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 مقدمه 
امروزه ژئوشيمي نفت به عنوان يك علم بنيادي براى بهبود بازده اكتشاف 
ــتفاده از تئوري ها و  ــال هاي اخير  با اس ــود. در س و توليد به كار گرفته مى  ش
ــايل مربوط به سنگ منشأ،   ــيميايي ، بسياري از مس روش هاي مختلف ژئوش
ــت [1]. به طور عام در  ــورد مطالعه قرار گرفته اس ــرت و تجمع نفت م مهاج
ــده اسـت كه روش هاى ژئوشيمي به شكل  صنايع نفتي اين نكته پذيرفته ش
قابل توجه ، شـانس موفقيت در اكتشافات نفتي را  افزايش مي دهند [2]. يكى 
از شروط اساسي  تشكيل و تجمع هيدروكربن در يك مخزن زير زمينى، وجود 
سنگ  منشأ با وسعت  و ضخامت  كافي و نيز پختگي  الزم است. هم چنين يكى 
ــتفاده در مطالعات ژئوشيميايى، دستگاه راك ايوال  از مهم ترين ابزار مورد اس
مى باشد كه در مقياسى بسيار وسيع براى اكتشاف نفت و گاز در حوضه هاى 
رسوبى سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است [3]. دستگاه راك ايوال 6 
ــه كار مى رود، در  ــأ احتمالي ب ــنگ  منش كه  براى تعيين خصوصيات يك س
ــد و در سال  ــركت Vinci Technology شناخته ش ــط ش ــال1996 توس س
1998 به وسيله Lafargue  و همكارانش به طور كامل معرفي  گرديد. در اين 
ــتگاه از يك برنامه افزايش  دما در محيط بدون اكسيژن استفاده مي شود.  دس
ــامل،  ــأ ش ــنگ  منش ــمندي از خصوصيات س ــتگاه پارامترهاي ارزش اين دس
ــي از  هيدروكربن هاي  آزاد موجود در نمونه (پيك S1)، هيدروكربن هاي ناش
ــت  حرارتي  كروژن (پيكS2 )، شاخص  حرارتي  ماده  آلي (Tmax)، مقدار  شكس
 ،(OI)10ــيژن ــاخص  اكس ــاخص  هيدروژن9(HI)، ش كل  ماده  آلي (TOC)،  ش
شاخص تـوليـــد11(PI) و درصــدكــربن كــاني12(MinC) را ارايه مي دهد.   
ــنگ منشأ را كه  ــه مرحله اصلي ارزيابي س به كمك  اين پارامترها  مي توان س

ارزيابى پتانسيل توليد هيدروكربن و مقايسه ژئوشيميايى 
سازند هاى كژدمى و پابده در ميدان نفتى گچساران

دكتر بهرام عليزاده2  دانشگاه شهيد چمران اهوازعبدالفياض عزيزى1  دانشجوى كارشناسى ارشد زمين شناسى نفت، دانشگاه شهيد چمران اهواز
فريد تژه4  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايرانسيد حسين حسينى3  دانشگاه شهيد چمران اهواز

خيراهللا نورايى نژاد5  دانشجوى كارشناسى ارشد زمين شناسى نفت، دانشگاه شهيد چمران اهواز

ــيم داده هاي حاصل از پيروليز  راك ايوال 6 6،  ــيميايى قرار گرفته اند. ترس ــاران مورد ارزيابى ژئوش ــازند هاى كژدمي و پابده در ميدان نفتي گچس در اين مطالعه، س
 Tmax ــيل هيدروكربن زايي باال مي باشند. رسم دياگرام انديس هيدروژن در مقابل ــت كه اين سازندها با مقادير باالي 7TOC و Tmax، داراي پتانس ــان دهنده اين اس نش
نيز براي نمونه هاي مورد مطالعه نشان داد كه سازند هاى ياد شده كروژن نوع II دارند. هم چنين ترسيم نمودار تغييرات S1+S2 در برابر TOC نيز بيانگر اين است كه 
سازندهاى كژدمى و پابده غالباً داراي پتانسيل هيدروكربن زايي خوب و عالى هستند. ميزان S1/TOC   باالى 0/1 در نمودار اسميت، نشان از توانايى باالى نفت زايى 
ــواد روغنى (در حين حفارى) تأييد  ــل TOC براى نمونه ها، عدم آلودگى آن ها را به نفت خام و م ــيم پارامتر S1 در مقاب ــب نمونه ها دارد. هم چنين ترس ــق مناس و عم

مى نمايد. در نهايت مي توان نتيجه گرفت كه نمونه هاى كژدمى و پابده در اين ميدان داراى پتانسيل  توليد هيدروكربن8 باال مى باشند.

ميدان نفتى گچساران، كژدمى، پابده، راك ايوال6، كروژن، پتانسيل توليد هيدروكربنواژه هاي كليدي

ــخص كرد  ــن مقدار، نوع و بلوغ حرارتي ماده آلى، مش ــت از: تعيي عبارت اس
[3,4]. شاخص بلوغ حرارتي ماده  آلي (Tmax)، تحت تأثير عمق تدفين، شيب 
ــر بزرگ تر از 0/2 درصد  ــوع  كروژن بوده و براي مقادي ــي و نيز ن زمين گرماي
ــراى آناليز خرده هاى حاصل از  ــد [5]. در اين مطالعه ب TOC معتبر مي باش
ــنگ منشأهاى احتمالى ميدان نفتى گچساران، از دستگاه ياد شده  حفارى س
ــتفاده از  نتايج آن، به ارزيابى  ــعى شده  است كه با اس ــتفاده گرديده  و س اس
ــه ژئوشيميايى سازند هاى كژدمى و پابده پرداخته  شود تا در نهايت  و مقايس
ــخيص داد كه احتمال سنگ منشأ بودن كدام سازند در اين ميدان  بتوان تش

بيش تر است.  
 

1. موقعيت جغرافيايي و مشخصات كلى ميدان نفتي گچساران
ــرقى اهواز و  ــاران تقريباً در 220 كيلومترى جنوب ش      ميدان نفتى گچس
ــمال خليج فارس و در يك گروه پيوسته  از سازندهاى كربناتى  65 كيلومترى ش
بنگستان و آسمارى كه داراى شكستگى هاى فراوان مى باشند، قرار دارد (شكل1).

اين ميدان نفتى يك چين تاقديسى بزرگ است كه بر اساس آخرين منحنى 
ــته نقشه منحنى هاى هم تراز زير زمينى آن، تقريباً 68 كيلومتر طول و بين 5  بس

1 Azizi.fayaz@gmail.com 7 Total Organic Carbon
2 Bahramalizadeh@gmail.com 8 Hydrocarbon generation potential
3 Hosseini@scu.ac.ir 9 Hydrogen Index
4 Ftezheh@niocexp.ir 10 Oxygen Index
5 Kh.nuraei@gmail.com 11 Production Index 
6 Rock Eval6 Pyrolysis 12 Mineral Carbon   

چكيده
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تا 9 كيلومتر عرض دارد. اساساً توليد اين ميدان از سازند آسمارى است. در سال 
1924، حفارى دو چاه 1و2 در ساختمان گچساران به صورت هم زمان شروع شد. 
ــن دو چاه در فارس پايينى و به ترتيب در اعماق 1055 و 1343 مترى، بدون  اي

نفوذ به سنگ آهك آسمارى تكميل شدند [6].
ــرق، يكى از  ــمال غرب- جنوب ش ــاران با محور ش ــس نامتقارن گچس تاقدي
ــاختمان هاى جنوب غرب ايران است. درباره ابعاد اين تاقديس بايد  بزرگ ترين س
ــمال غربى (ساختمان ليشتر) حتى به  ــد كه عرض آن در منتهى اليه ش يادآور ش

12 كيلومتر نيز مى رسد [7].

2.  روش تحقيق
ــارى مربوط به چاه  ــر در مجموع، 25 نمونه خرده حف ــه حاض در مطالع
ــرار گرفتند.  ــز راك ايوال ق ــورد آناليز پيرولي ــاران م ــدان نفتى گچس 55 مي
ــنگ  ــازند هاى كژدمى و پابده بوده و به عنوان س ــن نمونه ها مربوط به س اي
ــدند. بدين منظور مقدار 50 تا 70 ميلي  گرم  ــأ هاى احتمالى ارزيابى ش منش
ــتگاه پيروليز راك ايوال 6 آناليز  ــده و نمونه هاتوسط دس از هر نمونه، آماده ش
ــوع كروژن، ميزان بلوغ  ــدند. بدين ترتيب مقدار كل كربن آلي (TOC)، ن ش
ــي گرديد. در جدول 1 اطالعات  ــا و پارامترهاي ديگر هر نمونه بررس نمونه ه
ــده  است. از پارامترهاي مهم محاسبه  حاصل از پيروليز اين نمونه ها آورده ش
شده توسط اين دستگاه كه در اين مطالعه نيز مورد استفاده قرار گرفته است، 

مي توان به موارد ذيل اشاره كرد [3]:  
S1 .1: نمايانگر مقدار هيدروكربن آزاد است كه در دماي C °300 تبخير شده 
و با واحد ميلي گرم هيدروكربن در هر گرم سنگ (mg HC/g Rock) بيان مي شود. 
S2 .2: نمايانگر مقدار هيدروكربن و تركيبات اكسيژن داري است كه بين دماي 
300 تا C °650 در اثر شكست حرارتى كروژن و تركيبات سنگين تر مانند رزين ها13 
و آسفالتن ها14 آزاد مي شوند. پيك S2 در واقع همان پتانسيل موجود در نمونه سنگ 
است كه  با واحد ميلي گرم هيدروكربن در هر گرم سنگ (mg HC/g Rock) تعريف 

مي شود. 
ــانتيگراد  ــيژن داري كه در دماي 400 درجه س ــر تركيبات اكس S3 .3: بيانگ
ــا واحد ميلي گرم CO2 در هر  ــده و گاز CO2 آزاد مى كنند. پيك S3 ب ــه ش تجزي

گرم  سنگ (mg CO2/g Rock)  بيان مي شود.

ــت كه در آن، پيك S2 به بيشينه خود مي رسد. اين دما  Tmax .4: دمايي اس
پارامترى مهم براى ارزيابي بلوغ حرارتي نمونه هاى سنگ منشأ نيز مى باشد.

.S2/TOC عبارتست از نسبت :(HI) 5. شاخص هيدروژن
ــبتS1/(S1+S2) مي باشد و بيانگر ميزان  6. شـاخص توليد (PI): حاصل نس

زايش هيدروكربن است.

3.  بحث و بررسى
ــه مواد  ــتگي نمونه ها ب ــدم آغش ــراى اطمينان از ع ــق ب ــن تحقي در اي
ــد؛ چرا كه آلودگى نمونه ها به  ــتفاده  ش هيدروكربني از نمودار S1/TOC اس
ــته و موجب  ــتگاه راك ايوال تأثير بدى گذاش مواد نفتى بر نتايج پيروليز دس
تفسير نادرست داده هاى به دست آمده مى  گردد. در اين نمودار، مقادير باالي 
ــان دهنده آغشتگي نمونه ها به مواد نفتى  S1 در برابر مقادير پايين TOC نش

 1/5 ، (S1/TOC)ــوده، حداكثر اين ميزان ــت. در نمونه هاى غيرآل نابرجا15 اس
مى باشد كه در حقيقت همان شيب خط مرزى در نمودار است. 

1  موقعيت جغرافيايى ميدان گچساران (با تغييرات از نقشه هاى 
متعلق به شركت ملى نفت ايران)

13 Resin 
14 Asphaltene 
15 Nonindigenous hydrocarbon   

 Well Formation Depth(m) S1 S2 Tmax TOC
GS#55 PABDEH 2038 1/7 3/91 436 0/96
GS#55 PABDEH 2044 1/49 3/54 437 1
GS#55 PABDEH 2051 1/44 6/81 435 1/82
GS#55 PABDEH 2065 1/81 12/94 437 3/43
GS#55 PABDEH 2074 1/2 6/75 437 1/88
GS#55 PABDEH 2086 1/27 10/34 440 2/69
GS#55 PABDEH 2095 1/41 7/16 438 1/99
GS#55 PABDEH 2095/5 1/63 7/91 440 2/1
GS#55 KAZHDOMI 3278 0/05 1/53 441 0/75
GS#55 KAZHDOMI 3295 0/52 2/5 441 1/09
GS#55 KAZHDOMI 3354 1/29 7/77 443 2/84
GS#55 KAZHDOMI 3400 1/11 2/79 443 1/3
GS#55 KAZHDOMI 3411 0/93 2/52 443 1/28
GS#55 KAZHDOMI 3424 2 3/82 444 1/37
GS#55 KAZHDOMI 3430 0/73 3/18 443 1/32
GS#55 KAZHDOMI 3437 0/84 1/44 444 1/19
GS#55 KAZHDOMI 3449 0/78 2/39 442 1/03
GS#55 KAZHDOMI 3459 1/46 2/92 443 1/34
GS#55 KAZHDOMI 3473 0/78 2/21 439 1/04
GS#55 KAZHDOMI 3483 0/59 2/6 442 1/24
GS#55 KAZHDOMI 3497/5 1/05 3/01 443 1/39
GS#55 KAZHDOMI 3498 1/16 3/07 444 1/33
GS#55 KAZHDOMI 3506 0/57 2/44 442 1/01
GS#55 KAZHDOMI 3531 1/85 3/05 442 1/26
GS#55 KAZHDOMI 3537 1 2/8 445 1/32

 1   تعدادى از مهم ترين پارامترهاى حاصل از پيروليز توسط دستگاه راك ايوال6
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 Tmax در برابر (HI) 4  نمودار تغييرات شاخص هيدروژن

 TOC در برابر S2 5  نمودار تغييرات

 TOC در برابر S1 [٨]2  نمودار تغييرات

 TOC در برابر (S1+S2)[٩]3  نمودار تغييرات

ــده اند و  ــار آلودگى نفتى ش ــاالى اين خط، دچ ــاى ب ــن نمونه ه بنابراي
هيدروكربن نابرجا دارند [8]. نمودار تغييرات S1 در برابر TOC، عدم آلودگى 
ــان مى دهد (شكل 2)؛ بنابراين  ــى را نش هيدروكربنى نمونه هاى مورد بررس
ــه هيدروكربن موجود در نمونه ها از نوع برجا16 بوده  مى توان نتيجه گرفت ك

و قابل تفسير مى باشد. 
براى تعيين توان و پتانسيل هيدروكربن زايى سازندهاى مورد مطالعه از 
نمودار تغييرات S1+S2 در برابر TOC استفاده شد [9]. اين نمودار (شكل 3) 
نشان مى دهد كه سازندهاى كژدمى و پابده با داشتن مقادير باالى  S1، S2 و 
TOC، براى توليد هيدروكربن، خوب تا عالى هستند. با توجه به اين دياگرام 
ــازند كژدمى و  و چگونگى توزيع نمونه  ها در آن، مى توان با احتمال زياد، س

پابده را سنگ منشأهاى ميدان نفتى گچساران معرفى كرد. 
 براى پى بردن به نوع كروژن موجود در سازند ها از نمودار تغييرات HI در 
ــتفاده شده است (شكل 4). موقعيت نمونه ها بر روى اين نمودار  برابر Tmax اس
 III تا II ــان مي دهد كه در سازند كژدمى و پابده، تيپ كروژن ها بين نوع نش
ــد. از اين رو اين سازندها از لحاظ نوع  ــت؛ البته نوع II غالب مي باش متغير اس

ــتند. نتايج ياد شده را مي توان از ترسيم  كروژن توانايى توليد نفت را دارا هس
نمودار تغييرات S2 در برابر TOC نيز به روشني مشاهده كرد (شكل 5). 

ــوغ نمونه ها، نمودار  ــي و تعيين ميزان بل ــه منظور ورود به پنجره نفت ب
ــاخص توليد (PI)  در  مقابل Tmax رسم گرديد (شكل 6). تمام نمونه هاي  ش
ــرار گرفتند، به ويژه در  ــازند در زون اصلي توليد نفت ق ــه هر دو س ــوط ب مرب
ــا و ورود به پنجره نفتى17  ــازند كژدمى، بلوغ نمونه ه نمونه هاى مربوط به س

بيش تر مشاهده گرديد. 
     در سال 1994، اسميت18  نمودار S1/TOC را در بـرابر عمق معرفى 
ــت كه در آن تـراوش  ــرد اين نمودار، تعييـن عمقي اس ــكل7). كارب كرد (ش
نـفت از يك سنگ  منشأ آغاز مي شود. همان طور كه انتظار مي رود با افزايش 
ــود. اين روند تا هنگامي كه زايش نفت آغاز گردد،  عمق، مقدار S1 زياد مي ش

ادامه مي يابد.

16 Indigenous hydrocarbon
17 Oil Window 
18 Smith  
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ــان داد، هنگامي كه تراوش نفت از سنگ منشأ آغاز مي شـود،  اسميت نش
ــبت S1/TOC بين 0/1تا 0/2 باشد. به عبارت ديگر نسبت كم تر از 0/1  بـايد نس
ــنگ در هر مرحله از بلوغ هم كه باشد، نمي تواند  ــان دهنده اين است كه س نش
ــد [8]. استفاده از اين  ــد، هر چند كه گاز توليد كرده باش نفت توليد كرده باش
ــاً در تمامى نمونه ها  ــان داد كه تقريب ــودار براي نمونه هاي مورد مطالعه نش نم
نسبت S1/TOC بيش تر از 0/1 است و همه آن ها در عمقي قرار دارند كه شرايط 
الزم براي زايش نفت را دارا مي باشند. با بررسي وضعيت بلوغ نمونه ها مي توان 
ــكل 6).  ــي برد كه در چه مرحله اي از زايش نفت قرار دارند (ش ــه اين نكته پ ب
هم چنين مشاهده گرديد كه نمونه هاى مربوط به سازند كژدمى بيش ترين عمق 
را در بين نمونه ها دارا هستند و اين امر دليل محكمى براى مشاهده بيش ترين 

بلوغ در سازند كژدمى نسبت به سازند  پابده است (شكل 6).

Tmax در برابر (PI) 6   نمودار شاخص توليد

7    نمودار  S1/TOC در برابر عمق نمونه ها 

  نتيجه گيرى 
ــأهاى احتمالى ميدان  ــنگ منش ــن مطالعه نمونه هاى مربوط به س 1- در اي
ــند، با استفاده از  ــازند هاى كژدمى و پابده مي باش ــامل س ــاران كه ش نفتى گچس

دستگاه راك ايوال 6 پيروليز شدند.
ــى نمونه ها به مواد  ــراى حصول اطمينان از عدم آلودگ ــداى كار ب 2- در ابت
ــاهده گرديد كه تمامى  ــد و مش ــتفاده ش نفتى از نمودار S1 در مقابل TOC اس

نمونه ها هيدروكربن برجا دارند و دچار آلودگى نفتى نشده اند.
ــازند هاى كژدمى و پابده وارد پنجره  ــان داد كه س 3- نتايج پيروليز نش
ــيده اند كه البته بلوغ سازند كژدمى بيش  ــده اند و به بلوغ كافى رس نفتى ش

از پابده است.
ــميت نشان داد كه نمونه هاى هر دو سازند به عمق الزم براى  4- نمودار اس
توليد نفت رسيده اند و در اين ميان، نمونه هاى مربوط به سازند كژدمى بيش ترين 

عمق را دارا بودند؛ در نتيجه براى توليد نفت به بيش ترين بلوغ رسيده اند.
ــاخص هيدروژن (HI) در  ــاى S2 در برابر TOC و هم چنين ش 5- نمودار ه
ــازند تركيبى از نوع II و III است و  ــان دادند كه كروژن هر دو س برابر Tmax نش

در هر دو سازند كروژن نوع II غالب مى باشد.
6- در نهايت با توجه به موارد گفته شده مي توان نتيجه گرفت كه در اين ميدان، 
احتمال سنگ منشأ بودن هر دو سازند وجود دارد و با توجه به اين كه پتانسيل توليد 

هيدروكربن سازند كژدمى باالتر است، حايز اهميت بيش ترى مى باشد.
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