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امروزه ژئوشیمی نفت به عنوان یک علم بنیادی جهت بهبود 
بازده اکتشاف و تولید به کار گرفته می شود. یکی از مهمترین 
دستگاه  ژئوشیمیایی،  مطالعات  در  استفاده  مورد  ابزارهای 
اکتشاف  برای  وسیع  بسیار  مقیاسی  در  که  باشد  می  راك اول 
نفت و گاز در حوضه های رسوبی سراسر جهان مورد استفاده 
در  را  ذي قیمتی  اطالعات  دستگاه  این  است]1[.  گرفته  قرار 
بالقوه  توان  آلی،  مواد  نوع   ،)TOC(آلی خصوص کل کربن 
منطقه  زیستی  رخساره ی  آلی،  ماده  حرارتی  تحول  بالفعل،  و 
مورد مطالعه، وضعیت محیط نهشتگی از لحاظ شرایط اکسیدان 
ارائه  منشأ  از سنگ  هیدروکربن  مهاجرت  همچنین  و  احیاء  و 

می نماید]2[. 
قابل  تعریف جونز، رخساره آلی یک زیر مجموعه  بر اساس 
ویژگی  براساس  که  است  معین  چینه ای  واحدهای  از   رسم 
اجزای آلی آن، بدون در نظر گرفتن جنبه های غیر آلی رسوب، 
با  می شود]3[.  داده  تشخیص  آن  مجاور  زیر مجموعه های  از 
استفاده از مطالعه رخساره های آلی می توان پیش بینی های الزم 

را در مورد محل و نوع هیدروکربن تجمع یافته انجام داد]4[.
دیدگاه  از  گرو  سازند  رسوبی  محیط  بررسی  مورد  در 
ژئوشیمی آلی به ویژه در نواحی مورد مطالعه، کارهای تحقیقی 
شده،  انجام  آنچه  و  است  نگرفته  صورت  زیادی  پژوهشی  و 

بررسی  به  کلی  به صورت  غالباً  بلکه  نبوده  خاص  به صورت 
ژئوشیمیایي و آنالیز نمونه هایی از سازند گرو در قالب مطالعاتی 
افتادگی دزفول و لرستان پرداخته شده است]8[ جامع در فرو 

محیط  بررسی  جهت  مطالعه  این  در  به همین منظور   .]5[]6[]7[
چاه های  در  آن  مقایسه  و  گرو  سازند  آلی(  رسوبی )رخساره 
M1، M2 و D1 ، دستگاه پیرولیز راك اول 6 که آخرین نسل 

این دستگاه می باشد، مورد استفاده قرار گرفت.

1- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه و چینه شناسی سازند گرو
 M1، در ناحیه فروافتادگی دزفول شمالی و چاه هاي D1 چاه

M2 در ناحیه جنوب غربی لرستان قرار دارد )شکل-1(.
در یک نگاه کلی، سازند گرو در محل برش الگو از تناوب 
سیاه رنگ  شیل های  با  رادیولردار  سیاه  ُرسی  بسیار  آهک های 
شده  تشکیل  بلمنیت دار  و  آمونیت  چرتی  و  پیریتی  بیتومن دار 
بیشتر شیلی  این سازند  مرکزی  لرستان  در  در هر حال،  است. 
است. ولی در فروافتادگی دزفول، سنگ آهک بیشتر است. مرز 
پایینی سازند گرو بیشتر به رسوبات تبخیری هیث و گوتیناست. 
مرز باالیی آن بسیار متغیر است. گرو می تواند در زیر سازندهای 

مختلفی مانند ایالم و حتی سازند فهلیان قرار گیرد]9[.

مطالعــه محیــط رســوبی ســازند گــرو )کرتاســه زيريــن( بــا اســتفاده از داده های 
ژئوشــیمیايی در نواحــی لرســتان و دزفــول شــمالی، جنوب غــرب ايــران

 ابراهیم پیرمراديان*  دانشگاه آزاد اسالمی- واحد تهران شمال | محمود معماريانی  پژوهشگاه صنعت نفت | فريد تژه  
شركت ملی نفت ايران |

هدف از این مطالعه بررسی محیط رسوبی سازند گرو با استفاده از داده های ژئوشیمیایی در چاه های 
M1، M2 واقع در جنوب غربی لرستان و چاه  D1در فروافتادگی دزفول شمالی است. بدین منظور 
تعداد 55 نمونه سنگ منشأ گرو توسط دستگاه راك اول6 مورد آنالیز قرار گرفتند. در این مطالعه با 
کمک روش پیرولیزی و مقادیر TOC، Tmax و S2 حاصل از این روش، محیط رسوبی سازند مورد 
اشاره به دو بخش A و B تفکیک شد. بخش A برخالف بخش  Bکه داراي TOC و S2 پایین تر 
است، توان تولید هیدروکربن بیشتری دارد و مرتبط با زمان پیشروی دریاست. نمودار تغییرات HI در 
برابر Tmax  نشان می دهد که محتوای کروژن این سازند دارای پراکندگی وسیعی است و عمدتاً 
دارای کروژن نوع II/III می باشد. مجموع این مطالعات نشان می دهد که شرایط رسوب گذاری سازند 
گرو یکنواخت نبوده است. بر طبق نمودار HI در برابر OI و نیز نمودار HI در برابر TOC، گسترش 
رخساره سازند گرو در محدوده وسیعی قرار دارد و یکنواخت نبودن شرایط رسوب گذاری حوضه را 
نشان می دهد. همچنین براساس تغییرات محسوس HI نسبت به عمق می توان چندین دوره پیشروی و 
  TOCدر برابر HI پسروی دریا را در دوره رسوب گذاری سازند گرو مشاهده نمود. با توجه به نمودار
و شرایط رسوب گذاری، می توان نتیجه گیری نمود که سازند گرو در تولید نفت، به خوبی ایفای نقش 

نموده است. 
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2- روش مطالعه 
جهت انجام این مطالعه از 55 خرده حفاری1 حاصل از چاه های 
M1، M2 و D1 استفاده گردید. مقدار 50 تا 70 میلی گرم از هر 
نمونه هموژنیزه شده و سپس توسط دستگاه پیرولیز راك اول 6 
آنالیز و مقدار کل کربن آلی2، نوع کروژن، نوع رخساره آلی، 
نوع هیدروکربن های تولیدی و پارامترهای رسوبی مورد بررسی 
قرار گرفت. در جدول-1 میانگین اطالعات به دست آمده توسط 

این دستگاه بر روی نمونه های سازند گرو نشان داده شده است. 
این  این دستگاه که در  پارامترهای مهم محاسبه شده توسط  از 
مطالعه از آنها استفاده گردید، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
هیدروکربن زایی(،  )توان   S2 آزاد(،  هیدروکربن  )مقدار   S1
S3 )مقدار CO2 موجود در کروژن که در اثر شکست حرارتی 
از نمونه تولید می گردد(، TOC )مقدار کل کربن آلی موجود 
S2 حداکثر خود را نشان  Tmax )دمایی که پیک  در نمونه(، 
فوق شاخص  پارامترهای  از  استفاده  با  می توان  می دهد(، ضمناً 

اکسیژن  شاخص   ،  HI هیدروژن 
نمونه های   ، زایی  هیدروکربن  توان  شاخص   ،
پیرولیز  پژوهش  این  در  نمود]11[.  محاسبه  نیز  را  آنالیز  مورد 
گرفته  انجام  ایران  اکتشاف  مدیریت  شرکت  توسط  راك اول 

است.

3- بحث و بررسی 
بر اساس پارامترهای حاصل از نتایج به دست آمده، سازند گرو 
دارای دو بخش می باشد. بخش B مربوط به نمونه های چاه های 
بخش  این  که  است  لرستان  جنوب غربی  ناحیه  در   M1، M2
آن  پایینی  بخش  و  مارنی  آهک  غالباً  سنگ شناسی  داشتن  با 
بالغ تا فرابالغ قرار دارند.  شیلی و با Tmax باال در مرحله نسبتاً 
همچنین با دارا بودن میانگین TOC 1/32درصد و S2 ضعیف، 
 A بخش  است.   A بخش  از  کمتر  آنها  هیدروکربن زایی  توان 
است  شمالی  دزفول  درناحیه   D1 چاه  نمونه های  به  مربوط  که 
که از شیل و آهک مارنی با Tmax باال در ابتدای مرحله بلوغ 

1 | نقشه زمین شناسی 1:100000 دهلران ]10[.

1 | میانگین پارامترهای به دست آمده نمونه ها، توسط دستگاه راک اول6.
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حد  در  آن   S2 و  1/56درصد   TOC میانگین  و  داشته  قرار 
ضعیف تا خیلی خوب می باشد. این پارامترها حاکی از تشکیل 
B در هنگام پسروی دریا در یک محیط کم عمق  شدن بخش 
A در  با شرایط حفظ شدگی کم می باشد، در حالی که بخش 
محیط عمیق تر و احیایی با شرایط حفظ شدگی بهتر مواد آلی در 

حین پیشروی دریا تشکیل شده است. 
مطالعه  مورد  نمونه های  هیدروکربن زاییِ  توان  تعیین  جهت 
 TOC درصد  برابر   S1+S2 تغییرات3  نمودار  از  گرو،  سازند 
استفاده گردید )شکل-2(. این نمودار نشان می دهد که نمونه ها 
با داشتن یک محدوده وسیع از هر دو پارامتر فوق، دارای توان 
تغییرات  این  که  می باشند  خوب5  بسیار  تا  فقیر4  هیدروکربنی 
نشان می دهد  را  نبودن شرایط رسوب گذاری سازند  یکنواخت 
به طوری که در هنگام پسروی دریا سازند از مواد آلی قاره ای با 
توان تولیدی پایین تر برخوردار شده و در زمان پیشروی، محیط 

بهتر  با حفظ شدگی  عمیق تر و احیایی شده و مواد آلی دریایی 
رسوب نموده که دارای توان تولید هیدروکربنی باالیی می باشند. 
TOC نشان می دهد  S1+S2برابر  تغییرات مقادیر   به طور کلی 
که توان ذاتی سازند گرو، باال بوده و از توان هیدروکربن زایِی 

کافی برخوردار است )شکل-2(.
و  جونز  نمودارهاي  از  گرو  سازند  آلِی  رخساره  تعیین  برای 
تغییرات مقادیر HI در برابر TOC استفاده شد]14[ )شکل های-3 
 ،OI در برابر HI و 4(. در نمودار جونز بر اساس تغییرات مقادیر
محدوده رخساره های سازند مورد اشاره تعیین شده است، نکته 
قابل توجه در این نمودار این است که سازند گرو در محدوده ای 

متغیر از رخساره ها )D,CD, C, BC, B( قرار دارد.
شاید بتوان علت این امر را به متغیر بودن شرایط محیطی در زمان 
نهشته شدن این سازند نسبت داد. در شکل-3 رسوبات متعلق به 
رخساره B در محیط دریایی یا دریاچه ای نسبتاً احیایی تشکیل 
شده در حالی که رخساره های BC و  C نشانگر رسوبات فالت 
قاره و شیب قاره ای دوران مزوزوییک و ترشیاری بوده که در 
به  مربوط  رسوبات  همچنین  شده اند.  نهشته  قاره ای  حاشیه های 
کرده اند.  رسوب گذاری  قاره ای  نواحی  در   Dو  CD رخساره 
شکل-3  در  می شود.  دیده  نیز  گرو  رسوبات  در  حالتی  چنین 
آلی  ماده  تلفیق  بر  دلیلی  رخساره،  پنج  در  نمونه ها  پراکندگی 
دیده  نیز  شکل-4  در  نتیجه ای  چنین  است.  قاره ای  با  دریایی 

می شود]14[. 
همان طور که درتغییرات HI در برابر TOC مشاهده می گردد، 
به واسطه بلوغ باالی مواد آلی، کاهش تدریجی شاخص هیدروژن 
در نمونه های سازند گرو از سمت جنوب غربی یعنی چاه D1 در 
دزفول شمالی به سمت شمال شرقی یعنی چاه های M1، M2 در 
ناحیه جنوب غربی لرستان مشهود است و می توان گفت برخالف 
نمونه های گرو در چاه D1 که با روند رسوب گذاری در شرایط 

4 | نمودار تغییرات مقادیر TOC در برابر HI در نمونه های سازند گرو به منظور شناسایی 2 | نمودار توان هیدروکربن زایی )S1+S2( در مقابل TOC برای نمونه های سازند گرو ]12[.
شرایط محیط رسوب گذاری آن ]14[.

3 | نمــودار شــاخص هیــدروژن در مقابــل شــاخص اکســیژن جهــت تعییــن رخســاره آلــی موجــود 
در ســازند گــرو. ویژگی هــای محدوده هــای مشــخص شــده عبارتنــد از: A= محیط هــای دریاچــه ای 
ــا  ــی و ی ــای دریای ــی، B= محیط ه ــده احیای ــی پیش رون ــای دریای ــی، AB= محیط ه ــدیداً احیای ش
دریاچــه ای نســبتاً احیایــی، BC= محیط هــای دارای مــواد آلــی دریایــی و قــاره ای بــا رســوب گذاری 
نســبتاً اکســیدان، C= آب هــای اکســیدان بــا رســوب گذاری متوســط تــا ســریع در شــرایط نســبتاً 

احیایــی، CD= محیط هــای عمیــق دریایــی،  D= محیط هــای قــاره ای شــدیداً اکســیدان]13[.
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محیطی متفاوت و متغیر می باشند، روند رخساره آلی سازند گرو 
لرستان( در شرایط پسروی  )ناحیه   M1، M2به سمت چاه های
زمان  سازند  این  رسوبی  محیط  و شرایط  دریا رسوب کرده اند 
شاید  است.  نبوده  احیایی  کاماًل  محیط های  در  رسوب گذاری 
یکی از دالیلی که پختگی سازند گرو در این دو ناحیه )دراعماق 
را  می باشد  نفت زایی  پنجره  محدوده  در  متفاوت(  وپارامترهای 
تغییرات  و  رسوب گذاری  زمان  در  حوضه  شرایط  به  می توان 
محدوده  داشتن  با  گرو  سازند  که  داد  نسبت  رخساره  ناحیه ای 
متغیر، شواهد پیشروی و پسروی متعددی را در خود ثبت نموده 

است.
بر اساس نمودار تغییرات مقادیر HI در مقابل Tmax که برای 
است، کروژن  ترسیم شده  ]13[در شکل-5  نوع کروژن   تعیین 
این سازند غالباً از نوع II و III تعیین شد که کروژن نوع II آن 
 III نوع  بوده در حالی که  نشان دهنده مواد آلی محیط دریایی 

معرف مواد آلی منشأ گرفته از محیط قاره ای است.
چاه )در  یک  نمونه های  در  )شکل-6(   HI نمودار  همچنین 
افزایش  با  گرو  سازند  در   ]15[ چاه(  یک  متفاوت  عمق های 

عمق، پسروی و پیشروی های متناوبی را نشان داده که به صورت 
تغییرات محسوس HI در برابر عمق خود را نمایان می سازد، به 
طوری که در هنگام پیشروی دریا، سازند با عمیق شدن و هنگام 
پسروی با کم عمق شدن حوضه و در نتیجه ي آن، ته نشین شدن 

رسوبات قاره ای مقدار HI نیز کاهش می یابد.
به طور کلی نمونه های سازند گرو در چاه های M1، M2 )بخش

B( با داشتن مقادیر HI به طور متوسط پایین تر از نمونه های چاه 
می باشد  دارا  را  پایینی  هیدروکربن زایی  توان   ،)A )بخش   D1
)شکل-6(. با توجه به نمودار HI در برابر TOC ]16[ و بر اساس 
تولید  توانایی  سازند  این  رسوب گذاری،  شرایط  بودن  متغیر 
هیدروکربن هایی در محدوده وسیعی از گاز با کمی نفت، نفت 

خوب6 و نفت عالی را داراست)شکل-7(.

نتیجه گیری
مورد  نواحی  در  گرو  سازند  رسوب گذاری  محیط  بررسی 

مطالعه با استفاده از پیرولیز راك اول 6 نشان داد:
1- محیط رسوب گذاری این سازند به دو بخش، قابل تفکیک 
بوده که بخش B)مربوط به چاه های M1، M2( برخالف بخش 
A )مربوط به چاه D1(، با داشتن TOC و S2 پایین تر مربوط به 
محیط رسوب گذاری با عمق کمتر بوده و در زمان پسروی دریا 

تشکیل شده است.
2- بخش A در نتیجه پیشروی دریا و رسوب گذاری در محیط 
عمیق تر که نگه داری مواد آلی بهتر بوده، به وجود آمده است و 
تولید هیدروکربن در  از سنگ منشأ های مهم در  به عنوان یکی 

این ناحیه می توانسته نقش داشته باشد.
در  شده،  مطالعه  سازند  برای  شده  تعیین  کروژن های   -3
محدوده وسیعی از نوع II، III واقع شده که به علت متغیر بودن 
مواد  شدن  ته نشین  آن،  نتیجه ي  در  و  رسوبی  حوضه ی  شرایط 

5 | نمودار تصِحح شده ون کرولن )Van- Krevelen( )HI در مقابل Tmax( برای نمونه های سازند 
گرو به منظور تعیین نوع کروژن.

7 | نمودار HI به TOC برای تعیین نوع توان تولیدی ]17[.

6 | نمودار HI در مقابل عمق، نمونه های مطالعه شده سازند گرو. الف(  M-1. M-2 در ناحیه 
لرستان. ب( D1 در ناحیه دزفول شمالی.
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آلی مختلف می باشد. 
4- نمودار تغییرات HI در برابر TOC نیز نشان داده است که 
افزایش می  نیز  افزایش شاخص هیدروژن، مقدار کربن آلی  با 
یابد، این امر نشان دهنده حفظ شدن ماده آلی در شرایط احیایی 
است، به طوری که در مواد آلی سازند گرو تمایل به تولید نفت 

بیشتر از گاز است. 
 )D,CD,C,BC,B( 5-در مواد آلی سازند گرو با داشتن محدوده متغیر
با خشکی بوده که نشانگر شرایط  تلفیق ماده آلی دریایی  بر  دلیلی 

محیطی با پسروی و پیشروی های متعدد می باشد.
6- نمودار HI در برابر TOC نیز، یکسان نبودن شرایط رسوب 

گذاری در حوضه را تأیید می کند.

7- نمودار HI در مقابل عمق نیز نشان داد که با افزایش عمق 
تغییرات محسوسی در مقادیر HI دیده می شود که بر اثر متغیر 

بودن مواد آلی نهشته شده در سازند گرو به وجود آمده است. 
گرو  سازند  که  می دهد  نشان  مطالعات  این  8-مجموع 
رخساره )فاسیس( هموژن و یکسانی را از نظر محیط رسوبی در 
نواحی مورد مطالعه نداشته است. همچنین شرایط رسوب گذارِی 
سازند گرو یکنواخت نبوده و پسروی و پیشروی های متعددی در 

آن وجود داشته و به ثبت رسیده است.

1. Cutting
2. TOC
3. Genetic Potential= S1+S2

4. poor
5. very good
6. Good Oil
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