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 چکيده:
-نگاری سکانسی است. قالب چینهاحتمالی در چهارچوب چینهمنشاء هدف از اين مطالعه ارزيابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده میدان منصوری به عنوان سنگ

زمان در اين سازند مشخص گرديدند. تهیه و واحدهای رسوبی هم Cyclolog 3.2افزار های مورد مطالعه در نرمچاه GRنگاری سکانسی سازند پابده با استفاده از الگ 

را  2آلی استفاده شد. مطالعه حاضر وجود دو سکانس رسوبی رده های ژئوشیمیربوری سازند پابده از دادههای نهشتی و ارزيابی پتانسیل هیدروکتراکتجهت تعیین سیستم

سکانس دوم در زمان ائوسن بصورت سیستم تراکت نهشته شده و در سازند پابده نشان داد؛ سیستم تراکت پسرونده سکانس اول در زمان پالئوسن پسین تا ائوسن میانی 

نیز افزايش سطح آب دريا و وجود پیشروی را در اين  C35ای و بکارگیری مقايسه نمودار فیتان/پريستان ـ انديس هموفان های قهوهوجود شیل .استته پیشرونده شکل گرف

های انجام شده نشان داد یسکانس دوم با سن الیگوسن پیشین تشخیص داده شد. بررس کند. در نهايت در بخش فوقانی اين سازند سیستم تراکت پسروندهزمان تأيید می

توان آن را به سه بخش تقسیم نمود. ارتباط خوبی بین تغییرات نسبی سطح آب و تغییرات پتانسیل که سازند پابده از نظر پتانسیل هیدروکربوری يکنواخت نبوده و می

-افزايش يافته است. در اين بخش، مواد 5حدوداً تا % TOCآب دريا مقدار  هیدروکربوری ديده شد. در بخش میانی )زمان ائوسن پسین( در زمان باال بودن سطح نسبی تراز

تر بودن سطح نسبی تراز آب در مقايسه با بخش میانی، های زيرين و فوقانی با توجه به پايینبوده و توانايی تولید نفت را دارد. در حالیکه در بخش IIآلی عمدتاً کروژن نوع 

نگاری ها در سازند پابده پتانسیل تولید گاز را دارند. با استفاده از تطابق چینهاست. همچنین اين بخش IIIآلی عمدتاً کروژن نوع ه و موادبود 5/0ـ  2حدوداً % TOCمقدار 

وجود نداشت دنبال شده و که داده ژئوشیمی  28و  20، 15، 25، 14، 16، 21، 27، 31های منصوری، در ساير چاه 6بندی انجام شده سازند پابده در چاه سکانسی و زون

سنجی نتايج نیز اين روش را تأيید نمود. درنهايت آشکار شد که زون دارای پتانسیل تولید باالتر در بخش میانی بینی شد. صحتتوزيعشان در سرتاسر میدان منصوری پیش

 سازند پابده در کل میدان منصوری قرار دارد.

 Cyclolog 3.2 نگاری سکانسی،ايول، چینهوری، راکسازند پابده، میدان نفتی منص :كليدی كلمات

 مقدمه

منشاء به عنوان يکی از اجزاء مهم ارزيابی پتانسیل هیدروکربوری سنگ      

سیستم نفتی برای بررسی وجود تجمعات نفتی الزم و ضروری است. متأسفانه 

 شناختی موردبسیاری از عناصر مهم سیستم نفتی مستقل از چهارچوب زمین

های کمی در چهارچوب اند. اخیراً تأکید زيادی به ارزيابی دادهبررسی قرار گرفته

که  1970از سال  .(Katz & Pratt, 1991)است نگاری سکانسی شدهچینه

نگاری سکانسی آغاز شد، اين علم بعنوان نگرش بنیادی برای درک و پیش چینه

 ,.Catuneanu et alهای رسوبی توسعه يافت بینی پراکنش و توزيع پیکره

شناسان تواند به زمینژئوشیمی می -نگاری سکانسیايجاد مدل چینه(. (2010

های منشاء در در درک بهتر توزيع )پراکنش( خصوصیات ژئوشیمیايی سنگ

های تواند برای يافتن سنگهای مختلف کمک کند. همچنین میسیستم تراکت

ر عمیق برای زمین شناسان مفید و های بسیامنشاء پنهان شده، خصوصاً در اليه

  -ارزيابی پتانسیل منطقه را ارتقاء ببخشد. از مفاد مـهم مطالعـه  ژئوشـیمی

-نگاری سکانسی، توجه به اين نکته است که خصوصیات ژئوشیمی سنگچینه

 (Meijun et al., 2003)های منشاء در ارتباط با تغییر سطح نسبی درياست 

 اند. دريا را مطرح کردهآلی و تغییرات سطحین مادهچندين نويسنده ارتباط ب

Pasley ( در مطالعات خود به اين نتیجه رسیدند که 1991و همکارانش ،)

 Total Organic)آلی کربنهای پیشروی، کلرسوبات نهشته شده در چرخه

Carbon, TOC) آلی نیز در اين باالتری داشته و مقدار هیدروژن ماده

 و  Creaney.های پسروی بیشتر استسه با رسوبات چرخهرسـوبات در مقاي

Passey   آلی حاصل از روش  کربنتغییرات نتايج مقدار کل 1993نیز در سال

LogR∆  نگاری سکانسی بررسی نمودند. از نتايج  کار در چهارچوب چینهرا

توان به وجود ارتباط مستقیم بین باالرفتن سطح نسبی آب دريا و ها میآن

های آلی اشاره نمود. با مطالعۀ دادهکربنو کل ∆LogRيش مقادير افزا

توان محیط رسوبی را مشخص نمود. به طورکلی هدف از اين ژئوشیمی می

مطالعه، ارزيابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده میدان منصوری به عنوان 

نگاری سکانسی است که در آن به منشاء احتمالی در چهارچوب چینهسنگ

های دارای پتانسیل هیدروکربوری مختلف سازند پابده، تغییرات پراکنش زون

نسبی سطح آب درسرتاسر میدان منصوری پرداخته شده است. میدان منصوری 

(. اين 1کیلومتری جنوب اهواز در ناحیه دزفول شمالی قرار دارد )شکل  45در 

متوسط عرض  کیلومتر و به طور 42میدان در افق آسماری دارای طول حدود 

وجود  UGCخوردگی بر روی نقشه کیلومتر بوده و هیچ آثاری از گسل 5/4

  (.1384ندارد )سراج،
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 كارروش

نگاری سکانسی سازند پابده و انجام اين مطالعه، ملزم به تهیه مدل چینه       

آلی سازند پابده است. در اين مطالعه مدل ارزيابی خصوصیات ژئوشیمیايی

، 25، 14، 16، 21، 27، 31های شماره کانسی سازند پابده در چاهنگاری سچینه

و  GR (Gamma Ray, GR) میدان منصوری با استفاده از الگ 20و 15، 6

انجام شده است. با استفاده از اين نرم افزار اطالعات  Cyclolog 3.2 رنرم افزا

 Prediction Errorمربوط به سازند پابده به منحنی تغییر طیفی  GR الگ

Filter Analysis, INPEFA) (Integrated .بر اساس روند  تبديل شدند

های مورد مطالعه، براساس مرزهای زمانی مشخص تغییرات اين منحنی در چاه

توان ها، توالی رسوبی مورد مطالعه را  میشدند. مرزهای زمانی مشترک در چاه

اين  ند. رسوبات درکنهای رسوبی تقسیم میاز قاعده به طرف باال به دسته

ارزيابی پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده از  زمان هستند. جهتها همدسته

ترين ابزار ايول يکی از مهمايول استفاده شده است. دستگاه راکدستگاه راک

باشد که در مقیاسی بسیار وسیع مورد استفاده در مطالعات ژئوشیمیايی می

های رسوبی سراسر جهان مورد استفاده قرار برای اکتشاف نفت و گاز در حوضه

-نمونه خرده 37در اين مطالعه تعداد  .(Behar et al., 2001)گرفته است 

میدان منصوری انتخاب شد. پس از رفع  21و  20، 6های شماره حفاری از چاه

گرم از هر نمونه توسط میلی 50 - 70ها، آلودگی و هموژنیزه کردن نمونه

 1ها در جدول شماره آنالیز شدند. نتايج آنالیز نمونه 6ايولاکدستگاه پیرولیز ر

 آورده شده است.

 ثبح 
افزار نگاری سکانسی سازند پابده در اين مطالعه با استفاده از نرممدل چینه      

Cyclolog 3.2 های مثبت و منفی يکسان به عنوان تهیه شده است. پیک

 Composite Well)ب هر چاه در نگاره مرک pbو  nbزمان مرزهای هم

Chart) شناسی هر چاه به هر نگاره اند. همچنین ستون سنگمشخص شده

اضافه شد. پس از ايجاد نگاره مرکب، برای برقراری انطباق سکانسی بین 

و  nb، مرزهای زمانی )(Correlation Panel)زمان ای همواحدهای چینه

pb غرب به سمت از سمت شمالها (. موقعیت چاه2( بهم وصل شدند )شکل

شرق میدان منصوری مرتب شده و بر اساس عمق يکسان نسبت به جنوب

توان های پالژيک بوده و میسازند پابده حاوی میکروفسیل يکديگر منظم شدند.

های معرفی شده به محیط رسوبی عمیق دريا نسبت آن را با توجه به رخساره

های رسوبی مربوط به توالی . در(Wynd, 1965; Stoneley, 1990)داد 

های کربناته، به دلیل فقدان تغیـیرات های عمیق حوضه و در محیطبخش

ای )همانند روندهای درشت و ريزشوندگی ناشی از تغییرات شـديد رخساره

سطح نسبی آب دريا( در رسوبات، برای تعیین تغییرات سطح تراز آب و ماهیت 

آنالیزهای ژئوشیمیايی، محتوای فسیلی و  توان ازو الگوی انباشت رسوبات، می

نگاری سکانسی سازند (. به منظور تکمیل چینه1388غیره بهره برد )امینی، 

های ژئوشیمیايی حاصل از آنالیز پابده و تعیین تغییرات نسبی سطح آب از داده

نشان داد که تمام   S1-TOC (Hunt, 1996)ايول  استفاده شد. نمودارراک

در اين مطالعه  (.3آلی برجا و عاری از آلودگی هستند )شکل ای موادها دارنمونه

با توجه به  T-R Sequenceهای سازند پابده نگرش برای معرفی سکانس

اين افزار مورد استفاده در نظـر گرفته شد. هدف اين مطالعه و بدلیل قابلیت نرم

 Embryتعريف شده و  Embry and Johnnessen (1992)نگرش توسط 
شامل؛ سیستم   T-Rآن را بازنگری کرده است. يک سکانس 2002در سال 

تراکت پیشرونده و توالی رسوبی عمیق شونده به سمت باال است که توسط  

 Embry and)شودهای سیستم تراکت پسرونده پوشانده مینهشته

Johannessen, 1992; Embry, 2002) . برای تشخیص سیستم تراکت-

-از شواهد رسوب شناسی و محیط رسوبی بهره گرفته میهای رسوبی معموالً 

شود اما با توجه به تأثیر تغییرات سطح آب دريا بر خصوصیات ژئوشیمی، در 

آلی، های ژئوشیمیاين مطالعه سعی شد تا از طريق بررسی تغییرات داده

نگاری سکانسی سازند پابده های سازند پابده مشخص و چینهسیستم تراکت

های سازند نشست نمونهپیشروی و پسروی نسبی آب در زمان تهتکمیل شود. 

. (Pasley et al., 1991) نشان داده شده است. HI-TOCپابده در نمودار 

اند، نـشین شدههايی که در شرايط پیشروی سطح آب تهدر اين نمودار نیز نمونه

 (5کل ش)همانطور که در  .(4دهند)شکل باالتری را نشان می HIو  TOCمقدار 

های مختلف سیستم تراکت پیشرونده بندیها و طبقهمشخص است، در تمام نگرش

TST هايی که در نمودار توان گفت نمونهيکسان است، بنابرين میPasley  در قسمت

Shelf margin system tract  هستند، جزء سیستم تراکت پسرونده نگرشT-R 

Sequence در (4شکل )سطح آب براساس نتايج ارزيابی تغییرات  .باشندمی ،

های  و نتايج ارزيابی نمونه TOCمقادير  نشان داده شده است. (2جدول )

است، همچنین سن رسوبات با استفاده از آورده شده (6شکل )سازند پابده در 

میدان منصوری که  57پالئوالگ چاه شماره  GRاين چاه با  GRانطباق الگ 

اند. بر اساس تعیین شده است مشخص شدهشناسی برمبنای مطالعات ديرينه

اين مطالعه، از سرسازند گورپی تا سرسازند پابده سه سیستم تراکت نهشتی 

توان مشخص نمود؛ سیستم تراکـت پسـرونده در زمـان پـالئوسن پـسین تـا می

سیستم تراکت ، (A)بخش  (Regressive system tract)ائـوسن میـانی 

( Bبا سن ائوسن پسین )بخش (Transgressive system tract)پیشرونده 

با سن  (Regressive system tract)و درنهايت سیستم تراکت پسرونده 

توان مشخص نمود. در سیستم تراکت پیشرونده سازند ( را میCالیگوسن )بخش

ای رسوب کرده است. قهوهافزايش يافته و شیل TOC( مقدار Bپابده )بخش 

در سه بخش نشان داده شده است. در  OIنسبت به  HIتغییرات  (7شکل )در 

نسبت به دو سیستم  OIو کاهش مقادير  HIبخش میانی، افزايش مقادير 

( نیز مؤيد باال رفتن نسبی سطح آب نسبت Bو  Aهای تراکت پسرونده )بخش

-های ديگر است. از آنجا که تغییرات نسبی سطح آب در رسوبات همبه بخش

توان با استفاده از مرزهای زمانی، نتايج ارزيابی ابرين میزمان يکنواخت است، بن

های مورد مطالعه چاه شماره نشست نمونهتغییرات نسبی سطح آب در زمان ته

های مورد مطالعه تعمیم داد زمان در ساير چاهرا به کل واحدهای رسوبی هم 6

صحت  21و  20های شماره های چاه(، نمونه2 (.با توجه به )جدول8)شکل 

ها، در زمان باالآمدن سطح کنند. عالوه بر آن، در تمام چاهبندی را تأيید میزون

تواند دلیلی محکم برای ای رسوب کرده است که اين خود میقهوهآب دريا شیل

 .اثبات اين زون بندی باشد
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شماره چاه -نام سازند    
Depth (m) 

S1 

(mg HC/ g Rock) 

S2 

(mg HC/ g Rock) 

HI 

(mg HC/ g TOC) 

OI 

(mg CO2/ g TOC) 
TOC (wt.%) 

 2660 81/0  03/1  121 167 85/0  

 2670 78/0  14/1  120 167 95/0  

 2680 72/0  01/1  126 166 8/0  

 2690 75/0  96/0  120 179 8/0  

 2710 83/1  11/13  367 64 57/3  

 2720 88/1  42/14  468 67 08/3  

 2730 94/1  95/14  489 73 06/3  

 2740 09/2  28/23  480 50 85/4  

 2748 61/2  81/24  476 50 21/5  

 2760 81/1  65/15  517 72 03/3  

 2770 93/1  85/15  437 61 63/3  

 2780 86/1  92/14  429 63 48/3  

 2788 27/1  11/7  335 90 12/2  

6 -پابده  2798 76/0  75/2  222 135 24/1  

 2810 68/0  68/1  150 155 12/1  

 2818 56/0  4/1  143 159 98/0  

 2830 57/0  66/1  177 204 94/0  

 2840 73/0  89/1  189 201 1 

 2850 53/0  44/1  176 179 82/0  

 2860 42/1  82/1  228 158 8/0  

 2872 65/1  53/1  184 153 83/0  

 2882 04/2  72/2  211 129 29/1  

 2890 63/1  33/1  158 267 84/0  

 2900 63/1  97/1  199 257 99/0  

 2908 42/1  39/2  213 169 12/1  

 2912 61/2  6/2  177 240 47/1  

 2916 96/2  81/3  181 155 1/2  

 2920 92/2  01/3  173 209 74/1  

 2680 33/2  43/11  361 65 17/3  

 2750 82/1  91/2  219 214 33/1  

20 -ابدهپ  2820 1 7/0  130 228 54/0  

 2869 6/0  94/0  145 145 65/0  

 2890 35/1  64/1  132 132 24/1  

 2642 84/0  6/1  103 185 56/1  

 2676 43/1  52/2  135 151 86/1  

21 -پابده  2702 67/1  12/12  348 75 48/3  

 2737 76/1  16/16  412 66 92/3  

های مورد مطالعهايول نمونهنتايج آنالیز راک .1جدول   
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 سازند پابدهنگاری چینه تطابق .2شکل 
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 منصوری 6های سازند پابده در چاه تراکتدر سیستم TOCنمايش تغییرات مقدار  .6شکل

هیدروکربورهای مهاجرت يافته را از  S1-TOCنمودار  .3شکل 

 (Hunt, 1996)کند هیدروکربورهای درجا تفکیک می

 (Catuninue, 2006 اقتباس از)های رسوبی های مختلف درمطالعه سکانسنگرش .5شکل

تغییرات سطح آب را  ،HI-TOC (Pasley et al., 1991)نمودار  .4شکل 

 دهد.نشان می

 منصوری 6های مختلف سازند پابده چاه تراکتغییرات سطح آب در سیستمو ت HI  ،OIنمايش تغییرات مقادير  .7شکل 
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 نگاری سکانسیهای ژئوشیمی با چینهبندی سازند پابده میدان منصوری بر اساس تغییرات نسبی سطح آب دريا، با استفاده از انطباق دادهزون .8شکل 
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 C35 Homohopane (Fleck et al., 2002)همچنین در نمودار  

Index- Pr/Ph  های دهند ولی نمونهنمونه محیط احیايی را نشان می 4اگرچه

افزايش نسبی سطح آب را نشان داده و با نتايج  2738و  2774مربوط به عمق 

منشاء و به منظور بررسی کیفیت سنگ (.9خوانی دارد )شکل پیشین هم

نگاری سکانسی مقدار پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده در چهارچوب چینه

TOC ترين پارامتر ژئوشیمیايی مورد و تغییرات اين کمیت به عنوان مهم

ها به لحاظ نمونه، Peters & Cassa, 1994ارزيابی قرار گرفت. براساس نظر 

( مورد ارزيابی قرار گرفتند. پس TOCبر مبنای مقدار پتانسیل هیدروکربوری )

، سازند پابده از نظر پتانسیل 2ها در جدول شماره از ارزيابی نمونه

همانطور که گفته شد از اهمیت  (.10بندی شده است )شکل هیدروکربوری زون

بینی مقادير کمی است. مقدار نگاری سکانسی پیشاستفاده از چهارچوب چینه

TOC رسوبگذاری است. رسوبات همر عمده تابع تغییرات سطح آب و نرخبطو-

اند، اثر نشین شدهزمان چون تحت يک زمان رسوبی و شرايط نهشتی مشابه ته

ها يکنواخت باشد. همچنین با توجه به تواند در آنتغییرات سطح آب می

در  زمان، بدلیل برابر بودن ضخامت واحدهای رسوبی هم(2شکل)مرزهای زمانی 

ها مشابه است. های مورد مطالعه، نرخ رسوبگذاری نیز در اين چاهتمام چاه

زمان در اين مطالعه مقدار توان نتیجه گرفت مجموعه رسوبات همبنابرين می

TOC های مشخص شده )از نظر مشابهی دارند. از طريق موقعیت بخش

ها ، اين بخش6نسبت به مرزهای زمانی در چاه شماره  (پتانسیل هیدروکربوری

ها در سرتاسر میدان ها نیز مشخص شدند. توزيع اين بخشدر ساير چاه

به منظور صحت سنجی اين زون نشان داده شده است.  (11شکل) منصوری در 

-نتايج آنالیز راک .استفاده شد 21و  20های شماره ها، از نتايج آنالیز چاهبندی

بندی پتانسیل هیدروکربوری را ، صحت زون21و  20های شماره ايول در چاه

معرف شرايط غیر  وجود اورانیوم در رسوبات معموالً از طرفیدهند. نشان می

-اکسیدی است و به اين علت که شرايط غیراکسیدی يکی از شرايط وجود ماده

آلی و آلی در رسوبات است تطابق خوبی بین محتوای مادهداشت موادآلی و نگه

TOC و محتوای اورانیوم وجود داردLandais et al., 1985) .)شکل )در

 CGRو   SGR (Sum Gamma Ray, SGR)هایحدفاصل الگ (11

(Computed Gamma Ray, CGR) های آبی و قرمز رنگ( )منحنی

لی تعیین شده ارتباط مستقیم آکربنمعرف میزان اورانیوم است و با تغییرات کل

، فاصله TOCی سازند پابده با افزايش مقدار در میانهداده بطوريکه را نشان 

در واحدهای رسوبی فاصله اين  بین اين دو منحنی بیشتر شده است. همچنین

آلی در تواند همسان بودن مقدار مادهمی خودزمان مشابه می باشد که اين هم

توان گفت واحدهای رسوبی در نتیجه میدرنظر گرفته شود. زمان رسوبات هم

شدن در شرايط مشابه تغییرات سطح آب حوضۀ رسوبی زمان به دلیل نهشتههم

و نرخ رسوبگذاری، از نظر پتانسیل هیدروکربوری مشابه هستند و  از طريق 

توان توزيع بخشی با پتانسیل هیدروکربوری خاص را دنبال مرزهای زمانی می

مواد یین نوع کروژن منشاء تعبه منظور ارزيابی سازند پابده به عنوان سنگ نمود.

باشد که خود تابع تغییرات سطح آب دريا است. با باال رفتن آلی نیز مهم می

نسبی سطح آب دريا الگوی برانباشت رسوبات از نوع 

 Van Wagoner et)باشد( می(Retrogradational Stackingپسرونده

al., 1990) . در اينصورت ورود رسوبات از خشکی به حوضه کمتر شده و 

 دهد.در مواد آلی رخ می IIIکاهش مواد آواری و کروژن نوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که شرايط Pr/Phدر برابر C35 Homohopane Indexنمودار   .9شکل 

 .(Fleck et al., 2002)دهد اکسیدان و ورود بیشتر مواد گیاهی را نشان می 

TOC ZONATION 

LEGEND 

 منصوری  6در چاه شماره  بندی سازند پابدهزون  .10شکل 

 (TOCبر اساس پتانسیل هیدروکربوری )بر مبنای مقدار 
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HYDROCARBON 

POTENTIAL 

ZONATION LEGEND 

 نگاری سکانسیهای ژئوشیمی در قالب چینهتغییرات پتانسیل هیدروکربوری سازند پابده در میدان منصوری با استفاده از تطابق داده .11شکل 
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يکی از نمودارهايی است  S2-TOC (Goddard et al., 1997)نمودار       

گونه که در توان از آن استفاده نمود. همانکه برای تعیین نوع کروژن می

بده دارای مخلوطی از های سازند پاشود، نمونهنیز مشاهده می (12)شکل

 IIIو II بصـورت مجـزا و همچنین ترکیبی از نـوع  III و II های نـوعکروژن

آورده شده است.  (2جـدول)ها در باشند. نتايج ارزيابی نوع کروژن نمونهمـی

، سازند پابده به لحاظ نوع (2جـدول)های مورد مطالعه در پس از ارزيابی نمونه

. با توجه به مطالب (13بندی شده است )شکلزون 6کروژن، در چاه شماره 

زمان که تحت تغییرات آلی در رسوبات همرود که نوع موادپیشین  انتظار می

اند نیز يکسان باشد. از اينرو بر اساس شکل نشست کردهيکسان سطح آب ته

ها و با استفاده از مرزهای زمانی، نوع کروژن در سازند پابده سايرچاه 13شماره 

های های چاه(. نتايج ارزيابی نوع کروژن در نمونه14یز مشخص گرديد )شکل ن

نوع هیدروکربور تولیدی تابع  .کندبندی را تأيید میصحت زون 21و  20شماره 

ترند مستعد تولید نفت باشد. مواد آلی که عمدتاً از هیدروژن غنینوع کروژن می

های منشاء شوند. سنگمی بندیطبقه IIو   Iبوده و به عنوان کروژن نوع

-( میIIIمستعد گاز نیز شامل مواد آلی با هیدروژن کم )کروژن نوع 

رود که بخش میانی سازند از اينرو انتظار می . (Tissot et al., 1974)باشند

های زيرين و مستعد تولید نفت باشد و بخش IIپابده با وجود کروژن نوع 

با   Peters & Cassa., 1994نظر طبق فوقانی مستعد تولید گاز باشند. 

های نوع هیدروکربور تولیدی از نمونه (HI)استفاده از مقادير انديس هیدروژن 

(. 15و شکل  2مورد بررسی قرار گرفتند )جدول  6سازند پابده در چاه شماره 

ها مشخص همچنین از طريق مرزهای زمانی سکانس در سازند پابده، ساير زون

بندی را نیز اين زون 21و  20های شمارههای چاهونه(. نم16گرديد )شکل 

 ..کنندتصديق می

  گيرینتيجه
پابده نشان  مطالعه حاضر سه سیستم تراکت نهشتی رده دو را در سازند      

داد؛ سیستم تراکت پسرونده در زمان پالئوسن پسین تا ائوسن میانی 

(Regressive system tract) .سیستم تراکت دومین  نهشته شده است

 بصورت سیستم تراکت حدوداً در زمان ائوسن پسین،

است وجود شیل شکل گرفته  (Transgressive system tract)پیشرونده

کند. در نهايت در بخش ای نیز افزايش سطح آب در اين زمان را تأيید میقهوه

با  (Regressive system tract)فوقانی اين سازند سیستم تراکت پسرونده 

ن الیگوسن پیشین تشخیص داده شد. سازند پابده از نظر پتانسیل س

بندی شد. ارتباط خوبی هیدروکربوری يکنواخت نبوده و به سه بخش تقسیم

بین تغییرات نسبی سطح آب و تغییرات پتانسیل هیدروکربوری ديده شد. در 

افزايش  TOCبخش میانی )زمان ائوسن پسین( با باالرفتن سطح آب مقدار 

بوده و توانايی تولید   IIآلی عمدتاً کروژن نوع ته است. در اين بخش موادياف

های زيرين و فوقانی اين سازند با توجه به نفت را دارد. در حالیکه در بخش

کمتر و  TOCتر بودن سطح نسبی آب در مقايسه با بخش میانی، مقدار پايین

ها از سازند پابده پتانسیل شهستند. البته اين بخ IIIآلی عمدتاً کروژن نوع مواد

زمان سازند تولید گاز را دارند. در اين مطالعه نشان داده شد که رسوبات هم

نشست پابده تحت شرايط يکسان سطح آب دريا و نرخ رسوبگذاری مشابه ته

اند، بنابرين پتانسیل هیدروکربوری، نوع کروژن و نوع هیدروکربور تولیدی کرده

های مختلف نگاری سکانسی بخشاز طريق مرزهای چینهها مشابه است. در آن

يابی شده ها داده ژئوشیمی وجود نداشت برونهايی که در آنسازند پابده در چاه

-ها در سرتاسر میدان منصوری معرفی شد. بنابرين با مطالعه سنگو توزيع آن

توان ارزيابی جامعی از نگاری سکانسی میهای منشاء در چهارچوب چینه

های دارای انسیل هیدروکربوری بدست آورد. همچنین با شناسائی زونپت

ای را با های گسترشی و توسعهتوان پیشنهاد حفر چاهپتانسیل تولید باالتر می

 اطمینان بیشتری ارائه نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلی در نوع مادهتعیین  جهت TOCدر برابر  S2نمودار تغییرات پارامتر  .12شکل 

 (Goddard et al., 1997) های مورد مطالعه نمونه

 میدان منصوری 6بندی سازند پابده بر اساس نوع کروژن در چاه شماره زون .13شکل 
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شماره  -نام سازند

 چاه

Depth 

(m) 
Petroleum Potential 

based on TOC 

Kerogen 

Type 

Hydrocarbon 

Production 

Potential 

(Quality) 

Transgression or 

Regression 

 2660 Fair III Gas Regression 

 2670 Fair III Gas Regression 

 2680 Fair III Gas Regression 

 2690 Fair III Gas Regression 

 2710 Very Good 
II,III Oil Transgression 

 2720 Very Good 
II Oil Transgression 

 2730 Very Good 
II Oil Transgression 

 2740 Excellent II Oil Transgression 

 2748 Excellent II Oil Transgression 

 2760 Very Good 
II Oil Transgression 

 2770 Very Good 
II Oil Transgression 

 2780 Very Good 
II Oil Transgression 

 2788 Very Good 
II,III Oil Transgression 

 2798 Good 
II,III Oil & Gas Regression 

6-پابده  2810 Good 
III Gas Regression 

 2818 Fair III Gas Regression 

 2830 Fair III Gas Regression 

 2840 Fair III Gas Regression 

 2850 Fair III Gas Regression 

 2860 Fair III Oil & Gas Regression 

 2872 Fair III Gas Regression 

 2882 Good 
II,III Oil & Gas Regression 

 2890 Fair III Gas Regression 

 2900 Fair II,III Gas Regression 

 2908 Good 
II,III Oil & Gas Regression 

 2912 Good 
III Gas Regression 

 2916 Good 
III Gas Regression 

 2920 Good 
III Gas Regression 

 2680 Very Good II,III Oil Transgression 

 2750 Good II,III Oil & Gas Regression 

20-پابده  2820 Fair III Gas Regression 

 2869 Fair III Gas Regression 

 2890 Good III Gas Regression 

 2642 Good III Gas Regression 

21-پابده  2676 Good III Gas Regression 

 2702 Very Good II,III Oil Transgression 

 2737 Very Good II Oil Transgression 

های مورد مطالعهنتايج بررسی نمونه .2جدول   
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 نگاری سکانسیهای ژئوشیمی با چینهبندی سازند پابده میدان منصوری بر اساس تغییرات نوع کروژن، از طريق انطباق دادهزون. 14کل ش
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 میدان منصوری 6بندی سازند پابده بر اساس نوع هیدروکربور تولیدی در چاه شماره زون .15شکل 
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...... 

HYDROCARBON POTENTIAL 

ZONATION LEGEND 

 نگاری سکانسیهای ژئوشیمی با چینهبندی سازند پابده میدان منصوری بر اساس نوع هیدروکربور تولیدی، از طريق انطباق دادهزون .16شکل 
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1جلد  5شماره  ،91 پايیز ه زمین شناسی کاربردی پیشرفتهمجل  

 انی و تشکرقدرد
شناسی های مورد نیاز و بخشی از بودجه مربوطه و همچنین مرکز پژوهشی زمینمناطق نفتخیز جنوب جهت تأمین نمونه دانند که ازنويسندگان مقاله برخود الزم می

 ها و استفاده از امکانات مالی و تجهیزاتی مرکز تشکر و قدردانی نمايند.شیمی نفت دانشگاه شهیدچمران اهواز جهت آنالیز نمونهو زمین

 منابع

 .چینه نگاری سکانسی، انتشارات دانشگاه تهران ، مبانی1388ع.، .امینی

ارش ، تحلیل ساختاری مقدماتی میادين نفتی مناطق نفتخیز جنوب )محدوده فروافتادگی دزفول شمالی(، بايگانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گز1384سراج.م.، 

 .5613-شماره پ
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