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  :چکیده 

در این تحقیق، . هاي رسوبی متداول می باشدهاي حوضهن به منظور تعیین ویژگیایول و نتایج آ-ز دستگاه راكامروزه استفاده ا
عدد نمونه از چندین چاه این میدان  20بدین منظور . استان مارون مورد مطالعه قرار گرفتهتوان هیدروکربنی سازند پابده مید

کرولن -نمودار ون. مورد آنالیز قرار گرفتند 6ایول -سازي، توسط دستگاه راكدهراحل مقدماتی آماانتخاب شده و پس از انجام م
توانند است و در نتیجه می IIIو  IIهاي نوع شده غالبا تلفیقی از کروژنهاي آنالیزانگر این است که نوع کروژن نمونهترسیم شده بی

. کند که این سازند از توان هیدروکربنی خوبی برخوردار استآشکار می S2در برابر  TOCنمودار . مستعد تولید نفت و گاز باشند
 early oil(ها وارد پنجره نفتی شده و نیمی دیگر در منطقه اولیه پنجره نفتیبیانگر این است که نیمی از نمونه Tmaxبررسی پارامتر 

window (نشست سازند از دیاگرام ن محیط تهبراي مشخص کرد. اندبلوغ کامل براي تولید نفت نرسیدهاند و به قرار گرفته
ها ترسیم گردید و این نمودار نشان داد که این سازند در یک نمونهOI در برابر  HIبدین منظور نمودار . ه شدداستفا) 1987(جونز

روند در  توان گفت بطور کلی سازند پابده در میدان ماروندر نهایت می .نشست شده استدریاي احیایی تا نیمه احیایی ته محیط
  .رکت داشته و هنوز هم مستعد تولید نفت و گاز استتولید هیدروکربن این میدان ش

  ده، توان هیدروکربنی، پنجره نفتی، میدان نفتی مارون، سازند پاب6ایول -دستگاه راك :هاکلید واژه

  

  مقدمه -1

با استفاده از تئوریها و   اخیر يدر سالها. شودکار گرفته میجهت بهبود بازده اکتشاف و تولید ب ينفت امروزه به عنوان یک علم بنیاد یژئوشیم
به طور عام در . ]1[گیردیمهاجرت و تجمع نفت مورد مطالعه قرار م از مسائل مربوط به سنگ منشا، يبسیار  یمختلف ژئوشیمیای يروشها

- افزایش میرا  یشـانس موفقیت در اکتشافات نفت ياقابل مالحظه وربه ط ایییاین نکته پذیرفته شده اسـت که روشهاي ژئوشیم یصنایع نفت

تشکیل و تجمع هیدروکربن در یک  يو الزم برا  یالزم، از شروط اساس یو نیز پختگ یکاف  و ضخامت  منشا با وسعت وجود سنگ .]2[د نده
  .باشدیزمینی ممخزن زیر
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ان یک ایول به عنو-یرولیز راكها، پنند که از میان این روشفاده می کیرولیز سنگ منشا استمختلف از روش هاي متفاوتی جهت پ محققان
این روش اطالعات باارزشی را در خصوص میزان کربن آلی . ]3[گیرد ر صنعت نفت مورد استفاده قرار میاي دروش استاندارد بطور گسترده

یستی مورد مطالعه، وضعیت محیط رسوبی از لحاظ شرایط ، نوع ماده آلی، پتانسیل بالقوه و بالفعل، بلوغ حرارتی ماده آلی، رخساره ز)TOC(کل
، تحت تاثیر عمق )Tmax( یآل شاخص بلوغ حرارتی ماده  .]4[دهد یدروکربن از منشا، ارائه میاکسیداسیون و احیا و همچنین مهاجرت ه

  .]5[ باشدمیمعتبر  TOCدرصد  2/0کروژن بوده و براي مقادیر بزرگتز از  و نیز نوع  یگرمائتدفین،شیب زمین

تا بدینوسیله پتانسیل است از این دستگاه استفاده شده مارونمیدان نفتی  سازند پابده درمربوط به  نمونه هايدر این مطالعه نیز براي آنالیز 
 .این سازند مورد مطالعه قرار گیرد زایی هیدروکربن

، این میدان در ناحیه فروافتاده درفول یشناس از نظر موقعیت زمین. استشرق اهواز قرار گرفته يکیلومتر 40مارون در فاصله  یمیدان نفت
مارون که به صورت یک  یمیدان نفت). 1شکل شماره (و بین میادین کوپال، آغاجاري، رامین، شادگان و رامشیر قرار گرفته است  یشمال

و حفر اولین چاه در  ينگاربا استفاده از روش  لرزه 1343ال باشد، در س می يکیلومتر در افق آسمار 65×10تاقدیس تقریباً نامتقارن به ابعاد 
 ی، مخزن خام123با حفر چاه شماره  1357، مخزن بنگستان و در سال 21با حفر چاه شماره  1347در سال . اکتشاف گردید يمخزن آسمار
، کربنات و یمخازن بنگستان و خام يلیتولوژکربنات، ماسه و شیل بوده در حالیکه  ياین میدان شامل توالیها يمخزن آسمار. آن کشف شد

 .است شده يحلقه چاه در این میدان حفار 300 افزون بر. باشدیشیل م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روش انجام کار -2
-اد اضافی گل و شتستشو با حالل ديي جداسازي مون مارون پس از انجام مراحل اولیهعدد نمونه از چندین چاه میدا 20در این مطالعه 

گرم از هر نمونه تیمار و   میلی 70تا  50 بدین منظور مقدار. آنالیز شد) روغنیبه مواد نفتی ناشی از گل پایه هانمونهبدلیل آغشتگی ( کلرومتان

  موقعیت جغرافیایی میدان نفتی مارون )1شماره شکل 
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ها ، نوع کروژن، میزان بلوغ نمونه(TOC)موردآنالیز قرار گرفت و مقدار کل کربن آلی  6ایولهموژنیزه شده و سپس توسط دستگاه پیرولیز راك
  .استه ارائه شدها اطالعات حاصل از پیرولیز این نمونه 1 شماره در جدول. و پارامترهاي دیگر مورد بررسی قرار گرفت

  :]6[توان اشاره نمود ی موارد م به این اندقرار گرفتهاستفاده  مورداز پارامترهاي مهم محاسبه شده توسط این دستگاه که در این مطالعه 

S1 :يیدروکربن آزاد که در دمانمایانگر مقدار ه °C 300 گرم هیدروکربن در هر گرم سنگ یتبخیر شده و در واحد میل(mg HC/g Rock) 
  . شود بیان می

S2 :درجه سانتیگراد در اثر کراکینگ کروژن و ترکیبات  650تا  300است که بین دماي  يدارنمایانگر مقدار هیدروکربن و ترکیبات اکسیژن
گرم ی باشد که بصورت واحد میل یهمان پتانسیل موجود در نمونه سنگ م S2در واقع پیک . شود یها آزاد مها و آسفالتنتر مانند رزین سنگین

  .شود ینمایش داده م (mg HC/g Rock)هیدروکربن در هر گرم سنگ 

S3 :گردند، گاز ی درجه سانتیگراد تجزیه م 400که در دماي  يدار نمایانگر ترکیبات اکسیژنCO2 کنند که به شکل پیک می آزادS3 واحد  و در
  .شود ینمایش داده م (mg CO2/g Rock) در هر گرم سنگ CO2گرم  یمیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Well no. depth S1 S2 Tmax HI OI TOC(%) 
MN204 2812 1.51 1.68 433 262 114 0.64 
MN204 2833 1.62 10.5 424 453 59 2.32 
MN204 2886 2.58 6.07 423 361 62 1.68 
MN204 2918 3.29 9.29 429 363 53 2.56 
MN204 2946 0.51 4.05 432 340 87 1.19 
MN204 2964 1.48 1.1 436 229 183 0.48 
MN204 2981 3.06 2.13 426 211 73 1.01 
MN204 2985 1.99 1.74 416 290 92 0.6 
MN204 2994 1.54 1.71 435 285 162 0.6 
MN 123 2896 3.5 27.15 419 503 48 5.4 
MN 123 2918 3.68 22.34 423 485 45 4.61 
MN 123 2886 1.51 9.34 422 399 48 2.34 
MN 123 3002 0.56 0.55 422 139 50 0.38 
MN 43 3057.1 2.42 26.72 418 520 44 5.4 
Mn 45 3240 0.08 0.49 430 86 200 0.57 
MN 80 3677 0.29 0.95 428 123 304 0.84 
MN 71 3720 3.89 3.35 434 202 145 1.66 
MN 71 3724 3.47 3.24 432 202 105 1.6 
MN 71 3756 0.54 1.31 436 172 122 0.76 
MN 222 2830 13.61 18.53 426 389 26 4.76 

 هاایول نمونه-ي حاصل از آنالیز راكپارامترها )1شماره  جدول
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Tmax  :که پیک  یدمایS2 باشدي سنگ منشا میهارسد و پارامتري مهم جهت ارزیابی بلوغ حرارتی نمونهدر آن به بیشینه خود می.  

 .S2/TOCعبارتست از نسبت  :(Hydrogen Index, HI)شاخص هیدروژن 

  .باشدباشد و بیانگر میزان زایش هیدروکربن میمی S1/(S1+S2)که حاصل نسبت  :(Potential Index, PI)شاخص تولید 

 

  بحث و بررسی -3
ها به شد زیرا که آلودگی نمونه استفاده  S1/TOCها به مواد هیدروکربنی از نمودار  منظور اطمینان از عدم آغشتگی نمونه بهپس از انجام آنالیزها، 

در  S1مقادیر باالي . گرددهاي حاصله میسیر نادرست از دادهایول تأثیر سوء داشته وموجب تفمواد نفتی بر نتایج پیرولیز توسط دستگاه راك
هاي غیر آلوده در نمونه) S1/TOC(باشد و حداکثر این میزان واد نفتی در نمودار میها به ممشخصه آغشتگی نمونه TOCبرابر مقادیر پایین 

اند و هایی که باالي این خط قرار گیرند دچار آلودگی نفتی شدهباشد بنابراین نمونهمی باشد که همان شیب خط مرزي در نمودارمی 5/1برابر 
که با ، )2 شکل شماره(دهد نشان میرا در چند نمونه آلودگی هیدروکربنی  ،TOCبرابر  در S1نمودار تغییرات . ]7[ هیدروکربن نابرجا دارند

گیرد ه بر اساس این نمونه ها انجام میدهند، تفاسیري کها نیز عدم آلودگی را نشان میتوجه به اینکه این آلودگی اندك بوده و بیشتر نمونه
  .واقعی خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توان   می TOCدر مقابل   S2و نیز نمودار تغییرات پارامتر  TOCدر برابر  HIاز نمودار  این سازندزایی  هیدروکربنبراي تعیین پتانسیل 

عمدتاً   ، از نظر سنگ منشا نفت بودن هاي مورد مطالعه توان گفت که نمونه می) 3شکل شماره( TOC در برابر HIبر اساس نمودار . استفاده نمود
قرار گرفته اند که دلیل این امر، آهکی  )Fair(متوسط ها نیز در محدوده ند، با این حال چند عدد از نمونهباشمی) Good( خوبداراي پتانسیل 

) متوسط(و ثانویه ) خوب(ها را به دو دسته سنگ منشا اولیه ، نمونه)4شکل شماره ( TOCدر مقابل   S2نمودار  از سوي دیگر،. بودن آنهاست
  .تقسیم می کند

  ]TOC  ]7 در برابر S1 نمودار تغییرات )2شماره شکل 
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با توجه به ). 5شکل شماره (است استفاده شده Tmaxدر برابر  HIاز نمودار تغییرات  پابدهردن به نوع کروژن موجود در سازندب ت پیجه
بدین ترتیب  .است III تاII  از نوعمیدان مارون توان مشاهده کرد که تیپ کروژنها در سازند پابده ها برروي این نمودار میموقعیت نمونه

 ]8[مـورد مـطالعـه  ربـنی سـازندبراي تعیین پتانسـیل هیـدروک  TOCدر مقـابل   S2نمـودار ) 4شکل شماره 

  ]7[مورد مطالعه  روکربنی سازندتعیین پتانسیل هید براي TOCدر مقابل  HIنمودار ) 3شکل شماره 
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توان با استفاده از می همچنیننتایج فوق را  .شود که سازند پابده میدان مارون می تواند هم منشا تولید نفت و هم منشا گاز باشدمشخص می
  ).6شکل شماره (به وضوح مشاهده کرد  TOCدر برابر  S2نمودار تغییرات  ترسیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
بررسی این نمودار ). 7شکل شماره ( شود استفاده می  Tmaxدر مقابل   HIاز نمودار ونه هاي مورد مطالعه نماي تعیین میزان بلوغ حرارتی بر

در حدود  )%RO(ها و با توجه به اینکه میزان انعکاس ویترینایتهاي مربوطه با توجه به قرارگیریشان بر روي منحنیدهد که نمونهنشان می
) Early(بلوغ در مرحله بلوغ اولیه دهند، از نظر درصد را نشان می 0.62

   .هاستبودن نمونه IIIو  IIنمودار همچنین موید کروژن نوع . قرار دارند

  

  

  

  

  

  

  

 Tmaxدر برابر ) HI(نمودار تغییرات شاخص هیدروزن ) 5شکل شماره 
 TOCدر برابر  S2نمودار تغییرات  )6شکل شماره 
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منظور   بههمچنین 
یا عدم ورود  بررسی ورود 
ها به نمونه پنجره نفتی،
شاخص تولید  نمودار 

در ) Tmax )PIمقابل 
شماره شکل ( ترسیم گردید 

این بیانگر  نمودار  ).8
تقریبا نیمی  ست که ا

زون  وارد ها از نمونه
اصلی تولید  Oil(نفت 

اند اما شده Window (
در ابتداي  ها بقیه نمونه

  .اندو به بلوغ حرارتی کافی براي تولید نفت در این میدان نفتی نرسیدهاند قرار گرفته) Early Oil Window(پنجره نفتی 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

استفاده از  نمودار شاخص
برابر شاخص اکسیژن  هیدروژن در 

سازند  یآل  هرخسار براي تعیین نوع 
مورد مطالعه نیز  هرخسار  هنشان دهند

BC  وC  شکل (است ، Bاز نوع  یآل
، این  )1987(نظر جونز  طبق ). 9شماره 

هاي  در ارتباط با محیط  یآل  هنوع رخسار

نمودار ) 7ره شکل شما

Gas 
Zone 

Oil 
Window 

Early 
Oil 

Window 

Immature 

  به پنجره نفتیها نمونه
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 .باشد می احیا تا احیاییدریایی نیمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یرينتیجه گ -4

  :نتایج این تحقیق عبارتند از

 سازند پابده میدان مارون داراي پتانسیل هیدروکربنی متوسط تا خوب می باشد.  
  کروژن الیه هاي این سازند از نوعII  وIII است. 
 تواند هم منشاء گاز و هم منشاء نفت باشدها، این سازند میکروژن با توجه به نوع. 
 متغیر است 0.65تا  0.6ا از هضریب انعکاس ویترینایت نمونه.  
 ها نشان می دهند که سازند پابده در این میدان در اوایل مرحله بلوغ قرار داردآنالیز.  
 اندپنجره اصلی نفتی وارد شده بخشی از این سازند در اوایل پنجره نفتی و بخشی از آن در. 
  ستشده ا نشیناحیایی تهدر یک محیط دریاي احیایی تا نیمهاین سازند.  
  در کل، سازند پابده در میدان مارون در روند تولید هیدروکربن این میدان شرکت داشته و هنوز هم مستعد براي تولید نفت و گاز

 .است
  

نمودار شاخص ) 9شکل شماره 
مشخص شده عبارتند از يها محدوده

، ینسبتاً احیای يا یا دریاچه یدریای
هایی با سرعت رسوبگذاري متوسط در شرایط احیای محیط
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