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بر اساس گزارش های زمين شناسی و ژئوشيميايی سازند گرو 

در مناطق غرب كشور به ويژه در منطقه لرستان به عنوان سنگ 

منشأ مطرح شده است، ليكن در اين گزارش ها، اطالعات 

مستندی از نتايج آناليزها و مطالعات انجام شده در دسترس 

نيست. نمونه هايی از سازند گرو در مقطع کوه سفيد براي 

«راك اِول»  بررسی و مطالعه، انتخاب و به وسيله دستگاه 

مورد آناليز قرار گرفت. كروژن تعدادی از نمونه ها استخراج 

و انعكاس ويترينيت آنها اندازه گيری شد. ميانگين انعكاس 

ويترينيت (Ro%) اندازه گيری شده كه ميزان آن ۰/۸۰ الی 

۱/۱۰ درصد می باشد كه نشان دهنده پختگی اواخر پنجره 

نفت زايی است. نتايج مطالعه ميكروسكپی و تجزيه عنصری 

نمونه ها، كروژن نوع III و تا حدودی نوع II را تأييد می کند 

که به ترتيب دارای توان گاززايی و نفت زايی می باشند. 

گرچه متوسط مقدار ماده آلی نمونه ها حدود ۰/۵۰ درصد 

است ولی با توجه به ضخامت زياد رسوبات، مقدارگاز و 

نفت توليد شده از سازند گرو در اين مقطع می تواند درحد 

قابل توجهی باشد.   

مقدمه 
شناسايی سنگ های مولد نفت يا سنگ منشأ در هر منطقه 

از مهم ترين امور اکتشافی است. مهم ترين شرط تشکيل 

هيدروکربن (نفت يا گاز) در هر منطقه، وجود سنگ منشأ 

يا اليه های رسوبی است که دارای مقدار کافی ماده آلی 

(TOC) از نوع با كيفيت (کروژن با توان مناسب توليد 

نفت و گاز) باشند و نيز از نظر پختگی و بلوغ بايد به 

درجه خاصی از پختگی رسيده باشد و همچنين با گذر 

از فرايندهای ژئوشيميايی الزم براي "کراکينگ" کروژن 

(شکسته شدن ماده آلی جامد با وزن مولکولی باال) آن را به 

ترکيبات و مولكول های کوچک تر و با وزن مولکولی کمتر، 

شکسته باشد. حاصل شكسته شدن كروژن، مولكول های 

كوچكتر يعنی نفت و گاز می باشد [۱و۲].

      در مطالعه ژئوشيميايی براي شناسايی هر کدام از عوامل 

ذکر شده ، يعنی مقدار ماده آلی، نوع ماده آلی (کروژن) و 

درجه پختگی از روش های مختلفی استفاده می شود که 

روش های متداولی است كه در کليه مراکز تحقيقاتی و 

شرکت های نفتی از آن استفاده می گردد. 

      سازند گرو، يکی از سازندهايی است که توسط تعدادی 

از زمين شناسان و ژئوشيميست ها از جمله "بورديناو" و 

"بروود"، در منطقه غرب ايران شناسايي و به عنوان سنگ                                                                                                                                              
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منشأ مطرح شد [۳]. بررسی اين سازند از نظر شرايط سنگ 

منشأ هيدروکربنی در نواحی و مقاطع مختلف زمين شناسی 

به دليل اهداف اکتشافی واجد اهميت است، لذا مطالعه اين 

سازند در منطقه غرب کشور مورد توجه قرار گرفت. بدين 

منظور بررسی و مطالعه مقطع کالتت واقع در منطقه جنوب 

شرق کرمانشاه و مرز استان كرمانشاه و لرستان انتخاب و از 

آن نمونه گيری شد که در مورد اين سازند و نتايج به دست 

آمده بحث و بررسی خواهد شد. 

سازند گرو
محل برش نمونه يا مقطع تيپ اين سازند، تنگ گرو در 

کبير کوه لرستان انتخاب شد. اين سازند در برش نمونه 

در ۱۰ کيلومتری شمال شرقي دهکده قلعه دره و در 

  N: 33o,25′,42″ يال جنوب غربي کبيرکوه با مختصات

E:46o,41′,55″ واقع شده است که ۸۱۴ متر ضخامت دارد. 

با توجه به اطالعات حاصل از چاه شماره ۱ کبيرکوه، 

تخمين زده شد كه سازند ۸۲ متر پوشيده باشد [۴].

       به گزارش ستوده نيا، از نظر سنگ شناسی، قسمت پاييني                                                                                

سازند گرو در ۳۸۷ متر تناوبی از آهک های رسی تيره 

رنگ حاوی راديوالريا وشيل های سياه بيتومن دار و پيريتی 

تشكيل شده است. يک اليه ۱۲۲ متری نيز در بخش بااليی 

اين سازند وجود دارد که تناوبی از شيل های قهوه ای تا 

سياه رنگ بيتومن دار و آهک های شديدًا رسی بيتومن دار 

سيلتی حاوی راديو الريا و گلوبيژرين است که از نظر 

مطالعات سنگ منشأ دارای اهميت ويژه ای می باشد [۵]. 

گسترش جغرافيايی
رسوبات گرو بر روی سازند گوتنيا در حوضه ای نهشته 

شده كه تمام لرستان و قسمت اعظم فرو افتادگی دزفول را 

در بر گرفته است. حوضه رسوبی مذكور در نواحی شمال 

غربي به عراق كشيده شده و در آنجا سازند باالمبو را بر 

جای گذاشته است. با توجه به آثار حياتی مثل راديوالرياها 

كه در اين سازند فراوان ديده می شود همچنين عدم وجود 

سنگ واره های محيط های كم عمق، دانه ريز بودن و المينه 

بودن اغلب رسوبات و غنی بودن رسوبات از مواد آلی 

وپيريت (به نظر "جنيفر مايلز" وجود پيريت فرامبوئيدال 

همراه کروژن، معرف فعاليت باکتری های بی هوازی و 

محيط احيايی است [۶])، نشان دهنده شرايط محيط رسوبی 

كم انرژی و فاقد اكسيژن و معرف حوضه عميق دريايی 

است [۴]. سازند گرو به طرف كويت و جنوب عراق با 

شيل ها و آهك های سازند گدوان به صورت جانبی به ماسه 

سنگ های سازند زبير تبديل می شود كه نشان دهنده كم 

عمق شدن حوضه به سوی جنوب يعنی عراق است [۷].

سن سازند گرو
سن سازند گرو را با توجـه به رخساره و سنگ واره های 

موجـود، كرتاسه پسين (آلبين تا كنيانسين) دانسته اند [۴].                                                                                         

بنا به گزارش بورديناو و بروود، در سازند گرو پس از 

رسوب گذاری اليه های ضخيم انيدريت گوتنيا در اواخر 

ژوراسيک (ژوراسيک پسين)، حالت احيايی بر محيط 

فرورفتگی۱ حاکم شده و منجر به نهشته شدن رسوبات کم 

انرژی رخساره گرو در طول دوره های آپتين تا واالنژين 

و حتی تا کنی آنسين در محور فرورفتگی لرستان شده 

است. در تنگ گرو در کبير کوه لرستان، مارن های اليه 

نازک پيريت دار، حاوی ۲‐۱ درصد ماده آلی است. در اين 

محل ماده آلي، پختگی مرحله نفت زايی را به دست آورده 

است. رخساره گرو به طرف شمال شرق دزفول و به طرف 

مسجد سليمان و گچساران نيز گسترش دارد. در حين نئو 

کومين پايانی و آپتين آغازين، گسترش گرو تا فارس ادامه 

يافته است که در منطقه فارس به نام سازند گدوان شناخته 

شده و فقط به صورت محلی غنی از ماده آلی است [۸].

محل نمونه برداری 
مقطع کوه سفيد در ۸۰ کيلومتری جنوب شرقی کرمانشاه و مرز                                                                                                      

                                                                                                                            N: 34o 02′ 28″ استان لرستان‐کرمانشاه با مختصات جغرافيايی

و E: 48o 26′ 27″ در کنار رودخانه سيمره و در حاشيه 

شرقي کوه سفيد واقع شده است (شکل۱). سازند گرو 

در اين مقطع حدود ۴۱۰ متر ضخامت دارد. آهک های 

ضخيم اليه سازند سـروک در اين مقطع، سازند گـرو را 

پوشانده است. محل اتصال گرو و سروک با يک اليه آهکی 

ضخيم شروع شده و پس از آن آهک های سياه رنگ اليه 

نازک و ورقه ای چين خورده قرار دارند. اين آهک ها دارای 

چرت های نودول دار سياه رنگ می باشند (شکل۲). از                                                                                                                                               

1. Lurestan Depression
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اين سازند ۷۹ نمونه به طور منظم و به فاصله هر ۵ متر، يک 

نمونه تهيه شد. سازند گرو در اين منطقه در اثر گسل بر 

روی سازند گورپی رانده شده است.

روش های مورد استفاده 
برای بررسی رسوبات سازند گرو طبق روش های متداول 

ژئوشيميايی و مطالعه سنگ منشأ، ابتدا نمونه ها به روش 

ارزيابی با استفاده از دستگاه "راک اِول۱" مورد ارزيابی قرار 

گرفت که روشی متداول در مراکز تحقيقاتی و شركت های 

نفتی و اكتشافی است. بـه نوشته محققين معروف ژئوشيمی 

از جمله "مگون" و "داو"، روش غربال گری، مفيدترين و 

مؤثرترين روش برای آزمايش تعداد زياد نمونه سطح 

شکل۱‐ موقعيت محل نمونه برداری در مقطع کوه سفيد

شکل۲‐ تصوير آهک های ضخيم اليه سازند سروک روی سازند گرو در منطقه کوه سفيد

سروك

گرو

االرضی و نمونه های خرده حفاری و مغزه های نفتی است 

که معموًال با انعکاس ويترينيت تکميل می شود [۹]. در اين 

روش مقدار بسيار کمی از هر نمونه که معرف کل نمونه 

است پودر شده و پس از توزين، تنظيم و کاليبره کردن 

دستگاه راک اِول، مورد ارزيابی قرار می گيرند. حدود ۸۰ 

نمونه به وسيله پيروليز راک اِول مورد بررسي قرار گرفتند 

که بخشی از نتايج اين ارزيابی در جدول ۱ مشاهده می شود. 

شکل۳ نوع کروژن و ميزان پختگی برای چند نمونه را که 

آزمايش های تفصيلی روی آنها انجام شده، نشان می دهد. 

شکل ۴، نتايج پيروليز كل نمونه ها است.

     در نمودار سمت چپ شکلTmax ،۴ از سر سازند به                                                                                                                                               

1. Rock Eval 
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جدول۱‐ نتايج ارزيابی راک اِول بخشی از نمونه های سازند گرو در مقطع کوه سفيد

نمونه
S1

mg HC1/g Roc2
S2

mg HC/g RocTPI3Tmax
ºC

PC4

Wt%
RC5

Wt%
TOC6

Wt%
HI7

mg HC/g TOC
OI8

mg CO2/g TOC

KT-01۰/۱۰/۱۸۰/۳۶۴۴۰۰/۰۲٠٠/٠٢٩٠۳۵

KT-02۰/۳۰/۲۱۰/۵۹۴۷۲۰/۰۴۰/۴۰/۴۴۴۸٠

KT-03۰/۲۶۰/۳۴۰/۴۳۴۷۱۰/۰۵٠/٨٩۰/۹۴۳۶۳۶
KT-04۰/۳۵۰/۳۱۰/۵۳۴۶۳۰/۰۵۰/۵۶۰/۶۱۵۱٣١

KT-05۰/۴۲۰/۴۲۰/۵۰۴۳۴۰/۰۷۰/۵۱۰/۵۸٧٢۶۲

KT-06۰/۲۲۰/۲۸۰/۴۴۴۵۱۰/۰۴۰/۵۹۰/۶۳۴۴٨١
KT-07۰/۲۳۰/۲۴۰/۴۹۴۵۵۰/۰۴۰/۵۷۰/۶۱٣٩۴۱
KT-08۰/۲۴۰/۱۸۰/۵۷۴۵۴۰/۰۲۰/۶۵۰/۶۸٢٦۳۵
KT-09۰/۲۷۰/۲۶۰/۵۱۴۶۳۰/۰۴٠/٧٧٠/٨١٣٢۱۶
KT-10۰/۳۰۰/۲۸۰/۵۲۴۶۴۰/۰۵۰/۶۳۰/۶۸۴۱٣٢

KT-11۰/۲۱۰/۱۹۰/۵۲۴۶۱۰/۰۳۰/۶۷٠/٧٠٢٧۲۶

KT-12۰/۱۹۰/۱۵۰/۵۶۴۶۳۰/۰۳۰/۵۳۰/۵۶٢٧٢٠
KT-13۰/۲۴۰/۲۱۰/۵۳۴۶۱۰/۰۴۰/۶۹٠/٧٣٢٩۱۴
KT-14۰/۲۱۰/۲۳۰/۴۸۴۶۱۰/۰۴٠/٧٧٠/٨١٢٨١٢

KT-15۰/۲۰۰/۲۷۰/۴۳۴۸۵۰/۰۴۰/۸۵٠/٨٩٣٠٢٢
KT-16۰/۲۷۰/۳۰۰/۴۷۴۶۴۰/۰۵٠/٨٩۰/۹۴٣٢۱۵
KT-17۰/۲۳۰/۲۶۰/۴۷۴۸۲۰/۰۴۰/۷۵٠/٧٩٣٣٢٢
KT-18۰/۲۴/۲۰۰/۵۵۴۶۱۰/۰۴۰/۶۰۰/۶۴٣١۲۵
KT-19۰/۲۱۰/۲۱۰/۵۰۴۶۰۰/۰۳۰/۶۹٠/٧٢٢٩١٩

KT-20۰/۲۱۰/۲۰۰/۵۱۴۶۰۰/۰۳٠٠/٠٣۶۶٠

KT-21۰/۲۰۰/۲۲۰/۴۸۴۵۳۰/۰۳٠/٧٠٠/٧٣٣٠۱۵
KT-22۰/۱۶۰/۱۷۰/۴۸۴۶۴۰/۰۳۰/۶۶۰/۶۹۲۵٢٣
KT-23۰/۱۶۰/۱۷۰/۴۸۴۶۴۰/۰۳۰/۵۵۰/۵۸٢٩١٩
KT-24۰/۱۶۰/۱۵۰/۵۲۴۶۵۰/۰۳۰/۶۵۰/۶۸٢٢٩
KT-25۰/۱۰۰/۰۷۰/۵۹۴۶۲۰/۰۱۰/۴۶۰/۴۷۱۵٢
KT-26۰/۱۵۰/۱۵۰/۵۰۴۶۴۰/۰۲۰/۶۸٠/٧٠٢١۱۶
KT-27۰/۲۱۰/۲۴۰/۴۷۴۷۰۰/۰۴٠/٧٨٠/٨٢٢٩١٢
KT-28۰/۲۱۰/۲۵۰/۴۶۴۷۴۰/۰۴۰/۷۶٠/٨٠٣١١٩

KT-29۰/۱۲۰/۱۲۰/۵۰۴۳۲۰/۰۲۰/۳۵٠/٣٧٣٢۳۵
KT-30۰/۲۰۰/۱۶۰/۵۶۴۷۴۰/۰۳۰/۴۸۰/۵۱٣١١٢
KT-31۰/۱۵۰/۰۸۰/۶۵۴۷۳۰/۰۳٠/٢٨٠/٣٠٢٧٢٣

KT-32۰/۱۲۰/۰۸۰/۶۰۴۶۷۰/۰۲٠/٣١٠/٣٣۲۴١١٨

KT-33۰/۱۱۰/۱۱۰/۵۰۴۷۸۰/۰۲٠/٣١٠/٣٣٣٣١٣٠

KT-34۰/۱۳۰/۱۱۰/۵۴۴۶۶۰/۰۲۰/۴۹۰/۵۱٢٢۲۴

KT-35۰/۲۴۰/۱۹۰/۵۶۴۷۳۰/۰۴۰/۵۶۰/۶۰٣٢٣٧

KT-36۰/۱۸۰/۱۳۰/۵۸۴۶۴۰/۰۳۰/۴۰۰/۴۳٣٠٣٣

KT-37۰/۲۰۰/۱۸۰/۵۳۴۶۳۰/۰۳۰/۵۶۰/۵۹٠/٣١٢٧

1. Hydro-Carbon (HC)                5. Residuable Carbon (RC)
2. Rock                                        6. Total Organic Carbon (TOC)
3. Total Production Index (TPI)  7. Hydrogen Index (HI)
4. Pyrolyzable Carbon (PC)        8. Oxygen Index (OI)
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شكل۳‐ نمودار تغييرات شاخص هيدروژن در مقابل Tmax برای نمونه های انتخاب شده از مقطع کوه سفيد

شکل۴‐ نمودارهای Tmax و شاخص توليد (PI) در برابر ضخامت سازند
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طرف پايين سازند روند افزايشی دارد. در نمودار سمت 

راست نيز روند افزايشی (PI) به مقدار بسيار کمتري را 

تأييد می کند. در ۱۰۰ متري پايين سازند، روندها در دو 

نمودار غيرعادی است که می تواند به علت وجود گسلی 

باشد که در قسمت های زيرين اين سازند وجود دارد كه در 

نقشه ستون چينه شناسی منطقه که توسط «هوالستراند» تهيه 

و به وسيله ستوده نيا تجديد نظر و در گزارش شماره ۱۱۲۱، 

مشخص و نوع گسل نيز رو رانده تعيين شده است [۱۰].                                                                                                                                            

                                                  

استخراج كروژن
ابتدا با استفاده از اسيد كلريدريك، كربنات ها را از بين 

مي بريم، سپس به وسيله اسيد فلوريدريك سيليكات ها را 

حل كرده و با استفاده از شناوري كروژن در مايع چگال 

و بهره گيري از سانتريفيوژ، كروژن را استخراج و پس از 

شستشو در آون خشك مي كنيم. از كروژن خشك شده 

قسمتي براي تهيه قرص و اساليد و بخشي براي تجزيه 

عنصري و تعيين درصد عناصر كربن، هيدروژن، اكسيژن و 

ازت استفاده مي شود.  

        همان طوركه در شكل ۵ مشاهده می شود، عمده كروژن از 

نوع III و مقدار كمتری احتماًال مربوط به نوع II كروژن باشد.                                                                                                                                            

     نمودار شكل ۶ نيز نشان دهنده كروژن برجا، غير منتقل 

شده و متعلق به همين چرخه رسوبي است.

شكل۵‐ نمودار شاخص هيدروژن در مقابل شاخص اكسيژن

(mg CO2/g TOC) شاخص اكسيژن
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شكل۶‐ نمودار S1 در مقابل TOC راك اِول

TOC (Wt%) كربن آلي كل  
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جدول۲‐ نتايج انعكاس ويترينيت (Ro %) نمونه های مقطع کوه سفيد

شماره نمونهرديف
 (%Ro) انعكاس ويترينيت

تعداد اندازه گيري
 ميانگين Ro % ماكزيمممينيمم

۱KT-3۰/۷۳۱/۲۱۰/۹۲۵۱۱

۲KT-9۰/۸۳۱/۷۲۱/۱۹۱۲

۳KT-16۰/۸۶۱/۲۵۱/۰۱۴

۴KT-21۰/۶۹۱/۱۹۰/۹۰۵

۵KT-28۰/۶۲۱/۲۰۰/۹۳۲۰

۶KT-36۰/۶۱۱/۲۹۰/۹۹۱۰

۷40 KT-۰/۹۱۱/۴۱۱/۱۴۱۱

۸KT- 41۰/۶۱۱/۲۷۰/۸۲۱۲

۹KT-51۰/۷۸۱/۳۱۱/۰۱۱۰

۱۰KT-55۰/۶۶۱/۴۱۰/۸۳۱۰

۱۱KT-65۰/۸۲۱/۱۹۱/۰۳۱۲

۱۲KT-75۰/۷۸۱/۴۵۱/۰۴۱۴

جدول۳‐ تجزيه عنصري كروژن و نسبت هاي هيدروژن به كربن و اكسيژن به كربن

C% H% N% OH/CO/C %شماره نمونهرديف

۱KT-3۸۶/۴۴۵/۱۲۱/۹۵۶/۴۷۰/۷۱۱۰/۰۵

۲KT-16۸۸/۴۷۴/۴۸۲/۱۹۴/۶۶۰/۶۱۰/۰۴

۳KT-28۸۶/۹۶۵/۰۵۱/۷۳۶/۲۵۰/۷۰۰/۰۵

۴KT-43۸۲/۳۹۶/۵۳۱/۱۹۹/۸۶۰/۹۵۰/۰۸

۵KT-64۸۲/۱۰۵/۱۱۱/۷۵۱۱/۰۲۰/۷۴۰/۱۰

۶KT-75۸۱/۸۹۴/۹۶۱/۹۲۱۱/۲۱۰/۷۲۰/۱۰

انعكاس ويترينيت
به منظور اندازه گيری انعكاس ويترينيت، كروژن (ماده آلی 

جامد) را از نمونه ها استخراج و از آن قرص مقطع ضخيم 

تهيه كرده و سطوح قرص ها به وسيله مواد سايش و پاليش 

دهنده از جمله کاربرندوم، خمير آلومينا، خمير الماسه و 

ماهوت، صيقل داده شدند. قرص های آماده شده پس از 

كاليبره كردن ميكروسكوپ، مورد مطالعه قرار گرفت و 

انعكاس ويترينيت Ro % آنها به روش ميانگين تصادفی۱ 

اندازه گيری شد كه نتايج آن در جدول ۲ مالحظه می شود.

تجزيه عنصری كروژن
كروژن به دست آمده از شش نمونه به وسيله دستگاه "لكو" 

آناليز عنصری شد و درصد عناصر N,O,H,C تعيين و 

نسبت های H/C و O/C محاسبه شد. جدول ۳، نتايج تجزيه 

عنصري را نشان می دهد.

بحث و بررسی
رسوباتی می توانند سنگ منشأ محسوب شوند كه دارای 

سه ويژگی باشند:

1. Mean Random Vitrinite Reflectance 
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الف) مقدار ماده آلی كافی

ب) نوع ماده آلی با كيفيت 

ج) پختگی مناسب ماده آلی  

هركدام از اين سه عامل بايستی در حد مناسبی باشد تا آن 

رسوبات يا سازند را بتوان سنگ منشأ محسوب كرد.

  حداقل مقدار ماده آلی برای سنگ منشأ بودن را 

ژئوشيميست ها از جمله هانت، تيسوت و ولته برای 

كربنات ها ۰/۳ درصد و برای شيل ها ۰/۵ درصد ذكر 

كرده اند [۱۱و۱۲]. با توجه به مقدار درصد TOC، اكثر 

نمونه های مورد بررسی دارای حداقل ماده آلی هستند.

پختگی مواد آلی
با توجه به اين كه Tmax راك ِاول می تواند تحت تأثير 

برخی از عوامل مثل باال بودن ميزان گوگرد يا پايين بودن 

ميزان S2 و يا دولوميتی بودن سنگ قرار گرفته و از دقت 

آن کاسته شود [۱۱]، معموًال از شاخص ديگری نيز برای 

تعيين مرحله پختگی يا بلوغ استفاده می شود. در اين مطالعه 

از انعكاس ويترينيت براي شناسايی ميزان پختگی استفاده 

شده است. بسياری از ژئوشيميست ها اعتقاد دارند كه 

انعكاس ويترينيت بهترين شاخص تعيين پختگی است. به 

نظر“موكو پاديا“، انعكاس ويترينيت مهم ترين پارامتر تعيين 

بلوغ است و اغلب به عنوان ژئو ترمومتر دوره های گذشته 

زمين شناسی از آن ياد می شود [۱۳و۱۴]. 

در اين مطالعه، ۱۲ نمونه از سازند گرو در مقطع کوه سفيد با 

ميكروسكوپ انعكاسی مورد بررسی قرار گرفت و انعكاس 

ويترينيت آنها اندازه گيری شد. همان طوركه در جدول ۲ 

مالحظه می شود انعكاس اندازه گيری شده برای نمونه های 

شكل۷‐ نمونه ها در مقطع کوه سفيد روي نمودار ون كرولن

اين مقطع بين ۰/۸۲ الی ۱/۱۰ درصد است كه از نظر 

پختگی تقريبًا مرحله اوج توليد (بيشترين نفت زايی) است. 

از نظـر تعيين نوع كروژن عالوه بر آن كه نمودار تغييرات 

Tmax در مقابل شاخص هيدروژن (HI) برای نتايج "راك 

اِول" ترسيم شده است (شکل۲)، از نتايج تجزيه عنصری 

نيز استفاده شده و با محاسبه نسبت های اتمی هيدروژن به 

كربن و اكسيژن به كربن (جدول۳)، اين مقادير بر روی 

نمودار "ون كرولن" نيز رسم شده است (شكل ۷).

           همان طوركه در شكل ۷ مشاهده می شود وضعيت نمونه ها                                                                                     

بيشتر در محدوده كروژن نوع III و II قرار گرفته اند. مرحله 

پختگی را نيز می توان با توجه به اين كه در گلوگاه نمودار 

قرار دارند به استناد شكل ترسيم شده توسط "هانت" و 

"دوراند" محدوده پنجره نفت زايی دانست [۱۵]. بسياری از 

 III كمتر از ۱ را به كروژن نوع H/C ژئوشيميست ها نسبت

نسبت داده اند [۱۱].

نتيجه گيري
در بررسی نمونه های سازند گرو در منطقه کوه سفيد 

كرمانشاه، با توجه به ليتولوژی آهكی شيلی سازند مذكور، 

در اين مقطع نتايج ارزيابی راك اِول  نشان دهنده وجود 

حداقل مقدار ماده آلی الزم برای سنگ منشأ می باشد. ماده آلی 

نمونه ها نيز از نظر كسب پختگی و بلوغ در پنجره نفت زايی 

قرار دارند (Ro <۱% > ۰/۸۵)، چون ماده آلی از نوع III و 

II است (به ترتيب دارای ماهيت گاززايی و نفت زايی)،                                                                                                                                           

سازند گرو در اين منطقه را می توان سنگ منشأ متوسط تا 

ضعيف مولد گاز و تا حدودی نفت دانست. ممكن است                                                                                                                                              

O/C

۲/۰۰

H/C

۰/۰۰

۰/۴۰

۰/۸۰

۱/۲۰

۱/۶۰

۰/۳۰۰/۲۰۰/۱۰۰/۰۰
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مناطق ديگری از غرب از نظر نوع ماده آلی كيفيت 

مناسب تری داشته و سنگ منشأ نفتی بهتری باشند که نياز 

به بررسی و نمونه گيری و مطالعه بيشتری دارد. اگر چه 

اين رسوبات از نظر مقدار ماده آلی غنی نيستند، ليكن با 

توجه به ضخامت زياد سازند گرو در اين منطقه، می تواند 

منشأ مقدار قابل توجهی هيدروکربن باشد.

تشكر و قدرداني
بدينوسيله از مهندس محمد معين پور و مهندس مرتضی 

اللهياری و مهندس منوچهر دريابنده كه در شناسايی مقطع 

و نمونه گيری از آن همكاری نموده اند، تشكر می شود. 
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