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)moradi.vahideh1988@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

ارزیابی ژئوشیمیایی سیستم هیدروکربوری میادین سعادت آباد و سروستان
 )ناحیه ی فارس داخلی(

     محمود معماریانی ، پژوهشگاه صنعت نفت   وحیده مرادی *، داود جهانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
مهدی خالقی ، مدیریت اکتشاف    

هــدف از انجــام ایــن مطالعــه، ارزیابــی خصوصیــات ژئوشــیمیایی و مقایســه هیدروکربن هــای میادیــن 
ســعادت آبــاد و سروســتان )واقــع در ناحیــه فــارس داخلــی( بــا اســتفاده از پارامترهــای ژئوشــیمیایی 
ــی،  ــازند کژدم ــی، س ــا احتمال ــنگ منش ــوان س ــه عن ــه ب ــت مطالع ــازند های تح ــان س ــد. از می می باش
ــد  ــن ســازندها از ســنگ های مول ــد. ای ــه انتخــاب گردیدن ــه منظــور مطالع ــق احمــدی ب ــان و اف فهلی
مطــرح در ناحیــه فــارس به شــمار می رونــد. آنالیزهــای انجــام شــده بــر روی نمونه هــای ســنگ مــادر 
ــر  ــول و آنالیز هــای تکمیلــی )کروماتوگرافــی گاز و طیف ســنجی جرمــی( ب ــز راک ای شــامل پیرولی

ــد.  ــای اســتخراجی بودن روی بیتومن ه
نتایــج حاصــل نشــان داد کــه کــروژن نمونــه ی همــه ی ســازند ها از نــوع II هســتند. بــا توجــه بــه عمــق 
ــه ی  ــدای مرحل ــز و ابت ــه ی دیاژن ــای مرحل ــازندها در انته ــی س ــواد آل ــوغ م ــا، بل ــری نمونه ه قرار گی
تولیــد نفــت قــرار دارنــد و زایــش اولیــه ی هیدروکربن هــای ســیال رخ داده اســت. هیدروکربن هــای 
زایــش یافتــه در میــدان ســعادت آباد درجــازا می باشــند و در میــدان سروســتان تقریبــاً نابرجــا هســتند.

ــود در  ــای موج ــه نفت ه ــد ک ــان می ده ــری نش ــای بیومارک ــی و پارامتره ــای تکمیل ــج آنالیزه نتای
میادیــن تحــت مطالعــه بخشــی از ســنگ منشــا، بــا منشــا شــیلی کربناتــه و بخــش دیگر از ســنگ منشــا 
بــا لیتولــوژی کامــال شــیلی تولیــد شــده اســت. ســنگ منشــا نفت هــای تولیــد شــده از ایــن ســازند ها 
ــوب  ــی رس ــبتاً احیای ــی نس ــه در محیط ــند ک ــه ای می باش ــدازه ای دریاچ ــا ان ــی و ت ــا دریای ــا منش ب
کرده انــد. ســنگ های منشــا ناحیــه مــورد مطالعــه بــه طــور کلــی از نظــر پتانســیل هیدروکربور زایــی 

ــد. ــه شــمار می برن در حــد متوســطی ب

نقـش ژئوشـیمی از یـك طرف اندازه گیـری کّمی ترکیـب زمین و مواد 
متشـکله ی آن اسـت و از طـرف دیگـر، کشـف قوانینـی کـه توزیـع هـر 

یـك از مـواد را در زمیـن کنترل مـی نماید.
در  الزم  بررســی های  و  اولیــه  مطالعــات  از  پــس  تحقیــق  ایــن  در 
و سروســتان،  ســعادت آباد  میادیــن  در  موجــود  ســازند های  مــورد 
ــود  ــا وج ــودن آنه ــا ب ــنگ منش ــال س ــه احتم ــوبی ک ــکانس های رس س
رســوبی،  محیــط  زمین شناســی،  ویژگی هــای  بــه  توجــه  بــا  دارد، 
اطالعــات اولیــه از گزارش هــای حیــن حفــاری، جمــع آوری و بعــد از 
انتخــاب تعــدادی نمونــه مناســب، پیرولیــز توســط دســتگاه راک اول بــر 

ــت. ــام گرف ــا انج روی آنه
بــا تجزیــه و تحلیــل نتایــج به دســت آمــده، ویژگی هــای شــیمیایی 
ــا  ــی نمونه ه ــد. بررس ــخص گردی ــنگ ها مش ــود در س ــی موج ــواد آل م
ــت  ــا از اهمی ــی آنه ــوان نفت زای ــروژن و ت ــوع ک ــدی ن ــرای طبقه بن ب
ــه  ــه همه جانب ــرورت مطالع ــه ض ــه ب ــا توج ــت. ب ــوردار اس ــی برخ باالی
ــن نفــت و گاز چــه از نظــر زمین شناســی و ژئوفیزیکــی و چــه از  میادی
ــه ویژگی هــای آن، در ایــن  لحــاظ ژئوشــیمیایی، به منظــور پــی بــردن ب

ــای  ــق آنالیزه ــیمیایی از طری ــای ژئوش ــاس آزمایش ه ــر اس ــش ب پژوه
از  تکمیلــی  آنالیزهــای  و  حفــاری  خرده هــای  روی  بــر  مقدماتــی 
ــر تعییــن  ــه اهدافــی نظی ــرای رســیدن ب ــه آنالیزهــای بیومارکــری ب جمل
ــف،  ــای مختل ــت در الیه ه ــا نف ــت ب ــق نف ــازن، تطاب ــت مخ ــت نف کیفی
طبقه بنــدی نفت هــا و تطابــق نفــت بــا ســنگ منشــا های احتمالــی 

اســتفاده می گــردد.
در ایــن مطالعــه نمونه هایــی از ســازندهای کژدمــی، فهلیــان و افــق شــیلی 
احمــدی به عنــوان ســازند های مــورد مطالعــه انتخــاب و همچنیــن نفــت 
ســازند ســروک در میادیــن ســعادت آباد و سروســتان نیــز مــورد آنالیــز 

و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

1- آنالیز های مقدماتی ژئوشیمیایی سنگ های منشا احتمالی
بــا اســتفاده از روش پیرولیــز راک- اول می تــوان نــوع کــروژن و مــواد 
آلــی، میــزان بلــوغ و کیفیــت مــواد آلــی نمونه هــای ســنگ مولــد را بــا 
ــج  ــود. نتای ــخص نم ــه مش ــف و مربوط ــای مختل ــری پارامتره اندازه گی
ــن پژوهــش در جــدول-1  راک- اول نمونه هــای تحــت بررســی در ای
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آمــده اســت.
کل  مقابــل  در   S1 شــده  تولیــد  هیدروکربن هــای  مقادیــر  رســم 
ــن  ــه هیدروکرب ــد ک ــان می ده ــکل-1 نش ــی )TOC( در ش ــن آل کرب
ــعادت آباد  ــدان س ــی در می ــا احتمال ــنگ منش ــازند س ــه از س زایش یافت
ــدان سروســتان،  ــه می ــوط ب ــوده، در حالی کــه نمونه هــای مرب درجــازا ب
ــه  ــود ب ــا را از خ ــای نابرج ــن ه ــات هیدروکرب ــدازه ای خصوصی ــا ان ت
تفــاوت  واســطه  بــه  می توانــد  تفــاوت  ایــن  می گذارنــد.  نمایــش 

رسم پارامتر S1 در مقابل کل کربن آلی )TOC( جهت  تعیین 1
درجازا و یا نابرجا بودن مواد آلی تولیدی سازندهای احمدی و 
کژدمی در میدان سعادت آباد )باال( و سازندهای احمدی، کژدمی 

و فهلیان در میدان سروستان )پایین(
2

رسم پارامتر HI در مقابل Tmax جهت ارزیابی بلوغ و تعیین 
نوع کروژن سازندهای احمدی و کژدمی در میدان سعادت آباد 
)سمت چپ( و سازندهای احمدی، کژدمی و فهلیان در میدان 

سروستان )سمت راست(

Field Formation Bottom Top S1 S2 S3 TOC Tmax HI OI PI S1+S2

Saadtaabad Ahmadi 10290 10315 0.14 0.57 0.38 0.42 437 137 91 0.197 0.71

Saadtaabad Ahmadi 10445 10480 0.1 0.68 0.6 0.36 435 189 167 0.128 0.78

Saadtaabad Kazhdumi 10795 10810 0.11 0.7 0.62 0.33 435 209 186 0.136 0.81

Saadtaabad Kazhdumi 11035 11060 0.13 0.71 0.35 0.35 436 203 100 0.155 0.84

Saadtaabad Kazhdumi 11220 11235 0.12 0.17 0.38 0.08 441 216 483 0.414 0.29

Saadtaabad Kazhdumi 11370 11400 0.11 0.16 0.22 0.6 442 267 367 0.407 0.27

Sarvestan Ahmadi 8915 8925 0.13 0.48 0.35 0.16 436 301 218 0.213 0.61

Sarvestan Kazhdumi 9595 9615 0.6 0.65 0.53 0.25 337 258 210 0.48 1.25

Sarvestan Kazhdumi 9775 9800 0.5 0.68 0.5 0.28 341 243 179 0.424 1.18

Sarvestan Kazhdumi 9840 9855 1.01 0.86 0.61 0.38 434 227 159 0.54 1.87

Sarvestan Fahlian 11435 11470 3.83 1.59 0.81 0.64 437 248 127 0.707 5.42

Sarvestan Fahlian 12595 12615 2.8 1.88 0.79 0.7 440 269 113 0.598 4.68

نتایج حاصل از آنالیز سنگ منشا احتمالی توسط دستگاه پیرولیز- راک اول در میدان های سعادت آباد و سروستان1
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بلــوغ کــروژن و یــا برداشــت خــرده حفاری هــا از الیه هــای مســیر 
ــن  ــی بی ــاوت چندان ــد. از آنجایی کــه تف ــن باش مهاجــرت هیدروکرب
ســطوح بلــوغ نمونه هــا دیــده نمی شــود، بنابرایــن به نظــر می رســد 
ــتان  ــدان سروس ــای می ــی در نمونه ه ــای هیدروکربن ــود آلودگی ه وج

اســت. شــاخص تر 
جهــت تعییــن نــوع کــروژن و همچنیــن ارزیابــی ســطح پختگــی مــواد 
 Tmax در مقابــل HI آلــی نمونه هــای تحــت مطالعــه، از رســم پارامتــر
ــی  ــا احتمال ــنگ منش ــای س ــع نمونه ه ــت. توزی ــده اس ــه ش ــره گرفت به
ــود.  ــده می ش ــتان دی ــعادت آباد و سروس ــن س ــرای میادی ــکل-2 ب در ش
 II تمامــی نمونه هــا دارای کروژنــی از نــوع ،HI بــر اســاس مقادیــر
ــه  ــی نمون ــواد آل ــی م ــطح پختگ ــر Tmax س ــه پارامت ــر پای ــند. ب می باش
ــدای  ــز و در ابت ــه ی دیاژن ــای مرحل ــه در انته ــت مطالع ــازند های تح س

ــد. ــرار دارن ــی ق ــره نفت زای پنج

نمونه هــای  بــرای  یکدیگــر  مقابــل  در   S2 و   S1 پارامترهــای  رســم 
تحــت مطالعــه در شــکل-3 دیــده می شــود و بــر اســاس مقادیــر 
هیدروکربن هــای تولیــد شــده و توان هــای باقیمانــده بــرای نمونــه  
شــیل های احمــدی، کژدمــی و فهلیــان، می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت 
کــه ایــن ســازندها اگــر در عمــق مناســب و در ســطح پختگــی بیشــتری 
ــیال  ــای س ــد هیدروکربن ه ــرای تولی ــیلی ب ــوز پتانس ــد، هن ــرار گیرن ق
)نفــت( را دارا می باشــند. شــاخص تولیــد )PI( بــرای نمونه هــای تحــت 
ــن  ــر 0/706 را شــامل می شــود. ای ــا حداکث مطالعــه از حداقــل 0/128 ت
ــای  ــی در انته ــورد بررس ــای م ــروژن نمونه ه ــه ک ــت ک ــر آن اس بیانگ
دیاژنــز و ابتــدای کاتاژنــز قــرار دارنــد. نتایــج حاکــی از آن اســت 
ــور  ــش هیدروکرب ــدای زون زای ــه در ابت ــورد مطالع ــای م ــه نمونه ه ک
ــازندها رخ داده  ــن س ــه از ای ــن اولی ــش هیدروکرب ــه و زای ــرار گرفت ق

است)شــکل-3(.

Pri/Pri+PhPri/PhCPIPh/n-C18Pri/n-C17FieldFormation

0.511.081.040.80.67Saadat aabadAhmadi

0.521.111.040.780.67Saadat aabadKazhdumi

0.250.341.030.790.5SarvestanKazhdumi

0.30.431.181.150.67SarvestanFahlian

DBT/PhenMPI-2MPI-1FieldFormation

0.290.720.64Saadat aabadAhmadi

0.480.650.56Saadat aabadKazhdumi

0.711.20.99SarvestanKazhdumi

1.281.050.89SarvestanFahlian

STr C
29%

Str C
%28

Str C
27%

StrC29
ßß/aa+ßß 

Ts/Ts
Tm+

Tricyc.Ter
C24/C23.

 StrC29
20S/20S+20R

C32Hop.2
2S/22S+2

2R
FieldFormation

41.1521.5237.340.340.2540.4670.330.56Saadat aabadAhmadi

47.0521.4631.490.380.3130.5060.350.58Saadat aabadKazhdumi

46.8523.4635.260.250.4970.4580.190.58SarvestanKazhdumi

30.8922.3146.800.440.4760.4950.390.59SarvestanFahlian

پارامترهای حاصل از آنالیز بیومارکرها توسط دستگاه GC-MS بر روی نمونه های سنگ منشا میادین سعادت آباد و سروستان2
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ــراه  ــه هم ــد شــده ب ــای تولی ــر هیدروکربن ه ــتفاده از رســم مقادی ــا اس ب
ــود، در  ــی نامیــده می ش ــیل ذات ــه پتانس ــیل باقیمانــده )S2+S1( ک پتانس
ــود.  ــدی نم ــادر را رتبه بن ــنگ م ــوان س ــی، می ت ــن آل ــل کل کرب مقاب
ــع نقــاط نمونه هــای میادیــن ســعادت آباد و سروســتان در شــکل- توزی

4 نشــان می دهــد کــه از لحــاظ غنــی بــودن مــواد آلــی، تمامــی 
نمونه هــا فقیــر تــا متوســط هســتند و همچنیــن پتانســیل ذاتــی آنهــا نیــز 
ــیل  ــی و پتانس ــن آل ــر کل کرب ــه مقادی ــه ب ــا توج ــد. ب ــط می باش متوس
ذاتــی ســازندهای تحــت مطالعــه به نظــر می رســد کیفیــت هیدروکربــن 
در میــدان سروســتان اندکــی بهتــر از وضعیــت آنهــا در میــدان ســعادت 

ــاد باشــد. آب

2- آنالیزهای تکمیلی سنگ منشاهای احتمالی
ــدول-2  ــتگاه در ج ــن دس ــط ای ــا توس ــز نمونه ه ــل از آنالی ــج حاص نتای
آورده شــده اســت. در ادامــه ی آنالیز هــای مقدماتــی به وســیله دســتگاه 

5
رسم نسبت Pri/n-C17 در مقابل Phy/n-C18 حاصل از آنالیز 
کروماتوگرافی گازی برروی برش اشباع نمونه های سازندهای 

(Cossou & Connan 2004) سنگ مولد احتمالی

6 Phy/n-C18 مقابل  در    Pri/n-C17 نسبت  رسم 
آنالیز  از  حاصل  زوج  به  فرد  هیدروکربن های  و 
های  نمونه  اشباع   برش  روی  بر  گازی  کروماتوگرافی 

سازند های سنگ مولد احتمالی

رسم پارامتر S1 در مقابل S2 جهت ارزیابی هیدروکربن های 3
باقیمانده سازندهای احمدی و کژدمی در  تولید شده و توان 
میدان سعادت آباد )باال( و سازندهای احمدی، کژدمی و فهلیان 

در میدان سروستان )پایین(

رتبه بندی سنگ های مادر احتمالی از لحاظ غنی بودن کل کربن 4
نمونه های   )S1+S2( کروژن  ذاتی  پتانسیل  و   )TOC( آلی 
و  )باال(  سعادت آباد  میدان  در  کژدمی  و  احمدی  سازندهای 

سازندهای احمدی، کژدمی و فهلیان در سروستان )پایین(



47 

145

نقطه نظرهــای  از  آلــی  مــواد  دقیق تــر  ارزیابــی  جهــت  راک اول، 
میادیــن  در  کژدمــی  ســازند  از  نمونــه  دو  تعــداد  ژئوشــیمیایی، 
ــدان  ــان در می ــازند فهلی ــه از س ــك نمون ــتان، ی ــعادت آباد و سروس س
سروســتان و یــك نمونــه از افــق احمــدی در میــدان ســعادت آباد 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــز تکمیل ــورد آنالی ــاب و م انتخ
بـــرای   Phy/n-C18 مقابـــل  Pri/nC17 در  از رســـم  اســـتفاده  بـــا 
ــکل-5 آورده  ــوط در شـ ــرام مربـ ــی، دیاگـ ــت بررسـ ــای تحـ نمونه هـ
ـــای  ـــروژن نمونه ه ـــه ک ـــد ک ـــان می ده ـــه نش ـــج حاصل ـــت. نتای ـــده اس ش
ـــی  ـــوده اســـت. ســـطح بلـــوغ مـــواد آل ـــوع II ب ـــاً از ن مـــورد مطالعـــه عمدت

ــر قـــرار دارد،  ــاق پایین تـ ــم اینکـــه در اعمـ ــان علی رغـ ــه فهلیـ نمونـ
اندکـــی کمتـــر از مـــواد آلـــی کژدمـــی و احمـــدی می باشـــد. ایـــن 
ـــر روی  ـــی ب ـــی زایش ـــی هیدروکربن ـــت آلودگ ـــه عل ـــد ب ـــده می توان پدی

نمونـــه فهلیـــان باشـــد.
به همـــراه   Phy/n-C18 و   Pri/n-C17 نســـبت های  توزیـــع 
نســـبت های آلکان هـــای فـــرد بـــه زوج در دیاگـــرام ســـتاره ای دیـــده 
ــازند  ــه سـ ــه 2 نمونـ ــد کـ ــان می دهـ ــواهد نشـ ــکل-6(. شـ می شود)شـ
ـــاوت  ـــم تف ـــا ه ـــه زوج اندکـــی ب ـــرد ب ـــای ف ـــع آلکان ه ـــی در توزی کژدم
ـــرای  ـــف ب ـــوبی مختل ـــط رس ـــاالً محی ـــود احتم ـــر وج ـــن بیانگ ـــد. ای دارن

Pri/Pri+PhPri/PhCPIPh/n-C18Pri/n-C17FieldFormation

0.4880.950.890.570.54SarvestanSarvak

0.5121.050.960.750.67Saadat aabadSaevak

DBT/PhenMPI-2MPI-1FieldFormation

2.220.80.72SarvestanSarvak

2.50.870.77Saadat aabadSarvak

STr C
29%

Str C
%28

Str C
27%

StrC29
ßß/aa+ßß 

Ts/Ts
Tm+

Tricyc.Ter
C24/C23.

 StrC29
20S/20S+20R

C32Hop.2
2S/22S+2

2R
FieldFormation

36.0424.6934.850.550.4280.450.480.57SarvestanSarvak

35.5927.0637.360.550.3210.6060.510.58Saadat aabadSsarvak

پارامتر های حاصل از آنالیز بیومارکرها توسط دستگاه GC-MS بر روی نمونه های نفت سازند سروک در میادین سعادت آباد و سروستان3

مقابل 8 در   (S/S+R) منظم  استران های  نسبت  رسم 
آلی  مواد  بلوغ  ارزیابی  جهت  ایزواستران ها 

نمونه های تحت مطالعه

رسم نسبت هوپان های C31/C30 در مقا بل نسبت هوپان های 7
C29/C30 تری سیکلیك های هوپانی C31/C30 جهت ارزیابی ژنز 

مواد آلی و لیتولوژی سنگ مولد بر روی برش اشباع نمونه های 
سازندهای سنگ مولد احتمالی
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ـــز مـــواد آلـــی در منطقـــه تحـــت  ایـــن ســـازند و در نتیجـــه، تفـــاوت در ژن
مطالعـــه باشـــد. از طرفـــی، نمونـــه احمـــدی بـــا یکـــی از نمونه هـــای 

ســـازند کژدمـــی از میـــدان ســـعادت آباد همخوانـــی خوبـــی دارد، در 
حالی کـــه مـــواد آلـــی ســـازند فهلیـــان الگویـــی متفـــاوت از بقیـــه ی 
نمونه هـــا داردکـــه می توانـــد ناشـــی از آلودگی هـــای آن و یـــا ناشـــی 
از بلـــوغ بـــاالی نمونـــه باشـــد. چـــرا کـــه آلکان هـــاي نرمـــال داراي 
ـــا  ـــایر نمونه ه ـــه س ـــبت ب ـــتري نس ـــي بیش ـــط، فراوان ـــي متوس وزن مولکول

ــد. ــان مي دهنـ ــود نشـ از خـ
از رسـم نسـبت هوپـان C30/C31  در مقابـل نسـبت هوپان تـری سـیکلیك 
C25/C26 بـر مبنـای ایـن دیاگـرام )شـکل-7(، نمونه هـای تحـت مطالعـه 

دارای دو خصوصیـت می باشـند؛ نمونه ی کژدمی در میدان سـعادت آباد 
در  می باشـد،  مارنـی  کربناتـه-  عمدتـاً  میـدان سروسـتان  در  فهلیـان  و 
حالی کـه نمونـه ی دیگـر، کژدمـی از میـدان سروسـتان و نمونه ی شـیلی 
احمـدی در میـدان سـعادت آباد خصوصیـات شـیلی بیشـتری را نشـان 

می دهـد.
بــرای ارزیابــی میــزان بلــوغ مــواد آلــی نمونه هــای تحــت مطالعــه 
ــد.  ــتفاده گردی ــتران ها اس ــای اس ــی از بیومارکره ــای تکمیل درآنالیز ه
ــه از  ــور ک ــود. همانط ــده می ش ــکل-8 دی ــا در ش ــن ارزیابی ه ــج ای نتای
ــان  ــازند فهلی ــه س ــی نمون ــواد آل ــت م ــور پیداس ــکل مذک ــرام ش دیاگ
ــدان  ــع در می ــی واق ــازند کژدم ــه از س ــك نمون ــتان و ی ــدان سروس می
ســعادت آباد، دارای بیشــترین میــزان پختگــی هســتند در حالی کــه 
نمونــه ی دیگــر کژدمــی در میــدان سروســتان همــراه بــا نمونــه ی شــیل 
ــل  ــری دارد. قاب ــوغ پایین ت ــی بل ــعادت آباد اندک ــدان س ــدی در می احم
ذکــر اســت تأثیر پذیــری احتمالــی کژدمــی در میــدان سروســتان ناشــی 

از آلودگــی نمونــه می باشــد.

3- آنالیز های تکمیلی نفت مخزن
نتایـج حاصـل از آنالیـز نمونه ها توسـط دسـتگاه GC-MS  در جدول-3 

آورده شـده است.

رسم نسبت هوپان های C35/C34 در مقا بل نسبت هوپان های 11
C29/C30 بیومارکری بر روی برش اشباع نمونه های نفت

مقابل 12 در   (S/S+R) منظم  استران های  نسبت  رسم 
آلی  مواد  بلوغ  ارزیابی  جهت  ایزواستران ها  

نمونه های تحت مطالعه

رسم نسبت Pri/n-C17 در مقابل Phy/n-C18 حاصل از آنالیز 9
کروماتوگرافی گازی برروی برش اشباع  نمونه های نفت مخزن

و 10  Phy/n-C18 مقابل  در   Pri/n-C17 نسبت  رسم 
هیدروکربن های فرد به زوج حاصل از آنالیز کروماتوگرافی 

گازی بر روی برش اشباع نمونه های نفت
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در ادامـه ی بررسـی حاصـل از مطالعـه سـنگ های منشـا احتمالی، جهت 
ارزیابـی دقیق تر مـواد آلی از نقطه نظرهای ژئوشـیمیایی، تعـداد دونمونه 
از افـق مخزنـی سـازند سـروک از دو میـدان سـعادت آباد و سروسـتان 

انتخـاب و مـورد آنالیز قـرار گرفت.
بـا اسـتفاده از رسـم Pri/n-C17 در مقابـل  Phy/n-C18 برای نمونه های 
تحـت بررسـی، دیاگـرام مربـوط در شـکل-9 آورده شـده اسـت. نتایج 
مـورد مطالعـه عمدتـاً  نمونه هـای  نشـان می دهـد کـه کـروژن  حاصلـه 
ازنـوع II بـوده و سـطح بلـوغ مـواد آلی هـر دو نمونـه تقریباً بـه یکدیگر 

شـبیه می باشـد.
نســبت   همــراه  بــه   Phy/n-C18 و   Pri/n-C17 نســبت های  توزیــع 
ــده  ــکل-10( دی ــتاره ای )ش ــرام س ــه زوج در دیاگ ــرد ب ــای ف آلکان ه
می شــود. شــواهد نشــان می دهــد کــه نمونــه نفــت مخــزن ســازند 
ــدان ســعادت آباد و سروســتان هــر دو دارای الگــوی  ســروک از دو می
ــازند  ــن دو س ــه ای ــد ک ــوع می باش ــن موض ــر ای ــوده و بیانگ ــابهی ب مش

دارای محیــط رســوبی یکســانی بود ه انــد.
ــان تری ســیکلیك  ــل نســبت هوپ ــان C30/C31 در مقاب رســم نســبت هوپ
ــروک  ــازند س ــزن س ــت مخ ــه نف ــه نمون ــت ک ــر آن اس C25/C26 بیانگ

ــه  ــوژی کربنات ــا لیتول ــا ب ــنگ منش ــات س ــتان خصوصی ــدان سروس از می
ــزن  ــت مخ ــود در نف ــی موج ــواد آل ــه م ــد در حالی ک ــان می ده را نش
ســازند ســروک در میــدان ســعادت آباد بیشــتر ویژگی هــای شــیلی 
برداشــت ها  ایــن  می گــذارد.  نمایــش  بــه  را  دریاچــه ای(  )محیــط 
ــوغ  ــزان بل ــی می ــرای ارزیاب ــت. ب ــده اس ــان داده ش ــکل-11 نش در ش
از  تکمیلــی،  درآنالیزهــای  مطالعــه  تحــت  نمونه هــای  آلــی  مــواد 
ــا در  ــن ارزیابی ه ــج ای ــد. نتای ــتفاده گردی ــتران ها اس ــای اس بیومارکره
ــور  ــه از دیاگــرام شــکل مذک ــده می شــود. همانطــور ک شــکل-12 دی
ــتند.  ــی هس ــوغ خوب ــز دارای بل ــورد آنالی ــت م ــای نف ــت نمونه ه پیداس

ــوغ  ــتان بل ــدان سروس ــروک در می ــازند س ــی س ــق مخزن ــت اف ــی نف ول
کمتــری نســبت بــه نفــت افــق مخزنــی ســازند ســروک در ســعادت آباد 
دارد. در مجمــوع مي تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه از ســمت میــدان 
سروســتان بــه میــدان ســعادت آباد افزایــش پختگــي در ســنگ هاي 
ــاده اســت کــه  ــاق افت ــع در نفــت موجــود در مخــزن اتف منشــاء و بالطب
ــي  ــه گســل اصل ــه نزدیــك شــدن ســاختمان ســعادت آباد ب ــا توجــه ب ب

ــد. ــر مي رس ــي به نظ ــر طبیع ــن ام ــرس، ای زاگ

نتیجه گیری 
و  مارنــي(  و  شــیلي  )افق هــاي  فهلیــان  کژدمــی،  ســازند های   -1
شــیل های احمــدی از ســنگ های منشــا مطــرح در مــورد مطالعــه 

می رونــد. به شــمار  فــارس 
2- نوع کروژن نمونه ها عمدتاً از نوع II می باشد.

ــن  ــی در ای ــواد آل ــوغ م ــه، بل ــری نمون ــق قرارگی ــه عم ــه ب ــا توج 3- ب
ــد. ــرار دارن ــت ق ــد نف ــه تولی ــل مرحل ــز و اوای ــای دیاژن ــازند در انته س
4-  زایــش هیدروکربن هــای ســیال از ایــن ســازند ها می توانــد رخ 

ــد. داده باش
5- پارامترهـای بیومارکرهـا نشـان می دهـد کـه نفت هـای موجـود در 
میادیـن تحـت مطالعـه بخشـی از سـنگ مولد بـا منشـاء شـیلی کربناته و 
بخش دیگر از سـنگ مولد به لیتولوژی کاماًل شـیلی تولید شـده اسـت.

6- نفت هـــای تولیـــد شـــده از ســـنگ های مـــادر بـــا منشـــاء دریایـــی 
ـــی  ـــبتاً احیای ـــط نس ـــه در محی ـــه ای( رخ داده ک ـــدازه ای دریاچ ـــا ان )و ت

ــده اند.  ــب شـ راسـ
7- ســـنگ های منشـــا ناحیـــه فـــارس از نقطه نظـــر غنـــی مـــواد آلـــی 
ـــط  ـــن متوس ـــد هیدروکرب ـــرای تولی ـــی ب ـــیل ذات ـــر پتانس ـــط و از نظ متوس
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