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خالصه
در این مطالعه به بررسی مقادیر ایزوتوپ سولفور  (34S) 93در تعداد  1دهنه چشمه گوگردی در استان خوزستان پرداخته شده است .این چشمه
های گوگردی در بخشهای شمالی استان خوزستان در زون زاگرس چین خورده قرار دارند .پس از انجام نمونه برداری از چشمه های موجود،
آنالیز آنها با روش استاندارد ارائه شده توسط  USGSانجام گردید .جهت تشخیص منشاء ایزوتوپ سولفور ،حوضه آبریز هر چشمه با استفاده مدل
رقومی ارتفاعی مشخص شده و واحدهای زمین شناسی موجود شناسایی شده است .با توجه به حدود مقادیر ایزوتوپ سولفور  93در واحدهای
مختلف زمین شناسی و با مقایسه مقادیر ایزوتوپ سولفور اندازه گیری شده در چشمه های گوگردی مورد مطالعه و مقادیر اندازه گیری شده قبلی
توسط سایر محققین مشخص گردید که منبع سولفور موجود در چشمه ها عموما انحالل الیه های تبخیری سازندهای گچساران ،میشان و آغاجاری
می باشد.
کلمات کلیدی :ايزوتوپ سولفور  ،33چشمه های گوگردی ،غنی شدگی ،تهی شدگیVCDT ،

 .1مقدمه
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عنصر گوگرد دارای  81پروتون و  81الکترون و بر اساس تعداد نوترونهای آن دارای  81ایزوتوپ می باشد که چهار ایزوتوپ آن شامل S , S
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 ,34Sو  ، 36Sبه ترتیب با فراوانی  2/59 ،3/18 ،19/21و  2/21درصد فراوانی ،پایدار است.
 32Sو  34Sبه ترتیب دارای  81و  81نوترون ،دو تا از مهمترین و فراوانترین ایزوتوپهای گوگرد بوده و علیرغم خواص فیزیکی یکسان اتم
 34Sحدود  1/19درصد از  32Sسنگین تر می باشد (به خاطر وجود دو نوترون اضافی) .بر این اساس در طول یک واکنش شیمیایی این دو ایزوتوپ به
صورت جزئی دارای رفتاری متفاوت می باشند.
در میان ایزوتوپهای گوگرد 35S ،نیمه عمری حدود  15/1روز داشته و از کاربرد محدودی در مطالعاتی پیرامون منشا پیدایش آب وآب
شناسی برخوردار می باشد .سایر ایزوتوپهای رادیواکتیوگوگرد دارای نیمه عمر بسیار کوتاهی بوده و کاربرد آنها در مطالعات آب شناسی مقدور نمی
باشد .د رمقابل به خاطر واکنش پذیربودن گوگرد و اختالف نسبتا باالی بین جرم ایزوتوپهای آن ،از این اختالف وزن به عنوان یک معیار قابل اتکا در
بسیاری از محاسبات استفاده می شود .در مطالعات ایزوتوپی ،میزان نسبت ایزوتوپ سنگین به سبک ( )34S/32Sدر نمونه با مقدار این نسبت در
استاندارد
( )(Vienna Canyon Diablo Troilite)= VCDTمقایسه و به صورت  δ Sتعریف می شود (رابطه :)8
34
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که در آنδ :؛ مقدار ایزوتوپ بر حسب یک در هزار (پر میل)R ،؛ نسبت فراونی ایزوتوپهای سنگین به سبک میباشدx ،؛ بر نمونه داللت
دارد و std؛ بیانگر استاندارد مرجع می باشد.
.2

مقادیر  34Sدر طبیعت
34

مقادیر ایزوتوپ سولفور (در این بررسی منظور از ایزوتوپ سولفور همان  Sمی باشد) در انواع محیط های طبیعت و در انواع لیتولوژی های زمین
شناسی بین  -50‰ VCDTتا  +50‰ VCDTمی باشد(شکل .)8ا لبته در برخی موارد نادر مقادیر بیشتر یا کمتر از این مقدار نیز گزارش شده است
).(Krouse,1991
در حال حاضر مقدار ایزوتوپ سولفور موجود در اقیانوسها حدود  +20‰می باشد اما در طی زمانهای زمین شناسی دارای تغییراتی بوده
است به طوریکه در اوایل مزوزوئیک مقدار این ایزوتوپ در اقیانوسها برابر با  +10‰و در اوایل پالئوزوئیک مقدار آن برابر با حدود  +30‰تخمین
زده شده است ).(USGS, 2005
همانطور که در شکل ( -8ب) مشاهده می گردد رسوبات تبخیری نسبت به سایر واحدهای زمین شناسی از مقادیر ایزوتوپ سولفور باالتری
برخوردار می باشند و در آنها همیشه غنی شدگی ایزوتوپی ( (Enrichmentقابل مشاهده می باشد .به غیر از واحدهای تبخیری و خارج از مبحث
انواع لیتولوژیهای زمین شناسی تنها آب دریا و باران و برف می باشند که در آنها همیشه غنی شدگی وجود دارد.
به طور کلی تغییرات مقدار ایزوتوپ سولفور توسط دو فرایند اصلی کنترل می گردد ) 8 :احیاء سولفات و تبدیل آن به سولفید توسط
باکتریهای بی هوازی یکی از فرایندهای تاثیرگذار بر روی تهی شدگی یا غنی شدگی ایزوتوپ سولفور می باشد که نتیجه آن غنی تر شدن سولفات
باقیمانده نسبت به ایزوتوپ سولفور می باشد ) ،(Sumrall, 2009و  )1سایر واکنشهای شیمیایی که سبب تجمع ایزوتوپ سولفور در ترکیب با درجه
اکسیداسیون باالتر می شود .در این خصوص میتوان به رابطه ( )1و ( ) 9اشاره نمود که در آنها تبادالت بین انواع ایزوتوپهای سولفور در ترکیبات
اکسیدی و احیایی نشان داده شده است.
()1
()9

H234S + 32SO2 <=> H232S + 34SO2
)]K= ([34SO2]/[ 32SO2]) / ([H234S]/[ H232S

شکل ( )1تاثیر دما بر روی ثابت تعادل ( )Kسیستم  SO2 - H2Sرا نشان داده می دهد K .در دمای  122درجه کلوین حدود  8/2213می
باشد .بیشتر بودن مقدار ثابت تعادل از مقدار یک نشان دهنده تجمع ایزوتوپ  34Sدر فاز اکسیدی می باشد و همین موضوع باعث شده است که مقدار
 34Sدر  SO2حدود  6.4‰سنگین تر (یا غنی تر) نسبت به  H2Sباشد .همانطور که در این شکل مشاهده می گردد در دماهای کمتر از  122درجه
کلوین مقدار جدایش ) (Partitioningدارای رابطه مستقیم با دما و از دمای  122درجه کلوین به باال دارای رابطه معکوس با دما می باشد .مقادیر
ثابت تعادل در دماها و فازهای تعادلی مختلف در جدول ( )8آمده است.
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شکل  -1مقادير ايزوتوپ سولفور الف) در محیطهای مختلف ( ،)After Krouse, 1991 and Sharp, 2007ب) در واحدهای مختلف زمین
شناسی )(Thode, 1971

قابل ذکر است که در یک سیستم فعال و در حال واکنش تغییر نسبت ایزوتوپی در واکنش دهنده ها و محصوالت با گذشت زمان بستگی به
مقدار و حجم واکنش دهنده ها دارد ) .(Bigeleisen & Wolfsberg, 1958در یک سیستم باز با گذشت زمان تغییری در مقدار ایزوتوپی
واکنش گرها رخ نداده و تقریباً این نسبت ایزوتوپی ثابت می ماند .اما در یک سیستم بسته که با مقدار مشخصی از واکنش گرها روبرو هستیم با گذشت
زمان نسبت ایزوتوپی واکنش گرها و محصوالت تغییر می نماید (آدابی .)8912 ،شکل ( )9چگونگی کاهش شیب خط تهی شدگی سولفید با کاهش
مقدار سولفات را نشان می دهد .بنابراین بایستی به این مهم توجه داشت که مقدار جدایش بین فاز سولفات و سولفید در طبیعت بستگی به درجه تکامل
واکنش مربوطه دارد ).(Mitchell et al., 1992
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شکل  -2تغییرات مقدار جدايش ايزوتوپ سولفور با دما در دو فاز دی اکسید سولفور و سولفید هیدروژن
جدول  -1ثابت تعادل برخی از واکنشهای تبادل ایزوتوپی سولفور )(from Tudge & Thode,1950

شکل  -3تغییرات  δ 34Sدر سولفات باقیمانده و سولفید تولید شده در حالیکه  32SO42-حدود  1/423سريعتر از

34SO 24

احیاء می گردد.
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.3

موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

چشمه های گوگردی مورد بررسی در این مطالعه به تعداد  1دهنه در استان خوزستان قرار دارند .تمامی نقاط آنالیز شده در نیمه شمالی استان در
ارتفاعات شمال شهرهای اندیمشک ،مسجد سلیمان ،رامهرز و بهبهان قرار دارند (شکل .)3از نگاه زمین ریخت شناسی سه رخساره مورفولوژیک در
استان خوزستان :رخساره کوهستانی که درشمال خاور استان قرار دارند و نمونه های مورد بررسی همگی در این بخش کوهستانی قرار دارند .رخساره
تپه ماهوری که نواحی پیرامون دزفول ،رامهرمز و اهواز را زیر پوشش دارند و رخساره دشت های آبرفتی و پهنه های سیالبی که زمینهای واقع در
جنوب اهواز تا سواحل خارج فارس را در برگرفته است ،حاکم است (آقانباتی.)8919 ،
از نظر ساختاری استان خوزستان در زون زمین ساختی -رسوبی زاگرس واقع است .بخش کوهستانی از توده های چین خورده یکپارچه
تشکیل شده است و غالب نمونه های مورد بررسی در این زون ساختاری قرار گرفته است .با تکیه بر سه عامل لیتولوژی ،تکتونیک و سن سازندهای
زمین شناسی ،رخنمونهای سنگی استان را می توان به دو واحد تکتونواستراتیگرافی)8 :ردیف های دریایی ژوراسیک -کرتاسه که رخساره حوضه تتیس
جوان را دارند و عموماً در هسته تاقدیسها و دریک راستای عمومی شمال باختری  -جنوب خاوری برونزد دارند)1 ،توالیهای همزمان با کوهزائی آلپی
که سن سنوزوئیک دارند و خاصه های آن معرف نهشته های انباشته شده در یک دریای پسرونده به سمت جنوب است ،تقسیم کرد (مطیعی.)8953 ،
واحدهای زمین شن اسی موجود در حوضه آبریز چشمه های مورد بررسی همگی در بر گیرنده رسوبات سنوزوئیک می باشند.

شکل  -3نقشه زمین شناسی استان خوزستان و محل های نمونه برداری

.4

روش اندازه گیری مقدار ایزوتوپ سولفور ()34S

روش اندازه گیری ایزوتوپ سولفور بر اساس  CF-IRMSمی باشد که با استفاده از اندازه گیری گاز  SO2متصاعد شده از نمونه مورد نظر و مقایسه
آن با مقدار ایزوتوپ گاز استاندارد تهیه شده در آزمایشگاه ،میزان ایزوتوپ سولفور مشخص می گردد (شکل .)9در این روش ابتدا توسط دستگاه
تجزیه عنصری ) (Elemental Analyzerنمونه های آب به گاز تبدیل شده و سپس این گاز توسط گاز هلیوم به دستگاه اسپکترومتر جرمی منتقل
می گردد .توضیحات کامل در خصوص این روش در دستورالعمل ارائه شده توسط  USGSارائه گردیده است ).(USGS, 2006
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شکل  -9مراحل مختلف اندازه گیری ايزوتوپ سولفور با روش CF-IRMS

 .5مقادیر ایزوتوپ  34Sنمونه ها
همانطور که اشاره گردید نمونه های آب مورد بررسی ،از تعدادی چشمه های گوگردی موجود در بخشهای شمالی استان خوزستان واقع در زون
زاگرس چین خورده جمع آوری شده است .چشمه های گوگردی ،چشمه هایی می باشند که در آب آنها هیدروژن سولفور آزاد یا هیدروسولفور یا هر
دوی آنها وجود دارد و منشاء گوگرد موجود در این چشمه ها میتواند عوامل مختلفی از جمله زمین شناسی ،جوی ،دریایی و غیره باشد .تعداد نمونه
های آنالیز شده در این بررسی برابر با هشت نمونه می باشد که مقادیر ایزوتوپ سولفور اندازه گیری شده آنها در جدول ( )1و شکل ( )1نشان داده شده
است.
همانطور که در شکل ( )1مشاهده می گردد حداقل  δ Sبرابر با  19.3‰در نمونه  S4و حداکثر آن  30.5‰می باشد که در نمونه S5
34

اندازه گیری شده است .مقایسه مقدار متوسط ایزوتوپ سولفور اندازه گیری شده در چشمه های گوگردی مورد مطالعه ( )23.7‰با مقدار آن در سایر
محیطهای طبیعی (مقایسه با شکل  ) 8می توان به نزدیکی مقدار متوسط اندازه گیری شده به مقدار ایزوتوپ سولفور اندازه گیری شده در سنگهای
تبخیری پی برد .به عبارت دیگر محتوای ایزوتوپی سنگهای تبخیری بر روی محتوای ایزوتوپی آب چشمه ها تاثیر به سزایی داشته است .جهت اطمینان و
بررسی بیشتر ابتدا با استفاده از مدل رقومی ارتفاع محدوده حوضه آبریز هر چشمه تعیین و سپس واحد زمین شناسی موجود در حوضه آبریز باالدست
چشمه های گوگردی با استفاده از نقشه های زمین شناسی مشخص شده است که نتایج آن در جدول ( )1ارائه گردیده است .همانطور که در این جدول
مشاهده می شود در حوضه های آبریز چشمه های مورد بررسی واحدهای زمین شناسی وجود دارند که در آنها الیه های تبخیری عموماً به شکل میان
الیه یا بخشی از سکانس رسوبی رخنمون دارند.
.6

نتیجه گیری
34

جهت بررسی بیشتر در خصوص مقاد یر ایزوتوپ سولفور عالوه بر اشکال ارائه شده در بخشهای قبلی ،تغییرات مقادیر ایزوتوپ  Sموجود در
سولفات در طی زمانهای زمین شناسی در دریاهای قدیمه و در انواع محیطهای تبخیری در شکل ()5

نشان داده شده است

).(Clark and Fritz, 1997 , Hoefs, 2008
واحدهای زمین شن اسی تبخیری در محدوده حوضه آبریز چشمه های گوگردی شامل گچساران ،میشان و آغاجاری می باشد .در واحد زمین
شناسی گچساران الیه های تبخیری با ضخامت نسبتا قابل توجه قابل مشاهده بوده و در میشان و آغاجاری این الیه ها از ضخامت و پیوستگی کمتری
برخوردار می باشند (برداشت شخصی با توجه به بازدیدهای میدانی انجام شده در بخشهای مختلف زاگرس چین خورده) .این رسوبات در زمان نئوژن
تشکیل شده اند و مقدار ایزوتوپ سولفور آنها مطابق با الیه های تبخیری در زمان ترشیری می باشند (شکل  .)1قابل ذکر است که دریای دیرینه در
مقادیر ایزوتوپ سولفور از نوسان برخوردار می باشند ).(Khademi et al., 1997
اندازه گیری ایزوتوپ سولفور در تبخیریهای دریایی (عمدتاً ژیپس) نشان دهنده افزایش مقدار این ایزوتوپ از حدود  13.5‰در کرتاسه
پائینی

تا

حدود

22‰

در

میوسن

میانی

و

کاهش

نسبی

آن

از

میوسن

میانی

تا

عهدحاضر

می

باشد

).(Claypool et al., 1980
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شکل  -1مقادير ايزوتوپ سولفور اندازه گیری شده در نمونه ها

جدول  -2واحدهای زمین شناسی موجود در حوضه آبریز چشمه های گوگردی نمونه برداری شده
زمین شناسی

شماره نمونه

چشمه درآبرفت و در حوضه آبریز آن میشان ،بنگستان و آسماری

S1

چشمه درمرزگچساران و آسماری

S2

چشمه در مرز آبرفت و آسماری و در حوضه آبریز آن گچساران

S3

چشمه در آغاجاری و در حوضه آبریز آن بختیاری و گچساران

S4

چشمه درگچساران و در حوضه آبریز آن میشان و گچساران

S5

چشمه تماما در گچساران و در حوضه آبریز آن هم گچساران

S6

چشمه درگچساران و در حوضه آبریز آن میشان و آغاجاری

S7

کنتاکت پابده گورپی و گروه بنگستان

S8

شکل  -1ترکیب  δ 34Sو  δ 18Oانواع محیطهای تبخیری )(Clark &Fritz,1997

همانطور که در شکل ( ) 1مشاهده می گردد دریاهای نئوژن که در آن سازندهای تبخیری موجود در حوضه آبریز باالدست چشمه های
گوگردی مورد مطالعه نهشته شده است غالباً دارای ایزوتوپ سولفور  20‰تا  26‰می باشند و این مهم نشان دهنده این واقعیت می باشد که
سولفور موجود در چشمه های گوگردی منطقه عموما از انحالل نهشته های تبخیری منطقه حاصل شده اند .مقادیر نسبتا باالتر  δ 34Sدر آب های
گوگردی منطقه میتواند نشان دهنده محیط نسبتا بسته در زمان تشکیل سازند گچساران و سایر واحدهای تبخیری باشد به طوریکه سبب افزایش میزان
ایزوتوپ سولفور در الیه های تبخیری نهشته شده باشد.
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(Prokoph et al., 2008)  تغییرات مقادير ايزوتوپ سولفور در درياهای قديمه-8 شکل
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