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این.اشدمی بتولیدپتانسیلارزیابیآنهدفواستپیشرفتحالدرسرعتبهپیرولیزاخیرسال هایدر
درجهدراکسیژنازعاریمحیطدرشدهمجزاکروژننمونه هاییاسنگکاملحرارت دادنواقعدرروش

.می باشدمتفاوتحرارت های
وتولیداتکلثبتجهتآشکارگرچندیایکبهمستقیمصورتبهاستممکنپیرولیزمحصوالت
رای ترجزئترکیباتتاشدهترکیبگازیکروماتوگرامباهمچنینپیرولیز.]2[و]1[گرددمنتقلمحصوالت

باتترکیحضورنحوهو(آنهاشکلواثر)هیدروکربن هاپراکندگیبهپی بردنجهت.]4[و]3[نمایدبررسی
ازیستی،زنشانه هایازبعضیوفیتانوپریستانخصوصبهایزوپرنوئیدهانرمال،آلکان هایمانندمختلف

زپیرولیازاستفادهبا.می گردداستفادهخامنفتواشباعاجزایرویبرگازیکروماتوگرافیآنالیز
ه،شدتخلیصکروژنیاوآلیمادهحاویسنگاجزاءجدایشبهنیازبدونمی توانگازیکروماتوگرافی

.]4[دادقرارآنالیزموردراحفاریخرده های
خلیج فارسایرانیبخشهمراهبهناحیهاین.داردقرارساحلیفارسناحیهدرمطالعهموردساختمان
ایندرشدهتولیدگازونفتعمدهبخشکهآنجااز.]5[داده اندجایخوددرراگازیتجمعاتبزرگترین

زمین شناسانتوجهموردهموارهاخیرسالچنددرشده اند،تغذیهپالئوزئیکمنشاءسنگ هایازناحیه
چندجزنفتیایسیستم هسایربهنسبتپالئوزوییکنفتیسیستممطالعهایراندر.استگرفتهقرارنفتی
.استگرفتهقرارتوجهموردکمتر]10[و،]9[،]8[،]7[،]6[معدودمطالعهمورد

مادهمیاییژئوشیخصوصیاتگازی،کروماتوگرافیپیرولیزروشازاستفادهبااستشدهتالشمطالعهایندر
وع،نحرارتی،بلوغلحاظازساختمان،نفتیچشمهنمونهبعالوهمطالعهموردساختمانسازندهایدرآلی

.گرددتعیینساحلیفارسحوضهدرمنشاءسنگرسوب گذاریمحیطوکیفیت
:منطقهزمین شناسی

14تا7ضخیمتوالیوجودباکهاستهیمالیاآلپکوهزاییسیستمازبخشیزاگرسکوهزاییکمربند
کیلومتر300-100عرضوکیلومتر2000تقریبیطولبهمنطقه ایدرته نشین شدهرسوباتازکیلومتری

یاروراندهزاگرسساختمانیتقسیماتیدارایجنوببهشمال غربیاززاگرسحوضه.می شودمشخص
لرستان،)کوچکتریتقسیماتخودچین خوردهزاگرس.استچین خوردهزاگرسومرتفعزاگرس

(رعباسبندپس کرانوفارسبرجستگیخلیج فارس،آبادان،دشتدزفول،فروافتادگیایذه،برجستگی
سفارداخلی،فارسشاملکوچکتریتقسیماتدارایخودفارسبرجستگیزمین شناسی،نظراز.دارد

ازیکیفارسخلیجایرانیبخشوساحلیفارسمنطقه.]11[(1شکل)استساحلینیمهفارسساحلی،
کربناتهمخازنشده،تکراروپهناورمنشائیالیه هایوجود.هستندایراندرطبیعیگازنواحیبزرگترین

عالیمنطقه ایسنگ هایپوش،(فراقونسازند)ماسه سنگیمخازنبرخیو(کنگانوداالن)پایدار
بهیهناحاینتبدیلجهتاصلیفاکتورهایداردنبالهگذاریرسوبوعظیمتاقدیسیتله های،(دشتک)

.کرده اندهیدروکربن هاتجمعبرایتوجهقابلنقطهیک

ونفتمیادینآنجهتچهاردراستساحلیفارسحوضهدرساختمانغربی ترینمطالعهموردساختمان
آنکلیطولواستکیلومتر5/11×41آسماریسازندرخنموندرتاقدیساینابعاد.دارندقراربزرگیگازی

شمالکلیرونددارایوکازرونگسلمجاورتدرتاقدیساین.می باشدکیلومتر70حدودزمینسطحدر
.]12[(1شکل)استشرقیجنوبـغربی

ی وتقسیمات ساختاری حوضه رسوبی زاگرس و موقعیت جغرافیایی ناحیه فارس ساحل-1شکل 
.ساختمان مورد مطالعه100000/1نقشه زمین شناسی 

نمونههمراهبهمطالعهموردساختماناکتشافیچاهازحفاریخرده9تعدادحاضر،مطالعهانجاممنظوربه
درآنالیزاینازحاصلداده های.گردیدانتخابگازیکروماتوگرافیپیرولیزآنالیزجهتچشمه نفتی

.استشدهداده نشان4شکلدرنیزحاصلهگازیکروماتوگرام های
Vinciشرکتساخت2010مدلمطالعهایندراستفادهموردگازیکروماتوگرافدستگاه Technologiesکهبوده

باومتر50طولبهوسلیکاجنسازموئینه ایستون.استگرفتهانجامFIDآشکارگرتوسطبیشینه هاشناسایی
تعبیهآندرمیکرومتر25/0ضخامتبهپوششیصورتبهثابتفازعنوانبهالیه ایبامیلی متر22/0داخلیقطر

آندردماافزایشباکهبودهسانتی گراددرجه320آننهاییدمایوسانتی گراددرجه50اولیهدمای.استشده
.استسانتی گراددرجه300نیزاشکارگروانژکتوردردما.استشدهسانتی گرادتنظیمدرجه10دقیقه،هرازایبه

گفتنی ست.استشدهاستفاده(FID)آشکارگرشعلهجهتهیدروژنگازوفشردههوایازوبودههلیمحاملگاز
WINIنرم افزارازترکیباتشناساییبرای IIIآنالیزهایانجاممنظوربهپژوهشایندر.استگردیدهاستفاده

زمین شیمیوزمین شناسیتحقیقاتمرکزآزمایشگاهگازیکروماتوگرافیپیرولیزدستگاهازگازیکروماتوگرافی
.گردیداستفادهاهوازچمرانشهیددانشگاهعلوم زمیندانشکدهنفت

یرانیابخشهمراهبهناحیهینا.داردقرارساحلیفارساکتشافیناحیهدرمطالعهموردساختمان
ونداال)دهرمگروهپرموتریاسکربناتهمخازندرراجهانگازیتجمعاتبزرگترینفارسخلیج

سرچاهانسازندازناحیهایندرشدهتولیدهیدروکربنعمدتاً.داده اندجایخوددر(کنگان
طمحیآلی،مادهنوعبررسیبه منظورتحقیقایندر.گرفته اندمنشاء(سیلورینشیل های)

اکتشافیچاهدرموجودمختلفسازندهایحفاریازحاصلسنگخرده9تعدادبلوغ،وته نشست
زآنالیموردساختمانسطحدرموجودنفتیچشمهنفتنمونهبعالوهمطالعهموردساختمان

کهمی دهدنشانمطالعهاینازحاصلنتایج.گرفتقرار،(PY-GC)گازیکروماتوگرافیپیرولیز
را،فهلیانسازندبجزنمونه هاتمامیاولیهرسوب گذاریمحیطمی توانPr/Phنسبتبراساس

نمونه هایPh/nC18وPr/nC17نموداربراساس.نمودمعرفیاکسیدانغیردریاییمحیط
ومی باشدIIنوعکروژنداراینیریزسورمه،هیث،درایان،کژدمی،سروک،ایالم،سازندهای

شدهنتعییآلیمادهنوعدیگرطرفاز.استاحیاییشرایطبادریاییمحیطآن ها،ته نشتمحیط
اکسیدانشرایطباخشکیمحیطآن،ته نشستمحیطوIIIنوعکروژنفهلیانسازندبرای

وگاززاییمرحلهتامتوسطبلوغازحاکیPh/nC18وPr/nC17نسبتدیاگرامرسم.می باشد
.استمذکورنمونه هایدرزیستیتخریبکمخیلیوجود

نتایج آنالیز پیرولیزـ کروماتوگرافی گازی
ـ کروماتوگرافیآنالیز ایالم،سازندهایحفاریخرده هایازمختلفنمونهنهرویبر(PY-GC)گازیپیرولیز 

وجودمنفتیتراوشازنمونهیکهمچنین.پذیرفتانجامنیریزوسورمههیث،فهلیان،داریان،کژدمی،سروک،
قرارمانساختغربیضلعرویبرنفتیچشمه.گرفتقرارمذکورآنالیزموردنیزمطالعهموردساختمانسطحدر

.می باشدبنگستانگروهآنمیزبانسنگهمچنیندارد

محیط هایدرPr/Phنسبتبنابراینمی باشد،کلروفیلدکربوکسیله شدنمحصول(Pr)پریستانآنجایی کهاز
اکسیدانغیرمحیطدرکهآلیموادازغنیکربناتهسکانس های.استپاییناحیاییمحیط هایدروباالاکسیدان

رسوباتبیشترحالیکهدرمی باشند،2ازکمترPr/Phنسبتبانفت هاییتشکیل دهندهعموماً شده اند،تشکیل
3ازبزرگترآنهادرPr/Phنسبتکهمی کنندتولیدنفت هاییرودخانه ایی،ودلتاییرسوباتوآلیموادازفقیر

منشاءسنگیاونفترسوبگذاریمحیطنوعجدایشجهتدرمی تواننسبتاینازروهمینازمی باشد،
-PYآنالیزازآمدهدستبهPr/Phمقادیرگرفتننظردرباو،]13[ویپلزمطالعهبهتوجهبابنابراین.نموداستفاده

GCبتنسدارایکهفهلیانسازندبجزنمونه هاتمامیکهگفتمی توانمطالعهموردسازندهاینمونه هایبرای
Pr/Phمقداربودندارابامی باشد،99/3بابرابرPr/Phمحیطمحدودهدررسوب گذاریمحیطنظراز2ازکمتر
کهچرامودنعملمحتاطبایدنسبتاینبردنبه کاردرکهاستذکربهالزم.می گیرندقراراکسیدانغیردریایی

محیطوحرارتیبلوغزیستی،تخریبتعیینبرای.]14[نمایدتغییرمختلفشرایطتحتاستممکننسبتاین
Pr/nC17نسبت هایمقادیر.]15[نموداستفادهPh/nC18وPr/nC17نسبت هایازمی توانآلیموادته نشست

 باشدمینرمالپارافین هایحضورافزایشنتیجهدرامراینکهمی یابندکاهشبلوغافزایشباهمراهPh/nC18و
درند،می یابافزایشنرمالپارافین هایبین رفتنازبخاطروزیستیتخریبافزایشبانسبت هاایندویهرو

گروه هایدررامنشاءسنگ هایونفت هامی توانPh/nC18نسبتبرابردرPr/nC17نسبتپالت کردنبانتیجه
.نموددسته بندیمتفاوتی

نوع ماده آلی
تراوشنمونهونیریزسورمه،هیث،داریان،کژدمی،سروک،ایالم،سازندهایPh/nC18مقابلدرPr/nC17نمودار
می باشدIIنوعکروژنازمطالعهموردساختمانسازندهایدرموجودآلیمادهکهمی دهدنشانسطحبهیافته

.(2شکل)

محیط ته نشست
محیطرخسارهکهگردیدمشخصنموداراینرویبرPY-GCآنالیزازحاصلداده هایکردنپالتبا

بهفتهیاتراوشنمونهونیریزسورمه،هیث،داریان،کژدمی،سروک،ایالم،سازندهاینمونه هایاولیهرسوب گذاری
خشکییطمحفهلیان،سازندته نشستمحیطمیانایندرالبته.می باشنداحیاییشرایطبادریایینوعازسطح

.(2شکل).می باشداکسیدانشرایطبا

بلوغ
ونفتیپنجرهانتهایدربلوغکهمی دهدنشانفوقسازندهایPh/nC18مقابلدرPr/nC17نمودار

شکل)C15<وC10،C10-C15>محدودهدرترکیباتفراوانمقداربراساسهمچنین.استگاززاییاوایل
شدهبرداشتفهلیانسازندازکه5نمونهتاسنگین ترهیدرورکربن هایافزایندهتغییراتمی توان(3
ازحکایتکهC15سنگین ترهیدروکربندرصدبیشترینفهلیانسازندنمونهدر.دادتشخیصرا

اکثرنینهمچونیریزوسورمهسازنددرعمقافزایشباهمچنین.داردنمونهایندرنفتتولیدتوانایی
واناییتدهندهنشانکههستندسنگینهیدروکربن هایازبیشسبکهیدروکربن هایداراینمونه ها

.(2شکل)استبیشتربلوغوگازتولید
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.C15<و  C10 ،C10-C15>نمودار میله ای نمونه ها در محدوده های 3شکل Ph/nC18به Pr/nC17نمودار تغییرات نسبت 2شکل 

تمامیاولیهرسوب گذاریمحیطمی توانPr/Phنسبتازآمدهبدستمقادیرگرفتننظردربا
نموداربراساس.نمودمعرفیاکسیدانغیردریاییمحیطرا،فهلیانسازندبجزنمونه ها

Pr/nC17وPh/nC18نوعکروژندارایایالمسازندهاینمونه هایIIته نشتمحیطومی باشد
روکسسازندنمونهبرایشدهتعیینآلیمادهنوع.استاحیاییشرایطبادریاییمحیطآن،

هنمون.می باشداحیاییشرایطبادریاییمحیطآناولیهرسوب گذاریمحیطوIIنوعکروژن
بادریاییمحیطیآنهااولیهرسوب گذاریمحیطوبودهIIنوعکروژندارایکژدمیسازند
محیطوIIنوعکروژنداریانسازندبرایشدهتعیینآلیمادهنوع.می باشداحیاییشرایط

سازندبرایشدهتعیینآلیمادهنوع.می باشداحیاییشرایطبادریاییمحیطآن،ته نشست
ونهنم.می باشداکسیدانشرایطباخشکیمحیطآن،ته نشستمحیطوIIIنوعکروژنفهلیان

آنهااولیهرسوب گذاریمحیطوبودهIIنوعکروژنداراینیریزوسورمههیث،سازندهای
چشمهنهنموبرایشدهتعیینآلیمادهنوعهمچنین.می باشداحیاییشرایطبادریاییمحیطی

بادریاییمحیطآن،اولیهرسوب گذاریمحیطوIIنوعکروژننیزسطحبهیافتهتراوشنفتی
وجودومتوسطبلوغازنشانPh/nC18وPr/nC17نسبتدیاگرامرسم.می باشداحیاییشرایط

.می باشدمذکورنمونه هایدرزیستیتخریبکمخیلیمیزانبه

           

 

 
 

  

 
 

 

تشکر و قدردانی
وسیزمین شناتحقیقاتمرکزدریغبیمساعدت هایازکهدانندمیالزمخودبرمقالهنویسندگان
راناینفتملیشرکتاکتشافمدیریتهمچنینواهوازچمرانشهیددانشگاهنفتزمین شیمی

.آورندعملبهراقدردانیوتشکرکمالالزممجوزهایصدوروآنالیزهاانجامدرحمایتجهت

مطالعهموردنمونه هایPY-GCآنالیزازحاصل هایکروماتوگرام 4شکل


