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  چکیده

هدف از این . استهای رسوبی متداول  وصیات واحدهای حوضهتعیین و تفسیر خص برایو نتایج آن  اول -راکامروزه استفاده از دستگاه پیرولیز 

بدین . در ناحیه بندرعباس است 3-سورواول در چاه  –مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربورزایی سازند پابده  با استفاده از روش آنالیز راک

دست آمده از چاه در ناحیه  نمونه از مغزه های به 52ه تعداد مطالع با عنوان سنگ منشأ احتمالی پابده بهسازند هیدروکربورزایی منظور بررسی 

توان تولید عنوان سنگ منشأ  به 3-سورو دهد که سازند پابده در چاه نشان می TOCو S1+S2بررسی تغییرات پارامتر . مورد مطالعه انجام شد

گذاری این سازند  و محیط رسوب  IIنوع اغلبن سازند محتوای کروژن ای Tmax در مقابل HIبر اساس دیاگرام . هیدروکربن زایی خوبی دارد

درجه سانتی  412باالتر از  Tmax)با رسیدن به مرحله کاتاژنز  این سازندهای  مشخص شد که بیش تر نمونه Tmax چنین با بررسی هم. استدریائی 

 .زایی شوند و وارد پنجره نفت هدبلوغ حرارتی را طی کراند مسیر  توانسته (گراد

 کلیدی کلمات

 3سوروپابده، چاه اول ، -راکپیرولیز هیدروکربورزایی، سنگ منشأ ،         
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  مقدمه -3

هاى منشأ هیدروكربنى نقش مهمى بررسى میزان بلوغ سنگ

هاى روش. و گاز دارد هاى نفتهاى اكتشافى میداندر ارزيابى

 های توان به روشمختلفى براى اين ارزيابى وجود دارد كه مى

رولیز، استفاده از ضريب انعکاس ويترينايت، استفاده از شاخص پی

يکي . [1]ها و آنالیز عنصرى اشاره كرددگرسانى حرارتى، كنودونت

 -راكپیرولیز روش  ی رايج،هاترين روشترين و متداولاز مهم

های رسوبي جهان از است كه در مقیاس وسیعي در حوضه اول

، میزان مشخصه سه از وشاين ر در .[2]شود آن استفاده مي

 به بردن پي برای گسن در موجود آلي مواد بلوغ درجه و كیفیت

 مواد كمیت ازدر اينجا  .شودمي استفاده سازند يک نفتي پتانسیل

 برده نام (TOC) آلي كربن كل مقدار عنوان به اغلب آلي

 وسیله به نفت تولید برای منشأ سنگ توانايي نسبت .دشو مي

 (آلي كربن كل مقدار( كمیت و )هیدروژن درصد مقدار( كیفیت

 آنالیزهای از باال مشخصات تعیین برای .شود مي مشخص كروژن

 مفیدی اطالعات لاو_راك پیرولیز .شود مي استفاده ژئوشیمیايي

 پتانسیل آلي، ماده كیفیت و نوع آلي، ماده مقدار مورد در

 های مونهن، دهد  مي آلي ماده حرارتي تحول و نمونه باقیمانده

 حفاری، های خرده صورت به تواند مي پیرولیز در مورداستفاده

 پیرولیز اغلب برای .باشد نیحي زمسط های نمونه حتي يا و مغزه

 استفاده شده تخلیص كروژن زا گاهي و شده پودر سنگ نمونه از

 كه است وشير ترين سريع و ترين ساده لاو_كرا پیرولیز .دشو مي

 كارهب أمنش های سنگ هیدروكربن تولید پتانسیل توصیف برای

تر  كوتاهي زمان، آساني و ارزان از مزايای اين روش  .[2]رود مي

پیرولیز مواد آلي، روشي گرمايي برای تشخیص  .است بودن 

با استفاده از اين . های منشأ استكیفیت و بلوغ گرمايي سنگ

يک  زايي را در مناطق مختلف توان پتانسیل هیدروكربنروش مي

 .[3]ي كرده و ريسک حفاری را كاهش دادمیدان نفتي ارزياب

های رسوبي يکي از اهداف اصلي  ويژگي مواد آلي در سنگ

ژئوشیمي آلي است و در حال حاضر بخش اساسي در ارزيابي 

 حققاندر دو دهه گذشته م. است پتانسیل هیدروكربني هر ناحیه

انسیل، بلوغ و نوع يابي به پتزيادی روش پیرولیز را برای  دست

كار  به و يا آلودگي خاك های رسوبي متعدد سنگ منشأ در حوضه

خیزترين  حوضه رسوبي زاگرس يکي از نفت. [4-13] گرفتند

درصد كل مخازن نفت جهان  11 بیش ازمناطق جهان است كه 

با درصد باالی كربن آلي يکي  پابدهسازند . در آن واقع شده است

كه  استنشأ در حوضه رسوبي زاگرس های مترين سنگاز مهم

و از نظر درجه بلوغ يا پختگي به  داردپتانسیل نفتي بسیار خوبي 

در اين  .[14،11]است رسیده( دريچه نفتي)مرحله تولید نفت 

نمونه از  21اول و آنالیز _پیرولیز راك روش مطالعه با استفاده از

و سنگ  زاييدروكربوریتوان تولید ه بررسي برایسازند پابده 

 .شود پرداخته ميبندرعباس در ناحیه اين سازند بودن  أمنش

  مورد مطالعه منطقه ی یموقعیت جغرافیا -5

 15° 31"تا  15°ورقه يک صد هزارم بندرعباس در موقعیت    

. عرض شمالي قرار گرفته است22° 31//تا  22°طول خاوری و

ری محدوده مورد بررسي از نظر موقعیت در انتهای جنوب خاو

ده است كه شزاگرس زون فارس ساحلي در استان هرمزگان واقع 

ترين مبادی ورودی و خروجي كشور در فصل  يکي از بزرگ

كه اين تنگه موقعیت  استمشترك خلیج فارس و دريای عمان 

( 1)ها در شکل  موقعیت مکاني آن . [15]ی استراتژيکي دارد ويژه

 . ده استشمشخص 
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 ورد مطالعهموقعیت محدوده م: 3شکل

 

  بحث و نتایج -1

های حفاری شده سازند پابده در انجام اين مطالعه از مغزه

پس از زدودن مواد افزودني، ها  نمونه .ده استشاستفاده 

و آنالیز  5اول –راك پیرولیز دستگاه  باسازی و سپس  آماده

تعیین نوع كروژن و نوع ماده . [12]دشپارامترهای آن تعیین 

و بلوغ حرارتي و پختگي  (TOC)مقدار ماده آلي آلي، میزان 

در واقع  .عوامل مهم در ارزيابي سنگ منشأ هستند( Tmax)آن

 برای اكسیژن، درغیاب آلي ماده دادن حرارت، پیرولیزروش 

 پتانسیل تعیین و آلي مواد از هیدروكربن شدن آزاد و تولید

 مدت رد و باال های حرارت درجه در باقیمانده زاييهیدروكربن

 در، هیدروكربن تولید بازسازیكه در واقع  است كوتاه زمان

اين روش يک وسیله مناسب . [11]گیرد قرار مي كاتاژنز مرحله

 های منشأ مولد هیدروكربن از برای تشخیص سريع سنگ

 نداشتن نیاز علت به روش اين  .[11]غیر منشأ استهای  سنگ

 برای مناسبي شرو بودن، ارزان و ساده و زياد زمان صرف به

 نوع تعیین برایبنابراين . [21]است منشأ سنگ ابتدايي ارزيابي

بر ( ضريب هیدروژن) HI  سازند نمودار در اين موجود كروژن

اطمینان از عدم آغشتگي  برای. [22،21]رسم شد Tmax  حسب 

يا شاخص تولید و  PIها به مواد هیدروكربني از نمودار  نمونه

 . دشاده استف S2به  S1نمودار 

  3-چاه سورو 

، پابده است كه از عمق 1-ترين سازند در چاه سورو مهم

 .متر است 114آن ضخامتحفاری شده و  2211تا عمق  1115

 -از سازند پابده در چاه سورو طور نامنظم ههايي كه ب تعداد نمونه

  مقدار هیدروكربور آزادی كه در . است نمونه 21، بررسي شده1

 در   mg HC/g Rock 41/1 حداقل است، ها موجود نمونه

 نمونه در mg HC/g Rock13/4  حداكثر و 3-پابده نمونه

گرم هیدروكربن بر  میلي 11/2 میانگین طور به كه است 11-پابده

 سنگ سازند قابلیت تولید اين 1 جدول طبق. است گرم سنگ

يا  S2)مقدار  (.2شکل) دارد را تا خیلي خوب متوسطمنشأ 

 mg HC/g باقي مانده موجود ، دارای حداقل  هیدروكربن 

Rock15/1 پابده نمونه در 25/4 حداكثر و 21-پابده نمونه در-

گرم  گرم هیدروكربن بر میلي 12/2میانگین طور و بهبوده  14

پتانسیل تولید  1 جدول طبقدر اين حالت . است سنگ

مقدار كل  .(3شکل) شود هیدروكربن در حد خوب ارزيابي مي

،  دست آمده از اين سازند ههای ب در نمونه (TOC)لي كربن آ

 21/1و حداكثر  24-پابده در نمونه درصد وزني54/1حداقل 

وزني  درصد
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اين سازند توان تولید  1طبق جدول . دارد 14-پابدهدر نمونه 

 را داردهیدروكربن در حد خوب و قابلیت سنگ منشأ بودن را 

ن كه شاخص بلوغ آ Tmaxاز نظر میزان پختگي،  (.4شکل)

 o C 421 حرارتي مواد آلي است، حداقل مقدار آن در اين سازند

و  13-پابده نمونه در o C 441و حداكثر  24-پابده نمونه در

به بیان ديگر چون  .گراد است درجه سانتي 3/435طور میانگین به

Tmax  از ها بیشتر نمونه اغلبدر o 
C

پس اين سازند  ،است 431 

برای تولید هیدروكربور رسیده و در ابتدای به پختگي كافي 

  در نمونه HI مقدارحداقل  (.1شکل)زايي قرار دارد  پنجره نفت

  آن حداكثر  و mgHC/gTOC131  21-پابده

mgHC/gTOC213 است 212میانگین  با 25-پابده نمونه در. 

نفت و گاز  ،2جدول  طبق نوع هیدروكربن تولیدی از اين سازند

 آن حداقل( S1+S2)انسیل زايشي پت (.5شکل)است 

mgHC/gRock54/2 14/1میانگین طور و به 12/1حداكثر  و 

 طبق بنابراين. است گرم هیدروكربن بر گرم سنگمیلي

خوب ارزيابي  توان تولید هیدروكربن در حد 3و 1 های جدول

حداكثر  و 42/1حداقل ( PI)شاخص تولید همچنین  .دشو مي

با نیز نوع كروژن . (2 شکل) است 12/1میانگین طور و به51/1

 . استII از نوع  1توجه به شکل 

 

  گیری نتیجه -4

ارزيابي سازند  برایدر اين پژوهش از نتايج پیرولیز راك اول 

دست آمده از اين روش در ناحیه  نتايج به. پابده استفاده شد

است كه اين سازند از نظر پتانسیل  آن عباس نمايانگرربند

در چاه مورد  Tmaxنتايج . در حد خوب است  هیدروكربورزايي

های سازند پابده در  نمونه حداقلنشان مي دهد كه نیز مطالعه 

درجه سانتي گراد بوده  431بیش از Tmax دارای  1-چاه سورو

های اين سازند در  دهنده آن است كه نمونه نشان اين مطلب كه

 پنجره)ت ورود به مرحله تولید نف برایبه پختگي الزم چاه اين 

های سازند پابده در اين چاه  نمونههمچنین . رسیده است ( نفتي

و  3، 2 و از طرفيدر حد خوب ( TOC) از نظر مقدار كربن آلي

اين سازند دارای  گر آن است كه بیانمورد مطالعه  در چاه 1

در PI بررسي ضريب تولید  .استخوب در حد پتانسیل نفتي 

گر آلودگي تعدادی از  نمايان PI =12/1اين چاه با میانگین 

از نظر ضريب  ،11همچنین با توجه به شکل  . است ها نمونه

ها پتانسیل هیدروكربوری  تمام نمونه طور تقريبي به ،هیدروژن

mg HC/g TOC211-111 HI=با توجه به نتايج  .را دارند

مطابق را  Tmaxبه  HIنسبت  نمودارتوان  راك اول ميروش 

دست آمده  اطالعات به با توجه بهبراين بنا .دكررسم  1شکل 

 های تمام نمونه كه توان نتیجه گرفت ميهای سازند  برای نمونه

 .هستندمنشأ مواد آلي دريايي يا كروژن نوع دوم  1-سورو چاه

 
کننده توان هیدروکربن  پارامترهای ژئوشیمیایی تعیین : 3جدول 

   [51] زایی سنگ منشأ

HI 

(mgHC/gTOC) 

 هیدروکربن

 گاز 111 - 1

 گاز و نفت 311 - 111

 نفت > 311

  

کننده نوع هیدروکربن  پارامترهای ژئوشیمیایی تعیین:  5لوجد

 [51]تولید شده 

   
S1+ S2 

(mgHC/g

Rock) 
S2(mgHC/g

Rock) 
S1 

(mgHC/g

Rock) 
TOC  

WT% کیفیت 

 ضعیف <1.1 1.1 – 1 2.1 – 1 3 – 1

 متوسط 1 -1.1 1- 1.1 1 – 2.1 5 – 3

 خوب 2 - 1 2 - 1 11 – 1 12 – 5

 خیلی خوب > 2 > 2 > 12 > 12
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 دهنده نوع هیدروکربور تولیدی پارامترهای ژئوشیمیایی نشان: 4جدول 

   سنگ منشأ

 

 

 

 پتانسیل دهنده ژئوشیمیایی نشان پارامترهای: 1جدول

 منشأ  هیدروکربورزایی  سنگ 
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 3 -برابرعمق سازندپابده،چاه سورو در 5S مودارن : 1شکل                                       3 –ازند پابده، چاه سورو برابرعمق، س در 3S نمودار : 5شکل

 

 

                                   

 3 -سورو چاه پابده، سازند برابرعمق، در Tmaxنمودار:  2 شکل                     3 -پابده، چاه سورو برابرعمق،سازند درTOCنمودار درصد :4شکل
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 3-پابده، چاه سورو برابرعمق ، سازند در PI نمودار:  7شکل                      3-عمق ، سازندپابده، چاه سورو برابر در  HIنمودار:  1شکل 

 

             

 3-سازند پابده ، چاه سورو، 3S برابر در 5Sنمودار:  3شکل                           3-،سازند پابده ، چاه سوروHIبرابر در  Tmaxرنمودا: 8شکل 
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 0-سازند پابده، چاه سورو HIدر برابرTOCنمودار:  01شکل 
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