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تجزیه و تحلیلویژگیهای ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی
شهر سبزوار با استفاده از تله رسوبگیر MDCO
آرش امینی(1و*) و بهنام شفیعی بافتی
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1 .استادیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گلستان

2.دانشیار گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ دریافت1401/02/06 :
تاریخ پذیرش1401/03/03 :

چکیده

گرد و غبار یکی از پدیدههای جوی است و آثار و پیامدهای زیستمحیطی نامطلوبی برجای میگذارد .برای بررسی

غبار ریزشی شهر سبزوار ،در سال  1390و در انتهای چهار فصل ،نمونهها در ایستگاههای شانزدهگانهی منتخب در

پشتبام منازل مسکونی یا ساختمانهای اداری و بر مبنای جهتهای جغرافیایی اصلی و فرعی جمعآوری شده و

با ترازوی با دقت 0/0001گرم وزن شدند .اکسیدهای اصلی و عناصر فرعی ریزگردها با استفاده از روش جذب اتمی

و طیفسنجی پالسمای جفت شده القایی برای مطالعات ژئوشیمیایی با توجه به حجم غبار جمع شده و اهمیت

نمونهها ،مشــخص و اندازهگیری شدند .نتایج بهدست آمده نشان داد که بیشترین حجم غبار ریزشی در سبزوار

مربوط به فصل بهار است درحالیکه غلظت و تراکم اغلب عناصر آالینده در فصل پاییز بیشتر است .از نظر آلودگی،

عناصر کادمیوم و روی با قرار گرفتن در پهنه آلودگی شدید و ضریب آلودگی بسیار باال و قابل توجه در غبار ریزشی
شهر سبزوار ،در درجه اول اهمیت قرار دارند .عناصر کروم و نیکل با قرار گرفتن در پهنه آلودگی متوسط و ضریب

آلودگی قابل توجه در درجه بعدی اهمیت هســتند .در شــرایط فعلی ،آلودگی عناصر آالینده مانند مس ،سرب و

آرسنیک در ریزگردهای شهر سبزوار بحرانی و نگرانکننده نیست.

واژههای کلیدی :آلودگی عناصر سنگین ،رسوبگیر تیلهای ،ژئوشیمی ،سبزوار ،غبار ریزشی.

مقدمه
برای اندازهگیری غبار ریزشــی اســتفاده از رسوبگیر

توسط عظیمزاده و همکاران ( )1389در شهر یزد ارائه شد و

تیلهای ( )MDCO1از سال  1975میالدی در دنیا و از سال

بعد از آن نتایج استفاده از رسوبگیر تیلهای حداقل در هفت

 2010میالدی در ایران در دســتور کار قرار دارد .استفاده از

شهر مختلف ایران از جمله بهبهان توسط اکبری و همکاران

این رسوبگیر برای جمعآوری غبار ریزشی به عوامل مختلفی

( ،)1391در شهر ایالم توسط صدریان و همکاران (،)1392

نظیر اندازه و شکل تیلهها  ،سرعت باد و اندازه ذرات وابسته

در شهر کرمان توســط جعفری و خادمی ( ،)1393در شهر

است ).(Gossen and Offer, 2000

اهواز توسط کریمیان و همکاران ( ،)1395در شهر قم توسط

برای اولین بار در ایران نتایج استفاده از رسوبگیر تیلهای
* نویسنده مرتبطa.amini@gu.ac.ir :

ترنج زر و همکاران ( )1396و در شهر تهران توسط ارسالنی
1. Marble Dust Collector
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انجام گرفت.

و همــکاران ( )1399مورد بررســی و تحلیل قرار گرفت .در
این تحلیلها تمرکز اصلی تحقیقات بیشــتر بر حجم گرد و
غبار ریزشی جمعآوری شــده در دورههای زمانی مختلف و
مکانهای مختلف در شهرهای منتخب میباشد و کمتر به
خصوصیات ژئوشیمیایی و تاثیر عناصر آالینده در گرد و غبار
پرداخته شده است.
شــهر سبزوار از سالیان دور در معرض گرد و غبار است.
ایســتگاه حارثآباد در هشت کیلومتری جنوب شهر سبزوار
بهعنوان یکی از اولین ایستگاههای تحقیقات جنگلی و تثبیت

شکل  .1آمادهسازی رسوبگیر تیلهای برای نمونهبرداری از غبار ریزشی

شنهای روان کشور در دهه  1340برای مدیریت و کنترل گرد
و غبار احداث و بهرهبرداری شد .بررسی باد حاصل از تحلیل
گلبادهای ایستگاه سینوپتیک سبزوار (امینی )1394 ،نشان
میدهد در یک دوره طوالنی آماری بادهای شــرقی و شمال
شرقی در تمام چهارفصل بیشــترین فراوانی را داشته و در
تابستان و بهار سال  1390که طرح در آن انجام شده بادهای
با جهت  80تا  90درجه بیشــترین تعداد روزهای باد غالب
را تشــکیل میدهند درحالیکه در پاییز و زمستان از تعداد
روزهای بادهای غالب کاسته شده است.
هدف از این تحقیق تعیین حجم غبار ریزشی شهر سبزوار

شکل  .2غبار ریزشی جمع شده در پایان یک دوره نمونهبرداری پس از
تخلیه تیلهها از ظروف پالستیکی

موجود در غبار ریزشی و تعیین گستره و ضریب آلودگی این

2.2در مرحله دوم نصب رســوبگیر تیلهای در  16نقطه از

در فصول مختلف و تشخیص آلودگی عناصر مختلف آالینده
عناصر میباشد.

شهر سبزوار بر مبنای شاخصها و استانداردهای مورد

روش مطالعه

نظر انجام گرفت .توضیح اینکه آرایش ایستگاهها در یک
حلقه داخلی و خارجی فرضی براســاس هشــت جهت

برای بررســی کمی و کیفی غبار ریزشــی شهر سبزوار،

جغرافیایی اصلی توجه شد (شکل.)3

مراحل انجام کار در بخشهای مجزا به شرح زیر میباشند:

در انتخاب ایســتگاهها عالوه بر جهتهای جغرافیایی،

1.1در مرحله اول برای آمادهســازی نمونهگیر از یک ظرف

مکانهــای دولتــی و غیردولتی مطمئــن که کمترین

پالستیکی استفاده شد و روی آن یک روکش آلومینیومی

احتمال جابجایی رسوبگیر را در طی دوره نمونهبرداری

کشیده شــد ،بر روی روکش آلومینیومی دو ردیف تیله

داشتند ،انتخاب شد.

قــرار گرفت و در روی تیلهها یک توری ســیمی (فنس

3.3اندازهگیری اکسیدهای اصلی ،عناصر فرعی ریزگردها با

مرغی) برای محافظت تیلهها از عملکرد مخرب احتمالی

اســتفاده از روش جذب اتمی و طیفسنجی پالسمای

پرندگان یا گربهها تعبیه گرفته شد (شکل  .)1در مرحله

جفتشده القایی  1در آزمایشگاههای شرکت ملی مس

بعد ،جمعآوری نمونهها (شــکل  )2و وزن کردن غبار

و زرآزما

بارشی بهمدت یک سال و در پایان هر فصل ( 31خرداد

4.4تعیین میزان آســتانه بیماریزایی گــرد و غبار با توجه

و شــهریور و  30آذر و اسفند) با ترازوی دقت  0/001گرم

1. (Inductively Coupled Plasma) ICP

2
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شکل  .3آرایش ایستگاههای شانزدهگانه در شهر سبزوار

به حجم و ترکیب عناصر مضــر موجود در ریزگردهای

توزیع مکانی ریزگردها

مناطق بحرانی

نرمافزار  ArcGISانجام گرفت و مشخص شد تراکم ریزگردها

شهر سبزوار و تعیین گستره و ضریب آلودگی و شناسایی

توزیع مکانی ریزگردها در فصول مختلف با اســتفاده از

5.5ترسیم نقشههای مورد نیاز و جمعبندی نهایی

در تمامی فصول در بخش جنوبشرقی شهر سبزوار (خیابان

بحث

جهاد کشاورزی) بیشتر است (شکلهای  4تا  .)7الگوهای
توزیع بهار و تابســتان بسیار شــبیه یکدیگر هستند ،با این

پس از تجزیه و تحلیل دادهها و رسم نقشههای مورد نیاز

تفاوت که میزان غبار ریزشی در بهار نسبت به تابستان بیشتر

نتایج مشخص زیر به دست آمد:

میباشد.

شکل  .4تجمع و پراکنش ریزگردها در فصل بهار سال 1390
3
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شکل  .5تجمع و پراکنش ریزگردها در فصل تابستان سال 1390

شکل  .6تجمع و پراکنش ریزگردها در فصل پاییز سال 1390

شکل  .7تجمع و پراکنش ریزگردها در فصل زمستان سال 1390
4
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درصد تا  10/10درصد با میانگین  7/63درصد ،میزان CaO

توزیع اکسیدهای اصلی در ریزگردهای شهری سبزوار

از  10/82درصــد تا  14/97درصد با میانگین  12/59درصد،

برای بررسی ژئوشیمیایی ریزگردهای شهر سبزوار ،تعداد

میزان  TiO2از  0/38درصد تا  0/88درصد با میانگین 0/71

 13نمونه از اکسیدهای اصلی در ایستگاههای منتخب مورد

درصد ،میزان  P2O5از  0/17درصد تا  0/29درصد با میانگین

آنالیز قرار گرفتند (جدول  .)1نتایج بهدست آمده نشان دادند

 0/22رصد ،میزان  MgOاز  6/33درصد تا  8/74درصد با

که میزان  SiO2از  44/54درصد تا  52/3درصد با میانگین

میانگین  7/82درصد و میزان  K2Oاز  1/77درصد تا درصد

 49/03درصــد ،میــزان  Al2O3از  10/34درصد تا 13/21

با میانگین  1/57درصد در نوسان میباشند.

درصد بــا میانگین  11/67درصد ،میــزان  Fe2O3از 5/13

جدول  .1آنالیز اکسیدهای اصلی در ایستگاههای منتخب نمونهبرداری در فصلهای مختلف
%

%

%

%

%

%

%

%

%

Fe2O3

CaO

TiO2

SiO2

P2O5

SO3

MgO

K2O

Al2O3

9.25

MEASURING UNIT
SAMPLE NAME

SAMPLE NO.

14.97

0.81

49.88

0.29

0.55

7.46

1.83

12.61

B7M

1

8.24

13.93

0.88

45.61

0.22

1.45

7.92

1.67

10.59

Z2M

2

8.93

12.70

0.82

52.37

0.25

0.68

8.70

1.79

12.53

P 11 C

3

9.37

12.29

0.82

49.99

0.28

1.00

8.69

1.71

13.01

Z5M

4

10.10

12.39

0.75

48.52

0.30

1.08

8.60

1.67

12.10

Z 13 C

5

8.78

13.31

0.81

51.22

0.28

0.58

7.73

1.79

13.21

B3M

6

8.63

13.70

0.85

50.03

0.25

0.55

7.98

1.85

12.13

B 11 C

7

6.14

10.82

0.66

44.54

0.17

0.48

8.23

1.12

11.20

Z8M

8

5.13

11.56

0.65

47.04

0.16

0.50

6.33

1.26

10.46

T 11 C

9

5.47

12.03

0.70

45.33

0.17

0.18

6.70

1.27

11.14

B 12 C

10

6.55

11.90

0.64

52.40

0.17

0.40

8.74

1.30

11.09

Z 11 C

11

5.87

11.85

0.38

49.44

0.19

1.66

6.95

1.42

10.34

T 15 C

12

6.77

12.20

0.42

51.05

0.20

1.20

7.59

1.77

11.34

Z7M

13

7.63

12.59

0.71

49.03

0.22

0.79

7.82

1.57

11.67

میانگین

کودکان میباشند.

تجزیه و تحلیل عناصر آالینده در ریزگردهای سبزوار

تعداد  22نمونه از کل نمونه ریزگردهای مورد مطالعه برای

الگوی A

تشــخیص عناصر فرعی مختلف با هدف بررسی آالیندههای

این الگو برای پراکنش عنصر سمی و آالینده سرب مورد

جوی پهنه مورد مطالعه انتخاب شدند تا با استفاده از نتایج

اســتفاده قرار گرفت و پس از رسم نقشههای همسرب شهر

به دست آمده بتوان تجزیه و تحلیلهای الزم زیستمحیطی

مشخص شــد ،تراکم توزیع ســرب در بخشهای شرقی و

را انجام داد .در این راستا غلظت عناصر آلودهکننده محیط

جنوبشرقی شــهر سبزوار بیشتر است .همچنین مشخص

شامل سرب-مس و آرســنیک-نیکل و کادمیوم و کروم در

شد ،تراکم سرب در ماههای پاییز و زمستان از ماههای دیگر

ســه الگوی مشــخص  Aو  Bو  Cطبقهبندی شد (امینی،

باالتر است (شکلهای  8و .)9

 .)1394فلزات ســنگین در بافتهای چربی و اعضای بدن

پراکندگی ســرب در بخش شــرقی و جنوبشرقی شهر

تجمــع مییابند و میتوانند بر دســتگاه عصبی مرکزی اثر

ســبزوار بیارتباط با تردد وســایل نقلیه سنگین و سبک و

بگذارند یا عاملی برای دیگر بیماریها باشند .از اثرات شایع

قرارگیری ترمینال مســافری شــهر ســبزوار در این نواحی

مسمومیت با فلزات ســنگین ،اثر بر مغز و اختالل رشد در

نمیباشد.

5

تجزیه و تحلیلویژگیهای ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی شهر سبزوار...

شکل  .8پراکندگی میزان سرب برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصلهای مختلف سال

شکل  .9توزیع مکانی سرب در غبار ریزشی شهر سبزوار

الگوی B
این الگو برای توزیع فلزات سنگین مس و آرسنیک در شهر

عالوه بر این مورد توزیع مس در فصلهای پاییز و زمستان در

سبزوار قابل ارائه میباشد .بدینصورت که در هر دو مورد،

مقایسه با فصلهای دیگر بیشتر است ،درحالیکه آرسنیک

تراکم و توزیع این فلزات سنگین در بخشهای شمالشرقی

در فصل پاییز بیشــترین فراوانی را نسبت به فصلهای دیگر

شهر از بقیه مناطق بیشتر میباشــد (شکلهای 11و .)13

نشان میدهد (شکلهای  10و .)12
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شکل  .10پراکندگی میزان مس برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصلهای مختلف سال

شکل  .11توزیع مکانی مس در غبار ریزشی شهر سبزوار

شکل  .12پراکندگی میزان آرسنیک برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصلهای مختلف سال
7
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شکل  .13توزیع مکانی آرسنیک در غبار ریزشی شهر سبزوار

الگوی C
این الگو در مورد عناصر و فلزات سنگین نیکل ،کادمیوم

حاصل از این پهنهها میتواند بهراحتی به بخش شمالی شهر

و کروم در شهر سبزوار قابل مشاهده است (شکلهای ،15

سبزوار انتقال یابد.

 17و  .)19بر اســاس این الگو تمرکز این فلزات سنگین در

توزیــع فصلی این عناصــر بر مبنای نمــودار جعبهای

کمربند شمالی شــهر ،باال و قابل توجه میباشد .باال بودن

(شــکلهای  16 ،14و  )18نشــان میدهد ،میزان نیکل و

میزان پراکنش این عناصر در غبار ریزشی شهر را میتوان به

کادمیوم در فصل پاییز نســبت به فصلهای دیگر بهصورت

گسترش نهشتههای افیولیتی کمربند شمال سبزوار نسبت

قابل مالحظهای باالتر است .این در حالی است که پراکندگی

داد .در برخــی پهنههای این گســتره معدن کرومیت برای

کروم در فصلهای مختلف با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند و

اســتخراج کروم نیز وجود دارد و نیــکل و کادمیوم هم در

بیشترین میزان پراکندگی ثبت شده مربوط به فصل تابستان

مجموعههای افیولیتی پراکندگی باالیی دارند .بنابراین غبار

میباشد.

شکل  .14پراکندگی میزان نیکل برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصلهای مختلف سال
8
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شکل  .15توزیع مکانی نیکل در غبار ریزشی شهر سبزوار

شکل  .16پراکندگی میزان کادمیوم برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصول مختلف سال

شکل  .17توزیع مکانی کادمیوم در غبار ریزشی شهر سبزوار
9
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شکل  .18پراکندگی میزان کروم برحسب ( )ppmدر غبار ریزشی شهر سبزوار در فصول مختلف سال

شکل  .19توزیع مکانی کروم در غبار ریزشی شهر سبزوار

محاسبه شاخصهای زمینشیمیایی
در گذشــته برای تفســیرهای زیســتمحیطی تعیین

تغییرات زمینشناختی هر پهنه ،به نوسان زیاد غلظت عناصر

عیــار زمینه زمینشــیمیایی طبیعــی ،از غلظت میانگین

در رســوبات و سایر مواد هوازده ســطحی منجر میشوند.

عناصر مختلف در پوســته زمین (کالرک) استفاده میشد،

عالوه بر این تفاوتهای شیمیایی در بین گونههای گیاهی و

امــا به دلیل تغییــرات زیاد غلظت عناصر در ســنگهای

جانوری ،بیانگر رشد و تغذیه آنها در پهنههای با سازندهای

تشکیلدهنده پوسته زمین ،این غلظتها باید با احتیاط و

زمینشناسی متفاوت میباشند.

همراه با درنظرداشتن عوامل زمینشناختی طبیعی منطقه

در مطالعات ژئوشــیمیایی ،شاخصهای مختلفی برای

در پژوهشهای زمینشیمی زیستمحیطی استفاده شوند.

پایش و ارزیابی میزان آلودگی ریزگردها وجود دارد که در این
10
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تحقیق از دو شــاخص عمده ضریب زمینانباشت 1و ضریب

عنصر  nاست .مولر از ترکیب شیل میانگین بهعنوان زمینه

آلودگی 2استفاده میشود.

زمینشیمیایی استفاده کرده است .ضریب  1/5نیز برای به

ضریب زمینانباشت

ل رســاندن تاثیر احتمالی غلظت فلز در ترکیب زمینه
حداق 
زمینشیمیایی (بهعبارتدیگر برای بهنجار کردن غلظتها

نبارتوسطمولر  ()Muller,1969
ضریبزمینانباشتاولی 

در نمونههای آلوده ،نســبت به غلظتها در ترکیب شــیل

برای تعیین و توصیف آلودگی فلز در رســوبات ارائه و سپس

میانگین) که ناشــی از تغییرات سنگشناختی در رسوبات

توسط پژوهشگران دیگر ،تصحیحاتی روی آن اعمال شد .این

میباشد و نیز حذف اثرات انسانزاد بسیار کوچک استفاده

ضریب از رابطه زیر محاسبه میشود:

میشــود .مولر ،درجه آلودگی عناصر آالینده را بر اســاس

رابطه Igeo = log2 [Cn/1.5 Bn] 	 1

افزایش مقــدار عددی ضریب زمینانباشــت به هفت رده

در ایــن رابطه ( )Cnغلظت عنصر تجزی ه شــده ( )nدر

تقسیم کرد (جدول .)2

نمونههای مورد مطالعه و ( )Bnغلظت زمینه زمینشیمیایی

جدول  .2ردهبندی مولر بر مبنای مقدار ضریب زمینانباشت ( )Igeoدر غبار ریزشی سبزوار
رده

گستره
Igeo ≤ 0

0
1
2

0 < Igeo <1

1 < Igeo <2

3

2 < Igeo ≤3

5

4< Igeo >5

4
6

وضعیت آلودگی

3< Igeo <4

عناصر در منطقه مورد مطالعه

عمال غیرآلوده

P-Cu-As

غیرآلوده تا آلودگی متوسط

pb

آلودگی متوسط

Ni-Cr

آلودگی متوسط تا شدید

Cd

آلودگی شدید

Cd-Zn

آلودگی شدید تا بینهایت آلوده

---

بینهایت آلوده

---

Igeo ≥5

ضریب آلودگی

که  Csغلظت عنصر موردنظر در رســوب و  Cbغلظت

هاکنسون ( )Hakanson, 1980بر اساس غلظت هشت

طبیعی همان عنصر است .ضریب آلودگی ،غنیشدگی فلز در

آالینده شامل هفت عنصر بالقو ه سمی ،Hg ،Pb ،Zn ،As

رسوب را نشان میدهد .با استفاده از ضریب آلودگی میتوان

 Cd ،Cu ،Crو آالینــده آلی  ،PCBبــرای هر آالینده یک

نمودارهای افزودگی-کاهیدگی را رسم و وضعیت غنیشدگی

ضریب آلودگی را ارائه کرد .در محاســبه این ضریبها الزم

فلزات در نمونههای رسوب را مشخص کرد.

است از غلظت آالینده موردنظر در حداقل پنج نمونه رسوب

بر اساس طبقهبندی هاکنسون ( )Hakanson,1980برای

سطحی میانگین آن محاسبه شود .ضریب آلودگی هاکنسون

 Cfچهار گروه یا رده تعیین شد که گستره ضریب آلودگی عناصر

از رابطه زیر به دست میآید:

در غبار ریزشی شهر سبزوار در جدول  3ارائه شد ه است.

1

رابطه Cf= Cn/mean Bn + one S.D. 	2

جدول  .3ضریب آلودگی در غبار ریزشی شهر سبزوار

در ایــن رابطه ( )Cnغلظت عنصر تجزیهشــده ( )nدر

نمونههــای رســوب و ( )mean Bnمیانگین غلظت زمینه
زمینشیمیایی عنصر  nاست .منظور از  ،one S.Dمجموع
انحرافمعیار و میانگین میباشد.
بر طبق نظر ِاســن و همکاران )(Esen، et al., 2010
میتوان ضریب آلودگی را بهصورت زیر محاسبه کرد:

مقدار

ضریب آلودگی ریزگردها

عناصر در منطقه مطالعه

Cf <1

ضریب آلودگی پایین

Cu-As

1 ≤ Cf < 3

ضریب آلودگی متوسط

Pb-Cu

3 ≤ Cf < 6

ضریب آلودگی قابل توجه

Ni-Cr-Cd

Cf ≥ 6

ضریب آلودگی بسیار باال

Zn

)1. Geoaccumulation Index (Igeo
)2. Contamination factor (Cf

CF= Cs/Cb
11

تجزیه و تحلیلویژگیهای ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی شهر سبزوار...

جلیلیان ( )1396در بررســی ریزگردها و غبار شهر اهواز

نیکل ،کادمیوم و کروم با نوار افیولیتی شــمال شهر سبزوار

معتقد است فلزات و شبه فلزاتی که چگالی باالی چهار دارند

بهــروش و همکاران ( )1395هم در بررســی آلودگی فلزات

بهطور مستقیم در کاهش کیفیت هوا مشکالت زیستمحیطی

سنگین در غبار ترافیکی شهر مشهد معتقدند کروم در گرد و

موثرند و غلظت آنها تابع منشا ریزگردها و عوامل غیرطبیعی

غبارهای ترافیکی نقش مهمی نداشته و به نظر میرسد نیکل

اســت .به عقیده محمودی و خادمــی ( )1393نرخ باالی

و کروم بیشتر از منشا طبیعی و سرب و روی عمدتا از منشا

فرونشســت فلزات سنگین در غبار شــهر اصفهان در دوره

انســانی حاصل شده است که با نتایج تحقیق صورت گرفته

زمانی آبان-آذر به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی و وقوع

در غبار خیابانی شهر سبزوار مطابقت دارد .در دهه گذشته

پدیده وارونگی دمایی است .ارسالنی و همکاران ( )1399در

با وجود اندازهگیری مستمر ویژگیهای ژئوشیمیایی و غلظت

شــهر تهران ادویل و همکاران))Adewale et al., 2020

فلزات ســنگین موجود در غبار ریزشی بیش از ده شهر مهم

در شهر موسوگوبو واقع در جنوب غربی نیجریه نیز باال بودن

ایران در زمانها و مکانهای متفاوت ،جدیتر شدن بحران

نرخ فرونشست فلزات سنگین غبار ریزشی در فصل زمستان

زیســتمحیطی ریزگردها ،ضرورت مطالعــات و تحقیقات

نســبت به بهار را به این عوامل نســبت دادند .این مورد را

بیشتر را بهصورت تطبیقی اجتنابناپذیر ساخته است.

میتوان دلیلی برای افزایش غلظت مس ،آرســنیک ،نیکل

نتیجهگیری

و کروم در غبار ریزشــی فصل پاییز شــهر سبزوار و افزایش

پــس از تجزیــه و تحلیــل دادههای بهدســتآمده از

میزان ســرب و کروم در غبار ریزشــی پاییز و زمستان این

ایستگاههای شانزدهگانه غبار ریزشی در شهر سبزوار در طی

شــهر دانست .از سوی دیگر باال بودن غلظت سرب در غبار

فصلهای مختلف سال  ،1390نتایج مشخص زیر را میتوان

حیات مدرســه ابد طلب در مجاورت بازار ســید اسماعیل

مطرح کرد:

تهران نسبت به سایر مدارس منتخب (موالیی و اسماعیلی

−در مقام مقایســه بیشترین حجم غبار ریزشی مربوط به

ســاری )1399 ،به بار ترافیکی باال و تراکم جمعیت نسبت

فصل بهار و کمترین حجم غبار ریزشی مربوط به فصل

داده شده و با نتایج تحقیقات جعفری و خادمی ( )1393در

پاییز است.

شهر کرمان که پراکنش باالی سرب ،روی و مس را در غبار

−ایستگاه نمونهبرداری خیابان جهاد کشاورزی در جنوب

ریزشی شــهر کرمان را منطبق بر منابع صنعتی و ترافیکی

شــرقی ســبزوار ،در تمامی چهار فصــل نمونهبرداری

دانسته همخوانی داشته است.

بیشترین حجم غبار دریافتی را دارد.

از ســوی دیگر نتایج تحقیقات ترونوســکا و سویتلیک

−تجمع بیشــتر غبار ریزشی در بخشهای جنوب شرقی

) (Trojnowska and Swietlik, 2020نیز نشــان میدهد

و شرقی شــهر ســبزوار با نتایج گلبادهای نوزدهساله

باال بودن میزان ضریب زمین انباشــت سرب و روی و مس

(سالهای  1370تا  )1388شهر کامال منطبق است.

در غبار خیابانی شهر رادم در مرکز لهستان مرتبط با فعالیت
ترافیکی هســتند و برای شهر ســبزوار هم پراکنش باالی

−از نظر ژئوشــیمیایی در فصول پاییز و زمســتان میزان

سرب در غبار ریزشی گســتره ترمینال مسافربری سبزوار و

آالیندگی فلزات سنگین غبار ریزشی شهر سبزوار نسبت

ورودی جاده تهران-ســبزوار با بارترافیکی باال نشاندهنده

به فصول دیگر بیشتر میباشد.

منشا انسانی سرب میباشد .عبداللهی و همکاران ()1395

−آلودگی عناصر کادمیوم و روی با قرار گرفتن در گستره

ضمن اشــاره به بیشتر بودن میانگین غلظت سرب در غبار

آلودگی شــدید و ضریب آلودگی بسیار باال و قابل توجه

ریزشی شهر یزد و بهبهان ،مواد افزودنی به سوخت خودروها

در غبار ریزشــی شهر سبزوار در درجه اول اهمیت قرار

را اصلیترین عامل افزایش غلظت ســرب در ایستگاههای پر

دارند.

ترافیک شهری زاهدان دانستهاند .در خصوص انطباق تراکم

−عناصــر کروم و نیــکل با قرار گرفتــن در پهنه آلودگی
12

آرش امینی و بهنام شفیعی بافتی

چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریزی و مدیریت 2 .و 3

متوســط و ضریب آلودگی قابل توجــه در درجه بعدی

خرداد .1396

اهمیت هستند.

−جعفــری ،ف .و خادمــی ،ح .1393 ،.ارزیابــی نرخ

نهای
−نیکل میتواند موجب ناراحتیهای پوستی و سرطا 

فرونشست غبار اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان .فصلنامه

تنفسی شده و کرم شــش ظرفیتی ریزگردهای سبزوار

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.216-207، 70 ،

میتواند برای چشــم ،پوســت و همچنین بافتهای

−جلیلیــان ،ع .ح .1396 ،.رسوبشناســی و

مخاطی مضر باشد.

زمینشناسی رسوبی ریزگردها در کالن شهر اهواز ،فصلنامه

−آلودگی عناصر ســنگینی مانند مس ،سرب و آرسنیک

زمینشناسی ایران.93-79 ،41 ،11 ،

نگرانکننده نیست.

دشــتکیان ،ک .و علوی پناه ،س .ک .1392 ،.پهنهبندی

در شــرایط فعلی در ریزگردهای شهر سبزوار بحرانی و

−صدریان ،م .ر ،.محمدخان ،ش ،.مشــهدی ،ن،.

غبار ریزشی شهر ایالم ،سومین همایش ملی فرسایش بادی

سپاسگزاری

و طوفان گرد و غبار 25 ،تا  26دی ماه .1392

این مقاله بر اساس نتایج طرح تحقیقاتی داخلی شماره

−عبداللهی ،س  ،.عظیم زاده ،ح  ،.مصلح آرانی ،ا.

از حمایت دانشگاه گلســتان بهخصوص معاونت پژوهش و

ریزشی شــهر زاهدان ،مقاالت پنجمین همایش سراسری

 92/71/20817دانشــگاه گلستان انجام شده و بدینوسیله

و اخنصاصی ،م ،ر .1395 ،.بررســی غلظت سرب در غبار

محیطزیست ،انرژی و پدافند زیستی.

فناوری دانشــگاه بــرای در اختیار قــرار دادن منابع مالی

−عظیــمزاده ،ح.ر ،.منتظرقائم ،م ،.ترابی میرزایی،

تحقیقاتی تشکر و قدردانی میشود.

ف .و تجملیان ،م .1389 ،.اندازهگیری غبار غبارریزشــی

منابع

شــهر یزد با استفاده از تله رسوبگیر  MDCOدر دوره سه

ماهه تابســتان  .1389مقاالت دومین همایش فرســایش

−ارســانی ،ف ،.علیجانــی  ،ب.ف ،.اکبــری،

بادی و طوفانهای گرد و غبار ،دانشگاه یزد.

م .و محمدخــان ،ش .1399،.بررســی عناصر ســنگین

−کریمیان ،ب  ،.لندی ،ا ،.حجتی ،س .و واحدیان،

( )Cd ،Cr ،Cu ،Ni ،Pbموجــود در غبار ریزشــی شــهر

ج .1395 ،.بررســی خصوصیــات فیزیکی و شــیمیایی و

تهران ،پژوهشهای دانش زمین.36-15 ،44 ،11 ،

کانیشناســی گردو غبار در شهر اهواز ،فصلنامه تحقیقات

−اکبری ،ع ،.عظیــمزاده ،ح.ر ،.اختصاصی ،م.ر .و

آب و خاک ایران.173-159 : 1 ،

برهان دیانی ،س .1391 ،.اندازهگیری نرخ غبار ریزشــی بر

−محمودی ،ز .و خادمی ،ح .1393 ،.غلظت برخی

شهر بهبهان (مطالعه موردی  :بهار  .)1391اولین همایش

فلزات ســنگین و گرد و غبار اتمســفری اصفهان و برخی

ملی حفاظت و برنامهریزی محیطزیست.

شــهرهای مجاور ،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،

−امینی ،آ .1394. ،اندازهگیری غبار ریزشــی شــهر

 243 ،67تا .255

ســبزوار با اســتفاده از تله رســوبگیر  MDCOو بررسی

−موالیی ،ز .و اسماعیلی ساری ،ع  .1399 ،.ارزیابی

ویژگیهای رسوبشناســی و ژئوشــیمیایی رسوبات ،طرح

ریســک اکولوژیک آالیندههای ســرب و کادمیوم در گرد و

تحقیقاتی شماره  92/71/20817دانشگاه گلستان.114 .

غبار حیات مدارس مناطق منتخب شــهر تهران  ،علوم و

−بهروش ،ف ،.محمودی قرایی .م.ح ،.قاســمزاده،

تکنولوژی محیطزیست 405 ،7 ،22 ،تا .413

ف .و عوضمقــدم ،س .1394 ،.بررســی آلودگــی فلزات

سنگین و در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشاء

−	 Adewale, M. T., Johnson, O.M., Adewole, M.G. and Fataji,O., 2020. Pollution and
health risk assessment of road dust from Osogbo
metropolis, Osun state, Southwestern Nigeria.
Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 26; 5, 1254-1269.

آن با استفاده از روش استخراج ترکیبی ،مجله علوم زمین،

.150-141 ،95 ،24

−ترنــج زر،ح ،.مــددی ،م .ح .و حیــدرزاده ،م،.

 .1396اندازهگیری ریزگردها و غبار ریزشــی با اســتفاده از

تله رسوبگیر در دوره سه ماهه (مطالعه موردی شهر قم).

13

...تجزیه و تحلیلویژگیهای ژئوشیمیایی رسوبات غبار ریزشی شهر سبزوار

−	 Esen, E., Kucuksezgin, F. and Uluturhan,
E., 2010. Assessment of trace metal pollution in
surface sediments of Nemrut Bay, Aegean Sea.
Environmental Monitoring and Assessment, 160,
257-266.
−	 Gossen, D. and Offer, Z., 2000. Wind tunnel and field Calibration of six eolian dust samplers, Eolian Environment. 34: 1043-1057.
−	 Hakanson, L., 1980. An ecological risk
index for aquatic pollution control. A sedimento-

logical approach. Water Res, 14:975-1001.
−	 Muller, G., 1969. Index of Geo-Accumulation in Sediments of the Rhine River. GeoJournal, 2, 108-118.
−	 Trojanowska, M. and Swietlik,R., 2020.
Investigations of the chemical distribution of
heavy metals in street dust and its impact on risk
assessment for human health, case study of Radom (Poland). Human and Ecological risk Assessment: An International Journal, 26:7, 1907-1926.
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کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی
و انطباق سطوح کلیدی سکانسی ،مطالعه موردی از سازند
سروک در یکی از میادین هیدروکربنی زاگرس
علی اسعدی(1و*) ،علی ایمن دوست ،2جواد هنرمند ،3ایرج عبدالهی فرد 4و امیدرضا سلمیان

5

1 .دکتری زمینشناسی نفت ،بخش علوم زمین ،شرکت مشاوران انرژی تهران ،ایران

2.کارشــناس ارشد چینهشناسی و فسیلشناســی ،بخش علوم زمین ،شرکت خدمات مهندسی نفت کیش،
تهران ،ایران

3.استادیار گروه زمینشناسی ،بخش علوم زمین ،پژوهشگاه صنعت نفت

4.دکتری تکتونیک ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران

5.کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف نفت ،دانشکده مهندسی معدن ،دانشگاه تهران ،ایران
تاریخ دریافت1401/01/24 :
تاریخ پذیرش1401/03/21 :

چکیده

شناســایی سطوح کلیدی سکانسی ،از بخشهای مهم در ارزیابی زمینشناسی مخازن هیدروکربنی است .سازند

ســروک با ســن آلبین باالیی-تورونین زیرین ،سنگ مخزن مهمی در ناحیه دشــت آبادان در جنوب غرب ایران
محســوب میشوند .در این مطالعه کارایی نمودار نرمال شــده تجمعی انحراف گاما ( )NCGDCدر شناسایی و

تفکیک ســکانسها و انطباق آنها در شــش چاه کلیدی در یکی از میادین بزرگ نفتی ناحیه دشت آبادان بررسی
شــده است .به این منظور ،سطوح کلیدی سکانســی تفکیک شده بر اساس توصیف مغزهها و پتروگرافی مقاطع

نازک میکروســکوپی ،با نتایج تفسیر نمودار  NCGDCمقایسه شده اســت .از دیدگاه چینهنگاری سکانسی و با

توجه به نتایج مطالعات زمینشناســی ،چهار سکانس رده سوم در سازند سروک شناسایی و توصیف شده است.

برخی از مرزهای سکانسی ،بهعنوان ناپیوستگیهای مهم توسط شواهد کارستی شدن ،برشی شدن و توسعه خاک

قدیمه مشخص میشوند .بهصورت کلی ،سطوح مثبت همراه با سطوح حداکثر غرقابی و سطوح منفی بر مرزهای

سکانسی منطبق است .مقایسه نتایج نشــان میدهد ،روش  NCGDCمیتواند بهصورت کارآمد در شناسایی و
انطباق سکانسها در محدوده یک میدان هیدروکربنی در مخازن مختلف کربناته و ماسهسنگی بهکاربرده شود.

واژههای کلیدی :چینهنگاری سکانسی ،دشت آبادان ،سازند سروک ،نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما.

مقدمه
چینهنــگاری سکانســی ،یکــی از شــاخههای مهــم
چینهشناســی است و کاربرد زیادی در تفسیر حوضه رسوبی
و شناسایی گســتره ،پهنهها ،کمربندهای مستعد از دیدگاه
* نویسنده مرتبطA.Asaadi@tehranenergy.com :

سنگ منشاء ،سنگ مخزن و پوش سنگ در مطالعات جامع
مخزنــی دارد ) .(Catuneanu, 2017در تعریف جدید که با
هــدف قدرت تفکیک و دقت باالتر در اســتفاده از دادههای
لرزهای برای تفکیک ســکانسها ارائه شده است ،بهصورت

کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی...

یــک چرخه از تغییر در الگوی بر انبارش که توســط رخداد

مقادیر و در کنار نتایج مطالعات زمینشناســی بهعنوان یک

سطوح کلیدی سکانسی در توالی سنگی مشخص میشود،

روش کاربردی در شناســایی ســکانسها و انطباق استفاده

تعریف شود ) .(Catuneanu, 2017در مطالعات چینهنگاری

شود .بهعبارتدیگر ،نرمال کردن نمودار انحراف گاما ،امکان

سکانسی از داد ههای با مقیاس مختلف شامل ،مقاطع نازک

انطباق و درک تغییرات نمودار و نقاط عطف آن را تســهیل

میکروسکوپی ،مغزهها ،نمودارهای پتروفیزیکی و نیمرخهای

میکند .در این تحقیق از نمودار نرمال شده تجمعی انحراف

لرزهای اســتفاده میشــود (Kadkhodaie and Rezaee,

گاما در سازند ســروک یکی از میادین هیدروکربنی ناحیه

2017; Tavakoli, 2017; van Buchem et al., 2010,

دشت آبادان بهمنظور شناسایی سکانس و انطباق آنها استفاده

) .2011در مطالعات چینهنگاری سکانسی و شناسایی سطوح

شده است .ابتدا از طریق توصیف مغزهها و پتروگرافی مقاطع

کلیدی ،اطالعات مغزه و مقاطع نازک میکروسکوپی بهعنوان

نازک ،سکانسها شناسایی و با سطوح کلیدی مشخص شده

دادههای مستقیم ،اطالعات ارزشــمندی فراهم میآورند.

از طریق نمودار  NCGDLمقایســه و در نهایت کارآیی این

(.)Hosseini et al., 2021; Assadi et al., 2016, 2018

روش در مطالعات چینهنگاری سکانسی ،ارزیابی شده است.

مغزهها عموما محدود به چاههای کلیدی و بهصورت ناپیوسته

نتایج این تحقیق میتواند در ارتباط با استفاده از نمودارهای

در دسترس بوده و بهمنظور آگاهی از چارچوب چینهشناسی

پتروفیزیکی در شناســایی سکانسها و انطباق بین چاههای

سکانسی در محدوده میدان ،میبایست از شواهد و دادههای

کلیدی اطالعات ارزشمندی فراهم آورد.

غیرمســتقیم از قبیل نمودارهای پتروفیزیکی استفاده شود

زمینشناسی ناحیهای

12

).(Kadkhodaie and Rezaee, 2017; Tavakoli , 2017

میدان مورد مطالعه در کمربند ساختاری دشت آبادان و

اســتفاده از نمودار گاما بهعنوان یک نمودار پتروفیزیکی

در حد فاصل دو ناحیه مهم هیدروکربنی دنیا ،شامل دزفول

رایج در عموم چاههای حفاری شده در میادین هیدروکربنی،

فروافتاده و حوضه مزوپوتامین عراق واقع اســت (شکل .)1

میتوانــد در مطالعــات چینهنــگاری سکانســی بهمنظور

ش شمال شــرقی صفحه عربی محسوب
دشــت آبادان بخ 

شناسایی سطوح کلیدی استفاده شود ;(Tavakoli , 2017

میشود و ویژگیهای زمینشناسی آن شباهت زیادی با حوضه

) .Ehrenberg and Svana, 2001نمــودار گاما با توجه به

مزوپوتامین عراق نشــان میدهد (Aqrawi and Badics,

تاثیر اندک از عوامل محیطی ،پایــداری در برابر فرآیندهای

) .2015; Abdollahie Fard et al., 2006این ناحیه ،یک

دیاژنزی و نیز فراهم بودن در بیشــتر چاههای حفاری شده

پهنه هموار ،مسطح و بدون رخنمون سازندها میباشد که تنها

در یک میدان ،بهصورت گســترده در مطالعات چینهنگاری

اطالعات حاصل از حفاری چاهها و دادههای ژئوفیزیکی به منظور

سکانسی استفاده میشــود ) .(Ainsworth, 2006توکلی

شناخت ویژگیهای مختلف زمینشناسی-مهندسی منطقه

) ،(Tavakoli , 2017در یــک مطالعه موردی بر روی توالی

در دسترس میباشــد).(Abdollahie Fard et al., 2006

پرمین-تریاس یکــی از میادین گازی خلیج فارس ،از نمودار

میادین بزرگ ناحیه دارای روند شمالی-جنوبی است و تصور

انحراف گاما 1بهمنظور شناســایی سکانسها استفاده کرد.

میشود ،شکلگیری آنها مرتبط با فعالیت دوباره گسلهای

او ابتــدا انحراف از میانگین را محاســبه و ســپس نمودار

پیسنگی قدیمی و بسته شدن نئوتتیسباشد (Abdollahie

تجمعی این انحراف را محاســبه و در برابر عمق رســم کرد

) .Fard et al., 2006توالی کرتاســه خاورمیانه میتواند به

( .)Tavakoli , 2017با اســتفاده از این روش و مقایســه

سه چرخه تکتونیکی-رسوبی بزرگ از قدیم به جدید شامل،

با نتایج توصیف مغزهها مشــخص شد که با استفاده از این

کرتاســه زیرین (نئوکومین-آپتین) ،کرتاســه میانی (آلبین-

روش ساده محاسباتی میتوان سکانسها و سطوح کلیدی

تورونین) و کرتاســه باالیی (کونیاسین-ماستریشــتین) بر

بهویژه مرز پرمین-تریاس را شناسایی کرد .این روش معرفی
شده ) ،(Tavakoli , 2017میتواند در صورت نرمالسازی

)1. Gamma Deviation Log (GDL
)2. Normalized Cumulative Gamma Deviation Log (NCGDL
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اساس دو ناپیوستگی ناحیهای آپتین پسین و تورونین میانی

 ،1399خشــنودکیا و همکاران  ،1398امیدی و همکاران،

تقسیمشود (شکل (Sadooni and Aqrawi, 2000; )a-2

 ،1397هنرمند و همکاران  .)1397در ناحیه دشــت آبادان،

) .Alsharhan and Nairn, 1997توالــی آلبین-تورونیــن

یک الیه آهک آرژیلیتی-شیلی با ضخامت حدود  15-10متر،

شامل دو سازند کژدمی و سروک و معادلهای آنها در صفحه

دو ســازند سروک و ایالم را از هم تفکیک میکند .این افق را

عربی است که بخش باالیی سکانس بزرگ مقیاس ناحیهای

با نام سازند یا بخش الفان و بهعنوان یک الیه پوشسنگی در

 AP8را تشکیل میدهد ( .)Sharland et al., 2001سازند

نظر میگیرند .سازند سروک در دشت آبادان حدود  700متر

سروک یکی از مخازن مهم حوضه زاگرس و خلیج فارس است

ضخامت دارد و رخسارههای رودیستدار بخش باالیی سازند

که از جنبههای زیســت چینهنگاری ،کیفیت مخزنی ،دیاژنز

(معادل با سازند میشریف) با ضخامت حدود  300متر از نظر

و ناپیوســتگیها بررسی شده اســت (کیانی فرد و همکاران

مخزنی مورد توجه میباشد (شکل .)b-2

شــکل .1موقعیت میدان مورد مطالعه در ناحیه دشــت آبادان ،که از نظر زمینشناســی بخشــی از حوضه مزوپوتامین محســوب میشود
) ،(Aqrawi and Badics, 2015موقعیت  6چاه مورد مطالعه در میدان مورد بررسی مشخص است

شــکل )a .2ســتون چینهشناســی توالی کرتاســه صفحه عربی و معادلهای ســازندها ،در ناحیه دشــت آبادان نشــان داده شــده است
( )b ،)Christian, 1997ستون سنگشناسی سازند سروک در میدان مورد بررسی مشخص شده است
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دادهها و روش مطالعه

گردید

یک پالتفــرم رمپ کربناته برای بخــش پایینی ارائه
) .(Assadi et al., 2016در این پالتفرم کربناته ،پنج کمربند

در این مطالعــه ،بهمنظور ارزیابی اســتفاده از نمودار

رخسارهای الگون ،شول-رودیست بایوستروم ،شیب ،دریای

 NCGDLدر تفسیر چینهنگاری سکانسی سازند سروک در

باز کمعمق و دریای باز عمیق شناسایی و تفسیر شده است.

یکی از میادین نفتی بزرگ ناحیه دشــت آبادان ،مجموعه

در این مقاله با توجه به هدف مطالعه از شــرح رخسارهها و

کامل از اطالعات شــامل نمودارهای پتروفیزیکی مرسوم،

توصیف آنها صرف نظر میگردد و تنها تصاویر میکروسکوپی

اطالعات مغزه و مقاطع نازک میکروســکوپی در شش چاه

از رخســارههای مختلف ارائه شــده اســت (شــکل.)3

کلیدی تلفیق شــده اســت .در این مطالعه از یک رویکرد

برای کســب اطالعات درباره ریزرخسارهها و محیط رسوبی

سیستماتیک استفاده شده است .ابتدا رخسارهها شناسایی

میتوان به مقاالت مرتبط در میدان مورد بررسی مراجعه کرد

و در قالب کمربندهای رخسارهای تفسیر شده است .با توجه

( .)Assadi et al., 2016, 2018برای درک بهتر تغییرات

به اهمیت ســطوح ناپیوســتگی در تفکیک سکانسها ،دو

رخسارهای سازند سروک در میدان مورد بررسی ،در جدول

ناپیوستگی مرز سنومانین-تورونین و تورنین میانی بر اساس

 1خالصهای از ویژگی آنها ارائه شده است.

توصیف مغزهها توصیف شــده اســت .بهمنظور شناسایی
ســکانسها و ارائه چارچوب چینهنگاری سکانسی از مدل
واگنر و ویل )(Vail, 1991; van Wagoner et al., 1990

سطوح ناپیوستگی سازند سروک

سازند سروک در ناحیه دشت آبادان بر اساس مطالعات

استفاده شد .بر اساس این مدل ،یک سکانس با شناسایی

بایواستراتیگرافی به سن سنومانین-تورونین آغازین دانسته

دو سطح کلیدی سکانسی 1و حداکثر غرقابی 2مشخص و با

شــده اســت ( .)Assadi et al., 2016دو ناپیوســتگی

دو سیستم تراکت پیشــرونده 3و تراز باال  4معرفی میشود.

مهم بهعنوان مرزهای سکانســی قابل انطبــاق ،در توالی

سپس بهمنظور ارزیابی کارایی استفاده از نمودار NCGDL


سازند ســروک در ناحیه دشــت آبادان معرفی شده
است

که با اســتفاده از نمودار گاما محاسبه میشود ،در تفکیک

) .(Assadi et al., 2016, 2018رخداد این ناپیوستگیها

ســکانسها و انطباق ســطوح کلیدی ،نتایج این روش با

نقش مهمی در توزیع فرآیندهای دیاژنزی انحالل و سیمانی

سکانسهای مشخص شده از طریق مغزهها و مقاطع نازک

شدن دارد .شواهد دو ناپیوستگی مرز سنومانین-تورونین و

مقایسه شده است .در زون  NCGDLبر اساس نقاط عطف

توررونین میانی بر روی مغزهها و مقاطع نازک میکروسکوپی

منحنی ،انطباق ســکانسها در محل چاه انجام میشود.

نشان داده شده است (شکل  .)4این سطوح ناپیوستگی در

نهایت بر اساس میزان انطباق سطوح کلیدی مشخص شده

زیر بهصورت خالصه شرح داده شده است.
ناپیوستگی مرز سنومانین-تورونین  :این ناپیوستگی

از طریق تفسیر نمودار NCGDLبا سکانسها ،نتیجهگیری

5

درباره کارآیی این روش مشخص میشود.

بهعنوان یــک رخنمون کوتاه مدت6بــا ماهیت تکتونیکی

بحث

مشــخص میشــود (Navidtalab et al., 2016; Assadi
).et al., 2016; Rahimpour-Bonab et al., 2013

رخسارهها

ماهیــت تکتونیکی این ناپیوســتگی ،توســط بــاال بودن

رخسارهها ،محیط رسوبی و چینهنگاری سکانسی سازند

ســطح جهانی آب دریا در مرز سنومانین-تورونین (منطبق

سروک در ناحیه دشــت آبادان در میدان مطالعه بهصورت

شــود

بــا رویــداد بیاکســیژنی اقیانوسها) تفســیر می

دقیق بررسی شده است (.)Assadi et al., 2016, 2018

)1. Sequence boundary (SB
)2. Maximum flooding surface (MFS
)3. Transgressive system tract (TST
)4. Highstand system tract (HST
5. Cenomanian-Turonian disconformity
6. Short-lasted subaerial exposure

بر این اســاس دو پالتفرم کربناته با ماهیت متفاوت معرفی
شــد .یک پالتفرم شــلف کربناته برای نهشت بخش باالیی
ســازند سروک (با توســعه رخسارههای رودیســت دار) و
18
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شکل  .3تصاویر مقاطع نازک میکروسکوپی از انواع رخسارههای شناسایی شده در سازند سروک در میدان مورد بررسی نشان داده شده است،
(تصاویر  b-cدر  XPLو سایر تصاویر در  PPLتهیه شده است( ،نشانههای اختصاری بر اساس  :Oliالیگوستژین :Eh ،اکینودرم :Rd ،رودیست،
 :Bvدوکفهای :Pl ،پلوئید :Bf ،فرامینیفرهای بنتیک :Al ،آلوئولین :Co ،مرجان :Gs ،گاستروپود :Mi ،میلیولید :Nz ،نزازاتا))

;(Navidtalab et al., 2016; Assadi et al., 2016

میباشــد ) .(Navidtalab et al., 2016بــا این وجود در

) .Vincent et al., 2015این ســطح بر اســاس مطالعات

میادین هیدروکربنی ناحیه دشــت آبادان ،به دلیل توسعه

پتروگرافی و توصیف مغزهها ،توسط شواهدی مانند برشهای

و گســترش آن در تمــام چاهها و نیز خاکزایی گســترده،

ریزشــی-انحاللی و توسعه خاک قدیمه شــناخته میشود

باشد
احتماال مدت زمان رخنمون تحت الجوی بیشــتر می 

(شکل .)3a-c-eدر زیر این سطح ناپیوستگی عموما انحالل

).(Assadi et al., 2018, 2016

و نیز سیمانی شدن گســتردهای مشاهده شود .طول مدت

ناپیوستگی تورونین میانی :1این ناپیوستگی با توجه به

رخنمون تعیین شــده برای این ســطح توســط مطالعات

انطباق آن با پایینافتادگی جهانی سطح آب دریا در تورونین

ایزوتوپ استرانســیوم در آن نواحی حدود  0.5میلیون سال

1. Mid-Turonian disconformity
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جدول .1خالصهای از ویژگیهای رخســارهای سازند ســروک در میدان مورد مطالعه نشان داده شده است( ،نشانههای اختصاری،
ف :فراوان ،ر :رایج ،ن ،نادر)
اجزاء
اسکلتی

غیر اسکلتی

انرژی
محیط

زیر محیط
رسوبی

شماره

ریز رخساره

اندازه
دانهها

جورشدگی

-

خیلی پایین

دریای باز
عمیق

1

مادستون-وکستون با
فرامینیفرهای
پالژیک

لوتایت

-

فرامینیفرهای پالنکتونیک مختلف (ف)،
اسپیکول
اسفنج (ف) ،خردههای اکینودرم (ن)

2

پکستون-وکستون دارای
فرامینیفرهای بنتیک و
پالژیک

آرنایت

متوسط

الیگوســتژین (ر) ،روتالیا (ر) ،دایسیکلینا
(ر) ،نزازاتا
(ن) ،خردههای اکینودرم (ف) ،خردههای
رودیست
و دوکفهای (ر) ،اسپیکول اسفنج (ن)

پلوئید (ر)

متوسط-
پایین

دریای باز
کم عمیق

3

پکستون-بایوکالستی
اکینودرم دار

آرنایت

متوسط

اکینــودرم (ف) ،بریوزوئرها (ر) ،خردههای
رودیست و دوکفهای (ر) ،آلوئولین (ن)

پلوئید (ن)

متوسط-
پایین

دریای باز
کم عمیق

4

فلوتستون-وکستون
دارای اجزاء فسیلی
حمل شده

رودایت

ضعیف

خردههای رودیســت (ف) ،بریوزوئرها (ر)،
پلوئید (ر)-
اکینودرم (ر)،
اینتراکلست
خردههای دوکفــهای (ر) ،آلوئولین (ن)،
(ر)
رودیست (ن)

متوسط-
باال

شیب

5

رودستون-پکستون
بایوکالستی

رودایت

ضعیف

خردههای رودیست (ف) ،اکینودرم (ف)،
دوکفهای (ر)،
بریوزوئرها (ر) ،رودیست (ن)

_

متوسط-
باال

شیب

6

باندستون رودیستی

رودایت-
آرنایت

ضعیف

رودیســت (ف) ،خردههــای رودیســت و
دوکفهای (ر)،
فرامینیفرهای بنتیک (ر) ،گاستروپود (ر)،
جلبک سبز (ر)

پلوئید (ر)

باال

7

گرینستون-رودیستی
بایوکالستی

آرنایت

خوب

رودیست (ف) ،فرامینیفرهای بنتیک (ر)،
پلوئید (ن)
اکینودرم (ر)،
خردههای رودیست و دوکفهای (ر)

باال

شول

8

گرینستون
پکستون با فسیلهایبنتیک کوچک

لوتایت

خوب

میلیولیــد (ف) ،فرامینیفرهــای بنتیک
کوچک (ف)
 ،فرامینیفرهای بنتیک بزرگ (ن)

پلوئید (ف)

باال

شول

9

پکستون بایوکالستی
آلوئولین دار

آرنایت

متوسط

آلوئولینهــا (ف) ،کریزالیدیــن (ر)،
اوربیتولین (ر) ،میلیولید
(ر) ،گاســتروپود (ر) ،دایســیکلینا (ر)،
جلبک (ر)

پلوئید (ر)

متوسط

متوسط

آلوئولینها (ف) ،مرجان (ف) ،خردههای
رودیست
و دوکفهای (ف) ،کریزالیدین (ر) ،گاستروپود پلوئید (ن)
(ر)،
جلبک (ر) ،نزازاتا (ن) ،میلیولید (ن)

متوسط

متوسط

ضعیف

10

آرنایت-
وکستون-فلوتستون
بایوکالستی دارای مرجان رودایت

11

مادستون-وکستون
بایوکالستی فرامینیفردار

لوتایت

12

مادستون
میلیولید دار

لوتایت

ریفهای
پراکنده

الگون

الگون

میلیولید (ف) ،تکستوالریا (ر)،گاستروپود
(ر) ،دایســیکلینا (ر) ،فرامینیفرهــای
بنتیک بزرگ (ر) ،خردههای رودیست (ر)،
دوکفهای (ن)

پلوئید (ر)

پایین

الگون

میلیولید (ف) ،تکستوالریا (ر) ،اسپیکول
اسفنج (ر) ،استراکود (ر) ،فرامینیفرهای
بنتیک بزرگ (ن) ،خردههای رودیست (ن)

-

خیلی پایین

الگون

20

علی اسعدی و همکاران

میانی،گسترشناحیهایداردوبهعنوانیکناپیوستگیطوالنی

کنیاســین ،و نیز ضخامت کمتر خاک قدیمه ،مدت زمان

مدت 1شناخته میشود (Assadi et al., 2016; Navidtalab

رخنمون تحت الجوی نســبت به نواحی فــارس و دزفول

).et al., 2016; Rahimpour‐Bonab et al., 2013

فروافتاده کمتر میباشــد ).(Assadi et al., 2018, 2016

مدت رخنمون توســط مطالعات ایزوتوپ استرانســیوم در

این ناپیوستگی توسط شواهدی از قبیل تشکیل نودولهای

نواحی دزفول فروافتاده و فارس از حدود  4/5تا  13میلیون

آهن و منگنز ،اکسید آهن و خاک قدیمه شناسایی میشود

ســال در نظر میگیرنــد ( .)Navidtalab et al., 2016در

(شکل .)3b-d-f

ناحیه دشــت آبادان با توجه به گسترش سازند الفان با سن

شکل  .4تصاویر مغزه ( ،)a-bمقاطع نازک میکروسکوپی ( )c-dو اسکن آنها ( )e-fاز شواهد دو سطح ناپیوستگی در بخش باالیی سازند سروک،
 )a-c-eناپیوستگی مرز سنومانین-تورونین )b-d-f( ،ناپیوستگی تورونین میانی( ،نشانههای اختصاری بر اساس  :Fpپیزولیت آهن :Scb ،خاک
قدیمه :Pa ،خاک قدیمه)

سکانسهای سازند سروک

رســوبات عمیق حوضــهای میباشــد و با اجزاء فســیلی

ســازند سروک در میدان مورد بررسی بر اساس توصیف

الیگوستژین و هدبرژال مشخص میشوند .سطح غرقابی این

مغزهها ،مطالعات پتروگرافی و شواهد نمودارهای پتروفیزیکی

سکانس توسط حداکثر عمیق شدگی و میزان باالی نمودار

میتواند به چهار ســکانس رده سوم تقســیم شود .در زیر

گاما مشخص میشود ( .)MF2این سطح میتواند معادل با

بهصورت خالصه توضیح داده شده است (شکل .)5

 )Sharland et al., 2001( K120در سایر بخشهای صفحه

ســکانس  :1مرز سکانســی قاعــده بهاحتمــال زیاد

عربی باشد .مرز سکانسی باالیی و محدودکننده این سکانس

ســطح سکانســی در درون ســازند کژدمی قرار دارد و مرز

احتماال منطبق بر ناپیوستگی سنومانین میانی است.

سکانســی باالیــی آن محدود به ناپیوســتگی ســنومانین

سکانس  :3این ســکانس با سن ســنومانین باالیی،

آغازین در راس کربناتهای معادل با ســازند مادود اســت

عموما بخش مخزنی سازند ســروک را شامل میشود .مرز

) .(Assadi et al., 2016ســطح حداکثر غرقابی منطبق بر

زیرین این سکانس ناپیوستگی سنومانین میانی و مرز باالیی

عمیقترین رخساره در قاعده سازند سروک ( )MF1و رخساره

به ناپیوســتگی ســنومانین-تورونین ختم میشود .در این

الیگوســتژین است .این ســطح میتواند منطبق بر K110

سکانس دو ناحیه واریزه رودیستی با ضخامت حدود  80متر

( )Sharland et al., 2001در سایر بخشهای صفحه عربی

مشاهده میشــود و به دلیل تخلخل-تراوایی باال توالیهای

باشد سن این سکانس سنومانین زیرین دانسته شده است.
ســکانس  :2سیســتم تراکت پیشرونده این سکانس

1. Long-lasted subaerial exposure

21

کاربرد نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما در شناسایی و انطباق سطوح کلیدی سکانسی...

مهم مخزنی را تشکیل میدهند .سن این سکانس سنومانین

دارد .مرز زیرین این سکانس به ناپیوستگی مرز سنومانین-

باالیی میباشد و میتواند معادل با سازند میشریف در حوضه

تورونین و مرز باالیی توسط ناپیوستگی ناحیه تورونین میانی

مزوپوتامین عراق باشد.

مشخص میشود .سکانس تورونین یک سکانس محلی و در

ســکانس  :4این ســکانس با ضخامت حدود  25متر

برخی از میادین هیدروکربنی حوضه زاگرس به دلیل رخداد
ناپیوستگیها مشاهده نمیشود.

کمترین ضخامت را در بین ســکانسهای شناســایی شده

شکل  .5چهار سکانس شناسایی شده در سازند سروک و پاسخ نمودارهای پتروفیزیکی در چاه کلیدی  Cنشان داده شده است

نمودار  NCGDLو چینهنگاری سکانسی

با تغییرات رخسار های ،در مطالعات چینهشناسی سکانسی
مورد استفاده قرار میگیرند .از بین نمودارهای پتروفیزیکی،

نمودارهای پتروفیزیکی بــه دلیل فراهم بودن در عموم

به دلیل حساســیت کمتر نســبت به فرآیندهای دیاژنزی،

چاههای حفاری شــده در میدان و نیز ارتباط قابل تفســیر
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نمودار گاما و طیفی گاما 1در شناسایی و تفسیر سطوح کلیدی

بر اساس تفسیر چینهشناسی و مقایسه با نتایج توصیف

سکانســی ( )MFS-SBبیشــتر مورد توجه قرار میگیرند.

مغزهها ،عموما ســطوح  NSدر بیشتر موارد منطبق بر مرز

نمودار انحــراف از میانگین گاما میتواند بهصورت ســاده

سکانسی و در مقابل سطوح  PSمنطبق بر سطوح حداکثر

و کاربردی اطالعات ارزشــمندی در ارتباط با سطوح مهم

غرقابی است .با این وجود قبل از تفسیر چینهنگاری سکانسی

چینهشناسی سکانســی فراهم آورد (.)Tavakoli, 2017

بر اســاس سطوح  ،PS-NSالزم اســت با اطالعات مغزه و

نمودار نرمال شده تجمعی انحراف گاما ،بهصورت کاربردی

سکانسهای رسوبی حاصل از تفسیر اطالعات زمینشناسی

میتواند در شناســایی و انطباق سکانسها استفاده شود.

منطبق شود .تفسیر چینهنگاری سکانسی و انطباق سطوح

روند محاســبه نمودار از طریق نمودار گاما نشان داده شده

 NS-PSبــا مرزهای سکانســی و ســطوح حداکثر غرقابی

است (شــکل  .)6ابتدا میانگین نمودار گاما در یک سازند

بهصورت خالصه نشان داده شــده است (شکل  .)7نتایج

یا یک توالی مورد بررســی محاسبه میشود .سپس میزان

مقایسه چاه کلیدی  Cبا بیشترین میزان مغزه همراه با سطوح

انحراف از میانگین نمودار گاما مشخص میشود که میتواند

کلیدی مشخص شده از طریق نمودار  NCGDLنشان داده

مقادیر مثبت یا منفی داشته باشد .سپس با توجه به اینکه

شده است (شــکل  .)8نتایج نشان میدهد که تطابق بین

مقادیر تجمعی انحراف از میانگین روند تغییرات را بهتر نشان

سکانسهای تفکیک شده از طریق مطالعات مغزه و تفسیر

میدهد ،از مقدار تجمعی اســتفاده میشــود .در نهایت با

نمودار گاما بر اساس روند تغییرات انحراف معیار مشخص و

توجه به اینکه هدف ما استفاده از مقادیر تجمعی انحراف در

قابل مالحظه است .در این مطالعه تفسیر نمودار NCGDL

انطباق در چاههای مختلف است ،از مقادیر نرمال شده که

گاما در یک شــش چاه کلیدی مورد بررســی انجام و منجر

مقادیر بین صفر تا یک را نشان میدهد .این مقادیر بهصورت

به تفکیک  6مجموعه ســطح  NS-PSشد .به این صورت

یک الگ پیوسته در هر  0.15سانتیمتر (فاصله نمونهگیری

که تمام نقاط عطف مهم در نرمافزار شناســایی و مشخص

الگ) ثبت میشود .تغییرات مقادیر  NCGDLاز صفر تا یک

شدند .در کنار سطوح تفسیر شده بر اساس تغییرات نمودار

و به دو صورت مثبت 2و منفی 3دیده میشــود .نقاط عطف

 NCGDLسطوح سکانسی و مرزهای  SB-MFSشناسایی

منحنــی که روند تغییرات را مشــخص میکند ،در انطباق

شده از طریق مغزهها نیز ارائه شدند (شکل .)9

چینهشناسی استفاده میشود.

شــکل  .6روند محاسباتی تعیین نمودار  NCGDLمشخص شده است .مبنای محاسبه اصلی این نمودار بر اساس انحراف از میانگین نمودار
گاما است
1. GR-CGR-SGR
)2. Positive Surfaces (PS
)3. Negative Surfaces (NS
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شکل  .7ارتباط سطوح شناسایی شده از طریق نمودار  NCGDLو نقاط عطف آن ( )NS-PSو سطوح کلیدی سکانسی ( )SB-MFSمشخص
شده است ،مرزهای سکانسی میتواند منطبق بر  NSو سطوح حداکثر غرقابی منطبق بر  PSمیتوان در نظر گرفت

شکل  .8مقایسه سطوح کلیدی سکانسی مشخص شده از طریق تفسیر نمودار گاما ( )NCGDLو چارچوب چینه نگاری سازند سروک از طریق
تلفیق اطالعات زمینشناسی نشان داده شده است
24
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شکل  .9انطباق سطوح کلیدی سکانسی سازند سروک در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان از طریق منحنی  NCGDLنشان داده شده
است ،نتایج نشان میدهد که نقاط عطف منحنی میتواند در انطباق سکانسها استفاده شود

نتیجهگیری

و کمعمق شدگی رخسارهها ،ســکانسها شناسایی و

نتایــج زیر از ارزیابی کاربرد نمودار نرمال شــده تجمعی

تفسیر شد .بر این اساس در سازند سروک چهار سکانس

انحراف گاما در مطالعات چینهنگاری سکانســی ،در توالی

رده سوم شناسایی شد .ســکانس  3سازند سروک ،با

کربناته سازند سروک با سن آلبین باالیی-تورونین پیشین در

توسعه عمده رخسارههای رودیستی ،ناحیههای تولیدی

یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان ،حاصل شد.

مخزن محسوب میشوند.

1.1دو ناپیوســتگی مشخص در بخش باالیی سازند سروک

 4.4بر اساس تحلیل نمودار گاما و محاسبه ،نمودار نرمال

با سن مرز سنومانین-تورونین و تورونین میانی از طریق

شده تجمعی انحراف گاما  12سطوح کلیدی  PSو NS

شواهدی از قبیل کارستی شدن ،بررسی شدن ،توسعه

شناســایی و میزان انطباق آنها با ســطوح SB-MFS

خاک قدیمه مشخص میشود .این سطح ناپیوستگیها

بررسی شــد .نتایج نشــان داد بهصورت کلی مرزهای

بهعنوان مرزهای سکانســی مهم و قابل انطباق ،نقش

سکانســی منطبق بــر برخی ســطوح  NSو در مقابل

مهمی در خواص مخزنی ،محیط رســوبی ،و تاریخچه

ســطوح حداکثر غرقابی منطبق بر سطوح  PSاست .بر

تکتونیکی در میدان مورد بررسی داشته است.

این اساس ســطوح ,NS-100, NS-200, NS-500

2.2مطالعات رخســارهای منجر به شناسایی  12ریزرخساره

منطبق بر مرزهای سکانســی و سطوح PS-200, PS-

در زیرمحیطهای الگون ،شول-بایوســتروم رودیستی،

 500-PSبر سطوح حداکثر غرقابی منطبق است .قبل

شیب و بخشهای کمعمق و عمیق دریای باز میشود.

از تفسیر سکانسها از طریق نمودار  NCGDLضروری

رخسارههای رودیستدار ســازند سروک ،رخسارههای

اســت ســطوح کلیدی مشخص شــده از طریق نتایج

مخزنی و تولیدکننده هیدروکربن محسوب میشوند.

مطالعات زمینشناسی مقایسه و راستیآزمایی شوند.

3.3بر اساس مطالعات رخســارهای و روند تغییرات عمیق
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تاریخ دریافت1401/01/15 :
تاریخ پذیرش1401/04/15 :

چکیده

رســوبات پالئوسن-میوســن در ناحیه مرکزی دشــت گرگان برای ارزیابی سنگشناســی و زیستچینهنگاری و

بازسازی جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت .بر اساس الگوی توزیع نانوفسیلهای آهکی
نهشتههای معادل الیههای فرام دارای سن پالئوسن باالیی-ائوسن و رسوبات بخش باالیی سری میکوپ و دیاتومه

به سن میوسن میانی-باالیی شناسایی شده است .مطالعه نانوفسیلهای آهکی در ناحیه مورد مطالعه وجود یک
ناپیوستگی اصلی در بین نهشتههای پالئوسن-ائوسن در زیر و نهشتههای میوسن میانی-باالیی در باال را مشخص

کرده است و همزمان با واقعه برخوردی صفحات آفریقا-عربی و اوراسیا و باالآمدگی رشته کوههای حاشیه حوضه

خزر شــامل کپه داغ و البرز است .توزیع نانوفسیلهای آهکی نشاندهنده وجود ارتباط بین حوضه خزر با دریای

مدیترانه در ابتدای میوسن میانی و نبود ارتباط بین این حوضهها در میوسن میانی و باالیی است .خطوط لرزهای
تفســیر شده افزایش ضخامت رســوبات و فضای رسوبگذاری از شرق به غرب را نشــان میدهد .وجود فضای

رســوبگذاری بیشــتر از شرق به غرب سبب شده است تا با باالآمدگی رشته کوههای کپه داغ و البرز شرقی ابتدا

ناحیه شــرقی از آب خارج شود و ســپس با ادامه روند باالآمدگی بخشهای مرکزی و شرقی این ناحیه نیز از آب

خارج شــوند .این تفســیر با توجه به نبود رسوبات پالئوسن-ائوسن و وجود رسوبات کرتاسه در زیر ناپیوستگی در
بخش شرقی دشت گرگان و وجود رسوبات پالئوسن-ائوسن در زیر ناپیوستگی در ناحیه مورد مطالعه تایید میشود.
واژههای کلیدی :پاراتتیس ،جغرافیای دیرینه ،حوضه خزر جنوبی ،دیاتومه ،نانوفسیل.

مقدمه
حوضه خزر کــه از جمله حوضههای بااهمیت به لحاظ
وجود منابع هیدروکربنی تایید شــده اســت و در تاریخچه
* نویسنده مرتبطm.sharafi@hormozgan.ac.ir :

پیدایش و تکامل خود پیچیدگیهای منحصر به فردی را نشان
میدهد .این حوضه با توجه به محصور بودن بین مجموعه
رشــته کوههای پیرامونی از جمله البرز ،کپه داغ و قفقاز در
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بازههای زمانی متعدد حاوی رســوبات غنــی از مواد آلی و

شــد ) .(Vincent et al., 2005حوضه پاراتتیس در بخش

پیریت اســت و بهعنوان سنگ منشا (مانند الیههای فرام و

شرقی متشکل از سه حوضه دریای سیاه ،دریای خزر و دریای

میکوپ) شناخته شدهاند ) .(Popov et al., 2004تهنشینی

آرال میباشد ) .(Popov et al., 2004تشکیل حوضه خزر به

این رســوبات غنی از مواد آلی بهطور معمول با افزایش نرخ

توسعه دریای کاسپین اولیه و درنتیجه وقایع ریفتی و توسعه

کوهزایی و قطع ارتباط با دریاهای آزاد و ایزوله شدن حوضه

حوضههای پشت قوسی در تراف قفقاز بزرگ در زمان ژوراسیک

خزر همزمان میباشد ) .(Abdullayev et al., 2010عالوه

تا ائوسن نسبت داده شــده است).(Brunet et al., 2003

بر این بیشــتر رسوبات سیلیســی-آواری که در بخشهای

در زمان پالئوســن تا ائوســن صفحه ایران در بخش جنوبی

کمعمق حوضه خزر تهنشــین شــدهاند دارای خصوصیات

اقیانوس نئوتتیس قرار داشته است .به دنبال توسعه یک رژیم

مخزنی اثبات شدهاند بهطوریکه اکتشاف و استخراج نفت

فشارشــی بر حوضة خزر جنوبی که از زمان ائوسن-باالیی-

از این حوضه از قرن گذشته در کشور آذربایجان شروع شده

الیگوســن زیرین و با شدت بیشــتر از میوسن زیرین در این

است و تاکنون نیز ادامه دارد ).(Abdullayev et al., 2010

ناحیه حاکم میباشد مجموعه رشته کوههای آلپی شامل کپه

بهدلیل اهمیت باالی این حوضه تاکنون مطالعات متعددی

داغ ،البرز ،قفقاز بزرگ و تالش با ســرعت زیاد رشد کرده و

بر روی رسوبشناســی ،دیرینهشناسی ،ارزیابی ویژگیهای

موجب تشکیل و سپس جدایش زیرحوضههای پاراتتیس از

رســوبات به لحاظ ســنگ منشــا و خصوصیات مخزنی و

حوضه مدیترانه شــده است ) .(Brunet et al., 2003بدین

بهطور کلی تاریخچه زمینشناسی حوضه خزر در کشورهای

ترتیب بازههای زمانی که با قطع ارتباط حوضه خزر (و بهطور

همجوار ماننــد آذربایجان و ترکمنســتان صورت می 
گیرد

کلی حوضه پاراتتیس شرقی) با دریای مدیترانه و آبهای آزاد

) Abdullayev et al., 2010؛.(Popov et al., 2004

همراه بوده است ،با تهنشینی رسوبات غنی از مواد آلی مانند

بــا وجود اهمیت بســیار زیــاد و وجود توالیهای ســنگ

ســریهای دیاتومه و میکوپ (الیگوسن-میوسن) مشخص

منشــا و سنگ مخزن متعدد اثبات شــده در حوضه خزر و

میشود ) .(Popov et al., 2004تهنشینی این رسوبات غنی


وجود چاههای اکتشــافی در فاصله بســیار نزدیک به
ایران

از مواد آلی و همچنین تهنشینی رسوبات دلتایی-دریاچهای

(در کشــورهای همجوار) ،اما در ایران حتی مطالعات اولیه

با تخلخل و تراوایی باال منجر به تشــکیل سیستمهای نفتی

زمینشناسی نیز در این حوضه بهصورت پراکنده وجود دارد

متعدد مانند سیستم هیدروکربنی الیگوسن-پلیوسن متشکل

(شرفی و همکاران 1400 ،1398 ،الف و ب) .از اینرو در این

از توالیهای میکوپ-دیاتوم-سریهای تولیدی در این حوضه

مطالعه برای اولین بار به ارزیابی ویژگیهای سنگشناسی و

شــده اســت ) .(Abdullayev et al., 2010در نهایــت و

تعیین ســن نسبی و شرایط جغرافیای دیرینه بخش جنوب

همزمان به تهنشینی سازند آپشرون منطبق با فاز آخرین فاز

شرقی حوضه خزر جنوبی در زمان تهنشینی رسوبات معادل

فشردگی عربی دریای خزر به شــکل کنونی ایجاد میشود

الیههای فرام تا دیاتومه پرداخته شــده اســت .اطالعات و

) .(Popov et al., 2004برش مورد مطالعه در دشت گرگان

نتایج بهدســتآمده در این تحقیق چارچوب رسوبشناسی

در عرضهای جغرافیایی ' 56° 04'-53° 51شرقی و '-36° 24

و دیرینهشناسی اولیهای برای ارزیابی ویژگیهای حوضه خزر

' 36° 05شمالی و بین دریای خزر در غرب ،دامنه شمالی البرز

جنوبی در اختیار زمین شناسان قرار خواهد داد.

در جنوب و جنوب شــرقی و کمربند چینخورده کپهداغ در

زمینشناسی و موقعیت جغرافیایی گستره

سمت شرق و حوضه ترکمنستان در شمال واقع شده است

1

(شکل  .)1برش زیرسطحی مورد مطالعه دربرگیرنده رسوبات

اقیانوس نئوتتیس در پایــان تاریخچه تکامل خود و در

معادل الیههای فرام تا دیاتومه اســت و دارای ضخامت 430

اثر همگرایی بین صفحات هند و اوراســیا در ائوسن باالیی-

متر میباشد .مرز زیرین این رسوبات مشخص نیست (حفاری

الیگوســن ،به دو حوضه مدیترانه و دریای پاراتتیس تقسیم

1. Late Arabian compression
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نشــده) و مرز باالیی که از نوع فرسایشی است و با یک افق

نوری 2و بزرگنمایی  1000برابر در آزمایشــگاه چینهشناســی

کنگلومرایی مشخص میشود و به نهشتههای معادل چلکن

پژوهشگاه صنعت نفت مورد مطالعه قرار گرفت .حفظشدگی

ختم میشود.

نانوفســیلها در توالی مورد مطالعه ضعیف تا خیلی ضعیف
لهای آهکی از نظر فراوانی به سه رده
میباشــد .نانوفســی 

روش مطالعه

کمیاب (یک گونه در بیشــتر از  50میدان دید) ،اندک (یک

این مطالعه بر روی یک برش زیرسطحی به ضخامت 430

گونــه در دو تــا  50میدان دید) و معمــول (یک تا  10گونه

متر در ناحیه مرکزی دشت گرگان متمرکز است (شکلهای

در هر میدان دید) ،تقســیم میشوند .به دلیل تعداد باالی

 1و  .)2مطالعه رسوبشناســی توالی مورد مطالعه بر روی

گونههای حمل شــده نابرجا و بهمنظور مشاهده گونههای

خردههای حفاری و با اســتفاده از شستشــوی نمونهها و

ظریف برجا ،هر اسالید حداقل به مدت 30دقیقه مطالعه شد

بهکارگیری یک سری شــش عددی الک و با روش مطالعه

) .(Bown, 2016در نمونههای آواری تعداد باالی نمونههای

پتروگرافی اســتاندارد صورت میگیرد .تعداد  120نمونه از

نانو فسیلی (با توجه به احتمال باالی وجود نمونههای حمل

رخسارههای مارنی ،آهکی ،مادســتون و ماسهسنگ برای

شده) در نمونه ،بهطور قطع ،سن الیه را مشخص نمیکند.

مطالعات بیوستراتیگرافی نانوفســیلهای آهکی ،به روش

نمونههای فسیلی حمل شده در بخشهای پایینی توالی که

اسمیر(Bown, 1998; Young, 1998; Trenkwalder 1

شیلی و کربناته اســت نیز مانعی برای مشاهده نمونههای

) et al., 2008آمادهسازی شده و اسالیدها با میکروسکوپ

برجا اســت که ظریف و شکننده هستند .در این حالت باید

شکل  .1نقشه راههای دسترسی برش مورد مطالعه در دشت گرگان
1. Smear Slide technique
2. Nikon LV100 Pol
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هر اســاید حداقل به مدت نیم ساعت در زیر میکروسکوپ

بر اســاس زون گستره تاکســون ،1زون گستره تالقی ،2زون

مطالعه شــود تا در شــرایط سنگشناسی که حفظشدگی

زیریــن  ،زون باالیی و زون گســتره ناتمام تعریف شــده

کم است (با فراوانی بسیار پایین دیده میشوند) نمونههای

اســت ) .(Raffi et al., 2016در محیطهــای آواری و

3

4

5

سیســتمهای رســوبی نیمه باز معمو ًال از گروههای فسیلی

ظریف که جدیدتر و نشــاندهنده ســن واقعی الیه رسوبی
هســتند ،شناسایی شــوند .برای مطالعات تاکسونومی ،بر

دیگر مانند روزنداران پالنکتون ،پالینومورف و اســتراکود

اساس الگوهای ارائه شده توسط Martini (1971)، Perch-

استفاده میشود .در مورد حوضه خزر استفاده از استراکود

)Nielsen (1985)، Bown (1998)، Raffi et al. (2003

متداولتر میباشد (برای مثال Yasini,1986; Boomer et

و ) Young et al. (2017عمل شده است.

 .)al., 1996, 2005مطالعه گروه فســیلی استراکود نیز در

سنگشناسی

این حوضه با مشکالتی همراه است (.)Schorniko, 2011
توالی مورد مطالعه که دربرگیرنده نهشــتههای پالئوسن تا

رسوبات معادل الیههای فرام در ناحیه مورد مطالعه به

معادل سازند مایکوپ است دارای فسیلهای بازنهشته شده

ضخامت  425متر متشکل از شیلهای آهکی تیره رنگ حاوی

کرتاســه با فراوانی باال است ،بهطوریکه در برخی گروههای

مواد آلی با میان الیههای بسیار نازک الیه ماسهسنگ آرکوزی

فســیلی مانند روزنداران پالنکتون و استراکود ،فقط اجزا

سفید تا خاکستری و ســنگآهک ناز الیه است (شکل.)2

فســیلی بازنهشته شــده شناسایی شده اســت .در همین

در بخش باالیی این مجموعه ســنگآهکهای متوسط الیه

ارتباط مطالعات نانوفســیلهای آهکی در رسوبات آواری و

ســفید تا کرم رنگ حــاوی روزنداران بنتیک و اائید ظاهر

ســنگهای کربناته حاوی قطعات بازنهشته شده در برخی

میشــود .مجموعه معــادل میکوپ-دیاتومه در برش مورد

نقاط دنیا برای تعیین ســن استفاده شده است (برای مثال

مطالعه  132متر ضخامت داشــته و با الیههای کنگلومرا و

 Trenkwalder et al., 2008؛ )Mikes et al., 2008و در

ماسهسنگ با ترکیب لیت آرنایت فلدسپات دار شروع میشود

مطالعه حاضر نیز در حوضه خزر جنوبی انجام شــده است.

(شــکل  .)2این مجموعه در ادامه به ترتیب از پایین به باال

در این رســوبات تعیین سن براســاس بازه سنی هر یک از

متشکل از شیل الیه الیه/رس سنگ ،تناوب ماسهسنگ با

گونههای نانوفسیلی بهتنهایی صورت میگیرد .نانوفسیلهای

ترکیب لیت آرنایت تا آرکوز و شیل/مادستون ارغوانی/قهوهای

آهکی کرتاســه با فراوانی معمول 6شامل گونههای بلند بازه

است و بهطرف باال بر ضخامت رخسارههای مادستون افزوده

مانند  Watznaueria barnesiaeو گونههای مشخصکننده

میشود (شــکل  .)2بهصورت پراکنده الیههای آهکی نازک

بازه زمانــی کوتاه مــدت ماننــد( Owenia hillii ،آلبین

الیه سفید تا کرم رنگ حاوی پوستههای اسکلتی نیز مشاهده

پســین)( Microrhabdulud secoratus ،ســنومانین-

میشود .مرز زیرین و باالیی این مجموعه با رسوبات معادل

ماستریشــتین) و ( Ceratolithoides aculeusکامپانین-

الیههای فرام و معادل سازند چلکن با رخساره کنگلومرایی

ماستریشتین) هستند .تعیین سن نسبی توالی مورد مطالعه

مشخص میشود و از نوع فرسایشی است.

بر اســاس بازه سنی جوانترین گونههای نانوفسیلی صورت

ریزدیرینه شناسی

میگیرد و زونهای نانوفسیلی نیز بر همین اساس و نه بر پایه
بیوزونهای استاندارد ،تعیین میشود (برای مثال شرفی و

نانوفســیلهای آهکــی ،یکــی از قدرتمندتریــن ابزار

همکاران 1400 ،الف و ب؛ .)Mikes et al., 2008

بیوســتراتیگرافی و تعیین ســن الیههای رســوبی کربناته
آیند
دریایی بهخصــوص در اقیانوسهای باز بهحســاب می 

1. Taxon range zone
2. Concurrent range zone
3. Base zone
4. Top zone
5. Partial range zone
6. Common

(Agnini et al., 2017؛ ســنماری و فروغــی1398 ،؛
ســنماری1400 ،؛ نطقــی مقــدم و همــکاران.)1401 ،
بیوزوناسیون اســتاندارد در رســوبات کربناته سنوزوییک
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شکل  .2ستون چینه سنگی برش مورد مطالعه در ناحیه دشت گرگان

رســوبات معادل الیههای فرام :در بیــن فراوانی باال

ازآنجاییکه در این توالی شــواهد زونهای نانوفسیلی پیش

و متوســط گونههای کرتاســه ،گونههــای Prinsius sp.،

از زون  NP6مشــاهده نشــده ،این توالی معادل زونهای

 Heliolithus cf. kleinpelliiو Braarudosphaera

 NP6?-NP8با سن پالئوسن باالیی ( )Thanetianمیتوان

 bigelowiiدیده میشــود .در ضخامت حدود  233متری

در نظر گرفت .در بخش باالیی ایــن توالی گونههای همراه

آخرین حضــور گونــه  Heliolithus cf. kleinpelliiدیده

 Coccolithus pelagicusو Reticulofenestrata sp.

شده و مرز باالیی زون نانوفسیلی  NP8را تشکیل میدهد.

مشاهده شده است (شکلهای  3و .)4
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از ضخامــت حــدود  260متــری در کنــار گونههای

نظر گرفته شــده است (شــکلهای  3و  .)4نبود زونهای

 Reticulofenestrata sp.و  ،Discoaster sp.تنهــا گون ه

زیســتی بین این توالی رسوبی و توالی زیرین لزوما به معنی

نانوفسیلی کوتاه بازه Discoaster cf. barbadiensis ،است

نبود رسوبگذاری نبوده و ممکن است به دلیل حفظشدگی

که از نظر ســنی ،در گستره زونهای  NP11تا  NP19دیده

پایین/نبود حفظشدگی نانوفسیلها شناسایی نشده باشند.

میشــوند .از آنجائی که گون ه شــاخص دیگری برای تعیین

بنابراین بــرای حصول نتایج قطعیتر نیاز اســت برشهای

زون نانو فســیلی در این توالی دیده نشــده است ،سن آن

غربیتر که از حوضه منشا رسوبات فاصله بیشتری دارند مورد

را با احتیاط معادل بخشــی از ائوســن (ائوسن باالیی) در

مطالعه قرار بگیرند.

شکل  .3نانوفسیلهای منتخب شناسایی شده در توالی مورد مطالعه
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شکل  .4گستره چارت نانوفسیلهای توالی مورد مطالعه دربرگیرنده رسوبات معادل الیههای فرام تا دیاتومه به همراه وقایع تکتونیکی اصلی

رسوبات معادل سازند مایکوپ-دیاتومه :در این توالی

 Sphenolithus neoabiesکه بیشــترین فراوانی خود را در

گونههای نانوفســیلی شــامل Coccolithus pelagicus،

زونهای نانوفسیلی  NN4تا  NN10نشان میدهد (Bergen

 Reticulofenestra spp.و همچنین Sphenolithus spp.

 )et al., 2017به همراه گونه Sphenolithus moriformis

با فراوانی معمول مشاهده شدهاند .از این جنس اخیر ،گونه

ثبت شــده است (شکلهای  3و  .)4در این بخش نیز ،تنها
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با اســتناد به بازه زیستی گونههای موجود ،به نظر میرسد

( .)Popov et al., 2004بازسازی جغرافیای دیرینه در این

رسوبات معادل بخش باالیی سازند مایکوپ تا دیاتومه دارای

حوضه نیازمند وجود اطالعات رسوبشناسی و دیرینهشناسی

سن میوسن میانی-باالیی هســتند .نبود زونهای زیستی

دقیق و جامع از بخشهای مختلف آن اســت ،بهطوریکه

بین این توالی رســوبی و توالی زیرین مربوط به ناپیوستگی

این اطالعات برای مطالعات تاریخچه رســوبی-تکتونیکی و

اصلی ایجاد شــده در طی وقایع برخوردی صفحات آفریقا-

ارزیابیهای صنعتی مانند اکتشاف هیدروکربن مورد استفاده

عربی و اوراسیا است و منجر به باال آمدگی پیوسته مجموعه

قرار میگیرند.

رشــته کوههای محصورکننده حاشــیه دریای خزر شــده

در حوضه خزر جنوبی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی

اســت)(Vincent et al., 2005; Brunet et al., 2003

حوضه پاراتتیس شــامل حوضه خــزر از جمله ورود مقادیر

(به بخش جغرافیای دیرینه مراجعه شود).

باالی رســوبات آواری بهویژه در بخشهای حاشیهای مانند

بحث

دشت گرگان و یا حوضه مغان (در غرب خزر جنوبی) ،ارتباط
آبی کوتاه مدت و بیشتر از طریق تنگهها/باریکههای آبی مانند

اشارهای بر تکامل و جغرافیای دیرینه حوضه خزر جنوبی

تنگههای فرات و تورغای و قفقاز میانی و دورههای با شوری

حوضه خزر به همراه دریای ســیاه که بهعنوان بخشی

باال و یا شرایط لبشور (شرفی و همکاران 1400 ،1398 ،الف،

از حوضه پاراتتیس باقیماندههای حوضه نئوتتیس هستند،

ب ; Popov et al., 2004؛،)van Baak et al., 2017

از زمان پیدایش این حوضه در زمان ائوسن-الیگوســن و در

مطالعات زیســتچینهنگاری با چالشهــای جدی همراه

تاریخچه تکامل خود دورههای مختلف و متناوب از محصور

میباشد ) .(Schornikov et al., 2011در حوضه خزر جنوبی

شــدن و ارتباط با حوضه مدیترانه و آبهای آزاد (حتی در

بهویژه در بخش ایران ،این چالش جدیتر است بهطوریکه

بازههــای زمانی کوتــاه) را تجربه کردهاند (مانند شــرفی و

به تصور نبود جواب دهی اســتفاده از نانوفسیلهای آهکی

همــکاران 1400 ،الــف و ب؛ ؛Krijgsman et al., 2010

نئوژن در تعیین ســن الیهها ،مطالعات بسیار پراکندهای بر

؛ Abdullayev and Leroy, 2016؛Vincent et al., 2010

روی این گروه فســیلی نانوفسیلها (و بهطورکلی مطالعات

) .Krijgsman et al., 2020بهطورکلی وضعیت جغرافیای

زیستچینهنگاری) صورت گرفت (مانند شرفی و همکاران،

دیرینه حوضه خزر و ارتباط و یا نبود آن با آبهای آزاد تحت

 140الف و ب) .اما نتایج این مطالعه نشان میدهد هرچند

کنترل عوامل ناحیهای مانند تغییرات جهانی سطح آب دریا

که الگوی توزیع و فراوانی نانوفسیلهای آهکی در توالی مورد

مانند بحران مسینین و باالآمدگی مجموعه رشته کوههای

مطالعه (پالئوسن تا ســری دیاتومه) به مانند سیستمهای

اطراف آن شــامل مانند البرز در جنــوب و قفقاز در جنوب

آبهای آزاد نیســت ،اما بهخوبــی میتواند بهعنوان ابزاری

و جنــوب غرب و کپه داغ در شــرق در اثر حرکت همگرای

برای تعیین سن توالیهای رسوبی نئوژن حوضه خزر جنوبی

صفحات آفریقا-عربی و اوراســیا میباشــد .در این ارتباط،

و بازســازی جغرافیای دیرینه این حوضه مورد استفاده قرار

بازههای زمانی مانند انتهای میوسن و پلیوسن که دورههای

گیرد .بررسی توزیع نانوفسیلها در توالی مورد مطالعه و با در

محصور شــدن حوضه خزر است با کاهش شدید گردش آب

نظر گرفتن محیطزیست دریایی برای نانوپالنکتونهای آهکی

در این حوضه و تهنشینی رسوبات غنی از مواد آلی و مستعد

( ،)Bown, 1998به نظر میرسد که در بازه زمانی پالئوسن

ســنگ منشا همراه شــده اســت ;(Hinds et al., 2004

باالیی 1تا ائوســن و همزمان با تهنشــینی رسوبات معادل

).Abdullayev et al., 2010; Vincent et al., 2010

الیههای فرام 2شرایط دریایی باز بر حوضه خزر جنوبی حاکم

در دورههــای افزایــش ارتباط با آبهــای آزاد که همزمان

هستند .این نتایج با نقشههای جغرافیایی دیرینه ناحیه مورد

با باال آمدن جهانی ســطح آب دریا بوده اســت یک حوضه
گرفت

نیمهدریایی در این بخش از حوضه پاراتتیس شــکل

1. Late Paleocene
2. Foram Layers
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مطالعه در این بازه زمانی که بهعنوان بخشــی از لبه جنوبی

اصلی را در مرز ائوسن-الیگوسن در نظر میگیرند ،همخوانی

حوضه نئوتتیس میباشد ،همخوانی دارد (شکل .)5A,B

دارد ).(Brunet et al., 2003; Vincent et al., 2005

در انتهای ائوسن-ابتدای الیگوسن و یا مرز ائوسن-الیگوسن

بدین ترتیب میتوان بیان داشت که با شروع باالآمدگی رشته

کــه همزمان با فاز باالآمدگی رشــته کوههای احاطهکننده

کوههای کپه داغ و البرز در حاشــیه شــرقی خزر ،در بخش


اســت
حوضه خــزر جنوبــی مانند رشــته کوههای البرز

شــرقی دشت گرگان رسوبگذاری در کرتاسه باالیی متوقف

) ،(Vincnet et al., 2005احتمــاال ارتبــاط این حوضه با

شــده درحالیکه در بخش مرکزی (بــرش مورد مطالعه) و

حوضههای اطراف قطع و یا حداقل بهشدت محدود شده است.

غربی دشت گرگان رسوبگذاری تا ائوسن باالیی ادامه داشته

این تفسیر با توجه به نبود حضور نانوفسیلهای آهکی در توالی

است .این تفسیر با بررسی خطوط لرزهای در راستای غربی-

مورد مطالعه در این بازه زمانی پیشنهاد میشود (شکل.)4

شرقی در دشت گرگان مورد تاکید قرار میگیرد بهطوریکه

در مطالعــه صورت گرفته توســط)Soltani et al. (2020

از شرق به غرب ناحیه دشت گرگان یک افزایش مشخص در

در برشهای زیرســطحی قزل تپه  1و  2در شرق ناحیه مورد

ضخامت رسوبات باالی ناپیوستگی اصلی ائوسن-الیگوسن

مطالعه ،یک ناپیوســتگی اصلی جداکننده رسوبات کرتاسه

مشــاهده میشود و نشاندهنده وجود فضای رسوبگذاری

(ســازند آیتامیر) در زیر و ســازند چلکن (پلیوسن) در باال

بیشتر در این ناحیه در راستای شرقی-غربی است (شکل.)6

مشخص شده است ،درحالیکه دادههای زیستچینهنگاری

در انتهای میوســن زیرین و همزمان با تهنشــینی رسوبات

در این مطالعه نشاندهنده وجود رسوبات پالئوسن تا ائوسن

معادل بخش انتهایی ســازند میکوپ ظهور نانوفسیلهای

و یک ناپیوســتگی اصلی در باالی این رســوبات است که

آهکــی ماننــد  Coccolithus Plagicusو Sphenolithus

دربردارنده الیگوســن تا میوسن زیرین است (شکل  .)4این

 moriformisدر توالی مورد مطالعه بیانگر ایجاد ارتباط بین

تفسیر با سایر نتایج بهدستآمده در ناحیه خزر که ناپیوستگی

حوضه خزر با دریای ســیاه و بهطورکلی آبهای آزاد است و

شــکل  .5نقشــه جغرافیای دیرینه حوضههای پاراتتیس و مدیترانه که نشــاندهنده قرارگیری حوضه مورد مطالعه در بخش جنوبی اقیانوس
تتیس در بازه زمانی پالئوسن-ائوســن ،خروج از آب ناحیه مورد مطالعه در ائوسن باالیی ،وجود ارتباط بین شرق پاراتتیس (شامل حوضه خزر
از
و دریای سیاه) با حوضه مدیترانه در زمان ابتدای میوسن میانی و قطع ارتباط در بازه زمانی میوسن میانی-باالیی است (نقشه اولیه اقتباس 
)Popov et al., 2004; Yanina, 2012; Scotese, 2016
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مجموعا بخش شرقی حوضه پاراتتیس را تشکیل میدادهاند

(مانند  van Baak et al., 2017؛.)Popov et al., 2004

(شکلهای  4و  .)5قابل ذکر است که اسالیدهای نانوفسیلی

در این زمان حوضه پاراتتیس به دو حوضه جدا از هم شامل

مطالعه شــده از نمونههای خرده حفاری تهیه شــدهاند و

حوضه خزر و دریای ســیاه تقسیم میشود و مسیر ارتباطی

گونههای نام برده شــده ،گونههایی ظریف و کوچک (حدود

این دو حوضه که در شمال کوههای قفقاز قرار داشته است،

شش میکرون) هستند و در صورتی در زیر میکروسکپ نوری

در اثر باالآمدگی قفقاز قطع میشود ()Popov et al., 2006

ظاهر میشوند که به میزان کافی و با فراوانی باال در رسوبات

(شکل .)5

موجود باشند .بنابراین به نظر میرسد جریانهای دریایی در

ذکر این نکته ضروری اســت که نبود نانوفســیلهای

زمان ارتباط حوضه خزر با دریاهای سیاه و مدیترانه چشمگیر

آهکی در این بخش از توالی رســوبی ممکن اســت به دلیل

هستند و میتوان بیان داشت ،این ارتباط از طریق چند راه

سنگشناســی رســوبات مورد مطالعه میباشد و بیشتر از

ارتباطی ایجاد شده است (مانند تنگه ارس و قفقاز میانی).

نوع شــیل ارغوانی تا قهوهای و میان الیههای ماسهسنگی

در بــازه زمانی میوســن میانی و باالیــی و همزمان با

است .در همین ارتباط شاید ورود مقادیر قابل توجه رسوبات

تهنشــینی رســوبات معادل با سری دیاتومه شــاید ارتباط

آواری در ایــن بخش از حوضه خــزر جنوبی احتمال حفظ

دریایی قطع و یا بســیار محدود شــده اســت بهطوریکه

شدن نانوفسیلها را بهشــدت کاهش داده است .بنابراین

نانوفســیلهای آهکی در این بخــش از توالی مورد مطالعه

برای تفســیر دقیقتر شرایط پالئواکولوژی در این بازه زمانی

شناسایی نشدهاند (شــکل  .)4محدود شدن شدید حوضه

(الیگوســن باالیی-میوســن) مطالعات تکمیلی با بررسی

خزر و قطع ارتباط حوضــه مدیترانه با قلمروهای پاراتتیس

برشهای چینهشناسی موجود در بخشهای عمیقتر حوضه

حداقل برای بازه زمانی میوسن باالیی و همزمان با تهنشینی

خزر جنوبی که کمتر متاثر از ورود رسوبات سیلیسی-آواری

است

سری دیاتومه توســط سایر مولفین نیز اشــاره شده

باشند ،مورد نیاز است.

شکل  .6تصویر شماتیک خط لرزهای تفسیر شده ناحیه مورد مطالعه در راستای شرقی-غربی ،نشاندهنده وجود نهشتههای پالئوسن-ائوسن در
زیر ناپیوســتگی اصلی ناحیهای و افزایش ضخامت مشخص و افزایش فضای رسوبگذاری از شرق به غرب ناحیه دشت گرگان در بخش جنوب
شرقی حوضه خزر است (خط لرزهای نسبت به راس سازند آقچاگیل هموار شده است)

نتیجهگیری

ارغوانی تا قهوهای رنگ تشــکیل شــده اســت .بر مبنای

توالــی رســوبات پالئوسن-میوســن در ناحیه مرکزی

مطالعه نانوفســیلهای آهکی ،سن پالئوسن باالیی-ائوسن

دشت گرگان از نهشــتههای معادل الیههای فرام با ترکیب

برای رســوبات معادل الیههای فرام و میوسن میانی-باالیی

شــیلهای آهکی تیره رنگ حاوی مواد آلی با میان الیههای

برای رسوبات معادل ســریهای میکوپ-دیاتومه در توالی

نازک ماسهسنگ و سنگآهک ،و معادل الیههای میکوپ-

مورد مطالعه مشــخص شده است .بررســی الگوی توزیع

دیاتومه متشــکل از مادســتون/رس ســنگ ،ماسهسنگ

نانوفســیلهای آهکی در توالی مورد مطالعه نشــاندهنده

لیت آرنایت فلدســپات دار تا آرکوز و کنگلومرا و مادستون

وجود یک ناپیوستگی اصلی در بین رسوبات ائوسن در پایین
38
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آنالیز رخسارهها و محیط رسوبی سازند جیرود در برش گرمابدر
واقع در البرز مرکزی :با تاکید بر شرایط اکسیداسیون-احیای
دیرینه طی نهشت شیلهای سیاه
ناهید کریمی ،1نجمه اعتمادسعید(2و*) ،ئارام بایت گل ،۳افشین زهدی 4و توماس کامپن

5

1 .کارشناســی ارشد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان،
زنجان ،ایران

 2و  .۳استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،زنجان ،ایران
 .4دانشیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران

 .5استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه ماساریک برنو ،جمهوری چک
تاریخ دریافت1401/01/24 :
تاریخ پذیرش1401/04/04 :

چکیده

دونین پســین در تاریخ زمین با تغییرات مهم آب و هوایی جهانی ،حوادث کاهش اکســیژن و انقراض زیســتی
مهــم هنگنبرگ همراه میباشــد .اصلیترین هدف این مطالعه ،بررســی ارتباط بین محیط نهشــت دیرینه و

شــرایط احیای دیرینه طی نهشت رسوبات سازند جیرود با ســن دونین پسین در برش گرمابدر واقع در شمال

شــرق تهران است .سازند جیرود در برش گرمابدر ،با ضخامت حدود  280متر ،از نهشتههای سیلیسی آواری،

کربناته ،هیبریدی کربناته-سیلیســی آواری و فسفریتی تشکیل شده است .آنالیز رخسارههای رسوبی سازندهی

برش مورد مطالعه ،حاکی از وجود سه مجموعهی رخسارهای اصلی سیلیسی آواری مربوط به محیطهای خلیج

دهانهای در اثر امواج ،بخش حاشــیه ساحلی و بخش دور از ساحل و دو مجموعهی رخسارهای کربناته مربوط

به مناطق بین جزر و مدی و زیرجزر و مدی اســت و تائیدی بر محیط نهشــتی ساحلی-دریایی کمعمق است.
عالوه بر این ،بررسی تغییرات عناصر و اندیسهای ژئوشیمیایی شرایط احیای دیرینه (همانند  U/Thو )V/Cr

نیز نشاندهندهی شرایط احیاییتر در زمان رسوبگذاری شیلهای سیاه و فسفریتهای سازند جیرود در برش
مورد مطالعه اســت .در مجموع ،این نتایج نشان میدهند که انطباق خوبی بین عمق محیط نهشتی و شرایط
احیایی حاکم بر آن طی رسوبگذاری شیلهای سیاه رنگ سازند جیرود وجود دارد.

واژههای کلیدی :آنالیز رخسارهای ،دونین پسین ،سازند جیرود ،شرایط احیای دیرینه ،شیل سیاه.

مقدمه
دونین فوقانی شــاهد انقراض بــزرگ جمعی در حدود
 ۳۵۹میلیون سال پیش میباشد و طی آن  ۳۹تا  ۸۲درصد
از جانداران دریایــی از بین رفتنــد (.)Sepkoski, 1996
* نویسنده مرتبطn.etemad@iasbs.ac.ir :

مرز جهانی دونین-کربونیفر ،از نظر تغییرات رخســارهای و
ویژگیهای زیستی ،مشاب ه است .تقریبا در تمامی برشهای
بررسی شده ،توالیهای کربناتی بهطور تدریجی و یا ناگهانی
توســط افقهای شیلی ســیاه و گلســنگهای سیاه غنی
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از مواد آلی پوشــیده شدهاند و نشــان از محیطهای دیرین

بهویژه بــا در نظر گرفتن رویدادهــای جهانی مهم رخ داده

فاقد اکسیژن دارند ) .(Caplan et al., 1999این شیل که

در حد فاصل دونین-کربونیفر وجــود دارد .در این مطالعه

شیل هنگنبرگ نامیده میشود دارای گسترش جهانی است

ســازند جیرود در نزدیکی روستای گرمابدر (35°59ʹ73ʺN

و نام آن از شــیلهای ســیاه غنی از مواد آلی هنگنبرگ در

و  )51°34ʹ22ʺEدر شمال تهران ،با ضخامت حدودی ۲۸۰

آلمان گرفتند و نشان از تولید و گسترش محیطهای قدیمه

متر ،مورد بررســی قرار گرفت (شــکل  .)1مرز زیرین سازند

بدون اکســیژن در این زمان دارد ;(Caplan et al., 1999

جیرود در برش گرمابدر با گروه میال از نوع ناپیوستگی موازی

) .Paproth et al., 1991سازند جیرود به سن دونین پسین

و مرز باالیی آن با سازند مبارک بهصورت تدریجی میباشد.

در پهنه البرز حاوی مجموعهی بسیار متنوعی از سنگهای

در این مطالعه ،سنگشناسی و رخسارههای سنگی متنوع

رســوبی سیلیســی آواری ،کربناته و هیبریدی است که هم

سازند جیرود در برش گرمابدر مورد بررسی دقیق صحرایی و

زمان با رویدادهای بزرگ جهانی رخ داده طی دونین پسین

آزمایشگاهی قرار گرفت .عالوه بر این ،شرایط اکسیداسیون/

به جا گذاشته شدهاند .علیرغم وجود رخنمونهای مناسبی

احیایی حاکم بر محیط نهشــتی رســوبات سازند جیرود از

از ســازند جیرود در البرز و مطالعات ارزشمند انجام شده بر

طریق مطالعهی عناصر فرعی گلســنگهای سازندهی این

روی محیطهای نهشتی ،چینه نگاری سکانسی و خاستگاه

ســازند مطالعه شده است .در کنار هم قرار گرفتن نتایج به

این نهشتهها (برای مثال :رسولی1391 ،؛ خزائی و همکاران،

دســت آمده از این مطالعه و مطالعات انجام شده پیشین،

 ۱۳59و  ،)Sharafi et al., 2016, 2014هنوز ابهاماتی در

اهمیت زیادی در بازســازی جغرافیــای دیرینهی البرز طی

رابطه با شــرایط حاکم بر محیط نهشت دیرین این رسوبات

دونین پسین-کربونیفر آغازین خواهد داشت.

شکل  .1الف) نقشه زمینشناسی ناحیه مورد مطالعه در پهنه ساختاری البرز مرکزی شامل موقعیت برش مورد مطالعه که با ستاره مشخص شده
است (اقتباس از ) ،Stocklin et al., 1968ب) تصویر راههای دسترسی به برش مورد مطالعه در روستای گرمابدر
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دیده میشود و همچنین گروه رخسارهای دریای باز :شامل

روش مطالعه

بخش دور از ساحل میباشد و در بخش میانی و باالیی برش

پس از بررســی نقشهها و عکسهای هوایی ،برش مورد

مورد مطالعه شناسایی شده است .نهشتههای کربناته نیز در

مطالعــه انتخاب و طی چندین مرحلــه عملیات صحرایی،

دو مجموعه رخســارهای بین جزر و مدی و زیر جزر و مدی

3

دادههای مرتبط با رخســارههای رسوبی شامل ویژگیهای

قرار میگیرند (شکل .)2

هندســی ،ســاختمانهای رســوبی ،محتوای فســیلی و

گروه رخسارهای خلیج دهانهای

همینطور  ۱۵۰نمونه بر اساس استراتژی چینهای و در موارد
مورد نیاز هدفدار ،برداشــت شدند .از مجموع نمونههای

مجموعه رخسارهای کانال خلیج دهانهای

4

برداشت شده 84 ،مقطع نازک میکروسکوپی تهیه و توسط

توصیف :این مجموعه رخســارهای از ســطح قاعدهای

میکروســکوپ پالریزان مورد مطالعه قرار گرفتند .بررســی

ماسهســنگهای کانالی با الیهبندی مورب عدسی شکل در

آواری

ویژگیهــای بافتــی و ترکیبی نمونههای سیلیســی

اندازه ذرات متوسط تا درشت با جورشدگی ضعیف تشکیل

بــر اســاس  Stowو  )Folk (1980)، Tucker (2001

شده اســت .ضخامت الیهها و طبقات در آنها حدود ۱/۵

(2005)،نمونههای هیبریدی بر اســاس ) Stow (2005و

تا دو متر اســت و این رخساره معمو ًال با قاعدهی فرسایشی

) Mount (1984و نمونههای کربناته بر اســاس Dunham

و الگوی ریز شونده به ســمت باال دیده میشود .الیهبندی

) (1962و ) Flügel (2004میباشــد .همچنین تعداد 66

مورب عدســی شــکل ،صفحهای و المیناســیون موازی

نمونهی گلســنگی برای اندازهگیری عناصر اصلی و فرعی به

اصلیترین ســاختمانهای رسوبی مشاهده شده میباشند.

روش طیفسنجی پراش انرژی فلورسانس پرتو ایکس 1انتخاب

هندسه این رخساره بهصورت متوسط تا ضخیم الیه است و

شــدند .پس از پودر کردن نمونهها در آزمایشــگاه خردایش

از گســترش جانبی و عمودی نسبت ًا کم برخوردار است .این

سنگ دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،2نمونهها

رخساره بهصورت تدریجی به بخش قاعدهای ریزدانه مجموعه

در آزمایشگاه ژئوشیمیایی دانشگاه  Masarykجمهوری چک

دلتای سدی تبدیل میشود (شکل  3الف ،ب و پ).

توسط دستگاه طیفسنج فلورسانس پراش انرژی پرتو ایکس

تفسیر :تفسیر بخش قاعدهای سازند جیرود از توالیهای

مورد آنالیز قرار گرفتند .موقعیت  66نمونهی انتخابی برای

رخســارهای تهنشین شــده در محیطهای خلیج دهانهای

مطالعات ژئوشــیمیایی اندازهگیری عناصر فرعی در مقابل

در اثر امواج تشکیل شده اســت .این مجموعه رخسارهای

ســتون چینهای در شــکل  2با فلشهای رنگــی آبی برای
نمونههای گلسنگی مشخص شده است.

شــامل ذرات درشت آواری با جورشدگی ضعیف ،حاصل از

انرژی نســبت ًا باالی کانال رودخانهای است .ساختمانهای

بحث

رســوبی مشــاهده شــده در کانال خلیج دهانهای همانند
الیهبندی مورب عدســی شــکل ،صفحهای ،المیناسیون

محیط نهشتی دیرینه

موازی ،نشاندهندهی تأثیر جریانات یک جهته رودخانه در

پس از جداســازی رخسارههای ســنگی در برش مورد

بخش داخلی خلیج دهانهای میباشد .شکل کانالی یا سطح

مطالعه ،سه گروه رخسارهای اصلی سیلیسی آواری شناسایی

قاعدهای فرسایش مقعر بیانگر فرسایش سطح قاعده خلیج

شدند و عبارتند از :گروه رخسارهای خلیج دهانهای ،شامل

دهانهای در طول پایین افتادن ســطح آب دریا و پرشدن آن

کانال (کانــال منتهی به خلیج دهانهای) ،دلتای ســدی-

بهوسیله نهشتههای کانالی رودخانه در طول باال آمدن سطح

خلیج ،بخش مرکزی خلیج دهانهای و بخش تودههای دهانه

آب دریا است ).(Bayet-Goll et al., 2014, 2018a

خلیج است و در قاعدهی برش مورد مطالعه قرار دارد .گروه
رخســارهای حاشیه ساحل :شــامل بخش پایینی تا باالیی

1. Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF) Spectrometer
)2. Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS
3. Intertidal and Subtidal
4. Estuarine channel

حاشیه ساحلی است بهطور متناوب در طول برش گرمابدر
45
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شکل  .2ستون چینهای برش مورد مطالعه به همراه نتایج به دست آمده از مطالعات شرایط احیایی دیرینه و رخسارههای اصلی شناسایی شده.
تغییرات اندیسهای ژئوشــیمیایی عناصر حساس به شــرایط احیایی همانند V/(V+Ni) ،U/Th ،V/Cr :و  Moبه همراه تقسیمبندی شرایط
اکسیژندار ،بدون اکسیژن و نیمه اکسیژندار ) (Chang et al., 2016; Guo et al., 2016; Och, 2011نشان داده شده است
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الیه میباشد و با گسترش جانبی نسبت ًا زیاد همراه است .این

مجموعه رخسارهای دلتای سدی خلیج

1

مجموعه رخسارهای در بخش پایینی سازند جیرود در برش

توصیــف :ایــن مجموعه رخســارهای عمدت ًا شــامل

گرمابدر با گسترش عمودی محدود مشاهده شده است.

رخسارههای ماسهسنگی تا ماسهسنگ سیلتی با جورشدگی

تفسیر :مجموعه رخسارهای توصیف شده ،نشاندهندهی

خوب و به میزان کمتر شــیل مادســتونی و سیلتســتون

محیطی با انرژی کم ،تحت تأثیر گاهبهگاه جریانات کششــی

بهصورت نهشــتههایی به سمت باال درشت شونده و ضخیم

میباشد و با میان الیههای ماسهسنگی حاوی ساختارهای

شونده است .از ساختمانهای رسوبی میتوان به الیهبندی

المیناســیونهای موازی مشخص میشــود .در این بخش

مورب عدســی شــکل و المیناسیون موازی اشــاره کرد.

به دلیل انــرژی پایین ،ذرات ریز گلســنگی از حالت معلق

ماسهسنگهای تودهای نیز در این مجموعه مشاهده میشوند

نهشت مییابند ) .(Dalrymple et al., 1992در خلیجهای

(شکل  3ت و ث) .ضخامت طبقات در این مجموعه حدودا

دهانــهای بر اثر امواج بخش مرکــزی خلیج بهطور معمول

یک تا دو متر اســت و البته قابل ذکر است ،این رخسارهها

بهصــورت دورهای تحت تأثیر نوســانات امواج قرار میگیرد

با مرزی مشــخص در پایین و بهصورت تکرار شونده بر روی

) ،(Bayet-Goll et al., 2016, 2021چنین عامل موجب

یکدیگر قرار دارند .هندسه این مجموعه رخسارهای بهصورت

گســترش الیهبندی هترولیک و گسترش محدود الیههای

صفحهای با گسترش جانبی قابل مالحظه بر روی نهشتههای

ماسهســنگی نازک تا متوسط الیه با المیناسیون موازی در

کانالی رودخانه میباشــد .این مجموعه همراهی نزدیکی با

رخسارههای الگون میشود.

1

بخش مرکزی خلیج دهانهای دارد (شکل  3الف).
تفســیر :الگوی به ســمت باال درشت شــونده در این

مجموعه رخسارهای تودههای دهانه خلیج

3

مجموعهی رخســارهای به همــراه چینهبندیهای مورب

توصیف :این مجموعه رخســارهای از توالیهای نسبت ًا

و همراهی نزدیک با کانالهای رودخانهای از تشــکیل این

ضخیم ماسهســنگی درشت تا متوســط دانه با جورشدگی

رخسارهها بهصورت نهشتههای پیشرونده بر روی مرکز خلیج

خوب و نازک شــونده بهطرف باال تشــکیل شده است .در

حکایت میکند .تفکیک نهشــتههای دلتای سدی خلیج از

بیشــتر موارد برهم افزایندگی 4طبقات ،به شکل تودههای

ل خلیج دهانهای بر اساس وجود ساختارهای
رخســاره کانا 

صفحــهای طبقات ماســهای دیده میشــوند .بهطورکلی

بر اثر امواج در لبه به ســمت مرکز خلیج دهانهای و الگوی

ضخامــت طبقات در این مجموعه حــدودا یک تا پنج متر

به ســمت باال درشت شونده اســت (Bayet-Goll et al.,

است و رخسارهها به صورت تکرار شونده بر روی یکدیگر قرار

).2022a; Dalrymple et al., 1992

دارند .این توالی دارای گسترش جانبی محدود هستند .این
مجموعه رخســارهای بهطور غالب شامل ماسهسنگهای با

مجموعه رخسارهای مرکز خلیج دهانهای

2

الیهبندی مورب عدسی شکل ،چینهبندی مورب پشتهای،

توصیف :این مجموعه رخســارهای از شیلهای تیره با

چینهبندی مورب صفحهای ،المیناسیون موازی و الیههای

المینههای نازک و ماسهســنگهای با المیناسیون موازی

تودهای اســت (شــکل  3خ و د) و بهطور عمــده در پایین

و چینهبندی هترولیک با طبقهبندی نازک تا متوســط الیه

رخسارههای باالیی دور از ساحل قرار میگیرد.

موجی تشکیل شده است (شکل  3ج و ح) .شیلها در غالب

تفسیر :مجموعهی رخسارهای توصیف شده ،با خصوصیات

موارد حجم اصلی این رخساره را تشکیل میدهند و بهصورت

رسوبشناسی خاص خود همانند اندازه دانه ،ترکیب رسوبی

تودهای میباشند .این رخسارها توسط رسوبات دانه درشت

و وجود ضخامت باالی طبقات ماسهسنگی ،نشان از نهشت

مجموعه رخسارهای تودههای دهانه خلیج پوشیده میشود.
ضخامت الیهها در حدود  1تا  1/5متر است و معموال دارای

1. Bay-head delta
2. Central estuary
3. Mouth complexes bar
4. Amalgamated intervals

مرز تدریجی هستند .هندسه این رخساره بهصورت متوسط
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رســوبات در بخش داخلی پرانــرژی دهانه خلیج بر اثر امواج

نهایی با نرخ رسوبگذاری
نشاندهندهی تأثیر انرژی باالی جریا 

دارد ) .(Holbrook and Bhattacharya, 2012فراوانــی

باال است ).(Coates and MacEachern, 1999

باالی طبقات ماسهسنگی با جورشدگی خوب در این رخساره

شکل  .3تصاویر توالی رخسار های کانال خلیج دهانهای سازند جیرود ،الف تا ث) تصویر صحرایی از رخساره کانالی شکل از ماسهسنگهای قاعده و
نهشتههای ضخیم شونده بهطرف باال از دلتای سدی-خلیج ( )Bay-head deltaهمراه با الیهبندی مورب عدسی شکل ،صفحهای و المیناسیون
موازی ،ج و ح) مجموع ه رخسارهای الگون در بخش مرکزی خلیج دهانهای که دارای ماسهسنگها با المیناسیون موازی و رسوبات ریز الگونی
هستند ،خ و د) توالی رخسارهای تودههای دهانه خلیج با الیهبندی مورب مسطح ،مورب عدسی شکل ،المیناسیون موازی و الیههای تودهای

برهمافزاینده 2ماسهســنگی ضخیم شــونده به سمت باال

گروه رخسارهای حاشیه ساحلی

تشکیل شده است و به سمت باال نسبت ضخامت الیههای

مجموعه رخســارهای بخش حاشیه ساحلی پایینی-
1
میانی

شــیلی کاهش مییابد .در بخشهای برهمافزاینده طبقات
با سطح فرسایشی مشخص و بدون میان الیههای شیلی از

توصیف :این مجموعه رخسارهای با ضخامتی حدود یک

تا چهار متر دارای تناوبی از ماسهســنگهای در اندازه ریز تا

هم جدا میشوند (شــکل  ۴الف و ب) .رسوبات هیبریدی

متوسط ،با جورشدگی متوســط تا باال میباشد .همچنین

ماسهسنگ فســفاتی و سنگهای کربناتی نازک تا متوسط

شیلهای سیاه و خاکستری رنگ بهصورت نازک تا بهندرت

الیه نیز در این مجموعه رخســارهای شناسایی شده است.

ضخیم الیه نیز مشاهده میشوند .نسبت ماسه به شیل در

فسیلهایی همانند براکیود ،کرینوئید ،بریوزوئر ،دوکفهای و

این رســوبات پنج به یک است .این رخســاره از توالیهای

1. Lower middle shorface
2. Aggregated
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گاستروپود به همراه ساختمانهای رسوبی چون چینهبندی

با اندازه درشــت همانند دوکفهای ،براکیوپود و خارپوست

مورب پشتهای و المیناسیون موازی در این مجموعه مشاهده

فراوان است و بهصورت پراکنده و یا متراکم دیده میشوند.

میشوند (شکل  ۴ب) .ضخامت ساختارهای رسوبی بهویژه

این مجموعهی رخســارهای در باالی مجموعه رخســارهای

چینهبندی مورب پشتهای به سمت باال افزایش مییابد .این

تودههای دهانه خلیج قرار دارد و توسط الیههای نازک آهکی

مجموعه رخسارهای توسط مجموعه رخسارهای دور از ساحل

پوشیده میشود (شکل  ۴ب).

از ســمت باال و رخسارههای خلیج دهانهای از سمت پایین

تفســیر :وجود رسوبات سیلیسی کالســتیک با اندازه

با مرز مشــخصی محدود شده است .رسوبات این مجموعه

درشــت و همینطور رســوبات کربناتهی حاوی آلوکمهای

رخســارهای در بخش میانی و باالیی برش گرمابدر ســازند

دریایی ،نشاندهندهی محیط نهشتی دریای باز ،باالی خط

جیرود قرار دارند.

اثر موجسار هوای آرام 2است (Sharafi et al., 2012, 2011؛

تفسیر :حضور فونای دریایی بهویژه وجود رسوبات ریزدانه،

نصیری و همکاران .)1392 ،ســاختارهای رســوبی مانند

نشــان از تهنشینی این رســوبات در بخش حاشیه ساحلی

المیناســیون موازی و چینهبندی مورب صفحهای نشان از

پایینی (در نزدیکی موجســار هــوای آرام) دارد .با افزایش

محیط حاشیه ساحلی باالیی است ;(Sharafi et al., 2012

ضخامت طبقات و ســاختارهای رسوبی در الگوی کمعمق

) .Dashtgard et al., 2010همچنیــن وجــود ســاختار

شونده به سمت باال به رخسارههای حاشیه ساحلی میانی در

چینهبنــدی مورب تراف در ماسهســنگهای این مجموعه

باالی موجســار هوای آرام تبدیل میشود (Bayet-Goll et

رخسارهای به همراه الیهبندی مورب مسطح از وجود انرژی

al., 2022b, 2020; Sharafi et al., 2013; Schwarz

باالی جریان بهصورت مداوم در این مجموعه حکایت دارد.

) et al., 2011; Frohlich et al., 2010همچنیــن وجود

گروه رخسارهای دریای باز

ســاختارهای رســوبی همانند ،چینهبندی مورب پشتهای

مجموعه رخسارهای دور از ساحل بخش پایینی

13

و رســوبات طوفانی (دانهبندی تدریجی و جورشدگی و گرد

توصیف :این مجموعه رخسارهای با ضخامتی حدود یک

شــدگی باال) نشان از وجود شرایط طوفانی در این مجموعه

تا پنج متر بهطور عمده از شــیلهای سیاه با میان الیههای

رخســارهای دارد .بر اســاس مطالعات دشتگرد و همکاران

ماسهســنگی ریزدانه ،سیلتستون و سنگآهکهای نازک تا

) (Dashtgard et al., 2012نهشتههای طوفانی با افزایش

متوسط الیه تیره تشکیل شده است .شیلها و ماسهسنگها

شــرایط طوفانی میتوانند در طول حاشــیه ساحلی پایینی

ن موازی میباشــد (شکل  ۴ث).
عمدت ًا دارای المیناســیو 

نهشــت کند و بهطرف حاشیه ساحلی باالیی پیشروی کنند

این شــیلها گاهی به همراه گرهکهای فسفاتی مشاهده

(Sharafi et al., 2013؛ امرائی و همکاران.)1398 ،

میشوند .نسبت شیل به ماسهسنگ در این مجموعه پنج به

مجموعه رخسارهای بخش حاشیه ساحلی باالیی

1

یک میباشد .سنگهای کربناتی با خردههای اسکلتی از نوع

توصیف :این مجموعه رخسارهای حدود  10متر ضخامت

براکیوپود و کرینوئید با اندازه درشت ،اغلب بافت پکستون-

دارد و از ماسهسنگهای آلوکمی دانه درشت تا متوسط دانه

گرینستون نشــان میدهند و درصد رخسارههای پکستون،

که به سمت باال یک روند ضخیم شونده در ضخامت الیهها

گرینستون و مادستون کم است (شکل 4خ) .این رخساره در

را نشان میدهند ،تشــکیل شده است (شکل ۴پ و ت).

ناحیه مورد مطالعه از گسترش قابل توجهی برخوردار است و

طبقات ماسهســنگی جورشــدگی خوب تا متوسط دارند.

بهطور متناوب در بخش میانی و باالیی برش گرمابدر مشاهده

در برش مورد مطالعه ،این مجموعه بیشــتر در رأس سازند

شده و بر روی رسوبات خلیج دهانهای قرار میگیرند.

قرار داشته که با ماسهســنگهای دارای چینهبندی مورب
تراف ،الیهبندی مورب عدســی شــکل و الیهبندی مورب

1. Upper shorface
)2. Fair-weather wave base (FWB
3. Lower offshore

مسطح مشــخص میشود (شــکل  ۴ت) .قطعات فسیلی
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تفسیر :در این مجموعه ،گلسنگهای شیلی از تهنشینی

(شــکل  4ج و د) .این مجموعه بعد از بخش پایینی دور از

رســوبات معلق بهطور عمده در زیر خط اثر موجسار هوای

ساحل بیشترین گســترش را در برش مورد مطالعه به خود

طوفانی 1نهشته شدهاند ).(Collinson and Reading, 1996

اختصاص داده است و بر روی نهشتههای خلیج دهانهای و

رســوبگذاری در این بخش در زمــان کاهش انرژی و نبود

حاشیه ساحلی قرار میگیرد.

نوسانات جریانی غالب ،سبب نهشت رسوبات ریز سیاه رنگ

تفسیر :وجود مقادیر قابل توجهی از ماسهسنگهای دانه

میشود .رنگ تیره این گلسنگها و همراهی آلوکمهای پراکنده

ریز ،رسوبات سیلتستونی و همینطور حضور میان الیههای

یا خردههای اسکلتی بیانگر نهشته شدن آنها در محیطهای

نازک شــیل ،نشــاندهندهی محیط دریایی بــا انرژی کم

احیائی میباشــد (Schwarz et al., 2011; Flügel and

است .الیههای نازک ماسهسنگی و سیلتستونی را میتوان

); .Munnecke, 2010 Kaiser et al., 2016منشا مادهی

به طوفانهای دور از منشــاء 4نســبت داد و ســبب حمل

آلی در این رخسارهها را میتوان به فیتوپالنکتونها 2و میزان

رســوبات به مناطق بخش باالیی دور از ســاحل میشوند

ورود مواد مغذی نسبت داد .مهمترین مواد مغذی فسفاتها

) .(Frohlich et al., 2010پراکندگــی قطعات اســکلتی

و نیتراتها میباشــند ،از تجزیه مواد آلی به دست میآیند

نشــان از غلبه شرایط کم اکسیژن با دورههای کوتاه افزایش

و برای رشــد گیاهان و جانوران حیاتی هســتند (Awan

سطح اکســیژن دارد ) .(Schwarz et al., 2011در رابطه

).et al., 2020; Marynowski and Filipiak., 2007

با ســنگهای کربناتی ،طبقهبندی نــازک الیه تیره رنگ و

وجود فوناهای دریایی اشــاره بهوفور مواد غذایی در حوضه

مقادیر باالی فونای دریایی نشاندهنده شرایط دریایی دارد

رســوبی دارد و فعالیت فونای دریایی را ســبب شده است.

) .(Frohlich et al., 2010وجود رسوبات طوفانی فراوان و

این خصوصیت در این مجموعه نشــان از عمیقترین بخش

تجمعات فسیلی بهصورت تکرار شونده و چینهبندی مورب

حوضه برای نهشت این رســوبات میباشد .بهعالوه حضور

پشتهای اشــاره به یک موقعیت کمعمق با انرژی متوسط و

پیکره ســفالوپودها و آمونیدا در این نهشتهها بیانگر نهشته

غلبه فرآیندهای طوفانی دارد .اجزای هیبرید در اندازههای

شدن این رسوبات در مناطق دور از ساحل است.

کامال متفاوت مانند فســیل صدفهای درشت براکیوپود،

5

کرینوئید و قطعات فسفاتی اینتراکلستی با پلوئیدهای بدون

مجموعه رخسارهای دور از ساحل بخش باالیی

3

ساختار و دانههای پوششدار بزرگتر از دو میلیمتر در این
6

توصیف :این مجموعه رخســارهای ضخامتی در حدود

7

ریز رخسارهها خود مؤید عملکرد ناگهانی فرآیندهایی مانند

یک تا چهار متر دارد و از تناوب ماسهســنگهای دانهریز با

امواج طوفانی در محیط رسوبی میباشد.

المیناسیون موازی ،الیهبندی مورب پشتهای و سنگهای

گروه رخسارهای پری تایدال کربناته

کربناتــی نازک تا متوســط الیه که بهصــورت میان الی ه با
شیلهای سیاه قرار دارند تشکیل شده است (شکل  ۴ح).

مجموعه رخسارهای پهنههای جزرومدی

قطعات فســفاتی در همراهی با لیتولوژیهای سنگآهک و

مورد مطالعه از تناوب ریز رخســارههای کربناتی مادستون

8

از دیگر ترکیبات متفاوت در این مجموعه رخسارهای ،وجود

توصیف :این مجموعه رخسارهای با ضخامت کم در برش

سیلیسی آواریها هستند .فسفاتهای رسوبی ،شواهدی از

ماسهای ،میکروبیال باینداستون و دولومادستون بایوکالستی

چرخههای کوچک مقیاس ریز شونده بهطرف باال را تشکیل

)1. Storm-weather wave base (SWB
2. Phytoplanctons
3. Upper offshore
4. Distal storm
5. Upper offshore
6. Structureless peloids
7. Coated grains
8. Intertidal

حمل و انتقال مجدد را نشان میدهند .این رسوبات معمو ًال
میدهند .سنگآهکها معمو ًال شامل خردههای اسکلتی از
نوع کرینوئید ،براکیوپود و دوکفهای هســتند .از نظر بافتی
آلوکمهای اسکلتی در اندازهی درشت و با جورشدگی متوسط
تا خوب بهصورت رودستون-فلوتســتون مشاهده میشوند
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شکل  .4تصاویر مجموعه رخسار های حاشیه ساحلی و دور از ساحل ،الف و ب) نمایی از توالی ماسهسنگی متوسط و ضخیم الیه بخش پایینی
حاشیه ساحلی به همراه طبقات طوفانی که الگوی ضخیم شونده به سمت باال را نشان میدهند ،پ) ماسهسنگهای متوسط الیه بخش باالیی
حاشیه ساحلی ،ت) تصویری از الگوی ضخیم شونده بهطرف باال در بخش باالیی رسوبات حاشیه ساحلی ،ث) نمای نزدیک توالی رخسارهای دور
از ساحل پایینی ،ج) تصویر میکروسکوپی از رخساره رودستون-فلوتستون براکیوپود و کرینوئی ددار با دانههای کوارتز جورشده ،ح) توالی رخسارهای
دور از ساحل باالیی در مجاورت با رخسارههای بخش پایینی دور از ساحل ،خ و د) تصاویر میکروسکوپی از براکیودها و کرینوئیدهای عمدت ًا سالم
در رخساره پکستون-گرینستون را نشان میدهند

فسفاتدار تشکیل شده است (شکل  ۵الف و ب) .این توالی

باالی جزرومدی است (Warren, 2000؛ زارعی و همکاران،

رخســارهای کربناته حاوی ســاختارهای الیهبندی جناغی

 .)1398وجود ساختارهای جریانی و الیهبندی جناغی حاکی

و الیهبندی موجی اســت .لنزهای ماسهســنگی با قاعده

از نهشــت در محیطهای بین جزرومدی با نواسانات انرژی

فرسایشــی و شــکل کانالی نیز در همراهی با این رخساره

جزرومدی است .طبقات با شــکل هندسی کانالی در بین

مشاهده میشوند (شکل  ۵پ و ت).

این رخســارهها نیز نشاندهنده وجود کانالهای جزرومدی
در محیطهای بین جزرومدی است.

تفســیر :حضور قابل توجــه دولومیتهــای ریز بلور،
کاهــش آلوکمها و وجود گل کربناتی در دولومادســتونها

مجموعه رخسارهای منطقه زیر جزرومدی کمعمق

12

در رخســارههای پهنههای باالی جزرومــدی 1بیانگر حاکم

توصیف :این توالی رخسارهای از تناوب الیههای کربناتی

شــدن شــرایط محیطی بین جزرومدی تا باالی جزرومدی

ضخیم تا متوسط الیه تشکیل شده است و با ضخامت نسبت ًا

میباشــد (Evans et al., 2019; Zand-Moghadam et

باال در برش مورد مطالعه مشــاهده میشود .رخسارههای

) .al., 2014; Flügel, 2010کریســتالهای ریز دولومیت
و فراوانی گل کربناتی فقیر از آلوکم نیز نشــاندهنده محیط

1. Supratidal
2. Shallow subtidal
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غالــب در این مجموعه رخســارهای شــامل گرینســتون

تفسیر :در این مجموعه رخسارهای ،گلسنگها از نهشت

بایوکالستی براکیوپوددار ماســ های ،گرینستون کرینوئی د و

رســوبات معلق در بخش زیرین حد اثر امواج طوفانی بهجا

بریوزئردار ماســهای ،فلوتستون-رودستون دارای بریوزوئر و

گذاشته شــدهاند ( .)Frohlich et al., 2010دانههای ریز

براکیوپود فســفاتی ماس هدار ،فلوتســتون دارای کرینوئید و

آواری در ماسهســنگهای نازک الیه نیز به طوفانهای دور

براکیوپود ماسهای میباشند (شکل  5ث ،ج و ح) .این توالی

از منشاء نســبت داده میشوند .سنگهای کربناتی با ثبت

رخســارهای در حوضه مورد مطالعه گسترش باالیی دارد و

طبقات نازک الیهی گلسنگی به رنگ سیاه و وجود فوناهای

عمدت ًا بهصورت متناوب با نهشــتههای نواحی کمعمق در

دریایی ،نشــان از شــرایط دریایی دارند ;(Sharafi, 2013

طول برش قابل مشاهده میباشد (شکل  4ث) .دانهبندی

) .Seyedmehdi et al., 2016این شواهد نشان میدهند،

تدریجی (اندازه فسیلها به سمت باال ریز شونده) ،چینهبندی

این مجموعهی رخســارهای در عمیقترین بخش حوضهی

مورب پشتهای و المیناسیون ریپل جریانی در این نهشتهها

رسوبی مورد مطالعه بهجا گذاشته شده است.

شناسایی شده است (شکل  5خ).

مدل رســوبی مجموعه رخسارهای خلیج
دهانهای

1

تفسیر :وجود آلوکمهای فراوان با تنوع زیاد و جورشدگی
باال و همینطور نبود گل کربناتی در این رخســاره ،نشان از

مجموعههای رخسارهای بخش پایینی در برش گرمابدر با

انــرژی باالی محیطی اســت (Collinson and Reading,

وجود شواهد جریان امواج و ساختارهای رسوبی نشاندهنده

) .1996; Adabi et al., 2010وجود ساختارهای چینهبندی

محیطهاینهشــتی در یک سیستم ســاحلی به نام خلیج

مــورب پشــتهای و ریپل جریانی نیز حاکــی از تأثیر طوفان

دهانهای بر اثر امواج اســت (شکل  6الف) .در ناحیه مورد

در محیطهای زیر تأثیر امواج عادی اســت که بهطور غالب

مطالعه مجموعههای رخســارهای کانــال خلیج دهانهای و

در محیطهای باالی موجســار هــوای طوفانی در ناحیه زیر

دلتای ســدی-خلیج به مقدار اندک در ابتدای برش وجود

جزرومدی کمعمق تشکیل میشوند .شکستگی و خردشدگی

دارد ،به ســمت مرکز ،رسوبات بخش مرکز خلیج دهانهای

باالی قطعات اسکلتی همراه با بافت دانهدرشت و ضخامت

و تودههای دهانه خلیج از حجم رســوبات باالتری برخوردار

باالی طبقات طوفانی از تهنشــینی آنهــا در محیط باالی

هســتند .در نتیجه تأثیر فعالیتهــای امواج بر روی بخش

موجسار هوای طوفانی بهعنوان نهشتههای طوفانی نزدیک به

خلیج دهانهای این ســازند موجب ایجاد توالی رســوبی و

منشاء حکایت دارد ).(Bayet-Goll et al., 2018b

الگوی برانبارش رخســارهای کامال متفاوت ســازند جیرود
شده است .قرارگیری الگوی برانبارش رخسارهها با قرارگیری

مجموعه رخسارهای منطقه زیر جزرومدی عمیق

1

توصیف :این مجموعه رخســارهای از الیههای کربناتی

رخســارههای تودههای دهانهای خلیج بخش خارجی خلیج

نازک الیه و شیلهای سیاه با میان الیههای دانه ریز سیلتی

دهانهای بر روی رخســارهای کانال خلیج دهانهای و دلتای

تشکیل شده است و غالب ًا دارای المیناسیون موازی هستند

سدی-خلیج بخش میانی و داخلی خلیج دهانهای از تشکیل

(شکل  5د) .رخسارهها غالب ًا دارای جورشدگی ضعیف و از

بخش پایینی ســازند جیرود در محیط خلیــج دهانهای بر

نوع ریز رخسارههای وکستون پلوئیددار ماسهای ،وکستون

اثر امواج در طول باالآمدن ســطح آب دریا و پرشــدن دره

بایوکالستی ماســهای و گرینستون اســتراکوددار
هستند


فرسایشــی حکایت دارد .توالیهای مرکز خلیج دهانهای با

(شــکل  5و) .این نهشتهها در برش مورد مطالعه ضخامت

تجمع رخسارههای شیلی مشــخص میشود ،نشاندهنده

بخش حداقل انرژی در این سیستم است .توالیهای نسبت ًا

باالیی داشته و بر روی توالی رخسارهای نواحی کمعمق قرار
دارد و بهتدریج به سنگآهکهای متوسط الیه سازند مبارک

ضخیم از ماسهسنگی متوسط تا ریزدانه که بهصورت انباشته

میرسند.

شده شناسایی شدهاند با ســاختارهای دو جهتی بهعنوان
1. Deep subtidal
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شکل  .5تصاویر صحرایی مجموعه رخسارههای پهنه جزرومدی و ناحیه زیر جزرومدی ،الف و ب) رخساره میکروبیال باینداستون دارای زیست
آشــفتگی بین انگشــتی و کوارتز بهصورت اندک و رخساره دولومادستون با بایوکالستهای فســفاتی (بریوزوئر و استراکود) ،پ و ت) ساختار
الیهبندی جناغی در رخسارههای کانال جزرومدی و همچنین الیهبندی موجی ،لنزهای ماسهسنگی با نمای نزدیک از قاعده فرسایشی مشخص
کانال جزر و مدی ،ث) رخســاره وکستون بایوکالستی ماسهای ،ج) براکیودها و کرینوئیدهای عمدتا سالم در رخساره گرینستونی ،ح) رخساره
فلوتستون-رودســتون دارای بریوزوئر و براکیوپود فسفاتی به همراه ذرات کوارتزی جورشــده (فلش سیاه) ،خ و د) المیناسیون ریپلی موجی و
المیناسیون موازی در توالی رخسارهای زیر جزر و مدی کمعمق و عمیق ،و) رخساره وکستون پلوئیددار ماسهای به همراه کوارتزهایی با جورشدگی
خوب و پیریت پراکنده

دلتای ســدی خلیج دهانهای این سیستم تفسیر شدهاند.

محیط دریــای باز بــر اثر نوســانات امواج طوفانــی و آرام

وجود اندک توالیهای بخش مرکز خلیج دهانهای نشــان از

تهنشنین شــدهاند .وجود شواهد گستردهای از تأثیر نوسانات

وجود تودههای ماســهای احتما ًال موازی با ساحل میباشد

امــواج و طوفــان همچــون چینهبندی مورب پشــتهای و

) .(Schwarz et al., 2011ایــن خلیــج دهانهای بهطور

المیناســیون موازی تا موجی داللت بر تهنشــینی مجموعه

تدریجی توسط آب دریا پوشیده شده و در آخر توسط سیستم

توالی رخســارهای در محیطهای بر اثر نوســانات امواج است

کامال دریایی و توسط مجموعههای رسوبی حاشیه ساحلی و

) .(MacEachern and Pemberton, 1992بهطوریکــه

دور از ساحل جانشین شده است.

طبقات ماسهای حاوی چینهبندی مورب پشتهای در طول امواج

مدل رسوبی مجموعه رخسارههای دریای
باز (دور از ساحل-حاشیه ساحلی)

شدهاند ) .(Dott Jr and Bourgeois, 1982ماسهسنگهای

توالیهای رخســارهای دریای باز موجود در نهشــتههای

بایوکالستی دانهریز تا متوســط با الگوی برانبارش که دارای

ســازند جیرود بــر اســاس خصوصیات رسوبشناســی در

رخسارههای  Sp, Stو  Shهستند بهعنوان رخسارههای باالی

طوفانی و طبقات شیلی در طول موجسار هوای آرام تهنشین
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در یک محیط کربناته کمعمق با شــیب کم از محیطهای

حاشیه ساحلی تفسیر شده است .این در حالیست که تناوب

ماسهســنگهای دانهریز متورق احتما ًال نشاندهنده بخش

سوپراتایدال تا بخشهای پایینی سابتایدال بر اثر نوسانات

پایینی حاشیه ساحلی اســت .هر مجموعه رخسارهای دارای

امواج میباشــد .دو مجموعه رخســارهای در سازند جیرود

نهشــتههای طوفانی فراوان است و تمامی این ویژگیها گواه

شامل محیطهای سابتایدال (سابتایدال عمیق و کمعمق)

بر وجود موقعیت حاشــیه ساحلی تحت کنترل طوفان است

و بخش اینترتایدال شناسایی شده است .نهشتههای کربناته

).(Sharafi et al., 2014; Dashtgard et al., 2012

در ضخامت حدود  130متری از ســازند جیــرود تغییرات

شیلهای تیره و سنگهای کربناتی نازک الیه با میان الیههای

گستردهای را در مجموعه رخسارهای تشکیلدهنده ،نشان

شیل ســیاه متورق به همراه مجموعههای فسیلی متنوع در

میدهند .نهشتههای دارای پوششهای میکروبی ،میکروبیال

بخش حاشیه ساحل و دور از ساحل تهنشین شدهاند .چنین

باینداستونها ،رخسارههای گرینستونی و مادستونی نشان

خصوصیات رسوبشناســی )(MacEachern et al., 2007

از شکلگیری پهنههای اینترتایدال ،ساب تایدال کمعمق و

ی در حاشیه ساحلی و دور از
حاکی از تهنشینی توالی رخسارها 

سابتایدال عمیق بر جای گذاشته شده است.

ساحل بر اثر نوسانات امواج است (شکل  6الف).

تکامل محیط نهشتی

مدل رسوبی مجموعه رخسارهای کربناته

روند تکاملی سیستم رسوبی سازند جیرود در طول نهشت

براساس مشــاهدات حاصل از بررسیهای رخسارههای

رســوبات سیستم خلیج دهانهای و رسوبات حاشیه ساحلی

سنگی و محیط تشکیل آنها و با توجه به شیب کم حوضه

و دور از ســاحل از نوع محیط کمعمق کربناتی ،در شکل 6

رسوبی ،گسترش رخسارههای پهنههای جزرو مدی محیط

مشاهده میشــود .پ) نفوذ جریانات دریایی در اثر کاهش

رســوبی ســازند جیرود در ناحیه مورد مطالعه یک سکوی

شیب بستر رســوبی و کاهش جریانات سطحی رودخانهای

کربناته از نوع کمعمق میباشــد ،این مدل رســوبی دارای

به علت پرشدگی تدریجی حوضه و عبور نهشتههای رسوبی

بخشهای پهنه جزرو مدی میباشد (شکل  6ب) .تغییرات

از باالدســت و تشــکیل مجموعههای رســوبی مربوط به

جانبی و عمــودی رخســارهها ،روند تدریجــی توالیهای

باشد.
سیستم خلیج دهانهای و رسوبات مناطق کمعمق می


رخسارهای در رسوبات سازند جیرود گویای نهشت این سازند

ت) کاهش شدید شیب بستر و کاهش ورود رسوبات سیلیسی

شکل .6نمایی از سیستم رسوبی سازند جیرود در طول نهشت رسوبات تخریبی ،کربناتی و روند تکامل و پرشدگی در حوضه البرز مرکزی در طول
نهشت رسوبات سازند جیرود در زمان دونین فوقانی .تغییرات بر اساس آنالیز رخسارهای از یک سیستم سیلیسی آواری با گستره تراز پیشرونده
به کربنات با گستره تراز باال تبدیل شده است
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آواری در نتیجه مستعد شدن حوضه رسوبی با افزایش سطح

هدف از این مطالعه ،بررســی ارتباط محیط نهشتی و

آب دریا برای تشکیل رسوبات حاشیه ساحلی ،دور از ساحل

تغییرات شــرایط اکسیداســیون و احیای حاکم بر آن طی

از نوع محیط کمعمق کربناتی میباشد.

نهشــت رسوبات ســازند جیرود در دونین پسین میباشد.
بهطورکلی نتایج این مطالعه نشــان میدهند ،نهشتههای

شرایط اکسیداسیون-احیایی دیرینه

سازند جیرود در برش مورد مطالعه ،در محیطهای کربناتهی

مطالعهی ژئوشــیمی سنگهای رسوبی ،روش مناسبی

پیرامون جزر و مدی تا محیطهای ساحلی با نهشت مخلوط

برای تعیین شــرایط اکسیداسیون و احیاء قدیمه در محیط

سیلیسی آواری-کربنات و دریای کمعمق با نهشت سیلیسی

نهشتی است ) .(Nagarajan et al., 2007از عناصر فرعی

آواری بهجا گذاشــته شــدهاند (شــکل  .)2عالوه بر این،

حســاس به شــرایط احیایی میتوان به ،U ،Mo ،Ni ،V

تغییرات عناصر و نسبتهای ژئوشــیمیایی نشاندهندهی

 Cu ،Crو  Mnاشــاره کرد ( .)Li et al., 2016این عناصر

شــرایط احیایی دیرین ،حاکی از شــرایط احیاییتر محیط

فرعی اغلب بهصورت نســبتهایی هماننــد)،V/(V+Ni

نهشــتی دور از ساحل ،در زمان رســوبگذاری شیلهای

 V/Crو  U/Thمورد اســتفاده قرار میگیرند .برای بررسی

سیاه رنگ ،بهویژه در بخش باالیی برش مورد مطالعه است

شــرایط اکسیداســیون و احیای محیط نهشــت دیرینهی

(شــکل  .)2بهطورکلی شیلهای ســیاه رنگ ،از الیههای

گلســنگهای ســازند جیرود در برش مورد مطالعه نیز از

کلیدی نشاندهندهی شرایط احیایی در زمان دونین پسین

اندیسهــای ژئوشــیمیایی  V/(V+Ni) ،U/Th ،V/Crو

در سراســر دنیا هســتند (.)Kaiser et al., 2016, 2011

عنصر فرعی  Moاستفاده شده اســت (Kumpan et al.,

گسترش محیطهای بدون اکسیژن در نواحی کمعمق دریایی

) .2019; Barnes and Conchran, 1990بهطورکلــی

(ســابتایدال) در طول دونین پســین که با ثبت رسوبات

نســبت V/Crبیشــتر از دو V/(V+Ni) ،بیشتر از  0/46و

شــیل هنگنبرگ و گلسنگهای ســیاه رنگ معادل با آن

 U/Thکمتر از دو نشاندهندهی شرایط غالب بدون اکسیژن

مشخص میشوند ،ســبب ایجاد شرایط نامساعد محیطی

در محیط نهشتی است ( .)Li et al., 2016نتایج به دست

و مــرگ فوناهای دریایی و در نتیجهی آن انقراض زیســتی

آمــده از مطالعهی این اندیسها در نمونههای مورد مطالعه

هنگنبرگ در دنیا شــده اســت (Caplan and Bustin.,

در جدول  1نشان داده شــده و در برابر ستون چینهای نیز

) .1999; Walliser, 1996; House, 2002این انقراض نه

رسم شده اســت (شــکل  .)2عنصر  Moتمرکز پایینی در

تنها بر روی گروههای مختلف موجودات زنده تاثیر گذاشته،

پوســتهی قارهای باالیــی دارد ( )ppm 3/7و مقادیر باالی

بلکه تأثیرات آن بهصورت تغییرات شــدید ژئوشــیمیایی و

این عنصر از حوضههای بدون اکســیژن گزارش شده است

سنگشناسی در الیههای سنگی این زمان ثبت شده است

(Tribovillard et al., 2006; Jones and Manning,

).(Carmichael et al., 2016; Caplan et al., 1999

) .1994; Taylor and McLennan, 1985میانگیــن این

آثار مربوط به این انقراض را میتوان در قاعده گلســنگها و

عنصر در نمونههای گلسنگی مورد مطالعه برابر با ppm 5/۱

شیلهای سیا ه نهشته شده بر روی رمپهای کربناته بسیاری

و در گستره یک تا  ppm 14در تغییر است .میانگین نسبت

از نقاط جهان مشاهده کرد .پیک مثبت منحنی اندیسهای

) V/(V+Niنیز در گلســنگهای مــورد مطالعه  ۰/84و در

 V/(V+Ni) ،V/Crو  U/Thدر کنار تغییرات سنگشناسی

گســتره صفر تا یک  ppmدر تغییر است (شکل  .)2نسبت

و فسیلشناسی ،نشــاندهندهی یک تغییر و اختالل آب و

 U/Thدر گلسنگهای سازند جیرود صفر تا دو و با میانگین

هوایی بزرگ در پایان دونین است (Kaiser et al., 2016,

 0/10مشاهده میشود (شکل  .)2همچنین ،میانگین نسبت

) .2008; wang et al., 2015گروهی از زمینشناســان،

 V/Crدر نمونههای مورد مطالعه  1/46و در گستره صفر تا

دلیل این انقراض را به ســرد شــدن آبو هوا و گســترش

 5/4در تغییر است (شکل .)2

یخچالها بر روی ابرقاره گندوانا و پایین آمدن سطح جهانی
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 نتایج آنالیز نسبت عناصر فرعی در گلسنگهای سازند جیرود در برش گرمابدر.1 جدول
Sample no.

U (ppm)

Th (ppm)

Cr (ppm)

V (ppm)

Ni (ppm)

Mo (ppm)

U/Th

V/(V+Ni)

V/Cr

J2

4.24

32.93

64.95

146.38

25.18

4.23

0.13

0.85

2.25

J9

<LOD

15.04

81.04

113.87

28.06

1.44

<LOD

0.80

1.41

Jsh1

3.04

46.51

105.22

167.19

35.1

1.73

0.07

0.83

1.59

Jsh2

2.44

45.54

102.76

221.51

51.51

3.15

0.05

0.81

2.16

Jsh3

<LOD

44.06

140.63

191.79

25.19

3.82

<LOD

0.88

1.36

J17

<LOD

33.36

83.36

137.58

56.79

<LOD

<LOD

0.71

1.65

J21

2.49

47.28

113.26

168.92

34.58

3.62

0.05

0.83

1.49

J22

4.4

44.82

437.02

<LOD

81.58

13.06

0.10

<LOD

<LOD

J23

3.41

42.76

89.01

177.01

58.23

1.5

0.08

0.75

1.99

J26

<LOD

39.79

112.38

182.1

27.28

2.07

<LOD

0.87

1.62

J32

3.09

46.1

126.3

194.16

48.5

2.8

0.07

0.80

1.54

J40

3.76

43.72

107.89

178.92

58.41

2.14

0.09

0.75

1.66

J42

<LOD

41.89

94.2

180.18

57.45

3.4

<LOD

0.76

1.91

Jsh-4

3.41

44.55

117.94

211.89

44.93

2.51

0.08

0.83

1.80

Jsh-5

5.99

56.63

529.18

149.32

20.77

7.81

0.11

0.88

0.28

JSh6

<LOD

46.98

116.76

186.7

20.96

5.18

<LOD

0.90

1.60

Jsh-7

4.37

45.9

177.62

162.99

28.91

3.86

0.10

0.85

0.92

Jsh-8

3.76

45.15

97.68

209.3

30.88

3.42

0.08

0.87

2.14

J54

3.37

49.18

104.67

190.2

21.96

2.86

0.07

0.90

1.82

Jsh12

4.81

47.83

162.15

322.61

24.69

7.78

0.10

0.93

1.99

Jsh-13

2.64

37.75

221.83

356.46

31.19

5.2

0.07

0.92

1.61

M8c

6.11

57.17

185.03

311.62

11.26

4.09

0.11

0.97

1.68

Jsh-14

5.56

39.44

98.15

289.27

38.56

9.12

0.14

0.88

2.95

Jsh-15

5.14

54.96

277.96

142.91

19.93

5.66

0.09

0.88

0.51

Jsh-16

4.11

46.87

161.57

393.33

42.17

13.72

0.09

0.90

2.43

Jsh-17

2.79

38.97

203.95

325.21

32.03

10.22

0.07

0.91

1.59

Jsh-18

4.34

36.04

227.99

321.62

24.67

7.01

0.12

0.93

1.41

Jsh-19

<LOD

34.81

114.81

369.8

30.19

6.75

<LOD

0.92

3.22

Jsh-20

4.49

47.48

195.95

578.96

55.7

5.69

0.09

0.91

2.95

Jsh21

3.41

22.71

253.73

274.4

39.16

2.51

0.15

0.88

1.08

M16

<LOD

30.92

99.6

72.76

25.2

3.89

<LOD

0.74

0.73

Jsh-22

<LOD

26.75

123.54

309.34

27.2

2.75

<LOD

0.92

2.50

Jsh-23

3.59

36.99

100.06

536.94

17.89

3.24

0.10

0.97

5.37

Jsh-24

3.37

41.23

96.09

458.35

29.35

4.1

0.08

0.94

4.77

Jsh-25

5.78

68.08

177.77

285.21

43.7

8.54

0.08

0.87

1.60

Jsh-26

8.99

73.59

182.1

347.16

20.26

6.61

0.12

0.94

1.91

Jsh-27

9.16

65.42

158.67

379.45

30.36

7.66

0.14

0.93

2.39

Jsh-28

9.34

73.33

180

339.11

36.26

10.81

0.13

0.90

1.88

Jsh-29

Jsh-31

5.8

4.15

35.47

208.99

148.81

17.19

3.84

0.16

0.90

0.90

1.55

M25

2.28

32.1

320.42

51.61

15.83

3.07

0.07

0.77

0.16

Jsh-32

5.04

38.87

724.29

153.73

30.83

6.88

0.13

0.83

0.21

37.42

214.56

333.12

36.82
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8.82

0.11

0.71

ناهید کریمی و همکاران

ادامه جدول .1
V/Cr

)V/(V+Ni

)U (ppm

Sample no.

)V (ppm

U/Th

)Mo (ppm

)Ni (ppm

0.35

0.80

0.16

5.11

33.68

134.9

<LOD

<LOD

0.12

3.66

23.05

<LOD

0.72

0.88

0.14

5.95

25.3

)Cr (ppm

)Th (ppm

382.05

34.21

5.57

Jsh-33

284.99

25.91

3

M28

184.53

256.18

46.54

6.43

Jsh-34

1.20

0.77

<LOD

5.17

23.84

81.57

67.72

34.95

<LOD

Jsh-35

0.49

0.72

<LOD

4.67

32.44

84.99

172.83

32.38

<LOD

Jsh-36

0.40

0.76

<LOD

5.43

20.26

63.08

158.47

32.62

<LOD

Jsh-37

0.49

0.76

<LOD

4.61

32.93

106.4

215.93

28.78

<LOD

Jsh-38

0.25

0.68

<LOD

4.31

21.76

45.49

185.25

34.15

<LOD

Jsh-39

0.57

0.68

<LOD

5.83

23.64

49.65

86.87

26.24

<LOD

Jsh-40

0.47

0.69

<LOD

6.77

25.29

55.71

118.55

30.49

<LOD

1.18

0.81

0.06

8.02

31.86

139.03

117.9

61.46

3.47

Jsh-43

0.54

0.85

0.07

4.96

22.95

126.3

234.85

54.01

3.65

Jsh-44

0.26

0.65

<LOD

4.96

44.62

23.59

172.34

29.16

<LOD

Jsh-41
Jsh-42

0.75

0.89

0.10

9

18.79

158.45

211.9

62.15

6.26

Jsh-45

1.56

0.89

0.09

3

25.13

194.79

124.94

48.67

4.3

Jsh-46

1.35

0.86

0.05

4.05

32.65

206.84

152.83

54.29

2.85

Jsh-47

1.10

0.87

0.08

2.95

34.62

224.16

204

50.4

4.08

Jsh-48

1.44

0.91

<LOD

4.25

21.75

225.21

155.94

55.52

<LOD

Jsh-49

0.98

0.89

0.10

3.87

17.22

146.42

149.17

59.24

6.02

Jsh-50

0.32

<LOD

0.15

4.59

<LOD

150.62

467.88

41.45

6.35

Jsh-51

0.65

0.76

0.07

4.73

45.93

148.76

227.71

43.4

3.07

Jsh-52

1.73

0.87

0.14

5

29.68

205.66

118.74

48.94

6.68

Jsh-53

0.58

0.81

0.18

5.13

43.26

181.44

313.78

43.43

7.67

Jsh-54

1.53

0.85

0.16

3.9

36.98

213.56

139.2

46.82

7.61

Jsh-55

1.46

0.84

0.10

5.18

32.05

210.06

185.02

43.36

4.70

Average

آب دریاها نسبت میدهند

ســیاه رنگ ســازند جیرود را میتوان بهعنوان شاهدی بر

(Barash, 2016; Carmichael et al., 2016; Caplan

حادثهی جهانی هنگنبرگ پیشنهاد داد .وجود فسفریتهای

) .and Bustin, 1999برخی از دیرینه شناسان نیز واژگونی

رسوبی در همراهی با این شیلهای سیاه رنگ نیز میتوانند

آبهای اقیانوسی و گســترش آبهای بدون اکسیژن را در

در ارتباط با حادثههای زیســتی جهانی کلواسر و هنگنبرگ

مرگ موجودات موثر میدانند ;(Carmichael et al., 2019

باشند (کریمی و همکاران .)1398 ،تایید این موضوع نیاز به

) .Bond and Grasby, 2017همانگونه که اشــاره شد،

مطالعات جامع ژئوشیمیایی و بایواستراتیگرافی کنودونتها

حادثهی هنگنبرگ در بسیاری از نقاط جهان همانند آلمان،

دارد.

فرانسه ،کانادا ،چین ،روسیه ،برزیل ،قزاقستان ،استرالیا،

نتیجهگیری

قسمتهای شمال آمریکا ،کشورهای شمال آفریقا از جمله

−ســازند جیرود در برش گرمابدر ،شمال شرق تهران ،از

لیبی ،تونس ،مصر و همچنین در ایران و عربستان شناسایی

حدود  ۲8۰متر نهشتههای آواری ،کربناته ،هیبریدی و

شــده اســت (پرویزی و همکاران1398 ،؛ بهرامی و یزدی،

فسفریتی تشکیل شده است.

1391؛ مصدق و همکاران 1384 ،و ;Kaiser et al., 2016

−با توجــه به نتایج بهدســتآمده از آنالیز رخســارهها،

) .Caplan et al., 1999بر اساس این مطالعات ،شیلهای
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پ .1398 ،.زیست چینه نگاری نهشتههای دونین پایانی-

رســوبات برش مورد مطالعه به ســه گروه رخسارهای

کربونیفر آغازین در برش میغان ،شمال شرق شاهرود ،البرز

خلیج دهانهای ،گروه رخســارهای حاشــیه ساحلی و

شرقی .پژوهشهای چینه نگاری و رسوبشناسی.115 ،

گروه رخســارهای دریــای باز در واحدهای سیلیســی

−خزایــی ،م ،.حســینی بــرزی ،م ،.صادقی ،ع .و

آواری دســتهبندی میشوند .نهشتههای کربناته نیز در

مصدق ،ح .۱۳۵۹ ،.محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی

محیطهای بین جــزر و مدی و زیر جزر و مدی بهجای

نهشتههای سازند جیرود در برش ده صوفیان .علوم زمین،

گذاشته شدهاند.

.۱۱۶-۱۰۹

−مطالعات ژئوشــیمایی بر روی  66نمونهی گلسنگی و

−رســولی ،م .۱۳۹۱ ،.محیط رسوبی سازند جیرود و

از طریق اندیسهای  U/Th،V/(V+Ni) ،V/Crو عنصر

البرز مرکزی .پایاننامه کارشناســی ارشد ،دانشگاه شهید

بررسی شرایط اکسیژن/احیای دیرینهی محیط نهشتی

بررسی مرز دونین-کربونیفر در دو برش آبنیک و دره اللون،

 Moنشــاندهندهی نهشت گلســنگهای سیاه رنگ

بهشتی.۱۸۰ ،

−زارعــی ،ح ،.رئیس الســادات ،س .ن ،.مرتضوی

سازند جیرود در شرایط احیاییتر ،همراه با تولید باالی

مهریزی ،م .و یزدی مقدم ،م .1398 ،.بررسی ریزرخسارهها

مواد آلی است .این شرایط با عمق بیشتر محیط نهشتی

و محیط رسوبی نهشتههای کرتاسه زیرین در برش قومنجان،

در رخسارههای فوق همخوان است و میتواند در ارتباط

جنوب غرب قائن .فصلنامه زمینشناســی ایران،50 ،13 ،

با حادثهی جهانی هنگنبرگ باشد .تائید این موضوع به

.120-99

مطالعات کاملتری نیاز دارد.

−کریمــی ،ن ،.اعتماد ســعید ،ن ،.بایت گل ،ئا .و

زهدی ،ا .1398 ،.طبقهبندی ســنگهای رسوبی فسفاتی

سپاسگزاری

سازند جیرود در برش گرمابدر ،البرز مرکزی .رسوبشناسی

نویسندگان مقاله از دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه

کاربردی.128-122 ،14 ،

زنجان برای فراهم آوردن امکانات الزم جهت انجام این پروژه

−مصدق ،ح ،.کبریائیزاده ،م .و حســینینژاد ،م،.

قدردانی میکنند .از همراهی آقایان مهندس فعال ،خضری

 .1384ویژگیهای زیســت چینهای و رسوبشناســی گذر

میشــود .از سردبیر و هیئت داوران فصلنامه زمینشناسی

شرقی :معرفی حادثه زیستی هنگنبرگ( (�Hangenberg bi

و کریمی برای همراهی در عملیات صحرایی سپاســگزاری

دونین-کربونیفر (ســازندهای جیرود و مبــارک) در البرز

ایران نیز صمیمانه قدردانی میشود.

 .)oeventنهمین همایش انجمن زمینشناسی ایران.13 ،

−نصیــری ،ی ،.محبوبی ،ا ،.موســوی حرمی ،ر،.

منابع

خزایی ،ا .و یوســفی یگانه ،ب .1392 ،.بازســازی محیط

−امرائی ،ج ،.رضائی ،پ ،.امینی ،ع ،.زمانزاده ،م.

رســوبی رسوبات سیلیســی آواری-کربناته ســازند امیران

و توکلی ،و .1398 ،.تحلیل ریزرخسارهها و پتروفاسیسها،

(کرتاسه باالیی-پالئوسن) در جنوب غرب لرستان .فصلنامه

ویژگیهای دیاژنتیکی و شــرایط محیطی سازند فراقان در

زمینشناسی ایران.74-55 ،27 ،

بخش مرکزی خلیجفارس .فصلنامه زمینشناســی ایران،

−	 Adabi, M.H., Salehi, M.A. and Ghabeishavi, A., 2010. Depositional environment, sequence
stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous carbonates (Fahliyan Formation), southwest Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 39(3),
148-160.
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تجزیهوتحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانهزایی با گسلها
بهعنوان کلید اکتشافی جدید در کانسار مس بشنه سیرجان
رضا احمدی(1و*) و سید جواد حسینی شهرکی
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 1 .استادیار گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی علوم زمین ،دانشگاه صنعتی اراک

2.دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی علوم زمین ،دانشگاه صنعتی اراک
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چکیده

کانســار مس بشنه با مساحت  0/5کیلومتر مربع در اســتان کرمان و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٨٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى ﻏﺮب ﺷﻬﺮ سیرجان

قرار دارد .در این کانســار فلزی با ارزش ،فعالیتهای اکتشافی متنوعی همانند ﻋﻤﻠﻴﺎت دورﺳﻨﺠﻰ ،پیمایشهای
ﺻﺤﺮاﻳﻰ ،اکتشافات ژئوفیزیکی ،اکتشافات ژئوشیمیایی سطحی شامل نمونهبرداری سطحی و تجزیه شیمیایی 94

نمونه ،حفر و برداشت سه رشته ترانشه همراه با برداشت و تجزیه شیمیایی تعداد شش نمونه و نیز حفر هشت حلقه

گمانه اکتشافی عمیق با مجموع طول ﻛﻠﻰ  414/5ﻣﺘﺮ صورت گرفته است .همچنین براساس عملیات دورسنجی

و زمینشناســی ساختاری پهنه ،تمام گســلهای موجود در این پهنه به نقشه درآمدهاند .در پژوهش حاضر تمام

فعالیتهای اکتشــافی انجام شده در کانسار ﻣﺲ بشــنه ،تجزیه و تحلیل شده و ارتباط آنها با گسلهای موجود

در پهنه ،مورد بررســی قرار گرفت .برای دســتیابی به هدف ،تکنیکهای مختلف همانند رسم نمودار گل سرخ
گســلها ،پردازش دادههای مقاومت ویژه و بارپذیری برداشت مستطیلی و مدلسازی وارون هموار دادههای پنج

پروفیل دوقطبی-دوقطبی ،رســم نقشههای هم عیار نمونهبرداریهای سطحی و ترانشهها و تهیه مدل سه بعدی

عیارسنجی گمانههای اکتشافی پهنه بکار گرفته شد .نتایج نشان داد که محلهای کانهزایی در ارتباط مستقیم با

شکستگیها و گسلهای موجود در پهنه هستند و روﻧﺪ بیشتر رﮔﻪﻫﺎى ﻛﺎﻧﻪدار در راﺳﺘﺎى ﮔﺴﻞﻫﺎى اﺻﻠﻰ است.

در پایان ،بهمنظور تکمیل اکتشــافات مراحل قبلی و شناخت بهتر کانسار ،براساس تمام مطالعات انجام شده و

تلفیق نتایج حاصل بهعنوان یک راهنما و کلید اکتشافی ،حفاری چند حلقه گمانه اکتشافی جدید پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :بشنه سیرجان ،کانهزایی ،گسل ،مدلسازی.

مقدمه
کانسارهای مس ازجمله با ارزشترین کانسارهای فلزی

(کریمپور و ســعادت .)1396 ،بعضی از کانسارهای با ارزش

هستند و دارای پیچیدگیهای زایشی و ساختاری زیادی نیز

مس از نوع رگه و رگچهای و پرکننده فضاهای خالی هستند

میباشند .بهطورکلی کانسارهای مس به انواع اسکارنهای

و اغلب دارای گســترش کم و عیار نسبت ًا باالیی میباشند.

مسدار ،مس ماسیوســولفیدی ،مس رسوبی استراتیباند،

اکتشــاف مستقیم این کانسارها بهویژه در شرایطی که ماده

شــوند

مــس رگــهای و مــس پورفیری دســتهبندی می

معدنی ناپیوســته ،قطعهقطعه ،بریدهبریده و در اعماق زیاد

* نویسنده مرتبطRezahmadi@gmail.com :

واقع باشــد ،از طریق حفر گمانههای اکتشــافی ،عملیاتی

تجزیهوتحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانهزایی با گسلها بهعنوان ...

پرهزینه و زمانبر میباشــد .به همین دلیل تعیین موقعیت

دادهها و تفسیر نتایج میباشد .این کار بهدلیل پیچیدگیهای

بهینه نقاط حفاری اکتشــافی از اهمیت به سزایی برخوردار

موجود ،زمانبر بودن و مشــکل بودن محاســبات مربوطه،

است .در چنین کانسارهایی همواره یافتن درزه و شکافها،

همواره با استفاده از نرمافزارهای تخصصی ،دقیقتر و سریعتر

شکســتگیها و گســلهای دارای کانهزایــی و یا به نحوی

انجام میشــود .بهعنوان نمونه احمــدی و رضاپور ()1398

مرتبط با کانهزایی ،بســیار مهم است .بهمنظور صرفهجویی

مدلســازی دادههای ژئوفیزیکی مغناطیسسنجی ،قطبش

در زمان و هزینه ،همواره براســاس نتایج حاصل از مراحل

القایی و مقاومت ویژه را برای کانســار مس پورفیری نارباغی

پیجویی و اکتشاف مقدماتی شامل فعالیتهای دورسنجی،

شمالی ساوه انجام دادند .آنها در گام نخست بر روی دادههای

مطالعات زمینشناســی صحرایی ،اکتشــافات سطحی و

مغناطیسی ،پردازشهای مورد نیاز را بهمنظور برجستهسازی

عملیات اکتشاف غیرمستقیم ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی ،در

بیهنجاریهای عمقی ،با استفاده از نرمافزار Oasis montaj

مرحله اکتشــاف نیمهتفضیلی گمانههای اکتشافی بر روی

اعمال کردند .سپس مدلسازی وارون دادههای هفت پروفیل

بیهنجاریها بهعنوان مناسبترین نقاط حفاری پیشنهاد و

ژئوالکتریکی را با اســتفاده از نرمافزار  Res2dinvانجام دادند

پیادهسازی میشوند.

و براساس تفسیر کیفی مقاطع ژئوفیزیکی بارپذیری ،مقاومت

شــناخت کامل یک کانسار ،مســتلزم انجام یک سری

ویــژه و فاکتور فلزی پروفیلهــا ،موقعیت بهینه حفاری را بر

فعالیتهای اکتشافی ،عملیات پردازش ،مدلسازی و تجزیه

روی هر پروفیل پیشنهاد کردند .همچنین احمدی و شریعتی

و تحلیل دادهها و اطالعات اکتشافی است .در تمام مراحل

( )1399مدلســازی مصنوعی دوبعدی و ســه بعدی اهداف

عملیات اکتشــاف از مرحله پیجویی و شناسایی مقدماتی

هندسی گوناگون معرف ساختارهای زمینشناسی متداول را

تا اکتشــافات تفصیلی ،مدلسازی دادهها و تجزیه و تحلیل

با اســتفاده از نرمافزار  Encom ModelVisionانجام دادند.

آنها صورت میگیرد .اگرچه ماهیت دادههای اکتشــافی با

آنها تأثیر عوامل مختلف همانند جنس ،اندازه و ابعاد ،عمق

یکدیگر متفاوت اســت ،اما تمامی آنها در فرآیند اکتشاف از

دفن و شکل هندســی توده و نیز فواصل برداشت پروفیلی را

اهمیت ویژهای برخوردارند .در مرحله اکتشاف کانسارها تمام

بر روی پاسخ تودههای مغناطیسی به شکل کروی ،بیضوی و

پارامترهای کیفی همانند ساختارهای زمینشناسی موجود

خطی که معرف تمام انواع اشکال و ساختارهای زمینشناسی

در پهنه ،سنگشناسی و کان هزایی و پارامترهای کمی مانند

و معدنی هستند ،مورد بررسی قرار دادند .مدلسازی دادههای

دادههای برداشت ژئوفیزیکی و دادههای عیارسنجی نمونهها

عیارسنجی عملیات حفاریهای عمیق با استفاده از نرمافزارهای

مورد توجه هستند .بدیهی است که هرچه مجموعه دادههای

تخصصی نیز ازجمله فعالیتهای مرحله اکتشــاف میباشد.

بهدستآمده و اطالعات اکتشافی ،بیشتر ،دقیقتر و کاملتر

بهعنوان مثــال احمدی و افضلــی (1396ب) برای بهتصویر

باشند ،دقت مدلســازی و تجزیه و تحلیل فرآیند ،کاملتر

کشیدن مطلوب ماده معدنی سرب و روی در کانسار ارهگیجه

شــده و نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهــد بود (احمدی و

رباط خمین ،از قابلیتهــای گرافیکی نرمافزار Rockworks

افضلی1396 ،الف؛  .)Shahrabi et al., 2017در بسیاری از

استفاده کردند .آنها برای این منظور از تمام اطالعات اکتشافی

روشهای اکتشاف از جمله اکتشافات ژئوفیزیکی ،مدلسازی

موجود شامل اکتشافات غیرمستقیم (برداشتهای ژئوفیزیکی)

دادهها اجتنابناپذیر است (.)Aliluo et al., 2018

و مستقیم (گمانههای عمیق) بهره بردند.
2

در پژوهش حاضر تمام فعالیتهای اکتشافی انجام شده

روشهای ژئوفیزیکی مغناطیسســنجی ،1مقاومتویژه

و قطبش القایی 3مفیدترین روشها برای اکتشاف بخشهای

در کانسار ﻣﺲ بشنه سیرجان ،تجزیه و تحلیل شده و ارتباط

پنهان کانهزایی کانســارهای مس هستند (نوروزی و غالمی،

آنها با گسلهای موجود در پهنه ،بررسی شده است .در سایه

1384؛ کالگری1389 ،؛ Keary, 2002؛ Milsom, 2003؛

1. Magnetic survey
)2. Resistivity (Rs
)3. Induced Polarization (IP

 .)Reynolds, 2011مرحله بعد از مدلسازی ،تجزیه و تحلیل
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بهکارگیری این روشها و تلفیق نتایج آنها با یکدیگر بهعنوان

هیدروکسیدهای آهن و منگنز ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎى ﻗﺮﻣﺰ ،زرد ﺗﺎ قهوهای

یک راهنما و کلید اکتشافی برای شناخت بیشتر این کانسار

و رگههای سیلیسی همراه با کانهزایی مس میباشد (شکل .)2

در راستای سطحی و عمقی ،فعالیتهای اکتشافی جدیدی

رگههای متعدد سیلیسی واحدهای سنگی را در گستره کانسار

پیشنهاد شده است.

قطع کرده و نفوذ رگههای سیلیســی به درون شیستها باعث
سیلیسی شدن آنها در محلهای کانهزایی شده است.

ناحیه مورد مطالعه :موقعیت جغرافیایی و
زمینشناسی

سان و چینه کران رخ داده است (حسینی شهرکی.)1400 ،

کانســار ﻣﺲ بشــنه در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻳﺮان در اﺳﺘﺎن

درون واحدهای دگرگونــی فیلیتی پیریت بهصورت پراکنده

کرمان ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٨٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ســیرجان و پنج

قابل مشاهده اســت .هالههایی از دگرسانی سریسیتی نیز

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮى شمالشرق روســتای بشنه قرار دارد .این ناحیه

رگههای کانهزایی را در برمیگیرد.

کانهزایی مس بیشتر در متاولکانیکها و بهصورت چینه

بخشی از نقشــه ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ  1:250000سیرجان است .ﺑﺮاى

ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ رﮔﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ

دسترســی ﺑﻪ ناحیه مورد نظر باید از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺎده سیرجان-

ناحیه اﻛﺘﺸﺎﻓﻰ بشنه دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد .بزرگترﻳﻦ رﺧﻨﻤﻮن آﻧﻬﺎ 

خیرآباد ﻣﺴﺎﻓﺖ  40ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ سیرجان

داراى ﻋﺮض ﺣﺪود یــک ﺗﺎ دو ﻣﺘﺮ و ﻃﻮلــی ﺣﺪود  30ﻣﺘﺮ 

را ﻃﻰ کــرد .ﺳﭙﺲ حدود  42ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده ﺧﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 

اســت .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ میرســد رگههای ﻣﻌﺪﻧﻰ در ناحیه اﻛﺘﺸﺎﻓﻰ

غرب حرکت کرد .مهمترین واحدهای سنگی تشکیلدهند ه

داراى اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﺷﺮق-ﺟﻨﻮبﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﺎﻧهزایی ﻣﺲ 

این ناحیه ،آرکوز ،شیســتهای کوارتزی ،کلریت شیست،

در رﮔﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،بیشتر از ﻧﻮع ﻣﺎﻻﻛﻴﺖ و ﺑﻪ 

مرمر و اسلیت هستند .قدیمیترین آثار ماگماتیسم در شمال

ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ آزورﻳﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻰ آﺛﺎرى از ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ و ﺑﻮرﻧﻴﺖ 

ناحیه و متعلق بــه گدازههای مافیک و اولترامافیک داخل

ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد .ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺰﺑﺎن رﮔﻪﻫﺎى

واحدهای پرکامبرین-کامبرین و سیلورین-دونین است .عالوه

ﻣﻌﺪﻧﻰ واﺣﺪﻫﺎى آرکوز (شیســت کوارتزی ،کلریت شیست،

بر واحدهای ســنگی یادشده ،سنگهای گرانیت ،ریولیت و

ماسهسنگ و سیلتســتون) ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺛﺎر ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﻰ و

گرانیت-گنایس در ســطح ناحیه رخنمون داشته و با فاصله

دﻧﺪرﻳﺘﻰ از اﻛﺴﻴﺪﻫﺎى آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ نیز در ﺳﻨﮓ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﺪه

کمی از ناحیه موردنظر ،دایکهای دیابازی و گابرو نیز قابل

ﻣﻰﺷﻮد .ﻫﺎﻟﻪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻰ در اﻃﺮاف ﺑﻌﻀﻰ از رﮔﻪﻫﺎى ﻣﻌﺪﻧﻰ

مشاهده است .توده نفوذی موجود در ناحیه مورد مطالعه با

ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ ،ﺑﻮرﻧﻴﺖ 

طول حدود  600متر و عرض تقریبی دو تا ســه متر از جنس

و ﭘﻴﺮﻳﺖ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

گابرودیوریتی است .دﮔﺮﺳﺎﻧﻰ در ﺳﻄﺢ ناحیه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،

اﺳﺖ ،برداشت میشود ﻛﻪ ﻛﺎﻧهزایی ابتدا بهصورت اوﻟﻴﻪ رخ

بیشتر از ﻧﻮع آرژیلیک میباشد و در ﺑﺨﺶهای ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﻏﺮﺑﻰ

داده و شــاید در ﻋﻤﻖ ،ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻧﻰ زاﻳﻰ اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ بهصــورت

ناحیه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (با وسعتی ﺣﺪود  500مترمربع) رﺧﻨﻤﻮن

ﺳﻮﻟﻔﻴﺪى اﺳﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﺑﺪ .ﻛﺎﻧﻰﻫﺎى ﺳﻮﻟﻔﻴﺪى ﻗﺎﺑﻞ 

دارد (حسینی شهرکی .)1400 ،شکل  1نقش ه زمینشناسی

ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ بیشــتر ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﻰ ﭘﻴﺮﻳﺖ 

پهنه مورد مطالعه را نشان میدهد.

اﺳﺖ و بهاحتمال زیاد کانیهای ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ 

تودههای نفوذی بیانشــده از نظر شرایط دمایی مناسب و

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ امــا در بخشهای ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن از

عملکرد ،بهعنوان موتور حرارتــی برای کانهزایی دارای اهمیت

ﺑﻴﻦ رفتهاند .در شــکل  3تصاویر مقاطع صیقلی یک نمونه

اســت و در رخــداد کانهزایی عامل مثبت به شــمار میآیند.

سنگی از پهنه ،در زیر میکروسکوپ پالریزان نور بازتابی نشان

برداشتهای زمینشناســی ،وجود آثار کانهزایی سطحی مس

داده شده است .براساس مطالعات کانهنگاری در این ﻣﻘﻄﻊ 

(ماالکیت ،آزوریت و کریزوکوال) همگی در روند شیســتوزیته را

ﺻﻴﻘﻠﻰ ﻛﺎنیهای ﭘﻴﺮﻳﺖ ،اســفالریت ،گالــن و ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ 

اثبات کرده است .نکته قابل توجه در مشاهدات صحرایی ،حضور

مشاهده میشوند.
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تجزیهوتحلیل اکتشافی و تعیین ارتباط کانهزایی با گسلها بهعنوان ...

شکل  .1نقشه زمینشناسی پهنه مورد مطالعه

شــکل  .2ﻛﺎﻧﻰ زاﻳﻰ ﻣﺲ در پهنــه مورد مطالعه .الف) بهصورت اﻛﺴﻴﺪى (ﻣﺎﻻﻛﻴﺖ) همروند با شیســتوزیته ،ب) در امتداد گســل همراه با
هیدروکسیدهای آهن و منگنز

شکل  .3تصویر ﻛﺎنیﻫﺎى ﻛﺎﻟﻜﻮﭘﻴﺮﻳﺖ ،اسفالریت ،گالن و پیریت در ﻣﻘاﻄﻊ ﺻﻴﻘﻠﻰ پهنه مورد مطالعه
66
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ﻛﺎﻧهزایی در رﮔﻪﻫﺎ و ﺷﻜﺴﺘﮕﻰﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ محلولهای

ﺷﺮﻗﻰ-ﻏﺮﺑﻰ که ﮔﺴﻞﻫﺎى ﺑﺎ روﻧﺪ ﺷﻤﺎلﺷﺮقی-ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰ

ﻛﺎﻧﻪدار ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻧهزاﻳﻰ اوﻟﻴﻪ از

ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺴﻞﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ  روﻧﺪ ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻰ-ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻰ ﻗﻄﻊ 

ﻧﻮع ﺳﻮﻟﻔﻴﺪى اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎى ﮔﺮم در ﺗﺸﻜﻴﻞ  آﻧﻬﺎ 

شدهاند .با توجه به این شکل مشاهده میشود که بزرگترین

دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( .)Evans, 2000بــا در نظــر گرفتن

(طوالنیترین) گسلهای موجود در پهنه در راستای امتدادی

پهنه زمینســاختی و فلززایی دربرگیرند ه ناحیه بشنه ،تیپ

 N40Eتــا ( N50Eآزیموت  40تا  50درجــه) قرار دارند و

کانهزایــی احتمالی این پهنه از نوع ماسیوســولفید اســت

مجموع طول گســلهای موجود در این بــازه  10درجهای،

(حســینی شــهرکی .)1400 ،البته برای تعیین مدل دقیق

حدود  2003متر است.

کانهزایی ناحیه ،مقایسه پارامترهای مرتبط با کانهزایی بهویژه

تحلیل فعالیتهای اکتشافی انجام شده

مشخصات ژئوشیمیایی کانهزایی با کانسارهای ماسیوسولفید،

در کانســار مس بشــنه فعالیتهای اکتشافی متنوعی

ضروری است.

انجام شده و مهمترین آنها بهصورت زیر است:

روش مطالعه

شناسایی و پیجویی

در این پژوهش تمامی فعالیتهای اکتشافی انجام شده

ﻋﻤﻠﻴﺎت پیجویی در ناحیه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ مطالعات

در کانسار ﻣﺲ بشنه با دقت ،بررسی و تجزیه و تحلیل شد.

دورﺳﻨﺠﻰ ،پیمایشهــای ﺻﺤﺮاﻳﻰ ،ﺑﺮرﺳﻰ و نمونهبرداری

سپس ارتباط آنها با گسلهای موجود در پهنه بهعنوان یک

از واﺣﺪﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ و ﻛﺎنهزایــی ﻣﻮﺟﻮد در آنهــا اســت .در

کلید اکتشافی جدید ارزیابی شد.

ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ بــا احتمــال وجود ارتباط بین شکســتگیها

بررسی وضعیت گسلهای پهنه

و پتانســیلهای معدنــی در پهنــه ،ﻋﻤﻠﻴﺎت دورﺳﻨﺠﻰ
برای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ شکســتگیهای اصلی نزدیک ســطح زمین

ازآنجاییکه ناحیه بشــنه بخشــی از پهنه زمینساختی
سنندج-سیرجان است و از ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ پهنه ﺗﺒﻌﻴﺖ 
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از دیدگاه زمینشناسی ساختمانی فعال

(بهعنوان یک نوع خطواره) انجام شد .این کار ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
پیشپردازشهــای رادﻳﻮﻣﺘﺮى ،ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻫﻨﺪﺳﻰ و اﻋﻤﺎل
ﺗﻌﺪادى از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫـﺎى ﺟﻬـﺖدار بــر روی ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ETM

است .مطالعات مربوط به شناسایی و تعیین شکستگیها و

ﻣﺎﻫﻮاره ﻟﻨﺪﺳﺖ  ٧بــه کمــک نرمافزارهای  ERMapperو

گسلهای پهنه مورد مطالعه از طریق بازدیدها و برداشتهای

 PCI Geomaticaصورت گرفت .تهیه نقشــه گســلهای

صحرایی ،بررســی نقشــههای زمینشناسی ســاختاری و

پهنه (شکل -4الف) به کمک نقشههای ساختاری موجود،

مطالعات دورسنجی پهنه (حسینی شهرکی )1400 ،صورت

یکی از خروجیهای مرحله عملیات دورسنجی است .تهیه

گرفت .در شکل -4الف نقشه موقعیت پراکندگی گسلهای
برداشت شــده در پهنه و در شکل -4ب نمودار گل سرخی

ﻧﻘﺸﻪﻫﺎى ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻰ و زمینشناسی گام بعدی عملیات بود.

رسم شده براســاس طول این گسلها همراه با پارامترهای

اکتشافات ژئوفیزیکی

آماری مربوطه نشان داده شده است.
در ایــن پهنه چندین ﮔﺴﻞ اصلی وجــود دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ 
ﺗﻼﻗﻰ داشته و ﮔﺴﻞﻫﺎى دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﮔﺴﻞﻫﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ میکنند.

مطالعــات ژئوفیزیکی در این ناحیه ابتدا توســط آرایه

مســتطیلی با طول خط جریان  AB= 800mبا روشهای
قطبش القایی و مقاومت ویژه الکتریکی انجام شد .سپس با

زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ ﮔﺴﻞ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﻌﺪ از اﺋﻮﺳﻦ است

هدف شناســایی وضعیت بیهنجاریها در عمق و براساس

(حسینی شهرکی )1400 ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊﺷﺪﮔﻰ واﺣﺪﻫﺎى

نتایج حاصل ،در مرحله بعــد تعداد پنج پروفیل ژئوفیزیکی

ﺳﻨﮕﻰ میتواند ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎل نیز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
مطابق شکل  4روﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ 
از ﺷﻤﺎلﻏﺮﺑﻰ  -ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗﻰ ،ﺷﻤﺎلﺷﺮﻗﻰ  -ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻰ و

بهنامهــای  DD1تــا  DD5با آرایــه دوقطبی-دوقطبی به
روشهــای قطبش القایــی و مقاومت ویــژه الکتریکی در
است

جهت تقریبی عمود بر روند کانهزایی برداشــت شــده
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شکل  .4الف) نقشه موقعیت پراکندگی گسلهای برداشت شده در کانسار مس بشنه ،ب) نمودار گل سرخی گسلها به همراه پارامترهای آماری
مربوطه

(نجاری .)1399 ،شــکل  5نقشه تغییرات بارپذیری ظاهری

شمال شرقی-جنوب غربی با رنگ زرد مشخص شده است.

برداشت مستطیلی برحسب میلی ولت بر ولت و نیز موقعیت

به نظر میرســد که ایــن بیهنجاری در ارتبــاط با حضور

پروفیلهای برداشــت دوقطبی-دوقطبی را در پهنه نشــان

کانیهای فلزی ســولفوره هادی در داخل رگه و رگچهها و

میدهد.

شکستگیهای موجود در ناحیه باشد .پروفیلهای دوقطبی-

در این شــکل یک بخش بیهنجاری بارپذیری شاخص

دوقطبی نیز عمود بر راستای این بیهنجاری با فاصله  50متر

بــا مقدار بیش از  36 mv/vدر بخش میانی نقشــه با روند

از یکدیگر و بهموازات هم برداشت شدهاند .این پروفیلها با
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شکل  .5نقشه هم بارپذیری ظاهری برداشت مستطیلی و موقعیت پروفیلهای برداشت دوقطبی-دوقطبی در پهنه

فواصل الکترودی جریان و پتانســیل برابر با  20متر و مقدار

وجود دارد .بنابراین میتوان وجود دو گسســتگی یا گسل

پرش  10متر تا بیشــینه  10پرش ( )n= 10برای الکترودهای

احتمالی (مشخص شــده با عالمت خطچین سیاهرنگ بر

پتانسیل ( ،)MNاز شــمال غرب به جنوب شرق برداشت

روی شکل) را در این بخش پیشبینی کرد .حتی در فضای

شدهاند.

بین این دو بخش بجای یک گسل احتمالی ،وجود کنتاکت

در این پژوهش برای تمام پروفیلهای ژئوفیزیکی برداشت

قائم یا یک دایک قائم (بخش واقع بین دو خطپر قرمزرنگ)

شده ،مدلسازی وارون هموار به روش کمترین مربعات خطا

نیز احتمال دارد .بخش بزرگ مقطع بارپذیری بهویژه نواحی

با اســتفاده از نرمافزار RES2DINV (Loke and Lane,

عمقی ،دارای مقدار بارپذیری زیاد است و تمامی این بخشها

;2002; Loke, 2000; Loke and Barker, 1996

میتوانند داللت بر حضور ماده معدنی داشته باشند .حضور

ماده معدنی احتما ًال ســولفیدی در نیمه سمت راست این

) Loke, 1999صورت گرفت و مقاطع هریک بهطور جداگانه
تفســیر شــد .بهعنوان نمونه برای پروفیل مرکزی  DD3با

مقطع ،میتواند در ارتباط با وجود گسستگیها یا گسلهای

طول  640متر که تعداد  255نقطه ،اندازهگیری شده است،

احتمالی موجود در این بخش باشــد .ازآنجاییکه در نیمه

مقاطع بارپذیری و مقاومت ویژه مدلسازی شده در شکل 6

ســمت چپ مقطع مقاومت ویژه ،مقــدار مقاومت ویژه به

نشــان داده شده است .مطابق این شکل بخش بزرگ نیمه

نسبت باال است ،باال بودن مقاومت ویژه این بخش میتواند

سمت راست مقطع مقاومت ویژه دارای مقادیر پایینی است،

ناشــی از مقاومت الکتریکی زیاد ســنگ میزبان کانهزایی

درحالیکه ناحیه متناظر با ایــن بخش در مقطع بارپذیری

باشد .در موقعیتهای با بیهنجاریهای برجستهتر مقطع

بهجز نواحی سطحی ،بارپذیری باالیی را نشان میدهد .البته

بارپذیری ،حفر دو گمانه اکتشــافی قائم با عمق حداقل 55

درون این بخش دو ناحیه مجــزای با مقاومت ویژه باال نیز

متر مطابق شکل -6ب پیشنهاد میشود.
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شکل  .6الف) مقطع مقاومت ویژه ،ب) مقطع بارپذیری پروفیل  DD3بعد از مدلسازی وارون هموار دادهها

در شکل  7مقاطع بارپذیری مدلسازی وارون شده نظیر

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى ﺷﺪ .ﺑﺎزهﻫﺎى ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮدارى ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات

پروفیلهای ژئوفیزیکی  DD2 ،DD3 ،DD1 ،DD5و DD4

در ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژى ،دگرســانی و ﻛﺎﻧهزاییهای ﻣﺸﻬﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل

به ترتیــب از باال به پایین در مجاورت یکدیگر نشــان داده

وﺟﻮد ﻛﺎﻧهزایی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑا

شده است .نتایج مطالعات ژئوفیزیکی از طریق مقایسه این

روشهای  ICP-OESو  Fire Assayﺑﺮاى ﻋﻨﺎﺻﺮ مختلف و

مقاطع با نقشه بارپذیری برداشت مستطیلی (شکل  )5نشان

بهویژه مس مورد آﻧﺎﻟﻴﺰ شیمیایی قرار گرفت.

میدهد ،بهطورکلی انطباق مناسبی بین نواحی امیدبخش

شکل  8نقشه برداشت دیواره غربی ترانشه اول ( )TR1با

براساس برداشت مستطیلی با پروفیلهای برداشت دوقطبی-

طول  54متر از جنوب به شمال را نشان میدهد .لیتولوژی

دوقطبی وجود دارد.

ســطحی این ترانشه ،همگی شیســت با روند شیستوزیته

اکتشافات ژئوشیمیایی سطحی

 20تا 70درجه میباشــد .شــیب در نقاط مختلف به دلیل
فعالیتهای تکتونیکی متغیر اســت .در سه بخش از سطح

براساس یک شبکهبندی منظم در سطح ناحیه ،تعداد 94
نقطه نمونهبرداری سطحی از رﮔﻪﻫﺎى ﺳﻴﻠﻴﺴﻰ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖﻫﺎ 
و ﻃﻮلﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﺳﺘﻮک ورکهــا ،دگرســانیها و

این ترانشــه تراوشهایی از کانهزایی اکسیدی مس مشاهده
شــد و از  11متری 20 ،متری و  50متری طول ترانشه ،سه
نمونه معرف برای تجزیه شــیمیایی برداشت شد و کانهزایی

اﻛﺴﻴﺪهای آﻫﻦ برداشت شد .سپس نمونههای برداشت شده

همروند با شیستوزیته و محدود به مناطق گسلی میباشد.

به روش  ICP-OESبرای  34عنصر مورد تجزیه شــیمیایی

راستای برداشت ترانشه دوم ( )TR2با طول تقریبی  25متر

قرار گرفت .بیشــترین میزان عیار مــس این نمونهها ppm

از شمال به جنوب است و مطابق شکل  9لیتولوژی سطحی

 1147است .همچنین بهمنظور ﺑﺮرﺳﻰ گسترش کانهزایی در

این ترانشــه ،همانند ترانشه اول بیشــتر شیست است .از

ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ،ﺗﻌﺪاد سه رشته ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ نامﻫﺎى TR1

هشت متری 11 ،متری و  14متری طول ترانشه ،سه نمونه

تــا  TR3ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻋﻤﻮد ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎى ﻛﺎﻧهزایی ،ﻃﺮاﺣﻰ و

معرف برای تجزیه شــیمیایی برداشت شد .در این ترانشه،

ﺣﻔﺮ ﺷد و از رﺧﻨﻤﻮنﻫﺎى ﻛﺎﻧﻪدار ﺑﺎ روش تراشــه پیوسته

1

1. Continuous chip
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شکل  .7مقطع بارپذیری پروفیلهای ژئوفیزیکی  DD2 ،DD3 ،DD1 ،DD5و  DD4در مجاورت یکدیگر به ترتیب از باال به پایین

کانهزایی در راستای شیستوزیته و محدود بین دو گسل کم و

از برداشت مســتطیلی قرار دارد .اما در حال حاضر در اﻳﻦ 

بیش همروند و همشیب به ضخامت یک و نیم متر رخنمون

ﻣﻨﻄﻘﻪ تعداد هشــت حلقه ﮔﻤﺎﻧﻪ اکتشــافی مایل همگی با

دارد .در ترانشه ســوم به دلیل عمق کم و نداشتن کیفیت

شــیب  70درجه و آزیموت  135درجه با مجموع طول ﻛﻠﻰ

حفاری ،برداشت زمینشناسی انجام نشد .بیشترین میزان

 414/5ﻣﺘﺮ ﺣﻔاری ﺷﺪه اســت و بانامهــای  BH1ﺗﺎ BH8

عیار مس در ترانشــه اول حدود  2/1درصد و در ترانشه دوم

شناخته میشــوند .البته موقعیت بعضی از این گمانهها با

حدود  1/4درصد ثبت شده است.

موقعیتهای پیشنهادی عملیات ژئوفیزیکی همخوانی ندارد.

اکتشافات ژئوشیمیایی زیرسطحی

چاه نگار (الگ) زمینشناســی و اکتشافی تمام گمانههای
اکتشــافی بیان شده ،جمع آوری شــده که به عنوان نمونه

براساس نتایج یافتههای ژئوفیزیکی ،در نهایت حفر تعداد

نتایــج آنها برای گمانههای  BH1و  BH3در جدول  1آورده

شش حلقه گمانه اکتشــافی در پهنه ،پیشنهاد شده است

شده است.

که موقعیــت آنها اغلب بر روی بخــش بیهنجاری حاصل
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شکل  .8نقشه برداشت دیواره غربی ترانشه اول (( )TR1مقطع طولی از جنوب به شمال)

شکل  .9نقشه برداشت دیواره شمال شرقی ترانشه دوم (( )TR2مقطع طولی از شمال به جنوب)

بحث
در ادامه ،نتایج هر یک از فعالیتهای اکتشــافی انجام

نیز نشــان میدهد ،واحدهای ســنگی ،تحت تاثیر گسل

شــده با جزئیات بیشــتر بررسی میشــود و ارتباط آنها با

هستند و در برخی مناطق این گسلها و مناطق برشی دارای

گسلهای موجود در پهنه ،مورد مطالعه قرار میگیرد.

کانهزایی میباشند که مقدار مقاومت ویژه نیز تحت تاثیر قرار

ارتباط یافتههای ژئوفیزیکی با گسلها

دارد .کاهش مقاومت ویژه در بخشهای ســطحی نیز متاثر
از وجود آبرفتها ،مناطق اکسیده و دگرسان شده سطحی

در پروفیلهای ژئوفیزیکی برداشت شده ،بیهنجاریهای

هستند.

با بارپذیری باال (که بهاحتمال زیاد دارای پیریت هســتند)
دارای روند و امتداد مشــخص شــمال شرقی-جنوب غربی

شکل  10نقشه موقعیت پراکندگی پروفیلهای ژئوفیزیکی

میباشند (شکل  .)7همچنین بخشهای بیهنجاریهای

برداشــت شــده و موقعیت گمانههای اکتشافی پیشنهادی

با بارپذیری باال دارای مقدار مقاومت ویژه متوسط هستند و

بر روی پروفیلها (شــش گمانه نامگذاری شــده با GBH1

در نتیجه این بیهنجاریها در ارتباط با مناطق خردشده و

تا  )GBH6را همراه با موقعیت گســلهای موجود در پهنه

گسله پهنه میباشند .بررسی مقاطع مقاومت ویژه الکتریکی

مورد مطالعه نشــان میدهد .با توجه به این شکل مشاهده
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جدول  .1چاه نگار زمینشناسی و اکتشافی گمانههای  BH1و BH3
گمانه BH1

از

تا

سنگشناختی

عیار مس ()ppm

1

5

شیل

169

7

شیل

10

سنگآهک

76

سنگآهک

274

0

1

5

6

7

9

6
9

10

15
20

25

25/9

26/9

27/9

28/9

شیل

شیل
شیل

15

سنگآهک

25

سنگآهک

20

826

238

30

12825

40

27/9

سنگآهک

29/9

سنگآهک

40

28/9

25

27

28
35

15561

41

42

47

15

15

27

161

5

20

20

1411

132

سنگآهک

10

1352

25/9
26/9

5

10

0

693

شیل

شیل

از

تا

25

28
30

55

40

42

45
51

61

62

61

سنگآهک
سیلیس

سیلیس
سیلیس

5
6

7

14

1387
108
51

سنگآهک

55

سنگآهک

70

سنگآهک
سنگآهک

سنگآهک

81

69

436
92

65

گرانیت و گنایس

67

گرانیت و گنایس

69

گرانیت و گنایس

21

گرانیت و گنایس

742

67

68

69

70

70

سنگآهک

24

185

65

71

سنگآهک

4

63

66

68

سنگآهک

35

گرانیت و گنایس

63

66

27

246

64

64

52

17

شیل

55

57

68

شیل

سنگآهک

54

309

20

53

57

62

شیل

سیلیس

60

60

شیل

41

51

54

شیل

سنگآهک

52

53

شیل

35

45

52

شیل

63

سنگآهک

50

50

گمانه BH3

سنگشناختی

عیار مس ()ppm

71

75

گرانیت و گنایس
گرانیت و گنایس

گرانیت و گنایس
گرانیت و گنایس
گرانیت و گنایس

157
84
49

52
54

129

ارتباط یافتههای لیتوژئوشیمیایی سطحی و
زیرسطحی با گسلها

میشود ،موقعیت گمانههای پیشــنهادی بیشتر در بخش
میانی نقشــه و همگی بر روی گسل قرار دارند .ازآنجاییکه
موقعیت گمانههای اکتشــافی براســاس بیهنجاریهای

شکل  11نقشه موقعیت پراکندگی کلیه کارهای اکتشافی

برجسته مقاطع بارپذیری تعیین شده و این بیهنجاریها در

انجام شــده شــامل نمونهبرداریهای نقطهای ســطحی،

ارتباط با کانهزایی احتمالی در پهنه میباشند ،بنابراین چنین

ترانشهها و گمانههای اکتشافی و نیز گسلهای برداشت شده

نتیجهگیری میشود که محلهای کانهزایی احتمالی در پهنه

در پهنه مورد مطالعه را نشــان میدهد .با توجه به نقشــه

مورد مطالعه ،در ارتباط مســتقیم با موقعیت گســلهای

برداشــت ترانشــههای  TR1و  TR2شکلهای  8و  9و نیز

موجود در پهنه هستند.
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شکل  .10نقشه موقعیت پراکندگی پروفیلهای ژئوفیزیکی برداشت شده ،گمانههای اکتشافی پیشنهادی بر روی پروفیلها و گسلهای موجود
در پهنه مورد مطالعه

شکل  11مشاهده میشود که بیشتر بخشهای کانهزایی شده

دو بخش پرعیار مجــزا در بخش میانی پهنه ،بهطور خیلی

این ترانشهها در ارتباط با شکستگیها و گسلهای موجود در

واضح قابل مشاهده هستند .این بخشها متناظر با بخش

پهنه هستند .شکل  12نیز نقشه همعیار کانسار مس بشنه را

تمرکز و تقاطع گســلهای موجود در پهنه (شکل-13الف)

بر اساس عیار نمونههای نقطهای و ترانشههای برداشت شده

میباشند.

در پهنه مورد مطالعه نشان میدهد .در این شکل گسلهای

در شــکل  14نمای سه بعدی چاهنگار عیارسنجی تمام

موجود در پهنه هم نشــان داده شدهاند .مطابق این شکل

گمانههای اکتشافی و مدل سه بعدی عیارسنجی پهنه مورد

عیار مس کانســار در دو بخش مجزا در بخش میانی ناحیه

مطالعه با اســتفاده از نرمافزار  Rockworks16رسم شده

مورد مطالعه باال اســت .بخشهای پرعیار در محل تمرکز

است .راهنمای رنگی عیاری در این شکل تغییرات میزان عیار

و تقاطع گسلها واقع هســتند و ترانشههای اکتشافی نیز

مس گمانهها را برحســب گرم بر تن ( )ppmنشان میدهد.

بیشتر در این بخشها قرار دارند .بنابراین ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى پهنه

در شکل -14الف میزان شعاع استوانهها نشاندهند ه بزرگی

و ﮔﺴﻞﻫﺎ کنترلکننده اﺻﻠﻰ ﻛﺎﻧهزایی در پهنه هستند.

مقدار عیار در طول مغزه مربوطه در گمانه اســت .مدل سه

بهمنظور نمایش و تجسم بهتر در شکل  13نقشه دو بعدی

بعدی عیارسنجی (شکل -14ب)

موقعیت پراکندگی گسلهای موجود در پهنه مورد مطالعه

نیز با اســتفاده از الگوریتم عکس مجذور فاصله وزندار

بر روی نقشه سهبعدی عیارســنجی مس کانسار حاصل از

پیشرفته 1ساخته شده اســت .در این الگوریتم امکان وز 
ن

نمونههای سطحی و ترانشــههای برداشت شده با استفاده

دهــی فاصله با توان متفاوت در جهات مختلف وجود دارد.

از نرمافزار  Surferنشــان داده شده است .در شکل -13ب

)1. Advanced inverse distance weighted (IDW
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شکل  .11نقشه موقعیت پراکندگی کارهای اکتشافی و گسلهای موجود در پهنه مورد مطالعه

شکل  .12نقشه همعیار کانسار مس بشنه براساس عیار نمونههای نقطهای و ترانشههای برداشت شده در پهنه مورد مطالعه ،خطوط بنفش رنگ
نشاندهنده گسلهای موجود در پهنه هستند

مطابق این شکل تغییرات عیار پهنه مورد مطالعه با کمترین

این شکل مشاهده میشــود ،بهطورکلی بخش شامل ماده

مقدار صفر و بیشــترین مقــدار ( 12000 )ppmبه  12بخش

معدنی ،از وســعت زیادی برخوردار نبــوده و بخش بزرگی

رنگی با رنگهای مختلف تقســیم شــده است .با توجه به

از ناحیــه بهویژه بخش میانی ،دارای عیــار زیر4000 ppm
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( 0/4درصد) است .مطابق این شکل دو بخش پرعیار یکی در

(با امتدادهای شمال شــرقی-جنوب غربی و شمال غربی-

بخش شمال غربی و دیگری در بخش جنوب شرقی گستره

جنوب شرقی) با یکدیگر اســت .بهعبارتدیگر کانهزایی در

حفر گمانههای اکتشــافی وجود دارد .براســاس شکل 10

اعمــاق پهنه مورد مطالعه نیز در ارتباط با شکســتگیها و

بخش شمال غربی محل تجمع و تقاطع چند گسل کوچک

گسلهای موجود در پهنه میباشد.

اصلی

و بخش جنوب شــرقی نیز محل تقاطع چند گســل

شــکل  .13الف) نقشه دوبعدی موقعیت پراکندگی گسلهای موجود در پهنه ،ب) نقشه سهبعدی عیارسنجی مس کانسار حاصل از نمونههای
سطحی و ترانشهها

در پایــان ،بهمنظور تکمیل اکتشــافات مراحل قبلی و

گمانهها در این جدول به معنای ترتیب اولویت و اهمیت نقاط

شناخت بهتر پهنه مورد مطالعه ،براساس تمام بررسیهای

نیست .در شــکل  15نیز موقعیت گمانههای پیشنهادشده

انجام شــده همانند مقاطع ژئوفیزیکــی دوقطبی-دوقطبی

قبلی براســاس عملیات ژئوفیزیک ،گمانههای اکتشــافی

(شــکل  ،)7نقشه عیارســنجی نمونهبرداریهای سطحی

حفاری شده و گمانههای اکتشافی پیشنهادی جدید همراه با

و ترانشــهها (شــکل  )12و گمانههای اکتشافی حفر شده

موقعیت گسلهای موجود در پهنه مورد مطالعه نشان داده

(شــکل  ،)14حفاری چند حلقه گمانه اکتشــافی جدید در

شده اســت .با توجه به این شکل هم مشاهده میشود که

موقعیتهای مطابق جدول  2پیشنهاد میشود .البته شماره

بیشتر گمانههای پیشنهادی جدید بر روی گسل قرار دارند.
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شکل  .14الف) نمای سه بعدی چاهنگار عیارسنجی گمانههای اکتشافی ،ب) مدل سه بعدی عیارسنجی کانسار مس بشنه

جدول  .2مشخصات و موقعیت جغرافیایی گمانههای اکتشافی پیشنهادی جدید
نام گمانه

طول جغرافیایی (متر)

عرض جغرافیایی (متر)

شیب (درجه)

طول (متر)

BH9

303117

3266270

90

55

BH10

302970

3266476

90

50

BH11

302902

3266405

90

55

BH12

302857

3266385

90

60
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شکل  .15موقعیت گمانههای پیشنهادشده براساس عملیات ژئوفیزیکی ،گمانههای اکتشافی حفاری شده و گمانههای اکتشافی پیشنهادی جدید
همراه با موقعیت گسلهای موجود در پهنه مورد مطالعه

نتیجهگیری
براساس مطالعات زمینشناسی و بازدیدهای صحرایی در

عمیقتر ،گمانه اکتشافی جدید حفر شود .البته گمانههای

کانسار مس بشــنه سیرجان ،روﻧﺪ بیشتر رﮔﻪﻫﺎى ﺳﻴﻠﻴﺴﻰ

اکتشافی پیشنهادی جدید در اولویت هستند و باید از طریق

و ﻛﺎﻧﻪدار در راﺳﺘﺎى ﮔﺴﻞﻫﺎى اﺻﻠﻰ است و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد

بازدید صحرایی و بررسی دقیق وضعیت زمینشناسی محل،

ﻛﺸﺸﻰ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﺴﻞﻫﺎ در پهنــه میباشــد .بیشــتر

در خصوص انجــام عملیات حفــاری ،تصمیمگیری نهایی

دایــکﻫﺎى پهنه نیز در راﺳﺘﺎى ﺷﻜﺴﺘﮕﻰﻫﺎى با راســتای

صورت گیرد.

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻰ-ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻰ ﻳﺎ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻰ-ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ
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 بررسی.1399 ،.م. س، و شریعتی زارچ. ر،احمدی−

تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پاسخ اهداف مغناطیسی در

روش مغناطیس ســنجی با استفاده از مدلسازی پیشروی

 مجله انجمن زمینشناسی مهندسی.دوبعدی و سه بعدی

.15-34 ،3 ،13 ،ایران

 گزارش پایان.1400 ،.ج. س،حســینی شــهرکی−

.71 .سیرجان-عملیات اکتشافی مس بشنه

 زمینشناسی.1396 ،. س، و سعادت.ح. م،کریمپور−

 انتشارات، دانشــگاه فردوســی مشهد.اقتصادی کاربردی
.536 ،ارسالن

. اصول اکتشافات ژئوفیزیکی.1389 ،.ا. ع،کالگری−

.485 ، تبریز، مولف:ناشر

IP/  مطالعات ژئوفیزیک به روش.1399 ،. م،نجاری−

.74 .استان کرمان- در محدوده معدنی بشنه سیرجانRs

 تحلیل و.1384 ،. س، و غالمــی.ح. غ،نــوروزی−

) در محلIP, Rs, M( مدلســازی دادههای ژئوفیزیکــی

،2 ، نشــریه دانشکده فنی.اندیس معدنی مس سوناجیل

.253-265 ،39
−	 Aliluo, S.K., Abedi, M. and Norouzi,
G.H., 2018. IP-Rs geophysical 3D modelling of
Cu-Fe skarns; A case study Ghalandar skarn deposit. Proceedings of the 18th Iranian Geophysical
Conference, Iranian Geophysical Society, Tehran, 962-964.
−	 Evans, A.M., 2000. Introduction to Ore
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مطالعۀ ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در نهشتۀ تراورتن
مجدر در جنوب شرق اردبیل
علی لطفی بخش

(1و*)

 1 .استادیار گروه زمینشناسی اقتصادی ،دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل
تاریخ دریافت1400/09/15 :
تاریخ پذیرش1400/11/11 :

چکیده

کربناتهای آب شــیرین از نظر ویژگیهای ژئوشیمیایی و ایزوتوپی با یکدیگر متفاوت هستند .مطالعۀ ایزوتوپهای

پایدار کربن و اکسیژن یکی از مهمترین ابزارهای مطالعاتی کربناتها از جمله نهشتههای تراورتن است .در گسترۀ

مجدر که بر روی کمربند زمین ســاختی البرز غربی-آذربایجان قرار دارد ،نهشــتههایی از تراورتن به سن کواترنر در

واحدهای آتشفشــانی آندزیت پورفیری به سن ائوســن قرار میگیرند .تراورتنها بر اساس مطالعات کانیشناسی
بهطورکلی از آراگونیت تشکیل یافتهاند .مقادیر میانگین ایزوتوپهای  δ13Cو  δ18Oدر تراورتنهای پهنه مورد مطالعه

به ترتیب در محدودۀ  +6/47 ‰و  -8/77 ‰قرار داشــته و نشاندهندۀ منشأ ترموژن تراورتنهای گسترۀ مجدر

اســت .همچنین مقدار میانگین ) δ13C(CO2معادل  -2/73 ‰محاســبه شده است و منشأ غیرآلی و درونزادی
برای  CO2پیشنهاد میکند .تصور میشود سیاالت گرمابی غنی از  CO2پس از چرخش درون واحد آهکی موجود

در پهنه و واکنش با آن ،یون بیکربنات کلســیم الزم برای تشکیل تراورتن را فراهم کردهاند .سپس این سیاالت از

طریق سیستمهای گسلی موجود در ناحیه به باال صعود کرده و در سطح نهشتههای تراورتن را برجای گذاشتهاند.
واژههای کلیدی :ایزوتوپ پایدار ،تراورتن ،ترموژن ،مجدر.

مقدمه
تراورتن همراه با توفا و اسپلیوتم مهمترین تهنشستهای
کربناتی قارهای هستند و تشکیل آنها بهوسیلۀ عوامل مختلفی
کنترل میشود .تراورتن به تمام رسوبات کربناتی غیر دریایی
ایجاد شده در محل چشمهها ،رودخانهها ،دریاچهها و غارها
گفته میشــود ( )Fouke et al., 2000که در طی تشکیل
آن سیاالت کلســیمدار و غنی از  CO2در شرایط سطحی و

) al., 2011; Zhu and Dittrich, 2016و نهشــته شدن
آن در ســطح زمین میتواند ناشــی از کاهش دما ،کاهش
باشد

فشار ،آشفتگی جریان سیال و فعالیتهای بیولوژیکی
).(Pentecost, 2005; Brogi and Capezzuoli, 2009
برای تفکیک و شناســایی کربناتهــای غیردریایی ،از
شاخصههای ژئوشــیمیایی مختلفی میتوان استفاده کرد.

فشار کم قرار میگیرند ( .)Jamtveit et al., 2006تشکیل

بهطور مثال تراورتنها نســبت به دیگــر انواع کربناتهای

تراورتن به دلیل نســبت دادن آن به هر دو فرآیند زیســتی

آب شیرین ،دارای مقادیر باالیی از سولفور و عناصر کمیاب

و غیر زیســتی همواره بحثبرانگیز میباشــد (Fouke et

هستند و در نتیجۀ فعالیت و ورود محلولهای گرمابی اولیه

* نویسنده مرتبطlotfibakhsh@gmail.com :
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ایجاد شده است .درحالیکه توفا نشانگر رسوبات متخلخل

آندزیــت ،آندزی بازالت ،بازالت ،آگلومرا و توف ،ضخیمترین

محیط آب سرد است و دارای مقادیر باالیی از قطعات گیاهی

و وســیعترین واحدهای ســنگی ناحیه را تشکیل میدهند

و جانوری اســت ( .)Janssen et al., 1999تراورتن که یک

(شکل  .)2بافت این سنگها اغلب پورفیری تا مگاپورفیری

ســنگ آهکی قارهای رســوب کرده در اطراف چشمههای

هستند و در سطح آنها درشتبلورهای پالژیوکالز و پیروکسن

آبگرم موجود در مناطق آتشفشــانی جوان و سیســتمهای

در زمینۀ ریزبلور تا شیشهای پراکندهاند .فعالیت آتشفشانی

زمینگرمایی است و بیشــتر از کلسیت و آراگونیت تشکیل

گسترده در ناحیه همراه با دیگر نواحی البرز غربی-آذربایجان

شده اســت ( .)Pentecost, 2005نهشــت تراورتن در اثر

نتیجۀ جنبشهای کششی در طی ائوسن میباشد (امامی،

تجزیۀ بیکربنات کلســیم و خروج گاز  CO2صورت میگیرد

 )1379کــه در نتیجۀ آن یک خط آتشفشــانی به طول 200

و جوشش آب در چشمههای تراورتنساز نیز به دلیل خروج

کیلومتر در امتداد گســل اردبیل-میانه به وجود آمده است

این گاز اســت .بهطورکلی صحبت در مورد شرایط تشکیل

(.)Lescuyer and Riou, 1976

و خصوصیات تراورتن و ســایر کربناتهای آب شــیرین از

قدیمیترین واحد ســنگی ناحیه را آهک بیواسپاریتی و

اواخر قرن نوزدهم آغاز شــده اســت .امــا مطالعه در مورد

سیلیسی تودهای تا ضخیم الیه همراه با میانالیههای شیلی

خصوصیات ژئوشــیمیایی و ایزوتوپــی و همچنین مطالعۀ

پیریتدار به سن کرتاسه در جنوب غرب گستره مورد مطالعه

اســت

آب و هــوای دیرینه ،مربوط به چند دهۀ گذشــته

تشکیل داده است .فعالیتهای گرمابی در گسترۀ مجدر در

( .)Kele et al., 2011بــا وجود پژوهشهای روزافزون در

داخل واحدهای آتشفشانی ائوسن بهطور کامل آشکار و نمایان

مورد نهشتههای تراورتن در جهان ،مطالعات علمی بر روی

است و عالوه بر تشکیل مناطق دگرسانی هیپوژن و سوپرژن

ذخایر عظیم تراورتن در ایران اندک اســت .ایران با داشتن

در ناحیۀ مورد مطالعه با کانهزایی مس نیز همراه میباشد.

ذخایر و معادن کوچک و بزرگ تراورتن ،یکی از کشــورهای

دگرســانی هیپوژن شــامل دو پهنۀ پروپیلیتــی و زئولیتی

دارای پتانسیل اقتصادی سنگهای تراورتن و بهعنوان یکی

اســت و از مجموعه کانیهای کلینوکلر ،کلسیت ،آنکریت،

از بزرگتریــن صادرکنندگان تراورتن در جهان محســوب

منگنوکلسیت ،مونتموریلونیت ،استیلریت و کلینوپتیلولیت

میشود .این ســنگها در برخی نقاط همچون شهرستان

تشــکیل یافته است .دگرسانی ســوپرژن نیز شامل نواحی

محالت و آذرشــهر (تقیپور 1392 ،و  )1398شهرت جهانی

رسی متشکل از کائولینیت ،ایلیت ،مونتموریلونیت ،کوارتز

داشــته و خصوصیات منحصر به فردی دارند .هدف از این

و اکســید آهن اســت و با کانیســازی ثانویۀ مس شامل

مقاله ،بررسی نحوۀ تشکیل و منشأ تراورتن مجدر با استفاده

اســت

ماالکیت ،آزوریت ،بروکانتیت و مس طبیعی همراه

از دادههای ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن است.

).(Lotfi Bakhsh, 2018; Lotfi Bakhsh, 2019 a, b

جایگاه زمینشناسی ناحیه

همانطور که در شــکل  1مشخص اســت در گسترۀ مورد
مطالعــه دو تودۀ تراورتن وجــود دارد و به فاصلۀ نزدیکی از

از نظر جغرافیایی گسترۀ مورد مطالعه در استان اردبیل

یکدیگر و در دو سمت رودخانۀ مسگر چای قرار دارند.

و در  55کیلومتری جنوب شــرق اردبیل در مسیر ارتباطی

روش مطالعه

اردبیل به خلخال در مجاورت روســتای مجــدر قرار دارد
(شکل .)1

در طی پیمایش و بازدید میدانی از نهشــتههای تراورتن

این گستره بر اســاس تقسیمبندی واحدهای ساختاری

در مجموع تعداد  21نمونه بهمنظور مطالعات آزمایشــگاهی

ایران (آقانباتی )1383 ،در روی پهنه البرز غربی-آذربایجان

برداشت شد .در مرحلۀ نمونهبرداری ،سعی شد عالوه بر در

و همچنین بر طبق نقشــۀ زیر تقســیمات اصلی تکتونیکی

نظر گرفتن پراکنش خوب نمونهها ،از سطوح ارتفاعی مختلف

ایران ( )Stocklin, 1977در پهنه آتشفشانی ترشیر-کواترنر

نیز نمونهبرداری شود .پس از مطالعۀ مقاطع نازک تهیه شده

واقع میشــود .واحدهای آتشفشــانی ائوســن متشکل از

از ســنگها ،تعداد  10نمونه (پنج نمونه از هر تودۀ تراورتن)
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شکل  .1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و راههای ارتباطی آن و تصویر هوایی از روستای مجدر و نهشتههای تراورتن مجاور آن

برای مطالعۀ ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن انتخاب شدند.

در هزار برای  δ18Oاست .نتایج نمونهها طبق رابطۀ  1نسبت

نمونهها پس از پودر شــدن به دانشــگاه فلورانس در ایتالیا

به اســتاندارد مرجع سنجیده شده و برحسب در هزار ()‰

ارســال شدند .نمونهها تحت تأثیر اسید فسفریک در دمای

بیان شدهاند:

باالی  25درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا گاز  CO2متصاعد

رابطۀ .1
)δ C = [( C/ C)Sample/( C/ C)Standard]-1 (1000
12

شده از هر نمونه توسط دستگاه طیفسنج جرمی اندازهگیری

12

13

13

13

برای  δ Cاســتاندار مرجع  VPDBاست و برای δ O

شود .اندازهگیری با استفاده از دستگاه -Finnigan MAT

13

 250صورت گرفت و دقت آن  0/05در هزار برای  δ13Cو 0/1

1

18

)1. Vienna Pee Dee Belemnite (VPDB
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شکل  .2نقشۀ زمینشناسی محدودۀ مجدر (با تغییرات از حاجیعلیلو و رضایی)1380 ،

اســتاندار مرجع عالوه بــر  VPDBاســتاندارد SMOW1

نتایج تجزیۀ ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن نمونهها

13

از دو تودۀ تراورتن در گســتره مجدر در جدول  1ارائه شده

مقادیر  18O/16Oجایگزین میشــود .مقادیر  δ18Oبر مبنای

است .نمونههای  Aو  Bبه ترتیب متعلق به تراورتن شمالی

اســتاندارد  SMOWطبق رابطــۀ )Pentecost, 2005( 2

و جنوبی هستند.

میباشــد (آدابی )1390 ،که در رابطــۀ  1بهجای C/12C

1

محاسبه شده و برحسب در هزار بیان شدهاند:
رابطۀ .2
δ O(SMOW) = 1.0309 δ O(VPDB) + 30.92
18

18

)1. Standard Mean oceanic Water (SMOW
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جدول  .1نتایج تجزیۀ ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن نمونهها از دو تودۀ تراورتن مجدر
)δ13C(CO2

)δ18O(SMOW

)δ18O(VPDB

)δ13C(VPDB

‰

‰

‰

‰

نمونه

-2.65

+25.95

-7.20

+6.54

Tra-A1

-3.12

+21.91

-10.04

+6.15

Tra-A2

-1.93

+22.73

-9.22

+7.14

Tra-A3

-3.32

+23.48

-8.47

+5.98

Tra-A4

-3.21

+24.06

-7.89

+6.07

Tra-A5

-2.85

+23.63

-8.56

+6.37

Average

-2.71

+22.83

-9.12

+6.49

Tra-B1

-2.41

+23.41

-8.54

+6.74

Tra-B2

-1.83

+20.81

-11.14

+7.22

Tra-B3

-1.88

+24.50

-7.45

+7.18

Tra-B4

-4.20

+23.24

-8.71

+5.25

Tra-B5

-2.61

+22.95

-8.99

+6.57

Average

بحث

تخلخل و شکستگی فراوان ،استخراج آن را مقرون بهصرفه

نهشــتههای تراورتنی به رنگ لیمویی و قرمز در نزدیکی

نمیکند .تراورتنها دارای الیهبندی افقی هستند و حداکثر

روســتای مجدر و در مجاورت گســل اصلی ناحیه تشکیل

ضخامــت آنها  45متر اســت .تراورتنها در ســطح دارای

شدهاند .نهشتۀ شمالی به مقدار قابل توجهی استخراج شده

الیهبندی مشــخص با تخلخل باال است درحالیکه در عمق

است اما محدود بودن ضخامت نهشــتۀ جنوبی ،همراه با

حالت تودهای و متراکم دارند (شکل .)3

شکل  .3تعدادی از نمونههای برداشت شده از نهشتههای تراورتن در سطح با ساختار الیهای ،دروزی و نواری متحدالمرکز
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کربناتهای کلســیم دارای بافت الیهای ،تودهای و ُا ُائیدی

تراورتنها میتوانند از هر دو کانی کلســیت و آراگونیت

هستند (شکل .)4

تشکیل شــوند .بهطور ترجیهی کلسیت از سیاالت با دمای
پایینتر و آراگونیت از سیاالت با دمای باالتر ترسیب میشوند

تراورتنهــا دارای شــکلهای متنوعــی هســتند و بر

( .)Fouke et al., 2000; Pentecost, 2005بــر اســاس

اســاس معیارهای مختلفی ردهبندی میشوند .بهطورکلی

دمای آب ،کلسیت از سیاالت با دمای پایینتر از  30درجه،

فرآیند تهنشســت ،ژئوشیمی دیاکســید کربن ،فابریک و

کلســیت به همراه آراگونیت از ســیاالت با دمای  30تا 43

ریختشناسی مهمترین ویژگیهایی هستند و بر مبنای آنها

درجه و آراگونیت تنها از سیاالت با دمای باالتر از  44درجه

ردهبنــدی تراورتنها صورت میگیــرد (صالحی و محمدی

رســوب میکنند ( .)Fouke et al., 2000مطالعۀ مقاطع

ســیانی .)1392 ،گروه کربناتها همگی دامنۀ وســیعی از

نازک نشاندهندۀ ترکیب غالب آراگونیتی تراورتنها هستند

تغییرات ایزوتــوپ کربــن) +15‰( δ13C(VPDBتا )-25‰

و بهطور محدود در برخی مناطق به کلسیت تبدیل شدهاند.

و ایزوتــوپ اکســیژن ) +35‰( δ O(SMOWتــا  )0‰را به
18

شــکل  .4مقاطع نازک تهیه شده از تودۀ تراورتن ،الف) بلورهای تیغهای آراگونیت با آرایش بادبزنی ،ب) نواربندی متناوب بلورهای آراگونیت با
اکســیدهای آهن ،پ) زمینه متشــکل از بلورهای آراگونیت که در برخی نقاط به کلسیت تبدیل شدهاند ،ت) زمینه متشکل از بلورهای دانهای
کلسیت ،ث) ُا ُائیدهای کربنات کلسیم ،ج) مرز مشخص میان بلورهای آراگونیت در پایین و ُا ُائیدهای کربناتهای کلسیم در باال
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نمایش میگذارند ( .)Pentecost, 2005تراورتنها نســبت

تفسیر نشانههای ژئوشیمیایی تراورتنها نیاز به توجه خاص

به  δ13Cغنیشــدگی نسبی نشــان داده و این ویژگی یکی

دارد (.)Pentecost, 2005

از ابزارهای مورد اســتفاده در تمایز آنها از دیگر ســنگهای

تراورتنها را بر اســاس ژئوشــیمی عنصری ،منشأ گاز

کربناتی اســت ( .)Pedley, 2009همچنین فرآیند تفکیک

دیاکســید کربن و ترکیب ایزوتوپهای پایدار ،به دو گروه

ایزوتوپی کربن و اکسیژن در نهشتههای تراورتن مهم است.

درونزاد یا ترموژن 1و برونزاد یا متئوژن 2تقســیم میکنند

زیرا این تفکیک ،اطالعاتی را در مورد منبع دیاکسید کربن،

(.)Mohammadi et al. 2020; Jones and Renaut, 2010

شــرایط فیزیکوشیمیایی ترسیب (نرخ درجۀ حرارت) و تأثیر

مطالعات ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن برای شناسایی

فرآیندهای زیستی بیان میکند .با توجه به اینکه دیاکسید

تراورتن از سال  1950منشأ آغاز شد ).(Kele et al., 2003

کربن موجود برای تشــکیل تراورتن ممکن اســت از منابع

برای تعیین منشأ و نوع تراورتن ،تجزیۀ ژئوشیمیایی ایزوتوپ

گوناگونی همچون کربنزدایی ســنگآهک ،گاززدایی جبه،

پایدار نقش اساسی را ایفا میکند .در جدول  2مشخصات هر

هیدرولیز و اکسیداســیون کربن احیایی مشتق شده باشد،

دو گروه تراورتن ارائه شده است.

جدول  .2مشخصات تراورتنهای ترموژن و متئوژن ()Turi,1986; Pentecost, 1995
تراورتن نوع متئوژن

تراورتن نوع ترموژن
مرتبط با محیطهای زمینگرمایی

مرتبط با عوامل آب و هوایی

-4‰ < δ13C(VPDB) < +8‰

-11‰ < δ13C(VPDB) < 0‰

دارای تمرکز باالیی از کربن غیر آلی

دارای تمرکز باالیی از کربن آلی

سیال مادر با درجۀ حرارت باال

سیال مادر با درجۀ حرارت پایین

نرخ باالی رسوبگذاری (بیشتر از  10میلیمتر در سال)

نرخ پایین رسوبگذاری (کمتر از  10میلیمتر در سال)

شواهد گاززدایی سریع :ایجاد بلورهای حبابی شکل و شعاعی

الیهبندیهای ظریف فصلی ،حفرات زیاد و ساختهای متخلخل

همواره مرتبط با فعالیتهای تکتونیکی یا آتشفشانی حاضر یا گذشته

همواره مرتبط با آب و جریانهای آشفته (شبیه آبشارها)
بستگی وســعت رسوبات به میانگین ساالنۀ تهنشســت ،درجه حرارت و
تخلخل خاک

مقادیر ایزوتوپی کربن و اکسیژن در تراورتنها در نتیجۀ

نهشتههای تراورتن مجدر دارد .همچنین این دامنۀ تغییرات

عواملی نظیر دمای آب ،ســرعت جریان ،فاصله از چشمه و
فعالیتهای زیســتی میتواند تغییر کند .همانگونه که در

با نمودار توزیــع ) δ C(VPDBدر تراورتنهای ترموژن از نقاط

مختلف جهان بهطور کامل انطباق دارند (شکل  .)6مقادیر

جدول  1مشاهده میشــود ،دامنۀ تغییرات مقادیر ایزوتوپ

باالی  δ13Cمیتواند نشاندهندۀ ارتباط سیال با منشأ عمیق

) δ13C(VPDBنمونهها از  +5/25‰تا  +7/22‰متغیر اســت

 CO2مرتبط با کربنزدایــی کربناتها ،فرآیندهای حرارتی،

13

و میانگین آنهــا  +6/47‰میباشــد .همچنین تغییرات

دگرگونی و ماگمایی و یا انتشــار  CO2حاصل از ولکانسیم

تا  -11/14‰نشــان داده و میانگین آنها  -8/77‰اســت.

) .al. 2016; Beradi et al. 2016همچنیــن مقادیر باالی

با توجه به شــکل  5مقادیر و دامنۀ تغییرات  δ13Cو δ18O

 δ13Cدر برخی تراروتنها نتیجۀ افزایش فرآیندهای گاززدایی

دو تودۀ تراورتن نزدیک هم میباشــد و در یک محدوده قرار

 CO2و یا وجود آبهای ســطحی و زیرزمینی غنی از 13C

فعال باشد (Karaisaoglu and Orhan 2018; Teboul et

مقادیر ایزوتــوپ ) δ18O(VPDBنمونهها دامنهای از -7/20‰

دارند .عالوه بر این ،مقادیر ) δ18O(SMOWکه بر اساس رابطۀ

است (.)Ibrahim et al., 2017; Turi, 1986

 2محاسبه شده است ،تغییراتی از  +20/81‰تا +24/50‰

نشــان داده و میانگین آنهــا  +23/29 ‰اســت .مقادیر

1. Thermogene
2. Meteogene

مثبت ایزوتــوپ ) δ13C(VPDBنمونهها داللت بر ترموژن بودن
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شکل  .5نمودار تغییرات ترکیب ایزوتوپی  δ13Cو  δ18Oدو تودۀ تراورتن در گسترۀ مجدر ،نقاط آبی مربوط به تودۀ شمالی و قرمز مربوط به تودۀ
جنوبی هستند

شکل  .6توزیع مقادیر  δ13Cدر تراورتنهای ترموژن از مناطق مختلف جهان و دامنۀ تغییرات آن در تراورتنهای گسترۀ مجدر

آبهــای ناحیهای عمیق دارای دامنــۀ تغییرات  δ18Oبین

مقادیــر ) δ18O(VPDBبه دلیل تغییرات در ترکیب و دمای

 -5‰تا  -8‰هســتند ( )Hoefs, 2004کــه با توجه به

آب ،غلظت کربن و گونۀ یونی)(H2CO3, HCO-3, CO3-2

دامنــۀ گســتردهای دارد ( .)Kele et al., 2008دامنــۀ

مقدار میانگین ) )-8/77‰( δ18O(VPDBبه نظر میرسد آب

تراورتنهای ترموژن ،با مقادیر سایر کربناتهای آب شیرین

باشــند .بهمنظور تعیین نوع تراورتن با استفاده از دادههای

تغییــرات ) δ18O(VPDBنمونههــای مطالعه شــده عالوه بر

چشمۀ تراورتنساز در گسترۀ مجدر مرتبط با سیاالت عمقی
ایزوتوپ اکســیژن میتوان از مقادیر ) δ18O(SMOWمحاسبه

نظیر متئوژن ،اســپلتوم و مارن دریاچهای نیز انطباق دارد
(شــکل  .)7به همین دلیل تفسیر دادههای  δ18Oبه دلیل

شده بر اســاس رابطۀ 2در مقابل ) δ C(VPDBاستفاده کرد
13

(شــکل  .)8همانطور که در شــکل  8مشــخص اســت

امکان تبادل اکســیژن موجود در ســاختمان کربناتها با

تراروتنهــای صرفــ ًا ترمــوژن دارای مقادیــر  δ13Cباالی

اکســیژن مولکولهای آب تا حدودی پیچیدهتر از تفســیر
دادههای  δ13Cاســت ( .)Pentecost, 2005مقادیر پایین

 +2هســتند .بنابراین تمامی نمونههای برداشــت شده از

 18Oبا فرآیند تبخیر ضعیف و دمــای باالی آب در هنگام

تروارتنهــای مجدر (جدول  )1دارای  δ13Cباال و ســنگین

تشکیل تراورتن مرتبط است .همچنین کاهش مقدار 18O

هستند .با توجه به شکل  8رسم دادههای ایزوتوپی به دست

در نهشتههای ترموژنی میتواند در نتیجۀ تبادل ایزوتوپی با

آمده و محاسبه شده از محدوده مجدر منطبق با تراورتنهای

سنگ میزبان صورت بگیرد ( .)Fritz, 1968بهطور معمول

ترموژن است.
88
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شکل  .7توزیع مقادیر  δ18Oدر کربناتهای آب شیرین از مناطق مختلف جهان و دامنۀ تغییرات آن در تراورتنهای گسترۀ مجدر

شــکل  .8نمودار مقادیر ) δ18O(SMOWدر مقابل  δ13C(VPDB)،نقاط آبی مربوط به تودۀ شــمالی و قرمز مربوط به تودۀ جنوبی هســتند
()Pentecost, 2005
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منشاء دیاکسید کربن در تشیکل تراورتن

کربن بر اســاس رابطۀ  3محاســبه شــود (Panichi and
) .Tongiorgi, 1976; Kele et al., 2011بر اســاس این

ترسیب کلسیت نتیجۀ کاهش  pHحاصل از خروج CO2

رابطه δ13C ،دیاکسید کربن آزاد شده از آب در هنگام رسوب

در ضمن به تعادل رسیدن سیال با اتمسفر است (Rodrigo-

تراورتن را میتوان از مقادیر اندازهگیری شدۀ  δ Cتراورتن به

) .Naharro et al., 2013; Dreybrodt et al., 1992بــه

13

دست آورد ).(Kele et al. 2003; Minissale, 2004

نظر میرسد تشکیل تراورتن با تأثیر از دو عامل اصلی است:

رابطۀ .3

 )1کاهش سریع فشار هیدرواستاتیک و  pCO2در نتیجۀ یک

فرآیند گاززدایی ســریع و  )2فعالیت میکروبها و جلبکها

δ C(CO2) = 1.2 δ C(Travertine)-10.5
13

13

) .(Rodrigo-Naharro et al., 2013تراورتنهای ترموژن
همواره حاوی برخی از حاملهای جوی هستند و در ارتباط

دامنــۀ تغییرات مقادیر ) δ13C(CO2با توجه به نتایج به

دست آمده بر اساس رابطۀ  3از  -1/83‰تا  -4/2‰متغیر

با انحالل سنگآهک در سیستمهای هیدروژئولوژیکی عمقی

میباشد و میانگین آنها  -2/73‰است (جدول  .)1دگرگونی

میباشــند و حجم زیاد دیاکســید کربن آنها از فرآیندهای

حرارتی سنگهای آهکی )،(δ13C ~ 0‰, Hoefs, 2009

حرارتی درون زمین یا حتی از زیر پوستۀ زمین منشأ میگیرد

اتمســفر ) ،(δ13C ~ −7‰, Pentecost, 2005ترکیبــات

(Jones and Renaut, 2010; Kele et al. 2011; Beradi

آلــی (δ13C ~ −20‰, Deines et al., 1974; Hoefs,

) .et al. 2016با وجود این ،انواع مختلفی از سایر سنگها

) 2009و کربن ماگمایی-گوشتهای (−3‰< δ13C>−8‰,

میتوانند بهعنوان منشــأ عناصر ســازندۀ تراورتنها نقش

 )Caracausi et al., 2015منابع احتمالی برای منشأ CO2

آذرین نظیر بازالت ،ریولیت ،کربناتیت ،الترامافیک ،سینیت

بین  -‰3تا  -‰8نشــانگر منشأ غیر آلی و ماگمایی CO2

داشته باشند .مطالعات بسیاری نشان دادهاند ،سنگهای

در سیال کانیساز هســتند .همچنین مقادیر )δ13C(CO2

و گرانیت و ســایر سنگهای رسوبی نظیر آهک ،دولومیت،

در ســیال کانیساز میباشــد و از پوسته مشتق شده است

ســنگهای تبخیری و مارن نیز میتوانند بهعنوان منشــأ

درحالیکه مقادیر منفیتر نشان دهندۀ منشأ آلی  CO2است

(.)Teboul et al. 2016

میتوان منشــأ  CO2را به فرآیندهای ماگمایی نسبت داد.

کلسیم و سایر عناصر ســازندۀ تراورتنها ایفای نقش کنند

) .(Hoefs, 2004بــا توجه به مقدار میانگین )δ13C(CO2

از دادههای ایزوتوپی میتوان برای تعیین منشأ  CO2در

همچنین بر طبق نمودار شــکل  9که منتج شده از مقادیر

تراورتنها استفاده کرد .برای این منظور باید  δ13Cدیاکسید

دادههای ) δ13C(CO2و ) δ18O(VPDBاست نیز  CO2مرتبط

شــکل  .9نمودار مقادیــر ) δ13C(CO2در برابــر ) CO2 )1 ،δ18O(VPDB) (Milivojevic, 2003آلی و ارگانیــک CO2 )2 ،ماگمایی-درونزادی
 (Fournier, 1989)، 3) CO2ماگمایی-درونزادی ) CO2 )4 ،(Blavoux et al., 1982تولید شده بهوسیلۀ هیدرولیز سنگهای کربناته
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با فرآیندهای درونزادی است .بهاینترتیب سیاالت گرمابی

رابطۀ .4
CaCO2(Limestone) + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2

گســتره و واکنش با آن ،یون بیکربنات کلســیم الزم برای

رابطۀ .5
Ca(HCO3)2 = CaCO3(Travertine) + CO2 + H2O

حــاوی  CO2پس از چرخــش درون واحد آهکی موجود در
تشکیل تراورتن را فراهم کردهاند (رابطه  4و  5و شکل .)10

شکل  .10انگارۀ بیانگر ارتباط میان ترسیب نهشتههای تراورتن با صعود سیاالت گرمابی حاوی  CO2از میان واحد آهکی از طریق مجرای گسلی

نتیجهگیری

آنها را فراهم نموده و با کربنزدایی کربناتها یون بیکربنات
الزم برای تشــکیل تراورتنها را تأمین کرده اســت .به نظر

با توجه به شــباهت نزدیک ترکیب ایزوتوپی نمونههای

میرســد که سیستم گسلی بهعنوان مجرایی برای مهاجرت

هر دو تودۀ تراورتن ،به نظر میرسد که هر دو آنها متعلق به

و صعود ســیاالت حاوی بیکربنات کلسیم به سمت سطح

یک تودۀ واحد اســت و فقط توسط درۀ رودخانهای بهمرور
زمان فرســایش یافته و تشــکیل دو تودۀ مجزا را دادهاند.

زمین عمل کرده است.

نتایج حاصل از بررسی مطالعات ایزوتوپی )δ13C(travertine

منابع

داللت بر ترموژن بــودن تراورتنهای مجدر دارد .همچنین

−آدابی ،م ،.ح .1390 ،.ژئوشیمی رسوبی .انتشارات

مقادیر ) δ13C(CO2محاسبه شده برای نمونهها نشاندهنده

آرین زمین ،چاپ دوم.476 ،

دارد .آراگونیتی بودن تراورتنها حکایت از تشــکیل آنها در

سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.586 ،

مرتبط بودن منشــأ  CO2با فرآیندهای عمقی و درونزادی

−آقانباتی ،س.ع .1383 ،.زمینشناسی ایران .انتشارات

دمــای باالتــر از  44درجه دارد .با توجه به تشــکیل اغلب

−امامی ،م.ه .1379 ،.ماگماتیسم در ایران .سازمان

زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور.622 ،

تراورتنهای ترموژن در مناطق آتشفشانی جوان و یا بهشدت

−حاجیعلیلــو ،ب .و رضایــی ،ج .1380 ،.نقشــۀ

فعال تکتونیکی جدید ،میتوان فعالیت گرمابی انجام شده

زمینشناســی  1:100،000کیوی .ســازمان زمینشناسی و

در پهنه که با ایجاد دگرســانی و کانیســازی در سنگهای

اکتشافات معدنی کشور.

آتشفشانی ائوسن همراه هســتند را نیز بهعنوان یک دلیل

−تقیپور ،ک ،.خطیب ،م.م ،.هیهات ،م.ر ،.واعظی

میدانی برای ترمــوژن بودن تراورتنها در کنار نتایج حاصل

هیر ،ع .و شــبانیان ،ا .1398 ،.نقــش کنترلکنندههای

از مطالعات ایزوتوپی مطرح کرد .تصور میشــود که حضور

ساختاری در هیدروژئوشیمی چشمههای تراورتنساز منطقه

امکان نفوذ و چرخش سیاالت گرمابی حاوی  CO2در داخل

.105-121 ،)52(13

واحدهای آهکی در منطقه و همبری آنها با سیستم گسلی،

آذرشهر ،آذربایجان ،شمال باختر ایران .زمینشناسی ایران،
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چکیده

در شــمال جیرنده و شرق لوشــان واقع در کوهستان جنوب البرز مرکزی یکسری سنگهای آتشفشانی بهصورت
دگرشیب بر روی آهکهای ائوسن میانی جایگزین شدهاند .این سنگها دارای خصوصیات آلکالن از نوع المپروفیر

هســتند و برای اولین بار مورد بررســی پترولوژی این تحقیــق قرار میگیرند .بافت این ســنگها پورفیریک تا

میکروپورفیریک با خمیره میکرولیتی میباشد .فنوکریستها و میکروفنوکریستهای نمونههای برداشت شده همه

از نوع الیوین ،پیروکسنهای آلکالن و بیوتیت میباشند و در خمیرهای متشکل از الیوین ،پیروکسن ،پالژیوکالز،

آمفیبول ،بلورهای بســیار ریز نفلین ،آپاتیت و کانیهای فلزی جایگزین شــدهاند .بررســیهای ژئوشیمیایی این
ســنگها حاکی از آن است ،این سنگها از نوع المپروفیرهای آلکالن هستند و ماگمای آنها حاصل ذوب بخشی

بسیار جزئی یک منبع گوشته آستنوسفری مشابه با  OIBو در رخساره گارنت لرزولیت میباشد و در یک محیط

تکتونیکی ریفت درون قارهای جایگزین شدهاند.

واژههای کلیدی :ایران ،پترولوژی ،جیرنده ،گدازههای آلکالن ،المپروفیر.

مقدمه
گدازههای مــورد مطالعه در اســتان گیالن ،در بخش
مرکزی ورقه 1:100000جیرنده ،شرق رودبار و بین طولهای
جغرافیایــی ' 49°، 43و ' 49°، 46شــرقی و عرضهــای
شــمالی ' 36° 42و ' 36° 47واقع شــده و بخشی از پهنه
جنوبی البرز مرکزی میباشــد (شــکل -1الف و ب) .ســن
واحدهای ســنگی پهنهای که گدازههای مــورد مطالعه در
آن قرار دارد از پالئوزوئیک تا عهد حاضر اســت (قلمقاش،
 .)1381بر اســاس نظر اشــتوکلین سلســله کــوه البرز از
* نویسنده مرتبطsh_haghnazar@yahoo.com :

شمال به جنوب به ســه پهنه ساختمانی تقسیم شده و بر
این اساس ســنگهای گستره مورد مطالعه در زون جنوبی
البرز مرکزی واقع شده است .در این پهنه رسوبات کمعمق
متعلق به قبل از ســنوزوئیک توسط سنگهای آتشفشانی
است

بســیار ضخیم سنوزوئیک بهویژه ائوسن پوشیده شده
( .)Stocklin, 1974انکلنــس ( )Engalence, 1986پهنه
مذکور را گستره ترشیری نامیده است .بهطور کلی در مورد
چگونگی تشــکیل سنگها در رابطه با ماگماتیسم ترشیری
ایــران دو نظریه عمــده وجود دارد :برخی از پژوهشــگران

پترولوژی گدازههای آلکالن در شمال جیرنده (شرق لوشان)

ماگماتیسم ســنوزوئیک را ناشــی از فرورانش نئوتتیس و

در این تحقیق سعی شده با بررسی پتروگرافی ،ژئوشیمی

برخورد ایران و عربســتان میدانند (معین وزیری.)1387 ،

و ایزوتوپی خصوصیات پترولوژیکی و محیط تکتونیکی تشکیل

اما برخی پژوهشگران دیگر به وجود کافتهای درون قارهای

گدازههای مورد مطالعه ارائه شود.

معتقد هستند (امامی.)1981 ،

شکل .1الف) عالمت ستاره محل پهنه مورد مطالعه را بر روی نقشهای نشان داده است که بیشتر بر اساس فراوانی سنگهای آذرین کل ایران
توسط  Haghipour and Aghanabati, 1989تهیه شده است ،ب)نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه (رسم دوباره از نقشههای 1:100000
جیرنده)

زمینشناسی
ائوســن و گدازههای بازالتی-آندزیتی به سن ائوسن میانی و

بر اساس نقشه زمینشناســی  1:100000جیرنده برونزد

تودههای نفوذی از نوع گابرو به سن الیگومیوسن میباشد.

ســنگهای کل پهنه از قدیم به جدید شــامل سنگهای

واحدهای آهکی گستردهای نیمه جنوبی پهنه را در بردارد و

رســوبی متعلق به پرمین (سازند درود) ،نهشتههای شیلی

حاوی فســیلهای نومولیت هستند و به سن ائوسن زیرین

و ماسهسنگی به سن ژوراســیک زیرین (سازند شمشک)،

تا میانی مشــخص شدهاند (قلمقاش .)1381 ،اما مطالعات

نهشــتههای کنگلومرایی پالئوسن ،واحدهای آهکی به سن
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صحرایی این تحقیق نشان داد ،عالوه بر سنگهای آتشفشانی

نرمافزارهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ائوسن میانی نامبرده گدازههای جوانتری در گستره برونزد

پتروگرافی

دارند و بهصورت دگرشیب بر روی واحدهای آتشفشانی ائوسن

بافت غالب ســنگهای مــورد مطالعــه پورفیریک تا

میانی قرار دارند و از نظر ترکیب کانیشناسی با واحد ائوسن

میکروپورفیریک با خمیره میکرولیتی میباشــد (شکلهای

میانی متفاوت هســتند .با توجه به جایگیری این گدازهها

 2تا  .)4فنوکریستها و میکروفنوکریستهای این سنگها

بهصورت دگرشیب بر روی واحدهای آهکی ائوسن میانی سن

کلینوپیروکســن ،الیویــن ،بیوتیت و آپاتیت هســتند و در

آنها بعد از ائوســن و شاید میوسن تا پلیوسن میباشد .این

خمیرهای شامل پالژیوکالز ،پیروکســن ،الیوین ،بیوتیت،

گدازههای جوان موجود در گستره مورد مطالعه ،برای اولین

آمفیبول ،بلورهای بسیار ریز نفلین و کانیهای اپاک جایگزین

بار در این تحقیق مورد بررسی پترولوژی قرار میگیرند.

شدهاند .کلینوپیروکسنها بیشتر بهصورت خود شکل تا نیمه

روش مطالعه

خود شکل هستند و خصوصیات چند رنگی دارند و گاهی به

در راســتای این پژوهش پس از مطالعــات صحرایی از

آمفیبول تبدیل شدگی نشان میدهند (شکل -3الف و ب).

تعداد  50نمونه از گدازههای جوان مقطع نازک تهیه شد و با

این کانیها حاوی ساختمان منطقهای هستند و گاهی دارای

میکروسکوپ پوالریزان مورد مطالعه پتروگرافی قرار گرفتند.

هستههای سبز رنگ و حاشیه بنفش میباشند (شکل -3ج

بهمنظور مطالعات ژئوشــیمیایی چون تمام نمونهها به غیر

و د) .این خصوصیات نوری محتوی باالی  Naو  Tiو ماهیت

از یکــی از آنها از نظر پتروگرافی بهطور کامل مشــابه بودند

آلکالن این کانی را تایید میکند .الیوین دومین فنوکریست

فقط تعداد هشــت نمونه برای تجزیه عناصر اصلی به روش

فراوان در این ســنگها میباشــد و همگی سالم هستند و

 ICP-AESو هشت نمونه برای تجزیه عناصر فرعی و REE

گاهی از طریق شکستگیها به کانیهای ثانویه از نوع بولنژیت

به روش  ICP-MSدر آزمایشگاه  SGSتورنتوی کانادا مورد

و کلریت-سرپانتین تبدیل شدهاند (شکل  .)2بعد از الیوین

تجزیه عنصری واقع شدند .دو نمونه از سنگهای برداشت

فنوکریست قابل توجه این سنگها بیوتیتهای اولیه هستند

شده بهمنظور مطالعات ایزوتوپ Sr87/Sr86 ،و Nd143/Nd144

و بهصورت بلورهای بهطور کامل ســالم بهصورت شکلدار

در آزمایشگاه ایزوتوپی دانشگاه ژنو سوئیس مورد تجزیه قرار

و نیمه شــکلدار دیده میشوند .اجزاء خمیره این سنگها

گرفتند .نتایج حاصل از تجزیههای شــیمیایی با استفاده از

شامل پیروکسن ،الیوین ،بیوتیت ،آمفیبول ،بلورهای بسیار

شــکل  .2بافت پورفیریک تا میکروپورفیریک با خمیره میکرولیتی .فنوکریســتها و میکروفنوکریســتهای الیوین و خمیره با میکرولیتهای
است،

پالژیوکالز و کانیهای دیگر در این شــکل بهخوبی نمایان اســت ،الیوین از طریق شکستگیها به کانیهای کلریت-سرپانتین تبدیل شده
الف) در نور  XPLو ب) در نور PPL
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شکل  .3الف و ب) یک فنوکریست پیروکسن خودشکل که به آمفیبول تبدیل شده است (در نور XPLو  ،)PPLج و د) فنوکریستهای پیروکسن
و بیوتیت .پیروکسن با هسته سبز رنگ است (در نور XPLو )PPL

تهیه آنالیز از نمونههای بیشتر شباهت کامل سنگ شناسی

ریز نفلین ،آپاتیت و کانیهای اپاک است.
نوع بافت و ترکیب کانیشناســی این ســنگها نشان

نمونههای برداشت شــده بود .نتایج آنالیز شیمیایی عناصر

میدهند ،ایــن گدازههــا از نوع آلکالن و بــا خصوصیات

اصلی در جدول  1مشاهده میشود که تمام نمونهها به غیر از

المپروفیری میباشــند .سنگهای آتشفشانی قدیمیتر این

یکی از آنها  DB-23همگی دارای اختالف ترکیب شیمیایی

پهنه (بازالتها و آندزیتهای ائوســن میانی) دارای ترکیب

بسیار جزئی هستند .در مورد نمونه  DB-23که سنگ حاوی

کانیشناسی بهطور کامل متفاوت با این گدازهها میباشند.

آلودگی کربناتی اســت و از نظــر پتروگرافی ویژگی جالبی را

مطالعات ژئوشیمیایی

نشان میدهد ،مورد این نمونه بهطور جداگانه بحث خواهد
شــد .بقیه نمونهها از نظر مشــاهدات پتروگرافی هیچ نوع

برای مطالعات ژئوشــیمیایی هشــت نمونــه آنالیز از

آلودگی پوستهای مشاهده نشده است.

ســنگهای پهنه انجام شــد (جدولهای 1و  .)2علت نبود
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ICP-AES  نتایج تجزیه شیمیایی عناصر اصلی المپروفیرهای آلکالن منطقه به روش.1 جدول
Sample no.
SiO2

Al2O3
Fe2O3
CaO

B-1

B-2

B-5

14/8

15/2

45/8

68/8

67/8

64/8

14/3

71/2

97/2

89/2

45/5
15/3
5/10

MgO

53/6

Na2O

4

K2O

MnO

18/0

45/4
8/10

97/6
1/4

18/0

46

8/10

31/7
4

18/0

B-8

B-10

B-11

B-12

DB-23

15/3

14/6

15/4

3/15

75/13

49/8

66/8

13/11

96/2

90/2

46/2
6/10

43/7
2/10

20/8

45/8
7/10

30/7

89/6

63/6

2/4

8/3

2/4

18/0

04/3
17/0

18/0

45/5
7/10

08/7

42/49
43/11
23/8
88/0

1/4

87/2
40/2

18/0

24/0

TiO2

75/2

58/2

61/2

55/2

46/2

63/2

58/2

Mg#

20/55

11/56

28/57

70/57

23/57

10/55

73/56

79/58

Total

63/100

89/100

54/101

7/101

6/97

3/101

8/100

44/99

P2O5
LOI

76/0

70/3

74/0
02/4

71/0

09/3

70/0

12/3

70/0

79/3

78/0

46/3

72/0

34/3

78/0

24/5

ICP-MS  المپروفیرهای پهنه به روشREE  نتایج تجزیه شیمیایی عناصر فرعی و.2 جدول
Sample no.
Ba
Sr
Zn
Ce
Co
Cs
Cu
Dy
Er
Eu
Ga
Gd
Hf
Ho
La
Lu
Nb
Nd
Ni
Pr
Rb
Sm
Ta
Tb
Th
Tm
U
V
Y
Yb
Zr

B-1
380
380
83
100
33/1
0/4
52
5/04
2/45
2/36
20
6/36
7
0/93
52/6
0.33
63
41/9
77
11/4
36/3
7/9
4
0/91
5/9
0/32
2/16
200
23/5
2/1
296

B-2
380
370
88
98
36/5
0/8
63
4/86
2/34
2/40
21
5/99
7
0/90
51/1
0/34
60
41/9
102
11/2
30/6
7/7
3/8
0/87
5/5
0/34
2/02
207
23/2
2
286

B-5
350
350
86
99/8
36/9
0/4
52
4/92
2/44
31.2
21
6/09
7
0/89
52/5
0/32
61
41/7
105
11/4
32/9
7/7
4
0/89
5/9
0/33
2/16
215
23/3
2
306

B-8
350
350
87
104
37
0/4
57
5/07
2/52
2/37
22
6/31
7
0/91
55
0/33
62
44
111
11/8
32/8
8/7
3/9
0/91
7
0/34
2/17
212
24
2
290
99

B-10
370
370
84
97.3
34/7
0/4
53
4/70
2/30
2/28
20
5/89
6
0/89
51/3
0/31
58
41/1
97
11/3
32/4
4/7
3/7
0/87
5/5
0/31
1/97
205
22/7
2
311

B-11
370
370
86
102
34/5
0/8
52
5/08
2/48
2/37
21
6/54
7
0/94
53/4
0/34
63
42/2
86
11/7
32/4
8
4/1
0/91
5/7
0/33
2/14
206
23/6
2/1
313

B-12
350
360
84
89/5
35/1
0/4
54
4/95
2/46
2/35
20
6/14
7
0/88
51/6
0/34
60
41/8
104
11/3
31/7
6/7
4
0/88
5/6
0/33
2/07
207
23/2
1/9
298

DB-23
1291/1
1111
89/91
99/46
47/7
11/68
70
5/31
2/56
2/76
16/97
6/89
4/80
0/98
46/02
0/31
64/24
42/27
136
10/51
19/26
8/05
3/7
0/94
4/94
0/34
1/28
273/27
25/79
2/1
224
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نامگذاری شیمیایی
و برای تایید این مــورد از نمودارهای  Al2O3-K2O-MgOو

برای نامگذاری شــیمیایی ســنگهای مورد مطالعه از

نمودارهای  K2Oدر مقابــل  SiO2و  Al2O3در مقابل TiO2

نمودارهای مختلف ارتباط بین عناصر اصلی و فرعی در مقابل

استفاده شده است (شکل  .)5هر سه نمودار ویژگی شیمیایی

 SiO2و عناصر فرعی در مقابل یکدیگر اســتفاده شده است

المپروفیری این سنگها را تایید کرده و افزون بر این در نمودار

(شکل  .)4در تمام این نمودارها نمونهها در محدوده سنگهای
آلکالن قرار گرفتند و نتایج مطالعات پتروگرافی را تایید میکند.

-5ج نمونهها در گستره آلکالی المپروفیر جایگیری کردهاند.


چنانکه در بررسیهای پتروگرافی تذکر داده شد این سنگها

بر اســاس این پژوهشها ســنگهای مورد مطالعه شباهت

دارای ویژگیهای بافتی و کانیشناســی المپروفیری هستند

زیادی به المپروفیرهای آلکالن دارند.

شکل .4الف) نامگذاری شیمیایی سنگهای مورد مطالعه با استفاده از نمودار ( ،)Cox et al, 1979ب) نامگذاری شیمیایی سنگهای مورد
مطالعه با استفاده از نمودار ( .)Middlemost 1994ج) نمودار) ،Le Bas et al., (1986د و و) نمودارهای (،)Winchester and Floyed 1977
ه) گستره المپروفیرها و المپروئیتها و خط تفکیک سریهای ماگمایی از ()Gill, 2010
UML=Ultramafic lamprophyre, AL=Alkali lamprophyre, CAL=Calcoalkali lamprophyre
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شــکل .5الف) نمودار ) Rock (1987که نمونههای پهنه در گســتره المپروفیرهای جای دارند ،ب) نمودار ) Rock (1991که نمونههای پهنه
در گستره المپروفیرهای آلکالن جای دارند ،ج) موقعیت نمونهها در نمودار) (Lefebvre et al., 2005محدودهها شامل )1 :آلکالی المپروفیر
 )2کالــک آلکالن المپروفیر )3 ،اولترامافیــک المپروفیر )4 ،کیمبرلیت  )5 ،WaWaکمبریتهای گــروه  Iو  )6 ،IIالمپروئیت )7 ،اولیوین
المپروئیت ،نمونههای مورد مطالعه در حاشیه شماره  1قرار دارند

بحث

آلودگی پوستهای

چنانکه در بحث بررســی پتروگرافی ســنگهای مورد

تصویری از نمونه  DB23میباشد .بیشتر در مرکز این تصویر

مطالعه اشاره شــد بهغیراز یکی از نمونههای برداشت شده

بلورهای بیشــکل و بیرنگ نفلین تشکیل شده که حاصل

نمونه  DB23بقیه نمونهها هیچ نوع آلودگی پوســتهای را

ذوب کربنات در مذاب تشــکیلدهنده این سنگ است .در

نشان نمیدهند .بافت و ترکیب کانیشناسی گدازهها یکسان

حاشیه این بلورهای فلدسپاتوئیدی هنوز بقایای ذوب نشده

هستند و تجزیههای شیمیایی این مورد را تایید کرده است

از کربنات به چشم میخورد.

(جدولهای 1و  .)2نمونه  DB23ســنگی است که مقداری

الزم به ذکر اســت که ســنگهایی با چنین مشخصات

مواد آهکی را هضم کرده و در نتیجه ترکیب شــیمیایی آن

در ولکانیکهای جوان پهنه دکان-نوربران (ســاوه) توسط

تحت تاثیر این پدیده قرار دارند .در جدولهای  1و  2اختالف

وثوق عابدینی بررســی و مللیلیت نامگذاری شده و گزارش

ترکیب شــیمیایی این نمونه با نمونههــای دیگر بهوضوح

آن در سال  1353به سازمان زمینشناسی کشور ارائه شده

مشــاهده میشــود .مقدار باالی  CaOدر ایــن نمونه در

است .این ســنگها مانند ولکانیکهای پهنه مورد مطالعه

مقایسه با مقدار این اکسید در نمونههای دیگر بهطور کامل

توسط

بهشدت تحت اشباع از ســیلیس هستند و بهتازگی

محسوس است و علت آن آلودگی مواد کربناتی در ماگمای

) Lustrino et al., (2021مورد بررسی دقیق پترولوژی قرار

تشکیلدهنده سنگ بیان شــده میباشد .شکل شماره 6

گرفتند.
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شکل  .6نمایی از تجمعات بلورهای نفلین در آلکالی بازالتهای شمال جیرنده در نور XPL

خاستگاه ماگما

در مطالعات جدیدتر مدلهای متفاوتی برای تشــکیل
المپروفیر پیشــنهاد شده اســت (Chalapathi Rao and

توســط

اولیــن مــرور جامــع بــر روی المپروفیرها

):Dharma Rao,2012

) Rock, (1991انجــام گرفــت .امــروزه ســه نــوع

1.1درجات کم ذوب بخشــی گوشته لیتوســفری قارهای

اند
اصلــی المپروفیرها در ســطح جهــان توصیف شــده 

متاسوماتوز شده (Rocchi et al., 2009 ; Scarrow

):(Woolley et al., 1996

)et al., 2009; Owens and Tomascak, 2002

الــف :المپروفیرهای آلکالــن ( )ALب :المپروفیرهای

2.2تفریق بســیار باالی یک ماگمای بازیک سرشار از مواد

کالــک آلکالــن ( )CALج :المپروفیرهــای اولترامافیک

فرار ()Currie and Williams, 1993

( .)UMLبــا اینکــه توجه بــه المپروفیرها در ســالهای

3.3مذابهای آستنوســفری مشتق شده از پلوم گوشتهای

اخیر ،اطالعــات کمی از نحــوه زایش آنها بهدســتآمده

()Kerr et al., 2010

و بهعالوه ماهیت و ترکیب منابع گوشــتهای غنی شــده از

4.4اختــاط ماگمــای اولترابازیک بــا مواد پوســتهای

مواد فرار آنها هنوز موضوع بحثبرانگیز و مورد شــک است

()McDonald et al., 1985

).(Ngounouno et al., 2005
همه دادههای پتروژنتیکی و ژئوشیمیایی نشان میدهند،

5.5اختالط مذابهای بازیک و آلکالن )(Zhang et al., 2007

ماگماهای المپروفیری از درجات کم ذوب بخشی یک منبع

مواد مذابهایی که بهصورت گدازه به سطح زمین میآیند

گوشــتهای در اعماق  100تا  150کیلومتری حاصل شدهاند

یک پیام شیمیایی از گوشــته به پژوهشگران زمین شیمی

( .)Rock,1991ایــن ماگماها همــواره غلظتهای باالیی

میدهند ( .)Hofmann, 1997پژوهشــگران زمین شیمی

از مــواد فرار ( )H2O, CO2, Fو عناصر کمیاب ناســازگار

برای مشخص کردن منابع گوشتهای از ردیابهای شیمیایی

( )Ba, Sr, Zr, LREEدارند .پیشنهاد شده که این محتوای

استفاده میکنند .چنین ردیابهایی یا نسبتهای ایزوتوپی

باالی مواد فرار حاصل نشــات گیری از یک منبع گوشتهای

رادیواکتیو هســتند و یا نسبتهای عناصر کمیاب ناسازگار

غنی شــده از عناصر ناسازگار و مواد فرار ( )Rock, 1991و

میباشــند ( .)Hofmann, 1997از نســبت  La/Taبرای

یا از متاسوماتیسم سیاالت غنی از ( )CO2-H2O-Fنتیجه

تعیین منشا لیتوسفری و یا آستنوسفری مذابهای بازالتی

شدهاند ).(Maury et al.,1992, Mckenzie, 1989

استفاده میشود ( .)Fitton et al., 1988مقادیر کمتر از 22
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بیانگر منشا آستنوسفری و بیشتر از  30نشاندهنده گوشته

با الگوی عناصر ناسازگار شبیه  OIBاز گوشته آستنوسفری

لیتوسفری زیرقارهای میباشد .این نسبت در المپروفیرهای

نشات میگیرند .در شکل  8در نمودار ( N)Tb/Ybدر برابر

منطقه بهطور میانگین  13/2میباشــد و نشاندهنده منشا

( )La/Smتمامی نمونهها دارای نســبتهای بیشتر از 1/8

آستنوســفری آنها میباشــد .در نمــودار Nb/Laدر برابر

هستند این نشاندهنده منشا گارنت لرزولیتی این سنگها

 La/Ybاز ) Abdel-Rahman (2002تمامــی نمونههــا

اســت ( .)Wang et al.,2002در نمودار  La/Ybدر مقابل

در محدوده گوشته آستنوســفری و مجاور مقادیر میانگین

 Ybاز  Nedli and Toth, 2007نیــز نمونهها خصوصیات

بازالتهای جزایر اقیانوســی ( )OIBقرار میگیرند (شــکل

گارنت لرزولیت را نشــان میدهند (شکل -7د) .مطالعات

-7الف) .الگوی میانگین عناصر  REEالمپروفیرهای منطقه

پترولوژی تجربی ( )Green, 1973نشــان داده ،سنگهای

بهدرستی مشــابه الگوی بازالتهای جزایر اقیانوسی است

آلکالن میتوانند از ذوب بخشــی درجه کم یک منبع گارنت

(شکل -7ج) .به عقیده ) Thompson (1985المپروفیرها

لرزولیتی تولید شوند.

شــکل  .7الــف) موقعیت نمونههــا در نمودار  Nb/Laدر برابــر  ،)Abdel-Rahman,2002( La/Ybب) مقایســه الگــوی میانگین عناصر
المپروفیرهــای منطقه با مقادیــر میانگیــن ،)Sun and McDonough, 1989( OIBج) موقعیت نمونهها در نمــودار  (Tb/Yb)Nدر برابر
 ،)Wang et al., 2002( (La/Sm)Nد) موقعیت نمونهها در نمودار  La/Ybدر برابر )Nedli and Toth, 2007( Yb

موقعیت تکتونو ماگمایی

خصوصیات آلکالن دارند و در یک محیط ریفت درون قارهای
تشکیل شدهاند .در شــکل  8و سنگهای مورد مطالعه با

برای تعیین جایگاه تکتونیکی ســنگهای مورد مطالعه

جایگاه تکتونیکی بازالتهای ریفت شرق آفریقا مقایسه شده

از نمودارهای مربوطه اســتفاده شــده است (نمودارهای 8

اســت .نمونههای مورد مطالعه در گستره بازالتهای OIB

الف-و) .بررسی نمونههای مورد مطالعه در نمودارهای بیان

و در امتداد جایگاه سنگهای ریفت کامرون قرار میگیرند.

شده حاکی از آن است که بهطورکلی سنگهای مورد مطالعه
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شکل  .8الف) موقعیت نمونههای منطقه جیرنده در نمودار مثلثی  ،)Meschede 1986( 2Nb-Zr/4-Yب) موقعیت نمونههای منطقه جیرنده
در نمــودار مثلثی  ،)Wood et al., 1980( Hf/3-Th-Taج) موقعیت نمونهها در نمودار لگاریتمی  Ti/Yدر برابر  Nb/Yاز (،)Pearce,1982
د) موقعیت نمونهها در نمودار لگاریتمی  Th/Hfدر برابر  ،)Wang et al.,2001( Ta/Hfو) نمودار  Zr/Yدر مقابل )Fitton, 2007(Nb/Y

ژئوشیمی ایزوتوپی

جدول  .3نتایج حاصل از تجزیه نســبتهای ایزوتوپی  Srو Nd
سنگهای آلکالن پهنه جیرنده

برای بررســی دقیقتــر جایگاه تکتونیکــی و همچنین
خصوصیات ماگمایی گوشته تشکیلدهنده سنگهای مورد

ɛNd

مطالعه (گوشــته تهی یا غنی شده) دو نمونه از سنگهای

Nd143/Nd144

Sr87/Sr86

Sample no.

2/8

0/512779

0/704609

B23

2/43

0/512763

0/704079

B2

مورد مطالعه جیرنده در آزمایشــگاه شهر ژنو سوئیس مورد

یک راه نشــان دادن نسبتهای ایزوتوپی ،نماد اپسیلون

آزمایــش ایزوتوپــی  Nd143/Nd144و  Sr87/Sr86قرار گرفتند.

( )εاست که مقدار آن ،اندازۀ انحراف یک نمونه یا مجموعهای

نتایج ایزوتوپی در جدول  3آمده است.
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از نمونهها از مقدار مورد انتظار در یک منبع یکنواخت اولیه

در شــکل  9در نمودار همبســتگی ایزوتوپی  Ndو Sr

( )CHURمیباشد ).(Depaolo and Wasserberg, 1976

دو نمونه از ســنگهای پهنه در گســتره گوشته  OIBقرار

مقادیر  εNdمنفی نشانه یک ناحیۀ گوشتهای غنی شده

87

و یا یک منشاء پوستهای میباشد و مقادیر مثبت آنها نشانگر

) (Leterrier,1985نمونهها در گستره مشترک بازالتهای

یک ناحیه گوشتهای تهی شده است (.)Rollinson, 1993

قارهای و پلومهای گوشتهای  OIBو در ربع دوم واقع شدهاند.

بهطورکلی یکی از ویژگی سنگهای پوستهای باال بودن εSr

مطالعات ژئوشــیمیایی و پتروگرافیکی ســنگهای گستره

و پایین بودن  εNdنســبت به مقادیر تعیین شده برای کل

حکایت از آن دارد که نمونههای منطقه از نوع المپروفیرهای

زمین میباشد ( .)Wilson, 1989مقدار  εNdدر سنگهای

آلکالن میباشــد و از یک منشا آستنوسفری مشابه با منبع

آلکالن پهنه جیرنده بین  2/43تا  2/8میباشد .مقادیر εNd

 OIBغیر غنی شــده ،با نرخ ذوب بخشی یک درصد ،یک

مثبت نمونهها نشــانه منشــأ گیری ماگماها از یک گوشته

منبع گارنت لرزولیت بکر (غیر غنی شــده) در یک محیط

منبع  OIBغیر غنی شده است (.)Rollinson,1993

ریفتی درون قارهای تشکیل شدهاند.

دارند .در شــکل  10در نمــودار Nd eدر برابــر Sr/86Sr

شــکل  .9موقعیت نمونهها در نمودار همبســتگی ایزوتوپی  Ndو ( Srدادهها از  (Rollinson, 1993که دو نمونه از سنگهای پهنه در گستره
گوشته  OIBقرار دارند

شکل  .10نمودار  εNdدر برابر  )Leterrier, 1985( 87Sr/86Srکه نمونهها در پهنه مشترک بازالتهای قارهای و پلومهای گوشتهای  OIBو در
ربع دوم واقع شدهاند
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−	 Green, D. H., 1973. Conditions of melting

ائوسن هستند.
2.2مطالعات پتروگرافی این ســنگها نشــان داد ،دارای
بافــت پورفیریک تا میکروپورفیریک هســتند و حاوی
فنوکریستها و میکروفنوکریستهای کلینوپیروکسن،
الیوین ،بیوتیت و آپاتیت هستند و در خمیرهای شامل
پالژیوکالز ،پیروکســن ،الیوین ،بیوتیــت ،آمفیبول و
بلورهای بســیار ریز نفلیــن و کانیهای اپاک جایگیری
کردهاند .این ترکیب کانیشناسی با ترکیب کانیشناسی
سنگهای المپروفیری مطابقت دارد.
3.3در تمام نمودارهای نامگذاری شیمیایی نمونههای تجزیه
شده همگی در پهنه سنگهای آلکالن جایگیری کرده با
ترکیب کانیشناسی مدال ،مطابقت کامل دارند و با در
نظر گرفتن ترکیبات کانیشناسی مدال مانند سنگهای
المپروفیری ،در نمودار تشخیص انواع المپروفیرها ،این
گدازهها در گستره المپروفیرهای آلکالن قرار دارند.
4.4در بررسی خصوصیات ناحیه منشاء ماگمای سنگهای
مورد مطالعه نتیجه حاصل شــده ماگمای این سنگها
حاصل ذوب بخشــی بســیار جزئی یک منبع گوشته
آستنوســفری مشــابه با منبع  OIBدر رخساره گارنت
لرزولیت میباشد.
5.5بــرای تعییــن جایــگاه تکتونیکی ســنگهای مورد
مطالعه از نمودارهای متعدد مربوطه اســتفاده شده و
جایــگاه نمونهها در این نمودارها نشــان از آن دارد که
بهطورکلی این ســنگها خصوصیات آلکالن دارند و در
یک محیط ریفت درون قارهای تشکیل شدهاند.
6.6بررســیهای ایزوتوپــی  Ndو  Srنمونههای برداشــت
شــده حاکی از آن است که سنگهای مورد مطالعه در
گســتره گوشته  OIBقرار دارند و از یک منبع پلومهای
گوشتهای عمیق منشاء میگیرند.
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الگوریتم مناسب برای شناسایی تغییرات میکرو لندفرمها با
استفاده از تصاویر پهپاد (مطالعه موردی :ناحیه برگ جهان
در پهنه جاجرود )1397-1396
محمدحسن توکل ،1منیژه قهرودی تالی(2و*) ،سید حسن صدق 3و خدیجه علی نوری

4

1 .دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
2.استاد گروه جغرافیا طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
3.استاد گروه جغرافیا طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی
4.پژوهشگر پسادکتری ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت1401/01/20 :
تاریخ پذیرش1401/03/03 :

چکیده

یکی از اصلیترین و مهمترین مباحث ژئومورفولوژی شناســایی و ارزیابی تغییرات میکرولندفرمهاســت .شناخت
و نحــوه پراکنــش فضایی آنها بهمنظــور درک و ارزیابی تحوالت ،مطالعات پایــداری و برنامهریزی ناحیهای ،از

نیازهای اساســی علم ژئومورفولوژی کاربردی اســت .ناحیه برگ جهان در حوضه آبریز جاجرود متأثر از تغییرات

محیطی زیادی قرار دارد .در این مطالعه ،بر اســاس رویکرد ژئومورفولوژیکی ریزمقیاس با استفاده از تصاویر پهپاد
مکانی

به همراه بررســی میدانی در برگ جهان ،تحوالت میکرولندفرمها بررسی شــد .تصاویر پهپاد با رزولوشن

 2/5سانتیمتر در بازه زمانی  1396تا  1397از وزارت نیرو تهیه شد .این تصاویر با استفاده از نرمافزارهای  ENVI 5.1و


 Arc Map 10.3تصحیح شــد و ســپس با استفاده کد نویســی در  Pythonالگوریتمهای موردنظر اجرا شد .با

الگوریتمهای یادگیری ماشــین و مدلهای جنگل تصادفی SVM ،با کرنل  ،RBFجنگل تصادفی با ویژگیهای

اســتخراجی از شــبکههای  CNNو  SVMبا کرنل خطی با ویژگیهای اســتخراجی از شبکههای عصبی عمیق

تغییرات بررســی شــد .نتایج نشان داد مدل  RBF-SVMبا  88درصد نســبت به مدلهای دیگر دقت کمتری

دارد بهطوریکــه تفکیک بین طبقهها محدود بود .در جنگل تصادفــی با  92درصد طبقهها با مرزهای خطی تا

حــدی قابلتفکیک بودند .مدل نزدیک به ایدهآل در الگوریتم جنــگل تصادفی با یادگیری عمیق به میزان دقت

 96درصد مشاهده شد .بررسیها نشان داد بیشترین تغییرات میکرولندفرمها در این مدل ،مربوط به تغییر پوشش

گیاهی به خاک به میزان  45/03و در رتبه بعدی تغییر آبکند به فرســایش ورقهای به میزان  22/05بود .با توجه

به نتایج بهدســتآمده و مشاهدات میدانی در ســال  1397مشخص شد ،سیل سال  1397در ناحیه برگ جهان
ســبب تغییرات عمدهای در ناحیه شده است .بیشترین تأثیر آن بر روی پوشش گیاهی بوده است و نمودار ،آن را

در باالترین حد آشــفتگی نشان میدهد .در این بازه جریان سطحی و خندق در ناحیه بیشتر شده و میزان باالی

فرسایش و تغییرات بسیار زیاد میکرولندفرمها در پهنه مطالعاتی را نشان میدهد.

واژههای کلیدی :الگوریتم یادگیری عمیق ،جنگل تصادفی ،میکرولندفرم.RBF ،SVM ،
* نویسنده مرتبطm-ghahroudi@sbu.ac.ir :
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اطراف با استفاده از GISو سنجشازدور انجامشده است

مقدمه

) .(Debnath et al., 2017تأثیر ژئومورفولوژی دینامیکی

طبقهبندی شــکل زمین یکــی از مهمترین روشها در

به تکامل چشماندازهای شرق استرالیایی بررسی شده است

نقشهبرداری ژئومورفولوژیکی و درک بیشتر فرآیندهای سطح

) .(Salles et al., 2017تغییرات تراسهای کشــاورزی با

زمین اســت ( .)Bocco et al., 2001تحوالت دینامیکی

توجه به تغییرات دینامیکی لندفرمها و تغییر اقلیم با استفاده

در دورههای مختلف و شــرایط موجــود نظیر تغییر اقلیم و

از پهپاد توســط ووی و همــکاران ()Wei et al., 2017

فعالیتهای انســانی متفاوت عمل میکننــد و تفاوت این

بررسیشده است .همچنین تحوالت دینامیکی با توجه به

تحوالت در دورههای مختلف ،رفتارها و شــکل لندفرمها را

تغییرات حوضههای هیدرولیکــی در یکی از مناطق هند

دستخوش دگرگونی میکند.

بررسیشده است ).(Panda and Narasimham, 2018

چورلــی و همــکاران ( )1375در کتابهــای خــود

در ســال  ۲۰۱۸مقالهای با عنوان تأثیر تغییرات لندفرمها

تحــت عنــوان «ژئومورفولــوژی» به اهمیــت تحوالت

و الگوهای پوشــش گیاهی توســط برتمن و همکاران به

دینامیکی لندفرمها و نقش مقیاس در بررســی لندفرمها

چاپ رسیده اســت ) .(Baartman et al., 2018برنال و

پرداختــه اســت .از زمــان گیلبــرت تاکنــون ارزیابی،

همکاران در ســال  2018تأثیر ژئومورفولوژیکی حوضه ایکا

اندازهگیــری و رفتار ســنجی این تحــوالت دغدغه اصلی

را بر پاســخهای دینامیکی شهر با اســتفاده از روشهای

ژئومورفولوژیســتها بوده اســت .رابطه بیــن لندفرمها

ژئوفیزیکی بررسی کرده است ).(Bernal et al., 2018

و فرایندهای ژئومورفیک در ســال  ۱۹۹۶توســط وندزل

لیو و همکاران ((Liu and Coulthard, 2017) )2017

به چــاپ رســیده اســت).(Wondzell et al., 1996

یک مدل سلولی تپه بادی و مدل فلوویال را برای شبیهسازی

آشکارسازی تغییرات لندفرمهای ساحلی در ناحیه عسلویه

فرایند تعامل اســتفاده کردند .اسپنسر و همکاران ()2017

توســط نعیمی و همکاران در ســال  1388با استفاده از

در مقالهای تحت عنوان «ژئومورفولوژی طوفانی» مقدمهای

شناسایی تغییرات 1انجام شد .ارزیابی کارایی شاخصهای

بر یک بحث خاص به تغییرات گســترده اقلیم و نقش آن در

ژئومورفولوژیــک بــه روش  Woodدر طبقهبنــدی

سیســتمهای ژئومورفولوژی و درک بهتر سیستمهای پاسخ

مناطق خشــک انجامشــده است (شــایان و همکاران،

پرداختهاند .فرسایش خندقی یک مشکل جدی برای تخریب

 .)1391قهــرودی و علی نــوری ( )1396 ،1393تحوالت

زمین در طیف وســیعی از محیطها است .برای مدلسازی

میکرولندفرمها و تغییرات مکانی پالیای حوض سلطان را

وقوع فرســایش خندقی در کشــکان رحمتــی و همکاران

موردبررسی قراردادند .بررسی روند تکاملی پهنههای گلی

( )2017از مقایســه عملکرد هفت مدل پیشــرفته یادگیری

و آشفتگی میکرو لندفرمهای باتالق گاوخونی با استفاده از

ماشین  SVM2با چهار نوع هسته  BP-ANN، RFو BRT

مدل فرکتال نیز در پژوهشی بررسی شد (قهرودی و خدری

استفاده کردند .فراوانی و درجه تغییر شکل لندفرم بینشهایی

غریبونــد1395 ،؛ خدری غریبوند و همکاران .)1397 ،در

دهد.
را در مــورد تکامــل لندفرمهــای پیچیده ارائــه می 

پژوهشــی طبقهبندی لندفرمها با استفاده از شبکه عصبی

بــرای کمی کردن این جنبه از تنــوع مورفولوژیکی لندفرم،

خود ســازنده در حوضه آبخیز گاوخونی انجامشــده است

از الگوریتــم یادگیری ماشــینی اســتفاده شــده
اســت


(مکرم و نگهبان .)1394 ،موضوع لندفرمها و طبقهبندی

(.)Brigham et al., 2022

آنها در علم ژئومورفولوژی نیز در پژوهشی دیگر موردبررسی

باوجود پیشرفتهای اخیر در مطالعات ژئومورفولوژیکی

قرار گرفت (آراء .)1392 ،رعیتی شوازی و همکاران ()1396

مناطق بدون یخ ،کاربردهای یادگیری ماشــینی برای تولید

نیــز کارایی الگوریتمهای طبقهبندی در مطالعات تغییرات
لندفرمهای بیابانی را در دشــت یزد اردکان بررسی کرده

1. Change detection
2. Support vector machines

اســت .مهاجرت کانالهای آبــی و تأثیر آن بر لندفرمهای
110

محمدحسن توکل و همکاران

نقشــههای لندفرم در قاره قطب جنوب کم است .تغییرات

گستره موردمطالعه

ســطح زمین و تخریب به علتهای مختلف مانند تغییرات

حوضه آبریز جاجرود در شمال شرقی شهرستان تهران،

اقلیمــی و عوامل دیگــر بهصورت گســترده در حال وقوع

بین طــول ̍ ۵۱˚ 22تا ̍ ۵۱˚۵۲شــرقی و عــرض ̍ ۳۵˚۴۵تا

هستند .تخریب اراضی بهویژه در پهنههایی با تراکم جمعیت

̍ ۳۶˚۵۰شمالی واقعشده است .حوضه کلی آبخیز جاجرود با

باال بهطور قابلتوجهی روی زیستگاهها ،کشاورزی و اقتصاد

مساحتی حدود  1890کیلومترمربع در دامنه جنوبی سلسله

تأثیر میگذارد .فرســایش خندقی ،یکی از چالشهای اصلی

جبال البرز مرکزی قرار دارد .از مســاحت اشاره شده حدود

برای تخریب زمین اســت ).(Chakrabortty et al., 2022

 ۷۱۰کیلومترمربع در باالدست سد لتیان و  1180کیلومترمربع

تشخیص تغییر توپوگرافی یک ابزار قدرتمند در ژئومورفولوژی

در پاییندســت ســد لتیان قرار دارد .این حوضه از شمال

بــرای ارتباط دادن فرآیندها و پراکندگیها به نرخ و الگوهای

و شــمال شــرقی به حوضه رودخانه الر ،از شرق به حوضه

فرســایش و رسوب اســت )(James and Robson, 2012

رودخانه حبله رود ،از شرق و جنوب شرقی به حوضه نمرود،

الگوریتمهای جدید و شــبک ه عصبی پیچشی  CNN1به یک

از شمال غربی به حوزه رود کرج و از غرب به رودهای کوچک

راهحل جدید برای حل چندین مســئله ،مانند طبقهبندی

جنوب تهران و کویر نمک محدود میشود .پهنه برگ جهان

تصویر ،تشــخیص شــی ،تقســیمبندی معنایــی و غیره

در حوضه جاجرود بین لشکرک ،لواسان و جاجرود کموبیش

تبدیلشدهاند CNN .میتواند نمایش تصویر سلسله مراتبی را

در قسمت مرکزی حوضه جاجرود قرار دارد (شکل .)1

از دادههای ورودی با تفکیک موردقبول ،ویژگیهای موردنظر

روش مطالعه

را انجام دهد .در سالهای اخیر ،این نوع شبکههای عصبی
برای حل چندین مســئله از زمینههــای مختلف ،ازجمله

در این پژوهــش مرزهای ناحیه مطالعاتی با اســتفاده

سنجشازدور مورداستفاده قرار گرفت و در آن مزایای بسیار

از نقشــههای توپوگرافی  ،1:50000تصاویر لندست هشت و

خوبی با توجه به مشکالت مختلف ازجمله طبقهبندی مبتنی

پهپاد محدود شــد .با بازدید میدانی کــه در پاییز  1397از

بر روی پیکسلها برای کاربری اراضی ،تشخیص هدف مانند

ناحیــه صورت گرفت میکرولندفرمها شناســایی و با GPS

لندفرمها ،جادهها ،عوارض انسانی و طبیعی و وضوح تصویر

موقعیت مکانی آنها ثبت شد (شکل  .)2سپس با استفاده

نشان دادهاند ).(Laurentiis et al., 2019

از تصاویر برداشتشــده از دو دوره زمانی سالهای  1396و

برای برنامهریزی پهنه ،ایجــاد مدلها و الگوریتمهای

 1397به بررســی تغییرات و طبقهبندی عوارض ناحیه برگ

مختلف ،شناسایی و رفتار سنجی تغییرات دینامیکی و همراه

افزارهای

جهان در حوضه جاجرود پرداختهشده است .با نرم

آن تغییرات میکرولندفرمها ضروری اســت .در طول زمان

 ENVI 5.1، Arc GIS 10.3و بــا کد نویســی در برنامه

آگاهی از تغییرات در مقیاس میکرولندفرمها بهعنوان شاخصی

 Pythonتصاویــر پهپادی پردازش شــد .وضوح مکانی این

برای شناسایی تغییرات با مقیاسی بزرگتر در لندفرمها بسیار

س  ،1/250مربوط به دو دوره
تصاویر  2/5سانتیمتر با مقیا 

مهم است .در این راستا استفاده از تصاویر پهپاد این امکان

زمانی  1396و  1397از وزارت نیرو تهیه شــد (شکل  .)3با

را میدهد تا با اســتفاده از دادههــای با وضوحباال ،حداقل

استفاده از تصاویر پهپاد و اجرای مدلهای جنگل تصادفی،

 2/5ســانتیمتر ،پوشش گسترده ،بازدیدهایی کوتاهمدت و

 SVMبا کرنل خطی SVM ،با کرنل  ،RBFجنگل تصادفی

سریع به نتایج موردنظر دســت پیدا کنیم .به همین دلیل

با ویژگیهای استخراجی از شــبکههای  CNNو  SVMبا

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از روشهای سریع،

کرنل خطی با ویژگیهای اســتخراجی از شبکههای عصبی

کمهزینه و دادههای با دقت بــاال ،همچنین الگوریتمهای

عمیق طبقهبندی میکرولندفرمها و تحوالت آنها استخراج

2

مناسب تغییرات میکرولندفرمها ارزیابی شود.
1. Convolutional Neural Network
2. Radial basis function
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شکل  .1الف) موقعیت حوضه در کشور ایران ،ب) حوضه آبریز جاجرود در استان تهران ،ج) موقعیت برگ جهان در حوضه به همراه تصویر پهپاد
سال ۱۳۹۷

شد .مدلهای مورداستفاده در پژوهش به شرح زیر است:
مدلهای  ،CNN، SVMجنگل تصادفی

ماشینهای بردار پشتیبان

 CNNشبک ه عصبی پیچشی 1ردهای از شبکههای عصبی

روش طبقهبنــدی  SVMردههــا را با اســتفاده از مرز

عمیق اســت و همواره برای انجام تحلیلهای تصویری در

تصمیمگیری جدا میکند و حاشیه بین دو گروه را به حداکثر

یادگیری ماشین استفاده میشود .شبکههای عصبی پیچشی

میرساند .این مرز بهاصطالح «بهترین ابر صفحه جداکننده»

زیر دامنه یادگیری ماشینی قرار میگیرند و یادگیری عمیق

نامیده میشود .نتایج رویکرد  SVMمقادیر تصمیمگیری هر

نامیده میشود .الگوریتمهای با آموزش عمیق ،اطالعات را

پیکسل هستند و برای برآورد مقادیر احتمال به کار میروند.

به همان روشی که مغز انسان انجام میدهد پردازش میکند.

در این روش احتمال «درســت» بر اســاس احتماالت بین
1. Convolutional neural network
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صفر و یک نشان داده میشوند و مجموع این مقادیر در هر

شده اســت و از نقشــههای ویژگی مجموعهای از الیههای

پیکسل برابر با یک است .سپس طبقهبندی از طریق انتخاب

همگشــت بهعنوان ویژگی برای تعییــن نواحی تغییریافته

حداکثر احتمال به دست میآید.

اســتفاده میکند .با توجه به عملیات نمونهبرداری فرعی و

توابع کرنل ،مانند توابع خطی ،توابع چندجملهایRBF ،

ادغام در  ،CNNهر نقشــه ویژگی با اســتفاده از درونیابی

و توابع ســیگموئید ،بهطور گسترده در بسیاری از مطالعات

دوخطــی بهاندازه یکســانی از تصاویــر ورودی تغییر اندازه

مورداســتفاده قــرار میگیرند .طبقهبنــدی کننده جنگل

مییابد.

تصادفی شــامل ترکیبی از طبقهبنــدی کنندههای درخت

VGG16

اســت و در آن هر طبقهبندی کننده با استفاده از یک بردار

یک مدل شــبکه عصبی پیچشــی اســت که بهعنوان

تصادفی نمونهبرداری شده بهطور مســتقل از بردار ورودی

شــبکههای پیچش بســیار عمیق برای تشخیص تصویر در

تولید میشــود و هر درخت یک رأی واحد برای باارزشترین

مقیاس بزرگ پیشنهادشده است .این مدل در یک مجموعه

رده برای طبقهبندی بردار ورودی ایجاد میکند .طبقهبندی

داده با بیش از  ۱۴میلیــون تصویر متعلق به  ۱۰۰۰طبقه در

کننده جنگل تصادفی مورداســتفاده در این مطالعه شامل

شــبکه تصاویر 1با دقت باالی  ۹۲.۷درصد دســت مییابد.

ویژگیهای انتخابی تصادفی یا ترکیبی از ویژگیها در هر گره

ایــن روش با جایگزین کردن فیلترهای ســایز بزرگ ،کرنل

برای رشد یک درخت است.

(بــه ترتیب یازده و پنــج در الیه همگشــت اول و دوم) با

برچسب زدن ،روشی برای تولید یک مجموعه داده آموزشی

فیلترهای متعدد با انــدازه کرنل  ۳×۳یکی پس از دیگری،

با رسم تصادفی است .برای مثال با جایگزینی  Nکه در آن N

منجر به بهبود تصاویر میشــود .در ایــن پژوهش با اعمال

اندازه مجموعه آموزشی اصلی است .برای هر ترکیب ویژگی،

کرنــل  ۳×۳بر روی تصاویر پهپاد پهنه برگ جهان در حوضه

ویژگی انتخابشــده مورداســتفاده قرار میگیرد .هر نمونه

جاجرود کیفیت تصاویر افزایش داده شد.

(پیکسل) با در نظر گرفتن باارزشترین رده از تمام پیشبینی

همگی متصل

کنندههای درخت در جنگل طبقهبندی میشوند .طراحی یک

الیــهی دیگری که در شــبکههای عصبی عمیق وجود

درخت تصمیمگیری نیاز به انتخاب یک معیار انتخاب ویژگی

دارد ،الیهی همگی متصل اســت .این الیهها نقشــههای
2

و یــک روش بازبینی دارد .رویکردهــای زیادی برای انتخاب

عارضه 3دو بعدی حاصله از مرحلهی ادغام 4را به عارضههای

ویژگیهای مورداستفاده برای القای درخت تصمیمگیری وجود

وکتوری یکبعدی تبدیل میکنــد .الیههای تمام ًا متصل
5

دارد و اکثر رویکردها یک معیار کیفیت را مســتقیم به صفت

همانند همتایان خود در شبکههای عصبی مصنوعی سنتی

اختصاص میدهنــد .در این پژوهش برای ترکیب هر ویژگی،

عمل میکنند و کموبیش  ۹۰درصد پارامترهای یک شبکه

ویژگیهای انتخابشــده مورداستفاده قرار گرفت؛ با توجه به

 CNNرا شــامل میشــوند .یکی از مزیتهای الیه همگی

باارزشترین کالس طبقهبندی صورت گرفت.

متصل ارائه دادن نتیجه شــبکه در قالب یک بردار با اندازه

CNN

مشخص است .در این پژوهش از این بردار برای دستهبندی

مدل  CNNتوانایی زیادی در استخراج ویژگیهای تصویر

و همچنیــن ازآنجهت ادامه پردازشهای بعدی اســتفاده

نشان داده اســت ،اســتفاده از آنها برای پردازش تصاویر

شد.

ســنجشازدور به نسبت جدید اســت .در این مطالعه ،به
بررســی قابلیت  CNNبهعنوان استخراجکننده ویژگی برای

1. Image net
2. Fully connected
3. Feature map
4. Pooling
5. Feature vector

نمایش تصاویر پهپادی پرداختهشده است .از ابر ستونهایی
از پیکســلها برای انجام قطعهبندی و جای گزیدگی شیء
استفادهشده است ،در این مطالعه نیز ایده مشابهی اعمال
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شــکل  .2تصاویر میکرولندفرمها و تغییرات سطوح در بازدید میدانی (پاییز  ،)1397الف) فرسایش خندقی ،ب) فرسایش و برونزدگی سطوح
سنگی ،ج) جریان سطحی و تخریب پوشش گیاهی

شکل  .3مدل ارتفاعی و تصویر پهپاد پهنه برگ جهان ،الف) مدل ارتفاعی استخراجشده از تصاویر پهپاد سال  ،1396ب) تصویر پهپاد سال ،1396
ج) مدل ارتفاعی استخراجشده از تصاویر پهپاد سال ،1397د) تصویر پهپاد سال 1397
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بحث
طبقهبندی میکرولندفرمها بر اساس مدل SVM- RBF

رده عمده خاک ،پوشش گیاهی و گالی تشخیص داده شد

شکل ( )4طبقهبندی میکرولندفرمها در بازه 1397 -1396

و طبقهبندی صورت پذیرفت .همانطور که شکل  4نشان

با استفاده از شبکه عصبی  RBFرا نشان میدهد RBF .یک

میدهد در بازه زمانی یک ســال قبل و بعد از ســیل سال

شبکه عصبی سه الیه است و از یکالیه پنهان تشکیلشده

 1397تغییرات نسبت پوشش گیاهی به خاک در پهنه برگ

اســت .در نقشــه اولیه که با پایتون برنامهنویسی شد ،سه

جهان زیاد هستند.

شــکل  .4طبقهبندی میکرولندفرمها با تصاویر پهپاد ،الف) طبقهبندی تصاویر بر اســاس مدل اس ویام اربی اف سال  ،1396ب) طبقهبندی
تصاویر بر اساس مدل اس ویام اربی اف سال 1397

درنهایت با اســتفاده از رأیگیری بهترین راهحل را انتخاب

تغییرات میکرولندفرمها بر اساس مدل SVM- RBF

میکند .شکل  ،5طبقهبندی میکرولندفرمها در بازه -1396

پــس از طبقهبنــدی و ایجــاد رده در نقشــههای

طبقهبندیشده در دو سال مختلف تغییرات میکرولندفرمها

 1397با اســتفاده از جنگل تصادفی را نشــان میدهد .در

شناسایی شد .بررسیها نشــان داد که  49درصد تغییرات

نقشــه اولیه که با پایتون برنامهنویســی شد سه رده عمده

ایجادشده مربوط به تغییر پوشش گیاهی به خاک بوده است.

خاک پوشش گیاهی و فرسایش خندقی تشخیص داده شد

در رتبه بعدی تغییرات ،ایجاد جریان ســطحی و فرسایش

ل  5نشان
و طبقهبندی صورت پذیرفت .همانطور که شــک 

خندقی در ناحیه اســت (شکلهای  8و  .)9میانگین دقت

میدهد تغییرات پوشش گیاهی به خاک در پهنه برگ جهان

این الگوریتم  88درصد است (جدول .)1

باال است (جدول .)1

طبقهبندی میکرولندفرمها بر اســاس مدل جنگل
تصادفی

تغییرات میکرولندفرمها بر اساس مدل جنگل تصادفی
پس از طبقهبندی و ایجاد رده در نقشــههای دو ســال

جنگل تصادفی یک الگوریتم یادگیری تحت نظارت است

مختلف و تهیه نقشــه نهایی ،تغییــرات میکرولندفرمها در

که برای طبقهبندی و رگرسیون استفاده میشود .جنگل از

ناحیه شناســایی شد .بررسیها نشــان داد که  64درصد

درختان تشکیلشده است و تعداد بیشتر درختان به معنای

تغییرات با میانگین دقت  92درصد مربوط به تغییر پوشش

جنگل مقاومتر اســت .به همین ترتیــب ،الگوریتم جنگل

گیاهی به خاک در گستره مطالعاتی است (جدول  .)1در رتبه

تصادفی ،درختان تصمیمگیری را روی نمونههای داده ایجاد

بعدی تغییرات پوشش گیاهی به خاک ،تبدیل خندقها به

میکند و ســپس پیشبینی را از هر یک از آنها میگیرد و

جریان سطحی و ایجاد خندق قرار دارد (شکلهای  8و .)9
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شکل  .5طبقهبندی میکرولندفرمها با تصاویر پهپاد ،الف) طبقهبندی تصاویر بر اساس مدل جنگل تصادفی سال  ،1396ب) طبقهبندی تصاویر
بر اساس مدل جنگل تصادفی سال 1397

طبقهبندی میکرولندفرمها بر اســاس مدل SVM
خطی با Deep Learning

را در بــازه 1397-1396بر اســاس مــدل  SVMخطی با

یادگیری عمیق ،دربرگیرنده شبکههای عصبی مصنوعی

 Deep Learningنشان میدهد .در نقشه اولیه که با پایتون

اســت و روی شبکههایی مشابه با آنچه در مغز انسان وجود

نوشــته شد ســه رده عمده خاک ،پوشــش گیاهی و گالی

دارد ،مدل شدهاند .با جابهجایی داده در این شبکه مصنوعی،1

تشخیص داده شد و طبقهبندی صورت گرفت ،همانطور که

هر الیــه یک جنبه از دادهها را پــردازش ،دورافتادگیها را

در شــکل مشخص است در این بررسی نیز تغییرات پوشش

فیلتر ،موجودیتهای مشــابه را عالمتگــذاری و خروجی

گیاهی به خاک زیاد است.

نهایی را تولید میکند .شکل  6طبقهبندی میکرولندفرمها

شــکل  .6طبقهبندی میکرولندفرمها بر اســاس تصاویر پهپاد ،الف) طبقهبندی تصاویر بر اساس مدل  SVMخطی با  Deep Learningسال
 ،1396ب) طبقهبندی تصاویر بر اساس  SVMخطی با  Deep Learningسال 1397

شــد .بررسیها نشــان داد که  31درصد تغییرات ایجادشده

تغییرات میکرو لندفرمها بر اساس مدل  SVMخطی
با Deep Learning

مربوط به تغییر پوشــش گیاهی به خاک اســت (جدول .)1

پس از طبقهبندی و ایجاد رده در نقشــههای دو ســال

میانگین دقت این الگوریتم  90درصد است (شکلهای  8و .)9

مختلف ،نقشه نهایی تغییرات میکرولندفرمها در گستره تهیه

1. Artificial mesh
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طبقهبندی میکرولندفرمها بر اســاس مدل جنگل تصادفی

طبقهبندی میکرو لندفرمها بر اســاس مدل جنگل
تصادفی با Deep Learning

با  Deep Learningانجام شــد .همانطور که در شکل 7

در نقشــه اولیه که با پایتون نوشــته شد سه رده عمده

مشاهده میشود در بازه زمانی  1397-1396تغییرات پوشش

خــاک ،پوشــش گیاهی و خندق تشــخیص داده شــد و

گیاهی به خاک در گستره باال است.

شکل  .7طبقهبندی میکرولندفرمها با تصاویر پهپاد ،الف) طبقهبندی میکرو لندفرمها بر اساس مدل جنگل تصادفی با  Deep Learningسال
 ،1396ب) طبقهبندی میکرو لندفرمها بر اساس مدل جنگل تصادفی با Deep Learning 1397

تغییرات میکرو لندفرمها بر اساس مدل جنگل تصادفی
با Deep Learning

میکرولندفرمها در ناحیه تهیه شــد .بررسیها نشان داد که
 45درصد تغییرات با میانگین دقت  96درصد در گســتره

بر اساس مدلهای جنگل تصادفی با Deep Learning

مربوط به تغییر پوشش گیاهی به خاک است (جدول .)1

طبقهبندی در نقشــهها انجام شــد و نقشه نهایی تغییرات

شــکل .8تغییــرات میکرولندفرمها بر اســاس مدلها ،الف) مــدل  ،RBF SVMب) مدل جنگل تصادفــی ،ج) مدلهای  SVMخطی با
 ،Deep Learningد) مدلهای جنگل تصادفی با Deep Learning
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شــکل  .9درصد تغییرات میکرولندفرمها بر اســاس مدلها ،الف) مدل  ،RBF SVMب) مدل جنگل تصادفی ،ج) مدلهای  SVMخطی با
یادگیری عمیق ،د) مدلهای جنگل تصادفی با یادگیری عمیق

جــدول  .1درصد تغییرات میکرولندفرمهــا در مدلهای  ،RBF SVMجنگل تصادفی SVM ،خطی بــا یادگیری عمیق و جنگل
تصادفی با یادگیری عمیق

میکرولندفرم

مدل

مدل RBF SVM

مدل جنگل تصادفی

 SVMخطی با یادگیری
عمیق

جنگل تصادفی با یادگیری
عمیق

تعداد پیکسل

درصد

تعداد پیکسل

درصد

تعداد پیکسل

درصد

تعداد پیکسل

درصد

خاک به پوشش گیاهی

46964

19/52

45820

16/44

49395

15/02

32448

13/031

خاگ به خندق

3640

1/51

10327

3/70

19892

6/۰۵

7455

2/99

پوشش گیاهی به خندق

15029

6/24

29240

10/49

42960

13/06

25012

10/04

پوشش گیاهی به خاک

118515

49/27

128692

46/17

100890

30/68

112126

45/03

خندق به جریان سطحی

44276

18/40

49626

17/80

66964

20/37

54896

22/05

خندق به پوشش گیاهی

12112

5/035

15003

5/3831

48695

14/81

17056

6/85

کل تغییریافتهها

240536

100

278708

100

328796

100

248993

100

میانگین دقت

88درصد

92درصد

90درصد

96درصد

درصد کل تغییرات

25درصد

29درصد

34درصد

26درصد

نتیجهگیری

استفاده شد .برای بررسی رفتار میکرولندفرمها و تأثیر خطی

در این پژوهش برای بررســی تغییرات میکرولندفرمها

و غیرخطی بودن مدلها از کرنلهای خطی اســتفاده شد.

و شناســایی الگوریتم مناســب در پیشبینی رفتار پیچیده

نتایج بهدستآمده نشان داد مدل  RBF SVMبا  88درصد

آنهــا از مدلهــای  ،RBF SVMجنگل تصادفیSVM ،

نســبت به مدلهای دیگر دقت کمتــری دارد ،بهطوریکه

خطی با یادگیری عمیق و جنگل تصادفی با یادگیری عمیق

تفکیک بین طبقهها در آن محدود بود .کرنل  RBFبا انتقال
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−خدری غریب وند ،ل ،.قهرودی تالی ،م ،.ســبک

دادههــا به فضاهای ویژگی با ابعاد باالتر و طبقهبندی در آن

خیز ،ف .و سپهر ،ع .1397 ،.بررسی روند تکاملی پهنههای

باعث خطی شدن رفتار میکرولندفرمها در فضا با ابعاد باال

گلی باتالق گاوخونی با اســتفاده از مدل فرکتال .جغرافیا

شد و تفکیک بین ردهای را در آن محدود انجام داد .در مدل

و برنامهریزی محیطــی/10.22108 .113-128 ،)2( 29 ،

جنگل تصادفی با دقت  92درصدردههای موجود در ناحیه

.gep.2018.98241.0

1

با مرزهای خطی تا حدی قابلتفکیک بودند .اطالعات متنی

−رعیتی شوازی ،م ،.کرم ،ا ،.غفاریان مالمیری ،ح،

قابلاستخراج از شــبکههای عصبی عمیق از پیش آموزش

م .و ســپهر ،ع .1396 ،.مقایسه کارایی برخی الگوریتمهای

دادهشــده بر روی ویژگیهای استخراجشده از مدل جنگل

طبقهبندی در مطالعه تغییرات لندفرمهای بیابانی دشت یزد-

تصادفی با دقت باالتری  96درصد تغییرات میکرولندفرمها

اردکان .پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی.57-73 ،)21( 1 ،

ناحیه برگ جهان از معیار دقت 1نشــان داد ،اســتفاده از

اصل ،م .و احسان اهلل کبیر ،م .1391 ،.ارزیابی شاخصهای

را نشــان داد .همچنین ارزیابی تحوالت میکرولندفرمها در

−شایان ،س ،.احمدآبادی ،ع ،.یمانی ،م ،.فرجزاده

ویژگیهای بهدســتآمده از این شبکهها در قابلیت تفکیک

ژئومورفومتریــک بــه روش وود در طبقهبندی لندفرمهای

مناطــق خشــک (مطالعه مــوردی :منطقــه مرنجاب).

طبقههای مختلف در تصاویر پهپاد بســیار پرکاربرد است.

برنامهریزی و آمایش فضا.۱۲۰-۱۰۵ ،)1( 16 ،

بهطوریکه ســبب ایجاد مدل نزدیک به ایدهآل در الگوریتم

−قهــرودی تالــی ،م .و علــی نــوری ،خ.1396 ،.

جنگل تصادفی با یادگیری عمیق شــد .بررسیها نشان داد

تغییرات مکانی پالیای حوض سلطان در دوره ،1991-2016

بیشــترین تغییرات میکرولندفرمها در این مدل ،مربوط به

پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی.120-103 ،)4( 20 ،

تغییر پوشــش گیاهی به خاک به میــزان  45/03و در رتبه

−قهــرودی تالــی ،م .و علــی نــوری ،خ.1393 ،.

با توجه به نتایج بهدســتآمده مشخص شــد که سیل در

میکرولندفرمها ،.مدیریت مخاطرات محیطی-241 ،)2( 1 ،

بعدی تغییر خندق به جریان سطحی به میزان  22/05است.

ردیابی مخاطرات پالیای حوض ســلطان با بررسی آشفتگی

حوضه جاجرود بهویژه ناحیه برگ جهان در سال  1397سبب

.252

تغییرات عمدهای در گستره شده است .بهطوریکه بیشترین

−قهرودی تالی ،م .و خدری غریب وند ،ل.1395 ،.

رویکرد فرمشناســی در استراتژی مدیریت تاالبها و پالیاها

تأثیر آن بر روی پوشش گیاهی ناحیه داشته و درصد بسیاری

بررســی موردی :پالیای گاوخونی .فصلنامه علوم محیطی،

از آن را از بیــن برده اســت بهطوریکه نمودار ،تغییرات آن

.109-118،)2( 14

را در باالترین حد آشفتگی نشــان میدهد .عالوه بر موارد

−مکــرم ،م .و نگهبــان ،س .1394 ،.طبقهبندی

ذکرشده با توجه به کاهش بارندگی ،خشکسالیهای اخیر

لندفرمها با اســتفاده از شــبکههای عصبی خود ســازنده

است و نشاندهنده میزان باالی فرسایش و تغییرات بسیار

.238-225 ،)3( 1

و سیل؛ جریان سطحی ،خندق در گستره بیشتر ایجادشده

( .)Selforganization mapفصلنامــه کواترنــری ایران،
−نعیمی نظامآباد ،ع ،.قهرودی تالی ،م .و ثروتی ،م،

زیاد میکرولندفرمها در ناحیه مطالعاتی است.

ر .1388 ،.آشکارسازی تغییرات لندفرمهای ساحلی منطقه
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Abstract
Dust is one of the atmospheric phenomena that has adverse environmental effects
and consequences. In order to study dusts in Sabzevar, samples were collected at the
end of each season in 2011. In this research, sampling containers were installed in
16 locations on the roofs of houses and governmental offices based on the main and
sub- geographical directions and trapped samples in MDCO were measured by 0.0001
accuracy scale. For geochemical studies, due to the volume of dust collected and the
importance of the samples, basic oxides and trace elements of fine dust were measured
using atomic absorption and ICP methods. Results showed that the maximum dust
volume were collected in the spring while the concentration of most polluting elements
is higher in autumn. In terms of pollution, cadmium and zinc are of primary importance
in sabzevar due to their very high pollution coefficient. Chromium and nickle are of
secondary importance with the range of moderate pollution and significant pollution
coefficient. In the current situation, the pollution of elements such as copper, lead and
arsenic in the dust of Sabzevar is not critical and worrying.
Keywords: Heavy metal pollution, MDCO, Geochemistry, Sabzevar, Dusts.
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Abstract
Identification of key sequence stratigraphic surfaces is an essential task in geological
evaluation of hydrocarbon reservoirs. The Sarvak Formation with Late Albian-Early
Turonian age constitute the important reservoir unit in the Abadan Plain region, SW Iran.
This study investigates the application of Normalized Cumulative Gamma Deviation
Log (NCGDC) to discriminate and correlate key sequence stratigraphic surfaces in
six wells in a giant oil field in the Abadan Plain. To achieve this goal, identified key
stratigraphic surfaces from core and thin sections were compared with interpretation of
NCGDC method. From sequence stratigraphic point of view and based on the results
from geological studies, the Sarvak Formation has been sub-divided into four thirdorder sequences which are described and interpreted. Two main disconformity surfaces,
considered as sequence boundaries, are characterized by features of karstification,
dissolution-collapse brecciation, and development of paleosol horizons. Generally,
positive surfaces correspond to maximum flooding surfaces and negative surfaces occur
at sequence boundary. Comparison of the results shows that, the identified sequence by
NCGDC method can be effectively used for discrimination and correlation of sequences
in different carbonate and siliciclastic reservoirs in the field scale.
Keywords: Sequence stratigraphy, Abadan plain, Sarvak Formation, Normalized
Cumulative Gamma Deviation Log (NCGDL).
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Abstract
Paleocene-Miocene sediments in the central part of the Gorgan Plain were studied to
evaluate lithostratigraphy, biostratigraphy and reconstruction of the paleogeography of
the South Caspian Basin (SCB). Based on nannofossils distribution in the studied interval,
the following points were identified: Foram layers equivalent sediments have ThanetianEocene age and Upper Maykop-Diatom equivalent sediments have Middle-Late Miocene
age. Evaluation of the nannofossils distribution in the studied interval has clarified a major
unconformity between lower Paleocene-Eocene sediments and the upper Middle-late
Miocene sediments. This unconformity is coincident with collisional event of the AfroArabia and Eurasia Plates and rising of the surrounding mountain ranges around the
Caspian Basin including Alborz and Kopet-Dagh Mountains. Nannofossils distribution
of the studied succession displays that the SCB was connected to the Black Sea and
Mediterranean Basin in the lower Middle Miocene and was isolated in the Middle-Late
Miocene. The interpreted east-west running seismic lines displays a clear increase in the
sediment thickness and accommodation space from eastern to western part of the Gorgan
Plain. The higher available accommodation space from east to west of the Gorgan Plain
led to a delay in the subaerial exposure in the western part of the Gorgan Plain due to rising
of the Kopet-Dagh and Alborz Ranges. This interpretation is consistent with the lack of
the Paleocene-Eocene sediments and presence of the Cretaceous sediments below the
major unconformity in the eastern part of the Gorgan Plain and presence of the PaleoceneEocene sediment below the unconformity in the studied area.
Keywords: Paratethys, Paleogeography, South Caspian basin, Diatom, Nannofossil.
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Abstract
The late Devonian has been associated with major global climate changes, widespread
anoxia events, and the Hangenberg Crisis. The main aim of this study is to explore the
relationship between paleoenvironment and paleoredox condition during deposition of
the lower Devonian Jeirud Formation in the Garmabdar section, northeast of Tehran.
The Jeirud Formation in the Garmabdar section, with a thickness of about 280 m, is
composed of siliciclastics, carbonates, carbonate-siliciclastic hybrids and phosphorite
deposits. Sedimentary facies analysis led to recognition of three siliciclastic facies
associations related to estuarine environments under the influence of waves, shoreface
and offshore and two carbonate facies associations related to intertidal and subtidal
environments. Moreover, the geochemical paleoredox proxies (such as U/Th and V/
Cr) also suggest prevailing anoxic conditions during deposition of black shales and
phosphorites in the studied section. In overall, these results suggest that there is a good
agreement between the depth of the depositional environment and anoxic conditions
during deposition of black shales of the Jeirud Formation.
Keywords: Facies analysis, Late Devonian, Jeirud Formation, Paleoredox condition,
Black shale.
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Abstract
Sirjan-Beshneh copper deposit with 0.5 kilometer area is located in Kerman province
80 kilometers west of Sirjan city. The variety of exploration activities including remotesensing, field traverses, geophysical explorations, surface explorations comprising
surface sampling and geochemical analysis of 94 samples, drilling and surveying
three trenches with sampling and analysis of six samples as well as drilling of eight
deep exploration borehole with the total length of 414.5 meter, have been carried out
in the metallic deposit. All faults in the region were mapped based on the remotesensing and structural geology operations of the region. In the present research, all
exploration activities carried out in the Beshneh copper deposit were analyzed through
investigating their relationship with the faults in the region. To achieve this goal,
various techniques including drawing rose-diagram of faults, processing of resistivity
and chargeability data of rectangle survey and smoothed inversion of data for five
dipole-dipole profiles, imaging isograde maps for the surface and trench samples as
well as 3-D modeling of exploration boreholes assays of the region were employed.
The results showed that locations of mineralization related to the fractures and faults
present in the region since the trend of most mineralized veins is along the main faults.
At the end, in order to complete the explorations of the previous stages to get a better
recognition of the deposit, drilling of several new exploration boreholes was proposed
based on all performed studies and integrating obtained results as an exploration key.
Keywords: Sirjan-Beshneh, Mineralization, Fault, Modeling.
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Abstract
Freshwater carbonates differ from each other according to isotopic geochemical
properties. The study of carbon and oxygen stable isotopes is one of the most important
study tools for carbonates, including travertine deposits. In Majdar area, which is
located in the western Alborz-Azerbaijan tectonic zone, Quaternary travertine deposits
are located in the Eocene porphyry andesite volcanic units. Based on mineralogical
studies, travertines are mainly composed of aragonite. The mean values of δ13C and
δ18O isotopes of travertines in the study area are + 6.47 and -8.77, respectively, which
indicates the thermogenic origin of travertines. Also, the mean value of δ13C (CO2) is
-2.73, which suggests an inorganic and endogenic origin for CO2. It is thought that CO2rich hydrothermal fluids have provided the calcium bicarbonate ions needed to form
travertine after circulation within the calcareous unit in the area and reacting with it.
Then, these fluids ascended through the fault systems and deposited travertine on the
surface.
Keywords: Stable isotope, Travertine, Thermogene, Mejdar.
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Abstract
In the north of Jirandeh and east of Lushan, which are located in the mountains south of
the central Alborz, a series of volcanic rocks are unconformablly located on the Middle
Eocene limestone. These rocks have alkaline affinity of different types of lamprophyre
and are studied for the first time from the petrology point of view. The texture of
these rocks is porphyric to microporphic with microlithic matrix. The phenocrysts and
microphenocrysts of the collected samples are generally olivine, alkaline pyroxenes
and biotite, which are located in olivine, pyroxene, plagioclase, amphibole, very fine
nepheline crystals, apatite and metal ores groundmass. Geochemical studies of these
rocks indicate that these rocks are alkaline lamprophyres and the magma is the result of
partial melting of an asthenospheric mantle source similar to OIB. They are classified
in garnet lherzolite facies and were emplaced in an intercontinental rift tectonic
environment.
Keywords: Iran, Petrology, Jirandeh, Alkaline lavas, Lamprofire.
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Abstract
One of the main and most important topics of geomorphology is the identification and
evaluation of microlandform changes. Their recognition and spatial distribution in order
to understand and evaluate changes, stability studies and regional planning is one of the
basic needs of applied geomorphology. Barg-e- Jahan area is located in Jajroud catchment
area affected by many environmental changes. In this study, based on micro-scale
geomorphological approach, using UAV images along with field survey in the Barg-eJahan area, microlandforms changes were investigated. UAV images with a spatial
resolution of 2.5 cm were obtained from the Ministry of Energy between 2015 and 2016.
These images were corrected using ENVI 5.1 and Arc Map 10.3 software, and then the
desired algorithms were implemented via coding in Python. Changes were investigated
with machine learning algorithms and random forest models, SVM with RBF kernel,
random forest with features extracted from CNN networks, and SVM with linear kernel
with features extracted from deep neural networks. Results showed that the SVM-RBF
model is less accurate than other models with 88% accuracy, so the separation between
the classes was limited. In the random forest, 92% of the classes were distinguishable
with linear boundaries. The near-ideal model in the random forest algorithm with deep
learning was observed with an accuracy of 96%. Investigations showed that most of the
changes in microlandforms in this model were related to the change of vegetation cover
to soil by 45.03%, and in the next place, the change of sheet wash erosion by 22.05%.
According to the obtained results and field observations in 2017, it was determined that
the flood of 2017 in Barg-e-Jahan area has caused major changes in the area. Its greatest
impact was on the vegetation and the diagram shows at the highest degree of disturbance.
In this period, the surface flow and gully formation in the area increased and it shows the
high level of erosion and great changes of microlandforms in the study area.
Keywords: Deep learning algorithms, Random forest, Microlandform, SVM, RBF.
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