
5 4

مقاالت پژوهشی

در ايران کربنات هاي به سن ژوراسيک تا کرتاسه ی آغازين تحت عنوان گروه 
خامي شــناخته مي شوند. اين نام به سنگ آهک هاي توده اي تا نازک اليه که 
صخره هاي بلندي را در کوه خامي واقع در شمال شــرق ميدان گچساران در 
جنوب غرب ايران تشــکيل داده، اطالق مي شــود.]31[ اين گروه از 5 سازند 
تشــکيل شده اســت که شامل سازندهاي ســورمه و هيث به سن ژوراسيک 
آغازين تا پســين و ســازندهاي فهليان، گدوان و داريان به ســن کرتاسه ی 
پيشــين مي باشد.]19و31[ رسوبات کرتاســه ی زيرين در برش گنو واقع در 
نزديکي منطقه ی بندرعباس)شکل1( شامل بخش هاي بااليي سازند فهليان، 

سازند گدوان و بخش زيرين سازند داريان است.)شکل2(
تغييرات آب وهوايي با تاثير گذاشتن بر تغييرات سطح آب دريا و ورود آ ب های 
شيرين قاره ای نقش مهمی در تشکيل سنگ های رسوبی دارند که مي توان از 
طريق مطالعات ژئوشيميايي و تغييرات ايزوتوپي به آنها پي برد. اين تغييرات 
در زمان کرتاســه ی پیشــین يکي از عوامل مهم ايجاد تغييرات محيطي در 
دوره هــای کوتاه مــدت بوده اســت.]15[ از طرف ديگر مطالعــه ی تغييرات 
آب وهوايي بــا توجه به تاثير آنها در ايجاد ســنگ های مخزنی و به خصوص 
توسعه ی سنگ های منشأ در طی تدفين مواد آلی در دوره های اقيانوسي فاقد 

اکسيژن )OAE(]34[ از اهميت بااليي برخوردار است.
به منظور مطالعات ژئوشــيميايي رسوبات کرتاســه ی زيرين تعداد 38 نمونه 

توسط دســتگاه جذب اتمي 
براي تعيين ميزان عناصر Mn، Fe، Na، Sr، Mg، Ca در آزمايشگاه ژئوشيمي 

دانشکده ی علوم دانشگاه فردوسي مشهد و تعداد 38 نمونه به منظور بررسي 
نسبت هاي ايزوتوپ هاي پايدار اکســيژن و کربن در دانشگاه Kansas آمريکا 
آناليز شــده اند. در ايــن مقاله بر مبناي نتايج حاصــل از اين آناليزها محيط 
دياژنتيکي، دماي تشــکيل رســوبات و تغييرات آب وهــواي ديرينه در طي 

تشکيل اين رسوبات در زمان کرتاسه ی آغازين تفسير شده است.
 

1- چینه شناسي رسوبات خامي باالیي در برش گنو
در برش گنو قســمت بااليي سازند فهليان با ضخامت 25 متر، سازند گدوان با 
ضخامت 70 متر و سازند داريان با ضخامت 17 متر رخنمون دارند. اطالعات 
صحرايي مربوط به مطالعات چينه شناسي در شکل2 به طور خالصه همراه با 

چينه شناسي شيميايي به صورت نموداري ارائه شده است. 
با توجه به ســن فسيل شناســي برش گنو که به صورت کلي مربوط به زمان 
بريازين تا آپتين اســت و با در نظر گرفتن شــباهت نمودار ايزوتوپ کربن با 
نمودار جهاني ويزر و همکاران]39[ سن قسمت بااليي سازند فهليان تا ابتداي 

هوتروين مي رسد. 
سن ســازند گدوان در این برش هوتروين تا بارمين است.)شکل2( همچنين 
ســن بخش خليج تا حدود زيادي قابل مقايســه با مطالعات چينه شناســي 
شيميايي انجام شده توسط وينسنت و همکاران]38[ در کوه خورموج واقع در 
جنوب منطقه ی زاگرس)شکل2( مي باشد، ولي به لحاظ سني کمي قديمي تر 

 امیر فیضي و علیرضا پیریایي،  پرویز منصوري دانشــور*، سیدرضا موسوي حرمي، اسداله محبوبي و محمدحسین محمودي قرایي، دانشگاه فردوســي مشهد  

مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران 

نهشــته هاي کربناته ی گروه خامي بااليي به ســن کرتاسه ی آغازين شامل سازندهاي آهکي فهليان، گدوان و داريان 
در منطقه ی گنو واقع در نزديکي شــهر بندرعباس به ضخامت تقريبي 112 متر رخنمون دارند. به منظور مطالعات 
دقيق ژئوشيميايي تعداد 38 نمونه براي تعيين ميزان عناصر Mn، Fe، Na، Sr، Mg، Ca و 38 نمونه به منظور تعيين 
آنومالي ايزوتوپ هاي اکســيژن و کربن آناليز شده اند. با توجه به اين مطالعات، بافت رسوبات کرتاسه ی زيرين عمدتا 
تحت تاثير دياژنز دريايي بوده اند و تاثير دياژنز غير دريايي در آنها نســبتا پايين اســت. به همين دليل امکان انطباق 
ژئوشــيميايي نتايج حاصله با منحني هاي جهاني به منظور انجام چينه شناسي شيميايي و تغييرات آب وهواي قديمه 
وجود دارد. مطالعات آب وهواي ديرينه نشــان دهنده ی تاثير دوره هاي يخچالي در نزديکي مرز واالنژينين ـ هوتروين 
و بارمين ـ آپتين و وجود آب وهواي گرم در زمان هاي هوتروين و بارمين اســت. وجود وقايع آنوکسيک اقيانوسي نيز 
مي تواند موجب ايجاد پتانســيل سنگ منشأ در سازند گدوان شود. از طرف ديگر با توجه به شواهد صحرايي احتمال 

وجود آکوئيفر آبي در منطقه ی گنو وجود دارد.

تغییرات ژئوشیمیایي در پاسخ به تغییرات آب وهواي دیرینه در نهشته هاي کربناته ی کرتاسه ی 
آغازین )گروه خامي باالیي( در برش گنو  و  پیشنهاد احتمال وجود آکوئیفر آبي، منطقه ی 

بندرعباس، جنوب ایران
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 1    موقعیت برش گنو )عالمت ستاره( در نزدیکی شهر بندرعباس در نقشه ی  رخساره ی دیرینه زمان هوتروین  ـ   بارمین]43[

از آن اســت. از طرف ديگر نمودار تغييرات ايزوتوپ کربن سازند داريان قابل 
مقايســه با نمودار بخش Hawar در عمان]36[ به ســن آپتين بوده و نشان 

مي دهد که قسمت زيرين سازند داريان معادل آن مي باشد. 

2- ژئوشیمي 
بيشــتر ســنگ هاي آهکي گروه خامي بااليي در برش گنو از ریز رخساره های 
مادســتون و پکستون تشکيل شــده که به غير از باروينگ و اکسيدآهن]22[ 

شــواهد دياژنتيکي شديدي در بافت ســنگ ها وجود ندارد. انحالل سنگ هاي 
رسوبي نيز عمدتا مجراهاي ايجاد شــده در طی باروينگ را کامال حل کرده و 

موجب تغييرات زيادي در ژئوشيمي بافت سنگ نشده است. 
بافت ســنگ با شــدت کمتري تحت تاثير محيط هاي دياژنتيکي غير دريايي 
بوده اســت. به همين دليل، انطباق نتايج حاصل از مطالعات ژئوشــيميايي با 
منحني هــاي جهاني امکان پذير بوده و مطالعات ژئوشــيميايي مي تواند کمک 
زيادي در تشخيص شرايط آب وهوايي سنگ هاي آهکي برش گنو داشته باشد. 
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 2    ستون چینه شناسي کرتاسه ی پیشین که تعیین سن بر مبناي روش وایند]41[ و تعیین سن انجام شده در این مطالعه بر اساس مقایسه ی نمودار ایزوتوپ کربن 
با منحني جهاني وایزر و همکاران]39[ که با تغییراتی نسبت به مطالعات منصوری دانشور و همکاران]22[ ارائه شده است. مقایسه ی بخش خلیج )با عالمت K( در 

برش سطحي با برش خورموج در غرب زاگرس]38[ و مقایسه ی بخش معادل HAWAR در برش سطحي با بخش HAWAR در عمان]36[ انجام شده است.
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مطالعات ژئوشيميايي سازندهاي خامي بااليي در برش گنو بر روي نمونه هاي 
کلي بخش بااليي ســازندهاي فهليان، گدوان و بخش کمي از ســازند داريان 
انجام شــده اســت. اين مطالعات شــامل آناليز عنصري )منيزيم، کلســيم، 
استرانسيم، سديم، منگنز و آهن( و ايزوتوپي )اکسيژن و کربن( است. تمامي 

نتايج مربوط به آناليز عنصري و ايزوتوپي در جدول1 ارائه شده است. 
بــر مبناي اين نتايج ميــزان منيزيم بين 0/4 تا 0/8درصــد )به طور ميانگين 
0/6درصد(، ميزان کلسيم بين 35 تا 37/5درصد )به طور ميانگين 36/1درصد(، 
ميزان استرانسيم بين 265/8 تا 668/4 در هر ميليون )به طور ميانگين 398/2( 
ميزان ســديم بين 298/8 تا 828/2 )به طور ميانگين 502/7 در هر ميليون(، 
ميزان منگنز بيــن 18/9 تا 199/1 )به طور ميانگيــن 55/1 در هر ميليون(، 
ميــزان آهن بين 144/5تا 4700 در هر ميليون )به طور ميانگين 1387/9 در 

هــر ميليون(، ميزان ايزوتوپ کربن بين 0/2- تا 4 )VPDB( )به طور ميانگين 
1/3 در هر ميليون( و ميزان ايزوتوپ اکسيژن بين 2/6- تا 5/5- )VPDB( )به 

طور ميانگين 3/9- در هر ميليون( مي باشد. 
منطقه ی مــورد مطالعه در زمان رســوب گذاري در نزديکي خط اســتوا 
قرار داشــته اســت. با توجه به اينکه کربنات هاي اين منطقه عمدتا از نوع 
حاره اي هســتند،]1[ مي توان تغييرات ايجاد شده در مقدار عناصر فرعي 
را نســبت به کربنات هاي گرم حاره اي عهد حاضر مورد بررســي قرار داد. 
در رســوبات آراگونيتي کم عمق و حاره اي عهد حاضر مقدار منگنز کمتر از 
20 پي پي ام،]28[ مقدار استرانسيم در نمونه هاي کل کربناته ی اين مناطق 
بين 8000 تا 10000 پي پي ام]25[ و ميزان ســديم در ســنگ آهک هاي 
آراگونيتي غير بيوتيک عهد حاضر بين 1500 تا 2700 پي پي ام]1[ است.

  1     مقادیر عددي عناصر Ca, Mg, Fe, Mn, Sr, Na و ایزوتوپ هاي کربن و اکســیژن براي نمونه هاي خامي باالیي برش گنو همراه با مقادیر حداکثر، حداقل و میانگین آنها
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 3    روند تغییرات نسبت Sr/Ca و Mn بر روي دیاگرام هاي برند و ویزر]8[ که نشان دهنده ی سیستم دیاژنتیکي متئوریک بسته رسوبات خامي باالیي است.

 4    روند تغییرات عناصر اصلي و فرعي در رسوبات خامي باالیي  A: روند مثبت تغییرات منگنز در برابر آهن B: روند مثبت تغییرات منگنز در برابر منیزیم C: روند 
مثبت تغییرات آهن در برابر منیزیم D: روند مثبت تغییرات منگنز در برابر سدیم E: روند مثبت تغییرات استرانسیم در برابر سدیم F: روند مثبت تغییرات آهن 

در برابر سدیم G: روند نا مشخص تغییرات استرانسیم در برابر آهن  H: روند منفي تغییرات استرانسیم در برابر منگنز
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با توجه به مقادير اين عناصر در رسوبات خامي بااليي مي توان گفت که ميزان 
استرانســيم و ســديم کاهش و ميزان منگنز افزايش يافته است. اين حالت تا 
حدودي نشــان دهنده ی تاثير فرآيندهاي دياژنتيکي غير دريايي اســت]4[ و 
بايســتي ميزان تاثير محيط هاي دياژنتيکي در اين رسوبات مورد بررسي قرار 
گيــرد. نمودارهاي تغييرات عناصر فرعي در مقابــل همديگر، نقش مهمي در 
تعيين محيط هاي دياژنتيکي دارد که در شــکل4 نشــان داده شده است. در 
اين اشکال با در نظر گرفتن دياگرام هاي وينفلد]40[ مي توان تاثير محيط هاي 
دياژنتيکي را مورد بررســي قرار داد. ارتباط مثبت نمودارهاي منيزيم ـ  منگنز 
و منيزيمـ  آهن نشــان مي دهد که محيط هــاي دياژنز دريايي نقش مهمي در 
سنگ هاي آهکي ســازندهاي خامي بااليي داشته اند. با اين حال ارتباط منفي 
نمودار استرانسيم به منگنز و ارتباط مثبت نمودار آهن ـ منگنز نشان مي دهد 

که سازندهاي خامي بااليي تحت تاثير دياژنز متئوريک نيز قرار گرفته اند. 
به منظور تعيين باز و بســته بودن سيســتم دياژنزي از نمودار Mn در مقابل 
ايزوتوپ اکســيژن مربوط به برند و ويزر ]8[مي توان اســتفاده کرد.)شــکل3( 
ترســيم نتايج ژئوشيميايي در اين نمودار نشــان دهنده ی بسته بودن سيستم 
دياژنتيکي است، به طوري که دليل قابليت انطباق نتايج ژئوشيميايي منطقه ی 
مورد مطالعه با منحني هاي جهاني نيز بسته بودن سيستم دياژنتيکي متئوريک 
مي باشد که موجب کاهش شدت تاثير ژئوشــيميايي محيط دياژنز متئوريک 

شده است. 
همچنين مقايسه ی روند تغييرات نسبت Sr و Mn با محدوده ی آراگونيت هاي 
حاره اي عهد حاضر]26[، کربنات هاي معتدل عهد حاضر )تاســمانيا(، ســنگ 
آهک هاي آراگونيتي مزدوران]1[، کربنات هاي سازند فهليان]4[،  کربنات هاي 

کرتاسه ی مياني سازند سروک]6[ و کربنات هاي آراگونيتي تغيير يافته ی سازند 
ايالم]3[ در شکل5 نشان داده شده است. 

با توجه به آن مقادير موجود با سنگ آهک هاي آراگونيتي نيمه حاره اي مزدوران 
و کربنات هاي آراگونيتي نيمه حاره اي سازند ايالم انطباق زيادي دارد. 

در نهايت ترســيم داده هاي ايزوتوپ کربن و اکسيژن)شــکل6( نشان مي دهد 
که رســوبات خامي بااليي در محدوده ی سنگ آهک هاي دريايي زمان کرتاسه 
قرار دارند. از طرف ديگر داده هاي ايزوتوپ کربن و اکســيژن با نتايج به دست 
آمده ی کربنات هاي ســازند سروک]6[ و کربنات هاي آراگونيتي تغيير يافته ی 
ســازند ايالم]3[ کــه تحت تاثير دياژنــز دريايي قرار گرفته انــد، انطباق دارد. 
انطباق مناســب داده هاي ژئوشيميايي سازندهاي گروه خامي بااليي با منحني 
جهاني]39[، انطباق آن با نتايج ژئوشــيميايي رسوبات داراي دياژنز دريايي در 
زمان کرتاســه ی آغازين و قرار گرفتن در محدوده ی ســنگ آهک هاي دريايي 
زمان کرتاسه احتماال در نتيجه ی بسته بودن سيستم محيط دياژنتيکي و تاثير 

کمتر فرآيندهاي دياژنز غير دريايي است.  
از طرف ديگر مقايســه ی مقادير ايزوتوپ کربــن در منطقه ی مورد مطالعه با 
نمودارهاي اســتاندارد وايزر و همکاران]39[ نشان مي دهد که ميزان ايزوتوپ 
کربــن عمدتا در مرزهــاي ناپيوسته)شــکل7( تنها در حدود 1 تــا 2 در هر 
ميليون )VPDB( کاهش يافته است. بنابراين با توجه به کاهش ميزان ايزوتوپ 
کربن، روند نسبتا عمودي نمودار ايزوتوپ کربن و اکسيژن و وجود شواهد فراوان 
انحالل ســنگ هاي کربناته در برش گنو مي توان گفت که بافت رسوبات خامي 
بااليي در مرزهاي سکانسي تا حدودي در معرض دياژنز متئوريک قرار داشته اند 
و شدت آن در کل توالي بر طبق مطالبي که قبال گفته شد، نسبتا پايين است.

 5    مقایسه ی روند تغییرات نسبت Sr و Mn با محدوده ی آراگونیت هاي تروپیکال عهد حاضر]A  ]26(: کربنات هاي معتدل عهد حاضر )تاسمانیا( و آهک هاي آراگونیتي 
مزدوران]1[، کربنات هاي سازند فهلیان]4[، کربنات هاي کرتاسه ی میاني سازند سروک]6[ و کربنات هاي آراگونیتي تغییر یافته ی سازند ایالم]2[. با توجه به نمودار باال 

مقادیر سازندهاي خامي باالیي با آهک هاي آراگونیتي مزدوران، کربنات هاي سازند فهلیان و کربنات هاي آراگونیتي تغییر یافته ی سازند ایالم انطباق زیادي دارد.
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 6    مقایسه ی محدوده ی پراکندگي ایزوتوپ هاي اکسیژن و کربن در سازند داریان در برش گنو با کربنات هاي تروپیکال، معتدله و قطبي عهد حاضر و ژوراسیک فوقانی 
مزدوران]1[، کربنات هاي کرتاسه ی میاني سازند سروک]6[، کربنات هاي آراگونیتي تغییر یافته ی سازند ایالم]3[ و محدوده ی سنگ آهک هاي دریایي کرتاسه.]21[

 7    نمودار عمودی تغییرات Mg/Ca, Sr, Na, Ca, Mg, Mn, Fe، ایزوتوپ کربن و ایزوتوپ اکسیژن در رسوبات خامی باالیی، مرزهای سکانسی مهم بر مبنای مطالعات 
منصوری دانشور و همکاران]22[ با خطوط قرمز نشان داده شده اند.
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3- دماي تشکیل رسوبات
دماي تشکيل رسوبات را با استفاده از فرمول آندرسون و آرتور]5[ و با استفاده 
از نمونه اي که کمترين ميزان آلتراسيون را متحمل شده و در نتيجه بيشترين 
ميزان ايزوتوپ اکسيژن را دارد، مي توان به دست آورد. اين فرمول به صورت 

معادله ی1 مي باشد:
معادله ی )1(:                  

در اين فرمول، δc سنگين ترين ايزوتوپ اکسيژن است که در سازند فهليان 
2/55- در هر ميليون )VPDB(، در سازند گدوان 3/04- و در سازند داريان 
3/36- در هــر ميليون )VPDB( اســت. δw هم ميزان ايزوتوپ اکســيژن 
 )SMOW( درياهاي کرتاســه اســت که ميــزان آن حــدود 1- در ميليون

مي باشد.]7[ 
بــا توجه بــه مقادير باال، دمــاي آب دريا در طي تشــکيل ســازند فهليان 
22/7 درجه ی ســانتي گراد، سازند گدوان 25 درجه ی ســانتي گراد و سازند 
داريان 26/5 درجه ی سانتي گراد مي باشد که نشان دهنده ی رسوب گذاري در 
شرايط آب هاي حاره اي گرم]27[ بوده و منطبق با عرض جغرافيايي قديمه ی 

منطقه ی مورد مطالعه در نزديکي خط استوا است.

4- تحلیل آب وهوایي نمودارهاي عمودي ژئوشیمیایي
با مطالعه و تحليل نمودارهاي عمودي ژئوشيميايي)شکل7( مي توان تغييرات 
آب وهواي ديرينه را از نظر ژئوشــيميايي تشخيص داد و دليل تشکيل برخي 
از مرزهاي سکانسي مهم تشــکيل شده در اين توالي را که قبال در مطالعات 
منصوري دانشــور و همکاران ]22[به آنها اشاره شــده اند از نظر آب وهوايي 

تفسير کرد. 
بــه طور کلي افت آب دريا در مقياس جهاني و باالآمدگي منطقه اي صفحه ی 
عربــي و خليج فارس در زمــان واالنژينين پســين )مرز بيــن واالنژينين و 
هوتروين( باعث خارج شــدن رسوبات از آب دريا شــده است.]16،14و32[ 
يکي از نشــانه هاي ژئوشــيميايي اين مرز در نمونه ی شماره 8 که بر مبناي 
مطالعات منصوري دانشــور و همکاران]22[ يکي از مرزهاي سکانسي حاوي 
شــواهد کارستي شدن زياد است، کاهش ميزان Mg/Ca همراه با پایین بودن 

ايزوتوپ اکسيژن مي باشد. 
اين حالت در نقاط مختلف دنيا مشــاهده شده و بر طبق مطالعات انجام شده 
بر روي بلمنيت ها، کاهش دماي هوا در حدود 4 درجه ی ســانتي گراد همراه 
با ايجاد پوشش هاي يخچالي در قطب در اين زمان، موجب کاهش سطح آب 

دريا و  کاهش ميزان Mg/Ca ]24[ مي شود. 
در ســاير مطالعات انجام شده بر روي رســوبات زمان هوتروين نيز با فرض 
عدم تاثير فعاليت هاي متابوليکي موجودات، ارتباط مســتقيمي بين نسبت  
Mg/Ca و دماي آب مشاهده شده است.]28[ از طرف ديگر افزايش ايزوتوپ 
کربــن همراه با اين پديــده در منطقه ی مورد مطالعــه همانند نقاط ديگر 

گزارش شده است. 

افزايش ايزوتوپ کربن در زمان ايجاد پوشــش هاي يخچالي در نمونه ی 8 به 
تغييرات ايجاد شــده در فرآيندهاي فتوسنتز و کاهش فشار دي اکسيدکربن 
و در نتيجه کاهش دماي هوا نســبت داده شــده اســت.]17[ از طرف ديگر 
افزايش ميزان منگنز و آهن در قسمت زيرين اين مرز در نمونه ی شماره 7 و 
کاهش ميزان ايزوتوپ اکسيژن در آن احتماال به دليل تاثير دياژنز متئوريک 

مي باشد.]1[
در زمــان هوتروين رطوبت و گرماي هوا در مقياس جهاني در اثر ولکانيســم 
Paraña-Etendeka رفته رفته افزايش يافته و عالوه بر غرق شــدن سکوهای 
کربناته ســبب ايجاد چرخه هاي مختلف آب وهوايي خشــک و مرطوب شده 
 Upwelling ،اســت.]15و34[ از طرف ديگر هوازدگي بيوژئوشيميايي قاره اي
همراه با افزايش رطوبت و ورود مواد غذايي در ابتداي هوتروين تشــديد شده 

و موجب ايجاد تجمعات فسفاتي شده است.]14[ 
افزايش ميزان استرانسيم در نمودارهاي عمودي ژئوشيميايي را مي توان به 
گرم شــدن، افزايش رطوبت هوا و تشکيل هم زمان موجودات با استرانسيم 
باال در طي Upwelling مرتبط دانســت که احتماال اغلب در طي باروينگ 

به ذرات بسيار ريز تبديل شده اند. 
کاهــش هم زمان ميــزان آهن و منگنز نيز در اثر کاهــش ميزان آنها در اين 
موجودات اســت. از طرف ديگر، تغييــرات ايزوتوپ اکســيژن نيز مرتبط با 

چرخه هاي آب وهوايي خشک و مرطوب مي باشد. 
به طوري که در زمان تشــکيل، رســوبات داراي استرانســيم بــاال به دليل  
هوازدگي بيوژنيک قاره اي، افزايش گرما و ورود آب هاي جوي، ميزان ايزوتوپ 

اکسيژن کاهش يافته است. 
همچنين کاهش ميزان سديم به طرف باال در زمان هوتروين مرتبط با افزايش 
رطوبت مي باشــد که رفته رفته موجب خارج شدن ســديم از سيستم در اثر 

انحالل و يا کاهش شوري شده است.
در زمــان هوتروين با افزايش ميزان رطوبت و گرماي هوا ســطح آب دريا نيز 
افزايش يافته اســت، به طوري که تغييرات نمودار ايزوتوپ کربن قابل انطباق 
 Faraoni تحت عنوان )OAE( با زمان تشکيل شرايط اقيانوسي فاقد اکسيژن
مي باشــد که اولين بار توســط ســکا و همکاران]11[ معرفي شده و بعدا در 

اقيانوس تتيس نيز شناسايي شده است.)شکل7(]10[ 
ايــن پديده هم زمان با ولکانيزم Tris tan da Cunha plume در طول برآمدگي 
Rio Grande مي باشد و از عوامل افزايش شدت شرايط گلخانه اي، ورود کربن 
آلي و تجمع بعدي آن در رســوبات اســت.]15[ در نمودارهاي مورد مطالعه  

واقعه ی Faraoni در نمونه ی شماره14 تشخيص داده شده است. 
در ايــن زمان يکي از داليل مهم شــروع روند افزايش Mn عميق تر شــدن 
حوضه و تاثير فعاليت هاي ولکانيکي بوده که در نهايت موجب عميق شــدن 
 OAE حوضه هاي رســوب گذاري نيز شده است.]30[ معموال در ابتداي وقايع
کاهش ايزوتوپ کربن ديده مي شــود که دليل آن ورود ناگهاني و سريع کربن 
آلي با ايزوتوپ سبک به درون سيستم اقيانوسي ـ اتمسفري همراه با افزايش 
عمق حوضه اســت. ]20،15و25 [ با وجود آن که ورود مواد آلي و ســياالت 
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جوي در طي کاهش ســطح آب دريا مي تواند موجب کاهش ميزان ايزوتوپ 
کربن شــود]18[ با اين حال با توجه به مطالبي که گفته شد، اين ارتباط در 

ابتداي وقوع OAE وجود ندارد. 
در نمودارهاي موجود، کاهش ميزان ايزوتوپ اکســيژن همزمان با ايجاد اين 
پديده نيز به احتمال زياد نشــان دهنده ی افزايش ميزان گرما بوده و ارتباطي 

با دياژنز متئوريک ندارد. 
معموال بعد از ايجاد وقايع OAE، افزايشــي در ميزان ايزوتوپ کربن به وجود 
مي آيد که ناشــي از دفن مواد آلي و ذخيره شدن کربن آلي است]9و35[ که 
مي توان آن را عامل اصلي ايجاد پتانســيل احتمالي ســنگ منشأ در سازند 

گدوان دانست. 
در منطقه ی مورد مطالعه، همانند ســاير نقاط اين افزايش در نمونه هاي17، 
18 و 19 وجود دارد.  در هنگام تشکيل مرز سکانسي 2 در نمونه ی 21]22[ 
نسبت Mg/Ca بر خالف مرز پاييني افزايش يافته و هم زمان ميزان Sr کاهش 
يافته اســت که در اثــر افزايش بارندگي و انحــالل آراگونيت و تبديل آن به 

کلسيت منيزيم دار در طي دياژنز متئوريک بوده است. 
اين مرز تنها قســمتي بوده اســت که دياژنز متئوريک هم زمــان با افزايش 
بارندگي و ميزان گرما در رسوبات سازند گدوان تاثير گذاشته است و افزايش 
ميزان Mn و گردش منفي ايزوتوپ اکســيژن نيز احتماال به دليل تاثير دياژنز 

متئوريک مي باشد. 
از طرف ديگر کاهش ســديم نيز در نمونه ی 21 همراه با کاهش استرانســيم 
وجــود دارد کــه احتماال به دليــل ورود آب هاي جوي اســت. به طور کلي 
تغييرات ميزان استرانســيم در زمان رسوب گذاري با نسبت Sr/Ca آب دريا، 
ميزان بازشــدگي کف اقيانوس ها، ميزان آراگونيت و تفکيک استرانســيم در 

کربنات هاي بيوژنيک ارتباط دارد.]30،2و33[
در نمودارهاي شــکل 7 کاهش مجدد ميــزان ايزوتوپ کربن در نمونه ی 22 
قبل از افزايش سريع آن در نمونه ی 24 مرتبط به رويداد OAE ديگري است 

که در انتهاي بارمين آغازين و در مرز بارمين آغازين و مياني وجود داشــته و 
تحت عنوان Mid Barremian Event شناخته مي شود. اين واقعه ابتدا توسط 
ککسيوني و همکاران]12[ معرفي شده و بعدا در رسوبات منطقه ی تتيس نيز 
شناسايي شده است]42[ که منجر به غرق شدن سکوهای کربناته در انتهاي 

بارمين پيشين شده است. 
در ميزان ايزوتوپ اکســيژن گردش منفي نشــان مي دهد که در اثر افزايش 
ميزان گرما بوده و ارتباطي با دياژنز متئوريک ندارد. همچنين افزايش ميزان 

منگنز مرتبط با فعاليت هاي ولکانيک است. 
افزايش ســريع ايزوتوپ کربن در نمونه ی 24 ناشي از دفن مواد آلي و ذخيره 
شــدن کربن ارگانيکي بعد از واقعه ی OAE مي باشــد که می تواند يکي ديگر 

از عوامل اصلي ايجاد پتانسيل احتمالي سنگ منشأ در سازند گدوان باشد.
در نمودارهاي شــکل 7 افزايش ميزان ســديم و استرانسيم همراه با افزايش 

نسبت Mg/Ca در نمونه هاي 29، 30، 31 و 32 وجود دارد. 
با توجه به اينکه در زمان بارمين پســين يک روند آب وهوايي افزايش ميزان 
گرما و ايجاد آب وهواي خشــک به طرف باال در دنيا وجود داشته که بين 27 
تا 32 درجه ی سانتي گراد در تغيير بوده است]27[ مي توان اين تغييرات را به 

افزايش دما در سطح جهاني نسبت داد. 
در مرز مهم سکانســي دیگر که با شــماره 3 در مرز بارمينـ  آپتين مشخص 
شــده نیز شواهد تشــکيل خاک قديمه و کارستي شدن وجود دارد.]22[ در 
این مرز ميزان ســديم و استرانسيم همچنان پايين بوده و نسبت Mg/Ca نيز 
تا حدود کمی روند کاهشــی دارد که احتماال مرتبط با ايجاد شرايط يخچالي 

در این مرز] 15و37[ و ورود آب هاي جوي است. 
در زمان تشکيل رسوبات سازند داريان مجددا افزايش نسبتا زيادي در ميزان 
استرانســيم و سديم در نمونه هاي 38، 39 و 40 مشاهده مي شود که احتماال 

مرتبط با افزايش مجدد دماي هوا در ابتداي زمان آپتين ]15[است. 

 8    تخلخل زیاد حاصل از حفرات تاالسینوئیدي در سنگ آهک هاي متخلخل سیستم آبخوان )آکوئیفر( Edwards–Trinity کرتاسه ی آغازین تگزاس آمریکا )B( که 
تشابه زیادي با سنگ آهک هاي متخلخل کرتاسه ی آغازین حاوي تاالسینوئیدس در ناحیه ی گنو بندرعباس  )A( دارد.
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4- احتمال وجود آکوئیفر آبي بزرگ در منطقه ی گنو
با شــواهدي که احتماال نشان دهنده ی وجود يک آکوئيفر بزرگ در منطقه ی 

گنو هستند عبارتند از:
1- وجود تخلخل بســيار زيــاد و واضح )در اثر انحــالل باروينگ هاي از نوع 
تاالســينوئيدس( همــراه با کارســت هاي آهکي فــراوان زمان کرتاســه ی 
آغازين]22[ در سنگ هاي آهکي سازندهاي فهليان، گدوان و داريان در برش 
گنو و تشــابه زياد اين سنگ هاي رسوبي متخلخل با آبخوان هاي )آکوئيفرها( 

 کرتاسه ی آغازين تگزاس آمريکا]13[)شکل8(
2- وجود چشمه هاي آب گرم که احتماال تحت تاثير حرکت آب در بخش هاي 

عميق تر و در نزديکي گسل هايي از قبيل گسل بستانه)شکل1( مي باشد.
3- وجود درختان زياد و سرســبزي زياد ايــن منطقه که انبوه بودن آنها در 
منطقه ی هرمــزگان تعجب آور بوده و موجب ايجــاد منطقه ی حيات وحش 

منحصربه فردي در ناحيه ی بندرعباس شده است.
به دليل اهميت بررســي منابع آبي از نظر اکتشــافي به نظر مي رسد که در 
آينده بتوان بررسي دقيق تر و مطالعات تفصيلي تري از نظر احتمال وجود اين 

آکوئيفر در منطقه انجام داد. 

نتیجه گیري
1- مطالعــات دقيــق ژئوشــيميايي عناصــر Mn، Fe، Na، Sr، Mg، Ca و 
ايزوتوپ هاي اکســيژن و کربن نشــان مي دهد که با وجود کارستي شدن و 
انحالل شــديد، بافت اين رســوبات عمدتا تحت تاثير دياژنز دريايي بوده اند و 

تاثير دياژنز غير دريايي در آنها نسبتا پايين است.
2- بــه دليل تاثير کــم فرآيندهاي غير دريايي امکان انطباق ژئوشــيميايي 
نتايج حاصله با منحني هاي جهاني به منظور انجام چينه شناســي شيميايي و 

تغييرات آب وهوايي وجود دارد. 
3- نمودارهاي عمودي ژئوشــيميايي نشان دهنده ی تاثير دوره هاي يخچالي 
در مــرز واالنژينيــنـ  هوتروين و بارمينـ  آپتيــن و وجود آب وهواي گرم و 

خشک در زمان های واالنژنین و بارمين است. 
4- وقايع آنوکسيک اقيانوسي Faraoni و mid-Barremian Event مي توانند 

موجب ايجاد پتانسيل سنگ منشأ در سازند گدوان شوند.
5- با توجه به شــواهد صحرايي احتمال وجود آکوئيفر آبي در منطقه ی گنو 

وجود دارد.
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