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 مطالعه ژئوشيميايي سازند پابده در ميدان نفتي اهواز
 

 3 قالوند، هرمز;2 مرادي، مهرداد;1عليزاده، بهرام

  

  عضو هيأت علمي دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز-1
 )سخنران(شناسي نفت، دانشگاه شهيد چمران اهواز   زمين دانشجوي كارشناسي ارشد-2

 شناسي بنياني، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب  رئيس اداره زمين-3

 چكيده 
در اين ميدان سازند . در مطالعه حاضر سازند پابده در ميدان نفتي اهواز مورد مطالعه ژئوشيميائي قرار گرفت

نمودارهاي . باشد اي مي هاي قهوه ارنهاي خاكستري و شيلپابده متشكل از سنگ آهك رسي خاكستري و م
ها از  كروژن تعيين شده در نمونه. نشان ميدهد% 4تا % 2/0 را بين ،TOCژئوشيميايي تهيه شده مقدار ماده آلي،

 .  و بلوغ آنها در اواخر دياژنز و اوائل كاتاژنز قرار داشته و به محدوده پنجره نفتي نرسيده استIII و IIنوع 
هاي مختلف سازند تعيين و از ضعيف تا خيلي  اي سازند پابده در بخش هاي قهوه زائي شيل قابليت نفت

بندي شده كه در زون   تقسيمC وB,A زون 3از نظر ژئوشيميايي كل سازند مورد مطالعه به . خوب مشخص شد
A با ليتولوژي شيلي آهكي و با  TOC درحد متوسط دارايS2در محدوده ضعيف و   S2/S3 در محدوده توليد 

 حداكثر TOCاي با   قهوه  با ليتولوژي شيلBزون . نمايد شاخص هيدروژن نيز  اين مهم را تائيد مي. باشد گاز مي
 بوده با اين تفاوت A  از نظر ژئوشيميايي شبيه به زون Cمشخصات زون . گيرد زائي قرار مي در محدوده نفت% 4

 بيشتر بوده كه عمق تدفين اين A نيز از زون S1رسي قرار داشته و مقدار هاي  كه بجاي ليتولوژي شيلي، آهك
 430 كمتر ازTmax(بطور كلي عليرغم آنكه سازند پابده به پنجره نفتي نرسيده است . كند افزايش را توجيه مي

°C (حتي ليكن وفور ماده آلي و نوع كروژن موجود در آنها اين سازند را بعنوان يك سنگ منشاء خوب و يا 
برجا بودن هيدركربنهاي موجود در سازند پابده TOC   به رويS1ضمناً نمودار . نمايد بندي مي خيلي خوب طبقه

تواند  بنابراين در صورتيكه اين سازند به هر دليل از جمله عمق تدفين، به بلوغ مورد نظر برسد مي .كند را تأييد مي
در اين سازند كه حداكثر  اي ه هاي قهو گر اين نكته است كه شيلنتايج اين مطالعه بيان. توليد هيدروكربن نمايد

TOC را در خود دارند از شرق به غرب در اعماق بيشتري ظاهر شده و نشان از عميق شدن حوضه رسوبي در 
  . اين  راستا دارد
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 مقدمه
   آيا در ايـن       . از دير باز سنگ منشاء پابده در ميدان  نفتي اهواز مورد نظر زمين شناسان بوده است                

زائي توسط اين سازند صورت گرفته است؟ خصوصيات مـاده آلـي آن چگونـه اسـت؟ بـه                     ميدان، نفت 
هـا از اعمـاق       نمونـه . منظور ارزيابي سنگهاي منشاء ميدان مورد مطالعه نمودارهاي ژئوشيميايي تهيه شد          

دار  ي بدست آمده معنيانتخاب تا نمودارها Hunt, 1996مختلف با رعايت استاندارد داده شده توسط 
 . باشند

امروزه در اكثر . كند اي را ايفا مي ژئوشيمي آلي در اكتشافات نفت و گاز  نقش تعين كننده
هاي نفتي تهيه نمودارهاي ژئوشيمي آلي را براي اكتشاف نفت و گاز الزامي دانسته و بدون  شركت

 براي حفاري هر چاه در ايران بيش از مخارج تقريبي. كنند اطالعات ژئوشيميائي اقدام به حفاري نمي
با توجه به اينكه در جريان اكتشاف نفت و گاز بدون داشتن اطالعات . باشد يك ميليارد تومان مي

توان با در دست  ژئوشيميائي آلي تقريباً از هرچند چاه فقط يكي از آنها به نتيجه دلخواه ميرسد مي
در ايران تا كنون فقط بعضي از مخازن . لوگيري نمودداشتن اين اطالعات از اتالف سرمايه عظيمي ج

اما اگر اكتشاف با روش ژئوشيمي . اند تا قديسي و هيدروكربوري كشف و مورد بهره برداري قرار گرفته
توان مورد اكتشاف  آلي همراه باشد مابقي مخازن هيدركربوري كه بصورت ساختماني نيستند را نيز مي

 6 ايول –نظور دستيابي به اطالعات ذيـقـيمت ژئوشيميايي از دستگاه راك به م.برداري قرار داد وبهره
 توسط تكنولوژي 1996 بعنوان آخرين نسل از نوع خود در سال 6 ايول-دستگاه راك . استفاده شد
VINCIهاي منشاء   تكميل شده كه به علت باال بودن دقت آناليز از بهترين روشها جهت ارزيابي سنگ
 .   نمونه ميدان تهيه شد27نمودار ژئوشيميائي سازند پابده از . ( Behar et. al 2001).آيد به شمارمي

  زمين شناسي منطقه 
ميدان نفتي اهواز در زير شهر اهواز قرار گرفته، بطوري كه فرودگاه اين شهر روي هسته مركزي 

 45در اين فروافتادگي . داين ميدان در ناحيه فروافتادگي دزفول شمالي قرار دار. گيرد تاقديس قرار مي
اند كه ميدان  ميدان نفتي وجود دارد كه تعدادي از اين ميادين به عنوان ميادين بسيار عظيم شناخته شده

 بشكه در 000/700مخزن آسماري ميدان نفتي اهواز به تنهائي. رود نفتي اهواز يكي از آنها به شمار مي
ن ميدان به حدي است كه هم اكنون چاه شماره  كثرت چاههاي اي(www.eia.doe).روز توليد دارد

 ميدان توسط شركت ملي حفاري ايران و به نظارت شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، حفاري ودر 376
مقطع نمونه فوق . نام سازند پابده از تنگ پابده دركوه گورپي اقتباس شده است. باشد حال تكميل مي
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مرز زيرين سازند . ان اللي در استان خوزستان قرار دارد كيلومتري شمال شهرست30-25الذكر درفاصله 
مرز فوقاني سازند پابده با سازند آسماري .  گردد پابده با سازند آهكي ـ شيلي گورپي مشخص مي

رسي  سازند پابده در ميدان نفتي اهواز متشكل از سنگ آهك. شود بصورت تدريجي پوشيده مي
سازند پابده در قسمت فوقاني متشكل از . باشد آهك ميهاي خاكستري و مقداري  خاكستري و مارن

ميانگين ضخامت حفاري شده سازند پابده در . دار برنگ خاكستري است هاي ماسه و سيلت شيل و مارن
سن سازند پابده با توجه به محتويات فسيلي از پالئوسن تا اليگوسن .  متر است180ميدان نفتي اهواز 
در غالب چاههاي بررسي شده بخصوص چاههاي بخش مياني و . )1374مطيعي، (تعيين شده است 

كربناته غني  غربي ناحيه فروافتاده دزفول در ستون سنگ شناسي سازند پابده يك افق شيل بخش جنوب
مرز بااليي اين افق مطابق با ائوسن پاياني و زمان وقوع فاز تكتونيك پيرنين . از مواد رسي مشاهده شد

 .گذاري شده است نام» اي هاي قهوه   شيل«يك افق راهنما و بنام اين افق بعنوان . است
 

      ميدان نفتي

                    اهواز

 
 
 
 
 
 
 

 همجوار نقشه موقعيت جغرافيائي ميدان نفتي اهواز و ميادين) 1شكل 

 روش مطالعه
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يدان نفتي اهواز  حاصل از سازند پابده در م(cutting) كنده حفاري 27جهت انجام اين مطالعه از 
 ميلي گرم از هر نمونه تيمار و هموژنيزه شده و سپس توسط دستگاه 70 تا 50مقدار . استفاده شده است

 نوع كروژن و ديگر پارامترهاي ،( TOC ) آناليز و مقدار كل كربن آلي6پيروليز راك ـ ايول 
سط اين دستگاه كه در اين از پارامترهاي مهم محاسبه شده تو. ژئوشيميائي مورد بررسي قرار گرفت

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود مطالعه از آن استفاده گرديد، مي
 S1 : 300مقدار هيدروكربن آزاد كه در دماي�Cگرم هيدروكربن از   تبخير شده و در واحد ميلي

 .شود  بيان مي(mg HC/g Rock)هر گرم سنگ 
 S2 :300 ن مقدار هيدوركربن موجود در سنگ كه در دماي بي °C650 تا °C در اثر كراكينگ 

 .شود  نمايش داده مي(mg HC / g Rock)حرارتي جدا ميشود و برحسب 
Tmax :  دمايي است كه پيكS2 رسيده و يكي از پارامترهاي بسيار خوب براي    در آن به حداكثر

 .ارزيابي بلوع حرارتي سنگ منشاء بحساب مي آيد
 mg) ، و برحسبS3/TOCنسبت عبارت است از : (Oxygen Index, OI) شاخص اكسيژن 

CO2 / g TOC)شود  نمايش داده مي. 
 ، و برحسب S2/TOC از نسبت عبارت است : (Hydrogen index, HI)شاخص هيدروژن 
(mg HC / g TOC)شود  نمايش داده مي. 

 

Depth 
 (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 0,16 0,79 430 117 171 0,67 
3162 0,12 0,19 433 123 45 0,75 
3171 0,09 0,53 427 62 131 0,86 
3181 0,03 0,17 428 86 130 0,20 
3190 0,10 0,69 430 90 205 0,76 
3199 0,27 1,71 437 126 150 1,35 
3208 0,08 0,63 429 94 146 0,67 
3219 0,11 0,98 433 100 216 0,97 
3226 0,10 0,68 428 102 195 0,67 
3239 0,12 0,69 432 98 233 0,70 
3248 0,09 0,52 433 89 227 0,59 
3257 0,31 1,68 435 195 157 0,89 
3266 0,51 1,64 431 185 196 0,89 
3275 1,21 15,37 419 458 56 3,36 
3284 1,22 19,12 416 460 52 4,15 
3293 1,53 18,52 416 462 50 4,01 
3303 0,4 4,5 421 250 110 1,06 
3312 0,57 5,05 420 260 105 1,06 
3321 0,86 4,03 429 230 120 0,84 
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3330 2,30 19,12 423 527 55 3,63 
3340 0,4 2,01 427 200 100 0,48 
3348 0,73 2,07 431 248 206 0,84 
3357 0,53 1,51 435 198 211 0,76 
3367 0,45 0,85 433 175 262 0,49 
3376 0,59 0,68 431 167 276 0,41 
3385 0,5 1,24 433 171 225 0,72 
3394 0,42 0,84 428 147 311 0,56 

  در سازند پابده ميدان نفتي اهواز6 اطالعات دستگاه پيروليز راك ايول )1جدول  

  و بررسي بحث
 سنگ منشاء به سه فاكتور مهم كميت، كيفيت و بلوغ ماده آلي در مطالعات ژئوشيميايي و ارزيابي

 . شود پرداخته مي
ــي،   كميــت مــاده آلــي در نمونــه ــه صــورت درصــد كــل مــاده آل ،        TOCهــاي مــورد بررســي ب

 % 4اي سازند پابـده معـادل         و حداكثر آن در شيلهاي قهوه      % TOC 2/0حداقل مقدار   . گيري شد   اندازه
 كيفيت يا نوع ماده آلي به كمك نمودار شاخص هيدروژن به شاخص اكسـيژن ). 1جدول ( محاسبه شد

 بـه  III و IIتعيين و كـروژن نـوع   ) 3شكل (Tmax و همچنين نمودار شاخص هيدروژن به ) 2شكل (
 . شود صورت مخلوط معرفي مي
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  كروژن در سازند پابده ميدان نفتي اهوازنمودار شاخص هيدروژن در برابر شاخص اكسيژن به منظور تعيين نوع)  2شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زائي و نوع كروژن پتانسيل هيدركربن  در برابر شاخص هيدروژن براي تعيينTmaxنمودار  )  3شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Az�55 
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         ودن هيدروكربنهاي هاي مورد مطالعه و برجا ب  كه نشان از عدم آلودگي نمونهTOC برروي S1نمودار )  4شكل 

 .توليدي دارد     
 

هاي مورد مطالعه،  آلودگي  دهد كه در نمونه نشان مي) 4شكل  (TOC  بهS1 ضمناً نمودار 
هاي پائيني صورت نگرفته وهيدركربني از خارج سازند به آن وارد نشده  و يا مهاجرت نفت از اليه

ز دو گروه نفت دگرجا و برجا و در محدوده هيدركربنهاي ها در زير مر در اين نمودار كليه نمونه. است
 .گيرند برجا قرار مي
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 55نمودار ژئوشيميائي سازند پابده درميدان نفتي اهواز چاه شماره ) 5شكل 

 
در حدود پنجره نفتي قرار  Tmaxهاي باالئي سازند پابده كه مقدار ماده آلي اندك است  در بخش

يابد و اين بدليل وجود شيلهاي   اندكي كاهش ميTmax ماده آلي مقدار دارد ليكن با افزايش مقدار
) 5شكل (همانگونه كه در نمودار ژئوشيميايي تهيه شده دراين مطالعه . اي در اين محدوده است ه قهو

با  A زون. بندي نمود  تقسيمC وA ،Bتوان سازند پابده را به سه زون  شود به طور كل مي مشاهده مي
اين زون به عنوان سنگ منشاء . شود  در حد متوسط تفكيك ميTOC يلي ـ آهكي وليتولوژي ش
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  S2 / S3 و هم نسبت HI)(ضعيف با قابليت توليد هيدروكربن گازي هم از طريق شاخص هيدروژن
 باال در S2 / S3 و HIاي، همچنين  هاي قهوه در شيل% 4 حداكثرTOC با B زون. شود تفسير مي

 تطابق داشته، با اين تفاوت كه عمدتاً از A با مشخصات زون Cزون . گيرد رميزائي قرا محدوده نفت
 .شيلهاي آهكي تشكيل شده است

 و عمق نمونه مورد بررسي، در امتداد TOCهاي  شناسي با استفاده از داده جهت انجام تطابق چينه
  انتخاب تا 55�AZ و 235�216 ،AZ�AZ يال جنوبي تاقديس ميدان نفتي اهواز سه چاه به نامهاي

شناسي سنگ منشاء  اي مورد نظر، وضعيت چينه هاي قهوه شناسي در شيل با استفاده از تطابق چينه
شود كه از شرق به غرب ميدان عمق تدفين افزوده شده و نشان  مشاهده مي 6در شكل . مشخص گردد

ه گرفت كه غرب توان نتيج همچنين مي. از افزايش رسوبگذاري از شرق به طرف غرب ميدان دارد
 .زائي خواهد رسيد ميدان سريعتر و قبل از بخش شرقي به نفت
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 اي در سه چاه مورد مطالعه كه افزايش عمق تدفين  در شيلهاي قهوهTOCتطابق حداكثر ) 6     شكل 

 .دهد را از شرق  به  غرب ميدان نفتي اهواز نشان مي                 
 

 گيري نتيجه

 6شي به روي سنگ منشاء پابده در ميدان نفتي اهواز، با استفاده از  راك ـ ايـول   مطالعه پتانسيل زاي
هاي سـازند، بـدليل       دهد كه سازند پابده با وجود كل ماده آلي قابل مالحظه در برخي از بخش                نشان مي 
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زائي اين ميدان نداشته و در محـدوده قبـل از پنجـره               پائين بودن بلوغ حرارتي سهم چشمگيري در نفت       
 و  II، مخلوط نوع    OI در برابر    HIنوع كروژن براي سازند پابده با توجه به نمودار          . گيرد  فتي قرار مي  ن

III   نمودار    . دهد   را نشان ميTmax    در برابر HI         نمـودار ارزيـابي    . كنـد    نيز اين موضـوع را تائيـد مـي
ده آلي در شـرايط  دهد كه اين خود حفظ شدن ما     را نشان مي   TOC با افزايش    HI ژئوشيميائي افزايش 
در . اي به خوبي نشان داده شده است        هاي قهوه   اين موضوع بخصوص در شيل    . نمايد  احيايي را تائيد مي   

همين نمودار فاكتورهاي ژئوشيميائي و همچنين ليتولوژي سنگها سه زون را بصورت مشخص و مجـزا                
هـاي    در شـيل  . شـود   ده نمي زائي مشاه    هيچ نوع هيدروكربن   C و A  ،Bدر هر سه زون     . نمايد  معرفي مي 

در   S2گيـري   زائـي وقـرار     و جـايگيري در محـدوده نفـت     S2/S3الرغم  باال بودن نسبت اي علي قهوه
خوب از نظر توان توليد هيدروكربن و بدليل پائين بودن بلوغ حرارتي تمامي مـواد آلـي،                   محدوده خيلي 

بررسـي دقيـق واطمينـان از نتـايج حاصـله،          بـه منظـور     . زائي به سرانجام نرسيده است      فرايند هيدركربن 
ــدروكربنهاي  ــي  S1هي ــدار آل ــل مق ــا ك ــد داده TOC  ب ــا   مقايســه و ضــمن تائي ــاي حاصــله برج ه

(Indigenous hydrocarbon) بنـابراين سـازند پابـده در ميـدان نفتـي      . بت شد بودن مواد آلي ثا
نهايتـاً نمـودار تطـابق     .اسـت تـر   اهواز عاري از هر گونه آلودگي و مهاجرت نفـت از شـيلهاي قـديمي   

اي نشان دهنده افـزايش عمـق حوضـه رسـوبي در              در شيلهاي قهوه   TOCشناسي وحداكثر مقدار      چينه
زائـي آتـي ايـن سـنگ از      نشيني اين زون از شرق به طرف غرب ميدان بوده وبدون شـك نفـت                زمان ته 

 .سمت غرب سريعتر انجام خواهد پذيرفت
 

 و قدرداني تشكر
شناسي  دانند از دانشگاه شهيد چمران اهواز بخصوص گروه زمين اله برخود الزم مينويسندگان مق

براي فراهم نمودن امكان اين تحقيق و استفاده از آزمايشگاه نفت، مناطق نفتخيز جنوب بخصوص اداره 
 . شناسي بنياني تشكر و قدرداني نمايند پژوهش و توسعه و همچنين اداره زمين
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Abstract 
 In this study Pabdeh Formation of Ahwaz oilfield has been investigated geochemicaly. Here, 
Pabdeh Formation  is comprised of gray limestone with clays, gray marls and brown shales. 
The geochemical logs  prepared slow, the total organic carbon, TOC, as much as 0,2% to 4%. 
Also they reveal the kerogen type as II & III with  maturity at the end of diagenesis and at 
beginning of catagenesis, in other words just entering  the oil window. 
Hydrocarbon generation potential of brown shales of Pabdeh Formation in its different zones 
was investigated and is ranged from weak to very good throughout the formation. According 
to its geochemical properties the whole formation is divided into three zones, named A, B and 
C. Zone A with shaley limestone and intermediate TOC and S2 in weak category, show S2/S3 in 
gas generation range. Hydrogen index indicates this too. Zone B with brown shale lithology 
and TOC as high as 4% falls in oil prone zone. Geochemically zone C is similar to zone A, 

except for its lithology which is clay limestone instead of shale. Also its S1 is higher than zone 
A, and burial depth supports this increase. In all, despite immaturity of Pabdeh Formation 
(Tmax lower than 430 °C) abundance of organic matter and its kerogen type, categorizes this 

formation as good to very good source rock. Plot of S1 to TOC also proves the indigenous 
nature of the organic matter. It can be concluded that if this formation is matured by any 
means, such as increase in burial depth , can produce hydrocarbon. Also the brown shales in 
this formation containing maximum TOC are appearing deeper from east to west indicating 
increase in depth of the basin in the same trend. 
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