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شناسایی نانو پالنکتونهای آهکی از فسیلهای شاخص اکتشاف نفت با برنامهی کاربردی
""FossilMag
چکیده

مریمالســادات صالحعقیلی* ،کارشناسیارشــد زمینشناســی (چینهشناسی و فسیلشناسی)   سعیده ســنماری ،دانشیار گروه معدن دانشــگاه بینالمللی امام
خمینی(ره) قزوین

اطالعات مقاله

میکروفسیلها و مطالعهی آنها کاربرد فراوانی در صنعت نفت و گاز و توسعهی میادین دارند .از مهمترین
تاریخ ارسال به د   اور99/01/19 :
آنها میتوان به بایواســتراتیگرافی (تفکیک واحدهای سنگی با توجه به محتویات و مجموعهی فسیلی)
تاریخ پذیرش د   اور99/06/22 :
و تخمین محیط دیرینه و انطباق چاهها اشــاره کرد .مطالعه و شناســایی فسیلها یکی از مشکلترین و
سختترین کارها در دانش چینهشناســی و دیرینهشناسی است .کمبود اطالعات کتابخانهای مدون در
جهت شناســایی فسیلها یکی دیگر از مشکالت اساســی در بایواستراتیگرافی و فرآیند اکتشاف است و
از آنجایی که ممکن اســت جمعآوری اطالعات مربوط به فســیلها به سختی یا توسط افراد با تجربهی
کمتر انجام شــود در نتیجه عدم آشنایی با ویژگیهای فسیل موردنظر ممکن است روند کار را سخت و
گاهی غیرممکن کند .به همین منظور در این پژوهش برنامهای برای شناسایی آسانتر نمونهی فسیلها واژگان کلید ی:
با عنوان " "FossilMagکه برای نخستین بار طراحی شده معرفی میشود .این برنامه ،جهت شناسایی فسیل ،فسیل مگ ،نانوپالنکتونهای آهکی،
اکتشاف نفت.
نمونههای نانوپالنکتونهای آهکی از فسیلهای شاخص در اکتشاف نفت است.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/01/16 :

مقدمه

فسیلشناســی بخشی از علم زمینشناسی است که در آن راجع به
ســنگوارههای حیوانات و گیاهان قدیمی ،دورهی زندگی ،گسترش
جغرافیایی و محیطزیست آنها بحث میشود .فسیلها بیانگر تاریخ
حوادث و شــرایط محیطی در زمانهای گذشــته هستند ،خصوصا
فسیلهای شاخص 1کاربردهای گوناگون و زیادی در بایواستراتیگرافی
یعنی تعیین ســن الیههای زمین ،انطباق و همبستگی چینهنگاری
زیستی ،چینهنگاری محیطی ،جغرافیای محیطی و ...دارند .فسیلها
مهمترین ابزار تطابق و دانش بایواســتراتیگرافی هســتند .شناخت
گســترهی ســنی هریک از گروههای فســیلی اعم از میکروفسیل
و ماکروفســیل در بایوزوناســیون اولیــن و مهمتریــن گام در
بایواستراتیگرافی است .شرط الزم برای تعیین انواع بایوزون ،آگاهی
از گسترهی ســنی هریک از گونهها و جنسهای مورد استفاده در
این علم است .معموال شناسایی اشکال فسیلی میبایست در سطح
گونه انجام شــود و اغلب فرآیند تعیین و شناسایی فسیلها بسیار
مشکل اســت .در بعضی موارد به علت عدم حفظشدگی خوب و یا
فرســایش نمونه ،تعیین و تشخیص یک فســیل ،مختل و یا دچار
مشــکل میشــود .گاهی اوقات تمایز بین یک گونه از گونهی دیگر
خیلی جزیی و ظریف بوده و فقــط متخصصین میتوانند آنها را از
هم متمایز ســازند .در بعضی موارد ممکن اســت فسیل موردنظر،
تاکنون مطالعه و معرفی نشــده و در نتیجه فهمی روشن از گونهی

موردنظر وجود نداشته باشــد .در موارد معینی ،همچنین اطالعات
الزم از اینکــه در چه محدودهی زمانی زندگــی میکردهاند ،وجود
ندارد .بنابراین تعیین و شناســایی غلط گونهها منجر به مشــکالت
جدی در بایواســتراتیگرافی شــده و ممکن اســت عدم توانایی در
شناســایی تاکســون موردنظر ،دقت کار را پایین آورده و مرزهای
بایوزون ،منطبق بر مرزهای واقعی نباشــد ]1[.از جمله فسیلهایی
که مورد توجه فسیلشناســان قرار دارد ،نانو پالنکتونهای آهکی
اســت که امروزه با پیشرفت چشمگیر بهکارگیری فناوری اطالعات
در رشــتههای مختلف ،تصمیم گرفتیم تا با تهیهی برنامهای ،امکان
دسترسی پالئونتولوژیستها و دانشــجویان زمینشناسی را به این
اطالعات فراهم کنیم.
 -1نانو پالنکتونهای آهکی

دریایی
کوکولیتوفورها منحصرا موجودات پالنکتون دریایی (جلبک
ِ
تکسلولی) هستند که در اقیانوسهای باز محیط پالژیکی تا محیط
نزدیک ســاحل و الگونی پراکنده هســتند .این گروه از موجودات،
دارای میانگین اندازهی  5تا  15میکرون بوده که البته در اندازههای
بزرگتــر یا کوچکتر از این هم یافت میشــوند ]2[.در شــکل1
تصویری از کوکولیتوفور مشاهده میشود]3[.

ی عهد 
* نويسند    ه 
   هد   ار مکاتبات ()masalehaghili@gmail.com
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 1نمونهای ازکوکولیتوفور[]3

از نظر گســترش زمانــی گزارشهای پراکنــدهای در خصوص نانو
پالنکتونها ارائه شــده ،اما در حال حاضر ظهــور آنها در الیههای
رسوبی تریاس باالیی (نورینـرتین) محرز است و تا حال حاضر نیز
بیــش از صدها جنس و گونه از آنها در آبهای اقیانوســی ،دریاها
و حوضههای کوالبی زندگــی میکنند .نانو پالنکتونهای آهکی به
ســبب گسترش جغرافیایی وســیع و بازهی زمانی کوتاه ،همچنین
ریختشناسی متنوع و به خصوص آمادهسازی سریع آن از ابزارهای
مهم در مطالعات زیستچینهشناسی بهشمار میروند]4[.
 -2برنامههای کاربردی مرتبط

همزمان با پیشرفت فناوری اطالعات ،برنامههای زیادی در زمینهی
شناسایی فسیل در کشورهای دیگر طراحی شده است .به طور مثال
برنامهی شناسایی فسیل  ،]5[Trilobaseبرنامهی ،]6[Dbfossil
پایــگاه دادهی  ]7[ World Foraminifera Databaseکــه
جهت ثبت گونههای اخیر فرامینیفر اروپا تهیه شده است را میتوان
نام برد .اما تاکنون در کشــور عزیزمــان کار چندانی در این زمینه
انجام نشده است .از جمله برنامهی کاربردی که در ایران در زمینهی
شناسایی فســیل تهیه شــده میتوان به برنامهی شناسایی فسیل
آقای ممبینی ابوالفتح در سازمان زمینشناسی اشاره کرد که نوعی
بانک اطالعاتی اســت و با وارد کردن نام جنس و گونهی موردنظر،
ویژگی فسیل به عنوان خروجی دریافت میشود.
اما تاکنون نرمافزاری طراحی نشــده که در آن بر اساس ویژگیهای
شناسایی شده توســط پژوهشــگر ،نام آن به عنوان خروجی ارائه
شــود که ما برای اولین بار این برنامهی کاربردی را که نوعی بانک
اطالعاتی است طراحی و ارائه کردهایم.
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-3معرفی برنامهی " "FossilMagو ویژگیهای آن

بــه طور کلــی معیارهای عمومی کــه برای ارزیابی یک بســتهی
نرمافزاری مورد اســتفاده قرار میگیرد شامل نصب آسان ،کاربری
آسان و قابلیت بهروزرسانی آن است ]8[.تحت وب بودن این امکان
را فراهــم میکند کــه از هر مکانی بتوان بدون نصــب ،از نرمافزار
استفاده کرد و این امر خدمتدهی را بهشدت افزایش میدهد.
ویژگیهای تخصصی برنامه:
پیشنهاد هوشمند نام فسیل
شناسایی گونههای مشابه
شناسایی فسیل در سریعترین زمان ممکن
دو زبانه بودن برنامه (در حال حاضر نمونهها به زبانهای فارســی
و انگلیســی نمایش داده میشود اما برنامه قابلیت ارتقا به چندین
زبان را دارد).
عدم صرف هزینه و زمان زیاد
کاهش میزان خطا در کمترین حد ممکن
امکان نمایش فسیل شاخص
امکان نمایش ویژگی کامل فســیل موردنظــر و معرفی خانواده،
جنس و گونه
با حداقل آشــنایی میتوان گونهی موردنظر را شناســایی کرد .به
طوری که نیاز به جســتجو در منابع مختلف را ندارد .بهرهگیری از
کاملترین منابع ،معرفی کامل فسیل همراه با تصویر
قابلیت ارتقا نمونههای فســیلی (در حال حاضر این برنامه کلیهی
نمونههــای نانو پالنکتونهــای آهکی را دربرمیگیــرد اما با ارتقا
میتواند برای شناسایی گروههای فسیلی دیگر نیز به کار برده شود).
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معرفی کلیهی مشخصات مربوط به فسیل
استفاده از اشکال شاخص و واضح جهت شناسایی راحتتر
بومیســازی (مشــابه آن در داخل و خارج از کشــور دیده نشده
است).
 -3-1نحوهی کار با برنامه

با بهرهمنــدی از جدیدترین و کاملترین منابــع موجود بتواند در
کوتاهترین زمان ممکن کار شناســایی را انجــام دهد .از آنجاییکه
این نرمافزار در ابتدا برای شناســایی نانو پالنکتونهای آهکی مورد
بررســی قرار گرفت ،سعی شده است تا از معتبرترین منابع موجود
همچــون11،10،9[ :و ]12و مقــاالت و پژوهشهای مدون در این
زمینه اســتفاده شود .جهت جســتجوی نمونه در ابتدا گروه گونه
را انتخاب و ســپس ویژگــی را که محقق در زیر میکروســکوپ
مشــاهده میکند از بین مشــخصات وارده انتخاب و ســپس با
انتخاب گزینهی فیلتر ،نام گزینهی موردنظر مشــخص میشــود
یا گزینههای مشــابه و نزدیک به آن با تمام ویژگی همراه تصویر
نشان داده میشود(.اشکال2تا)5

شناسایی فسیلها با کمک منابع مختلفی مانند مقاالت ،کتابهای
فسیلشناســی موجــود در کتابخانهها ،موزههــای تاریخ طبیعی،
ســازمانهای زمینشناسی و شــرکتهای نفت انجام میشود .اما
در تمامــی منابع ذکر شــده محقق باید پــس از مطالعات طوالنی
و شــناخت کامل فســیل ،بررســی را انجام دهد که این مستلزم
صرف وقت و هزینه میباشــد .به همین منظور جهت تســهیل در
امر شناخت فســیلها این نرمافزار طراحی شده است که حتی اگر  -3-2خروجی برنامه
محققی شــناختی از منابع مختلف نداشته باشد با کمک تعدادی از جهت جســتجوی گونهای با ویژگیهای خــاص ،ابتدا ویژگیهای
ویژگیهای ترمینولوژی یک نمونه بتواند به راحتی آن را شناسایی موردنظر را در کادر مربوطه وارد کرده و ســپس با فشردن دکمهی
کنــد و حتی بتواند گونههای مشــابه را نیز بشناســد .بهطوریکه جستجو در صورت وجود ،فسیل موردنظر نمایش داده خواهد شد.

 2انتخاب گروه مدنظر
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 3انتخاب ویژگی نمونهی در حال جســتجو

 4نمایش گونههای مشابه
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 نمایــش کلیهی ویژگیهای نمونهی موردنظر5

نتیجهگیری
 از آنجاییکه برنامهی.برجستهی نانو پالنکتونهای آهکی پرداختیم
همزمان با پیشرفت فناوری اطالعات و اهمیت فسیلها و وجود منابع طراحی شــده تنها جهت شناســایی گونهی خاص اســت میتوان
 توسعهی برنامهی ارائه شده را جهت شناسایی، میبایســت یــک منبع و بانک اطالعاتی پژوهش پیشنهادی،زیاد و متنوع پیرامون آن
. ما در این تمامی فسیلها در دستور کار قرار داد.مدونی تهیه شــده تا کار شناســایی آنها آسانتر شــود
 جهت شناسایی گونههایFossilMag پژوهش به ارائهی برنامهی
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