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.]3و2و1[دارنداییویژهتوجهکانسارهااینمطالعهبهایراندرشناسانزمینرسوبی،فسفاتکانسارهایاهمیتبدلیل
آفریقاشمالتاخاورمیانهزاییفسفاتایالتازبخشی]3و4[ماستریشتین–کرتاسهسنباخورموج،تاقدیسفسفاتذخیره
.]6[است

درفسفاتهایهالیاینتشکیلنحوهساختنروشندرتوانندمیفسفاتهاینهشتهدرشناسیکانیوپتروگرافیمطالعات
مطالعهموردمنطقهکهآنجااز.گیرندقراراستفادهموردشناسیزمینفرایندهایطیبعدیتغییراتورسوبیهایمحیط

صادیاقتشناسیزمینجنبهازومعادنوجودنظرازفوقمنطقهکنونتالذاشودمیمحسوبایرانخیزنفتمناطقجزء
زمانازیاییدررسوبیفسفاتترکیباتشناسیکانیوبافتمطالعهبهروپیشمقاله.استنگرفتهقراربررسیمورد

.پردازدمیهاآنرویبرپسارسوبیفرایندهایتاثیروتشکیل

تانشهرسشرقشمالدروخوردهچینزاگرسزونانتهاییبخشدرشرقیجنوب–غربیشمالروندباخورموجتاقدیس
جغرافیاییهایطولبینخورموجتاقدیسدرمطالعهموردمحدوده.استشدهواقعبوشهرشهرشرقیجنوبوخورموج

طوربهفسفات،هایالیهحاویپابدهسازندتوالی.داردقرار28◦42ˊو28◦32ˊجغرافیاییهایعرض51◦42ˊو51◦32ˊ
سازندابسازنداین.استپوشاندهتاقدیسسرتاسردرراگورپیسازندروشنخاکستریشیلنازكهایالیهشیبهم

سازندشاملجدیدبهقدیمازترتیببهخورموجتاقدیسسازندهایرخنمون.داردشیبهممرز]7[باالدرآسماری
آهکیشیلیازندسکرتاسه،سنبابنگستانآهکیگروهباالیی،خامیآهکیسازندپیشین،پالئوزوئیکسنباهرمزنمکی

آهکیازندسآسماری،آهکیسازندترشیاری،-کرتاسهسنبهپابدهآهکیشیلیسازندوفرسایشیناهمسازیباگورپی
آبرفتیاترسوبوترشیاریسنبابختیاری،کنگلومرایسازندآقاجاری،سنگیماسهسازندمیشان،مارنیسازندجهرم،

.(1شکل)باشدمیحاضرعهد

قدیستاازشدهمطالعهبخششدهبردارینمونهنقاطوشناسیزمینسادهنقشهوایرانتکتونیکینقشه–1شکل
.خورموج

ه بخش تحتانی شامل الیه آهکی زیرین واقع در انتهای سازند گورپی، الیه ماسه فسفاته گالکونیتی سبز رنگ مربوط بمقاطع
-یه، نودولدر هر سه ال. ها تدریجی استباشد، که مرز بین تمامی الیهدار میسازند پابده و آهک باالیی پوشاننده الیه فسفات

رین و الیه آهکی زی. باشندفسفاتی میهای کلیدی در اکتشاف الیههای متفاوت وجود دارد که الیههای فسفات در اندازه
تی تشکیل شده و ایی هستند که از تجمع فرامینیفرهای پالنکتونیک در ماتریکس میکرایهای کربناتهباالیی عمدتا پکستون

در . زایی بخوبی مشهود استدر الیه آهکی زیرین دولومیت و آنکریت. اندها بخوبی حفظ شدهمواد آلی موجود در این الیه
 ]8[با سن پالئوسن زیرین  (Conicotruncata)، گونه کونیکوترونکاتا (Morozovella)الف فرامینیفر موروزووال 2شکل 

ی ، اجزای باقیماندههای فسفاتی شامل پلت، اوولیت، اینتراکالستدر الیه فسفاتی دانه. تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته است
. باشندیهای غیرفسفاتی مو کانی( فسفات بیوژنیک)های صدف، دندان و پولک ماهی و میکروفسیل خرده,داراناستخوان مهره

ها هستند که هو فاقد ساختار درونی در این نهشت( کلوفان)ها بیشترین نوع ماده فسفاتی از نوع آپاتیت بسیار ریز دانه پلت
زرد هایها با اندازه متغییر و به رنگاین پلت. بوده و گردشدگی خوب تا ضعیف دارند( ج2شکل )غالبا، کروی و یا بیضی شکل 

هود هستند ها نیز به خوبی مشاوولیت. اندشوند، که از مواد فسفاتی اتوژنیک مشتق شدهای پر رنگ دیده میکمرنگ تا قهوه
ورت ها قبالً در حوضه تشکیل شده و طی فرایندهایی از محل نهشت اولیه خود جدا شده و به صاینتراکالست(. د2شکل )

های متنوع با ظاهر در اندازه( و2شکل )ها بایوکالست(. و3شکل )اند دار قرار گرفتهدار و بدون شکل، گرد شده تا زاویهشکل
بطور شوند که برخیرنگ دیده میای روشن و یا بیهای نارنجی، قهوهدار تا بدون گوشه با رنگشکل، گوشهدار و بیشکل

ی مواد آلی با رنگ زرد تا نارنجی 2در شکل . اندی سیلیس ریز بلور جایگزین شدهجزئی یا کامل فسفاتی شده و یا به وسیله
ناسیونی که المی. ایی از گل فسفاته قرار دارند که بدلیل احیایی بودن محیط مواد آلی در این الیه بخوبی حفظ شدهدر زمینه

گذاری، برخی از فرامینیفرها، پس از اتمام رسوب. ]9[باشد ها میبخوبی مشهود است، تاکیدی بر، برجا بودن این فسفریت
، توسط ماده فسفاته یا اکسید آهن پر شده و حتی در برخی موارد ممکن ]10[های زیستی و باکتریایی تحت تاثیر فعالیت

ی ژنتیک را ها انحالل یافته و فسفات یا اکسید آهن جایگزین آن شده باشد که نوعی آلتراسیون اپاست پوسته این فسیل
ت، های پیریت، گالکونیاند که شامل کانیهای غیر فسفاتی نیز در مقاطع مشاهده شدهکانی(. ب2شکل )کند حاصل می

به 3ر شکل باشند که دمی( هماتیت و گوتیت)و اکسید آهن ( آنکریت و دولومیت)های کربناته های رسی، کانیکوارتز، کانی
 (K, Ca, Na)دار با فرمول شیمیایی پتاسیم-آلومینیوم آهن-دار سیلیکاتگالکونیت، کانی آب. وضوح نشان داده شده اند

(Al, Fe, Mg)2 [(oH) Al0.35Si3.6]. nH2o ]11[های کم عمق است شاخص محیط]حضور (. و، ی3شکل )]12
و تبدیل ها، بیانگر تاثیر هوازدگیای در اطراف گالکونیتای یا سبز مایل به زرد، همچنین، حاشیه قهوههای قهوهگالکونیت

ویه رسوب ها فسفات به شکل ثاندر حجره برخی از میکروفسیل(. اپی ژنتیک)آهن فرو موجود در ترکیب به آهن فریک است 
ی های گرد، نیمه گرد تا بدون گرد شدگچرت سبز رنگ با شکلی نامنظم بصورت دانه(. و3ب، شکل 2شکل )کرده است 

های مجزای سیاه رنگ در کل مقاطع مشاهده شدپیریت به صورت دانه]13[، که احتماال منشا زیستی دارند (و، ی3شکل )
های پراکنده در رسوبات در فرامبوئیدال(. الف و ب3شکل )ها جانشین شده پراکنده است و گاهی در حجرات میکروفسیل

به دلیل هوازگی و . ]14[اند نتیجه تبدیل مونوسولفیدهای آهن اتوژنیک طی واکنش باکتریایی سولفات به سولفید ایجاد شده
ربناته های ککانی. اندتبدیل شده( ژنتیکاپی)به هماتیت ( سین ژنتیک)های موجود اکسیدی شدن محیط اکثر پیریت

ج 3ل شک)شوند به شکل بلورهای رومبوهدرال و به تعداد زیادی در مقاطع مشاهده می( داردولومیت آهن)دولومیت و آنکریت 
ران و شرکت کانساران بینالود ته( کرج)های کاربردی سازمان زمین شناسی کشور که در مرکز پژوهشXRDنتایج .(و د

.انجام شد در جدول زیر ارائه شده است
کانی فرعیکانی حدواسطکانی اصلینمونه
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عنوان هسته اووئید عمل کرده، در نور عبوری که به

دولومیتی و آنکریتی : ج. 10Xنور انعکاسی بزرگنمایی: ب
دولومیتی و: د10Xشدن در الیه آهک زیرین بزرگنمایی

دار، آنکریتی شدن در الیه ماسه فسفاتی گلوکونیت
و فسفاتی شده ( فلش سفید) میکروفسیل گلوکونیتی : د
، 10Xبزرگنمایی( فلش زرد)،  چرت سبز (فلش قرمز) 
، (فلش سفید) میکروفسیل گلوکونیتی و فسفاتی شده : ی

10Xبزرگنمایی( فلش زرد)چرت سبز 

.10Xبزرگنماییشده،آنکریتیدواومیتیفسیل:الف-2شکل
درموجودهایمیکروفسیلبرژنتیکاپیدگرسانیتاثیر:ب

فسفاته،الیهدرفسفاتهپلوئیدهای:ج.40Xبزرگنماییمحیط
فسفاتی،اوئیدهای:د.10Xبزرگنمایی

.4Xبزرگنماییفسفاتهالیهدرماهیاستخوان:و
.4Xبزرگنماییفسفاتوآلیموادهایالمینه:ی


