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ژئوشيمي، چشمه گازي اروميه، ايزوتوپ كربن، متاژنيك، بيوژنيك، سنگ منشأ، پختگي

مهراب رشيدي1  مديريت اكتشاف

ــين اروميه در شمال غرب ايران استفاده شده  ــمه گازي مشتعل گزارش شده در شهرك نوش ــأ چش ــيميايي گاز براي تعيين منش اين مطالعه از آزمايش هاي ژئوش
است. بخش عمده تركيب اين چشمه گازي متان مي باشد. با مقايسه نتايج حاصل از آناليز اين گاز با نتايج نمونه هاي گازي اخذ شده از چاه هاي توليدي ميادين گازي 
ــهري ) و ديگر اطالعات منتشر شده از چشمه هاي گازي كشورهاي آذربايجان و تركمنستان، منشأ اين گاز متاژنيك  ــور ( منبع تأمين كننده گاز خط لوله ش جنوب كش
ــدگي گاز بيوژنيك كه تصور مي شد از رسوبات درياچه  ــد. نمودار ترسيمي ايزوتوپ كربن متان درمقابل اتان نشان مي دهد كه هيچ گونه مخلوط ش ــخيص داده ش تش
ــبت به گازهاي ديگر به دليل فرآيند  ــين نس ــمه گازي نوش ــد در آن وجود ندارد. درصد باالي گاز متان در تركيب چش اروميه و يا ضايعات آب پنير كارخانه مجاور باش
جدايش و تفريق تركيب درطي مهاجرت در خاك و رسوبات، به واسطه جذب مولكولي در ذرات گل و اختالف حالليت است. بر اين اساس، گاز خروجي معموالً نسبت 
ــود. نتايج بررسي ژئوشيميائي نشان مي دهد كه منشأ گاز خروجي و مشتعل شده در ناحيه نوشين از نشت احتمالي خط  ــك تر مي  ش به گاز مخازن هيدروكربوري خش

لوله گاز شهري و يا احتماالً از زايش و پختگي سازندهاي سنگ منشأ احتمالي در سري رسوبي ناحيه مي باشد. 

تعيين منشأ گاز فوران يافته از چاه آب ضايعاتي در شمال اروميه 
با استفاده از آزمايش هاي ژئوشيمي گاز

 مقدمه 
ــاس گزارش واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت گاز استان  براس
آذربايجان غربي به مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران در اسفند سال 86 
چاهي كه به منظور استحصال آب كارخانه پنيرسازي تا عمق 16 متري حفاري 
ــتعل شده و به مدت 3 ماه به  ــده بود به هنگام لوله گذاري و جوش كاري مش ش
طور منظم و با شعله اي زرد و آبي رنگ در حال سوختن بود و مشكالتي را براي 
واحدهاي صنعتي شهرك نوشين در 20 كيلومترى شهر اروميه ايجاد كرده بود 
ــط دستگاه تشخيص اتان  ــاس بررسي هاي به عمل آمده توس ــكل 1). بر اس (ش
(Ethan Identifier) گاز خارج شده از منطقه فاقد گاز سولفيد هيدروژن2 و بي 
بو و بي رنگ بوده و تنها غلظت متان در آن ppm 4000 اندازه گيري شد و اتاني 
ــد. با توجه به گزارش ها و هم چنين بازديد و بررسي هاي به  ــاهده نش در آن مش
عمل آمده، فرضيه هاي زير در تعيين منشأ گاز در نظر گرفته شد: (1) خروج گاز 
(Bio- به دليل نشت از خط لوله انتقال گاز شهري، (2) توليد گاز متان زيستي

ــازي، (3)  ــل از تخمير چاه هاي آب پنير ضايعاتي كارخانه پنيرس (genic حاص
ــاد مواد آلي در ارتباط با درياچة اروميه، (4) توليد گاز از  توليد گاز متان از فس
سازندهاي زمين شناسي مثل سازند قم و انتقال از طريق شكستگي  ها و گسل ها. 
هدف اين مقاله شناسايي منشأ گاز به كمك آزمايش هاي ژئوشيميايي مي باشد.

 زمين شناسي ناحيه
از ديدگاه تقسيمات زمين شناسي ايران، بخش خاوري منطقه مورد مطالعه 
در پهنة البرز – خوي – مهاباد واقع شده و هر كدام از اين دو بخش3 (آذربايجان 

1  اشتعال گاز از محل لوله گذارى شده به منظور كنترل جريان 
گاز و نمونه بردارى
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ــند.  ــي خاص خود مي باش ــش باختري آن) داراي ويژگي هاي زمين شناس و بخ
ــي قرار  زمين ريخت حاكم بر منطقه را در دو ريخت متفاوت مي توان مورد بررس
ــت هاي اطراف  ــامل درياچه تكتونيكي اروميه و دش داد: (1) بخش فرو رفته ش
ــطح دريا 1300 متر مي باشد و (2) بخش مرتفع  آن كه حداكثر بلندي آن از س
ــن و ناهنجاري بر آن  ــي خش ــامل كوه هاي پيرامون درياچه كه ريخت شناس ش

حاكم است و بلندترين نقطه اين بخش قلة كوه قوچ گلي داغي است [1].
ــهرك نوشين بر اساس نقشة زمين شناسي اروميه با مقياس 100،000  ش
ــت. نزديك ترين  ــي جوان قرار گرفته اس ــته هاي آبرفت ــرروي پادگانه ها و نهش ب
ــه قديم،  ــني از جديد ب ــي آن به ترتيب س ــمال غرب ــش ش ــا در بخ رخنمون ه
ــوبات آهك و آهك  ــاي عهد حاضر و مخروط افكنه ها تا برونزدهاي رس آبرفت ه
دولوميتي با سن كامبرين فوقاني (سازند ميال) و هم چنين سنگ هاي دگرگوني 
زير آن تشكيل مي دهند. مرز بين واحدهاي ذكر شده گسلي بوده و غالباً از نوع 
ــد. هم چنين خطواره هايي با راستاي شمال غرب – جنوب شرق  راندگي مي باش
در نقشه مشاهده مي شود كه غالباً گسل هاي احتمالي تعيين شده بر پايه عكس 

هوايي مي باشد [1].

 نمونه برداري و اطالعات استفاده شده
ــيميائي گاز، ابتدا آتش ناشي از فوران گاز خاموش  به منظور مطالعه ژئوش
ــد. پس از سرد شدن ناحيه خروج گاز، لوله گذاري به منظور انتقال ايمن گاز  ش
ــطح زمين انجام و به وسيله ظرف مخصوص نمونه گيري ايزوجار4  خروجي به س
ــار خط لوله گاز شهري  ــد. هم چنين از سايت كم فش ــت ش دو نمونه گاز برداش
ــط كپسول هاي ايزوتيوب5 نمونه برداشت شد. براي ارزيابي و تطابق  اروميه توس
ــور بعنوان منبع تأمين كننده  بهتر نتايج، آناليز گاز چاه هاي توليدي جنوب كش
ــمه هاي گازي ناحيه باكو  ــر شده چش گاز خط لوله و هم چنين اطالعات منتش
ــده است [6و3]. تركيب  ــور تركمنستان استفاده ش ــور آذربايجان و كش در كش
شيميايي نمونه هاي گرفته شده به تفكيك ميدان و نوع نمونه در جدول 1 ارائه 
شده است. در جداول هاي2 و 3 تركيب شيميايي گازهاي هيدروكربوري موجود 
ــت. ميزان تركيب استخراج شده از  ــده اس در هر يك از مخازن نمايش داده ش
ــت.  ــفانه به دليل تركيب با هواي آزاد ناچيز بوده اس ــين متأس گاز منطقه نوش
ــوپ6 كربن 13 و دوتريوم  ــيميائي تعيين تركيب گاز و ايزوت آزمايش  هاي ژئوش

برروي نمونه هاي گازي در خارج از كشور انجام پذيرفته است. 

 بحث و بررسي
ــك، گاز  ــي، ترموژنيكي، گاز همراه نفت، گازخش ــات گازهاي بيوژنيك تركيب
ترموژنيكي خيلي پخته و مخلوط بيوژنيكي و ترموژنيكي بوسيله روش هاي مختلف 
از جمله Bernard1978 ,Faber 1992, Whiticar 1994 , Schoell 1983قابل 
شناسائي هستند كه در اين گزارش از آن ها استفاده شده است[2, 4, 6, 7]. بر اين 
ــاس درگاز نشت شده منطقه نوشين تركيب متان حجم عمده و اساسي گاز را  اس
تشكيل مي دهد و بقيه تركيبات سنگين تر (به جز مقادير بسيار ناچيز اتان) وجود 
نداشته و صفر گزارش شده است. از طرفي تركيب گاز خط لوله شهري اروميه كه 
ظاهراً بخشي از آن توسط ميادين گازي جنوب كشور تأمين مي شود داراي درصد 
بيشتري از متان بوده و قابل مقايسه با متوسط اين ميادين از نظر تركيب نيست. 
ــين كه داراي درصد بسيار باالي متان بوده و  در اين ميان تركيب گاز منطقه نوش
ــود با گازهاي ميادين گازي جنوب تفاوت زياد دارد  ــك محسوب مي ش كامًال خش

( جدول 1).
ــأ، بلوغ و نوع كروژن توليد كننده گاز در ميدان هاي  به منظور مطالعه منش
ــي، ازداده هاي ايزوتوپي كه يكي از مناسب ترين روش هاي اكتشافات  مورد بررس

ژئوشيميائي است، استفاده شده است.
ــكل  ــأهاي متفاوت از ش ــأ و اختالط گاز با منش ــايي منش به منظور شناس
ــد[2]. مطابق نمودار فوق گازهاي  ــده، استفاده ش ــط برنارد7 ارائه ش 2 كه توس
ــند  ــأ ترموژنيك مي باش ميادين توليدي در جنوب همگي داراي گازهاي با منش
ــهري  و در محدوده نزديك به هم قرار گرفته اند. در اين نمودار گاز خط لوله ش
ــنگين تر در محدوده گاز بسيار خشك قرار مي گيرد.  اروميه با ميزان ايزوتوپ س
ــدگي تركيبات گازي خط لوله  ــدگي ميزان ايزوتوپ و خشك ش علت سنگين ش
ــه با گازهاي ميادين جنوب احتماالً ناشي از عواملي مثل  ــهري در مقايس گاز ش
ــور با پختگي بيشتر يا  اختالط اين گازها با گازهاي ديگر مثل مخازن غرب كش
ــد. گاز نشت  تأثير افزودني ها به آن و يا تفريق ايزوتوپي و تخريب ميكروبي باش
يافته از ناحيه نوشين در اين شكل در محدوده گازهاي ترموژنيك بسيار خشك 

SampleC1C2C3iC4nC4iC5nC5C6+

Nooshin Gas99/050/080/000/000/000/000/000/00
Pipe Line Gas92/015/751/350/300/370/130/070/02

1A82/924/121/650/510/840/520/411/36
1B83/484/031/450/390/620/390/331/64
2A86/743/611/260/330/500/300/241/00
2B85/973/611/290/340/540/330/261/66
2C89/732/670/740/210/250/220/141/21
3A86/231/350/390/13/190/130/120/89
3B86/091/350/380/120/190/140/140/89
4A84/761/690/500/190/320/290/311/65
5A85/654/911/680/340/550/200/170/49

1  تركيب شيميائي گازهاي مورد مطالعه و گازهاي ميادين 
((5A-1A توليدي جنوب كشور

Sampleδ13C1δ13C2δ13C3δ13iC4δ13nC4iC 5δ13δ13nC5δ13CO2

Nooshin Gas-34/7000000-10/2
Pipe Line Gas-33/3-31/5-28/7-29/8-29/4-28/5-29/2-7/1

1A-41/31-31/35-29/48-29/19-29/18---
1B-41/32-31/29-29/46-29/14-29/19---
2A-40/73-30/99-28/91-28/68-28/75---
2B-40/84-31/02-28/87-28/71-28/74---
2C-40/07-29/82-27/77-27/85-27/52---
3A-37/63-26/62-26/39-26/37-27/46---
3B-37/55-26/57-26/48-26/37-27/39---
4A-38/84-26/29-25/52-25/77-26/80---
5A-41/64-31/34-29/63-29/21-29/59---

2  نتايج آناليز ايزوتوپ كربن و دوتريوم در گازهاي مورد مطالعه 
((1A-5A و ميادين توليدي جنوب كشور

4 Iso jar
5 Iso tube
6 Isotope
7 Bernard
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قرار گرفته كه ارتباطي با گازهاي داراي منشأ بيوژنيكي و مردابي نداشته و حتي 
ــان نمي دهد. مقادير ايزوتوپي متان  هيچ نوع اختالط با گازهاي بيوژنيك را نش
در گاز نوشين با مقادير ايزوتوپي در گاز خط لوله بسيار نزديك و فرضيه ارتباط 
ــني منشأ  ــكل 3 نيز مي تواند به روش ــتن با همديگر را تقويت مي نمايد. ش داش
ــز گاز متان موجود در مخازن  ــاس اين نمودار ني گاز متان را تعيين كند. بر اس
ــأ ترموژنيك قرار گرفته اند  ــورد مطالعه كامًال  در منطقه گازهاي با منش گازي م
ــتعل نوشين وخط لوله گاز شهري اروميه  و مقادير ايزوتوپ دوتريوم در گاز مش

نيز مشابه مي باشد. 
ــبت به ميادين  ــي در دو نمونه مورد مطالعه نس ــن مقادير ايزوتوپ هم چني
ــدگي ايزوتوپي در آن ديده نمي شود. در شكل  ــنگين تر بوده و تهي ش جنوب س
ــور آذربايجان و دو نمونه از  ــمه گازي از كش ــأ دو نمونه چش 4 هم چنين منش
ــه، ارائه شده است. منشأ اين گازها نيز گاز  ــور تركمنستان به منظور مقايس كش
ترموژنيك است كه به نظر مي رسد مقادير گاز تر در آنها نسبت به گاز نوشين 
ــت گازي مورد بررسي در  ــاس هيچكدام از گازها و نش ــت. بر اين اس زيادتر اس

محدوده گازهاي بيولوژيكي قرار نداشته و حتي با آن مخلوط هم نشده اند.
ــا و تخريب ميكروبي و هم چنين  ــئله احياء باكتريايي كربنات ه اما دو مس
ــتند كه باعث  ــيون و مهاجرت عواملي هس ــر اكسيداس ــق ايزوتوپي در اث تفري
تغييرات در تركيب گازها مي شود. در اثر عوامل ميكروبي هم ايزتوپ متان و هم 
ــمت سبك شدن مي روند كه اطالعات ايزوتوپي اين نمونه را تاييد  دوتريوم به س
نمي كند. براي بررسي بهتر اين مسئله نمودار ويتيكار8 ترسيم شد كه نتايج آن 
ترموژنيك بودن گازهاي جنوب به عالوه دو گاز ناحيه اروميه را مجدداً مشخص 
ــكل 4 و 5). در شكل هاي مذكور مقادير ايزوتوپي دوتريم در هر دو  مي كند (ش
ــي و تخريب ميكروبي  ــان مي دهد كه احياء باكترياي ــنگين بوده و نش نمونه س

تركيبات متيل دار بر روي تركيب اين گازها تأثيري نداشته است.
ــيميائي  نكته قابل توجه در اين مطالعه نزديكي بيش از حد تركيب ش
ــت كه  ــين به گازهاي بيوژنيك در مقدار فراواني متان اس ــهرك نوش گاز ش
ــان دهنده تركيب بسيار خشك است كه البته اين نتيجه كامًال بر خالف  نش
ــد. بررسي و مطالعه نمونه هاي چشمه هاي گازي  نتايج ايزوتوپي آن مي باش
ــگام خروج از خاك را  ــابه، تأثير عوامل محيطي در هن ــا و موارد مش در دني
ــمه  ــئله مي داند. درصد باالي گاز متان در تركيب چش دليل اصلي اين مس
ــد جدايش و تفرق  ــر به دليل فرآين ــبت به گازهاي ديگ ــين نس گازي نوش
ــي از جذب مولكولي در  ــوبات ناش ــب در طي مهاجرت در خاك و رس تركي
ــد[3]. بنابراين اگر گاز شهرك نوشين  ذرات گل و اختالف حالليت مي باش
ــته باشد در حقيقت گاز  ــهري در مجاورت آن ارتباط داش با گاز خط لوله ش
ــوبات آب دار عهد حاضر به علت  ــت يافته در هنگام خروج از خاك و رس نش
تفاوت در سرعت انتقال و جذب متان نسبت به تركيبات سنگين تر سريع تر 
حركت كرده و بقيه تركيبات جذب خاك و آب موجود شده اند. در اين ميان 
ــازندهاي زمين شناسي به مثابه يك فيلتر  ــوبات عهد حاضر و س خاك، رس
ــتن ايزوتوپ نزديك به هم، اين  عمل مي كنند. به عبارت ديگر علي رغم داش
ــته اند و عوامل مهاجرت و  ــه خود با هم تفاوت نداش ــب اولي دو گاز در تركي
ــد باعث ايجاد تغيير در تركيب  تفريق و جذب مولكولي كه توضيح داده ش

آن ها شده است. 

3  نمودار ايزوتوپ كربن متان در مقابل درصد تركيبات 
C2+ هيدروكربوري

4  نمودار تغييرات ايزوتوپي كربن متان نسبت به دوتريوم 
متان در ميدان هاي مورد مطالعه [8]

2  نمودار مقادير ايزوتوپي متان در مقابل نسبت گاز خشك به 
[2] (Bernard 1978و) تر

8 Whiticar



w w w. n i o c . i r
[ شماره 80 ] . [تيرماه 1390]60

ــن خانواده هاي گازي و  ــروه بندي و تعيي ــتر در حقيقت براي گ ــودار گاس نم
تشخيص عوامل مؤثر بر تشكيل و تجمع گاز ارائه مي شود [5]. در اين نمودار عوامل 

اصلي در مطالعه گازها، مسأله مهاجرت، تجمع و پختگي در نظر گرفته مي شود.
ــين و خط لوله به علت نداشتن تركيب  ــاس شكل6، گاز شهرك نوش بر اس
سنگين قرابت زيادي دراين بخش شكل نسبت به هم ندارند. ولي گاز خط لوله 
شهري با گاز ميادين توليدي جنوب هم خواني زيادي دارد و در همانطوركه قبًال 

ذكر شد در يك گروه قرار دارند. 

 نتيجه گيري
ــهرك نوشين عمدتاً متان بوده و تنها مقدار  ــت شده ش 1. تركيبات گاز نش
كمي اتان دارد. تركيبات گاز خط لوله اروميه حد واسط ميادين توليدي جنوب 

و گاز منطقه نوشين مي باشد.
ــده حاكي از  ــير انجام ش ــين اطالعات و تفاس 2. در مورد گاز منطقه نوش
ــأ زمين شناسي و بسيار پخته دارد و ارتباطي با  ترموژنيك بودن اين گاز با منش

منشأ بيوژنيك ندارد.

ــط لوله اروميه در  ــين و خ ــي متان و دوتريوم گاز نوش ــب ايزوتوپ 3. تركي
ــك قرار مي گيرند.  ــابه بوده و در محدوده گاز خش محدوده نزديك به هم و مش
ــيار خشك و گاز خط لوله خشك همراه با  ــين بس در اين ميان تركيب گاز نوش

اندكي ميعانات است.
4. با توجه به قرارگيري گاز نوشين در محدوده گاز خشك و تشابه ايزوتوپي 
با گاز خط لوله شهري مي توان گفت كه اين گاز حاصل نشت خط لوله گاز شهر 
ــروج از لوله در زير زمين در اثر عبور از اليه هاي خاك و آب  ــوده كه پس از خ ب

در آن فيلتر و خشك شده است. 
ــتندات ارائه شده دراين آزمايش ها و با توجه تعداد  5. با وجود داليل و مس
محدود آناليزها، هنوز هم به طور قاطع و دقيق نمي توان درباره ترموژنيك بودن 
ــأله تأثير عوامل ثانويه همچنان پابرجاست و  ــين اظهار نظر كرد و مس گاز نوش

جاي سؤال دارد.
ــأله عدم نشت گاز دقيقاً توسط شركت گاز اثبات شود،  6. در صورتيكه مس
ــت كه براي تعيين تأثيرات اكسيداسيون و مهاجرت برروي گاز خروجي  نياز اس
ــن دقيق بيولوژيك از ترموژنيك، آناليز ايزوتوپ كربن 14 راديوژنيك هم  و تعيي

انجام پذيرد.
ــأ گاز ترموژنيك دراين  ــط لوله گاز براي منش ــت گاز از خ 7. عالوه بر نش
ــيك (سازند شمشك در صورت وجود) و  ــازندهاي قم، رسوبات ژوراس ناحيه، س

رسوبات پالئوزوئيك مي توانند كانديد منشأ توليد باشند.
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