
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


)استان فارس(شورجستان یهناحیاسمرز پرموتریمیاییشينگارینهچ
◊◊◊◊◊◊◊

◊◊◊◊◊◊◊
:چکیده 

یبخش شمال(یجستانشوريیهرامشه در ناحشناسیچینهبرشدرواقعهاينمونهیمیاییشآنالیزهايمطالعه که بر اساس دادهیندر ا
. کردیینرا تعپرموتریاسهايبر آن شده است تا بتوان مرز نهشتهیسعمشخصیهايانجام شده است، بر اساس روش) استان فارس

وجود یو بررسیاصلشناسییکانیینبه منظور تعXRFیشمورد نظر آزماشناسیینهاز برش چنمونه4بر روي یبررسیندر ا
عناصر ییننمونه به منظور تع6بر روي یابعناصر کمیدستگاهیزآنال. انجام شده است) یدر ارتباط با هوازدگ(یگانهبهايیکان
یزآنالینهمچن. صورت گرفتیشناس-چینهمرزهايوالجويتحترخنمونباهاو ارتباط آنیاژنزشدت دیمهم براي بررسیابکم

و اسیشنینهمرزهاي چیبیمحل تقریینو تعیاژنزشدت دییننمونه به منظور تع13بر روي یژنکربن و اکسیدارپاهايیزوتوپا
مورد مطالعه نشان شناسیچینهاس در برشپرموتریمرزهاينمونهیمیاییشیزآنالیجنتا. پذیرفتانجامالجويتحترخنمونهايافق

دارند یکاهش محسوسپرموتریاسهايدر مرز نهشتهیژنکربن و اکسیزوتوپایم،سدیم،منگنز، استرانسیم،کلسیزانکه مدهدیم
یهناحیاستر- پرمینهاياز وقوع انقراض در مرز نهشتهیحاکیکه همگیابدیمیشمرز افزایندر ایزنیزیمآهن و منیزانو م

.باشدیشورجستان م

.رامشهیجستان،شوریاس،پرموتریمیایی،شينگارینهچ:کلید واژه ها
Chemostratigraphy of Permo-Triassic of The Shurjstan area(Fars province)

Abstract:

This study that is done based on the data of chemical analysis of samples in the Ramesheh stratigraphic section
of the Shoorijestan region (northern part of the Fars), according to certain methods has tried to determine the
boundary of the sediments of Permo-Triassic. In this investigation on four samples of stratigraphic sections,
XRF test is done in order to determine the original mineralogy and investigating the presence of alien minerals
(in connection with weathering). Instrumental analysis of rare elements on 6 samples to determine important
rare elements to evaluate the intensity of Diagenesis and its relation to under atmospheric outcrop and
stratigraphic boundaries, took place. Also, analysis of carbon and oxygen stable isotope on 13 samples in order
to determine the intensity of Diagenesis and approximate location of stratigraphic boundaries and under
atmospheric outcrop horizons was performed. Chemical analysis of samples of Permo-Triassic boundary in
stratigraphic sections studies show that calcium, magnesium, strontium, sodium, carbon and oxygen isotopes in
sediments of Permo-Triassic border have tangible reduction and the amount of iron and magnesium in the
border will be increased that they all indicate that extinction will be occurred at the sediments boundary of the
Permian – Triassic.
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◊◊◊◊◊◊◊

:مقدمه 
دقیقه 32درجه و 52یاییاستان فارس، به مختصات جغرافیمرکزي و در بخش شمالیرانایمحدوده مورد مطالعه در حوضه رسوب

).1یرتصو(واقع شده است2جنوب معدن خاك نسوز استقالل یلومتريک6/6در ی،عرض شمالدقیقه 26درجه و 31و یطول شرق
رامشه در بخش شناسیچینهبرشدرواقعيهانمونهیمیاییشآنالیزيهادادهبر اساس یاسمرز پرموتریبررسمطالعه،یناز اهدف

.باشدیاستان فارس، میشمال

.)1388ران،یا1: 000/000/1یشناس-ینبرگرفته از نقشه زم(به محدوده مورد مطالعه یو راه هاي دسترسیکاربري اراضیایی،جغرافیتنقشه موقع. 1تصویر
◊◊◊◊◊◊◊

:روش تحقیقبحث و 
براي مثال (اهداف چینه شناسی بطور روزافزون در حال افزایش است و عناصر کمیاب برايپایداراز ایزوتوپ هاي استفادهامروزه

Cao et al, 2002; Adabi & Rao 1992; Chen et al, 2011; Dolenec et al, 2001; Hansen, 2006; Heydari et al
آوري و مطالعه و شناسی منطقه مورد مطالعه جمعهاي هوایی و نقشه زمینها، عکسدر این تحقیق، ابتدا اطالعات، گزارش).2013

در ادامه، مطالعات در دو مرحله شامل ). 2تصویر (رامشه مشخص گردیدند شناسیچینهشناسی، برشهاي زمینپس از بررسی نقشه
براي آنالیز شیمیایی، آنالیز عناصر کمیاب و آنالیز هانمونهسازي پس از آماده. انجام گرفتمطالعات صحرایی و آزمایشگاهی

ها، نتایج ذیل و انجام این بررسی) گنجددر این مقاله نمیهانمونهکه شرح مراحل آماده سازي (ي پایدار کربن و اکسیژن هاایزوتوپ
:حاصل شد

شناسی رامشهآنالیز عناصر کمیاب نمونه هاي برش چینه
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رامشه  به شرح جداول زیر شناسیچینهمرز پرموتریاس برش هاينهشتهي آنالیز شده براي تعیین عناصر کمیاب در هانمونهنتایج 
).2و 1جداول (باشدمی

.رجستاني مرز پرموتریاس ناحیه شوهانمونه) کلسیم، منیزیم، منگنز، سدیم، استرانسیم و آهن(میزان عناصر کمیاب . 1جدول 

.میزان عناصر نادر نمونه هاي مرز پرموتریاس ناحیه شورجستان. 2جدول 

تعیین مرز نهشته هاي پرموتریاس در برش چینه شناسی رامشه با استفاده از عناصر کمیاب
و معناداري را نشان روندهاي ویژهآنهاها طی رخنمون به طور کلی عناصر کمیاب در پاسخ به تغییر و تحوالت روي داده در کربنات

همچنین با توجه به اینکه یک حادثه زیستی . استفاده نمودهاتوالیبراي شناسایی مرزهاي موجود در این آنهااز توانمیدهند که می
شناسی مبدلترین مرزهاي تاریخ زمینمهم در مرز پرموتریاس در سرتاسر جهان رخ داده است و این مرز را به عنوان یکی از مهم

شناسیچینهي پرمین و تریاس برش هاتوالیروندهاي زیر را به عنوان شواهدي براي تعیین مرز پرموتریاس در توانمیساخته است، 
:مورد مطالعه معرفی نمود

43هانمونهکه میانگین آن در کل باشدمیدرصد در تغییر 53درصد تا 331مقادیر کلسیم در نمونه هاي آنالیز شده از : کلسیم 
ي تریاس نسبت به پرمین پاسخ این عنصر هاتوالیکاهش مقادیر کلسیم در محل تقریبی مرز و افزایش نسبی آن در .  دباشدرصد می

درآنکاهشواستانتظارموردهاکلسیم به عنوان جزء اصلی در ساختمان کربنات). 1تصویر (ي مورد بررسی استهاتوالیدر 
.وقوع فرآیند انحالل توسط سیاالت متئوریک تحت اشباع از کربنات باشدد به دلیل توانمیمرزمحل
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افزایش . باشدمی0.56در تغییر بوده و میانگین آن 0.92تا 0.32ي مورد بررسی از هانمونهیري شده آهن در گمقادیر اندازه: آهن 
). 1تصویر (باشدمی) یا نزدیک آن(ي واقع در مرزاهنمونهمقادیر آهن در محل مرز حاکی از تالش براي تشکیل فازهاي اکسیدي در 

.گردندتشکیل میآنهادرهااین فازهاي اکسیدي اغلب طی رخنمون یافتن کربنات
و باشندمیدرصد در تغییر 18تا 0.57مورد مطالعه از شناسیچینهي برش هانمونهگیري شده عنصر منیزیم در مقادیر اندازه: منیزیم 

سی شناکانیبه وجود توانمیمقادیر باالي منیزیم را . باشدمیدرصد 10ي آنالیز شده هانمونهعنصر منیزیم در کل میانگین مقادیر
د ناشی از توانمیافزایش مقادیر منیزیم در محل مرز پرموتریاس نیز . و یا دولومیت اشاره داشته باشد) HMC(کلسیت با منیزیم زیاد 

).1تصویر (ک باشدشستشوي حاصل از سیاالت متئوری
و باشدمیامپیپی75تا 29ي مورد مطالعه از هانمونه، دامنه تغییرات مقادیر منگنز در شودمییده د1جدولدرکهگونههمان: منگنز 

کی از در اطراف مرز پرموتریاس حا) Mn(یر منگنز مقاددرمالحظهتغییرات قابل. باشدمیامپیپی50میانگین فراوانی این عنصر 
در این مطالعه نیز در انتهاي پرمین یک روند کاهشی در مقادیر منگنز دیده . باشدمییک روند کاهشی از انتهاي پرمین تا تریاس 

. یابداما در محل مرز مجدداً کاهش میدهدمیکه در مجاورت بالفصل زیر مرز افزایش نشان ) 1تصویر (شودمی
امپیپی470در تغییر است و میانگین آن امپیپی881تا 89ي آنالیز شده از هانمونهم در مقادیر عنصر استرانسی: استرانسیم 

به دلیل حاللیت باالي آن و شستشو توسط سیاالت متئوریک از مشخصات ) Sr(کاهش مقادیر عنصر استرانسیم ). 1جدول (باشدمی
).1تصویر (رز پرموتریاس قابل مشاهده استرود که در مطالعه حاضر در مبارز مرزهاي ناپیوسته به شمار می

در مورد . باشدمیامپیپی21در تغییر است و میانگین آن امپیپی34تا 10ي آنالیز شده از هانمونهمقادیر عنصر سدیم در : سدیم 
دهاي افزایشی در مقادیر رون) باال و پایین آن(بدین صورت که در اطراف مرز  . شودمیوضعیتی مشابه با منگنز دیده ) Na(سدیم 

).2تصویر (سدیم وجود دارد اما در محل مرز یک کاهش نسبی قابل مشاهده است 
) X-ray Fluorescence: XRF(آنالیز فلورسانس اشعه ایکس -

سی از هاي مورد برر- یري درصد عناصر مختلف در نمونهگشناسی و اندازهیکی از بهترین ابزارها به منظور انجام مطالعات کانی
نتایج حاصل از این آنالیز به . باشدمی) XRF(استفاده از آزمایشات فلورسانس اشعه ایکس ) و البته آواري(هاي کربناته توالی

تواند با استفاده از آنها و با توجه به هدف خود از مطالعه به گیرد و محقق میصورت درصد اکسیدهاي مختلف در دسترس قرار می
براي این . شناسی استیکی از مهمترین کاربردهاي آنالیز فلورسانس اشعه ایکس انجام تفاسیر کانی. ل بپردازدتفسیر و تجزیه تحلی

نتایج به دست 3در جدول . گرددها میمنظور از درصد اکسیدهاي مختلف و با استفاده از روابط شیمیایی اقدام به شناسایی کانی
.اندلعه ارائه گردیدههاي مورد آزمایش در این مطاآمده از نمونه
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.مقادیر عناصر کمیاب برش چینه شناسی رامشه در محل مرز پرموتریاس که توضیح و تفسیر آنها در متن ارائه شده است. 2تصویر 
نتایج آنالیز فلورسانس اشعه ایکس در نمونه هاي تحت آزمایش از توالی پرموتریاس منطقه مورد مطالعه. 3جدول 

هاي پایدارتعیین مرز نهشته هاي پرموتریاس در برش چینه شناسی رامشه با استفاده از ایزوتوپ
ترین ابزارهاي ژئوشیمیایی در مطالعۀ رسوبات کنونی و کهن ي پایدار یکی از مهمترین و دقیقهاایزوتوپ، به ویژه هاایزوتوپ

ي مناسب به کار هانمونهاکسیژن، به عنوان ابزارهاي کمکی براي تعیین ي کربن و هاایزوتوپي پایدار مانند هاایزوتوپ. باشندمی
ي پایدار دقت و کاربرد ویژة خود را دارند که گاهی به صورت ابزار اصلی و گاهی به صورت هاایزوتوپهر کدام از انواع . روندمی

ي تعیین دیاژنز به عنوان ابزار اصلی به کار گرفته ي پایدار کربن و اکسیژن براهاایزوتوپبراي مثال . روندمیمکمل دیگري به کار 
ي پایدار به عنوان ابزارهاي کمکی براي تعیین هاایزوتوپي استرانسیم، هاایزوتوپشده، در حالی که براي تعیین سن توسط 
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Howarth, & McArthur, 1997;  Land, 1995; McArthur, 1994; Hodell et(روندمیي مناسب به کار هانمونه al,

1990; Korte et al, 2005; Magaritz et al, 1992; Mii, et al, 1997; McArthur et al 2001.(
ها بوسیله پارامترهاي متعددي از قبیل میزان تولید و حفظ مواد آلی و ي پایدار کربن و اکسیژن در کربناتهاایزوتوپمقادیر اولیه 

هاي دیاژنزي به طور با این حال، دگرسانی. گیردمیوري و غیره تحت تأثیر قرار ، ترکیب آب دریاها، دما، شآنهاتجزیه و تخریب 
;Brand & Veizer, 1981(دهنداي این ترکیب اولیه را تغییر میقابل مالحظه Veizer, 1989 & 1999 .( نتایج حاصل از

ت نتایج حاصل از آنالیزهاي ژئوشیمی همچنین پال. اندشدهآورده 4آنالیزهاي ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن در جدول 
. اندشدهنشان داده 3و 2ي مورد مطالعه در تصاویر هاتوالیي پایدار کربن و اکسیژن در هاایزوتوپ

.ي مورد مطالعههاتوالینتایج حاصل از آنالیزهاي ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن در . 4جدول 

اي است که عمدتاً در ارتباط با فرآیندهاي رسوبگذاري و دیاژنزي نات قابل مالحظهحاکی از نوساO 18و C 13تغییرات مقادیر 
کاهش ناگهانی و قابل مالحظه در مقادیر این دو ایزوتوپ پایدار در محل مرز . باشندمیي کربناته مورد بررسی هاتوالیحاکم بر 

باشدمیي واقع در زیر این مرز هاتوالیدیاژنز متوریک در مورد مطالعه، حاکی از وقوع یک پدیده شناسیچینهپرموتریاس در برش 
.رسدتر بوده و تا مقادیر کمتر از صفر پرمیل هم میهاي کربن قابل مالحظهشدگی در مورد ایزوتوپاین منفی). 4و  3تصاویر (
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.میزان ایزوتوپ اکسیژن و کربن کاهش محسوسی داشته استمقادیر ایزوتوپ کربن و اکسیژن که نشانگر این مطلب است که در مرز پرموتریاس . 3تصویر 

از ترکیب هاداده، بخش اعظم گرددمیهمانطور که مشاهده . براي اینتروال مورد مطالعهO 18و C 13پالت مقادیر ایزوتوپی کربن و اکسیژن . 4تصویر 
.باشدمیکه این مسئله حاکی از دیاژنزي بودن آنها اندشدهاولیه دور 

◊◊◊◊◊◊◊
:نتیجه گیري 

یم،سدیم،منگنز، استرانسیم،کلسیزانکه مدهدمیرامشه نشان شناسیچینهبرشپرموتریاسمرزيهانمونهیمیاییشیزآنالیجنتا
بدیایمیشمرز افزایندر ایزنیزیمآهن و منیزاندارند و میکاهش محسوسپرموتریاسهاينهشتهدر مرز یژنکربن و اکسیزوتوپا

نشانگر یمیاییشیزآناليهاداده.باشدمیشورجستان یهناحیاستر-پرمینهاينهشتهانقراض در مرز عاز وقویحاکیکه همگ
در نظر توانمیو کندینمییدخروج از آب را تأییو کربن است، اما شواهد صحرایژناکسیوم،استرانسیزاندر میدکاهش شد

.استشدهعمقکمیاربسیحوضه رسوبیاس،مرز پرموتریکیدر نزدیهناحینگرفت که در ا
◊◊◊◊◊◊◊
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