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 چکیده
 میادین از برخی در بنگستان گروه مخازن نفت منطقه، این نفت هایویژگی مطالعه منظور به.  است زاگرس غربی جنوب انتهای در واقع حوضه رسوبی آبادان دشت    

 که داد نشان GC-IRMS نتایج. گرفت قرار ایزوتوپی بررسی مورد (GC-IRMS) جرمی یسنج طیف ایزوتوپی نسبت ـ گازی کروماتوگرافی دستگاه بوسیله زون این

 شد مشخص( CSIA)خاص ترکیبات ایزوتوپی آنالیز از استفاده با. هستند ایقاره آلی مواد کمی مقدار ورود با همراه دریایی منشأ دارای مطالعه مورد هاینفت تمامی

 ایزوتوپی مقادیر اساس بر. است حدواسط و دریایی محیط نشانگر که باشندمی مسطح یا و منفی شیب با روند دارای و بوده خانواده هم مخازن همه نفت که

-هنمون گرفتن فاصله دلیل. است بوده ناهمگن مواد کمی مقدار ورود با همراه یکسان، تقریباً مطالعه مورد هاینفت مولد آلی مواد نوع فیتان، و پریستان ایزوپرنوئیدهای

در مطالعات  CSIAبنابراین استفاده از روشهای ایزوتوپی، خصوصا روش . باشدمی آنها متفاوت آلی ماده یا و بلوغ درجه ها،نمونه بقیه از Ba- Sv و Aa- Bu های

 نفتی از جمله انطباق و تعیین مواد آلی بسیار کارآمد بوده و از دقت باالیی برخوردار است.

 GC-IRMS، CSIA بلوغ، بنگستان، گروه ،آبادان دشت :كلمات كلیدی
 

 
 

  مقدمه
 میادین مانند آبادان دشت رسوبی حوضه در هیدروکربوری جدید منابع کشف    

 مطالعات انجام ضرورت بیانگر گذشته سال چند در دارخوین و یادآوران آزادگان،

 نحوه بهتر شناخت منظور  به رسوبی حوضه این در شناسی زمین تر جامع

 تجربه عمده. است آن ای چینه و ساختمانی ساختارهای گیری شکل و گذاری برسو

 کارون شرق میادین بر کنون تا ایران نفت ملی شرکت شده انجام مطالعات و

 شناسی زمین ساختار از که کارون غرب میادین توسعه تجربه و بوده متمرکز

 لذا. است ودهب دسترس در کمتر برخوردارند، کارون شرق میادین با متفاوتی

 بررسی ناحیه، این توسعه تحت میادین در مخزن مؤثر مدیریت اعمال منظور به

 به زاگرس حوزه میادین فراوانی دلیل به تاکنون. است ضروری منطقه این جامع

. است نگرفته قرار جامع بررسی مورد آبادان دشت دزفول، فروافتادگی در خصوص

 قالب در بنگستان گروه مخازن نفت وتوپیایز بررسی مطالعه این اهداف جمله از

 مخازن این نفت ـ نفت انطباق همچنین و آلی ماده نوع رسوبگذاری، محیط تعین

 جمله از جرمی سنجی طیف ایزوتوپی نسبت ـ گازی کروماتوگرافی. باشدمی

 منفرد هایآلکان ایزوتوپی مقادیر توانمی آن بوسیله که است روشهایی جدیدترین

 ترکیبات ایزوتوپی آنالیز که روش این. کرد محاسبه ایزوتوپی العاتمط برای را

 . شده است استفاده مطالعه این در شودمی نامیده( CSIA)خاص

 هایویژگی حاصل عمدتاً روش این هاینمودار در شده مشاهده هایتفاوت    

 هایپروفایل در شده مشاهده هایتفاوت اگر. هاستنمونه بلوغ و منشا سنگ

 باشد بیشتر اگر ولی بوده آن ایجاد عامل بلوغ عمدتاً باشد، ‰ 2 از کمتر یزوتوپیا

 نقش آن ایجاد در نیز زیستی تجزیه و سنگ نوع همچون دیگری عوامل معموالً

(. Clayton., 1991, Summons et al., 1994, Peters et al 2005) دارد

-C4 در حداقل عامل ینا که دریافت بژورو ولی است تبخیری تجزیه دیگر عامل

C20  کندنمی ایجاد توجهی قابل تغیر هاکاندینسیت و هانفت (Bjoroφ et al 

1994.) 

 منطقه شناسیزمین

 و شمال از و شده واقع زاگرس غربی جنوب انتهای در آبادان دشت     
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 فارس خلیج و عربستان به جنوب از زاگرس، های چین محدوده به شرقی شمال     

 به توان می ناحیه این های ویژگی از. گردد می محدود عراق کشور به بغر از و

 اشاره( عربی روند) غربی جنوب ـ شرقی شمال و جنوبی  ـ شمال بلنداهای حضور

 در عربستان پالتفرم میان وسیع واسط حد پهنه یک نظر مورد ناحیه. کرد

 اساس بر(. 1کلش) رود می شمار به شرق شمال در دزفول فروافتادگی و غرب جنوب

 نمک حرکت و سنگ  پی در گسلش شده، آوری  جمع ای لرزه و حفاری اطالعات

 و جنوبی ـ شمالی روند با های ساختمان ایجاد اصلی عوامل عنوان به هرمز

 اوج(. Satarzadeh et al., 2000) اند شده معرفی غربی جنوب  ـ شرقی شمال

 اواخر در زاگرسی حرکات گسترش با و افتاده اتفاق کرتاسه زمان در ها فعالیت این

 اساسی های تفاوت وجود. اند شده فعال مجدداً عربی روند با هایی ساختمان پالئوژن

 رسوبی ناحیه با ساختمانی شناسی زمین لحاظ از آبادان دشت رسوبگذاری در

 منظور به منظم و یکپارچه مطالعه انجام ضرورت دزفول، فروافتادگی و زاگرس

 هستند نیز زیادی بسیار ابهامات دارای که نظر مورد ناحیه و منطقه بهتر شناخت

 . دهد می نشان را

 دزفول فروافتادگی و زاگرس رسوبی ناحیه با آبادان دشت های تفاوت ترین مهم    

 :از عبارتند

 فروافتادگی و زاگرس رسوبی ناحیه خالف بر ناحیه این در ها تاقدیس شیب ●

 .است مالیم دزفول،

 و زاگرس رسوبی ناحیه خالف بر آبادان دشت رسوبی حوضه های قدیستا ●

 .هستند جنوبی ـ شمالی روند دارای دزفول فروافتادگی

 .شود نمی مشاهده حوضه این در تاقدیسی زدگی بیرون گونه هیچ ●

 .است سنگی پی های گسل حاصل ناحیه این در ها تاقدیس وجود ●

 مخازن آن در که دزفول فتادگیفروا و زاگرس رسوبی ناحیه خالف بر ●

 تر عمیق مخازن ناحیه این در ،می باشند اهمیت دارای( آسماری سازند) تر عمق کم

 .  هستند توجه مورد( خامی و بنگستان گروه)
      

 در( ایالم و سورگاه سروک، کژدمی، سازندهای) کامپانین تا آلبین های توالی    

 سن به کژدمی سازند(. 2شکل) است شده یمعرف بنگستان گروه عنوان با زاگرس

 میادین اکثر در هیدروکربورزایی پتانسیل بودن دارا دلیل به حوضه این در آلبین

 آهکی هایشیل و شیل از سازند این. است برخوردار خاصی اهمیت از ایران نفتی

 نیز مخزن سنگ عنوان به منشأ برسنگ عالوه آبادان دشت در و شده تشکیل

 آزادگان سنگ ماسه است، مخزنی خواص دارای که قسمتی. شودمی شناخته

 عمر نهر یا و کویت بورگان سازند از تداومی اصل در بخش این. شودمی نامیده

 سازند این. شودمی مشاهده 1آزادگان چاه در سازند این نمونه برش. است عراق

 تا مدور هایهدان و بسیارخوب جورشدگی ظریف، بندیدانه با ریز، ماسه از تناوبی

 و1382 مطیعی،) می باشد رنگ خاکستری شیل هایالیه همراه به مدورنیمه

Ghazban, 2007  .)(  میانی تورونین ـ پسین آلبین)  سروک سازند نمونه برش

 شهرستان باختری شمال در بنگستان کوه جنوبی یال در واقع سروک تنگ در

 در. است شده گیریاندازه کرنج و پارسی نفتی هایمیدان خاوری شمال و بهبهان

 حاوی و رسی ریزدانه، ای،گره بندیالیه با تیره خاکستری هایآهک قاعده

 صورت به تیره خاکستری هایمارن از نازک هایالیه با همراه فراوان هایآمونیت

 روشن، ایقهوه خشن، ایتوده هایآهک شامل میانی بخش است. ایالیه بین

 تا ضخیم خیلی هایآهک باالیی بخش ست.هارودیست از اتیقطع با همراه چاکی

 است شده برشی و آهن اکسیدهای به آغشته نامنظم هوازدگی با الیه ضخیم

-محیط و شرایط شدن متحمل دلیل به سازند این هایکربنات(. 1382 مطیعی،)

 سازند. باشندمی ایپیچیده و متفاوت مخزنی خواص دارای مختلف، دیاژنزی های

 شمال در گراب تنگ در( 1965) وایند و جیمز توسط بار اولین براى ایالم هکىآ

 لرستان ناحیه در ایالم شهر شرقى جنوب کیلومترى 45 در کبیرکوه تاقدیس غربى

 آهک سنگ متر 190 شامل نمونه مقطع محل در سازند این. گردید معرفى

 این. است شیلى هاى الیه میان با همراه الیه نازک تا متوسط بندى الیه با خاکسترى

 ایفا را نفت مخزن سنگ نقش خوزستان منطقه در االرضى تحت بصورت سازند

  .دارد قرار بنگستان مخزن رأس در و نماید مى

 (Alizadeh et al., 2015) از اقتباس ایران غرب جنوب در آبادان دشت موقعیت. 1شکل



  

 

79 
        

 20، شماره  95تابستان  همجله زمین شناسی کاربردی پیشرفت

 

  
 از اقتباس مطالعه مورد طقهمن در کرتاسه هایسازند شناسیچینه چارت .2شکل

Masoudi et al., 2012)) 

 هاروش و مواد 

 Thermofisher Delta V) دستگاه آنالیز این برای شده استفاده تکنیک     

Isotope Ratio Mass Spectrometr) ایزوتوپ تکنیک، این در. باشد می 

 و نفتی اجزاء و هانفت آروماتیک و اشباع هایبخش روی بر ترتیب به کربن

 و پریستان نرمال، هایآلکان) اشباع هایهیدروکربن منتخب ترکیبات همچنین

   The Vienna  Pee  Dee استاندارد به نسبت نتایج و شد گیریاندازه( فیتان

  Belemnite (VPDB)برای δ
13

C از بهتر روش این دقت. شدند محاسبه 

 جنس از کپسولی درون (mg 0/4) هیدروکربنی هایبخش از مقداری. بود 2/0‰

 مجاورت در( Flash EA 1112) عنصری آنالیز بوسیله و شده داده قرار قلع

 Alizadeh et) شدند سوزانده سانتیگراد درجه 1020 دمای در اضافی اکسیژن

al., 2015 .)دستگاه توسط بالفاصله حاصل کربن اکسید دی (Thermofisher 

Delta V Isotope Ratio Mass Spectrometr )ایزوتوپی نسبت. شد آنالیز 
13

C/
12

C شده مقایسه دستگاه مرجع متناظر نسبت با هانمونه کربن اکسید دی  

 در تجزیه فرآیند تمام دقت. شد کالیبره VPDB استاندارد مقدار مقابل در و

 در جزء به جزء ترکیبات برای کربن ایزوتوپ آنالیز. بود ‰2/0 تا 1/0 حدود

 طریق از که Trace Ultra GC دستگاه از استفاده با اشباع هایهیدروکربن

 Thermofisher Delta V) دستگاه به ترقیق خود یک و حرارتی سطوح

Isotope Ratio Mass Spectrometr) کالیبره برای. شد انجام است، متصل 

. شدمی تزریق آنالیز هر انتهای و ابتدا در استاندارد کربن اکسید دی کردن،

 با و متر 30 طول به ایموئینه ستون با( GC-MS) به متصل گازی کروماتوگرافی

 به پوششی صورت به که ثابت فاز عنوان به ایالیه با مترمیلی 25/0 داخلی قطر

 استفاده دمایی برنامه. شد مجهز است، شده تعبیه آن در میکرومتر 25/0 ضخامت

. بود دقیقه بر C˚ 4  افزایشی نرخ با   C300˚  تا  C 70˚ از دستگاه این در شده

 گزارش VPDB مرجع به نسبت و( δ) دلتا نماد با ایزوتوپی ترکیبات آنالیز نتایج

 .شدند

 مطالعه روش  

 (Bulk Isotope) كلی ایزوتوپی روش

13) 13 کربن ،14 کربن خالف بر      
C )زمین هایسن با رسوبات تمامی در

 بکار سن تعیین برای تواند نمی پایزوتو این اگرچه. گردد می یافت متفاوت شناسی

 محاسبه برای. باشد پاسخگو را ژئوشیمیایی ابهامات از بسیاری تواند می اما رود

13 نسبت
C/

12
C ایزوتوپی نسبت جرمی اسپکترومتر از نفتها در (Isotope 

Ratio Mass Spectrometer, IRMS) فرمول طریق از که گردد می استفاده 

 :باشد می زیر نسبت ینتعی به قادر دستگاه زیر،

δC ‰ = ( 
13

C/
12

C sample - 
13

C/
12

C standard / 
13

C/
12

C 

standard )×1000 

 parts) ‰ حسب بر و δ عالمت با نسبت این شود می مشاهده که همانطور    

per mil )گردد، می استفاده آن نمایش برای بیشتر که استانداردی. گردد می بیان 

 جنوبی کارولینای در( Pee Dee) دی پی سازند از آمده بدست بلمنیت اساس بر

 نامند می( Pee Dee Belemnite, PDB) مختصر طور به آنرا که است استوار

(Craig, 1953 .) 

 سافر نمودار 

 دریایی غیر و دریایی هاینفت تفکیک برای سافر نمودار از مطالعه این در    

 شاخص یک آوردن بدست اب توانست 1984 سال در( Sofer) سافر. شد استفاده

 متمایز( پارافینی) ایقاره نفتهای از را( پارافینی غیر) دریایی نفتهای استاندارد،

 ایزوتوپی مطالعات در خوب پارامتر یک عنوان به امروزه نیز روش این که نماید،

 کربن پایدار ایزوتوپ که داد نشان نفتی نمونه 339 مطالعه با او. رودمی بکار نفتها

δ) اتیکآروم
13

CAro )تقریباً( پارافینی غیر) دریایی و( پارافینی) ایقاره نفتهای در 

  شده اشباع کربن پایدار ایزوتوپ نسبت مقدار صورتیکه در بوده یکدیگر معادل

(δ
13

CSat )نشان را ای عمده تفاوت یکدیگر با فوق های منشأ با نفت دو در 

 برابر در شده اشباع روکربنهایهید ایزوتوپی نسبتهای مقدار لذا. دادند می

  پارافینی غیر و پارافینی نفت نوع دو تمیز جهت تواند می آروماتیکی هیدروکربنهای

 (. Sofer, 1984) گیرد قرار استفاده مورد

δ) ها آروماتیک کربن های ایزوتوپ مقادیر ترسیم با     
13

CAro )اشباع برابر در 

δ) ها شده
13

CSat)، به ایهقار و دریایی محیط دو دایشج خط بهترین معادله 

 (:                                                        Sofer, 1984) گردید بیان زیر صورت

δ
13

CAro = 1.14 δ
13

CSat + 5.46 
 ایقاره و دریایی نفتهای تجمع بیشترین آن در که خطوطی معادله همچنین     

 (:Sofer, 1984) دهندمی نمایش زیر صورت به را باشد می

δ              ( پارافینی) ایقاره نفتهای
13

CAro (‰) = 1.12 δ
13

CSat + 5.45 

δ (پارافینی غیر) دریایی نفتهای
13

CAro (‰) = 1.10 δ
13

CSat + 3.75          

 مانند غیردریایی محیط یک در که است شده مشتق کروژنی از پارافینی نفت     

 از عموماً پارافینی، غیر نفت حالیکه در است شده نهشته یدلتای تا ای دریاچه

 ,Fuex) است کرده رسوب باز دریایی محیطهای در که است گرفته نشأت کروژنی

1977 .) 

 (    CV) استاندارد متغیر

 Canonical) استاندارد متغیر پارامتر توان می آماری، پردازش اساس بر      

Variable, CV) نمود محاسبه را .CV نفتی نمونه یک عمودی فاصله واقع در 



  

 

80 
        

 20، شماره  95تابستان  همجله زمین شناسی کاربردی پیشرفت

δ تغییرات نمودار روی بر محیط دو جدایش خط بهترین از 
13

CAro برابر در 

δ
13

CSat باشد می محاسبه قابل زیر معادله طریق از که باشد می (Sofer, 1984:) 
CV = -2.53 δ

13
CSat + 2.22 δ

13
CAro – 11.65 

 و دریایی محیط به مربوط باشند می 47/0 از کمتر CV دارای که هایینمونه     

 ایقاره منشاء با آلی مواد به را هستند 47/0 از باالتر CV دارای که هایینمونه

 (. Sofer, 1984) دهندمی نسبت

 (CV) استاندارد متغیر شاخص برابر در Ph Pr/ تغییرات   

 CV االیب مقادیر با Pr/Ph باالی نسبت صورتیکه در دهدمی نشان مطالعات    

 CV و Pr/Ph کم مقادیر ،مقابل در باشد، می ای قاره نفتهای شاخص باشد، همراه

 نشان پراکندگی خود از هانمونه که مواقعی در. است دریایی محیطهای شاخص نیز

 نمود تصحیح را آن دیگر پارامترهای کمک به باید که بوده بلوغ تأثیر نشانه دهند،

(Sofer, 1984.) 

 (CSIA) خاص تركیبات زوتوپیای آنالیز روش

 این جرمی سنجی طیف ایزوتوپ نسبت ـ گازی کروماتوگرافی روش پیشرفت     

 کروژن، نفت، در ها هیدروکربن منفرد مقادیر بین که آورد بوجود را امکان

 هر ایزوتوپی مقدار روش این اساس بر. کرد برقرار انطباق ها آسفالت و کاندینسیت

 و هاآلکانسیکلو نرمال، هایآلکان جمله از نفت مختلف جزاا در هاکربن از کدام

 و نفت تشخیص برای روش این از مثالی. شودمی گیریاندازه  هاآلکانایزو

 این. شد انجام( Bjoroφ et al, 1994) بوسیله شمال دریای در ها کاندینسیت

 هایآلکان وسیکل و هاایزوآلکان نرمال، هایآلکان  ایزوتوپی های نسبت مؤلفان

 این هاینمودار در شده مشاهده هایتفاوت. دادند قرار مقایسه مورد را انتخابی

 اختالف اگر. هستند ها نمونه بلوغ و منشا سنگ هایویژگی حاصل عمدتا روش

 ولیآن بوده  ایجاد عامل بلوغ عمدتاً باشد، پرمیل 2 از کمتر ایزوتوپی هایپروفایل

 تجزیه و منشأ سنگ در تفاوت همچون دیگری واملع معموالً باشد بیشتر اگر

 ,Peters et al., 2005, Clayton., 1991) دارد نقش آن ایجاد در نیز زیستی

Summons et al., 1994  .) 

 ایزوتوپی پروفایل به توجه با رسوبگذاری محیط تعیین 

 ایزوتوپی پروفایل شکل که است فاکتوری اولین منشأ سنگ رسوبی محیط    

 .Collister et al., 1992, Murray et al) میکند کنترل را نرمال هایانآلک

1994, Boreham et al., 1994.) 

  محیط نوع حدودی تا توانمی روش این در آمده بدست روندهای از    

 (:Murray et al. 1994) داد تشخیص را گذاریرسوب

 یا دلتایی ـ اینهرودخا های محیط خاص منفی شیب با ایزوتوپی های پروفایل

 شیرین آب تحولی

  و دریایی محیط خاص مسطح یا و مثبت شیب با ایزوتوپی های پروفایل

   شور آب ایدریاچه

  آلی ماده نوع تعین

 قند یک چرخه این فراورده اولین)  C3گیاهان تولید چرخه یا کالوین چرخه    

 تمامی همچنین و خشکی گیاهان بیشتر تولید فرآیندهای شامل( است کربنه سه

 از حاصل آلی مواد نفت شناسیزمین در بنابراین. باشدمی دریایی تولیدکنندگان

 ,.Sirevåg et al., 1977, Quandt et al) است نظر مد بیشتر گروه این

1977.) 

δ میانگین طور به( -30 تا -25) ایدریاچه گیاهان     
13

C گیاهان از کمتر 

 که کرد جو و جست مطلب این در میتوان را آن دلیل .دارند( -25 تا -20) دریایی

 از هاپالنکتون ها،دریا در همچنین. است تر سبک شیرین هایآب در CO2 منشأ

13 مقدار نظر
C این میتوان که دنباشمی هاجلبک بخصوص دیگر گیاهان از فقیرتر 

 Schidlowski et)  داد نسبت رشد برای حرارت به هاپالنکتون اتکا به را عامل

al., 1983,  Sackett, 1989 .) 

 ایزوتوپی پروفایل بر آلی مواد تأثیر

 ای قاره آلی مواد

 ایزوتوپی مقدار دارای( ها درختچه و درختان) C3 گیاهان که آنجایی از     

 در منفی ایزوتوپی روند هستند،( هاعلف و هابوته)  C4 گیاهان به نسبت سبکتری

 روند و C3 گیاهان ورود نمایانگر C22 از بیشتر کربن با هایآلکان پروفایل

 توجه باید البته میباشد   CAM و C4  گیاهان ورود دهنده نشان مثبت ایزوتوپی

  احتماالً یابد،می افزایش -30 تا -25 محدوده در پروفایل شیب که هنگامی نمود

 است باکتریایی هایفعالیت افزایش و C3 گیاهان اثر کاهش دلیل به

(.Drenzek, 2007 ) 

 دریایی آلی مواد

 کربن با هایآلکان پروفایل روند شدن تر مثبت ها باکتری و دریایی های جلبک    

 را پروفایل روند شدن منفی ایدریاچه هایجلبک و هاپالنکتون و C20 از کمتر

 (.Drenzek,  2007) شوند می موجب

 فیتان و پریستان ایزوتوپی تركیب

 هایفرآیند مقابل در که هستند هاییایزوپرنوئید جمله از فیتان و پریستان     

 حساس آلی مواد تغیر به نسبت ولی بوده مقاوم بیولوژیکی فروسایی نظیر ثانویه

 و بلوغ تعیین برای مناسب شاخصی رسدمی نظر به دلیل همین به ؛هستند

 منشأهایی سنگ رد فیتان و پریستان بین ایزوتوپی تفاوت. باشند آلی مواد همگنی

 آلی مواد نمایانگر آنها بین زیاد تفاوت بنابراین. است ناچیز یکسان آلی مواد با

 ,.Simoneit and Schoell, 1995, Hughes et al) .بود خواهد متفاوت

1995). 

 بررسی و بحث

 هاینمونه برای استاندارد متغیر و فیتان به پریستان نسبت ایزوتوپی، ترکیب     

 شده داده نشان 1شماره جدول در( Bulk Isotopy) کلی آنالیز التح در نفت

 تا -2/26 بین حدودا مطالعه مورد هاینفت اشباع جزء ایزوتوپی مقدار. است

 مشخص که همانگونه. باشدمی -2/26 تا -5/25 بین آروماتیک جزء برای و -5/27

 که آنجایی از و شود،می مشاهده برش دو این در ‰1 حدود در اختالفی است

 هاینفت زیاد بسیار احتمال به باشد،می بلوغ از ناشی ‰3-2 از کمتر اختالف

 نفت منشأ تشخیص برای. دارند یکسانی منشأ و بوده خانواده یک جزء مطالعه مورد

 منشأ سافر نمودار طبق. شودمی استفاده استاندارد متغیر مقدار و سافر نمودار از

 شده وارد نیز ایقاره آلی مواد مقداری محیط این در هک بوده دریایی هانفت تمامی

 CV مقدار دهندهنشان استاندارد، متغیر محاسبه از حاصل نتایج(. 3شکل) است

 دریایی منشأ بیانگر که بوده مطالعه مورد هاینفت تمامی برای 47/0 از کمتر

 (.1جدول) آنهاست
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 Sofer., 1984))مطالعه اقتباس از  های موردنمودار سافر برای تشخیص منشأ نفت. 3شکل

 استاندارد متغیر شاخص برابر در Pr/Ph تغییرات نمودار ترسیم اساس بر    

(CV )را مطالعه مورد هاینفت مولد منشأ هایسنگ رسوبی محیط میتوان نیز 

 منشأیی هایسنگ از نفت هاینمونه تمامی الف ـ4 شکل طبق. نمود مشخص

 و Be-Sv هاینمونه. است شده نشستته دریایی محیط در که اندیافته زایش

Ad-Bu است مشخص خوبی به نیز سافر نمودار در که بوده تردریایی بقیه از .

 از استفاده با. آنهاست متفاوت بلوغ با رابطه در احتماالً شکل در هانمونه پراکندگی

 تشخیص قابل نیز آلی مواد نشستته محیط نوع تقریبی طور به نمودار همین

 فیتان، به پریستان نسبت و استاندارد متغیره مقدار کاهش با که صورت بدین. است

 هاینمونهمواد آلی مولد  ب ـ4شکل طبق. شودمی تردریایی رفته رفته محیط

Be-Sv و Ad-Bu و تبخیری ـ مارنی و شیلی ـ کربناته بین رسوبی محیط در 

 که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. دانکرده رسوب تبخیری ـ مارنی محیط در بقیه

 هانمونه بقیه به نسبت که اندیافته زایش منشأیی هایسنگ از شده یاد نمونه دو

 . اندشده نشستته ترعمیق یا  تردریایی محیطی در
 

 

 (Bulk Isotopy) کلی ایزوتوپی آنالیز لتحا در مطالعه مورد نفت هاینمونه استاندارد متغیر و فیتان به پریستان نسبت ایزوتوپی، ترکیب  .1جدول

نمونه 

 نفت
Saturate Aromatic Pri/Phy CV 

Aa- Bu 07/27- 86/25- 5715/0 5721/0- 

Ab- Bu 1/27- 23/26- 1358/0 3176/1- 

Ac- Bu 3/27- 93/25- 1617/0 1456/0- 

Ad- Bu 94/26- 27/26- 1827/0 8112/1- 

Ba- Sv 7/26- 74/25- 1695/0 2418/1- 

Bb- Sv 48/27- 17/26- 1996/0 223/0- 

Bc- Sv 68/26- 71/25- 1751/0 2258/1- 

Bd- Sv 8/26- 67/25- 1877/0 8334/0- 

Be- Sv 19/26- 49/29- 2887/0 9771/1- 

Bf - Sv 8/26- 76/25- 4280/0 0332/1- 

Ca- IL 41/27- 16/26- 2017/0 3779/0- 
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 نوع: الف  رسوبی محیط تعین برای فیتان به پریستان سبتن و Cv از استفاده .4شکل

 مولد آلی مواد نشست ته محیط: ب    مطالعه مورد هاینفت مولد آلی مواد نشستته محیط

 Sofer., 1984)) از اقتباس ،مطالعه مورد هاینفت
 

 و میانگین ایزوتوپی هایداده ،30 تا 15 شماره نرمال هایآلکان ایزوتوپی ترکیب 

 تنوع تعیین برای. است شده داده نشان 2جدول در فیتان و پریستان مچنینه

 از اندیافته زایش آنها از مطالعه مورد هاینفت که منشأیی هایسنگ آلی مواد

 قبالً که همانگونه. گردید استفاده فیتان مقابل در پریستان ایزوتوپی مقادیر ترسیم

 تغیر به خود که محیط، در آلی مواد تغیر به نسبت ایزوپرنوئید دو این شد گفته

 رسوبی محیط یک در مثال طور به. هستند حساس ،شودمی منجر ایزوتوپی نسبت

 به منجر آنها از یکی در شدگیغنی است، کرده رسوب آن در همگنی آلی مواد که

 آلی مواد نظر از همگن غیر محیط در ولی شد خواهد دیگری در مقدار این جبران

 تفاوت چنانچه کلی حالت در. شودمی دیده آنها ایزوتوپی نسبت در فاحش تفاوتی

-داشته حضور محیط در همگنی تقریبا آلی مواد باشد ‰1 از کمتر آنها ایزوتوپی

 فیتان مقابل در پریستان ایزوتوپی مقادیر از حاصل نمودار دهندهنشان 5شکل. اند

 خط نزدیکی در مطالعه وردم نفتی هاینمونه همه تقریباً شکل این طبق. باشدمی

  Bc- Sv نمونه. اندگرفته قرار باشد،می همگن آلی مواد نمایانگر که 1 شیب با

 محیط در متفاوت آلی مواد کمی مقدار رسوب بدلیل که گرفته فاصله خط از کمی

 منشأ سنگ از اینکه رغم علی Ba-Sv و  Aa-bu هاینمونه. باشدمی رسوبگذاری

 هاینمونه بقیه از گرفتن فاصله دلیل به ،اندیافته زایش یکسانی اًتقریب آلی مواد با

 .دارند متفاوتی بلوغ درجه یا و منشأ احتماال نفت،

 
 در مطالعه مورد هاینقت برای فیتان مقابل در پریستان ایزوتوپی مقادیر نمودار . 5شکل

 آبادان دشت
 

 میتوانند خاص ترکیبات ایزوتوپی آنالیز روش از حاصل ایزوتوپی هایپروفایل 

 گیاهاننوع  ،ایدریاچه ای،قاره دریایی،)  آلی مواد منشأ( 2  بلوغ( 1 : بیانگر

 منشأ سنگ رسوبی محیط. باشند... و بیولوژیکی فروسایی  (C4و   C3همچون

 با هایپروفایل. کندمی کنترل را ایزوتوپی پروفایل شکل که است عاملی مهمترین

 منفی شیب کم  هایپروفایل دریایی، رسوبی محیط بیانگر حمسط یا و مثبت روند

 از بیشتر) منفی شیب پر های پروفایل و حدواسط محیط بیانگر( ‰5 حدود تا)

 هاینفت ایزوتوپی پروفایل. هستند دلتایی ـ ایرودخانه هایمحیط بیانگر( 6‰

 هایونهنم تمامی شکل این اساس بر. است شده داده نشان 6شکل در مطالعه مورد

 که بوده ‰4 از کمتر منفی شیب با یا و مسطح تقریباً پروفایل دارای مطالعه مورد

 دارای Bd- Sv و  Ca- IL هاینمونه. باشدمی حدواسط و دریایی محیط نشانگر

 دارای  Ba- Sv  و  Aa- Bu هاینمونه و شدگیغنی بیشترین با هایپروفایل

 مقادیر بین هاپروفایل تمامی تقریباً. تندهس شدگیتهی بیشترین با هایپروفایل

 ایاولیه آلی مواد بیانگر مقادیر این که اندگرفته قرار  -31 تا -27 ایزوتوپی

-پالنکتون و عالی گیاهان آبی، سبز هایجلبک یوکاریوت، هایجلبک از متشکل

 این در نفت هاینمونه انطباق (.Mooc., 1984) باشدمی کننده فتوسنتز های

 نمونه دو ولی هستند خانواده یک جزء هانمونه تمامی که است این نمایانگر شرو

Aa- Bu و Ba-Sv بقیه از بلوغ درجه یا و آلی نوع ماده در تفاوت دلیل به 

 هایداده ترسیم از حاصل نتایچ. دهندمی نشان را جداشدگی قدری هانمونه

. باشدمی ایزوتوپی هایوفایلپر از حاصل نتایج کننده تأیید نیز میانگین ایزوتوپی

 و شدگیغنی بیشترین دارای Bd- Sv و Ca- IL هاینمونه صورت بدین

 (.7شکل) هستند شدگیتهی بیشترین دارای  Ba- Sv و Aa- Bu هاینمونه
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 رس نیست(: مقادیر در دست N.A) های ایزوتوپی میانگینهای نرمال، پریستان، فیتان و داده. ترکیب ایزوتوپی آلکان2جدول 

 Aa- Bu Ab- Bu Ac- Bu Ad- Bu Ba- Sv Bb- Sv Bc- Sv Bd- Sv Be- Sv Bf- Sv Bh- S نمونه نفت

n-C15 6/28- 6/26-  N. A N. A 5/27-  N. A N. A 5/26-  N. A 5/26-  N. A 

n-C16 3/28-  2/27-  7/27-  N. A 8/27-  6/26-  2/26-  5/26-  N. A 3/27-  N. A 

n-C17 8/28- 9/27- 1/28- 27- 8/28- 1/27- 4/27- 1/27- N. A 4/27- 9/26- 

n-C18 1/29- 1/28- 9/27- 4/27- 5/29- 6/27- 3/28- 9/26- 7/27- 3/28- 5/27- 

n-C19 9/29- 4/28- 4/28- 2/28- 5/29- 4/27- 4/28- 5/27- 9/27- 1/29- 8/27- 

n-C20 6/30- 1/29- 9/28- 3/29- 3/30- 28- 7/28- 28- 4/28- 6/29- 4/27- 

n-C21 4/30- 60/28- 4/29- 5/29- 6/29- 6/28- 29- 1/28- 3/28- 3/30- 28- 

n-C22 9/29- 2/29- 33/29- 1/30- 4/30- 9/28- 6/29- 3/28- 4/29- 8/29- 5/28- 

n-C23 3/30- 5/28- 2/30- 7/29- 8/29- 6/28- 4/29- 6/28- 29- 8/30- 2/28- 

n-C24 6/30- 1/29- 8/29- 8/29- 4/30- 2/29- 4/29- 4/28- 8/28- 30- 7/27- 

n-C25 4/30- 8/28- 7/29- N. A 3/30- 7/29- 9/28- 6/28- N. A 2/30- 5/27- 

n-C26 8/30- 2/28- 3/30- N. A 5/30- 6/29- 2/29- 6/28- N. A N. A 3/27- 

n-C27 N. A 7/28- 5/29- N. A N. A 2/30- 8/28- 5/28- N. A N. A 2/27- 

n-C28 N. A 8/28- 8/29- N. A N. A N. A N. A 5/28- N. A N. A 9/26- 

n-C29 N. A 29- 5/30- N. A N. A N. A N. A 1/29- N. A N. A 3/27- 

n-C30 N. A 2/29- 7/30- N. A N. A N. A N. A 6/28- N. A N. A 2/27- 

Pristan 31- 9/29- 2/29- 6/28- 2/31- 4/28- 9/28- 5/28- N. A 4/29- 3/28- 

Phytane 6/31- 1/30- 9/28- 9/28- 6/31- 7/28- 7/29- 1/29- 7/28- 30- 6/28- 

n-C15-19 9/28- 6/27- 28- 5/27- 6/28- 2/27- 6/27- 9/26- 8/27- 7/27- 4/27- 

n-C21-25 3/30- 8/28- 7/29- 8/29- 1/30- 29- 3/29- 4/28- 8/28- 2/30- 28- 
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های نفت مورد مطالعه در های ایزوتوپی میانگین برای نمونهنمودار حاصل از داده. 7شکل 

 دشت آبادان

 گیرینتیجه

 حدود مطالعه مورد هاینفت در آروماتیک و اشباع برش دو بین اختالف  -    

 به باشد،می بلوغ از ناشی ‰3-2 از کمتر الفاخت که آنجایی از و بوده 1‰

 یکسانی منشأ و بوده خانواده یک جزء مطالعه مورد هاینفت زیاد بسیار احتمال

 . دارند

 محیط در که اندیافته زایش منشأیی هایسنگ از نفت هاینمونه تمامی  -    

 بقیه از Ad- Bu و Be- Sv هاینمونه ،بین این در اما اند، شده نشستته دریایی

 . است مشخص خوبی به نیز سافر نمودار در که بوده تردریایی

  بین محیطی Ad- Bu و Be- Sv هاینمونه رسوبی محیط نوع  -    

  راسب تبخیری ـ مارنی محیط در بقیه و تبخیری ـ مارنی و شیلی ـ کربناته

 . اندشده

 آلی مواد از نفت هاینمونه همه فیتان و پریستان ایزوتوپی مقادیر اساس بر   -    

 رسوبی محیط در همگن غیر ورودی مواد کمی مقدار با همراه یکسان، تقریبا

 .اندشده تشکیل

 مولد آلی مواد نشستته محیط که شد مشخص CSIA روش اساس بر  -    

 هایجلبک آنها آلی مواد نوع و حدواسط تا دریایی مطالعه مورد هاینفت

  کننده فتوسنتز هایپالنکتون و عالی گیاهان آبی، بزس هایجلبک یوکاریوت،

 هانمونه هم خانواده بودن نمایانگر روش این در نفت هاینمونه انطباق. باشدمی

 درجه یا و آلی ماده نوع در تفاوت دلیل به Ba-Sv و Aa- Bu نمونه دو ولیبوده 

 .دهندمی نشان را جداشدگی مقداری بقیه از بلوغ

  Bd- Sv و Ca- IL هاینمونه میانگین ایزوتوپی هایداده ساسا بر   -    

 بیشترین دارای  Ba- Sv و Aa- Bu هاینمونه و شدگیغنی بیشترین دارای

 .هستند شدگیتهی

 قدردانی و تشکر 

 ملی شرکت اکتشاف مدیریت از که دانندمی الزم خود بر مقاله نویسندگان    

 اهواز چمران شهید دانشگاه تحقیق، این برای الزم بوجه تأمین منظور به ایران نفت

 جهت چمران شهید دانشگاه نفت شیمیمینز و شناسیزمین پژوهشی مرکز و

 برای اتریش کشور در لئوبن شهر مونتان دانشگاه و آزمایشگاهی امکانات تأمین

 . نمایند قدردانی و تشکر ایزوتوپی هایآزمایش انجام
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