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  ...ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک براي گودال زیروکی

  93بهار مجله مخاطرات محیطی، سال سوم، شماره چهارم، 
  21/05/92:تاریخ دریافت مقاله
  26/01/93:تاریخ پذیرش مقاله

ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک براي گودال برخوردي احتمالی زیروکی در سیستان و 
  شرق ایران جنوببلوچستان، 

 
 

 2، سمیه رضایی1محمدرضا منصوري دانشور

  :چکیده
پدیده هاي ژئومورفولوژي ایران، تا کنون بررسی گودال هاي برخوردي مـورد توجـه    يانجام شده درباره يبا وجود مطالعات گسترده

در این مقاله بر اساس روش هاي سنجش از دور و برداشت هاي میدانی، یک ساختار گودالی شکل در دشت سمسور در . قرار نگرفته است
به عنوان یک  2013و  2011در سال هاي  "انشور و باقرزادهمنصوري د"جنوب شرقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت که پیش از این توسط 

به عنـوان   2012در سال  "باراتوکس و همکاران"گودال زیروکی توسط . گودال احتمالی حاصل از برخورد شهاب سنگی معرفی شده است
نگی امکان پذیر و قابل تأییـد  سبه عنوان تنها گودال برخوردي شهاب 2013یک سایت داراي پتانسیل برخورد معرفی شده و در آگوست 

اگـر  . ثبت گردیـد ) دانشنامه مخاطرات طبیعی دانشگاه نووسی بیرسک، روسیه(در ایران در پایگاه تخصصی ساختارهاي برخوردي جهان 
در عربسـتان   "وبار"در ایران و سومین نمونه آن درخاورمیانه پس از  ياین گودال به عنوان گودال برخوردي تأیید شود آنگاه اولین نمونه

ارزیابی گودال زیروکی با استفاده از تفسیرهاي سنجش از دور ژئومورفولـوژیکی و در سـطوح   . در اردن خواهد بود "جبل وقف الصوان"و 
ترین نتایج حاصل شـده از ایـن تحقیـق    مهم. مختلف مطالعات توپوگرافی، ژئوفیزیک، زمین شناسی، و پتروگرافی به انجام رسیده است

همچنین اطالعـات ژئوفیزیـک بـه    . ساختار واضح گودالی شکل با لبه هاي برآمده و توپوگرافی برجسته مرکزي می باشد يهنشان دهند
یک بی هنجاري ثقلی منفی و دایره اي شکل منطبق بر گودال است که آن را از پدیده هاي آذرینی و دیگـر شـکل    يخوبی نشان دهنده

  .هاي فرسایشی متمایز می سازد
  
  سنگ، گودال زیروکیساختارهاي برخوردي، ژئومورفولوژي، بی هنجاري ثقلی، شهاب: واژه هاکلید 

                                                      
   mrm_daneshvar2012@yahoo.com            ، دانشگاه سیستان و بلوچستان          دانشجوي دکتراي اقلیم شناسی در برنامه ریزي محیطی1-
 s_rezayi2012@yahoo.com                                دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان      - 2
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  :مقدمه
    یش، آب و هـوا همـواره درطـول    ژئومورفولـوژي زمـین همچـون تکتونیـک، ولکانیسـم، فرسـا       ينیروهاي سـازنده 

شناسی اثرات سطحی و نادري همچون بقایاي برخوردهاي شهاب سنگی را تغییـر داده و یـا از میـان    هاي زمیندوران
   پذیرنـد گـودال هـاي برخـوردي را مـی     نـدرت احتمـال وجـود   همین دلیـل اسـت کـه زمـین شناسـان ب     به . برده اند

(Koeberl, 2004) .  ـ ا شـکل دایـره اي، دگـر    امروزه گودال هاي برخوردي به عنوان ساختارهاي زمین شناسی ویـژه ب
هـاي  شکلی وسیع، توده هاي آذرینی، مواد معدنی کمیاب، نهشته هاي هیدروکربنی، پرتابه هاي پاشیده شـده، سـنگ  

. (French and Koeberl, 2010)دگرگون شده برشیا و همچنین سیماي خاص بیولوژیک تشخیص داده می شـوند  
اي شکل، الگوهاي توپـوگرافی  هاي دایرهیست و شامل انواع فرمردي یکسان نهاي برخوالبته شکل ظاهري همه گودال

تغییر شکل یافته، شکستگی ها و دگرگونی هاي گسترده، بی هنجاري هاي مغناطیسی و ثقلی دایره اي و وجود حجم 
از طرفـی بایـد توجـه داشـت برخـی از       .(French and Koeberl, 2010)گسترده اي از واحدهاي آذرینی می گردد 

هاي زمین شناسی و ژئومورفولوژیک مشابه با گودال هاي برخوردي می توانند حاصل فرایندهاي شناخته شـده   پدیده
اي همچون دگرشکلی تکتونیکی، بقایاي گنبدهاي نمکی، فوران آتشفشانی، برونزد تـوده هـاي آذرینـی، پدیـده هـاي      

هـاي  ترین ویژگی معرف گودالاما مهم. (Koeberl, 2002; Langenhorst, 2002)کارستی و اثرات فرسایشی باشند 
برخوردي شامل به دست آوردن  مجموعه اي از اثرات ناشی از امواج  تصادم بـر روي زمـین مـی باشـد کـه بـه طـور        

پایگـاه داده   2010تا سال  .(Grieve et al, 1996)مشابهی در ساختارهمه گودال هاي برخوردي قابل تشخیص است 
دانشـنامه مخـاطرات طبیعـی دانشـگاه     (ل پایگاه تخصصی ساختارهاي برخوردي جهان هاي ساختارهاي برخوردي مث

قابـل  /سطح رد شده 5ساختار احتماال مرتبط با گودال هاي برخوردي را در  2250،  بیش از 1)نووسی بیرسک، روسیه
امکـان پـذیر و قابـل تأییـد     ، (Possible)احتمـالی  ، (Doubtful)، قابل تردیـد  (Rejected/ Disputative)اعتراض 

(Probable)تأیید شده /، و قطعی(Proven/ Confirmed) 176از این میان فقط حـدود  . براي دنیا معرفی کرده اند 
گودال برخوردي بر مبناي معیارهاي دقیق سنجش از دور و مطالعات میدانی مـورد پـذیرش قطعـی دانشـمندان قـرار      

مرکز علـوم فضـا و زمینـی    (که در پایگاه ساختارهاي برخوردي جهان  (Williams and Gostin, 2010)گرفته است 
هاي جدید هاي برخوردي امکان شناسایی سایت بررسی پیوسته پدیده. منعکس شده اند2 )دانشگاه نیوبرانزویک، کانادا

توزیـع  . کند که پـیش از ایـن ناشـناخته بـوده انـد     مین شناسی غیر کریتونیک فراهم میویژه در مناطق زو جذابی را ب
آنهـا غالبـا در منـاطق زمـین شناسـی کریتونیـک مثـل آمریکـاي         . جهانی گودال هاي برخوردي شکلی تصادفی ندارد
البته تعداد کمی از ساختارهاي برخوردي خارج از منـاطق یـاد شـده    . شمالی، استرالیا و اسکاندیناوي، پراکنده هستند

یا تحت اثر فعالیت هاي درونی زمین فرسایش یافته اند و یا در مناطق دور افتاده یا خـارج از دسـترس    وجود دارند که
ایـن   (Google Earth)عالوه بر این امروزه با به کارگیري نـرم افزارهـایی همچـون    . (McCall, 2009)واقع شده اند 

لذا با اسـتفاده از ایـن    ،دي رو به ازدیاد بگذاردامکان فراهم شده تا گزارش هاي مربوط به شناسایی گودال هاي برخور
تکنیک به همراه روش هاي سنجش از دور می توان ارزیـابی هـاي عمـومی خـوبی را پیرامـون سـاختارهاي احتمـاالً        

اي شـکل بـا نـام زیروکـی      بر این اساس یـک سـاختار دایـره   . (Pati and Reimold, 2007)برخوردي به عمل آورد 
                                                      
١- http://www.tsun.sscc.ru/nh/impact.php 
٢- http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase 

http://www.tsun.sscc.ru/nh/impact.php
http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase
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  ...ارزیابی شواهد ژئومورفولوژیک براي گودال زیروکی

(Zirouki) سور در دشت سم(Samsour)      استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایـران شناسـایی گردیـد کـه
به ترتیب در دومـین کنفـرانس گـودال     2013و  2011در سال هاي  "منصوري دانشور و باقرزاده"پیش از این توسط 

و  (Mansouri Daneshvar and Bagherzadeh, 2011)هاي برخوردي و اختر زمـین شناسـی کشـورهاي عـرب     
به عنوان یک گـودال   (Mansouri Daneshvar and Bagherzadeh, 2013)پردازش اطالعات علوم زمین  يمجله

هـم در سـال    "باراتوکس و همکاران"این گودال که توسط . احتمالی حاصل از برخورد شهاب سنگی معرفی شده است
بـه   2013در آگوسـت   (Baratoux et al, 2012)به عنوان یک سایت داراي پتانسیل برخـورد معرفـی شـده     2012

و قابـل تأییـد در ایـران در پایگـاه تخصصـی       (Probable)سـنگی امکـان پـذیر    عنوان تنها گودال برخـوردي شـهاب  
 يخالصـه . 1ثبت گردیـد ) مخاطرات طبیعی دانشگاه نووسی بیرسک، روسیه يدانشنامه(ساختارهاي برخوردي جهان 

  این گودال در طـی دو سـال گذشـته نیـز بارهـا در وبـالگ ژئومورفولـوژي و        هاي صورت گرفته در مورد نتایج بررسی
سنگی مورد تأیید قطعـی  این گودال اگر به عنوان یک ساختار برخورد شهاب. 2ریزي محیطی منعکس شده استبرنامه

در عربسـتان   (Wabar)قرار گیرد، اولین نمونه در ایران و سومین نمونه از این دست در خاورمیانه پس از گودال وبـار  
ــعودي  ــوان     (Holm, 1962)س ــف الص ــودال جبــل وق        در اردن هاشــمی (Jebel Waqf as Suwwan)و گ

(Salameh et al, 2006) خواهد بود .  

  طرح مسأله
کانادا و گـودال ورِدفـورت    (Sudbury)سنگی جهان از قبیل گودال سودباري هاي برخورد شهابترین گودالبزرگ

(Vredefort)  کیلومتري به صورت اصابت هایی مطرح هستند که احتماالً  150-200آفریقاي جنوبی با میانگین قطر
. (Reimold and Gibson, 2006)زمانی بین یک تا دو میلیارد سال پیش زمین را آماج خود قرار داده اند  يدر دوره

کیلـومتر نیـز ناشـی از     دویسـت خلیج مکزیک به قطـر احتمـالی    (Chicxulub)به همین ترتیب گودال چیکسولوب 
تیپیـک   ينمونـه . میلیون سال پیش بوده که منجـر بـه انقـراض دایناسـورها شـده اسـت       65اصابت شهاب سنگی در 

واقع در آریزوناي آمریکا بـه قطـر    (Barringer)سنگی عهد حاضر کواترنري به کراتر بارینگر هاي برخورد شهابگودال
معموالً گودال هاي با قطر کمتر از . گرددمی هزار سال پیش باز پنجاهتا  چهلکیلومتر مربوط است که سن آن به  1.2
در هنـد و   (Lonar)کیلومتر وجه فرسایش یافته کمتري دارند و عالوه بر بارینگر در آمریکا مـی تـوان بـه لونـار      چهار

 صـد زمـانی حـدود    يسنگی اکثراً در دورهگودال هاي شهاب این. در استرالیا اشاره کرد (WolfeCreek)ولف کریک 
زمانی به دلیل مقارن بودن بـا   ياند که حادث شدن برخوردهاي آسمانی در این بازههزار سال و کمتر به وقوع پیوسته

از سویی تـأثیرات احتمـالی قابـل تحقیـق     . اهمیت علمی بیشتري دارد) هوشمند(تاریخ پیدایش انسان هوموساپینس 
 هـاي هـا و شکسـتگی  ر یخبنـدان، وقـایع مـرتبط بـا زلزلـه     ویژه پیدایش اعصـا یسی این برخوردها باقلیمی و ژئومغناط
هاي زمین شناسی و مدل سازي نوع برخوردها مورد توجـه  ت در ارتباط با ناهنجاريی اتفاقابینی برختکتونیکی، پیش

ویژه طبیعی دانان و زمین شناسان می باشد که در این زمینه می توان به بررسی هاي مربوط بـه مـدل سـازي زمـین     
. (Osinski, 2007)اشـاره کـرد    2007در سـال   "اوسینسـکی "سـنگی در جهـان توسـط    شناسی برخوردهاي شهاب

                                                      
١- Expert Database on Earth Impact Structures (EDEIS) 
٢- http://www.mrmd.blogfa.com 

http://www.mrmd.blogfa.com


 

 
 

 
   

  
 

 
           

  

 

 
٣٦ 

 
 1393بهار ،چهارمچاپ  ،سومسال  مجله مخاطرات محیطی،

 
و اثرات ژئومورفولوژیک و دگرشکلی ناشـی از برخـورد    1سنگیمطالعات مربوط به شناسایی گودال هاي برخورد شهاب

د دهه اخیـر مـورد توجـه    هایی است که به طور علمی و تدوین شده در چنها از سري تحقیقات و پژوهشسنگشهاب
توان بـه دو مرجـع بسـیار    در این زمینه حداقل می. استرفته شناسان دنیا قرار گسنگشناسان و شهابمشترك زمین

در  "فـرنچ " ينوشته ")پدیده هاي ناگهانی(تأثیرات کاتاستروف "یک مورد مربوط به کتاب . ارزشمند علمی اشاره کرد
      هـاي برخـورد   رابطـه بـا اثـرات دگرشـکلی در گـودال     کـه بـه تفصـیل در     (French, 1998)مـی باشـد    1998سال 
شناسایی دقیق ساختارهاي زمینـی برخـورد   "گی بر روي زمین بحث کرده است و مورد دوم مربوط به مقاله سنشهاب

هاي کـه فرآینـد   (French and Koeberl, 2010)می باشد  2010در سال  "کوئبرل"و  "فرنچ"نوشته  "شهابسنگی
مطالعـات زمـین شناسـی و     يرغم سابقهیبا وجود این در ایران عل. کندها را تشریح میمیدانی در شناسایی این پدیده

هـاي برخـورد   ی براي کـل کشـور، بحـث بررسـی گـودال     هاي عملیاتی پوششی زمین شناسی و توپوگرافنقشه يتهیه
ایران عمالً بر روي کمربند فعال تکتونیسم جهانی قرار دارد و در آن . سنگی چندان مورد توجه قرار نگرفته استشهاب

از این رو تا کنـون  . شودهاي آتشفشانی دیده میهاي گسلی و دهانه فراوانی از مظاهر و چشمهشواهد ژئومورفولوژیک 
ي احتمـالی مـرتبط بـا    ها بر محوریت این فرآیندها صورت گرفته اسـت و پدیـده هـا   تحقیقات و تدوین نقشه يعمده
تنهـا دو  . انـد شناسی طبقه بنـدي شـده  نهاي زمیاند و یا در زمره سایر پدیدهها نیز یا نادیده انگاشته شدهسنگشهاب

یـک مـورد   . گزارش قدیمی و فراموش شده وجود دارند که معطوف به ساختارهاي شبه برخوردي در ایـران بـوده انـد   
و بـه   (Gwar-Kuh)سنگی گوهرکوه به عنوان چاله احتماالً شهاب 1931مستشار انگلیسی در سال  "اسکرین"توسط 

 "اسپنسـر "کـه در مطالعـات بعـدي توسـط      ،(Skrine, 1931)ران معرفـی گردیـد   متر در جنوب شـرقی ایـ   45قطر 
و امروزه مشخص شده که احتماالً مربوط بـه یـک چالـه شـبه کارسـتی       (Spencer, 1933)بریتانیایی به کلی رد شد 

(Sinkhole) حسـنعلی   مورد دیگر نیز گزارشـی دربـاره گـودال قلعـه    . بوده است(Qal'eh-Hasanali)    1.1بـه قطـر 
گودال کوچـک دیگـر پیرامـون آن در منطقـه رایـن اسـتان کرمـان بـود کـه ابتـدا توسـط             چهاردهکیلومتر به همراه 

 (Gojković, 1973)به عنوان گودال برخوردي شناسایی گردید  1973زمین شناس یوگسالوي در سال  "گویکوویچ"
معرفـی شـد    (Maar)آتشفشـانی   يبـه عنـوان دهانـه    1976آمریکـایی در سـال    "میلتـون "اما با مطالعات کامل تر 

(Milton, 1976).  
  

  مطالعاتی يمحدوده
اي شکل زیروکی در دشت سمسور استان سیستان و بلوچستان و در جنوب شـرق ایـران واقـع شـده     ساختار دایره

28متـري در مختصـات جغرافیـایی     30-50متـري و عمـق    3000-3500این سـاختار بـا قطـر    . است تـا   ''28'28
28 60شمالی و عرض  ''58'29 60تـا   ''41'00 متـري از سـطح    900تـا   850طـول شـرقی و در ارتفـاع     ''47'02

غرب استان سیسـتان و بلوچسـتان    این گودال به لحاظ تقسیمات سیاسی در). 1شکل (دریاهاي آزاد قرار گرفته است 
این محدوده بیرون از مناطق جمعیتـی   .)2شکل ( و در شهرستان ایرانشهر، بخش بزمان، دهستان آب رئیس قرار دارد

 150تـا   100با جمعیـت حـدود    "خیرآباد"استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و تنها آبادي نزدیک به آن روستاي 

                                                      
١- Meteorite Impact Craters 
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هر بزمـان در  ها به منطقه را نیز شهر نوك آبـاد در شـرق و شـ   ترین شهرنزدیک. نفر در یک کیلومتري جنوب آن است
. دباشـ کیلومتر می هفتاددهند که فاصله مستقیم هوایی آنها تا مرکز گودال برخوردي حدود شکیل میجنوب منطقه ت

تـا شـهر ایرانشـهر     کیلومتر و 140کیلومتر، تا شهر زاهدان  120چنین فاصله مستقیم هوایی منطقه تا شهر خاش هم
کیلومتري جنوب  هفتتپه بازالتی به فاصله  ترین عوارض طبیعی پیرامون این گودال را دومهم. باشدکیلومتر می 155

نصـرت   -کیلومتري جنوب منطقه و رشته ارتفاعـات گسـلی کهـورك   پنجاه گودال، کوه آتشفشان نیمه فعال بزمان در 
  . کیلومتري شرق تشکیل می دهند بیستجنوبی در  -آباد با روند عمومی شمالی

  
  ايجایگاه گودال زیروکی بر روي تصویر ماهواره : 1شکل 

  

  
  موقعیت گودال زیروکی در تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان: 2شکل 
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این محدوده به دلیل فرسایش آبی و بادي رخ داده و پر شدن از رسوبات منطقه در نقشه هـاي زمـین شناسـی بـا     

ـ هاي بازالتی بزمااست و الواهاي آتشفشانی و روانه لیتولوژي آبرفتی و رسوبی تشخیص داده شده ویژه در غـرب  ن نیز ب
ولـی دو تپـه    ،البته به طور خاص زون آتشفشانی غرب محدوده داراي سـن میوسـن اسـت   . منطقه قابل مشاهده است

بازالتی اولیوین دار به سن پلئیستوسن به طور منفرد در چند کیلومتري جنوب گودال چهره شاخصی به خـود گرفتـه   
از شهر بزمان واقع در جنوب منطقه در نظر گرفـت بـه طـوري کـه از     مسیر دسترسی اصلی به منطقه را می توان . اند

کیلومتر راه زمینی طی می شـود و سـپس بـا ورود بـه      شصتحدود  "سمسور"میدان مرکزي شهر بزمان تا سه راهی 
   اي رنگـی خـتم   تخـت بـازالتی قهـوه   تپـه   دوکیلومتر بـه   بیستمحور فرعی در ضلع شمالی، مسیر پس از طی حدوداً 

کیلومتري بـه سـمت شـمال بـه لبـه جنـوب شـرقی گـودال          شششود که پس از آن با ادامه مسیر پیچ و خم دار می
متـري از مجـاورت    صدهمچنین عبور رودخانه فصلی با بستر سیالبی وسیع حدوداً . زیروکی دسترسی حاصل می شود

 (WorldClim)می نیـز طبـق داده هـاي    از نظر اقلی. غربی گودال نیز از عوارض مهم طبیعی دیگر آن به شمار می رود
درجـه سـانتیگراد اسـت     23تـا   22میلیمتر و دمـاي متوسـط سـاالنه     90تا  85منطقه مطالعاتی داراي بارش ساالنه 

(Hijmans et al, 2005) که نماینده یک اقلیم خشک با شرایط فرسایش بیابانی است .  
  

  روش تحقیق
ستی الگوهاي دایره اي شکل از توپـوگرافی، ژئومورفولـوژي، زمـین    سیماي دایره اي شکل یک گودال برخوردي بای

در ادبیات مطالعـات برخـوردي در گـام اول بررسـی و سـنجش از دور بـر       . دهدژئوفیزیکی را نشان شناسی و آنومالی 
و یـا مـدل رقـومی     Aquaو   Terraهـاي خورشـید آهنـگ     از مـاهواره  1MODISمبناي تصاویر سنجنده هایی مثـل 

بررسی هـاي توپـوگرافیکی و زمـین شناسـی بـه       سپس. به انجام می رسد 3SRTMبر مبناي تصاویر  2DEMارتفاعی 
مطالعاتی گـودال برخـوردي بـر روي موزائیـک نقشـه هـاي توپـوگرافی         يبا انطباق مرز پایه محدوده. انجام می رسند

زیروکـی و در برگـه    1:100000 مداخله طـرح در برگـه توپـوگرافی    يسازمان نقشه برداري، مالحظه شد که محدوده
همچنین این منطقه بـر روي نقشـه هـاي زمـین     . قرار گرفته است 80464جهیل آباد به شماره  1:50000توپوگرافی 

و  8046در برگه هاي زیروکی و کورین به شماره هاي  1:100000شناسی سازمان زمین شناسی  و اکتشافات معدنی 
ژئـوفیزیکی مـورد اسـتناد تحقیـق نیـز از داده هـاي پـردازش شـده پـروژه           داده هاي. قابل تعیین حدود است 8047

گرفته شده است که نقشه هاي خروجی و رنگی این  4ژئوفیزیک هوابرد ایران از پایگاه ملی داده هاي علوم زمین کشور
 Pole)پروژه براي تفسیر ساختارهاي ناحیه اي، محصول پـردازش ترازهـاي میـدان مغناطیسـی برگـردان بـه قطـب        

Reduce) اهدات سنجش از دور و مطالعات زمـین شناسـی بـه طـور عـام در تعیـین مقـر و شناسـایی         مش.  می باشد
با این حال ارزیابی جامع و منحصربه فردي را از یک ساختار  .ساختارهاي برخوردي از اهمیت زیادي برخوردار هستند

ی، مشـاهدات ژئومورفولـوژیکی و نمونـه بـرداري امـري      برخوردي ارائه نمی دهند از این رو انجام برداشت هاي میـدان 
لذا در گام دوم، بایستی وجود اثرات ناشی از امـواج برخـورد را در واحـدهاي سـنگی لبـه گـودال،       . ضروري خواهد بود

                                                      
١- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 
٢- Digital Elevation Model (DEM) 
٣- Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 
٤- http://www.ngdir.ir/Geomatics/PGeophysics.asp 

http://www.ngdir.ir/Geomatics/PGeophysics.asp
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هاي پرتـابی و آواري در   برجستگی مرکزي در مورفولوژي گودال، الیه هاي مواد مذاب و برشیا در درون گودال، سنگ
معموأل سیماي ظاهري یـک گـودال   . ن گودال و نیز کشف تکه هایی احتمالی از شهاب سنگ اولیه را تأیید کندپیرامو

برخــوردي در اثربرخــی از فراینــدهاي ژئومورفولــوژیکی همچــون هــوازدگی، فرســایش و رســوب گــذاري، دگرگــونی  
لـذا  . دهنـد ه و وضوح خود را از دست میتغییر پیدا کرد) ولکانیسم(هاي تکتونیکی و کوهزایی و فعالیت) متامورفیسم(

در این مرحله شواهد پتروگرافـی و  . در گام سوم باید اثرات ژئوشیمیایی در بقایاي احتمالی یک برخورد به انجام برسد
در . کنـد ضـرورت پیـدا مـی    XRFژئوشیمیایی نمونه هاي جمع آوري شده از گودال بر مبناي آزمایش هایی همچون 

در پیرامون گودال تا مرکز برآمـده آن بـه    2011تحقیق حاضر برداشت هاي میدانی در طی چند روز از تابستان سال 
انجام رسید و چندین نمونه ازسنگ هاي مظنون به داشتن شواهد برخورد، جمـع آوري گردیـد و در نهایـت آزمـایش     

XRF  شد انجامبر روي یکی از آنها.  
  بحث و یافته ها

  رسی هاي سنجش از دوربر
نشـان   Arc-GISو در نـرم افـزار    (DEM)هاي فضایی ساختار مورد مطالعه بر مبناي نقشه رقومی ارتفـاعی  تحلیل

شـکل  (که مورفولوژي گودالی شکل ساختار مورد مطالعه به طور کامل و با اختالف ارتفاع مشخصی، مشهود اسـت   داد
متري، نشان داد کـه در   چهلعالوه بر تأیید تغییرات ارتفاعی حدوداً  DEMاستخراج پروفیل هاي توپوگرافیکی از ). 3

تـا  ). 4شـکل  (چهار جهت مختلف، ساختار گودالی شکل با لبه هاي برآمده و برجستگی مرکزي قابل تشـخیص اسـت   
در ادامه ارزیابی ژئوفیزیکی گـودال بـه انجـام    . این مرحله وجود یک گودال مشابه با سازوکار تصادمی قابل تأیید است

ک هوابرد وجود یک ساختار دایره اي شکل آشکار شد به طوري که بی هنجـاري  رسید که بر مبناي داده هاي ژئوفیزی
این ). 5شکل (میلی گال به شکل متمرکز بر روي این ساختار مشاهده می شود  -135گرانشی منفی به میزان حدوداً 

هـاي سـنجش   رسیبر ياما در ادامه ودال هاي برخوردي به شمار می رودموضوع یکی از شواهد ارزشمند در ارزیابی گ
از دور گودال زیروکی، مطالعات ساختاري و زمین شناسی آن باید بـه انجـام برسـد تـا ثابـت کنـد ارتبـاطی بـا دیگـر          

نقشـه هـاي زمـین     يبر پایه. (Howard and Haines, 2007)فرآیندهاي زمینی و یا فرآیندهاي درونی زمین ندارد 
الواهـاي آتشفشـانی ناشـی از    . متري جنوب این سـاختار قـرار دارد  کیلو پنجاهشناسی، آتشفشان نیمه فعال بزمان در 

این در حالی است که ساختار مطالعاتی مـا بـا    ،عملکرد بزمان، بخش هاي گسترده اي از غرب منطقه را پوشانده است
 از طرفی لبه هاي ایـن . پوشش رسوبات حجیم آبرفتی و سیماي ظاهري خود شباهتی به یک ساختار آتشفشانی ندارد

). 6شـکل  (ساختار به شکل برآمدگی پادگانه هاي آبرفتی شکل گرفته و درون آن نیز شامل نهشته هاي آبرفتی اسـت  
بی هنجاري گرانشی منفی و دایره اي شکل نیز این توضیحات را تأیید می کند و دلیلی بر وجود رسـوبات بـا چگـالی    

  .کم در درون ساختار می باشد
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  محدوده مطالعاتینقشه توپوگرافی : 3شکل

  

  
  )واحدها به متر(پروفیل هاي توپوگرافی از گودال زیروکی : 3شکل 
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  مطالعاتی؛ محصول پردازش ترازهاي میدان مغناطیسی برگردان به قطب ينقشه ژئوفیزیک هوابرد محدوده: 5شکل 

  

  
  محدوده مطالعاتی 1:100000نقشه زمین شناسی مقیاس : 5شکل 

یـک پدیـده    يشناسی و ژئوفیزیک محدوده مطالعاتی، این گودال نمی توانـد نشـان دهنـده   بر مبناي نقشه زمین 
چرا کـه سـاختارهاي آتشفشـانی     ،باشد (Maar)و یا مآر  (Caldera)آذرینی از قبیل یک دهانه انفجاري آتشفشانی 

 ساختار گـودالی شـکل،  همچنین این . (Grieve, 2006)یاد شده داراي ریشه عمیق آذرینی با چگالی باال می باشند 
چرا که شکل مقعر گودال بدون یک هسته نمکی نمایان شده است و جریـان   ،باشدوابسته به گنبدهاي نمکی نیز نمی

از طرفی ژئومورفولوژي . شعاعی چشمه هاي لبه گودال نیز نمی تواند نشان دهنده فرسایش هسته مرکزي گودال باشد
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اگرچـه در شـمال گـودال یـک سـپر      . یا فرآیندهاي کارستی نمـی باشـد   گودال یک ساختار ناشی از فرونشست زمین

اما فرآیند کارستی دایره اي شکل مثل دولین و پولژه فقـط بـر روي سـنگ هـاي کربناتـه بـا        ،تراوترنی دیده می شود
  .مطالعاتی صادق نیست يکه در مورد محدوده (Blair, 1986)رخ می دهد % 95خلوص باالتر از  يدرجه
  

  میدانی و نمونه برداري برداشت
کیلومتري در جایی که دشـت ریگـی و الواهـاي آتشفشـانی در      دهابتدا محیط بیرونی گودال از یک فاصله حدوداً 

این پهنه هاي ریگ دار از سنگ هاي شکسـته شـده   . خارجی شکل گرفته بود، مورد بررسی قرار گرفت يپیرامون لبه
کیلومتري در جنوب گودال، توده هـاي منفـرد و تخـت شـده اي پدیـد       ششبه فاصله ). a-7شکل ( اند پوشیده شده

وجـود تـوده هـاي آذرینـی مثـل      ). b-7شـکل  (باشند  (Dyke)آمده اند که به نظر می رسند بقایایی از دایک آذرینی 
این توده  يمورد مطالعه يدر منطقه .(Jones et al, 2002)بقایاي دایک در کنار ساختارهاي برخوردي معمول است 

در دوردسـت تـر،   . ها، با سنگ هاي بازالتی اولیوین دار شکسته و خردشده مربوط به پلئیستوسـن پوشـیده شـده انـد    
وجـود دارنـد کـه اثـرات فرسایشـی      ) قدیمی تر از پلئیستوسن(نواحی مرتفع شامل الواهاي آتشفشانی به سن میوسن 

تیز و پرشیب می باشند، در حالی که تپـه هـاي شـبه دایـک      این اراضی مرتفع داراي قلل. دهند ناچیزي را نشان می
ایـن ویژگـی منحصـر بـه فـرد      . پیش گفتـه در جنـوب گـودال از شـکل تخـت و همـوار شـده اي برخـوردار هسـتند         

ــی   ــودال م ــون گ ــک در پیرام ــند       ژئومورفولوژی ــوي باش ــوك ق ــک ش ــل از ی ــواج حاص ــورد ام ــانگر برخ ــد بی                توان
(French and Koeberl, 2010).  یـک   يبه خوبی نشان دهنـده بر طبق مشاهدات میدانی محیط درونی گودال نیز

بخـش  ). c-7شـکل  (باشـد  هاي گیـاهی نسـبتاً متـراکم مـی    تودهاي شکل بود که مملو از رسوبات حجیم با فرم دایره
در یـک   (Uplift)ی است که ممکن است مرتبط با باالآمدگی مرکـزي  یال نمایانگر یک اختالف ارتفاع جزمرکزي گود

هاي جاي گرفته در عمق بـا چگـالی   اگر چه در این بخش شواهدي دال بر سنگ). d-7شکل (ساختار برخوردي باشد 
 GPSوسـیله دسـتگاه   متري به  10-15زیاد، که از شواهد قطعی برخورد است، پیدا نشد، اما اختالف ارتفاع معنی دار 

ایـن یافتـه هـا    . از مرز فرونشسته لبه تا مرکز باالآمده گودال اندازه گیري شد که می تواند مـورد توجـه باشـد    1دستی
دو ک چاه اکتشافی به عمـق  مشاهده ی. هم کنترل و تأیید شد) 4(در شکل  DEMتوسط داده هاي پروفیل توپوگرافی 

لـذا مـا آثـار     ،نمک دار بـود  -از نهشته هاي آبرفتی آهن دارمتري در نزدیکی این برآمدگی نشان دهنده وجود انبوهی 
غربـی  البته در مجاورت لبه تخریب شده جنـوب . برخوردي خاصی چون برشیا و یا مواد مذاب در این چاه پیدا نکردیم

براي اي جمع آوري گردید که در ادامه ینهیک احتماالً ذوب شده با سطح آهاي کوچچندي از سنگ هايگودال، نمونه
آب شـور منحصـر بـه فـرد      يهمچنین در لبه هاي درونی گودال زیروکـی چنـدین چشـمه   . پتروگرفی استفاده گردید

. پدیدار شده اند که جریان هاي باریک شعاعی جانب به مرکز را با پوشش گیاهی نیمه متراکم و خطی شـکل داده انـد  
آن گونه هاي زیستی متراکم و متنوع شـوري پسـند در   با توجه به توپوگرافی گودالی شکل و نگهداشت رطوبتی باالي 

میان آن پدید آمده است که منجر به کنام سازي برخی گونه هاي جانوري در دل دشت ریگی و نمکی سمسـور شـده   
                                                      

متـر و خطـاي    سـه ، با آنتن داخلی و داراي خطاي موقعیـت  eTrex Vistaمدل  و Garminدستی مورد استفاده از شرکت  GPSدستگاه . 1
 . متربر ثانیه بود 1/0سرعت 
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وجود چشمه هاي آب شور متعدد در لبه هاي گودال نیز باعث شده تا در طول فصل مرطوب گـودال بـه شـکل    . است
تشکیالت این چشـمه هـاي   . شرایط اقلیمی خشک نمایان شود و اکوسیستم خاصی را ایجاد کندتاالب فصلی در میان 

بنابراین با توجه به سـاختارهاي  . آب شور، چندین شکستگی و میکروگسل احتمالی را در لبه گودال مدفون ساخته اند
از شـواهد ژئومورفولوژیـک    (Shatter Cone)مدفون شده ناشی از رسوبات تاالب فصلی، یافتن مخروط هـاي شکسـته   

  .  برخورد هم میسر نشد

 
سیماي ) cتوده آذرینی در جنوب گودال ) bدشت ریگی پیرامون گودال ) aتصاویري از بیرون و درون گودال زیروکی : 7شکل

  برجستگی مرکزي گودال) dفیزیکی درون گودال 

  
نمونه از سنگ هاي درون و بیرون گودال جمع آوري گردید و براي انجـام مطالعـات دقیـق سـنگ      ششدر نهایت 

بـه طـور   . چندین مقطع نازك زمین شناسی از نمونه هاي جمع آوري شده در گـودال، تهیـه شـد   ) پترولوژي(شناسی 
پیروکسین و گـاه   -الژیوکالزبا بافت پورفیري و کانی هاي پ) آندزیتی(مقدماتی نمونه هاي ما شامل سنگ هاي آذرین 
تواند ناشی از یک گرماي ناگهانی ون هورنبلندهاي برخی از مقاطع میاولیوین و فنوکریست بودند و سوختگی در پیرام

زیـادي در نهشـته هـاي آواري     سیلیکا به میـزان . باشندها داراي سیلیکا میدرصد مقاطع نمونه 30-35حدود . ندباش
بر روي یکی از نمونه هاي به دست آمـده   XRFارزیابی . (Reimold et al, 2005)می شود هاي برخوردي یافت گودال

غربی گودال متمرکز شد جایی که شکسـتگی و میکروگسـل هـاي احتمـالی متعـدد امکـان       از لبه تخریب شده جنوب
آزمـایش نشـان داد نمونـه    . (Senft and Stewart, 2009)یافتن نمونه اي با بیشترین شواهد برخورد را فراهم می کرد 

حـدوداً بـه    Fe2O3و اکسـید آهـن    CaO، آهک Al2O3، اکسید آلومینیوم SiO2مورد نظر ما داراي اجزاي سیلیکات 
درصد می باشد که در این میان میزان سیلیکات قابـل قبـول و میـزان اکسـیدهاي اصـلی       9و  10، %15، %50میزان 

مربوط به آهک نیز می تواند مربوط به فرآیندهاي تبلور % 10مقدار )). 1(جدول (آلومینیوم و آهن نیز معنی دار است 
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 -سنگی وابسـته بـه سـنگ هـاي بـازالتی      ينتایج پترولوژي انجام شده نشان دهنده. و دگرگونی به وقوع پیوسته باشد
 ان نشـ  XRFهمچنـین نتـایج آزمـایش    . اسـت ) از اجـزاي کمیـاب زمینـی   ( TiO2آندزیتی غنی از اکسید تیتـانیوم  

 )). 2(جدول (باشد نیز می Crو کروم  Co، کبالت Niوجود عناصر کمیاب گروه سیدروفیل شامل نیکل  يدهنده

 
  XRFانتخاب شده در آزمایش  يترکیب شیمیایی نمونه :1جدول 

MgO  MnO  Fe2O3  Al2O3  TiO2  SiO2  Composition  
5.03  0.14  8.69  15.13  1.02  50.13  Value (%)  
LOI SO3 P2O5 K2O Na2O CaO Composition  
1.79 3.71 0.22 0.68 3.59 9.86 Value (%)  

 
 XRFانتخاب شده در آزمایش  يمقادیر عناصر به دست آمده از نمونه :2جدول 

Zn  Cu  Ni  Co  Cr  V  Element  
233  175  277  173  572  434  Value (ppm)  
Ba Nb Zr Y Sr Rb Element  
327 24 301 30 3055 17 Value (ppm)  
Cl U Th Pb W Ce Element  

1058 N 2 63 4 51 Value (ppm)  
 

هـاي  با نمونه سنگ هاي مربوط به گـودال ما شباهت خوبی  يمحتواي مقادیر مربوط به گروه سیدروفیل در نمونه
         در غنـــا دارد (Bosumtwi)در فنالنـــد و بوســـومتوي  (Lappajärvi)برخـــوردي تأییـــد شـــده مثـــل الپاجـــاروي 

(Koeberl et al, 2007) . پی پی ام با مقادیر غلظت در نمونه هاي  572براي مثال غلظت کروم در این نمونه به میزان
شـواهد   يهمـه . (Reimold and Gibson, 2006)پی پی ام در نوسان است همخوانی دارد  700تا  6برخوردي که بین 

شناسـی و سـنگ شناسـی رویـارویی مـا بـا یـک گـودال برخـوردي           ژئومورفولوژیکی، توپوگرافیکی، ژئوفیزیکی، زمین
احتمالی را امکان پذیر ساخته است با این حال نتایج به دست آمده امکـان تأییـد قطعـی برخـوردي بـودن گـودال را       

 . مشروط به بررسی ها و یافتن نمونه هاي جدیدتر می سازد که در آینده پیگیري خواهند شد
  

  نتیجه گیري و پیشنهادها
عـالوه بـر   . مورفولوژي گودالی شکل ساختار مورد مطالعه به طور کامل و با اختالف ارتفاع مشخصی، مشهود اسـت 

نشان داد که در چهار جهت مختلف، عالوه بر ساختار گودالی شـکل   DEMاین استخراج پروفیل هاي توپوگرافیکی از 
داده هاي ژئوفیزیک هوابرد نیز وجود یـک سـاختار    .با لبه هاي برآمده، برجستگی مرکزي نیز به وضوح دیده می شود

دایره اي شکل با بی هنجاري گرانشی منفی را به شکل متمرکز بر روي این ساختار نشان داد کـه ایـن موضـوع خـود     
ایـن گـودال بـا پوشـش رسـوبات حجـیم       . یکی از شواهد ارزشمند در ارزیابی گودال هاي برخوردي به شمار مـی رود 
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اهري خود شباهتی به یک ساختار آتشفشانی نـدارد و بـا توجـه بـه شـرایط زمـین شناسـی آن و        آبرفتی و سیماي ظ
ن پدیـده  میوسن می توان گفت که سن زمین شناسی ایـ  -پلئیستوسن يقرارگیري نهشته هاي آبرفتی بر روي زمینه

وره کـواترنر قابـل تخمـین    در حـدود د  (Masaitis, 2006)هاي مشابه مثل بارینگر در آمریکا در مقایسه با سایر گودال
آندزیتی غنی از اکسید تیتـانیوم   -سنگی وابسته به سنگ هاي بازالتی ينتایج پترولوژي انجام شده نشان دهنده. است

TiO2 )است که داراي مقادیر معنی داري از اجزاي سیلیکات، اکسید آلومینیـوم، کربنـات و   ) از اجزاي کمیاب زمینی
وجود عناصر کمیاب گروه سیدروفیل شامل نیکـل   ينشان دهنده XRFایج آزمایش همچنین نت. اکسید آهن می باشد

Ni کبالت ،Co  و کرومCr رویـارویی مـا بـا یـک گـودال       يشواهد به دست آمده نشـان دهنـده   يهمه. نیز می باشد
سـنگ  ،شهابتوان گفت که این منطقه اولین گودال احتمالی حاصل از برخورد  لذا امروز می ،برخوردي احتمالی است

برداشت هاي میدانی هم عـالوه بـر ابعـاد زمـین     . در ایران است و از این رو ارزش علمی و حفاظت محیط زیستی دارد
شناسی، ارزش اکولوژیکی گودال را نشان می داد که گونه هاي زیستی متراکم و متنوع شـوري پسـند، وجـود چشـمه     

امید مـا بـر ایـن    . فصلی در محل گودال بخشی از آن بود هاي آب شور متعدد در لبه هاي گودال و شکل گیري تاالب
 يجدید علمـی در اسـتان و بسـط توسـعه     يگیري زمینه است تا اثرات تحقیقات بیشتر در این منطقه منجر به شکل

باید اذعان داشت که استان سیستان و بلوچستان به دلیل وجـود  . پایدار امنیتی و اقتصادي و زیست محیطی آن گردد
سـنگی ایـران، یکـی از    آتشفشانی، گلفشان ها، چشمه هاي گسلی و اینک اولین اثر احتمالی برخـورد شـهاب   انواع آثار
  . هاي ژئوتوریسم و ژئومورفوتوریسم کشور به شمار می آید ترین سایتبزرگ
  

  تقدیر و تشکر
انم اقـدس  موضوع این مقاله، محصول تشویق ها و نگاه هاي پرمحبت مادر عزیزمـان مرحومـه مغفـوره حاجیـه خـ     

این مقاله را از صمیم قلب نثار روح پرفتوحش می کنیم و آرامش ابدي و علـو درجـات معنـوي او را    . سراجی بود نسل
   .در سراي حق، از خداوند متعال مسألت می کنیم
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