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چکیده فارسی مقاالت انگلیسی

پرمین سازند طبقاتيانوین بر زیست چینهینگرش
جمال در برش باغ ونگ، ناحیۀ شیرگشت (ایران مرکزي)

3ی آقانباتی، سید عل2ي، بهاءالدین حمد*1محمدرضا پرتوآذر

،یشناسواحد علوم تحقیقات تهران، گروه زمین ،یدانشگاه آزاد اسالم1
تهران، ایران

کشور، تهران، ایرانیو اکتشافات معدنیپژوهشکده سازمان زمین شناس2
واحد تهران ،یدانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاداسالم،یگروه زمین شناس3

شمال، تهران، ایران
mpartoazar@yahoo.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:09/07/93(دریافت: 

کیلومتري شمال باختري ناحیۀ طبس و جنـوب  45باغ ونگ در برش
ناحیۀ شیرگشت واقع شده است. در این برش رسـوبات پـرمین سـازند    

شیب روي سـازند  متر با ناپیوستگی هم270جمال به ضخامت حدود 
سردر قرار گرفته است. سپس رسوبات تریاس زیرین سازند سرخ شیل، 

124جمال قرار گرفته است. تعداد سازندیین باالیبر روي طبقات پرم
هاي مختلف برش باغ ونگ برداشـت  نمونه به طور سیستماتیک از الیه

گونـه  48جنس، 41شناسی تعداد شد که پس از مطالعۀ دقیق فسیل
ها شناسایی شد. در مطالعۀ گونه از آلگ12جنس، 10از فرامینیفرا و 

اي شـاخص از انـواع فوزولینیـدا    هـ اي ایـن بـرش، فسـیل   چینهزیست
زیـر انتخـاب و بـا    یتجمعيهازونها زیستمشاهده شد که از بین آن

) Ishii, 1975)و (Leven, 1975يشـنهاد یپیجهـان يهـا وزونیبـا 
Paradunbarulaمطابقت داده شـد.   – Geinitzina Assemblage

Zone (Murghabian), Dagmarita – Paraglobivalvulina
Assemblage Zone (Djulfian), Colaniella – Reichelina

Assemblage Zone (Changhsingien).،در این مطالعـه،  همچنین
سازند جمال (بخش باغ ونـگ) بـا   2و1شناسی زیرواحدهاي سن زمین

هاي شاخص آن به آشکوب مرغابین زیرین نسـبت داده  توجه به فسیل
شد.

غ ونگ، سازند جمال، سیستم پرمین، برش با:هاي کلیديواژه
ی.زیست زون تجمع

نیپسنیسیاُردويپتواسپورهایگزارش مجموعه کرنیاول
یسازند قلّی، البرز شرقازرانیدر ا

محمودرضا ،3انیمحمدیعلبی، حب*2ي، جعفر صبور1يمحمودمیمر
1فرديدیمج

کشور، یو اکتشفات معدنیشناسنیسازمان زمن،یپژوهشکده علوم زم1
رانیا-تهران

الملل نیبسیمشهد، پردیدانشگاه فردوس2
و اکتشفات یشناسنیسازمان زمس،یمغناطنهیریو دطیمحشگاهیآزما3

رانیا-کشور، تهرانیمعدن
jafarsabouri@yahoo.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:09/03/93(دریافت: 

نیسـ یاُردويپتواسپورهایاز کرايمجموعهران،یبار در انینخستيبرا
ــ ــامل نیپس ــنس و 9ش ــد. ا 10ج ــزارش ش ــه گ ــگون ــه نی مجموع

یالبرز شرقهاي¬از رشته کوهیسازند قلّییاز بخش باالپتواسپوریکر
فــوق، مــورد ییگنــدوانارامــونیپيپتواســپورهایبــه دســت آمــد. کر

دهیچسبيتترادهان،یو دروغیواقعادید(موناد، يختاریربندي¬رده
بر یمبن،یمطالعات قبلجیبا نتایکنونهايافتهیو مجزا) قرار گرفتند. 

هـاي ¬حوضـه یِهم ارز زمـان يپتواسپورهاکریمجموعهبودنسانهم
. دهد¬یمطابقت نشان ما،ینقاط دنریو ساکیبالت،ییگندوانارامونیپ

Spinachitinaگنـدوانا ( الشاخص شـم ينوزوآیتیبراساس حضور ک

oulebsiriيپتواسـپورها یکرنیشـاخص و همچنـ  هـاي تاركی) و آکر
ـ  ) نیپسـ نیسـ ی(اُردونیپسـ نیرنـانت ی، هیحاضر، سن رأس سازند قلّ

هايیاز خشکپتواسپورهایکه کررسدیبه نظر منیشد. چنشنهادیپ
در قسمت خشکیعناصرنبودوانداطراف به حوضه حمل شدهینواح

یفاصـله از خشـک  شیبر افـزا یلیدلتواندی، مرأس برش مورد مطالعه
باشد.

، البرز یسازند قلّن،یپسنیسیاُردوپتواسپور،یکرواژه هاي کلیدي:
.رانیا،یشرق
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- گوی(اليمخزن اسماريهایو شکستگیساختمانلیتحل
FMIو ابزار EMIرگری) با استفاده از نمودار تصووسنیم

2ي، قاسم ساعد2انیمحمدزیانگ، روح2نی، هاشم فرد*1یقاسم عقل

نیبخش زمه،یدانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم پای،شناسنیگروه زم1
ی، اهواز، ایرانشناس

، ایران، اهواز جنوب، ادارة مطالعاتزیخمناطق نفتیشرکت مل. 2
g-aghli@phdstu.scu.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:03/02/93(دریافت:

نیـی و تعيسـاختار بینفتى، مطالعۀ شـ نیادیميساختارلیدر تحل
مهـم  اریبسدانیو توسعۀ ميمخزن در مراحل حفاريدرجايهاتنش

افزارهـاى  و نـرم رگریتصويابزارهايریکارگاست. امروزه، بهيو ضرور
یانیکمـک شـا  ینفتـ شناسـان نیمسئله بـه زمـ  نیدر تحقق ایمخزن

را از يادیـ اطالعـات ز یو صـوت یکـ یالکتررگریتصوي. ابزارهاکندیم
تا دهدیموضوع به متخصصان اجازه منیکه اکنندیچاه ثبت موارةید
يهـا کـه در سـال  EMIکنند. ابزار فیچاه را توصیشکستگستمیس
ریاسـت کـه آن را از سـا   ییهـا ییتواناياست داراافتهیگسترش ریاخ

بـه  تـوان یمـ هاییتوانانیاملۀ. از جکندیمزیمتمارگریتصويهاابزار
و مسـتقل  رگریتصـو يهاابزارریابزار نسبت به سانیايعمق نفوذ باال

یابزار عالوه بر مطالعات ساختماننیها اشاره کرد. ااز بازوکیبودن هر 
مطالعه دو نیاست. در ايارکاربردیبسزینیشناسنهیمطالعات چيبرا

FMIابـزار  يدارايگـر یو دEMIرگریابـزار تصـو  يدارایکیچاه که 

دان،یـ منیـ ايدر مخزن آسماردیتول،یطورکلبودند مطالعه شدند. به
مخــزن نیــســنگ اســت. در اکسیو مــاترهــایاز شکســتگیقــیتلف

ـ ریمتخلخل تأثيهاو زونهایشکستگ سـنگ  اتیبـر خصوصـ  یفراوان
یکیتکتـون یشکسـتگ یکلـ يکـه دو الگـو  ياند، به نحومخزن داشته

یانواع شکستگنیو مورب، همچنیاز نوع طولیخوردگنیبا چتبطمر
هـا  آنانیکه در مشودیمدهیمخزن دنیدر ایخوردگمرتبط با گسل

باز يهایو اغلب شکستگشودینوع محسوب منیترغالبیطوليالگو
در ترشـ یاسـت و ب N45-90Wهـا  آنی. امتداد کلدهندیملیرا تشک

ییالقـا يهای. شکستگشودیمشاهده ميآسمارزندساییبااليهازون
هـا تـنش   در هر دو چاه مشاهده شـدکه بـر اسـاس آن   وارهیدزشیو ر
شد.نییتع3در چاه N°295و 6در چاه N°65یاصل

رگر،یتصـو يگسل باالرود، نمودارهـا ها،یشکستگ:هاي کلیديهژوا
EMI-FMI.

یک اکینودرم هاي سازند قم ساختار سیستمات
(بوردیگالین) از منطقه باقرآباد، ایران مرکزي

1يعاشوررضای، عل2يزدیي، مهد*1ینینورالدمیمر
رانیمشهد، ایدانشکده علوم، دانشگاه فردوس،یشناسنیگروه زم1
رانیدانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ا،یشناسنیگروه زم2
ونیکی:آدرس الکتر- مسئول مکاتبات*

Maryam.nouradini@gmail.com
)17/09/93؛ پذیرش:28/02/93(دریافت:

يخارپوستان در نهشته هالیاز فسیمختلفيجنس و گونه ها
يمرکزرانیمنطقه باقر آباد (شمال شرق اصفهان)، انیاغازوسنیم
رسوبات نیها در ادینیشوند. تعداد شش گونه وابسته به اکیمدهید

,Clypeaster intermedius: ده ، که شاملشییشناسا

Prinocidaris? sp. and spicules, Eucidaris zaemays,
Stylocidaris? Polyacantha, Spatangoid sp. and

Prionocidaris spها، يهمچون دوکفه اییاست. گروه ها
زیخرچنگ ها و مرجان ها نيایها، بقاوپودیبراکوزوا،یها، برفرینیفرام

شود. بر اساس حضور خارپوستان و یمدهیرسوبات دنیوفور در ابه
شود.  یبخش در نظر گرفته منیايبرانیگالیها سن بوردوپودیبراک

کم عمق و طیمحکیيایوگیلیفسيمجموعه گروه هانیحضور ا
یلیفسيبوده است. قرابت گروه هايمرکزرانیزمان در انیگرم در ا

ارتباط کیيایگوسیقه (سازند قم) با پاراتتمنطنیبدست امده از ا
گروه نیشباهت ایباشد. از طرفی) منیگالیدر آن زمان (بوردیآب
نیبیآبارتباطبر يدیتاکزیهند و آرام نيهاانوسیبا اقیلیفسيها
در آن زمان بوده است.رانیاقیتا هند از طرترانهیمد

ي.مرکزرانیسازند قم، ا،دینوئیاکن،یریزوسنیمکلیدي:واژه هاي
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بانیپشتيبردارنیغلظت آهن با استفاده از ماشنیتخم
معدن آهن ،يمطالعه مورد- یمصنوعیو شبکه عصب

رانیازد،یزد،ییچغارت شمال شرق

2يمرادروانی، س1یرضا رمضدی، حم*1یشاهو ملک

رانیتهران، ا،ریرکبیامیدانشگاه صنعت،يدانشکده معدن و متالوژ1
رانیان،یقزون،یقزوینیامام خمیالمللنیدانشکده معدن، دانشگاه ب2
Sh.maleki.ch@gmail.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:23/01/93(دریافت:

مهـم در مطالعـات   اریاز موضوعات بسـ یکیيفلزریمقدار ذخانییتع
	یمـ يصـرفه اقتصـاد  يدارایاف مواد معدناکتشيبرارهیذخیابیارز

مـواد  هـاي 	یدگیـ چیو پیدرك مناسب انباشـتگ يبران،ی. بنابراباشد
. رسد	یبه نظر ميضرورقیمناسب و دقگر	نیتخمکیوجود یمعدن
اسـت کـه   هـایی 	روشنتـری 	از متـداول یکیيآمارنیزمهاي	روش

	یماننـد آهـن بکـار مـ    يفلزریذخايو مدل سازنیتخميمعموالً برا
و هـا 	یدگیـ چیپيحاصـل از آن، دارا هـاي 	و مـدل ریکـه مقـاد  روند

يکاربردهاي	روششیدای. امروزه با پباشد	یميادیزاریمشکالت بس
میتعمتیبا توجه به قابلبانیپشتيبردارنیمانند ماشیهوش مصنوع
ان به عنوتوان	یمسازي 	مدلنیو تخمینبیشیدر پیباال آن وسادگ

نیتخمـ دریهـوش مصـنوع  هـاي 	روشنتـری 	و موفقنیاز بهتریکی
ـ انـرو،در یبکار گرفته شـود. از يفلزیمعدنریذخا از روش قیـ تحقنی
رهیـ ذخنیتخميبرایبرگشتیو شبکه عصببانیپشتيبردارنیماش

بدسـت  جینتـا سـه یاسـت. مقا دهیـ آهن در معدن چغارت استفاده گرد
يبـردار نیماشـ دهدکه	یمرهنشانیذخنیغلظت انییتعيآمده برا

باشد	یمتر	قیو دقتر	عیسریبرگشتینسبت به شبکه عصببانیپشت
یابیارزيبراتواند	یروش منیحاصل از اهاي	سازي	مدلنیو همچن

یبا دقت قابـل قبـول  مشابه،اتیآهن با خصوصریغلظت ذخانیو تخم
بکار گرفته شود.

يبـردار نیماشـ ،یمعـدن ریآهـن، ذخـا  رهیـ ذخ:واژه هاي کلیـدي 
ی.برگشتیشبکه عصببان،یپشت

جوان يآبرفتهایمهندسیشناسنیزماتیخصوصریتاث
در اثر حفر تونلنیتهران بر نشست زم

، علی ارومیه اي*محمدرضا نیکودل، محمدرضا باغبان گل پسند
مدرستیدانشگاه تربه،یدانشکده علوم پا،یمهندسیشناسنیگروه زم

nikudelm@modares.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:04/03/93(دریافت:

راتیتاثيکم عمق در مناطق شهريدر اثر حفر تونل هانینشست زم
روزمره انسانها داشته باشد. عوامل یزندگيتواند رویرا میقیعم
انیمنید که از اباشنینشست موثر منیبر نوع و مقدار ايادیز

تونل شامل پارامتر زبانیمطیمحیمهندسیشناسنیزماتیخصوص
از هیاوليتنشهاطیشرا،ینیرزمیآب زطیخاك، شراکیژئوتکنيها

در اثر حفر تونل نینشست زمقیتحقنیعوامل است. در انیجمله ا
خط هفت مترو تهران مورد مطالعه قرار گرفته یغرب-یقطعه شرق

شده است که يجوان تهران حفاريتونل در داخل آبرفتهانیاست. ا
مطالعات جیباشند. نتایو درشت دانه مزدانهیمتشکل از مصالح ر

یکسانیو درشت دانه رفتار زدانهیرياست که خاکهانینشان دهنده ا
دهند و عموماً نشست حداکثر یدر برابر حفر تونل از خود نشان نم

)maxSاست. در زدانهیرياز خاکهاشتریه بدرشت داني) در خاکها
شده) کمتر از نشست يری(اندازه گیاز تونل نشست واقعییبخشها

یشدگیمانیو سTBMحیشده است. عملکرد صحینیبشیپيها
مسئله نیالیتوانند دلیبخش از تونل منیايدر آبرفتهایموضع

شتریبیواقعياز تونل نشست هايگریديشوند. در بخشهارفتهیپذ
تواند در یمسئله منیالیشده است که دلینیبشیپياز نشست ها

و متروکه باشد.یمیقدینیرزمیزيارتباط با فضاها

یشناسنیزم،تهرانيآبرفتها، تونل،نینشست زمواژه هاي کلیدي:
.خط هفت مترو تهران، ، مترو تهرانیمهندس
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يهايناهنجارییاو شناسيسازیکانيهایژگیوصیتشخ
افتۀیو توسعهدیبا استفاده از روش جدییایمیژئوشقیعم

FT-PCA

، هوشنگ 1ی، ابوالقاسم کامکار روحان1ی، رضا قوام*1یشاهنیحس
2یهارونياسد

دانشگاه شاهرودک،یزیدانشکدة معدن، نفت و ژئوف1
اصفهانیمعدن، دانشگاه صنعتیدانشکدة مهندس.2
hssn.shahi@gmail.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:20/04/93(دریافت:

دیدر حوزة فرکانس اطالعات جدییایمیداده ژئوشلیو تحلهیتجز
که ممکن است در حوزة مکان قابل آوردیرا فراهم میاکتشاف
قیعميهايناهنجاریینباشند. به منظور شناساییشناسا
-در کانسار مسییایمیژئوشيزهایو نويدیسولفمنطقۀ،ییایمیژئوش
يهاروشبیافته بر اساس ترکیتوسعهیروش،یداليریپورفيطال
روش، نیاست. در ایاصليهامؤلفهلیو تحلهیو تجزهیفورلیتبد

و عمق یسطحییایمیژئوشيهادادهیفرکانسيهایژگیونیرابطۀ ب
در یاکتشافيهایژگیونییبحث شده است. به منظور تعيسازیکان

يهادادهيگذر بر رونییباال و پايلترهایمختلف، فيهافرکانس
به طور یاصليهامؤلفهلیحوزه فرکانس انجام شد. سپس، روش تحل

حاصل جیبه کار برده شده است. نتایفرکانسيباندهانیجداگانه در ا
ییرا شناسايسازیعناصر کانیبه نحو مطلوبلیو تحلهیتجزنیاز ا

نرا نشاهایو عمق آنومالنییباال و پايهافرکانسنیکرد و رابطۀ ب
عیدر اعماق مختلف، توزیمعدنریذخاییایمیژئوشيها. هالهدهدیم

. اطالعات به دست دهندیقرارمریعناصر در سطح را تحت تأثیفرکانس
ها و شهمانند ترانیاکتشافيهايو حفارکیزیآمده از مطالعات ژئوف

دیروش جدنی. اکنندیمدییرا تأFT-PCAروش جیها نتاگمانه
پنهان و يهایآنومالییدر شناسايو ابزار مؤثرالگوصیروش تشخ

است.يبدون استفاده از حفارقیعميهايسازیکان

)، حوزة فرکانس، PCA(یاصليهامؤلفهلیتحلواژه هاي کلیدي:
قیعمیآنومال،يدوبعدۀیورفلیتبد،ییایمیژئوشيزهاینو

ییایمیژئوش

مرهینشت آب از جناح راست سد سیابیارز

يجواد اشجارا،یصهبانعقوبی، *یاکبر چشم
پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران شناسی،	نیدانشکده زم

a.cheshomi@ut.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93یرش: ؛ پذ26/12/92(دریافت: 

است. يریدر ساخت سدها، تراوش آب بعد از آبگیاز مباحث اصلیکی
است. دیمقدار آن مفینیبشیو پیابیاز وقوع نشت،ارزيریجلوگيبرا

رانیدر جنوب غرب االمیدر استان امرهیرودخانۀ سيرومرهیسد س
برقدیو تولالبیسد کنترل سنیساخته شده است. هدف از ساخت ا

سد به منظور کنترل نشت در جناح راست، يریگاست. در زمان آب
جناح ساخته شده است. تراز نرمال آب نیدر دو جهت اقیپردة تزر

متر متوقف 660در تراز يریزمان آبگنیمتر است. در ا720اچهیدر
مقدار نشت از جناح راست سد با نیمقاله تخمنیشده است. هدف ا
يافزار اجزااز نرمورمنظنیاست. بديدعديهااستفاده از روش

صورت دو نشت آب را بهياستفاده شده است که مدلسازGWمحدود 
يهاچشمهیمشاهده شده و دبيها. تراز چاهدهدیانجام ميبعد

و يمدلسازيبرایاصليهادر جناح راست رودخانه دادهدستنییپا
نشان هایابیارزجیصحت مدل ارائه شده استفاده شد. نتایابیارز
به تراز نرمال سد برسد ممکن است نشت قابل يریکه اگر آبگدهدیم

.فتدیدر جناح راست سد اتفاق بیتوجه

، نشت.GWافزار نرم،يعدديمدلسازمره،یسد سواژه هاي کلیدي:
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ین و فرازنین ژیوتيرگوزايهامرجانیتوصیف برخ
ایرانيشمال خاور،یپیشین در البرز شرق

1ي، علیرضا عاشور2، کاوه خاکسار*1یعباسیمحمدعل

مشهد، مشهد.یدانشکدة علوم، دانشگاه فردوس،یشناسگروه زمین1
کرج.،يجهاد کشاورزیمرکز آموزش عال.2
Abbassi709@gmail.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)17/09/93؛ پذیرش:03/07/93ت:(دریاف

هاي هاي رگوزا متعلق به نه جنس از سنگسیزده گونه از مرجان
ییالق در البرز شرقی (شمال ژیوتین و فرازنین زیرین سازند خوش

Glossophyllumهاي شرق ایران) تشریح و توصیف شدند. گونه

ceratites (Goldfuss) ،Glossophyllum sp. ،Keriophyllum

cf. maillieuxi (Tsein) ،Pseudozaphrentis sp. ،
Temnophyllum imperfectum Coen-Aubert ،
Temnophyllum occidentale Hill & Jell, 1970 ،

Temnophyllum sp. ،Aristophyllum luetti Coen-Aubert و
Spinophyllum blacourti (Rohart)هاي از طبقات ژیوتین و گونه

Netemnophyllum sp. ،Sinodisphyllum cf. posterum

(Ivania) ،Sinodisphyllum kielcense (Rozkowska) و
Charactophyllum? nanum (Hall and Whitefield) از

رغم بومی شدن برخی هاي فرازنین زیرین گزارش شدند. علیسنگ
هاي مورد مطالعه، فوناي مرجانی ژیوتین شمال شرق ایران با فرم

بلژیک و لهستان و فوناي مرجانی فرازنین زیرین این فوناي آلمان، 
دهد.هایی را نشان میناحیه با فوناي شرق آسیا و اروپا شباهت

رگوزا، ایرانکوه البرز، دونین، سازند خوش ییالق، واژه هاي کلیدي:


