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چشمه نفتی ده نفت در ناحيه رودان در شمال شرق بندرعباس واقع شده است و به لحاظ موقعيت زمين شناسی 
خارج از حوضه نفتی زاگرس و در ناحيه گذر از زاگرس به مکران قرار دارد. مطالعه ژئوشيميايی چشمه نفتی رودان، 
اطالعات مفيدی درباره امکان وجود ذخاير هيدروکربوری در رسوبات زيرسطحی، در مرز دو منطقه زاگرس و مکران 
در اختيار می گذارد. هدف از مطالعه کنونی يافتن سنگ منشأ احتمالی چشمه نفتی رودان است. بر اساس داده های 
بايومارکری، چشمه نفتی رودان در مراحل باالی بلوغ حرارتی )اوج پنجره نفتی( قرار دارد و از سنگ منشأ شيلی-

دريايی توليد شده است. هم چنين مقادير انديس اولينان و نسبت استران های C28/C29 نشان می دهند سن سنگ 
مادر آن به دوران سوم زمين شناسی بازمی گردد. بر اساس مقياس ارائه شده توسط ونگر و همکاران، درجه تخريب 
چشمه نفتی رودان شديد است. با توجه به نتايج حاصل از مطالعات ژئوشيميايی و اطالعات زمين شناسی، از ميان 
واحدهای سنگ چينه ای دوران سوم، سازند پابده به سن پالئوسن- ائوسن به عنوان سنگ مادر احتمالی چشمه نفتی 
رودان پيشنهاد می شود. اين سازند در کوه خوش، با قرار گرفتن در عمق تدفين باال در اثر راندگی گسل زندان، به 
مراحل باالی بلوغ حرارتی رسيده است. تراوش نفت به همراه آب در چشمه نفتی رودان، به طور هيدروديناميکی از 

طريق کوه خوش تغذيه می شود.
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چشمه های نفتی، اولین جستجوگران نفت را به ساختارهای زمین شناسی 
زیرس��طحی که دارای پتانس��یل هیدروکربنی بوده اند، راهنمایی کرده اند. 
بس��یاری از میادین نفتی جهان به وس��یله ظهور نفت و گاز در نزدیکی قله 
طاقدیس ها و یا گنبدهای نمکی ش��ناخته ش��ده اند]1[. ام��روزه نیز مطالعه 
چش��مه های نفتی یکی از گام های مهم در اکتش��اف ذخایر هیدروکربنی 
به شمار می رود. در ایران چش��مه های نفتی متعددی به ویژه در بخش های 
جن��وب و جنوب غرب کش��ور وجود دارن��د. در ناحی��ه رودان واقع در 
شمال شرق بندرعباس، تعدادی چشمه های نفت و گاز گزارش شده اند ]2[. 
این چشمه ها می توانند در ارتباط با مخازن هیدروکربوری ناشناخته در این 
ناحیه باش��ند. یکی از این چشمه های نفتی، چشمه نفتی "ده نفت" واقع در 
غرب رودخانه رودان اس��ت که در نوش��تارها از آن با نام "چش��مه نفتی 
رودان" یاد می ش��ود. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه زمین شناس��ی و 
ژئوش��یمیایی این چش��مه نفتی جهت یافتن اطالعاتی پیرامون سنگ منشأ 
احتمالی آن اس��ت. تا پیش از مطالعه حاضر دو مطالعه دیگر یکی توس��ط 
گروه  تحقیقاتی ش��رکت  ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن1  و دیگری توسط 
شرکت نفتی Statoil، بر روی چشمه نفتی رودان صورت گرفته]3[و]4[، 
اما همچنان منشأ چشمه نفتی رودان و چگونگی تشکیل آن ناشناخته مانده 
است. در این مطالعه سعی شده است تا با تلفیق نتایج مطالعات ژئوشیمیایی 
و زمین شناسی، اطالعاتی در مورد سازند منشأ و نحوه شکل گیری چشمه 

نفتی رودان استخراج شود.
در راس��تای اه��داف یاد ش��ده در تاریخ 92/12/11 بازدی��د میدانی از 
ناحی��ه رودان صورت گرفت. ضمن بازدید از محل چش��مه نفتی ده نفت 
و مش��اهده شرایط زمین شناسی حاکم در حوالی آن، نمونه هایی از چشمه 
نفت��ی جمع آوری گردید. در ادامه، آنالیزه��ای کروماتوگرافی گازی2  و 
کروماتوگراف��ی گازی- طیف س��نجی3  جرمی ب��ر روی نمونه های نفتی 
انجام ش��د و نتایج به دس��ت آمده با نتایج قبلی مقایس��ه گردید. بر اس��اس 
داده های بایومارکری، بلوغ حرارتی و میزان هوازدگی چشمه نفتی رودان 
و ویژگی های سنگ شناس��ی، محیط رسوبی و سن سنگ منشأ آن، مورد 

بررسی قرارگرفته است. 

1- موقعيت زمين شناسی
ناحیه رودان به لحاظ زمین شناس��ی در ناحیه گذر از زاگرس به مکران 
قرار دارد)ش��کل-1(]5[. شواهد مختلفی در این ناحیه نشان می دهند یک 
راندگی وسیع در امتداد گسل میناب-زندان رخ داده است ]2[. این سیستم 
گس��لی مرز سنگ شناس��ی بین زاگرس و مکران را تشکیل می دهد ]5[. با 
توجه به مشاهدات متعدد از حضور هیدروکربن در سطح و مهاجرت آن، به 

نظر می رسد این راندگی موجب تشکیل تله های نفتی در فرودیواره گسل 
زندان ش��ده باشد ]2[. یکی از مهم ترین مش��اهدات سطحی هیدروکربور 
در ناحیه، چش��مه نفتی رودان است. با مقایسه و بررسی ستون چینه شناسی 
دو ناحیه زاگرس و مکران می توان گفت منش��أ این نفت باید در رسوبات 
حوضه زاگرس باشد زیرا در ناحیه مکران سنگ منشأ مولد هیدروکربور 
وجود ندارد]6[. کوه خوش در انتهای جنوب شرقی حوضه زاگرس و در 
نزدیکی چشمه نفتی رودان قرار دارد و دارای توالی پیوسته ای از رسوبات 
کامبرین تا میوس��ن پایانی است]2[. از س��ویی دیگر، چندین سنگ منشأ 
شناخته ش��ده در حوضه نفتی زاگرس ازجمله سیاهو، سرچاهان، کژدمی، 
گورپ��ی و پابده در آن حضور دارند که می توانند گزینه های احتمالی در 

ردیابی سنگ منشأ چشمه نفتی رودان باشند.
نمونه های سنگی اطراف چش��مه نفتی دارای آثار دگرگونِی مکانیکی 
درمقیاس ماکروس��کوپی و میکروس��کوپی هس��تند. با توجه به مش��اهده 
چین ه��ای جناغی و خوابیده و آثار دگرگونی مکانیکی، راندگی حاصل 
از گس��ل تراس��تی زندان- میناب در این تغییرات مؤثر بوده است. مطالعه 
میکروس��کوپی نمونه های س��نگی مح��ل تراوش نفت نش��ان می دهد که 
س��نگ میزباِن چشمه نفتی رودان مادس��تون  و گل سنگ  سیلیسی با درجه 

دگرگونی پایین است.

2- روش های انجام مطالعه 
در ای��ن مطالعه پس از بازدید از محل چش��مه نفت��ی رودان، نمونه هایی 
از نفت در حال نش��ت جمع آوری گردید. س��پس، در آزمایش��گاه، آنالیز 
کروماتوگرافی گازی بر روی برش اش��باع و آنالیز کروماتوگرافی گازی-

طیف س��نجی جرمی بر روی برش اش��باع و آروماتیک نمونه چش��مه نفتی 
رودان انجام ش��د. جهت انجام مطالعات تکمیل��ی، از نتایج آنالیز ایزوتوپ 
کربن چشمه نفتی رودان در گزارش شرکت Statoil نیز استفاده شده است.

1  موقعیت زمین شناسی چشمه نفتی رودان ]7[

3 
 

مكانيكي درمقياس ماكروسكوپي و ميكروسكوپي  هاي سنگي اطراف چشمه نفتي داراي آثار دگرگونيِنمونه
و آثار دگرگوني مكانيكي، راندگي حاصل از گسل هاي جناغي و خوابيده اهده چينمش هستند. با توجه به

تراوش هاي سنگي محل مطالعه ميكروسكوپي نمونهتغييرات مؤثر بوده است.  ميناب در اين -تراستي زندان
سيليسي با درجه دگرگوني  سنگو گل چشمه نفتي رودان مادستون سنگ ميزبانِكه دهد نشان مي نفت

  يين است.پا

 هاي انجام مطالعه روش-2

آوري گرديد. هايي از نفت در حال نشت جمعدر اين مطالعه پس از بازديد از محل چشمه نفتي رودان، نمونه
سنجي طيف-و آناليز كروماتوگرافي گازيكروماتوگرافي گازي بر روي برش اشباع آناليز  آزمايشگاه،در  ،سپس

نمونه چشمه نفتي رودان انجام شد. جهت انجام مطالعات تكميلي، از  جرمي بر روي برش اشباع و آروماتيك
  نيز استفاده شده است. Statoilنتايج آناليز ايزوتوپ كربن چشمه نفتي رودان در گزارش شركت 

چشمه نفتي رودان   گسل زندان    كوه خوش 

 
   ]7[ شناسي چشمه نفتي رودانموقعيت زمين - 1شكل 

 نتايج -3

  هاي نرمال و ايزوپرنوئيدهاوزيع آلكانت -1- 3

شود و تعداد محدودي ديده مي UCM5مربوط به  4رام گازي چشمه نفتي رودان الگوي برآمدگيدر كروماتوگ
با وجود  .]8[اندشده 6هايي است كه دچار هوازدگياند. اين ويژگي مربوط به نفتها شناسايي شدهاز پيك

                                                            
4 Hump  
5 Unresolved complex mixture  
6 Weathering  



73

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 127 / مهر ماه 1394

3- نتايج 
3-1- توزيع آلكان های نرمال و ايزوپرنوئيدها

در کروماتوگرام گازی چش��مه نفتی رودان الگوی برآمدگی4  مربوط 
به UCM5  دیده می ش��ود و تعداد محدودی از پیک ها شناسایی شده اند. 
این ویژگی مربوط به نفت هایی اس��ت که دچار هوازدگی6  ش��ده اند]8[. 
با وج��ود تأثیر هوازدگی، تعدادی از آلکان ه��ای نرمال با وزن مولکولی 
پایی��ن (C13 ،C14  و C15) ب��ه میزان قابل توجهی در نمون��ه حضور دارند. 

ایزوپرنوئیدهای پریس��تان7  و فیتان8  نیز تقریب��اً از بین رفته اند به طوری که 
مق��دار عددی ب��رای مس��احت پیک های مرب��وط به آن ها اعالم نش��ده 
است )شکل-2(. درجه تخریب چشمه نفتی رودان در رده بندی ارائه شده 

توسط Wenger و همکاران ]9[ معادل شدید9  است.

  3-2- بلوغ حرارتی چشمه نفتی رودان
می��زان بایومارکرهای یک م��اده آلی عموماً با افزای��ش بلوغ حرارتی 
کاهش می یابد به گونه ای که نفت های بس��یار سبک، مقادیر بسیار اندکی 
بایومارکر قابل شناس��ایی دارن��د ]8[. در مورد نمونه نفتی مورد بررس��ی، 
اس��تران ها و ترپان ها دارای فراوانی کمی هستند. با توجه به اینکه تعدادی 
از ترکیب��ات آل��کان  نرمال همچنان در ترکیب نمونه چش��مه نفتی رودان 
حضور دارند، این فراوانِی اندک در نتیجه ي تخریب زیس��تی نیست بلکه 
در نتیجه ي بلوغ باال ایجاد ش��ده است. جدول-1 پارامترهای بایومارکرِی 
اندازه گیری ش��ده در این مطالعه و مطالعات قبلی، برای تعیین بلوغ چشمه 

نفتی رودان را نمایش می دهد.
نم��ودار ββ/(αα+ββ) در مقاب��ل)20S/(20S+20R برای اس��تران های 
C29، جه��ت توضیح بلوغ حرارتی س��نگ های منش��أ و نفت ه��ا کاربرد 

دارد)ش��کل-3(]10[. ش��کل-3 )الف(، برای کنترل یک پارامتر بلوغ در 
براب��ر دیگری نیز کارب��رد دارد. مثاًل وقتی داده ی مرب��وط به یک نفت با 
فاصله از خط روند در شکل-3 )الف( قرار گرفت، به دلیل عدم هم خوانی 
دو پارامت��ر بل��وغ، نمونه باید دوباره آزمایش ش��ود. ای��ن عدم هم خوانی 
می توان��د گاهی به دلیل خطاهای تجزیه ای و یا کیفیت پایین نمونه باش��د. 
با ترس��یم مقادیرββ/(αα+ββ) و 20S/20S+20R بر اس��اس داده های سه 
ش��رکت یاد شده در ش��کل-3 )الف(، مش��خص گردید که فقط مقادیر 
به دس��ت آمده از داده های شرکت Statoil از خط روند تبعیت می کنند و 
به همین خاطر قابل اعتمادتر هس��تند. به این ترتیب، برمبنای نتایج شرکت 
Statoil، نمون��ه مورد مطالع��ه در مراحل باالی بلوغ و در اوج پنجره نفتی 

قرار دارد)شکل-3 )ب((. 
نس��بت )دیااستران+استران(/دیااس��تران، جه��ت تعیین درج��ه بلوغ و 
شناسایی لیتولوژی سنگ مادِر مولد نفت مورد استفاده قرار می گیرد. این 
نس��بت بعد از اوج پنجره نفتی، به طور چش��مگیری افزایش می یابد]10[. 
مقدار به دس��ت آمده برای این نس��بت در هر س��ه مطالعه تقریباً برابر 0/7 

2  نتیجه آنالیز كروماتوگرافی گازی چشمه نفتی رودان الف( در این مطالعه 
بــرای جزء اشــباع ب( نتیجه مطالعــه Statoil برای كل نفــت و ج( نتیجه 

مطالعه JOGMEC بر ای جزء اشباع    

4 
 

ميزان قابل توجهي در  به )15Cو  13C، 14C (هاي نرمال با وزن مولكولي پايينتأثير هوازدگي، تعدادي از آلكان
مقدار عددي  كهطوريبهاند از بين رفته قريباًنيز ت 8و فيتان 7ايزوپرنوئيدهاي پريستاننمونه حضور دارند. 
چشمه نفتي رودان در تخريب  درجه .)2(شكل ها اعالم نشده استهاي مربوط به آنبراي مساحت پيك

  است. 9شديدمعادل  ]9[و همكاران Wengerارائه شده توسط بندي رده

 

  

 
 ءبراي جز ان الف) در اين مطالعهرودگازي چشمه نفتينتيجه آناليز كروماتوگرافي - 2شكل 

 ءاي جزبر JOGMEC نتيجه مطالعه و ج) نفتبراي كل Statoil نتيجه مطالعه اشباع ب)
  اشباع

                                                            
7 Pristane 
8 Phytane  
9 Heavy  

 (الف)

 (ب)

 (ج)

 1   پارامترهای بایوماركری مورد استفاده جهت اندازه گیری بلوغ حرارتی چشمه نفتی رودان

 پارامترهای 
RCMPI-1بایوماركری

Statoil1.001.21.21.20.690.620.48
0.710.380.48----این مطالعه
JOGMEC----0.690.570.4

Dia/)Dia+Reg(
C29-Sterane

ββ/(αα+ββ)
C29-Sterane 

20S/(20S+20R)
C29-Sterane 
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است که اوج پنجره نفتی را برای این نمونه نمایش می دهد)شکل-4(.
ب��ه نس��بت   Tm ی��ا   C27 17α-trisnorhopane کاتاژن��ز  ط��ول   در 

C27 18α-trisnorhopane یا Ts پای��داری کم تری دارد و با افزایش بلوغ 

Tm ب��ه Ts تحول می یابد]10[. البته این تحول در حضور کانی های رس��ی 

راحت ت��ر انجام می گردد و در س��ازندهای ش��یلی نس��بت Tm/ Ts باالتر 
است]10[. در گزارش شرکت Statoil نسبت Ts/Ts+Tm برابر 0/65 اعالم 

شده که این مقدار مربوط به اوج پنجره نفتی است)شکل-4(.
نس��بت های حاص��ل از آروماتیک اس��تروئیدها از پارامترهای مهم در 
ارزیاب��ی بل��وغ نمونه های نفتی به ش��مار می رون��د. در اث��ر افزایش بلوغ 
حرارتی، زنجیرهای کن��اری تری آروماتیک اس��تروئیدها10 جدا گردیده 
و تری آروماتیک ه��ای گروه-II به تری آروماتیک ه��ای گروه-I تبدیل 
می ش��وند. بنابرای��ن، نس��بت TA(I)/TAI+II ب��ا افزایش بل��وغ افزایش 

می یابد]10[. 
مق��دار TA(I)/TAI+II برای چش��مه نفت��ی رودان برابر 1/00 اس��ت 
که ای��ن مقدار به اواخر پنج��ره نفتی مربوط می شود)ش��کل-4(. اندیس 
متیل فنان ترن(MPI-1) مانند انعکاس ویترینایت برای ارزیابی بلوغ حرارتی 
در مطالعات میدانی مفید است و کالیبراسیونی بین اندیس متیل فنان ترن و 
میانگین انعکاس ویترینای��ت (Rm) وجود دارد]MPI-1 .]10 و Rm دارای 
انطب��اق خطی مثبت در پنجره نفتی)Rm بین 0/65 تا 1/35( و انطباق خطی 
منفی در بلوغ باالتر)Rm بین 1/35تا 2( هس��تند. بسته به اینکه کدام یک از 

دو بازه ي انعکاس ویترینایت متوسط مورد نظر باشد، دو معادله ي زیر برای 
محاسبه انعکاس ویترینایت یا Rc کاربرد دارند]10[:

Rc )a( = 0.6 (MPI-1)+ 0.37 (0.65<Rm <1.35(            )1(
Rc )b( =-0.6 (MPI-1)+ 2.3 (1.35<Rm <2.00(              )2(

مقدار اندیس متیل فنان ترن برای چشمه نفتی رودان برابر 1/2 است]4[. 
با توجه به مقادیر به دست آمده برای سایر پارامترهای بلوغ که در بندهای 
قبلی به آن ها اش��اره ش��د، Rm برای این نمونه نفتی در بازه 0/65 تا 1/35 
قرار دارد. با توجه به معادله )1(، ضریب انعکاس ویترینایت محاس��به شده 
برای چشمه نفتی رودان مقداری در حدود 1/1 دارد. این مقدار نیز مربوط 

به اوج پنجره نفتی است.

3-3- مشخصات سنگ منشأ چشمه نفتی رودان
3-3-1- سنگ شناسی و محيط رسوبی سنگ منشأ چشمه نفتی رودان

استران های موجود در رسوبات حاوی اطالعات ارزشمندی درباره 
محیط زیست دیرینه هس��تند. غالب بودن استران های C29 نشان دهنده 
محیط خش��کی قاره ای اس��ت. درحالی که غالب بودن اس��تران های 
C27 غالب ب��ودن فیتوپالنگتون  های11 دریایی در آن محیط را نش��ان 

می دهد. معموالً مقدار اس��تران C28 کم تر از دو اس��تران دیگر است. 
ولی زمانی که مقدار آن از اس��تران های C27 و C29 بیش تر باش��د، باال 
بودن جلبک های دریاچه ای را در آن محیط نش��ان خواهد داد ]11[. 
مقادیر به دس��ت آمده برای استران های C27، C28 و C29، در این مطالعه 
و در مطالعه ش��رکتStatoil  مش��ابه هس��تند اما مقادیر به دست آمده 
در مطالع��ه JOGMEC به طورکلی متفاوت اند و ب��ه همین خاطر در 
بررس��ی ها مورداس��تفاده قرار نگرفتند. در دیاگرام مثلثی استران های 
C27، C28 و C29، نمون��ه مرب��وط به چش��مه نفت��ی رودان در محدوده 

3  نمودار نسبت 20S/(20S+20R) در مقابل نسبت ββ/(αα+ββ)برای 
استران های منظم برای، الف( كنترل پارامترهای بلوغ ، ب( تعیین میزان 

بلوغ حرارتی ]13[
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 روند.شمار ميهاي نفتي بهاستروئيدها از پارامترهاي مهم در ارزيابي بلوغ نمونههاي حاصل از آروماتيكنسبت
هاي آروماتيكشوند و تريجدا مي 10استروئيدهاآروماتيكدر اثر افزايش بلوغ حرارتي، زنجيرهاي كناري تري

با افزايش بلوغ  TA(I)/TA(I+II)نسبت  ،بنابراين. شوندتبديل مي I-هاي گروهآروماتيكبه تري II-گروه
   .[10]يابدافزايش مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مربوط اواخر پنجره نفتي  است كه اين مقدار به 00/1 برابر براي چشمه نفتي رودان TA(I)/TA(I+II)مقدار 
مانند انعكاس ويترينايت براي ارزيابي بلوغ حرارتي در  )MPI-1(ترنفنانانديس متيل ).4-(شكلشودمي

 )mR(ايت انعكاس ويترين ميانگين ترن وفناناست و كاليبراسيوني بين انديس متيل مطالعات ميداني مفيد
انطباق و  )35/1تا  65/0بين  mRدر پنجره نفتي( انطباق خطي مثبتداراي  mRو  MPI-1 .]10[وجود دارد

انعكاس  ييك از دو بازهكه كدامبسته به اينهستند. ) 2تا 35/1بين  mRدر بلوغ باالتر( خطي منفي
 :]10[كاربرد دارند cRير براي محاسبه انعكاس ويترينايت يا ز ينظر باشد، دو معادلهويترينايت متوسط مورد

                                                     (1)    

                                                    (2)    

                                                            
10 Aromatic steroids 

 (الف)

 (ب)

هاي منظم براي، الف) كنترل براي استرانαα +ββ (/ββنسبت (در مقابل20S/(20S+20R)نسبتنمودار - 3شكل 
4   مقادیــر پارامترهای بایوماركری بلــوغ در بازه های مختلف بلوغ حرارتی  [13] پارامترهاي بلوغ ، ب) تعيين ميزان بلوغ حرارتي

]10[. خطــوط رنگی، مقادیر مربوط به هر پارامتر را برای چشــمه نفتی 
رودان نشان می دهند.
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دست آمده براي . با توجه به مقادير به[4]است 2/1 برابر ترن براي چشمه نفتي رودانفنانمقدار انديس متيل
 35/1تا  65/0براي اين نمونه نفتي در بازه  mRها اشاره شد، ساير پارامترهاي بلوغ كه در بندهاي قبلي به آن

مقداري ضريب انعكاس ويترينايت محاسبه شده براي چشمه نفتي رودان )، 1(. با توجه به معادله قرار دارد
  .مربوط به اوج پنجره نفتي است نيز ر. اين مقدادارد 1/1در حدود 

  
. خطوط رنگي، مقادير مربوط به هر پارامتر را براي چشمه نفتي [10]هاي مختلف بلوغ حرارتيبلوغ در بازهبايوماركريمقادير پارامترهاي  - 4شكل

  دهندرودان نشان مي
  
  

  مشخصات سنگ منشأ چشمه نفتي رودان -3- 3

  سنگ منشأ چشمه نفتي رودان و محيط رسوبي شناسيسنگ -3-1- 3

ديرينه هستند. غالب بودن  زيستمحيطهاي موجود در رسوبات حاوي اطالعات ارزشمندي درباره استران
غالب بودن  27Cهاي غالب بودن استران كهدرحالياي است. محيط خشكي قاره دهندهنشان 29Cهاي استران

تر از دو استران ديگر كم 28Cدهد. معموالً مقدار استران يط را نشان ميهاي دريايي در آن مح11فيتوپالنگتون
اي را در هاي درياچهتر باشد، باال بودن جلبكبيش 29Cو  27Cهاي است. ولي زماني كه مقدار آن از استران

العه و در ، در اين مط29Cو  27C ،28Cهاي براي استران آمدهدستبه. مقادير 11][آن محيط نشان خواهد داد 
و  اندمتفاوت طوركليبه JOGMECدر مطالعه  آمدهدستبهمشابه هستند اما مقادير   Statoilمطالعه شركت

 ، نمونه29Cو  27C ،28Cهاي قرار نگرفتند. در دياگرام مثلثي استران مورداستفادهها به همين خاطر در بررسي
 >27C در آن رابطه طوركليبه) و 5-گيرد(شكلميمربوط به چشمه نفتي رودان در محدوده درياي باز قرار 

28C  <29C 2-برقرار است(جدول.(  
  چشمه نفتي رودان مورداستفاده براي رديابي منشأ بايوماركريپارامترهاي  - 2جدول 

                                                            
11 Phytoplankton  
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 دری��ای ب��از ق��رار می گیرد)ش��کل-5( و به طورکل��ی در آن، رابطه
 C27> C28 > C29 برقرار است)جدول-2(.

نفت های به دست آمده از منشأ دریایی مقادیر استران بیش تری را در 
مقایسه با هوپان نشان می دهند. مقادیر هوپان/استران بزرگ تر مساوی 
1 نش��انگر محیط های دریایی هستند]10[. به طورکلی در نمونه چشمه 
 نفتی رودان فراوانی اس��تران ها بیش از 2 برابر هوپان ها )2/4~( است 
)جدول-2( ]4[. بنابراین چشمه نفتی رودان دارای سنگ منشأ دریایی 

است.
اندیس نورهوپان یا نس��بت هوپان C29/C30 در نفت های مشتق شده 
از س��نگ های کربناته و تبخی��ری مقادیر بزرگ ت��ر از 1 دارند]10[. 
برای چش��مه نفتی رودان این مقدار کم تر از 1 است )جدول-2( که 
نش��ان می دهد از سنگ منش��أ غیرکربناته تولید شده است. ترپان های 
سه حلقه ای که از باکتری ها به وجود می آیند، در نفت های غیردریایی 
یا وجود ندارند یا مقدار آن ها خیلی کم است]10[. مقدار باالی نسبت 
هوپان C30/ تری س��یکلیک C23 برای چش��مه نفتی رودان )1/12~(، 

نشان دهنده سهم باالی مواد آلی دریایی در تشکیل آن است.

3-3-2- تعيين سن سنگ منشأ چشمه نفتی رودان
مطالعات نش��ان می دهند نسبت اس��تران های C28/C29 برای نفت های 
پالئوزوئی��ک و قدیم تر کوچک تر از 0/5، ب��رای نفت های پالئوزوئیک 
پایانی تا ژوراس��یک آغازی��ن 0/4 تا 0/7 و برای نفت های ژوراس��یک 
 C28/C29 پایانی تا میوس��ن بزرگ تر از 0/7 است]12[. نسبت استران های
برای چش��مه نفتی رودان تقریباً 1/3 به دس��ت آمده است. به این ترتیب بر 
اس��اس نمودار Grantham و Wakefield این نفت باید متعلق به س��نگ 
منشأ به سن ترش��یری باش��د. اندیس اولینان از مهم ترین مقادیری است 
که می تواند س��ن منش��أ با سن کرتاس��ه و جوان تر را از سنگ های منشأ 
قدیمی تر تفکیک کند. این اندیس از تقس��یم )اولینان+ هوپان (/اولینان 
به دست می آید]13[. مقدار اندیس اولینان برای چشمه نفتی رودان 0/29 
محاسبه ش��ده است]4[. این مقدار مربوط به نفتی است که از سنگ مادر 

ترشیری تولیدشده است]13[.

3-4- ترکيب ايزوتوپ پايدار کربن چشمه نفتی رودان 
ایزوتوپ پایدار کربن و س��ولفور و هیدروژن ب��ه همراه بایومارکرها 
برای گروه بندی نفت ها و مواد آلی، شناس��ایی سنگ مادر نفت، بررسی 
مس��یر مهاجرت نفت، تعیین س��ن نسبی س��نگ مادر نفت و مطالعه تأثیر 
فرآیندهای ثانویه مورداس��تفاده قرار می گیرد. مقادی��ر ایزوتوپ  پایدار 
کرب��ن دو جز اش��باع و آروماتیک چش��مه نفتی رودان ب��ه ترتیب برابر 
‰ 19/7- و ‰ 18/3- به دس��ت آمده اس��ت]4[. قدر مطلق این مقادیر 
به ص��ورت فراوانی کوچک تر از مقادیر محاسبه ش��ده برای س��نگ های 
منش��أ و نفت های مطالعه ش��ده است. به نظر می رس��د تخریب زیستی بر 
روی ترکیب ایزوتوپی چش��مه نفتی رودان تأثیر گذاشته باشد. مطالعات 
نشان می دهند در اثر تخریب زیستی، ترکیب ایزوتوپی آلکان های نرمال 
کوچک مولکول (C15-C18)، ‰ 1 تا ‰ 4 س��نگین تر می ش��ود ]14[. 
بنابراین ممکن است مقدار اولیه نس��بت ایزوتوپ کربن برای جز اشباع 
نمونه چش��مه نفتی رودان در حدود ‰21- تا ‰24- باش��د. شکل-6 
تغییرات نس��بت ایزوتوپ پایدار کربن ترکیبات اشباع با بیش از 15 اتم 
 کربن را در مقابل س��ن زمین شناسی نش��ان می دهد. با توجه به محدوده

 C13 δ )جز اش��باع( چش��مه نفتی رودان در این شکل، سن آن ترشیری 
تخمین زده می شود.

 
4 - بحث

ش��رکت Statoil  ]4[ در مطالعه خ��ود در محدوده منطقه هرمز به این 
نتیجه رس��ید که تنها س��نگ منش��أ دارای قابلیت تولید نف��ت در ناحیه، 
س��ازند پابده اس��ت. به هرحال، محت��وای TOC و S2 در بی��ن نمونه های 

5  نمودار مثلثی برای تفسیر محیط زیست دیرینه با استفاده از پراكندگی 

استران ها ]11[ 
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 Hop30TT/C23C C29/C30αβ Hop sterane/hopane  29%C	بايوماركري يپارامترها
αββ  

28%C  

αββ  
27%C 

αββ 

Statoil  1.12  0.57 2.44  22 35 43 
 44 32 24  - -  -	اين مطالعه
JOGMEC - 0.88 - 51 23 25 

. مقادير دهنددر مقايسه با هوپان نشان ميتري را از منشأ دريايي مقادير استران بيش آمدهدستبههاي نفت
طوركلي در نمونه چشمه نفتي به .[10]هاي دريايي هستندنشانگر محيط 1تر مساوي بزرگ هوپان/استران

بنابراين چشمه نفتي رودان  .[4] )2- (جدول است )~4/2ها (هوپانبرابر  2ها بيش از رودان فراواني استران
  .استسنگ منشأ دريايي داراي 

هاي كربناته و تبخيري مقادير هاي مشتق شده از سنگدر نفت C29C/30انديس نورهوپان يا نسبت هوپان 
دهد از ) كه نشان مي2-است (جدول 1تر از . براي چشمه نفتي رودان اين مقدار كم[10]دارند 1ز تر ابزرگ

هاي آيند، در نفتها به وجود مياي كه از باكتريحلقههاي سهترپان سنگ منشأ غيركربناته توليد شده است.
سيكليك / تري30Cنسبت هوپان  . مقدار باالي[10]ها خيلي كم استغيردريايي يا وجود ندارند يا مقدار آن

23C ) سهم باالي مواد آلي دريايي در تشكيل آن است. دهندهنشان)، ~12/1براي چشمه نفتي رودان  

  
   [11]ها ديرينه با استفاده از پراكندگي استرانزيستمحيطنمودار مثلثي براي تفسير-5شكل

  
  گ منشأ چشمه نفتي رودانتعيين سن سن -3-2- 3

، 5/0تر از تر كوچكهاي پالئوزوئيك و قديمبراي نفت 29C/28Cهاي دهند نسبت استراننشان مي مطالعات
هاي ژوراسيك پاياني تا ميوسن و براي نفت 7/0تا  4/0هاي پالئوزوئيك پاياني تا ژوراسيك آغازين براي نفت

است.  آمدهدستبه 3/1تقريباً براي چشمه نفتي رودان  C28C/29هاي نسبت استران .]12[است 7/0تر از بزرگ
سنگ منشأ به سن ترشيري متعلق به بايد  اين نفت Wakefieldو  Granthamبر اساس نمودار  ترتيباينبه

تر را از تواند سن منشأ با سن كرتاسه و جوانترين مقاديري است كه ميانديس اولينان از مهم .باشد

 2  پارامترهــای بایوماركری مورداســتفاده برای ردیابی منشــأ 
چشمه نفتی رودان

پارامترهای 
بایوماركری

C23TT/
C30Hop

 C29/C30αβ
Hop

sterane/
hopane

C29
αββ

C28
αββ

C27
αββ 

Statoil1.120.572.44223543
243244---این مطالعه
JOGMEC-0.88-512325
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س��ازند پابده بس��یار متفاوت اس��ت]4[. بهترین کیفیت این س��ازند در 
محدوده چاه های اش��کان-1، قشم-5 و توس��ن-2 گزارش شده است. 
اندیس  هیدروژن نمونه های خرده های حفاری چاه از س��ازند پابده برابر  
 و نوع کروژن گاززا است. نمونه هایی که دارای 

توان باالیی هس��تند مقدار اندیس هیدروژنی آن ها به طور متوس��ط 381 
 .]4[ (S2>6 mg/g) است

بر اساس مش��خصات ژئوشیمیایی نمونه های س��ازند پابده، ماده آلی 
غالب در این س��ازند دارای منشأ دریایی با اندکی ورودی مواد خشکی 
بوده و در یک محیط احیایی-کربناته نهش��ته شده است. مطالعه مقاطع 
چاه ها نشان می دهد سازند پابده عموماً نابالغ است اما بر اساس مدل سازی 
حوضه رسوبی، این سازند در بخش های عمیق تر به بلوغ حرارتی کافی 
برای تولید هیدروکربن رسیده است. سازند کژدمی در بخش های دیگر 
ایران به عنوان س��نگ منشأ پتانسیل دار تش��خیص داده شده است، اما در 
ناحیه هرمز به عنوان یک س��نگ منشأ خوب در منطقه مطرح نیست]4[. 
حضور اولینان در نفت میعانی س��ازند جهرم در چاه س��رخون-1 نش��ان 
می دهد که س��نگ منش��أ مولد آن با احتمال بیشتر متعلق به ترشیری و با 
احتمال کمتر متعلق به کرتاس��ه باالیی بوده اس��ت ]4[. تنها سازند متعلق 
به ترشیری که دارای قابلیت تولید نفت است، سازند پابده می باشد ولی 
تطابق بی��ن نفت پابده و نفت میعانی جهرم به دلیل بلوغ کم این س��ازند 
بسیار مشکل است. حجم کم بایومارکرهای استران و هوپان در دو نفت 

ذکر شده این تطابق را مشکل می کند. 
به لحاظ مقادی��ر ایزوتوپ پایدار کربن، چش��مه نفتی رودان تفاوت 
قابل توجه��ی با دیگر س��یاالت هیدروکرب��وری منطقه دارد که نش��ان 
می دهد هیدروکربور مذکور از یک رخس��اره منشأ بسیار متفاوت تولید 

شده است]4[. ترکیب ایزوتوپی نسبتاً سنگین چشمه نفتی رودان می تواند 
تا حدودی تحت تأثیر تخریب زیس��تی باش��د ولی اینکه تخریب بتواند 
باعث س��نگین شدگی تا ‰7 شود برای ما قطعی نیست )منظور تفاوت 

بین C13δ چشمه نفتی رودان و سیاالت نفتی دیگر در منطقه است(. 
میعانات گازی که از اعماق زیاد منشأ گرفته اند چون دارای ترکیبات 
هیدروکربوری اش��باع س��بک هس��تند در حی��ن مهاجرت ب��ه مخازن 
کم عمق تر و یا س��طح زمین، نفت یا بیتومن مس��یر مهاجرت را در خود 
حل کرده و به سطوح باالتر می آورند]16[. چه بسا نفت میعانی تولیدشده 
توسط سنگ منشأ سرچاهان که عمده ي مخازن را شارژ کرده است]17[ 
در حین مهاجرت به س��طح زمین بیتومن س��ازند پاب��ده را در خود حل 

کرده و محتوای بایومارکر باالیی از اولینان را نشان دهد]16[.

نتيجه گيری
1- شواهد مختلف در ناحیه رودان نشان می دهد که یک راندگی 
وس��یع در امتداد گس��ل زندان رخ داده اس��ت. با توجه به مشاهدات 
متعدد از حضور هیدروکربن در س��طح و با فرض مهاجرت عمودی 
آن، به نظ��ر می رس��د این راندگی موجب تش��کیل تله ه��ای نفتی در 

فرودیواره گسل زندان شده باشد.
2- با مقایس��ه س��تون چینه شناس��ی دو حوضه زاگ��رس و مکران 
می توان گفت منش��أ این نفت باید در رس��وبات منطقه زاگرس باشد. 
زیرا در ناحیه مکران وجود س��نگ منشأ مولد هیدروکربور تاکنون به 

اثبات نرسیده است.
3- کوه خوش به عنوان نزدیک ترین س��اختار زمین شناسی به محل 
چش��مه نفتی رودان، توالی پیوس��ته ای از رسوبات کامبرین تا میوسن 
پایان��ی دارد که چندین س��نگ منش��أ شناخته ش��ده در حوضه نفتی 
زاگرس مانند س��یاهو، س��رچاهان، کژدمی، گورپ��ی و پابده در آن 

حضور دارند. 
4- نتایج مطالعات ژئوش��یمیایی نش��ان می دهد نفت سبک چشمه 
نفتی رودان از بلوغ حرارتی باالیی برخوردار اس��ت و به همین دلیل 
ترپان ها و اس��تران های آن عموماً فراوانی کم��ی دارند. هم چنین این 
نفت دارای س��نگ منش��أ غیرکربناته مربوط به محیط رسوبی دریایی 

است و سن آن نیز به دوران سوم زمین شناسی بازمی گردد.
5- بر اس��اس نتایج آنالیزهای ژئوشیمیایی بایومارکری و خصوصاً 
ایزوتوپی می توان نتیجه گرفت که س��ازند پابده در کوه خوش با قرار 
گرفتن در عمق تدفین باال )ناش��ی از راندگی گسل زندان( به مراحل 
باالی بلوغ حرارتی رسیده و شروع به هیدروکربورزایی کرده است. 
همچنین تراوش نفت به همراه آب در رودان، به طور هیدرودینامیکی 

 C15+ 6   میانگین نســبت ایزوتــوپ پایدار كربــن برای تركیبات اشــباع
نفت خام در مقابل ســن زمین شناســی ]15[. محدوده نسبت ایزوتوپ 
كربن چشــمه نفتی رودان با خطوط قرمز مشخص شــده است. فلش ها 
مرزهای زمین شناســی كامبرین- اردوویســین، تریاس- ژوراسیک و 

پالئوژن- نئوژن را نشان می دهند

9 
 

. [13]آيددست ميس از تقسيم (اولينان+ هوپان )/اولينان بهتر تفكيك كند. اين انديهاي منشأ قديميسنگ
اين مقدار مربوط به نفتي است . [4]است شدهمحاسبه 29/0مقدار انديس اولينان براي چشمه نفتي رودان 

  .[13]است توليدشدهكه از سنگ مادر ترشيري 
  
  تركيب ايزوتوپ پايدار كربن چشمه نفتي رودان  - 4- 3

 يي، شناسايها و مواد آلنفت يبندگروه يبرا بايوماركرهابه همراه  هيدروژن ون و سولفور كرب داريپا زوتوپيا
 يندهايفرآ ريسنگ مادر نفت و مطالعه تأث يسن نسب نييمهاجرت نفت، تع ريمس ينفت، بررس ادرسنگ م

چشمه نفتي رودان  دو جز اشباع و آروماتيككربن  داريپا زوتوپيا مقادير .رديگيقرار م مورداستفاده هيثانو
 فراواني صورتبهاين مقادير  مطلق قدر .[4]است آمدهدستبه -3/18 ‰و  -7/19 ‰برابر به ترتيب 

تخريب  رسدبه نظر مي .هاي مطالعه شده استهاي منشأ و نفتبراي سنگ شدهمحاسبهتر از مقادير كوچك
دهند در اثر مطالعات نشان مي باشد.تأثير گذاشته زيستي بر روي تركيب ايزوتوپي چشمه نفتي رودان 

تر سنگين 4 ‰تا  18C-15C( ،‰ 1(هاي نرمال كوچك مولكول تخريب زيستي، تركيب ايزوتوپي آلكان
بنابراين ممكن است مقدار اوليه نسبت ايزوتوپ كربن براي جز اشباع نمونه چشمه نفتي . [14]شود مي

ات نسبت ايزوتوپ پايدار كربن تركيبات اشباع با تغيير 6-. شكلباشد -24‰تا  - 21‰رودان در حدود 
(جز اشباع)  C13δ دهد. با توجه به محدوده شناسي نشان مياتم كربن را در مقابل سن زمين 15بيش از 

  شود.، سن آن ترشيري تخمين زده ميشكلچشمه نفتي رودان در اين 

  
. محدوده نسبت ايزوتوپ كربن ]15[شناسي در مقابل سن زمينخامنفتC+15براي تركيبات اشباعميانگين نسبت ايزوتوپ پايدار كربن -6شكل

نئوژن را  - ژوراسيك و پالئوژن - اردوويسين، ترياس - شناسي كامبرينها مرزهاي زميناست. فلش شدهمشخصچشمه نفتي رودان با خطوط قرمز 
  دهندنشان مي

  بحث - 4

داراي  نتيجه رسيد كه تنها سنگ منشأ عه خود در محدوده منطقه هرمز به ايندر مطال Statoil [4]شركت 
سازند پابده  هاينمونهدر بين  2Sو  TOC، محتواي هرحالبه. استسازند پابده  ،در ناحيه قابليت توليد نفت
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       پا نویس ها
1. JOGMEC
2. Gas chromatography (GC)
3. Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
4. Hump 
5. Unresolved complex mixture 
6. Weathering 

7. Pristane
8. Phytane 
9. Heavy 
10. Aromatic steroids  
11. Phytoplankton
12. Diamondoids

از طریق کوه خوش تغذیه می شود. 
6- به عنوان نتیجه جایگزین می توان گفت که نفت میعانی سیلورین 
در حین مهاجرت، از سنگ منشأ غنی پابده عبور نموده و بیتومن تازه 
 ،API تش��کیل شده آن را در خود حل کرده است. بنابراین باال رفتن
حض��ور بایومارکر در نفت و باال رفتن مقدار C13δ می تواند ناش��ی از 

همین فرایند انحالل باشد. 

برای بررس��ی بهتر منش��أ هیدروکربور چش��مه نفتی رودان نیاز به 
آنالیزهای دقیق تر ژئوش��یمیایی اس��ت. لذا پیش��نهاد می ش��ود آنالیز 
طیف س��نجی جرمی بر روی اَلماس واره هاي12  نفت س��بک چش��مه 
نفت��ی رودان ص��ورت گیرد. همچنی��ن مقادیر نس��بت های ایزوتوپی 
کربن مربوط به بخش های اصلی س��ازنده ي نفت اندازه گیری شود تا 

تفسیرهای مناسب بر روی نتایج به دست آمده صورت پذیرد. 


