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چکیده
این مقاله به بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی حوضه
خزر جنوبی می پردازد .بدین منظور تعداد هفت نمونه از رسوبات به سن پلیوسن جهت آنالیز پیرولیز راک-
اول مورد بررسی قرار گرفتند .باتوجه به نتایج حاصل از این آنالیز ،نهشتههای مورد مطالعه از دیدگاه میزان
کل کربن آلی غنی بوده و مقدار کربن آلی آنها از  93/1 – 94/2درصد در تغییر است .بطور کلی نمونه های
مورد مطالعه دارای کروژنی از نوع  IIو  IIIهستند .در اغلب نمونه های مورد مطالعه کروژن از نوع مولد نفت
است و مقادیر شاخص هیدروژن )(HIدر محدوده  262- 494قرار دارد .اکثر نمونه هاي مورد مطالعه
از لحاظ ميزان پختگي کروژن نابالغ بوده و بطور غالب در انتهاي دياژنز (قبل از پنجره نفتزايي يا
در شروع آن) قرار دارد .همچنين در تعيين رخساره آلي مشخص گرديد رسوبات مذکور در يک
محيط احيايي دريايي با رسوبگذاري سريع نهشته شدهاند.

نتیجه گیری

نتایج و تحلیل دیاگرام ها:

مقدمه
نمودار  S1 vs TOCبرای تعیین وضعیت آلودگي مواد آلي )(Hunt, 1996

نمودار  S1 vs S2برای تعیین وضعیت آلودگي و پختگي نمونه ها

یکی از ارکان اصلی هر سیستم نفتی ،بررسی سنگ منشأ است بنابراین شناسایی سنگ مادر و وضعیت آن
در هر سیستم هیدروکربوری ضروری است .درک این مطلب نه تنها مانع از انجام حفاری در نواحی بدون
پتانسیل هیدروکربن می شود بلکه از اتالف سرمایه نیز جلوگیری می کند ] .[2در این مطالعه سعی شده
است به تعبیر و تفسیر پتانسیل هیدروکربنی شیل قاعده سازند آقچاگیل در یکی از چاه های اکتشافی
حوضه خزر جنوبی پرداخته شود .این چاه اکتشافی بر روی یک تاقدیس ساختمانی ،با روند تقریبا "شرقی-
غربی حفاری گردیده و محل حفاری براساس اطالعات ژئوفیزیکی دو بعدی و سه بعدی تعیین شده است.
شایان ذکر اینکه ساختار مذکور از میان هشت ساختار اولویت داده شده جهت اکتشاف منابع هیدروکربنی
درحوضه عمیق خزر جنوبی ،با اولویت نخست انتخاب گردید و تا کنون دو حلقه چاه در آن حفاری شد .در
حین حفاری چاه اکتشافی مورد اشاره و بررسی خرده های زمین شناسی آن  ،یک الیه شیلی  -رسی با
بوی بسیار تند و خصوصیت آروماتیکی مشاهده گردید .این الیه شیلی در قاعده سازند آقچاگیل قرار دارد و
به سن پلیوسن باالیی است .وجود ذخایر هیدروکربوری در اعماق باالتر از این الیه خاص شیلی به همراه
خصوصیات منحصر بفرد خردههای حفاری شده آن (استشمام بوی آروماتیک) سبب گردید ،بررسی های
ژئوشیمیایی از این نمونه ها به منظور تعیین سنگ منشاء احتمالی و ارتباط آن با ذخایر هیدروکربوری الیه
های باالیی آغاز گردد.
نمودار  HI vs OIبرای تعیین نوع کروژن مواد آلي )(Hunt, 1996

نمودار  HI vs Tmaxبرای تعیین نوع کروژن مواد آلي )(Hunt, 1996

در این پژوهش از پارامترهای مختلف ژئوشیمی به منظور ارزیابی
خصوصیت سنگ منشاء احتمالی نهشته های چاه اکتشافی مورد اشاره
استفاده گردید و با تحلیل و مقایسه آن ها با یکدیگر نتایجی نیز ارائه
گردید .این نتایج همخوانی خوبی با یکدیگر داشته و در مجموع همگی
یافته ها مکمل و تایید کننده یکدیگر می باشند.
نتیجه بررسی های بعمل آمده نشان می دهد کهه الیهه شهیلی در ایهن
پژوهش (با ضخامت تقریبی  11متر و گسترش وسیع در کل ساختار)
با محتوای کروژن غالب از نوع  IIو غنهای مهواد ارگهانیکی خهوب بهه
عنههوان سههنگ منشههائیاحتمالی محسههوب مههی گههردد ولههی بههه دلیههل
رسوبگذاری در عمق پایین پختگی الزم را بدست نیاورده ،بطوریکهه در
انتهای مرحله دیاژنز و ابتدای پنجره نفتی قهرار دارد .لهذا شهیل مهورد
بررسی در این چاه اکتشافی ،به دلیل عدم توان هیدروکربور زایی نمهی
تواند عامل تشکیل نفت در رسوبات ماسه ای الیه های فوقهانی معرفهی
گردد .از طرفی دیگر ،در صورتی که این الیهه در اعمهاق مناسهب قهرار
گیرد ،احتمال تولید هیدروکربور نیز قوت می یابد که با توجه به یافتهه
های لرزه ای شیب حوضه رسوبی در دیگر بخهش هها افهزایش یافتهه و
تولید نفت از شیل قاعده آقچاگیل محتمل به نظر می رسد .شایان ذکر
است برای بررسی ارتباط میان نفت ذخیره شده درالیه مخزنی بها الیهه
شیلی  ،نیاز به مطالعهات بیشهتر و آنالیزههای تکمیلهی ژئوشهیمیایی از
جمله مطالعات ایزوتوپی می باشد.
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مواد و روش ها:
 تعداد هفت نمونه از خرده های حفاری چاه اکتشافي در حوضه خزر جنوبي انتخاب گردید.
 جهت تعیین ویژگي های آلي ،نمونه ها مورد آنالیز دستگاه  Rock-Eval 6قرار گرفت.
 کلیه نمونه ها بر روی دیاگرام های استاندارد ژئوشیمي پالت گردید و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.
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