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 سازندپابده دریکی از میادین نفتی و پتانسیل ژنتیکی تعیین محیط رسوبی
   هاي ژئوشیمیاییخلیج فارس با استفاده از داده

  5جواد قیاسی فریز، 4احمد واعظیان 3مهردادسلیمانی منفرد، ،2، منصور ضیایی1معصومه عزیزي
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  شگاه شاهرودندانشیار گروه اکتشاف معدن دا .2

  دکتراي اکتشاف معدن،دانشگاه شاهرود. 3
  استادیارگروه اکتشاف معدن دانشگاه شاهرود.4

  ،دانشگاه شاهرودمعدندانشجوي دکتراي اکتشاف . 5
  چکیده 

هدف از این مطالعه تعیین محیط رسوبی و . پابده، گورپی و گدوان: منشاء احتمالی در این میدان عبارتند از هايسنگ
بدین منظور . باشدهاي ژئوشیمیایی میپتانسیل ژنتیکی سازند پابده در یکی از میادین خلیج فارس به کمک پارامتر

  .مورد پیرولیز قرار داده شدند )B(و) A(هاي حفاري سازند پابده حاصل از دو حلقه چاه خرده
سازند مورد مطالعه دریایی و به  شاخص اکسیژن محیط ته نشستدر برابر  تغییرات شاخص هیدروژناساس نمودار بر

یک  )TOC)Total Organic Carbonدر برابر  HIرسیم نمودار ت .احتمال فراوان از نوع فالت قاره و حاشیه قاره است
 S1+S2تغییرات  نموداربررسی پتانسیل هیدروکربنی سازند مورد مطالعه با استفاده از . دهدیمحیط پسرونده را نشان م

 ستفاده ازا .باشددر این دو چاه دارا می متغیري هیدروکربوري پتانسیلمبین آن است که سازند مذکور  TOCدر برابر 
هاي مورد بررسی کروژن غالب در غالب نمونهدهد که جهت تعیین نوع کروژن نشان می OIدر برابر  HIنمودار تغییرات 

توان گفت که سازند پابده به در نهایت می .شودمشاهده می IIها نیز کروژن نوع بوده و در برخی از نمونه IIIاز نوع 
ده باال احتماالً در یک محیط رسوبی پسرونOI نسبتاً پایین و S2  و، شاخص هیدروژنIIIدالیلی مانند فراوانی کروژن نوع 

  .یافته است اي ته نشستقارهکم عمق حاشیه 
 .کروژن، اول_راك، محیط رسوبی ،سازند پابده : :کلیدواژه

Determination of sedimentary environment and Genetic potential of  Pabdeh 
formation using geochemical data in one of oil fields of  persian Gulf. 

  
Masoumeh Azizi ,Mansour Ziaee, Mehrdad Soleimani Monfared, Ahmad Vaezian, Javad 

Ghiasi Freez.  
Abstract 

In this oil field Pabdeh,Gurpi and Gadvan formations are as potential source rocks. The purpose 
of this study is determination of sedimentary environment and genetic potential in one of oil 
field in Persian Gulf by the geochemical parameters. Therefore, cuttings of two wells of Pabdeh 
well A and well B was pyrolysis. Results were plotted on OI versus HI diagram demonstrating 
that probably Pabdeh formation in the continental shelf and continental margin deposited. Also 
according to this diagram, type III kerogen to type II is dominant. The diagram HI versus TOC 
shows a retrograde environment. Total organic carbon versus S1 + S2 reveals that the 
hydrocarbon potential of this formation is changeable in this two wells. Finally it could be 
concluded that Pabdeh Formation because abundance in type III kerogen, HI and S2 ratherly low 
values and high value in OI Probably in the shallow continental margins Depositional 
environment with retrograde condition deposited.  
 
Key word : Pabdeh formation, Depositional Environment, Rock-Eval, kerogen.. 
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 مقدمه

 و فارس خلیج .گرفت نظر در هزینه کمترین با بهره باالترین به دستیابی وانتمی را اکتشافی مطالعات تمام اصلی هدف
 اغلب اخیر دهه در .روندمی شمار به جهان نفتی هايحوضه پربارترین جزء ایران غرب بجنو در زاگرس هايکوه رشته

 افزایش را کشورشان ذخیره و تولید سطح دارند سعی اقتصادي و فنی ابتکارات اعمال با فارس خلیج حاشیه کشورهاي
و تجمع  براي تشکیل و الزم  یط اساسوشر از الزم،  پختگی کافی و نیز  و ضخامت  وسعت وجود سنگ منشاء با .دهند

. که نیازمند شرایط محیطی مناسب براي تجمع وحفظ مواد آلی استباشدگازي می نفتی یا  یک مخزن نفت و گاز در
  هاي اخیرسالدر . شودژئوشیمی نفت به عنوان یک علم بنیادي جهت بهبود بازده اکتشاف و تولید بکار گرفته می امروزه

بسیاري از مسائل مربوط به سنگ منشاء، مهاجرت و تجمع نفت   هاي مختلف ژئوشیمیاییها و روشبا استفاده از تئوري
اي مورد استفاده در مطالعات ژئوشیمیایی، هیکی از مهمترین ابزار. (Peters et al., 2002)یرند گمورد مطالعه قرار می

هاي رسوبی سراسر جهان ف نفت و گاز در حوضهباشد که در مقیاسی بسیار وسیع براي اکتشامی اول - راكدستگاه 
تواند پتانسیل تولید اول می - استفاده از دستگاه پیرولیز راك. (Behar et al.,2001)مورد استفاده قرار گرفته است 

هیدروکربورزائی در مناطق مختلف یک میدان نفتی را مورد ارزیابی قرار داده و ریسک حفاري را کاهش 
، از پابدهنیز جهت بررسی محیط رسوبی سازند  به همین منظور در این مطالعه Espitalie et al., 1984; 1985) (دهد

  . استفاده شده استاول  -دستگاه پیرولیز راك
 زمین شناسیی و یجغرافیا موقعیت

 60کشورهاي حاشیه خلیج فارس  داراي . ترین حوضه هیدروکربوري جهان شناخته شده استخلیج فارس بعنوان غنی
  .باشدکه بخشی از این ذخایر هیدروکربنی در خلیج فارس واقع شده استمیدرصد ذخایر گاز دنیا  45درصد نفت و 

 هـايعـرض بـین و یافتـه تکامل ترشیري اواخر در که تکتونیکی فروافتادگی حوضه یک عنوان به را فارس خلیج امروزه
 .نـدیرگمـی نظـر در است، شده واقع شرقی درجه °57  تا °48  جغرافیایی هاي طول و شمالی °30  تا °24  جغرافیایی

. باشـدمـی خلـیج عربـی قسـمت از تر بیش ایرانی سمت در دامنه شیب که طوريب دارد نامتقارن ساختاري فارس خلیج
 در آب عمـق تـرینبـیش .دانندمی مرتبط زاگرس کوه رشته خوردگی چین به را ایرانی قسمت در دامنه بودن دارترشیب

 عمـق ولـیکن اسـت، شده برآورد متر 130 تا 90 حدود در هرمز تنگه نزدیک و آن شرق شمال قسمت در فارس، خلیج
 خـط قسـمت طـول و کیلومتر 338 حدود فارس خلیج بیشینه عرض .شودمی گرفته نظر در متر 35 خلیج این میانگین

 ,Ghazbanدوشانپمی را مربع ارکیلومترهز 220 حدود در مساحتی و اشدبمی کیلومتر 1000 حدود در آن شمالی ساحل
2007)(. 

 

 
 

  نعما دریاي و فارس خلیج در نفتی گانه پنج هاي بلوك وقعیتم )1شکل
 بحث
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میدان مورد مطالعه مورد آنالیز قـرار  پابده از نمونه خرده سنگ حاصل از حفاري سازند 60جهت انجام این مطالعه تعداد 
 اول -راكپیرولیز دستگاه  وسیله بهسپس . نه مربوط به سازند پابده انتخاب شده استنمو 14تعداد گرفت که از این میان 

هـاي رسـوبی هاي تولیـدي و پـارامتر، نوع کروژن، نوع رخساره آلی، نوع هیدروکربن(TOC)آنالیز و مقدار کل کربن آلی 
یکـی از در  پابـدهبـر روي سـازند  دسـتگاهوسـیله به اطالعات بدست آمده 1در جدول شماره  .ندبررسی قرار گرفتمورد 

کـه  اول -راكپیرولیـز دستگاه  وسیلهبههاي مهم محاسبه شده راز پارامت. نشان داده شده استمیادین نفتی خلیج فارس 
  :کرداشاره  زیرتوان به موارد  در این مطالعه از آنها استفاده شده است، می

S1 )مقدار هیدروکربن آزاد( ،S2 ) زاییتوان هیدروکربن( ،S3 ) مقدارCO2 موجود در کروژن در اثر شکست حرارتی نمونـه( ،
TOC )مقدار کل کربن آلی موجود در نمونه( ،Tmax ) دمایی که پیکS2  ضـمناً )دهـدمقدار را نمـایش مـیدر آن بیشینه ،

د آنالیز را نیز محاسبه مور هاي نمونه نشاخص اکسیژ) OI( و نشاخص هیدروژ )HI(هاي فوق توان با استفاده ازپارامتر می
 .(Behar et al., 2001)نمود 

بر ) A(پابده با افزایش عمق در چاه  در سازند S2و  Tmax ،TOCشود مقادیر مشاهده می 1همانگونه که در جدول شماره 
 زمان در تواند نشان دهنده شرایط محیطی تقریباً یکنواختدهد که میتغییر محسوسی نشان نمی) B(خالف چاه 

 mgHC/g( آنها باالي HIهایی که سنگ منشاء، Peters(1986)گرفته توسط ت بر اساس مطالعات صور .سوبگذاري باشدر

TOC300( هایی که مقدار و در سنگ زا هستندنفتباشد، میHI باشد، نفت و مقداري گاز تولید  می 300تا 150ن آنها بی
 50کمتر از  HIهایی با زا خواهند بود و سنگباشد، گاز می 150ا ت 50آنها بین  HIهایی که مقدار خواهند نمود،  سنگ

 بین HIها مقدار حاکی از آن است که در غالب نمونه پابده بررسی مقادیر هیدروژن در سازند .باشند ، می(Inert)خنثی 
توان گفت که در صورت مهیا شدن جمیع شرایط از لحاظ عمق، دما و ماده آلی باشد، بر همین اساس می می 150تا  50

  .باشدرا دارا میپتانسیل تولید گاز  پابدهموجود در سازند 
  

  هاي خرده سنگ حاصل از سازند پابده در  یکی از میادین نفتی خلیج فارسبر روي نمونه اول _داده هاي حاصل از آنالیز پیرولیز راك) 1جدول 

  
  

ها با  دهد که نمونه نشان می) TOCدر برابر  S1+S2نمودار تغییرات (توان هیدروکربورزایی سازند پابده دراین میدان 
و خوب تا  )A(در چاه  تا متوسطفقیرداشتن یک گستره مـحـدود از هر دو پارامـتر فوق، داراي پتانسیل هیـدروکربنی 

 ). 2شکل(دهدسازند را نشان میمتغیر ري که شرایط رسوبگذا است )B(در چاه  خـوب  خیلی
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 هاي مورد مطالعهزایی نمونهبراي مطالعه پتانسیل هیدروکربور +S2 S1در برابر TOCنمودار ) 2شکل 

  
در این نمودار بر ). 3شکل (به منظور تعیین رخساره آلی سازند پابده استفاده شده است ) Jones, 1987(از نمودار جونز 

اي سازند پابده در محدوده رخساره. اي سازند تعیین شده است، محدوده رخسارهOIدر برابر  HIقادیر اساس تغییرات م
CوCD رخساره . قرار داردC  نشانگر رسوبات فالت قاره دوران مزوزوئیک و ترشیاري بوده که در حاشیه قاره نهشته

- اي رسوبگذاري نمودهدر نواحی قاره CDساره ، همچنین رسوبات مربوط به رخ))B(نمونه هاي مربوط به چاه (اندشده
  .))A(نمونه هاي مربوط به چاه (دان 

  
  

محیط = A: هاي مشخص شده عبارتند از ویژگیهاي محدوده. OIدر برابر  HI تغییراتنمودار تعیین رخساره آلی با استفاده از نسبت ) 3شکل 
محیطهاي داراي مواد = BCاي نسبتاً احیایی، محیطهاي دریایی یا دریاچه =Bیایی، محیطهاي دریایی پیشرونده اح= ABاي شدیداً احیایی، دریاچه

= CDمحیطهایی با سرعت رسوبگذاري متوسط در شرایط احیایی، = Cاي و رسوبگذاري سریع در شرایط نسبتاً اکسیدان،  آلی دریایی و قاره
  .Jones, 1987)(اکسیدان  اي شدیداًمحیطهاي قاره= Dمحیطهاي عمیق در مجاورت نقاط کوهزایی، 

. شوداز نمودار تغییرات پارامتر شاخص هیدروژن در برابر تغییرات کل مواد آلی جهت تعیین شرایط رسوبی استفاده می
هاي نمونه(حاکی از نهشته شدن مواد آلی در زمان پسروي دریاست پابده در این میدان استفاده از نمودار زیر براي سازند 

که با کم عمق شدن حوضه و افزایش میزان اکسیژن قابل دسترس باعث کاهش کیفیت مواد آلی  ))A(چاه سازند پابده در
  .در این ناحیه گشته است
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 يدر سازند مورد مطالعه به منظور شناسایی شرایط محیط رسوبگذار(HI) در برابر شاخص هیدروژن  (TOC)نمودار تغییرات ماده آلی ) 4ل شک

)(Dean et al., 1986  

استفاده از نمودار مـذکور . باشدمی OIدر برابر  HIیکی از نمودارهاي استاندارد براي تعیین نوع کروژن، نمودار تغییرات 
در ایـن سـازند دارد  )B(در چـاه  مـواد آلـیخوب  میدان حاکی از کیفیتاین در  پابده هاي برگرفته از سازندبراي نمونه

 IIIبوده که در این میان کروژن غالب از نـوع  III و IIها تلفیقی از کروژن نوع ندر این سازند تیپ کروژ). 5شکل شماره (
و گیاهان ) هاي فیتوپالنکتون و زئوپالنکتونخرده(مخلوطی از بقایاي گیاهان دریایی  IIکروژن نوع  منشأاز نظر . باشدمی

بیشـتر از بقایـاي   IIIکـروژن نـوع  .))B(هـاي چـاهنمونـه(هاي احیایی ته نشین شده استزي است که در محیطخشکی
  .))A(هاي چاهنمونه(گیاهان آلی خشکی زي و داراي مقادیر قابل توجه مواد مومی است

    در افزایش میزان اکسیژن در دسترس  توان یمبا توجه به دریایی بودن محیط رسوبی مورد مطالعه دلیل کاهش کیفیت را  
رار گرفتن حوضه رسوبی در حاشیه قاره و تغذیه شدن از مواد قـاره اي را نیـز ق. اري در نظر گرفتذحوضه در زمان رسوبگ

  . کروژن در سازند مورد بررسی باشد IIIتواند یکی دیگر از دالیل برتري تیپ می
 

 
 

  OIدر برابر  HIهاي مورد مطالعه از سازند گدوان با توجه به تغییرات شاخص تعیین نوع کروژن در نمونه ) 5شکل 

 
  گیريجهنتی

 TOCدر برابر  +S2 S1دهد که بر اساس نمودار اول نشان می _مطالعه سازند پابده در این میدان با استفاده از آنالیز راك
رات و این تغیی .است) B(در چاه  خـوب بسیار و خوب تا )A(در چاه  )poor(فقیرپتانسیل ژنتیکی سازند پابده در محدوده 

 )B(توان نتیجه گرفت که سازند پابد در چاهطبق نمودارها می. باشداین سازند میمتغیري شدید ناشی از شرایط رسوبگذار
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تري نسـبت که داراي شرایط ته نشست احیایی IIکروژن نوع (داراي وضعیت بهتري از نظر پتانسیل ژنتیکی ، نوع کروژن 
  .  باشدو میزان کل کربن آلی می) است IIIبه کروژن نوع 

) A(چاه شدت این پسروي در باشد ومی پابدهنیز حاکی از پسروي در محیط رسوبگذاري سازند  TOCبر در برا HIنمودار 
تواند باعـث کـاهش کیفیـت کم عمق شدن حوضه و افزایش میزان اکسیژن قابل دسترس می. می باشد) B( چاهبیشتر از

تواند تغییـر از محـیط رسـوبی بـا شـرایط یدلیل دیگر براي کاهش کیفیت مواد آلی م. مواد آلی در این ناحیه شده باشد
در نهایت  .اي بر اثر پسروي باشداي با شرایط نیمه اکسیدان و نیز تغذیه شدن از رسوبات قارهحاشیه قارهاحیایی به محیط

 بـاال OI پـایین و نسـبتا  S2  و ، شـاخص هیـدروژنIIIبه دالیلی مانند فراوانی کروژن نـوع  پابده توان گفت که سازندمی
   .یافته است تسشده ته نشمیاي تغذیه در یک محیط رسوبی پسرونده کم عمق که اکثراً از رسوبات قاره احتماال
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