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 اهواز زيالئي و  نفتيميادين سازند پابده در يي ژئوشيمياقايسةم

 

  بهرام عليزاده و مهرداد مرادي
   دانشگاه شهيد چمران اهواز-شناسيگروه زمين

   alizadeh@scu.ac.ir:پست الكترونيكي

  چكيده
هاي  الگ .ار گرفتژئوشيميائي قرارزيابي مورد   اهواز زيالئي ونفتي ميادينسازند پابده در  ،قيقحاين تدر 

براي ميدان نفتي  %8/2  و%1/4را تا در ميدان نفتي اهواز  ، TOC، آليكربنكل حداكثر ژئوشيميايي تهيه شده 
از نظر در اين مطالعه  .تعيين شد III و II نوع ، مخلوطهر دو ميدان  درموجود  كروژن.دهدنشان مي زيالئي

 Bزون . است شده يبند تقسيم C  وA ،B زون 3به و زيالئي ن اهواز يدادر ميپابده  ژئوشيميايي كل سازند
در دو ميدان  آلي تفاوت محاسبه شده در بلوغ مادة .زائي قرار دارد نفتله حرمابتداي در باالتر و TOC  داراي

 Tmaxئي كه در ميدان زيال در حالي، به پنجره نفتي نرسيده استدر ميدان اهواز سازند پابده . باشد ياد شده مي
گر اين  نتايج اين مطالعه بيان. گيرد محدودة توليد نفت قرار ميابتداي گيري شده و در   اندازهC430° بيش از

غرب در  شمال به شرق جنوب  را در خود دارد ازكل كربن آلي كه حداكثر در اين سازند Bزون نكته است كه 
افزايش بلوغ در ميدان نفتي  .استا دارد و نشان از عميق شدن حوضه رسوبي در اين راعماق بيشتري ظاهر شده

 TOC  در مقابل S1نمودار ضمناً  .نمايد زيالئي كه در شمال ميدان نفتي اهواز قرار دارد اين نكته را تائيد مي
  .كند  تأييد مي هر دو ميدان را هاي موجود در سازند پابده كربنوجا بودن هيدربر

  
 Tmax، كل كربن آلي ژئوشيميايي، بلوغ، هاي الگ اهواز،  زيالئي وي نفتميادين، سازند پابده  :ليديهاي ك ژهوا

  
  مقدمه

هاي منشاء با يكـديگر در جهـان بـه نـدرت              مقايسه سنگ 
سفانه اين مهم مورد توجه     أصورت گرفته و در ايران نيز مت      

ار مقايسه سنگ منشاء بـا      هر چند در كن    .قرار نگرفته است  
يگـري مـورد     سنگ منـشاء بـا سـنگ منـشاء د          نفت بعضاً 

براي مثال پروژه تحقيقاتي    ( گيرد  مقايسه و بررسي قرار مي    

كه در حقيقـت قـصد       الكساندر و   كاجيانجام شده توسط    
 و زيـر    Carnarvon نفت و سنگ منشاء از حوضه     مقايسه  
 جهت تكميل   ،]1[ اند   در استراليا را داشته    Vulcanحوضه  

ــز     ــه ني ــشاء دو حوض ــنگ من ــسه س ــه مقاي ــود ب ــار خ ك
ـ      ). اند  هپرداخت منظـور بررسـي تـوان      ه  در مطالعـه حاضـر ب
 نفتي اهـواز و زيالئـي بـه         ميدانزائي سازند پابده در       نفت
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34  1386، قسمت ب، تابستان 17مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران، شمارة 

ه مقايسه اين سازند در دو ميـدان يـاد شـده پرداختـه شـد              
  .است

 مورد مطالعه   ميادينهاي منشاء   به منظور ارزيابي سنگ   
هــا از اعمــاق  نمونــه. نمودارهــاي ژئوشــيميايي تهيــه شــد

] 2[ هانـت  رعايت استاندارد داده شـده توسـط         مختلف با 
 .باشندار د دست آمده معنيبه انتخاب تا نمودارهاي 

 ژئوشيميايي از باارزشبه منظور دستيابي به اطالعات 
 6  ايولـدستگاه راك .  استفاده شد6 ايول ـدستگاه راك 

 توسط 1996 در سال نوع خودعنوان آخرين نسل از ه ب
  شده كه به علت باال بودن تكميلVINCIتكنولوژي 

هاي  ها جهت ارزيابي سنگدقت آناليز از بهترين روش
ژئوشيميائي سازند هاي الگ .]3[ يدآ مي منشاء به شمار

 نمونه ميدان زيالئي 35 اهواز و  نمونه ميدان55  ازپابده
 .تهيه شد

  
  شناسي منطقه زمين

رب شهر غ  كيلومتري شمال30ميدان نفتي زيالئي در 
 كيلومتري جنوب ميدان اللي قرار 15سليمان و مسجد

اقديسي نامتقارن به ابعاد ت ،مخزن آسماري .گرفته است
اگر چه در . است كيلومتر 6 كيلومتر و عرض 40تقريبي 

نگاري متفاوتي جهت  لرزه هاي مختلف تفاسيرطول سال
 غالباً با دو برآمدگي ليكنمعرفي آن صورت گرفته است، 

غرب معرفي شده است و  ق و شمالشر در ناحيه جنوب
شرق ميدان  هاي موجود نيز در برآمدگي جنوب بيشتر چاه

لذا ابهامات ساختماني در بخش وسيعي از   و حفاري شده
سازند پابده از تنگ  نام .]4[ ميدان همچنان وجود دارد

مقطع نمونه . كوه گورپي اقتباس شده است پابده در
تري شمال شهرستان  كيلوم25-30 ةفاصل الذكر در فوق

  .اللي در استان خوزستان قرار دارد

 ،ميدان نفتي اهواز در زير شهر اهواز قرار گرفته
 طوري كه فرودگاه اين شهر روي هسته مركزي تاقديسبه 

  فروافتادگي دزفولدر ناحيه  ميداناين .گيرد قرار مي
وجود   ميدان نفتي45در اين فروافتادگي  .قرار داردشمالي 

 تعدادي از اين ميادين به عنوان ميادين بسيار  كهدارد
 به هااند كه ميدان نفتي اهواز يكي از آن عظيم شناخته شده

 مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز به .رود شمار مي
كثرت . ]5[ توليد داردبشكه در روز  000/700تنهائي
هم اكنون چاه شماره هاي اين ميدان به حدي است كه چاه
ط شركت ملي حفاري ايران و به نظارت  ميدان توس381

در حال  حفاري و خيز جنوب، نفتشركت ملي مناطق
سازند پابده در ميدان نفتي اهواز متشكل  .باشد تكميل مي

هاي خاكستري و  رسي خاكستري و مارن از سنگ آهك
سازند پابده در قسمت فوقاني . باشد مقداري آهك مي

رنگ به دار  تهاي ماسه و سيل متشكل از شيل و مارن
ميانگين ضخامت حفاري شده سازند . خاكستري است

زيرين   مرز.]6[  متر است180پابده در ميدان نفتي اهواز 
 شيلي گورپي مشخص ـ سازند پابده با سازند آهكي

به مرز فوقاني سازند پابده با سازند آسماري . گردد مي
 سن سازند پابده با توجه .شود  پوشيده ميصورت تدريجي

  محتويات فسيلي از پالئوسن تا اليگوسن تعيين شده استبه
هاي خصوص چاهبه هاي بررسي شده  در غالب چاه.]7[

 ،غربي ناحيه فروافتاده دزفول بخش مياني و بخش جنوب
يك افق گيرنده   در برشناسي سازند پابده ستون سنگ

مرز بااليي اين افق  .باشد يمكربناته غني از مواد رسي  شيل
با ائوسن پاياني و زمان وقوع فاز تكتونيك پيرنين مطابق 
هاي    شيل«نام به عنوان يك افق راهنما و به اين افق . است
  .گذاري شده است نام» اي قهوه
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  ميدان نفتي                                  
  زيالئي                                    

  
          

  ن نفتيميدا                 
    اهواز            

  
  
  
  
  
  
  
  

  همجوار اهواز و ميادين زيالئي، افيائي ميدان نفتيجغر موقعيت -1شكل 

  روش مطالعه
 سازند 1 كنده حفاري35و  55 جهت انجام اين مطالعه

مورد   و زيالئي ميدان نفتي اهوازترتيب ازه ب ،پابده
ر نمونه گرم از ه  ميلي70 تا 50 مقدار .قرار گرفتاستفاده 

تيمار و هموژنيزه شده و سپس توسط دستگاه پيروليز 
نوع كروژن و   و آناليز و مقدار كل كربن آلي6 ايول ـراك

از . رسي قرار گرفتديگر پارامترهاي ژئوشيميائي مورد بر
 محاسبه شده توسط اين دستگاه كه در اين پارامترهاي

ل اشاره توان به موارد ذي مطالعه از آن استفاده گرديد، مي
  :نمود

S1 : در دمايكه آزادمقدار هيدروكربن  °C300  تبخير
  هر گرم سنگاز هيدروكربن گرم ميلي واحدشده و در 

(mg HC/g Rock)دشو  بيان مي.  
                                                 
1- Cutting 

S2 :مقدار هيدوركربن موجود در سنگ كه در دماي بين 
°C300 تا  °C650 و هدر اثر كراكينگ حرارتي جدا شد 

  .دشو مايش داده مي ن(mg HC /g Rock)برحسب 
Tmax:كه پيك  است دمايي S2 و هديرس  آن به حداكثر در 

 حرارتي غبلو پارامترهاي بسيار خوب براي ارزيابييكي از 
  .آيد حساب مي بهسنگ منشاء 

 و ،S3/TOC نسبت  ازستعبارت ا: 2شاخص اكسيژن
  .شود  نمايش داده مي(mg CO2/g TOC)برحسب 

 و ،S2/TOC نسبت ز استعبارت ا: 3شاخص هيدروژن
  .شود  نمايش داده مي(mg HC/g TOC)برحسب 

                                                 
2- Oxygen Index, OI 
3- Hydrogen Index, HI 
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  55 چاه شماره  در سازند پابده ميدان نفتي اهواز6 اطالعات دستگاه پيروليز راك ايول –1 جدول

  عمق
(m) 

S1   
mg HC/g 

Rock 

S2 
mg HC/g 

Rock 
Tmax°C

HI 
mg HC /g 

TOC 

OI 
mg CO2 /g 

TOC 

TOC
% 

3153 16/0 79/0 430 117 171 67/0 

31620,12 19/0 433 123 45 75/0 

317109/0 53/0 427 62 131  86/0 

3181 03/0 17/0 428 86 130 20/0 

319010/0 69/0 430 90 205 76/0 

319927/0 71/1 437 126 150 35/1 

320808/0 63/0 429 94 146 67/0 

321911/0 98/0 433 100 216 97/0 

322610/0 68/0 428 102 195 67/0 

323912/0 69/0 432 98 233 70/0 

324809/0 52/0 433 89 227 59/0 

325731/0 68/1 435 195 157 89/0 

326651/0 64/1 431 185 196 89/0 

327521/1 37/15 419 458 56 36/3 

328422/1 12/19 416 460 52 15/4 

329353/1 52/18 416 462 50 01/4 

330340/0 5/4 421 250 110 08/1 

331257/0 05/5 420 260 105 06/1 

332186/0 03/4 429 230 120 84/0 

333030/2 12/19 423 527 55 63/3 

334040/0 01/2 427 200 100 48/0 

334873/0 07/2 431 248 206 84/0 

335754/0 51/1 435 198 211 76/0 

336745/0 85/0 433 175 262 49/0 

337659/0 68/0 431 167 276 41/0 

338550/0 24/1 433 171 225 72/0 

339442/0 84/0 428 147 311 56/0 
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  و بررسي بحث
سـه  ارزيابي سـنگ منـشاء بـه         مطالعات ژئوشيميايي و     در

كميـت، كيفيـت و بلـوغ مـاده آلـي پرداختـه             فاكتور مهـم    
  .شود مي

هاي مـورد بررسـي بـه صـورت           كميت ماده آلي در نمونه    
كل حداكثر  . گيري شد   ، اندازه TOC1 آلي،   كربندرصد كل   
 نفتـي   اي سـازند پابـده ميـدان        هاي قهوه  در شيل  كربن آلي 

در ). 2 و   1ول  اجـد ( گيري شـد    اندازه%  15/4اهواز معادل   
كـل  هاي سازند پابده ميدان زيالئـي،   كه در نمونه صورتي

). 3جـدول   ( باشـد   مـي  % 84/2حـداكثر   داراي   كربن آلـي  
كيفيت يا نوع ماده آلي به كمك نمودار شاخص هيدروژن           

و همچنـين   ) 2شـكل   ( ]9 و   8[  شاخص اكسيژن  در مقابل 
 ]11و   Tmax ]2، 10 در مقابـل  ر شـاخص هيـدروژن      نمودا

 به صورت مخلوط    III و   IIتعيين و كروژن نوع     ) 3شكل  (
  .شود معرفي مي

  
نمودار شاخص هيدروژن در برابر شاخص اكسيژن به  -2شكل 

 نفتي اهواز و نيدامي در سازند پابده منظور تعيين نوع كروژن
  ]2[اقتباس از هانت زيالئي، 

                                                 
1- Total organic carbon 

  

 

 در برابر شاخص هيدروژن براي Tmax ارنمود -3ل شك
اقتباس از زائي و نوع كروژن،   هيدروكربنپتانسيل تعيين

  ]2[هانت 

) 4شكل ( ]2[ كل كربن آلي به S1  نمودارضمناً 
 و يا  آلودگيهاي مورد مطالعه،  نمونه كه دردهد نشان مي

  صورت نگرفته وهاي پائيني مهاجرت نفت از اليه
در . سازند به آن وارد نشده استهيدروكربني از خارج 
ها در زير مرز دو گروه نفت دگرجا  اين نمودار كليه نمونه

  . ندگير   قرار مي2هاي برجاهيدروكربن و در محدوده و برجا

 

                                                 
2- Indigenous hydrocarbon  
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 61 چاه شماره  در سازند پابده ميدان نفتي اهواز6 اطالعات دستگاه پيروليز راك ايول –2جدول 

 عمق
 (m)

S1 
mg HC  
/g Rock  

S2 
mg HC  
/g Rock 

Tmax 

°C 

HI 
mg HC  
/g TOC 

OI 
mg CO2 
/gTOC 

TOC
% 

308437/0 33/2 430205 122 13/1 

309428/0 02/1 430136 154 75/0 

310324/0 63/0 433162 361 39/0 

311226/0 94/0 432134 207 71/0 

312938/0 24/1 433140 216 89/0 

313524/0 87/1 432193 142 97/0  
313892/0 80/6 425363 88 88/1 

314115/1 54/11 419462 74 50/2 

314437/1 88/13 418450 65 08/3 

315073/1 75/16 417468 73 58/3 

315376/1 69/15 416512 57 07/3 

315625/1 56/9 419431 72 22/2 

315914/1 96/10 416496 66 21/2 

316212/1 79/9 417398 61 46/2 

316562/0 72/1 435196 188 88/0 

317197/1 9/10 425408 65 67/2  
317461/1 03/6 421205 113 16/1 

317788/0 34/3  433248 127 34/1 

318001/1 04/4 421240 111 59/2 

318628/2 38/11 422416 71 74/2 

319302/1 03/6  418269 98 55/1 

319610/1  02/4 419220 136 12/1 

320260/0 01/4 421240 140 58/1 

320559/0 1/2 431197 138 07/1 

321470/0 56/1 432175 164 89/0 

321764/0 83/0 425181 262 46/0 

322047/0 87/0 428224 267 39/0 

322341/0 04/1 435149 181 70/0 
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 5زيالئي چاه شماره  در سازند پابده ميدان نفتي 6 اطالعات دستگاه پيروليز راك ايول -3 جدول

 عمق
(m) 

S1 
mg HC   

 /g Rock 

S2 
mg HC  
/g Rock 

Tmax 

°C 

HI 
mg HC   
/g TOC 

OI 
mg CO2 
/g TOC 

TOC 
% 

3794 48/0 45/1 437  297 312 49/0 
3800 21/0 21/1 433 284 234 43/0 
3808 31/0 07/1 430 263 154 41/0 
3816 23/0 16/1 434 261  155 40/0 
3824  19/0 41/0 433 71 438 57/0 
3832 18/0 73/0 432 133 358 55/0 
3840 32/0 50/1 433 143 236 03/1 
3848 43/0 52/1 432 150 270 02/1 
3856 47/0 85/2 435 183 171 56/1 
3864 30/0 95/0 425 139 369 68/0 
3872 31/0 36/1 437 344 180 39/0 
3880 23/0 58/1 437 712 762 22/0 
3888 23/0 86/0 434 142 270 60/0 
3896 89/0 19/2 432 279 199 00/1 
3904 62/0 00/3 433 346 135 87/0 
3912 63/0 67/2 432 267 187 00/1 
3916 49/1 24/11 431 401 65 80/2 
3920 24/1 45/11 432 546 51 10/2 
3928 77/0 17/6 431 398 88 55/1 
3932 56/1 77/13 432 1036 99 33/1 
3940 19/1 96/10 435 420 53 60/2 
3948 13/1 63/8 434 339 47 54/2 
3956 00/1 53/6 435 401 51 09/2 
3964 30/1 64/8 435 403 55 14/2 
3972 46/1 16/11 434 314 64 84/2 
3980 46/1 62/9 434 423 57 27/2 
3988 10/1 56/5 433 368 110 51/1 
3996 41/0 16/1 435 152 225 76/0 
4004 33/0 82/0 438 176 396 46/0 
4012 41/0 20/1 438 191 353 63/0 
4020 34/0 83/0 425 155 427 54/0 
4028 43/0 91/0 429 178 416 51/0 
4036 14/0 96/0 431 159 404 61/0 
4046 31/0 75/0 434 150 404 50/0 
4052 22/0 55/0 433 143 449 35/0  
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، داردهاي توليدي هاي مورد مطالعه و برجا بودن هيدروكربن نمونهگي  آلوداز عدم كه نشان TOC در مقابل S1نمودار  -4شكل 

 ]2[اقتباس از هانت 

 
]2[قتباس از هانت ا، 55ميدان نفتي اهواز چاه شماره  ژئوشيميائي سازند پابده درالگ  -5شكل 
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 كه  ميدان نفتي اهوازهاي باالئي سازند پابده در بخش
 در حدود پنجره نفتي Tmax ،مقدار ماده آلي اندك است

 اندكي Tmax مقدار ، با افزايش مقدار ماده آليوقرار دارد 
اي در  ه هاي قهودليل وجود شيلبه يابد و اين  كاهش مي

ژئوشيميايي تهيه الگ گونه كه در همان. اين محدوده است
شود به طور  مي مشاهده) 6و 5شكل (اين مطالعه  شده در
 A ،B  به سه زون در اين ميدانتوان سازند پابده را كل مي

آهكي و  ـ ليتولوژي شيلي با A زون. ندي نمودب  تقسيمCو
اين زون به . شود تفكيك مي در حد متوسط كل كربن آلي

 هيدروكربن توليدبا قابليت  ضعيف سنگ منشاءعنوان 
 نسبت هم و HI)( از طريق شاخص هيدروژنهم گازي 
S2/S3زون .شود  تفسير مي B حداكثركل كربن آلي با  

 باال در S2/S3 و HI، همچنين اي هاي قهوه در شيل% 1/4
 با مشخصات زون Cزون  .گيرد زائي قرارمي محدوده نفت

Aآهكي هايمدتاً از شيلبا اين تفاوت كه ع ، داشته تطابق 
 خصوصيات عنوان شده در هر دو چاه . استتشكيل شده

  . ]8[ استدق انامبرده در ميدان نفتي اهواز ص

  
]2[اقتباس از هانت ، 61ميدان نفتي اهواز چاه شماره  ژئوشيميائي سازند پابده درالگ  -6شكل 

 ميدان ژئوشيميايي تهيه شده درالگ گونه كه در همان
شود به طور كل  مي اهدهمش) 7 شكل( نفتي زيالئي

 A ،B  به سه زون را نيزدر اين ميدانتوان سازند پابده  مي
آهكي و  ـ ليتولوژي شيلي با A زون. ندي نمودب  تقسيمC و

اين زون به . شود تفكيك مي در حد متوسط كل كربن آلي
با قابليت توليد هيدروكربن  ضعيف سنگ منشاءعنوان 

 نسبت هم و HI)( از طريق شاخص هيدروژنهم گازي 
S2/S3زون .شود  تفسير مي B حداكثركل كربن آلي با  

 ،زائي  نفت مرحلهاابتد باال در S2/S3 و HI، همچنين 8/2%
 باال در محدوده پنجره نفتي قرار نسبتاً Tmaxدليل به  و

  .رد داتطابقم A با مشخصات زون Cزون . گيرد مي
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]2[اقتباس از هانت ، 5 چاه شماره زيالئيدان نفتي مي ژئوشيميائي سازند پابده درالگ  -7شكل 

شناسي با استفاده از  تطابق چينهجهت انجام 
در ،  و عمق نمونه مورد بررسيكل كربن آلي هاي داده

يال جنوبي تاقديس ميدان نفتي اهواز سه چاه به امتداد 
انتخاب تا با  AZ#55 و AZ#216 ،AZ#235 هاي نام

 مورد اي هاي قهوه اسي در شيلنش استفاده از تطابق چينه
 در .شناسي سنگ منشاء مشخص گردد  وضعيت چينهنظر،
غرب  شمالشرق به  جنوب از شود كه مشاهده مي 8 شكل

و نشان از افزايش ميدان عمق تدفين افزوده شده 
 غرب ميدان  شمالشرق به طرف  جنوبگذاري ازرسوب
توان نتيجه گرفت كه غرب ميدان  همچنين مي. دارد
 خواهدئي زا تنف ةمرحلتر و قبل از بخش شرقي به  ريعس

 .رسيد

 گيري نتيجه

مطالعه پتانسيل زايشي به روي سنگ منشاء پابده در ميدان 
 نشان 6 ايول ـاهواز، با استفاده از راك  زيالئي و نفتي
 با وجود كل  در ميدان نفتي اهوازدهد كه سازند پابده مي

ه هاي سازند، ب  بخشماده آلي قابل مالحظه در برخي از
دليل پائين بودن بلوغ حرارتي سهم چشمگيري در 

پنجره قبل از  اين ميدان نداشته و در محدوده زائي نفت
 B ولي در ميدان نفتي زيالئي در بخشگيرد  قرار مينفتي 
 و نوع هيدروكربن  بودن بلوغ حرارتيباالدليل ه ، بسازند
فتي قرار محدوده پنجره نابتداي ، كروژن در توليدي

دليل عمق تدفين باالتر در ميدان زيالئي اين ه گيرد كه ب مي
  .گردد ئيد ميأموضوع ت
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SE                           NW  

  
اي  هاي قهوه در شيلكل كربن آليبق حداكثر  تطا-8شكل 

 را از شرق در سه چاه مورد مطالعه كه افزايش عمق تدفين
  دهد ميدان نفتي اهواز نشان ميبه غرب 

شـاخص  نوع كروژن براي سازند پابده با توجه به نمـودار           
 مخلوط نوع ،OI)(  شاخص اكسيژن در برابر HI)( هيدروژن

II   و III نمودار. دهد   مي نشانا   ر Tmax     شـاخص   در برابـر
ئيـد  أ ت  در هر دو ميـدان      اين موضوع را    نيز HI)( هيدروژن

ــي ــد م ــزايش  الگ . كن ــيميائي اف ــابي ژئوش ــاخص ارزي ش
دهد كه ايـن       را نشان مي   كل كربن آلي  ا افزايش   ب نهيدروژ

ئيـد  أرا ت  حفظ شـدن مـاده آلـي در شـرايط احيـايي              خود
اي به    هاي قهوه    در شيل  خصوص به  اين موضوع  .نمايد  مي

 فاكتورهـاي الگ  در همـين    . خوبي نشان داده شـده اسـت      
ـ       همچنين ليتولوژي سنگ  ژئوشيميائي و    ه هـا سـه زون را ب

 در هر سـه زون     .نمايد  رفي مي  مشخص و مجزا مع    صورت
A، B و C   در ميدان نفتي اهـواز     زائي هيچ نوع هيدروكربن  

باال بـودن   رغم    علي اي  هاي قهوه   در شيل . شود  نميمشاهده  
ــسبت ــايگيري   S2/S3ن ــت و ج ــدوده نف ــيزا در مح   وئ

 از نظر تـوان توليـد       خوب ر محدوده خيلي  د S2گيري    قرار
 تمامي مـواد    غ حرارتي دليل پائين بودن بلو   ه  ب ،هيدروكربن

 در  .اسـت نرسيده  زائي به سرانجام      نكربوهيدريند  آ فر ،آلي
، A  هر سـه زون     شاهد سازند پابده ميدان نفتي زيالئي هم     

B و  C   زون  كه   بوده در حاليB   حـداكثر  كل كربن آلي  با  
 در S2و جـــايگيري  S2/S3  بــاال بـــودن نـــسبت  و8/2%

ابتـداي   در C430° بـيش از   Tmaxمحدوده خيلي خوب و     
 به منظور بررسي دقيـق و     . گيرد  ائي قرار مي  ز  محدوده نفت 

 كـربن  با كل    S1هاي  ، هيدروكربن حاصلهاطمينان از نتايج    
 بـودن   برجـا  ،هـاي حاصـله     ئيد داده أمقايسه و ضمن ت    آلي

 براين سـازند پابـده در ميـدان نفتـي         بنا.  شد ئيدأت مواد آلي 
هاجرت نفت  اهواز عاري از هر گونه آلودگي و م       زيالئي و   
شناسـي   تطابق چينهالگ نهايتاً  .تر است هاي قديمياز شيل

 سـازند  اي هاي قهوه در شيل  كل كربن آلي  حداكثر مقدار    و
 نشان دهنده افزايش عمـق حوضـه        پابده ميدان نفتي اهواز   

 شرق به طرف   جنوب اين زون از  نشيني   رسوبي در زمان ته   
تـي ايـن    زائـي آ    بدون شك نفـت    غرب ميدان بوده و    شمال

 .تر انجام خواهد پذيرفت   غرب سريع  شمالسنگ از سمت    
 كـه  دهـد  نـشان مـي  مقايسه سازند پابده در اين دو ميـدان      

 افزايش عمق تدفين    زيالئي،زائي در ميدان      عامل مهم نفت  
و لذا با مطالعه ميادين مختلف در فروافتادگي دزفول،         بوده  

ـ  تصوير مناسبي از روند تغييرات مشخصات مـاده آلـي          ه  ب
رهاي مهاجرت  تواند مسي   اين تصوير مي   .خواهد آمد دست  

كمـك  اي    گيرهـاي چينـه    كـشف نفـت   نفت را تعيين و به      
  .شاياني بنمايد
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  قدرداني و تشكر
دانند از دانشگاه شهيد  نويسندگان مقاله برخود الزم مي

شناسي براي فراهم  خصوص گروه زمينه چمران اهواز ب
ده از آزمايشگاه نفت، نمودن امكان اين تحقيق و استفا

خصوص اداره پژوهش و ه خيز جنوب ب مناطق نفت
شناسي تشكر و قدرداني  توسعه و همچنين اداره زمين

  .نمايند
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