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حوضه ی رســوبی زاگرس یکی از مهم ترین پهنه های تولید هیدروکربن 
در ایران است. مهم ترین ســنگ های منشأ کرتاسه و ترشیاری در این 
حوضــه که بیشــترین میــزان نفــت و گاز را تولید کرده اند، شــامل: 

ســازندهای گرو، گدوان، کژدمی و پابده هستند.]1[ 
ســازند کژدمی یکی از ســازندهای گروه بنگســتان که در حوضه ی 
رســوبی زاگرس نقش ســنگ منشــأ فعال را ایفا می کند. این سازند 
از لحاظ سنگ شــناختی شــامل شــیل های بیتومن دار با تناوب آهک  
به صــورت بین انگشــتی اســت که معــادل ســازند نهرعمر در عراق 
و ماسه ســنگ بورگان در کویت اســت. مــرز پایینی این ســازند با 
2[ در این  الیه هــای گلئوکونیــت و اکســیدی مشــخص می شــود.]
مطالعه ســعی بر این شــد تا با اســتفاده از داده های ژئوشــیمیایی 
از پیرولیــز راک اول خرده های حفاری ســازند کژدمی در  حاصــل 
برخــی میادیــن نفتی واقع در زیرپهنه ی دشــت آبادان به بررســی 
ژئوشــیمیایی ســهم تولید هیدروکربن، تاثیــر ماتریکس کانی، میزان 
کربــن آلی فعال و میــزان کربن آلی خنثی ســازند کژدمی پرداخته 

شود.

2- زمین شناسی و موقعیت جغرافیایی
پهنه ی  دشــت آبادان یکی از مهم ترین زیرپهنه های حوضه ی رســوبی 
زاگــرس از نظر وجــود ذخایر نفت اســت که از لحــاظ جغرافیایی در 
جنوب غرب ایران قرار گرفته  اســت و با قرارگیری در کنار فروافتادگی 
دزفــول بیشــترین و مهم ترین میادیــن نفتی ایــران را در خود جای 
داده اند. دشــت آبادان از ســمت شمال شــرق به کمربند زاگرس و در 
جنوب به خلیج فارس منتهی می شــود.]1[ این زیرپهنه ی رسوبی درون 
یک حوضه Foreland در جنوب غرب زاگرس واقع شــده اســت]۳[ که 
مســاحتی در حــدود 265۰۰Km 2 دارد کــه تقریبا نصــف آن دریایی 
اســت. میادین مورد بررســی در این مطالعه در این زیرپهنه ی رسوبی 

شده اند. واقع 

3- روش مطالعه
 به منظور تحقق این بررســی ژئوشیمیایی از داده های حاصل از پژوهش 
علیــزاده و همکاران1۳۹1]4[ مربوط به چاه هایی با شــماره ی 1، 2 و 
۳ در میــدان نفتیC، مرادی و علیــزاده1۳۹۳]5[ مربوط به چاه هایی 
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در این پژوهش بر مبنای داده های حاصل از پژوهش های گذشــته بر روی ژئوشیمی سازند کژدمی در برخی میادین 
دشت آبادان به بررسی میزان تاثیر ماتریکس کانی در جذب کربن آلی و میزان کربن آلی خنثی و فعال سازند کژدمی 
پرداخته شــده است. برای این منظور از داده های حاصل از 17خرده حفاری مربوط به ۳چاه )1، 2 و ۳( میدان نفتی 
A و ۳2خرده حفاری مربوط به 4چاه )1، 2، ۳ و 4( میدان نفتی B و همچنین 28خرده حفاری مربوط به ۳چاه )1، 
2 و ۳( میدان نفتی C اســتفاده شده اســت. ابتدا از عدم آلودگی نمونه های مورد بررسی از هرگونه آلودگی ناشی از 
افزودنی های گل حفاری و ترکیبات پلیمری اطمینان حاصل شــد. سپس با استفاده از نمودار نسبت تغییرات HI در 
برابر TOC، پتانسیل هیدروکربن زایی سازند کژدمی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این سازند به طور کل 
در هر ۳میدان دارای پتانســیل هیدروکربن زایی قابل قبولی اســت که به ترتیب در میادین B، A و C دارای بیشترین 
میزان پتانسیل است. همچنین کروژن موجود در سازند کژدمی در میادین فوق عمدتا از نوع III و III-II است. از نظر 
میزان بلوغ، ســازند کژدمی در ۳میدان موردنظر به طور کل در مرحله ی ورود به پنجره ی نفت زایی است و نمونه های 
میادین C و B میزان بلوغ باالتری را نشــان می دهند. افزون بر این، محیط رســوب گذاری سازند کژدمی را می توان 
محیطی دریایی با شــرایط احیایی همراه با مواد آلی دریایی و ورود مواد آلی قاره ای به محیط رسوب گذاری، در نظر 
گرفت. میانگین میزان کربن آلی جذب شــده توســط ماتریکس کانی در میادین B، A و C به ترتیب ۰/48، ۰/۳۹ و 
۰/۳7 است، همچنین میزان کربن آلی خنثی نیز به ترتیب ۰/۳2، ۰/۳4و ۰/۳7 در میادین گفته شده، است. سرانجام 

میزان کربن آلی فعال نیز به ترتیب ذکر شده در میادین فوق 1/61، 1/5۹و 1/44 محاسبه شد.
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مقاالت پژوهشی

با شــماره ی 1، 2 و ۳ در میدان نفتیA و بلندی و همکاران2۰15]6[ 
مربــوط به چاه هایی با شــماره ی 1، 2، ۳ و 4 میدان نفتیB اســتفاده 
شد. الزم به ذکر اســت در تمامی پژوهش های فوق  با استفاده از روش 
پیرولیز راک اول به بررســی ژئوشــیمیایی نمونه ها پرداخته شده است. 

4- بحث و بررسی
قبــل از انجام مقایســه و تطابق های ژئوشــیمیایی باید از عدم آلودگی 
خرده هــای حفــاری موردمطالعه از ســازند کژدمــی در میادین مورد 
اشــاره، اطمینان حاصل شــود. با اســتفاده از نمودار نســبت تغییرات 

S 1 در برابــر TOC به بررســی میــزان آلودگی نمونه ها پرداخته شــد. 
قرارگیــری تمامــی نمونه های چاه هــای 1، 2 و ۳ میادینA و چاه های 
1، 2، ۳ و 4  میــدان نفتــیB و نمونه های چاه شــماره۳ میدان نفتی

 Cو همچنیــن بخش عمــده ی نمونه های چاه شــماره 1 و 2 میدان C
در زیــر خط آلودگی )S 1/Toc>1/5( مشــخص کننده ی عدم آلودگی و 
یا احتمــال وجود آلودگی بســیار پایین در این نمونه ها اســت. وجود 
برخی نمونه های چاه های شــماره 1 و 2 میدانC در محدوده ی آلودگی 
می تواند ناشــی از آلودگی این نمونه ها توسط افزودنی های گل حفاری 

و ترکیبات پلیمری آلوده باشد.)شــکل1(

1-4-  تعیین توان هیدروکربن زایی
به منظور بررســی پتانســیل هیدروکربن زایی سازند کژدمی در ۳میدان 
مــورد بررســی از نمودار نســبت تغییرات HI در برابر TOC اســتفاده 
شد.)شــکل2( بررسی داده های رسم شــده عمدتا نشان دهنده ی طیف 
پتانســیل هیدروکربن زایی متوســط تا خیلی خوب ســازند کژدمی در 
میادین A و B و C اســت. عالوه بر این به منظور بررسی دقیق پتانسیل 
هیدروکربن زایــی ســازند کژدمی در هر یک از چاه هــای میادین مورد 
اشــاره و مقایســه ی ایــن میادین با یکدیگــر از میانگیــن پارامترهای 
ژئوشــیمیایی S 2،S 1 وTOC و نمودار نســبت تغییرات S 1+S 2  در برابر 

شد.)شکل۳(  گرفته  بهره  نیز   TOC
با توجه به بررســی های انجام شــده، نمونه های A- 1 دارای پتانســیل 
نســبتا ضعیف و نمونه هایA-2 وA-۳  دارای پتانسیل هیدروکربن زایی 

باالیی هســتند و نمونه هــای A-2 وA- 1 به ترتیب دارای بیشــترین و 
کمترین پتانســیل هیدروکربن زایی هســتند. در میــدانB نمونه های1 
تا خــوب، نمونه های2 دارای  پتانســیل هیدروکربن زایی ضعیف  دارای 
پتانســیل هیدروکربن زایی نســبتا متوســط و نمونه هــای۳ و 4 دارای 
پتانســیل هیدروکربن زایی باالتری هســتند و به ترتیب نمونه های4 و 1 
دارای بیشــترین و کمترین توان هیدروکربن زایی هستند. عالوه بر این 
نمونه هــای C- 1 وC-2 دارای توان هیدروکربن زایی باالتری نســبت به 
نمونه یC- 1  هســتند و به ترتیب نمونه هایC-2 وC-۳ دارای بیشترین 
و کمتریــن توان هیدروکربن زایی هســتند. به طور کل ســازند کژدمی 
در هر ۳میدان، دارای پتانســیل هیدروکربن زایی قابل قبولی اســت اما 
می تــوان گفت که توان هیدروکربن زایــی به ترتیب در میادین B ، A و 

است.  بیشتری  میزان  دارای   C

 1  نمودار میزان آلودگی نمونه ها
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2-4-  نوع کروژن
از جملــه مــوارد تاثیرگذار در نوع کــروژن و نــوع هیدروکربن تولیدی 
از آنها در ســنگ های منشــأ می توان به شــرایط محیط رسوب گذاری و 
نوع مــواد و بقایای اجزای آلی تشــکیل دهنده ی کروژن ها اشــاره کرد. 
به منظور تعیین نوع کروژن مولد هیدروکربن ســازند کژدمی در میادین 
 TOC در برابر S 2 از نمودار نســبت تغییــرات )Cو B، A( دشــت آبادان

اســتفاده شد.)شــکل4( نتایج، نشــانگر وجود عمده کــروژن نوع III و 
III-II و وجــود مقادیــری از کــروژن نوع II در ســازند کژدمی در این 
میادین اســت. همچنین با استفاده از نمودار نسبت تغییرات HI در برابر 
)C B و 271/4۹: :2۹۳/86، A :۳4۰/۰4( HIو میانگین )شــکل5( Tmax

)جدول1(  به بررســی صحت تفاسیر ذکر شده، پرداخته شد. با استفاده 

 2  نمودار میزان پتانسیل هیدروکربن زایی سازند کژدمی

 3  نمودار پتانسیل هیدروکربن زایی سازند کژدمی
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از مجموع تفاســیر می توان به این نتیجه رســید که ســازند کژدمی در 
میادین B، A و C عمدتا از کروژن نوع III ســاخته شــده است که این 
نوع کروژن معموال از گیاهان خشــکی حاصل شــده کــه حاوی مقادیر 
زیــادی ویترینایــت و مقدار کمی اینرتینایت اســت. ایــن نوع کروژن 
غالبا در محیط  های خشــکی نزدیک به دریا تشــکیل می شود، همچنین 

کروژن نوع II از ماســرال های لیپتینیــدی و بقایای باکتری ها و مقادیر 
جزئی ویترینایت و اینرتینایت تشــکیل شــده و معــرف محیط دریایی 
اســت.]7[ تفاسیر فوق نشان دهنده ی رســوب گذاری سازند کژدمی در 

است.  )Tranzition Zone( انتقالی  محیط 

 4  نمودار تعیین نوع کروژن سازند کژدمی

 5  نمودار تعیین نوع کروژن سازند کژدمی
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 6  نمودار تعیین میزان بلوغ حرارتی خرده های حفاری

3-4-  تعیین میزان بلوغ
عمق  بر  ه  عــالو وکربن  هیدر لید  تو در  مهــم  کتورهای  فا ز  ا یکــی 
در  منشــأ  ســنگ  رگیری  ا قر لی،  آ ده ی  ما کل  ن  میــزا و  تدفیــن 
نگین  میا بــه  توجه  بــا  ســت.  ا نفت  لید  تو جهــت  مناســب  دمای 
 Tmax نگین  میا ( لعــه  مطا د  مــور نه هــای  نمو یــی  دما بیشــینه ی 
 )C :۳۹4 /42 ن  میدا و   B :428 /72 ن  میدا و   A :427 /54 ن  میــدا
ن ه های میدا ند کژدمی در چا ز PI ســا بر  ا ر بر Tmax د ر  ا و نمــود

ند  ز ین ســا ا و  یی هســتند  ا به مرحله ی پنجره ی نفت ز نزدیــک   A
 B میدان  2 ه ر شــما ه  چا و   C میدان  2 و   1 ه  ر شــما ه هــای  چا در 

ند.  ر ا د ر  ا قر ن  آ ی  بتدا ا ر  د و  یی شــده  ا نفت ز پنجــره ی  د  ر ا و
ه های  ن بلوغ در چا ا تیــب میز لب ذکر شــده به تر بــا توجه به مطا
ن  میا ز  ا  B میدان  2 و   ۳  ،2 ه هــای  و چا  C میدان  1 و   2 ه  ر شــما
تی  ر ا حر بلــوغ  ن  ا میز بیشــترین  ی  ا ر ا د بررســی  د  مور ه هــای  چا

)6 شکل ( . هستند

4-4-  تعیین رخساره ی آلی با استفاده از نمودارجونز
نمودارجونز بر پایه ی تغییرات HI در برابر OI اســت و با رســم داده ها 
می توان به رخســاره ی آلی آنها پی برد. این نمودار دارای محدوده هایی 

است: زیر  به صورت 
A: محیط دریاچه ای به شــدت احیایی

AB: محیط های دریایی پیشــرونده ی احیایی
B: محیط های دریایی یا دریاچه ای به نســبت احیایی

BC: محیط هــای دارای مواد آلــی دریایی و قاره ای و رســوب گذاری 
سریع در شــرایط به نسبت اکسیدان

C: محیط های با سرعت رســوب گذاری متوسط در شرایط احیایی
CD: محیط هــای ژرف در مجاورت نقاط کوه زایی 

D: محیط های قاره ای به شــدت اکسیدان]8[
ز خرده های حفاری  ده های به دســت آمــده ا بــا توجه به تمرکز دا
و   B و  BC ،  CD محدوده هــای  در   A میــدان  ۳ و  2  ،1 چاه هــای 
C در محدوده  های  B و میــدان BC و ،C B در محدوده هــای میــدان
ا  زند کژدمی ر یط رســوب گذاری ســا B می تــوان محیط و شــرا ،C
یــی بــه نســبت احیایی در  A محیطــی دریا به ترتیــب در میــدان
یــی و قاره ای،  د آلی دریا رای موا یــی و دا ا مجــاورت نقــاط کوه ز
آلی دریایی و ســرعت   د  موا رای  دا محیطــی دریایی   B در میــدان
C را در محیطی  یط احیایی و میدان رســوب گذاری متوسط در شــرا
یط  در شرا متوسط  با ســرعت رســوب گذاری  دریاچه ای  یا  دریایی 

)7 )شــکل نست. احیایی دا
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 7  نمودار تعیین رخساره ی آلی )جونز 1987(

A 8  نمودار تعیین میزان کربن آلی خنثی، فعال و میزان کربن جذب شده توسط ماتریکس سنگ میدان نفتی 

)Mineral Matrix Effect( 5-4-  تاثیر ماتریکس کانی
با اســتفاده از نمودارS 2 در مقابل TOC می تــوان میزان جذب ماده ی 
آلی توســط ماتریکس ســنگ را محاســبه کرد. در حالت ایده آل خط 
رگرســیون نمونه های مورد مطالعه در این نمودار باید از مبدأمختصات 
عبــور کند. اما این حالت در موارد خــاص و اندکی رخ می دهد و خط 
رگرســیون نســبت به مبدأ فاصله دارد. محل تالقی خط رگرســیون با 
محورS 2 نشــانگر میزان هیدروکربن جذب شده توسط ماتریکس سنگ 
 S 2 اســت.]۹[ در این شــرایط، محل برخورد خط رگرســیون با محور
در فاکتور اســتکیومتری )مقــدار میانگین این فاکتور بــرای نفت ها با 
اســتفاده از آنالیز عنصری برابر ۰/۰84 اســت(، ضرب می شود و مقدار 
حاصلــه میزان جذب کربن آلی توســط ماتریکس )TOC adsorbed( را 

می دهد.]1۰[  نشان 

با توجه به اشــکال ۹، 1۰ و 11 میزان کربن آلی جذب شــده توســط 
ماتریکــس برای ســازند کژدمی در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ میدان

A به ترتیــب ۰/25، ۰/7۹ و ۰/42 و در چاه های شــماره 1، 2، ۳ و 4 
میــدان نفتــیB به ترتیــب ۰/۰1، ۰/۳۳، ۰/47 و ۰/78 و در چاه های 
شــماره 1، 2 و ۳ میدان نفتیC به ترتیب ۰/45، ۰/6۳ و ۰/۰4 اســت. 
از آنجایی کــه رس، عامل اصلی جذب ماده ی آلی در ماتریکس ســنگ 
اســت و با توجه به میانگین مقدار جذب ماده ی آلی توســط ماتریکس 
،Aســنگ در چاه های میادین ذکر شــده می توان گفت که در میادین

B  وC ســازند کژدمی به ترتیــب با میانگین مقدار ماده ی آلی توســط 
ماتریکس ســنگ ۰/48، ۰/۳۹ و ۰/۳7 از لحاظ سنگ شــناختی حاوی 
رس بیشــتری هســتند که باید در نظر داشت نوع کانی رسی در میزان 

جذب ماده ی آلی تاثیرگذار است.)اشــکال8، ۹ و1۰()جدول2(
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B 9  نمودار تعیین میزان کربن آلی خنثی، فعال و میزان کربن جذب شده توسط ماتریکس سنگ میدان نفتی 

 C 10  نمودار تعیین میزان کربن آلی خنثی، فعال و میزان کربن جذب شده توسط ماتریکس سنگ میدان نفتی 

)TOC inert( و خنثی )TOC live( 6-4-  تعیین میزان کربن آلی فعال
به منظــور تعیین میــزان کربن آلی خنثــی )TOC inert(، میزان کمی 
محل تالقی خط رگرســیون با محور TOC را از مقدار عددی کربن آلی 
جذب شده توســط ماتریکس کانی کم می کنیم. همچنین با استفاده از 
TOCLive TOC =TOC observed-TOC inert  می توان مقدار  فرمــول 
کربن آلی فعال را محاســبه کرد. بر اســاس مطالــب فوق، میزان کربن 
آلــی خنثــی نمونه های ســازند کژدمی در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ 
میــدانA به ترتیــب ۰/176، ۰/5 و ۰/۳ و در چاه های شــماره 1، 2، 
۳ و 4 میــدانB به ترتیــب ۰/۰6، ۰/۳۳، ۰/58 و ۰/۳۹ و در چاه های 
شــماره 1، 2 و ۳ میدانC به ترتیب ۰/2۳، ۰/7۳ و ۰/16 اســت. عالوه 

بر این میزان کربن آلی فعال در نمونه های ســازند کژدمی در چاه های 
شــماره 1، 2 و ۳ میدانA به ترتیب ۰/62، 2/26 و 1/۹5 و در چاه های 
شــماره 1، 2، ۳ و 4 میــدانB به ترتیب 1/17، 1/21، 1/62و 2/۳6 و 
در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ میــدانC به ترتیب 1/44، 1/۳6و 1/52 

است.)جدول2( 
بــا به دســت آوردن میانگین عددی مقادیر فــوق در چاه های مورد 
،C ز نظر میزان کربن آلی خنثی میادین مطالعه مشــخص شــد که ا

 B و A به ترتیــب ذکر شــده بــا میانگین عــددی ۰/۳7، ۰/۳4 و۰/۳2 
دارای بیشــترین میــزان هســتند، همچنین از نظر میــزان کربن آلی 
فعال میادین B، A و C به ترتیب ذکر شــده بــا میانگین عددی 1/61، 1/5۹ 
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و 1/44 دارای بیشــترین مقدار هســتند و شــیب خط رگرســیون در 
نمودار نســبت تغییرات TOC در برابر S 2 اطالعات با ارزشــی در مورد 
نــوع هیدروکربن تولیدی و سیســتم چینه نگاری سکانســی در اختیار 
ما قرار می دهد. بدین صورت که اگر شــیب خط رگرســیون کم باشــد، 
نشــانگر این موضوع اســت که نمونه های مورد مطالعه از لحاظ کیفیت 
هیدروکربــوری، نفت زاتر هســتند و از لحــاظ چینه نگاری سکانســی، 
در یک سیســتم تراکت پیشــرونده و به عبارتی در شــرایط پرعمق آب 
دریا نهشــته شــده اند و اگر این شیب زیاد باشد، نشــانگر این است که 
نمونه ها گاززاتر و در یک سیســتم تراکت پســرونده نهشــته شــده اند. 
 S 2 هنگامی که شــیب خط رگرســیون کم است و بازه ی افزایش مقادیر
بیشــتر از مقادیر TOC اســت، ســطح آب دریا در حال افزایش یافتن 
اســت و کمتر تحت تاثیر مواد آلی بازیافتــی و خنثی قرار می گیرد، اما 
زمانی که شــیب خط رگرســیون زیاد اســت و بــازه ی افزایش مقادیر 
TOC نســبت به S 2 با شدت و شیب بیشتری رخ می دهد سطح آب دریا 
کاهــش پیدا می کند و از ایــن رو مواد آلی خنثی و بازیافتی بیشــتری 

می شود.]1۰[  حوضه  وارد 
با توجه به مطلب ذکر شــده و با اســتفاده ی نســبت محل برخورد خط 
رگرســیون بــا محور TOC و محــور S 2 به منظور تعیین میزان شــیب، 
مشــخص شد که در میان چاه های مورد بررســی ۳میدان نفتی، میدان 
TOC/S 2 و میــدان نفتیA با میانگین  نفتیB با میانگین نســبت ۰/27 :
TOC/S 2 پتانســیل نفت زایی باالتری نســبت به میدان  نســبت ۰/2۳ :
نفتــیC دارنــد و کمتــر تحت تاثیر مواد آلــی بازیافتــی و خنثی قرار 
TOC/S 2 دارای  گرفته انــد همچنیــن میــدان نفتیC با نســبت ۰/۳5 :
پتانســیل گاززایی باالتری نســبت به دو میدان مورد اشــاره اســت. با 
توجه به شــیب نســبتا مالیم و نســبت میانگینTOC/S 2 میادین مورد 
بررســی می توان گفت که هر ۳میدان درسیســتم تراکت پیشــرونده 

شده اند. رسوب گذاری  دریایی 

نتیجه گیری
1- پتانســیل هیدروکربن زایی ســازند کژدمی در چاه شــماره1 میدان 
نفتــیA نســبتا ضعیف اســت و در چاه های شــماره 2 و ۳ این میدان 
پتانســیل هیدروکربن زایی باال اســت و نمونه هایA-2 وA-1 به ترتیب 

دارای بیشــترین و کمترین پتانســیل هیدروکربن زایی هستند.
2- در میدانB نمونه هایB-1 دارای پتانســیل هیدروکربن زایی ضعیف 
تــا خــوب، نمونه هــای B-2 دارای پتانســیل هیدروکربن زایی نســبتا 
B-4 دارای پتانســیل هیدروکربن زایی  B-۳ و  متوســط و نمونه هــای 
باالتــری هســتند و به ترتیب نمونه های B-4 و B-1 دارای بیشــترین و 

کمترین توان هیدروکربن زایی هســتند.
۳- در میدان نفتیC نمونه های C-2 و C-1 دارای توان هیدروکربن زایی 
باالتری نســبت به نمونه C-1 هســتند و به ترتیــب نمونه های C-2 و 

C-۳ دارای بیشــترین و کمترین توان هیدروکربن زایی هستند.
4- به طــور کل ســازند کژدمــی در هــر ۳میــدان دارای پتانســیل 
هیدروکربن زایــی قابل قبولــی اســت امــا می تــوان گفــت کــه توان 
هیدروکربن زایــی به ترتیب در میادین A، B و C دارای میزان بیشــتری 

است.
5- کــروژن موجود در ســازند کژدمی در میادین مورد بررســی عمدتا 

کــروژن نوع III و III-II و مقادیری از کروژن نوع II وجود دارد.
6- بــا توجه به میانگین Tmax نمونه های میادین مورد اشــاره و نمودار 
نســبت تغییرات Tmax در برابر PI، ســازند کژدمی در چاه های میدان

A نزدیک به مرحله ی پنجره ی نفت زایی هســتند و در چاه های شــماره 
1 و 2 میدانC و چاه شــماره2 میدانB وارد پنجره ی نفت زایی شده و 
در ابتــدای آن قرار دارد. با توجه به مطالب گفته شــده به ترتیب میزان 
بلوغ ســازند کژدمی در چاه های شــماره 2 و 1 میدانC و چاه های 2، 
۳ و 1 میدانB از میان چاه های مورد بررســی دارای بیشــترین میزان 

است. حرارتی  بلوغ 
7- با اســتفاده از نمودار جونز محیط رســوب گذاری سازند کژدمی در 
میادیــن مورد بررســی به طــور کل محیطی دریایی با شــرایط احیایی 

همراه با مواد آلی دریایی و قاره ای اســت.
8- میزان ماده ی آلی جذب شــده توسط ماتریکس برای سازند کژدمی 
در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ میدانA به ترتیب ۰/25، ۰/7۹ و ۰/42 و 
در چاه های شــماره 1، 2، ۳ و 4 میدان نفتیB به ترتیب ۰/۰1، ۰/۳۳، 
۰/47 و ۰/78 و در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ میــدان نفتیC به ترتیب 

۰/45، ۰/6۳ و ۰/۰4 است.
۹- از آنجایی که رس عامل اصلی جذب ماده ی آلی در ماتریکس ســنگ 
اســت و با توجه به میانگین مقدار جذب ماده ی آلی توســط ماتریکس 
،Aســنگ در چاه های میادین ذکر شده، می توان گفت که در میادین

B و C ســازند کژدمــی به ترتیب بــا میانگین مقدار ماده ی آلی توســط 
ماتریکس ســنگ ۰/48، ۰/۳۹ و ۰/۳7 از لحاظ سنگ شــناختی حاوی 

هستند. بیشتری  رس 
1۰- میــزان کربن آلی فعال در نمونه های ســازند کژدمی در چاه های 
شــماره 1، 2 و ۳ میدانA به ترتیب ۰/۳6، 1/82 و 1/45و در چاه های 
شــماره 1، 2، ۳ و 4 میــدانB به ترتیــب 1/۹۳، 1/۰۹، 1/7و 1/66 و 
در چاه هــای شــماره 1، 2 و ۳ میــدانC به ترتیــب 1، ۰/56 و 1/42 

شد. اندازه گیری 
11- میزان کربن خنثی در چاه های شــماره 1، 2 و۳ میدانA به ترتیب 
 B۳ و4 میــدان  ،2  ،1 ۰/72 و در چاه هــای شــماره  1/2۹ و   ،۰/42
به ترتیب ۰/۰7، ۰/66، 1/۰5 و 1/17 و در چاه های شــماره 1، 2 و ۳ 

است.  ۰/2 و   1/۳6  ،۰/67 به ترتیب   Cمیدان
12- از نظــر میزان کربــن آلی فعال میادیــن B، A و C به ترتیب ذکر 
شــده با میانگین عددی 1/5۹، 1/21 و ۰/۹۹ دارای بیشــترین مقدار 
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هســتند و از نظــر میزان کربن آلی خنثــی میادین C، A و B به ترتیب 
ذکر شــده بــا میانگین عــددی ۰/81، ۰/74 و ۰/7۳ دارای بیشــترین 

هستند. میزان 
 TOC 1۳- با توجه به شیب خط رگرســیون در نمودار نسبت تغییرات
در برابر S 2 و نســبت TOC/S 2  نمونه های مورد بررســی مشــخص شد 
 Aو میدان نفتیTOC/S 2 کــه میدان نفتیB بــا میانگین نســبت۰/27 :
TOC/S 2پتانســیل نفت زایی باالتری نسبت به  با میانگین نســبت۰/2۳ :

میدان نفتیC دارند و کمتــر تحت تاثیر مواد آلی بازیافتی و خنثی قرار 
TOC/S 2 دارای  گرفته انــد، همچنین میــدان نفتیC با نســبت ۰/۳5 :
پتانســیل گاززایی باالتری نســبت به دو میدان مورد اشــاره اســت. با 
توجه به شــیب نســبتا مالیم و نســبت میانگین TOC/S 2 میادین مورد 
بررســی می توان گفت که هر۳میدان در سیســتم تراکت پیشــرونده ی 

دریایی رسوب گذاری شده اند.

TOCS1S2TmaxHIمیدان

A- 10/80/42/71429/2484/8

A- 22/671/1511/16427/42333/14

A- 32/250/7611/28426402/2

  B - 11/230/493/35428/22211/88

 B - 21/540/345/15430/75262/87

 B - 32/20/756/17428/77428/22

B - 42/750/813/3427/16452/5

C - 11/670/837/77432/57426/85

C - 22/091/44/01434/5231/5

C - 31/680/423/55394/42156/14

TOC adsorbedTOC liveTOC inertTOC observedمیدان

 A- 10/250/620/1760/8

A- 20/792/260/52/76

A- 30/421/950/32/25

  B - 10/011/170/061/23

 B - 20/331/210/331/54

 B - 30/471/620/582/2

B - 40/782/360/392/75

C - 10/451/440/231/67

C - 20/631/360/732/09

C - 30/041/520/161/68

   1    میانگین داده های حاصل از پیرولیز راک اول نمونه های مورد مطالعه

   2    محاسبه ی میزان کربن جذب شده توسط ماتریکس و کربن فعال وکربن خنثی میادین مورد مطالعه
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