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منشا گازهای هیدروکربوری در گلفشانهای جنوبشرق دریای خزر
(دشت گرگان) براساس ترکیب مولکولی و ایزوتوپی کربن و هیدروژن
5

بهزاد مهرابی* ،1آدریانو مازینی ،2مهین فرهادیان ،3الینا پلودتکینا ،4سالواتوره اینگواگیاتو
-9دانشيار گروه ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-9استاد گروه پژوهشی فيزیک فرآیندهاي زمينشناسی ،دانشگاه اساو ،نروژ
-3دانشجوي دکتري ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی
-4استادیار ژئوشيمی نفت ،دانشگاه ایالتی مسکو ،روسيه
-5گروه ژئوشيمی ،موسسه ملی ژئوفيزیک و آتشفشان شناسی واحد رم ،ایتاليا

پذیرش مقاله9325/9/97 :
تأیيد نهایی مقاله9325/2/98 :
چکیده
گلفشانها پدیدههاي رایج در مناطق خشکی و ساحلی با تکتونيک فشارشی و رسوبگذاري باال هستند که
اهميت زیادي براي تحقيقات در زمينه فعاليتهاي تکتونيکی ،محيطهاي رسوبی و تجمعات نفت و گاز دارد .در
این مطالعه ،سه گلفشان قارنياریق ،صوفيکم و نفتليچه در دشت گرگان توصيف و منشا گازهاي هيدروکربوري
آنها (به صورت گاز آزاد و گاز محلول در رسوبات) بررسی میشود .ترکيب گازهاي سه گلفشان شامل مقدار
باالیی از گاز متان ( 20/67تا  )22/84 vol.%و مقادیر کمی اتان ،پروپان و همچنين ایزو-بوتان در قارنياریق و
نفتليچه است .منشا گازهاي خارجشده از گلفشانها براساس ترکيب مولکولی و نسبت ایزوتوپی کربن و هيدروژن
در صوفيکم ( ،)δ13CCH4=-84‰احيا باکتریایی کربنات و در قارنياریق ( )δ13CCH4=-59/9‰و نفتليچه
( )δ13CCH4=-59/9‰مخلوط (ترموژنيک-بيوژنيک) تشخيص داده شد .اگرچه مقدار کمی اتان ()357ppmv
در گازهاي برداشت شده از صوفيکم نشاندهنده حضور مقدار کمی گازهاي ترموژنيک است .ترکيب ایزوتوپی
کربن  CO2با مقدار  δ13CCO2=+3/94‰فرآیند تجزیهزیستی غيرهوازي در گلفشان نفتليچه را نشان میدهد.
مقادیر نسبت ایزوتوپی رادیوژنيک  3He/4Heنيز بيانگر منشا پوستهاي گازهاست .حضور گازهاي ترموژنيک در
گلفشانهاي دشت گرگان میتواند نشاندهنده پتانسيل هيدروکربوري این منطقه باشد.
واژههای کلیدی :گلفشان ،ترکيب مولکولی و ایزوتوپی گازهاي هيدروکربوري ،منشا گازها ،دشت گرگان،
صوفيکم ،قارنياریق و نفتليچه.
* -نویسنده مسئول09976089789 :

Email: mehrabi@khu.ac.ir
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 .)9228مطالعه انجام شده بر روي دادههاي
ایزوتوپی گازهاي  940گلفشان در مناطق خشکی
جهان نشان داد که حداقل  86درصد آنها منشا
ترموژنيک 90 ،درصد منشا مخلوط ترموژنيک-
بيوژنيک و تنها  4درصد منشا کامال باکتریایی دارند
(اتيوپه و همکاران 9002 ،آ و ب) .گلفشانهاي
ایران در جنوبشرق دریاي خزر و جلگههاي
ساحلی دریاي عمان مشاهده شدهاند .تاکنون
مطالعات بسيار کمی بر روي گلفشانهاي جنوب
شرق دریاي خزر (دشت گرگان) با هدف ارتباط آن-
ها با پتانسيل هيدروکربوري این منطقه انجام شده
است .در این تحقيق ،گلفشانهاي قارنياریق،
صوفيکم و نفتليچه در دشت گرگان مورد بررسی
قرار گرفته و نمونهبرداري از گازها بهصورت آزاد و
بهصورت محلول در رسوبات براي بررسیهاي
ژئوشيميایی و ایزوتوپی انجام شد .ترکيب مولکولی
گازهاي هيدروکربوري و ترکيب ایزوتوپی پایدار
کربن و هيدروژن گازهاي هيدروکربنی ،ایزوتوپ
کربن دياکسيدکربن و ایزوتوپ هليم در گلفشان-
هاي مورد مطالعه براي تعيين منشا گازها و ارتباط-
شان با پتانسيل هيدروکربوري ناحيه بررسی
خواهند شد.

مقدمه
گلفشانها ساختارهاي رسوبی در مناطق خشکی و
ساحلی هستند که در آن ترکيب پيچيدهاي از گاز
(عمدتا متان) ،آب ،مواد جامد (گل یا برشهاي
سنگی) به سطح زمين یا کف حوضه رسوبی به دليل
وجود فشارهاي عمقی خارج میشوند و توجه
بسياري از زمينشناسان را براي بيش از  900سال
به خود معطوف کردهاست .بيش از  9000گلفشان
در دنيا شناسایی شده و با مطالعات بستر حوضههاي
رسوبی تعداد آنها رو به افزایش است (ميلکوف،
 .)9000گلفشانها بهویژه در زونهاي برخوردي
آلپ-هيماالیا شامل منشورهاي برافزایشی خليج
کادیز (سوموزا و همکاران ،)9003 ،پشتههاي
مدیترانه (کوف و همکاران ،)9003 ،مکران (دليسل
و همکاران ،)9003 ،در بخش جلویی کمربندهاي
چين خوردگی و تراستی آپناین شمالی (بونينی،
 )9008کارپاتين (باچيو و همکاران ،)9008 ،قفقاز
(کوف و همکاران ،)9003 ،دریاي سياه (هربين و
همکاران ،)9007 ،دریاي خزر (ژاکوبوف و همکاران،
9289؛ یوسف زاده و گوليف )9225 ،رخ میدهند.
ميلکوف ( )9000چهار عامل زمينشناسی،
تکتونيکی ،ژئوشيميایی و هيدروژئولوژي را در
تشکيل آنها حائز اهميت دانست .منشا متان می-
تواند ترموژنيک و یا بيوژنيک باشد .متان ترموژنيک
حاصل از شکستن مواد آلی ناشی از افزایش دما و
فشار به دليل دفن در زیر سطح زمين است .متان
بيوژنيک نيز ناشی از تخریب ميکروبی مواد آلی در
شرایط احيایی در طی دیاژنز است .متان بيوژنيک
13
و ترموژنيک را میتوان براساس مقدار ایزوتوپ C
شان شناسایی کرد (استال9288 ،؛ رایس و کليپول،
 .)9279گلفشانهاي داراي هيدروکربنهاي
ترموژنيک نشاندهنده حضور سنگ منشاهاي نفتی
درون این ساختارهاست (ميلکوف )9005 ،و معموال
در نواحی نفتی رخ میدهند (گوليف و فيض اللهيف،

محدوده مورد مطالعه

گلفشانهاي مورد مطالعه در دشت گرگان (استان
گلستان) و در نهشتههاي کواترنري شامل رسوبات
دلتایی ،رودخانهاي و ساحلی واقع شدهاند (شکل
 .)9افشار حرب ( )9383دشت گرگان را در زون
کپهداغ و در ادامه فروافتادگی خزر معرفی کرده
است .حوضه نفتی خزرجنوبی در کمربند تکتونيکی
متحرک آلپ-هيماالیا و در رده بيست و سومين
حوضه داراي هيدروکربن جهان قرار میگيرد (کلت
و همکاران .)9228 ،ویژگیهاي اصلی این حوضه
شامل موارد زیر است:
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نتيجه پرفشار شدن آبهاي منفذي میشود که در
نهایت باعث تشکيل دیاپيرهاي گلی و گلفشانها
میشوند .سازند مایکوپ با سن اليگوميوسن به
ضخامت  9تا  9کيلومتر براساس مطالعات انجام
شده در حوضه خزرجنوبی در ترکمنستان و
آذربایجان بهعنوان حداقل عمق سنگ منشا و منبع
گلها ،نفت و گاز گلفشانها (اینان و همکاران،
9228؛ فاولر و همکاران )9000 ،و سري قرمز با
سن پليوسن بهعنوان مخزن اصلی هيدروکربنها
شناخته شده است (اسميت و روچ9006 ،؛ تورس،
 .)9008اگرچه حضور قطعات سنگی (برشهاي
گلی) سازندهاي قدیمیتر از سازند مایکوپ در
اطراف برخی از گلفشانهاي آذربایجان نشان می-
دهد که برخی گلها منشا عميقتر هم دارند (اینان
و همکاران .)9228 ،نهشتههاي پليوسن در دشت
گرگان متشکل از نهشتههاي دو اشکوب چلکانين
به سن پليوسن پيشين-ميانی و آقچاگيل به سن
پليوسن پسين است .توالی چلکن متشکل از رس،
مارن ،ماسه سنگ و کنگلومراي قهوهاي متمایل به
قرمز بوده که غالبا داراي سنگوارههاي جانوري
حملشده مربوط به ميوسن و کرتاسه و نيز
استراکدهاي آب شيرین هستند .این توالی به تدریج
در زیر رسوبهاي مربوط به پليوسن پسين سازند
آقچاگيل متشکل از آهک و مارن ،رس و ماسه به
رنگ خاکستري متمایل به سفيد و با یک دگرشيبی
مشخص بر روي رسوبات کرتاسه (غالبا پيشين) قرار
دارد .نهشتههاي آقچاگيل توسط نهشتههاي مربوط
به اشکوب آپشرونين (قاعده کواترنري) پوشيده
شدهاست که با سنگوارههاي غنی از استراکدها،
شکمپائيان و دوکفهايهاي الملی برانش مشخص
شده است (موسوي روحبخش .)9370 ،در طی
پالئوژن در البرز شمالی جنبشهاي فاز کوهزایی
آلپی مصادف با تشکيل نخستين برجستگیهاي
البرز بوده و سپس در طی مدتی که در البرز جنوبی

فرونشينی و سرعت رسوبگذاري بسيار سریع درپليوسن-کواترنري تا حد ( 9km/Maسنگهاي
رسوبی بيشتر از  70درصد این رسوبات را شامل
میشوند)
ضخامت پوششهاي رسوبی زیاد در حدود -95 30کيلومتر در مزوزوئيک-سنوزوئيک (که مورد
مشابهی در جهان گزارش نشده است)
کمپلکسهاي پالئوژن پسين-کواترنري با سنگ-هاي داراي رفتار پالستيکی (سنگهاي تحت تراکم
و نامتراکم) و مزوزوئيک پایينی با سنگهاي چگال
(جریان
پایين
بسيار
دمایی
رژیمگرمایی )95-59 mW/m.sq.,
گرادیان دمایی کم 95- 97˚ C/kmشروع تشکيل نفت در اعماق قابل توجه (نفت تا 5-4کيلومتر ،گاز تا  8کيلومتر)
فعاليت ژئودیناميکی امروزي مانند حرکت افقی وعمودي پوسته زمين و لرزههاي سطحی
دهها زمينلرزه با بزرگی مختلف هر ساله در حوضه
خزرجنوبی ثبت میشود .قابل ذکر است که بيشتر
لزرهها کانون سطحی دارند و بيش از 95-90
کيلومتر نيستند (فيض اللهيف.)9099 ،
مطالعات زیادي بر روي گلفشانهاي خزر در نواحی
غرب آذربایجان (دیویز و استيوارت9005 ،؛ مازینی
و همکاران )9002 ،و شرق ترکمنستان (خولودف،
 9278و 9009؛ اوپو و همکاران )9094 ،انجام شده
است و بيش از  400گلفشان فعال در مناطق
خشکی و ساحلی این حوضه شناسایی شده است
(عليف و همکاران .)9009 ،این گلفشانها عمدتا
همراه با ميادین هيدروکربنی بوده (گوليف و فيض
اللهيف9226 ،؛ فاولر و همکاران )9000 ،و
مسيرهاي مهمی را براي مهاجرت هيدروکربن
فراهم آوردهاند (کاتز و همکاران .)9000 ،سرعت
رسوبگذاري باال (بيش از  4/5کيلومتر در ميليون
سال) منجر به تحت فشار قرارگرفتن رسوبات و در
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بيرون بوده و شرایط عدم رسوبگذاري تا ميوسن
ميانی همچنان ادامه داشته است (آقانباتی.)9373 ،

رسوبهاي آذرآواري متعلق به پالئوسن-ائوسن
ميانی نهشته میشدند ،یال شمالی کامال از آب

شکل  :9الف) نقشه زمينشناسی منطقه و موقعيت گلفشانها و چاههاي حفاري شده (برگرفته شده از نقشه 9/950000
گنبدکاووس ،سازمان زمينشناسی (سعيدي و آنداليبی ،)9223 ،ب) الگ چاههاي حفاري شده در امتداد پروفيل رسم
شده در نقشه زمينشناسی.

اطراف چاه ( Go-3Aدر فاصله  9کيلومتري جنوب
غرب گلفشان قارنياریق) انتخاب و اجرا شد .در این
بررسی حضور دو سري گسل عمود برهم در این
محدوده تشخيص داده شد که نشاندهنده وجود
فشارهاي تکتونيکی با جهت شمالشرق-جنوب
غرب و شمالغرب-جنوبشرق و به دنبال آن
تشکيل گلفشان است .عالوه بر آن وجود یک گل
فشان مدفون نيز در نزدیکی گلفشان قارنياریق و
با احتمال پتانسيل هيدروکربوري زیادتر آشکار شد.

براساس الگهاي حفاري شرکت ملی نفت ایران
سازند معادل با سازند مایکوپ در دشت گرگان
وجود ندارد (شکل  9ب) .آثار هيدروکربوري همراه
با فشار بيش از  97000پوند براینچ مربع (مخلوط
آب کم شور و گاز) در طی حفاري یکی از چاههاي
اکتشافی در نزدیکی گلفشان قارنياریق در سال
 9385مشاهده شد (موسوي روحبخش .)9370 ،در
مطالعهاي دیگر توسط رضواندهی و همکاران در
سال  ،9099یک محدوده لرزهنگاري سه بعدي در
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روستاي سقرتپه قرار دارد .این گلفشان به شکل
یک برجستگی حلقوي (مخروط گلفشان) به قطر
بيرونی حدود  800متر است و یک فروافتادگی در
داخل این حلقه به عمق تقریبی 95-90متر وجود
دارد که دریاچه نمکی گلفشان در آن تشکيل شده
است (شکل  9الف) .در زمان نمونهبرداري (فصل
بهار) سه محل تراوش گاز و گلآب در دهانه گل-
فشان و برخی قطعات سنگی نيز در اطراف این گل-
فشان مشاهده شد (شکل  9ب و ت).

براساس اطالعات موجود در منابع متفاوت چهار
گلفشان به نامهاي "قارنيارق"" ،نفتليچه"،
"صوفيکم" و "اینچه" در استان گلستان شناسایی
شده است که در این مطالعه از سه گلفشان
نفتليچه ،قارنياریق و صوفيکم نمونهبرداري انجام
شد.
گلفشانها

قارنیاریق :گلفشان قارنيارق در  97کيلومتري
شمال غرب شهرستان آقال و درحاشيه شرقی

شکل :9الف) نمایی پانوراميک از گلفشان قارنياریق ،ب) چشمه با خروج کم حبابهاي گازي و تراوش آب سياه رنگ،
پ) قطعات سنگی در اطراف گلفشان ،ت) چشمه با خروج کم حبابهاي گازي و تراوش آب سياه رنگ.

خشک است (شکل  3ت) .ته نشستهاي با ظاهر
مایل به قرمز در حاشيهي چالهها میتواند نشان
دهنده رشد جمعيتهاي ميکروبی تغذیه کننده از
مواد خروجی از این گلفشان باشد (شکل  3ب).
نفتلیچه :گلفشان نفتليچه در  94کيلومتري شهر
گميشان قرار گرفته و در گویش محلی "نفتجه"
ناميده میشود .این گلفشان به صورت یک ساختار
ریزشی با نشستهاي فرو افتاده حلقوي است که

صوفیکم :این گلفشان در شمال تپه گوبکلجه و در
حاشيه شرقی جاده صوفيکم واقع شده و به صورت
پنج دهانه (چاله مانند) با قطر تقریبی  5-4متر در
مجاورت هم و در امتداد شرق-غربی قرار دارند که
بيانگر عملکرد احتمالی ساختارهاي تکتونيکی
زیرسطحی در شکلگيري آنهاست (شکل  3الف).
خروج حبابهاي گازي به همراه تراوشهاي عمدتا
گل و آب در چهار دهانه به صورت ممتد مشاهده
میشود (شکلهاي  3ب و پ) و دهانه شماره پنج
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ریزشهاي متوالی در پی گسترش فعاليت این گل-
فشان را نشان میدهد (شکل  .)4قطر خارجی دهانه
گلفشان حدود  300متر است و حبابهاي گاز به
صورت پيوسته از سه مرکز نزدیک بهم در مرکز

دریاچه پرکننده دهانه گلفشان خارج میشوند.
بوي شدید هيدروکربن در اطراف این گلفشان
حس میشود.

شکل  :3الف) نمایی از دهانههاي (چالههاي) با امتداد شرق-غرب گلفشان صوفيکم ،ب) خروج پيوسته حبابهاي گازي
همراه با تراوشهاي عمدتا گلی و رسوبات مایل به قرمز (بيضی قرمزرنگ) ،پ) خروج پيوسته حبابهاي گازي همراه با
تراوشهاي عمدتا آبی ،ت) دهانه خشک

شکل  :4نمایی از گلفشان نفتليچه و فرونشتهاي حلقوي اطراف آن
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مواد و روشها
در داخل ظرف قابل مشاهده است .سپس قسمت
انتهایی شيلنگ درون شيشه پنیسيلين پرشده از
آب نمک قرار داده میشود .در اثر ورود گاز به
شيشه ،آب شور پس رانده میشود و پس از پرشدن
حدود هشتاد تا نود درصد حجم شيشه توسط گاز،
درحالتی که شيشه سروته است ابتدا درپوش
پالستيکی و سپس درپوش آلومينيومی بر دهانه
شيشه قرار داده شد و درپوش آلومينيومی توسط
انبر پرس (پلمپ) شد .پس از پرشدن شيشه توسط
گاز ،شيشه را سروته نگاه داشته زیرا آب شور موجود
از نشت گاز جلوگيري میکند .روش جمعآوري گاز
هليوم براي مطالعات ایزوتوپی کمی متفاوت است.
در این روش ،قبل از قرار دادن انتهاي شيلنگ در
ظرف حاوي آب اشباع از نمک ،انتهاي شيلنگ به
یک قطعه لوله مسی با حدود  40سانتیمتر طول
متصل شد و سپس در حالتی که جریان گاز گل
فشان به صورت حباب در داخل ظرف آب تداوم
دارد ،دو انتهاي لوله مسی توسط کلمپ مسدود شد.

نمونهبرداری ،آمادهسازی و تجزیه نمونهها

روشهاي متفاوتی براي نمونهبرداري از گاز گل
فشانها وجود دارد که متداولترین روش نمونه
برداري ،استفاده از سيستم قيف و جمعآوري گاز
درون ظروف شيشهاي پرشده از آب اشباع از نمک
است که این ظروف شيشهاي درون یک سطل
پرشده از آب شور اشباع قرار میگيرند .در صورت
هرگونه نشت هوا در هنگام نمونهبرداري از گاز گل
فشان ،ميزان نيتروژن در نمونه به نحو چشمگيري
افزایش مییابد .پس از انتخاب محل نمونهبرداري از
گازهاي گلفشان ،قيف متصل به شيلنگ شفاف
سيلکونی در محل خروج گازها قرار داده شد .شيشه
پنی سيلين نيز از آب نمک اشباع پر و همراه با
قسمت انتهایی شلنگ در داخل ظرف حاوي آب
نمک اشباع قرار داده شد و تا پایان نمونهبرداري از
داخل آن خارج نشد (شکل  5الف) .براي جلوگيري
از ورود هوا ،باید مدتی صبر کرد تا حجم گاز داخل
قيف و لوله را پرکند که در این حالت خروج حباب

شکل  :5الف) روش نمونهبرداري از گاز انجام شده در گلفشان صوفيکم ،ب) نمونهبرداري از مغزه رسوب در گلفشان
قارنياریق ،پ) روش جمعآوري گازهاي محلول در رسوبات گلفشان قارنياریق.

تا یک و نيم متر وارد رسوبات درون دهانه شد
(شکل  5ب) .مغزه رسوب خارج شده توسط یک
کاردک یا تيغ به دو نيم شد و نمونههایی به حجم
تقریبی  40ميلیليتر در داخل شيشههاي استخراج

فعاليت دهانههاي تراوشی گلفشان قارنياریق
منقطع و یا بسيار ناچيز بوده و به همين دليل از گاز
موجود در رسوبات براي انجام مطالعات استفاده شد.
بدینمنظور ،یک لوله از جنس پليکا به ارتفاع یک
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دیگر گازهاي با مقادیر بسيار کم در طی این
تصحيح حذف و مقادیر بقيه گازها به  900نرماليز
میشوند .مقدار متان پس از حذف آلودگی هوا بين
 20/67تا  22/84 vol.%است (جدول  .)3ترکيب
ایزوتوپی کربن گازها براي تشخيص کربن آلی از
غيرآلی مورد استفاده قرار میگيرد .متان با منشا
غيرآلی برخالف متان با منشا آلی غنی از  13Cاست.
منشا متان با  δ13C> -90غيرآلی و با δ13C< -30
آلی تشخيص داده شده است (ون و همکاران،
 )9093که همه نمونههاي گاز گلفشانهاي مورد
مطالعه در محدوده گازهاي با منشا آلی قرار می-
گيرند .مطالعات زیادي براي تعيين منشا باکتریایی
و ترموژنيک گازها انجام شده است (استال9288 ،؛
برنارد و همکاران 9288 ،و 9287؛ شویل9273 ،؛
فابر9273 ،؛ پرینزهوفر و پرناتون )9228 ،براین
اساس ،متان بيوژنيک و ترموژنيک را میتوان توسط
مقدار  13Cشان تشخيص داد (استال9288 ،؛ رایس
و کليپول .)9279 ،گاز باکتریایی اصوال از متان با
نسبت ایزوتوپی بسيار سبکتر (بين  -60و  )-20از
گاز ترموژنيک (بين  -30و  )-60تشکيل شده است.
متان تشکيل شده توسط متانوژنزهاي ميکروبی از
طریق احيا دياکسيدکربن (احيا باکتریایی کربنات)
داراي کمترین مقدار  δ13Cاز  -60تا  -990‰و
متان تشکيل شده توسط تخمير استات باکتریایی
با مقدار  -50تا  -65‰است (ویتيکر و همکاران،
 .)9276گازهاي خارج شده از گلفشان صوفيکم با
نسبت ایزوتوپی کربن ( -84‰منفیترین مقدار
نسبت ایزوتوپی کربن متان در گلفشانهاي مناطق
خشکی جهان) منشا باکتریایی از طریق احيا دي-
اکسيدکربن و گاز گلفشانهاي قارنياریق و نفتليچه
منشا ترموژنيک دارند که از تخریب موادآلی دفن
شده در رسوبات در دماي بيش از  900˚Cتشکيل
میشوند (ویتيکر و سوئس .)9220 ،هيدروکربن-
هاي غير از متان گازهاي باکتریایی صوفيکم شامل

گاز ریخته شد و بر روي آن نيز  50ميلیليتر آب
مقطر اضافه شد .سپس درب شيشه بسته و به مدت
پنج دقيقه با شدت زیاد ظرف تکان داده شد .گاز
آزاد شده مطابق روش ارائه شده در شکل  5پ به
شيشه پنیسيلين بزرگ یا کوچک پرشده توسط
آب نمک وارد شد .با ورود گاز آب نمک به تدریج
خارج میشود و پس از پرشدن حدود هشتاد درصد
شيشه ،شيشه نمونه بهصورت سروته نگهداري و به
آزمایشگاه ارسال شد.
بحث و نتایج
تفکيک ترکيبات گازي هيدروکربوري شامل متان،
اتان ،پروپان و هيدروکربنهاي سنگينتر و گازهاي
غيرهيدروکربوري شامل دي اکسيدکربن ،اکسيژن،
هليم ،نيتروژن ،هيدروژن و مونوکسيدکربن به روش
کروماتوگرافی گازي ،نسبت ایزوتوپی  13C/12Cمتان
و دي اکسيدکربن (بهصورت δ13CCH4 δ‰ V-PDB
2
و  )δ13CCO2 ‰ V-PDBو نسبت ایزوتوپی H/1H
متان ( )δD-CH4‰ V-SMOWنيز به روش
اسپکترومتري جرمی در آزمایشگاههاي موسسه
ژئوفيزیک و آتشفشان شناسی رم و دانشگاه ایالتی
مسکو انجام شد .نتایج ترکيب مولکولی و ایزوتوپی
کربن ،هيدروژن گازهاي هيدروکربوري و دي-
اکسيدکربن و ایزوتوپ هليم نمونههاي گاز سه گل-
فشان نمونهبرداري شده در جدول  9و  9ارائه شده
است .مقدار متان بين  32/26تا  20/67درصد
حجمی متغير است .پایين بودن مقدار متان در
نمونههاي گازي دهانه شماره چهار صوفيکم و گل-
فشان قارنياریق و باالبودن مقدار نيتروژن و اکسيژن
میتواند به دليل ورود هواي اتمسفري در طی
نمونهبرداري باشد .باتوجه به اینکه نسبت نيتروژن
به اکسيژن در هوا تقریبا  3/8است در نمونههاي
گازي با مقادیر  N2/O2نزدیک به این مقدار بایستی
تصحيح هوا انجام شود .مقادیر نيتروژن و اکسيژن و
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منشا آلی آن است و از تجزیه کربنات یا سياالت
گوشتهاي (منشا اصلی دياکسيدکربن در سيستم-
هاي نفتی) نيست (پرینزهوفر و دویل.)9093 ،
فرآیندهاي پس از تشکيل که ممکن است ترکيب
مولکولی و ایزوتوپی گازها پس از تشکيل و تجمع
در مخزن و همچنين در طی مهاجرت به سطح را
تغيير دهد شامل اکسيداسيون ميکروبی هوازي و
غيرهوازي ،اکسيداسيون غيرزیستی ،تفکيک
ایزوتوپی در طی انتشار ،تفکيک مولکولی در طی
فرارفت ،تجزیهزیستی غيرهوازي نفت و متانوژنز
ثانویه است .مکانيسم فرآیند تجزیهزیستی
زیرسطحی نفت (پالسر )9000 ،و گاز (کنان و
کاستائو9274 ،؛ جيمز و برنز )9274 ،خيلی کم
شناخته شدهاست .تجزیهزیستی غيرهوازي نفت و
گاز عمدتا محدود به مخازن سطحی با عمق کمتر
از  9000متر و دماي کمتر از  70-60درجه
سانتيگراد است (پالسر .)9000 ،گازهاي مخزنی
همراه با تجزیه زیستی غيرهوازي در اغلب موارد با
تفکيک ایزوتوپی زیاد بين ان-آلکانها و مقادیر باالي
نسبتهاي اتان/پروپان و  iC4/nC4ناشی از تجزیه
ترجيحی  C3و ان-آلکانها مشخص میشوند (پالسر،
9000؛ ميلکوف و دژو .)9008 ،اگرچه مطالعه داده-
هاي ژئوشيميایی و ایزوتوپی  946گلفشان دنيا
نشان دادهاست که غلظتهاي  C3و  C4در گاز گل-
فشانها اغلب بسيار کم یا هيچ است .بنابراین
شناسایی دیگر نشانگرهاي تجزیهزیستی غيرهوازي
در گاز گلفشانها باید براساس شاخص احتمالی
دیگر مانند نسبت ایزوتوپی کربن  CO2باشد که
غنیشدگی آن (مقادیر مثبت  )δCCO2میتواند
ناشی از متانوژنزهاي ثانویه به دنبال تجزیهزیستی
غيرهوازي نفت و یا هيدروکربنهاي بزرگتر باشد
(جندن و همکاران9273 ،؛ پالسر )9000 ،که به
طور ترجيحی در گاز گلفشانهاي مخلوط یا
ترموژنيک رخ میدهد .همچنين این مطالعه (شکل

مقدار کمی اتان  357ppmvو مقدار بسيار ناچيزي
پروپان است که نشاندهنده حضور مقدار کمی
گازهاي ترموژنيک در گازهاي خروجی آنها است
(تاسی و همکاران .)9099 ،مقدار کمی
هيدروکربنهاي سنگينتر مانند ایزوبوتان در
گازهاي گلفشانهاي نفتليچه و قارنياریق نيز
مشاهده شد (جدول  .)9نمونههاي گاز  3گلفشان-
هاي مورد مطالعه و گلفشانهاي آذربایجان و
ترکمنستان (اتيوپه و همکاران )9002 ،در نمودار
برنارد ) CH4/(C2H6+C3H8در مقابل δ13C–CH4
(برنارد و همکاران )9287 ،و نمودار δD-δ13CCH4
(شوئل )9273 ،نشان داده شدهاند (شکلهاي  8الف
و پ) .گازهاي گلفشان صوفيکم در محدوده منشا
باکتریایی و گازهاي گلفشانهاي قارنياریق و
نفتليچه در محدوده مخلوط بيوژنيک-ترموژنيک
قرار دارند (شکلهاي  6الف و ب) .بيشتر گازهاي
گلفشانهاي آذربایجان و ترکمنستان داراي منشا
ترموژنيک هستند که تغييراتی را در ترکيب
مولکولی و ایزوتوپی ناشی از مهاجرت رو به باال و
مخلوط شدگی متحمل شدهاند .برخی از آنها نيز
منشا باکتریایی را براي گازهاي خروجی از گل-
فشانها نشان میدهند (شکل  6الف) .مخلوط
شدگی بين متان بيوژنيک و ترموژنيک منجر به
غنیشدگی  12Cو در نتيجه منفیتر شدن مقدار
متان میشود (چانگ و همکاران )9277 ،که یک
پدیده رایج در سيستمهاي هيدروکربوري است
(ویتيکر .)9224 ،مقدار  CO2در نمونههاي گاز گل-
فشانهاي مورد مطالعه کم و بين  0/97تا 9/83
درصد حجمی است و مقادیر  δ13CCO2بسيار متغير
و در نمونههاي گاز گلفشان صوفيکم -96/42‰
= ،δ13CCO2قارنياریق  δ13CCO2= -36/34‰و
نفتليچه و δ13CCO2= 3/94 ‰است (جدول  9و
شکل  6پ) .مقادیر ایزوتوپی کربن دياکسيدکربن
در گاز گلفشانهاي قارنياریق و نفتليچه نشاندهنده
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 6پ) نشان میدهد که غنیشدگی  δ13Cدي-
اکسيدکربن بيشتر از  +90‰نشاندهنده
متانوژنزهاي ثانویه است اگرچه الزامی نيست (جونز
و همکاران .)9007 ،مقادیر منفی  δ13Cدي-
اکسيدکربن در گلفشانهاي قارنياریق و صوفيکم

نشاندهنده عدم حضور فرآیند تجزیهزیستی ثانویه
است اگرچه مقدار مثبت نسبت ایزوتوپی کربن دي-
اکسيدکربن در گاز گلفشان نفتليچه میتواند
نشاندهنده حضور فرآیندهاي تجزیهزیستی ثانویه
باشد (جدول  9و شکل  6پ).

جدول :9نتایج ترکيب مولکولی و ایزوتوپی گازهاي هيدروکربوري گلفشانهاي دشت گرگان در جنوبشرق دریاي خزر

مقادیر مثبت  δ13CCO2به احتمال قوي نشاندهنده
تجزیهزیستی غيرهوازي است ولی دیگر نشانگرهاي
این فرآیند نيز بایستی بررسی شوند ،بهویژه اگر
مطالعات ژئوشيميایی و ایزوتوپی گاز گلفشانها به-
عنوان ردیاب ژئوشيميایی ،تجمع هيدروکربن را در
نواحی اکتشاف نشده نشان دهند .بيشترین
ترکيبات تاثير پذیرفته در طی تجزیهزیستی پروپان
و ان-بوتان است (جيمز و برنز )9274 ،که به دليل
غلظت بسيار کم در نمونه گاز نفتليچه مطالعات
ایزوتوپی امکانپذیر نشد .هليم با غلظت
بين  5/27 ppmVolتا  99/59در نمونههاي گازي

گلفشانهاي مطالعه شده تشخيص داده شد
(جدول  9 ،9و  .)3منشا گاز گلفشانهاي مچلوبه
دي آراگونا در ایتاليا با نسبت R :R/Ra( R/Ra=0/8
نسبت اندازهگيري شده  3He/4Heو  Raنسبت
 3He/4Heدر هوا با مقدار  )9/32×90-6پوستهاي
(گراسا )9004 ،و با نسبت  ،R/Ra=6/5گوشتهاي
(پکورانيو و گيامانکو )9005 ،تشخيص داده شد.
براین اساس ،هليم در گازهاي مطالعه شده اصوال
توسط واپاشی عناصر رادیواکتيو درون پوسته
تشکيل یافته است که توسط غلظت نسبتهاي
پایين  R/Raاز  0/94تا  0/8مشخص میشوند.
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جدول  :9نتایج ترکيب مولکولی گازهاي هيدروکربوري گلفشانهاي دشت گرگان در جنوب شرق دریاي خزر (مقادیر
برحسب )μl/l

جدول  :3ترکيب مولکولی گازها پس از تصحيح هواي اتمسفري

شکل  :6الف) ترکيب مولکولی و ایزوتوپی گازهاي گلفشانهاي مورد مطالعه در دشت گرگان ،آذربایجان و ترکمنستان
در نمودار برنارد ( ،)9287ب) مقادیر ایزوتوپی کربن و هيدروژن متان در گازهاي گلفشانهاي مورد مطالعه در دشت
گرگان ،آذربایجان و ترکمنستان در نمودار شوئل ( ،)9273پ) مقادیر  CO2و ایزوتوپی کربن  CO2گازهاي گلفشانهاي
مورد مطالعه در دشت گرگان و دیگر گلفشانهاي دنيا اتيوپه و همکاران (.)9002
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