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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 118 / آذر ماه 1393

مقدمه
یک��ي از کاربرده��اي عل��م ژئوش��یمي نف��ت، ارزیاب��ي پتانس��یل 
هیدروکربن زایي سازندهاست که در آن مواد  آلي موجود در سنگ هاي 
رس��وبي طي فرآیند پیرولیز آنالیز مي شوند. پیرولیز راک-ایول به عنوان 
یک روش اس��تاندارد پیرولیز به گستردگي در صنعت نفت استفاده شده 
اس��ت ]8[. این روش اطالعات با ارزشي در خصوص میزان کربن آلي 
کل )TOC(، نوع ماده ي  آلي، پتانس��یل بالق��وه و بالفعل، بلوغ حرارتي 
ماده ي آلي و همچنین مهاجرت هیدروکربن از س��نگ منش��اء را ارائه 
مي کند ]9[ که به کمک آنها می توان سه مرحله ي اصلی ارزیابی سنگ 
منش��اء )تعیین مقدار، ن��وع و بلوغ حرارتی ماده ي آل��ی( را تعیین کرد 
]11و10[. از جمله مش��کالت این روش جذب مقداري از هیدروکربن 
آزاد ش��ده در حین آنالیز توس��ط ماتریکس )عمدتاً کاني هاي رس��ي( 
س��نگ است که در نتیجه ي آن پتانسیل نمونه ي مورد آزمایش کمتر از 

مقدار واقعي تخمین زده مي شود ]23[.
سازندهای کژدمی و پابده به عنوان سنگ منشاءهای اصلی حوضه ي 
زاگرس محسوب می ش��وند ]12[. بنابراین اغلب مطالعات ژئوشیمیایی 
روی این سازندها صورت گرفته؛ این در حالی است که اطالعات کمی 

از س��ازند گدوان در دس��ترس اس��ت ]15و14و13و5[. بیشینه ي مقدار 
TOC س��ازندهای کژدمی و گ��دوان در فروافتادگی دزفول به س��مت 
جنوب شرقی حوضه کاهش می یابد ]14[. در میدان نفتی کوه موند واقع 
در جنوب غرب ایران سازندهای کژدمی و گدوان نابالغ ارزیابی شده اند 
]15[. این در حالی است که سازند کژدمی در فروافتادگی دزفول حاوي 
مقادی��ر قابل مالحظه ای  TOC بوده و به دلیل اینکه به مرحله ي نفت زایی 
رس��یده به عنوان مؤثرترین سنگ منش��اء حوضه ي زاگرس مطرح است 
]14[. س��ازندهای کژدمی و گدوان از س��ازندهای مادر محتمل میدان 
آزادگان هس��تند که مطالعات کمي با هدف ارزیابی این سازندها انجام 
ش��ده اس��ت. از این میان می توان به مطالعه ي علیزاده و همکاران اشاره 

کرد ]3و2[.
هدف مطالع��ه ي حاضر ارزیابی ژئوش��یمیایی س��ازندهای کژدمی 
و گدوان در میدان نفتی آزادگان واقع در دش��ت آبادان اس��ت. برای 
نی��ل به این هدف از داده های حاص��ل از پیرولیز راک-ایول، انعکاس 
ویترینای��ت و نمودارهای چاه پیمایی جهت ارزیابی کمی، کیفی، بلوغ 
حرارتی و بررس��ی اثر جذب ماتریکس معدنی این س��ازندها استفاده 

شده است.

ارزیابيپتانسیلسنگمنشاء،تغییراترخسارهيآلیواثرجذبماتریكس
معدنیسازندهايکژدميوگدواندرمیداننفتيآزادگان

دانشگاهشهیدچمراناهواز بهرامعلیزاده*،وحیدبلندي1
دانشگاهتبریز عليکدخدایي2

مدیریتاکتشافشرکتملينفتایران مهرابرشیدي3

هدف این مطالعه ارزیابی ژئوشیمیایی سازندهای کژدمی و گدوان در میدان نفتی آزادگان است. این ارزیابی از طریق پیرولیز راک- ایول و ارزیابی بلوغ حرارتی با کمک 
روش انعکاس ویترینایت تعیین شد. همچنین جهت تعیین نوع کانی رسی سازندهای کژدمی وگدوان از نمودار چاه پیمایي )NGS (Th vs. K استفاده شد که نتایج، حاکی 
از حضور غالب مونتموریلونیت و ایلیت بود. در اکثر موارد بخشي از هیدروکربن آزاد شده در طول پیرولیز توسط کاني هاي رسي موجود جذب شده )اثر ماتریکس معدني( 
و از نمونه خارج نمي گردد. در نتیجه پتانسیل نمونه ي مورد آزمایش کمتر از مقدار واقعي برآورد مي شود. نتایج نشان می دهد که مقدار S2 جذب شده توسط ماتریس سنگ 
براي سازندهاي کژدمي و گدوان به ترتیب  1/7 و )mg HC/g rock( 1/1 مي باشد. رسم نمودار تغییرات S1+S2 در برابر TOC، پتانسیل هیدروکربن زایي متوسط تا بسیار 
خوب را براي سازند کژدمي و پتانسیل هیدروکربن زایي متوسط تا خوب را براي سازند گدوان نشان مي دهد. نمودار ون کرولن رسم شده براي نمونه هاي مورد مطالعه نشان 
 B مشخص مي شوند. نوع رخساره ي آلي تعیین شده توسط نمودار جونز برای سازند کژدمي II/III-و مخلوط کروژن نوع II-داد که سازند کژدمي و گدوان با کروژن نوع
و BC، و برای سازند گدوان BC و C است. نتایج داده هاي انعکاس ویترینایت سازندهاي کژدمي و گدوان نشان گر قرارگیري کروژن نوع-II در محدوده ي زایش نفت 
و کروژن نوع-III در محدوده ي اوایل زایش نفت مي باشد. در نهایت با توجه به نتایج حاصل مي توان عنوان کرد که سازندهای کژدمی و گدوان پتانسیل هیدروکربن زایی 

دارند و با توجه به داده هاي انعکاس ویترینایت به نفت زایي نیز رسیده اند.
پیرولیز راک-ایول، اثر ماتریکس معدني، NGS، کاني رسي، انعکاس ویترینایت، میدان نفتي آزادگان
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مقاالت علمي - پژوهشی

1-زمینشناسيوجایگاهساختاريمنطقهيموردمطالعه
تاقدیس آزادگان در ناحیه ي دش��ت آب��ادان حوضه ي زاگرس واقع 
شده است )شکل-1(. این میدان که به موازات میدان نفتی مجنون عراق 
قرار دارد در 1999 میالدی توس��ط مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت 
ایران کش��ف ش��د. میدان آزادگان تاقدیسی کش��یده و متقارن با شیب 
یال های مالیم اس��ت. این س��اختمان ژئوفیزیکی در س��طح زمین فاقد 
برونزد بوده و توس��ط آبرفت هاي عهد حاضر پوش��یده ش��ده است. در 
این میدان چهار الیه ي سروک، بخش زیرین کژدمی، گدوان و فهلیان 
به عنوان مخازن قابل بهره برداری ش��ناخته شده و با حفر چاه شماره ي-7 
ای��ن میدان، س��ازندهای نفت��ی ایالم و الی��ه ي ماسه س��نگی آزادگ�ان 
)بورگ�ان( نیز ح���اوی نفت قابل تولید ارزی�ابی ش��ده اند. نزدیک ترین 
میادین این ناحیه به میدان آزادگان، میدان سوسنگرد در شمال، میادین 
دارخوین و یادآواران در جنوب ش��رق و میدان جفیر در ش��رق اس��ت. 
روند س��اختمان ش��مالي-جنوبی بوده و از روند س��اختمان های میادین 

شمال خلیج فارس و کشورهای عربي تبعیت مي کند ]7[.

2-روشمطالعه
در ای��ن مطالعه 20 نمون��ه از خرده هاي   حفاري س��ازندهاي  کژدمي 
 و گ��دوان مربوط به  چاه-A در میدان نفتي آزادگان توس��ط دس��تگاه 
راک-ایول ارزیابي ژئوشیمیائي شده است. پس از زدودن مواد افزودني 
به گل حفاري و تأثیرگذار بر نتایج و تیمار، نمونه ها پودر ش��ده و پس 
از هموژنی��زه کردن، مق��دار 75-50 میلي گرم آنها را در کپس��ول هاي 
مخصوص گذارده و تحت پیرولیز قرار مي دهند. نتایج حاصل از پیرولیز، 
در نمودارهاي استاندارد قرار داده شده و خصوصیات ژئوشیمیائي مواد 
آلي استخراج  و با تفسیر نمودارهاي حاصل، وضعیت سنگ هاي منشاء 
احتمالي در این میدان، به دقت مورد ارزیابي ژئوش��یمیایي قرار گرفت. 
همچنین برای بررس��ي بلوغ حرارتی، قرص های صیقلي جهت بررسي 

انعکاس ویترینایت تهیه و مطالعه گردید.

3-بحثوبررسي
به  منظ��ور اطمینان از آغش��تگي یا عدم آغش��تگي نمونه ه��ا به مواد 
هیدروکربن��ي از نمودار S1 در مقابل TOC اس��تفاده ش��د. مقادیر زیاد  
S1 در براب��ر مقادی��ر ک��م TOC نش��ان دهنده ي آغش��تگي نمونه ها در 

نمودار اس��ت ]16[. نمودار نش��ان می دهد که هیدروکربن های موجود 
همگی برجا بوده و مي توان از این نمونه ها جهت ارزیابي ژئوش��یمیایي 

سازندهاي مورد نظر استفاده کرد )شکل-2(.
یک��ي از مش��کالت پیرولیز با دس��تگاه راک-ایول، اث��ر ماتریکس 
معدني اس��ت که باع��ث کاهش مقادی��ر HI و افزای��ش مقادیرOI در 
س��نگ هاي فقیر از موادآلي مي شود. اس��پیتاله و همکاران، خاطر نشان 
کردند که پیرولیز برخي س��نگ ها با مقادیر TOC کم، مقادیر HI بسیار 
کمي در مقایس��ه با پیرولیز کروژن جدا ش��ده از همان نمونه را نش��ان 
مي دهد. آزمایش هاي آنها نش��ان داد که این تفاوت ناشي از باقي ماندن 
هیدروکربن هایي با وزن مولکولي زیاد در ماتریکس سنگ است که تا 
زماني که کراکینگ ثانویه رخ ندهد از آن جدا نمي شوند ]17[. همچنین 
اس��پیتاله و همکاران دریافتند که کاني هاي فعال سطحي مثل اسمکتیت 
و ایلی��ت باعث بیش��ترین کاهش در مقادیر HI ب��وده و کاني هایي مثل 
ژیپس و کلسیت کمترین تأثیر را در این زمینه دارند. مقدار HI در آنالیز 
نمونه هاي س��نگي به این دلیل کاهش مي یابد که بخشي از نفت حاصل 
از شکست حرارتي کروژن )S2(، توسط سطوح کاني هاي رسي جذب 
ش��ده و باید در دماهاي بیشتر متحمل کراکینگ ثانویه اي شوند تا نفت 
جذب  شده توس��ط آنها به صورت گاز یا پیروبیتومین درآید. در نتیجه 
بخشي از کربن موجود در پیک S2، هرگز سنگ را ترک نخواهد کرد.

ماتریکس س��نگ مقداري از هیدروکربن آزاد ش��ده طي پیرولیز را 
ج��ذب مي کند که کاني هاي ترکیبات رس��ي عام��ل اصلي این جذب 
هس��تند. نوع کانی رس��ي در میزان جذب مؤثر است. به همین دلیل نوع 
کانی رسی موجود در س��ازندهای کژدمی و گدوان مورد بررسی قرار 
گرفت. در مواردي که امکان دسترس��ي مس��تقیم ب��ه نمونه هاي مدنظر 

1   موقعیت جغرافیایي میدان نفتي آزادگان

سروك، بخش  يدر اين ميدان چهار اليههاي عهد حاظر پوشيده شده است. بوده و توسط آبرفتفاقد برونزد 
اين  7- يبرداري شناخته شده و با حفر چاه شمارهبهرهعنوان مخازن قابلزيرين كژدمي، گدوان و فهليان به

توليد ارزيـابي نفت قابلسنگي آزادگـان (بورگـان) نيز حـاوي ماسه يهاي نفتي ايالم و اليهميدان، سازند
شمال، ميادين دارخوين و ترين ميادين اين ناحيه به ميدان آزادگان، ميدان سوسنگرد در نزديك .انددهش
جنوبي بوده و از روند - ان شماليمشرق و ميدان جفير در شرق است. روند ساختآواران در جنوبياد

  .]7[كند بعيت ميهاي ميادين شمال خليج فارس و كشورهاي عربي تساختمان
 

  
  آزادگان ينفت دانموقعيت جغرافيايي مي - 1شكل

  
 روش مطالعه -2

در ميدان نفتي  A-چاه كژدمي و گدوان مربوط بهحفاري سازندهاي هاي نمونه از خرده 20در اين مطالعه 
حفاري و  گل. پس از زدودن مواد افزودني به شده استارزيابي ژئوشيميائي ايول -توسط دستگاه راكآزادگان 

در را آنها گرم ميلي 50- 75، مقدار دنكرزه و پس از هموژني شده ها پودرثيرگذار بر نتايج و تيمار، نمونهأت
نتايج حاصل از پيروليز، در نمودارهاي استاندارد قرار . دهندميو تحت پيروليز قرار  گذاردههاي مخصوص كپسول

هاي منشاء ، وضعيت سنگحاصلي و با تفسير نمودارها استخراجداده شده و خصوصيات ژئوشيميائي مواد آلي 
 ،همچنين براي بررسي بلوغ حرارتي. قرار گرفت ارزيابي ژئوشيمياييمورد دقت به ،در اين ميداناحتمالي 

 يد.انعكاس ويترينايت تهيه و مطالعه گرد بررسي جهت صيقلي هايقرص

2    تعیین هیدروكربن های برجا و دگرجا در میدان نفتی آزادگان ]16[

  
  يبررس و بحث -3
 استفاده TOC در مقابل 1S از نمودار به مواد هيدروكربني هانمونه آغشتگييا عدم  آغشتگي منظور اطمينان ازبه

نشان  نمودار .]16[ است داردر نموها نمونه آغشتگي يدهندهنشان TOC كممقادير  در برابر 1S زيادمقادير  .شد
ژئوشيميايي  ارزيابيها جهت وان از اين نمونهتمي هاي موجود همگي برجا بوده ودهد كه هيدروكربنمي

  .)2- (شكل كردسازندهاي مورد نظر استفاده 
  

  
  ]16[هاي برجا و دگرجا در ميدان نفتي آزادگان هيدروكربن نييتع -2شكل 

  
و  HIر ياست كه باعث كاهش مقاد يكس معدنيول، اثر ماتريا-دستگاه راك باز يرولياز مشكالت پ يكي
ز يرولينشان كردند كه پ ، خاطرتاله و همكارانيشود. اسپيم يموادآلر از يفق يهاسنگ درOI ر يش مقاديافزا
 ز كروژن جدا شده از همان نمونهيروليسه با پيدر مقا كميار يبس HIر ي، مقادكم TOCر يها با مقادسنگ يبرخ

 يبا وزن ملكول ييهادروكربنيماندن هياز باق ين تفاوت ناشيآنها نشان داد كه ا هايشيدهد. آزماينشان م را
ن يهمچن .]17[ شونديه رخ ندهد از آن جدا نمينگ ثانويكه كراك يكس سنگ است كه تا زمانيدر ماتر زياد
ر ين كاهش در مقاديشتريت باعث بيليت و اياسمكت مثل يفعال سطح يهايافتند كه كانيتاله و همكاران درياسپ
HI مقدار  .نه دارندين زميرا در ا ريثأن تيت كمتريپس و كلسيژ مثل ييهايو كان بودهHI يهاز نمونهيدر آنال 
، توسط سطوح )2S(كروژن  يحرارت از شكستحاصل از نفت  يابد كه بخشييكاهش م ه اين دليلب يسنگ
شده توسط  تا نفت جذب شوند ياهينگ ثانويكراك متحمل بيشتردر دماهاي د يو باشده جذب  يرس يهايكان
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 NGS ژرف��اي مربوطه مقدور نیس��ت با اس��تفاده از نم��ودار چاه پیمایي
مي ت��وان نوع کاني رس��ي را تعیین ک��رد ]1[. نمودار توری��م در مقابل 
پتاسیم مي تواند در تعیین نوع کاني رسي به کار گرفته شود ]18[. از این 
رو داده هاي چاه پیمایي NGS مربوط به س��ازندهاي مدنظر روي نمودار 
توریم مقابل پتاس��یم رسم گردید و اکثریت کاني هاي رسي موجود در 
این س��ازندها مونتموریلونیت و ایلیت تش��خیص داده شد )شکل-3(. با 
توجه به آنکه حضور این کاني هاي فعال سطحي سبب بیشترین کاهش 
مقادیر HI هستند انتظار مي رود ماتریکس معدني در جذب هیدروکربن 
اثر گذاش��ته باشد. بنابراین تأثیر ماتریکس معدني بر جذب هیدروکربن 

در این سازندها مورد بررسي قرار گرفت.
با توج��ه به جدای��ش ترکی��ب س��اختماني خانواده ی کاني رس��ي 
اس��مکتیت از خان��واده ي ایلیت و تفاوت ویژگي ه��اي این دو خانواده 
به خص��وص در عامل CEC، به نظر مي رس��د تبدالت س��طحي این دو 
خانواده نیز متفاوت باشد. از طرفي مینرالوژي خانواده ي کاني هاي رسي 
و ژئوترمومت��ري آن در انطباق با زون ه��اي متفاوت زایش هیدروکربن 
اس��ت که با حضور هم سهم دو خانواده ي اس��مکتیت و ایلیت در یک 
سنگ منشاء با بلوغ حرارتي مناسب چندان منطقي به نظر نمي رسد. البته 
 Mix Layers( شکل-3 نیز مبین حضور چشم گیر خانواده ي اسمکتیت
و مونتموریلونیت( است که مي تواند شاهدي بر قرارگیري سنگ منشاء 

در زون زایش هیدروکربن )احتماالً Oil Zone( باشد.
تأثیر ماتریک��س مي تواند عامل S2 حاصل از پیرولیز را به میزان کمي 
کاهش دهد و در نتیجه کاهش اندیس هیدروژن س��بب کاهش کیفیت 
سنگ منش��أ خواهد ش��د. نمودار S2 در مقابل TOC را می توان جهت 
تعیین تأثیر ماتریکس معدني و نوع ماده ی  آلي اس��تفاده کرد ]21و20[. 
ب��ا توجه به اینکه حتي مقادیر بس��یار اندک مواد  آل��ي نیز طي پیرولیز، 
هیدروکربن تولید مي کنند در نمودار S2 در مقابل TOC خط رگرسیون 
باید از مبدأ عبور کند. اما در عمل خط رگرسیون در نمودار S2 در مقابل 
TOC روي محور TOC عرض از مبدأ مثبت دارد. این جابه جایي مبدأ، 

حاصل تأثیر کربن آلي خنثي و تأثیر ماتریکس طي پیرولیز اس��ت ]21[. 
محل تقاطع خط رگرس��یون با محورTOC در واقع نشان دهنده ی مقدار 
کربن آلي اس��ت و در اصطالح کربن خنث��ي، کربن مرده یا کربن آلي 
باقیمانده نامیده مي ش��ود که ناشي از عدم حضور هیدروژن کافي براي 
ترکیب با کربن و تولید هیدروکربن اس��ت. با افزایش تجزیه ی ماده ی 
آلي در بلوغ حرارتي زیاد، مقدار کربن خنثي افزایش مي یابد. این مسأله 
مي تواند ناش��ي از واکنش هاي آروماتیکي ش��دن و چگالش یا حاصل 
کراکینگ ثانویه ی ترکیبات نفتي غني از کربن به گاز باشد ]21[. کاتز 
و اسپیتاله نشان دادند که ماتریکس سنگ مقداري از هیدروکربن آزاد 
ش��ده طي پیرولیز را جذب مي کن��د ]23[. رس، عامل اصلي این جذب 
است و انتظار مي رود که در یک مقدار یکسان، ماده ی آلي، ماتریکس 
کربناته ی هیدروکربن بیش��تري را در مقایسه با ماتریکس آرژیلي تولید 
کن��د. اثر ماتریکس به صورت عرض از مب��دأ مثبت روي نمودار S2 در 
مقابل TOC نش��ان داده مي ش��ود. البته از تقاطع مح��ور S2 نیز مي توان 
موقعیت مقدار هیدروکربن جذب ش��ده ))S2)adsorbed( را نشان داد 
]21[. طب��ق معادله ی-1 مي توان این مقدار را به مقدار کربن آلي جذب 
شده توس��ط ماتریکس ))TOC(adsorbed( تبدیل کرده و در تصحیح  

TOCحاصل از آنالیز به کار برد ]24[.
αTOC(adsorbed) =S2)adsorbed(*                                       )1( 
TOC=aS2+b                                                                        )2(
a=TOC/S2=100/HI                                                              )3(

α: عامل اس��توکیومتري است که تیس��وت و ولته در 1984 با استفاده 
از آنالیزهاي عنصري، مقدار میانگین آنرا 0/084 عنوان کرده اند ]24[.

b: محل تقاطع خط رگرسیون با محور TOC که در واقع نشان دهنده ی 
مقدار کربن آلي است که در اصطالح کربن خنثي، کربن مرده یا کربن 

آلي باقیمانده نامیده مي شود.

3   داده هاي  NGSســازندهاي كژدمي و گدوان رســم شده در نمودار  
Th/Kجهت تعیین نوع كاني هاي رسي ]19[

  
 يهاين نوع كانييجهت تعTh/K نمودار شده در  مرسگدوان  و يكژدم يسازندهاNGS  يهاداده-3شكل 

  ]19[ يرس
  
س يجه كاهش انديو در نت كاهش دهدميزان كمي بهرا ز يروليحاصل از پ 2S عاملتواند يكس ميماتر ريتأث

ر ين تأثييتع توان جهترا مي TOCدر مقابل  2S نمودار .خواهد شدت سنگ منشأ يفيكاهش ك سببدروژن يه
آلي  توجه به اينكه حتي مقادير بسيار اندك مواد با .]20و21[ كرداستفاده  يآل ينوع ماده كس معدني ويماتر

خط رگرسيون بايد از مبدأ عبور كند.  TOCدر مقابل  2S كنند در نمودارهيدروكربن توليد مي ،نيز طي پيروليز
 د. ايندارعرض از مبدأ مثبت  TOCروي محور  TOCدر مقابل  2Sاما در عمل خط رگرسيون در نمودار 

محل تقاطع خط . ]21[ استز يروليپ يكس طير ماتريثأو ت يخنث ير كربن آليأث، حاصل تأمبد ييجاجابه
كربن خنثي، كربن مرده يا  در اصطالح ومقدار كربن آلي است  يدهندهواقع نشان درTOC رگرسيون با محور 

ناشي از عدم حضور هيدروژن كافي براي تركيب با كربن و توليد  كهشود كربن آلي باقيمانده ناميده مي
اين  .يابدمقدار كربن خنثي افزايش مي زياد،آلي در بلوغ حرارتي  يماده يهيدروكربن است. با افزايش تجزيه

تركيبات نفتي غني  يههاي آروماتيكي شدن و چگالش يا حاصل كراكينگ ثانويتواند ناشي از واكنشميله أمس
نشان دادند كه ماتريكس سنگ مقداري از هيدروكربن آزاد شده طي  كاتز و اسپيتاله .]21[از كربن به گاز باشد 
 يماده ،رود كه در يك مقدار يكسانميرس، عامل اصلي اين جذب است و انتظار  .]23[ ندكپيروليز را جذب مي

صورت . اثر ماتريكس بهكنديلي توليد ژتري را در مقايسه با ماتريكس آرهيدروكربن بيش يآلي، ماتريكس كربناته
 تواننيز مي 2S شود. البته از تقاطع محورنشان داده مي TOCدر مقابل  2S عرض از مبدأ مثبت روي نمودار

4    نمودار S2 در مقابل TOC نمونه هاي آنالیز شده براي تعیین میزان 
هیدروكربن جذب شده توسط ماتریکس معدني
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مقاالت علمي - پژوهشی

 S2  و TOCپ��س از انج��ام آنالیزه��ا و جم��ع آوري داده ها، مقادی��ر
نمونه هاي هر سازند در مقابل هم رسم می شود تا میزان تأثیر ماتریکس 

در این سازندها سنجیده شود )شکل-4(.
براي به دس��ت آوردن اثر ماتریکس مي توان روي نمودار S2 در مقابل 
TOC از تقاطع محور S2 اس��تفاده کرد ک��ه موقعیت تقاطع بیانگر مقدار 
هیدروکربن جذب ش��ده ))S2)adsorbed( اس��ت ]21[. شکل-4 نمودار 
S2 در مقاب��ل TOC نمونه هاي مورد مطالعه را نش��ان مي دهد که طبق آن 

هیدروکربن جذب شده برای سازندهای کژدمی و گدوان به ترتیب 1/7 
و 1/1 می باشد )شکل-4(. به نظر می رسد روند تأثیر قابل توجه ماتریکس 
سازندهای مورد مطالعه در محدوده ی میدان از شمال به جنوب با افزایش 
ناچیزی همراه اس��ت. همچنین طبق معادله ی-1 مي توان این مقادیر را به 
مقدار کربن آلي جذب شده توسط ماتریکس )TOC(adsorbed  تبدیل 
کرده و در تصحیح TOC کل به کار برد. با اس��تفاده از معادله ی-1 مقدار 
TOC جذب ش��ده توسط ماتریکس براي س��ازندهاي کژدمي و گدوان 

به ترتیب 0/15 و 0/1 درصد وزني محاسبه شد.
در تعیین پتانس��یل س��نگ براي تولید نفت و گاز باید س��ه عامل زیر 

مورد توجه قرار گیرد:
 کمیت یا پتانسیل تولید

 کیفیت یا نوع هیدروکربن هاي تولید شده
 بلوغ یا سطح دگرساني حرارتي سنگ با توجه به تولید نفت

جهت تعیین توان و پتانسیل هیدروکربن زایي سازندهاي مورد مطالعه 
از نمودار تغییرات S1+S2 در برابر TOC اس��تفاده مي ش��ود ]25[. رسم 
این نمودار براي نمونه هاي مورد مطالعه نش��ان مي دهد نمونه هاي سازند 
کژدمي با پراکندگي بیشتر و در محدوده ي متوسط تا بسیار خوب قرار 
دارند. سازند گدوان به لحاظ پتانس��یل هیدروکربن زایي در محدوده ي 
متوس��ط تا خوب قرار مي گیرد )ش��کل-5(. با توجه ب��ه مقادیر فراوان 
مواد آلي در س��ازند کژدمي، این س��ازند داراي پتانس��یل هیدروکربني 

  1   برخــي از مهم ترین داده های حاصل از پیرولیز راك-ایول 
نمونه  های سازند كژدمی و گدوان در میدان نفتی آزادگان

PIOIHITmaxS2S1

TOC

)wt %(

Depth

)m(Formation

0.0861714734284.590.430.973390Kazhdumi

0.0565155542311.040.661.993400Kazhdumi

0.0631715574312.730.280.493520Kazhdumi

0.091984654212.230.220.483554Kazhdumi

0.0942174494182.110.220.473564Kazhdumi

0.083652784308.380.763.013576Kazhdumi

0.0931082784285.870.62.113590Kazhdumi

0.0671292644343.770.271.433605Kazhdumi

0.1472262524293.280.691.33796Gadvan

0.1562622744242.060.380.753810Gadvan

0.2022583084243.080.780.993856Gadvan

0.1052043874162.560.30.663880Gadvan

0.1652522864112.030.40.713910Gadvan

0.1331912224262.020.310.913940Gadvan

0.2352882634222.610.80.993950Gadvan

0.1413092674191.950.320.734000Gadvan

0.1393382404161.610.260.674034Gadvan

0.1214202824191.810.250.644076Gadvan

0.1244043004141.830.260.614130Gadvan

0.2274163094162.040.60.664144Gadvan]25[ براي سازندهاي كژدمي و گدوان TOC در مقابل S2+S1 5   نمودار
 

  ]25[و گدوان  يكژدم يسازندها يبرا TOCدر مقابل  S1S+2نمودار  -5شكل 
  
كه  هاست. مطالعات نشان داد OIدر مقابل  HIاستفاده از نمودار  ،يآل ين نوع مادهييتع يهااز روش يكي

در نمودار  O/C يبا نسبت اتم )OI( ژنيو شاخص اكس H/C يباً با نسبت اتميتقر (HI)دروژن يشاخص ه
 -Modified Van) دهش تصحيحن كرولون نمودار( HIدر مقابل  OI مرس با. انطباق استكرولن قابلون

Krevelen Diagram، ر يتفسكرولن قابلنمودار ون يرو يز عنصريمشابه آنال يروشز بهيروليپ يهااغلب داده
د ندهينشان م )1-(جدول آزادگان يدان نفتيدر م گدوانو  يكژدم يسازندها يز شدهيآنال يهانمونه .هستند

 II-كروژن نوع ،يسازند كژدم يهانمونهكه  است II/IIIمخلوط  وII - نوع از ن سازندهايكه نوع كروژن در ا
 يسازندها رات نوع كروژن درييكه تغ كردن استنباط يتوان چنيم ).7و6-هايشكل(دهد يرا نشان م يشتريب

رات ييتوان تغيرسم نمودار جونز من سازندهاست كه با ير رخساره در ايياز تغ يناش احتماالً گدوانو  يكژدم
 گازيكروماتوگرافي آناليز روي نتايج حاصل از  انجام شدههاي بررسي. كردبررسي سازندها  را در اينرخساره 

كه در محيطي احيايي  را ايقاره-آلي با منشاء دريايي و دريايي يوجود ماده نيز و گدوان هاي كژدمينمونه
  ].6[كند تأييد مي اندنشست يافتهته
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مناسبي است که در صورت قرارگیري در شرایط مناسب بلوغ مي تواند 
به عنوان یکی از مهم ترین س��نگ های منش��اء احتمالي براي نفت میدان 

نفتي آزادگان درنظر گرفته شود ]3و2[.
یک��ي از روش هاي تعیین نوع ماده ي آلي، اس��تفاده از نمودار HI در 
مقابل OI است. مطالعات نشان داده که شاخص هیدروژن )HI( تقریباً با 
نسبت اتمي H/C و شاخص اکسیژن )OI( با نسبت اتمي O/C در نمودار 
ون کرولن قابل انطباق است. با رسم OI در مقابل HI )نمودار ون کرولن 
تصحیح شده )Modified Van- Krevelen Diagram، اغلب داده هاي 
پیرولیز به روشي مشابه آنالیز عنصري روي نمودار ون کرولن قابل تفسیر 
هستند. نمونه هاي آنالیز ش��ده ي سازندهاي کژدمي و گدوان در میدان 
نفت��ي آزادگان )ج��دول-1( نش��ان مي دهن��د که نوع ک��روژن در این 
سازندها از نوع-II و مخلوط II/III است که نمونه هاي سازند کژدمي، 
کروژن نوع-II بیش��تري را نش��ان مي دهد )ش��کل هاي-6و7(. مي توان 
چنین اس��تنباط کرد که تغییرات نوع کروژن در س��ازندهاي کژدمي و 
گدوان احتماالً ناش��ي از تغییر رخساره در این سازندهاست که با رسم 
نمودار جونز مي توان تغییرات رخس��اره را در این سازندها بررسي کرد. 
بررس��ی های انجام ش��ده روی نتایج حاصل از آنالی��ز کروماتوگرافی 
گازی نمونه ه��ای کژدم��ی و گدوان نی��ز وجود ماده ي آلی با منش��اء 
دریای��ی و دریایی-قاره ای را که در محیطی احیایی ته نشس��ت یافته اند 

تأیید می کند ]6[.
جون��ز روي نم��ودار HI در مقاب��ل OI، محیط هاي رس��وب گذاري 
مواد آلي را تعیی��ن کرد؛ به طوري که محیط هاي رس��وب گذاري مواد 
آلي با توجه به ش��اخص هیدروژن و نیز ش��اخص  اکس��یژن مواد آلي، 
از محیط ه��اي کام��اًل احیایي )با ش��اخص  باالي هیدروژن و ش��اخص 
پایی��ن اکس��یژن( تا محیط هاي  کاماًل اکس��یدان )با ش��اخص   هیدروژن 
کمت��ر از 100( طبقه بن��دي ش��ده اند ]26[. در این رابطه نم��ودار جونز 
براي س��ازندهاي کژدمي و گدوان رسم ش��ده است. همان گونه که در 
شکل مشاهده مي شود س��ازند کژدمي نشان دهنده ي  رخساره ي آلي از 

نوع B و BC اس��ت )ش��کل-8(. طبق نظر جونز ، این نوع رخساره هاي  
آل��ي در ارتباط با محیط هاي دریایي یا دریاچه اي نس��بتاً احیایي بوده و 
محیط هاي داراي مواد آلي دریایي و قاره اي و رس��وب گذاري س��ریع 
در شرایط نسبتاً اکس��یدان است ]26[. نمودار جونز براي سازند گدوان 
نش��ان دهنده ي رخس��اره هاي BC و C است )ش��کل-8(. بر اساس نظر 
جونز این نوع رخساره هاي  آلي در ارتباط با محیط هاي داراي مواد آلي 
دریایي و قاره اي و رس��وب گذاري سریع در شرایط نسبتاً اکسیدان بوده 
و محیط هایي با سرعت رسوب گذاري متوسط در شرایط احیایي است 
]26[. مي توان استنباط کرد که در سازندهاي کژدمي و گدوان تغییرات 

رخساره به چشم مي خورد.
بلوغ حرارتي س��ازندهاي کژدمي و گدوان بر اس��اس مقادیر شدت 
انعکاس ویترینایت )Ro%( ارزیابي شد. برای این منظور اندازه گیري ها 
روي س��ه قرص صیقلي از نمونه هایي با بیش��ترین محتواي TOC انجام 

گرفت. کروژن ها ساختار یکنواختی ندارند. 
از طرفی فراوانی نس��بی پیوندهای ش��یمیایی ب��ا قدرت های متفاوت 
بس��ته به نوع کروژن تغیی��ر می کند. فراوانی نس��بی پیوندهای ضعیف 
مانن��د پیونده��ای heteroatomic ک��ه ب��ه فراوانی در ک��روژن نوع-

II یاف��ت می ش��ود س��بب ورود ای��ن نوع ک��روژن تقریب��اً در مراحل 
اولی��ه ي فرآین��د بلوغ ب��ه پنجره ي نفت��ی مي گردد. از طرف��ی فراوانی 
نس��بی پیونده��ای مس��تحکم تر مانن��د پیون��د کربن-کربن ش��بکه ي 
آلیفاتیک��ی که بخ��ش عظیمی از ک��روژن نوع-I را تش��کیل می دهد 
موجب می ش��ود این نوع ک��روژن تقریباً در مراح��ل دیرتری از بلوغ 
حرارت��ی وارد پنج��ره ي نفتی گردد. ای��ن فرآین��د در مراحل اولیه ي 
 بل��وغ دارای تأثیر بیش��تری نس��بت ب��ه مراحل بلوغ حرارتی باالس��ت 
)ش��کل-9(. بر اساس تغییرات ش��دت انعکاس ویترینایت )جدول-2( 
و ن��وع کروژن، س��ازندهاي کژدم��ي و گدوان با ک��روژن نوع-II در 
مح��دوده ي زایش نف��ت و با کروژن ن��وع-III در مح��دوده ي اوایل 
زایش نف��ت قرار می گیرند. علیزاده و هم��کاران گزارش کرده اند که 

6   تعییــن نــوع ماده ي آلي با اســتفاده از نمــودار HI در مقابل OI در 
سازندهاي كژدمي و گدوان

  
  و گدوان يكژدم يدر سازندها OIدر مقابل  HIبا استفاده از نمودار  يآل ين نوع مادهييتع -6شكل 

  

  
  سازندهاي كژدمي و گدوان براي تعيين نوع مواد آلي موجود در 2Sدر مقابل  TOCنمودار  -7شكل 

  
 هايمحيط كهطوريهب كرد؛ تعيين را آلي مواد گذاريرسوب هايحيطم ،OIدر مقابل  HI نمودار روي جونز

 يياحيا كامالًهاي محيط از آلي، مواد اكسيژن شاخص نيز و هيدروژن شاخص به توجه با آلي مواد گذاريرسوب
 از كمتر هيدروژن شاخص با( اكسيدان كامالًهاي محيط تا) اكسيژن پايين شاخص و هيدروژن باالي شاخص با(
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7    نمــودار TOC در مقابــل S2 برای تعیین نوع مــواد آلی موجود در 
سازندهاي كژدمي و گدوان

  
  و گدوان يكژدم يدر سازندها OIدر مقابل  HIبا استفاده از نمودار  يآل ين نوع مادهييتع -6شكل 

  

  
  سازندهاي كژدمي و گدوان براي تعيين نوع مواد آلي موجود در 2Sدر مقابل  TOCنمودار  -7شكل 

  
 هايمحيط كهطوريهب كرد؛ تعيين را آلي مواد گذاريرسوب هايحيطم ،OIدر مقابل  HI نمودار روي جونز

 يياحيا كامالًهاي محيط از آلي، مواد اكسيژن شاخص نيز و هيدروژن شاخص به توجه با آلي مواد گذاريرسوب
 از كمتر هيدروژن شاخص با( اكسيدان كامالًهاي محيط تا) اكسيژن پايين شاخص و هيدروژن باالي شاخص با(

0

5

10

15

0 1 2 3 4 5 6

S2
 (m

g 
H

c/
gR

oc
k)

TOC (wt%)

Kazhdumi

Gadvan

Dry Gas Prone

Type lll
Gas Prone

Mixed Type ll-lll
Oil,Gas Prone

Type ll
Oil Prone

Type l
Oil Prone



52

مقاالت علمي - پژوهشی

این س��ازندها در میدان نفتی دارخوین نیز ب��ه مرحله ي نفت زایي وارد 
شده اند ]4[.

ویژگي ه��اي محدوده هاي مش��خص ش��ده عبارتن��د از: A- محیط 
دریاچه اي ش��دیداً احیای��ي، AB- محیط هاي دریای��ي پیش رونده ي 
 -BC ،محیط ه��اي دریایي ی��ا دریاچه اي نس��بتاً احیایي -B ،احیای��ي
محیط های��ی با م��واد آلي دریایي و قاره اي و رس��وب گذاري س��ریع 
در شرایط نس��بتاً اکس��یدان، C- محیط هایي با سرعت رسوب گذاري 
متوسط در ش��رایط احیایي، CD- محیط هاي عمیق در مجاورت نقاط 

کوه زایي ]26[.

نتیجهگیري
 بر اس��اس نمودار توریم در مقابل پتاس��یم، نوع کاني رس��ي غالب 
سازندهاي کژدمي و گدوان، کاني هاي فعال سطحي مونتموریلونیت و 

ایلیت است که سبب بیشترین کاهش در مقادیر HI مي شود.
 )S2 و TOC( اس��تفاده از داده هاي حاصل از پیرولی��ز راک-ایول 
جهت محاسبه ي میزان اثر ماتریکس معدني در جذب هیدروکربن هاي 
س��ازندهاي کژدمي و گدوان میدان آزادگان نشان مي دهد که به دلیل 

وجود ماتریکس رسي، اثر ماتریکس زیاد است. مقدار S2 جذب شده 
 )mg HC/g rock( براي س��ازندهاي کژدمي و گدوان به ترتیب 1/7 و
1/1 مي باش��د. همچنین میزان TOC جذب ش��ده در این چاه به ترتیب 
براي س��ازندهاي کژدمي و گدوان 0/15 و 0/1 درصد وزني محاس��به 

شد.
 رس��م نمودار تغییرات S1+S2 در برابر  TOC نشان مي دهد پتانسیل 
هیدروکربن زایي س��ازند کژدمي متوس��ط تا بس��یار خوب و پتانس��یل 

هیدروکربن زایي سازند گدوان متوسط تا خوب است.
 II/III و مخلوط II-نوع کروژن س��ازندهاي کژدمي و گدوان نوع 
مي باش��د. کروژن غالب س��ازند کژدمي نوع-II و براي سازند گدوان 

مخلوط II/III است.
 بر اساس نمودار جونز در سازندهاي کژدمي و گدوان رخساره هاي 
آليB ،  BC وC تعیین ش��د. بر اس��اس نتایج حاصل، س��ازند کژدمي 
در محدوده ي B و BC و س��ازند گ��دوان در محدوده ي BC و C قرار 

مي گیرند.
 بر اساس داده هاي انعکاس ویترینایت سازندهاي کژدمي و گدوان 
ب��ا کروژن نوع-II در محدوده ي زایش نف��ت و با کروژن نوع-III در 

محدوده ي اوایل زایش نفت واقع شده اند.

در نهای��ت مي ت��وان نتیجه گی��ری کرد که این دو س��ازند پتانس��یل 
هیدروکربن زای��ی قابل قبول��ي دارند و ب��ا توجه به داده ه��اي انعکاس 
ب��ه مرحل��ه ي نفت زای��ي  ویترینای��ت، س��ازند کژدم��ي و گ��دوان 
رس��یده اند. حضور چش��مگیر خانواده ي اس��مکتیت )Mix Layers و 
مونتموریلونیت( نیز مي تواند ش��اهدي بر قرارگیري س��نگ منشاء در 

زون زایش هیدروکربن )احتماالً Oil Zone( باشد.

8   نمودار تعیین رخســاره ي آلي با اســتفاده از نسبت تغییرات  HIدر 
برابر OI در سازندهاي كژدمي و گدوان

 
  گدوانو  يكژدم يدر سازندها OIبرابر  درHI آلي با استفاده از نسبت تغييرات  ينمودار تعيين رخساره-8شكل 

  
هاي دريايي محيط - ABاي شديداً احيايي، محيط درياچه - Aهاي مشخص شده عبارتند از: هاي محدودهويژگي
مواد آلي دريايي و  با يهايمحيط -BCاي نسبتاً احيايي، هاي دريايي يا درياچهمحيط -Bاحيايي،  يروندهپيش
گذاري متوسط در هايي با سرعت رسوبمحيط -Cگذاري سريع در شرايط نسبتاً اكسيدان، اي و رسوبقاره

  .]26[ زاييهاي عميق در مجاورت نقاط كوهمحيط -CDشرايط احيايي، 
  

 و گدوان يكژدم يسازندها يبرا گيري شدهاندازه تينايترير انعكاس ويمقاد -2 جدول
Mean Ro %Depth FormationSampleName 

0.60 3570-3580KazhdumiAZN-A-Kz-1
0.61 3780-3790Gadvan AZN-A-Gd-1
0.62 3950-3960Gadvan AZN-A-Gd-2
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9   حــدود تقریبــي زون هــاي نفــت و گاز بر اســاس مقادیــر انعکاس 
ویترینایت و نوع كروژن ]27[

  
 ]27[ و نوع كروژنت ينايترير انعكاس وينفت و گاز بر اساس مقاد يهازون يبيحدود تقر- 8شكل

  
  يريگجهينت
 فعال  يهايكان ،و گدوان يكژدم يغالب سازندها يرس ينوع كان ،ميدر مقابل پتاس ميبر اساس نمودار تور

 د.شويم HIر ين كاهش در مقاديشتريب سببكه است ت يليت و ايلونيمونتمور يسطح

 ول يا-ز راكيروليحاصل از پ يهااستفاده از داده)TOC  2وS( يكس معدنيزان اثر ماتريم يجهت محاسبه 
وجود ل يدلهدهد كه بيمنشان دان آزادگان يو گدوان م يكژدم يسازندها يهادروكربنيدر جذب ه

 7/1 بيو گدوان به ترت يكژدم يسازندها يجذب شده برا 2Sمقدار . زياد استكس ياثر ماتر ،يكس رسيماتر
 يسازندها يب برايترتن چاه بهيجذب شده در ا TOC زانيمن يهمچن. باشديم mg HC/g rock( 1/1( و

  .به شدسمحا يوزندرصد  1/0و  15/0و گدوان  يكژدم
 2م نمودار تغييرات رس+S1S  در برابرTOC متوسط تا  يسازند كژدمزايي پتانسيل هيدروكربندهد مي نشان

 .است متوسط تا خوبسازند گدوان زايي پتانسيل هيدروكربنو  بسيار خوب
 نوع و گدوان يكژدم يسازندها نوع كروژن-II و مخلوط II/III نوع يباشد. كروژن غالب سازند كژدميم-II  و

 است. II/IIIمخلوط سازند گدوان  يبرا

  هاي آليرخسارهو گدوان  يكژدم يدر سازندهابر اساس نمودار جونزB  ، BCو Cج ي. بر اساس نتاشدن ييتع
 رند.يگيقرار م Cو  BC يو سازند گدوان در محدوده BC و B يدر محدوده يسازند كژدم حاصل،

پا نویس ها
1.Bolandi_v@yahoo.com 2.Kadkhodaie_Ali@yahoo.com 3.Mehrab_rashidi@yahoo.com

  2   مقادیــر انعــکاس ویترینایــت انــدازه گیــری شــده برای 
سازنده های كژدمی و گدوان

Mean Ro %DepthFormationSampleName

0.603570-3580KazhdumiAZN-A-Kz-1

0.613780-3790GadvanAZN-A-Gd-1

0.623950-3960GadvanAZN-A-Gd-2
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