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ارزيابي ژئوشيميايي و توان هيدروكربن زايي سازند شيشتو )دونين بااليي تا 
كربنيفر زيرين( در ناحيه ی طبس، ايران مركزي

منوچهر دريابنده2  مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايرانعلي شکاري فرد1  دانشگاه تهراننسرين فالح نژاد*  دانشگاه آزاد اسالمي

مطالعات ژئوشیمي آلی روي نمونه هاي انتخابي از سازند سیلیسي-آواري شیشتو )دونین باالیي تا کربنیفر زیرین( از دو رخنمون سطحي در محدوده ی 
کوه هاي ش��تري ناحیه ی رس��وبي طبس در ایران مرکزي انجام ش��د. به طور میانگین مقدار کل کربن آلي )TOC( س��ازند شیشتو برابر با 1/2 درصد وزني 
است. از لحاظ مقدار کربن آلي این سازند به عنوان سنگ منشاء خوبی قابل توجه است. مقادیر شاخص هیدروژن )HI( براي نمونه هاي سازند شیشتو به طور 
میانگین 21 میلي گرم هیدروکربن بر گرم کربن آلي اس��ت. بر اس��اس این داده ها در حال حاضر کروژن هاي موجود در این س��ازند بسیار فقیر از هیدروژن 
بوده و از لحاظ ترکیب شیمیایي بیشتر معادل کروژن نوع IV هستند. از لحاظ بلوغ حرارتي، بر اساس مقادیر Tmax قابل اعتماد، مقادیر انعکاس ویترینیت و 
به ویژه نس��بت هاي ژئوشیمي مولکولي شامل  و  ، سازند شیشتو در حال حاضر در 

محدوده ی پنجره ی نفتي قرار دارد و بالغ اس��ت. بر اس��اس نسبت هاي ژئوشیمي و بایومارکري GC و GC-MS شامل ) و استران 
(، کروژن هاي مولد موجود در س��ازند شیش��تو مخلوطي از کروژن هاي نوع II و III اس��ت که در محیط دریایي و در ش��رایط   ،  ،  ،
نیمه احیایي با حفظ ش��دگي نس��بتاً خوب تا متوسط ته نشین شده است. منشاء ماده ی آلي موجود در نمونه هاي مورد مطالعه ی ترکیبي، ماده ی آلي جلبکي با 

منشاء دریایي و مواد آلي قاره اي مي باشد. این سازند در محیط هاي زیرسطحي ناحیه ی طبس در حال تولید هیدروکربن است.

 ارزیابي ژئوشیمیایي سنگ منشاء، سازند شیشتو، دونین-کربنیفر، ناحیه ی طبس، ایران مرکزي

    (Nasrinfallah230@yahoo.com) نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
ارزیابي ژئوش��یمیایي س��نگ هاي منش��اء احتمالي در ناحیه هاي نفتي، از 
دیدگاه مطالعات اکتش��افي اهمیت زیادي دارد. در ناحیه ی طبس، رسوبات 
پالئوزوئیک رخساره  هاي آلي سازند شیشتو )دونین باالیي تا کربنیفر زیرین( 
به عنوان رس��وبات س��نگ منش��اء در ناحیه ی طبس درنظر گرفته مي ش��ود 
)شکل-1( که تاکنون مطالعه ی جامعي روي آنها انجام نشده و ضروری است 
اطالعات کامل تري از رخساره  هاي آلي این سازند به دست آید. در این مطالعه 
تالش ش��ده با ارزیابي هاي ژئوشیمیایي، خصوصیات ماده ی آلي پراکنده در 
رخس��اره هاي آلي سازند مورد مطالعه از لحاظ نوع، کیفیت، منشاء و محیط 

رسوب گذاري در ناحیه ی طبس تعیین گردد.

1- جايگاه زمين ساختي ناحيه ی طبس
ساختار کنوني ناحیه ی طبس به شکل یک گرابن در اثر راندگي کوه هاي 
شتري به س��مت غرب و کوه هاي کلمرد به سمت شرق در یک فاز فشارشي 
از ترش��یري میاني تا کواترنر پیش��ین ش��کل گرفته و بدین جهت آن را یک 
ناحیه ی فروافتاده ی فشارشي مي نامند ]1[. ناحیه ی طبس توسط رسوبات قرمز 
1  نقشه ی زمین شناسی  و موقعیت رخنمون هاي سطحي برداشت شده در رنگ نئوژن و انباشته هاي کویري کواترنر پر شده است. رخنمون هاي تقریباً 

رشته كوه شتري )به ترتیب  A: كال سردر و B: حوض دوراه( 8 
 

 يكل كربن آل يمحتوا )TOC( سازند  است كه آنانگر يب يدرصد وزن 2/1ن يانگيشتو با ميسازند ش
محسوب آلي خوبي  ي مقدار ماده )طبس ي ناحيهدر خوب  منشاء هاي سنگاز  يكيعنوان  به(شتو يش
 .شود يم
 و از نوع  دروژنير از هيار فقيسازند بسن يموجود در ا يها در حال حاضر كروژنIII  وIV و تنها  بوده

در  يد مواد آليون شديداسيتواند نشان از اكس يها م ن نوع كروژنيوجود ا. نددار ييل گاززايپتانس
  .باشد تر يميقد يهاحاصل از سازند ي شده بيمواد تخر ي و غلبه يگذار ن رسوبيا حي يرخنمون سطح

 از  يشتو مخلوطير سازند شموجود د يها كروژناز  يبخش ،يمولكول يميژئوش يها ر اساس دادهب
توانند  يم شته،دا يجلبك اءمنش يمواد آل اغلب ها، ن دادهيه ابا توجه ب .است  IIIو  IIنوع يها كروژن

توانند  ياند كه م مشتق شده ياهان خشكيمواد هم از گ يكنند و بعض ديرا تول  IIكروژن نوع
مولد سازند  يها كروژن ي دهنده نشان ي مذكورها ن دادهيبنابرا. باشند  IIIكروژن نوع ي كنندهديتول
 .هستندشتو يش
  يها دادهبر اساس Tmax و  يمولكول يميژئوش يها دادهت، ينيترير شدت انعكاس ويمقاد ،قبول قابل

پنجره  ي در محدوده يطبس از لحاظ بلوغ حرارت ي ناحيهشتو در ي، سازند شيوماركريبلوغ ب يها اخصش
 .قرار دارند ينفت ي پنجره) پيك(تا اوج  ينفت

  ط يدر شراو  ييايط دريك محيدر ها  نمونه ،يوماركريبا يهارغيو مت يميژئوش يها اساس دادهبر
 مواداز  تركيبيها  نمونه در موجود آلي ي ماده و ندا ن شدهينش نسبتاً خوب ته يشدگ با حفظ ييايحا مهين

  .است) عالي گياهان( اي قارهاز مواد مشتق  يها واكسو  دريايي منشاء با يجلبك آلي
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افقي ژوراس��یک پس��ین در جنوب آن و حفاري هاي اکتشافي نشان مي دهد 
که این کف��ه در حدود 600 متر پایین افتادگ��ي دارد ]2[. بلوک طبس مانند 
سایر قسمت هاي ایران تکامل خود را در زمان پالئوزوییک و از یک پالتفرم 
کربناته ی کم عمق )سازند نیور( در سیلورین آغاز کرده و با کاهش سطح آب 
دریا طي دونین پیشین، به یک سکوي آواري )سازند پادها( تبدیل شده است. 
مجموع این دو سازند در ناحیه ی مذکور گروه گوش کمر را تشکیل مي دهد. 
س��پس شرایط کاماًل احیایي برقرار شده در زمان دونین میاني )سازند سیبزار( 
تا ابتداي فرازنین )سازند بهرام(، تا ابتداي کربونیفر پسین )سازند شیشتو( ادامه 
داشته )گروه ازبک کوه( و باالآمدگي در اواخر کربونیفر، تمامی ناحیه را به 

رژیمی قاره اي تبدیل کرده است )سازند سردر( ]3[.

2- روش هاي مطالعه
 به منظ��ور ارزیابي ت��وان هیدروکربن زای��ي نمونه ها، از دس��تگاه پیرولیز 
راک-اوال6 اس��تفاده ش��ده اس��ت. این آنالیز به روش Basic که در ارزیابي 
معمول سنگ هاي منشاء استفاده مي شود انتخاب شده است. جهت مطالعه ی 
انعکاس ویترینیت با استفاده از میکروسکوپ دومنظوره )عبوري و انعکاسي( 
مدل Zeiss Axioplan II به کمک عدس��ي ش��يء با بزرگ نمایي 50 برابر، 
مقاطع توسط میکروسکوپ بررسي ش��دند. آنالیز کروماتوگرافي گازي در 
 GC Aglient) آزمایشگاه ژئوشیمي هامبل در انگلستان و با استفاده از دستگاه
with FID (1X ,6890 انجام شده است. دستگاه کروماتوگراف گازي از یک 
س��تون کروماتوگرافي مویین قابل انعطاف از جنس شیشه یا سیلیس گداخته 
به طول 60 متر و به قطر داخلي حدوداً 0/25-0/2 میلي متر س��اخته شده است. 
س��طح داخلي ستون توسط الیه ی نازکي به ضخامت حدوداً 0/25 میکرومتر 

و از ماده ی غیرفراری )فاز ساکن( که معموالً پلیمری آلي است پوشیده شده 
 OV-1,) است. فاز ساکن براي برش اشباع مي تواند دي متیل پلي سیکلوهگزان
SE-30, DB-1, DB-5 و یا معادل آنها( بوده و براي برش آروماتیک مخلوط 
50 درصدي فنیل و 50 درصدي متیل پلي سیکلوهگزان باشد. گاز حامل )فاز 
سیال( نیز مي تواند هلیوم یا هیدروژن باشد. از مخلوط هوا و هیدروژن نیز براي 

آشکارگر FID استفاده مي شود.
همچنین آنالیز کروماتوگرافي گازي–طیف س��نج جرمي در آزمایشگاه 
 GC-MS, Agilent) ژئوش��یمي هامبل در انگلس��تان و با استفاده از دس��تگاه
5973MSD (1X-6980) انجام ش��ده اس��ت. براي انجام ای��ن آنالیز، مقدار 
معیني )معموالً کمتر از 0/1 میکرولیتر( از یک برش هیدروکربني اش��باع یا 
آروماتیک توسط یک سرنگ به داخل ستون مویین تزریق مي شود. نمونه ی 
تزریق شده در داخل ستون تبدیل به بخار شده و با گاز حامل خنثي )معموالً 
هلیوم یا هیدروژن( مخلوط مي ش��ود. بخار متشکل از نمونه و گاز حامل، در 
داخل ستون شروع به حرکت مي کند. قطر داخلي ستون مورد استفاده، معموالً 
0/25-0/2 میلي متر و طول آن60 متر بوده و سطح داخلي آن با غشایي 0/25 
میکرومتري از یک مایع غیرفرار )فاز ساکن( پوشیده شده است. هر کدام از 
اجزاي ترکیب در حین حرکت از میان ستون، بسته به تمایل خود به هر کدام 
از دو فاز ساکن و سیال، به طور متوالي با فاز ساکن واکنش داده، به فاز سیال 

برگشته و درنهایت پ�س از مدت معینی از میان ستون عبور مي کنند ]5[.
تعداد 20 نمونه ی س��طحي از سازند شیش��تو جهت پیرولیز راک-اوال6، 
تعداد 6 نمونه براي مطالعات انعکاس ویترینیت، و تعداد 2 نمونه براي مطالعات 
 کروماتوگراف��ي گازي و کروماتوگرافي گازي-طیف س��نج جرمي انتخاب

شده اند.

3- نتايج و بحث
3-1- بلوغ حرارتي

 ،S2 در اغلب موارد به علت اکسیداس��یون نمونه ها و مقادیر بس��یار اندک
نمي توان به داده هاي Tmax اعتماد کرد. اما مي توان مقادیر قابل قبول  Tmax چند 

3  نمودار Pr/hC17 درمقابل Ph/nC18 در نمونه های مورد مطالعه

10 
 

 
های مورد  در نمونه Ph/nc18 درمقابل Pr/nc17 نمودار - 3 شکل

  مطالعه

  

  
و استران  C32نمودار نسبت ايزومريزاسيون هموهوپان - 4شکل 

اوج  ي محدوده که هاي منشاء براي تعيين بلوغ سنگ C29منظم 
  دهد ها نشان مي براي نمونهنيز زايش نفت را 

  

2  نمــودار HI/Tmax براي تعیین بلوغ و نوع كروژن نمونه ها. در این نمودار 
مقادیــر Tmax قابل قبــول در نظــر گرفته شــده اســت. مقادیــرTmax  در 
 S2 نمونه هاي ســازند شیشتو در برش كال ســردر به علت مقادیر اندک

قابل قبول نیست

9 
 

: به ترتيب(كوه شتري  هاي سطحي برداشت شده در رشته شناسي و موقعيت رخنمون زمين ي نقشه -1شكل 
A:  كال سردر وB: حوض دوراه( 

  

  
قبول در  قابل Tmaxدر اين نمودار مقادير . ها براي تعيين بلوغ و نوع كروژن نمونه HI/Tmaxنمودار  -2شكل

 S2علت مقادير اندك  هاي سازند شيشتو در برش كال سردر به در نمونه  Tmaxمقادير .نظر گرفته شده است
  قبول نيست قابل
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نمونه را بررسي نمود. از جمله  ی آنها نمونه هاي بسیار بالغ شیل سیاه قاعده اي 
گروه شمشک در برش طزره )البرز خاوري( است که مقادیر Tmax در برخي 
از این نمونه ها از موارد غیرعادي بوده و از جدول داده ها حذف ش��ده اس��ت 
]4[. مقادیر Tmax هم در س��ازند شیشتو در برش کال سردر قابل قبول نیستند و 
نمي توان براي تعیین بلوغ از آنها اس��تفاده کرد. مقدار Tmax قابل قبول نمونه ها 
 ،439 oC442 متغیر است و با میانگینی برابرoC در برش حوض دوراه از 438 تا
بلوغ نمونه ها را در اواسط پنجره نفتي نشان مي دهد. موقعیت کروژن نمونه ها 
در نمودار HI/Tmax نشان مي دهد که نمونه ها بلوغ زیادی دارند )شکل-2(. در 

این نمودار مقادیر Tmax قابل قبول درنظر گرفته شده اند.
بر اس��اس میانگین مقدار انعکاس ویترینیت )Ro( ک��ه برابر با 0/7 درصد 
است، نمونه هاي مورد مطالعه در محدوده ی اواسط پنجره ی نفتي قرار دارد که 
با توجه به ضخامت سازند و نحوه ی برداشت نمونه ها، انحراف از معیار داده ها 

زیاد است و نمي توان کاماًل به آنها اعتماد کرد.
بر اساس نتایج کروماتوگرافي مایع، در نمونه هاي مورد مطالعه، ترکیبات 
هیدروکربن��ي بین 52/4 تا 70/4 درصد و ترکیب��ات قطبي بین 29/2 تا 47/3 
درصد متغیر اس��ت. نمونه ها با داش��تن مقادیر زیاد ترکیبات هیدروکربني و 

مقادیر متوسط ترکیبات قطبي بلوغ نسبتاً زیادی دارند.
 در نمونه ه��اي مورد مطالعه نس��بت Pr/n-C17 بین 0/66 تا 0/76 و نس��بت
 Ph/n-C18 در مقابل Pr/n-C17 بین 0/65 تا 0/75متغیر است. نمودار Ph/n-C18 

بلوغ زیاد این نمونه ها را نشان مي دهد )شکل-3(.
مقدار CPI در نمونه ها بین 1 تا 1/02 متغیر بوده و نش��ان دهنده ی بلوغ زیاد 

نمونه هاست ]5[.
مقدار نسبت 22S/(22S+22R) در هوموهوپان C32 با افزایش بلوغ از صفر 
ت��ا 0/6 تقریباً معادل محدوده ی 0/57 ت��ا 0/62 افزایش مي یابد. نمونه هایي با 
مقادیر بین 0/5 تا 0/54 هنوز وارد پنجره ی نفت زایي نش��ده اند. در حالي که 
در مقادیر بین 0/57 و 0/62، نمونه ها به فاز اصلي زایش نفت رس��یده یا آن را 
طي کرده اند. این نسبت براي نمونه هاي مورد مطالعه مقادیر بین 0/58 تا 0/59 

را نش��ان مي دهد. این مقادیر حاکي از آن است که فاز اصلي زایش نفت فرا 
رسیده یا طی شده است ]6[.

ب��ا افزایش بلوغ، نس��بت 20S/(20S+20R) در اس��تران نرم��ال C29 نیز از 
 صفر تا 0/5 تقریباً در محدوده ی 0/52 تا 0/55 افزایش مي یابد. مقدار نس��بت 
20S/(20S+20R) در اس��تران نرم��ال C29 در نمونه ها برابر 0/46 اس��ت که 
نش��ان دهنده ی بلوغ زیاد نمونه هاس��ت ]7[. نمودار نس��بت ایزومریزاس��یون 
هموهوپان C32 و اس��تران C29 محدوده ی ابتدا ت��ا اوج )پیک( زایش نفت را 

براي نمونه ها نشان مي دهد )شکل-4(.
با افزایش بلوغ از صفر تا 0/7 تقریباً معادل محدوده ی 0/67 تا 0/71، نسبت 
(ββ/)ββ+αα در اس��تران نرمال C29 افزایش مي یابد. به نظر مي رسد این متغیر 
تا اندازه اي مستقل از منش��اء ماده ی آلي باشد. عواملی مانند سنگ ماسهاسي 
سنگ هاي منشاء )حضور ژیپس، نمک و غیره در ترکیب ماتریکس سنگ( 
بر این نس��بت تأثیرگذارند ]7[. نسبت (ββ/)ββ+αα در استران نرمال C29 بین 

0/55 تا 0/59 است که بر این اساس نمونه ها بالغ هستند.
نسبت Mor/C30 Hop از 0/8 در بیتومن نابالغ تا 0/05 در سنگ هاي منشاء 
بالغ کاه��ش مي یابد. نوع ماده ی آلي و محیط رس��وب گذاري بر مقدار این 
نسبت مؤثرند ]6[. در نمونه هاي مورد مطالعه این نسبت در محدوده ی 0/1 تا 

0/12 متغیر بوده و نشان دهنده ی بلوغ زیاد نمونه هاست.
نس��بت دیاستران به اس��تران در محدوده ی مرحله ی ابتدایي بلوغ تا ابتداي 
مرحل��ه ی پایاني بلوغ قابل اس��تفاده اس��ت. این نس��بت براي تعیی��ن بلوغ و 
سنگ ماسهاس��ي )کربنات یا آواري( س��نگ هاي منش��اء اس��تفاده مي شود. 
ش��اخص نفت هاي مشتق از سنگ هاي منش��اء غني از رس، زیاد بودن نسبت 
دیاستران به استران است ]8[. نسبت دیاستران به استران در نمونه ی برش کال 
سردر 0/53 است که بر این اساس نمونه بالغ مي باشد. اما نمونه ی برش حوض 
دوراه با مقدار 0/76، ظاهراً بیش��تر از نسبت نمونه ی دیگر است؛ در حالي که 
به نظر مي رسد این اختالف ناش��ي از زیاد بودن محتواي رس موجود در این 

نمونه باشد.

4  نمودار نسبت ایزومریزاسیون هموهوپان C32 و استران منظم C29 براي 
تعیین بلوغ سنگ هاي منشاء كه محدوده ی اوج )پیک( زایش نفت را نیز 

براي نمونه ها نشان مي دهد
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5  نمودار  S1+S2 /  TOC در نمونه های مورد مطالعه

11 
 

  
  های مورد مطالعه در نمونه TOC S1+S2/نمودار  - 5شکل 

  
 يطمح يکبرای  C29/C27 20Rدر مقابل  Pr/Phنمودار  - 6شکل 
 يجلبک يبا حضور مواد آل دريايي–يايياح

  



49

ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 124 / تیرماه 1394

نس��بت Ts/(Ts+Tm) در بیتومن هاي مورد مطالعه تغییرات 0/55 تا 0/59 را 
به نمایش مي گذارد. با توجه به تشابه تقریبی رخساره ی آلي این رسوبات، مقادیر 

نسبتاً یکسان این نسبت تا اندازه اي بیانگر بلوغ حرارتي یکسان آنهاست ]9[.
مقادیر ش��اخص MDR بین 3/55 تا 4/07 متغیر است. بلوغ حرارتي تعیین 
شده بر این اساس با استفاده از رابطه ی-1در محدوده ی Ro بین 0/77 تا 0/81 

قرار مي گیرد که تأیید ی بر سایر متغیرهاي بلوغ است ]10[.

ب��ر اس��اس مقادی��ر Tmax قابل اعتم��اد، مقادی��ر انع��کاس ویترینیت و 
به وی��ژه نس��بت هاي ژئوش��یمي مولکولي ش��امل  ، 
 ،MDR و  ،  ، 
در حال حاضر سازند شیشتو در برش هاي رخنمون یافته در محدوده ی پنجره ی 

نفتي قرار داشته و بالغ است.
 داده ه��اي ژئوش��یمي مولکول��ي و بایومارکري در مقایس��ه ب��ا داده هاي 
راک-اوال و داده ه��اي انعکاس ویترینیت به وی��ژه در مورد نمونه هاي مورد 
مطالعه اعتبار بیشتري دارند. بنابراین بلوغ حرارتي به عنوان مبناي تخمین درنظر 

گرفته شده است.

3-2- مقدار، نوع و پتانسيل هيدروكربن زايي ماده ی آلي
مقدار TOC در نمونه هاي س��ازند شیش��تو از 0/48 ت��ا 2/36 درصد وزني 
متغیر است. به طور میانگین مقدار کربن آلي حدود 1/2 درصد وزني است که 
نشان دهنده ی یک سنگ منشاء خوب است ]10[. با توجه به مقادیر خیلي کم 
S1، این مقدار TOC مي تواند حاصل مواد تخریب شده ی سازندهاي قدیمي تر 

باشد. در سازند شیشتو مقدار HI از 2 تا 138 میلي گرم در هر گرم کربن آلي 
متغیر اس��ت. بر این اس��اس در حال حاضر کروژن هاي موجود در این سازند 
 IV فقیر از هیدروژن بوده، از لحاظ ترکیب شیمیایي بیشتر معادل کروژن نوع

هستند و تنها پتانسیل گاززایي دارند.
پتانسیل زایش نمونه ها )S1+S2( از 0/02 تا 2/46 میلي گرم هیدروکربن بر 
گرم سنگ متغیر بوده و نشان مي دهد نمونه ها توان هیدروکربن زایي ضعیفي 

دارند )شکل-5( ]11[.
 IV و III سازند شیشتو حاوي کروژن هاي نوع HI-Tmax بر اساس داده هاي
است که این مطلب نشان دهنده ی مشارکت بیشتر مواد مشتق شده از خشکي، 
اکسیداسیون ش��دید مواد آلي در رخنمون سطحي یا حین رسوب گذاري و 
غلبه ی مواد تخریب شده ی سازندهاي قدیمي تر است. اما نمودار Pr/n-C17 در 
 II/III نشان می دهد که بخشي از کروژن سازند شیشتو از نوع Ph/n-C18 مقابل
اس��ت )شکل-3(. با توجه به داده هاي ژئوشیمي مولکولي، مواد آلي با منشاء 
جلبکي مي توانند کروژن نوع II  تولید کنند. بعضي مواد که از گیاهان خشکي 
مشتق شده اند هم مي توانند تولیدکننده ی کروژن نوع III باشند. بنابراین نمودار 
Pr/n-C17 در مقابل Ph/n-C18 نشان دهنده ی کروژن مولد سازند شیشتو است.

3-3- منشاء و محيط رسوب گذاري
به طور کلي نسبت هاي Pr/Ph>1 بیانگر محیط اکسیدي و Pr/Ph<1 بیانگر 

محیط احیایي در هنگام رسوب گذاري مواد آلي است ]12[.
در نمونه ه��اي مورد مطالعه نس��بت Pr/Ph بین 0/96 ت��ا 1/2 متغیر بوده و 
نشان دهنده ی ش��رایط نیمه احیایي در زمان رس��وب گذاري سازند سردر در 
 Pr/Ph بخش هاي مورد مطالعه اس��ت. در نمونه ی برش حوض دوراه، نسبت
برابر 1/2 است که نشان دهنده ی وجود شرایط اکسیدي در زمان رسوب گذاري 
سازند شیشتو در این برش است. این مقدار Pr/Ph را نمي توان به درجات باالي 
بلوغ نس��بت داد؛ چراکه با افزایش بلوغ، این نسبت که تا اندازه اي تحت تأثیر 
سنگ ماسهاسي شیلي است کم مي شود. چراکه در رسوبات کربناته این نسبت 
کمتر یا برابر با یک بوده و در توالي هاي ش��یلي مقدار آن بیش��تر اس��ت ]5[. 
Pr/Ph<1 در نمونه ی برش کال س��ردر، سبب ایجاد شرایطی احیایي و حفظ 

6  نمودار Pr/Ph در مقابل S29/S27   20R برای یک محیط احیایي–دریایي 
با حضور مواد آلي جلبکي
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8  نمودار ستاره اي براي نشان دادن انطباق ژنتیکي نمونه ها
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مناسب ماده ی آلي است.
نمودار Pr/n-C17 در مقابل Ph/n-C18 نشان مي دهد نمونه هاي مورد مطالعه 
از سازند شیشتو در محیط دریایي در شرایط نیمه احیایي قرار داشته و نمونه ها 

حفظ شدگي نسبتاً خوبي دارند )شکل-3( ]13[.
مقادیر نس��بت استران هاي منظم C29/C27 20R از 0/56 تا 1/3 متغیر است 
که در نمودار C29/C27 20R همراه با مقادیر نسبتاً کم Pr/Ph مي تواند بیانگر 
یک محیط رسوب گذاري با غلبه ی شرایط دریایي نسبتاً احیایي و مواد آلي 

با منشاء جلبکي و گیاهان عالي مشتق شده از خشکي باشد )شکل-6( ]14[.
 Dibenzothiophene/Phenanthrene  در نمونه هاي مورد مطالعه نسبت
بین 0/2 تا 0/27 و نس��بت Pristane/Phytane بین 0/97 تا 1/2 متغیر اس��ت. 
 Pristane/Phytane در مقابل Dibenzothiophene/Phenanthrene نمودار
نش��ان مي دهد که نمونه ه��ا در محدوده ی ش��یل هاي دریایي تا رس��وبات 

دریاچه اي فقیر از سولفات قرار گرفته اند )شکل-7( ]15[.
مقدار ضریب گاماسران در سازند شیشتو بسیار اندک )بین 0/09 تا 0/11(

است که نشان دهنده ی شوري نرمال در زمان رسوب گذاري است ]5[.
به منظ��ور تطابق ژنتیکي نمونه هاي مورد مطالعه توس��ط متغیرهاي حاصل از 
روش کروماتوگرافي گازي، از نمودار س��تاره اي اس��تفاده ش��ده است. در این 
 TAR و Pr/Ph، CPI نمودار که بر اس��اس متغیرهاي تفسیري نظیر نس��بت هاي
ترسیم ش��ده، تغییرات متغیرها در مواد آلي نزدیک به یکدیگر است؛ به جز در 
نمونه ی برش حوض دوراه، که مقدار TAR آن بیش��تر از نمونه ی دیگر بوده و 
نشان مي دهد سهم مواد خشکي آن بیشتر است. همچنین در این نمونه تحت تأثیر 
ترکیب سنگ ماسهاسي شیلي، مقدار Pr/Ph بیشتر از یک خواهد بود )شکل-8(.

در نمونه ی س��نگي برش کال سردر، TAR برابر 0/1 و بیانگر حکم فرمایي 
شرایط دریایي بر محیط رسوب گذاري این نمونه است. همچنین در این نمونه 
اس��تران هاي نرمال C27، بیش��ترین فراواني را دارند که تأییدی بر این مطلب 
است. بر اساس آنالیزهاي کروماتوگرافي گازي بخش اشباع بیتومن استخراج 
شده از نمونه ی، سطحي برش کال سردر، گسترش کلي آلکان هاي نرمال از 

C12 تا C33 بوده و بیش��ترین فراواني مربوط به C15 تا C18 است که نمودار آن 

یک کوهانه است. این مطلب بیانگر بلوغ نسبتاً زیاد این نمونه بوده و فراواني 
آلکان هاي نرمال زیر  C20 نشان دهنده ی آن است که بیتومن مورد مطالعه متعلق 

به سنگ منشاء دریایي با ماده ی آلي نوع جلبکي است )شکل-9، باال( ]5[.
در نمونه ی برش حوض دوراه، مقدار  TAR برابر 0/53 اس��ت. همچنین 
نمونه، نش��ان دهنده ی وجود مواد آلي خشکي و دریایي با فراواني مواد آلي 
خش��کي اس��ت. نمودار کروماتوگرام گازي بخش اشباع نمونه ی سطحي 
برش حوض دوراه، فراواني آلکان هاي نرمال از C13 تا C35 را نش��ان مي دهد 
که بیش��ترین فراواني را مي ت��وان در محدوده ی C15 تا C19 مش��اهده نمود. 
همچنین نمودار دوکوهانه ی مذکور نش��ان مي دهد که داش��تن آلکان هاي 
نرمال س��نگین C27-C31 مي تواند به دلیل زیادی مواد آلي مش��تق از جلبک 
کلني بوتریوکوکوس یا سهم واکس هاي مشتق از گیاهان خشکي باشد. اما 
با توجه به اینکه جلبک بوتریوکوکوس نش��ان دهنده ی محدوده ی سنّي بعد 
از ژوراسیک بوده و سّن نمونه ي مورد مطالعه قدیمي تر از ژوراسیک است. 
بنابراین وجود آلکان هاي نرمال سنگین C27-C31 را به زیادی سهم واکس هاي 
مش��تق از گیاهان خشکي نسبت مي دهیم )شکل-9، پایین( ]5[. همچنین در 
نمونه ی مذکور مقدار اس��تران نرمال C29 بیش��ترین مقدار است و بعد از آن 
C27 بیش��ترین فراواني را دارد که این مطلب نشان دهنده ی فراوانی مواد آلي 

خشکي در این برش است.
بر اس��اس نس��بت هاي ژئوش��یمي و بایومارکري GC وGC-MS شامل 
الگ��وي  و   C29/C27 20R اس��تران  و   Pr/Ph،TAR ، Pr/nC17، Ph/nC18

کروماتوگرام ها، کروژن هاي مولد موجود در سازند شیشتو در محیط دریایي 
در شرایط نیمه احیایي با حفظ شدگي نس��بتاً خوب تا متوسط، ته نشین شده 
است. منشاء ماده ی آلي موجود در نمونه هاي مورد مطالعه، ترکیبي از ماده ی 

آلي جلبکي با منشاء دریایي و مواد آلي قاره اي است.
در نمونه هاي سازند شیشتو نسبت استران C28/C29 20R که بین 0/5 تا 0/76 
متغیر اس��ت به خوبي س��ّن پالئوزوئیک باالیی را براي نمونه ها نشان مي دهد 
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]16[. این مقادیر همچنین مي توانند تا اندازه اي بیانگر حضور داینوفالژله ها یا 
کوکولیتوفرها در ترکیب مواد آلي باشند.

نتيجه گيري
 محتواي کل کربن آلي )TOC( سازند شیشتو با میانگین 1/2 درصد وزني 
بیانگر آن است که سازند شیشتو )به عنوان یکي از سنگ هاي منشاء خوب در 

ناحیه ی طبس( مقدار ماده ی آلي خوبي محسوب مي شود.
 در حال حاضر کروژن هاي موجود در این سازند بسیار فقیر از هیدروژن 
و از نوع III و IV بوده و تنها پتانسیل گاززایي دارند. وجود این نوع کروژن ها 
مي تواند نش��ان از اکسیداسیون شدید مواد آلي در رخنمون سطحي یا حین 
رسوب گذاري و غلبه ی مواد تخریب شده ی حاصل از سازندهاي قدیمي تر 

باشد.
 بر اس��اس داده هاي ژئوشیمي مولکولي، بخش��ي از کروژن هاي موجود 

در س��ازند شیشتو مخلوطي از کروژن هاي نوع II و III است. با توجه به این 
داده ها، اغلب مواد آلي منش��اء جلبکي داش��ته، مي توانند ک��روژن نوع II را 
تولید کنند و بعضي مواد هم از گیاهان خش��کي مشتق شده اند که مي توانند 
تولیدکننده ی کروژن نوع III باشند. بنابراین داده های مذکور نشان دهنده ی 

کروژن هاي مولد سازند شیشتو هستند.
 بر اس��اس داده ه��اي Tmax قابل قبول، مقادیر ش��دت انعکاس ویترینیت، 
داده هاي ژئوشیمي مولکولي و شاخص هاي بلوغ بیومارکري، سازند شیشتو 
در ناحی��ه ی طبس از لحاظ بلوغ حرارت��ي در محدوده ی پنجره نفتي تا اوج 

)پیک( پنجره ی نفتي قرار دارند.
 بر اس��اس داده هاي ژئوشیمي و متغیرهاي بایومارکري، نمونه ها در یک 
محیط دریایي و در ش��رایط نیمه احیایي با حفظ شدگي نسبتاً خوب ته نشین 
شده اند و ماده ی آلي موجود در نمونه ها ترکیبي از مواد آلي جلبکي با منشاء 

دریایي و واکس هاي مشتق از مواد قاره اي )گیاهان عالي( است.


