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چكیده
 هدف از.امروزه تعیین واحدهای سنگ منشا جهت تفسیر خصوصیات حوضه های رسوبی در شرکت نفت متداول است
 بدین.این مطالعه بررسی و مقایسه توان هیدروکربن زایی سازند پابده در چاه دهلران در ناحیه فروافتادگی دزفول است
 نمونه از مغزه های به دست آمده در ناحیه3 منظور بررسی سازند پابده به عنوان پتانسیل سنگ منشأ با مطالعه تعداد
) نشان میدهد که سازند پابده در چاهTOC(  و مقدار ماده آلیS1+S2  بررسی تغییرات پارامتر.مورد مطالعه انجام شد
 بر اساس دیاگرام شاخص هیدروژن.دهلران به عنوان سنگ منشأ توان تولید هیدروکربن زایی بسیار خوبی را داراست
 هم چنین با بررسی بلوغ. می باشدII  محتوای کروژن این سازند عمدتاً نوع،) در مقابل بلوغ حرارتی و پختگیHI(
.حرارتی مشخص شد که این سازند به پختگی کافی برای تولید هیدروکربور نرسیده و وارد پنجره نفت زایی نشده است
 کروژن، فروافتادگی دزفول، چاه دهلران، سازند پابده، سنگ منشأ:کلید واژه ها

Abstract

Evalution of Pabdeh Formation in Dehluran Well as a
source rock
Today, determine of the source rock units to interpretation the characteristics of
sedimentary basins are common in the oil company. The aim of this study was to
examine and compare hydrocarbon generation potential of Pabdeh Formation in
Dehluran well located in Dezful Embayment. For this purpose, investigation of Pabdeh
Formation as the potential source rocks was carried out with 3 core samples in the
studied areas. Investigation of the variation S1 + S2 and TOC parameters indicated that
Pabdeh Formation is assessed a good source rocks in producing hydrocarbon in
Dehluran well. Based on HI versus T max plot the Kerogen content of this formation is
mainly of type II and sedimentary environmental of this Formation is marines. Also
with T max examination showed that this formation is mature enough to generate
hydrocarbon and has not yet entered oil generation window.
Keywords: Source rocks, Pabdeh Formation, Dehluran well, Dezful embayment,
Kerogen
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-1مقدمه
حوضه رسوبی زاگرس یکی از نفت خیزترین مناطق جهان است که بالغ بر  11درصد کل مخازن نفت جهان در آن واقع
شده است .سازند پابده با درصد باالی کربن آلی یکی مهم ترین سنگ های منشأ در حوضه رسوبی زاگرس به شمار می
رود که واجد پتانسیل نفتی بسیار خوب بوده و از نظر درجه بلوغ یا پختگی به مرحله تولید نفت (دریچه نفتی) رسیده
است (اشکان .)1333
ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفت و گاز نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند .امروزه اکثر شرکت های نفتی ،تهیه
نمودارهای ژئوشیمی آلی را برای اکتشاف نفت و گاز الزامی دانسته و بدون اطالعات ژئوشیمی اقدام به حفاری نمی
کنند .با توجه به این که در جریان اکتشاف نفت و گاز بدون داشتن اطالعات ژئوشیمی آلی تقریبا از هرچند چاه فقط
یکی از آن ها به نتیجه دلخواه می رسد ،می توان با در نظر داشتن این اطالعات از اتالف سرمایه عظیم جلوگیری نمود.
در ایران تاکنون فقط بع ضی از مخازن تاقدیسی و هیدروکربوری کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته اما اگر اکتشاف
با روش ژئوشیمیایی آلی همراه باشد ،مابقی مخازن هیدروکربوری که به صورت ساختمانی نیستند را نیز می توان مورد
اکتشاف و بهره برداری قرار داد .به منظور دستیابی به اطالعات ژئوشیمیایی از دستگاه پیرولیز راک – اول  6استفاده
می شود .دستگاه راک – اول  6به عنوان آخرین نسل از نوع خود در سال  1996توسط تکنولوژی  VINCIتکمیل
شد که به علت باال بودن دقت آنالیز از بهترین روش ها جهت ارزیابی سنگ منشأ به شمار می آید و در مقیاس وسیعی
در حوضه های رسوبی جهان مورد استفاده قرار می گیرد ( .)Behar et al ., 2001پیرولیز مواد آلی ،روش حرارتی
است که برای تشخیص کیفیت و بلوغ حرارتی سنگ های منشأ استفاده می شود (رضایی .)1331با استفاده از این
روش می توان پتانسیل هیدروکربورزایی را در سازندهای مختلف یک میدان نفتی مورد ارزیابی قرار داده و ریسک
حفاری را کاهش داد ( .)Espitalie,1984پیرولیز حرارت دادن ماده آلی در غیاب اکسیژن ،برای تولید و آزاد شدن
هیدروکربن از مواد آلی و تعیین پتانسیل هیدروکربن زایی باقی مانده در درجه حرارت های باال و در مدت زمان کوتاه
است و به نوعی بازسازی تولید هیدروکربن در مرحله کاتاژنز است (. )Barker, 1974این روش یک وسیله مناسب
برای تشخیص سریع سنگ های منشأ مولد هیدروکربن ازغیر منشأ است ( .)Page & Kuhnel, 1980این روش به
علت نیاز نداشتن به صرف زمان زیاد و ساده و ارزان بودن ،روش مناسبی برای ارزیابی ابتدایی سنگ منشأ است
(کمالی.)1331،

-2بحث و روش تحقیق
در انجام این مطالعه از  3مغزه حفاری شده از سازند پابده که در ضخامت  336متری چاه دهلران واقع در ناحیه
فروافتادگی دزفول میباشد استفاده گردید .نمونه ها پس از آماده سازی توسط دستگاه پیرولیز راک – اول 6مورد آنالیز
قرار گرفت و پارامترهای ژئوشیمیایی آن تعیین شد .تعیین نوع کروژن و نوع ماده آلی ،میزان مقدار ماده آلی )(TOC
و بلوغ حرارتی و پختگی آن( )Tmaxعوامل مهم در ارزیابی سنگ منشأ بود.
برای تعیین نوع کروژن موجود در سازند پابده نمودار Tissot & Espitalei, 1975, Espitalie ( HI Vs. Tmax
 )et al., 1977با استفاده از مقادیر متغیرهای  HIو  Tmaxرسم شد .جهت اطمینان از عدم آغشتگی نمونه ها به مواد
هیدروکربنی از نمودار  PIیا شاخص تولید و نمودار  S1به  S2استفاده شد .مقدار کل کربن آلی) (TOCدر نمونه های
به دست آمده از این سازند ،دارای حداقل  1513درصد در نمونه ( )PDD28و حداکثر  65.1درصد در نمونه
( )PDD30می باشد که میانگین نمونه های مطالعه شده  3511درصد است و بر طبق جدول ( )1این سازند دارای
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توان تولید هیدروکربن در حد بسیار خوب و قابلیت سنگ منشأ بودن را داراست (شکل .)1از نظر میزان پختگی،
حداکثر درجه حرارت ( )Tmaxآن  ،حداقل  .22 o Cدر نمونه ( )PDD30و حداکثر  .3. o Cدر نمونه ( )PDD29و
به طور میانگین  .29درجه سانتی گراد است .پس این سازند به پختگی کافی برای تولید هیدروکربور نرسیده و وارد
پنجره نفت زایی نشده است (شکل .)2مقدار هیدروکربور آزاد ( ) S1موجود ،دارای حداقل
) 11511(mgHC/gRockدر نمونه ( )PDD28و حداکثر ( 2./16 (mgHC/gRockدر نمونه ( )PDD30می
باشد و به طور میانگین  1659میلی گرم هیدروکربن بر گرم سنگ است و بر طبق جدول ( )1این سازند می تواند تولید
سنگ منشأ بسیار خوبی باشد (شکل .)3مقدار هیدروکربن باقی مانده ( ) S2موجود  ،دارای حداقل
) 2593(mgHC/gRockدر نمونه ( )PDD28و حداکثر ( 23513 (mgHC/gRockدر نمونه ( )PDD30می
باشد و به طور میانگین  1153.میلی گرم هیدروکربن بر گرم سنگ است و بر طبق جدول ( )1توان تولید هیدروکربن
در حد بسیار خوب ارزیابی می گردد (شکل.).
مقدار ضریب هیدروژن ( )HIدر این سازند  ،حداقل مقدار آن ) 139 (mgHC/gTOCدر نمونه ( )PDD24و
حداکثر ( 363 (mgHC/gTOCدر نمونه ( )PDD27می باشد و میانگین آن 219میلی گرم هیدروکربن بر گرم
کربن آلی است و نوع هیدروکربن تولیدی از این سازند در صورت تولید ،نفت است جدول ( )2و (شکل.)1
پتانسیل زایشی ( )S1+S2که حداقل آن  1.519میلی گرم هیدروکربن بر گرم سنگ در نمونه ( )PDD24و حداکثر
 .153.میلی گرم هیدروکربن بر گرم سنگ در نمونه ( )PDD26و به طور میانگین  2151.میلی گرم هیدروکربن بر
گرم سنگ است و بر طبق جدول ( )1توان تولید هیدروکربن در حد بسیار خوب ارزیابی می گردد.
شاخص تولید ( )PIدارای حداقل  1/1در نمونه ( )PDD27و حداکثر  1/19در نمونه ( )PDD25و به طور
میانگین 1/61است و بنابراین این سازند آلودگی نفتی دارد شکل ( ، )6که شکل ( )3نیز مؤید این موضوع است .با توجه
به جدول های ( )1و ( )3توان تولید هیدروکربور در این سازند بسیار خوب است  .نوع کروژن با توجه به شکل ( )1از
نوع  IIاست .

جدول  :1پارامترهای ژئوشیمیایی تعیین کننده توان هیدروکربن زایی سنگ منشأ ) ( Peters , 1986

www.SID.ir

)HI (mgHC/gTOC

هیدروکربن

111 - 1

گاز

311 - 111

گاز و نفت

<311

نفت

777

Archive of SID

( Peters , 1986 )  پارامترهای ژئوشیمیایی تعیین کننده نوع هیدروکربن تولید شده:2 جدول

ضعیف

S2 +S1
TOC
S1(mgHC/gRock) S2(mgHC/gRock)
WT%
(mgHC/gRock)
>151
151 – 1
251 – 1
3–1

متوسط

1- 151

1 -151

1 – 251

6–3

خوب

2-1

2-1

11 – 1

12 – 6

خیلی
خوب

<2

<2

<11

<12

کیفیت

 پارامترهای ژئوشیمیایی که پتانسیل هیدروکربورزایی سنگ منشأ را نشان می دهد: 3جدول
Formation

Pabdeh

Depth (m)

Sample
NO

TOC
%

S1(mgHC/gRock)

S2(mgHC/gRock)

S1+S2

Quality

3022

PDD28

1.58

11.11

2.98

14.09

Good

3160

PDD29

2.62

15.54

5.77

21.31

3408

PDD30

6.47

24.06

23.78

47.84

Maximum :

6.47

24.06

23.78

47.84

Minimum :

1.58

11.11

2.98

14.09

Mean :

3.55

16.9

10.84

27.74
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Very
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 پارامترهای ژئوشیمیایی که نوع هیدروکربور تولیدی سنگ منشا را نشان می دهد: 4جدول

Formation

Pabdeh

Depth (m)

Sample
NO

HI(mgHC/gTOC)

PI

Tmax

3022

PDD28

189

0.79

431

3160

PDD29

220

0.73

434

3408

PDD30

368

0.5

422

Maximum :

368

0.79

434

Minimum :

189

0.5

422

Mean :

259

0.67

429

 در برابر عمقTOC نمودار درصد:1شكل
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شكل :2نمودار  Tmaxدر برابر عمق

شكل : 3نمودار  S1در برابر عمق
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شكل : 4نمودار  S2در برابر عمق

شكل : 5نمودار  HIدر برابر عمق ،سازند پابده

www.SID.ir

777

Archive of SID

شكل : 6نمودار  PIدر برابر عمق  ،سازند پابده

شكل : 7نمودار  Tmaxدر برابر HI
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شكل  : 8نمودار  S2در برابر S1

HI VS TOC

)TOC(WT%

شكل : 9نمودار  TOCدر برابر  HIسازند پابده

www.SID.ir

777

Archive of SID

-3نتیجه گیری
در این پژوهش از نت ایج حاصل از پیرولیز راک اول جهت ارزیابی سازند پابده استفاده شد .نتایج به دست آمده از این
روش در فرو افتادگی دزفول نمایان گر این است که این سازند از نظر پتانسیل تولید هیدروکربن در حد بسیار خوب
است  .نتایج حاصله از  Tmaxدر چاه مورد مطالعه نشان می دهد که نمونه های سازند پابده در چاه شماره دهلران
دارای  Tmaxکم تر از  .31درجه سانتی گراد بوده که نشان دهنده ی آن است که نمونه های این سازند در چاه
دهلران به پختگی الزم جهت ورود به مرحله تولید نفت (دریچه نفتی) نرسیده است .نمونه های سازند پابده در چاه
دهلران از نظر مقدار کربن آلی( )TOCغنی بوده و در حد بسیار خوبی است .اشکال  S1و  S2و نمودار  S1در برابر S2
چاه مورد مطالعه در ناحیه فروافتادگی دزفول نشان می دهد ،این سازند دارای پتانسیل نفتی بسیار خوب است  ،بررسی
ضریب تولید  PIدر این چاه با میانگین تقریباً برابر( )PI =1/61پتانسیل نفتی بسیار خوب را نشان می دهد اما با توجه
به باال بودن  PIو نسبت باال و بزرگ تر بودن  S1به  S2آلودگی نمونه ها مشخص می گردد  .با توجه به نتایج حاصله از
راک اول می توان منحنی نسبت HIبه  Tmaxرا رسم کرد ،این شکل در چاه مورد مطالعه نشان می دهد که تمام نمونه
های دهلران کروژن نوع دوم ( )TypeIIهستند .
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