بررسی ژئوشیمایی نفت مخزن گدوان در میادین منطقهی دشت آبادان؛
جنوبغربی ایران
مهدي كبرائی* ،احمدرضا ربانی ،1دانشگاه امیرکبیر

محمود جاللی ،2مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

ـن کرتاس ـهی پیشــین در منطق ـهی دشــت
در ایــن مطالعــه ســه نمونــه نفــت از مخــزن گــدوان بــا سـ ّ
آبــادان واقــع در جنوبغربــی ایــران بررســی شــد ه اســت .در ایــن راســتا از روشهــای ژئوشــیمیایی
کلّــی (خصوصیــات فیزیکــی و شــیمیایی نفــت) و مولکولــی (بیومارکــر و ایزوتوپــی) بــا هــدف تعیین
ـن ســنگ منشــأ اســتفاده
خصوصیــات ژئوشــیمیایی از قبیــل بلــوغ ،مشــخصات محیــط رســوبی و سـ ّ
شــده اســت .نفتخــام مخــزن گــداون نســبتاً ســبک (میانگیــن  APIبرابــر  )32بــوده کــه در آن
تخریــب میکروبــی انجــام نشــده اســت .فراوانــی بیشــتر بخــش اشــباع ،ارجحیــت ضعیــف فردکربنــی
و غلظــت بیشــتر نرمــال آلکانهــای ســبک ( )Front-end biased distributionدر آنهــا مشــاهده
میشــود .طبــق دادههــای مولکولــی و ایزوتوپــی ،نفتهــای مخــزن گــدوان توســط ســنگ منشــأ
کربنــات دریایــی کــه در شــرایط احیایــی رســوب کــرده ،تولیــد شــدهاند .بلــوغ نمونههــای مــورد
ـن ســنگ منشــأ نیــز کرتاس ـهی پســین و ژوراســیک
مطالعــه در حــد اوج پنجــرهی نفتــی بــوده و سـ ّ
تعییــن شــده اســت .عــاوهبــر ایــن تمامــی نمونههــای مــورد مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی
داشــته و بنابرایــن میتــوان آنهــا را در یــک خانــوادهی نفتــی کــه توســط ســنگ منشــأ یکســانی
تولیــد شــدهاند قــرار داد .مهمتریــن منشــأ بــرای نفتهــای مــورد مطالعــه ،در اولویــت نخســت
ـن
ـن ژوراســیک پسین-کرتاسـهی پســین و در ردهی بعــدی ســازند ســرگلو بــا سـ ّ
ســازند گــرو بــا سـ ّ
ژوراســیک میانــی پیشــنهاد میگــردد.
منطق ـهی دشــت آبــادان در جنوبغربــی ایــران شــامل بیشــتر از هفــت
میــدان نفتــی اســت کــه از مخــازن کرتاســه در حــال تولیــد هســتند
(شــکل .)1-در منطقــهی دزفــول ،مهمتریــن مخــازن تولیدکننــدهی
نفــت ،ســازند آســماری و گــروه بنگســتان بــوده [ ]1در حالــی کــه
در منطقــهی دشــت آبــادان ،گروههــای بنگســتان (ســازندهای ایــام،
ســروک و کژدمــی) و خامــی (ســازندهای ســازندهای داریــان ،گــدوان
و فهلیــان) تولیدکنندههــای اصلــی نفــت هســتند .عــاوه بــر ایــن
وجــود میعانــات گازی در سیســتم نفتــی ژوراســیک و مخــازن ســرگلو
و نیریــز بــه اثبــات رســیده اســت .اگرچــه دشــت آبــادان بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن مناطــق نفتــی ایــران شــناخته شــده امــا سیســتم نفتــی منطقــه
و بهخصــوص ویژگیهــای ژئوشــیمیایی نفتهــای مخــازن مختلــف
و ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر کمتــر مطالعــه شــده اســت.
مهمتریـن سـنگهای منشـأ شـناخته شـده در منطقـهی دشـت آبـادان
شـامل سـازندهای پابـده (ترشـیاری) ،کژدمی (کرتاسـهی میانـی) ،گرو
(ژوراسـیک پسین-کرتاسـهی پیشـین) و سـرگلو (ژوراسـیک میانـی)
هسـتند .در مطالعـات قبلـی انجـام شـده در ایـن منطقه مشـخص گردیده
کـه سـازندهای پابـده و کژدمـی بـا داشـتن پتانسـیل کافـی و عـدم بلوغ
مناسـب نمیتواننـد بهعنـوان منشـأ در منطقـه درنظـر گرفتـه شـوند [.]2
همچنیـن مطالعـات قبلـی در ایران و حوضـهی مزوپوتامین کشـور عراق
*
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واژگان کلیدی:

ژئوشیمی ،نفتخام ،سازند گدوان ،دشت
آبادان

نشـان داده کـه سـازندهای گـرو و سـرگلو بـا داشـتن پتانسـیل و بلـوغ
مناسـب میتواننـد بهعنـوان منشـأ اصلـی نفـت و گازهـای موجـود در
مخـازن درنظـر گرفتـه شـوند [5و4و.]3
دشـت آبـادان از نظـر زمینشناسـی قسـمتی از حوضـهی مزوپوتامیـن
(بینالنهریـن) کشـور عـراق محسـوب میشـود .پیتمـن و همـکاران در
 2004بـا اسـتفاده از مطالعـات ژئوشـیمیایی و مـدل سـازی سـهبعدی
سیسـتم هیدروکربـوری نشـان دادنـد کـه تمامـی نفتهـای موجـود در
مخـازن کرتاسـه توسـط سـازند سـرگلو تولیـد شـده اسـت [ .]6پـس از
آن در  2012عبیـد و همـکاران معتقـد بودنـد نفتهـای مخازن کرتاسـه
توسـط رسـوبات سـازند سـولی (معـادل زمانی سـازند گرو در ایـران) به
سـن ژوراسـیک پسین-کرتاسهی پیشـین تولید شده اسـت [ .]7عقیده بر
ّ
اینسـت کـه نفتهای مخازن کرتاسـهی پسـین تا ائوسـن بر اسـاس بلوغ
میتواننـد در دو گـروه قـرار گیرنـد [.]8
هـدف از انجـام مطالعـهی پیـشرو بررسـی و مطالعـهی خصوصیـات
ژئوشـیمیایی نفـت مخـزن گـدوان در میادیـن مختلـف واقـع در
منطقـهی دشـت آبـادان بـا اسـتفاده از شـاخصهای مختلـف حاصـل
از آنالیـز مقدماتـی و تکمیلـی ژئوشـیمیایی نفتهاسـت .در مرحلـهی
اول متغیرهـای ژئوشـیمیایی و ترکیبـات مختلـف نفتهـا بررسـی شـده
و سـپس ترکیبـات بیومارکـری مختلـف موجـود در نفتهـا مطالعـه
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گردیـده و سـازندهای احتمالـی منشـأ بـرای آنهـا معرفـی خواهـد شـد.
 -1زمینشناسی منطقه

دشـت آبـادان در جنوبغربيتريـن قسـمتهاي ايـران و در مـرز بیـن
ایران-عـراق واقـع شـده کـه شـامل نواحـي شـمالي خليـج فـارس کـه
دريايـي اسـت نیـز ميشـود .مسـاحت کل منطقـه  26500کيلومتـر مربع
بـوده کـه تقريبـاً کمتـر از نصـف آن دريايـي اسـت .مرزهاي ايـن ناحيه
از شمالشـرق بـه کمربنـد زاگـرس و از جنـوب بـه خليـج فـارس منتهي
ميشـود (شـکل.)1-
دشـت آبادان درون يـک حوضـهی  Forelandدر جنوبغرب زاگرس
واقـع شـده اسـت .کمربنـد تراسـتي و همچنيـن چينخـورده زاگـرس بر
اثـر برخـورد قارهاي-قـارهاي دو صفحـهی عربـي و اوراسـيا ()Eurosia
از اواخـر ميوسـن تـا زمان حال تشـکيل شـده اسـت [.]9
تاقديسهــا در ایــن منطقــه دو رونــد شــمالي-جنوبي و شــمالغربی-
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موقعیت منطقهی مورد مطالعه و مرزهای اصلی تکتونیکی [11و]5

2

ستون چینهشناسی منطقهی مورد مطالعه []16-18

جنوبشــرقی دارنــد کــه در ســطح زميــن رخنمــون نداشــته و
ژئوفيزيکــي اســت .ســاختمانهای بــا رونــد شــمالی-جنوبی متأثــر
از بلنداهــا و روندهــای قدیمــی شــکل گرفتهانــد؛ در حالــی کــه
ســاختمانهای بــا رونــد شمالغربی-جنوبشــرقی متأثــر از برخــورد
صفحــهی عربــی و کوهزایــی زاگــرس شــکل گرفتهانــد [11و.]10
مهمتريــن ســاختمانهاي حــاوی نفــت در ايــن ناحيــه شــامل مياديــن
آزادگان ،جفيــر ،دارخويــن ،یــادآوران ،ماهشــهر ،آرش ،ســهراب و
ارونــد هســتند ( شــکل.)1-
دشــت آبــادان را از نظــر تکتونیکــی میتــوان جــدا از منطقــهی
فروافتادگــی دزفــول درنظــر گرفــت؛ بهطوریکــه رونــد اصلــی
ســاختارها در ایــن منطقــه شــمالی-جنوبی اســت کــه بــا رونــد
شمالغربی-جنوبشــرقی متــداول در زاگــرس در تضــاد اســت .رونــد
شــمالی-جنوبی در دشــت آبــادان قابلتعمیــم بــه ســاختارهای جنــوب
عــراق ،کویــت ،شــمال خلیــج فــارس و شمالشــرقی عربســتان اســت.
ایــن تاقدیسهــا از منشــأ فشــاری نیســتند و زایــش آنهــا در ارتبــاط بــا
گســلهای پیســنگ اســت [.]12
اهـداف اکتشـافي دشـت آبـادان در سراسـر سـکانسهاي ژوراسـيک تا
ترشـياري پراکنـده شـده و شـامل تلههـاي سـاختماني و چینـهای اسـت.
سـنگهاي مخـزن را هـم بهصـورت سيليسـي آواري (بخشهـای
ماسهسـنگ آزادگان و کوشـک) ميتـوان يافـت و هـم بهصـورت
رسـوبات کربناتـي (سـازندهای فهلیان ،سـروک و ایلام) در محيطهاي
رسـوبي مختلـف.
ســنگ منشــأ بســيار خــوب از ژوراســيک (ســازند ســرگلو) تــا کرتاســه
(ســازندهای گــرو و کژدمــی) ،تاريخچـهی تدفيــن طوالنــي و مهاجرت
ديــر هيدروکربــن نقــش مهمــي در شــکلبندي تلههــاي نفتــي و شــارژ
آنهــا ایفــا کــرده اســت [6و4و .]3هنــوز وضعیــت مهاجــرت و نحــوهی
شــارژ شــدن مخــازن مختلــف در میادیــن نفتــی بهطــور کامــل مطالعــه
نشــده؛ بهطــوری کــه در بعضــی مطالعــات مهاجــرت طوالنــی افقــی از
منطقـهی دشــت آبــادان بهســمت بلنداهــای قدیمــی در عــراق و کویــت
درنظــر گرفتــه شــده اســت [ .]13البتــه مهاجــرت عمــودی در دیگــر
مطالعــات بهعنــوان مهمتریــن عامــل شــارژ مخــازن ذکــر گردیــده
اســت [14و6و.]4
هــدف از انجــام ایــن مطالعــه بررســی نفــت موجــود در مخــزن گــدوان
در منطقـهی دشــت آبــادان بــوده اســت .بــرش مقطــع ســازند گــدوان در
فــارس در کــوه گــدوان بــوده کــه شــامل  100متــر آهک اســت .ســازند
گــدوان بهصــورت پيوســته روي ســازند فهليــان و زيــر ســازند داريــان
قــرار دارد (شــکل .)2-در دشــت آبــادان ســازند گــدوان از تنــاوب
آهکهــاي آرژيلــي بهرنــگ خاکســتري تيــره و مــارل خاکســتري
تــا ســبز و قهــوهاي تشــکيل شــده اســت .بهســمت لرســتان حوضــهی
رســوبي ایــن ســازند عميقتــر شــده و بــه آهکهــاي آرژيلــي و
تيرهرنــگ گــرو تبديــل ميشــود.
ســازند گــدوان کــه بهعنــوان کاندیــدای ســنگ منشــأ در منطقــه درنظــر
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گرفتــه میشــود دارای دو بخــش ماسهســنگی (بخــش کوشــک) و
آهکــی (خلیــج) اســت کــه وجــود نفــت در میادیــن مختلــف در ایــن
بخشهــا بــه اثبــات رســیده اســت (شــکل .)2-بخــش کوشــک (زبیــر)
از بــاال بــه پاییــن شــامل شــیل ،ماسهســنگ دانهریــز و سیلتســتون اســت.
اليههــاي ماسهســنگي بخــش کوشــک کــه از نظــر زمانــي معــادل
بخــش دلتايــي زبيــر در عــراق هســتند يکــي از مخــازن اصلــي نفــت در
دشــت آبــادان بهشــمار ميآينــد .اگرچــه اليههــاي ماسهســنگي در
محيــط دلتايــي رســوب کردهانــد امــا میانگیــن ضخامــت ايــن اليههــا
در ميــدان یــادآوران کمتــر شــده و حــدود  20-30متــر اســت کــه
در مقايســه بــا ضخيمتريــن قســمت در کويــت (بيشــتر از  300متــر)
ضخامــت ناچيــزي دارنــد [ .]15بخــش خلیــج بــا همــان خصوصیــات
شــناخته شــده در تمــام قســمتهای فروافتادگــی دزفــول و ناحیــهی
فــارس بــا ضخامتــی در حــدود  15متــر اســت .سنگشناســی ایــن
بخــش شــامل آهــک ســفید تــا خاکســتری روشــن ،نــرم تــا ســخت
توصیــف شــده اســت .خصوصیــت بلوریــن و آغشــتگی بــه نفــت در
نمونههــای خــردهی حفــاری ممکــن اســت بیانگــر شــرایط خــوب
مخزنــی بــرای ایــن بخــش باشــد.
 -2روش مطالعه

در ایــن تحقیــق تعــداد ســه نمونــه نفــت از ســازند گــدوان (بخــش
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نمونهای از کروماتوگرام حاصل از آنالیز  GCبخش اشباع نفت مخزن
گدوان منطقهی دشت آبادان

نمونهای از فرگمنتوگرام حاصل از آنالیز  GC-MSبخش اشباع نفت
مخزن گدوان منطقهی دشت آبادان

خلیــج) در میادیــن مختلــف واقــع در منطقــهی دشــت آبــادان کــه
در طــول الیهآزماییهــای مختلــف چاههــای اکتشــافی اخــذ شــده
مطالعــه گردیــده اســت .آنالیــز مقدماتــی شــامل اندازهگیــری ،API
رســوب آســفالتن ،کروماتوگرافــی ســتونی بــا هــدف تعییــن بخشهــای
مختلــف اشــباع ،آروماتیــک و رزیــن روی نمونههــای نفــت مذکــور
انجــام شــده اســت.
در بخــش کروماتوگرافــی ســتونی بــا اســتفاده از  5میلیلیتــر نرمــال
پنتــان 5 ،میلیلیتــر نرمــال پنتان/دیکلرومتــان (نســبت 60/40
حجمــی) و  5میلیلیتــر ترکیــب متانول/دیکلرومتــان (50/50
حجمــی) بــه ترتیــب بخشهــای اشــباع ،آروماتیــک و رزیــن جــدا
شــدهاند .ســپس آنالیزهــای تکمیلــی از قبیــل کروماتوگرافــی گازی
( ،)GCکروماتوگرافــی گازی-طیفســنجی جرمــی ( )GC-MSو
اندازهگیــری ایزوتــوپ پایــدار کربــن روی نمونههــای منتخــب انجــام
شــده اســت.
آنالیــز  GCتوســط دســتگاه کروماتوگرافــی گازی مجهــز بــه یــک
ســتون موئینــهی ســیلیکا بهطــول  30متــر (قطــر داخلــی  25میلیمتــر
و ضخامــت پوشــش  0/25میکرومتــر) انجــام شــده اســت .بــرای انجــام
آنالیــز طیفســنجی جرمــی ،دســتگاه  GCبــه یــک طیفســنج جرمــی
یونــی از نــوع  Finingan MAT GCQوصــل شــده اســت .دمــای
کــورهی دســتگاه  70-300درجــهی ســانتیگراد بــا افزایــش دمــای
 4درجــهای در هــر دقیقــه برنامهریــزی شــده کــه در آن  15دقیقــه
بهعنــوان بــازهی همدمایــی تعییــن شــده اســت .دمــای تزریــق 275
درج ـهی ســانتیگراد درنظــر گرفتــه شــده ،حالــت تزریــقSplit-less ،
و گاز حامــل هلیــوم بــوده اســت.
نسـبتهای مختلـف بیومارکـری و غلظـت دقیـق هر ترکیـب خانوادگی
اشـباع و آروماتیـک بـر اسـاس مسـاحت زیـر هـر پیـک و همچنیـن
اسـتانداردهای داخلـی مشـخص محاسـبه شـده اسـت [.]19-21
آنالیــز ایزوتــوپ پایــدار کربــن در بخشهــای اشــباع و آروماتیــک
ت مــورد مطالعــه ،بــا اســتفاده از احتــراق در حضــور
نمونههــای نفــ 
اکســیژن در دمــای  1020درجــهی ســانتیگراد و بــا بهکارگیــری
آنالیــز عنصــری ( )1112 Flash EAانجــام شــده اســت .دیاکســیدکربن
تولیــد شــده در اثــر احتــراق ،مســتقیماً در طیفســنج جرمــی نســبت
ایزوتوپــی  Fisher SELTA Vاندازهگیــری شــده اســت.
جهـت آنالیـز ایزوتوپـی هریـک از آلکانهـا GC-Ultra ،از طریق یک
رابـط ( )GC IsoLinkو یـک واحـد تزریـق خـودکار ()ConFlow IV
بـه طیفسـنج جرمـی نسـبت ایزوتوپـی  Delta Vمتصـل شـد .سـتون
گازی کـه بـهکار رفتـه مشـابه بـا سـتونی اسـت کـه در بـاال توصیـف
شـد و برنامـهی دمایـی آن مثـل برنامـهی دمایـی بـهکار رفتـه در آنالیـز
رایـج  GC- MSاسـت .نسـبتهای ایزوتوپـی بـرای هریـک از آلکانهـا
بـا اسـتفاده از  CO2بهعنـوان گاز مرجـع کـه در ابتـدا و انتهـای آنهـا
بهصـورت خـودکار بـه درون  IRMSوارد میشـود محاسـبه گردیـد.
نتایـج بهصـورت پرمیـل نسـبت بـه اسـتاندارد  PDEEگـزارش شـدهاند.
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تکـرار آنالیزهـا نشـاندهندهی دقت زیـاد آنالیز بوده و انحـراف از معیار
هـر ترکیـب کمتـر از  0/5پرمیـل بـوده اسـت.

نتایــج اندازهگیــری  APIدر نفتهــای مــورد مطالعــه و همچنیــن
کروماتوگرافــی ســتونی جهــت تعییــن ترکیــب قســمتهای مختلــف
نفتهــا در جــدول 1-نشــان داده شــده اســت .مقــدار  APIبــرای
نفتهــای مخــزن گــدوان  26-38اســت کــه آنهــا را در زمــرهی
نفتهــای متوســط تــا ســبک قــرار میدهــد .در ایــن نفتهــا بخــش
اشــباع بیشــترین فراوانــی را داشــته؛ بهطــوری کــه  47-57درصــد
هیدروکربن هــای نفــت گــدوان مربــوط بــه بخــش اشــباع بــوده اســت.
بـــا توجـــه بـــه نتایـــج آنالیـــز کروماتوگرافـــی گازی ،نفـــت مخـــزن
گـــدوان در منطقـــهی دشـــت آبـــادان دارای ارجحیـــت نســـبتاً کـــم
فردکربن ــی ب ــوده ،فراوان ــی ترکیب ــات آل ــکان ب ــا تع ــداد کرب ــن کمت ــر
( ،)Front end-biased distributionنس ــبت زی ــاد  nC17/nC27اس ــت.
در ای ــن نفته ــا اندی ــس  CPIنزدی ــک ب ــه ی ــک و نس ــبت پریس ــتان
ب ــه فیت ــان نی ــز کمت ــر از ی ــک اس ــت (ش ــکل 3 -و ج ــدول.)1-

ایزومریزاســیون در کربــن شــمارهی 20-افزایــش یافتــه بهطوریکــه
نســبت  )20R+20S( /20Sاز صفــر تــا ( 0/5تعــادل در  0/52تــا )0/55
افزایــش مییابــد [ .]23در نمونههــای مخــزن گــدوان ایــن نســبت
 0/48 -0/52متغیــر بــوده (جــدول )4-کــه بلــوغ زیــاد در نمونههــا را
اثبــات میکنــد .پیتــر و همــکاران اثبــات کردنــد کــه بــا افزایــش بلــوغ
مــواد آلــی ،ایزومریزاســیون در کربنهــای  14و  17اســترانهای منظــم
 C29باعــث افزایــش نســبت ) ββ/(ββ+ααاز صفــر تــا  0/7میشــود
[ .]23در نمونههــای نفــت مخــزن گــدوان ایــن نســبت  0/51-0/6تغییــر
میکنــد (جــدول.)4-
بیومارکرهــای آروماتیــک نیــز بــرای تعییــن دقیقتــر بلــوغ در نمونههــای
نفــت مخــزن گــدوان در منطقـهی دشــت آبــادان اســتفاده شــده اســت.
طبــق نظــر رادکــه و همــکاران در  1984در ترکیبــات متیــل فنانتــرن،
بــا افزایــش بلــوغ و درج ـهی حــرارت ،مقــدار اندیــس متیــل فنانتریــن
( )1-MPIنیــز بیشــتر میشــود [ .]25آنهــا فرمولــی بــرای محاســبهی
بلــوغ بــر حســب معــادل انعــکاس ویترینایــت بــا اســتفاده از اندیــس
 1-MPIارائــه کردنــد ( .)1/3<for Ro(0/37+ )1-MPI(0/6=Rcطبــق
فرمــول پیشــنهادی و جــدول 4-بلــوغ نمونههــای مــورد مطالعــه در
بــازهی  0/73-0/83معــادل انعــکاس ویترینایــت قــرار میگیــرد.

 -2-3بلوغ نفت

 -3-3محیط رسوبی سنگ منشأ

 -3نتایج
 -1-3مشخصات نفت

نســبت کــم  Pr/nC17و  Ph/nC18کــه در شــکل 5-نشــان داده شــده
نشــاندهندهی بلــوغ نســبتاً زیــاد و عــدم وجــود تخریــب میکروبــی در
نفتهــای مــورد مطالعــه و همچنیــن محیــط رســوبی دریایــی و کــروژن
نــوع  IIدر ســنگ منشــأ تولیدکننــده نفتهاســت [.]22
بـا افزایـش بلـوغ در مـواد آلـی نسـبت  )22R+22S(/22Sدر هوموهوپان
 C31در بـازهی صفـر تـا  0/6افزایـش مییابـد و تعـادل آن در بـازهی
 0/62 -0/57اسـت [24و .]23در ایـن مـورد نسـبت مذکـور از  0/58تـا
 0/61تغییـر کـرده کـه نشـاندهندهی بلـوغ زیـاد اسـت (جـدول.)2-
در اســتران  17α (H) ,)14α (H ,5α (H)(C29بــا افزایــش بلــوغ،
1

مقــدار کــم نســبتهای Pr/nC17و ( Ph/nC18شــکل 5-و جــدول،)1 -
فراوانــی بیشــتر نرمــال آلکانهــای ســبک (شــکل ،)3-مقــدار کمتــر از
واحــد نســبتهای  Pr/Phو  TARنشــاندهندهی جلبکهــای دریایــی
و رســوب در یــک محیــط احیــاء بــرای ســنگ منشــأ تولیدکننــدهی
نفــت مخــزن گــدوان هســتند [26و.]23
در اســترانهای منظــم ( C27،)Regular Steranesمربــوط بــه مــواد
آلــی دریایــی C28 ،نشــاندهندهی مــواد آلــی دریاچ ـهای و  C29مربــوط
بــه ورود مــواد آلــی خشــکی بــه حوضــهی رســوبی هســتند [ .]27در
نمونههــای مــورد مطالعــه ،نمــودار مثلثــی توزیــع نســبی اســترانهای

نتایج تعیین ترکیب ،مقدار  APIو کروماتوگرافی گازی برای بخش اشباع نفت مخزن فهلیان در منطقهی دشت آبادانa

TAR

nC18/
)(nC18+nC19

nC17/
)(nC17+nC27

CPI

Pr/Ph

Ph/nC18

0/53

0/49

0/63

1/00

0/89

0/52

0/52

0/51

0/51

0/73

1/02

0/87

0/48

0/45

38/40

0/52

0/51

0/60

1/00

0/74

0/76

0/49

26/00

Pr/nC17

API

Asph. %

Res. %

Aro. %

Sat. %

Sample ID

32/40

15/56

1/43

25/76

57/25

Gd-Y-1

18/25

9/76

20/13

51/86

Gd-Y-2

3/50

24/50

25/00

47

Gd-Y-3

;a API= API gravity; SAT=Saturates; ARO=Aromatics; RES=Resins; ASPH=Asphaltenes; Pr/Ph=Pristane/Phytane
;]+nC30)+nC28+nC26(nC24+nC29)/[nC22+2+nC27+nC25CPI=2 (nC23
;)nC19nC17++nC31)/(nC15+nC29TAR=(nC27+
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منظــم نشــاندهندهی محیــط رســوبی کربنــات دریایــی بــرای منشــأ
نفتهــای مــورد مطالعــه اســت (شــکل.)6-
اندیــس بســیار کــم گاماســران (فراوانــی گاماســران در مقابــل هوپــان
 )C30نشــاندهندهی عــدم تخریــب و همچنیــن عــدم وجــود الیهبنــدی
در ســتون آب محیــط رســوبگذاری ســنگ منشــأ اســت [.]29
ســن و
اولئینــان ،بیومارکــری اســت کــه میتوانــد بــرای مطالعــهی
ّ
محیــط رســوبی ســنگ منشــأ اســتفاده شــود .بیومارکــر اولئینــان در
طیــف جرمــی  191 m/zتشــخیص داده میشــود و نشــاندهندهی
ورود مــواد آلــی حاصــل از گیاهــان عالــی زمــان کرتاســه و جوانتــر
اســت [ .]22عــدم وجــود بیومارکــر اولئینــان در نفتهــای مــورد
ـن
مطالعــه نشــاندهندهی یــک ســنگ منشــأ بــا محیــط دریایــی یــا سـ ّ
کرتاســه و قدیمیتــر اســت (جــدول.)2-
غلظــت کمتــر ترپانهــای ســهحلقهای در نفتهــای مــورد مطالعــه
(شــکل )4-نشــاندهندهی دخالــت کمتــر گیاهــان عالــی در تولیــد
آنهاســت .در حالــی کــه نســبت زیــاد ترپانهــای  Tricyclic C23بــه C24
 Tetra cyclicنشــاندهندهی مــواد آلــی از نــوع جلبــک دریایــی اســت
(جــدول.]23[ )2 -
در بیومارکرهــای آروماتیــک ،نمــودار نســبتهای دیبنزوتیوفــن بــه
فنانتــرن ( )DBT/Pدر مقابــل  Pr/Phدر شــکل 7-نشــاندهندهی محیــط
رســوبی کربنــات دریایــی بهعنــوان منشــأ نفتهــای مــورد مطالعــه
اســت [.]28

سن سنگ منشأ
ّ -4-3

از نسـبت بيومارکرهـاي  )Oleanane + Hopane(/Oleananeبـراي
سـن کمتـر از کرتاسـه ميتـوان اسـتفاده کـرد .با
تشـخيص نفتهـاي بـا ّ

نسبتهای بیومارکری ترپانها ،در نفت مخزن گدوان منطقهی دشت آبادان

2

C31 Hopane
22S/
)(22S+22R

Gammacerane Oleanane/
Index
C30 Hopane

23/3
Tri/24/4
Tetra

Ts /
)(Ts+Tm

C29/C30
Hopane

C35/C34 S
HomHopane

C31R/C30
Hopane

TriCyc Terp TriCyc Terp
C24 / C23
C26/C25

Sample ID

0/60

0/00

0/08

2/86

0/32

1/41

0/80

0/42

0/60

0/35

Gd-Y-1

0/58

0/00

0/11

0/83

0/32

1/21

0/85

0/33

0/70

0/55

Gd-Y-2

0/61

0/00

0/11

0/82

0/25

1/27

1/25

0/43

0/80

0/50

Gd-Y-3

3
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عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده در مــورد بیومارکرهــای مطالعــه شــده،
تمامــی متغیرهــای ژئوشــیمایی نشــان میدهنــد کــه نفتهــای مخــزن
گــدوان بررســی شــده در ایــن مطالعــه شــباهت ژئوشــیمیایی زیــادی بــا
هــم داشــته و میتواننــد در یــک خانــوادهی نفتــی قــرار گیرنــد.
آنالیــز ایزوتــوپ کربــن نیــز روی نفتهــای مــورد مطالعــه جهــت
ســن ســنگ منشــأ تولیــد کننــدهی آنهــا
تعییــن محیــط رســوبی و
ّ
انجــام شــده کــه نتایــج آن در جــدول 4-ارائــه شــده اســت .شــکل8 -
نشــاندهندهی نمــودار ایزوتــوپ  δ13Cبخــش آروماتیــک در مقابــل
اشــباع بــا هــدف تعییــن محیــط رســوبی ســنگ منشــأ اســت .بــا توجــه
بــه شــکل مشــخص اســت کــه ســنگ منشــأ نفتهــای مخــزن گــدوان
در محیطــی دریایــی نهشــته شــده اســت [.]28
بــا اســتفاده از فرآیندهــای آمــاری روی نتایــج ایزوتوپــی ،متغیــری بــه
نــام متغیــر کانونیــکال ( )Canonical Variableتعریــف شــده اســت
[ .]28بــا توجــه بــه جــدول ،4-اندیــس  CVنتایــج حاصــل از بخشهــای
قبلــی را تأییــد میکنــد .زیــرا ایــن اندیــس بــرای تمامــی نفتهــا کمتــر
از صفــر اســت و ایــن امــر نشــاندهندهی محیــط رســوبی دریایــی بــرای
ســنگ منشــأ اســت.

نسبتهای بیومارکری استرانها و آروماتیک در نفت مخزن گدوان در منطقهی دشت آبادان

Str29 20S/
)(20S+20R

Str29 bb/
)(aa+bb

)%StrC29 (217

)%StrC28 (217

)%STrC27 (217

Sample ID

Calculated
Rc

MPI-1

0/68

0/48

0/51

0/37

0/25

0/38

Gd-Y-1

0/77

0/67

2/86

0/52

0/58

0/42

0/23

0/35

Gd-Y-2

0/83

0/76

0/80

0/53

0/52

0/60

0/43

0/24

0/34

Gd-Y-3

0/73

0/60

1/31

0/55

C28/C29 Str DBT/Phen
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توجـه بـه جـدول 2-بـراي تمامـي نفتها ايـن نسـبت کمتـر از  0/1بوده
سـن کرتاسـه يا
کـه نشـان ميدهـد تمامـي نفتهـا از سـنگ منشـأيي بـا ّ
قدیمیتـر توليـد شـدهاند [.]22
سـن و ليتولـوژي سـنگ منشـأ توليدکننـدهی نفـت ميتوان
بـراي تعييـن ّ

از نمـودار تغييـرات نسـبت پريسـتان بـه فيتـان در مقابل نسـبت ايزوتوپ
پایـدار کربـن نفـت ( )δ13Cاسـتفاده کـرد [ .]30همانطـور کـه از
شـکل 9 -مشـخص اسـت نفتهاي مخزن گدوان در محدودهی سـنگ
سـن مزوزوئيـک قـرار ميگيرنـد.
منشـأ کربناتـي بـا ّ
سـن سـنگ منشـأ
پیتـر و مولـدوان در  1993نشـان دادهانـد که با افزایش ّ
مقـدار اسـتران  C28نسـبت بـه  C29افزایـش مییابـد [ .]27شـرکت توتال
بـا اسـتفاده از ایـن نظریـه و همچنیـن تعـداد زیـادی نفـت مطالعـه شـده،
نمـوداری بـر اسـاس درصـد فراوانـی اسـتران  C28رسـم کـرده [ ]31تـا
سـن سـنگ منشـأ را بهدسـت آورد .با توجـه به نمودار شـکل10 -
بتـوان ّ
نمونههـای نفـت گـدوان در محـدودهی بیـن سـنگهای منشـأ گـرو و
4

5

نمودار  Pr/nC17در مقابل  Ph/nC18که نشاندهندهی بلوغ ،محیط
رسوبی و نوع کروژن سنگ منشأ تولیدکنندهی نفتهای مورد مطالعه
است []22

6

نمودار مثلثی استرانهای منظم  C27-C28-C29برای نمونههای نفت
مورد مطالعه []27

7

نمودار ) Dibenzothiophene/phenanthrene(DBT/Pدر مقابل
نسبت  Pr/Phبرای نمونههای نفت مخزن گدوان []28

نتایج آنالیز ایزوتوپی کربن روی نمونههای نفت مخزن گدوان در منطقهی
دشت آبادان

Whole Oil

Aromatic HC

Saturated HC

)δ13C (PDB

)δ C (PDB

)δ C (PDB

-1/88

-28/7

-25/7

-26/9

Gd-Y-1

-1/89

-29

-26/1

-27/2

Gd-Y-2

-

-28

-

-

Gd-Y-3

CVa

13

13

Sample ID

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

8

نمودار ایزوتوپ  δ13Cترکیبات آروماتیک در مقابل ترکیبات اشباع
جهت تعیین محیط رسوبی سنگ منشأ تولیدکنندهی نفتهای مورد
مطالعه []29

9

نمودار نسبت  Pr/Phدر مقابل ایزوتوپ  δ13Cبخش اشباع جهت
سن سنگ منشأ []30
تعیین ّ
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سـرگلو تعیین شـده اسـت.
نتیجهگیری

■ نفتهـای خـام مخـزن گـدوان در منطقـهی دشـت آبـادان بـا
میانگیـن  32جـزء نفتهـای نسـبتاً سـبک طبقهبنـدی میشـود .در
آنهـا بخـش اشـباع ( ،)Saturatesبیشـترین فراوانـی را دارنـد ،ارجحیـت
ضعیـف فردکربنـی مشـاهده میگـردد و فراوانـی قسـمتهای سـبک
آلـکان ( )front end-biased distributionدر پروفایـل کروماتوگرافی
گازی مالحظـه میشـود.
■ متغیرهــای تعیینکننــدهی بلــوغ از قبیــل نســبتهای ،Pr/ nC17
 ،Ph/nC18هوپانهــا ،اســترانها و بیومارکرهــای آروماتیکــی
نشــاندهندهی بلــوغ نســبتاً زیــاد (اوج پنجــرهی نفتزایــی) در
نمونههــای مــورد مطالعــه اســت .عــاوه بــرایــن مطالعــات دیگــر
انجــام شــده در منطقــه نشــان داده کــه نفتهــای موجــود در مخــزن
کرتاســهی پایینــی در اواخــر پنجــره ی نفتــی تولیــد شــدهاند.
■ طبـق اطالعـات بیومارکـری ،مقـدار کـم نسـبتهای Ph/ ،Pr/nC17
 Pr/Ph، TAR ،nC18و همچنیـن نحـوهی توزیـع اسـترانهای منظـم،
میـزان بسـیار ناچیـز اندیسهـای گاماسـران و اولئینـان ،غلظـت کمتـر
ترپانهـای سـهحلقهای نسـبت بـه پنجحلقـهای و در نهایـت مقدار بیشـتر
از یـک نسـبت  ،DBT/Pنفتهـای مخـزن گـدوان از سـنگ منشـأیی با
محیـط رسـوبی کربنـات دریایـی و کـروژن نـوع  IIتولیـد شـده اسـت.
ســن ســنگ منشــأ از قبیــل
■ متغیرهــای بیومارکــری تعیینکننــدهی
ّ
اندیــس اولئینــان ،اســترانهای منظــم و آنالیــز ایزوتوپــی ،رســوبات بــا
API

ســن کرتاســه پیشــین و ژوراســیک را بهعنــوان ســنگ منشــأ معرفــی
ّ
کردهانــد.
■ نتایــج آنالیــز ایزوتوپــی کربــن بــرای نمونههــای مــورد مطالعــه نیــز
ثابتکننــدهی محیــط رســوبی دریایــی بــرای ســنگ منشــأ نفتهــای
مــورد مطالعــه بــوده اســت.
■ بــا جمعبنــدی نتایــج حاصــل از متغیرهــای بیومارکــری و ایزوتوپــی
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه نفتهــای مخــزن گــدوان در منطقــهی
دشــت آبــادان همخانــواده بــوده و توســط یــک مجموعــهی منشــأ
تولیــد شــدهاند .مهمتریــن منشــأ بــرای نفتهــای مــورد مطالعــه ،در
اولویــت اول ســازند گــرو بــا سـنّ ژوراســیک پسین-کرتاسـهی پیشــین
ـن ژوراســیک میانــی پیشــنهاد
و در رده ی بعــدی ســازند ســرگلو بــا سـ ّ
میگــردد.

10

سن سنگ منشأ
نمودار درصد استران  C28جهت تعیین
ّ
تولیدکنندهی نفت گدوان []31
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