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بررسی خصوصيات ژئوشيميايی سنگهای منشاء احتمالی در جنوب
ساری -شمال ايران
حسين مهاجر سلطاني* ،محمد سعيد شريعتزاده

شركت نفتخزر

اين مقاله به بررسی خصوصيات ژئوشيميايی سنگهای منشاء احتمالی در جنوب شهرستان ساری میپردازد .بدينمنظور تعداد هشت نمونه از رسوبات سنگ
منشاء احتمالی به سن ميوسن در اين منطقه جهت آناليز پيروليز راک -اول مورد بررسی قرار گرفتند .باتوجه به نتايج حاصل از اين آناليز ،نهشتههای مورد مطالعه از
ديدگاه ميزان کل کربن آلی 1فقير بوده و مقدار کربن آلی آنها از  0/15 – 0/48درصد متغير است .اکثر نهشتههای مورد مطالعه از لحاظ ميزان پختگی کروژن
نابالغ بوده و بهطور غالب در انتهای دياژنز(قبل از پنجره نفتزايي يا در ش��روع آن) قرار دارند .بنابراين ،نهش��تهها از لحاظ توان هيدروکربورزايی ضعيف بوده و
فاقد هرگونه کروژن مناس��ب جهت توليد هيدروکربن بهصورت محلی هس��تند .همچنين ،در تعيين رخساره آلی مشخص گرديد رسوبات مذکور در يک محيط
پسرونده قارهای نهشته شدهاند.
سنگ منشاء احتمالی  -بلوغ حرارتی  -پيروليز راک اول  -پنجره نفتزايی  -جنوب شهرستان ساری.
مقدمه

بهطورکلی ،تا اواس��ط قرن گذشته ،اهميت و ويژگیهای خاص دريای
خ��زر منحصر ب��ه عمليات صيد ماهيگي��ری و امور ش��يالت و نيز حمل و
نقل دريايی و کش��تیرانی بود .اما بهتدريج با ش��ناخت بيشتر از حوض ه و
چاههای نفتی دريای خزر و در پی آن ،اکتش��اف و اس��تخراج نفت از اين
ناحيه در س��ال  1947به بعد ،اهميت اقتص��ادی و تجاری اين دريا از لحاظ
وج��ود ذخاير نف��ت و گاز و همچنين توليد از اين مناب��ع افزايش يافت و
ب��ه اين ترتيب ،امروزه در س��واحل فالتقاره دريای خزر ،صدها مش��عل
فروزان از چاههای نفتی به چش��م میخورد .بنابراين ،شناسايی سيستمهای
هيدروکربوری حوضه رسوبی خزر بهمنظور مطالعات اکتشافی نفت و گاز
و در جه��ت نيل به توليد از منابع هيدروکرب��وری در اين منطقه از اهميت
زيادي برخوردار است.
يک��ی از ارکان اصلی هر سيس��تم نفتی ،سنگمنش��اء اس��ت .بنابراين،
شناس��ايی سنگ مادر و وضعيت آن در هر سيستمی ضروری است .درک
اي��ن مطلب نهتنها مان��ع از انجام حفاریهای ناموف��ق در نواحی فاقد توان
هيدروکرب��وری میگردد ،بلکه از اتالف س��رمايه نيز جلوگيری میکند.
ی( )Possible Source Rockبه هر سنگ
طبق تعريف ،سنگمنشاء احتمال 
رس��وبی اطالق میش��ود که توانايي توليد در آن هنوز ارزيابی نشده ولی
ممکن است نفت يا گاز توليد کرده باشد[. ]15
امروزه ،ژئوش��يمی نفت بهعنوان يک علم بنيادی و بينرش��تهای جهت
بهب��ود بازده اکتش��اف و توليد بهکار م��یرود و با اس��تفاده از تئوريها و

روشهای مختلف ژئوشيميايی ،بسياری از مسائل مربوط به فهم و شناخت
سنگهای منشاء ،زونهای توليدی و غيرتوليدی ،مهاجرت نفت ،تجمعات
نفتی ،توسعه ميدانهای نفتی و جداسازی محصوالت در توليدات آميخته
شده را مورد مطالعه قرار میدهد [.]11
با پيشرفت علم ژئوشيمیِ آلی ،اين فرضيه به اثبات رسيده است که بيش
از  91درصد ذخاير نفت و گاز جهان در طول  6وقفه اصلی رس��وبی(نبود
چينهای) در تاريخ زمينشناسی توليد شدهاند [ ]2که عبارتند از :
 -1سيلورين  -2دونين بااليی  -تورنسين  -3پنسيلوانين -پرمين آغازين

 2 ،1و  3نقش��ه زمينشناس��ي از موقعيت نمونههاي برداشت شده،
تصوير شماتيك دو ُبعدي حوضه رسوبي و ستون چينهنگاري رسوبات
موردمطالعه

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ( )hyuo1358@gmail.com
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خود را گس��ترش داده و مجددا ً با دريای سياه ارتباط برقرار کرده و به آن
متصل ش��ده است .در دوران چهارم نيز بر اثر ذوب يخچالها اين گسترش
ادامه پيدا كرده ولی پس از آن ،پايين آمدن س��طح آب دريای خزر شروع
ش��ده و اتصال بين دريای خزر و س��ياه قطع و در نتيجه حوضه پاراتتيس به
دريای سياه ،خزر و آرال تقسيم گردیده است[.]3
شايان ذکر است در ايران بهدليل عقبنشينی عمومی دريا و وقوع يک فاز
غيررسوبی ،رسوبگذاری از پالئوسن تا ميوسن صورت نپذيرفته است .در
نتيجه ،توالی چينهای دوران سوم در بعضی از قسمتهای منطقهي ياد شده
در پايان ميوسن(سارماسين -پونسين) و در برخی ديگر ،در پليوسن آغازی
تا ميانی ش��روع میش��ود[ .]1بنابراين ،کاملترين رسوبات حوضه خزری
در ايران مربوط به دوره ميوس��ن میباش��د و ميزان گسترش آن در منطقه
جنوب شهرستانهای ساری و بهش��هر به حداكثر ضخامت خود میرسد.
سنگشناسی غالب توالی ميوسن در منطقه مورد مطالعه شامل رس سنگ،
سيلتس��تون و مارنهای متورق تيرهرنگ میباشد که بهدليل احتمال وجود
بيشترين مواد آلی در مارنهای تيره نسبت به ساير رسوبات ،نمونهبرداری از
آنها صورت پذيرفته است .شکلهای  1تا  3نشاندهنده ستون چينهشناسی
نهشتههای ميوسن در ناحيه مورد مطالعه ،نقشه زمينشناسی منطقه و موقعيت
محلهای نمونهبرداری است.

 -4ژوراسيک بااليی  -5کرتاسه ميانی  -6اليگوسن – ميوسن.
لذا رسوبات دريايی دوره ميوسن در حوضه رسوبی خزر جنوبی بهعنوان
يکی از اهداف برای پیجويیهای اکتش��افی سنگ منشاء احتمالی در اين
حوضه ،دارای اهميت بوده و از مالکهای اصلی اين انتخاب میباش��د .از
سوی ديگر ،سري مايكوپ 2با سن ميوسن زيرين نيز در کشور همجوار اين
حوضه(آذربايجان) بهعنوان سنگمنش��اء توليد نفت و گاز حوضه رسوبي
درياي خزر شناخته میشود .ازاينرو ،ضرورت مطالعه و بررسی نهشتههای
ميوس��ن ايران در راستای منش��اءيابی ذخاير هيدروکربوری ،بيش از پيش
آشکار میشود.
بههمين جهت در اين مقاله س��عی شده خصوصيات ژئوشيميايی بخشی
از نهش��تههای به سن ميوسن حوضه رس��وبی خزر جنوبی جهت شناسايی
سنگمنش��اء احتمالی مورد مطالعه و بررس��ی قرار گيرد و برای نيل به اين
هدف ،از دادههای بهدس��ت آمده از پيروليز راک -اول اس��تفاده گرديده
است.
 -1زمينشناسی منطقه

منطقه موردنظر جنوب ساري(جادهس��اري  -كياسر) قرار دارد و بخشی
از حوضه رس��وبی خ��زر جنوبی در ايران قلمداد ميگ��ردد .از آنجاييکه
اين حوضه در دوران سنوزوئيک بهصورت مستقل پديدار گرديده است،
خصوصيات زمينش��ناختی و چينهشناس��ی آن در اين دوران ش��رح داده
میشود:
دريای خزر بخش��ی از حوضه پاراتتيس شرقی بوده که تا اواخر ميوسن
با دريای سياه ارتباط داشته اما در پليوسن زيرين با ادامه حرکات کوهزايي
آلپی و باال آمدن س��رزمين قفقاز ،ارتباط آبی آن با دريای آزوف و س��ياه
از طريق دره مانچ قطع شده و بهعنوان يک درياچه مستقل پديدار گرديده
است ( .)Varashchenko-1987البته در اواخر پليوسن نيز اين دريا وسعت

 -2دادهها و روش مطالعه

باتوج��ه به وضعيت آب و هوايي ناحيه مورد مطالعه و احتمال بُروز خطا
در آناليز نمونهها ،بهدليل مهيا بودن شرايط الزم برای هوازدگی و فرسايش
ِ
رسوبات مورد مطالعه در محدوده مذکور ،نمونهبرداری در دو نوبت
شديد
صورت پذيرفت و در هر نوبت ،تعداد  4نمونه سنگی از مارنهای تيرهرنگ
ب شهرس��تان ساری انتخاب گرديد .الزم به
نهشتههای به سن ميوسن جنو 
ذكر اس��ت ،در مراجعه دوم ب��ه محدوده مورد مطالع��ه جهت کاهش اثر

 1نتايج آناليز ژئوشيمی نمونههای مارنی جنوب شهرستان ساری
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TOC

TPI

OI

HI

Tmax

S3

S2

S1

Sample

0.48

0.32

65

27

437

0.31

0.13

0.6

SH-04

0.15

0.95

253

8

437

0.38

0.01

0.22

SH-25

0.15

0.89

247

4

***

0.37

0.01

0.05

SH-52

0.4

0.43

75

14

428

0.3

0.05

0.04

SH-70

0.21

0.25

124

86

474

0.26

0.18

0.06

Khazar-06

0.36

0.28

67

36

439

0.24

0.13

0.05

Khazar-07

0.23

0.4

113

26

436

0.26

0.06

0.04

Khazar-08

0.39

0.24
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41

438

0.19

0.16

0.05

Khazar-09
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هوازدگی در نتايج آناليز ژئوشيمی ،نمونهها از نقاط عميقتر اخذ گرديدند
(عم��ق نمونهبرداری حدود  1/5متر میباش��د) ،ول��ی در مجموع ،پس از
مقايس��ه نتايج اوليهي آناليز ژئوش��يمی در دو مرحله نمونهبرداری از ناحيه
مذکور ،تغيير محسوسی در دادههای حاصل مشاهده نگرديد و لذا ،از نتايج
کليه دادهها ( 8نمونه ژئوش��يمی) در اين تحقيق استفاده گرديده است .در
ِ
تفکيک رنگ
جدول 1-نتايج آناليز حاص��ل از دو مرحله نمونهبرداری به
نشان داده شده است.
جه��ت آناليز ژئوش��يمی نمونههای مذک��ور ،در ابتدا مق��دار 50 - 70
ميلیگرم از هر نمونه ،آمادهس��ازي و هموژنيزه ش��ده و پس از آن ،توسط
دستگاه پيروليز راک  -اول  6مورد آناليز قرار گرفت .مهمترين پارامترهای
محاسبه شده توسط دستگاه راک  -اول که در اين بررسی از آنها استفاده
گرديد ،بهشرح زير است:
 : S1مقدار هيدروکربن توليد شده در درجه حرارت حدود  300درجه

س��انتیگراد با افزايش  5درجه در هر دقيقه در ش��رايط هلي��وم و با واحد
ميلیگرم هيدروکربن در هر گرم سنگ( )mg HC/g Rockبيان میشود.
 : S2مق��دار هيدروکرب��ن تولي��د ش��ده در حي��ن پيروليز ک��روژن و
بيتومينه��ای ف��رار در دم��ای  300 – 600درجه س��انتیگراد با افزايش
 25درجه س��انتیگراد در هر دقيقه در ش��رايط هلي��وم .در واقع پيک S2
همان توان کنونی موجود در نمونه س��نگ است که بهصورت ميلیگر ِم
هيدروکربن در هر گرم سنگ ( )mg HC/g Rockنمايش داده میشود.
در اين محدودهي دمايی ،هيدروکربنها و ترکيبات حاوی اکس��يژن در
اثر شکس��ته شدن کروژن و ترکيبات س��نگين مانند رزينها و آسفالتنها
پيك  S2را بهوجود میآورند.
 : S3مقدار  CO2توليد ش��ده در حي��ن پيروليز در محدوده دمايی 390
  300درجه س��انتیگراد و در واحد ميلیگرم  CO2در هر گرم س��نگنمايش داده میشود.

 2اس��تاندارد پارامتره��ای حاص��ل از پيروليز ب��رای تعيين
کيفيت ،کميت و بلوغ حرارتی سنگهای منشاء
(]12[ )1994 – Peters and Cassa
S2(mg HC/g
)rock

S1(mg HC/g
)rock

)TOC (wt %

Quantity

0-2.5

0-0.5

0-0.5

Poor

2.5-5

0.5-1

0.5-1

Fair

5-10

1-2

1-2

Good

10-20

2-4

2-4

Very good

>20

>4

>4

Excellent

Kerogen
type

S2/S3

HI (mg
)HC/g TOC

Quality

IV

<1

<50

None

III

1-5

50-200

Gas

II/III

5-10

200-300

Gas and oil

II

10-15

300-600

oil

I

>15

>600

oil

TAI

)Tmax(ºC

)Rº (%

Maturation

1.5- 2.6

<435

0.2- 0.6

lmmature

2.6- 2.7

435-445

0.2- 0.65

Early

2.7- 2.9

445-450

0.65- 0.9

Peak

2.9- 3.3

450-470

0.9- 1.35

Late

>3.3

>470

>1.35

 4نمودار تغييرات  S2+S1در برابر  TOCبهمنظور ارزيابی پتانس��يل
ژنتيکی نمونههای ميوسن جنوب شهرستان ساری []9

Mature

Postmature

 5نمودار تغييرات  HIدر برابر  OIنمونههای ميوسن جنوب شهرستان
ساری []9
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 : TMaxدمايی اس��ت که پيک  S2در آن ،حداکثر مقدار خود را نشان
داده و بهعنوان يک پارامتر جهت ارزيابی بلوغ حرارتی نمونه سنگ منشاء
مورد استفاده قرار ميگيرد.
 : HIشاخص هيدروژن 3بوده و عبارت است از نسبت.S2/TOC
 : OIشاخص اکسيژن 4بوده و عبارت است از نسبت .S3/TOC
 : PIش��اخص ت��وان هيدروکربنزاي��ی 5بوده و عبارت اس��ت از نس��بت
(.S1/(S1+S2
 -3بحث

پ��س از آناليز پيروليزراك -اول از نمونههاي مورد آزمايش ،موارد زير
حاصل گرديد:

 - 1 -3ارزيابی توان هيدروکربورزايی

مقدار هيدروکربن توليد شده در طی پيروليز( )S2يک پارامتر مفيد برای
ارزيابي پتانس��يل توليد سنگ منشاء اس��ت [ . ]13لذا ،جهت بررسی توان

هيدروکربورزايی ،در ابتدا مقادير  S2، S1و  TOCحاصل از پيروليز راک
 اول نمونههای مورد مطالعه با مقادير استاندارد [ ]12مندرج در جدول2-مقايسه گرديد.
در اين تحقيق مش��خص ش��د كه کليه نمونههای مورد مطالعه از توان
هيدروکربورزايي ضعيف برخوردارند .برای بررسی صحت اين موضوع،
نمونهه��ای مذکور بر روی نمودار ارزيابی ت��وان ژنتيکی[ ]9که در آن،
نسبت تغييرات  S1+S2در برابر  TOCرا نشان میدهد نيز ترسيم گرديد.
نتيجه بهدس��ت آم��ده از روی نمودار ،مش��ابه حالت قبلی ب��وده و توان
هيدروکربورزاي��ی ناچيز تا ضعيف را برای نهش��تههای ميوس��نِ جنوب
شهرستان ساری تأييد میکند.
الزم به توضيح اس��ت كه بيش��ترين توان هيدروکربورزايي ،مربوط به
نمونهي شماره  SH-04میباشد که با عالمت مربع در شکل 3-نشان داده
ش��ده اس��ت .اما بهطورکلی ،اين نمونه ،از توان هيدروکربورزايي بااليي
برخوردار نيست.

 3شاخص بلوغ حرارتی[]12

RO

PI

TMax

Maturity

0.6

0.1

435-445

Oil Window

1.2

0.4

470

Gas Window

 4مش��خصات محدوده رس��وبی رخس��ارههای آلی و موقعيت
قرارگي��ری نمونههای مارنی جنوب شهرس��تان س��اری بر
روی آن[]10
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ردیف

نام محدوده

محیط رسوبی

1

A

محیط دریاچهای شدید ًا احیایی

2

AB

محیط دریاچهای پیشرونده احیايي

3

B

محیط دریایی -دریاچهای نسبت ًا احیایی

4

BC

محیطهای دارای مواد آلی دریایی و
قارهای با رسوبگذاری و شرایط نسبت ًا
اکسیدان

5

C

محیطهای با سرعت رسوبگذاری
متوسط در شرایط احیایی

6

CD

محیطهای عمیق در مجاورت نقاط
کوهزایی

7

D

محیط قارهای شدید ًا اکسیدان

 6نمودار  HIدر برابر  TMaxجهت تعيين بلوغ و نوع کروژن نمونههای
موردمطالعه[]7

 7نمودار تعيين رخساره آلی با استفاده از نسبت تغييرات  HIدر برابر
]10[ OI
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 - 2 -3تعيين نوع کروژن مواد آلی

بهمنظور تعيي��ن نوع ماده آلی ،از نمودار ون کرولن که در آن ،نس��بت
اتمی  H/Cدر مقابل  O/Cقرار گرفته اس��ت ،استفاده میشود[ .]6تجربيات
حاصل نشان داد که محتوای اکس��يژن کروژن متناسب با دیاکسيدکربنِ
آزاد ش��ده( )S3و محتوای هيدروژن کروژن متناس��ب با هيدروکربنهای
آزاد ش��ده از شکست حرارتی کروژن( )S2در طی پيروليز است .بر همين
اس��اس ،هانت ( )Hunt – 1996نم��ودار  HIدر مقابل  OIرا تعريف نمود
ک��ه بهنوعی نمودار ون کرولن تصحيح ش��ده قلم��داد میگردد و در آن،
جهت تعيين نوع کروژن ،از تغييرات ( HIش��اخص هيدروژن) در برابر OI
(شاخص اکسيژن) استفاده میشود .در اين حالت ،با ترسيم کردن نقاط بر
روی نمودار مذکور ،اکثر نمونهها در محدوده کروژن نوع  IIقرار میگيرند
و فقط دو نمونه شماره “ ”SH-25و “ ”SH-52در محدوده کروژن نوع III
مشاهده میشوند.
 - 3 -3تعيين ميزان بلوغ مواد آلی

از ميان پارامترهای مختلف حاصل از پيروليز ،شاخص  TMaxنشاندهنده
بلوغ حرارتی مواد آلی است که با افزايش عمق و درجه بلوغ حرارتی کروژن
ارتباط مستقيم دارد .محدوده تغييرات  TMaxنسبت به  OIبرای کروژن نوع I
محدود است ولی برای کروژن نوع  IIگسترده و برای کروژن نوع  IIIخيلی
گسترده است که علت آن ،افزايش پيچيدگی ساختاری مواد آلی است[.]14
مقادير  TMaxبرای نمونههای مورد مطالعه 428 – 437 ،درجه س��انتیگراد
ارزيابی گرديده است .براساس مقادير استاندارد [ ]12مندرج در جدول،2-
نمونه  SH-70به مرحله بلوغ نرسيده ولی اکثر نمونهها در ابتدای مرحله بلوغ
(کاتاژنز) قرار دارند .الزم به ذكر است كه فقط نمونه Khazar-6کليه مراحل
بلوغ را پشت سر گذرانيده است ضمن آنکه ،تعيين ميزان بلوغ نمونه SH-52
نتايج بهدست
بهدليل عدم قرائت  TMaxميس��ر نبود .جهت بررسی صحت ِ
آمده ،از نمودار تغييرات  HIدر مقابل  ، TMaxاستفاده شد.
براس��اس نمودار فوق ،صحت اطالعات حاصل از تعيين ميزان بلوغ مواد
آل��ی مورد تأييد قرار گرفت ضمن آنکه ،نوع کروژن بهدس��ت آمده از اين
نمودار با نتايج حاصل از تعيين کروژن بهكمك نمودار ون کرولن ش��باهت
زيادی داش��ت .شايان ذکر است بهدليل عدمقرائت ميزان  TMaxنمونه SH-
 ،52اين پارامتر در نمودار فوق قابل نمايش نيست.
به استناد نمودار مذکور(شکل )5-و جدول 3-میتوان به اين نتيجه رسيد
که فقط نمونه  Khazar-6با مي��زان  TMax = 474در مرحله Post Mature
قرار گرفته است ولی اکثر نمونهها با ميزان  TMax = 437از نظر پختگی در
شروع پنجره تش��کيل نفت قرار دارند ،يعنی در اواخر مرحله دياژنز و اوايل
مرحله کاتاژنز بهس��ر میبرند(بالغ -نابالغ) .نمونه  ،SH-70با TMax = 428
نابالغ بوده و حتی به مرحله شروع پنجره نفتی نرسيده است (.)TMax< 435
در نهايت اينکه به اس��تثناء نمونه  ،Khazar-6کلي��ه نمونههای مذکور به

ِ
مطلوب توليد نفت قرار ندارند؛ در نتيجه،
مرحله بلوغ نرسيده و لذا در دمای
فاقد توانايي توليد نفت يا گاز میباشند.
 -4 -3تعيين رخساره آلی

منظور از رخساره آلي ،محيط رس��وبي است كه در آن ،مواد آلي همراه
رس��وبات نهشته شدهاند .برای تعيين رخساره آلی ،از نمودار [Jones –( ]14
 )1987استفاده گرديده است؛ اين نمودار که براساس تغييرات مقادير  HIدر
برابر  OIمیباش��د ،محدوده رخسارههای آلی موجود در سازند را مشخص
مینمايد(.شكل 7-و جدول.)4-
بهمنظور شناسايی شرايط محيط رسوبگذاری ،میتوان از نمودار مقادير
ش َروی يا
 TOCدر مقابل  HIاس��تفاده نم��ود که بهکمک آن ،ش��رايط پي 
ِ
نهش��ت رسوبات تعيين
س َروی حاکم بر محيط رس��وبگذاری در زمان
پ 
میگردد(شكل.)8-
هرچن��د که پ��س از ورود اطالعات ب��ر روی دو نمودار فوق ،ش��رايط
س َروی دريا در يک محيط قاره ِ
ای ش��ديدا ً اکسيدان برای اکث ِر نمونههای
پ 
مذکور حاصل میگردد ،ولی بايد به اين نکته توجه نمود که مقدار ک ِم HI
و ميزان  OIنسبتاً زياد ،خود مويد اين مطلب است که نمونهها متأثر از شرايط
بوهواي��ی ناحيه مورد مطالع��ه بوده و در معرض هوازدگی و فرس��ايش
آ 
ش��ديد قرار گرفتهاند .در نتيجه ،اين احتمال وجود دارد که منش��اء بهدست
آمده ارتباطی به محيط رس��وبی اوليه نداش��ته باشد .تنها نتيجهي قابل استناد
در اين بخش ،متعلق به نمونه  Khazar-6میباش��د که شرايط محيطی عميق
در مجاورت نقاط کوهزايی را نش��ان میدهد .از آنجاييکه اين نمونه از نظر
درجه بلوغ ،پنجره گاز زايی را پشتسر گذاشته است ،میتواند تأييدکننده
اين مطلب باش��د که رس��وبات مذکور در شرايط نسبتاً عميق دريايی نهشته
ش��دهاند و باتوجه به عمق تدفين و درجه حرارت مناس��ب در شرايط نسبتاً
خوبی از نقطه نظر بلوغ حرارتی قرار گرفتهاند.
نکته قابل توجه ديگر اين است که تحليل شرايط محيطی بهدست آمده از
اين دو نمودار ،با ميزان ک ِم درصد کربن آلی ( )TOCو همچنين عدمتوانايی

 8نمودار مقادير  TOCدر مقابل  HIبهمنظور شناس��ايی شرايط محيط
رسوبگذاری آنها[]5

49

 پژوهشی- مقاالت علمي

ناحي��هي مورد مطالعه و ش��دت هوازدگی که تا بخشه��ای عميق خاک
، سبب گرديده ش��رايط محيط رسوبیِ نهشتههای مورد مطالعه،نفوذ کرده
 ناشی از، پايين بودن ميزان کربنِ آلی اين رسوبات، لذا.قابل تحليل نباش��د
 ک ِمTMax  مقادير، از سوی ديگر.تجزيه آنها در معرض اکسيژن هواست
 گويای اين مطلب است که نهش��تههای مذکور در اواخر مرحله،رسوبات
 اين رسوبات به، لذا. بالغ) بهسر میبرد-دياژنز و اوايل مرحله کاتاژنز (نابالغ
 در شروع پنجره تشکيل نفت، از نظر پختگی،مرحله بلوغ کامل نرسيدهاند
 فاقد،قرار گرفت ه و از آنجايیکه هنوز پنجره نفتی را پش��ت سر نگذاشتهاند
 باتوجه به گستردگي ناحيه و هوازدگی.توانايی توليد هيدروكربور هس��تند
 براي نسبت دادن نتايج حاصل به تمامي رخنمونهاي معادل رسوبات،عميق
. نياز به مطالعات و بررسيهاي ژئوشيميايي بيشتر است،ميوسن

 به عبارت. انطباق خوبی دارد،توليد هيدروکربور در نمونههای گفته ش��ده
 کاهش درصد کربن آلی در نمونهها با ش��رايط اکسيدان محيطی،س��ادهتر
، رس��وبات در معرض هوازدگی و فرسايش شديد قرار گرفتهاند،که در آن
قابل انطباق بوده و احتماالً کربن آلي اين نهشتهها در مجاورت اکسيژ ِن هوا
 باعث کاهش توان هيدروکربورزايی در،تجزيه گرديده است؛ اين موضوع
.نمونههای مورد بررسي گرديده است
نتيجهگيری

 اول بر روی نمونه رسوبات ميوسن جنوب- نتايج مطالعات پيروليز راک
شهرس��تان س��اری نش��ان داد که نوع ماده آلی نمونههای مورد آزمايش از
ِبوهوايی
  شرايط آ، همچنين.) میباش��دIII- (و ندرتاً نوعII -کروژن نوع
پا نویس ها
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