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بنگستان
بهرام عليزاده* ،1،2سيد ميثم حسينينژاد 1و مسعود شايسته
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 -1گروه زمينشناسي،دانشكده علوم زمین ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ايران
 -2مركز تحقيقات زمينشناسي و زمين شيمي نفت ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ايران
 -3اداره زمينشناسي بنياني ،بخش ژئوشيمي ،شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ،ايران
تاريخ دريافت93/1/27 :

تاريخ پذيرش93/12/18 :

چكيده
در ایــن مطالعــه تأثیــر گســلهای میــدان نفتــی زیالیــی بــر خصوصیــات ژئوشــیمیایی نفــت مخــازن آســماری و بنگســتان ،مــورد
مطالعــه قــرار گرفــت .ترســیم نمــودار تغییــرات  DBT/Phenدر مقابــل Pr/Phاو  C29/C27 strane20Rدر مقابــل  Pr/Phو ( Pr/(Pr+Phدر
مقابــل اســترانهای ( C27 Dia/(Dia+Regمشــخص نمــود کــه نفــت ایــن مخــازن دارای ســنگ منشــأ واحــد بــا ترکیــب لیتولوژیکــی
کربناتــه  -مارنــی تــا شــیل دریایــی اســت کــه در محیــط احیایــی دریایــی تــا کمــی اکســیدی بــا شــوری نرمــال نهشــته شــده اســت.
همچنیــن اســتفاده از نســبتهای بیومارکــری متعــدد از جملــه ( C29 Strane S/(S+Rدر برابــر ( C29 Strane (αβ/αα+αβنشــان داد کــه
نفــت هــر دو مخــزن آســماری و بنگســتان از بلــوغ بــاال و تقریبـاً یکســانی برخوردارنــد .نمــودار ايزوتــوپ كربــن ( )δ13Cدر مقابــل ،Pr/Ph
مقادیــر شــاخص الئنــان و نمــودار اســتاندارد درصــد اســتران  C28ســن ســنگ منشــأ نفــت هــر دو مخــزن را کرتاســه پســین تــا اوایــل
ترشــیر تعییــن نمــود .تفــاوت ژئوشــیمیایی نفــت مخــزن آســماری میــدان زیالیــی بــا نفــت همیــن افــق در میادیــن اطــراف میتوانــد
دلیلــی بــر ارتبــاط و تأثیرپذیــری آن از نفــت مخــزن بنگســتان باشــد .بررســی نقشــه  UGCو (زيــر ســطحي) پروفیــل لــرزهای تفســیر
شــده ایــن میــدان ،وجــود دو گســل در یالهــای شــمالی و جنوبــی را نشــان داده کــه موجــب قــرار گرفتــن ســازند پابــده در مقابــل
مخــزن بنگســتان و تســهیل حرکــت نفــت تولیــد شــده از ایــن ســازند بــه درون مخــزن بنگســتان شــده اســت .همچنیــن عملکــرد ایــن
گس ـلها بــه عنــوان مســیرهای بــاز میتوانــد نفــت مخــزن بنگســتان را بــه مخــزن آســماری انتقــال داده و ســبب تغییــر ویژگیهــای
آن شــده باشــد .ایــن مطالعــه نقــش گس ـلها در ایجــاد تغییــر در ویژگیهــای نفــت افقهــای مختلــف میــدان نفتــی زیالیــی را تأییــد
میکنــد.
كلمات كليدي :میدان نفتی زیالیی ،مخزن آسماری ،مخزن بنگستان ،ژئوشیمی مخزن ،گسل

نفــت مطــرح میباشــند .مطالعــات ژئوشــیمیایی نفــت

مقدمه

دو افــق مجــزای آســماری و بنگســتان در اغلــب میادیــن

فروافتادگــی دزفــول بــه عنــوان ســنگ مخــزن اصلــی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي:

Alizadeh@scu.ac.ir

مخــازن بــه همــراه ســنگهای منشــأ پابــده ،گورپــی

و کژدمــی در فروافتادگــی دزفــول ،مجــزا و متفــاوت

بــودن خــواص ژئوشــیمیایی نفــت ایــن دو مخــزن را ثابــت
میکنــد [ 2و .]1
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از طرفــی یکــی از مهمتریــن دالیــل مهاجــرت و

مطابقــت داشــته و تقریبــاً تحــت تأثیــر میــدان اســترس

گســلها میباشــند .بــرای مثــال نقــش شکســتگیهای

ایــن میــدان به صــورت تاقدیســی ناهماهنــگ از ســازندهای

آمیختگــی نفــت افقهــای مجــزا در یــک میــدان،
ایجــاد شــده در ســنگهای مخــزن آســماری و بنگســتان

میــدان آغاجــاری بــر افزایــش مهاجــرت نفــت تولیــد
شــده از ســنگ منشــأ کژدمــی بــه ایــن دو مخــزن بررســی

و تأییــد شــده اســت [ .]3از آنجایــی کــه میــدان زیالیــی

نیــز توســط چندیــن گســل تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه
اســت لــذا در ایــن مطالعــه ســعی شــده ،تأثیــر ایــن

اصلــی زاگــرس تشــکیل شــده اســت [ .]4رخنمون ســطحی
گــروه فــارس (ســازندهای آغاجــاری ،میشــان و گچســاران)

میباشــد [ .]5موقعیــت ایــن میــدان نســبت بــه میادیــن
مجــاور بــه گونـهای اســت کــه از شــرق توســط میــدان نفتی

مسجدســلیمان ،از غــرب توســط میــدان نفتــی لب ســفید و

از شــمال توســط میــدان نفتــی اللی محــدود شــده [ ]4و در

جنــوب شــرق میــدان نفتــی نفــت ســفید قــرار میگیــرد. .

گس ـلها بــر کیفیــت نفــت ایــن مخــازن مــورد بررســی

از لحــاظ مورفولوژیکــی ،میــدان زیالیــی یــک چیــن دو

صفــات ژئوشــیمیایی نفــت مخــازن آســماری و بنگســتان

ایــن میــدان دو گســل دیــده شــد کــه یکــی بــه مــوازات

میادیــن مجــاور مطابقــت داده شــد.

میباشــد .تاقدیــس زیالیــی یــک ســاختمان همــراه بــا

زمینشناسی منطقه

عمــده نفــت تولیــدی از ایــن میــدان از افــق آســماری

قــرار گیــرد .بدیــن منظــور ابتــدا همســانی یــا تفــاوت

پالنــژه 1بــا پیچــش محــوری اســت .در نقشــه زیرســطحی

ایــن میــدان ارزیابــی و ســپس نتایــج بــه دســت آمــده بــا

یــال شــمالی و دیگــری بــه مــوازات یــال جنوبــی

راندگــی در یــال شــمالی و جنوبــی خــود اســت [.]6

میــدان زیالیــی در  15کیلومتــری جنوب میــدان اللی30،

بــه دســت میآیــد .ایــن میــدان در افــق آســماری دارای

کیلومتــری شــمال شــرق شــهر اهواز قــرار دارد (شــکل .)1

بهتریــن حالــت بــه  ۸/۵ mمیرســد [.]4

کیلومتــری شــمال غــرب شــهر مســجد ســلیمان و 100

ایــن میــدان نفتــي از لحــاظ رونــد 1بــا رونــد اصلــی زاگــرس

 ۳۹ mطــول و عــرض متوســط  ۶/۵ mمیباشــد کــه در

شکل  -1موقعیت میدان نفتی زیالیی نسبت به میادین مجاور در فروافتادگی دزفول.
1. Orientation
2. Double Plunge
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بیشــتر مــواد قــارهای نســبت بــه مــواد دریایــی و یــا تأثیــر

روش مطالعه

جهــت انجــام ایــن مطالعــه ابتــدا نمونههــای نفــت متعلــق

بــه چاههــای شــماره ۱۴ ،۱۲ ،۶و ( ۱۵تکمیلشــده در
مخــزن آســماری) و چــاه شــماره ( ۸تکمیلشــده در
مخــزن بنگســتان) کــه توســط شــرکت ملــی مناطــق

نفتخیــز جنــوب تهیــه شــده بــود انتخــاب گردیــد.

پراکندگــی چاههــا بــه گون ـهای انتخــاب شــد کــه بیانگــر
خصوصیــات کل میــدان باشــد .ابتــدا آســفالتن نفتهــای
مذکــور بــا افــزودن حــال نرمــال پنتــان از جــزء باقیمانــده
(مالتــن) تفکیــک شــده ســپس توســط کروماتوگرافــی مایع

1

تــوأم ایــن پارامترهــا باشــد .عمــق زیــاد قرارگیــری مخــزن

آســماری و بنگســتان در ایــن میــدان نیــز مؤیــد ایــن

مطلــب اســت ،لکــن فراوانــی بیشــتر مــواد اولیــه قــارهای
نســبت بــه دریایــی الزم اســت بــا اســتفاده از پارامترهــای
بیومارکــری بررســی گــردد .نتایــج حاصــل از آنالیزهــای
کروماتوگرافــی گازی و کروماتوگرافــی گازی ـ طیفســنج

جرمــی در جــدول  2خالصــه شــده اســت.

تعییــن رخســاره آلــی ســنگ منشــأ نفــت (منشــأ و محیــط
رســوبگذاری مــاده آلــی)

بــا فــاز ســاکن ســتون ،آلومینــا و ســیلیکاژل برشهــای

ترســیم نمــودار

فــاز متحــرک نرمــال هگــزان ،بنــزن و اتانــول جــدا گردیــد.

دیبنزوتیوفــن بــه فنانتــران ( )DBT/Phenو پریســتان بــه

اشــباع ،آروماتیــک و رزیــن از مالتــن ،بــه ترتیــب توســط

C29/C30 Hopane

در مقابــل

 ]7[ C35/C34 H-hopane Sو نمــودار تغییــرات نســبت

ســپس در مرحلــه آنالیــز تکمیلــی ،بــرش اشــباع توســط

فیتــان ( ،)Pr/Phســنگ منشــائی یکســان بــا لیتولــوژی

جرمــی 3مــورد آنالیــز قــرار گرفــت.

بنگســتان معرفــی مینمایــد [( ]8اشــکال  3و .)4

کروماتوگرافــی گازی 2و کروماتوگرافــی گازی -طیفســنج

کربناتــه ـ مارنــی را بــرای نفــت هــردو مخــزن آســماری و
مقادیــر پاییــن نســبت اســترانهای منظــم

بحث و بررسی

20Rا )0/56-1/47( C29/C27همــراه بــا مقادیــر نســبتاً

تعيین ترکیب و نوع نفت

نتایــج حاصــل از روش مقدماتــی کروماتوگرافــی مایــع
(جــدول  )1از هــر دو مخــزن آســماری و بنگســتان،

پارافینــی بــودن آنهــا را تأییــد میکنــد (شــکل  .)۲بــاال

بــودن مقــدار پارافیــن نفتهــای ایــن میــدان ،بــه معنــای
بلــوغ بــاالی نفــت اســت کــه خــود میتوانــد بــه دلیــل
مهاجــرت طوالنــی ،قــرار گرفتــن در عمــق زیــاد ،فراوانــی

پاییــن Pr/Phا( )0/55-1بیانگــر محیــط رســوبگذاری
دریایــی نســبتاً احیایــی بــرای ســنگ منشــأ نفــت مخــازن
آســماری و بنگســتان اســت [( ]9شــکل .)5

ترســیم نمودار ( Pr/(Pr+Phدر مقابــل (C27 Dia/(Dia+Reg

حاکــی از شــرایط نیمــه اکســیدان محیــط رســوبگذاری

ســازندهای تولیدکننــده نفتهــای مــورد مطالعــه اســت
[( ]10شــکل .)6

جدول  -1مقادیر برشهای به دست آمده از کروماتوگرافی مایع نفت خام مخازن آسماری و بنگستان.

رزین ()%

آروماتیک ()%

اشباع ()%

آسفالتن ()%

19/5

۲۰

۵۹

1/5

چاه شماره  8مخزن بنگستان

۲۱

۲۱

۵۷

۲

چاه شماره  6مخزن آسماری

5/0220

12/35

79/95

2/668

چاه شماره  12مخزن آسماری

7/2704

19/65

67/65

5/416

چاه شماره  14مخزن آسماری

9/4231

19/89

64/79

5/884

چاه شماره  15مخزن آسماری
1. Liquid Column Chromatography
2. Gas Chromatography
3. Gas Chromatography– Mass Spectrometry

بررسی تاثیر گسلهای ...

103

درصد تركيبات آروماتيكي

ن
ف
تها

ي
آرو
ماتي
كي

-نف

تي

چاه شماره  12مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  15مخزن آسماري
چاه شماره  6مخزن آسماري
چاه شماره  8مخزن آسماري

نفتهاي آروماتيكي-حد وسط

نفتهاي نفتني

نفتهاي پارافيني

درصد تركيبات
پارافيني
شکل  -2نمودار مثلثی ترسیمشده به منظور تعیین ترکیب نفت مخازن آسماری و بنگستان میدان نفت زیالیی
جدول  -2نتایج بهدست آمده از آنالیزهای کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی -طیفسنج جرمی نفت خام مخازن آسماری و
بنگستان
چاه شماره 8
مخزن بنگستان

Pr/Pr+Phy
Pri/Phy
Pri/nC17

GC

0/462
0/86
0/48
0/595
1/1
0/592
0/41
0/375
0/236
0/392
0/166
0/9
0/71
0/236
1/01
2/29
-

نسبتهای بهدست آمده

آنالیز

Phy/nC18
CPI
(C32 H-Hopan S/(S+R
C29 Stranes 20s/20S+20R
(C29 Stranes ββ/(αα+ββ
(C27 Stranes Dia /(Dia+Reg
(Ts/(Ts+Tm
(Oleaname/)Hopane+Oleane
C29H/C30H

GC - MS

0/371
0/59
0/42
0/73
0/91
0/593
0/44
0/59
0/125
0/571
0/3675
0/64
1/19
0/125
0/88
2/8
28
25/1

چاه شماره
 6مخزن
آسماری
0/355
0/55
0/33
0/64
0/95
0/491
0/395
0/495
0/12
0/47
0/2372
0/62
1/04
0/12
1/11
2/29
30
24/8

چاه شماره 15
مخزن آسماری

چاه شماره
 14مخزن
آسماری
0/547
1/03
0/47
0/4749
0/974
0/5
0/46
0/454
0/299
0/448
0/2175
0/89
0/9۹
0/299
1/04
1/09
-

چاه شماره
 12مخزن
آسماری
0/5123
1/05
0/535
0/543
0/979
0/57
0/372
0/477
0/308
0/493
0/2657
1/57
0/732
0/3
0/95
1/2
-

C35S Hopane/C34 S Hopane
(C27 Dia/(Dia+Reg
C29/C27 20R Strane
DBT/Phen
(C28 )%
δ13C

Isotope
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2/2

كربنات-مارن

1/4
1

شيلهاي دريايي
شيلهاي دلتايي
رزينها و زغال سنگ
تبخيريهاي
نهشتههاي درياچهاي

چاه شماره  6مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  15مخزن آسماري
چاه شماره  8مخزن بنگستان

0/6

نسبت ا C35 S/C34 Sهوپان

1/8

0/2
0/2

1/4

0/6
0/8
1
1/2
1/4
نسبت C29/C30هوپان
شکل  -3نمودار  C29/C30 Hopaneدر مقابل  C35H S/C34H Sکه نشاندهنده سنگ منشأ کربناته ـ مارنی برای نفت مخازن آسماری و
بنگستان است.
5

چاه شماره  6مخزن آسماري
چاه شماره  12مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  15مخزن آسماري
چاه شماره  8مخزن بنگستان

زون  :IAكربناتهاي دريايي
زون  :IBكربناتهــا دريايــي ،مارنهــاي دريايــي و نهشــتههاي درياچــهاي از
ســولفور
زون  :IIنهشــتههاي درياچ ـهاي داراي ســولفور كــم و تلفيقــي از نهشــتههاي شــيلي
و كربناتــه
زون  :IIIشيلهاي دريايي و ساير نهشتههاي درياچهاي
زون  :IVنهشتههاي آبرفتي و دلتايي

3
زون IB

2
1

زون IV

نسبت دی بنزوتیوفن به فنانتران

زون IA

4

زون II

زون III

0
0

1

2
3
4
5
نسبت پریستان به فیتان
شکل  -4نمودار  DBT/Phenدر مقابل  Pr/Phبه منظور تعیین شرایط محیط تهنشینی سنگمنشأ تولیدکننده نفت مخازن آسماری و بنگستان.
8
7

چاه شماره  6مخزن آسماري
چاه شماره  12مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  15مخزن آسماري
چاه شماره  8مخزن بنگستان

5

جلبكها و گياهان
دريايي
4

گياهان خشكي زاد

3
2

محيط غير اكسيدي

نسبت پریستان به فیتان

محيط اكسيدي

6

1
6

7

8

0

5
4
3
2
1
0
نسبت  C29/C27 20Rاستران
شکل  -5نمودار  C29/C27 20Rدر مقابل  Pr/Phکه حاکی از محیط تهنشینی احیایی دریایی سنگ منشأ نفتهای هر دو مخزن است.

بررسی تاثیر گسلهای ...

105

0/75
7
6
0/55
چاه شماره  6مخزن آسماري
چاه شماره  12مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  8مخزن بنگستان
چاه شماره  8مخزن بنگستان

0/8

0/7

0/5
كربناتهاي محيط غيراكسيدي

0/5
0/3
0/4
0/6
نسبت ( C27 Dia/(Dia+Regاستران

0/2

0/45

نسبت (Pr/(Pr+Ph

نهشتههاي محيط نيمه اكسيدي

شيلهاي محيط غيراكسيدي

0/65

0/4
0/35
0/1

شکل  -6نمودار ( Pr/(Pr+Phدر مقابل استران ( C27 Dia(Dia+Regکه محیط احیایی تهنشینی سنگمنشأ را مشخص میکند.
همچنیــن الگــوی پلکانی و کاهشــی هموهوپانهــای C31-C35

نشــاندهنده شــرایط نیمــه اکســیدی آبهــای بســتر حوضه

در هنــگام رســوبگذاری ســنگهای منشــأ هــر دو مخــزن
آســماری و بنگســتان بــوده [ ]10و فراوانــی تقریب ـاً مشــابه

ایــن ترکیبــات ،تشــابه لیتولوژیکــی ســنگ منشــأ نمونههای

نفــت مخــزن آســماری و بنگســتان را نشــان میدهــد []11
(شــکل  .)7حضــور بیومارکــر الئنــان در هوپانوگــرام همــه

نمونههــا ،ســن کمتــر از کرتاســه را بــرای ســنگ منشــأ
احتمالــی نفتهــا تأییــد مینمایــد.

اســتفاده از نمــودار تغییــرات

تأییــد میکنــد [( ]13شــکل  .)10اغلــب نمودارهــای فــوق

بلــوغ نفــت خــام مخــزن بنگســتان را کمــی بیشــتر از نفــت
مخــزن آســماری نشــان میدهــد .ایــن مســئله میتوانــد

بــه دلیــل عمــق بیشــتر قرارگیــری ســازند ســروک نســبت

بــه بنگســتان باشــد.

تعیین سن سنگ منشأ نفت مخازن آسماری و بنگستان

يكــي از مهمتریــن پارامترهايــي كــه ميتوانــد ســنگ

تعیین بلوغ نفت مخازن آسماری و بنگستان
Pr/nC17

( C29S/(S+Rدر برابــر ( C29 ββ/(αα+ββنیــز ایــن نتایــج را

در برابــر

منشــأهای كرتاســه يــا جوانتــر را از ســنگهای
منشــأ قدیمیتــر تفكيــك نمايــد ،اســتفاده از نســبت

 Ph/nC18نشــاندهنده بلــوغ متوســط بــه بــاالی نفــت هــر

( Oleanane/(Oleanane+Hopaneميباشــد [ .]10مقاديــر

ایــن نمــودار وجــود ســنگ منشــأ کربناتــه ـ مارنــی بــرای

(میانگیــن  )0/22و بنگســتان ( )0/36نشــان داد كــه

دو مخــزن میباشــد (شــکل  .)8همچنیــن بــا توجــه بــه
ایــن نفتهــا محتمــل اســت .مقادیــر  CPIبــه دســت آمــده

از آنالیــز کروماتوگرافــی گازی نیــز ایــن نتایــج را تأییــد
میکنــد (جــدول .)2

بلــوغ نفتهــای خــام و زمــان تشــکیل آنهــا را میتــوان بــا
استفاده از نمودار تغییرات نســبت (C32 Hopane 22S /(22S+22R

در برابــر ( C29 Strane 20S/(20S+20Rبررســی کــرد [.]12

ترســیم ایــن نمــودار بــرای نفتهــای مــورد مطالعــه نشــان

داد کــه ایــن نفتهــا در ابتــدای مرحلــه پنجــره نفتــی قــرار
دارنــد و بلــوغ نســبتاً باالیــی را نشــان میدهنــد (شــکل .)9

همچنیــن نمــودار تغييــرات مقاديــر نســبت اســترانهای

محاسبهشــده بــراي نفتهــای خــام مخــزن آســماری
ایــن نفتهــا از ســنگ منشــائي بــه ســن ترشــیر مشــتق

شــدهاند (جــدول  .)2مقاديــر ايزوتــوپ كربــن ( )δ13Cو
 Pr/Phبــرای دو نمونــه نفــت مخــزن آســماری (چــاه  )6و

بنگســتان (چــاه  )8محاســبه و نمــودار تغییــرات ایــن دو

پارامتــر نســبت بــه همدیگــر [ ]14جهــت تعييــن ســن
و ليتولــوژي ســنگ منشــأ نمونههــای مذکــور مــورد

اســتفاده قــرار گرفــت و براســاس آن مشــخص شــد کــه
ســنگ منشــأ ایــن نفتهــا در محــدوده ســنی مزوزوئيــك
قــرار میگیــرد.
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چاه شماره  6مخزن آسماري

35

چاه شماره  12مخزن آسماري
چاه شماره  14مخزن آسماري

30

چاه شماره  15مخزن آسماري

25

چاه شماره  8مخزن بنگستان

20
15
10
5

C34

C35

C33

C31

C32

0

درصد فراوانی هوموهوپانهای ( C31تا )C35

40

اپیمرهای ( )22S+22Rهوموهوپان
شکل  -7نمودار تغییرات مقادیر  C31-C35هموهوپان که تطابق ژنتیکی نفتهای مخازن آسماری و بنگستان را نشان میدهد.
10

100

10

0/1
0/1

1

نسبت فیتان به n-C18

نسبت پریستان به n-C17

1

شکل  -8نمودار تغییرات  Pr/nC17در برابر  Ph/nC18به منظور تعیین بلوغ و نوع کروژن تشکیلدهنده نفت.
0/7
0/6
0/55
0/5
0/45
0/4
0/35
0/8

0/7

0/6

0/5

0/4

نسبت (C29 Strane 20S/(20S+20R

0/3

نسبت (C32 Hopane 22S / (22S+22R

0/65

0/3
0/2

شکل  -9نمودار استاندارد تغییرات ( C32 Hopane 22S / (22S+22Rدر برابر ( C29 Strane 20S/(20S+20Rبرای نمونههای نفت مخزن
آسماری و بنگستان
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0/8
0/7
0/5
0/4

مراحل اوليه بلوغ تا نقط اوج زايش نفت
چاه شماره  6مخزن آسماري

0/3

چاه شماره  12مخزن آسماري

0/2

چاه شماره  14مخزن آسماري
چاه شماره  15مخزن آسماري

نسبت (C29 20S/(20S+20R

مراحل فوق بالغ و بلوغ باالتر

0/6

0/1

چاه شماره  8مخزن بنگستان

0/4

0/2

0/3

0/1

0

0

0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
نسبت (C29 ββ/(αα+ββ
شکل  -10نمودار تغييرات مقادير نسبت استرانهای ( )C29S/(S+Rدر برابر ( C29 ββ/(αα+ββکه حاکی از بلوغ باالی نمونههای مورد مطالعه است.

با توجه به نتایج این نمودار تولید بخشی از نفت این مخازن

نتایج این نمودار نقش سازند کژدمی را به عنوان سنگ

نشان داد که نفت مخازن

حضور بیومارکر الئنان که شاخص زایش نفت از سازند پابده

از سازند پابده محتمل است (شکل  .)11ترسیم نمودار

استاندارد درصد استران

C28

آسماری و بنگستان از سنگ منشائی به سن قدیمیتر از
ترشیر و مشخصاً از سازند کژدمی استحصال گردید [.]15

منشأ اصلی میدان زیالیی به اثبات میرساند (شکل .)12

میباشد ،در هوپانوگرامهای نفت هر دو مخزن آسماری و

بنگستان ،دلیل دیگری بر ارتباط نفت این دو مخزن است.

6

نسبت پریستان به فیتان

5
4
3
2
1
-28

-30

-32

-26
-24
-22
-20
ایزوتوپ کربن )δ13C( 13
شکل  -11نمودار ( )δ13Cدر مقابل  Pr/Phبرای نمونههای مخزن آسماری (چاه شماره  )6و مخزن بنگستان (چاه شماره .)8
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مقایسه ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری میدان زیالیی و

بررسی شواهد ژئوفیزیکی ارتباط مخازن در میدان زیالیی

میادین لبسفید و نفت سفید

از آنجایــی کــه گس ـلها یکــی از دالیــل آمیختگــی نفتهــا

مقایســه ژئوشــیمیایی نفــت مخــزن آســماری میــدان

میباشــند ،در ادامــه ســعی شــده اســت وضعیــت ســاختار

مخــزن آســماری میادیــن لبســفید و نفــت ســفید کــه

در نقشــه  UGCایــن میــدان (شــکل  )1قابــل مشــاهده

تفاوتهــای زیــادی را میــان آنهــا نشــان میدهــد ،بــه

پــس از چینخوردگــی ،توســط دو گســل طولــی معکــوس

زیالیــی کــه در ایــن مطالعــه بــه آن پرداختهشــده و نفــت
توســط صنوبــر لیماشــکی [ ]16بررســی شــده اســت،

طــوری کــه نفــت مخــزن آســماری در میدانهــای لــب

ســفید و نفــت ســفید کــه در شــمال و جنــوب میــدان
زیالیــی واقــع شــدهاند دارای مقادیــر باالتــر ترکیبــات

زیرســطحی ایــن میــدان مــورد توجــه قــرار گیــرد .چنانچــه
اســت ،توالــی رســوبی انباشتهشــده در محــل ایــن میــدان
بــا رونــدی شــمال غــرب -جنــوب شــرقی در یالهــای

شــمالی و جنوبــی شکســته شــده اســت .بررســی تأثیــر ایــن

گســلها در الیههــای زیریــن ایــن میــدان بــا اســتفاده از

آروماتیــک و ترکیبات اشــباع کمتــر بوده و مقادیــر متفاوتی

پروفیــل لــرزهای تفســیر شــدهای [ ]6کــه در میانــه میــدان

 13الــف) .همچنیــن نفــت ایــن مخــازن نســبتهای C35/

و همچنیــن مــدل ســاختمانی کــه بــر اســاس ایــن پروفیــل

از ترکیبــات رزیــن و آســفالتن را نشــان میدهــد (شــکل

 C34 Hopaneو ( C27 Dia/(Dia+Regباالتــر و نســبت C29/C27

و در مجــاورت چاههــای  13 ،7و  15انتخــاب گردیــده اســت

ترســیم شــده ،مشــخص نمــود کــه تأثیــر دو گســل مذکــور

 Strane Rکمتــری نســبت بــه میــدان زیالیــی دارا هســتند

و گسـلهای آنتــی ســينتیک متعــدد حاصــل از آنهــا باعــث

نفــت مخــزن آســماری نســبت بــه مخــزن بنگســتان میدان

مخــازن ،جابهجایــی بســیار زیــاد الیههــا و قرارگیــری ســازند

(شــکل  13ب) . .شــباهت بســیار زیــاد صفات ژئوشــیمیایی
زیالیــی و عــدم مطابقــت آن بــا نفــت مخــزن آســماری

میادیــن لــب ســفید و نفــت ســفید میتوانــد مبیــن وجــود
ســنگ منشــأ یکســان و یــا آمیختگــی ایــن نفتهــا باشــد.

تقســیم مخــازن بــه چندین قســمت مجــزا ،ارتبــاط احتمالی

پابــده در مجــاورت ســازند ســروک شــدند (شــکل .)14

ایــن مســئله دلیلــی دیگــر بــر حرکــت نفــت تولیــدی از
ایــن ســازند بــه مخــزن بنگســتان و توجیهکننــده وجــود

بیومارکــر الئنــان در نفــت مخــزن بنگســتان میباشــد.

نفت مخزن آسماري=%30
نفت مخزن آسماري=%28
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میــدان زیالیــی از لحــاظ ژئوشــیمیایی بســیار مشــابهند،

نتیجهگیری

بررســی ژئوشــیمیایی نفــت مخــازن آســماری و بنگســتان
در میــدان نفتــی زیالیــی بــا اســتفاده از تفکیــک

اجــزای تشــکیلدهنده ایــن نفتهــا و پارامترهــای

بیومارکــری متعــدد از جملــه  C29/C30 Hopaneدر مقابــل
C35/C34 Hopane SاDBT/Phen ،

نفــت ســفید تفاوتهــای آشــکاری را نشــان میدهــد و
فرضیــه ارتبــاط نفــت ایــن مخــازن را مطــرح میســازد.

نقشــه  UGCمیــدان زیالیــی وجــود دو گســل در یالهــای

در

کــه نفــت مخــازن آســماری و بنگســتان دارای یک ســنگ

میــدان تأثیــر ایــن گسـلها در جابجایــی الیههــا را محــرز

شــیلهای دریایــی نهشــته شــده در محیــط احیایــی تــا

بــر اســاس ایــن پروفیــل میتــوان نتیجــه گرفــت ،ایــن

در برابــر

بنگســتان ســبب تســهیل حرکــت نفــت تولیدشــده از ایــن

(Pr/Ph

و

زیالیــی بــا نفــت همیــن مخــزن در میادیــن لــب ســفید و

شــمالی و جنوبــی ایــن میــدان را نشــان میدهــد.

C29/C27Strane 20R

در مقابــل

در مقابــل

Pr/Ph

و

مقایســه ژئوشــیمیایی نفــت مخــزن آســماری میــدان

Pr/(Pr+Ph

مقابــل اســترانهای ( C27 Dia /(Dia+Regمشــخص نمــود

همچنیــن پروفیــل لــرزهای برداشتشــده در میانــه ایــن

منشــأ واحــد بــا ترکیــب لیتولوژیکــی کربناتــه -مارنــی تــا

نمــوده اســت .چنانچــه از مــدل ســاختمانی تهیهشــده

کمــی اکســیدی بــا شــوری نرمــال میباشــند.

گســلها بــا قــرار دادن ســازند پابــده در مقابــل مخــزن

بــا اســتفاده از نمــودار تغییــرات

Pr/nC17

 ،Ph/nC18نســبت ( C32 hopane 22S /(22S+22Rدر برابــر
(C29 Strane 20S/(20S+20R

و نســبت اســترانهای

( C29 S/(S+Rدر برابــر ( C29 αββ/(ααα+αββمشــخص شــد

کــه نفــت هــردو مخــزن آســماری و بنگســتان از بلــوغ
بــاال و تقریبــاً یکســانی برخوردارنــد .بــر اســاس نمــودار
ايزوتــوپ كربــن ( )δ13Cدر مقابــل  ،Pr/Phمقادیــر شــاخص

الئنــان و نمــودار اســتاندارد درصــد اســتران  C28ســن
ســنگ منشــأ نفــت هــر دو مخــزن کرتاســه پســین تــا

اوایــل ترشــیر مشــخص شــده اســت.

علیرغــم آنکــه نفــت مخــازن آســماری و بنگســتان

ســازند بــه درون مخــزن بنگســتان شــدهاند .ایــن مســئله

وجــود بیومارکــر الئنــان در نفــت مخــزن بنگســتان و
یکســانی بســیاری از پارامترهــای ژئوشــیمیایی دیگــر نفت
ایــن مخــزن نســبت بــه مخــزن آســماری کــه باالتــر از
آن قــرار دارد را توجیــه میکنــد .در مــورد نفــت مخــزن

آســماری نیــز همســانی آن بــا نفــت مخــزن بنگســتان از

جملــه بلــوغ و ســنگ منشــأ یکســان آنهــا ،میتوانــد بــه

دلیــل عملکــرد گسـلهای مذکــور بــه عنــوان مســیرهای

بــاز در زمــان حــال و یــا حداقــل در بخشــی از زمانهــای
گذشــته باشــد.
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