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چینهنــگاری چرخــهای بخــش باالیــی ســازند
داالن بــا اســتفاده از تحلیــل طیفــی تحولــی بــا
روشهــای تبدیــل ســریع فوریــه و چندکاهنــده
در میــدان گازی ســلمان
امید فالحتخواه ،۱علیاصغر ثیاب قدسی *1و علی کدخدایی
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 -1گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه ارومیه ،ایران
 -2گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه تبریز ،ایران
تاريخ دريافت1398/05/22 :

تاريخ پذيرش1398/12/05 :

چكيده
بخــش باالیــی ســازند داالن در میــدان ســلمان از مخــازن مهــم گازی پرميــن اســت .هــدف از ایــن مطالعــه ،بررســی چینهنــگاری
چرخــهای بخــش باالیــی ســازند داالن بــا روشهــای تحلیــل طیفــی تحولــی از نــوع تبدیــل ســریع فوریــه و روش چندکاهنــده بــه
منظــور تعییــن چرخههــای میالنکوویــچ و بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب از روشهــای ضریــب همبســتگی تحولــی و ســطوح مهــم
تحولــی بــا اســتفاده از نرمافــزار  Acycleو نــگاره گامــای طیفــی در ایــن میــدان اســت .در ایــن پژوهــش طبــق روش نســبتهای طــول
چرخــه ،نزدیــک  ۱۸چرخــه حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت و حــدود  ۷۲چرخــه حرکــت گریــز از مرکــز کوتــاه مــدت و ۱۶۲
چرخــه انحــراف محــور چرخــش زمیــن طوالنــی مــدت و  ۳۴۲چرخــه حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن طوالنــی مــدت بــرای ایــن بخــش
از ســازند داالن شناســایی گردیــد .بــا اســتفاده از تحلیــل طیفــی تحولــی مشــخص شــد کــه رســوبگذاری در بخــش باالیــی ســازند
داالن در چــاه  2SK-1بیشــتر تحــت تأثیــر عملکــرد کنتــرل نجومــی چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت
بــوده اســت .بهعــاوه نــرخ انباشــت رســوب در ایــن چــاه بــرای بخــش باالیــی ســازند داالن بــا اســتفاده از روشهــای ضریــب همبســتگی
تحولــی و ســطوح مهــم تحولــی  ۴ cmدر هــر هــزار ســال یــا بهعبــارت دیگــر ۴۰ m ،در هــر میلیــون ســال بــرآورد گردیــد .براســاس
مقیــاس زماننجومــی چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت ،مــدت زمــان  ۷۲۹۰هــزار ســال بــرای پهنههــای زیســتی
ارائــه شــده در بخــش باالیــی ســازند داالن در ایــن چــاه محاســبه شــد .بــا توجــه بــه همزمــان بــودن چرخههــای  ۴۰۵هــزار ســاله بــا
ظهــور و زوال زونهــای ارائــه شــده ،تأثیــر ایــن چرخههــا بــر پراکندگــی آنهــا مشــخص گردیــد.
كلمــات كليــدي :چینهنــگاری چرخــهای ،بخــش باالیــی ســازند داالن ،نــگار ه گامــای طیفــی ،نرمافــزار ،Acycle
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و فراســاحل ایــران شــامل بزرگتریــن میدانهــای

مقدمه

میــدان گازی ســلمان از میدانهــای نفتــی -گازی ایــران
اســت ،کــه در اســتان هرمــزگان در فاصلــه ۱۴۴ Km

جنــوب جزیــره الوان واقــع شــدهاســت شــکل  1و بــا
میــدان ابوالبوخــوش امــارات متحــده عربــی دارای ذخایــر
مشــترک اســت .ســازندهای ایــن میــدان دارای مخــازن
متفــاوت نفــت و گاز از دورههــای مختلــف زمانــی پرمیــن
تــا ژوراســیک را شــامل میشــوند [ .]۱ســازندهای

کنــگان و داالن بــه  ۴بخــش  K1، K2، K3و  K4تقســیم
گردیــده و در اصــل بخشهــای  K1و  K2از بــاال بــه
پاییــن معــادل ســازند کنــگان و بخشهــای  K3و  K4از

بــاال بــه پاییــن معــرف بخــش باالیــی ســازند داالن اســت

[ ]۲بهعــاوه ،بخــش  K3خــود در چــاه مــورد مطالعــه

از بــاال بــه پاییــن بــه  ۳زیربخــش  K3aو  K3bو ،K3c
همچنیــن بخــش  K4از بــاال بــه پاییــن بــه دو زیربخــش
 K4aو  K4bتقســیمبندی شــده اســت [ .]۳ســازندهای

کنــگان و داالن همــراه بــا فراقــان گــروه دهــرم را تشــکیل
میدهنــد .بهطــور خاصــی ،ذخایــر بخــش باالیــی

داالن -بههمــراه ســازند کنــگان در جهــت خشــکی

گازی در منطقــه خاورمیانــه اســت [ 4 ،1و ]5؛ کــه در
ایــن پژوهــش چینهنــگاری چرخــهای بخــش باالیــی
داالن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بخــش باالیــی

ســازند داالن توســط بخــش  K2ســازند کنــگان پوشــیده

میشــود و در قاعــده بــه بخــش نــار ســازند داالن ختــم
میشــود .چینهنــگاری چرخــهای زیرشــاخهای از علــم
1

چینهنــگاری اســت کــه بــا شناســایی و تفســیر تغییــرات

چرخــهای در تاریخچــه چینهنــگاری ســرو کار دارد.
همچنیــن ،چینهنــگاری چرخــهای بــا بهــره گرفتــن از

چرخههــای میالنکوویــچ شــناخته شــده بــه س ـنگذاری،
تفســیر تاریخچــه رســوبی و بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب

کمــک میکنــد [ .]۶مهمتریــن ایــن چرخههــا،

چرخههــای مــداری زمیــن یعنــی حرکــت گریــز از

مرکــز محــور زمیــن  ،حرکــت انحــراف محــور چرخــش
2

زمیــن و حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن (چرخههــای
3

4

میالنکوویــچ) اســت کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود منجــر

بــه انحرافهایــی در مــدار زمیــن و محــور چرخــش آن
میگــردد [.]۶

شکل  ۱موقعیت میدان گازی /نفتی سلمان در خلیج فارس .اقتباس با ایجاد تغییرات از []۲
1. Cyclostratigraphy
2. Eccentricity
3. Obliquity
4. Precession
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ایــن چرخههــای میالنکوویــچ در سیســتمهای نفتــی

باالیــی ســازند داالن در چــاه  2SK-1میــدان گازی ســلمان

نمونههــای آب وهوایــی گوناگــون کــه از طریــق انــواع

اســتفاده از ایــن نرمافــزار و بــا کاربــرد روشهــای تحلیــل

حوضههــای نفــت خیــز سراســر جهــان بــا توجــه بــه
تحلیلهــا از جملــه درجههــای خاکســتری سنگشناســی،

نگارههــای چــاه (نــگاره گامــا ،نــگاره چگالــی ،نــگاره
مقاومــت) ،فراســنجههای ژئوشــیمیایی (کل کربــن آلــی،
غلظــت عناصــر فرعــی ،ایزوتوپهــای کربــن و اکســیژن)

و حساســیتپذیری مغناطیســی ردیابــی گردیدهانــد [-۷

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مطالعــه بــا
طیفــی تحولــی 1از جملــه تبدیــل ســریع فوریــه( 2کــه

توســط هینــوف مــورد تجدیــد نظــر واقــع شــده) []۱۹

و تحلیــل طیفــی چندکاهنــده بررســی چینهنــگاری
3

چرخــهای بخــش باالیــی ســازند داالن انجــام گرفــت.
ســپس بــا اعمــال روش ضریــب همبســتگی تحولــی

4

 .]۱۰نگارههــای چــاه عالوهبــر بررســی خصوصیــات مخزنــی
نفــت و گاز ،معمــوالً بهطــور گســتردهای در مطالعــات

بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب بــرای بخــش باالیــی ســازند

اســتفاده قــرار میگیرنــد [ .]۱۱،۱۲،۱۳دادههــای نگارههــای

دســترس بــودن داده چینهنــگاری زیســتی چــاه ،2SK-1

اقیانوسشناســی دیرینــه و چینهنــگاری چرخــهای مــورد

و ســطوح مهــم تحولــی 5بــرای نــگاره گامــای طیفــی،

داالن صــورت گرفتــه اســت .در آخــر بــا توجــه بــه در

چــاه ،در مقایســه بــا مــواد مغــزهای کــه از فاصلــه مشــابهی با

بــا شــمارش تعــداد چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز

کاربردیتــر هســتند و آنهــا دارای ویژگیهــای خاصــی

شــده از نــگاره گامــای طیفــی ،مقیــاس زماننجومــی

نگارههــا گرفتــه شــده ،از لحــاظ بصــری بــه منظــور توصیــف

هســتند کــه توســط چشــم در مغزههــا قابــل رؤیــت نیســت
[ ]۱۴همچنیــن ،نگارههــای گامــا بــه تغییــرات در محیــط
رســوبی حســاس هســتند و میتواننــد بــرای مطالعــات

چینهنــگاری چرخــهای اســتفاده شــوند [.]۱۷ -۱۴
روش مطالعه

6

ایجــاد و در برابــر مقیــاس زمــان زمینشناســی پهنههــای

زیســتی ارائــه شــده بــرای ایــن چــاه ،مقایســه گردیــد.
چینهنگاری چرخهای
تحلیل طیفی

در مطالعــات چینهنــگاری چرخــهای ،تحلیــل طیفــی

شــدت مقادیــر نــگاره گامــا در رســوبات بــه محتــوای

اورانیوم ( ،)Uتوریم ( )Thو پتاســیم ( )Kآنها در ســنگها

مربــوط میشــود کــه منعکسکننــده رس و مــاده آلــی

موجــود در رســوبات اســت [ ۱1و  .]15نگارههــای

پتروفیزیکــی و بهطــور خاصــی نگارههــای خانــواده گامــا
در مطالعــات چینهنــگاری چرخ ـهای مفیــد هســتند زیــرا

ایــن نگارههــا اطالعاتــی را ارائــه میدهنــد کــه بهطــور
معمــول بهوســیله نوســانات آب و هــوای دیرینــه کنتــرل

میشــوند [ .]10،11،15بــرای یافتــن نســبت بســامد

چرخههــای میالنکوویــچ و همچنیــن تحلیلهــای

چینهنــگاری چرخــهای ،الزم اســت کــه از روشهــای

تحلیــل طیفــی بــرای انــواع دادههــا اســتفاده شــود

[ .]۱۹در ایــن مطالعــه نیــز بــا اســتفاده از نــگاره گامــای

طیفــی و بــا کمــک نرمافزارهــای  ]۱۸[ Acycle 1.2و
QAnalySeries 1.4.1

طوالنــی مــدت (چرخههــای  ۴۰۵هزارســاله) اســتخراج

چینهنــگاری چرخــهای بخــش

پراکندگــی واریانــس ســری زمانــی را بهعنــوان تابعــی
از بســامد ارزیابــی میکنــد و در پژوهشهــا بــه منظــور
شناســایی اجــزای دورهای یــا شــبه دوره بــه یــک ســنگ
7

بنــا تبدیــل شــده اســت [ .]۲۰تحلیــل طیفــی دارای
روشهــای مختلفــی اســت .در ایــن مطالعــه ،از روش
تحلیــل طیفــی تحولــی از نــوع تبدیــل ســریع فوریــه

بــرای انجــام بــرآورد بســامدهای دورهای اســتفاده گردیــده
اســت .نرمافــزار

Acycle

طیفنــگار تحلیــل طیفــی

تحولــی را بــا تبدیــل ســریع فوریــه همــراه بــا روش

تحلیــل طیفــی چندکاهنــده بــه منظــور مشــخص کــردن

نســبت طــول موجهــای چرخــه ارائــه کــرده اســت.

1. Evolutionary Spectral Analysis
)2. Fast Fourier Transform (LAH
)3. Multi-Taper Method (MTM
)4. Evolutionary Correlation Coefficient (eCOCO
5. Evolutionary H0 Significance level
)6. Astronomical Time Scale (ATS
7. Quasi-Period
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در ایــن مطالعــه ،طیفنــگار تبدیــل ســریع فوریــه بــرای

تــوان آمــاری بــاالی آنهــا اســت ،بهطوریکــه آنهــا

نــرخ رســوبگذاری متغیــر انجــام شــد .یــک هــدف

مــداری واقــع در دادههــا را دارنــد [ .]۲۲بــا اســتفاده از

شناســایی تغییــرات در بســامدهای چرخههــا بهدلیــل
مهــم در چینهنــگاری چرخــهای تعییــن ایــن نکتــه

اســت کــه آیــا چرخههــای میالنکوویــچ در چرخههــای

چینهنــگاری حفــظ شــده اســت یــا خیــر ،ایــن امــر بــه
اســتفاده گســترده از دورهنــگار ،بهویــژه روش برآوردگــر

طیفــی چندکاهنــده ( )MTMمنجــر شــده اســت [.]۲۱

بدیــن منطــور ،تحلیــل طیفــی تــوان در دادههــای نــگاره

گامــای طیفــی ( )SGRبــا روش چندکاهنــده

()MTM

انجــام و ســریهای زمانــی مــورد نظــر بــرای نــگاره
ترســیم شــد و بهوســیله مدلســازی نوفــه قرمــز اســتوار

1

کــه خــود براســاس مــدل خــود برگشــتی شــماره یــک

2

طراحــی شــده [ ،]۲۲در ســطوح اطمینــان 3میانگیــن،

 %۹۹ ،%۹۵بــرای تفســیر نقــاط اوج مهــم مشــخص
گردیــد (شــکل .)۲ویژگــی مطلــوب ســطوح اطمینــان،

توانایــی الزم بــرای شناســایی دقیــق ســیگنالهای
ســطوح اطمینــان در دورهنــگار روش چندکاهنــده ،طــول
موجهــای الزم از چرخههــای رســوبی بهوجــود آمــده

نمونهبــرداری شــدند .در ایــن مطالعــه ،روش نســبتهای
طــول چرخــه بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن چرخههــای

تعیینشــده توســط تحلیــل طیفــی روش چندکاهنــده

و تغییــرات فراســنجههای مــداری بــهکار گرفتــه شــد
4

[ .]۲۳بــا اســتفاده از ایــن روش نســبتهای طــول مــوج

چرخههــا در چــاه

2SK-1

 4/9 ،12/0 ،23/79و 1/97

محاســبه گردیــد کــه تقریبـاً برابــر بــا  ۲۰:۵:۲:۱و نزدیــک

بــه نســبت چرخههــای میالنکوویــچ بــرای سیســتم

پرمیــن اســت کــه توســط برگــر و همــکاران محاســبه
شــده اســت [.]۲۶-۲۴

بسامد چرخه ()m
شــکل  ۲تحلیــل چینهنــگاری چرخــهای بخــش باالیــی ســازند داالن .همچنیــن در دورهنــگار روش چندکاهنــده از دو کاهنــده ()2π

اســتفاده گردیــده اســت

1. Robust Red Noise Modeling
)2. Autoregressive-1 (AR1
3. Confidence levels
4. Orbital Parameters
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از ایــن جهــت ،ایــن نقــاط اوج بهترتیــب چرخــه حرکــت

رســوبگذاری در ایــن چــاه ،چرخههــای حرکــت گریــز

مرکــز کوتــاه مــدت ،چرخــه انحــراف محــور چرخــش

چرخــش زمیــن کوتــاه مــدت ،حرکــت تقدیمــی محــور

گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت ،چرخــه حرکــت گریــز از

زمیــن طوالنــی مــدت ،چرخــه حرکــت تقدیمــی محــور
زمیــن طوالنــی مــدت تفســیر میشــوند .بــرای دیگــر

چرخههــای رســوبی کــه در دورهنــگار روش چندکاهنــده

از مرکــز طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت ،انحــراف محــور

زمیــن طوالنــی مــدت میباشــند.
فیلترکردن نگار ه گامای طیفی

طــول مــدت چرخــه حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی

ظاهــر شــد باتوجــه بــه نزدیــک بــودن بــه نســبتهای

مــدت ( )Eبهدلیــل خاصیــت پایــدار مدارهــای ســیارههای

میالنکوویــچ شــناخته شــدند (شــکل  .)۲بعــد از

 405هزارســال بــوده اســت [ .]۲۷بنابرایــن ،میتــوان از

گرفــت ،طیفهــای تــوان در طیفنــگار تبدیــل ســریع

مزوزوئیــک اســتفاده کــرد [ .]۲۸بهعــاوه ،مــدت زمــان

شــدند و طــی ایــن محاســبات چرخههــای حرکــت گریــز

برگــر و همــکاران بــرای حرکــت گریــز از مرکــز کوتــاه

انحــراف محــور چرخــش زمیــن طوالنــی مــدت ( )O1و

طوالنــی مــدت ( 44/3 )O1هزارســال ،کوتــاه مــدت ()O2

طوالنــی مــدت ( )P1و کوتــاه مــدت ( )P2از داده نــگاره

17/6

بــرآورد شــده هــر کــدام بهعنــوان یکــی از چرخههــای
بررســیهایی کــه در دورهنــگار روش چندکاهنــده انجــام

مشــتری و زهــره در طــول زمــان زمینشناســی ثابــت و

ایــن چرخــه بــرای زمانشناســی نجومــی قبــل از دوران

فوریــه از لحــاظ بســامد در واحــد چرخههــا /متــر محاســبه

چرخههــای میالنکوویــچ بــرای سیســتم پرمیــن توســط

از مرکــز طوالنــی مــدت ( )Eو کوتــاه مــدت ( ،)eچرخــه

مــدت ( ۱۰۰ )eهزارســال؛ انحــراف محــور چرخــش زمیــن

کوتــاه مــدت ( ،)O2چرخــه حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن

 35/1هزارســال؛ حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن طوالنــی
مــدت

()P1

 21هزارســال و کوتــاه مــدت

()P2

گامــای طیفــی تشــخیص داده شــدند .بهطــور کلــی در

هزارســال محاســبه گردیــده اســت [ .]۲۶ -۲۴بــا توجــه

مربــوط بــه چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی

پرمیــن تعریــف شــد ،در نــگار ه گام ـای طیفــی بــا توجــه

بــه چرخههــای انحــراف محــور چرخــش زمیــن و حرکــت

حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت و حــدود  ۷۲چرخــه

همچنیــن طیفنــگار تبدیــل ســریع فوریــه یــک رونــد

انحــراف محــور چرخش زمیــن طوالنی مــدت و  ۳۴۲چرخه

طیفنــگار تبدیــل ســریع فوریــه ،بیشــترین تــوان طیفــی

بــه مــدت زمــان چرخههــا کــه در بــاال بــرای سیســتم

مــدت و کوتــاه مــدت اســت و کمتریــن تــوان طیفــی نیــز

بــه فیلترهایــی کــه رســم گردید شــکل ۳حــدود  ۱۸چرخه

تقدیمــی محــور زمیــن مربــوط اســت.

حرکــت گریــز از مرکــز کوتــاه مــدت و حــدود  ۱۶۲چرخــه

قدرتمنــد را در عمــق  ۳۷۲۰ mتــا  ۳۸۶۰ mمطابــق بــا
چرخــه حرکــت خــروج از مرکــز کوتــاه مــدت نشــان

میدهــد کــه در قاعــده عمــق  ۳۸۶۰ mبهوســیله رونــد

قدرتمنــد چرخــه حرکت گریــز از مرکز طوالنــی مدت قطع

شــده اســت؛ کــه نشــان از افزایــش احتمالــی نــرخ انباشــت
رســوب در ایــن نقطــه اســت .ایــن بررس ـیها از شــواهدی

حکایــت دارد کــه رســوبگذاری در عمقهــای ۳۷۲۰ m
تــا  ۳۸۶۰ mبیشــتر تحــت تأثیــر کنتــرل نجومــی چرخــه

حرکــت گریــز از مرکــز کوتــاه مــدت و از عمــق ۳۸۶۰ m

تــا

m

 ۳۹۲۰تحــت تأثیــر کنتــرل نجومــی چرخــه

حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت قــرار داشــته و از

عمــق  ۳۹۲۰ mتــا  ۳۹۹۵ mکنتــرل نجومــی غالــب بــر

حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن طوالنــی مــدت بــرای ایــن
بخــش از ســازند داالن شناســایی گردیــد؛ فیلترهــا ابــزاری
ضــروری بــرای جداســازی اجــزای بســامد خــاص در ســری

دادههــای زمینشناســی بــه منظــور بررســیهای دقیــق
هســتند [ .]۱۹بــر همیــن اســاس فیلترهــای چرخههــای

حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت و

چرخـهی انحــراف محــور چرخــش زمیــن طوالنــی مــدت،

چرخــه حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن طوالنــی مــدت کــه
بهوســیل ه تحلیــل طیفــی تحولــی از طریــق روشهــای

تبدیــل ســریع فوریــه و چندکاهنــده شناســایی شــدند

بــا اســتفاده از فیلتــر میانگــذر گاوســی در نرمافــزار

 QAnalySeriesاز نــگار ه گامــا اســتخراج شــدند [.]۲۹
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m

شــکل  ۳فیلترهــای میانگــذر گاوســی بــرای چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت و کوتــاه مــدت و انحــراف محــور
چرخــش زمیــن طوالنــی مــدت و حرکــت تقدیمــی محــور زمیــن طوالنــی مــدت کــه هــر چهــار فیلتــر از نــگار ه گامــا اســتخراج شــدهاند

تــا بســامدهای خــاص را در داده نــگاره گامــای طیفــی

همبســتگی تحولــی نرمافــزار  ،Acycleایــن نرمافــزار

بــا ضریــب همبســتگی تحولــی بــرآورد کنیــم ،زیــرا

ســری نمونههــای آب وهــوای دیرینــه و ســریهای

امــکان بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب را فراهــم میکنــد

همچنیــن ،در عیــن حــال ســریهای ایــن نمونههــا

شناســایی و نرخهــای انباشــت رســوب ایــن چــاه را

شناســایی چرخههــای میالنکوویــچ در مطالعــات،

[ ۳۰و .]۳۱

روش ضریــب همبســتگی تحولــی و ســطوح مهــم
تحولــی بــه منظــور بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب

همانطــور کــه اشــاره شــد یکــی از اهــداف مطالعــات

چینهنــگاری چرخــهای عالوهبــر تعییــن چرخههــای
میالنکوویــچ ،بــرآورد نــرخ انباشــت رســوب اســت.

دادههــای نگارههــای گامــا کــه بهوســیله شــرایط آب

و هــوای دیرینــه کنتــرل میشــوند ،بــا بیتوازنــی

نجومــی 1در ارتبــاط هســتند و از ایــن رو بــرای مطالعــات
چینهنــگاری چرخــهای خصوصــاً بــرآورد نــرخ انباشــت

رســوب مفیــد اســت [ .]۳۲ ،۱۹در روش ضریــب

ضریــب همبســتگی را بیــن طیفهــای تــوان یــک

مربــوط بــه بیتوازنــی نجومــی آن را بــرآورد میکنــد.

را از دامنــه عمــق شــروع تحلیــل میکنــد و تغییــرات

نــرخ انباشــت رســوب را در طیفنــگار مربوطــه تعییــن
میکنــد [ .]۳۴ ،۳۳ ،۱۸بــر همیــن اســاس در ایــن

روش از دادههــای نــگاره گامــای طیفــی در نقــش ســری

نمونههــای آب و هــوای دیرینــه اســتفاده گردیــد .بــرای
بهدســت آوردن نــرخ انباشــت بیشــینه رســوب در ایــن

چــاه ابتــدا بایــد نــرخ انباشــت میانگیــن مشــخص و
ســپس دو برابــر شــود تــا نــرخ انباشــت بیشــینه رســوب
بــرای ایــن چــاه تعییــن گــردد.

1. Astronomical Forcing
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نــرخ انباشــت میانگیــن بــرای بخــش باالیــی ســازند

طبــق تــوان طیفــی کــه مشــاهده گردیــد بیشــترین نــرخ

 ۳۹۹۵ mیعنــی در ضخامــت  ۲۷۵ mبــا مــدت زمــان

در طیفنــگار ســطوح مهــم تحولــی (بــا سنگشناســی
غالبــاً دولومیتــی بههمــراه انیدریــت) ثبــت شــد و در

داالن در چــاه مــوردمطالعــه در عمقهــای  ۳۷۲۰ mتــا
رســوبگذاری  7/2میلیــون ســال ،بــدون در نظــر گرفتــن

انباشــت رســوب یعنــی حــدود  ۶ cmدر هــر هــزار ســال

فشــردگی رســوبات در زمــان تاریخچــه تدفیــن و ثابــت

آخــر از عمــق  ۳۹۰۰ mتــا عمــق پایانــی تــوان طیفــی

هــزار ســال) در  ۲۷۵ mضخامــت حــدود  ۳۸ mبــرای هــر

انباشــت رســوب در ایــن بــازه و در ایــن طیفنــگار قابــل

بــودن نــرخ انباشــت رســوب (بــرای مثــال  ۱ cmدر هــر
میلیــون ســال یــا بهعبــارت دیگــر حــدود  3/8 cmدر

هــر هــزار ســال بــوده اســت .بدیــن ترتیــب ،نــرخ انباشــت
بیشــینه بــرای بخــش باالیــی ســازند داالن در چــاه

 2SK-1حــدود  ۷۶ mدر هــر میلیــون ســال و بــه بیــان

قابــل مالحظ ـهای مشــاهده نشــد و بــر ایــن اســاس نــرخ
تخمیــن نیســت .در نتیجــه بــرای بــرآورد نــرخ انباشــت

رســوب بــرای بازههایــی کــه در طیفنــگار ســطوح

مهــم تحولــی قابــل تعییــن نبــود از طیفنــگار ضریــب

همبســتگی اســتفاده شــد .بــا اســتفاده از ایــن طیفنــگار

دیگــر ،نزدیــک  7/6 cmدر هــر هــزار ســال بــوده اســت .بــا

و لحــاظ دادن بیشــترین توانهــای طیفــی قابــل رؤیــت،

مهــم تحولــی نرخهــای انباشــت رســوب مدلســازی

ترســیم و از طریــق تفســیر ایــن منحنــی ،نرخهــای

اســتفاده از رویکــرد ضریــب همبســتگی تحولــی و ســطوح

شــده و در دو مجموعــه ترکیبــی بــا نرخهــای ثابــت

و متغیــر انباشــت رســوب بررســی گردیــد .همچنیــن
همانطــور کــه اشــاره شــد ،در طیفنــگار ضریــب

توانســتیم منحنــی بلوکــی نــرخ انباشــت رســوب را
رســوبگذاری را در عمقهــای مختلــف بــرآورد کنیــم
(شــکل .)۴

تفسیر منحنی نرخ انباشت رسوب

همبســتگی تحولــی عمقهــا از بــاال بــه پاییــن معکــوس

بــا توجــه بــه اینکــه نــرخ انباشــت بیشــینه بــرای بخــش

آغــاز و بــه عمــق پایانــی در قســمت رأس ختــم میگــردد.

در هــر هــزار ســال محاســبه شــد؛ در دادههــای ورودی

در ایــن روش ،مــا در قالــب فرضیــه صفــر )H0( 1وجــود

تــا  ۳۷۸۰ mنــرخ انباشــت رســوب نزدیــک  3/1 cmدر

میشــوند یعنــی عمــق شــروع از قاعــده بــه ســمت بــاال

طیف نگار سطوح مهم تحولی

باالیــی ســازند داالن در چــاه  2SK-1حــدود 7/6 cm

نرمافــزار نیــز ایــن مقــدار اعمــال شــد .در عمــق شــروع

فرکانــس نجومــی در ســری دادههــا را اتخــاذ نمیکنیــم؛

هــر هزارســال بــرآورد میشــود امــا در عمــق ۳۷۸۰ m

را نشــان میدهــد کــه میتوانــد بــه صــورت تصادفــی

مشــاهده میشــود کــه در  ۳۸۰۰ mبــه  4/2 cmدر هــر

انباشــت رســوب در نرخهــای ثابــت بــرآورد گردیــد و بــا

نــرخ انباشــت رســوب مشــاهده میشــود کــه نرخ انباشــت

شــروع تــا  ۳۷۷۵ mنــرخ انباشــت رســوب  ۳/۱ cmدر هــر

و ایــن کمتریــن مقــداري اســت کــه طیفنــگار در تمــام

ســطوح مهــم تحولــی مقــدار ضریــب همبســتگی خاصــی

تــا نزدیــک  ۳۸۲۰ mتغییراتــی در نــرخ انباشــت رســوب

رخ دهــد [ .]۳۵همچنیــن در ایــن طیفنــگار ،نرخهــای

هــزار ســال و در عمــق  ۳۸۱۵ mیــک افــت محســوس در

توجــه بــه نــرخ انباشــت بیشــینه محاســبه شــده در عمــق

در ایــن عمــق نزدیــک  ۲/۲ cmدر هــر هــزار ســال رســیده

هــزار ســال تخمیــن زده میشــود؛ از عمــق  ۳۷۷۵ mتــا

3820

 ۳۸۲۵ mتــوان طیفــی مشــخصی دیــده نشــد و بنابرایــن

عمقهــا نشــان میدهــد .در بــازه عمــق
تــا  3865 mنــرخ انباشــت رســوب تقریب ـاً ثابــت بــوده و
m

در ایــن طیفنــگار بــرای ایــن بــازه نمیتــوان نــرخ

حــدود  3/6 cmدر هــر هــزار ســال تخمیــن زده میشــود.

 ۳۸۸۵نــرخ انباشــت رســوب حــدود  ۳/۸ cmدر هــر هــزار

یــک رونــد صعــودي را طــی کــرده و بــه  ۴/۳ cmدر هــزار

انباشــت رســوب را بــرآورد کــرد .از عمــق  ۳۸۲۵ mتــا

m

ســال بــا توجــه بــه تــوان طیفــی مشــاهده شــده تخمیــن

زده میشــود؛ در عمقهــای

m

 ۳۸۸۵تــا

m

۳۹۰0

در عمــق  3865 mتــا  3885 mنــرخ انباشــت رســوب
ســال نزدیــک شــده اســت.

1. Null Hypothesis
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شــکل  ۴طیفنــگار ضریــب همبســتگی تحولــی و منحنــی نــرخ انباشــت رســوب کــه از بیشــترین توانهــای طیفــی مشــاهده شــده در
ایــن طیفنــگار اســتخراج گردیــده و طیفنــگار ســطوح مهــم تحولــی کــه در بخشهــای مبهــم (نبــود تــوان طیفــی مهــم) بــرآورد نــرخ
انباشــت از طریــق آن امکانپذیــر نبــود بــه همیــن دلیــل بــا عالمــت ســوال مشــخص گردیــده اســت

همچنیــن ،در عمــق  3885 mتــا  3905 mیــک رونــد

مقایسه مقیاس زمان نجومی

صعــودي دیگــر قابــل مشــاهده اســت کــه نــرخ انباشــت

در ایــن بخــش مقیــاس زمــان نجومــی چرخههــای ۴۰۵

بههمــراه انیدریــت) بــه بیشــترین مقــدار خــود در تمــام

برابــر مقیــاس زمــان زمینشناســی پهنههــای زیســتی

بهعــاوه در عمــق  3905 mتــا عمقهــاي پایانــی نــرخ

مقایســه میگــردد .پایدارتریــن چرخههــای

رســوب در ایــن بــازه (بــا سنگشناســی غالبــا دولومیتــی

هــزار ســاله اســتخراج شــده از نــگاره گامــای طیفــی در

عمقهــا یعنــی  6/5 cmدر هزارســال رســیده اســت.

ارائــه شــده بــرای بخــش باالیــی ســازند داالن در چــاه

انباشــت رســوب متغیــر بــوده و داراي روندهــاي نزولــی و

صعــودي بــوده اســت.

داد ه چینهنگاری زیستی در نتایج چینهنگاری چرخهای

2SK-1

میالنکوویــچ ،چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی
مــدت هســتند ،بهطــور ویــژهای ایــن چرخههــای ۴۰۵
هزارســاله معمــوالً حــاوی ســیگنالهایی هســتند کــه

بعــد از آشــکار شــدن تأثیــر چرخههــای میالنکوویــچ

در توالیهــای رســوبی زمینشناســی قــرار گرفتهانــد و

ایــن چرخههــا را بــا مــدت زمــان پهنههــای زیســتی

ردیابــی هســتند [ .]۳۸همچنیــن ،مطالعــات چینهنــگاری

در رســوبگذاری یــک ســازند ،میتــوان مــدت زمــان
مقایســه کــرد [ .]۳۶باتوجــه بــه ارائـ ه پهنههــای زیســتی

 Paradagmarita monodiو

Paradagmarita flabeliformis

 zonessو  Hemigordiopsis renzi range zoneو

ita Chanakcheinsis

و

�Dagmar

Ichtyolaria Latilimbata Rang

ایــن ســیگنالها توســط نگارههــای چاهپیمایــی قابــل

چرخــهای برحســب منحنیهــای اهــداف نجومــی

(چرخههــای میالنکوویــچ ،بهعنــوان مثــال شــکل)۳
تمرکــز میکننــد کــه البتــه خــود ایــن منحنیهــا نیــز

از مدلهــای پویــای منظومــه شمســی حاصــل شــدهاند

 zonesبــرای بخــش باالیــی ســازند داالن در چــاه مــورد

و همیشــه یــک مقیــاس زماننجومــی پیوســته را فراهــم

زمینشناســی (همــان ســن نســبی) ایــن پهنههــای

چرخههــای  ۴۰۵هزارســاله توســط تحلیــل طیفــی

بررســی در مطالعــه [ ،]۳۷در اینجــا نیــز مقیــاس زمــان
زیســتی بــا مقیــاس زماننجومــی چرخههــای گریــز از

مرکــز طوالنــی مــدت اســتخراج شــده از نــگاره گامــای

طیفــی مقایســه گردیــد.

میکننــد [ .]۷در ادامــه بــا توجــه بــه اســتخراج ایــن
تحولــی ،واســنجش چرخــ ه حرکــت گریــز از مرکــز

طوالنــی مــدت ( )Eانجــام گردیــد .طــی ایــن عمــل هــر

چرخــه  Eاســتخراج شــده از ســریهای نــگاره طیفــی،
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شــبکهای از ســن بــا بازههــای زمانــی  ۴۰۵هزارســاله

را بهوجــود مــیآورد .بــه همیــن ترتیــب ،بــه منظــور

ســاختن یــک مــدل ســن عمقــی -زمانــی 1کــه از طریــق

آن ،ســریهای نــگارهگامــای طیفــی در دامنــ ه عمــق

همــه بــه دامنــه زمانــی تبدیــل میشــوند و در نتیجــه
یــک مقیــاس زماننجومــی شــناور 2از ایــن طریــق
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مــا در ایــن مطالعــه بــرای همیــن بــازه ،طــول پهنههــای

زیســتی را  ۷۲۹۰هــزار ســال ( ۷.۲۹میلیــون ســال)
نشــان میدهــد و احتمــاالً یکــی از پهنههــای زیســتی

ارائــه شــده خصوصــاً پهنــه زیســتی شــماره ســه

()Z3

در شــکل  ۵کــه از نظــر فاصلــ ه زمانــی دارای بیشــترین
محــدوده زمانــی اســت و احیان ـاً ایــن پهنــه زیســتی ۹۰

ایجــاد میگــردد .در همیــن راســتا ،بــرای بخــش باالیــی

هزارســال پیشــتر ظهــور کــرده یــا  ۹۰هزارســال دیگــر

در مطالعــه [ ]۳۷ارائــه شــده ،کــه مقیــاس زمــان

انجــام گرفــت ،مشــخص شــد چرخــه چهــارم ( )E4گریــز از

ســازند داالن در چــاه مــورد مطالعــه ،ســه پهنهزیســتی
زمینشناســی آن  ۷.۲میلیــون ســال ،یعنــی همــان ســن

نســبی بخــش باالیــی داالن ،اشــکوبهای ووچیاپینژیــن

بــه چانگزینژیــن ( ۲۵۱.۹میلیــون ســال ۲۵۹.۱-میلیــون
ســال) اســت [ .]۳۹بــا ایــن وجــود ،مقیــاس زمــاننجومی

نیــز وجــود داشــته اســت .همچنیــن بــا بررسـیهایی کــه

مرکــز طوالنــی مــدت بــا انقــراض پهنــه Hemigordiopsis

 renzi rangeو ظهــور پهنــه

Dagmarita Chanakcheinsis

و  Ichtyolaria Latilimbata Rangهمزمــان بــوده اســت.

شــکل  ۵مقایســ ه مقیــاس زمــان زمینشناســی پهنههــای زیســتی ارائــه شــده (همــان ســن نســبی آنهــا) و مقیــاس زماننجومــی
کــه در ایــن مطالعــه از شــمارش چرخههــای حرکــت گریــز از مرکــز بهوجــود آمــد .خطــوط ســبز بریــده بریــده بــه تأثیــر چرخههــای
میالنکوویــچ (حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت) در ظهــور و ناپدیدشــدن ریززیاهــا اشــاره دارد
1. Depth-Time age Model
2. Floating

چینهنگاری چرخهای بخش ...
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بهعــاوه ،چرخــ ه هشــتم ( )E8گریــز از مرکــز طوالنــی

مــدت بــا انقــراض پهنــه

Paradagmarita flabeliformis

Paradagmarita monodi

و

همزمــان بــوده اســت

کــه نشــان از تأثیــر چرخههــای گریــز از مرکــز طوالنــی
مــدت در پیدایــش و از بیــن رفتــن ایــن ریززیاهــای

1

ذکــر شــده دارد.

میلیــون ســال یــا  ۴ cmدر هــر هــزار ســال اســت .نرخهای

انباشــت کمینــه رســوب نیــز  ۲۲ mدر هــر میلیــون

ســال یــا  ۲/۲ cmدر هــر هــزار ســال بــرآورد میگــردد.

بهعــاوه ،مقایســه مقیــاس زمــان نجومــی چرخههــای
تحلیــل طیفــی اســتخراج شــده بــود در برابــر پهنههــای

بررســیهای چینهنــگاری چرخــهای براســاس تحلیــل
طیفــی تحولــی بــا روشهــای تبدیــل ســریع فوریــه
و چندکاهنــده در بخــش باالیــی ســازند داالن در چــاه
میــدان گازی ســلمان انجــام گردیــد .طــی

ایــن بررســیها ،ســریهای نــگاره گامــای طیفــی،
ســیگنالهای نجومــی قــوی (چرخــه هــای  ۴۰۵هــزار

ســاله ۱۰۰ ،هــزار ســاله ۴۴ ،هــزار ســاله و  ۲۱هزارســاله)

را در ایــن رســوبات نشــان داد کــه ایــن عوامــل دال بــر
تحتتأثیــر قرارگرفتــن رســوبگذاری بخــش باالیــی

ســازند داالن در چــاه

چــاه بــرای بخــش باالیــی ســازند داالن  ۴۰ mمــدر هــر

حرکــت گریــز از مرکــز طوالنــی مــدت کــه از طریــق

نتیجهگیری

2SK-1

بهعــاوه نرخهــای انباشــت میانگیــن رســوب در ایــن

2SK-1

بهوســیل ه چرخههــای

میالنکوویــچ اســت .برپایــ ه بیشــترین توانهــای طیفــی

مشــاهده شــده آشــکار گردیــد کــه رســوبگذاری بخــش

باالیــی ســازند داالن در چــاه مــورد مطالعــه بهطــور
خاصــی تحــت کنتــرل نجومــی چرخههــای میالنکوویــچ

بــوده اســت .همچنیــن بــا اســتفاده از روشهــای ضریــب

همبســتگی تحولــی و ســطوح مهــم تحولــی نرخهــای

انباشــت بیشــینهی رســوب  ۶۵ mدر هــر میلیــون ســال

یــا  6/5 cmدر هــر هــزار ســال تخمیــن زده میشــود.

زیســتی ارائــه شــده بــرای ایــن چــاه انجــام گردیــد .در

طــی ایــن عمــل ،مقیــاس زماننجومــی برپایــهی ایــن

چرخههــای  ۴۰۵هزارســاله ایجــاد گردیــد کــه معــادل
بــا  7/29میلیــون ســال بــود .در حالیکــه مقیــاس زمــان

زمینشناســی پهنههــای زیســتی ارائــه شــده بــرای

همیــن بــازه (همــان ســن نســبی) ،برابــر بــا  7/2میلیــون
ســال اســت .بدیــن ترتیــب از ایــن طریــق مشــخص

گردیــد کــه یکــی از پهنههــای زیســتی ،در محــدوده
 ۹۰هــزار ســال پیشــتر ظهــور کــرده یــا احتمــاالً دیرتــر
ناپدیــد شــده اســت .بــا ایــن کار واحدهــای چینهنــگاری

ســنگی در چــاه  2SK-1میــدان ســلمان از لحــاظ مقیــاس
زمــان زمینشناســی و مقیــاس زماننجومــی مقایســه

شــدند ،در نتیجــه تأثیــر چرخههــای میالنکوویــچ در
ایــن واحدهــا و پراکندگــی ریززیاهــای حــاوی آنهــا
مشــخص شــد (شــکل  .)۵باتوجــه بــه ایــن بررســیها،

تأثیــر چرخههــای میالنکوویــچ (چرخههــای گریــز از
مرکــز طوالنــی مــدت) در پیدایــش و زوال ریززیاهــا نیــز
مشــهود بــود.
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