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بررسی و ارزیابی ژئوشیمیایی رسوبات پالئوزوئیک در ساختمان های 
دارنگ، کوه سیاه و زیره

     محمود معماریانی1، پژوهشگاه صنعت نفت  فریبرز محبی حسین آبادی *، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
فرید تژه2، مديريت اكتشاف شركت ملی نفت  

هــدف از انجــام ایــن مطالعــه مقایســه ی خصوصیــات مــواد آلــی میادیــن کوه ســیاه، زیــره و دارنــگ 
)واقــع در ناحیــه ی فــارس ســاحلی( بــا اســتفاده از متغیرهــای ژئوشــیمیایی اســت. از بیــن ســازندهای 
ــان، ســیاهو، زردکــوه، ایل بیــک،  ــی، ســازندهای فراق ــوان ســنگ منشــاء احتمال انتخــاب شــده به عن
نهشــته های اردویســین، نهشــته های کامبریــن و نهشــته های اینفراکامبریــن به عنــوان ســازندهای 
ــای  ــامل آنالیزه ــنگ، ش ــه ی س ــده روی نمون ــام ش ــات انج ــدند. مطالع ــاب ش ــه انتخ ــورد مطالع م
راک– اول و بیومارکرهاســت. از میــان ســنگ های منشــاء احتمالــی موجــود در منطقــه، ســازند 
فراقــان در میــدان کوه ســیاه از نظــر پتانســیل تولیــد ســنگ منشــاء، مناســب بــوده، کروژنــی از نــوع 
ــزان  ــر می ــازند از نظ ــن س ــای ای ــت و نمونه ه ــی اس ــی دریای ــا احیای ــکیل آنه ــط تش دوم دارد و محی
بلــوغ در مرحلــه ی کاتاژنــز قــرار دارنــد. پتانســیل ســنگ منشــاء ســازندهای دیگــر در میادیــن زیــره 
ــد.  ــی دارن ــی دریای ــط احیای ــوم و محی ــوع دوم و س ــروژن ن ــب ک ــوده و اغل ــف ب ــگ ضعی و دارن
مطالعــات انجــام شــده روی نمونه هــای مــواد آلــی میادیــن کوه ســیاه، زیــره و دارنــگ نشــان داد کــه 
ــا اینکــه  ــد )ی ــد و آلودگــی دارن ــرار گرفته ان ــی ق ــه روغن ــاری پای ــر گل حف ــا تحت تأثی ــن نمونه ه ای
   ،Tmaxــود ــث می ش ــر باع ــن ام ــده اند( و همی ــی ش ــث آلودگ ــد باع ــنگ مول ــی از س ــیاالت زایش س

ــد. TOC و HI حــد واقعــی را نشــان ندهن

اولیــن نقــش ژئوشــیمی از یک ســو اندازه گیــری کّمــی ترکیــب زمیــن 
و مــواد متشــکله ی آنســت و از ســوی دیگــر، کشــف قوانینــی اســت کــه 
توزیــع هــر یــک از مــواد را در زمیــن کنتــرل می کنــد. در ایــن تحقیــق 
پــس از مطالعــات اولیــه در مــورد میادیــن دارنــگ، کوه ســیاه و زیــره و 
رســوباتی کــه احتمــال ســنگ منشــاء بــودن آنهــا وجــود دارد )به ویــژه 
رســوبات پالئوزوئیــک، مثــل مطالعــات زمین شناســي، اطالعــات اولیــه 
حفــر  ســازندهاي  گزارش هــای  و  حفــاري  حیــن  گزارش هــای  از 
شــده، جمــع آوری نمونه هــا و مطالعــه ی مقدماتــی آنالیــز آنهــا( توســط 
دســتگاه راک-اول بررســی گردیــد. بــا تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل 
ویژگي هــاي فیزیکــي و شــیمیایي مــواد آلــی موجــود در ســنگ منشــاء 
ــی  ــار هیدروکربن ــات آث ــق خصوصی ــه ی تحقی ــد. در ادام ــخص ش مش
ســطحی یــا زیرســطحی در ناحیــه بررســی و با یکدیگــر مقایســه و تطابق 
ــن نقــاط اشــتراک، طبقه بنــدي  داده شــد. بررســي نمونه هــا جهــت یافت
ــوردار  ــي برخ ــت خاص ــا از اهمی ــی آنه ــوان نفت زای ــروژن و ت ــوع ک ن
اســت؛ چراکــه از نظــر کیفیــت ســنگ منشــاء و چگونگــي پراکندگــي 
آنهــا در الیه هــاي مختلــف ایــن میادیــن ســازند احتمالــی ســنگ مــادر 
ــه ی  ــه ی همه جانب ــرورت مطالع ــه ض ــه ب ــا توج ــردد. ب ــخص می گ مش
ــه  ــی و چ ــی و ژئوفیزیک ــاظ زمین شناس ــه از لح ــت و گاز چ ــن نف میادی

ــای  ــاس آزمایش ه ــر اس ــش ب ــن پژوه ــیمیایی،  در ای ــاظ ژئوش از لح
نمونه هــای  مقدماتــی  آنالیزهــای  طریــق  از  ژئوشــیمیایی  دقیــق 
ــن  ــل تعیی ــی مث ــرای اهداف ــاری، آنالیزهــای بیومارکــری ب خــرده ی حف
ــف،  ــای مختل ــت در الیه ه ــا نف ــت ب ــق نف ــازن، تطاب ــت مخ ــت نف کیفی
ــا ســنگ منشــاءهای  ــات نفــت ب ــق خصوصی ــدی نفت هــا و تطاب طبقه بن
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موقعیت میادین مورد مطالعه: A( میدان کوه سیاه B( میدان زیره 1
C( میدان دارنگ
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ــرای  ــه ای ب ــات پای ــت آوردن اطالع ــر به دس ــه مهم ت ــی و از هم احتمال
انجــام تحقیقــات بیشــتر توســط افــراد مختلــف در آینــده و جلب توجــه 
ــه شــده  ــدان درنظــر گرفت ــن می ــه توســعه ی ای مســئوالن و دســتگاه ها ب
اســت. مطالعــه ی جامــع روی ســنگ های منشــاء بــا اســتفاده از پیرولیــز 
راک-اول۶ در غــرب ناحیــه ی فــارس ســاحلی بــرای اولیــن بــار انجــام 
می شــود. در ایــن تحقیــق تــالش بــر آنســت کــه خصوصیــات موادآلــی 
چشــمه ی نفتــی بــا ســازند ســنگ مولــد در ناحیــه نیــز بــا یکدیگــر تطابق 
داده شــوند؛ از جملــه کارهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه به شــرح زیــر 

اســت:
آنالیزهــای ژئوشــیمیایی روی نمونه هــای ســازند مختلــف و نفــت مونــد 
واقــع در جنوب غــرب ایــران در ســال 13۷۶در پژوهشــگاه صنعــت 
اکتشــاف  پــروژه ی کازرون در 1389، همــکاری مدیریــت  نفــت، 

و دانشــگاه نانســی فرانســه، محاســبه و ســنگ منشــاء احتمالــی در 
دو طــرف گســل کازرون، پــروژه ی الرســتان در 2۰1۰، همــکاری 
مدیریــت اکتشــاف و GDF )شــرکت گاز فرانســه( در بلــوک تعریــف 

ــتان(. ــوک الرس ــه ی بل ــی ناحی ــتان )ارزیاب ــده ی الرس ش
سـازندهای فراقـان، سـیاهو، زردکـوه، ایل بیک، نهشـته های اردویسـین، 
به عنـوان سـازندهای  اینفراکامبریـن  نهشـته های  نهشـته های کامبریـن و 

مـورد مطالعـه انتخاب شـدند.

1- نتایج و بحث
1-1-  نتایج حاصل از آنالیزهای مقدماتی ژئوشیمیایی)راک- اول( 

سنگ های منشاء احتمالی
ــز  ــتگاه پیرولی ــط دس ــی توس ــاء احتمال ــنگ منش ــز روی س ــام آنالی انج

Well Name Formation
C13/
C14

C15/
C16

C17/
C18

C19/
C20

C21/
C22

C23/
C24

C25/
C26

C27/
C28

Pr/
Nc17

Ph/
Nc18

KuhSiah -1 (Faraghan Fm.) 0/81 1/15 1/3 1/44 1/19 1/11 1/29 1/61 0/4 0/45

ZIRREH-1 (llebek Fm.) 0/83 1/13 1/24 1/5 1/21 1/15 1/35 1/7 0/36 0/64

نتایج حاصل از آنالیزهای کروماتوگراف گازی ترکیبات اشباع در چاه های کوه سیاه-1 و زیره-21

Well .Name Formation %TOC Tmax S1 S2 HI

Kuh siah-1 Faraghan 1/49 436 4/11 6/25 419

ZIRREH-1 Faraghan 0/22 428 0/14 0/24 109

ZIRREH-1 Seyahou 0/41 423 0/58 0/82 200

ZIRREH-1 Zardkuh 0/57 437 0/58 0/74 130

ZIRREH-1 llebeyk 0/35 429 0/38 0/4 114

Darang-1 Faraghan 0/61 384 1/28 0/2 33

Darang-1 ______ 0/28 422 1/06 0/53 189

Darang-1 ______ 0/54 431 2/27 0/95 176

Darang-1 ______ 0/22 302 0/6 0/34 155

Darang-1 ______ 0/42 301 0/57 0/3 71

نتایج حاصل از آنالیز سنگ منشاء احتمالی توسط دستگاه پیرولیز راک-اول در چاه های کوه سیاه-1، زیره-1 و دارنگ-11
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شــد  انجــام  حفــاری  خــرده ی  نمونه هــای  روی  راک- اول۶ 
)جــدول- 1(. جهــت بررســی مولکولــی و تعییــن نــوع کــروژن از 
ــتفاده  ــی )Tmax( اس ــزان پختگ ــدروژن )HI( و می ــس هی ــای اندی متغیره

می شــود. رســم ایــن دو متغیــر در مقابــل هــم وضعیــت نمونه هــای 
ــی  ــد. منحن ــان می ده ــی رانش ــواد آل ــی م ــزان پختگ ــادر و می ــنگ م س
ــورد  ــازندهای م ــرای س ــده ب ــیم ش ــل Tmax ترس ــرات HI در مقاب تغیی
ــرای  ــوع دوم و ســوم ب ــده ی تلفیقــی از کروژن هــای ن مطالعــه تأییدکنن
ــان در  ــازند فراق ــده از س ــت ش ــای برداش ــز نمونه ه ــت. از آنالی آنهاس
ــه  ــیدن ب ــا رس ــده و ب ــوع دوم مشــخص ش ــروژن ن ــیاه-1 ک چــاه کوه س
ــت  ــه اس ــی قرارگرفت ــره ی نفت ــه ی پنج ــدای مرحل ــای C ° 435 درابت دم

نوع 2 تعیین  برای   Tmax مقابل  در   HI شاخص  تغییرات  نمودار 
کروژن و ارزیابی میزان بلوغ سازندهای مورد مطالعه در چاه های: 

)الف( کوه سیاه-1 )ب( زیره-1 )ج( دارنگ-1

TOC جهت رتبه بندی 3 S1+S2 در برابر  شکل3( نمودارتغییرات 
سازندهای مورد مطالعه در چاه های )الف( زیره-1 )ب( دارنگ-1 
)ج( کوه سیاه-1 از نظر توان هیدروکربن زایی ذاتی و مقدار کل 

کربن آلی
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)شــکل-2-الف(. همچنیــن ســازندهای فراقــان، ســیاهو، زردکــوه 
و ایل بیــک در چــاه زیــره-1 ترکیبــی از کــروژن نــوع دوم و ســوم 
ــه  ــوز ب ــا هن ــیاری از نمونه ه ــه بس ــت ک ــی اس ــن درحال ــد. ای ــن ش تعیی
ــغ  ــن نرســیده اند و نابال ــد هیدروکرب ــل جهــت تولی ــی کام ــوغ حرارت بل
ــوز  ــژه آنهایــی کــه هن هســتند )شــکل- 2-ب(. نمونه هــای ســیاهو به وی
ــا  ــز )نابالــغ( هســتند از لحــاظ محتــوای مــواد آلــی ب در مرحلــه ی دیاژن
ــازند  ــن س ــای ای ــدادی از نمونه ه ــوند. تع ــده می ش ــری دی ــت بهت کیفی
 HI ــر ــد کــه مقادی ــرار دارن ــن ق ــد هیدروکرب ــه ی تولی در انتهــای مرحل
ــد به علــت  ــن وضعیــت می توان ــاد اســت. ای آنهــا به طــور غیرطبیعــی زی
آلــوده بــودن نمونه هــا بــه ســیاالت هیدروکربنــی باشــد. از آنالیــز 
ــین  ــته های اردویس ــان، نهش ــازند فراق ــده از س ــت ش ــای برداش نمونه ه
ــن و نهشــته های  ــن، نهشــته های کامبری ــاال، نهشــته های اردویســین پایی ب
ــوع دوم و  ــروژن ن ــی از ک ــگ-1 ترکیب ــدان دارن ــن در می اینفراکامبری
ــره ی  ــه ی پنج ــدای مرحل ــا در ابت ــن نمونه ه ــود. ای ــاهده می ش ــوم مش س

)شــکل-2-ج(. قرارگرفته انــد  نفت زایــی 
ــی  ــزان پختگــی مــواد آل ــه می ــا توجــه ب ــوان تولیــدی ایــن ســازندها ب ت
ــای ســیال  ــای S1 )هیدروکربن ه ــن متغیره ــا درنظــر گرفت ســازندها و ب
مقــدار کل کربــن  و  هیدروکربن زایــی(  )تــوان   S2 تولیــد شــده(، 
ــی  ــوان هیدروکربن زای ــر ت ــم مقادی ــا رس ــود. ب ــن می ش ــا تعیی نمونه ه
ذاتــی )S1+S2( مقــدار کل کربــن آلــی )TOC(، می تــوان درجه بنــدی 
ســنگ های مــادر را تعییــن کــرد. اســتفاده از ایــن نمــودار نشــان 
ــر  ــتن مقادی ــا داش ــیاه-1 ب ــاه کوه س ــان در چ ــازند فراق ــه س ــد ک می ده
زیــاد هــر دو متغیــر می توانســته به عنــوان ســازند مناســب جهــت تولیــد 
هیدروکربــور عمــل کنــد )شــکل-3-الف( و از نــکات قابل توجــه 
اینکــه چــاه دارنــگ-1 بــا داشــتن محــدوده ای از لحــاظ پتانســیل 
تولیــد درمرحلــه ی دوم قــرار می گیــرد )شــکل-3-ب( و چــاه زیــره- 1 
نشــان می دهــد  را  تولیــد ضعیــف  پتانســیل  لحــاظ  از  محــدوده ای 

)شــکل-3-ج(.
منحنی تغییرات TOC در برابر HI بیانگر این واقعیت است که با افزایش 
HI مقدار TOC نیز افزایش می یابد؛ به طوری که این دو رابطه ای مستقیم 

با  کوه سیاه  چاه  می گردد  مشاهده  که  همان طور   .]1[ دارند  یکدیگر  با 
داشتن مقادیر زیاد HI وTOC  به خوبی شرایط احیایی و حفظ ماده ی 
آلی جهت شناسایی شرایط رسوب گذاری سازندهای مورد مطالعه ]1[ 

را نشان می دهد )شکل- 4-الف(.
در چــاه دارنــگ-1 کــه مقادیــر TOC زیــاد افزایــش نیافتــه و در مقابــل 
HI هــا زیــاد هســتند )شــکل-4-ب( و در چــاه زیــره-1 بــا وجــود 

افزایــش نیافتــن TOC مقادیــر HI افزایــش یافتــه نشــانگر افزایــش 
کیفیــت مــاده ی آلــی )به عبارتــی عمیق تــر شــدن حوضــه و حفــظ 
ــان  ــرات S2/TOC نش ــودار تغیی ــکل-4-ج(. نم ــت )ش ــی( اس ــواد آل م
ــدان کوه ســیاه  می دهــد کــه نمونه هــای مــورد مطالعــه ی ســازندهای می
دارای پتانســیل هیدروکربــن خــوب تــا خیلی خــوب هســتندکه ایــن امــر 
ــکل-5(. ــت )ش ــاء اس ــنگ های منش ــد س ــیل تولی ــان دهنده ی پتانس نش

موادآلـی  روی  ژئوشـیمیایی  تکمیلـی  آنالیزهـای  نتایـج   -2-1
اسـتخراجی )بیتومـن( از سـازندهای پالئوزوئیـک در چاه هـای 

دارنـگ-1 و  زیـره-1  کوه سـیاه-1، 
ــوان  ــاء می ت ــای منش ــنگ ه ــوبی س ــط رس ــرایط محی ــن ش ــت تعیی جه
ــه شــده اند اســتفاده کــرد  از متغیرهــای مختلفــی کــه در جــدول-2 ارائ
ــا تلفیــق آنهــا بــه نتیجــه ای کلــی دســت یافــت. اســتفاده  و در نهایــت ب
از نمــودار ســتاره ای جهــت تشــخیص متفــاوت بــودن منشــاء یــا یکــی 
ــای  ــوب گذاری در میدان ه ــط رس ــودن محی ــان ب ــودن آن ]3[ و همس ب
ــا  ــال ب ــای نرم ــبت آلکان ه ــر نس ــه مقادی ــان داد ک ــه نش ــورد مطالع م
همپوشــانی بســیار واضــح )شــکل-۶( محیــط رســوب گذاری واحــدی 

را معرفــی می کننــد ]4[.

Well/Section Formation StrC29 ßß/αα+ßß StrC29 20S/20S+20R Pr/Ph DBT/Phen.

Kuh siah-1 Faraghan 0/314 0/39 0/554 2/11

Kuh siah-1 L.Faraghan+devo 0/326

N.D

0/566 2/192

ZIRREH-1 Faraghan 0/477 0/897 0/324

ZIRREH-1 Seyahou 0/499 0/752 0/374

ZIRREH-1 Zard-kuh 0/139 0/627 0/458

ZIRREH-1 llebak 0/478 0/48 0/732 N.D

متغیر های حاصل از آنالیز بیومارکرها در چاه های کوه سیاه-1، زیره-31
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نمــودار تغییــرات مقادیــر Pri/n-C17 در برابــر Ph/n-C18، ]5[ جهــت 
ــکیل  ــان دهنده ی تش ــاء نش ــنگ منش ــوب گذاری س ــط رس ــیر محی تفس
ــه  ــه ب ــوده )جــدول-3( ک ــی ب ــی دریای ــدیداً احیای ــا در محیطــی ش آنه
ــتق  ــوع دوم( مش ــروژن ن ــی )ک ــی جلبک ــاده ی آل ــوی از م ــال ق احتم

شــده اند )شــکل- ۷(.
جهــت تشــخیص لیتوفاســیس و محیــط رســوب گذاری ســنگ های 
منشــاء از نمــودار اســتاندارد تغییــرات مقادیــر نســبت دی بنزوتیوفــن بــه 
فنانتریــن )Dibenzothiophene/Phenanthrene( در برابــر پریســتان 
بــه فیتــان )Pri/Phy( اســتفاده شــده اســت )جــدول-3( ]۶[. محــدوده ی 
ــده ی  ــودار تداعی کنن ــن نم ــه ی-2( در ای ــای )ناحی ــری نمونه ه قرارگی
منشــاء  ســنگ  و  اســت  کــم  ســولفات  بــا  دریاچــه ای  محیــط 

کربناتی- شــیلی را می تــوان بــه آن نســبت داد )شــکل-8(. جهــت 
کوه ســیاه-1،  میادیــن  تولیــدی  هیدروکربن هــای  در  بلــوغ  تعییــن 
ــل از  ــری حاص ــای بیومارک ــوان از متغیره ــگ-1 می ت ــره-1 و دارن زی
ــرد  ــتفاده ک ــا اس ــوص آروماتیک ه ــباع و به خص ــزای اش GC-MS اج

4 HI در برابر شاخص هیدروژن TOC نمودار تغییرات ماده ی آلی
در چاه های )الف( کوه سیاه-1 )ب( دارنگ-1 )ج( زیره-1

TOC سازندهای مورد مطالعه در 5 S2 در مقابل  تغییرات  نمودار 
میادین کوه سیاه -1، زیره-1و دارنگ -1 ]2[

نمودار ستاره ای جهت مقایسه ی نسبت های آلکان های فرد به زوج 6
نمونه های استخراجی بیتومن از چاه های کوه سیاه-1 و زیره- 1 با 

استفاده از نتایج کروماتوگراف گازی ]4و3[

نمودار تغییرات نسبت Pri/n-C17 در مقابل Phy/n-C18 حاصل 7
چاه های  منشاء  سنگ های  از  بیتومن  نمونه های  اشباع  برش  از 

کوه سیاه-1و زیره-1 ]5[



4۷ 

144

)جــدول-3(. بــا توجــه بــه اینکــه ممکــن اســت بعضــی بیومارکرهــا در 
ــه  ــن مطالع ــد، در ای ــن برون ــده و از بی ــد ش ــی ناپدی ــوغ حرارت ــن بل حی
ــژه  ــت وی ــد از اهمی ــداری بیشــتری دارن متغیرهــای آروماتیکــی کــه پای
 StrC29 20S/20S+20R ــری ــرات ایزوم ــودار تغیی ــد. نم ای برخوردارن
ــای  ــتران های C29 در نمونه ه ــرای اس ــل StrC29 ßß/αα+ßß ب در مقاب
مــورد مطالعــه نشــان می دهــد کــه هیدروکربن هــای چــاه زیــره- 1 
بلــوغ حرارتــی زیــادی دارنــد و در  بــه چــاه کوه ســیاه-1  نســبت 
محــدوده ی نزدیــک پیــک پنجــره ی نفتــی قرارگرفته انــد ]۷[ )شــکل 9(.

نتیجه گیری
■  از میــان ســنگ منشــاءهای احتمالــی موجــود در منطقــه، ســازند 
ــاء،  ــنگ منش ــد س ــیل تولی ــر پتانس ــیاه-1 از نظ ــاه کوه س ــان در چ فراق
ــی  ــی دریای ــکیل احیای ــط تش ــوع دوم و محی ــروژن ن ــوده، ک ــب ب مناس
دارد. نمونه هــای ایــن ســازند از نظــر میــزان بلــوغ در مرحلــه ی کاتاژنــز 

ــد. ــرار دارن ق
ــره-1 و  ــای  زی ــر در چاه ه ــازندهای دیگ ــاء س ــنگ منش ــیل س ■ پتانس
دارنــگ-1 ضعیــف اســت و اغلــب کــروژن نــوع دوم و ســوم و محیــط 

احیایــی دریایــی دارنــد.
چاه هــای  هیدروکربــن  نمونه هــای  روی  شــده  انجــام  مطالعــات   ■
کوه ســیاه-1، زیــره -1 و دارنــگ-1 نشــان داد کــه ایــن نمونه هــا 
ــد  ــه و آلودگــی دارن ــرار گرفت ــی ق ــه روغن ــر گل حفــاری پای تحت تأثی
ــا  ــی آنه ــث آلودگ ــد باع ــنگ مول ــی از س ــیاالت زایش ــه س ــا اینک )ی
ــی  ــد واقع ــود Tmax ،TOC و HI  ح ــث می ش ــر باع ــن ام ــده( و همی ش

ــد. ــان نده را نش

نمودار تعیین لیتوفاسیس و محیط رسوب گذاری سنگ های منشاء 8
تغییرات  نسبت  از  استفاده  با  هیدروکربن  تشکیل دهنده ی 
پریستان به فیتان (Pristane /Phytane) در برابر دی بنزوتیوفن 

]6[ (Dibenzothiophene/Phenantherene) به فنانترن

9 StrC29 20S/20S+20R ایزومری  نسبت های  تغییرات  نمودار 
حرارتی  بلوغ  تعیین  جهت   StrC29 ßß/αα+ßß مقابل  در 

هیدروکربن های چاه های کوه سیاه-1و زیره-1 ]7[
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