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خواص سنگ مخزن با نیتخميبراکیستماتیسافتیره
يامورچهیکلونيسازنهیاستفاده از به

یکدخدائیعل
دانشگاه تبریز،یگروه علوم زمین، دانشکدة علوم طبیع

kadkhodaie.ali@gmail.comآدرس الکترونیکی:

)11/03/94؛ پذیرش:18/08/93(دریافت: 

نفـت تولیدواکتشافدرمهمیموضوعمخزنپارامترهايسازيبهینه
مسـائل حـل برايجدیديرهیافتايمورچهکلونیسازيبهینه. است
کلـونی سازيبهینهمطالعهایندر. استپیوستهوگسستهسازيبهینه

مخـزن هـاي سـنگ خـواص تخمـین بـراي هوشمنديابزارايمورچه
بـر مـوردي مطالعـۀ ازاسـتفاده باشدهارائهروش. استشدهاستفاده
ازاسـتفاده بـا پتروفیزیکـی هـاي دادهازبرشـی مـوج سـرعت تخمین

نشـان مطالعهایننتایجاست.شدهتشریحغیرخطیوخطیهايمدل
ومنـد قـدرت سـریع، روشیايمورچهکلونیسازيبهینهکهدهندمی
کــهرودمــیانتظــار. اســتســنگخــواصتخمــینبــرايصــادياقت

آتـی نمـایی سرشـت مطالعـات دربتوانـد ايمورچهکلونیسازيبهینه
.کندکمکمخزن

هايدادهي، امورچهیکلونسازيبهینه: هاي کلیديواژه
موجسرعتسنگ، تخمینپتروفیزیکی، خواص

زیرولیپاز2Sپارامتر نیبریتفسيبرادیرابطه جدکی
منشاء بر يسنگ هایابیبمنظور ارزTOCاول و - راك

ونیرگرسلیو تحلهیاساس تجز

فرد يشکاریعل
دانشگاه تهران،یدانشکده فنسیپرد،یمیشیدانشکده مهندس

ashekary@ut.ac.irآدرس الکترونیکی:

)11/03/94؛ پذیرش:16/11/93(دریافت: 

–راك 2Sو پارامتر (TOC)تباط بین کل کربن آلی بمنظور بررسی ار
نمونه 180اول (پتانسیل نفت زایی) سنگ منشاءهاي نفت، تعداد 

رخنمون از رخساره سیاه غنی از مواد آلی از الیه هاي مزوزوئیک در 
و IVاول -ناحیه جنوب غرب ایران با استفاده از دستگاه پیرولیز راك

بررسی قرار گرفتند. از رگرسیون موردLecoدستگاه آنالیز کربن 
اول –راك 2Sو1Sبا TOCLecoخطی جهت تعیین ارتباط بین 

تطابق %95استفاده شد. دقت مدل ارائه شده توسط این روش حدود 
نشان می TOCبا 2Sو 1Sاول –را با توجه به داده هاي راك 

P(P-.سپس با استفاده از روش TOC = 0.492 + 0.174 S)2(دهد

lue)Va مشخص گردید کهTOC 2تابعی ازS 1می باشد وS تنها
و 1Sنسبت به TOCباعث ایجاد نوساناتی می شود. آنالیز حساسیت 

2S نشان داد که بینTOC 2وS یک رابطه خطی وجود دارد و این در
وجود ندارد. نتیجه این 1SوTOCحالی است که هیچ تطابقی بین 

سازندهاي غنی S)2(بی پتانسیل نفت زایی تحقیق می تواند براي ارزیا
بدست آمده از نتایج  TOCاز رخساره هاي آلی، تنها با استفاده از 

Leco مورد استفاده قرار گیرد. براي نمونه هاي مطالعه شده غنی از
مواد آلی در جنوب غرب ایران، محتواي  کربن آلی یک شاخص 

کیفیت و کمیت پتانسیل نفت زایی می باشد.

، رخساره هاي VI ،TOCLecoاول –پیرولیز راك :هاي کلیديواژه
.، شاخص پتانسیل نفت زاییP-valueغنی از مواد آلی، 
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سازند بازه حوض در برش نمونه، جنوب ينگارنهیچستیز
یاهیگيهالیر اساس ماکروفسغرب مشهد ب

2محسن عالمه،1يفاطمه واعظ جواد

جمهوري علوم، دانشگاه تهران، تهران، سیپرد،یشناسنیدانشکدة زم1
رانیااسالمی 

رانیمشهد، ا،یواحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالم،یشناسنیروه زمگ. 2
vaezjavadi@ut.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)06/11/93؛ پذیرش:12/07/93(دریافت:

هاي ژوراسیک در منطقۀ بازه حوض واقع در جنوب غربی شـهر  نهشته
خـوبی رخنمـون دارد. ایـن سـازند دربردارنـدة      مشهد، البرز شرقی بـه 

هیجـده گونـه متعلـق بـه     هاي گیاهی است، به طوري کـه  ماکروفسیل
هـا،  هـا، فیلیکـال  هاي متعـددي از اکـویی سـتال   یازده جنس از راسته

ها و ها، گینکگوآلتونیالها، کیها، کوریستوسپرمالها، سیکادالبنتیتال
شود. دو زیسـت زون در  ها براي اولین بار شناسایی و معرفی میپاینال

افقی تجمعـی  Iزون برش نمونۀ سازند بازه حوض شناسایی شد. زیست
زون بر اساس اولین و آخـرین  است. مرزهاي زیرین و باالیی این زیست

Nilssonia rigida ،Nilssoniaهاي گونه(FOO, LOO)حضور  sp.

cf. N. bozorga وNilssonia feriziensisشود. بـا توجـه   تعیین می
ــه حضــورگونه ــه  ب ــاس از جمل ــا ســن لی ــایی ب Nilssonia rigidaه

Nilssoniaتـرین بخـش لیـاس نظیـر     هایی متعلـق بـه بـاالیی   وگونه

feriziensis وNilssonia sp. cf. N. bozorga  سن توآرسین بـراي ،
اي افقـی فاصـله  IIزون شـود. زیسـت  زون خاطرنشـان مـی  این زیسـت 

هـاي  گونـه (FOO)(اینتروال) است. مرز زیـرین آن بـا اولـین حضـور     
Klukia exilis وPtilophyllum vasekgahense و مرز باالیی آن با

و Coniopteris hymenophylloidesهــاي اولــین حضــور گونــه  
Ctenozamites cycadea شـود. بـر اسـاس حضـور گونـۀ      تعیین مـی

Klukia exilisتـرین بخـش ژوراسـیک میـانی بـراي مـرز       سن آغازي
Coniopteris hymenophylloidesپایینی و بر اساس حضـور گونـۀ   

شود. بر مبناي خاطرنشان میIIزون سن آالنین براي مرز باالیی زیست
هـا  ) و سـیکادال %7/27ها ()، بنتیتال%6/16ها (راوانی نسبی فیلیکالف
گرمسیري براي این بازه زمانی در )، آب و هواي مرطوب و نیمه7/27%(

شود.این منطقه پیشنهاد می

سـازند  ک،یژوراسـ ،ينگارنهیچستیزران،یالبرز، ا:هاي کلیديهژوا
.یاهیگيهالیبازه حوض، ماکروفس

) در بلوك طبس، نی(رتیفوقاناسیتريهاستینوسیدا
يمرکزرانیشرق ا

1،محمد رضا آریانسب2نژاد،ابراهیم قاسمی1حسین صباغیان

رانیاکتشاف وزارت نفت، تهران، اتیریمد1
رانیعلوم، دانشگاه تهران، تهران، اسیپرد،یشناسنیدانشکدة زم2
h.sabbaghiyan@gmail.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)11/03/94؛ پذیرش:05/12/93(دریافت:

در بلوك طبس، شرق بندیمربوط به سازند نانیرسوبات به سن رت
ها نمونهیقرارگرفت. در بررسينولوژیمورد مطالعه پاليمرکزرانیا

یشدگها از تنوع و حفظنمونهنیدر اهاستینوسیمشخص شد که دا
Rhaetogonyaulaxوزونیباییبرخوردارند که منجر به شناسایخوب

rhaeticaوزونیبانیايدست آمده برمبناشد. سن بهوباترسنیدر ا
یاهیگيهالیدست آمده براساس فس) در تطابق کامل با سن بهنیرت
,Equisetites arenaceus, Scytophyllum persicumرینظ

Pterophyllum bavieri, Pterophyllum aequaleو
Nilssoniopteris musafoliaرسوبات گزارش نیاست که در ا

با اجتماع يادیشباهت زشدهییشناسايهانوفالژلهی. اجتماع دااندهشد
کیغرب اروپا، آرکتشمال ا،یگزارش شده از استراليهانوفالژلهیدا

یخشکيهانومورفیپالیهمراهن،یدارد. همچنرانیکانادا و شمال ا
طی) نشانگر محنوفالژلهی(داییایدريهانومورفی(گرده و هاگ) با پال

بلوك طبس است.یفوقاناسیساحل در رسوبات ترکینزدیرسوب

اسیتر،یوژئوگرافیبلوك طبس، پالئوبران،یاکلیدي:واژه هاي
.هاستینوسیدا،یفوقان
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رسيهاخاكیدرصد آب و ماسه بر چسبناکریتأث

، محمد 2باسمنجيخبازری، ام*1ی، اکبر چشم1یانیازندریکرمونسی
2يغفور

سیپرد،یشناسنیدانشکدة زم،یمهندسیشناسنیو زمکیتکتونگروه1
ایران،علوم، دانشگاه تهران

رانیمشهد، ایدانشگاه فردوسیمهندسیشناسنیگروه زم2
a.cheshomi@ut.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)11/03/94؛ پذیرش:22/06/93(دریافت:

) TBM(يحفـار نیبـا ماشـ  زهیمکـان ي) در حفارCloggingانسداد (
دستگاه رخ ۀیو ابزار تخلیبرشیشانیخاك رس به پدنیچسبلیدلبه
رطوبت و مقدار ماسـه بـر   رییتغریتأثیحاضر به بررسقی. تحقدهدیم
با هاشیپرداخته است. آزماتیلونیانسداد در خاك رس مونتمورزانیم

نمونه 28ي) روAdhesion test device(یچسبناکشیدستگاه آزما
یتـنش چسـبناک  زانیمختلف ماسه و آب انجام شده و ميبا درصدها

)Adhesion stress) و درجۀ انسداد (Degree of cloggingنیـی ) تع
درصـد رطوبـت و   شیبا افزادهدینشان مهاشیآزماجیشده است. نتا

افتـه ی) کـاهش  Consistency indexمقدار ماسه، شاخص استحکام (
يازادر مقابل درصد رطوبت بهیتنش چسبناکراتییتغیاست. منحن

هـا بـا   اسـت. در همـۀ نمونـه   شـکل يامختلف ماسۀ زنگولهيدرصدها
درصـد  شی. بـا افـزا  افـت یکاهش یدرصد ماسه تنش چسبناکشیافزا

و بعـد از آن کـاهش   شیافـزا یدرصد، تنش چسـبناک 138رطوبت تا 
40از شیدرصد ماسۀ بيداراییهادر نمونهدهدیج نشان می. نتاافتی

درصـد  يدارايهـا و در نمونـه چسـبد یدرصد، رس به سطح فلـز نمـ  
درصـد بـا   40درصـد و درصـد ماسـۀ کمتـر از     133از شیرطوبت بـ 

است.دهیرس به سطح فلز چسب5/0از شیشاخص استحکام ب

.TBM،یخاك رس،یانسداد، چسبناک:واژه هاي کلیدي

شهر کرمانيهانهشتهيساختارتیحساسیبررس

محمد پور،ي، غالمرضا لشکر*ییآقامالمانیازاده،ینیمحمدرضا ام
يغفور

، ایرانمشهدیدانشگاه فردوسیمهندسیشناسنیگروه زم
Imaneng189@gmail.comنیکی:آدرس الکترو-مسئول مکاتبات*

)06/11/93؛ پذیرش:13/11/92(دریافت:

محدودة شهر کرمان یرسوبطیمحریتأثنییپژوهش با هدف تعنیا
و یعیطبيهانمونهمیتحکيهایمنحنسۀیساختار خاك با مقايرو

مختلف مانند اریراستا چهار معنیانجام شده است. در اشدهيبازساز
شیآزماجیاشمرتمن و نتااریتنش، معتیحساس،یمقاومتتیحساس

میتحکجینتاسۀیمقاارهایمعنیاۀیاستفاده شده است. پايمحورتک
یمقاومت برشتیاست. موقعیعینخورده و طبدستيهاخاك
در سمت چپ خط مقاومت IV-SUشهر کرمان در صفحۀ يهاخاك

ها کمتر از تنش خاكتیکه حساسکندیمدییواقع شده و تأیذات
میتحکشیپهنۀ شهر عمدتاً پریها در زخاكن،یواحد است. بنابرا

نکرده است. دایتوسعه پییایمیشيوندهایشدن و پیمانیو ساندافتهی
2اشمرتمن اغلب کمتر از اریبر اساس معزیردانهيهاخاكتیحساس

شهر رپهنۀیزيهاخاكدهدیاست که نشان م5/2از شیبیکمای
دارد.یاندکیتورمتیحساسفیشدن ضعیمانیسلیکرمان به دل

خط مقاومت ،یمقاومتتیتنش، حساستیحساسواژه هاي کلیدي:
.یرسوبطیمح،یذات
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در هاله تیریکردروبالستیرشد پورفیشواهد جنبش
کوه، شاهدیتوئیگرانوسته،یپیختیدر طول دگرریدگرگون

رانیشمال خاور بلوك لوت، ا

، محمدولی 2، داریوش اسماعیلی2، عبدالعزیز عضدي1*محمد محجل
3شهریار محمودي،2زادهولی

گروه تکتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1
دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران.2
ی، تهران، ایراندانشکده علوم، دانشگاه خوارزم3
mohajjel@modares.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)11/03/94؛ پذیرش:09/10/93(دریافت:

هاي پلیتی و پسامیتی با درجه دگرگونی کوه در سنگگرانیتوئید شاه
ژوراسیک در شمال خاور بلوك لوت در ایران مرکزي - کم و سن تریاس

هاي کردیریت در مجموعه پلیتی نفوذ کرده است. پورفیروبالست
هاي پسامیتی شمالی موجود در هاله دگرگونی جنوبی نسبت به سنگ

اند. فابریک دگرریختی در هاله دگرگونی در رشد کردهبیشتر 
اند. رابطه هاي کردیریت بخوبی حفظ شدهپورفیروبالست
کند که هاي کردیریت و فابریک دگرشکلی مشخص میپورفیروبالست

زمان رشد پورفیروبالست همزمان با اولین مرحله دگرشکلی شروع 
ه است. همچنین شده و تا بعد از مرحله دوم دگرشکلی دوام یافت

هاي برشی شکل پذیر موجود در هاي کردیریت در پهنهپورفیروبالست
اند. هاله دگرگونی و امتداد یافته در درون گرانیتوئید رشد یافته

هاي کردیریت دگرریخت هستند هاي برشی داراي پورفیروبالستپهنه
کنند. بررسی که با ریزساختارهاي ثبت شده نوع برش مشخص می

کوه هاي گوناگون دگرگون در هاله گرانیتوئید شاهي سنگساختار
هاي بسته تا یال موازي را با برگوارگی سطح محوري خوب وجود چین

کنند. رشد اي نسل دوم مشخص میگسترش یافته و برگوارگی کنکره
هاي کردیریت فابریک مراحل دگرشکلی در تدریجی پورفیروبالست

شود که اند. نتیجه گیري میههاله دگرگونی را در خود حفظ کرد
کوه همزمان با یک دگرشکلی پیشرونده، رشد گرانیتوئید شاه

هاي هاي برشی در سنگهاي کردیریت و فعالیت پهنهپورفیروبلست
هاله دگرگونی گرانیتوئید نفوذ کرده است.

دگرگونی همبري، پورفیروبالست کردیریت، واژه هاي کلیدي:
.دگرشکلی، شاه کوه، ایران

در نیفرونشست زمیابیاقت سطح آب و ارزینیبشیپ
یپيایام اس و جیجيمدلهابیآبخوان دامغان با ترک

ی، صمد امامقل2ی، غالمعباس کاظم1ياژدرلی، خل1زکاریپرهنهیسک
1زاده

دانشگاه شاهرود، شاهرود،يدانشکده کشاورز1
دانشگاه شاهرود، شاهرودن،یدانشکده علوم زم2
آدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

kazemi.gholamabas@gmail.com
)11/03/94؛ پذیرش: 28/11/93(دریافت: 

از دو دهه است که از شیبینیرزمیمنابع آب زتیریبهبود مديبرا
آب انیجريشود. مدلسازیاستفاده مینیرزمیآب زانیجريمدل ها

که با افت رانیدر آبخوان دشت دامغان در شمال اGMSبا ینیرزمیز
دهدیروبروست نشان میمختلفیطیمحستیسطح آب و مخاطرات ز

320آبخوان نیسطح آب ا2019تا سال ط،یشرانیکه الف) در بدتر
یبه مقدار قابل توجهنیو ب) نشست سطح زمدیآیمنییپامتریسانت

در جنوب دشت رخ خواهد داد. ژهیبه علت افت سطح آب در منطقه بو
یشده نشان ميمدلسازیبارندگزانیرمییمختلف با تغيویچهار سنار

یاندکيرفتاررییتغمیاقلراتییدشت با تغیاز نواحیدهد که بعض
تحت يبطور عمده اینواحریکه سایدر حالدهندیازخود نشان م

بهمراه دو GMSمدل يری. با بکار گرندیگیقرار ممیاقلرییتغریتاث
چندگانه یخطونیرگرس"و ")GEPژن (انیبيزیبرنامه ر"مدل 

)MLR("مدت افت سطح آب یطوالنيو استفاده از داده ها
و افت سطح آب بدست آمد. نینشست زمنیرابطه بکی،ینیرزمیز

ینیرزمینشان داد که با افت سطح آب زقیبخش از تحقنیاجینتا
زانیبمبیبترتنینشست زممتر،یسانت343و ترمیسانت295زانیبم

نشان داد که در قیتحقنیخواهد بود. امتریسانت39/45و 35/4
آمدن و نییمداوم در حال پابطورینیزمریدشت دامغان سطح آب ز

در يباشد. لذا پمپاژ از چاههایمشیدر حال افزانیمقدار نشست زم
.ابدیکاهش دیباال باسکیبا ریواقع در نواح

ان، دامغ،ینیرزمیآب زانیجريمدلسازواژه هاي کلیدي:
افت سطح آبفرونشست زمین،


