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ي مقدماتي سياالت درگير در كانسار روي و سرب عمارت با  مطالعه

  سنگ ميزبان كربناتي
 

  3و ايرج رسا 2، محمد لطفي1*فرهاد احياء
 ehya@behbahaniau.ac.irگروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان، ) 1

  گروه زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال) 2
  دانشكده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي) 3

  دار مكاتبات    عهده) *
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  چكيده
، آب )IIنـوع  (شان مي دهد كه شامل يك سيال با شـوري بـاال   مطالعات سياالت درگير در كانسار عمارت سه نوع متفاوت از سياالت درگير آبگين را ن

درصـد وزنـي    15شـوري متوسـط   ) IIنوع (شوراب داراي شوري باال . مي باشد) Iنوع (، و يك سيال با شوري متوسط )IIIنوع (جوي با شوري پايين 
درصد وزني معادل كلريد سـديم مشـخص    7/1شوري متوسط  بوسيله ي) IIIنوع (ادخال هاي داراي شوري پايين . دهد معادل كلريد سديم را نشان مي

بهترين تفسير براي اين . درصد وزني معادل كلريد سديم را دارا مي باشند 8/7شوري متوسط ) Iادخال هاي نوع (ادخال هاي با تركيب متوسط . گردند مي
دماهاي همگـن   .با شوري پايين در نظر گرفته شود IIIباال و نوع  با شوري IIآن است كه به عنوان مخلوطي از سياالت نوع  ،سيال داراي شوري متوسط

 C°و  C 150°ي دمايي  درصد ادخال ها در محدوده 80را اشغال مي نمايند و  C 257°و  C 90°ي دمايي وسيع بين  يك محدوده ،شدگي سياالت درگير
داده هاي سياالت درگيـر يـك    .بخار آبگين وجود ندارد -تفاوت مهمي در دماهاي همگن شدگي بين انواع مختلف ادخال هاي مايع. گيرند قرار مي 257

اين شاهد و محدوده ي بزرگ دماهاي همگن شدگي نشان مي دهند كه اختالط . شاهد قوي مبني بر اختالط سياالت در كانسار عمارت را فراهم مي آورد
  .رد شدن دو مكانيسم مهم براي ته نشست كاني ها در كانسار عمارت بوده اندسيال و س
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