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برای تعیین وضعیت آلودگي و پختگي نمونه هاS1 vs S2نمودار (Hunt, 1996)برای تعیین وضعیت آلودگي مواد آلي S1 vs TOCنمودار 

(Hunt, 1996)برای تعیین نوع کروژن مواد آلي HI vs OIنمودار 
(Hunt, 1996)برای تعیین نوع کروژن مواد آلي HI vs Tmaxنمودار 

برای تعیین کیفیت مواد آليHI vs TOCنمودار برای تعیین میزان پختگي و تولیدPI vs Tmaxنمودار 

ينمودار شاخص هیدروژن در برابر شاخص اکسیژن برای تعیین رخساره آل(Jones, 1987)از جدول استاندارد B-C-BCتوصیف محیط رسوبي در گروه های 
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ارزیابیمنظوربهژئوشیمیمختلفپارامترهایازپژوهشایندر
شارهامورداکتشافیچاههاینهشتهاحتمالیمنشاءسنگخصوصیت

ارائهنیزینتایجیکدیگرباهاآنمقایسهوتحلیلباوگردیداستفاده
همگیمجموعدروداشتهیکدیگرباخوبیهمخوانینتایجاین.گردید
.باشندمییکدیگرکنندهتاییدومکملهایافته

ن الیهه شهیلی در ایهکههنتیجه بررسی های بعمل آمده نشان می دهد
(متر و گسترش وسیع در کل ساختار11ضخامت تقریبی با)پژوهش

بههخهوبارگهانیکیو غنهای مهوادIIنوع ازغالبکروژنبا محتوای
دلیههل ولههی بهههمحسههوب مههی گههردداحتمالیئیمنشههاسههنگعنههوان

ریکهه دررسوبگذاری در عمق پایین پختگی الزم را بدست نیاورده، بطو
ورد لهذا شهیل مه. داردقهرارنفتیپنجرهابتدایودیاژنزمرحلهانتهای

ی نمهی به دلیل عدم توان هیدروکربور زایبررسی در این چاه اکتشافی،
عرفهی رسوبات ماسه ای الیه های فوقهانی مدرتواند عامل تشکیل نفت

ر در صورتی که این الیهه در اعمهاق مناسهب قهرااز طرفی دیگر،. گردد
به یافتهه گیرد، احتمال تولید هیدروکربور نیز قوت می یابد که با توجه

و های لرزه ای شیب حوضه رسوبی در دیگر بخهش هها افهزایش یافتهه
یان ذکر شا. تولید نفت از شیل قاعده آقچاگیل محتمل به نظر می رسد

ا الیهه برای بررسی ارتباط میان نفت ذخیره شده درالیه مخزنی بهاست
میایی از شیلی ، نیاز به مطالعهات بیشهتر و آنالیزههای تکمیلهی ژئوشهی

.جمله مطالعات ایزوتوپی می باشد


