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ویژگیهای ژئوشیمیایی و ایزوتوپی گازهای گسیل شده از گلفشان
پیرگل ،جنوب شرق ایران
مهین فرهادیان بابادی* ،1بهزاد مهرابی ،1فرانکو تاسی ،2مایکل زلنسکی ،3ایلیا چپلیگین،4
عطا شاکری ،1استفانیا ونتوری

2

-1گروه ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
-2گروه ژئوشيمی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه فلورانس ،ایتاليا
-3موسسه کانیشناسی تجربی ،آکادمی علوم ،روسيه
-4موسسه زمينشناسی کانسارهاي معدنی ،پتروگرافی ،کانیشناسی و ژئوشيمی ،آکادمی علوم ،روسيه
پذیرش مقاله1398/4/27 :
تأیيد نهایی مقاله1398/11/14 :
چکیده
گلفشانها مجراهاي مهاجرت رو به باالي سياالت عميق پرفشار در حوضههاي رسوبی در نتيجه نيروهاي عمدتاً
فشارشی هستند .گلفشان پيرگل به عنوان بزرگترین گلفشان ایران بين دو آتشفشان تفتان و بزمان در جنوب شرق
ایران واقع شده است .مطالعات ژئوشيميایی و ایزوتوپی بر روي گازهاي منتشر شده از مکانهاي تراوش فعال این گل
فشان براي تعيين منشأ گازهاي هيدروکربوري و غيرهيدروکربوري انجام شد .دادههاي ترکيب شيميایی گاز نشان می-
دهد که دي اکسيدکربن گاز خروجی غالب و متان دومين گاز خروجی در این گلفشان است .مقادیر کمی از گازهاي
هيدروکربوري سنگينتر مانند اتان ،پروپان ،ایزوبوتان و ان -بوتان هم مشاهده شد .منشأ ترموژنيک گازهاي
هيدروکربوري توسط نسبت متان به مشتقات هيدروکربوري سنگينتر ( )C1/C2+پایين و مقادیر  δ13Cمتان از -4۰/7
تا  -42/2 ‰آشکار می شود که ممکن است مرتبط با شکستن حرارتی موادآلی ناشی از وجود فرآیندهاي حرارتی یا
منابع گرمایی باشد .حضور گازهاي هيدروکربنی ترموژنيک در گلفشان پيرگل میتواند بيانگر احتمال حضور سيستم
هيدروکربوري در این منطقه باشد .مقادیر ایزوتوپی کربن دي اکسيدکربن از  -11/9تا  -13/8‰در گازهاي تجزیه
شده نيز حدواسط بين دي اکسيدکربن توليد شده در طی فرآیند ترموژنيک موادآلی و دي اکسيدکربن ناشی از
سيستمهاي آتشفشانی است .نقش گوشته باالیی به عنوان یکی از منشأهاي احتمالی گازهاي خروجی از گلفشان
پيرگل توسط مقادیر ایزوتوپی هليم  3He/4Heاز  1/58تا  1/۶1 R/Raمشخص میشود که ممکن است مرتبط با
حضور سياالت سيستمهاي زمين گرمایی منطقه باشد.

واژههای کلیدی :ایزوتوپ هاي هليم ،دي اکسيدکربن ،گازهاي هيدروکربوري و غيرهيدروکربوري ،گلفشان
پيرگل.
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1۶۰

تشکيل گلفشان در باالي سيستم میشود .از
اینرو ،حضور گلفشانها در یک ناحيه نشاندهنده -
ي حضور تجمعات هيدروکربنی در الیههاي
رسوبی زیرین است .ترکيب فاز گازي (به عنوان
نيروي اصلی رانش این ساختارها) عمدتاً از متان
است اگرچه تعداد بسيار کمی از گلفشانهاي با
فاز گازي عمدتا دي اکسيدکربن نيز یافت شده -
است (.)Etiope et al, 2002; Yang et al, 2004
فازهاي گازي فرعی در گلفشانها شامل اکسيژن،
ترکيبات آلی  ،C2+سولفيد هيدروژن ،نيتروژن،
آرگون و هليم با مقادیر متغير بسته به زمين -
شناسی منطقه و فرآیندهاي درگير در تشکيل
گلفشانها است ( ;Stamatakis et al, 1987

مقدمه
گلفشانها ساختارهاي رسوبی در محيطهاي
خشکی و دریایی هستند که ریختشناسی سطحی
آنها شبيه آتشفشان ولی در مقياس کوچکتر
است .این پدیده زمينشناسی در بسياري از
حوضههاي رسوبی با نيروهاي تکتونيکی عمدت ًا
فشارشی مانند حوضه دریاي مازندران ،ترینيداد،
پشتههاي مدیترانه ،اندونزي و منشورهاي
برافزایشی مکران گزارش شدهاند ( Isaksen et al,
;2007; Barber et al, 1986; Dia et al, 1999
 .)Cita et al, 1996براساس تحقيقات انجام شده

در جهان بيش از  ۶5۰۰گلفشان با ابعاد متغير در
حوضههاي رسوبی شناسایی شدهاند که 1۰۰۰
گلفشان در محيط خشکی 5۰۰ ،گلفشان در
فالتهاي قارهاي و  5۰۰۰گلفشان در شيبهاي
قارهاي و مناطق عميق اقيانوسها وجود دارد
( .)Dimitrov, 2002گلفشانها در مناطق ساحلی
منجر به تشکيل هيدراتهاي گازي میشوند که به
عنوان منبع مهمی از انرژي محسوب میشوند
( .)Milkov, 2000حضور این ساختارها در دیگر
سيارات هم گزارش شدهاست ( Skinner and
 .)Mazzini, 2009تشکيل گلفشانها ناشی از
خروج آبهاي منفذي ،گازها ،مواد رسی و خرده -
هاي سنگی از منشأهاي عميق است که بر روي
دیاپيرهاي شيلی ،در امتداد گسلها/شکستگیها و
یا چينهاي گسله شده رخ میدهند ( Dimitrov,
.)2002; Kopf, 2002; Guliyev et al, 2004
بنابراین تشکيل گلفشانها نيازمند حضور سه جز
مهم شامل منبع گآلب ،گسل/شکستگی و منبع
گاز است .این سه جز بسيار نزدیک به شرایط الزم
براي تشکيل سيستمهاي هيدروکربنی شامل
توليد ،مهاجرت و تجمع هيدروکربن است که اگر
این شرایط مهيا باشد حضور سيستم گسلی منجر
به شکسته شدن مخزن هيدروکربنی و در نهایت

;Schmidt et al, 2005; Blinova et al, 2003
.)Lavrushin et al, 1996; Valyaev et al, 1985

از آنجایيکه منشأ گازهاي نجيب مانند گوشته،
پوسته و اتمسفر ویژگیهاي ایزوتوپی منحصر به
خودشان را دارند بنابراین ترکيب شيميایی و
ایزوتوپی گازهاي نجيب به عنوان پارامتري مفيد
براي ارزیابی منشأ گازهاي هيدروکربوري و
غيرهيدروکربوري محسوب میشود ( Porcelli et
 .)al, 2002تحقيقات انجام شده بر روي فاز گازي
گلفشانهاي دنيا عمدتاً معطوف به ترکيب
مولکولی و ایزوتوپی آلکانهاي  C1-C4است
( ;Bernard et al, 1978; Chung et al, 1988
 .)Schoell, 1980; Whiticar, 1999نتایج این
مطالعات نشان میدهد که منشأ گازهاي منتشر
شده عمدتاً ترموژنيک و حاصل تجزیه حرارتی
موادآلی در رسوبات زیرین است ( Etiope et al,
 .)2009فعاليت و رفتار گلفشانها میتواند به
صورت فورانی همراه با خروج حجم عظيمی از گاز
و گآلب و گاهی قطعات سنگی از سازندهاي زیرین
به سطح زمين ،خاموشی (فاصله بين دو فوران که
توسط خروج گاز و گآلب از دهانهها ،گریفونها یا
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دریاچههاي کراتري مشخص میشود) و یا کامال
خاموش (بدون هيچگونه فعاليت تراوشی) باشد.
فوران گلفشانها در آذربایجان و اندونزي عمدتاً
همراه با آزاد شدن متان با منشأ ترموژنيک توليد
شده در اعماق بوده است و ارتفاع شعلههاي آتش
گاهی به چند صدمتر هم میرسد ( Planke et al,
 .)2003از این رو بيشتر مطالعات در زمان
خاموشی گلفشانها انجام میشود .متان آزاد شده
از گلفشانها وارد اتمسفر میشوند و بر روي
چرخه کربن تأثير گذارند .از دیگر اثرات زیست
محيطی گلفشانها میتوان به ورود گاز گلخانهاي
مانند متان به اتمسفر اشاره کرد .براساس تخمين -
هاي انجام شده بيش از  9-۶ميليون تن در سال
متان ناشی از فعاليت گلفشان به اتمسفر وارد
میشود (  .)Etiope and Milkov, 2004گلفشان -
هاي ایران در دو منطقه جنوب شرق دریاي خزر
در دشت گرگان و جنوب شرق ایران در
منشورهاي برافزایشی مکران و غرب زون سيستان
با تاریخچههاي زمينشناسی مختلف گزارش شده -
اند .گلفشانهاي مکران عمدتا در امتداد سواحل
مکران از تنگه هرمز در ایران تا کراچی پاکستان
یافت شدهاند .اگرچه گلفشان پيرگل با فاصله
بيشتر از سواحل مکران و بين دو آتشفشان تفتان
و بزمان قرار گرفته است .عليرغم اهميت گل -
فشانها در اکتشافات منابع هيدروکربوري به
عنوان شاهدي مبنی بر وجود احتمالی سيستم -
ها ي هيدروکربوري زیرسطحی و همچنين تاثيرات
زیست محيطی گازهاي خارج شده از آن ،مطالعات
ژئوشيميایی و ایزوتوپی بسيار کمی بر روي گل -
فشانهاي ایران انجام شده است .تاکنون بيشتر
مطالعات انجام شده بر روي گلفشانهاي جنوب
شرق ایران از دیدگاه ژئومورفولوژي و ژئوتوریسم
بوده است که از جمله میتوان به عباس نژاد و

1۶1

نگارش ( ،)1388فصل بهار و فصل بهار (،)1387
نژاد افضلی و همکاران ( ،)139۰نگارش (،)1383
نگارش و همکاران ( ،)139۰نگارش و خسروي
( ،)2۰۰8نگارش ( )2۰۰8و یزدي ( )2۰13اشاره
کرد .مطالعات بر روي گلفشانهاي سواحل مکران
توسط فرهادیان و همکاران ( )1395نشان داد که
منشأ گاز آنها ترموژنيک و حاکی از حضور سنگ
منشأ فعال در این ناحيه تکتونيکی است .اگرچه
اطالعات ژئوشيميایی بر روي گسيلهاي گازي
خارج شده از پيرگل موجود نيست .تنها نگارش
( ) 1383به بررسی اجمالی ترکيب کلی گاز ،آب و
گل خروجی از این گلفشان پرداخته است .هدف
از این مطالعه بررسی ژئوشيميایی و ایزوتوپی
گازهاي هيدروکربوري و غيرهيدروکربوري گل -
فشان پيرگل با استفاده از جدیدترین روش نمونه -
برداري و تجزیه شيميایی و ایزوتوپی گازها و
سپس تعيين ترکيب و منشأ گازها و ارتباط
احتمالی این گلفشان با آتشفشانهاي منطقه
است.
منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی گلفشانهای جنوب شرق

گلفشانهاي جنوبشرق ایران براساس تقسيم -
بندي آقانباتی ( )1383در ناحيه منشورهاي
برافزایشی مکران و همچنين غرب زون برخوردي
سيستان یا فليش هاي شرق ایران قرار میگيرند.
منشورهاي برافزایشی مکران یکی از بزرگترین
منشورهاي برافزایشی بر روي کره زمين هستند
که با  1۰۰۰کيلومتر طول از تنگه هرمز تا کراچی
پاکستان گسترش دارند .این منشورها در نتيجه
برخورد پوسته اقيانوسی عربی و صفحه اوراسيا
تشکيل شدهاند .این برخورد از کرتاسه پسين
شروع شده و در حال حاضر تداوم دارد و برخورد
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نهایی هنوز رخ نداده است .این همگرایی با زاویه
بسيار کم فرورانش کمتر از  2درجه ،ضخامت
بيش از  7کيلومتر رسوبات عمدتا خشکی ناشی از
نرخ رسوبگذاري باال با بيش از  1-۰/2متر در هر
 1۰۰۰سال ،سرعت همگرایی متوسط با 5
سانتيمتر در سال و پهناي کلی بيش از 5۰۰
کيلومتر مشخص میشود ( .)White, 1982; 1983
کمان ماگمایی حاصل از فرورانش شامل سه مرکز
آتشفشانی اصلی کوه سلطان در پاکستان ،تفتان و
بزمان است (درویش زاده .)1382 ،تعداد بسياري
گلفشان در سواحل مکران ایران و پاکستان
گزارش شده است که گاز خروجی از آنها عمدتا
متان با منشأهاي بيوژنيک در پاکستان ( Delisle
 ) et al, 2002و ترموژنيک در ایران (فرهادیان و
همکاران )1395 ،است .گلفشان پيرگل به عنوان

1۶2

بزرگترین گلفشان ایران در جنوب غربی
شهرستان خاش و در کوههاي سياه بندان واقع
شده است .برخالف دیگر گلفشانهاي جنوب
شرق ایران که در سواحل دریاي عمان قرار دارند
این گلفشان در فاصله  3۰۰کيلومتري از سواحل
دریاي عمان بين دو آتشفشان تفتان و بزمان قرار
دارد (شکل  .)1گلفشان پيرگل در غربیترین
قسمت زون سيستان در ساب زون کاسکين قرار
دارد که عمدتا از رسوبات ائوسن تا پليو-کواترنر
تشکيل شدهاست (سهندي .)199۶ ،زون سيستان
یک کمربند کوهزایی کرتاسه-ترشياري است که از
به هم پيوستن و جوش خوردن دو قطعه بلوک
لوت و افغان تشکيل شدهاست (درویش زاده،
.)1382

شکل  :1موقعيت گلفشانهاي سواحل مکران و گلفشان پيرگل

همراه با کمی کنگلومرا و سيلت استون است و
بعضا آهکهاي خاکستري تيره کمی متبلور با
الیهبندي متوسط و همچنين شيل به تناوب در
آنها مشاهده میشود (نگارش .)1383 ،ویژگیهاي
ژئومورفولوژي این گلفشان قبال توسط نگارش
( )Negaresh, 2008توصيف شده است .دو
گریفون ،سه دهانه تراوشی و یک مخروط فعال در

گل فشان پيرگل با پهناي پنج هکتار در موقعيت
جغرافيایی ʹ 27° 59و ʹ ۶۰° 29قرار گرفته است
(شکل  1و  .)2این گلفشان بر روي یک واحد
مارنی طاقدیسی واقع شده است که از دو طرف
توسط دو ناودیس با جهتی شمال غربی  -جنوب
شرقی احاطه شده است (شکل  .)2توالیهاي
سنگی اطراف گلفشان بيشتر از ماسه سنگ
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طی دو کار ميدانی در مرداد ماه سال  1395و
آبان ماه  139۶از گل فشان پيرگل شناسایی شد
(شکلهاي  3الف-ه) که در یک امتداد شمال
غرب -جنوب شرق قرار دارند .ساختار خطی
دهانههاي تراوشی فعال میتواند بيانگر قرار گرفتن
آنها بر روي محور تاقدیس یا حضور گسل باشد.
یک گریفون کوچک فعال جدید در طی دومين
کار ميدانی نيز مشاهده شد که افزایش فعاليت این
گل فشان نسبت به سال قبل (اولين کار ميدانی)
احتماالً ناشی از افزایش فعاليتهاي تکتونيکی
منطقه است .گریفونهاي خاموش و فرسایش

1۶3

یافتهي متعددي در این گلفشان وجود دارد که
حاکی از فعاليت گسترده این گلفشان در طی
زمان است (شکل  3الف) .گآلب غليظ خاکستري
رنگ همراه با حبابهاي گاز و لکههاي روغنی
تيره از همه مکانهاي تراوشی خارج میشود
(شکل  3د) .اگرچه به نظر میرسد که پس از
خشک شدن رنگ گآلبها به زرد -نارنجی کم رنگ
تغيير میکند که میتواند به علت باالبودن مقدار
هيدروکسيدهاي آهن در گآلب خروجی باشد
(شکلهاي 3الف -ه).

آتشفشان
گل فشان

شکل  :2موقعيت گل فشان پيرگل در جنوب شرق آتشفشان بزمان و بين دو ناودیس با جهت شمال غربی -جنوب
شرقی (با اقتباس از نقشههاي  1/25۰۰۰۰خاش؛ آقانباتی 1994 ،و ایرانشهر؛ سهندي.)199۶ ،
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1۶4

اسپکترومتر جرمی  Finningan MAT252پس از
روشهاي استخراج و خالص سازي ترکيبهاي
گازي ( )Evans et al, 1998در گروه علوم زمين
دانشگاه فلورانس انجام شد .خطاي تجزیه و قابليت
تکرارپذیري به ترتيب  ±۰/۰5‰و  ±۰/1‰بود.
مقادیر  δ13C-CH4با استفاده از اسپکترومتر جرمی
 Varian MAT 250مطابق با روش توصيف شده
توسط شوئل ( )Schoell, 1980با دقت
تجزیه  ±۰/15‰انجام شد .نسبت R( R/Ra؛
نسبت  3He/4Heاندازهگيري شده در نمونه و Ra؛
نسبت  3He/4Heدر هوا؛ Mamyrin ،1/39 ×1۰-۶
 )and Tolstikhin, 1984و  4He/20Neپس از انجام
روشهاي خالص سازي استاندارد با وارد کردن
جداگانه هليم و نئون به اسپکترومترجرمی GVI
 Helix SFTبا خطاي آناليز  ±1%بدست آمد.
نتایج ترکيب مولکولی و ایزوتوپی کربن گازهاي
هيدروکربوري و دي اکسيدکربن و ایزوتوپ هليم
نمونههاي گاز نمونهبرداري شده در جدول  1ارائه
شده است .همانطور که در جدول  1نشان داده
شده است ،دي اکسيدکربن فاز گازي غالب با
درصد حجمی  83/9تا  88/7و متان دومين فاز
گازي غالب با درصد حجمی  9/31تا  12/9است.

مواد و روشها
روشهاي زیادي براي نمونهبرداري از گاز گل -
فشانها بسته به ترکيب گازهاي خروجی و
همچنين شکل مکانهاي تراوشی وجود دارد .با
توجه به اینکه گاز خروجی از گلفشان پيرگل
عمدتاً دي اکسيدکربن است بنابراین از روش پيش
تغليظ و شيشههاي گيگنباخ استفاده شد
( .)Vaselli et al, 2006محلولهاي آلکالن
هيدروکسيد سدیم چهار نرمال و هيدروکسيد
پتاسيم چهار نرمال براي نمونهبرداري از گازهاي
آزاد شده از یک گریفون ،یک دهانه و یک مخروط
با خروج ممتد گاز گلفشان پيرگل استفاده شد.
گازهاي ورودي با محلول آلکالن موجود در شيشه
گيگنباخ شروع به واکنش میکنند که در طی این
واکنش ،گونههاي گازي مانند دي اکسيدکربن و
سولفور دي اکساید در محلول آلکالن حل و
گازهاي غيرمحلول مانند متان ،مونوکسيدکربن،
نيتروژن ،هيدروژن ،هيدروکربنهاي سنگين و
گازهاي نجيب در فضاي باالي شيشه گيگنباخ
جمع میشوند (شکل .)4
نتایج
نتایج تجزیه مولکولی و ایزوتوپی

بحث

طی این مطالعه  12نمونه گاز با حجمهاي ،۶۰
 12۰و  3۰۰ميلیليتر براي تفکيک شيميایی و
ایزوتوپی گازها برداشته شد .تفکيک ترکيبات
گازي هيدروکربوري شامل متان ،اتان ،پروپان و
بوتان و گازهاي غيرهيدروکربوري شامل دي
اکسيدکربن ،اکسيژن ،نيتروژن ،هيدروژن ،آرگون و
هليم در آزمایشگاه ژئوشيمی سيال دانشگاه
فلورانس ایتاليا توسط کروماتوگرافی گازي
 Shimadzu 15Aو  Shimadzu 14انجام شد.
نسبت ایزوتوپی  13C/12Cدي اکسيدکربن به
صورت  δ13CCO2 ‰V-PDBبا استفاده از

دي اکسيدکربن توسط چندین فرآیند زیستی و
غيرزیستی شامل اکسيداسيون موادآلی ،کربن
زدایی ليپيدها ،دگرسانی ميکروبی و حرارتی
موادآلی ،تعادل شيميایی بين فلدسپار ،رس و
کانی هاي کربناته در مخازن سيليسی کالستيک و
کربناته ،اکسيداسيون هيدروکربنها توسط آب،
کربن زدایی حرارتی کربناتها ،فعاليتهاي
هيدروليز و آتشفشانها (فعاليتهاي گوشتهاي)
تشکيل میشود ( .)Kotarba and Nagao, 2008
گازهاي طبيعی غنی از دي اکسيدکربن با ترکيب
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بيش از  15درصد حجمی دي اکسيدکربن نسبتاً
کمياب هستند .اگرچه در چندین حوضه رسوبی
مانند حوضه پانونين مجارستان ،حوضه کوپر-
ارومانگا در استراليا و ویکينگ گرابن جنوبی در
دریاي شمال گزارش شدهاند .همهي این نواحی با

1۶5

تجمعهاي گازي با مقادیر نسبتا باالي دي
اکسيدکربن ،مقدار کم متان و ایزوتوپهاي کربن
دي اکسيدکربن از  ۰تا  - 1۰‰مشخص میشوند
( .)Wycherley et al, 1999

الف

ب

ج

د

ھ

شکلهاي  :3الف) نمایی از گلفشان پيرگل به همراه مکانهاي تراوشی فعال و غيرفعال و رسوبات زرد -نارنجی کم
رنگ  ،ب) گریفون فعال ،ج) گریفون فعال با ابعاد کوچک ،د) دهانه تراوشی فعال همراه با خروج حبابهاي گازي و
گالب روغنی و ه) مخروط فعال.
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شیشه گیگنباخ
محلول آلکالن
شلنگ سیلیکونی

شکل  :4شکل شماتيک از روش نمونهبرداري از گاز دهانههاي تراوشی ( .)Tassi et al, 2008

دگرگونی حرارتی سنگهاي کربناته از -3/5‰
تا  3/5‰متغير است .نسبت ایزوتوپی کربن دي
اکسيدکربن با منشأ گاززدایی گوشته یا ماگمایی
معموال بين  - 8تا  -3‰با ميانگين  -۶‰است.
نسبت ایزوتوپی کربن دي اکسيدکربن گازهاي
اندازهگيري شده از گلفشان پيرگل بين -11/9
تا ( -13/8 ‰جدول  )1متغير است که منشأ
عمدتاً ناشی از تخریب موادآلی را نشان میدهد.

دي اکسيدکربن ارگانوژنيک ناشی از تخریب
موادآلی غنی از ایزوتوپ سبکتر  12Cاست
(  )Hoefs, 1987و مقادیر  δ13CCO2کمتر
از  -1۰‰است .درحالیکه دي اکسيدکربن ناشی
از منشأهاي غيرزیستی مانند کربن زدایی
( )Huang et al, 2004یا گاززدایی گوشته ( Javoy
 )et al, 1986از نظر ایزوتوپی سنگينتر است.
نسبت ایزوتوپی دي اکسيدکربن تشکيل شده از

جدول  :1نتایج ترکيب مولکولی و ایزوتوپی گازهاي خروجی از دهانه ،گریفون و مخروطهاي تراوشی فعال گلفشان
پيرگل (غلظت ها براساس درصد حجمی به استثناي هليم و نئون برحسب پی پیام و ترکيب ایزوتوپی براساس )‰
Ne

He

δ13C- R/Ra
He/Ne
CH4

δ13CCO2

iC4 H10 nC4H10

-

-

-

-

C3H8

C2H6

H2

O2

Ar

N2

 CH4 CO2نوع مکان تراوش نمونهها

- 42/2

- 13/5

۰/۰1۶

۰/۰3۰

11/7۰ 85/۶ 1/9۶ ۰/۰4۶ ۰/13۰ ۰/۰۰27 ۰/43 ۰/۰۶3

گریفون

PG1c

- 4۰/7 1/58 14/38 77/7۶ 5/41

- 11/9

۰/۰19

۰/۰27

9/31 88/7 1/28 ۰/۰28 ۰/۰88 ۰/۰۰2۶ ۰/44 ۰/۰51

دهانه

PG2c

-41/۶ 1/۶1 25۶/82 111/77 ۰/44

- 13/8

۰/۰24

۰/۰52

12/9۰ 83/9 2/۰8 ۰/۰5۰ ۰/18۰ ۰/۰۰24 ۰/54 ۰/۰98

مخروط

PG3c

مقدار اتمسفري مشخص میشوند .ایزوتوپ
رادیوژنيک مانند  4Heاز واپاشی رادیوژنيک طبيعی
اورانيوم/توریم در کانیها توليد میشود و به
فرآیندهاي شيميایی حساس نيست .بنابراین براي
ردیابی منابع مختلف مورد استفاده قرار میگيرد.
در نتيجه مقایسه مقادیر ) 3He/4He (R/Raبا
مقادیر  δ13CCO2میتواند منشأ گازهاي غنی از دي
اکسيدکربن را آشکار کند ( .)Zhang et al, 2008
مقادیر  δ13CCO2و  R/Raگازهاي گلفشان پيرگل
و همچنين گازهاي عمدتا دي اکسيدکربن حوضه -

نسبت ایزوتوپی هليم یک شاخص حساس نسبت
به مواد فرار گوشته در پوسته زمين است
Mamyrin and
(Oxburgh et al, 1986
; .)Tolstikhin, 1984در پشتههاي ميان اقيانوسی،
کمانهاي آتشفشانی و پلوم گوشته «نقاط داغ»
نسبت  3He/4Heاز پنج برابر مقدار اتمسفري تا
حداقل  3۰برابر مقدار اتمسفري متغير است .این
3
نسبت باال نشاندهنده ي حضور اجزاي غنی از He
در درون گوشته است .برعکس سياالت موجود در
پوسته توسط نسبت  3He/4Heکمتر از  1برابر
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هاي ویلکوپولسکا و سيلسياي جنوبی لهستان
( )Kotarba et al, 2014براي مقایسه در شکل 5
الف نشان داده شدهاند .گازهاي حوضههاي ذکر
شده در محدوه گازهاي طبيعی ناشی از تخریب
موادآلی و همچنين کانیهاي کربناته قرار می -
گيرند که با نسبت ایزوتوپی  3He/4Heکمتر از 1
برابر مقدار اتمسفري مشخص میشوند .در حالی -
که نمونههاي گاز گلفشان پيرگل در محدوده بين
گازهاي ناشی از موادآلی و گازهاي ناشی از
گاززدایی گوشته قرار میگيرند که داراي نسبت
ایزوتوپی هليم بيشتر از  1برابر مقدار اتمسفري
هستند .با توجه به اینکه گاز دي اکسيدکربن جز
اصلی غيرميعانی گازهاي ماگمایی است بنابراین
بخشی از دي اکسيدکربن خارج شده از گلفشان
پيرگل میتواند مرتبط با فعاليتهاي گرمابی ناشی
از آتشفشانهاي منطقه باشد .منبع اصلی هليم در
گازهاي طبيعی شامل سه منبع اتمسفري ،پوسته -
اي یا رادیوژنيک و هليم اوليه گوشته فوقانی است.
گازهاي خروجی از گلفشان پيرگل و حوضه نفت-

1۶7

گازي پانونين مجارستان براي مقایسه ( Cornides

 )et al, 1986در نمودار  3He/4Heدر مقابل
( 4He/20Neشکل  5ب) نشان داده شدهاند که
همه آنها در محدودهي با نسبت متغير و مخلوط از
منشأ پوستهاي و گوشتهاي قرار میگيرند .توزیع
سه منبع کربنات ،گوشته و تخریب حرارتی
موادآلی توسط نسبت  CO2/3Heهمراه با مقادیر
 δ13CCO2بهتر مشخص میشود .نسبت CO2/3He
در گازهاي خروجی از پيرگل بين  2۰ ×1۰9تا
 3۰ × 1۰9اندازهگيري شد (شکل  .)۶این مقادیر
نشان میدهد که  CO2در گازهاي خروجی ناشی
از مخلوط شدگی ميزان متغيري از  CO2با منشأ
گوشته اي با ترکيب ایزوتوپی کربن سنگين با
مقادیر باالیی از  CO2توليد شده توسط تجزیه
حرارتی موادآلی در توالیهاي رسوبی با ترکيب
ایزوتوپی کربن سبک است .این نتایج تایيدي
دوباره بر منشا مخلوط تخریب موادآلی-گوشته
براي گاز دي اکسيدکربن آزاد شده از گلفشان
پيرگل است.

ب

الف

شکل  :5الف) نمودار مقادیر  δ13CCO2در مقابل مقادیر  )Zhang et al, 2008( R/Raگازهاي منتشر شده از گلفشان
پيرگل (دایره توپر) و نمونههاي گازي از حوضه هاي ویلکوپولسکا و سيلسياي جنوبی لهستان (مربع توخالی) و ب)
نمودار مقادیر  3He/4Heدر مقابل مقادیر  4He/20Neگازهاي منتشر شده از گلفشان پيرگل (دایره توپر) و گازهاي
حوضه پانونين مجارستان (دایره توخالی).
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شکل  :۶نمودار مقادیر  CO2/3Heدر مقابل مقادیر  )Sano and Marty, 1995 ( δ13CCO2نمونههاي گاز گلفشان
پيرگل.
رابطه )3

نسبت مخلوط شدگی هر یک از این منشأها
براساس  3He/4Heو  20Ne/4Heنمونهها از طریق
معادالت روابط  2 ،1و  3به دست میآید ( Sano
:)et al, 1982
رابطه )1

M+C+A=1

که در آنها مقادیر  sنمونه مورد مطالعه a ،اتمسفر،
 cپوسته m ،گوشته فوقانی و  M, Cو  Aدرصد
سهمی هر یک از منابع به ترتيب پوستهاي،
گوشتهاي و اتمسفر در گازهاي خروجی است که
از طریق سه معادله -سه مجهول باال به دست می -
آید .نسبتهاي  3He/4Heو  20Ne/4Heدر هر یک
از منابع ذکر شده در جدول  2ارائه شده است:

(3He/4He)s=(3He/4He)m*M+
(3He/4He)c*C+(3He/4He)a*A
رابطه )2
(20Ne/4He)s=(20Ne/4He)m*M+
(20Ne/4He)c*C+(20Ne/4He)a*A

جدول  :3مقادیر نسبتهاي  3He/4Heو  20Ne/4Heدر منابع مختلف ()Sano et al, 1982
منابع

He/4He

اتمسفر

1 /4×1۰-۶

3 /15

پوسته

1×1۰- 7

1×1۰- 8

گوشته فوقانی

1 /3×1۰- 5

2×1۰- 4

سهم هر منبع در توليد گازهاي گلفشان پيرگل
براساس معادالت ذکر شده شامل  83تا  84درصد
منشأ پوستهاي 1۶-15 ،درصد منشأ گوشتهاي و
 2-۰درصد منشأ اتمسفري است .متان به عنوان
دومين گاز مهم در گسيلهاي گازي خروجی از
گل فشان پيرگل ،طی دو فرآیند غيرآلی و آلی در

Ne/4He

3

20

محيطهاي رسوبی تشکيل میشود .فرآیندهاي
آلی شامل فعاليت متابوليکی و بيوسنتزي
ميکروبها مانند تخمير استات و احيا دي
اکسيدکربن در دماهاي نسبتا پایين کمتر از 12۰
درجه سانتيگراد ( )Takai et al, 2008و تخریب
حرارتی موادآلی در رسوبات تدفين شدهاست
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( ;Rice and Claypool, 1981; Schoell, 1981

1۶9

دیاگرامهاي شناخته شده براي تشخيص گازهاي
بيوژنيک از ترموژنيک شامل نمودارهاي شوئل،
ویتيکار و برنارد است ( ;Bernard et al, 1978
 .)Schoell, 1980; Whiticar, 1999دیاگرام برنارد
از جمله نمودارهایی است که بهطور وسيع براي
این هدف استفاده میشود .در این نمودار نسبت
مولکولی ) C1/(C2+C3در مقابل نسبت ایزوتوپی
کربن متان رسم میشود .نمونههاي گاز گلفشان
پيرگل و همچنين گلفشانهاي سواحل مکران
(فرهادیان )1395 ،در محدوده گازهاي ترموژنيک
قرار میگيرند (شکل 7الف) که مرتبط با فرآیند
شکستن حرارتی موادآلی رسوبی در اثر فرآیندهاي
حرارتی هستند .نفوذيهاي ماگمایی و یا دیگر
منابع حرارتی به عنوان عامل مهم در تشکيل
گازهاي خروجی از گلفشان پيرگل میتوانند
مطرح باشند .منشأ ترموژنيک گازها با نمودار
 δ13CCO2در مقابل  δ13CC1نيز همخوانی دارد
(شکل 7ب).

 .)Whiticar, 1999; Whiticar et al, 1986ترکيب
مولکولی گازها به عنوان اولين پارامتر تشخيصی
گازهاي بيوژنيک از ترموژنيک محسوب میشود.
گازهاي ترموژنيک داراي مقدار باالیی از
هيدروکربنهاي با زنجيره بلند مانند اتان ،پروپان،
بوتان و پنتان هستند در حالیکه گازهاي بيوژنيک
عمدتا شامل متان و دي اکسيدکربن هستند
( .)Schoell, 1980حضور ترکيبات هيدروکربوري
زنجيره بلند در همه نمونههاي گاز نشان میدهد
که این گازها در اثر شکستن حرارتی موادآلی در
دماهاي بيشتر از  1۰۰-8۰درجه سانتيگراد
تشکيل شدهاند ( Mango, 2000, 1997; Hunt,
 .)1984از آنجاییکه متان با منشأ گوشتهاي
معموال همراه با غلظت باالیی از ترکيبات گازي
 C2+نيست ( ،)Palcsu et al, 2014بنابراین وجود
گازهاي هيدروکربوري سنگين در نمونههاي گاز
گلفشان پيرگل نشاندهندهي وجود سنگ منشأ
فعال و احتماال ذخایر نفت -گاز در الیههاي زیرین
است.

الف ب

الف

شکلهاي  :7الف) نمودار مقادیر  δ13CC1در مقابل مقادیر  C1/C2+گازهاي گلفشان پيرگل (دایره توپر) و گلفشانهاي
سواحل مکران (مربع توخالی؛ فرهادیان )1395 ،و ب) نمودار مقادیر  δ13CCO2در مقابل مقادیر  δ13CC1گازهاي گلفشان
پيرگل.
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بيانگر سنگ منشأ فعال و احتماال سيستمهاي
هيدروکربن زیرسطحی در این ناحيه است .وجود
ترکيبات هيدروکربوري سنگينتر از اتان در
گسيلهاي گازي و همچنين خروج لکههاي
روغنی (نفتی) همراه با حبابهاي گازي و گآلب
تایيدي دوباره بر حضور فرآیندهاي حرارتی و
وجود احتمالی سيستمهاي هيدروکربوري در این
منطقه است .مقادیر پایين هليم با منشأ گوشته
باالیی ( 1۶درصد) و قرارگيري این گلفشان بين
دو آتشفشان تفتان و بزمان احتمال نقش سياالت
حرارتی ناشی از سيستم زمين گرمایی منطقه در
شکستن حرارتی موادآلی را نيز آشکار میکند.
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