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چکیده
سازند گرو یکی از سنگهای منشأ نفتی مهم در حوضه زاگرس در غرب ایران است که مطالعات زمینشناسی متعددی روی آن انجام گرفته
است .با این وجود مطالعه پیشرو سعی دارد که زیستنشانگرها وابسته به منشأ مواد آلی ،بلوغ حرارتی و سن زمینشناسی را در نمونههای
بیتومن استخراج شده از نمونه های رخنمون سطحی از سازند گرو را مورد مطالعه قرار دهد .آنالیز زیستنشانگرها با استفاده از تکنیک
کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی -طیفسنجی جرمی انجام شده است .مطالعه زیستنشانگرهای استران (نسبت  C28به  )C29در
بیتومن حاکی از این است که سازند گرو طی شکوفایی فیتوپالنکتونی دوره کرتاسه تشکیل شده است و ماده آلی آن عمدتاً متشکل از
پالنکتونهای جلبکی و باکتریایی و نیز مقدار کمی مواد آلی گیاهی جابه جا شده از خشکی است که نهایتاً در یک حوضه رسوبی کربناته
تهنشست یافته است .به دلیل حاکمیت شرایط احیایی در محیط رسوبی ،بیتومن استحصالی غنی از ترکیبات نیتروژن-گوگرد-اکسیژن و
آسفالتن است .با توجه به نتایج درصد اجزای بیتومن انتظار زایش نفتی از نوع آروماتیک-آسفالتیک میرود .این یافتهها مبین رخداد
فرآنیدهای دگرسایی بر روی مواد آلی این سازند می باشد .در اثر دگرسایی یک نوع بیتومن جامد و غیرقابل حل ،به نام بایوبیتومن تشکیل
شده است .همچنین آنالیز طیفسنجی جرمی ایزوتوپ پایدار کربن برای بررسی فرآیندهای هوازدگی سطحی و ارتباط ژنتیکی بیتومن
استحصالی با ماده آلی موجود در سازند گرو بهکار رفته است .هوازدگی سطحی و آبشویی به واسطه حذف مقداری از اجزاء اشباع و آروماتیک
سبک ،باعث شده است که در ترکیب ایزوتوپ کربن در کروژن و بیتومن ناهمخوانی وجود داشته باشد .میزان بلوغ حرارتی مواد آلی تقریباً
باال است و سنگ منشأ گرو در اوایل پنجره تولید نفت قرار دارد.
واژههای کلیدی :سازند گرو ،زیستنشانگر ،ایزوتوپ پایدار کربن ،بایوبیتومن

پیشگفتار
زیستنشانگرها یک نوع ترکـیبات آلـی در رسوبات،
نمونههای سنگ و نفتهای خام هستند که اسکلت کربنی
آنها میتواند به گروههای جانوری ،گیاهی و یا باکتریایی
اولیه سازنده آنها مرتبـط باشــد (هـانـت.)1996 ،
زیستنشانگرها میتوانند اطالعات در مورد منشأ مواد
آلی ،محیطرسوبی ،بلوغ حرارتی ،دگرسایی زیستی ،سن
زمینشناسی و همچنین برخی جنبههای سنگشناسی
سنگهای منشأ نفتی را فراهم کند .کیفیت و کمیت زیست
نشانگرها عمدتاً بهوسیله آنالیز کروماتوگرافی گازی -طیف
سنجی جرمی به دست میآید (آرتور و همکاران.)1985 ،
همچنین مطالعه مقادیر ایزوتوپ پایدار کربن بهعنوان یک
ابزار کارآمد در تطابق نفت با سنگ منشأ و نیز بررسی اثر
anoxic event

1. Oceanic

هوازدگی ،بهطور وسیع بهکار میرود (منسوی و همکاران،
1997؛ سافر.)1984 ،
در زمان کرتاسه پیشین ،شرایط احیایی در بسیاری از نقاط
جهان فراهم شد که باعث توسعه سنگهای منشأ نفتی
مهمی شد (فولمی2012 ،؛ کلمه و آلمیشک.)1991 ،
سکانسهای رسوبی کرتاسه بهصورت الیههای سیاه غنی از
مواد آلی ،تهنشست یافته در محیطهای دریایی و تحت یک
حادثه ناگهانی غیراکسیدان اقیانوسی  1میباشد (آرتور و
همکاران1990 ،؛ لکی و همکاران .)2002 ،مـطالعات
چینهشناسی نشان داده است که علت فراهم آمدن وضعیت
مذکور ،فعالیتهای وسیع آتشفشانی و گسترش بستر
اقیانوس ها در زمان کرتاسه میانی تا کرتاسه پسین بوده
است که سبب آزادسازی حجم زیادی دیاکسیدکربن در
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جو شده و موجبات اثر گلخانهای و گرم شدن جهانی آب و
هوا را فراهم آورده است .بهدنبال آن سطح جهانی آب دریا
باال آمده و رخسارههای پالژیک غنی از ماده آلی تحت
شرایط احیایی تهنشست یافتهاند (آرتور و همکاران1985 ،؛
بودین2005 ،؛ حق و همکاران .)1987 ،از سوی دیگر در
جنوب غرب ایران ،در حوضه رسـوبی زاگـرس نـیز
سیستمهای نفتی متعددی تشکیل شد ،بهطوری که پس
از تهنشست سازند انیدریتی گوتنیا ،شرایط احیایی به
حوضه رسوبی لرستان در غرب ایران بازگشت و موجب شد
2
سازند گرو در محیطهای کم انرژی از آشکوب واالنژینین
تا آپتین  3و یا حتی تا کنیاسین  ،4تهنشست یابد (بوردنو و
بارود.)1990 ،
هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از آنالیزهای
مولکولی و ایزوتوپی ،بتوان به یک دید کلی در مورد نوع
مواد آلی سازنده سنگ منشأ گرو و محیط رسوبی آن دست
یافت و یافتههای این تحقیق میتواند مقایسه خصوصیات
ژئوشیمیایی سازند گروه را در میادین مختلف در غرب
کشور را مشخصتر نماید.
زمینشناسی منطقه
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این است که سازند گرو طی دوره کرتاسه (نئوکومین )5در
بخشهای عمیق یک فالت قاره تهنشست یافته است که با
دریای نئوتتیس در ارتباط بوده است (ونبوخن و همکاران،
2010؛ وینسنت و همکاران .)2010 ،از زون زمینشناسی
لرستان به سمت فروافتادگی دزفول و حوضه فارس ،این
سازند بهصورت تدریجی به الیههای کربناته گروه خامی
فوقانی اضافه میشود (بوردنو و بارود .)1990 ،مقطع تیپ
سازند گرو در  10کیلومتری شمالشرق روستای قلعه دره
واقع در جنوبغرب لرستان بررسی شده است .ضخامت
سازند گرو در مقطع تیپ بیش از  700متر است و عمدتاً
شامل آهکهای رسی خاکستری تیره ،شیلهای سیاه
نازک الیه ،مارن و آهکهای رسی بیتومندار است
(مطیعی .)1993 ،سازند گرو بهصورت ناپیوسته روی سازند
انیدریتی گوتنیا (ژوراسیک فوقانی) رسوب کرده است و زیر
سازند سروک (کرتاسه فوقانی) قرار دارد .اما این وضعیت
به غیر از مقطع تیپ ،در سایر نقاط ایران متغییر است
(بربریان و کینگ1983 ،؛ وایند ،)1965 ،درحالی که در
چاه امام حسن ،سازند گرو زیر سازند ایالم قرار دارد و
سازند سروک و سورگاه با سازند گرو ارتباط بین انگشتی
دارند.

منطقه مورد مطالعه بخشی از زون زمینشناسی لرستان در
غرب ایران و در حوضهی زاگرس است (شکل  .)1اعتقاد بر

شکل  .1منطقه مطالعاتی و عناصر تکتونیکی همراه با آن در شهرستان الیگودرز در استان لرستان (هومکه)2009 ،

Valanginian
Aptian

2.
3.

Coniacian
Neocomian

4.
5.
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مواد و روشها
برای آنالیزهای کروماتوگرافی گازی 1و کروماتوگرافی
3
گازی -طیفسنجی جرمی  2سه نمونه بیتومن استحصالی
با استفاده از یک حالل آلی (دی کلرومتان به متانول با
نسبت  93به  )7از نمونههای سنگ منشأ گرو استخراج
شدهاند .اولین گام جدایش یا رسوب آسفالتن توسط محلول
هگزان نرمال  4برای دستیابی به مالتن ( 5ترکیبات محلول
در هگزان) است .برای تفکیک مالتن به برشهای اشباع،
آروماتیک و رزین از محلولهای هگزان ،بنزن و متانول به
ترتیب استفاده شده است .نمونهها به مدت  24ساعت با
استفاده از دستگاه استخراج سوکسله 6استخراج شدهاند.
محلول حاصله برای دستیابی به اجزاء سازنده ،سانتریفیوژ
و تحت دمای  30درجه سانتیگراد در یک سیستم بخار
چرخشی 7نگهداری شد .در نهایت بیتومن با استفاده از
کروماتوگرافی ستون مایع به برشهای اشباع ،آروماتیک و
رزین جدا شد .جدایش برشهای اشباع و آروماتیک به
وسیله کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی با نسبتهای
جرم به بار  191و  218انجام شده است (پیترز و همکاران،
 .)2005نتایج کروماتوگرافی گازی کمیت و چگونگی
غلظت و توزیع اجزای زیستنشانگرها را نشان میدهند.
آنالیزهای کروماتوگرافی گازی-طیفسنجی جرمی به
وسیله دستگاه سری  MD800انجام شده است .همچنین
آنالیز ایزوتوپ پایدار کربن برای سه نمونه کروژن تغلیظ
شده و سه نمونه بیتومن استحصالی انجام شده است.
تجزیه و تحلیل ایزوتوپ پایدار کربن با روش طیفسنجی
جرمی (توسط دستگاه طیفسنج جرمی ایزوتوپی مدل
 )VG 602انجام شده است.
نتایج
طیفهای کروماتوگرافی گازی (کروماتوگرام) مربوط به
بخش اشباع بیتومن استحصالی نـشاندهنده تـوزیع
آلکانهای نرمال ،بهویژه آلیفاتیکهای زنجیره بلند 8با
تعداد کربن باال و همچنین مقادیر کم شاخص ارجحیت
کربن 9است (شکل  .)2طیفهای مربوط به برش آروماتیک
 aو ( bبزرگ شده  )aحضور هیدروکربنهای سبک ( )C6+با
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مقادیر کمتر ترکیبات اشباع سنگینتر از  C14+را آشـ کار
میکند .حضور ترکیبات زایلین 10و تترامتیل بنزن  11در
پیکهای دوتایی نیز نمایان است .طیف  cکه مربوط به
برش اشباع است ،الگوی توزیع دوگانه( 12انحناء یا شکل
گرده ماهی در الگوی طیف) دارد .دسته اول پیکها مربوط
به ترکیبات اشباع با وزن مولکولی سبک تا متوسط و دسته
دیگر شامل ترکیبات سنگینتر مربوط به زیستنشانگرها
است .هیدروکربنهای سبک (تا کربن  )14از زمینه طیف
محو شدهاند و حداکثر غلظت در محدوده کربنهای  15تا
 17است .طیف  dتوزیع غیرطبیعی تریترپانها و هوپانها
را نشان میدهد ،زیرا ضمن بلوغ حرارتی ،مقدار ساختارهای
ناپایدار  Tmاز ساختارهای پایدار  Tsبیشتر است (در بخش
زیستنشانگرهای وابسته به بلوغ بحث خواهد شد که
چنین وضعیتی بهدلیل تأثیر شرایط محیط رسوبی است).
طیفهای  eو  fزیستنشانگرهای استران را نشان میدهد
که توزیع یکنواخت آنها به دلیل منشأ یکسان مواد آلی
در برشهای مختلف زمینشناسی است با این تفاوت که
اولی با نسبت یونی  m/z 191و دومی با نسبت m/z 218
آنالیز شده است.
زیستنشانگرهای وابسته به منشأ
بهمنظور دسترسی به منشأ زیستی مواد آلی سازنده سنگ
منشأ گرو ،محتوی استرانهای  C28،C27و ( C29جدول )1
در نمودار شکل  3ترسیم شده است .نتایج حاکی از مقدار
بیشتر استران  C27نسبت به استران  C29و همچنین مقادیر
کمتر استران  C28در نمونههای ماده آلی استخراج شده از
بیتومن سازند گرو است و چنین بیان میکند که سازندگان
سنگ منشأ گرو غالباً مواد آلی پالنکتونی و باکتریایی بوده
و کم تر گیاهان عالی خشکی در تشکیل آن نقش دارد
(ادگوک و همکاران2015 ،؛ مولدوان و همکاران1985 ،؛
پیترز و مولدوان .)1993 ،البته محتوای استرانهای C29
غالباً بهوسیله مواد آلی دریایی کنترل میشود تا مواد آلی
گیاهی در انتشار آن نقش داشته باشد (نیکولز و همکاران،
.)1990

1.

7.

2.

8.

GC; Gas chromatography
GC-MS; Gas chromatography-mass spectrometry
3. EOM; Extracted organic matter
4. Normal hexane
5. Maltene
6. Soxhlet extractor

TurboVap system
Long-chain aliphatics
9. CPI; Carbon Preference Index
10. Xylene
11. Tetramethylbenzene; TeMB
12. Bimodal
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شکل  .2نمودارهای کروماتوگرافی گازی برشهای اشباع و آروماتیک در بیتومن استحصالی سازند گرو
جدول  .1زیستنشانگرهای وابسته به منشأ
دی -

شاخص

هوپان

ترپان

-C18

-C17

پریستان

هوپان

استران

استران

استران

برش

بنزوتیوفن به

گاماسران

C31R/C30

C 26/C25

/nفیتان

/nپریستان

به فیتان

به

C29

C28

C27

مورد

استران

()%

()%

()%

مطالعه

4 /25

0 /11

0 /41

قابل اقماض

0 /4

0 /37

0 /77

6.66

36 /49

27/8

35/7

A

فنانتران
3 /83

0 /10

0 /41

قابل اقماض

0 /41

0 /36

0 /81

5.88

34/3

28/3

37/4

G

2 /95

0 /12

0 /42

قابل اقماض

0 /4

0 /37

0 /77

5.55

36 /52

26 /42

37 /05

H

براساس دادههای نسبت استران به هوپان و همچنین
پریستان به فیتان (جدول ( )1شکل  ،)4چنـین به نظر
می رسد که مواد آلی تشکیل دهنده سازند گرو از خشکی
آمده باشد (بابان و شادان2008 ،؛ مولدوان و همکاران،
1985؛ پیترز و مولدوان1993 ،؛ پیترز و همکاران2005 ،؛
اسلتن .)2003 ،اما این استنباط نادرست است ،زیرا مقادیر
باالتر هوپان که باعث کاهش نسبت مذکور گشته است،
بهدلیل ورود مواد باکتریایی جابهجا شده از خشکی به درون
حوضه رسوبی دریایی سازند گرو بوده است .فزونی فیتان
بر پریستان نیز دال بر شرایط احیائی در حوضه است (پاول

هوپان و فیتان در اثر ورود مواد آلی باکتریایی به یک دریای
احیایی بوده است ،که موجب شده است دادهها در شکل 4
به صورت غیرواقعی به سمت چپ و باال کشیده شوند و
مشخصات مواد آلی قارهای را از خود نشان دهند .همچنین
بهدلیل شرایط محیط رسوبی دریایی ،محتوای هوپان C31
به  )C31R22/C30( C30در سازند گرو افزایش یافته است
(جدول ( )1پیترز و همکاران .)2005 ،تحت این شرایط
نسبت ترپانهای سه حلقهای نیز پایین آمده است.
مقادیر کم شاخص گاماسران بهعنوان شاخص محیطهای
لبشور در نمونههای بیتومن سازند گرو حاکی از این است

و مکیردی1973 ،؛ اسلتن .)2003 ،بنابراین وفور محتوی

که هیچ الیهبندی در ستون آب اتفاق رخ نداده است
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(جدول ( )1دمسته و همکاران1995 ،؛ پیترز و همکاران،
 .)2005بهدلیل همبستگی بین محیط رسوبی و لیتولوژی،
دادههای نسبت دیبنزوتیوفن به فنانتران  1با محتوای
پریستان به فیتان مورد مقایسه قرار گرفته است (جدول
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( )1هیوز و هم کاران .)1995 ،شکل  5نشاندهندهی زون
 1Aو مقدار کمی از زون  1Bاست که شامل کربناتهای
دریایی و نیز بهصورت جزیی زون مخلوط (سیلیکاته و
کربناته) است.

شکل  .3نمودار مثلثی جهت چگونگی توزیع استران های  27تا  29کربنی (هوانگ و مینشن)1979 ،

شکل  .4دادههای نسبت پریستان به فیتان در مقابل نسبت هوپان به استران برای بررسی محیط رسوبی (اسلتن.)2003 ،

نسبت ایزوتوپ پایدار کربن ( )δ 13Cدر ترکیبات اشباع و
آروماتیک با تعداد کربن بیش از  ،15برای بررسی محیط
رسوبی بهکار رفته است (شکل ( )6پیترز و همکاران،
2005؛ سافر1984 ،؛ تایسون .)1995 ،مقادیر اندک پارامتر
آماری ( CVمتغییر استاندارد 1؛ تفاضل نسبتهای ایزوتوپی
ترکیبات اشباع و آروماتیک) در نمونههای آنالیز شده
گویای تولید بیتومن و یا نفت خام غیرواکسی از سنگ
DBT/PHEN; Dibenzothiophene/Phenanthrene

1.

منشأ دریایی است (جدول  .)3شکل  7به نحو دیگر پارامتر
آماری  CVو نسبت پرستان به فیتان را در ارتباط با محیط
رسوبی بررسی میکند (پاول و مکیردی1973 ،؛ سافر،
 .)1984با وجود کروژن نوع دو و شرایط مناسب محیط
رسوبی ،تولید نفت با کیفیت مورد انتظار است .اما با توجه
به محتوای باالی رزین-آسفالتین و نبود حوضه رسوبی
آواری ،به نظر میرسد که عناصر سولفور و نیتروژن تحت
CV= -2.35 δ13Csat+2.22 δ13Caro – 11.65

1.
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شرایط احیایی وارد بقایای مواد آلی توده حیاتی در حوضه
رسوبی شده و سبب افزایش ترکیبات غیرهیدروکربنی شده
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است .تحت این شرایط ماده آلی تشکیل دهنده سازند گرو
خصوصیات کروژن نوع دو گوگردی 2را خواهد داشت.

شکل  .5ترسیم دادههای نسبت دیبنزوتیوفن به فنانتران در مقابل نسبت پریستان به فیتان بهمنظور تعیین ویژگیهای محیطرسوبی و نوع
لیتولوژی در سازند گرو (هیوز و همکاران.)1995 ،

شکل  .6نسبت ایزوتوپ پایدار کربن در بخشهای اشباع و آروماتیک با تعداد کربن بیش از  15در سه نمونه بیتومن استحصالی از سازند گرو (سافر،
.)1984

شکل  .7پارامتر  CVدر مقابل نسبت پریستان به فیتان نشانگر تشکیل سنگ منشأ گرو در یک دریایی احیائی است (سافر.)1984 ،

2. Kerogen type IIs
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زیستنشانگرهای وابسته به بلوغ
بررسی بلوغ حرارتی براساس نسبت تقریباً باالی
اپیمریزاسیون استرانهای ( [20S/)20S+20R(] C29جدول
 ،)1حاکی از این است که اپیمریزاسیون وابسته به پختگی
حرارتی ساختارهای ناپایدار  Rبه ساختارهای پایدار  Sدر
بیتومن سازند گرو مربوط به مرحله بالغ و پنجره تولید نفت
است؛ زیرا نسبت مذکور از  0در مرحله دیاژنز تا حدود
 )0/52-0/55( 0/50در مرحلهی متاژنز و پنجره تولید نفت
تغییر میکند و این در حالی است که مقادیر نسبت
اپیمریزاسیون استران  C29پختگی حرارتی را نشان میدهد
(پیترز و همکاران2005 ،؛ سیفرت و مولدوان1986 ،؛
اسلتن .)2003 ،همچنین نسبت تریسنورهوپان 1به
تریسنورنئوهوپان 2به عنوان یک زیستنشانگر وابسته به
بلوغ حرارتی نشان میدهد که سازند گرو بلوغ حرارتی
کمی را تحمل کرده است ،زیرا طی بلوغ حرارتی محتوای
تریسنورهوپان به دلیل پایداری کمتر ،کاهش مییابد و
برعکس این حالت برای تریسنورنئوهوپان وجود دارد
(مولدوان1986 ،؛ پیترز و همکاران2005 ،؛ سیفرت و
موادوان .)1978 ،اما در این مطالعه نسبت مذکور متأثر از
محیط رسوبی سازند گرو شده است ،به طوری که در
رخسارههای احیایی و کربناته ،این نسبت کاهش مییابد و
نبایستی معیار ارزیابی بلوغ قرار گیرد (مکیردی و همکاران،
 .)1983شاخصهای اول و دوم متیل فنانتران  3به ترتیب
مقادیری بین  0/5-0/58و  0/46-0/58دارند (جدول .)2
از آنجا که ترکیبات کم کربن حلقوی و آروماتیکی کمتر
بهعنوان زیستنشانگر شناخته میشوند ،اما در پژوهش
حاضر انطباقی خوبی با روند بلوغ دارند ،بهطوری که زیست
نشانگرهای آروماتیکی مـذکور نـشان مـیدهند که
نمونههای بیتومن سازند گرو مربوط به بلوغ پنجره نفتی یا
اوایل پنجره نفتی است که این استنباط با دیگر پارامترهای
وابسته به بلوغ تقریباً هماهنگ است (غیر از تریسنورهوپان
به تریسنورنئوهوپان به دلیل تأثیر محیط رسوبی) (پیترز و
همکاران2005 ،؛ شوزبر و یوانسکوویچ .)2015 ،همچنین
نسبتهای ایزومری متیل دیبنزوتیوفن 4بهعنوان یکی از
پارامترهای الزم جهت تعیین میزان بلوغ حرارتی ،حاکی از
فزونی ایزومر چهارم بر اولی است (جدول  )2که میتواند
1.

Tm; Trisnorhopane
Ts; Trisnorneohopane
3. Methylphenanthrene index; MPI-1, 2
4. Methyldibenzothiophene isomer ratio (MDR); 4-MDBT/1MDBT
2.
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ناشی از اثر بلوغ حرارتی باشد .زیرا کاهش مقادیر ایزومر
اول ناشی از پایداری کمتر آن در برابر بلوغ حرارتی است
(ردکه1988 ،؛ ردکه و همکاران .)1986 ،نسبتهای
ایزومری هوپان نشاندهندهی مراحل نسبتاً باالی بلوغ
حرارتی است (جدول  .)1اما نسبت مذکور بیشتر تحت
تأثیر ورود مواد باکتریایی به حوضه رسوبی احیایی سازند
گرو بوده است تا آن که معیار بلوغ حرارتی باشد (پیترز و
همکاران2005 ،؛ سیفرت و مولدوان1980 ،؛ اسلتن،
.)2003
همچنین پارامترهای مندرج در جدول  2با انعکاس
5
ویترینیت همخوانی دارد .انعکاس ویترینیت محاسبه شده
را میتوان براساس شاخص متیل فنانتران بهدست آورد
(ردکه و ولته .)1983 ،مقدار انعکاس ویترینیت برای تمام
مناطق مورد مطالعه برابر  0/7است که گویای اوایل مرحله
پختگی حرارتی است (پیترز و کاسا .)1994 ،لذا در موارد
نبود ماسرال ویترینیت و یا حتی عدم انجام مطالعات
میکروسکوپی ،انعکاس ویترینیت محاسبه شده بهترین
جایگزین و معیار برای ارزیابی بلوغ حرارتی است.
نسبت ایزوپرونوییدها به آلکانهای نرمال
یک راه خوب برای نمایش نوع ماده آلی و محیط رسوبی،
ترسیم نسبتهای ایزوپرونوییدها به آلکانهای نرمال
مطابق شکل  8است (کوتاربا و همکاران2006 ،؛ سانگ و
همکاران .)2015 ،2014 ،نتایج گویای وجود شرایط
احیایی در حوضهی دریایی سازند گرو است .ماده آلی
متشکل از کروژن نوع دو و غنی از جلبک است که مقداری
متحمل دگرسانی زیستی  6شده است (شکل  .)9همچنین
ترسیم دادههای شاخص ارجحیت کربن  7در مقابل نسبت
پریستان به فیتان (شکل  )9دال بر وجود یک شرایط
احیایی است (آدگوک و همکاران2015 ،؛ ویپلز.)1985 ،
مقادیر اندک شاخص ارجحیت کربن پیشنهاد کنندهی
اعمال اثر بلوغ حرارتی در نمونهها سازند گرو است (بری و
اوانز1961 ،؛ هانت1996 ،؛ مولدوان و همکاران1985 ،؛
پیترز و همکاران2005 ،؛ اسلتن .)2003 ،اما بهنظر میرسد
که کاهش مقادیر شاخص ارجحیت کربن بیشتر متأثر از
محیط احیایی و کربناتی سازند گرو باشد .تحت این شرایط،
. %Rc = 0.6×MPI-1 + 0.4

5

6.

Biodegradation
7. CPI; carbon preference index
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یک غلبهای در زایش آلکانهای نرمال با زنجیره زوج کربنی
در محیط مذکور اتفاق افتاده است (هانت .)1996 ،لذا بهتر
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است در این مطالعه شاخص ارجحیت کربن نیز معیار
ارزیابی بلوغ حرارتی قرار نگیرد.

جدول  .2زیستنشانگرهای وابسته به بلوغ.
استران (C2920S/)20S+20R

Tmax
°C

MDR

MPI -2

MPI -1

Ts/Tm

0/54

436

1/08

0/58

0/58

0/014

A

0/50

428

1/09

0/46

0/50

0/014

G

0/50

431

1/08

0/46

0/52

0/015

H

برش مورد
مطالعه

شکل  .8نسبت ایزوپرونوییدها به آلکانهای نرمال برای بررسی نوع ماده آلی ،بلوغ حرارتی و شرایط رسوبگذاری سازند گرو (نمودار
اقتباس شده از منبع (سانگ و همکاران)2015 ،

شکل  .9شاخص ارجحیت کربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان به منظور بررسی محیط رسوبی سازند گرو (آدگوک و همکاران)2015 ،

زیستنشانگرهای وابسته به سن زمینشناسی

تا میوسن  0/7و باالتر است که با دوره کرتاسه همخوانی

براساس مقادیر نسبت استران  C28به ( C29جدول  ،)1چنین
نتیجه میشود که سنگ منشأ گرو طی شکـوفایی
مجموعههای فیتوپالنکتونی دوره کرتاسه تشکیل شده
است .زیرا حد نصاب نسبت مذکور برا دوره ژوراسیک پسین

دارد (گرنتهام و ویکفیلد1988 ،؛ پیترز و همکاران2005 ،؛
ویپلز و ماشیهارا .)1991 ،برای بررسیهای بیشتر ،دیگر
زیستنشان گرهای وابسته به سن نیز آنالیز گشتند ،از
جمله شاخص اولنان  ،1نور دیا کلستان 2و نور کلستان ،3اما

1.

3.

Oleanane
Nordiacholestane

2.

Norcholestane
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مقادیر آنقدر جزیی بود که برای بررسیها صرفنظر
گردیدند.
مشخصات کلی ترکیب بیتومن استخراج شده
الگوی طیف ( cشکل  )2نشان میدهد که علیرغم وجود
ترکیبات سبک تا متوسط ،اما در اثر رخداد هوازدگی،
اکسیداسیون و تبخیر تدریجی به دلیل سطح االرضی بودن
نمونهها ،آلکانهای ابتدای طیف حذف شدهاند (البته سطح
کم زیر منحنی و توزیع نسبتاً عادی پیکها دال بر این
است که هوازدگی و تبخیر شدید نمیباشد) .همچنین در
کروماتوگرامهای  aو ( bحالت نزدیک شده طیف  )aکه
مربوط به برش آروماتیک هستند ،هیدروکربنهای سبک
کمتر دستخوش تخریب زیستی شدهاند بهطوری که
ترکیبات  C6قابل مشاهده هستند ،ولی آبشویی باعث شده
است که مقداری از آروماتیکهای فرار از ترکیب بیتومن
خارج شوند (منسوی و همکاران1997 ،؛ پالمر،1984 ،
1993؛ پارنل و همکاران1993 ،؛ فیلیپ و همکاران،
2002؛ ولکمن .)1984 ،با این وجود تولید نفت خام سبک
و حتی گازهای گرمازاد 4قطعی است .اثر تخریب زیستی و
آبشویی در تغییر ترکیب نهایی بیتومن و نفت خام قابل
اقماض است ،زیرا غلبهی ترکیبات نیتروژن-گوگرد-
اکسیژن چنان زیاد است که برشهای اشباع و آروماتیک با
آن قابل قیاس نمیباشد .بنابراین علت اصلی کاهش
ترکیبات اجزاء اشباع و یا آروماتیک در مقایسه با اجزاء
غیرهیدروکربنی هوازدگی و تبخیر سطحی نیست (هرچند
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که مقداری مؤثر بوده است) ،بلکه همانگونه که مطرح شد،
شرایط احیایی با ورود کم رسوبات قارهای باعث شده است
گوگرد در ساختار کروژن وارد شود و محتوای رزین-
آسفالتین باال رود که موجب زایش نفت بیکیفیت از کروژن
سازند گرو خواهد شد.
با این وجود به همان اندازه که هوازدگی رخ داده است ،یک
نوع بیتومن جامد غیرقابل حل به نام بایوبیتومن  5تشکیل
شده است (کونان .)1979 ،براساس محتوی اشباع،
آروماتیک بههمراه ترکیبات نیتروژن-گوگرد-اکسیژن در
بیتومن استحصالی از سازند گرو (جدول ( )3شکل  ،)10در
ادامه فرآیند بلوغ بر روی کروژن و مواد آلی از سازند گرو
می توان زایش نفتی باکیفیت نفتنی انتظار داشت (شکل
( )11تیسوت و ولته.)1984 ،
هوازدگی باعث شده است که در ترکیب ایزوتوپی کربن در
کروژن و بیتومن استخراج شده ناهمخوانی وجود داشته
باشد و چنین ذهنیت غلطی ایجاد کند که بیتومن از ماده
آلی سازند گرو نشأت نگرفته است .اما چنانچه نمونههای
عمیق در دسترس بود ،چنین مشکلی وجود نداشت (جدول
( )3پالمر1993 ،1984 ،؛ سافر .)1984 ،فرآیندهای
دگرسایی زیستی بهویژه موجب غنی شدن بخشهای
اشباع از کربن ( 13افزایش  )δ13Cو آبشویی موجب حذف
ترکیبات آروماتیک با وزن مولکولی کم شده است .تحت
این شرایط مقدار ترکیبات نیتروژن-گوگرد-اکسیژن و
آسفالتن افزایش یافته است .ناهمخوانی نهایتاً سبب عدم
تطابق بیتومن با سنگ منشأ گشته است.

شکل  .10فراوانی برشهای اشباع ،آروماتیک NSO ،و آسفالتن در نمونههای بیتومن سنگ منشأ گرو .نمونهها غنی از رزین-آسفالتین است.

4. Thermogenic gas

Biobitumen

5.
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شکل  .11نمودار مثلثی برشهای مختلف هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی جهت تعیین خصوصیات شیمیایی بیتومنهای استخراجی (تیسوت
و ولته.)1984 ،

نتیجهگیری
وجود استرانهای منظم  27کربنی با غلظـت باال در
نمونههای تحت مطالعه بیانگر وجود منشأ مواد آلی از
ارگانیزمهای فیتوپالنکنونی و باکتریایی در کروژن سازند
گرو میباشد .رسوبگذاری در یک محیط کربناته و احیایی
و طی پیشروی سطح آب دریا اتفاق افتاده است.
برای ارزیابی بلوغ حرارتی TS/Tm ،پارامتر قـابل اعتماد
نمیباشد؛ زیرا نسبت مذکور تحت تأثیر حوضه رسوبی
سازند گرو (احیایی و کربناته) کاهش یافته است .دیگر
پارامترهای بلوغ از جمله نسبت اپیمریزاسیون استرانهای
 ،C29شاخصهای متیل فنانتران ،نسبتهای ایزومری متیل
دیبنزوتیوفن ،و نیز انعکاس ویترینیت محاسبه شده نشان
دهندهی مرحله بالغ و پنجرهی نفتی است .محصوالت
زایش یافته ترکیب نفتنی دارند.
رخداد هوازدگی بهویژه تخریب زیستی موجب ناهمخوانی
مقادیر ایزوتوپ پایدار کربن بین کروژن و بیتومن شده
است .از طرف دیگر اثرات فرآیند دگرسایی (تشکیل
بایوبیتومن) رخ داده بر روی مواد آلی سازند گرو در مقاطع
تحت مطالعه ،مقایسه و تطابق خصوصیات ژئوشیمیایی بین
سنگ مولد و بیتومن استخراجی با استفاده از پارامترهای
مختلف ژئوشیمیایی را با مشکل مواجه کرده است.

تشکر و قدردانی
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Abstract
The Garau Formation is one of the important oil source rocks in Zagros basin, Western Iran, which
several geological studies have been performed about it. However, current article attempts to study
biomarkers related to organic matter sources, thermal maturity and geological age in the extracted
bitumen samples from geological sections of the Garau Formation. Biomarkers were analyzed using gas
chromatography (GC) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) techniques. As well as,
stable carbon isotope composition analysis has been used to investigate the weathering processes and
genetic association of extracted bitumen with source rock samples. The study of sterane biomarkers
(C28/C29) indicates the Garau Formation has been formed during phytoplankton assemblages bloom of
the Cretaceous period, and includes predominantly algal matter along with bacterial matter, and some
reworked higher plant inputs. Sedimentation eventually occurred in a marine carbonate basin. Due to
predominance of reduced (anoxic) conditions in the sedimentary basin, the bitumen composition is rich
in nitrogen-sulfur-oxygen (NSO compounds) and asphaltenes. Based on bitumen fractions, aromaticasphaltic oil is expected to be generated. These findings indicate the occurrence of alteration processes
on the organic matter of the Garau Formation. As a result of biodegradation, a type of solid and insoluble
bitumen, called biobitoman, has been formed. Stable carbon isotope analysis shows that biodegradation
and water-washing have lost some more saturates and lower molecular weight aromatics in the surface
bitumen samples of the Garau Formation. The thermal maturity of the organic matter is almost high and
the source rock has entered to the oil window.
Keywords: Garau formation, Biomarker, Stable carbon isotope, Biobitumen

