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)mehdi.kobraei@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

آبادان؛ دشت منطقهی میادین در گدوان مخزن نفت ژئوشیمایی بررسی
جنوبغربیایران

  محمودجاللی2،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  مهديكبرائی*،احمدرضاربانی1،دانشگاه امیرکبیر 

ــا ســّن کرتاســه ی پیشــین در منطقــه ی دشــت  ــه نفــت از مخــزن گــدوان ب در ایــن مطالعــه ســه نمون
آبــادان واقــع در جنوب غربــی ایــران بررســی شــده  اســت. در ایــن راســتا از روش هــای ژئوشــیمیایی 
کلـّـی )خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نفــت( و مولکولــی )بیومارکــر و ایزوتوپــی( بــا هــدف تعیین 
خصوصیــات ژئوشــیمیایی از قبیــل بلــوغ، مشــخصات محیــط رســوبی و ســّن ســنگ منشــأ اســتفاده 
ــه در آن  ــوده ک ــر 32( ب ــن API براب ــبک )میانگی ــبتاً س ــداون نس ــزن گ ــام مخ ــت. نفت خ ــده اس ش
تخریــب میکروبــی انجــام نشــده اســت. فراوانــی بیشــتر بخــش اشــباع، ارجحیــت ضعیــف فردکربنــی 
ــاهده  ــا مش ــبک )Front-end biased distribution( در آنه ــای س ــال آلکان ه ــتر نرم ــت بیش و غلظ
ــأ  ــنگ منش ــط س ــدوان توس ــزن گ ــای مخ ــی، نفت ه ــی و ایزوتوپ ــای مولکول ــق داده ه ــود. طب می ش
کربنــات دریایــی کــه در شــرایط احیایــی رســوب کــرده، تولیــد شــده اند. بلــوغ نمونه هــای مــورد 
مطالعــه در حــد اوج پنجــره ی نفتــی بــوده و ســّن ســنگ منشــأ نیــز کرتاســه ی پســین و ژوراســیک 
ــر ایــن تمامــی نمونه هــای مــورد مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی  تعییــن شــده اســت. عــالوه  ب
ــانی  ــأ یکس ــنگ منش ــط س ــه توس ــی ک ــواده ی نفت ــک خان ــا را در ی ــوان آنه ــن می ت ــته و بنابرای داش
ــت  ــت نخس ــه، در اولوی ــورد مطالع ــای م ــرای نفت ه ــأ ب ــن منش ــرار داد. مهم تری ــده اند ق ــد ش تولی
ســازند گــرو بــا ســّن ژوراســیک پسین-کرتاســه ی پســین و در رده ی بعــدی ســازند ســرگلو بــا ســّن 

ــردد. ــنهاد می گ ــی پیش ــیک میان ژوراس

منطقــه ی دشــت آبــادان در جنوب غربــی ایــران شــامل بیشــتر از هفــت 
ــتند  ــد هس ــال تولی ــه در ح ــازن کرتاس ــه از مخ ــت ک ــی اس ــدان نفت می
)شــکل-1(. در منطقــه ی دزفــول، مهم تریــن مخــازن تولیدکننــده ی 
ــه  ــی ک ــوده ]1[ در حال ــتان ب ــروه بنگس ــماری و گ ــازند آس ــت، س نف
ــالم،  ــازند های ای ــتان )س ــای بنگس ــادان، گروه ه ــت آب ــه ی دش در منطق
ســروک و کژدمــی( و خامــی )ســازندهای ســازند های داریــان، گــدوان 
و فهلیــان( تولید کننده هــای اصلــی نفــت هســتند. عــالوه بــر  ایــن 
وجــود میعانــات گازی در سیســتم نفتــی ژوراســیک و مخــازن ســرگلو 
و نیریــز بــه اثبــات رســیده اســت. اگرچــه دشــت آبــادان به عنــوان یکــی 
از مهم تریــن مناطــق نفتــی ایــران شــناخته شــده امــا سیســتم نفتــی منطقــه 
ــف  ــازن مختل ــای مخ ــیمیایی نفت ه ــای ژئوش ــوص ویژگی ه و به خص

و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر کمتــر مطالعــه شــده اســت. 
مهم تریـن سـنگ های منشـأ شـناخته شـده در منطقـه ی دشـت آبـادان 
شـامل سـازند های پابـده )ترشـیاری(، کژدمی )کرتاسـه ی میانـی(، گرو 
میانـی(  پیشـین( و سـرگلو )ژوراسـیک  )ژوراسـیک پسین-کرتاسـه ی 
هسـتند. در مطالعـات قبلـی انجـام شـده در ایـن منطقه مشـخص گردیده 
کـه سـازند های پابـده و کژدمـی بـا داشـتن پتانسـیل کافـی و عـدم بلوغ 
مناسـب نمی تواننـد به عنـوان منشـأ در منطقـه در نظـر گرفتـه شـوند ]2[. 
همچنیـن مطالعـات قبلـی در ایران و حوضـه ی مزوپوتامین کشـور عراق 

نشـان داده کـه سـازند های گـرو و سـرگلو بـا داشـتن پتانسـیل و بلـوغ 
مناسـب می تواننـد به عنـوان منشـأ اصلـی نفـت و گاز هـای موجـود در 

مخـازن درنظـر گرفتـه شـوند ]5و4و3[.
از حوضـه ی مزوپوتامیـن  از نظـر زمین شناسـی قسـمتی  دشـت آبـادان 
)بین النهریـن( کشـور عـراق محسـوب می شـود. پیتمـن و همـکاران در 
سـه بعدی  سـازی  مـدل  و  ژئوشـیمیایی  مطالعـات  از  اسـتفاده  بـا   2004
سیسـتم هیدروکربـوری نشـان دادنـد کـه تمامـی نفت هـای موجـود در 
مخـازن کرتاسـه توسـط سـازند سـرگلو تولیـد شـده اسـت ]6[. پـس از 
آن در 2012 عبیـد و همـکاران معتقـد بودنـد نفت هـای مخازن کرتاسـه 
توسـط رسـوبات سـازند سـولی )معـادل زمانی سـازند گرو در ایـران( به 
سـّن ژوراسـیک پسین-کرتاسه ی پیشـین تولید شده اسـت ]7[. عقیده بر 
اینسـت کـه نفت های مخازن کرتاسـه ی پسـین تا ائوسـن بر اسـاس بلوغ 

می تواننـد در دو گـروه قـرار گیرنـد ]8[.
بررسـی و مطالعـه ی خصوصیـات  پیـش رو  انجـام مطالعـه ی  از  هـدف 
در  واقـع  مختلـف  میادیـن  در  گـدوان  مخـزن  نفـت  ژئوشـیمیایی 
از شـاخص های مختلـف حاصـل  اسـتفاده  بـا  آبـادان  منطقـه ی دشـت 
از آنالیـز مقدماتـی و تکمیلـی ژئوشـیمیایی نفت هاسـت. در مرحلـه ی 
اول متغیرهـای ژئوشـیمیایی و ترکیبـات مختلـف نفت هـا بررسـی شـده 
مطالعـه  نفت هـا  در  موجـود  مختلـف  بیومارکـری  ترکیبـات  سـپس  و 
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گردیـده و سـازند های احتمالـی منشـأ بـرای آنهـا معرفـی خواهـد شـد.

1-زمینشناسیمنطقه
دشـت آبـادان در جنوب غربي تریـن قسـمت هاي ایـران و در مـرز بیـن 
ایران - عـراق واقـع شـده کـه شـامل نواحـي شـمالي خلیـج فـارس کـه 
دریایـي اسـت نیـز مي شـود. مسـاحت کل منطقـه 26500 کیلومتـر مربع 
بـوده کـه تقریبـاً کمتـر از نصـف آن دریایـي اسـت. مرزهاي ایـن ناحیه 
از شمال شـرق بـه کمربنـد زاگـرس و از جنـوب بـه خلیـج فـارس منتهي 

مي شـود )شـکل-1(.
دشـت آبادان درون یـک حوضـه ی Foreland در جنوب غرب زاگرس 
واقـع شـده اسـت. کمربنـد تراسـتي و همچنیـن چین خـورده زاگـرس بر 
 )Eurosia( اثـر برخـورد قاره اي-قـاره اي دو صفحـه ی عربـي و اوراسـیا

از اواخـر میوسـن تـا زمان حال تشـکیل شـده اسـت ]9[.
ــمال غربی - ــمالي- جنوبي و ش ــد ش ــه دو رون ــن منطق ــا در ای تاقدیس ه

و  نداشــته  رخنمــون  زمیــن  ســطح  در  کــه  دارنــد   جنوب شــرقی 
ژئوفیزیکــي اســت. ســاختمان های بــا رونــد شــمالی -جنوبی متأثــر 
بلنداهــا و روندهــای قدیمــی شــکل گرفته انــد؛ در حالــی کــه  از 
ــورد  ــر از برخ ــرقی متأث ــد شمال غربی- جنوب ش ــا رون ــاختمان های ب س
صفحــه ی عربــی و کوه زایــی زاگــرس شــکل گرفته انــد ]11و10[. 
ــن  ــامل میادی ــه ش ــن ناحی ــت در ای ــاوی نف ــاختمان هاي ح ــن س مهم تری
ــهراب و  ــهر، آرش، س ــادآوران، ماهش ــن، ی ــر، دارخوی آزادگان، جفی

ــکل-1(. ــتند ) ش ــد هس ارون
منطقــه ی  از  جــدا  می تــوان  تکتونیکــی  نظــر  از  را  آبــادان  دشــت 
اصلــی  رونــد  به طوری کــه  گرفــت؛  درنظــر  دزفــول  فروافتادگــی 
رونــد  بــا  کــه  اســت  شــمالی- جنوبی  منطقــه  ایــن  در  ســاختارها 
شمال غربی-جنوب شــرقی متــداول در زاگــرس در تضــاد اســت. رونــد 
ــه ســاختارهای جنــوب  ــادان قابل تعمیــم ب شــمالی -جنوبی در دشــت آب
عــراق، کویــت، شــمال خلیــج فــارس و شمال شــرقی عربســتان اســت. 
ــا  ایــن تاقدیس هــا از منشــأ فشــاری نیســتند و زایــش آنهــا در ارتبــاط ب

.]12[ اســت  پی ســنگ  گســل های 
اهـداف اکتشـافي دشـت آبـادان در سراسـر سـکانس هاي ژوراسـیک تا 
ترشـیاري پراکنـده شـده و شـامل تله هـاي سـاختماني و چینـه ای اسـت. 
)بخش هـای  آواري  سیلیسـي  به صـورت  هـم  را  مخـزن  سـنگ هاي 
به صـورت  هـم  و  یافـت  مي تـوان  کوشـک(  و  آزادگان  ماسه سـنگ 
رسـوبات کربناتـي )سـازندهای فهلیان، سـروک و ایـالم( در محیط هاي 

رسـوبي مختلـف.
ســنگ منشــأ بســیار خــوب از ژوراســیک )ســازند  ســرگلو( تــا کرتاســه 
)ســازندهای گــرو و کژدمــی(، تاریخچــه ی تدفیــن طوالنــي و مهاجرت 
دیــر هیدروکربــن نقــش مهمــي در شــکل بندي تله هــاي نفتــي و شــارژ 
آنهــا ایفــا کــرده اســت ]6و4و3[. هنــوز وضعیــت مهاجــرت و نحــوه ی 
شــارژ شــدن مخــازن مختلــف در میادیــن نفتــی به طــور کامــل مطالعــه 
نشــده؛ به طــوری کــه در بعضــی مطالعــات مهاجــرت طوالنــی افقــی از 
منطقــه ی دشــت آبــادان به ســمت بلنداهــای قدیمــی در عــراق و کویــت 
ــر  ــودی در دیگ ــرت عم ــه مهاج ــت ]13[. البت ــده اس ــه ش ــر گرفت درنظ
مطالعــات به عنــوان مهم تریــن عامــل شــارژ مخــازن ذکــر گردیــده 

اســت ]14و6و4[.
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی نفــت موجــود در مخــزن گــدوان 
در منطقــه ی دشــت آبــادان بــوده اســت. بــرش مقطــع ســازند گــدوان در 
فــارس در کــوه گــدوان بــوده کــه شــامل 100 متــر آهک اســت. ســازند 
گــدوان به صــورت پیوســته روي ســازند فهلیــان و زیــر ســازند داریــان 
ــاوب  ــدوان از تن ــازند گ ــادان س ــت آب ــکل-2(. در دش ــرار دارد )ش ق
ــتري  ــارل خاکس ــره و م ــتري تی ــگ خاکس ــي به رن ــاي آرژیل آهک ه
ــه ی  ــتان حوض ــمت لرس ــت. به س ــده اس ــکیل ش ــوه اي تش ــبز و قه ــا س ت
رســوبي ایــن ســازند عمیق تــر شــده و بــه آهک هــاي آرژیلــي و 

ــود. ــل مي ش ــرو تبدی ــگ گ تیره رن
ســازند گــدوان کــه به عنــوان کاندیــدای ســنگ منشــأ در منطقــه درنظــر 

موقعیت منطقه ی مورد مطالعه و مرزهای اصلی تکتونیکی ]11و5[1

ستون چینه شناسی منطقه ی مورد مطالعه ]16-18[2
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گرفتــه می شــود دارای دو بخــش ماسه ســنگی )بخــش کوشــک( و 
آهکــی )خلیــج( اســت کــه وجــود نفــت در میادیــن مختلــف در ایــن 
بخش هــا بــه اثبــات رســیده اســت )شــکل-2(. بخــش کوشــک )زبیــر( 
از بــاال بــه پاییــن شــامل شــیل، ماسه ســنگ دانه ریــز و سیلتســتون اســت. 
الیه هــاي ماسه ســنگي بخــش کوشــک کــه از نظــر زمانــي معــادل 
بخــش دلتایــي زبیــر در عــراق هســتند یکــي از مخــازن اصلــي نفــت در 
دشــت آبــادان به شــمار مي آینــد. اگرچــه الیه هــاي ماسه ســنگي در 
ــا  ــن الیه ه ــن ضخامــت ای ــا میانگی ــد ام ــي رســوب کرده ان ــط دلتای محی
ــه  ــت ک ــر اس ــدود 30-20 مت ــده و ح ــر ش ــادآوران کمت ــدان ی در می
ــر(  ــتر از 300 مت ــت )بیش ــمت در کوی ــن قس ــا ضخیم تری ــه ب در مقایس
ــات  ــا همــان خصوصی ــج ب ــد ]15[. بخــش خلی ــزي دارن ضخامــت ناچی
ــه ی  ــول و ناحی ــی دزف ــمت های فروافتادگ ــام قس ــده در تم ــناخته ش ش
فــارس بــا ضخامتــی در حــدود 15 متــر اســت. سنگ شناســی ایــن 
ــخت  ــا س ــرم ت ــن، ن ــتری روش ــا خاکس ــفید ت ــک س ــامل آه ــش ش بخ
ــت در  ــه نف ــتگی ب ــن و آغش ــت بلوری ــت. خصوصی ــده اس ــف ش توصی
ــای خــرده ی حفــاری ممکــن اســت بیانگــر شــرایط خــوب  نمونه ه

ــرای ایــن بخــش باشــد. ــی ب مخزن

2-روشمطالعه
ــش  ــدوان )بخ ــازند گ ــت از س ــه نف ــه نمون ــداد س ــق تع ــن تحقی در ای

خلیــج( در میادیــن مختلــف واقــع در منطقــه ی دشــت آبــادان کــه 
در طــول الیه آزمایی هــای مختلــف چاه هــای اکتشــافی اخــذ شــده 
 ،API ــری ــامل اندازه گی ــی ش ــز مقدمات ــت. آنالی ــده اس ــه گردی مطالع
رســوب آســفالتن، کروماتوگرافــی ســتونی بــا هــدف تعییــن بخش هــای 
ــور  ــت مذک ــای نف ــن روی نمونه ه ــک و رزی ــباع، آروماتی ــف اش مختل

انجــام شــده اســت.
ــال  ــر نرم ــتفاده از 5 میلی لیت ــا اس ــتونی ب ــی س ــش کروماتوگراف در بخ
 60/40 )نســبت  پنتان/دی کلرومتــان  نرمــال  میلی لیتــر   5 پنتــان، 
 50/50( متانول/دی کلرومتــان  ترکیــب  میلی لیتــر   5 و  حجمــی( 
ــدا  ــن ج ــک و رزی ــباع، آروماتی ــای اش ــب  بخش ه ــه ترتی ــی( ب حجم
ــی گازی  ــل کروماتوگراف ــی از قبی ــای تکمیل ــپس آنالیزه ــده اند. س ش
و   )GC-MS( جرمــی  گازی- طیف ســنجی  کروماتوگرافــی   ،)GC(
ــن روی نمونه هــای منتخــب انجــام  ــدار کرب اندازه گیــری ایزوتــوپ پای

ــت. ــده اس ش
ــک  ــه ی ــز ب ــی گازی مجه ــتگاه کروماتوگراف ــط دس ــز GC توس آنالی
ــر  ــی 25 میلی مت ــر داخل ــر )قط ــول 30 مت ــیلیکا به ط ــه ی س ــتون موئین س
و ضخامــت پوشــش 0/25 میکرومتــر( انجــام شــده اســت. بــرای انجــام 
آنالیــز طیف ســنجی جرمــی، دســتگاه GC بــه یــک طیف ســنج جرمــی 
یونــی از نــوع Finingan MAT GCQ وصــل شــده اســت. دمــای 
ــای  ــش دم ــا افزای ــانتی گراد ب ــه ی س ــتگاه 300-70 درج ــوره ی دس ک
4 درجــه ای در هــر دقیقــه برنامه ریــزی شــده کــه در آن 15 دقیقــه 
به عنــوان بــازه ی هم دمایــی تعییــن شــده اســت. دمــای تزریــق 275 
 Split-less ،ــه شــده، حالــت تزریــق درجــه ی ســانتی گراد درنظــر گرفت

ــت. ــوده اس ــوم ب ــل هلی و گاز حام
نسـبت های مختلـف بیومارکـری و غلظـت دقیـق هر ترکیـب خانوادگی 
و همچنیـن  پیـک  هـر  زیـر  اسـاس مسـاحت  بـر  و آروماتیـک  اشـباع 

اسـتانداردهای داخلـی مشـخص محاسـبه شـده اسـت ]19-21[.
ــک  ــباع و آروماتی ــای اش ــن در بخش ه ــدار کرب ــوپ پای ــز ایزوت آنالی
ــور  ــراق در حض ــتفاده از احت ــا اس ــه، ب ــورد مطالع ــت  م ــای نف نمونه ه
بــا به کارگیــری  اکســیژن در دمــای 1020 درجــه ی ســانتی گراد و 
آنالیــز عنصــری )Flash EA 1112( انجــام شــده اســت. دی اکســیدکربن 
ــبت  ــی نس ــنج جرم ــتقیماً در طیف س ــراق، مس ــر احت ــده در اث ــد ش تولی

ایزوتوپــی Fisher SELTA V اندازه گیــری شــده اســت.
جهـت آنالیـز ایزوتوپـی هریـک از آلکان هـا، GC-Ultra از طریق یک 
 )ConFlow IV( و یـک واحـد تزریـق خـودکار )GC IsoLink( رابـط
بـه طیف سـنج جرمـی نسـبت ایزوتوپـی Delta V متصـل شـد. سـتون 
گازی کـه بـه کار رفتـه مشـابه بـا سـتونی اسـت کـه در بـاال توصیـف 
شـد و برنامـه ی دمایـی آن مثـل برنامـه ی دمایـی بـه کار رفتـه در آنالیـز 
رایـج GC- MS اسـت. نسـبت های ایزوتوپـی بـرای هریـک از آلکان هـا 
انتهـای آنهـا  ابتـدا و  به عنـوان گاز مرجـع کـه در   CO2 از  بـا اسـتفاده 
IRMS وارد می شـود محاسـبه گردیـد.  بـه درون  به صـورت خـودکار 
نتایـج به صـورت پرمیـل نسـبت بـه اسـتاندارد PDEE گـزارش شـده اند. 

نمونه ای از كروماتوگرام حاصل از آنالیز GC بخش اشباع نفت مخزن 3
گدوان منطقه ی دشت آبادان

GC-MS بخش اشباع نفت 4 نمونه ای از فرگمنتوگرام حاصل از آنالیز 
مخزن گدوان منطقه ی دشت آبادان
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تکـرار آنالیزهـا نشـان دهنده ی دقت زیـاد آنالیز بوده و انحـراف از معیار 
هـر ترکیـب کمتـر از 0/5 پرمیـل بـوده اسـت.

3-نتایج
3-1-مشخصاتنفت

و همچنیــن  مطالعــه  مــورد  نفت هــای  در   API اندازه گیــری  نتایــج 
ــف  ــمت های مختل ــب قس ــن ترکی ــت تعیی ــتونی جه ــی س کروماتوگراف
نفت هــا در جــدول-1 نشــان داده شــده اســت. مقــدار API بــرای 
نفت هــای مخــزن گــدوان 38-26 اســت کــه آنهــا را در زمــره ی 
ــش  ــا بخ ــن نفت ه ــد. در ای ــرار می ده ــبک ق ــا س ــط ت ــای متوس نفت ه
اشــباع بیشــترین فراوانــی را داشــته؛ به طــوری کــه 57-47 درصــد 
هیدروکربن هــای نفــت گــدوان مربــوط بــه بخــش اشــباع بــوده اســت. 
ــا توجـــه بـــه نتایـــج آنالیـــز کروماتوگرافـــی گازی، نفـــت مخـــزن  بـ
ــم  ــبتاً کـ ــادان دارای ارجحیـــت نسـ ــه ی دشـــت آبـ ــدوان در منطقـ گـ
ـــر  ـــن کمت ـــداد کرب ـــا تع ـــکان ب ـــات آل ـــی ترکیب ـــوده، فراوان ـــی ب فردکربن
ـــت.  ـــاد nC17/nC27 اس ـــبت زی )Front end-biased distribution(، نس
ـــتان  ـــبت پریس ـــک و نس ـــه ی ـــک ب ـــس CPI نزدی ـــا اندی ـــن نفت ه در ای

ـــدول-1(. ـــکل- 3 و ج ـــت )ش ـــک اس ـــر از ی ـــز کمت ـــان نی ـــه فیت ب
 

3-2-بلوغنفت
ــده  ــان داده ش ــکل-5 نش ــه در ش ــم Pr/nC17 و Ph/nC18 ک ــبت ک نس
نشــان دهنده ی بلــوغ نســبتاً زیــاد و عــدم وجــود تخریــب میکروبــی در 
نفت هــای مــورد مطالعــه و همچنیــن محیــط رســوبی دریایــی و کــروژن 

ــت ]22[. ــده نفت هاس ــأ تولیدکنن ــنگ منش ــوع II در س ن
بـا افزایـش بلـوغ در مـواد آلـی نسـبت 22R+22S(/22S( در هوموهوپان 
C31 در بـازه ی صفـر تـا 0/6 افزایـش می یابـد و تعـادل آن در بـازه ی 
0/57- 0/62 اسـت ]24و23[. در ایـن مـورد نسـبت مذکـور از 0/58 تـا 

0/61 تغییـر کـرده کـه نشـان دهنده ی بلـوغ زیـاد اسـت )جـدول-2(.
بلــوغ،  افزایــش  بــا   17α )H(  ,)14α )H  ,5α )H((C29 اســتران  در 

ــه  ــه به طوری ک ــش یافت ــماره ی-20 افزای ــن ش ــیون در کرب ایزومریزاس
ــا 0/55(  ــادل در 0/52 ت ــا 0/5 )تع ــر ت ــبت 20R+20S( /20S( از صف نس
افزایــش می یابــد ]23[. در نمونه هــای مخــزن گــدوان ایــن نســبت 
ــا را  ــاد در نمونه ه ــوغ زی ــه بل ــدول-4( ک ــوده )ج ــر ب 0/52- 0/48 متغی
اثبــات می کنــد. پیتــر و همــکاران اثبــات کردنــد کــه بــا افزایــش بلــوغ 
مــواد آلــی، ایزومریزاســیون در کربن هــای 14 و 17 اســتران های منظــم 
C29 باعــث افزایــش نســبت )ββ/)ββ+αα از صفــر تــا 0/7 می شــود 
]23[. در نمونه هــای نفــت مخــزن گــدوان ایــن نســبت 0/6-0/51 تغییــر 

می کنــد )جــدول-4(.
بیومارکرهــای آروماتیــک نیــز بــرای تعییــن دقیق تــر بلــوغ در نمونه هــای 
نفــت مخــزن گــدوان در منطقــه ی دشــت آبــادان اســتفاده شــده اســت. 
ــرن،  ــل فنانت ــات متی ــکاران در 1984 در ترکیب ــه و هم ــر رادک ــق نظ طب
ــا افزایــش بلــوغ و درجــه ی حــرارت، مقــدار اندیــس متیــل فنانتریــن  ب
ــبه ی  ــرای محاس ــی ب ــا فرمول ــود ]25[. آنه ــتر می ش ــز بیش )MPI-1( نی
ــس  ــتفاده از اندی ــا اس ــت ب ــکاس ویترینای ــادل انع ــب مع ــر حس ــوغ ب بل
MPI-1 ارائــه کردنــد )for Ro(0/37+ )1-MPI(0/6=Rc>1/3(. طبــق 
فرمــول پیشــنهادی و جــدول-4 بلــوغ نمونه هــای مــورد مطالعــه در 

ــرد. ــرار می گی ــت ق ــکاس ویترینای ــادل انع ــازه ی 0/83-0/73 مع ب

3-3-محیطرسوبیسنگمنشأ
مقــدار کــم نســبت هایPr/nC17  و Ph/nC18 )شــکل-5 و جــدول- 1(، 
فراوانــی بیشــتر نرمــال آلکان هــای ســبک )شــکل-3(، مقــدار کمتــر از 
ــی  ــای دریای ــان دهنده ی جلبک ه ــبت های Pr/Ph و TAR نش ــد نس واح
ــده ی  ــأ تولیدکنن ــنگ منش ــرای س ــاء ب ــط احی ــک محی ــوب در ی و رس

نفــت مخــزن گــدوان هســتند ]26و23[.
در اســتران های منظــم )C27،)Regular Steranes  مربــوط بــه مــواد 
آلــی دریایــی، C28 نشــان دهنده ی مــواد آلــی دریاچــه ای و C29 مربــوط 
ــتند ]27[. در  ــوبی هس ــه ی رس ــه حوض ــکی ب ــی خش ــواد آل ــه ورود م ب
ــتران های  ــبی اس ــع نس ــی توزی ــودار مثلث ــه، نم ــورد مطالع ــای م نمونه ه

Sample ID Sat. % Aro. % Res. % Asph. % API Pr/nC17 Ph/nC18 Pr/Ph CPI nC17/
(nC17+nC27)

nC18/
(nC18+nC19)

TAR

Gd-Y-1 57/25 25/76 1/43 15/56 32/40 0/52 0/52 0/89 1/00 0/63 0/49 0/53

Gd-Y-2 51/86 20/13 9/76 18/25 38/40 0/45 0/48 0/87 1/02 0/73 0/51 0/51

Gd-Y-3 47 25/00 24/50 3/50 26/00 0/49 0/76 0/74 1/00 0/60 0/51 0/52

1aو كروماتوگرافی گازی برای بخش اشباع نفت مخزن فهلیان در منطقه ی دشت آبادان API نتایج تعیین تركیب، مقدار

a API= API gravity; SAT=Saturates; ARO=Aromatics; RES=Resins; ASPH=Asphaltenes; Pr/Ph=Pristane/Phytane;
 CPI=2 )nC23 +nC25 +nC27 +nC29(/[nC22+2  )nC24 +nC26 +nC28( +nC30];
 TAR=)nC27+ nC29 +nC31(/)nC15+ nC17+ nC19(;
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ــأ  ــرای منش ــی ب ــات دریای ــوبی کربن ــط رس ــان دهنده ی محی ــم نش منظ
ــکل-6(. ــت )ش ــه اس ــورد مطالع ــای م نفت ه

ــان  ــل هوپ ــی گاماســران در مقاب ــس بســیار کــم گاماســران )فراوان اندی
C30( نشــان دهنده ی عــدم تخریــب و همچنیــن عــدم وجــود الیه بنــدی 

ــط رســوب گذاری ســنگ منشــأ اســت ]29[. در ســتون آب محی
اولئینــان، بیومارکــری اســت کــه می توانــد بــرای مطالعــه ی ســّن و 
ــان در  ــر اولئین ــود. بیومارک ــتفاده ش ــأ اس ــنگ منش ــوبی س ــط رس محی
نشــان دهنده ی  و  داده می شــود  تشــخیص   191  m/z طیــف جرمــی 
ــر  ــان کرتاســه و جوان ت ــی زم ــی حاصــل از گیاهــان عال ــواد آل ورود م
اســت ]22[. عــدم وجــود بیومارکــر اولئینــان در نفت هــای مــورد 
ــا ســّن  ــی ی ــط دریای ــا محی ــک ســنگ منشــأ ب ــه نشــان دهنده ی ی مطالع

کرتاســه و قدیمی تــر اســت )جــدول-2(.
غلظــت کمتــر ترپان هــای ســه حلقه ای در نفت هــای مــورد مطالعــه 
)شــکل-4( نشــان دهنده ی دخالــت کمتــر گیاهــان عالــی در تولیــد 
 C24 بــه Tricyclic C23 آ نهاســت. در حالــی کــه نســبت زیــاد ترپان هــای
Tetra cyclic نشــان دهنده ی مــواد آلــی از نــوع جلبــک دریایــی اســت 

ــدول- 2( ]23[. )ج
ــه  ــن ب ــبت های دی بنزوتیوف ــودار نس ــک، نم ــای آروماتی در بیومارکره
فنانتــرن )DBT/P( در مقابــل Pr/Ph در شــکل-7 نشــان دهنده ی محیــط 
رســوبی کربنــات دریایــی به عنــوان منشــأ نفت هــای مــورد مطالعــه 

اســت ]28[. 

ــده،  ــه ش ــای مطالع ــورد بیومارکره ــده در م ــر ش ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ع
ــزن  ــای مخ ــه نفت ه ــد ک ــان می دهن ــیمایی نش ــای ژئوش ــی متغیره تمام
گــدوان بررســی شــده در ایــن مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی بــا 

ــد. ــرار گیرن ــی ق ــواده ی نفت ــد در یــک خان هــم داشــته و می توانن
آنالیــز ایزوتــوپ کربــن نیــز روی نفت هــای مــورد مطالعــه جهــت 
تعییــن محیــط رســوبی و ســّن ســنگ منشــأ تولیــد کننــده ی آنهــا 
انجــام شــده کــه نتایــج آن در جــدول-4  ارائــه شــده اســت. شــکل- 8 
ــل  ــک در مقاب ــش آروماتی ــوپ δ13C بخ ــودار ایزوت ــان دهنده ی نم نش
اشــباع بــا هــدف تعییــن محیــط رســوبی ســنگ منشــأ اســت. بــا توجــه 
بــه شــکل مشــخص اســت کــه ســنگ منشــأ نفت هــای مخــزن گــدوان 

ــت ]28[. ــده اس ــته ش ــی نهش ــی دریای در محیط
ــه  ــا اســتفاده از فرآیندهــای آمــاری روی نتایــج ایزوتوپــی، متغیــری ب ب
ــت  ــده اس ــف ش ــکال )Canonical Variable( تعری ــر کانونی ــام متغی ن
]28[. بــا توجــه بــه جــدول-4، اندیــس CV نتایــج حاصــل از بخش هــای 
قبلــی را تأییــد می کنــد. زیــرا ایــن اندیــس بــرای تمامــی نفت هــا کمتــر 
از صفــر اســت و ایــن امــر نشــان دهنده ی محیــط رســوبی دریایــی بــرای 

ســنگ  منشــأ اســت.

3-4-سّنسنگمنشأ
بـراي   )Oleanane + Hopane(/Oleanane بیومارکرهـاي  نسـبت  از 
تشـخیص نفت هـاي بـا سـّن کمتـر از کرتاسـه مي تـوان اسـتفاده کـرد. با 

Sample ID TriCyc Terp 
C24 / C23

TriCyc Terp 
C26/C25

C31R/C30 
Hopane

C35/C34 S 
HomHopane

C29/C30 
Hopane

Ts / 
(Ts+Tm)

23/3 
Tri/24/4 

Tetra

Gammacerane 
Index

Oleanane/
C30 Hopane

C31 Hopane 
22S/

(22S+22R)

Gd-Y-1 0/35 0/60 0/42 0/80 1/41 0/32 2/86 0/08 0/00 0/60

Gd-Y-2 0/55 0/70 0/33 0/85 1/21 0/32 0/83 0/11 0/00 0/58

Gd-Y-3 0/50 0/80 0/43 1/25 1/27 0/25 0/82 0/11 0/00 0/61

نسبت های بیوماركری ترپان ها، در نفت مخزن گدوان منطقه ی دشت آبادان2

Sample ID %STrC27 (217) %StrC28 (217) %StrC29 (217) Str29 bb/
(aa+bb)

Str29  20S/
(20S+20R) C28/C29 Str DBT/Phen MPI-1 Calculated 

Rc

Gd-Y-1 0/38 0/25 0/37 0/51 0/48 0/68 2/86 0/67 0/77

Gd-Y-2 0/35 0/23 0/42 0/58 0/52 0/53 0/80 0/76 0/83

Gd-Y-3 0/34 0/24 0/43 0/60 0/52 0/55 1/31 0/60 0/73

نسبت های بیوماركری استران ها و آروماتیک در نفت مخزن گدوان در منطقه ی دشت آبادان3
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توجـه بـه جـدول-2 بـراي تمامـي نفت ها ایـن نسـبت کمتـر از 0/1 بوده 
کـه نشـان مي دهـد تمامـي نفت هـا از سـنگ منشـأیي بـا سـّن کرتاسـه یا 

قدیمی تـر تولیـد شـده اند ]22[.
بـراي تعییـن سـّن و لیتولـوژي سـنگ منشـأ تولیدکننـده ی نفـت مي توان 

از نمـودار تغییـرات نسـبت پریسـتان بـه فیتـان در مقابل نسـبت ایزوتوپ 
از  کـه  همان طـور   .]30[ کـرد  اسـتفاده   )δ13C( نفـت  کربـن  پایـدار 
شـکل- 9 مشـخص اسـت نفت هاي مخزن گدوان در محدوده ی سـنگ 

منشـأ کربناتـي بـا سـّن مزوزوئیـک قـرار مي گیرنـد.
پیتـر و مولـدوان در 1993 نشـان داده انـد که با افزایش سـّن سـنگ منشـأ 
مقـدار اسـتران C28 نسـبت بـه C29 افزایـش می یابـد ]27[. شـرکت توتال 
بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه و همچنیـن تعـداد زیـادی نفـت مطالعـه شـده، 
نمـوداری بـر اسـاس درصـد فراوانـی اسـتران C28 رسـم کـرده ]31[ تـا 
بتـوان سـّن سـنگ منشـأ را به دسـت آورد. با توجـه به نمودار شـکل- 10 
نمونه هـای نفـت گـدوان در محـدوده ی بیـن سـنگ های منشـأ گـرو و 

Sample ID
Saturated HC Aromatic HC Whole Oil

CVa
δ13C (PDB) δ13C (PDB) δ13C (PDB)

Gd-Y-1 -26/9 -25/7 -28/7 -1/88

Gd-Y-2 -27/2 -26/1 -29 -1/89

Gd-Y-3 - - -28 -

منطقه ی 4 در  گدوان  مخزن  نفت  نمونه های  روی  كربن  ایزوتوپی  آنالیز  نتایج 
دشت آبادان

a CV= )-2.53 δ13C Sat+2.27δ13C Aro(-11.65 )Sofer, 1984(

محیط 5 بلوغ،  نشان دهنده ی  كه   Ph/nC18 مقابل  در   Pr/nC17 نمودار 
رسوبی و نوع كروژن سنگ منشأ تولیدكننده ی نفت های مورد مطالعه 

است ]22[

نفت 6 نمونه های  برای   C27-C28-C29 منظم  استران های  مثلثی  نمودار 
مورد مطالعه ]27[

مقابل 7 در   Dibenzothiophene/phenanthrene)DBT/P( نمودار 
نسبت Pr/Ph برای نمونه های نفت مخزن گدوان ]28[

اشباع 8 تركیبات  مقابل  در  آروماتیک  تركیبات   δ13C ایزوتوپ  نمودار 
مورد  نفت های  تولیدكننده ی  منشأ  سنگ  رسوبی  محیط  تعیین  جهت 

مطالعه ]29[

جهت 9 اشباع  بخش   δ13C ایزوتوپ  مقابل  در   Pr/Ph نسبت  نمودار   
تعیین سّن سنگ منشأ ]30[
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سـرگلو تعیین شـده اسـت.

نتیجهگیری
 API بـا  ■ نفت هـای خـام مخـزن گـدوان در منطقـه ی دشـت آبـادان 
در  می شـود.  طبقه بنـدی  سـبک  نسـبتاً  نفت هـای  جـزء   32 میانگیـن 
آنهـا بخـش اشـباع )Saturates(، بیشـترین فراوانـی را دارنـد، ارجحیـت 
ضعیـف فردکربنـی مشـاهده می گـردد و فراوانـی قسـمت های سـبک 
آلـکان )front end-biased distribution( در پروفایـل کروماتوگرافی 

می شـود. مالحظـه  گازی 
 ،Pr/ nC17  نســبت های قبیــل  از  بلــوغ  تعیین کننــده ی  متغیرهــای   ■
آروماتیکــی  بیومارکرهــای  و  اســتران ها  هوپان هــا،   ،Ph/nC18
در  نفت زایــی(  پنجــره ی  )اوج  زیــاد  نســبتاً  بلــوغ  نشــان دهنده ی 
نمونه هــای مــورد مطالعــه اســت. عــالوه بــر  ایــن مطالعــات دیگــر 
ــزن  ــود در مخ ــای موج ــه نفت ه ــان داده ک ــه  نش ــده در منطق ــام ش انج

کرتاســه ی پایینــی در اواخــر پنجــره ی نفتــی تولیــد شــده اند.
Ph/ ،Pr/nC17 طبـق اطالعـات بیومارکـری، مقـدار کـم نسـبت های ■

اسـتران های منظـم،  Pr/Ph، TAR  و همچنیـن نحـوه ی توزیـع   ،nC18
میـزان بسـیار ناچیـز اندیس هـای گاماسـران و اولئینـان، غلظـت کمتـر 
ترپان هـای سـه حلقه ای نسـبت بـه پنج حلقـه ای و در نهایـت مقدار بیشـتر 
از یـک نسـبت DBT/P، نفت هـای مخـزن گـدوان از سـنگ منشـأیی با 
محیـط رسـوبی کربنـات دریایـی و کـروژن نـوع II تولیـد شـده اسـت.

ــل  ــأ از قبی ــنگ منش ــّن س ــده ی س ــری تعیین کنن ــای بیومارک ■ متغیره
ــا  ــز ایزوتوپــی، رســوبات ب ــان، اســتران های منظــم و آنالی اندیــس اولئین

ــی  ــأ معرف ــنگ منش ــوان س ــیک را به عن ــین و ژوراس ــه پیش ــّن کرتاس س
کرده انــد. 

ــز  ــه نی ــورد مطالع ــای م ــرای نمونه ه ــن ب ــی کرب ــز ایزوتوپ ــج آنالی ■ نتای
ــای  ــأ نفت ه ــنگ منش ــرای س ــی ب ــوبی دریای ــط رس ــده ی محی ثابت کنن

مــورد مطالعــه بــوده اســت.
ــی  ــج حاصــل از متغیرهــای بیومارکــری و ایزوتوپ ــدی نتای ــا جمع بن ■ ب
ــه ی  ــدوان در منطق ــزن گ ــای مخ ــه نفت ه ــت ک ــه گرف ــوان نتیج می ت
ــأ  ــه ی منش ــک مجموع ــط ی ــوده و توس ــواده ب ــادان هم خان ــت آب دش
ــه، در  ــورد مطالع ــای م ــرای نفت ه ــأ ب ــن منش ــده اند. مهم تری ــد ش تولی
اولویــت اول ســازند گــرو بــا ســنّ ژوراســیک پسین-کرتاســه ی پیشــین 
ــا ســّن ژوراســیک میانــی پیشــنهاد  و در رده ی بعــدی ســازند ســرگلو ب

می گــردد.
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