دارند (بیوشیمیایی). يبندهیالآهکی برجا بدون جورشدگی هستند و  يهاسنگ 

  تخریبی شیمیایی (فسیل، پلت، اینتراکلست، االیت)، میکرایت یا  يهاانهدیا  هاآلو کمشامل  آهکسنگساخت

 .استو اسپارایت یا سیمان کربنات کلسیم  هادانهگل کربناته خیلی ریز و پرکننده فضاها و درون 

 يرعادیغتخریبی متعلق به خود حوضه هستند (شیمیایی  يهادانه هاآلو کم.( 

  هستند که داراي ساختمان  متریلیم 2-4/1) یا آراگونیت با قطري بین کروي کلسیت (قدیمی يهادانهاالیت

 هادانهباشد  متریلیم 2متحدالمرکز یا شعاعی و هسته تخریبی (کوارتز یا صدف) هستند. اگر قطر آن بیشتر از 

 .گرددیمو فوق اشباع از کربنات کلسیم تشکیل  يپرانرژکم عمق،  يهاطیمحالیت ها در ارا پیزولیت گویند. 

 استآهکی به دو نوع کلسیتی (لیتوتامنیوم) و آراگونیتی (هالی مدیا)  يهاجلبک. 

  کلسیتی و  هیدوال هايادوکفهدر  ،آراگونیتی تناننرمصدف در فرامینفرها آهکی، در براکیوپودها کلسیتی و در)

 آراگونیتی) است.

  متریلیم 8/1- 4/1در حد ماسه ریز ( يااندازهکه کربناته با بافت میکروکریستالین است  يهادانهاینترا کلست (

از کف نرم و سست حوضه هستند که در محل دیگري  شدهکندهکربناته  يهادانه درواقعو شکل مسطح دارد و 

 دریایی). يهاانیجر(جابجایی توسط  اندکردهدر همان حوضه رسوب 

  30/0بین  هاآنساختمان داخلی هستند و قطر که بدون  زیردانهکروي هستند از گل آهکی  يهادانهپلت ها -

، پلت ها از نظر شکل و اندازه جورشده و شوندیماست و در محیط کم عمق و پرانرژي تشکیل  متریلیم 15/0

، قالب آهکی و به هم چیدن میکریت ها هاجلبک، باقیمانده خوارانگلمدفوع  هاآن منشأهمسان هستند و 

 .است

 سخت شدن گل یا لجن  و حاصلیکرون دارند م 4- 1هستند که قطر  يزیردانهبسیار  میکریت رسوبات کربنات

در حد رس دارند و  يااندازهآهکی هستند و بافت هموژن و یکنواخت (لیتوگرافیک) دارند، ذرات میکریت 

 .است يگذاررسوبشیمیایی و همزمان با  هاآنتشکیل 

  یکرون). اسپارها م 100-20ر است (قط یکییموزابا آرایش  با دیواره مشخص و مجزا بلوردرشتاسپار کلسیت

 ).يپرانرژ(محیط  شودیمسیمان در حفرات و فضاهاي سنگ تشکیل و پر  صورتبه غالباً

  استاندازه بلورهاي اسپار تابع اندازه حفره، شدت و سرعت تبلور. 

 .تشکیل اسپاریت به صورت شیمیایی و در بعد از رسوبگذاري (دیاژنزي) است 

 یعنی سیلت به باال  متریلیم 256/1ز آهک نابرجا یا آلوکتونوس کربنات کلسیم ناخالص است (قطر بیشتر ا

دارند و داراي بافت تخریبی خاصی هستند (ماسه آهکی یا کالکارنایت). آهک برجا  ياحوضهدرون  منشأدارد)، 
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واضحی  يبندهیالوشیمیایی هستند که شیمیایی و بی يهاسمیمکانیا اتوکتونوس تشکیل شده در محل تجمع با 

 ندارند (تراورتن، کلیچ، توف آهکی، استروماتولیت).

 ًدر یک مجموعه رسوبی کربناته هر دو نوع آهک برجا و نابرجا همراه نیستند. معموال 

  گرددیمآهک اتوکتونوس (برجا) تشکیل  معموالًدر محیط کم عمق و نزدیک ساحل. 

 آهک دچار انحالل و رسوبگذاري مجدد (تبلور مجدد) گردند. بعد از رسوبگذاري ممکن است 

  و داراي سیمان اسپاریت و  ردیگیمقرار  یسنگماسه يهاهیالآهک آلوکتونوس همراه کوارتز، متناوب با

(بین سنگ و سیمان رابطه وجود  استمتقاطع  يبندنهیچگیاهی و جانوري، جورشدگی خوب و  يهالیفس

 دارد).

 همراه شیل در تغییر رخساره به شیل و مادستون وجود دارد و در فضاها داراي گل آهکی  آهک اتوکتونوس

 در آن وجود دارد. هیالهیال، فسیل بریوزوئر و جورشدگی ظریف و ساختمان ریفی و است

 

  بیشتر است. هادانهموارد حجم خمیره یا سیمان از  یبعضدر 

 ولیه و دولومیت خالص بدون آثار را شامل است (کلسیت در آهک دیاژنزي دو گروه دولومیت با آثار کلسیت ا

 ).شودیمطی دیاژنز به دولومیت تبدیل 

  فولک پیشوند نوع و جنس آلوکم، بخش میانی سیمان یا ماتریکس و پسوند اندازه ذرات و بافت را  يگذارنامدر

 مثل بیواسپاریت. کندیممشخص 

 ماتریکس و اسپاریت). مرز دانه و هاآلو کم( استو خمیره یا گل  آلوکم يهادانهدانهام بر مبناي  يبندمیتقس ،

 .استاز آن گل  ترکوچکمیکرون دانه و  20از  تربزرگیعنی  استیکرون م 20گل 

 

  ردیگینمبرکربناته بعد از رسوبگذاري و دیاژنزي را در  يهاسنگروش دانهام. 

  د.پیوسته شده ان به همباندستون ها در حین رسوبگذاري 

  استوکستون با بیومیکریت و االیتیک گرینستون با ااسپاریت معدل. 

  استکربناته دانهام، گرینستون، باندستون، پکستون، وکستون و مادستون  يهاسنگپنج گروه. 

  1/16درشت متصل و سیمان درشت دارد ( يهادانهگرینستون فاقد گل است و<d<2mm و  کالکارنایت

d>2mm کندیمفی کلسی رودایت را معر.( 

  از االیتی (ااسپاریت)، بیوکالستیک (بیوسپاریت)، اینتراسپاریت و پل اسپاریت. اندعبارتانواع گرینستون 
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 صدف درشت بوده و سیمان آن خیلی کم  يهاخردهینا (آهک کوکونوئید) بیشتر شامل مواد تخریبی و کوک

 است (یا ندارد)، (گرینستون).

 هادانه). این سیمان در اطراف %50سپاري و گاهی دولومیت است (حداکثر سیمان گرینستون بیشتر کلسیت ا 

 .دهندیمرا تشکیل  یکییموزاشعاعی (سوزن آراگونیتی) و در مرکز فضاي خالی بافت  يهاغهیتبه صورت 

  کمی متالطم است (همراه با کوارتز تخریبی و کراس بدینگ و  يهاآباالیت معرف محیط کم عمق و پرانرژي و

 ود گل).نب

  (پرانرژي). شوندیمگرینستون ها در مجاورت کوارتز آرنایت ها تشکیل 

  شودیمتبدیل  ياماسهبا افزایش درصد کوارتز تخریبی کالکارنایت به آهک. 

  باشندیم) فسیل %20-90) و االیت (هالیفساسپرگنیت حدواسط میکروکوکینا (خرده. 

 اي متصل به هم بوده و توسط موجودات آهک ساز (تخریبی یا باندستون (آهک بیوهرمی یا ریفی) داراي اجز

 .شوندیمشیمیایی) ساخته 

  و بافت مشبک و تخلخل باال دارد. هیالهیالباندستون منظره 

 .(تشکیالت ریفی) باندستون ها زیاد در معرض دولومیتی شدن قرار دارند 

  گلی است  يهاسنگناپیوسته داشته و جزء مادستون از اجزاي بسیار ریز کربناته درست شده و اجزاء به هم

 ).d<1/16mmو گل بیشتر از دانه است). مادستون=کلسی لوتایت=میکرایت ( %10(دانه کمتر از 

  1رس میکرایت بلورهاي ریز کلسیت (در حد<d<4 دست  ) است و میکروکریستالین بوده و بافتی یکمیکرون

 و متجانس دارد.

 استلیتوگرافیک  يهاآهک مادستون هاي خالص و متجانس شامل. 

  بیومیکریت، اامیکریت و ... به  يهاواژهحجم گلسنگ باشد  %10در متن میکریت بیشتر از  هاآلو کماگر مقدار

 .رودیمکار 

 .وکستون بیوکالستیک با بیومیکریت و پکستون پلتی با پل میکریت معادل است 

  میکریت پلت دار و میکریت  يهاواژهکل سنگ باشد حجم  %10در متن میکریت کمتر از  هاآلو کماگر مقدار

 .رودیمفسیل دار و ...به کار 

 گل از دانه بیشتر است (در مادستون  هاآنهستند و در  نا متصلگلی یا مادساپورت ها داراي اجزاي  يهاسنگ

 ).%10و در وکستون دانه بیشتر از  %10دانه کمتر از 
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 ریا و تجمع مواد، فرایندهاي شیمیایی و بیوشیمیایی دریایی و پودر را تخریب سطحی کف د هاماد ستون منشأ

 .دانندیمخشک  يهاگلشدن 

 دیسفگل )Chalkاست،  درنگیسفاست با تخلخل بسیار زیاد،  خردشوندهو بسیار شکننده و  زیردانه ) کربناته

 ) است.%98-90یافته ( و از کربنات کلسیم خالص تشکیل شودیمدیده  هاسمیکروارگانیمدر مقاطع پوسته 

  متخلخل است و سختی آن بیش از استتراورتن کربناته و حاصل تبخیر آب چشمه آهک ساز و نهرهاي آن ،

ظریف هستند. تراورتن ها داراي حفرات بزرگ و غارهاي انحاللی  يبندهیالو مطبق با  استتوفهاي آهکی 

 هستند.

  داراي نقوش گیاهی و و  استنهرها است، بسیار متخلخل  و هاچشمهتوفهاي آهکی کربناته و حاصل تبخیر آب

 .شودیم دیده 4شکنندگی زیاد است و بیشتر در دوران 

  کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم است. کانی آن دولومیت و  %50سنگ آهکی است با بیش از  درواقعدولومیت

 سنگ حاصل از آن دولستون است.

 واع حدواسط دولومیت و کلسیت هستند.سنگ آهک دولومیتی و دولومیت کلسیتی ان 

  استکربنات کلسیم  %95سنگ آهک پر کلسیت خالص و داراي بیش از. 

  منیزیم در سنگ است. %10آهک منیزیم دار داراي 

 .دولومیت کلسیتی و سنگ آهک دولومیتی بسیار محدود و نادر هستند 

  دارآهنو گاهی ترکیبات اکثر دولومیتها همراه کانیهاي تبخیري (انیدریت و ژیپس) هستند. 

  ،20که از  بلوردرشتمیکریت) و ومیکرون هستند (دل 20که ریزتر از  زبلوریردولومیتها دو بافت مختلف دارند 

 (ساکاروئید یا شکري). استبوده و داراي آثار دیاژنزي و جانشینی  تردرشت میکرون

  است (بافت متوسط یا  توأمکلی بافت  (مادستون) با تغییر زیردانهکربناته  يهاسنگدولومیتی شدن

 ).بلوردرشت

  بلورین). یکییموزا( شودیمدر کالکارنایت ها نیز دولومیتی شدن باعث تغییر بافت 

  دیاژنز کلیه تغییرات فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی رسوبات بعد از استقرار در حوضه و همزمان یا بعد از

 است. هاآنسنگ شدن 

 گرددیم هایکاندچار تغییر ترکیب یا تغییر آرایش بلوري  سنگ آهک در دیاژنز. 

  گردندیمدر طی دیاژنز رسوبات نرم و متخلخل به رسوبات سخت و کم تخلخل تبدیل. 

  باشندیم یراشباعیغآب شیرین و محیط  دیاژنزي، اشباع از آب دریا، اشباع از يهاطیمحانواع. 
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  و بخش  اشباعی ساکن که در آن جریان آب محدود و کم استبخش اشباعی از آب دریا دو بخش دارد، بخش

 اشباعی فعال که در آن جریان سریع و گسترده آب وجود دارد (سیمانی شدن).

 ردیگیمصورت  هاآنب د فضاهاي خالی و سیمانی شدن متعاقدر بخش اشباع از آب شیرین دیاژنز باعث ایجا. 

 اشته و فضاهاي آن خالی یا داراي آب باران هستند (انحالل محیط غیراشباعی در باالي سطح ایستابی قرار د

 شدید کربنات کلسیم).

 ) قالبی و شکستگی)، سیمانی يبلورنیب، يادانهدرونفرایندهاي دیاژنزي سنگ کربناته شامل انحالل، تخلخل ،

یتی شدن) و (کلسیت و پلی مورفها، کلسیت و سیلیس و اکسید آهن، دولوم هایکانشدن (کلسیتی)، جانشینی 

 .استفشردگی و تراکم 

  این انحالل کندیمکلسیت است که تخلخل را زیاد کربناته انحالل و رسوب مجدد  يهاسنگعمده دیاژنز .

 گزینشی و انتخابی است.

  غیرمفید  اکثراً(اینترگرانوالر) که درون اسکلت و صدف موجودات است و  يادانهدروناز:  اندعبارتانواع تخلخل

بین بلورها است (بلورهاي درجا تشکیل شده)، قالبی که  اندازههم(اینترکریستالین) که فضاهاي  يبلورنیباست، 

، شکستگی (درز و ترك و دیآیم به وجود هاآنقالب  ماندن یباقو  هاآلو کمو  هادانهاز جابجایی و انحالل 

ایجاد  فشارتحتن طبقات رویی یا مایعات شکاف) که از انحالل و چین یا گسل خوردن طبقات زیرین و فروافتاد

 .شودیم

  را به هم متصل  هاآلو کمسیمان کلسیتی در طی دیاژنز و بعد از رسوبگذاري، در فضاهاي خالی تشکیل شده و

 .گرداندیم

  ابدییمبر اثر سیمانی شدن تخلخل کاهش. 

  (در فضاهاي  يادانهدرون) و ودرشتزیرو بلورهاي  یکییموزا(با آرایش  يادانهنیبانواع سیمان دیاژنزي

 .باشندیم) هادانهدرون

  در داخل حفرات و یا به صورت بلورهاي  نامنظمکشیده شعاعی یا  يهاسوزنسیمان آراگونیتی یا به صورت

 .استرشته و شعاعی با بافت اسفرولیتی 

  شودیمزمان به کلسیت تبدیل  باگذشتسیمان آراگونیتی. 

  که حفرات پر شده داراي دو بخش میکریتی و سیمان کلسیتی باشند که  ردیگیمشکل ساخت ژئوپتال زمانی

 .استبخش میکریتی آن معرف قسمت تحتانی ذره 
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  طرق تشکیل کلسیت تبلور مجدد و اینورژن است که در تبلور مجدد یا رسوب مستقیم محلول اشباع از کربنات

بلورشناسی  يهاخاصهو در اینورژن جایگزینی دو کلسیت با  دهدیمکلسیم و یا جانشینی با آراگونیت اولیه رخ 

 .شودیممتفاوت انجام 

  شیمیایی بین اشکال مختلف یک کانی (پلی مورفها) است که با تغییرات شکل و  يهاییجابجانئومورفیسم کلیه

 اندازه همراه است.

 2SiO  شودیمدر سنگ آهک وارد  هایکانو اکسید آهن بیشتر از سایر. 

 2لهاي سیلیسی (چرت و یا فلنیت) حاصل جابجایی کلسیت و نودوSiO .هستند 

 ) اکید آهنIII و حفرات سنگ آهکی شده و بر اثر جابجایی هماتیتی  هاشکاف وارد هاآب) به صورت محلول در

 .شودیمشدن حاصل 

  یزیم).(اغلب با جابجایی کلسیم و من شودیمدولومیت پلی ژنیک است، یعنی با طرق مختلف تشکیل 

 دهدیمکاهش و تخلخل را افزایش  ادولومیتی شدن حجم ر. 

  انجام شود. هاآن یزدگرونیبقبل یا بعد از تدفین رسوبات و یا بعد از  تواندیمدولومیتی شدن 

 بخا دولومیتی شدن قبل از تدفین است (باالي جزر و مد).در محیط س 

 سیت.لیعنی تبدیل مجدد دولومیت به ک ییزداتیدولوم 

  در آهک (گل آهکی) بیشتر از  يریپذتراکمفشردگی رسوبات ناشی از فشار نیروي ثقل طبقات رویی است و

 ماسه است.

  ،رسوبی شیمیایی هستند (فلینت یکی از انواع چرت است) و با سیلکسیت (چرت سیاه  يهاسنگچرت و فلینت

 و کربن دار) معادل هستند.

  استمیکرو کریستالین یکنواخت و سختی زیاد و رنگ روشن نواکولیت، سنگ سیلیسی است داراي بافت. 

 باشندیمریتی و دیاتومیت، سیلیسی (اپال) هستند و داراي بافت متخلخل و شکننده رادیوال يهاخاك. 

  ی).(بیشتر از کلسدون استخل بوده و سبک وزن که متخلتریپولی سنگ سیلیسی است 

  از سیلیس با کمی از اکسید  عمدتاً آنرتز تشکیل شده و ترکیب نی و کوااز کانیهاي اپال، کلسدو اکثراًچرت

 فلزات دیگر است.

 شوندیم، نودولی، االیتی و یا رادیولریتی دیده ياهیالبه صورت  هاچرت. 

 .چرت نودولی سخت و بدون ساختمان داخلی با بافت میکروکریستالین است 
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 همراه با کوارتز آرنایت (کم عمق)، ژئوسنکلینالی که با  ،ياقارهچرت در سه منطقه زیر گسترش دارند،  يهاهیال

تشکیل  هايریتبخبسیار شور و همراه  يهاآبعمیق) و تبخیري که در (شیل سیاه سیلیسی همراه است 

 .شودیم

 ثانویه (جابجایی) است. اکثراً هاچرت منشأ 

  شودیمسیلیس مورد نیاز چرت از آب دریا جذب. 

 هستند (دیاژنزي، شیمیایی و بیوشیمیایی).ژنتیک رسوبات چرتی پلی 

  باشد ( %15 هاآنرسوباتی هستند که حداقل مقدار آهن  دارآهنرسوباتFeO19.4%  3و یاO2Fe 21,3%.( 

  ،رسوبات غنی از آهن یا التریتی (حاصل هوازدگی رسوبات آهندار) و یا رس آهندار (نودولهاي سیدریتی

 دیاژنزي) هستند.

 رفیسم و هوازدگی.واز: اولیه رسوبی، دیاژنزي، متام اندعبارتکانیهاي آهن  منشأ 

  از: سولفورها که شامل پیریت و مارکاسیت است، اکسیدها که شامل گوتیت، هماتیت،  اندعبارتکانیهاي آهن

که شامل سیدریت  هاکربناتشامل گرینالیت، گلوکونیت و شاموزیت است،  هاکاتیلیسلیمونیت، مانیتیت است، 

 .استیت وآنکر

  شودیمدیده  ياهیالو  یکلمگلدر رسوبات قدیمی و به اشکال مختلف االیت، پیزولیت،  اکثراً اکسیدهاي آهن. 

  سازدیمسبز را  يهاماسهساحلی تا عمیق دریا گسترش دارد و تشکیالت  يهاماسهگلوکونیت در. 

  آذرین، ریزش  يهاآبانجماد و تحل گازها و آهندار سه نظریه زیر ارائه شده است، از پایین (ت رسوبا منشأبراي

زیادي  آهن ییاستواجاري  يهاآب)، از باال (فرایندهاي سطحی، با توجه به اینکه رآبیزولکانیکی و فوران 

 دارند) و نظریه از داخل (از آب دریا).

  ایی و اکسید شدید، سیدریت در مرداب و دریاچه، گلوکونیت در محیط دری اکنندهیاحسولفور آهن در شرایط

 (اکسیداسیون شدید). شودیمدریا تشکیل و  ياحارهتی، استوایی و آهن در دریاچه، باتالق، زمین التری

  دارند. هاکاتیلیسآهن شرایط محیطی متفاوتی نسبت به اکسیدها و  يهاکربناتسولفورها و 

 ردیگیمصورت و ...  هایکان، اکسیداسیون هایکانآهندار جابجا شدن ت در دیاژنز رسوبا. 

  بسیار  اکنندهیاحگلوکونیت (غنی از آهن و پتاسیم) در محیط دریایی با شوري متوسط در شرایط اکسید یا

 .گرددیمضعیف یا از هوازدگی زیردریایی تشکیل 

 رسوبات حاوي گلوکونیت هستند. نیترمعروفسبز  يهاماسه 
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 آهنسنگ: پیریت، چرت، شاموزیت، شوندیم در کف دریا به ترتیب از عمیق به ساحل این رسوبات تشکیل 

 .ياماسهرسی، لیمونیت الیتی و 

 

  کارنالیت)، سولفاتها (انیدریت، ژیپس، کائی نیت، سیلویت از: کلرورها (هالیت، اندعبارتکانیهاي مهم تبخیري ،

 (کلسیت، دولومیت، منیزیت، تراورتن و کلیچ). هاکربناتپلی هالیت، النژبینیت)، 

 که شدت تبخیر آب بیش از نزوالت اتمسفري است. شوندیمدر نقاطی تشکیل  اهيریتبخ 

  (دریاچه) و فصلی (پالیا) را شامل است. یدائم دودستهمناطق خشک تبخیري 

  شوندینمکانیهاي تبخیري هیچ کدام به صورت خالص در طبیعت یافت. 

  ت افیتیک کاذب دارد.یا بافت پورفیري کاذب با باف دانهدرشتژیپس بافت بلوري ریز تا 

  گیرند. یدربرمریز را  يهادانهدرشتدر بافت افیتیک کاذب ژیپس بلورهاي 

  درشت  يهاتیدولو مدر انیدریت دولومیتی یا برعکس، بلورهاي انیدریت دسته جارویی و شعاعی در متنی از

 قرار دارند.

  ساختمان داخلی را متورم  ،)%50-30( ابدییمبه ژیپس افزایش حجم  شدنلیتبدانیدریت پس از جذب آب و

 .گرددیمبه انیدریت تبدیل  ییزداآب. ژیپس نیز با کندیمپلیسه اي تولید  يهانیچکرده و 

 تبخیري قابلیت انحالل شدیدي دارند. يهاسنگ 

 داشته  دکه یک کانی در قالب کانی دیگر وجو شودیممجازي (پسودومورف) به ساختمانی گفته  يهاساختمان

 د.باش

  باقیمانده تشکیل  يهاساختباشد،  ماندهیباقاگر آثار و بقایاي کانی اصلی (میزبان) در محل اصلی خود

 .شوندیم

 ندیگویمکه به این حرکت جریان پالستیکی  شوندیمو جابجا  ابندییمت و فشار جریان راثر حرادر  هانمک. 

 یا هاکوالبکه یا از آب دریا نتیجه شده است ( تاسشور و غلیظ (براین)  يهاآبتبخیري از  يهاسنگ منشأ (

ل (گاهی انتشار قطرات آب دریاها در فضا و انتقا شودیمتبخیري مستقل گرم و خشک تولید  يهاحوضهدر 

 ذرات نمک هوا توسط بادها).

 ) ژیپس  )%80که با افزایش درصد تبخیر ( شودیمتشکیل  آهن دیاکس) کربنات کلسیم و %50با تبخیر آب دریا

و در پایان برمات سدیم  شودیمسولفاتها و کلرورمنیزیم ساخته  %90) هالیت و بیشتر از %90و در باالتر از آن (

 .گردندیمو کلرور پتاسیم تشکیل 
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 گلی و ریپل  يهاتركبا استروماتولیت،  هاآنو تشکیالت تبخیري  شوندیمتبخیر  ندرتبهعمیق  يهاآب

 کم).همراه است (عمق  هامارك

  یا  شورآب يهااچهیدردر عمق کم  هايریتبخوجود دارد، رسوب  هايریتبخدو مدل رسوبی براي تشکیل

 (سابخا یا پالیا). رسدیمبه سطح  نیرزمیزه از ککوالبی و تبخیر آب شوري 

  5)5/19آپاتیت و یا بیشتر از  %50فسفریت هاO2P.دارند ( 

  دار قابل مالحظه و داراي ارزش اقتصادي است.در رسوبات فسفاتیک، مقدار ترکیبات فسفر 

 5اگرO2P  سازدیمآپاتیت) ترکیبات فسفاتی را  %20( %8/7باشد فسفریت و اگر بیش از  %5/19از  بیش. 

  شده اند (نودولهاي  فسفات دار) و یا بعدها فسفاتی(طبقات  اندبودهرسوبات فسفات دار یا از ابتدا فسفاتی

 فسفاته درون طبقات).

 که داراي مشتقاتی از قبیل فلوئوروآپاتیت،  استکانی فسفر دار آپاتیت (فسفات کلسیم)  نیترولمعم

 است. هاآن نیترباثباتآذرین بوده و  معموالًر آپاتیت که فلوئو استکلرورآپاتیت و هیدروکسید آپاتیت 

 و  هاسنگو سیمان  هااسکلتو  هاصدفکنگلومرا، در قالب  صورتبهسیاه،  هیالهیالبه صورت  هافسفات

 .شوندیمیافت  هاکربناتنودولهاي پراکنده در 

  دیده  هاصدفنودول همراه با پوششی از خرده  صورتبهکم عمق دریاها  يهابخشرسوبات فسفات دار در

نودول همراه با پوششی از اکسید منگنز تشکیل شده و برجا  صورتبهدر مناطق عمیق  کهیدرحال، شوندیم

 هستند.

  و در حدفاصل  يهوازیبو مواد آلی رابطه ژنتیک داریم، یعنی هر دو در محیط احیایی و  هافسفاتبین

 .شوندیمعمیق و کم عمق یافت  يهاطیمح

  فسفریتهاي مناطق عمیق (نودول+گلوکونیت و ماسه) و فسفریتهاي مناطق عمیق اندنوعفسفریتها نیز دو :

 ).P2O5ز مطبق و المینه اي و غنی ا صورتبه(

  فسفاتیک و آهندار تشابه و اشتراك زیادي وجود دارد (عمیق و کم عمق). يهارخسارهبین 

 شوندیمرسوب اولیه تشکیل  صورتبهبیشتر  هافسفات. 

 

  (پکینگ) در آرایش لوزي  %26در آرایش مکعبی و حداقل تخلخل  %5/47حداکثر تخلخل  هادانهدر آرایش

 شکل یا رومبوهدرال است.
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 مختلف االندازه  يهادانه(گردشدگی بد)،  دارهیزاو يهادانهبات نارس داراي کانی ناپایدار زیاد هستند و رسو

 .شودیم(جورشدگی بد) در آن دیده 

  بافت معکوس (در جورشدگی) ناشی از مخلوط شدن رسوبات جور و ناجور بر اثر طوفان یا جریان آشفته و گلی

  .شودیمایجاد (قطعات گردشده در ماتریکس رسی) 

 

 المینه ظریف سانتیمتر 3/0- 0

 المینه سانتیمتر 3/0-1

 الیه خیلی نازك سانتیمتر 3- 1

 نازكهیال سانتیمتر 10- 3

 الیه متوسط سانتیمتر 10-30

  الیه ضخیم  سانتیمتر 30-100

  الیه خیلی ضخیم  سانتیمتر 100بیش از 

 شودیمتشکیل  هاانیجرقی شکل که با شستشوي (گودي قاش هاماركرسوبی اولیه فلوت  يهاساختمان ،(

د حملی با (فرسایش موا هامارك)، تول شودیم(گودي طویل و مستقیم که بر اثر جریان ایجاد گروومارك ها

(موجی شکل، در سطح  هاماركستها (فشار و فرورفتن طبقات باالیی در طبقه زیري)، ریپل جریان)، لودک

باد، قرینه و غیر قرینه)، گریددبدینگ (دانه تدریجی) و کراس بدینگ (مورب یا  رسوبات، بر اثر عمل آب یا

 .باشندیممتقاطع، آب کم عمق)، 

 ریفی (بایوهرم و  يهاساختمانرسوبی ارگانیکی شامل، تراس فسیل، فرات، اثر ریشه گیاهان،  يهاساختمان

 اسیون)، است.همراه با المین هاجلبک(ارگانیکی ی بایوستروم)، استروماتولیت

 ژئوپتال پرشده از کلسیت)، يهاتركرسوبی شیمیایی کنکرسیون و سپتاریا (گلوله کروي رس با  يهاساختمان

(صدف پر شده با رس در پایین و کلسیت در باال)، ژئود و استاالگتیت و استاالگمیت (کربناته، در غارها)، 

 .باشندیم)، اهیناخالصاستیلولیت (کنتاکت زیگزاگی، گاهی همراه با 

  باشد. تواندیم، متوسط و ریز و خیلی ریز درشتدانهتخریبی  يهاسنگبافت 

 استپلتی لیتی، پیزولیتی،، فیبري، اسفرولیتی، ااشکلیبغیر تخریبی  يهابافت. 

  ،متریلیم 30/0-15/0و اندازه پلت ها  متریلیم 2، اندازه پیزولیت ها بیشتر از متریلیم 4/1-2اندازه اائیدها 

 است.
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  لومیتی در کنگلومراها و هستند که جنس، آهکی یا دو متریلیم 2لیتوکالست، قطعات تخریبی با قطر بیشتر از

 دارند. هابرش

 

 و معادل  متریلیم 2- 16/1و معدل کنگلومرا) یا آرناسه (قطر  متریلیم 2یا روداسه (قطر بیشتر از  هاسنگ

 معادل سیلت و رس) هستند. و 16/1ماسه) و یا لوتاسه (قطر کمتر از 

  و با ماتریکس سیلت و رس مبین رسوبات  يارودخانهکنگلومرا و برش با ماتریکس سیلت و ماسه مبین رسوبات

 دریایی هستند. يهازشیریخچالی و 

 در  یباالآمدگگرانیتی باشند، مبین فرسایش سریع و  هاقلوهگلومراها) اگر پترومیکتیکی (از ارتوکني نگلومرادر ک

 پوسته است و اگر آهکی باشند مبین باالآمدگی یا گسل خوردگی سریع در منطقه است.

  رسوبی (یا آذرین و دگرگونی همراه با فرسایش طوالنی) و فیالرنایت  منشأآذرین، کوارتز آرنایت  منشأآرکوز

 دگرگونی دارد. منشأ

 سیلیسی و گاهی کلسیتی  اکثراً سیمان آن  کوارتز آرنایت در محیط پرانرژي (آب کم عمق و باد) تشکیل شده و

 است.

  شودیمتشکیل  هارودخانهبا رسوبگذاري سریع (عدم تجزیه فلدسپات) نظیر  ییهاطیمحآرکوز در. 

  (رسوبگذاري خیلی سریع). دیآیمبه وجود  هاقارهگریواك در اثر حرکات توربیدیته در محل برخورد 

  گرانیتی آن دارد که در این صورت با کانیهاي  منشأمایع بود، نشان از اگر کوارتز آرکوز داراي انکلوزیونهاي

 آذرین همراه است.

 دریایی هستند. منشأحمل شده و ماتریکس کم و کربناته زیادي دارند، داراي  عاًیسرکه  ییهاماسه 

 Rock flour ست. با از طریق مکانیکی تشکیل شده است و داراي کوارتز و فلدسپات و مسکویت و بیوتیت ا

 .استرسی  يهاسنگکانیهاي آذرین همراه است و جزء 

  است، سیلیس زیاد و کربنات کم آهن دیاکسرنگ قرمز کلیستونها به خاطر. 

  گرددیممحلول بین ذرات یا از پخش مجدد بعضی مواد اصلی حاصل  ینینشتهاز  هاسنگماسهسیمان. 

 ال آمدن آب داراي امالح و تبخیر آن و سیمانی شدن در مناطق خشک، اثر نیروي تبخیر و مویینگی باعث با

 .گرددیمسطح  يهاسنگ

  ژیپس در سبخاها). طورنیهم(است  ینگییاثر موآهکی داري تبخیري همراه با  يهاسنگکالیچ از 
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 با هم است و یا  هاآنیا انحالل ذرات کوارتز تخریبی در محل کنتاکت و تماس  هاسنگسیمان سیلیسی  منشأ

باعث ایجاد  یفشانآتش، همچنین تبلور شیشه استفذ کوارتز داخل منا يهامحلولحلول سیلیسی از متولید 

 .استسیلیس اضافی براي سیمان 

 سیدریت، باریت و آهن دیاکسو کوارتز وجود دارد،  سیلیاز سغیر  هاسنگماسهدیگري که براي  يهامانیس ،

 ژیپس است.

  گرم، آلکالینیته باال ( يهاآبکلسیت،  صورتبهشدن کربنات کلسیم  نینشتهشرایطPH فوق 7از  بیشتر ،(

 سولفات در محلول است. يهاونیاشباع، فراوانی 

 .(نسبت مستقیم) مقدار منیزیت به حرارت آب بستگی دارد 

 3(4دولومیت داراي فرمول ؛ انکریتMgFe(CO2Ca است. 

 16/1)، کالکارنایت (قطر بین 16/1قطر کمتر از گردند، کالسی لوتایت (تقسیم می گونه نیبدآهکی  يهاسنگ-

 ).متریلیم 2) و کالسی رودایت (قطر بیشتر از متریلیم 2

 به سه دسته داراي آلوکم و اسپاریت، داراي آلوکم و میکریت و بدون آلوکم و فقط  توانیمآهکی را  يهاسنگ

 میکریت تقسیم کرد.

  و شامل بایوهرم و  شودیمدر جا است که در مغزه ریفها مشاهده بایولیتایت سنگی از اسکلت گیاهان و جانوران

 .گرددیمبایوستروم 

  آهکی، ژنتیک، بافت و انرژي محیط است. يهاسنگفولک براي  يبندمیتقسمبناي 

  (عدم خروج ماتریکس) استبه کار بردن میکریت معرف، انرژي کم محیط و امواج کم قدرت. 

 هد بود.سنگ حاوي اسپاریت گرینستون خوا 

  اندشدهلیتشک يپرانرژمادستون و وکستون در محیط کم انرژي و گرینستون در محیط. 

  سطحی (دور هسته) است. هیالکیاائید سطحی فقط داراي 

  ،هاآندر  هاجلبکمتحدالمرکز بزرگتر از اائیدها هستند که بیشتر  يهاساختمانانکوالیت یا پیزولیت جلبکی 

 آهکی بدون ساختمان داخلی)(یک هسته  کنندیمشرکت 

  گرددیمنکولیت در آب کم عمق (کم انرژي+پرانرژي) تشکیل آ. 

  غیر آلی است (محیط وادوز). منشأگاهی پیزولیت داراي 

  (بین میکریت و اسپاریت). است میکرون 15- 5میکرواسپار کریستالهاي کربناته بین 
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 ه که پس از دیاژنز به کلسیت کم منیزیم تبدیل میکریت بیشتر از آراگونیت و کلسیت پر منیزیم تشکیل شد

 .گرددیم

  بعضی میکریتها در اثر رسوب شیمیایی یا افزایش حرارت و شوري آب و کاهش فشار دي اکسید کربن حاصل

 ).هااچهیدر( گردندیم

 مختلف (کربناته) يهاطیمحو  هامانیس 

  از: اندعبارت هامانیسانواع 

  و فقط در محل تماس ذرات با هم دیده  ياماسه يهاتپهسطح آب زیرزمینی) و منیس کوس: در وادوز (باالي

  .شودیم

  شودیمیا ذرات تشکیل دیده  هاالو کمپندنت (گراویتی شنال یا میکرواستاالکتیت): در منطقه وادوز در زیر.  

 ی (سدراDrusy :(شیرین) تشکیل  عمود بر دانه اصلی است و در محیط فراتیک متئوریک يهادانه) یا دروزي

  .شوندیم

 ایکوئنت)Equent شیرین و زیر سطح آب زیرزمینی و  آب) یا سیمان بلوکی: اندازه بلورها برابر است. در محیط

  .گرددیمگاهی محیط عمیق فراتیک تشکیل 

  ياهیحاشسیمان )rim یک ): در جهت نورانی بلورهاي موجود رشد کرده است وrim  در اطراف دانه اصلی

  .شودیماست. در محیط عمیق و گاهی در محیط کم عمق تشکیل  ساخته

  سیمان فراگیرنده (پوئی کیلوتوپیک): سیمان با بلورهاي خیلی درشت و فراگیرنده است و در محیط فراتیک و

  .شودیمعمیق تشکیل 

  :(سیرکوم گرانوالر) یی تشکیل است و در محیط فراتیک دریا هادانهیکسان عمد بر  يهاسوزنسیمان سوزنی

  .شودیم

 سیمان ستونی)Columnar است و در محیط مخلوط آب شیرین و شور و دریایی  هادانه): عمود بر سطح

  .شودیمتشکیل 

 ) سیمان سادل یا باروقSaddle or baroque يهاطیمح): بلورهاي درشت با خاموشی موجی هستند و در 

  .شوندیمعمیق تشکیل 

  شوندیمدرشت و هم بعد هستند که در محیط عمیق تشکیل سیمان اسپاري کلسیت: بلورهاي.  

 ) سیمان پلوئیدالPloidalاست و در محیط فراتیک  پوشانندیمرا  هادانهستالین که ): بلورهاي ریز میکروکری

  .شوندیمدریایی تشکیل 
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  شودیمسیمان ویسکر: در منطقه وادوز تشکیل.  

 شوندیم سیمان میکریت: در منطقه فراتیک دریایی تشکیل.  

 4  از: اندعبارتمدل تشکیل دولومیت 

  آب به باال در فصول گرم، اختالط  يهاونیمد و مهاجرت  جز رومدل سبخا: نفوذ آب دریا به منطقه باالي

  .دهندیمو شیرین و تشکیل دولومیت به ترتیب رخ  شورآب

  رفلکس مدلsee page)  ینینشتهو  آبو افزایش غلظت  آب دریا به الگون، تبخیر شدید جانبهکی): ورود 

  .شوندیمرسوبات و تشکیل دولومیت به ترتیب انجام 

 ) مدل میکسینگMixing zoneریا با منیزیم کم (نواحی ): آمیخته شدن آب زیرزمینی منیزیم باال و آب د

  .انددادهاین مدل را دورگ هم نام  کم عمق)،

  :اصله از رسوبات شیل روي رسوبات آهکی متخلخل مجاور.مایعات پر منیزیم ح ریتأثمدل بوریال یا تدفینی  

 بخا ضخامت کمتر و بلورهاي بسیار ریز دارند.س يهاتیدولو م 

 رفلکس وسعت بیشتر داشته و همراه رسوبات تبخیري هستند. يهاتیدولو م 

  مزو یا تلوژنیک)  (مرحله دیاژنتیکی ائوژنتیک، شودیمتخلخل ثانویه (بعد از دیاژنز) در نزدیک سطح زمین ایجاد

 یا باالآمدگی.

  از: اندعبارتمهم  يهاتخلخلچند نوع 

  در تراورتن ها.هاهیال(فنسترال): اولیه، در منطقه باالي جزر و مد، گسترش در امتداد  ياپرندهتخلخل چشم ،  

  هاصدف، در زیر ياذرهنیبتخلخل شلتر یا پناهگاهی: اولیه و.  

 ) تخلخل ووگvug،از توسعه تخلخل قالبی یا به هم پیوستن حفرات کوچک.هاکربناتدر  ): حفرات کروي ،  

 تخلخل انحالل ماتریکس  

 ) تخلخل برشیاBreecia :(در کربناته یا تخریبی.هاگسل، در مسیر يادانهنیب ،  

 ) تخلخل باروBurrow) هاماد ستونقدیمی و  يهاکربنات، در هازمیارگان: از فعالیت.  

 نگذشته است. هاآنسستی هستند که مدت زیادي از تجمع  يانشستهته هاخاك 

  سیلیسی داراي طبیعت رسوبی (سیلیسی کرمی شکل) هستند. يانشستهتهچرت 

 نندگی متوسط تا حیاکنندگی متوسط و پیریت در احیاکهماتیت در شرایط اکسیداسیون شدید، سیدریت در ا

 قوي پایدار است.
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 سطحی  يهاآبآهندار) و در دریاها (فلوکوالسیون) یا در  ی (نمکرسوب آهن، در آب زیرزمین ونقلحمل

هیدروسل)  یتیظرفسهزیت) و یا در رودها (اکسید وو باتالق (شام هااچهیدر)) و در IIIآهن ((هیدروکسید 

 .شودیمانجام 

 آهن و آلومینیوم در شرایط گرم و مرطوب و  يهاکاتیلیسPH=4/5-5  آهن سیلیس از دست داده و هیدرات

 .سازندیم(رودخانه و دریا) رسوب کرده و التریت یا بوکسیت را  PH=7-8و آلومینیوم در 

 .آنالسیت و پسیولیت دو رسوب تبخیري پالیا هستند 

  3در خاك رس نسبتO2+Fe3O2/Al2SiO  است 3/1و در التریت کمتر از. 

 3هیدروکسیدهاي آلومینیوم، گیبسیت ( نیترمهمAl(OH)) بوهمیت ،(AlOOHو کرندوم  )، دیاسپور

3O2Al بوهمیت است.<دیاسپور<هستند. فراوانی گیبسیت 

 در تشکیل آن حرارت و فشار و  مؤثراز بقایاي گیاهان در محیط احیا به وجود آمده است و عوامل  سنگزغال

 .استزمان 

  ا) و سمی ارائه شده است، آلوکتونوس (نابرجا)، اتوکتونوس (برج سنگزغالسه نظریه زیر براي تشکیل

 آلوکتونوس یا نیمه انتقالی (پیشروي دریا).

 سنگزغالآنتراسیت ( ←زغال بیتومینوز ←لیگنیت ←گیاهان پوسیده.( 

  و دگرشیبی ها است. هایخوردگ، گنبدهاي نمکی، گسل هاسیطاقدنفتی، يهاتلهانواع 

  و عمیق کیلومتري 5/1عمق  )، متوسط (درکیلومتري 1از: کم عمق (در عمق  اندعبارتانواع گنبدهاي نمکی (

 ).کیلومتري 5/1(عمق بیش از 

 جهت جریان قدیمی را تعیین کرد. توانینمست از گرووک 

  آراگونیت >دولومیت>کلسیت پر منیزیم>قدیمی کلسیت کم منیزیم يهاسنگفراوانی در  یبه عبارتپایداري و

 است.

  ا است.کنگلومر>آهک>ماسه>قدیمی شیل يهایتوالدر  هاسنگفراوانی 

  دید گاز یا تج يهاحبابمدفوعی یا  يهادانهوجود  واسطهبه کهیوقتدیس میکریت، ساختمان یک میکرایت

 .شودیمتشکیل  تبلور ناقص و غیریکنواخت

  رسی، تنها کانی رسی  يهاونیکاتعبور رودها از روي آن و حذف  به علتکائولینیت در دریاچه آب شیرین

 باقیمانده است.
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 گرم و  يوهواآب، مؤثرندسیلیسی در دریا  يهاسنگ مده در افزایش سیلیس محلول در آب و تشکیلدو عامل ع

 هاي زیردریایی. مجاور و اتشفشان يهانیزممرطوب در 

 سیلیسی در  يهاسنگPH=7-9  ابندییمانحالل  صورت نیاو در غیر  کنندیمرسوب. 

  در زونEH=0 شوندیمل کانیهاي آهن، شاموزیت و گلوکونیت تشکی. 

  از نوع الیگومیکتیک (یک جنسی) است. عموماً ياقاعدهکنگلومراي 

 .االیت کاذب باهامیت بدون ساختمان پوششی در اطراف هسته است 

 
 

  :یرسوب یشناسسنگفهرست منابع 

  مشهد یجهاد دانشگاه - یبوبو دکتر مح یتاکر، دکتر حرم یرسوب یشناسسنگ -1

  دانشگاه تهران -ان یران پناه و دکتر زرعی، دکتر ایابکتر سر، د)2و  1جلد ( یشناسسنگ -2

  یدکتر السم یرسوب یشناسسنگجزوه  -3

  يدکتر باقر یرسوب یشناسسنگجزوه  -4

  دانشگاه شاهرود یرسوب یشناسسنگجزوه  -5

  ام نوریدانشگاه پ -ن ین پروی، حسیرسوب یشناسسنگ -6
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