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  ۳۸۱ تا  ۳۷۳از صفحه  ، ۱۳۸۲، اسفندماه ۴، شماره ۳۷   نشريه دانشکده فنی، جلد 

 

          ٣٧٣ 

 با تاقديس خانگيرانارزيابي توان هيدروكربن زايي سازند كشف رود در 
  ∆logRاستفاده از روش 

 
 حسين حسين پور صيامي 

  دانشگاه صنعتي امير كبير - دانشكده معدن -فارغ التحصيل مهندسي اكتشاف معدن 
 )۲۰/۲/۸۲ ، تاريخ تصويب ۴/۴/۸۱تاريخ دريافت (

 چكيده
روشي بر اساس جدايي بين نموداردرون چاهي تخلخل               ( ∆logRزيابي توان هيدروكربن زائي سازند ها با استفاده از روش                     ار

DT/CNL/RHOB)  (      ونمودار درون چاهي مقاومت ويژه(R ) ( كار برده  ه  هاي مشهور جهان ب    عنوان روشي مناسب در بسياري از چاه      ه  امروزه ب
 پيش بيني غني شدگي آلي سنگ هاي مادر ارائه شده و مي              براي ( Passey  et al., 1990)توسط پسي و همكارانش     اين روش    . شده است 

) صوتي ، نوترون ، چگالي      (اساس اين روش از برهم نهي نمودارهاي درون چاهي تخلخل         . تواند براي محدوده وسيعي از درجه بلوغ صحيح باشد        
 مقداركل كربن آلي    و تعيين مقدار جدائي بين اين دو نمودار و محاسبه               ۱موداردرون چاهي مقاومت ويژه    مقياس بندي شده بر روي ن       

( TOC ) و  ٢(S2))    فرآيند پيروليز در دستگاه راك اوال   آزاد شده در طي ) نفت و گاز (مقدار هيدروكربن(ROCK-EVAL) برحسب  (mgHC / g 

ROCK) (     اين  در. دست آورد   ه  در مراحل اكتشاف ارزيابي نسبي مناسبي از سازندها را بدون تهيه نمونه ب             مي توان   روش  اين  با  .   مي باشد 
 ∆logR با استفاده از روش    )  كپه داغ  ( تاقديس خانگيران  واقع در  ٣٠ و   ١٦هاي     مطالعه مناطق غني شدگي آلي سازند كشف رود در چاه          

  .شده اندمربوط به نمونه هاي مغزه  مقايسه داده هاي   نتايج حاصل از اين بررسي با ٣٠چاه خانگيران  و براي گرفتهمورد بررسي قرار 
 

   ، مقاومت ويژه ، صوت كل كربن آلي، هيدروكربن باقيمانده ، درجه دگرگوني آلي :واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 سياسي و اجتماعي منابع نفتي ،اهميت اقتصادي
ينه هاي زياد مطالعات اكتشافي آن      سو و هز   و گازي از يك   

 از سوي ديگر باعث شده تا پژوهشگران به دنبال روش             
براي اكتشاف منابع هيدروكربني     هزينه هاي جديد و كم   

گونه مطالعات اكتشافي همواره وجود      آنچه در اين  . باشند
. ها است   نمودار گيري درون چاهي از چاه       ،داشته و دارد  

هاي نوين مرتبط  استفاده از روشو  كارگيريه  بنابراين با ب  
 ات ها مي توان هزينه هاي اكتشاف      گونه اندازه گيري   با اين 

 ي هزينه هاي زياد   ، براي مطالعه سنگ مادر   . را پائين آورد  
 آماده سازي وآزمايش     ، حمل ،مربوط به  نمونه  برداري       

روش روش هاي جديد به ويژه         ستفاده از    ا .دارد وجود
logR∆  آلي كه  از مواد  براي تعيين مناطق غني  مي تواند 

اوليه در   داده هاي   تنها نياز به نمودارهاي درون چاهي و         
ا و زمان    هدارد هزينه    مورد نوع  و درجه بلوغ كروژن            

مربوط به اين مطالعات را تا حد قابل مالحظه اي كاهش             
 دسته  دهد و در مراحل بعدي اكتشاف با توجه به نتايج ب           

آمده از اين روش مي توان توجه خود را به محدوده هائي             
 معطوف كرد و با      ،از سازند كه از مواد آلي غني هستند           

 از سازند در    دقيق تري تهيه نمونه از اين مناطق ارزيابي        
  . به دست آوردعمق 

 
 موقعيت جغرافيايي كپه داغ 

  ، كپه داغ در شرق درياي خزر          حوضه رسوبي 
  جنوب تركمنستان وشمال افغانستان      ،شمال شرقي ايران    

 ٥٠٠٠٠ بيش از      حوضه در ايران    وسعت اين . قرار دارد 
 ٦١ درجه تا    ٥٤ در طول جغرافيايي       است و  كيلومترمربع

 ٣٨ درجه تا     ٣٦ دقيقه و عرض جغرافيايي        ١٤درجه و    
 .]٢،١[) ١شكل( دقيقه قرار گرفته است          ١٦درجه و    

 و بدون فعاليت    منطقه كپه داغ با رسوبات دريايي ضخيم       
 آتشفشاني مهم،  يك  منطقه  اميد  بخش  براي اكتشاف             

 و  ١٣٤٧كشف ميدان گازي خانگيران در سال         . بوده است 
 باعث شد تا منطقه      ١٣٦١ميدان گازي گنبدلي در سال       

بعد از حفاري سه چاه خشك      . بيشتر مورد توجه قرار گيرد    
يدان در تاقديس هاي امير آباد ، چهچهه و سنگ مجاور م           

 گازي خانگيران، حفاري اكتشافي با توجه به ديگر                 
اولو يت هاي اكتشافي كشور به طور موقت متوقف شده             

  .] ٢،١[است 
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    ۳۸۰ 

 
 

  .]١[موقعيت جغرافيايي كپه داغ در ايران: ١شكل 
 

 سازند كشف رود 
نام اين سازند از رودخانه كشف رود كه جنوب           

نام . په داغ را زهكشي مي كند ، گرفته شده است         شرقي ك 
اين سازند توسط گلداشميد بدون معرفي مقطع و محل            

گزارش منتشر نشده شركت ملي      ( تيپ معرفي شده بود      
 توسط  ١٣٤٧مقطعي از اين سازند در سال        ) . نفت ايران 

افشار حرب در جنوب دهكده درخت بيد و غرب دهكده             
اطع چندي نيز در شرق       مق. مزدوران مطالعه شده است    

 مطالعه شده   ١٣٤٧دهكده مزدوران توسط ناراني در سال        
سازند كشف رود براي اولين بار به تفصيل توسط           . ]٢[اند

مقطع تيپ اين سازند    . مطالعه شده است    ) ١٣٥٧(مدني  
 كيلومتري شرق دهكده بغ بغو بر          ١٥بوسيله مدني در     

اين . ت  روي جاده معدن زغال آق دربند مطالعه شده اس          
سازند اساسا شامل شيل سيلتي و ماسه سنگ مي باشد و            

سازند .  متر است    ١٨٠٠ضخامت آن در محل مقطع تيپ       
كشف رود تنها در قسمت جنوب شرقي كپه داغ رخنمون           
دارد و مطابق با مطالعات مدني سن اين سازند باژوسين             
پسين ـ باتونين است و از نظر محيط رسوبگذاري، رخساره          

شي و ساختمان هاي رسوبي بيان مي كنند كه            هاي فلي 
 .] ٢[اين سازند در يك گودي عميق ته نشست كرده است

 و  ١٦سازند كشف رود در چاههاي خانگيران       
٣٠ 

 كيلومتري  شمال    ١٨٠تاقديس خانگيران درفاصله تقريبي     
 غرب سرخس واقع است      كيلومتري ٢٥شرقي مشهد و     

د كلي    براساس اطالعات ژئوفيزيكي رون         . )٢شكل(
  تاقديسي جنوب شرقي بوده  و      - شمال غربي  ،ساختمان

نامتقارن است ويال شمالي نسبت به يال جنوبي از شيب            
 ٣٠ و ١٦دراين تاقديس چاه هاي      . است بيشتري برخوردار 

بدليل حفرسازندكشف رودو دارا بودن نمودارهاي درون          
چاهي و نيز مقداري مغزه، براي مطالعه حاضر انتخاب شده          

 ٣٠انگيرانخ در جنوب شرقي و چاه ١٦اه خانگيران  چ. اند
. )٢شكل  ( انگيران قرار دارند  ختاقديس   راس يكيددر نز 

 ٩/٤٢١٥ از عمق     ١٦سازند كشف رود در چاه خانگيران       
 ٤٥٦٧به علت حفاري تا عمق        و   متري شروع مي شود   

بنابراين ضخامت   . سازند بطور كامل قطع نشده است       ،متر
 متر  ١/٣٥١  ،١٦ در چاه خانگيران      سازند  اين حفاري شده 

 از  ٣٠انگيران  خ اين سازند در چاه         همچنين   .مي باشد 
  ادامهي   متر ٤٤٧٣عمق   تا    و   شروع   متري  ٤٣٢٠عمق  
فاري شده آن  ح نشده و ضخامت      قطع  و بطور كامل      دارد
 بي ـ فاصله تقري،الزم به توضيح است .  متر مي باشد ١٥٣
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 .....ارزيابی توان هيدروکربن زايي سازند

 

۳۸۱ 

 

 
  .]١[موقعيت تاقديس خانگيران در كپه داغ: ٢شكل 

 
 كيلومتر  ١٧ از يكديگر حدود      ٣٠و١٦چاههاي خانگيران   

 . ]٣،٢[است 
 

 با   سنگ مادرارزيابي توان هيدرو كربن زايي
logR∆ 

روش هاي معمول براي تشخيص غني شدگي و         
 آناليزهاي آزمايشگاهي    بلوغ سنگ مادر آلي، تنوعي از        

مانند پيروليز، آناليز عنصري، ضريب بازتابندگي ويترينايت،  
 است... شاخص آلتراسيون دمايي، كروماتوگرافي گازي و         

در اين نوشتار از تاثيرماده آلي بر روي ابزارهاي چاه            . ]٤[
پيمايي رايج در صنعت نفت بحث مي شود و روشي آسان            

 مودارهاي درون چاهي بيان      با استفاده از بر هم نهي ن          
در سنگ هاي فقير از ماده آلي و اشباع از آب،             . مي شود 

نمودارهاي مقاومت ويژه و صوتي با يكديگر موازي خواهند         
چون هردو نمودار   . بود و مي توانند برروي هم قرار بگيرند         

در مقابل  . ] ٥[به تغييرات تخلخل سازند پاسخ مي دهند       
كربن و سنگ مادر داراي       در سنگ مخزن داراي هيدرو      

كروژن و هيدروكربن ، جدايشي بين اين دو نمودار اتفاق            
خواهد افتادكه با استفاده از نمودار پرتو گاما مي توان               
مناطق مربوط به سنگ مخزن را تشخيص داد و از تحليل            

جدايي بين دو نمودار اخير ناشي از دو اثر مهم           .حذف كرد 
 :] ٦ ، ٧ ، ٨ [است

 
به ) صوتي ، چگالي ، نوترون    ( نمودار تخلخل    پاسخ)  اول  

 .حضور چگالي و سرعت پايين كروژن 
 .پاسخ نمودار مقاومت ويژه به سيال سازند)  دوم 

در يك  سنگ مادر نابالغ غني از ماده آلي، هيچ                      
بين دو  (هيدروكربني توليد نشده، جدايي مشاهده شده           

تي، صو( مربوط به پاسخ نمودار تخلخل       ) نمودار اخير 
در صورتيكه در سنگ مادر بالغ         . است) نوترون، چگالي 

 آلي، عالوه بر پاسخ نمودار تخلخل، مقاومت ويژه بدليل           
 حضور هيدروكربن هاي توليد شده، افزايش مي يابد             

]٨،٧،٦[.  
 رابراي پيش   ∆Rlog روش عملي  ۳پسي، ١٩٩٠در سال   

فاده از  بيني غني شدگي آلي سنگ هاي مادر با است              
اين روش در دو نوع       .نمودارهاي درون چاهي ارايه داد        

به قدر كافي موثر واقع مي شود و         سنگ كربناته و تخريبي   
 در محدوده وسيعي    (TOC)در پيش بيني كل كربن آلي        

 در اين روش ازبرهم       .]١٠،٩[ازدرجه بلوغ صحيح است     
به (تخلخل    و  ويژه     چاهي مقاومت   دروننهي دو نمودار   
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    ۳۸۰ 

 ميكروثانيه بر   ١٠٠(  مناسب نسبي با مقياس   ) يتصوويژه  
  استفاده  ) ويژه    فوت در دو سيكل لگاريتمي مقاومت         

 به   ∆Rlog  جدايي بين اين دو نمودار بصورت       .مي شود 
)٣شكل(قابل محاسبه است   در هر عمقي   گونه اي است كه   

 به طور خطي     ∆Rlogنشان داد كه  جدايي     پسي . ]١٠[
 ارتبا ط دارد و تابعي از درجه بلوغ (TOC)با كل كربن آلي 

اين جدايي ) ٤شكل ( ∆Rlogاست و با استفاده از دياگرام
 تبديل شود و اين در       TOCمي تواند به طور مستقيم به        

صورتي است كه درجه بلوغ با استفاده از روش هاي                 
ندگي ويترينايت ، شاخص      بازتاب ضريب مانند گوناگون

او . ]١٠[به دست آيد   ...  و    Tmaxدگرساني دمايي يا      
 همچنين نشان داد كه اگر نوع ماده آلي در دست باشد               

  ۴ را همانند روش راك اوال       )S2(مي توان مقادير پيروليز    
 ) ٥شكل   (S2 به   TOC با استفاده از تبديل هاي         ]١١[

 و   ويژه   متنمودارهاي درون چاهي مقاو   . پيش بيني كرد  
 در مناطق غني از ماده آلي داراي جدائي مثبت              يصوت

جدائي مثبت زماني اتفاق مي افتد كه نمودار             .هستند
 در سمت راست ونمودار درون        ويژه درون چاهي مقاومت  

  . )٣شكل  (درسمت چپ قرار بگيرند يچاهي صوت

 

 
 

  .]٩ [ در تعيين مناطق غني شدگي آلي∆Rlog روش:  ٣شكل 

 
  .]١٠[  هاي مختلفLOM براي TOC  و ∆Rlogنمودار :  ٤شكل 
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 .....ارزيابی توان هيدروکربن زايي سازند

 

۳۸۱ 

 

 
 

  .]١٠[٣ و٢ براي كروژن نوع  LOM و TOC ، S2نمودار :  ٥شكل 
 

 
  .]١٥[١٦  نمودارهاي درون چاهي سازند كشف رود در چاه خانگيران:  ٦شكل 

 
 با درصد  با توجه به اينكه اين جدائي رابطه مستقيمي           

  پتانسيل هيدروكربن باقيمانده    و )TOC(  كربن آلي كل  
)S2( مي توان با استفاده از روش       ،  دارد  Rlog∆ ر  مقادي

TOC    و S2    محاسبه و سپس آن را به         را بر حسب عمق
پسي توانست با   . صورت نمودار درون چاهي ترسيم نمود        

) ٤(و  ) ٣(،  ) ٢(،  ) ١ ( تجربي - رياضي استفاده از عبارات  
  : ]١٠[كند  را محاسبه TOC و ∆Rlogمقدار 

)/(loglog 10 baselineDT RRR =∆  

  )(02.0 baselineDTDT −+   
)١( 

)/(loglog 10 baselineNeu RRR =∆ 

  )(00.4 )(baselineNN φφ −+ 

)٢( 

)/(loglog 10 baselineDen RRR =∆ 
)(50.2 )(baselinebb ρρ −−    

 )٣( 

           )1688.0297.2(10)log( LOMRTOC ×−×∆= 

)٤( 

 .استفاده نمود  ) ٥( از شكل   S2  براي محاسبه مقدار      و
 نو نوع كروژ   LOM)(۵براي اين منظور درجه دگرگوني آلي     

 هاي گوناگون ژئوشيمي آلي تعيين        از طريق روش    بايد
 ∆Rlogتوصيه مي كند، براي تعيين  پسي. ١٢،١٠[ شود

دسترسي به نمودار درون     و در صورت عدم       ) ١(از رابطه   
 از  TOCو براي تعيين    ) ٣(يا  ) ٢(چاهي صوتي، از رابطه      

 به روابط ) ١(ه  او علت تقدم رابط. استفاده شود)  ٤(رابطه 
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    ۳۸۰ 

 

 
  .]١٥[٣٠نمودارهاي درون چاهي سازند كشف رود در چاه خانگيران :  ٧شكل 

 
 . ∆Rlog با استفاده از نمونه هاي آزمايشگاهي   و روش(S2/TOC) و درصد نسبت TOC  ، S2 ، Tmaxمقادير ميانگين : ١جدول     

 

1002
×

TOC
S maxT 

درجه (
 )سانتيگراد

S2 
ميليگرم (

هيدروكربن بر 
  )گرم سنگ

TOC 
 )درصد وزني(

 ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين

تعداد 
 نمونه

 محل نمونه
 روش     
 اندازه گيري

٢٢ ٥٩/٠ ١٤/٠ ٤٧٧ ٢٤ 
درچاه خانگيران 

٣٠ 
روش 

آزمايشگاهي

٢٢ ٥٤/٠ ٠٧/٠ - ١٣ 
در چاه خانگيران 

١٦ 

٢٢ ٦٤/٠ ١٢/٠ - ١٩ 
در چاه خانگيران 

٣٠ 

روش 
Rlog∆ 

 
 

را ناشي از تاثير اثرات چاهي بر روي نمودارهاي         ) ٣(و  ) ٢(
 .]١٠[درون چاهي نوترون و چگالي بيان كرده است

با   سازند كشف رود    پتانسيل هيدروكربن زايي   براي ارزيابي 
 ابتدا نمودارهاي درون چاهي      ،∆Rlogستفاده از روش     ا

 و پرتو گاما براي سازند كشف رود از         ي صوت ،  ويژه مقاومت
چاهي شلومبرژه در دو چاه         ون   در سري نمودارهاي  

 سپس  و به شكل رقمي در آمده اند           ٣٠ و ١٦خانگيران  
 اوليه به شكل      داده هاي عنوان  ه  نقاط بدست آمده ب     

دست ه  براي ب . نددارهاي درون چاهي رسم گرديد       نمو
  ويژه  آوردن جدائي بين دو نمودار درون چاهي مقاومت          

 ابتدا با توجه به وضعيت خط مبنا در نمودارهاي             يوصوت

مقدار ، فرمولهاي تجربي  پسي     مناسب و  مقياسمذكور و 
Rlog∆  اما براي تعيين     .]١٥،١٤،١٣[محاسبه گرديد

نياز به دانستن درجه     ∆Rlogروش   از  S2وTOC  رمقدا
براي اين منظور   . بلوغ يا درجه دگرگوني آلي سازند داريم        

با استفاده از نمونه هاي تراشه به دست آمده از سازند                
 Tmaxخانگيران ضمن تعيين    ] ١٦[ ٣٠ كشف رود در چاه   

اسي و نور   اساس مطالعات پتروگرافي آلي در نور انعك       بر  و  
] ١٧[ O/Cو    H/Cگذرا و آناليز عنصري كروژن و نسبت         

بطور متوسط نمونه هاي اخذ شده از سازند كشف رود               
درجه دگرگوني   با پتانسيل گاز زائي و         ٣داراي كروژن نوع    

لذا در اين مرحله    . ]١٧[ هستند   ١٢ برابر با      )LOM(آلي    
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۳۸۱ 

و   ) LOM= 12 با   ( از فرمول پسي   TOC ضمن محاسبه   
، ) ٥( از روي نمودار شكل        )٣باكروژن نوع    ( S2تعيين  

 ٣٠ و   ١٦تغييرات آنها بر حسب عمق براي هر دو چاه              
تغييرات  ) ٧ و   ٦ (شكلهاي   .]١٦[خانگيران معين گرديد  

TOC   و S2       كشف رود و در       را بر حسب عمق در سازند
همان  .]١٦[دن نشان مي ده   ٣٠ و   ١٦چاههاي خانگيران   

ين شكل ها مشاهده مي شود مناطقي از           طوري كه از ا    
  نسبتا مناسبي هستند     S2 و   TOCسازند كشف رود داراي     

و با نمونه گيري از اين مناطق مي توان در مراحل بعدي              
با .اكتشاف ارزيابي دقيقتري را از اين سازند بدست آورد             

 براي اين    TOCميانگين   ،    ∆Rlogاستفاده از روش      
، ٣٠ و در چاه خانگيران    ٥٤/٠ ، ١٦ر چاه خانگيرن    سازند د 

ه  ب ٣٠ و   ١٦خانگيران   هاي  در چاه   S2و ميانگين    ٦٤/٠
 گرم هيدروكربن بر گرم سنگ       ميلي ١٢/٠ و ٠٧/٠ترتيب

  (S2 / TOC)  نسبتدرصد  همچنين  . )١جدول  ( باشد مي

 بترتيب  ٣٠ و   ١٦هاي خانگيران    براي اين سازند در چاه     
 به پايين  با توجه   . )١جدول  ( اشدمي ب درصد   ١٩و  ١٣

چنين استنباط مي     S2 / TOCنسبت   و  S2بودن مقدار 
چاه پيمايي   شود كه سازند كشف رود بر اساس داده هاي         

براي مقايسه . ]١٦[ باشد  گاززائي مي عمدتاداراي پتانسيل
  با نتايج     ∆Rlogحاصل از روش      S2 و     TOCنتايج  

 در اين سازند    از  نمونه  مغزه       تعدادي نياز به آزمايشگاهي  

اما با توجه به عدم       .  است    ٣٠ و    ١٦دو چاه خانگيران     
 اين  ،١٦دسترسي به اين نمونه ها در چاه خانگيران               

 از   ٣٠ مقايسه تنها براي سازندكشف رود در چاه خانگيران       
 در اين مقايسه از   .  شد ميسر متر   ٤٣٩٧ متر تا    ٤٣٨٣عمق  

 كه ٣٠چاه خانگيران  از سازند اين مربوط به  مغزه   تعدادي
در آزمايشگاه ژئوشيمي آلي پژوهشگاه صنعت نفت مورد          

اين ) ٨( شكل.  استفاده شده است    ،تجزيه قرار گرفته     
در اين شكل نقاط ستاره دار و       . مقايسه  را نشان مي دهد     

  S2 و    TOCترتيب مربوط به نتايج      ه  خطوط پيوسته ب   
 طوري همان.  مي باشد  ∆Rlogروش   حاصل از مغزه و    

  از دو راه      S2 و    TOCپيداست؛ مقادير   ) ٨(كه در شكل    
  ∆Rlog ومحاسبه با روش  ) مغزه  (گيري مستقيم ه  انداز

د و انطباق   دهن همبستگي و نزديكي خوبي را نشان مي        
 ،  منحني محاسبه شده و نتايج آزمايشگاهي در مقادير زياد        

وجود اختالف بين   . بيشتر و براي مقادير كم ،كمتر است        
مي تواند ) مغزه( مقادير محاسبه شده و نتايج آزمايشگاهي      

بدليل تجربي بودن فرمول پسي و خطاهاي آزمايشگاهي          
باشد ولي آنچه كه اهميت دارد اين است كه انطباق بين             
مقادير محاسبه شده و نتايج آزمايشگاهي براي مناطقي از          
سازند كه از نظر غني شدگي آلي فقير و غني هستند ،                

  . ]١٦[  قابل قبول است
 

 
 

 
 
 

  .]١٥[∆Rlog ازدو راه اندازه گيري مستقيم و روش S2وTOCمقايسه مقادير :  ٨شكل 
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 ۱۳۸۲، اسفند ماه ۴، شماره ۳۷                                                                               نشريه دانشکده فنی، جلد                          

 

    ۳۸۰ 

 نتيجه گيري
، يمايي   بر اساس مطالعات  ژئوشيمي  آلي و چاه پ               -١

سازند  كشف  رود در منطقه كپه داغ عمدتا قابليت توليد             
 .گاز را دارد 

 با  S2 و   TOC صحت و دقت  نمودارهاي درون چاهي           -٢
 توجه به داده هاي حاصل از نمونه هاي مغزه 
 نسبتا قابل   ٣٠براي سازند كشف رود در چاه خانگيران             

 .قبول است 

  نياز به اطالعات        ∆Rlog براي استفاده از روش         -٣
لذا اين روش بطور كامل مستقل از        ، ژئوشيمي آلي است    

 . اندازه گيري هاي آزمايشگاهي نيست 
كه به نمودارهاي درون      ∆Rlog با بكارگيري روش       -٤

چاهي و اطالعات اوليه در مورد نوع و درجه بلوغ كروژن              
مطالعات با تعيين   . وط به اين  هزينه و زمان مرب   ، نياز دارد   

 مناطق پتانسيل دار تا حد قابل مالحظه اي كاهش                 
 .مي يابد
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 پايان نامه كارشناسي    ."در كپه داغ   د و كشف رود      سازند هاي چمن بي     ارزيابي توان  نفت زايي    . "ح   ،حسين پورصيامي  - ۱۶
 .)١٣٧٣(، متالورژي دانشگاه صنعتي امير كبير  دانشكده معدن و، گرايش اكتشاف،ارشد مهندسي معدن

بررسي توان هيدروكربن زايي سازند كشف رود با استفاده از روش هاي مطالعه               . "مو كسايي،   . ، م كرامتي،  . ، م تواليي – ۱۷
 ).١٣٧٤(، ١٩ فصلنامه تحقيق پژوهشگاه صنعت نفت ، سال پنجم ، شماره ."آليپتروگرافي 

 
 واژه های انگليسی به ترتيب استفاده در متن 

1 – Resistivity Log 
2 – Total Organic Carbon (WT%) 
3 – Passey 
4 – Rock-Eval 
5 – Level of Organic Metamorphism 
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