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به منظور تعيين درجه پختگی (بلوغ) مواد آلی سازند 

سرچاهان در منطقه تنگ زاکين در شمال بندرعباس، 

نمونه هاي سطح االرضی انتخاب و مورد ارزيابی "راک اِول" 

و با تهيه قرص مقطع ضخيم، مورد مطالعه ميكروسكوپی 

قرار گرفتند. نمونه ها غالبًا حاوی گراپتوليت بودند كه با 

بررسی ميكروسكوپی و شناسايی گراپتوليت ها انعکاس آنها 

اندازه گيری شد. همچنين اساليدهای تهيه شده از کروژن 

در نور گذرا مورد بررسی قرار گرفتند. از کروژن استخراج 

شده نيز تجزيه عنصری به عمل آمد. انعکاس گراپتوليت، 

رنگ کروژن، فلورسانس زايی مواد آلي ليپتينيتي و نتيجه 

آناليز عنصری کروژن، همگي نشان دهنده پختگی مواد آلی 

رسوبات سازند مذكور در منطقه تنگ زاکين در مراحل 

پايانی نفت زايی و اوايل گاززايی می باشند.
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مقدمه
محققين زمين شناس و ژئوشيميست، منشأ نفت و گاز 

را مواد آلي موجود در رسوبات دانه ريز همچون شيل ها 

و سيلت های اعماق حوضه هاي رسوبي ادوار گذشته 

زمين شناسي مي دانند. طبق اين عقيده مواد آلی در محيط 

احيايي (فاقد اكسيژن) نهشته شده و در شرايط مناسب 

از تجزيه و اكسيده شدن محفوظ مانده و در اثر گذشت 

زمان زمين شناسي و انجام فرايندهاي مختلف ژئوشيميايي، 

مواد آلي به ژئوپليمرهايي با وزن مولكولي بسيار زياد به 

نام «كروژن» تبديل شده اند. مولكول هاي كروژن به عنوان 

منشأ اصلي نفت و گاز بر اثر گرما به تدريج شكسته شده 

و براي رسيدن به تعادل، تبديل به نفت و گاز مي شوند 

[۱]. براي تشكيل نفت و گاز، ابتدا اليه هاي رسوبي بايستي 

 I حاوي مقدار كافي ماده آلي از نوع مناسب (كروژن نوع

و II با توان نفت و گاززايي باال) باشند، سپس اين مواد 

آلي بايد گرماي الزم براي انجام فرايندهاي مورد نياز را 

كسب كنند.

       براي شناسايي سنگ منشأ و تعيين مرحله بلوغ يا پختگي                                                                                                                                            
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ماده آلي آن، با توجه به اهميت درجه پختگي سنگ منشأ، 

روش هاي علمي و تجربي متعددي در شركت هاي نفتی و 

اكتشافي به كار برده مي شود. اين روش ها هر كدام داراي 

مزيت ها و محـدوديت هاي خاص خود بوده و كاربردهاي 

متفاوتي دارند. براي اطمينان و دقت بيشتر معموًال از 

چند شاخص تعيين پختگي سنگ منشأ استفاده مي شود. 

 Tmax از روش هاي متداول براي تعيين پختگي مي توان

دستگاه "راك اول" را نام برد كه بسيار سريع بوده و با 

مقدار اندكي نمونه، انجام آزمايش ميسر مي شود. ليكن 

عواملي همچون آلودگي نمونه به مواد آلي افزودني 

(مخصوصًا در نمونه هاي خرده های حفاري كه به آنها 

ليگنو سولفونات يا ليگنيت افزوده می شود، همچنين در 

نمونه هايي كه از گل هاي پايه روغني در حفاري استفاده 

شده است)، تركيب سنگ شناسي، وجود بيتومن جامد و 

برخي انواع رس در نمونه، از جمله عواملي هستند كه 

مي توانند نتايج راك اول را تحت تأثير قرار دهند. شاخص 

مهم ديگري كه براي تعيين پختگي ماده آلي از آن استفاده 

مي شود انعكاس ويترينيت است. ويترينيت كه منشأ اوليه 

آن بخش هاي ليگنو سلولزي گياهان عالي است، بخش 

اصلي تركيب زغال سنگ هاي هوميك وكروژن هاي نوع 

III را تشكيل مي دهد. اين ماسرال، حساسيت خوبي نسبت 

به افزايش پختگي و درجه حرارت داشته و از انعكاس نور                                                                                     

روي سطح صيقل داده شده آن به عنوان شاخص اندازه گيري 

بلوغ يا پختگي ماده آلي استفاده مي شود. اين پارامتر در 

حال حاضر از معتبرترين شاخص های تعيين پختگی مواد 

آلی به شمار مي رود، ليكن در گياهان پالئو زوئيک پيشين، 

گسترش نداشته و در رسوبات سيلورين و اردويسين نيز 

ويترينيت به ندرت يافت می شود، به همين دليل از شاخص 

جايگزين برای تعيين پختگی مواد آلی رسوبات پالئوزوئيک 

زيرين از انعکاس گراپتوليت استفاده مي شود [۲].                                                                                                                                             

          

ـت رسوبات سيلورين از نظر سنگ منشأ اهمي
شناسايی سنگ منشأ از نظر اهداف اكتشافي دارای اهميت 

خاصی است. به استناد گزارش های متعدد، سازندهاي 

پالئوزوئيك زيرين در کشورهای همجوار منطقه مورد 

مطالعه همچون عربستان سعودي، الجزاير، مصر، عمان و 

پاكستان در توليد نفت و گاز نقش مهمی داشته اند. مجاهد 

الحسينی معتقد است که ادامه داشتن واحدهای ليتولوژيکی 

مثل شيل سيلورين از افريقای شمالی تا خاور ميانه شرايط 

تکتونيکی و محيط رسوب گذاری مشابهی را تداعی كرده و 

می توان به كمك آن يك مدل زمين شناسی ارائه و وضعيت 

هيدروکربنی را پيش بينی کرد. طبق مدل پيشنهادی نامبرده 

حوضه تبوک و سنندج‐سيرجان تا بندرعباس در دوره های 

سيلورين تا دونين در حاشيه گندوانا و در فالت قاره 

اقيانوس پالئوتتيس قرار داشته اند [۳].

   محققين زمين شناس ديگری همچون م. د. محمود، 

معتقدند که با توجه به مطالعات زمين شناسی و شواهد تأييد 

شده، ابر قاره گندوانا در پالئوزوئيک کشورهای مختلفی از 

جمله: ايران، پاکستان تا استراليا را در بر می گرفته و اين 

مناطق فالت قاره گندوانا را تشکيل می داده اند. وی معتقد 

است در فالت قاره گندوانا طي دوره سيلورين که در اثر 

ذوب يخها سطح دريا باال آمده بود، شيل های غنی از مواد 

آلی در فروافتادگی هايي با محيط احيايی نهشته شده اند. اين 

شيل هاي تيره در امتداد سواحل گندوانا تا مصر گسترش 

يافته و در عربستان مهمترين سنگ منشأ منابع عظيم نفتی 

شناخته شده را تشكيل داده اند [۴].

     عبدالرحمن عفيفی و همکاران، نفت توليد شده از هات 

شيل عربستان را حدود يک تريليون بشکه تخمين زده اند 

[۵]. به گزارش کريستوفر شنک و همکاران، پروژه انرژی 

جهانی سازمان زمين شناسی امريکا، منطقه ربع الخالی در 

عربستان را يکی از ۷۶ منطقه اولويت دار برای اکتشاف 

نفت و گاز ذکر کرده است [۶]. 

    با توجه به اهميت رسوبات سيلورين در منطقه و عدم 

مطالعه کافی اين رسوبات از نظر سنگ منشأ در ايران و 

ضرورت مطالعه و شناسايی سنگ منشأهايی به جز سنگ 

منشأهای شناخته شده اي همچون کژدمی، برای اهداف 

اکتشافی آينده، اين مطالعه داراي اهميت است. رسوباتی 

که توسط قويدل سيوکی و خسروی مورد مطالعه قرار 

گرفته و به نام دو سازند سياهو و سرچاهان معرفی و مورد 

تأييد قرار گرفته اند، پيشتر تحت عنوان شيل های سيلورين 

و در برخي منابع به نام سازند گهکم معرفي شده و دارای 

ضخامتی حدود ۹۰۰ متر هستند [۷و۸].
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مطالعه رسوبات سازند گهکم از جنبه سنگ منشأ، عمدتًا 

محدود به بررسی های ژئو شيميايی اين رسوبات توسط 

بوردانو و همکاران بوده که رسوبات سازند گهکم در 

منطقه بندرعباس را بسيار بالغ و گرافيتی شده گزارش 

كرده اند [۹]. 

    بررسی جداگانه هر کدام از اين سازندها از نظر سنگ 

منشأ مي تواند اطالعات مفيدی را در اختيار محققين و 

زمين شناسان اكتشافي قرار دهد. اهميت موضوع هنگامي 

مضاعف می شود که رسوبات قصيبه در حاشيه نوار 

جنوب غربی و شمال غرب عربستان که شباهت زيادی 

به رسوبات سرچاهان دارد از نظر پختگی در پنجره 

نفت زايی گزارش شده و همچنين سنگ منشأ بخشی 

از نفت های کشور عمان، رسوبات انفرا کامبرين گزارش 

شده است. "پالسترو" اذعان داشته كه بر اساس نقشه 

پختگی رسوبات سيلورين پيشين، مناطقی از جنوب اردن، 

جنوب غرب عربستان سعودی و عمان حاوي مواد آلی 

هنوز نابالغ يا نارس هستند. اين در حاليست كه مناطق 

وسيعی از شبه جزيره عربی از نظر پختگی در مرحله 

نفت زايی و بخش های شمالی تر در مرحله گاززايی قرار 

دارند [۱۰]. به همين دليل رسوبات سيلورين به ويژه در 

تنگ زاکين که از نظر ظاهری نيز رسوبات کامًال تيره ای 

هستند از لحاظ درجه پختگی و بلوغ مورد بررسی قرار 

گرفتند. در اين مطالعه از شاخص انعکاس گراپتوليت 

(GRo٪) که از روش های معتبر و متداول برای اندازه گيری 

درجه پختگی رسوبات پالئوزوئيک زيرين بوده و تا به 

حال در ايران از آن بهره گيری نشده، استفاده شد. به منظور 

اطمينان بيشتر، نتايج به دست آمده با شاخص های ديگر 

تعيين بلوغ، همچون درجه حرارت ماکزيمم "راک اول" 

(Tmax)، رنگ هاي پالينومورف و کروژن (TAI)، وجود 

فلئورسانس زايی در جلبک های اليه اي (لم الجنيت ها) و 

تجزيه عنصری کروژن مطابقت داده شدند. 

  رسوبات سيلورين (سازند سرچاهان) در دو منطقه 

كوه گهكم واقع در ۵ كيلومتري شمال شرقي روستاي 

سرچاهان در مجاورت جاده حاجي آباد به بندرعباس و 

تنگ زاكين (شمال روستاي سياهو)، رخنمون داشته و از 

نظر چينه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته اند (شكل۱).

شكل١‐ موقعيت جغرافيايي مناطق سياهو (زاكين) و حاجي آباد (گهكم) در استان هرمزگان
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روش تحقيق
بلوغ بيش از حد رسوبات سرچاهان از منطقه کوه گهکم 

در مطالعات قبلي، سنگ منشأ بودن آنها را منتفي ساخت 

(تواليي و همكاران) [۱۱]. در اين مطالعه صرفًا از سازند 

سرچاهان در مقطع تنگ زاکين واقع در شمال روستای 

 "II Plus سياهو ۱۵ نمونه انتخاب و مورد ارزيابي "راك اول

قرار گرفت (جدول۱). ميانگين درجه حرارت ماکزيمم 

نشان داده شده توسط دستگاه، ۴۵۵ درجه سانتيگراد است 

که پختگی اواخر پنجره نفت زايی را نشان می دهد و با 

پختگی مرحله گرافيتی شدن و فراپختگی فاصله بسيار 

زيادی دارد.

    کروژن ۱۱ نمونه استخراج و از آن ها قرص و اساليد تهيه 

و مورد مطالعه ميكروسكوپی قرار گرفتند. نتايج انعکاس 

گراپتوليت اندازه گيری شده در جدول ۲ مشاهده می شود.                                                                                                                                          

جدول١‐ نتايج پيروليز راك اول نمونه هاي سرچاهان در تنگ زاکين

شماره 
نمونه

S1
( mg هيدروكربن)
g سنگ

S2
( mg هيدروكربن)
g سنگ

S3
( mg دي اكسيدكربن)
g سنگ

Tmax
oC

HI
( mg هيدروكربن)
g كل كربن آلي

OI
( mg دي اكسيدكربن)
g كل كربن آلي

TPITOC
درصد وزني

۱۰/۰۵۵۳/۲۵۰/۲۵۴۶۴۸۲۶۰/۱۴۳/۹۴

۲۰/۵۶۱/۶۲۰/۲۸۴۵۷۶۵۱۱۰/۲۶۲/۴۸
۳۰/۶۲۳/۳۱۰/۱۹۴۵۹۸۹۵۰/۱۶۳/۷۴
۴۰/۳۰۰/۲۰۰/۴۰۴۵۴۳۲۶۵۰/۶۰۰/۶۲
۵۰/۸۲۴/۲۴۰/۲۲۴۵۷۹۷۵۰/۱۶۴/۳۷
۶۰/۷۲۳/۷۴۰/۲۳۴۵۹۹۹۶۰/۱۶۳/۷۸
۷۰/۱۵۱/۳۰۰/۶۹۴۴۷۲۹۱۵۰/۱۰۴/۴۹
۸۰/۲۶۱/۳۶۰/۴۲۴۶۳۳۳۱۰۰/۱۶۴/۱۴
۹۰/۳۴۲/۸۲۰/۳۰۴۶۰۶۵۷۰/۱۱۴/۳۷
۱۰۰/۱۸۰/۵۸۱/۲۳۴۴۶۱۷۳۶۰/۲۴۳/۴۰
۱۱۰/۱۱۰/۷۷۱/۵۰۴۴۳۱۹۳۷۰/۱۲۴/۰۲
۱۲۰/۸۵۳/۹۳۰/۳۷۴۶۰۶۹۷۰/۱۸۵/۶۷
۱۳۰/۳۶۲/۳۹۰/۴۵۴۵۷۵۸۱۱۰/۱۳۴/۱۴
۱۴۰/۷۶۳/۵۷۰/۱۳۴۵۹۷۴۳۰/۱۸۴/۸۱
۱۵۰/۳۱۰/۹۰۲/۶۴۴۴۴۱۸۵۴۰/۲۶۴/۹۲

جدول٢‐ انعکاس گراپتوليت نمونه های سازند سرچاهان تنگ زاکين

تعداد اندازه گيري
 انعكاس گراپتوليت (درصد) 

شماره نمونه
متوسط تصادفي ماكزيمم مينيمم

۱۷ ۱/۱۸ ۱/۳۹ ۱/۰۳ ۱
۲۰ ۱/۲۱ ۱/۴۴ ۰/۷۱ ۲
۱۴ ۱/۰۵ ۱/۱۵ ۰/۹۳ ۳
۸ ۱/۰۴ ۱/۱۸ ۰/۹۹ ۴
۱۰ ۱/۰۷ ۱/۱۳ ۰/۹۷ ۵
۱۶ ۱/۰۱ ۱/۰۹ ۰/۹۲ ۶
۱۶ ۱/۰۶ ۱/۴۰ ۰/۸۹ ۷
۱۰ ۱/۰۷ ۱/۱۴ ۰/۸۹ ۸
۱۰ ۱/۰۵ ۱/۱۵ ۰/۹۳ ۹
۱۰ ۱/۱۱ ۱/۴۶ ۰/۸۷ ۱۰
۷ ۱/۳۶ ۱/۴۷ ۱/۲۸ ۱۱

۱/۱۱ ميانگين انعكاس گراپتوليت (درصد)
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شکل۲‐ تصويری از گراپتوليت های نمونه دستی سازند سرچاهان تنگ زاکين

پس از انحالل کربنات نمونه ها توسط اسيد کلريدريک و 

سيليکات ها توسط اسيد فلئوريدريک، با استفاده از شناوری 

مواد آلی در مايع چگال، كروژن ۱۱ نمونه استخراج و 

پس از خشک کردن، از آن ها قرص و اساليد تهيه شد. 

سپس قرص ها صيقل داده شد و اساليدها مورد مطالعه 

ميكروسكوپی قرار گرفتند. انعکاس گراپتوليت نمونه ها با 

استفاده از ميكروسكوپ اليتز مجهز به نور انعکاسی و 

دستگاه فتو مالتی پالير و با بهره گيری از نرم افزار خاص 

اين ميكروسكوپ، پس از کاليبره كردن توسط استاندارد، 

اندازه گيری شد (جدول۲). عالوه بر اين، کروژن استخراج 

شده نمونه ها نيز تجزيه عنصری شده و درصد عناصر 

کربن، هيدروژن و اکسيژن آن ها نيز تعيين شدند.

بحث و بررسی 
با توجه به اينکه در سازند سر چاهان، گراپتوليت فراوان 

وجود دارد و به راحتی با چشم قابل رويت هستند 

(شکل۲)، از انعکاس گراپتوليت که شاخص معتبری برای 

تعيين پختگی مواد آلی در رسوبات پالئوزوئيک زيرين 

است و اهميت آن توسط محققين مورد تأييد قرار گرفته، 

استفاده شد و نتايج آن با ديگر شاخص ها مقايسه شدند.

انعكاس گراپتوليت به عنوان شاخص بلوغ موادآلي 
گراپتوليت ها گروهي از موجودات كلني منقرض شده اند 

كه از كامبرين تا كربنيفر گسترش داشته و غالبًا آثار آنها به 

صورت اليه بسيار نازك كربني شده در شيل هاي مختلف 

يا آهك ها ديده مي شود. جنس پوسته معموًال كيتيني و 

قابل حفظ شدن است. تصويری از نمونه گراپتوليت های 

سرچاهان تنگ زاکين در شکل ۲ نشان داده شده است. 

طبق نظر "روپرت" و "بارنرز"، از نظر محيط زيستی 

گراپتوليت ها در آب هاي عميق و گاهًا مناطق كم عمق 

با رخساره کم اكسيژن (dysoxic)، مثل شيل هاي تيره 

مي زيسته اند، معموًال كربنيزه شده و به شدت قابل فشرده 

شدن هستند كه به دليل پهن شدن در شيل ها، مطالعه آنها 

دشوار مي شود. ضمنًا به عنوان فسيل شاخص براي تعيين 

زون هاي مختلف پالئوزوئيك زيرين مورد استفاده قرار 

مي گيرند. از نظر درجه حرارت و عمق آب نيز مي توانستند 

در محدوده نسبتًا وسيعي ادامه حيات دهند. انواع نيمه 

شناور و كف زي آن ها به ارگانيزم هاي ديگر همچون 

خزه ها مي چسبيد ند. گراپتوليت هاي كف زي احتماًال در 

كانال هايي كه داراي مقدار قابل مالحظه اي رسوبات معلق 

بوده زندگي مي كرده اند. لذا رقابت كمتري با ارگانيزم هايي 

مثل مرجان ها، كرينوئيدها، براكيوپودها و حلزون ها كه در 

آب هاي صاف زندگي مي كرده اند، داشته اند [۱۲]. تيلور و 

همکاران، شاخص هاي مختلف تعيين ميزان پختگي مواد 

آلي را مورد تطبيق و مقايسه قرار داده اند [۲].

    جي. ا. كول ضمن بررسي چند شاخص پختگي مواد 

آلي همچون درجه حرارت ماكزيمم راك اول، درجه تحول 

حرارتي، فلئورسانس زايي ليپتينيت ها و انعكاس كتيينوزوييدها                                                                                                                                    
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را در شيل هاي قصيبه عربستان مورد بررسي قرار داده 

است. وي نتيجه گيري مي كند كه اختالف جزيي در 

انعكاس هر كدام از موارد ذكر شده مربوط به محيط 

رسوب گذاري و تفاوت در ميزان اكسيژن موجود 

در هر محيط است [۱۳]. محققين ديگري همچون 

رودلف برتراند نيز انعكاس گراپتوليت، ويترينيت و 

اسكول كودونت را با يكديگر مقايسه كرده و تفاوت 

و اختالف بين آنها را جزئي گزارش كرده اند. همچنين 

رسوبات پالئوزوييك منطقه قطبي كانادا توسط گودرزي 

و همكاران، با استفاده از انعكاس گراپتوليت به عنوان 

شاخص پختگي مورد ارزيابي قرار گرفته اند [۱۴و۱۵].                                                                                                                                         

     انعکاس گراپتوليت در قرص های مقطع ضخيم 

تهيه شده از سنگ و کروژن که سطح آنها صيقل داده 

شده، توسط ميكروسكوپ انعکاسی اندازه گيری شد. 

گراپتوليت ها در زير ميكروسكپ نور انعكاسي و در 

مقطع ضخيم صيقل داده شده از نظر رنگ بسيار شبيه به 

ويترينيت بوده ليكن به دليل كشيده شدن شبيه رشته نازك 

ديده می شوند. گراپتوليت ها به دليل اَن ايزوتروپ بودن۱، 

داراي دو انعكاس ماكزيمم و دو انعكاس مينيمم در يك 

دوران ۳۶۰ درجه اي ميز دوار ميكروسكوپ هستند.  

    در جدول ۲، ماكزيمم، مينيمم و ميانگين انعکاس هاي 

اندازه گيري شده به همراه تعداد هر اندازه گيري براي مجموع 

۱۱ نمونه آورده شده است. ميانگين انعکاس گراپتوليت در 

يازده نمونه، GRo٪ = ۱/۱۱ است که تقريبًا معادل ۱/۲۰ ٪ 

انعکاس ويترينيت (Ro٪) می باشد.

   نتايج تجزيه عنصری نمونه ها نشان می دهد كه مقدار 

درصد کربن، بين ۷۲ تا ۸۶ درصد است (جدول۳). اين 

مقادير قابل تطبيق با زغال های بيتومين دار با مواد فرار 

متوسط بوده و در اواخر پنجره نفت زايی از نظر بلوغ قرار 

دارند [۲]. نتايج H/C و O/C در نمودار"ون کرولن" نيز اين 

مطلب را تأييد می كند (شكل۳).

   

جدول۳‐ نتايج تجزيه عنصری کروژن نمونه های سرچاهان تنگ زاکين

H/CO/Cدرصد Oدرصد Hدرصد Cشماره نمونه

۱۸۰۴/۶۱۱۲/۰۸۰/۶۹۰/۱۱

۲۷۵/۶۳۴/۸۹۹/۹۷۰/۷۷۰/۰۹

۳۷۲/۳۰۳/۴۴۲۲/۲۶۰/۵۷۰/۲۳

۴۸۴/۴۸۵/۳۲۵/۰۷۰/۷۵۰/۰۴

۵۸۴/۰۷۵/۳۹۶/۶۸۰/۷۶۰/۰۶

۶۸۶/۰۷۵/۴۲۳/۶۷۰/۷۵۰/۰۳

۷۸۵/۹۷۵/۵۰۳/۹۲۰/۷۷۰/۰۳

شکل۳‐ وضعيت نقاط H/C وO/C روی نمودار "ون کرولن"

O/C

H/C

۰/۴

۰/۰

۰/۲

۰/۶

۰/۸

۱/۰

۱/۲

۱/۴

۱/۸

۱/۶

۰/۲۰/۱۰ ۰/۳

1. An Isotrope
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در شکل ۴ هيستوگرام های مربوط به انعکاس هاي 

اندازه گيری شده نمايش داده شده و هم خوانی خوبی بين 

ميانگين عددی و ميانگين در نمودارها مشاهده می شود.

   مطالعه ميكروسكوپی نمونه ها با نور انعکاسی ماوراء 

بنفش در برخی از نمونه ها فلورسانس زايی مربوط به 

لم الجينايت (جلبك هاي اليه اي) به رنگ قهوه ای را نشان 

مي دهد. طبق نظر تايش مولر فلورسانس زايي تا انعكاس 

ويترينيت ۱/۳۰ درصد مي تواند مشاهده شود [۱۶]. 

           مطالعه ميكروسكوپی اساليدها در نور گذرا، رنگ قهوه ای                                                                       

پالينومورف ها و کروژن ها، که در مقياس رنگ "استاپلين" 

با رقم ۳ مطابقت دارد نيز اواخر مرحله نفت زايی و اوايل 

مرحله گاززايی را تأييد مي كند.

شكل۴‐ نمودارهاي ميله اي (هيستوگرام هاي)حاصل از انعكاس ويترينيت كه همخواني خوبي با ميانگين عددي ويترينيت دارند
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شكل۵‐ جدول شاخص هاي پختگي و مقايسه آنها با يكديگر [۲]

نتيجه گيري
سازند سرچاهان در منطقه تنگ زاکين که از شيل های 

تيره تشکيل شده، حاوی گراپتوليت های فراوان و داراي 

ماده آلي قابل قبول مخلوطي از كروژن نوع II و III است. 

مواد آلي از نظر پختگي در مرحله كاتاژنز قراردارند 

(اندازه گيری انعکاس گراپتوليت، پيروليز راک اول و 

مطالعات ميكروسكوپی، يکديگر را تأييد و با اين مرحله 

مطابقت دارند) و بر خالف گزارش های قديمی مربوط به 

سازند گهکم که فرا پخته و گرافيتی شده عنوان شده بود 

از نظر درجه پختگی و بلوغ در اواخر مرحله نفت زايی و 

اوايل مرحله گاززايی قرار دارد و می تواند به عنوان يک 

سنگ منشأ متوسط هيدروکربنی (نفت و گاز) در منطقه 

مورد ارزيابی قرار گيرد. بنابراين گزارش مربوط به سازند 

گهکم در منطقه بندر عباس از نظر ميزان و درجه پختگی 

(گرافيتی شده)، در مورد سازند سرچاهان در مقطع تنگ 

زاکين صادق نمی باشد. 
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