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 چکیده 

بعنوان سنگ   سازند گورپیهدف این مطالعه بررسی کیفیت ماده آلی، ارزشیابی تکامل حرارتی و تاکید بر پتانسیل 

از چاه های مختاری، بینک،   نمونه 30 تعداددر این راستا  می باشد.دزفول  فروافتادگی در برخی از میادین نفتیمنشا 

دزفول می باشد با استفاده از روش   فروافتادگی درناحیهگچساران، رامین، هفت کل و نفت سفید سرکان، پازنان،  

جهت طبقه بندی   Tmax( در مقابل HIنمودار شاخص هیدروژن )مورد بررسی قرار گرفتند.  6پیرولیز راک اول 

بینک، سرکان، در نمونه های چاه  IIرفت که نشان دهنده وجود کروژن نوع ماده آلی در شیل مورد استفاده قرار گ

 نتایج  می باشد.سوم دوم و  نوع کروژنمختاری، هفت کل و لب  در چاه IIIو  IIو نوع پازنان، گچساران و رامین 

 منطقه هایچاه در گورپی سازند هاینمونه بیشتر نشان می دهد که مطالعـه  مورد هایچاه در Tmaxاز   حاصله

نشان   TOCدر مقابل   S1 + S2 نمودار نفت( بوده است.  نفت )دریچه تولید مرحلهابتدای  در خوزستان جنوب

 سازند در موجود کربن کل گیریاندازهمی دهد که نمونه های بررسی شده دارای سنگ منشا خوبی هستند. 

  <  1است )% ضعیف آلی بدست آمده دارای کربن هایی نمونه برخی از  نشان دهنده آن می باشد که  گورپی

TOCو برخی   دزفول در ناحیه سفید نفتمختاری، بینک، سرکان، پازنان، گچساران، هفت کل و  هایچاه ( مانند

با توجه به نوع   .رامین چاه در گورپی سازند هاینمونه ( مانندTOC 2 -5است )% غنی آنها آلی کربن مقدار دیگر

کروژن، اگر ماده آلی در چاه های جنوب خوزستان دمای حرارتی کافی دریافت کند سازند گورپی به طور برابر  

 گاز و نفت تولید خواهد کرد. 

 

 ، فروافتادگی دزفول تولید نفتسازند گورپی،  ماده آلی، نوع کروژن، کلید واژه:

 



 

 

 مقدمه

درصد مخازن نفتی و گازی   98های نفتی در جهان حوضه رسوبی زاگرس است که بیش از مهمترین حوضهیکی از 

کیلومتر   1۴الی  ۷ضخامت رسوبات این منطقه از  .(Asadi et al, 2015کشور در این حوضه واقع شده است )

 و ضخیم رسوبی هایالیه  وجود علت به دزفول، فروافتادگی (.Soleimani et al, 2015) در حال تغییر است

 استراتژیک موقعیت و ایناحیه گسترش مناسب، سنگ پوش و مخزن مستعد سنگ منشاء  هایسنگ  بودن دارا 

(. Mashhadi et al, 2015رود )می شمار به ایران هیدروکربوری هایحوضه تریناقتصادی از یکی

این   دارد. وسعت مربع کیلومتر 11111 حدود و شده واقع زاگرس تراست  غرب جنوب در دزفول فروافتادگی

 (. درAsadi et al, 2015محدود به گسل کازرون در شرق و زون خمشی باالرود در شمال است )  فروافتادگی

ترتیب  به  اند،شده پتروفیزیکی ارزیابی  گورپی سازندهای در که هاییچاه  کلّ تعداد ایران، جنوب غربی میادین

 کرنج، نار،قلعه کارون، مسجدسلیمان، شادگان، کوپال، حکیمه،بیبی مارون، سفید، رگ گچساران، اهواز، میادین

  هستند  زیالیی و تنگو پرنج، کیلورکریم، سفید،نفت باالرود، مکان، سیاه گلخاری،  آغاجاری، اللی،

(Zeinalzadeh e tal, 2015)  (1)شکل . 

 

 
Fig. 1. Generalized geological map of the Dezful Embayment and the well in this 

area (Bordenave et al, 2010) 



 

با توجه به وجود سازندهای متفاوت در این ناحیه جهت تولید هیدروکربن، در خصوص سازند گورپی تحقیقات 

است که سازند گورپی با توجه به نوع کروژن و  اندکی صورت گرفته است. سایر بررسی های محققین نشان داده 

تغییرات  یبازه  گورپی سازند (. در Oskooi et al, 2015توانند سنگ منشاء مؤثر قلمداد گردد ) ضخامت نمی

در   دارد. وجود گورپی سازند از  کمی درصد است. اطالعات 5 -5/13تخلخل در میادین مختلف،  میانگین مقدار

صوتی،   گاما، پتروفیزیکی ارزیابی نمودارهای اساس بر  دزفول، فروافتادگی یناحیه میادین  از یکی یمطالعه

 پایینی و باالیی بخش دو به  گورپی سازند اشباع، یدرجه و تخلخل مقادیر گرفتن درنظر و چگالی و نوترون

  سنگ را پوش نقش فراوان، رس مقدار همچنین و مؤثر تخلخل  عدم وجود دلیلبه  باالیی یناحیه که شده تقسیم

 Bordenave etاست ) کرده ایفا را مخزن نقش توجه،قابل تـراوایی و تخلخل دلیل به پایینی یناحیـه و دارد

al, 2010شرکت اکثر امروزه کند. می ایفا را  ای کننده تعیین نقش گاز و نفت اکتشاف در آلی (. ژئوشیمی 

 ژئوشیمی اطالعات بدون و دانسته الزامی گاز و نفت اکتشاف برای را آلی ژئوشیمی  نمودارهای تهیه نفتی، های

 و نفت اکتشاف جریان در که این به توجه با . (Ramachandran et al., 2013 )کنند  نمی حفاری به اقدام

 می رسد، می  دلخواه نتیجه به ها آن از یکی فقط چاه هرچند از  تقریبا آلی ژئوشیمی اطالعات داشتن بدون گاز

 ایران در .(Hui et al., 2015)نمود  جلوگیری عظیم سرمایه اتالف از اطالعات این داشتن نظر در با توان

 با اکتشاف اگر اما گرفته قرار برداری بهره مورد و کشف هیدروکربوری و تاقدیسی مخازن از بعضی فقط تاکنون

 توان می نیز را  نیستند ساختمانی صورت به  که هیدروکربوری  مخازن مابقی باشد، همراه  آلی ژئوشیمیایی روش

 همچنین و ناحیه شناسیزمین  در مطالعات ژئوشیمیایی ابتدا تاریخچه .داد قرار برداری بهره و اکتشاف مورد

  شود.می بحث منشاء سنگ رسوبات  گیریشکل وضعیت

 به 6راک اول  دستگاه .شود می استفاده  6اول  راک پیرولیز دستگاه از اطالعات ژئوشیمیایی به دستیابی منظور به

 ها روش بهترین از آنالیز دقت بودن باال علت به که شد تکمیل 1966سال  در خود نوع از  نسل آخرین عنوان

 قرار استفاده مورد جهان رسوبی  های حوضه در وسیعی مقیاس در و آید می به شمار منشأ سنگ ارزیابی جهت

آلی در غیاب اکسیژن، برای تولید و آزاد شدن   . پیرولیز حرارت دادن ماده(Behar et al.,2001)گیرد  می

هیدروکربن از مواد الی و تعیین پتانسیل هییدروکربن زایی باقیمانده در درجه حرارت های باال و درمدت زمان کوتاه  

. این روش یک وسیله  (Barker, 1974) است و به نوعی بازسازی تولید هیدروکربن در مرحله کاتاژنز است 



. لذا در  (Page & Kuhnel, 1980)مناسب برای تشخیص سریع سنگ منشا مولد هیدروکرن از غیر منشا است 

، به  6تحقیق حاضر با توجه به کمبود اطالعات در خصوص سازند گورپی، با استفاده از روش پیرولیز راک اول 

پرداخته می   دزفول فروافتادگی در ناحیه برخی از میادین نفتی در ورپیسازند گ هیدروکربن تولید بررسی توان

 شود.

 

 روش تحقیق 

 انجام پیرولیز جهت هانمونه سازیآماده و انتخاب مرحله، اولین ،ژئوشیمیایی آنالیزهای سایر همانند مطالعه این در

 هایچاه  موقعیت اوالً که شد  سعی هاچاه  انتخاب باشد. درمی maxTو  TOCمیزان  سنجش و 6 -اِول راک

 مورد سازند از مورد نظر چاه ثانیاً و دهد پوشش را میدان مرکز و غرب شرق، که باشد ایگونه  انتخاب شده به

 مورد هاینمونه کل نماینده بتواند که است بوده صورتی به هانمونه این گزینش نحوه باشند. داشته مطالعه نمونه

 این فوت 60هر  از بتوان که است بوده آن بر سعی گیرینمونه استاندارد روش طبق باشد، هاچاه این در مطالعه

  نمونه  30نمودن تعداد  هموژنیزه و تیمار ها و پس از طور کلی بعد از برداشت نمونهبرداشته شود. به اینمونه سازندها

  6نمونه ها پس از آماده سازی توسط دستگاه پیرولیز راک اول  شدند برگزیده ژئوشیمیایی آنالیزهای انجام جهت

مورد آنالیز قرار گرفت و پارامترهای ژیوشیمیایی آن تعیین شد. تعیین نوع کروژن و نوع ماده آلی میزان مقدار ماده  

موجود در  برای تعیین نوع کروژن  ( و بلوغ حرارتی و پختگی آن عوامل مهم در ارزیابی سنگ منشا بود. Tocآلی )

با    ,maxHI Vs. T ) 1977; Espitalie et al., 1975(Tissot & Espitaleiسازند گورپی نمودار 

از   هیدروکربنی مواد به ها نمونه  آغشتگی عدم از اطمینان رسم شد. جهت  maxTو  HIاستفاده از مقادیر متغیرهای 

 استفاده شد.  2sبه   1sیا شاخص تولید و نمودار   PIنمودار 

 

 یافته ها 

تا عمق   268۷از عمق  متر، در چاه بینک 300به ضخامت  ۴80تا عمق  180از عمق  سازند گورپی در چاه مختاری 

از عمق   متر، در چاه پازنان 62۴به ضخامت  1099تا عمق  ۴۷5از عمق  متر، در چاه سرکان 33۷به ضخامت  302۴

متر، در چاه   86به ضخامت  2332تا عمق  22۴6از عمق  گچسارانمتر، در چاه  90به ضخامت  2806تا عمق  2۷16

به ضخامت  13۷0تا عمق  1300از عمق  متر، در چاه هفت کل 110به ضخامت  ۴۴۷0تا عمق  ۴360از عمق  رامین



نتایج حاصله از   است که  شده متری حفاری ۷5به ضخامت  2۴۴0تا عمق  2365از عمق  سفید نفتمتر و در چاه  ۷0

 .  ( ارائه شده است1های سازند گورپی در میادین نفتی در ناحیه فروافتادگی دزفول در جدول )آنالیز راک اِول نمونه

کربن یک عنصر ضروری از هر ترکیب آلی است و یکی از راه های ارزیابی غلظت آلی سنگ و اندازه گیری میزان  

،  Jarvieاندازه گیری می شود ) (TOC) ال به عنوان کل کربن آلیکربن آن است. مقدار کربن آالینده معمو

درصد   ۴0/0با میانگین  وزنی درصد  62/0تا   19/0در محدوده بین  چاه مختاری نمونه های  کل کربن آلی  .(1991

سازند در چاه   این از آمده دست به هاینمونه ( درTOCآلی ) کربن کل مقدار. همچنین می گیردقرار وزنی 

شده   مطالعه هاینمونه میانگین که باشد،وزنی می درصد 62/0حداکثر  وزنی و  درصد 28/0حداقل  دارای بینک،

  ۴۴/1تا   19/0نمونه های چاه سرکان و پازنان به ترتیب در محدوده بین  .کل کربن آلی است وزنی درصد ۴0/0

 6۴/0 شده در چاه سرکان و پازنان به ترتیب مطالعه هاینمونه درصد وزنی که میانگین 65/0و  51/0درصد وزنی و 

در چاه   سازند این از آمده دست به هاینمونه ( درTOCآلی )  کربن کل مقداراست.درصد وزنی  59/0و 

،  55/0به ترتیب حداکثر  وزنی و درصد 80/0و  91/1، 0/ ۴1حداقل  دارایبه ترتیب  گچساران، رامین و هفت کل 

به ترتیب در چاه گچساران، رامین و هفت   شده مطالعه های نمونه میانگینمی باشد که  وزنی درصد 89/0و  6۷/2

سازند   این هیدروکربن تولید توان دارای 2بر طبق جدول  .(1)جدول  است وزنی درصد 8۴/0و  3۷/2، ۴6/0کل  

است، در حالیکه در چاه های رامین   متوسط حد در در چاه های مختاری، بینک، سرکان، پازنان و گچساران دارای

 است.  ضعیف حد در هیدروکربن تولید توان دارای سازند سفید این نفتو هفت کل در حد خوب و لی در چاه 

های واقع در ناحیه  های سازند گورپی در برخی از چاه(. نتایج حاصله از آنالیز راک اِول نمونه1جدول )

 فروافتادگی دزفول 

PI HI S1+S2 S2 S1 Tmax TOC % Depth(m) Code Samp. Well name 
0.28 52 0.21 0. 15 0.06 ۴19 0.29 180 GUD4 Mokhtari #1 

0.13 ۷9 0.36 0.31 0.05 ۴2۷ 0.39 210 GUD5 Mokhtari #1 

0.2 1۴2 0.3۴ 0.2۷ 0.0۷ ۴1۷ 0.19 310 GUD6 Mokhtari #1 

0.8 306 2.0۷ 1.9 0.1۷ ۴3۴ 0.62 360 GUD7 Mokhtari #1 

0.13 19۷ 0.82 0.۷1 0.11 ۴30 0.36 ۴10 GUD8 Mokhtari #1 

0.12 2۷۷ 1.8 1.58 0.22 ۴31 0.5۷ ۴80 GUD9 Mokhtari #1 

0.۴6 193 1 0.5۴ 0.۴6 ۴2۷ 0.28 268۷ GUD10 Binak #4 



0.3 389 2.08 1.۴۴ 0.6۴ ۴30 0.3۷ 2808 GUD11 Binak #4 

0.5 236 1.۷3 0.85 0.88 ۴29 0.36 2900 GUD12 Binak #4 

0.36 289 2.82 1.۷9 1.03 ۴28 0.62 302۴ GUD13 Binak #4 

0.13 251 1.19 1.03 0.16 393 0.۴1 ۴۷5 GUD14 Sarkan #1 

0.16 12۴ 0.8۷ 0.۷3 0.1۴ ۴۴1 0.59 583 GUD15 Sarkan #1 

0.3 1۴۷ 0.۴ 0.28 0.12 395 0.19 829 GUD17 Sarkan #1 

0.19 350 6.2 5.0۴ 1.16 ۴38 1.۴۴ 9۴8 GUD18 Sarkan #1 

0.2 188 1.38 1.09 0.29 ۴35 0.58 1099 GUD20 Sarkan #1 

0.21 ۴02 2.62 2.05 0.5۷ ۴3۴ 0.51 2۷16 GUD21 Pazanan #17 

0.2۴ 2۷2 2.33 1.۷۷ 0.56 ۴35 0.65 2۷۷6 GUD22 Pazanan #17 

0.92 358 2.۷8 2.22 0.56 ۴35 0.62 2806 GUD23 Pazanan #17 

0.36 216 1.۴6 0.93 0.53 ۴35 0.۴3 22۴6 GUD24 Gachsaran #55 

0.2۷ 256 1.9۴ 1.۴1 0.53 ۴38 0.55 22۷2 GUD25 Gachsaran #55 

0.2۴ 3۷1 2.01 1.52 0.۴9 ۴32 0.۴1 2332 GUD26 Gachsaran #55 

0.6۴ 288 15.12 5.51 9.61 ۴31 1.91 ۴360 GUD27 Ramin #4 

0.۷3 200 18.۴9 5.06 13.۴3 ۴3۴ 2.53 ۴۴00 GUD28 Ramin #4 

0.66 292 22.۷۴ ۷.8 1۴.9۴ ۴36 2.6۷ ۴۴۷0 GUD29 Ramin #4 

0.26 130 1.۴1 1.0۴ 0.3۷ ۴13 0.8 1300 GUD30 Haft-kal #61 

0.12 311 3.15 2.۷۷ 0.38 ۴30 0.89 13۷0 GUD31 Haft-kal #61 

0.۴۷ 66 0.۴9 0.26 0.23 ۴22 0.35 2395 GUD32 Naft-safid #34 

0.26 159 0.98 0.۷3 0.25 ۴3۴ 0.۴6 2۴15 GUD33 Naft-safid #34 

0.19 2۴9 1.۴۴ 1.1۷ 0.2۷ ۴25 0.۴۷ 2۴۴0 GUD34 Naft-safid #34 

0.51 51 0.39 0.26 0.13 ۴29 0.51 2365 GUC1 Naft-safid #34 

 

 (Peters, 1986)تولید شده  زایی هیدروکربن نوع کننده تعیین ژئوشیمیایی . پارامترهای2جدول 

S2 +S1 

(mgHC/gRock) S2(mgHC/gRock) S1(mgHC/gRock) TOC WT% کیفیت 



0-3  5/0-2  5/0-0  5/0<  ضعیف 

3-6  5-5/2  5-1/0  5-1/0  متوسط 

6-12  5-10  1-2  1-2  خوب 

12>  10>  2>  2>  خیلی خوب  

 

-باالترین نمونه  .(2است )شکل  III و  IIنمودارهای ون کرولن برای نمونه های شیل نشان دهنده غالب بودن نوع 

و   .Obaje) دارای پتانسیل باال در مرز دیگنز / کاتاژنز اختصاص داده شود II ممکن است به کروژن نوع HI های

 .(200۴همکاران، 

Peters (1986) has suggested that at thermal maturity equivalent to vitrinite 

reflectance of 0.6% (Tmax 435 oC), rocks with HI above 300mgHC/gTOC produce 

oil; those with HI between 300 and 150 produce oil and gas; those with HI 

between 150 and 50 produce gas, and those with less than 50 are inert (Figs. 1 and 

2). 

 

نمونه   در 52( mgHC/gTOC( برای نمونه های چاه مختاری از )HIمقدار )، 3و  2با توجه به شکل شماره 

GUD4 ( تاmgHC/gTOC )306 نمونه  درGUD7 میانگین وباشد می  ( آنmgHC/gTOC )50/1۷5 

 . باشد( می mgHC / g) 2.0۷( تا   mgHC / g)  0.21از     S1 + S2و  است

 

(  mgHC/gTOCتا ) GUD10نمونه  در 193( mgHC/gTOC( برای نمونه های چاه بینک از )HIمقدار )  

 mgHC) 1از     S1 + S2و  است  ۷5/2۷6( mgHC/gTOCآن ) میانگین وباشد می GUD11نمونه  در 389

/ g   2.82( تا (mgHC / gمی باشد ) . 

 

(  mgHC/gTOC) تا GUD15نمونه  در 12۴( mgHC/gTOC( برای نمونه های چاه سرکان از )HIمقدار )

 / mgHC) 0.۴از    S1 + S2و  است  212( mgHC/gTOCآن ) میانگین وباشد می GUD18نمونه  در 350

g   1.38( تا (mgHC / g می باشد )که نشان می دهد دارای پتانسیل تولید گاز و نفت است . 

 



( mgHC/gTOC) تا GUD22نمونه  در 2۷2( mgHC/gTOCپازنان از )( برای نمونه های چاه HIمقدار )

 mgHC) 2.33از    S1 + S2و  است  3۴۴( mgHC/gTOCآن ) میانگین وباشد می GUD18نمونه  در ۴02

/ g   2.۷8( تا(mgHC / gمی باشد ) . 

 

تا   GUD24نمونه  در 216( mgHC/gTOCاز )  ( برای نمونه های چاه گچسارانHIمقدار )

(mgHC/gTOC )3۷1 نمونه  درGUD26 میانگین وباشد می ( آنmgHC/gTOC )۴35 و  استS1 + S2 

 . ( می باشد mgHC / g) 2.01( تا    mgHC / g) 1.۴6از   

 

(  mgHC/gTOCتا ) GUD28نمونه  در 200( mgHC/gTOCاز ) ( برای نمونه های چاه رامینHIمقدار ) 

  15.12از    S1 + S2و  است 260( mgHC/gTOCآن ) میانگین وباشد می GUD29نمونه  در 292

(mgHC / g   تا )22.۷۴(mgHC / gمی باشد )  . 

 

تا   GUD30نمونه  در 130( mgHC/gTOCاز ) ( برای نمونه های چاه هفت کلHIمقدار ) 

(mgHC/gTOC )311 نمونه  درGUD31 میانگین وباشد می ( آنmgHC/gTOC )50/220 و  استS1 + 

S2    1.۴1از (mgHC / g    تا )3.15 (mgHC / gمی باشد ) . 

 

(  mgHC/gTOCتا ) GUC1نمونه  در 51( mgHC/gTOCاز ) سفید نفت( برای نمونه های چاه HIمقدار ) 

 03.9از    S1 + S2و  است 25/131( mgHC/gTOCآن ) میانگین وباشد می GUD34نمونه  در 2۴9

(mgHC / g   تا )1.۴۴ (mgHC / gمی باشد ). 

 

نمونه های چاه ها فروافتادگی دزفول به قسمت   نشان می دهد که بیشتر (3)شکل   HI در مقابل Tmax نمودار 

اکثر نمونه های این چاه ها دارای پتانسیل تولید نفت و گاز   نفت و گاز مربوط می شود که این بدان معنی است که

  است.

 



 
Fig. 2: A plot of HI versus Tmax indicating type of organic matter and maturity 

level. 

     Legend:      : Mokhtari well,      : Binack well,     : Sarckan well,     : Pazanan well,  

 : Gachsaran well,     : Ramin well,   :Haft-kal well, :  Naft-Sefid well. 

 

 

 



 
Fig. 3: A diagram of Tmax versus HI of shale samples describing the quality of 

organic matter. 

     Legend:      : Mokhtari well,      : Binack well,     : Sarckan well,     : Pazanan well,  

 : Gachsaran well,     : Ramin well,   :Haft-kal well, :  Naft-safid well. 

 

 

 

مشخص می کند که نمونه    TOCدر برابر    HIو نمودار  ( ۴)شکل  TOC در برابر S1 + S2 با استفاده از نمودار

در فروافتادگی   GUD18( و از نمونه های چاه سرکان  ,GUD29 GUD27, GUD28رامین )های چاه 

می     mg/g 5.0و    %wt 1.0   باالتر از S1 + S2 و TOC دزفول به عنوان سنگ های منبع خوب به ترتیب با

   .باشند



 
Fig, 4: A diagram indicating the quality of kerogen type in the shale samples: S1 + 

S2 versus TOC. 

     Legend:      : Mokhtari well,      : Binak well,     : Sarkan well,     : Pazanan well,  

 : Gachsaran well,     : Ramin well,   :Haft-kal well, :  Naft-safid well. 

 

 
 در برخی از میادین نفتی فرافتادگی دزفول  TOCدر برابر   HI. نمودار  5شکل 

     Legend:      : Mokhtari well,      : Binak well,     : Sarkan well,     : Pazanan well,  



 : Gachsaran well,     : Ramin well,   :Haft-kal well, :  Naft-safid well. 

 

 

در چاه  ( که نشان می دهد که 5تایید شده است )شکل TOC در مقابل  Tmax بلوغ حرارتی با رسم پروفیل های

، در چاه ۴31ºCو  ۴3۴ºC ،۴30ºCبه ترتیب با درجه حرارت  GUD9و  GUD7 ،GUD8مختاری نمونه های 

  GUD20و  GUD15 ،GUD18، در چاه سرکان نمونه های ۴30ºCبا درجه حرارت  GUD11بینک نمونه 

،  GUD21 ،GUD22، در چاه پازنان نمونه های ºC ۴35و ۴۴1ºC  ،۴38 ºCبه ترتیب با درجه حرارت 

GUD23  ۴3۴به ترتیب با درجه حرارتºC ،۴35ºC  ۴35وºC در چاه گچساران نمونه های ،GUD24، 

GUD25 و GUD26  ۴35به ترتیب با درجه حرارت ºC ،۴38 ºC ۴32و ºC در چاه رامین ،GUD27  ،

GUD28  وGUD29  ۴31به ترتیب با درجه حرارت ºC ،۴3۴ ºC  ۴36و ºC  در چاه هفت کل نمونه ،

GUD31  ۴30با درجه حرارت ºC  و در چاه نفت سفید نمونهGUD33  ۴3۴با درجه حرارت ºC   به »پنجره

به مقدار آستانه دست   باقی نمونه های چاه های فروافتادگی دزفول رسیده است، در حالی که  (۴30ºC) زایینفت

( که تعیین کننده وضعیت  2-1)شکل   Tmax در برابر HI این مورد همچنین توسط نمودار  .نیافته و نابالغ است

 + S1)ظرفیت تولید هیدروکربن  های چاه های فروافتادگی دزفول می باشد را پشتیبانی می کند.بالغ یا نابالغی نمونه 

S2)   دارای بیشترین توان بالقوه برای استخراج   (۷۴/22تا  12/15) های چاه رامیننمونه نشان می دهد که

،  با این حال .می باشد های باقی چاه های مورد بررسی در فروافتادگی دزفولهیدروکربن ها در مقایسه با نمونه

ل و نفت  اکثر چاه های مورد بررسی )مختاری، بینک، سرکان، پازنان، گچساران، هفت کدر   S1 + S2گرچه 

دهنده پتانسیل   نشان HI در مقابل Tmax ، اما پتانسیل تولید گاز حرارتی آنها بر اساس نمودار سفید( کم می باشد

 . تولید نفت و گاز است

 



 
 

Fig. 6: To determine the maturity of the organic matter:  Tmax versus TOC. 

     Legend:      : Mokhtari well,      : Binak well,     : Sarkan well,     : Pazanan well,  

 : Gachsaran well,     : Ramin well,   :Haft-kal well, :  Naft-safid well. 

 

محصول ماده آلی    mg HC/g TOC 200-100بین  HI (، سنگهای منبع با199۷) Baskinبا توجه به طبقه بندی 

را به   HC / g TOC میلی گرم 50کمتر از  HI ( نمونه هایی با199۴) Peters and Cassa  هستند. III نوع

  3و جدول  1جدول  نمونه های مورد مطالعه در   HIمقادیر هیدروژن   طبقه بندی کردند. IV عنوان ماده آلی نوع

 و گاز هستند.  تنشان می دهد که این سنگهای منشا دارای پتانسیل تولید نف

 

 (Peters, 1986)منشأ   سنگ زایی هیدروکربن توان کننده تعیین ژئوشیمیایی . پارامترهای3جدول 

HI (mgHC/gTOC)  هیدروکربن 

 گاز  150-0

 گاز و نفت  300-150

 نفت >300



 گیری نتیجه

 6 -ولِِا راکنمونه های بدست آمده از سازند گورپی در برخی از میادین نفتی در فرافتادگی دزفول با استفاده از 

 در منشأ سنگ این که دهدمی نشان گورپی هاینمونه 6 -ولِِا  راک آنالیز از حاصل نتایج  تجزیه و تحلیل شدند.

 از مطالعـه مورد هایچاه در Tmaxاز   حاصله نتایج  .است  برخوردار مطلوبی غنای از دزفول فروافتادگی منطقه

ابتدای   در خوزستان جنوب منطقه هایچاه در گورپی سازند هاینمونه بیشتر ،نیـست برخـوردار زیادی نوسان

در   S1 + S2 نمودار . است c ۴35° حدوددر  هاآن Tmaxزیرا  ،نفت( بوده است نفت )دریچه تولید مرحله

نشان می دهد که نمونه های بررسی شده دارای سنگ منشا خوبی هستند و قادر به تولید هیدروژن در   TOCمقابل 

بروی نمونه های چاه های فرافتادگی دزفول   6 -ول ِِا مقدار تجاری می باشند. نتایج بدست آمده از پیرولیز راک 

 آمده دست به اطالعات است.   IIIبراساس کروژن نوع نشان دهنده ماده آلی می باشد که دارای منشا عمدتا زمینی 

 ( دارایبینک، سرکان، پازنان، گچساران و رامینها )نمونه بیشتر که دهدمی نشان گورپی سازند هاینمونه  برای

مختاری،   چاه هاینمونه مانند موارد از در بعضی ( است. اماType IIدوم ) نوع کروژن یا دریایی آلی مواد منشأ

 موجود کربن کل گیریاندازه  سوم و نیز می باشد.دوم و  نوع کروژن یا خشکی آلی مواد سفید نفتهفت کل و 

 1است )% ضعیف آلی کربنبدست آمده دارای  هایینمونهبرخی از  نشان دهنده آن می باشد که  گورپی سازند در

> TOCو   دزفول در ناحیه سفید نفتمختاری، بینک، سرکان، پازنان، گچساران، هفت کل و  هایچاه  ( مانند

به طور   .رامین چاه  در  گورپی سازند  های نمونه ( مانندTOC  2 -5است )% غنی  آنها آلی  کربن مقدار  برخی دیگر

 فروافتادگی منشأ سنگ ترینمطلوب عبارت به یا و بهترین از یکی آلی کربن باالی درصد با گورپی کلی سازند

 مرحلهاین سازند در ابتدای   یا پختگی بلوغ درجه نظر از و بوده خوبی بسیار نفتی پتانسیل واجد کهباشد می دزفول

 کروژن یا آلی، مواد که است اینگورپی  سازند مورد در توجه جالب نکته .است نفت( رسیده نفت )دریچه تولید

 محیط بر حاکم شرایط به را آن توانمی که است زیادی تغییرات دارایگورپی  سازند هاینمونه دهنده تشکیل

 .دانست مربوط زاگرس رسوبی حوضه  در سازند این رسوبی
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