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  چکیده

دهد که  نشان می 6ایوال-وسیله دستگاه پیرولیز راكحلقه چاه به 5نمونه خرده حفاري حاصل از  35مطالعه حاضر در میدان نفتی مسجدسلیمان بر روي 

یدروکربن زایی بوده و از مرحله دیاژنز گذر سه سازند کژدمی، گرو و سرگلو با باالترین مقدار کل کربن آلی و درجه حرارت حداکثر، داراي پتانسیل ه

و مابقی سازندها با کروژن نوع  IIIهاي مورد مطالعه نشان داد که تنها سازند سرگلو با کروژن نوع  دیاگرام ون کرولن ترسیم شده براي نمونه. اند نموده

II/III هنکته قابل . گردند مشخص میحداکثر  درجه حرارت آنکه سازند سرگلو با داشتن  توج(Tmax)  درجه سانتیگراد نه تنها از مرحله  481باالتر از

از سمت شمال غرب  درجه حرارت حداکثر ی ومقدار کل کربن آل روند توزیع. پنجره نفتی عبور نموده بلکه به مرحله تولید گاز مرطوب نیز رسیده است

  .باشد کربن زائی در این روند میبه سمت جنوب شرق میدان افزایش یافته که خود موید فزونی توان هیدرو
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Abstract
In the present work 35 cutting samples from 5 oilwells of Masjed Soleiman oilfield have been pyrolysed by 
Rock- Eval6. Results indicate that the Kazhomi, Garu and Sargelo Formations have high TOC and Tmax 
values, passed diagenesis stage and therefore, have high hydrocarbon generation potential. vanKrevelen 
diagram demonstrating the studied formations shows type III kerogen for the Sargelo Formation and mixed 
type III/II kerogen for the rest of the formations. The Sargelo Formation with Tmax up to 481°C not only 
crossed the oil window but also has reached the wet gas generating stage. Total Organic Carbon and Tmax 
increase from northwest to southeast and also prove the increase in hydrocarbon genetic potential of the
Masjed Soleiman oilfield.
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