مقاالت علمي  -پژوهشی

 ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ) (TOCﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﺸﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/2درﺻﺪ وزﻧﻲ

ارزيابي ژئوشيميايي و توان هيدروكربنزايي سازند شيشتو (دونين بااليي تا
كربنيفر زيرين) در ناحيهی طبس ،ايران ﻣﻲﺷﻮد.
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 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮوژنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ از ﻫﻴﺪروژن و از
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دانشگاه تهران
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مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران

رﺧﻨﻤﻮن ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﺣﻴﻦ رﺳﻮبﮔﺬاري و ﻏﻠﺒﻪي ﻣﻮاد ﺗﺨﺮﻳﺐﺷﺪهي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳ
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میانگین  21میليگرم هیدروکربن بر گرم کربن آلي اس��ت .بر اس��اس این دادهها در حال حاضر کروژنهاي موجود در این س��ازند بسیار فقیر از هیدروژن
بوده و از لحاظ ترکیب شیمیایي بیشتر معادل کروژن نوع  IVهستند .از لحاظ بلوغ حرارتي ،بر اساس مقادیر  Tmaxقابلاعتماد ،مقادیر انعکاس ویترینیت و
ﺷﻴﺸﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ،سازند شیشتو در حال حاضر در
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ﺷﺪت
ﺮ
ﻳ
ﻣﻘﺎد
،
ﻗﺒﻮل
ﻗﺎﺑﻞ
T
ي
ﻫﺎ
داده
اﺳﺎس
ﺑﺮ

max
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محدودهی پنجرهی نفتي قرار دارد و بالغ اس��ت .بر اس��اس نسبتهاي ژئوشیمي و بایومارکري  GCو  GC-MSشامل (
محیطدردریایي
اس��ت
نوعﺑﻴ IIو III
کروژن
،
،
،
ش��رایطﻟﺤﺎظ ﺑﻠﻮغ ﺣ
ﻧﺎﺣﻴﻪويدرﻃﺒﺲ از
درﻴﺸﺘﻮ
که ﺷ
ﺳﺎزﻧﺪ
ﻮﻣﺎرﻛﺮي،
هايﺑﻠﻮغ
ﻫﺎي
) ،کروژنهاي مولد موجود در س��ازند شیش��تو مخلوطي ﺷازﺎﺧﺺ
ً
ترکیبي ،مادهی آلي جلبکي با
مطالعهی
نمونههاي
موجود
ﻗﺮار دارﻧﺪ.
مورد ﻧﻔﺘﻲ
ﭘﻨﺠﺮهي
درﭘﻴﻚ(
اوج )
آليﻲ ﺗﺎ
نیمهاحیایي با حفظش��دگي نس��بتا خوب تا متوسط تهنشین شده است .منشاء مادهی ﻧﻔﺘ
منشاء دریایي و مواد آلي قارهاي ميباشد .این سازند در محیطهاي زیرسطحي ناحیهی طبس در حال تولید هیدروکربن است.

ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪهي ﻛﺮوژن ﻧﻮع  IIIﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دادهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي

 ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺎﻳﻮﻣﺎرﻛﺮي ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺤ

ارزیابي ژئوشیمیایي سنگ منشاء ،سازند شیشتو،
مرکزيﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻮب ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﺎدهي آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ایرانﺷﺪﮔﻲ
طبس،ﺣﻔﻆ
یﻳﻲ ﺑﺎ
ناحیهﻴﺎ
دونین-کربنیفر،ﻴﻤﻪاﺣ
ﻧ

آﻟﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء درﻳﺎﻳﻲ و واﻛﺲﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻮاد ﻗﺎرهاي )ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ(

مقدمه

ارزیابي ژئوش��یمیایي س��نگهاي منش��اء احتمالي در ناحیههاي نفتي ،از
دیدگاه مطالعات اکتش��افي اهمیت زیادي دارد .در ناحیهی طبس ،رسوبات
پالئوزوئیک رخسارههاي آلي سازند شیشتو (دونین باالیي تا کربنیفر زیرین)
بهعنوان رس��وبات س��نگ منش��اء در ناحیهی طبس درنظر گرفته ميش��ود
(شکل )1-که تاکنون مطالعهی جامعي روي آنها انجام نشده و ضروری است
اطالعات کاملتري از رخسارههاي آلي این سازند بهدست آید .در این مطالعه
تالش ش��ده با ارزیابيهاي ژئوشیمیایي ،خصوصیات مادهی آلي پراکنده در
رخس��ارههاي آلي سازند مورد مطالعه از لحاظ نوع ،کیفیت ،منشاء و محیط
رسوبگذاري در ناحیهی طبس تعیین گردد.
 -1جايگاه زمينساختي ناحيهی طبس

ساختار کنوني ناحیهی طبس بهشکل یک گرابن در اثر راندگي کوههاي
شتري بهس��مت غرب و کوههاي کلمرد بهسمت شرق در یک فاز فشارشي
از ترش��یري میاني تا کواترنر پیش��ین ش��کل گرفته و بدین جهت آنرا یک
ناحیهی فروافتادهی فشارشي مينامند [ .]1ناحیهی طبس توسط رسوبات قرمز
رنگ نئوژن و انباشتههاي کویري کواترنر پر شده است .رخنمونهاي تقریباً
*نویسندهی عهدهدار مکاتبات )(Nasrinfallah230@yahoo.com
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 1نقشهی زمینشناسی و موقعیت رخنمونهاي سطحي برداشت شده در
رشته كوه شتري (به ترتیب  :Aكال سردر و  :Bحوض دوراه)

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

افقي ژوراس��يک پس��ين در جنوب آن و حفاريهاي اکتشافي نشان ميدهد و از مادهی غيرفراری (فاز ساکن) که معموالً پليمری آلي است پوشيده شده
که اين کف��ه در حدود  600متر پايينافتادگ��ي دارد [ .]2بلوک طبس مانند است .فاز ساکن براي برش اشباع ميتواند ديمتيلپليسيکلوهگزان (OV-1,
ساير قسمتهاي ايران تکامل خود را در زمان پالئوزوييک و از يک پالتفرم  SE-30, DB-1, DB-5و يا معادل آنها) بوده و براي برش آروماتيک مخلوط
کربناتهی کمعمق (سازند نيور) در سيلورين آغاز کرده و با کاهش سطح آب  50درصدي فنيل و  50درصدي متيلپليسيکلوهگزان باشد .گاز حامل (فاز
دريا طي دونين پيشين ،به يک سکوي آواري (سازند پادها) تبديل شده است .سيال) نيز ميتواند هليوم يا هيدروژن باشد .از مخلوط هوا و هيدروژن نيز براي
مجموع اين دو سازند در ناحيهی مذکور گروه گوشکمر را تشکيل ميدهد .آشکارگر  FIDاستفاده ميشود.
س��پس شرايط کام ً
ال احيايي برقرار شده در زمان دونين مياني (سازند سيبزار)
همچنين آناليز كروماتوگرافي گازي–طيفس��نج جرمي در آزمايشگاه
تا ابتداي فرازنين (سازند بهرام) ،تا ابتداي کربونيفر پسين (سازند شيشتو) ادامه ژئوش��يمي هامبل در انگلس��تان و با استفاده از دس��تگاه (GC-MS, Agilent
داشته (گروه ازبک کوه) و باالآمدگي در اواخر کربونيفر ،تمامی ناحيه را به  )5973MSD (1X-6980انجام ش��ده اس��ت .براي انجام اي��ن آناليز ،مقدار
رژيمی قارهاي تبديل کرده است (سازند سردر) [.]3
معيني (معموالً کمتر از  0/1ميکروليتر) از يک برش هيدروکربني اش��باع يا
آروماتيک توسط يک سرنگ به داخل ستون مویین تزريق ميشود .نمونهی
تزريق شده در داخل ستون تبديل به بخار شده و با گاز حامل خنثي (معموالً
 -2روشهاي مطالعه
بهمنظ��ور ارزيابي ت��وان هيدروکربنزاي��ي نمونهها ،از دس��تگاه پيروليز هليوم يا هيدروژن) مخلوط ميش��ود .بخار متشکل از نمونه و گاز حامل ،در
راک-اوال 6اس��تفاده ش��ده اس��ت .اين آناليز بهروش  Basicکه در ارزيابي داخل ستون شروع به حرکت ميکند .قطر داخلي ستون مورد استفاده ،معموالً
معمول سنگهاي منشاء استفاده ميشود انتخاب شده است .جهت مطالعهی  0/2-0/25ميليمتر و طول آن 60متر بوده و سطح داخلي آن با غشایي 0/25
انعکاس ويترينيت با استفاده از ميکروسکوپ دومنظوره (عبوري و انعکاسي) ميکرومتري از يک مايع غيرفرار (فاز ساکن) پوشيده شده است .هر کدام از
مدل  Zeiss Axioplan IIبهکمک عدس��ي ش��يء با بزرگنمايي  50برابر ،اجزاي ترکيب در حين حرکت از ميان ستون ،بسته به تمايل خود به هر کدام
مقاطع توسط ميکروسکوپ بررسي ش��دند .آناليز كروماتوگرافي گازي در از دو فاز ساکن و سيال ،بهطور متوالي با فاز ساکن واکنش داده ،به فاز سيال
آزمايشگاه ژئوشيمي هامبل در انگلستان و با استفاده از دستگاه ( GC Aglientبرگشته و درنهايت پـس از مدت معينی از ميان ستون عبور ميکنند [.]5
تعداد  20نمونهی س��طحي از سازند شيش��تو جهت پيروليز راک-اوال،6
 6890, with FID (1Xانجام شده است .دستگاه کروماتوگراف گازي از يک
ﺷﻜﻞ  -1ﻧﻘﺸﻪي زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﺧﻨﻤﻮنﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺷﺘﺮي )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ:
س��تون کروماتوگرافي مويين قابلانعطاف از جنس شيشه يا سيليس گداخته تعداد  6نمونه براي مطالعات انعکاس ويترينيت ،و تعداد  2نمونه براي مطالعات
 :Aﻛﺎل ﺳﺮدر و  :Bﺣﻮض دوراه(
بهطول  60متر و بهقطر داخلي حدودا ً  0/2-0/25ميليمتر س��اخته شده است .کروماتوگراف��ي گازي و کروماتوگرافي گازي-طيفس��نج جرمي انتخاب
س��طح داخلي ستون توسط اليهی نازکي بهضخامت حدودا ً  0/25ميکرومتر شدهاند.
 -3نتايج و بحث

 -1-3بلوغ حرارتي

در اغلب موارد بهعلت اکسيداس��يون نمونهها و مقادير بس��يار اندک ،S2
نميتوان به دادههاي  Tmaxاعتماد کرد .اما ميتوان مقادير قابلقبول  Tmaxچند

ﺗﻌﻴﻴﻦها .در
کروژن نمونه
تعيين بلوغ و
 HI/Tبراي
 2نم��ودار
ﺷﻜﻞ-2max
نمودارﻛﺮوژن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ .در اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ  Tmaxﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل در
اين ﻧﻮع
ﺑﻠﻮغ و
HI/Tنوعﺑﺮاي
ﻧﻤﻮدار max

مقادي��ر  Tmaxقابلقب��ول در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت .مقادي��ر Tmaxدر
اﻧﺪك S2
 Pr/nc17ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺳﺮدر ﺑﻪﻋﻠﺖ
ﺑﺮش ﻛﺎل
ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﺸﺘﻮ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎدﻳﺮ  Tmaxدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
 Ph/nc18ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
در -3
ﺷﮑﻞ
س��ردر بهعلت مقادير اندک S2
نمونههاي س��ازند شيشتو در برش کال
 3نمودار  Pr/hC17درمقابل  Ph/nC18در نمونههای مورد مطالعه
نيستﻧﻴﺴﺖ
قبولﻗﺒﻮل
قابلﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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نمونه را بررسي نمود .از جملهی آنها نمونههاي بسيار بالغ شيل سياه قاعدهاي را نش��ان ميدهد .اين مقادير حاکي از آن است که فاز اصلي زايش نفت فرا
گروه شمشک در برش طزره (البرز خاوري) است که مقادير  Tmaxدر برخي رسيده يا طی شده است [.]6
ب��ا افزايش بلوغ ،نس��بت ( 20S/(20S+20Rدر اس��تران نرم��ال  C29نيز از
از اين نمونهها از موارد غيرعادي بوده و از جدول دادهها حذف ش��ده اس��ت
[ .]4مقادير  Tmaxهم در س��ازند شيشتو در برش کال سردر قابلقبول نيستند و صفر تا  0/5تقريباً در محدودهی  0/52تا  0/55افزايش مييابد .مقدار نس��بت
نميتوان براي تعيين بلوغ از آنها اس��تفاده کرد .مقدار  Tmaxقابلقبول نمونهها ( 20S/(20S+20Rدر اس��تران نرم��ال  C29در نمونهها برابر  0/46اس��ت كه
در برش حوض دوراه از  438تا  442oCمتغير است و با ميانگينی برابر ،439 oCنش��اندهندهی بلوغ زیاد نمونههاس��ت [ .]7نمودار نس��بت ايزومريزاس��يون
بلوغ نمونهها را در اواسط پنجره نفتي نشان ميدهد .موقعيت کروژن نمونهها هموهوپان  C32و اس��تران  C29محدودهی ابتدا ت��ا اوج (پيک) زايش نفت را
در نمودار  HI/Tmaxنشان ميدهد که نمونهها بلوغ زیادی دارند (شکل .)2-در براي نمونهها نشان ميدهد (شکل.)4-
با افزايش بلوغ از صفر تا  0/7تقريباً معادل محدودهی  0/67تا  ،0/71نسبت
اين نمودار مقادير  Tmaxقابلقبول درنظر گرفته شدهاند.
بر اس��اس ميانگين مقدار انعکاس ويترينيت ( )Roک��ه برابر با  0/7درصد ( ββ/(ββ+ααدر اس��تران نرمال  C29افزايش مييابد .بهنظر ميرسد اين متغیر
است ،نمونههاي مورد مطالعه در محدودهی اواسط پنجرهی نفتي قرار دارد که تا اندازهاي مستقل از منش��اء مادهی آلي باشد .عواملی مانند سنگماسهاسي
با توجه به ضخامت سازند و نحوهی برداشت نمونهها ،انحراف از معيار دادهها سنگهاي منشاء (حضور ژيپس ،نمک و غيره در ترکيب ماتريکس سنگ)
زیاد است و نميتوان کام ً
ال به آنها اعتماد کرد.
بر اين نس��بت تأثيرگذارند [ .]7نسبت ( ββ/(ββ+ααدر استران نرمال  C29بين
بر اساس نتايج کروماتوگرافي مايع ،در نمونههاي مورد مطالعه ،ترکيبات  0/55تا  0/59است که بر اين اساس نمونهها بالغ هستند.
هيدروکربن��ي بين  52/4تا  70/4درصد و ترکيب��ات قطبي بين  29/2تا 47/3
نسبت  Mor/C30 Hopاز  0/8در بيتومن نابالغ تا  0/05در سنگهاي منشاء
درصد متغير اس��ت .نمونهها با داش��تن مقادير زیاد ترکيبات هيدروکربني و بالغ کاه��ش مييابد .نوع مادهی آلي و محيط رس��وبگذاري بر مقدار اين
مقادير متوسط ترکيبات قطبي بلوغ نسبتاً زیادی دارند.
نسبت مؤثرند [ .]6در نمونههاي مورد مطالعه اين نسبت در محدودهی  0/1تا
در نمونهه��اي مورد مطالعه نس��بت  Pr/n-C17بين  0/66تا  0/76و نس��بت  0/12متغير بوده و نشاندهندهی بلوغ زیاد نمونههاست.
نس��بت دياستران به اس��تران در محدودهی مرحلهی ابتدايي بلوغ تا ابتداي
 Ph/n-C18بين  0/65تا 0/75متغير است .نمودار  Pr/n-C17در مقابل Ph/n-C18
مرحل��هی پاياني بلوغ قابلاس��تفاده اس��ت .اين نس��بت براي تعيي��ن بلوغ و
بلوغ زیاد اين نمونهها را نشان ميدهد (شکل.)3-
مقدار  CPIدر نمونهها بين  1تا  1/02متغير بوده و نش��اندهندهی بلوغ زیاد سنگماسهاس��ي (کربنات يا آواري) س��نگهاي منش��اء اس��تفاده ميشود.
ش��اخص نفتهاي مشتق از سنگهاي منش��اء غني از رس ،زیاد بودن نسبت
نمونههاست [.]5
مقدار نسبت ( 22S/(22S+22Rدر هوموهوپان  C32با افزايش بلوغ از صفر دياستران به استران است [ .]8نسبت دياستران به استران در نمونهی برش کال
ت��ا  0/6تقريباً معادل محدودهی  0/57ت��ا  0/62افزايش مييابد .نمونههايي با سردر  0/53است که بر اين اساس نمونه بالغ ميباشد .اما نمونهی برش حوض
ﻣﻮﺭﺩ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
Ph/nc18
ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ
مقدار  ،0/76ظاهرا ً بیش��تر از نسبت نمونهی ديگر است؛ در حالي که
دوراه با
ﺩﺭحالي كه
اند .در
زايي نش��ده
Pr/nc17پنجرهی نفت
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭهنوز وارد
ﺷﮑﻞبين 0/5-3تا 0/54
مقادير
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در مقادير بين  0/57و  ،0/62نمونهها به فاز اصلي زايش نفت رس��يده يا آنرا بهنظر ميرسد اين اختالف ناش��ي از زیاد بودن محتواي رس موجود در اين
طي کردهاند .اين نسبت براي نمونههاي مورد مطالعه مقادير بين  0/58تا  0/59نمونه باشد.

ﺷﮑﻞ -4ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻳﺰﻭﻣﺮﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﻤﻮﻫﻮﭘﺎﻥ  C32ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻥ
استران منظم
Cو
هموهوپان
29
32
ﻣﻨﻈﻢ C294
براي ﻣﺤﺪﻭﺩﻩي ﺍﻭﺝ
ﻣﻨﺸﺎء Cﮐﻪ
ﻫﺎﻱ
ﺳﻨﮓ
ايزومريزاسيونﺑﻠﻮﻍ
نسبت ﺗﻌﻴﻴﻦ
نمودارﺑﺮﺍﻱ
نيز
را
نفت
زايش
(پیک)
اوج
ی
ه
محدود
که
منشاء
هاي
گ
سن
بلوغ
تعيين
ﺷﮑﻞ  -5ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  S1+S2 /TOCﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟ
ﺯﺍﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ
 5نمودار  S1+S2 / TOCدر نمونههای مورد مطالعه
براي نمونهها نشان ميدهد
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نس��بت ( Ts/(Ts+Tmدر بيتومنهاي مورد مطالعه تغييرات  0/55تا  0/59را
بهنمايش ميگذارد .با توجه به تشابه تقريبی رخسارهی آلي اين رسوبات ،مقادير
نسبتاً يکسان اين نسبت تا اندازهاي بيانگر بلوغ حرارتي يکسان آنهاست [.]9
مقادير ش��اخص  MDRبين  3/55تا  4/07متغير است .بلوغ حرارتي تعيين
شده بر اين اساس با استفاده از رابطهی1-در محدودهی  Roبين  0/77تا 0/81
قرار ميگيرد که تأييدی بر ساير متغیرهاي بلوغ است [.]10
ب��ر اس��اس مقادي��ر  Tmaxقابلاعتم��اد ،مقادي��ر انع��کاس ويترينيت و
،
بهوي��ژه نس��بتهاي ژئوش��يمي مولکولي ش��امل
و ،MDR
،
،
در حال حاضر سازند شيشتو در برشهاي رخنمون يافته در محدودهی پنجرهی
نفتي قرار داشته و بالغ است.
دادهه��اي ژئوش��يمي مولکول��ي و بايومارکري در مقايس��ه ب��ا دادههاي
راک-اوال و دادهه��اي انعکاس ويترينيت بهوي��ژه در مورد نمونههاي مورد
مطالعه اعتبار بيشتري دارند .بنابراین بلوغ حرارتي بهعنوان مبناي تخمين درنظر
گرفته شده است.

هستند و تنها پتانسيل گاززايي دارند.
پتانسيل زايش نمونهها ( )S1+S2از  0/02تا  2/46ميليگرم هيدروکربن بر
گرم سنگ متغير بوده و نشان ميدهد نمونهها توان هيدروکربنزايي ضعيفي
دارند (شکل.]11[ )5-
بر اساس دادههاي  HI-Tmaxسازند شيشتو حاوي کروژنهاي نوع  IIIو IV
است که این مطلب نشاندهندهی مشارکت بيشتر مواد مشتق شده از خشکي،
اکسيداسيون ش��ديد مواد آلي در رخنمون سطحي يا حين رسوبگذاري و
غلبهی مواد تخريبشدهی سازندهاي قديميتر است .اما نمودار  Pr/n-C17در
مقابل  Ph/n-C18نشان میدهد که بخشي از کروژن سازند شيشتو از نوع II/III
اس��ت (شکل .)3-با توجه به دادههاي ژئوشيمي مولکولي ،مواد آلي با منشاء
جلبکي ميتوانند کروژن نوع  IIتوليد کنند .بعضي مواد که از گياهان خشکي
مشتق شدهاند هم ميتوانند توليدکنندهی کروژن نوع  IIIباشند .بنابراين نمودار
 Pr/n-C17در مقابل  Ph/n-C18نشاندهندهی کروژن مولد سازند شيشتو است.
 -3-3منشاء و محيط رسوبگذاري

بهطور کلي نسبتهاي  Pr/Ph>1بيانگر محيط اکسيدي و  Pr/Ph<1بيانگر
محيط احيايي در هنگام رسوبگذاري مواد آلي است [.]12
در نمونهه��اي مورد مطالعه نس��بت  Pr/Phبين  0/96ت��ا  1/2متغير بوده و
نشاندهندهی ش��رايط نيمهاحيايي در زمان رس��وبگذاري سازند سردر در
 -2-3مقدار ،نوع و پتانسيل هيدروکربنزايي مادهی آلي
مقدار  TOCدر نمونههاي س��ازند شيش��تو از  0/48ت��ا  2/36درصد وزني بخشهاي مورد مطالعه اس��ت .در نمونهی برش حوض دوراه ،نسبت Pr/Ph
متغير است .بهطور ميانگين مقدار کربن آلي حدود  1/2درصد وزني است که برابر  1/2است كه نشاندهندهی وجود شرايط اكسيدي در زمان رسوبگذاري
نشاندهندهی يک سنگ منشاء خوب است [ .]10با توجه به مقادير خيلي کم سازند شيشتو در اين برش است .اين مقدار  Pr/Phرا نميتوان به درجات باالي
 ،S1اين مقدار  TOCميتواند حاصل مواد تخريبشدهی سازندهاي قديميتر بلوغ نس��بت داد؛ چراکه با افزايش بلوغ ،اين نسبت که تا اندازهاي تحتتأثير
باشد .در سازند شيشتو مقدار  HIاز  2تا  138ميليگرم در هر گرم کربن آلي سنگماسهاسي شيلي است کم ميشود .چراکه در رسوبات کربناته اين نسبت
متغير اس��ت .بر این اس��اس در حال حاضر کروژنهاي موجود در اين سازند کمتر يا برابر با یک بوده و در تواليهاي ش��يلي مقدار آن بيش��تر اس��ت [.]5
نمونهی برش کال س��ردر ،سبب ايجاد شرايطی احيايي و حفظ
ﻣﻮﺭﺩ Pr/Ph<1در
نوع IV
کروژن
بيشتر معادل
فقير از هيدروژن بوده ،از لحاظ
ترکيبS1+S
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ
شيمياييﺩﺭ
ﺷﮑﻞ  -5ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 2 /TOC

ﺷﮑﻞ  -7ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻱﺑﻨﺰﻭﺗﻴﻮﻓﻦ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﻘﺎﺑﻞيک محيط
ﺩﺭ S29/S27برای
20RPr/Ph
 Pr/Phدر مقابل
ﺷﮑﻞ  6 -6نمودار
احيايي–دريايي ﺑﺮﺍی
C29/C27 20R
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
با حضور مواد آلي جلبکي
ﺍﺣﻴﺎﻳﻲ–ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﺟﻠﺒﮑﻲ

ﻴﻂنسبت ديبنزوتيوفن به فنانتران در مقابل نسبت پريستان به
نمودار
ﻳﮏ 7ﻣﺤ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺳﻮﺏﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺎﺩﻩي
ﺟﻬﺖ
ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ
مادهی آلي
ﻓﻴﺘﺎﻥگذاري
ﺑﻪ محيط رسوب
جهت تعيين
فيتان
ﺁﻟﻲ
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 C12تا  C33بوده و بيش��ترين فراواني مربوط به  C15تا  C18است که نمودار آن
مناسب مادهی آلي است.
نمودار  Pr/n-C17در مقابل  Ph/n-C18نشان ميدهد نمونههاي مورد مطالعه يک کوهانه است .اين مطلب بيانگر بلوغ نسبتاً زیاد اين نمونه بوده و فراواني
از سازند شيشتو در محيط دريايي در شرايط نيمهاحيايي قرار داشته و نمونهها آلکانهاي نرمال زير  C20نشاندهندهی آن است که بيتومن مورد مطالعه متعلق
به سنگ منشاء دريايي با مادهی آلي نوع جلبکي است (شکل ،9-باال) [.]5
حفظشدگي نسبتاً خوبي دارند (شکل.]13[ )3-
مقادير نس��بت استرانهاي منظم  C29/C27 20Rاز  0/56تا  1/3متغير است
در نمونهی برش حوض دوراه ،مقدار  TARبرابر  0/53اس��ت .همچنین
که در نمودار  C29/C27 20Rهمراه با مقادير نسبتاً کم  Pr/Phميتواند بيانگر نمونه ،نش��اندهندهی وجود مواد آلي خشكي و دريايي با فراواني مواد آلي
يک محيط رسوبگذاري با غلبهی شرايط دريايي نسبتاً احيايي و مواد آلي خش��كي اس��ت .نمودار كروماتوگرام گازي بخش اشباع نمونهی سطحي
با منشاء جلبکي و گياهان عالي مشتق شده از خشکي باشد (شکل .]14[ )6-برش حوض دوراه ،فراواني آلکانهاي نرمال از  C13تا  C35را نش��ان ميدهد
در نمونههاي مورد مطالعه نسبت  Dibenzothiophene/Phenanthreneكه بيش��ترين فراواني را ميت��وان در محدودهی  C15تا  C19مش��اهده نمود.
بين  0/2تا  0/27و نس��بت  Pristane/Phytaneبین  0/97تا  1/2متغير اس��ت .همچنين نمودار دوکوهانهی مذکور نش��ان ميدهد که داش��تن آلکانهاي
نمودار  Dibenzothiophene/Phenanthreneدر مقابل  Pristane/Phytaneنرمال س��نگين  C27-C31ميتواند بهدلیل زیادی مواد آلي مش��تق از جلبک
نش��ان ميدهد که نمونهه��ا در محدودهی ش��يلهاي دريايي تا رس��وبات کلني بوتريوکوکوس يا سهم واکسهاي مشتق از گياهان خشکي باشد .اما
با توجه به اينکه جلبک بوتريوکوکوس نش��اندهندهی محدودهی سن ّي بعد
درياچهاي فقير از سولفات قرار گرفتهاند (شکل.]15[ )7-
سن نمونهي مورد مطالعه قديميتر از ژوراسيک است.
مقدار ضريب گاماسران در سازند شيشتو بسيار اندك (بين  0/09تا  )0/11از ژوراسيک بوده و ّ
بنابراين وجود آلکانهاي نرمال سنگين  C27-C31را به زیادی سهم واکسهاي
است که نشاندهندهی شوري نرمال در زمان رسوبگذاري است [.]5
بهمنظ��ور تطابق ژنتيکي نمونههاي مورد مطالعه توس��ط متغیرهاي حاصل از مش��تق از گياهان خشکي نسبت ميدهيم (شکل ،9-پايين) [ .]5همچنين در
روش کروماتوگرافي گازي ،از نمودار س��تارهاي اس��تفاده ش��ده است .در اين نمونهی مذکور مقدار اس��تران نرمال  C29بيش��ترين مقدار است و بعد از آن
نمودار که بر اس��اس متغیرهاي تفسيري نظير نس��بتهاي  Pr/Ph، CPIو  C27 TARبيش��ترين فراواني را دارد که این مطلب نشاندهندهی فراوانی مواد آلي
ترسيم ش��ده ،تغييرات متغیرها در مواد آلي نزديک به یکدیگر است؛ بهجز در خشکي در اين برش است.
نمونهی برش حوض دوراه ،که مقدار  TARآن بیش��تر از نمونهی ديگر بوده و
بر اس��اس نس��بتهاي ژئوش��يمي و بايومارکري  GCو GC-MSشامل
نشان ميدهد سهم مواد خشکي آن بيشتر است .همچنين در اين نمونه تحت تأثير  Pr/Ph،TAR ، Pr/nC17، Ph/nC18و اس��تران  C29/C27 20Rو الگ��وي
ترکيب سنگماسهاسي شيلي ،مقدار  Pr/Phبیشتر از یک خواهد بود (شکل .)8-کروماتوگرامها ،کروژنهاي مولد موجود در سازند شيشتو در محيط دريايي
در نمونهی س��نگي برش کال سردرTAR ،برابر  0/1و بيانگر حکمفرمايي در شرايط نيمهاحيايي با حفظشدگي نس��بتاً خوب تا متوسط ،تهنشين شده
شرايط دريايي بر محيط رسوبگذاري اين نمونه است .همچنين در اين نمونه است .منشاء مادهی آلي موجود در نمونههاي مورد مطالعه ،تركيبي از مادهی
جلبكي با ﺩﺭ
ﻓﻨﺎﻧﺘﺮﺍﻥ
ﺑﻨﺰﻭﺗﻴﻮﻓﻦ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
اس��ترانهايﺷﮑﻞ
ﻣﻘﺎﺑﻞو مواد آلي قارهاي است.
منشاء دريايي
مطلب آلي
ﻧﺴﺒﺖدارندﺩﻱکه تأييدی بر اين
فراواني را
نرمال  ،-C727بيش��ترين
ﻣﺎﺩﻩ
ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺭﺳﻮﺏ
ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻓﻴﺘﺎﻥ
ﭘﺮﻳﺴﺘﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ
شيشتوينسبت استران  C28/C29 20Rکه بين  0/5تا 0/76
استخراج
ﺟﻬﺖ بيتومن
بخش اشباع
ﺑﻪ گازي
كروماتوگرافي
آناليزهاي
است .بر اساس
سازند
نمونههاي
ﻣﺤﻴﻂ در
ﺁﻟﻲ
س��ن پالئوزوئيک باالیی را براي نمونهها نشان ميدهد
شده از نمونهی ،سطحي برش کال سردر ،گسترش كلي آلكانهاي نرمال از متغير اس��ت بهخوبي ّ
Shishto Fm. Kale Sardar Section

Shishto
Hoz Dorah section
Shishto Fm. Hoz
Dorah Fm.
Section

ﺷﻜﻞ -9ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮامﻫﺎي ﮔﺎزي در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪ ﺷﻴﺸﺘﻮ در ﺑﺮشﻫﺎي ﻛﺎل ﺳﺮدر و ﺣﻮض دو راه

ﺷﻜﻞ  -8ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎرهاي ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اﻧﻄﺒﺎق ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
 8نمودار ستارهاي براي نشان دادن انطباق ژنتيکي نمونهها
Shishto Fm. Kale Sardar section
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سردر و حوض دو راه
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1394  تیرماه/ 124  شماره ی/ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز-ماهنامه علمی

 با توجه به اين. استIII  وII در س��ازند شيشتو مخلوطي از کروژنهاي نوع
 راII  ميتوانند ک��روژن نوع، اغلب مواد آلي منش��اء جلبکي داش��ته،دادهها
توليد کنند و بعضي مواد هم از گياهان خش��کي مشتق شدهاند که ميتوانند
 بنابراين دادههای مذکور نشاندهندهی. باشندIII توليدکنندهی کروژن نوع
.کروژنهاي مولد سازند شيشتو هستند
، مقادير ش��دت انعکاس ويترينيت، قابلقبولTmax بر اس��اس دادهه��اي
 سازند شيشتو،دادههاي ژئوشيمي مولکولي و شاخصهاي بلوغ بيومارکري
در ناحی��هی طبس از لحاظ بلوغ حرارت��ي در محدودهی پنجره نفتي تا اوج
.(پیک) پنجرهی نفتي قرار دارند
 نمونهها در يک،بر اس��اس دادههاي ژئوشيمي و متغیرهاي بايومارکري
محيط دريايي و در ش��رايط نيمهاحيايي با حفظشدگي نسبتاً خوب تهنشين
شدهاند و مادهی آلي موجود در نمونهها تركيبي از مواد آلي جلبکي با منشاء
.دريايي و واکسهاي مشتق از مواد قارهاي (گياهان عالي) است

 اين مقادير همچنين ميتوانند تا اندازهاي بيانگر حضور داينوفالژلهها يا.]16[
.کوکوليتوفرها در ترکيب مواد آلي باشند
نتيجهگيري

 درصد وزني1/2 ) سازند شيشتو با ميانگينTOC( محتواي کل کربن آلي
بيانگر آن است که سازند شيشتو (بهعنوان يکي از سنگهاي منشاء خوب در
.ناحیهی طبس) مقدار مادهی آلي خوبي محسوب ميشود
در حال حاضر کروژنهاي موجود در اين سازند بسيار فقير از هيدروژن
 وجود اين نوع کروژنها. بوده و تنها پتانسيل گاززايي دارندIV  وIII و از نوع
ميتواند نش��ان از اکسيداسيون شديد مواد آلي در رخنمون سطحي يا حين
رسوبگذاري و غلبهی مواد تخريبشدهی حاصل از سازندهاي قديميتر
.باشد
 بخش��ي از کروژنهاي موجود،بر اس��اس دادههاي ژئوشيمي مولکولي
پا نویس ها

1.
2.
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