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Persian Abstracts
چکیده فارسی مقاالت انگلیسی

کاربرد شبکه عصبی مصنوعی براي پیش بینی لیتوفاسیس هاي 
کربناته بر پایه داده هاي چاه نگاري، سازند سروك، میدان 

مارون، جنوب باختري ایران

، موسی اسفندیاري، الهام حبیبی اصل*محسنیحسن
ایرانگروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا همدان،

mohseni@basu.ac.irآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات

)04/09/94؛ پذیرش:28/10/93(دریافت: 

تعیین لیتوفاسیس زمینه ساز شناخت کمی سنگ ها است که آن نیـز  
مولفـه هـاي مهـم    به نوبه خویش بیانگر بافت سنگ به عنوان یکـی از 

توصیف مخزن هیدروکربن به شمار مـی رود. در ایـن پـژوهش سـازند     
سروك به عنوان یکی از مخازن مهم حوضه زاگرس در میـدان مـارون   
در بخش فروافتادگی دزفول مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن      
راســتا کوشــش گردیــد تــا بــین داده هــاي دیجیتــال چــاه نگــاري و  

صل از توصـیف بـرش هـاي نـازك ارتبـاط کمـی       پتروگرافی عادي حا
تثبیت نمود. تالش اصـلی بـر آن بـوده کـه لیتوفاسـیس هـاي سـازند        

میدان مارون پیش بینی گردد. بدین منظور 13سروك در چاه شماره 
) ، مقاومـت  CGRو SGRنوع چاه نگاشت شامل پرتو گاما (دو نوع 7

ی و شـاخص  حقیقی، چگالی کل، تخلخل نوترونی، چـاه نگاشـت صـوت   
فتوالکتریک به عنوان داده هاي ورودي و لیتوفاسیس هاي بدست آمده 
از توصیف برش هاي نازك تهیه شده از خرده هاي حفاري (و یا مغزه) 
به عنوان داده هاي هدف در شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شدند 
تا به کمک آنها لیتوفاسیس ها پیش بینی شوند. نتایج بیـانگر انطبـاق   

). =R²%95الي داده هاي شاهد و نتایج حاصل از شبکه عصبی است (با
میزان کارایی این مدل با روش حداقل میانگن مربعات سنجیده شد که 

فراتر نمی رود. بنابر این توصیه مـی گـردد شـبکه    303/0مقدار آن از 
عصبی براي مخازنی که در آنها هندسه و توزیع رخساره ها فاکتورهاي 

اهمگنی و توزیع خواص سنگ به شمار مـی رونـد، بـه    کلیدي کنترل ن
توانـد سـبب کـاهش بـی     گمان رهیافت کنونی مـی کار گرفته شود. بی

اطمینانی و صرفه جویی چشمگیر زمان و هزینـه بـراي صـنعت نفـت     
شود. 

سازند سـروك، شـبکه عصـبی مصـنوعی، خـواص      واژه هاي کلیدي:
مخزنی، لیتوفاسیس، حوضه زاگرس

حوضه، میانیژوراسیکمنشأ و دیاژنز گلسنگهاي دریایی 
ایرانشرقشمالداغ،رسوبی کپه

2پایپر-، جئورجیا پی*1نیپورسلطامهدي رضا 

گروه زمین شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران1
گروه زمین شناسی، دانشگاه سنت مریس، هالیفکس، نواسکاشیا، کانادا2
آدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

Poursoltani1852@mshdiau.ac.ir
)04/09/94؛ پذیرش:15/03/94(دریافت: 

دلتایی و توربیدتی ژوراسـیک میـانی سـازند    -ايگلسنگهاي رودخانه 
رسوبی کپـه هیدروکربنی، غنی از گاز در حوضهکشف رود، منشأ مواد

هـاي مجموعـه کـانی  .محسوب مـی گـردد  ایرانشرقیشمالداغ در
منشأ رسوبات، و سـیمان ماسـه سـنگها در طـی     تفسیررسی به جهت

گلسـنگهاي  دررسـی هـاي کـانی مجموعه.دیاژنز دفنی اهمیت دارند
دلتایی و توربیدتی در دو منطقه صـالح آبـاد و سـنجدك    -رودخانه اي

بـدین  .گرفتـه انـد  قـرار بررسـی موردایکساشعهتوسط آنالیز پراش
نمونـه بـراي هـر    14(تـوده اي  صـورت بـه نمونـه 28منظور مجموع

آنالیز شـده انـد.   میکرون2ي پودر شده کمتر از نمونه11منطقه)، و
مسـکویت، ایلیـت ، کائولینیـت شده بیشتري رسی شناساییهاکانی

مـی  ایلیـت، و بنـدرت اسـمکتیت   -کلریـت الیه هاي مخلـوط ، کلریت
نتیجه حمل، و بخشی نتیجـه فرآینـد   رسیهايباشند. برخی از کانی

دیاژنز است. مسکوست حمل شده در بخشهاي بـاالي برشـهاي چینـه    
در بـوده؛ و نبـود الیـه    حمل شده نااسمکتیت.استترشناسی فراوان

اسمکتیت دلیل بر میزان کم اسمکتیت بـوده، لـذا   -هاي مخلوط ایلیت
از طرفی بازتاب درخشندگی مواد آلـی،  نتیجه ایلیتی شدن نمی باشد.

منجـر دیاژنز دفنی.دهدمینشانراکیلومتر3-2تدفین حدود عمق
یشـتر باعمـاق درایلیت-تشکیل کلریت، و الیه هاي مخلوط کلریتبه

است. باالآمدگی سریع منطقه، و سنگهاي گرانیتی و دگرگـونی درجـه   
پایین، می تواند منشآي براي مسکویت وکلریت حمل شـده محسـوب   

گردد.

دیاژنز دفنـی، کانیهـاي رسـی، ژوراسـیک میـانی،      : هاي کلیديواژه
.حوضه رسوبی کپه داغ، ایران
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ها با استفاده از نمودارهاي تحلیل سیستماتیک شگستگی
، جنوب میدان ماروندرتکمیلیهايتصویرگر و روش

غرب ایران

2انگیز محمدیان، روح*1، قاسم عقلی1ایمان زحمتکش

ایراناهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، ،دانشکده علوم زمین1
ایراناهواز، ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اداره مطالعات2
G-aghli@phdstu.scu.ac.irآدرس الکترونیکی: -مسئول مکاتبات*

)04/09/94؛ پذیرش:15/03/94(دریافت: 

ها در مخـازن شکسـته   عنوان یکی از مهمترین ساختارشکستگی ها به
به صورت مستقیم، تنهـا بـر روي   ها . شکستگیشوندمیدر نظر گرفته

. هـدف ایـن مقالـه    هسـتند مطالعه قابلو نمودارهاي تصویرگر هامغزه
هاي مخزن آسماري میدان نفتی مارون بررسی سیستماتیک شکستگی

به عنوان یکی از بزرگترین مخازن نفتی جهان است. در این مطالعه، از 
هـا و هتروژنـی   شکسـتگی سـاختار، رنمودارهاي تصویرگر براي تفسـی 

هاي تکمیلـی  مخزن استفاده شد و در نهایت نتایج حاصل با سایر روش
مانند نمودار انحراف سرعت، الیه آزمایی مکـرر چـاه، هـرزروي گـل و     

شیب مقایسه شـدند. نتـایج ایـن تحقیـق تمرکـز بـاالي       هاي همنقشه
دهـد  نشان میسازند آسماري 30و 20، 1هاي ها را در زونشکستگی

که انطباق باالیی با نتایج نمودار انحراف سرعت و هرزروي گل حفـاري  
درجـه در  20بندي را از دارد. نمودارهاي تصویرگر میانگین شیب الیه

درجـه از شـمال   270درجه در یال جنوبی با امتداد 30یال شمالی تا 
بـا  هاي این میدان از نوع مـرتبط دهد. به طور کلی شکستگیمینشان 

شوند باشند که به سه دسته طولی، عرضی و مورب تقسیم میچین می
ها آنشود. هاي باز را شامل میکه نوع طولی غالب، و بیشتر شکستگی

هاي باالیی سازند بوده و غالبا در قسمتS50E-N50Wداراي امتداد
هاي چاه آزمایی مکـرر  مطالعه، دادهدر اینشوند. آسماري مشاهده می

هـا اسـتفاده شـدند. نتـایج     ها و شکستگیبررسی ارتباط بین الیهبراي 
ها را را در قسمت شرقی میدان نشان حاصله بیشترین ارتباط بین الیه

ها در ایـن قسـمت میـدان    دهد که دلیل آن تمرکز باالي شکستگیمی
.است

مخــزن آســماري، متــدهاي تکمیلــی، تحلیــل  واژه هــاي کلیــدي:
میدان مارونشکستگی، نمودارهاي تصویرگر،

سازند داریان و اشاره هاییفرامینیفر هاي پالنکتونیک
a1بر حادثه بی هوازي اقیانوسی

، محمد حسین آدابی1مز قالوند، هر*2، مهدي یزدي1مظاهر یاوري
ان، تهران، ایرمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران1
ایراناصفهاندانشگاه اصفهان،،دانشکده علوم، گروه زمین شناسی2
تهـران، دانشـگاه شـهید بهشـتی،   ،دانشکده علوم زمین، گروه زمین شناسی3

ایران
meh.yazdi@gmail.comآدرس الکترونیکی:-مسئول مکاتبات*

)04/09/94؛ پذیرش:25/01/94(دریافت: 

برش مورد مطالعه در بخش جنوبی ایران در کوه بانش واقع شده است. 
تشکیل شـده کـه   عه از آهک، الیه هاي چرتی و مارنطالتوالی مورد م

داراي فرامینیفر هاي پالنکتونیک، رادیولر و قالب هاي آمونیت فـراوان  
می باشد. فرم هاي آزاد فرامینیفر هاي پالنکتونیک از شیل هاي تیره و 
مارن ها اسخراج و شناسایی شده و ارتباط آنها بـا فراونـی رادیولرهـا و    

رد مطالعه قرار گرفته است. فراوانی باالي فرامینیفر هـاي  مواد آلی، مو
پالنکتونیک، رادیولر و مواد آلی بطـور همزمـان در شـیل هـاي بخـش      
زیرین سازند داریان تولید مثل بـاال، کـاهش اکسـیژن و گـرم شـدگی      
اقیانوسی را نشان میدهد. سن توالی مورد مطالعه بر اسـاس فرامینیفـر   

تعیـین شـده   شین تا ابتداي آپسین پسـین  هاي پالنکتونیک آپسین پی
است که معادل زمانی نهشـته هـاي بـی هـوازي اقیانوسـی در حوضـه       
تتیس است که بطور گسترده اي با شیل هاي تیره مشخص می گردد. 
ــدي از    ــدگاه جدیـ ــالئونتولوژي دیـ ــیمیایی و میکروپـ ــایج ژئوشـ نتـ

جـاد مـی   پالئوژئوگرافی حوضه تتیس و تطابق بهتري از توالی هـا را ای 
کند.

سازند ران،یا،آپسین، پالنکتونیکفرامینیفر کلیدي:واژه هاي
کربن آلی، داریان
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بهسازي کاربرد نانوذرات آهن صفر ظرفیتی براي
پارامترهاي مقاومت برشی خاك رس آلوده به گازوئیل

، محمدرضـا  2، علـی مرسـلی  *1، علی ارومیه اي1سید علیرضا ناصحی
1نیکودل

، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشـگاه تربیـت مـدرس   1
تهران، ایران

تهـران،  ، گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایـه، دانشـگاه تربیـت مـدرس    2
ایران

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

)04/09/94؛ پذیرش:20/04/94(دریافت: 

در سالهاي اخیر کاربرد نانو َذرات آهـن صـفر ظرفیتـی جهـت تجزیـه      
ترکیبات هیدروکربنی و حذف سایر آالینده ها با موفقیت روبـرو بـوده   
است. با وجود این، تـاکنون پـژوهش مشخصـی در خصـوص بهسـازي      

وده به ترکیبات هیدروکربنی با این ویژگیهاي ژئوتکنیکی خاك هاي آل
نانو ذرات انجام نشـده اسـت. در ایـن پـژوهش، نـانوذرات آهـن صـفر        
ظرفیتی به منظور حذف گازوئیل از یـک نمونـه خـاك رس و بررسـی     
تاثیر آن بر روي حدود اتربـرگ، خصوصـیات تراکمـی و پـارامتر هـاي      

تعیـین  مقاومت برشی خاك مذکور استفاده شده است. در ابتدا جهت  
مدت زمان بهینه واکنش و درصد بهینه نـانو ذرات آهـن، مقـدار کـل     

درصد وزنی خاك خشک بـه  9کربن آلی یک نمونه خاك که به میزان 
گازوئیل آلوده گردیده اندازه گیري شده است. بر اساس نتـایج بدسـت   

24آمده، مدت زمان بهینه واکنش و درصد بهینه نانو ذرات به ترتیـب  
، 3، 0می باشد. سپس نمونه هایی از خاك که به میزان درصد5روز و 

درصد با گازوئیل مخلوط شده بودند را مورد آزمایش قرار داده و 9و 6
مشخص گردید که در نتیجه آلـودگی زاویـه اصـطکاك داخلـی خـاك      
کاهش و چسبندگی آن افزایش می یابد. ضمن اینکه افزایش آلـودگی  

سـیته خشـک و رطوبـت بهینـه و     به گازوئیل سبب کاهش حداکثر دان
افزایش حدود روانی و خمیري خاك می شود. در نهایت، نمونـه هـاي   

درصد نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی بـه صـورت همگـن    5آلوده فوق با 
روز مشخص گردید کـه زاویـه اصـطکاك    24مخلوط و پس از گذشت 

داخلی، چسبندگی، حداکثر دانسیته خشـک و رطوبـت بهینـه خـاك     
ر حالیکه حدود روانی و خمیري خاك آلوده پس از بهسـازي  افزایش، د

کاهش می یابند. 

، رس، NZVIنــانو ذرات آهــن صــفر ظرفیتــی، واژه هــاي کلیــدي:
گازوئیل، آلودگی، پارامترهاي مقاومت برشی

بررسی اثرات انتقال آب از سد کرخه بر خصوصیات 
فیزیکوشیمیایی خاکهاي دشت عباس ایالم

2، غالمرضا بانپروري1، محسن توکلی*1، حاجی کریمی1الهام کرمی

، ایالم، ایراندانشکده کشاورزي، دانشگاه ایالم1
ایالم، ایران، سازمان آب منطقه اي ایالم2

haji.karimi@gmail.comآدرس الکترونیکی: -*مسئول مکاتبات

)04/09/94؛ پذیرش:06/05/93(دریافت: 

این تحقیق به تغییرات ویژگی هاي خاك دشت عباس ناشی از انتقـال  
يه هاآب از سد کرخه به این دشت پرداخته است. در این مطالعه نقش

تغییرات تراز آب زیرزمینی قبل و بعد از راه اندازي شبکه آبیاري تهیه 
گردید. بعالوه، بمنظور بررسی تغییرات خصوصیات خاك، نمونه هـایی  
از خاك کاربري هاي مختلف و نقاط کنترلی در نقـاط مختلـف دشـت    

مقایسه گردید. نتـایج  با همگردآوري و پارامترهاي آنها اندازه گیري و
متـر در طـول دوره   15ان داد که که سطح آب زیرزمینی بـیش از  نش

مطالعه افزایش یافته و عمـق سـطح آب زیرزمینـی در برخـی منـاطق      
متر رسیده است. نتایج نشان می دهد که باالترین 5دشت به کمتر از 

میزان شوري مربوط به نواحی تحت پوشش شبکه و نواحی داراي زون 
دسی 26/9و 62/10عصاره اشباع بترتیب تبخیري با هدایت الکتریکی 

زیمنس بر متر و نواحی خشک بدون آبیاري داراي کمترین شـوري بـا   
د. یافته هـا  ندسی زیمنس بر متر می باش8/0تا 4/0هدایت الکتریکی 

نشانگر آنست که انتقال آب از سد کرخه به دشت عباس بـدلیل عـدم   
گشتی کشـاورزي از  ، حجم باالي آب بر4و 3اجراي شبکه هاي فرعی 

شبکه آبیاري غرقابی و توسعه ناکـافی بهـره بـرداري از آب زیرزمینـی     
باعث کاهش کیفیت خاك در مناطق بـاتالقی و اراضـی کشـاورزي بـه     

"بیابـان زدایـی  "بعد از "بیابان زایی"روش غرقابی شده و یک فرایند 

در منطقه اتفاق افتاده است.

راز آب، ویژگی هاي فیزیکـی  انتقال آب، تغییرات ت:واژه هاي کلیدي
و شیمیایی خاك، دشت عباس.
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س ژئوشیمی و منشاء عناصر در معادن زغالسنگ تریا
فوقانی اولنگ، شمال شرق ایران

زهرا سلیمانی مارشک، *نادر تقی پور
، دامغان، ایراندامغاندانشگاه ن،یدانشکده علوم زم1
taghipour@du.ac.ir: آدرس الکترونیکی-مسئول مکاتبات*

)04/09/94؛ پذیرش:20/04/94(دریافت: 

اولنگ و جزء حوضـه زغـالی   –منطقه اولنگ بخشی از ناودیس قشالق 
کیلومتري شمال شرقی شاهرود 70باشد که در فاصله البرز شرقی می

راي زغالسنگ این منطقه بخشی از گـروه  واقع شده است. واحدهاي دا
هـاي  نمونـه شمشک می باشند (تریاس فوقانی تـا ژوراسـیک زیـرین).    

آوري و بـه  سـنگی منطقـه اولنـگ جمـع    الیـه زغـال  9سنگی از زغال
خاکستر تبدیل شدند. هـدف از ایـن مطالعـه تعیـین رخـداد و توزیـع       

سـن  عناصر اصلی و جزئی در خاکسـتر معـادن زغالسـنگ اولنـگ بـه      
تریاس باالیی در شمال شرق ایران می باشد. تمرکز عناصر در خاکستر 
زغالسنگ هاي منطقه اولنگ بیشتر از مقادیر کالرك و متوسط غلظت 
عناصر در خاکسـتر زغالسـنگ هـاي جهـان مـی باشـد. خاکسـترهاي        
زغالسنگ اولنگ در مقایسه بـا میـانگین غلظـت عناصـر در خاکسـتر      

غنـی شـدگی نشـان مـی     Zn, Mn, Pر زغالسنگ هاي جهان از عناص
دهند. آنالیز ضـریب همبسـتگی عناصـر اصـلی و جزئـی در خاکسـتر       

Aزغالسنگ، عناصر را در چهار گروه قرار می دهد کـه شـامل: گـروه    

(Rb, K, Cs, Si)  گـروه ،B(Al)، گـروهC(Tl, Ca, Nb, Ta, V) و
,D(Cr, Hf, Sn, Zr, Th, Zn, Ti, Ba, W, Mg, Na, P, Srگروه

Co, Cu, Mo, Ni, U, Fe, Ca) .     دو گـروه اول همبسـتگی قـوي بـا
خاکستر زغالسنگ نشان می دهند و غالبا منشاء غیر آلی دارند. گـروه  

C وD   .همبستگی منفی یا مثبت ضعیف با خاکستر زغالسـنگ دارنـد
عناصر کمیاب خاکی همبستگی منفی با خاکستر دارنـد و نشـاندهنده   

ی باشد. بر اسـاس ضـریب همبسـتگی، آنـالیز     منشاء آلی این عناصر م
خوشه اي و خصوصیات توزیع عناصر نادر خاکی، دو نوع نحـوه رخـداد   

همراهـی بـا   -1را براي عناصر کیماب خاکی می توان در نظـر گرفـت:  
-2کانی هاي فسفاته با منشاء آلی (فسـفریتها)یا مـواد آلـی فسـفاته و     

همراهی با گروه ماسرالی ویترینیت.

ژئوشیمی، زغالسنگ، اولنگ، ایرانکلیدي:واژه هاي

ها از خصوصیات سنگبینی مقاومت کششی ماسهپیش
شناسی آنها با استفاده از آنالیز رگرسیون و شبکه سنگ

عصبی مصنوعی

، بهـروز  1، مجتبی حیدري2، ساجدالدین موسوي*1محمدحسین قبادي
1رفیعی

همدان، ایرانشناسی، دانشگاه بوعلی سینا زمینگروه1
، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانشناسیزمینگروه 2

amirghobadi@yahoo.com: آدرس الکترونیکی

)04/09/94؛ پذیرش:01/09/93(دریافت: 

در این مطالعه ارتباط بین مقاومت کششی با خصوصیات کانی شناسی 
ورد سـنگ تهیـه شـده از اسـتان خوزسـتان مـ      نمونه ماسه29و بافتی 

بررسی قرار گرفته است. آنالیزهاي رگرسیون و شبکه عصبی مصـنوعی  
)ANN  کـار گرفتـه شـده اسـت. نتـایج آنالیزهـاي       ) به این منظـور بـه

هـا  سنگرگرسیون ساده نشان دادند که بین مقاومت کششی این ماسه
شناسی آنها ارتباط معناداري وجـود نـدارد. بـا ایـن     هاي کانیو ویژگی

-هـا بـا کـاهش درصـد سـیمان     سنگششی این ماسهوجود، مقاومت ک
هـاي بـافتی آرایـش همجـوار، آرایـش      یابـد. ویژگـی  شدگی کاهش می

هـاي مضرسـی   هاي شناور و نیـز درصـد تمـاس   چگالی و درصد تماس
هاي مـورد آزمـایش   سنگبیشترین تاثیر را روي مقاومت کششی ماسه

به گـام مویـد   دارند. همچنین، نتایج آنالیزهاي رگرسیون چندگانه گام
شـدت تحـت تـاثیر    ها بـه سنگآن است که مقاومت کششی این ماسه

-هاي مضرسی و میزان سیمان شدگی میآرایش چگالی، درصد تماس

باشد. با این وجود، براساس نتایج شبکه عصبی آرایش همجوار، آرایش 
محـدب، درصـد   -هـاي مضرسـی، شـناور و مقعـر    چگالی، درصد تماس

تـرین خصوصـیات   یگر و نیز درصد سیمان کلیـدي ها با یکدتماس دانه
هـاي مطالعـاتی   سنگشناسی موثر بر روي مقاومت کششی ماسهسنگ

باشند. بنابراین، از آنجاییکه ضریب همبستگی بدست آمده از شبکه می
عصبی بیشتر از آنالیز رگرسیون چندگانه گام به گام بـوده اسـت، ایـن    

هاي مورد مطالعه را سنگسهتواند مقاومت کششی ماروش دقیق تر می
شناسی آنها برآورد نماید.از خصوصیات سنگ

شناسـی،  شبکه عصبی مصنوعی، خصوصـیات سـنگ  واژگان کلیدي:
سنگ، مقاومت کششی.آنالیز رگرسیون، ماسه


