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تخمی��ن توان هیدروکربورزایی از طریق ارزیابی ویژگی های مواد آلی 
ی��ا کروژن یکی از مهم ترین رویکردهای مورد اس��تفاده در پروژه های 
اکتش��اف هیدروکرب��ور می باش��د]1[–]2[. انجام این رویکرد ش��امل 
شناسایی سنگ های منشأ احتمالی از طریق اندازه گیری مقدار کل ماده 
آلی موجود، نوع و کیفیت و همچنین س��طح بل��وغ حرارتی ماده آلی 

است]3[–]4[.
سیس��تم نفتی کرتاس��ه باالیی- میوس��ن زیرین به عن��وان مهم ترین 
سیس��تم نفتی ایران حاوی دو س��نگ منش��أ اصلی کژدمی و پابده 
می باش��د]5[. از این رو مطالعه ژئوش��یمیایی آلی این سازندها امری 
مهم محس��وب می ش��ود ک��ه در مطالعه پی��ش رو، س��ازند پابده و 
همچنین س��ازند گورپی به عنوان سنگ های منش��اء احتمالی مورد 
مطالعه قرار خواهند گرفت. در ائوس��ن میانی تا پس��ین در راستای 
شمال غرب-جنوب ش��رق، موازی با امت��داد زاگرس]4[ حوضه ای 
با ش��رایط احیایی از شمال ش��رق تا درون فروافتادگ��ی دزفول، از 

جنوب غرب لرس��تان تا عراق، تداوم داش��ته اس��ت. در این حوضه 
مواد رس��ی انباش��ته شده  و س��ازند پابده را تش��کیل داده اند. برش 
نمونه این س��ازند در تنگ پابده در شمال میدان نفتی اللی برداشت 
ش��ده است و ردیف این سازند مرکب از 800 متر رسوبات رسی و 
مارلی است ]6[. این سازند به شکل رخنمون و زیرسطحی در مناطق 
مختلفی از جنوب و جنوب غرب ایران ش��ناخته شده که در شرایط 
اِحیایی تا نیمه اکس��یدی نهشته شده و ضخامت و لیتولوژی متغیری 

در هر بخش از زاگرس دارد.]2[
س��ازند گورپ��ی در مقطع نمونه ک��ه توس��ط]4[ در رخنمون تنگ 
پابده، ش��مال میدان نفتی اللی شناسایی ش��ده است، حاوی حدود 
320 متر مارن و شیل های خاکس��تری می باشد. ضخامت  در میدان 
نفتی گچس��اران، 60 متر اس��ت]3[. در مقطع نمونه، به طور پیوس��ته 
سازند ایالم را می پوشاند و به طور ناپیوسته در زیر سازند پابده  قرار 
دارد]5[. ای��ن س��ازند در اغلب مناطق فروافتادگی دزفول پتانس��یل 
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در این مطالعه، س��ازندهای پابده و گورپی به عنوان س��نگ های منش��أ احتمالی در میدان نفتی گچساران مورد بررسی و 
مقایس��ه خصوصیات ژئوش��یمایی آلی قرار گرفتند. در ابتدا به منظور ارزیابی آلودگی نفت��ی نمونه های مورد مطالعه، از 
ترسیم نمودار S1 در مقابل  TOC استفاده شد. این نمودار عدم آلودگی نفتی تمام نمونه های هر دو سازند پابده و گورپی 
 TOCو ،TOC در مقابل S2 و به عبارتی برجا بودن هیدروکربور موجود در این سازندها را نشان می دهد. ترسیم نمودار
در مقابل پتانسیل ژنتیکی )PP=S1+S2( حاکی از قرارگیری سازند پابده در طیف وسیعی از پتانسیل تولید هیدروکربور 
از ضعیف)Poor( تا خوب )good(و قرارگیری س��ازند گورپی در محدوده ضعیف )Poor(تا مناسب  )Fair(می باشد. 
همچنین این نمودارها به وضوح نش��ان می دهند که س��ازند پابده نس��بت به سازند گورپی از پتانس��یل هیدروکربورزایی 
باالتری برخوردار اس��ت. نمودار های ش��اخص هیدروژن )HI( در مقابل شاخص اکسیژن)HI,)OI در مقابل T maxو

 IVو حتی نوع IIIنوع ،IIIو II مخلوط ،II حاکی از طیف وس��یعی از انواع مختلف ک��روژن، از نوع S2در برابر TOC

)یک نمونه( برای س��ازند پابده می باشد که گویای نهشته ش��دن سازند پابده در شرایط بسیار متغیری از محیط رسوبی و 
در پیش��روی و پسروی های متعدد آب دریا می باشد. در مقابل، سازند گورپی حاوی کروژن های نوع مخلوطII و IIIو 
نوعIII می باش��د. همچنین، نمودارTOCدر برابرHI حاکی از نفت زا تر بودن س��ازند پابده نسبت به سازند گورپی است. 
نمودار T maxدر برابر ش��اخص تولید)PI( حاکی از این اس��ت که س��ازند پابده وارد پنجره نفت زایی نش��ده اس��ت؛ 
به عبارتی، به میزان بلوغ حرارتی موردنیاز برای تولید هیدروکربور نرس��یده که مقادیر میانگین انعکاس ویترینایت آن را 
تأیید می کند. در طرف مقابل، تعدادی از نمونه های سازند گورپی حاکی از ورود این سازند به اوایل زون پنجره نفتی و 
تولید هیدروکربور از این س��ازند می باش��ند که با توجه به قرارگیری سازند گورپی نسبت به سازند پابده در عمق بیشتر، 

بیشتر بودن بلوغ سازند گورپی نسبت به سازند پابده، طبیعی است.
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 1  پارامترهای حاصل از آنالیز راك ِاَول سازندهای پابده و گورپی

S1S2T maxPPPIHIOITOCعمقچاهسازند
5519900/360/994271/350/273411400/29پابده
5520010/891/234292/120/422121210/58پابده
5520120/511/214291/720/301782310/68پابده
5520250/992/594283/580/282331451/11پابده
5520351/125/524296/640/174451111/24پابده
5520411/418/9342910/340/14558391/60پابده
5520481/496/404307/890/19432601/48پابده
5520591/816/244298/050/22439621/42پابده
5520761/17/754288/850/123561002/18پابده
5520851/458/6343010/080/14461981/87پابده
5520961/265/774307/030/18291871/98پابده
5521061/618/7343110/340/163812412/29پابده
5521140/812/124322/930/281911501/11پابده
5521211/461/974292/430/19158561/25پابده
5521321/318/634319/940/13457631/89پابده
5521471/515/774327/280/21236502/45پابده
5521630/914/544315/450/163551291/28پابده
5521720/813/784324/590/961311002/89پابده
5521820/651/214301/860/35471592/58پابده
5521950/490/984311/470/33881891/12پابده
8316600/451/424301/870/243231280/44پابده
8317000/492/254312/740/18500980/45پابده
8317400/743/894304/630/16393870/99پابده
8317800/553/544294/090/131371112/59پابده
8318000/632/224302/850/221731291/28پابده
8318200/380/764311/140/332922040/26پابده
8318400/581/554312/130/271571520/99پابده
5521970/551/114311/660/332641590/42گورپی
5522250/450/874321/320/341781240/49گورپی
5522440/560/934331/490/38941450/99گورپی
5522700/851/334332/180/39202980/66گورپی
5522840/691/594342/280/30212790/75گورپی
5523310/841/424352/260/37128741/11گورپی
8319000/421/224321/640/261102871/11گورپی
8319200/631/594322/220/282123560/75گورپی

پایینی ب��رای تولید هیدروکربن از خود نش��ان می ده��د. در برخی 
مناطق  می تواند پتانسیل الزم برای تولید هیدروکربن را داشته باشد، 
اما اغلب در مراحل اولیه بلوغ قرار دارد]7[. در واقع س��ازند گورپی 
به عنوان یک سنگ منشأ فرعی در میادین فروافتادگی دزفول ایفاي 

نقش می کند]7[, ]8[. 
ه��دف اصلی پژوهش فعلی ارزیابی ژئوش��یمیایی آلی و مقایس��ه توان 
هیدرورکربن زایی س��ازندهای پابده و گورپی به عنوان سنگ های منشأ 

احتمالی در میدان نفتی گچساران می باشد.
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1- زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
فروافتادگی دزف��ول واقع در کمربن��د چین خورده-رانده زاگرس که 
میزبان میادین نفتی متعددی از جمله میدان عظیم نفتی گچساران است، 
دربرگیرنده توالی های رس��وبی ضخیمی از مزوزوئیک تا سنوزوئیک 
می باش��د و به عل��ت اهمیت باالی ای��ن منطقه از لح��اظ منابع و ذخایر 

هیدروکربون��ی، در بی��ن دیگر مناط��ق هیدروکربونی ایران بیش��ترین 
مطالعه را به خود اختصاص داده اس��ت]8[. ای��ن حوضه هیدروکربونی 
منطقه ای به وسعت 60000 کیلومتر مربع را پوشش می دهد و حاوی 45 
میدان نفتی با ذخیره نفت درجای بیش از 360 میلیارد بشکه، مطابق با 8 

درصد از کل ذخایر نفتی جهان می باشد]2[.
میدان عظیم نفتی گچس��اران واق��ع در فروافتادگی دزفول، به ش��کل 
 تاقدی��س نامتق��ارن]9[ و دارای ط��ول تقریب��ی 65 کیلومت��ر اس��ت 
)ش��کل -2( ک��ه حداکثر عرض آن به وس��عت 9 کیلومت��ر در انتهای 
جنوب ش��رقی میدان واقع شده اس��ت  ]10[. این میدان در بخش شمالی 
جن��وب فروافتادگی دزفول، در مجاورت گس��ل جبهه کوهس��تان و با 

فاصله حدود200 کیلومتری از شهر اهواز، واقع شده است]8[.

2- مواد و روش ها
در ای��ن مطالعه در مجموع تع��داد 29 و 8 نمونه خرده حفاری به ترتیب 
از س��ازندهای پابده و گورپی از دو چاه 55 و 83  با اس��تفاده از روش 
پیرولی��ز راک اول م��ورد ارزیاب��ی ژئوش��یمیایی ب��رای دس��ت یابی به 
پارامترهای��ی از قبیل کمیت، کیفیت و بل��وغ حرارتی قرار گرفت. در 
جدول-1 پارامترهای حاصل از این آنالیز برای این دو سازند نشان داده 
 S1شده است. یکی از پارامترهای مهم حاصل از این ارزیابی عبارتند از
 )mg HC/g rock(که با واحد میلی گرم هیدروکربن در هر گرم س��نگ
بیان می شود و نشان دهنده هیدروکربورهای تولیدی یا آزاد موجود در 
س��نگ منشأ می باش��د که در دمای 300  درجه س��انتی گراد به صورت 
پیک S1 ثبت می شوند. در درجه حرارت 300 تا 600 درجه سانتی گراد 
 mg(که به صورت میلی گرم هیدروکربور در هر گرم س��نگ S2پی��ک
HC/g rock( بیان می ش��ود، ثبت می گردد و نشان دهنده پتانسیل تولید 

هیدروکربن باقیمانده در کروژن و یا به عبارتی مقدار هیدروکربن های 
تولیدی در اثر شکس��ت حرارتی کروژن بوده و به عنوان شاخص مقدار 
هیدروژن همراه با کروژن موجود در رسوب استفاده می شود. در طول 
حرارت دادن نمونه از دمای 300 تا 390 درجه سانتی گراد، دی اکسید 
کرب��ن حاصله از نمونه اندازه گیری می ش��ود و به عن��وان پیک S3ثبت 
 می گردد.S3  که با واحد میلی گرم دی اکس��ید کربن در هر گرم سنگ 
)mg CO2/gram rock(بیان می ش��ود، به عنوان شاخص مقدار اکسیژن 

 ،HI،همراه با کروژن استفاده می گردد. عالوه براین، شاخص هیدروژن
با فرمولS2/TOC ×100 بیان می ش��ود، ش��اخص اکسیژنOI، با فرمول

 S2 به عن��وان حداکثر درج��ه حرارتی که پیک T max S3/TOC×100

ثبت می ش��ود، و مقدار کل کربن آلی)TOC( از دیگر پارامترهای مهم 
می باشند که به کمک پیرولیز راک-ایول به دست می آیند]9[. همچنین 

 2  مقادیر انعکاس ویترینایت اندازه گیری شده برای سازند پابده

میانگین انعکاس %بیشینه انعکاس %کمینه انعکاس %عمق )متر(سازندشماره چاه

20000/250/440/38پابده55

17400/280/490/32پابده83

 1  ستون چینه شناسی منطقه مورد مطالعه]8[.

 2  موقعیت میدان نفتی گچساران ]11[.
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به منظ��ور ارزیابی دقی��ق  بلوغ حرارتی س��ازند پاب��ده، مقادیر انعکاس 
ویترینایت تعداد 2 نمونه از این سازند مورد اندازه گیری قرار گرفت.

3- بحث و بررسی
در انج��ام ی��ک فراین��د ارزیابی س��نگ منش��أ قابل اعتماد، تش��خیص 
هیدروکربن ه��ای برج��ا و احتم��ال آلودگ��ی نمونه ه��ا ب��ا حض��ور 
هیدروکربن ه��ای مهاج��رت کرده ام��ری مهم اس��ت]12[ چراکه در 
صورت آلودگی نمونه ها نتایج به دس��ت آمده از آنه��ا غیر قابل اعتماد 
خواهد بود. رس��م نم��ودارS1 در مقاب��لTOC[12] عدم آلودگی نفتی 
تم��ام نمونه های هر دو س��ازند پابده و گورپ��ی و به عبارتی برجا بودن 

هیدروکربور موجود در آنها را نشان می دهد. 
 

3-1- تعیین کمیت یا غنا و پتانسیل تولید هیدروکربور ماده آلی
به ط��ور معمول از مقدار کل ماده آلیTOC( 1( بهعنوان ش��اخص غنای 
ماده آلی و پتانسیل تولید هیدروکربور در رسوبات استفاده می شود]13[. 
بر اساس تفسیم بندی]14[ نمونه های با مقدار کل ماده آلی)TOC( کمتر 
از 0/5، 0/5 تا 1، 1تا 2 و بیش از 2 درصد وزنی از لحاظ غنای ماده آلی 
به ترتیب در محدوده ضعیف)Poor(، مناس��ب)Fair(، خوب)Good(و 
خیلی خوب)Very good( قرار می گیرند. مقادیر محاسبه شده کل ماده 
آلی)TOC( برای س��ازند پابده )0/26 تا 2/89( نش��ان از قرار گیری این 
س��ازند از لحاظ کمیت ماده آلی در طیف وسیعی از ضعیف )Poor(تا 
خیلی خوب)Very good( و مقادیر محاس��به ش��ده برای سازند گورپی 
)0/42 تا 0/11( نشان از قرار گیری این سازند از لحاظ غنای ماده آلی در 
TOC محدوده ضعیف تا خوب می باشد. با این حال، استفاده از مقادیر

به تنهایی برای ارزیابی پتانسیل سنگ های منشأ کافی نمی باشد و معموالً 

از پارامتره��ای دیگر از قبیل، مقادیرS2 در کن��ار مقادیرTOC به عنوان 
شاخصی برای ارزیابی پتانسیل تولید هیدروکربور استفاده می شود]9[. 
همانطور که در نمودارTOC در مقابل S2 )ش��کل-4( مش��خص است، 
بر اس��اس مقادیر S2 س��ازند پابده در طیف وس��یعی از پتانس��یل تولید 
هیدروکرب��ور از ضعیف)Poor( تا خ��وب)Very good( قرار می گیرد. 
همچنین، س��ازند گورپی بر اس��اس مقادیرکل کرب��ن آلی )TOC( از 
لحاظ کمیت یا غنای ماده آلی و لذا از لحاظ پتانسیل هیدروکربورزایی 
در س��طح ضعیف)Poor( تا خوب)Good( قرار می گیرد. اما، بر اساس 
مقادیر S2  سنگ منشأیی با پتانسیل ضعیف هیدروکربورزایی محسوب 
می ش��ود. به این معنی که اگرچه این سازند عمدتاً در سطح مطلوبی از 
میزان کل ماده آلی)TOC( قرار دارد، اما از توانایی ضعیفی برای تولید 
هیدروکربور برخوردار است. این تفاوت در پتانسیل هیدروکربن زایی 
س��ازندهای پابده و گورپی بر حس��ب مقادیر کل کربن آلی )TOC( و 
پارامت��ر S2 را می توان به حضور کربن آلی خنثی)Inert( یا غیر تولیدی 
در این س��ازندها نس��بت داد. ب��ا این تفاوت که س��ازند گورپی حاوی 
مقادیر بیشتری از این ماده آلی مرده)Dead( می باشد و از این رو نسبت 

به سازند پابده، پتانسیل هیدروکربون زایی کمتری دارد. 
 همچنی��ن از نم��ودار مقدار کل م��اده آلی)TOC( در مقابل پتانس��یل 
ژنتیکی)PP=S1+S2( )شکل-5( به منظور بررسی توان هیدروکربورزایی 
س��ازندهای پابده و گورپی استفاده شد. بر این اساس، نمونه های سازند 
پابده نس��بت به سازند گورپی پتانسیل هیدروکربورزایی بیشتری دارند. 
عالوه براین، همانطور که به  وضوح در این شکل مشخص است، مقادیر 
پارامترهای سازند پابده نوسانات زیادی را نشان می دهند. این شرایط را 
می توان به وجود پیش��روی و پسروی های متعدد آب دریا هنگام نهشته 
ش��دن این س��ازند نس��بت داد. در مقابل، می توان گفت سازند گورپی 

 3  نمودارS1 در مقابل TOCبرای اطمینان از عدم آلودگی نفتی نمونه ها]12[. 
 4  نمودارTOCدر برابرS2نشان دهنده توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و 

گورپی )با تغییر از ]15[(.
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تحت ش��رایط پایداری از محیط رسوبی نهشته شده است. مطابق با این 
 )Poor(نمودار، سازند پابده دارای پتانس��یل هیدروکربون زایی ضعیف
ت��ا خوب  )Good(و س��ازند گورپی دارای پتانس��یل ضعیف)Poor( تا 
مناس��ب )Fair(می باش��د. بنابراین، با توجه به این نمودار سازند گورپی 
هم دارای توانایی تولید هیدروکربن می باش��د و س��نگ منشأیی فرعی 

محسوب می شود.
همچنی��ن در نمودارS1 در مقابلS2 )ش��کل-6(، بیش��تر ب��ودن مقادیر

S2)به عنوان پتانسیل تولید هیدروکربن باقی مانده در کروژن( در سازند 

پابده، پتانس��یل هیدروکربورزایی بیش��تر این س��ازند را نسبت به سازند 
گورپی نشان می دهد. 

 
3-2- نوع کروژن و کیفیت ماده آلی

از آنجایي ک��ه ویژگی، ترکی��ب، کمیت و کیفی��ت هیدروکربن های 
تولی��دی با نوع م��اده آلی کنترل می ش��وند ]16[، تعیین نوع کروژن در 
س��نگ های منش��أ بالقوه )Potential(امری مهم محسوب می شود]17[. 
نوع ماده آلی فاکتور مهمی در تعیین نفت زا یا گاززا بودن س��نگ منشأ 
محسوب می شود]16[ که می توان از پارامترهای حاصل از آنالیز راک 
اَِول ب��رای تعیین آن اس��تفاده کرد]18[. برای پی ب��ردن به نوع کروژن 
)OI(در مقابل شاخص اکسیژن )HI(از نمودار های ش��اخص هیدروژن

)شکل-7(،HI  در مقابلT max)شکل-8( و همچنین، نمودارTOC در 
برابرS2 )شکل-9( و از نمودارTOCدر برابرHI)شکل-10( برای تعیین 
کیفیت و به عبارتی نوع هیدروکربور تولیدی از این دو س��ازند استفاده 
شد. بر این اساس، س��ازند پابده طیف وسیعی از انواع مختلف کروژن 
را از نوعII، مخلوط II وIII، نوعIII و یک نمونه از آن نوعIV را نش��ان 
می دهد که گویای این اس��ت که این سازند در شرایط بسیار متغیری از 
محیط رس��وبی و در پیشروی و پسروی های متعدد آب دریا نهشته شده 
IIIو نوع IIIو IIاس��ت. در مقابل، کروژن س��ازند گورپی نوع مخلوط

تعیین شد. همچنین، همانطور که در شکل هاي-9 و 10مشخص است، 
سازند پابده نسبت به سازند گورپی، نفت زاتر مي باشد.

3-3- تعیین رخساره آلی 
برای تعیین رخس��اره آلی از ش��کل-11 اس��تفاده ش��د. در این نمودار 
بخشA نشان دهنده محیط دریاچه ای به شدت احیایی، بخشB: محیط 
دریاچه ای یا دریایی نس��بتاً احیایی، بخ��شBC: محیط های حاوی هم  
م��واد آواری و هم دریایی نیمه اکس��یدی با نرخ رس��وب گذاری باال، 
 :CDمحیط های احیایی با نرخ رس��وب گذاری متوسط، بخش :Cبخش
محیط های عمیق مجاور مناطق کوه زایی و بخشD: محیط های قاره ای 

 5  نمودار TOC در مقابل S1+S2 نشــاندهنده توان هیدروکربن زایی سازندهای 
پابده و گورپی

 6  نمودار S1 در برابر S2 نشان دهنده توان هیدروکربن زایی سازندهای پابده و گورپی

 7  نمودار HI در مقابلOI برای تشخیص نوع کروژن سازندهای پابده و گورپی]19[.
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به شدت اکسیدان می باش��ند]20[. ترسیم نمودار جونز برای سازند پابده 
و قرارگیری این سازند در محدوده رخساره ایB،BC،C، وCD حاکی 
از طیف وس��یعی از رخس��اره آلی برای این س��ازند و به عبارتی نهش��ته 
شدن این سازند تحت ش��رایط بسیار متغیری از محیط رسوبی می باشد. 
همچنین، تغییرات رخس��اره آلی در سازند گورپی نسبت به سازند پابده 
کمتر است و به طور کلی این سازند در محدوده C و CD قرار می گیرد. 

3-4- بلوغ حرارتی
به دلیل اینکه تولید هیدروکربن به تکامل حرارتی ماده آلی بستگی دارد، 
در فرایند ارزیابی س��نگ منش��أ تعیین بلوغ حرارتی ماده آلی فرایندی 
بسیار مهم می باشد]17[. می توان به کمک نمودار Tmaxدر برابر شاخص 
 تولید )PI(تکام��ل حرارتی ماده آلی را ارزیابی کرد )ش��کل-12(]9[.

T max، پارامتر اصلی حاصل از آنالیز راک اول برای ارزیابی بلوغ حرارتی 

می باش��د]5[. با این حال، به طور کل��ی، مقادیرTmaxکمتر از 435 درجه 
سانتی گراد شاخص کروژن نابالغ و مقادیر بیش از460 درجه سانتی گراد 
پایان پنج��ره نفت زایی و آغاز زون تولید گاز تر را نش��ان می دهد]19[. 
ذکر این نکته ضروری اس��ت که برای اینکه مقادیرTmaxمحاس��به شده 
قابل اعتماد باش��ند، باید مقادیر S2 بی��ش از0/2 )میلی گرم هیدروکربن 
بر هر گرم س��نگ( باش��د]14[. از ای��ن رو، با توجه به مقادیر محاس��به 
 ش��ده بیش از 0/2 برای تمام نمونه های م��ورد مطالعه می توان به مقادیر
 Tmaxاندازه گی��ری ش��ده اعتماد کرد. البته باید در نظر داش��ت که Tmax 
عالوه بر بلوغ حرارتی به نوع کروژن هم بستگی دارد]14[, ]18[, ]24[. 
ش��اخص تولید پارامتر دیگر حاصل از آنالیز پیرولیز راک ایول و مورد 
استفاده در تعیین بلوغ حرارتی می باشد، به طوری که مقادیر بیش از 0/1 
و 0/4 به ترتیب نشان دهنده مرحله بالغ و فوق بالغ می باشد]25[. همانطور 
که در نمودارT maxدر برابر ش��اخص تولید)PI()ش��کل-10( مش��خص 
است، سازند پابده وارد پنجره نفت زایی نشده است؛ به عبارتی، به میزان 
بلوغ حرارتی موردنیاز برای تولید هیدروکربور نرسیده است. در طرف 
مقابل، تعدادی از نمونه های س��ازند گورپی حاکی از ورود این س��ازند 
ب��ه اوایل زون پنجره نفتی و به عبارتی تولید هیدروکربور از این س��ازند 
می باش��ند که با توجه به قرارگیری سازند گورپی نسبت به سازند پابده 
در عمق بیش��تر، بیش��تر بودن بلوغ سازند گورپی نس��بت به سازند پابده 

امری طبیعی است.
همچنی��ن، در این مطالع��ه از داده های حاص��ل از پتروگرافی مواد آلی 
)میانگین انعکاس ویترینایت( برای ارزیابی بلوغ حرارتی س��ازند پابده 
استفاده شد. افزایش در انعکاس ذرات ویترینایت با افزایش زمان و دما 
برای اولین بار در زغال ها مشاهده شد و به عنوان ابزاری برای تعیین بلوغ 

 8  نمــودار HI در مقابــل T maxبــرای تشــخیص نــوع کــروژن و بلــوغ حرارتی 
سازندهای پابده و گورپی ]20[.

 9  نمودار TOCدر برابر S2 به منظور تعیین نوع کروژن سازندهای پابده و گورپی 
)با تغییر از ]21[(.

 10  نمــودار TOC در برابــر HI جهت تعیین کیفیت ماده آلی یا نوع هیدروکربور 
تولیدی از سازندهای پابده و گورپی]22[.
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حرارتی و درجه بندی زغال ها به کار گرفته ش��د]26[. بعد از شناس��ایی 
ویترینایت به عنوان یک جزء در کروژن موجود در س��نگ های منشاء، 
این افزایش سیس��تماتیک در انع��کاس ویترینایت ب��ه تاریخچه تولید 
هیدروکرب��ن رس��وبات ارتباط داده ش��د و به عنوان ش��اخص بلوغ در 
ارزیابی های سنگ منشاء مورد استفاده قرار گرفت]5[. به طورکلی، در 
ب��االی پنجره نفتی انعکاس ویترینای��ت برابر با T max= 435( 0/6%( و 
در اوج پنج��ره نفتی در محدوده 0/65 تا T max( 0/9در محدوده 445 
تا 450 ( می باش��د]24[, ]25[.از این رو، مقادیر به دست آمده از میانگین 
انعکاس ویترینایت برای دو نمونه از س��ازند پابده )0/32 و 0/38( بلوغ 

پایین و عدم ورود این سازند به پنجره نفت زایی را تأیید می کند. 
 

نتیجه گیری
1- نتایج به دست آمده از آنالیز پیرولیز راک اول نشان می دهد که سازند 
پابده در میدان نفتی گچساران از لحاظ کمیت ماده آلی و پتانسیل تولید 
هیدروکربن در محدوده ضعیف )Poor(تا خیلی خوب )Very good(و از 
 ،IIلحاظ نوع ماده آلی طیف وس��یعی از ان��واع مختلف کروژن، از نوع
مخلوطII و III، نوعIII  و نوعIV )تنها یک نمونه( را ش��امل می شود که 
گویای نهش��ته شدن این سازند در شرایط بسیار متغیری از محیط رسوبی 

و در پیشروی و پسروی های متعدد آب دریا می باشد. 
2- همچنین نتایج نش��ان از توانایی بیشتر تولید نفت سازند پابده نسبت 
به س��ازند گورپی اس��ت. در مقابل، س��ازند گورپی از لحاظ پتانس��یل 
هیدروکربورزای��ی در محدوده ضعیف )Poor(ت��ا خوب )Good(قرار 
می گی��رد و در مجموع، پتانس��یل هیدروکربورزایی کمتری نس��بت به 

س��ازند پابده دارد. نوع کروژن موجود در این سازند، مخلوط II وIII و 
نوعIII تعیین شد.

3- ترسیم نمودارT max در برابر شاخص تولید)PI( حاکی از عدم ورود 
س��ازند پابده ب��ه پنجره نفت زایی اس��ت. در طرف مقاب��ل، تعدادی از 
نمونه های سازند گورپی حاکی از ورود این سازند به اوایل زون پنجره 
نفتی و به عبارتی تولید هیدروکربور از این س��ازند می باشند که با توجه 
به قرار گیری س��ازند گورپی نسبت به سازند پابده در عمق بیشتر، بیشتر 
بودن بلوغ س��ازند گورپی نسبت به سازند پابده، طبیعی است. همچنین، 
مقادی��ر اندازه گیری ش��ده از میانگین انعکاس ویترینایت برای س��ازند 

پابده حاکی از بلوغ حرارتی کم این سازند می باشد. 
4- ترس��یم نمودارهایTOC در مقابلS2 وTOC در برابرS1+S2 نش��ان 
می ده��د که اگرچه س��ازند گورپ��ی از لحاظ مقادی��ر کل کربن آلی 
)TOC( س��ازندی با غنای ماده آلی در س��طح ضعیف )Poor( تا خوب 

)Good( قرار می گیرد اما بر اس��اس مقادیر پارامتر S2 و S1+S2 به ترتیب 

 )Poor( و ضعیف )Poor( سازندی با پتانس��یل هیدروکربن زایی ضعیف
تا مناس��ب )Fair( محسوب می ش��ود که دلیل آن را می توان به حضور 
مقادیر نس��بتاً زیاد کربن آل��ی خنثی یا غیر تولیدی در س��ازند گورپی 

نسبت داد.
5- در مجم��وع، می توان نتیجه گرفت اگرچه س��ازند پابده نس��بت به 
س��ازند گورپی از پتانس��یل و کیفیت باالیی برای تولی��د هیدروکربور 
برخ��وردار اس��ت، اما ب��ه س��طح الزم از بل��وغ حرارتی ب��رای تولید 
هیدروکربور نرس��یده، در حالی که سازند گورپی وارد پنجره نفت زایی 

شده است.

 12  نمودار شاخص هیدروکربن زایی)PI(در برابرT maxبرای تعیین میزان بلوغ 
نمونه های سازند پابده و گورپی)با تغییر از ]27[(.  11  نمودار جونز برای تعیین رخساره آلی سازندهای پابده و گورپی
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