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ارزیابی و بررسی توان تولید هیدروکربن ازسنگ منشاء احتمالي سازند کژدمي 
در یكی از میادین نفتی در فروافتادگي دزفول با استفاده از داده هاي ژئوشیمیایي
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در ایــن تحقیــق ســنگ منشــاء ســازند کژدمــي در یکــی از میادیــن نفتــي مــورد بررســي قــرار گرفتــه 
اســت. بــا بررســي هاي صــورت گرفتــه و اســتفاده از نمودارهــای مختلــف و مقادیــرS1 و S2 مشــخص 
ــه و از لحــاظ  شــد کــه ســازند کژدمــي از نظــر مقــدار مــاده آلــي در محــدوده متوســط قــرار گرفت
تــوان نفت زایــي در بــازه ســنگ منشــاء تقریبــاً متوســط قــرار می گیــرد. در ادامــه مشــخص شــد کــه 
ــا کیفیــت متوســط  ــن ب ــوع I و ∏ اســت. نمــودار TOC بیانگــر هیدروکرب ــن ســازند از ن کــروژن ای
ــه  ــد ک ــخص ش ــر Tmax مش ــودار HI براب ــق و نم ــر عم ــر HI در براب ــي مقادی ــا بررس ــد. ب مي باش
ــوان گفــت  ــه محــدوده Tmax مي ت ــا توجــه ب ــه ب ــوع نفــت مي باشــد. البت ــدی از ن ــن تولی هیدروکرب
ــه ذکــر اســت کــه  ــز قــرار دارد. الزم ب هیدروکربــن در اوایــل مرحلــه بلــوغ یعنــي در مرحلــه دیاژن

ــر TOC اســتفاده شــده اســت. ــودن نمونه هــا، از نمــودار S1 در براب جهــت تشــخیص آغشــته نب
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براي شـناخت و اکتشـاف یک منطقه نفتخیز الزم اسـت نخسـت عناصر 
و فرآیندهـاي شـکل گیري هیدروکربـور مطالعـه شـود. یکـي از عناصـر 
اصلي شـکل گیري ذخیره هیدروکربوري، سـنگي اسـت که نفت و گاز 
را به وجود آورده و به نام سـنگ منشـاء شـناخته مي شـود. همان گونه که 
مي دانیـم ژئوشـیمي هیدروکربـن به عنـوان علمـي پایـه و اساسـي جهـت 
افزایـش بـازده اکتشـاف و تولیـد بـه کار گرفتـه مي شـود. در سـال هاي 
اخیـر بـا اسـتفاده از تئوري ها و روش هاي مختلف ژئوشـیمیائي، بسـیاري 
مـورد  نفـت  منشـاء، مهاجـرت و تجمـع  بـه سـنگ  مربـوط  از مسـائل 
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت]1[. شـرایط الزم بـراي تجمـع هیدروکربن از 
یـک سـنگ منشـاء، وجـود سـنگ منشـاء بـا وسـعت و ضخامـت کافي 
و پختگـي الزم اسـت]2[. بـا اسـتفاده از مطالعـات ژئوشـیمیایی، احتمال 
اکتشـاف سـنگ منشـاء مناسـب تا ۶3 درصد افزایش می یابـد ]3[. جهت 
سـنگ  خصوصیـات  تعییـن  بـرای  و  ژئوشـیمیایی  نمونه هـای  مطالعـه 
منشـاء از دسـتگاهی بـه نـام راک ایـوال۶ اسـتفاده می شـود. این دسـتگاه 
پارامترهـای سـنگ منشـاء شـامل هیدروکربن هـای آزاد در نمونه )پیک 
 ،(S2 هیدروکربن هـای ناشـی از شکسـتگی حرارتی کـروژن )پیک ،(S1
 ،(TOC( مقـدار کل مـاده آلـی ،(Tmax( شـاخص حرارتـی مـاده آلـی
تولیـد  شـاخص   ،(OI( اکسـیژن  شـاخص   ،(HI(هیـدروژن شـاخص 
)PI) و درصـد کربـن کانـی )MinC) را ارایـه می دهـد]3[. بـا اسـتفاده 
از ایـن پارامترهـا سـه مرحلـه ارزیابـی سـنگ منشـاء مـورد ارزیابـی قرار 
می گیـرد؛ تعییـن مقـدار مـاده آلی، نـوع ماده آلـی و بلـوغ حرارتی ماده 
آلـی]4,5[. در ایـن مقاله سـنگ منشـاء بودن سـازند کژدمـي در یکی از 
میدان هـای نفتـي در فروافتادگـی دزفول بررسـي گردیده اسـت. سـازند 
کژدمي از مارل و آهک رسـي و شـیلي اسـت. این سـازند داراي قابلیت 
تولیـد نفـت به مقـدار قابل توجهـي در خوزسـتان بوده و تحقیقات نشـان 

مي دهـد نفـت بیشـتر مخـازن این مناطق از این سـنگ منشـاء تأمین شـده 
و مهمتریـن سـنگ منشـاء ایـران محسـوب مي شـود. سـن ایـن سـازند، 

کرتاسـه میانی اسـت]۶[.

1- روش تحقیق
در ایـن تحقیـق ابتـدا ویژگي هـاي پارامترهاي حاصل شـده از راک ایول 

بیان مي شـود]2[:
S1: نمایانگـر مقـدار هیدروکربـن آزاد اسـت کـه در دمـاي 3۰۰ درجـه 
سـانتي گراد تبخیـر شـده و بـا واحـد میلي گـرم هیدروکربـن در هـر گرم 

سـنگ )mgHC/gRock) بیـان مي شـود.
S2: نمایانگـر مقدار هیدروکربن و ترکیبات اکسـیژن داري اسـت که بین 
دمـاي 3۰۰ تـا ۶5۰ درجـه سـانتي گراد در اثـر شکسـت حرارتـي کروژن 
و ترکیبـات سـنگین تر ماننـد رزین هـا و آسـفالتن ها آزاد مي شـود. پیـک 
S2 در واقـع همـان تـوان موجـود در نمونـه سـنگ اسـت کـه بـا واحـد 
تعریـف   (mgHC/gRock( هـر گرم سـنگ  میلي گـرم هیدروکربـن در 

مي شـود.
بیانگـر ترکیبـات اکسـیژن داري اسـت کـه در دمـاي 4۰۰ درجـه   :S3
سـانتي گراد تجزیـه شـده و گاز co2 آزاد مي کنـد. پیـک S3 بـا واحـد 
میلي گـرم co2 در هـر گرم سـنگ )mgCO2/gRock) بیـان مي شـود]3[.
Tmax: دمایـي اسـت کـه در آن، پیـک S2 بـه بیشـینه خـود مي رسـد. 
ایـن دمـا پارامتـري مهـم بـراي ارزیابي بلـوغ حرارتـي نمونه هاي سـنگ 

است. منشـاء 
.S2 ⁄TOC شاخص هیدروژن): عبارت است از نسبت( HI

PI )شـاخص تولیـد): حاصـل نسـبت S1/S1+S2 مي باشـد و بیانگر میزان 
زایش هیدروکربن اسـت.
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جهــت حصــول اطمینــان از آلــوده نبــودن نمونه هــا یــا به عبارتــي 
 S1⁄TOC ــودار ــي از نم ــواد هیدروکربن ــه م ــا ب ــودن نمونه ه ــته نب آغش
اســتفاده شــده اســت، چــون آلــوده بــودن نمونه هــا باعــث نتایــج 
ــوال۶ مي شــود و در  ــز راک ای ــا اســتفاده از دســتگاه پیرولی نامطلــوب ب
ــردد. در  ــت مي گ ــر نادرس ــاء موردنظ ــنگ منش ــیر س ــه ي آن، تفس نتیج
ــاي  ــن TOC گوی ــر پایی ــر مقادی ــاالي S1 در براب ــر ب ــن نمــودار مقادی ای
بــه مــواد هیدروکربنــي اســت]۶,7[. پــس  بــودن نمونه هــا  آلــوده 
ــا شــیب 1/5 در نمــودار شــکل- 2، عــاري از  نمونه هــاي پاییــن خــط ب
آلودگــي هیدروکربنــي و نمونه هــاي بــاالي ایــن خــط دچــار آلودگــي 
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــکل-1، نمونه ه ــاس ش ــر اس ــده اند. ب ــي ش هیدروکربن
ســازند کژدمــي را مي تــوان عــاري از آلودگــي هیدروکربنــي در نظــر 

ــرار داد.  ــل ق ــه و تحلی ــیر و تجزی ــورد تفس ــت و م گرف
جهــت مشــخص کــردن پتانســیل هیدروکربن زایــي ســازند مــورد 
مطالعــه در ایــن مقالــه، از نمــودار S1+S2 در برابــر TOC اســتفاده 
ــه  ــرد ک ــوان پي ب ــکل-2، مي ت ــه ش ــه ب ــا توج ــت]1۰,۹,8[. ب ــده اس ش

ــن  ــواي کرب ــر محت ــي از نظ ــازند کژدم ــا در س ــي نمونه ه ــاً تمام تقریب
ــت  ــوده و از کیفی ــف ب ــاً ضعی ــي تقریب ــیل هیدروکربن زای ــي و پتانس آل
 S1 ،S2 ــن ــر پایی ــرا داراي مقادی ــي برخــوردار نیســتند زی ــدان مطلوب چن
ــن  ــوان چنی ــودار مي ت ــن نم ــه ای ــه ب ــا توج ــس ب ــند. پ و TOC مي باش
ــا  ــه احتمــال زیــاد ســازند کژدمــي در ایــن میــدان نفتــي ب گفــت کــه ب
ــیل  ــر پتانس ــکل-2، از نظ ــده در ش ــان داده ش ــاي نش ــه نمونه ه ــه ب توج

هیدروکربن زایــي چنــدان مطلــوب نیســت. 
ـــر عمـــق،  ـــايS1 و S2 و TOC در براب ـــتفاده از نموداره ـــا اس ـــن ب  همچنی
و بـــا اســـتفاده از جـــدول-1، مي تـــوان تـــوان هیدروکربن زایـــي 
ســـنگ منشـــاء را بررســـي کـــرد. در ادامـــه، هریـــک از نمودارهـــاي 

مذکـــور مـــورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار گرفتـــه اســـت.
در ابتـــدا و در شـــکل-3 ، تغییـــرات S1 در برابـــر عمـــق نشـــان داده شـــده 
ـــن آزاد موجـــود  ـــا هیدروکرب ـــدارS1 ی ـــه مق ـــن اســـاس، کمین اســـت. برای
در نمونـــه برابـــر ۰/4۹ و بیشـــینه برابـــر1/15و بـــه طـــور میانگیـــن ۰/8 
مي باشـــد. بـــا اســـتفاده از ایـــن مقـــدار و جـــدول-1، ســـازند کژدمـــي 

ـــت. ـــط اس ـــاً متوس ـــي تقریب داراي کیفیت
ــاء در  ــیل باقیمانـــده در ســـنگ منشـ ــا پتانسـ ــودار S2 یـ ــه، نمـ در ادامـ
ـــت.  ـــده اس ـــان داده ش ـــکل-4، نش ـــه در ش ـــد ک ـــي ش ـــق بررس ـــر عم براب
 S2 ـــه ـــه کمین ـــرد ک ـــخص ک ـــوان مش ـــودار مي ت ـــن نم ـــتفاده از ای ـــا اس ب
ـــن  ـــدار میانگی ـــد. مق ـــر 4/2 مي باش ـــینه آن براب ـــدار بیش ـــر 1/۹۹ و مق براب
آن برابـــر 3/12 تعییـــن شـــده اســـت. بـــا اســـتفاده از ایـــن مقادیـــر و 
ـــط  ـــا متوس ـــف ت ـــاً ضعی ـــي تقریب ـــاء داراي کیفیت ـــنگ منش ـــدول-1، س ج

مي باشـــد.
ـــي در  ـــن آل ـــا کل کرب ـــودار TOC ی ـــتفاده از نم ـــا اس ـــد ب ـــه بع در مرحل
ـــودار  ـــن نم ـــد. ای ـــي ش ـــن بررس ـــد هیدروکرب ـــوان تولی ـــق، ت ـــر عم براب
در شـــکل- 5، نشـــان داده شـــده اســـت. بـــا اســـتفاده از ایـــن نمـــودار 
مشـــخص شـــد کـــه کمینـــه آن ۰/44 و مقـــدار بیشـــینه آن ۰/۶۶ 
ــدار آن ۰/55  ــا مقـ ــن نمونه هـ ــدار میانگیـ ــبه مقـ ــا محاسـ ــد. بـ مي باشـ

2.TOC در برابر S1+S2 تغییرات

1.TOC در برابر S1 تغییرات

کل کربن 
آلي

)TOC(

 S1مقدار
برحسب

mgHC/(
)gRock

 S2 مقدار
برحسب

mgHC/(
)gRock

 S1+S2مقدار
برحسب

mgHC/(
)gRock

کیفیت

ضعیف۰/5۰-۰/5۰-2/5۰-3<

متوسط۰/5-1۰/5-12/5-53-۶

خوب1-21-25-1۰۶-12

خیلي خوب12<1۰<2<2<

ــي 1 ــوان هیدروکربن زای ــده ت ــیمیایي تعیین کنن ــاي ژئوش پارامتره
ســنگ منشــاء ]11[.
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به دســـت آمـــد کـــه بیانگـــر کیفیـــت ضعیـــف تـــا متوســـط اســـت.
ــر  ــه مي دانیـــم مقـــدار ضریـــب هیـــدروژن )HI)، بیانگـ همانطـــور کـ
میـــزان ترکیبـــات هیـــدروژن دار در کـــروژن و همچنیـــن کیفیـــت 
ســـنگ منشـــاء مي باشـــد. در ادامـــه، بـــراي پي بـــردن بـــه نـــوع 
 Tmax ـــر ـــرات HI در براب ـــودار تغیی ـــازندها، نم ـــود در س ـــروژن موج ک
ـــان داده  ـــاي نش ـــه نموداره ـــه ب ـــا توج ـــد]12,13,14[. ب ـــرده ش ـــه کار ب ب

شـــده در شـــکل هاي-۶ و7، کـــروژن عمدتـــاً از نـــوع I و ∏ مي باشـــد 
ــانی  ــاً بیان کننـــده نـــوع کـــروژن یکسـ ــه ایـــن شـــکل ها عمدتـ گرچـ
نیســـتند. پـــس مي تـــوان گفـــت کـــه ســـازند کژدمـــي بـــا توجـــه بـــه 
ـــدوده 42۶  ـــده، در مح ـــان داده ش ـــکل-۶ نش ـــه در ش ـــر Tmax ک مقادی
تـــا 434 درجـــه  بلوغـــي در حـــد مرحلـــه دیاژنـــز را نشـــان مي دهـــد. 
ـــان  ـــکل-۶، اطمین ـــج ش ـــوان از نتای ـــکل-7، مي ت ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب البت
 S2 حاصـــل نمـــود؛ به عبارتـــي شـــکل-7 کـــه نمـــودار تغییـــرات
ــده  ــت آمـ ــج به دسـ ــد نتایـ ــد،  مویـ ــان مي دهـ ــر TOC را نشـ در برابـ
ــدروژن  ــب هیـ ــودار ضریـ ــکل-8، نمـ ــد. در شـ ــکل-۶ مي باشـ از شـ
بـــر حســـب عمـــق نشـــان داده شـــده اســـت. در ایـــن نمـــودار مقـــدار 
کمینـــه HI برابـــر414/۶ و مقـــدار بیشـــینه آن برابـــر ۶3۶/4 مي باشـــد. 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــوده ک ـــر 5۶2/۹ ب ـــده براب ـــبه ش ـــن محاس ـــدار میانگی مق

جـــدول-2، نـــوع هیدروکربـــن تولیـــدي، نفـــت مي باشـــد.
جهـــت تشـــخیص و تعییـــن میـــزان بلـــوغ نمونه هـــا و وارد شـــدن بـــه 
پنجـــره نفتـــي، از نمودارهايTmaxیـــا دمـــاي بیشـــینه در برابـــر عمـــق 
و نمـــودار شـــاخص تولیـــد )PI) در مقابـــل Tmax اســـتفاده شـــده 
اســـت]14,15[. نمـــودار Tmax در مقابـــل عمـــق در شـــکل-۹ نشـــان داده 

6.Tmax در برابر )HI( تغییرات شاخص هیدروژن

7TOC در برابر S2 تغییرات

نمودار S2 در برابر عمق4

نمودار TOC در برابر عمق5

نمودار  S1 در برابر عمق3
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137

ـــي  ـــوغ گرمای ـــن نمـــودار کـــه شـــاخص بل ـــا اســـتفاده از ای شـــده اســـت. ب
مـــواد آلـــي اســـت، مقـــدار کمینـــه برابـــر 42۶ درجـــه ســـانتي گراد و 
مقـــدار بیشـــینه برابـــر 434 درجـــه ســـانتي گراد اســـت. میانگیـــن دمـــا 
برابـــر 43۰ درجـــه ســـانتي گراد به دســـت آمـــده کـــه مي تـــوان 
ـــوده و  ـــز) ب ـــه دیاژن ـــوغ )مرحل ـــه بل ـــل مرحل ـــازند در اوای ـــن س ـــت ای گف
ـــیده  ـــت نرس ـــن نف ـــد هیدروکرب ـــت تولی ـــي جه ـــي الزم و کاف ـــه پختگ ب

ـــت. ـــده اس ـــي نش ـــره نفت ـــي وارد پنج ـــه عبارت ـــت؛ ب اس
ــوان  ــکل-1۰، مي تـ ــي در شـ ــازند کژدمـ ــاي سـ ــي نمونه هـ ــا بررسـ بـ

گفـــت کـــه نمونه هـــاي ایـــن ســـازند در ابتـــداي بلـــوغ تـــا حـــدودي 
در اوایـــل مرحلـــه پنجـــره نفتـــي مي باشـــند. در شـــکل-11، نمـــودار 
ـــا شـــاخص تولیـــد در برابـــر عمـــق نشـــان داده اســـت. بـــا توجـــه  PI ی
ـــدار  ـــه ۰/15 ، مق ـــازند داراي کمین ـــن س ـــا در ای ـــکل نمونه ه ـــن ش ـــه ای ب

ــند. ــدار میانگیـــن ۰/2۰ مي باشـ ــینه ۰/3۰ و مقـ بیشـ

شاخص هیدروژن برحسبهیدروکربن
)mgHC/gTOC(

15۰-۰گاز

3۰۰-15۰گاز و نفت

3۰۰<نفت

پارامترهــاي ژئوشــیمیایي تعیین کننــده نــوع هیدروکربــن تولیــد 2
شــده]11[

10.Tmax در برابر )PI( تغییرات شاخص تولید

تغییرات Tmax در برابر عمق9

تغییرات PI در برابر عمق11تغییرات HI در برابر عمق8

تغییرات S1+S2 در برابر عمق12
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ـــه  ـــت ک ـــد اس ـــیل تولی ـــا پتانس ـــي ی ـــیل زایش ـــر پتانس ـــم دیگ ـــر مه پارامت
از حاصل جمـــع پارامترهـــاي S1 و )S2 (S1+S2 به دســـت مي آیـــد. 
ــده  ــان داده شـ ــکل-12، نشـ ــق در شـ ــل عمـ ــودار S1+S2 در مقابـ نمـ
اســـت. در ایـــن ســـازند مقـــدار کمینـــه برابـــر 2/8۶ ، مقـــدار بیشـــینه 
ــه  ــت کـ ــده اسـ ــت آمـ ــر 3/۹1 به دسـ ــن برابـ ــدار میانگیـ 5/35 و مقـ
ـــن ســـازند متوســـط  ـــدول-1، پتانســـیل زایشـــي در ای ـــه ج ـــا توجـــه ب ب

ارزیابـــي مي شـــود.

نتیجه گیري
در ایـــن مقالـــه در ابتـــدا نمونه هـــاي مربـــوط بـــه ســـنگ منشـــاء 
احتمالـــي ســـازند کژدمـــي در میـــدان نفتـــي بـــا اســـتفاده از دســـتگاه 
ــدم  ــان از عـ ــت اطینـ ــه، جهـ ــدند. در ادامـ ــز شـ ــول۶، پیرولیـ راک ایـ
آلودگـــي نمونه هـــا بـــه مـــواد هیدروکربنـــي از نمـــودارS1 در مقابـــل 
ـــي  ـــار آلودگ ـــز و دچ ـــا تمی ـــه نمونه ه ـــد ک ـــوم ش ـــتفاده و معل TOC اس
ــا  ــن برجـ ــا هیدروکربـ ــي نمونه هـ ــر، تمامـ ــارت دیگـ ــده اند. به عبـ نشـ
داشـــته و دچـــار آلودگـــي هیدروکربنـــي نشـــده اند. پـــس از حصـــول 
اطمینـــان از عـــدم آلودگـــي نمونه هـــا، نتایـــج پیرولیـــز بـــا اســـتفاده از 

نمودارهـــاي S1، S2 و TOC در برابـــر عمـــق مشـــخص نمـــود کـــه از 
نظـــر پتانســـیل تولیـــد هیدروکربـــن در حـــد متوســـط اســـت. پـــس از 
ـــن  ـــر TOC و همچنی ـــرات S2 در براب ـــودار تغیی ـــتفاده از نم ـــا اس ـــن ب ای
نمـــودار تغییـــرات HI در برابـــر Tmax مشـــخص شـــد کـــه کـــروژن 
ـــک  ـــه کم ـــد. ب ـــوع I مي باش ـــاً ازن ـــي غالب ـــي داراي کروژن ـــازند کژدم س
نمـــودار Tmax در برابـــر عمـــق معلـــوم  شـــد کـــه تمامـــي نمونه هـــا داراي 
ـــان دهنده آن  ـــه نش ـــتند ک ـــانتي گراد هس ـــه س ـــن 43۰ درج Tmax میانگی
ـــي  ـــه پختگ ـــه درج ـــک ب ـــي نزدی ـــازند کژدم ـــاي س ـــه نمونه ه ـــت ک اس
 PI الزم بـــراي ورود بـــه پنجـــره نفـــت مي باشـــند. همچنیـــن تغییـــرات
ــر  ــوغ در اواخـ ــا داراي بلـ ــه نمونه هـ ــان داد کـ ــل Tmax  نشـ در مقابـ
ــیل زایشـــي در  ــودار پتانسـ ــه، نمـ ــند. در ادامـ ــز مي باشـ ــه دیاژنـ مرحلـ
برابـــر عمـــق رســـم شـــد کـــه بیانگـــر پتانســـیل متوســـط ایـــن ســـازند 
مي باشـــد. پـــس به طـــور کلـــي مي تـــوان گفـــت کـــه در ایـــن میـــدان 
ـــت  ـــف اس ـــاً ضعی ـــي تقریب ـــازند کژدم ـــودن س ـــاء ب ـــنگ منش ـــال س احتم
و به دلیـــل ایـــن کـــه پتانســـیل تولیـــد باالیـــي نـــدارد، ممکـــن اســـت 
ـــن میـــدان نفتـــي از  ـــاء در ای ـــنگ منش ـــاي س ـــه دیگـــر زون ه ـــبت ب نس
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