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مهدی خالقی ،2مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت

از مهمتریـن فعالیتهـا در زمینـهی اکتشـاف نفـت مطالعـات تـوان هیدروکربورزایـی سـنگ منشـاء
می باشـد .ذوب یخچالهـای دوران یخبنـدان در اواخـر اردویسـین در ابرقـارهی گندوانا سـبب ایجاد
سـنگ منشـائی بسـیار غنی در حاشـیهی این ابرقاره شـده اسـت.
مطالعات انجام شـده در شـبهجزیرهی عربسـتان نشـان داده که بخش زیرین سـازند غلیبه (پارهسـازند
قصیبـا) پرتوانتریـن سـازند منشـاء در سیسـتم نفتـی دوران پالئوزوئیـک در این ناحیه اسـت .بر همین
اسـاس ،ضـروری اسـت سـازند سـرچاهان (بهعنـوان معادل سـن ّی سـازند غلیبـه در ایـران) از نظر توان
هیدروکربورزایـی و بلـوغ مطالعـه شـود .در ایـن مطالعـه تعـداد  85نمونـهی سـطحی و زیرسـطحی از
سـازند سـرچاهان مربـوط بـه میادیـن گلشـن ،زیـره ،کوهسـیاه و بـرش سـطحی سـرچاهان در ناحیهی
کـوه فراقـون در شـمال بندرعبـاس توسـط راک–اول 6مـورد مطالعـه و آنالیـز انعـکاس کتینـوزوآ
سـن اواخر
قـرار گرفتـه اسـت .ایـن بررسـی نشـان میدهد کـه تنها بخـش زیرین سـازند سـرچاهان با ّ
اردویسـین از نظـر تولیـد هیدروکربـور تـوان زیـادی دارد و بلـوغ آن در حـدود اواخر پنجـرهی نفتی
و اوایـل پنجـرهی گازی اسـت .بخـش زیریـن سـازند سـرچاهان عمدتـاً شـامل کـروژن نـوع دوم در
ترکیـب بـا کـروژن نـوع سـوم اسـت و از نظـر مقـدار کربـن آلـی در محـدودهی  2/94-7/19درصد
وزنـی قـرار دارد .مقـدار کربـن آلـی سـایر بخشهای سـازند سـرچاهان در حـدود 0/1-0/58اسـت.
مطالعـهی انعـکاس پالینومـرف کتینـوزوآ در زیـر نـور بازتابـی نشـان میدهد کـه انعـکاس ویترینایت
معـادل بخـش زیریـن سـازند سـرچاهان حـدود  1/9اسـت .ایـن مطالعـه نشـان میدهـد کـه در ایـران
شـیلهای داغ در قسـمت زیریـن سـازند سـرچاهان قـرار دارنـد و از نظـر سـن ّی در محـدودهی اواخـر
اردویسـین هستند.
از مهمتریـن سیسـتمهای هیدروکربـوری در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا
سیسـتم نفتـی پالئوزوئیـک اسـت .بـا اکتشـاف منابـع هیدروکربـوری
(عمدتـاً گاز–میعانـات گازی) مخـازن پرمو-تریاس در سـازندهایی مثل
یونیـزه و خـوف در شـبهجزیرهی عربسـتان (عربسـتان سـعودی ،امارات
متحـدهی عربـی و قطر) و سـازندهای داالن و کنـگان در ایران ،مجموع
ذخایـر گازی ایـن سیسـتم هیدروکربـوری بـه بیـش از  1500تریلیـون
فوتمکعـب رسـیده کـه  25درصـد کل ذخایـر گازی دنیـا را شـامل
میشـود [ .]1بـر اسـاس گزارشهـای وزارت نفت ایران مجمـوع ذخایر
گازی کشـور حـدود  1046تریلیون فوتمکعب اسـت کـه معادل 15/8
درصـد کل ذخایـر گازی دنیاسـت ( 33درصـد بهصـورت گاز همـراه و
 67درصـد بهصـورت گاز-میعانـات گازی).
مهمتریــن ســنگ منشــاء پالئوزوئیــک در ایــران ســازند ســرچاهان
ســن
اســت [ .]1 -3بــر اســاس مطالعــات پالینومرفهــا و گراپتولیــتّ ،
ســازند ســرچاهان ،هرنانتیــن (آشــقیلین) تــا النــدوری اســت [ .]4-6ایــن
ســازند در زمــان نهشــته شــدن در حاشــیهی ابرقــارهی گندوانــا گســترش
داشــته اســت .در اواخــر اردویســین و اوایــل ســیلورین بــا ذوب شــدن
یخچالهــای دوران یخبنــدان در ابرقــارهی گندوانــا ســطح آب دریــا
*
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واژگان کلیدی:

پیرولیــز ،بلــوغ ،تــوان زایــش ،پالئوزوئیــک،
ســازند ســرچاهان ،شــیل داغ

در ایــن نواحــی بهشــدت بــاال آمــده [7و ]6کــه ایــن امــر ســبب ایجــاد
محیطــی احیایــی در ایــن مناطــق شــده و در نتیجــه ،شــرایط مناســب
جهــت نهشــته شــدن رســوبات غنــی از مــواد آلــی در ایــن ناحیــه فراهــم
گردیــده اســت.
مقالـهی حاضـر تلاش میکنـد نبـود اطالعـات کامـل در مـورد سـازند
سـرچاهان بهعنـوان سـنگ منشـائی غنـی از مـواد آلـی را پوشـش داده
و بـا مطالعـهی ایـن سـازند در گسـترهی ناحیـهای ،سـنگ مـادر سیسـتم
هیدروکربـوری دوران پالئوزوئیـک در ایـران و سـنگ مادر این سیسـتم
در نواحـی اطـراف را بررسـی کنـد .در شـکل 1-موقعیـت جغرافیایـی
محـل تهیـهی نمونـه مشـاهده میشـود.
ایـن مطالعـه نشـان داد کـه میتـوان سـازند سـرچاهان را بـه دو بخـش؛
شـامل بخـش زیریـن بـا غنای بسـیار خـوب مواد آلـی و بخـش باالیی با
توان تولیدی ضعیف تقسـیم کرد .سـازند سـرچاهان از نظر سـن ّی معادل
سـازند قلیبـه در شـبهجزیرهی عربسـتان اسـت .سـازند قلیبـه در بخـش
عربـی بـه دو پارهسـازند غصیبـا یـا شـیل داغ بـا غنـای زیـاد مـواد آلی و
پارهسـازند شـرورا بـا مقدار بسـیار ناچیـز مواد آلی تقسـیم میشـود .این
تقسـیمبندی بـا مطالعـهی حاضـر سـازند سـرچاهان منطبق اسـت.
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 -1زمینشناسی

در مطالعهی سیسـتم نفتی ،بررسـی وضعیت زمینشـناختی و ویژگیهای
سـازندها از مهمتریـن اجزاسـت .دانسـتن اطالعـات زمینشناسـی در

1

موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی

2

وضعیت کالهک یخی و موقعیت جغرافیایی ایران در اواخر دورهی
اردویسین

3

نمودار هیدروکربورهای آزاد در برابر مجموع کربن آلی

مشـخص کـردن سـنگ مادرهـای محتمـل ،سـنگ مخزنهای مناسـب،
پوشسـنگهای پربـازده ،زمـان و نحـوهی ایجاد تلـهی هیدروکربوری،
مکانیسـمهای مهاجـرت هیدروکربورهـا و بسـیاری از تفاسـیر مرتبـط بـا
تحلیـل سیسـتم نفتی کاربـرد دارد.
خلیجفـارس و فـارس سـاحلی فرونشسـت سـاختی کمعمقـی هسـتند
کـه در اواخـر دورهی ترشـیری در بخـش جنوبـی چینخوردگـی
زاگـرس تشـکیل شـدهاند .محـور و رونـد اصلـی ایـن ناحیـه در زمـان
پلیو-پلیستوسـن در اثـر چینخوردگـی زاگـرس شـکل گرفتـه اسـت.
ایـن منطقـه ،سـاختاری نامتقـارن داشـته و شـیب آن در بخـش ایرانـی
در مقایسـه بـا بخـش عربـی بیشـتر اسـت .خلیجفـارس از نظـر شـرایط
سـاختاری ،ویژگیهـای حوضـهی فورلنـد در حاشـیهی رشـته کوههای
زاگـرس را دارد [.]8
ناحیـهی زاگـرس از شمال–شمالشـرق توسـط زاگـرس رورانـده ،از
شـمالغربی توسـط ناحیهی چینخـورده ی دریای سـیاه ،از جنوبغربی
توسـط ناحیهی ریفتی دریای سـرخ و از جنوبشـرقی توسـط حاشـیهی
اقیانـوس هنـد محدود شـده اسـت [9-11و.]4
ناحیـهی زاگـرس و خلیجفـارس را میتـوان بخشـی از صفحـهی عربـی
درنظـر گرفـت کـه ناحیـهی زاگـرس رورانـده ی ناشـی از برخـورد
صفحـهی عربـی بـا صفحـهی ایـران مرکزی اسـت .ایـن ناحیـه از اواخر
پرتروزوئیـک تا اواخر پالئوزوئیک بخشـی از ناحیهی سـاحلی ابرقارهی
گندوانـا و دریـای پالئوتتیـس بـوده اسـت .در اوایـل دوران پالئوزوئیک
در ایـن ناحیـه رسـوبات مربـوط بـه دریـای کمعمـق ،رسـوبات دلتایـی،
ماسهسـنگ ،سیلتسـتون و شـیل نهشته شـده اسـت .در اواخر اوردویسین
در ایـن ناحیـه دوران یخبنـدان حاکـم بـوده کـه در دورهی هرنانتیـن بـا
ذوب این یخچالها رسـوبات دیامیکتایتی سـازند درگز نهشـته شـدهاند.
رسـوبات سـازند درگـز بهوضوح فـاز ذوبشـدن یخهای اواخـر دوران
اوردویسـین را نشـان میدهنـد .در اواخـر سـیلورین بـر اثـر فعالیتهـای
کوهزایـی هرسـنین ،ایـن ناحیـه خـارج از آب قـرار گرفتـه و سـبب عدم
رسـوبگذاری دوران کربونیفـر در ایـن منطقـه شـدهاند [.]4
در دورهی پرمیـن پیشـروی دریـا سـبب رسـوبگذاری سـازند
ماسهسـنگی فراقـون در ناحیـهی زاگـرس شـده اسـت .در دوران پرمیـن
پیشـروی دریـا منجـر بـه نهشـته شـدن کربناتههـای سـازند داالن شـده
اسـت .در اواخـر پرمیـن فـاز کششـی همـراه بـا ریفـت و نـازک شـدن
پوسـته در ایـن منطقـه حـادث شـد و سـبب جـدا شـدن صفحـهی ایـران
از باقـی ابرقـارهی گندوانـا در راسـتای همجهـت بـا رشـته کوههـای
زاگـرس فعلـی گردید .در ایـن دوره دریای نئوپالئوتتیس شـکل گرفت.
اوایـل تریاسـیک در ایـران بـا رسـوبات کربناتـهی دریایـی همراه اسـت
کـه بهصـورت ناپیوسـته روی رسـوبات پرمیـن قـرار گرفتهانـد و سـازند
کنـگان را تشـکیل میدهنـد [.]10
سـن اردویسـین
در جنـوب ایـران شـیلهای سـیاه سـازند سـیاهو بـا ّ
میانـی بهصـورت فرسایشـی بـا بخـش زیریـن سـازند سـرچاهان (که در
مطالعـات سـال  2011قویـدل سـیوکی و همـکاران بـا نـام سـازند درگز
معرفی گردیده) پوشـانده شـده اسـت .قویـدل و همـکاران ( )2011بیان
کردهانـد کـه رسـوبات سـازند درگـز دیامیکتایتـی بـوده و حاصل ذوب
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شـدن یخچالهـای مربـوط بـه دورن اوردویسـین در ابرقـارهی گندوانـا
اسـت (شـکل .)2-ذوب یخچالهـای دوران یخبنـدان در اواخر دورهی
اردویسـین سـبب بـاال آمـدن سـطح آب دریـا در حاشـیهی ایـن ابرقـاره
شـده و رسـوبات کمانـرژی را بهصـورت شـیلهای گراپتولیتـی نهشـته
کـرده اسـت [ .]4شـرایط احیایـی پـس از ذوب یخبنـدان سـبب ایجـاد
محیـط مناسـب جهـت حفـظ مـواد آلی در ایـن دوره شـده اسـت [.]12
در گذشـته به ردیفهای شـیلی سـیلورین زاگرس ،شـیلهای سـیلورین
گفته میشـد .پـس از مطالعـات پالینولوژیکـی ترادفهـای پالئوزوئیک
کـوه گهکـم ،قویدل-سـیوکی نـام سـازند سـرچاهان را بـرای ایـن
نهشـتههای شـیلی پیشـنهاد کردنـد کـه در آبـان مـاه  1373بـه تصویـب
کمیتـهی ملی چینهشناسـی ایران رسـید .گفتنی اسـت که وجـود طبقات
سـیلورین در زاگـرس ،بـه اسـتناد گراپتولیتهـای حاصـل از نمونههـای
کـوه گهکـم و فراقـون بـه اثبات رسـیده بود .برش الگوی سـازند شـیلی
سـرچاهان در کـوه گهکـم (تنـگ آبـزاغ) و در ده کیلومتـری شـمال
روسـتای سـرچاهان قـرار دارد .ایـن سـازند ویژگیهـای سنگشناسـی
شـاخصی دارد و روی زمیـن بهسـهولت از سـازندهای بـاال و پاییـن
جـدا میشـود .تناوبـی از شـیلهای ورقـهای خاکسـتری تیـره و زیتونی،
ماسهسـنگ و نیـز یـک الیـهی سـنگآهک براکیوپـوددار در بخـش
میانـی و شـیلهای خاکسـتری زیتونـی در بـاال بـه پایـان میرسـد.
در بـرش الگـو ،سـازند سـرچاهان  120متـر ضخامـت دارد .در کـوه
فراقـون ضخامـت ایـن سـازند  66متـر و در چاههـای اکتشـافی زیـره و
پـارس در فـارس سـاحلی بهترتیـب  75و  70متر اسـت [ .]13حـد پایینی
سـازند سـرچاهان در بـرش نمونـه از طریـق یـک دگرشـیبی فرسایشـی
سـن هرنانتین اسـت .حد
همـراه بـا نبـود چینهشناسـی به سـازند درگـز با ّ
باالیـی ایـن سـازند در بـرش الگـو و کـوه فراقـون بـا یـک دگرشـیبی
فرسایشـی همـراه بـا نبـود چینهشناسـی بـه سـازند ماسهسـنگی زاکیـن به
سـن دونیـن اسـت کـه ایـن همبـری در کـوه گهکـم بـا کنگلومـرا و در
ّ
کـوه فراقـون بـا شـیلهای ارغوانـی و آبیرنـگ مشـخص میشـود [.]4
 -2ابزار و روشها

در این مطالعه در مجموع  24نمونه خردهی حفاری مربوط به سازند
1
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سرچاهان از چاههای اکتشافی گلشن ،زیره و کوهسیاه و  61نمونه
از مقطع سازند سرچاهان در برش کوه فراقون تهیه شده و توسط
راک– اول 6مورد آنالیز و انعکاس کتینوزوآ قرار گرفت.
ماسرال گیاهی ویترینایت متغیر قابلاطمینانی جهت بررسی بلوغ است،
اما در تمامی رسوبات حضور ندارد (رسوبات پالئوزوئیک زیرین فاقد
ماسرال گیاهی ویترینایت هستند) .بههمین دلیل باید جایگزینی برای این
ماسرال یافت .تریکر و همکاران جهت جایگزینی آن ،از پالینومرف
کتینوزوا استفاده کردند .کتینوزوا بهعلت داشتن پوستهی کتینی،
اندازهی مناسب ،دیوارهی ضخیم و شکل خاص ،بهترین جایگزین
برای ماسرال ویترینایت در رسوبات پالئوزوئیک زیرین است .تریکر
و همکاران با ارتباط ضریب انعکاس کتینوزوا و ضریب انعکاس
ویترینایت رابطهی 1-را ارائه کردند [:]15
Rch=1.152Ro + 0.08
		
)(1
در ایـن رابطـه  Rchضریـب انعـکاس کتینـوزوا و  Roضریـب انعـکاس
ویترینایـت اسـت .این رابطـه انحرافی معادل  0/98دارد که نشـان انطباق
زیـاد ایـن دو ضریـب بـا یکدیگـر اسـت .جهـت انجـام آنالیـز انعـکاس
کتینـوزوآ ،پالینومرفهـای تلخیـص شـده از نمونههـا ،ابتـدا از الـک
 50میکـرون عبـور داده میشـوند کـه ایـن کار سـبب افزایـش درصـد
فراوانـی پالینومـرف کتینـوزوآ در نمونههـا میگـردد .در مرحلـهی بعـد
قرصهـای مخصـوص مطالعهی انعکاسـی از نمونههـای پالینومرف تهیه
شـده و پـس از صیقـل دادن مـورد آنالیـز انعـکاس قـرار میگیرنـد .در
ایـن مطالعـه تمامی مراحل و انجـام آنالیز انعکاس در پژوهشـگاه صنعت
نفـت انجام شـده اسـت.
 -3بحث و بررسی
 -1-3توان تولید هیدروکربور

قبل از مطالعهی نمونهها باید مشخص شود که هیدروکربورهای موجود
در آنها مربوط به نمونه بوده یا در اثر مهاجرت از بخشهای دیگر در
نمونه حضور دارند .جهت این امر از نمودار فراوانی هیدروکربور آزاد
( )S1در برابر مجموع کربن آلی ( )TOCاستفاده میشود (شکل .)3-بر

خالصهی نتایج (میانگین) آنالیز راک-اول 6نمونههای سازند سرچاهان

OI

HI

TOC
)(%

Tmax
)(°C

PI

S2
)(mg/g

S1
)(mg/g

Age

Location

Code

4/20

154/30

5/29

458/95

0/11

6/12

0/50

Ordovician

Kuh-e Faraghan

MHS-112-142

162/90

77/27

0/37

429/90

0/33

0/13

0/04

Silurian
)(Low TOC

Kuh-e Faraghan

MHS-143-172

686/86

83/14

0/26

429/14

0/54

0/21

0/27

Silurian

GOLSHAN#3

MHS-173-180

262/00

151/00

0/30

422/00

0/54

0/50

0/53

Silurian

ZIRREH#1

MHS-181-188

60/00

10/00

0/83

444/00

0/08

0/08

0/01

Silurian

Kuh-e Siah#1

MHS-189-197
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اساس این نمودار هیدروکربورهای موجود در نمونههای مورد مطالعه
بهصورت برجا هستند.
میزان مجموع کربن آلی در سازند سرچاهان در بازهی 0/01-7/26
درصد وزنی متغیر است .بیشترین مقدار درصد کربن آلی در قسمت
زیرین سازند سرچاهان قرار دارد .این نمونهها از قسمت زیرین سازند
سن اواخر اردویسین در کوه فراقون تهیه شدهاند.
سرچاهان با ّ
مجموع متغیرهای  S1و  S2بهعنوان توان تولید منشاء معرفی میشوند.

مقادیر کمتر از  2میلیگرم هیدروکربور بر گرم سنگ نشاندهندهی
عدم توان تولید ،مقادیر  2-6میلیگرم هیدروکربور بر گرم سنگ
نشاندهندهی توان تولید متوسط و مقادیر بیش از  6میلیگرم هیدروکربور
بر گرم سنگ نشاندهندهی توان تولید خوب و بسیار خوب سنگ منشاء
در تولید هیدروکربور است [17و .]16در بخش زیرین سازند سرچاهان
این مقدار در بازهی  4/3-8/78متغیر است که این امر نشاندهندهی
توان خوب این بخش از سازند مذکور در تولید هیدروکربور است.

4

نمودار اندیس زایش در برابر مجموع کربن آلی ][6

5

نمودار توان زایش در برابر مجموع کربن آلی []6

8

6

نمودار اندیس هیدروژن در برابر مجموع کربن آلی []7

9

7

نمودار اندیس هیدروژن در برابر اندیس اکسیژن

نمودار اندیس هیدروژن در برابر دمای بیشینه

نمودار اندیس تولید در برابر دمای بیشینه
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مقدار مجموع کربن آلی بهتنهایی نشاندهندهی توان تولید هیدروکربور
نیست؛ مث ً
ال مجموع کربن آلی گرافیت  100درصد اما توان تولید
هیدروکربوری آن صفر است .عالوه بر این توان تولید هیدروکربور
از مادهی آلی ،به نوع آن نیز بستگی دارد [ .]18بنابراین جهت بررسی
توان تولید هیدروکربور میتوان از نمودارهای مجموع  S1و  S2در برابر
مجموع کربن آلی ( S2 ،)TOCدر برابر  TOCو  HIدر برابر TOC
استفاده کرد (شکلهای6-و5و .)4این نمودارها نشان میدهند که تنها
بخش زیرین سازند سرچاهان توان خوبی جهت تولید هیدروکربور دارد
و سایر بخشهای این سازند توان هیدروکربورزایی ندارند.
با توجه به نتیجهی این بخش در ادامهی مطالعه تنها نمونههای بخش
زیرین سازند سرچاهان مطالعه خواهند شد و نمودارها تنها نشاندهندهی
متغیرهای این بخش هستند.
 -3-2نوع مادهی آلی

نوع کروژن را میتوان با استفاده از مقدار اندیس هیدروژن مشخص
کرد [ .]17کروژن نوع اول دارای اندیس هیدروژنی بیش از ،600
کروژن نوع دوم دارای اندیس هیدروژنی 350 -600و کروژن نوع سوم
دارای اندیس هیدروژنی  75-200است (واحد :میلیگرم هیدروکربور
بر گرم کربن آلی) .با افزایش بلوغ ،مقدار اندیس هیدروژن انواع
کروژن کاهش مییابد .بنابراین در بررسی تعیین نوع کروژن بر اساس
اندیس هیدروژن الزم است مقدار بلوغ مواد آلی مدنظر قرار گیرد [.]19
در نمونههای مورد مطالعه در این مقاله مقدار اندیس هیدروژن مواد
آلی بخش زیرین سازند سرچاهان  100-210است (تنها بخشی که توان
زیادی جهت تولید هیدروکربور دارد) .این مقدار با درنظر گرفتن مقدار
بلوغ این مواد آلی نشاندهندهی ترکیب کروژن نوع دوم و سوم است.
علاوه بـر اسـتفاده از مقـدار اندیـس هیـدروژن بهتنهایـی ،میتـوان از
نمودارهـای اندیـس هیـدروژن در برابـر اندیـس اکسـیژن و اندیـس
هیـدروژن در برابـر دمـای بیشـینه ( )Tmaxنیـز کمـک گرفـت
(شـکلهای8-و .)7بـر اسـاس هر دو نمـودار ،کروژن موجـود در بخش
زیریـن سـازند سـرچاهان ترکیـب نـوع دوم و سـوم اسـت (بـر اسـاس
مطالعـات اسـپیتالیه و همـکاران در سـال  1998در ایـن نمودارهـا بهعلت
بلـوغ زیـاد نمونههـا بایـد نمونههایـی کـه در محـدودهی کـروژن نـوع
چهـارم هسـتند را کروژن نوع سـوم و آنهایی که در محـدوده ی کروژن
نـوع سـوم هسـتند را کـروژن نـوع دوم بهحسـاب آورد .علـت این عمل
2

مقادیر انعکاس کتینوزوآ حاصل از آنالیز و انعکاس ویترینایت معادل
محاسبه شده

Chitinozoan
Vitrinite
)Reflectance (Rch) Reflectance(Ro
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)Tmax (°C

Sample

1/89

2/26

460

MHS-115

1/86

2/22

457

MHS-124

1/98

2/36

461

MHS-137

از دسـت دادن هیـدروژن کروژنهـا بـا افزایـش بلـوغ اسـت).
 -3-3بلوغ حرارتی مواد آلی

مقدار بلوغ مواد آلی را میتوان با استفاده از متغیرهای حاصل از آنالیز
پیرولیز راک–اول (اندیس  Tmaxو  )PIو آنالیز پتروگرافی آلی
مشخص کرد.
در نمودار شکل 9-مقدار دمای بیشینه در برابر اندیس تولید مشاهده
میشود .بر اساس این نمودار عمدهی نمونهها در محدودهی اواخر
پنجرهی نفتی و اوایل پنجرهی گازی قرار دارند.
همانطور که در نمودار قبل مشاهده میشود ،در نمونههای بخش زیرین
سازند سرچاهان مقدار دمای بیشینه بسیار متغیر است .چنین حالتی ناشی
از وابستگی دمای بیشینه به نوع مادهی آلی ،مقدار سولفور و همچنین
وجود کانیهای رسی در نمونه است .بنابراین باید بلوغ مواد آلی با
استفاده از روش دیگری مثل مطالعات پتروگرافی آلی کنترل شود.
آنالیز پتروگرافی انعکاس ویترینایت از دقیقترین روشها در تعیین
مقدار بلوغ حرارتی مواد آلی است .تنها محدودیت این آنالیز ،عدم
امکان استفاده از آن در صورت نبود ماسرال ویترینایت در رسوبات
پالئوزوئیک زیرین است.
بر اساس کارهای تریکر ( )1992بهجای استفاده از انعکاس ویترینایت
میتوان از انعکاس کتینوزوا استفاده کرد و با قطعیت بسیار زیادی مقدار
آنرا به انعکاس ویترینایت معادل تبدیل کرد.
در مطالعهی حاضر تعداد سه نمونه از بخش زیرین سازند سرچاهان
جهت مطالعه انعکاس کتینوزوا انتخاب گردید و با استفاده رابطهی
تریکر مقدار این انعکاس را به انعکاس ویترینایت معادل تبدیل کرد
(جدول.)2-
بر اساس مطالعات پتروگرافی انعکاس کتینوزوآ مواد آلی بخش زیرین
سازند سرچاهان در محدودهی پنجرهی گازی قرار دارند.
اختالف بین نتایج آنالیز پیرولیز راک-اول و انعکاس کتینوزآ ،مقدار
بارزی است که با توجه به اهمیت تعیین مقدار بلوغ حرارتی ،پیشنهاد
میشود جهت ارزیابی مقرون بهصحت از سطوح حرارتی تحمل
شده توسط افقهای سنگ مادر هیدروکربوری ،از سایر روشهایی
پالئوژئوترمومتری مثل مطالعات کانیهای رسی استفاده کرد.
نتیجهگیری

در ایـن مطالعـه تعـداد  85نمونـه مربـوط بـه سـازند سـرچاهان مـورد
مطالعـات آنالیـز پیرولیـز راک-اول 6و انعـکاس کتینوزوآ قـرار گرفت.
ایـن مطالعـات جهـت تعییـن تـوان هیدروکربـوری ،نـوع مـادهی آلـی و
بلـوغ مـواد آلـی این سـازند اسـتفاده شـد .نتایـج آنالیز راک–اول نشـان
میدهـد کـه بیشـترین مقـدار کربـن آلـی در نمونههـ ا  7/19درصـد
وزنـی ،مقـدار اندیـس هیـدروژن  6-250میلیگـرم دیاکسـیدکربن در
گـرم کربـن آلـی و مقـدار دمـای بیشـینه در بـازهی  442-465درجـهی
سـانتیگراد تغییـر میکنـد.
بر اساس نتایج این مطالعه سازند سرچاهان را میتوان به دو بخش
تقسیم کرد؛ بخش اول قسمت زیرین که توان بسیار خوبی در تولید
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 بــر اســاس ایــن. از انعــکاس کتینــوزوآ نیــز اســتفاده شــد، اول-راک
آنالیــز مــواد آلــی ســازند ســرچاهان از نظــر بلــوغ در محــدودهی
.پنجــرهی گازی قــرار دارنــد
سـازند سـرچاهان از نظـر زمـان نهشـته شـدن معـادل سـازند قصیبـا در
 سـازند قصیبـا در ایـن مناطـق شـامل دو.شـبهجزیرهی عربسـتان اسـت
پارهسـازند غلیبـه بـا تـوان بسـیار زیـاد تولیـد هیدروکربـور و شـرورا بـا
 میتـوان گفت قسـمت زیرین.تـوان ضعیـف تولیـد هیدروکربور اسـت
سـازند سـرچاهان معـادل پارهسـازند غصیبـا و قسـمت باالیـی آن معادل
.پارهسـازند شروراسـت

1. Rabbani@aut.ac.ir
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 درصد) و در آن5/29 هیدروکربور دارد (میانگین مقدار کربن آلی
 بخش دوم که.کروژن نوع دوم در ترکیب با کروژن نوع سوم است
قسمت باالیی این سازند است از نظر توان تولید در محدودهی ضعیف
.) درصد0/34 قرار میگیرد (میانگین مقدار کربن آلی
ســن ســازند ســرچاهان (اواخــر اردویســین تــا اوایــل
ّ بــا توجــه بــه
ســیلورین) و عــدم وجــود ماســرال ویترینایــت در رســوبات قبــل از
 امــکان تعییــن بلــوغ بــا اســتفاده از انعــکاس ویترینایــت در،دونیــن
 بنابرایــن در تحقیــق حاضــر جهــت.ســازند ســرچاهان وجــود نــدارد
 عــاوه بــر اســتفاده از دمــای بیشــینهی حاصــل از،بررســی بلــوغ

2. Khaleghi_meh@yahoo.com
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