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مقاالت پژوهشی

اگرچه زمین ش��ناختی ناحیه زاگرس به واسطه دربرداشتن ذخایر 
نف��ت و گاز زی��اد، از دیرباز مورد توجه زمین شناس��ان نفت بوده 
اس��ت اما بخش هایی از آن به ویژه زاگرس مرتفع و منطقه قالی کوه 
در اس��تان لرس��تان به دلیل عاری بودن از چنین ذخایری هیچگاه 
کانون توجه نبوده است. در سال های اخیر مطالعات اولیه حاکی از 
رخداد منابع ش��یل نفتی است که مطالعه و شناخت آن به عنوان 
منبع��ی برای تولید نفت خ��ام مورد توجه ویژه قرار گرفته اس��ت. 
ناحیه قالی کوه در فاصله 3۵ کیلومتری جنوب غرب شهر اليگودرز 
و 38۰ کیلومتری جنوب غرب تهران در بخش زاگرس مرتفع قرار 

دارد.
از نظر چینه شناس��ی در ناحیه قالی کوه توالی کاملی از سازندهای 
پالئوزوئیک زیرین تا کرتاس��ه رخنمون دارند که به ترتیب ش��امل 
س��ازندهای زاگون، اللون، میال، ایلبیک، فراقون، داالن، خانه کت، 
نیریز، س��ورمه، س��رگلو، نجمه، برش انحاللی معادل گوتنیا و گرو 
است که گاهی توسط سازند بختیاری پوشیده می شوند. شیل های 
نفتی قالی کوه درون واحدهای س��نگی س��رگلو و گرو )ژوراسیک-

کرتاس��ه( قرار دارد. به دلیل قرارگیری قالی کوه در زون ساختاری 
زاگرس مرتفع چین خوردگی های شدید همراه با گسلش در ناحیه 

مورد مطالعه به چش��م می خورد. عملکرد افق های گسسته زیرین 
)شامل سازندهای پالئوزوئیک زیرین و تریاس( و میانی )ژوراسیک 
و کرتاس��ه( در توس��عه و ش��دت چین خوردگی ها و ش��کل گیری 
گسل ها اثر بخش بوده اند. گسل های دورود و راندگی اصلی زاگرس 
در مجاورت ناحیه قالی کوه قرار داشته و این امر به پیچیدگی های 

ساختاری ناحیه افزوده است.
شیل نفتی، نوعی سنگ رسوبی غنی از کروژن است که طی فرآیند 
پیرولیز در س��طح زمین و درون زمین می تواند حجم قابل توجهی 
ترکیبات هیدرورکربنی به فرم مایع )نفت شیل( و گاز تولید نماید. 
ام��روزه با توجه ب��ه افزایش تقاضای ان��رژی و کاهش ذخایر نفت 
متعارف در جهان، منابع نامتعارف نفت )ش��یل نفتی و نفت شیل( 
به عن��وان یک منبع ان��رژی جدید مورد توجه ق��رار دارد و برخی 
کش��ورها مانند آمریکا، اس��تونی، چین، برزیل، استرالیا، صربستان 
در حال تولید اقتصادی و تجاری از این منابع هستند. بدون تردید 
شناس��ایی و ارزیابی این ذخای��ر می تواند در آینده نقش مهمی در 

رونق اقتصادی و افزایش تولید نفت کشور داشته باشد. 
این منابع برای اولین در ایران در منطقه قالی کوه الیگودرز بر روی 
سازندهای سرگلو )ژوراسیک( و گرو )کرتاسه زیرین( و سازندهای 
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مج��اور آن ها مورد بررس��ی مقدماتی قرار گرفت. در س��ال 1976 
گزارشی تحت عنوان "مطالعات اولیه شیل های نفتی نواحی شمالی 
رشته کوه زاگرس" توسط بزرگ  نیا در نواحی شمالی زاگرس تهیه 
شده اس��ت. در سال 1977 مطالعات دیگری توسط راسک در سه 
منطقه اشتران کوه، قالی کوه و زردکوه انجام شد. عندلیب در سال 
1977 در خصوص ویژگی های ژئوش��یمیایی این ذخایر مطالعاتی 
را به انجام رس��اند ک��ه نتایج حاصل در قالب گ��زارش "مطالعات 
ژئوش��یمیایی و پت��رو گراف��ی س��نگ های کروژنی )ش��یل نفتی( 
قالی کوه- زاگرس" تهیه و تنظیم ش��ده اس��ت. همچنین ش��رکت 
بریتیش پترولیوم نیز مطالعات زمین ش��ناختی در منطقه قالی کوه 
را به انجام رس��انده که نتایج آن در قالب نقش��ه زمین شناختی در 

مقیاس 1:۲۵۰.۰۰۰ ارائه گردیده است.
به منظور تکمیل مطالعات زمین شناختی اکتشافی و تعیین حجم 
این ذخایر و بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی و نفت دهی 
ش��یل های نفتی، قرارداد پژوهش��ی بین مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران با دانش��گاه تهران منعقد ش��د که طی س��ال های 

139۰ تا 1394 به انجام رسید. 
از اهداف مطالعات زمین ش��ناختی این پروژه می توان به پی جویی 
چکش��ی و اکتش��افات نیمه تفصیلی ش��یل های نفت��ی قالی کوه، 
شناسایی دقیق افق های شیل نفتی )تهیه نقشه های زمین شناختی 
1:۵۰.۰۰۰ و 1:1۰.۰۰۰( و همچنی��ن تخمی��ن و ارزیابی ذخیره 
ش��یل های نفتی با اس��تفاده از مدل س��ازی س��ه بعدی را نام برد. 
فعالیت های گس��ترده ای به منظور بررس��ی ذخایر شیل نفتی این 
منطق��ه انجام ش��ده اس��ت ک��ه از آن جمله می توان ب��ه عملیات 

زمین شناختی )برداشت های زمینی و هلیکوپتری(، چینه شناسی، 
پردازش و تعبیر و تفسیر تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک مکانی 
مناسب، تهیه نقش��ه های زمین ش��ناختی، حفرترانشه های متعدد 
سطحی، حفاری گمانه های عمیق و محاسبه حجم شیل های نفتی 

اشاره کرد.
به منظور ارزیابی خصوصیات ژئوش��یمیایی و پتروگرافی ماده آلی 
و ت��ا حدودی میزان نفت دهی ش��یل های نفتی، آنالیزهای متداول 
ژئوش��یمی نفت ش��امل پیرولیز راک- اول، آنالیز لکو، پتروگرافی 
کروژن، آنالیز میکروس��کوپی ک��روژن )پالینوفاس��یس(، انعکاس 
ویترینی��ت، آنالی��ز عنصری ک��روژن و آنالیز های تکمیلی ش��امل 
آنالیز برش فیش��ر اس��تاندارد، آنالیز عنصری، آنالیز تعیین خواص 
فیزیکی از نفت های استحصالی )نفت شیل(، آنالیز کانی شناسی و 
شیمیایی، آنالیز کروماتوگرافی گازی )GC)، کروماتوگرافی گازی- 
طیف س��نجی جرمی )GC-MS)، آنالیز پیرولی��ز- کروماتوگرافی 
گازی )PY-GC)، آنالیز ایزوتوپی کربن و آنالیزهای حرارتی بر روی 

چند نمونه از شیل نفتی در ناحیه قالی کوه انجام گرفت. 

1- روش ها و یافته ها
1-1- مطالعات زمین شناختی به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس

با توجه به رخنمون ش��یل های نفتی در منطقه قالی کوه در اولین 
گام، انجام عملیات پی جویی اکتش��افی در سه فاز جهت شناسایی 
شیل نفتی انجام گردید. در فاز اول ابتدا با تهیه نقشه  زمین شناختی 
1:۵۰.۰۰۰ توزی��ع و پراکندگی و جایگاه چینه شناس��ی افق های 
شیل نفتی در محدوده مورد مطالعه شناسایی گردید. در فاز دوم از 

 1  نقشه زمین شناختی و محدوده های انتخابی جهت انجام مطالعات اکتشاف تفضیلی  )N1,N2,S1,S2(در ناحیه قالی کوه لرستان
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محدوده هایی که دارای باالترین تعداد رخنمون شیل نفتی بودند، 
نقشه های زمین ش��ناختی 1:1۰.۰۰۰ تهیه و جهت ادامه عملیات 
اکتش��افات نیمه تفصیلی، عملیات اکتش��افی سطح االرضی )حفر 
ترانش��ه و چاهک( و تحت االرضی )حفر گمانه عمیق اکتش��افی( 

انجام گرفت.
به منظور شناس��ایی دقیق افق های ش��یل نفتی در مجموع تعداد 
17 برش چینه شناس��ی برداشت شد. شیل های نفتی منطقه مورد 
مطالعه، محدود در افق چینه ای در سازند های سرگلو )۵-۵1 متر( 

و گرو )3-17 متر( مورد شناسایی قرار گرفته اند. 
در حین انجام فاز دوم اکتش��افات نیمه تفضیلی تعداد ۵۲ ترانشه 
س��طحی به طول ۲19۵ متر در 9 ناحیه و 3 گمانه اکتش��افی به 
عم��ق مجموع ۲۲3 مت��ر در نواحی گله بادوش و س��م چال حفر 
گردیدند. در مجموع تعداد 376 نمونه از شیل نفتی در ترانشه ها و 
تعداد 38 نمونه از مغزه مورد برداشت قرار گرفته اند. در ادامه یک 
برگ نقشه زمین شناختی به مقیاس 1:۵۰.۰۰۰ و چهار برگ نقشه 
زمین شناختی به مقیاس 1:1۰.۰۰۰ در نواحی پتانسیل دار شمال 
و جنوب س��اختار قالی کوه تهیه شدند )شکل های- 1 و ۲(. در فاز 
سوم عملیات تعداد 46 برش ساختمانی با مقیاس 1:1۰.۰۰۰ تهیه 
قرار گرفت. با توجه به مدل س��اخته ش��ده می��زان ذخیره درجای 
شیل نفتی ناحیه قالی کوه حدود ۲3۲۰ میلیون متر مکعب برآورد 

گردیده است. 
به منظور اکتش��اف و مدل س��ازی ذخیره معدنی شیل های نفتی 
وجود نقش��ه  های زمین شناختی بزرگ مقیاس جزو ضروری ترین 
ارکان پروژه محسوب می گردد. ناحیه مورد مطالعه در محدوده ای 
قرار گرفته که تنها یک نقشه زمین شناختی 1:۲۵۰.۰۰۰ قدیمی 
ش��رکت BP آن را پوشش می دهد. به عالوه چهار گوش محدوده 
از تقسیم بندی های استاندارد نقشه های 1:۵۰.۰۰۰ ایران پیروی 
نکرده و لذا می بایس��ت نقشه عملیاتی منحصر به این ناحیه تهیه 

گردد. ب��ه همین منظور نقش��ه 1:۵۰.۰۰۰ با ن��ام قالی کوه تهیه 
گردی��د. با تهیه و پ��ردازش تصاویر ماهواره ای ب��ا قدرت تفکیک 
مکانی مناس��ب ابتدا نقش��ه پایه تهیه و مرز های سازند ها بر روی 
آن تفکی��ک گردید. س��پس با انجام عملی��ات صحرایی )زمینی و 
هلیکوپتری( نقشه زمین ش��ناختی مورد تدقیق قرار گرفته است. 
در این عملیات از تمامی مرز های مش��کوک بازدید ش��ده و مورد 
نمونه ب��رداری س��نگی جهت انج��ام مطالعات دیرینه شناس��ی و 

پتروگرافی قرار گرفتند.
پس از تهیه و مطالعه مقاطع نازک و بررس��ی های سنگ شناس��ی 
و میکرو پالئونتولوژی نمونه های برداش��ت شده، نتایج آن بر روی 
نقش��ه پایه پیاده س��ازی و در نهایت با رعایت کلیه استاندارد های 
نقشه های شرکت ملی نفت ایران، نقشه 1:۵۰.۰۰۰ ناحیه قالی کوه 

تهیه شد.
در حین تهیه نقش��ه زمین ش��ناختی تعداد ۲ برش چینه شناس��ی 
ب��ا هدف تعیین ش��ناخت توالی چینه شناس��ی، شناس��ایی تعداد 
و ضخام��ت الیه های ش��یل نفتی، بررس��ی های س��نگ شناس��ی 
و م��رز ب��اال و پایی��ن طبقات، بررس��ی محی��ط رس��وبی، تطابق 
چین��ه ای و بررس��ی تغیی��رات ضخامت��ی واحد های ش��یل نفتی 
در مقاطع گش��ون )ش��رق ناحیه( و گله بادوش )غ��رب ناحیه( از 
 س��ازند خانه کت تا بخش های ابتدایی س��ازند گرو برداشت شدند 

)شکل- 3(.
پ��س از انج��ام مطالعات اولی��ه در ناحیه قالی کوه )وس��عت ۵۰۰ 
کیلومتر مربع( و تهیه نقش��ه 1:۵۰.۰۰۰ با هدف شناسایی جایگاه 
زمین ش��ناختی شیل های نفتی، محدوده هایی که دارای بیشترین 
پتانسیل شیل نفتی بوده مورد ارزیابی قرار گرفتند. این محدوده ها 
ب��ا نام های N1, N2, S1, S2 جهت مطالع��ات تکمیلی تر در بخش 

اکتشافات نیمه تفصیلی در ساختار قالی کوه نامگذاری شدند.
 S2 و S1 در بخش ش��مالی و محدوده های N2 و N1 محدوده های

 2  نقش��ه زمین ش��ناختی 1:50.000 از ناحیه قالی کوه و نقش��ه های زمین شناختی 
1:10.000 از نواحی اکتشافی نیمه تفصیلی

 3  تطابق چینه شناس��ی افق های حاوی ش��یل نفتی در سازندهای سرگلو )Sr( و گرو 
)Gr( در ناحیه قالی کوه لرستان
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در بخش جنوبی س��اختار قرار دارند )ش��کل- 1(. در محدوده های 
مذکور ب��ا هدف تفکیک دقیق تر واحدهای ش��یل نفتی از دیدگاه 
چینه شناسی و ساختمانی و داشتن مبنایی برای عملیات اکتشافی 
از جمله حفاری ترانشه و گمانه و مدل سازی ماده معدنی، نقشه های 

زمین شناختی با مقیاس 1:1۰.۰۰۰ تهیه گردید. 

2- مدل سازی سه بعدی برای تعیین حجم ذخیره شیل نفتی
مهمترین هدف از تهیه نقش��ه های زمین ش��ناختی 1:1۰.۰۰۰ در 
ناحیه قالی کوه اس��تفاده در مدل سازی سه بعدی با تهیه برش های 
عرضی مناس��ب و دقیق جهت تخمین ذخیره ش��یل نفتی اس��ت. 
در مجموع تعداد 46 برش س��اختمانی که پوش��ش دهنده تمامی 
قس��مت های مورد اکتش��اف قرار گرفته )نواحی چهارگانه( باش��د 
ترس��یم گردید. در ترس��یم برش ها از روش کینگ که اس��تاندارد 
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت، استفاده ش��د. اطالعات حاصل از 
ترانش��ه ها و گمانه ه��ا و همچنین ضخامت های به دس��ت آمده از 
پیمایش های صورت گرفته سطحی در نواحی مختلف قالی کوه در 

برش های عرضی اعمال گردید. 
روش انجام این مرحله از پروژه به طور مختصر عبارتند از: 

الف: آماده سازی اولیه داده ها 
در این مرحله داده های مورد نیاز جهت ورود به مدل آماده س��ازی 
گردیدند. از آنجایی که از داده های مربوط به ترانشه ها در تصحیح 
نقشه های زمین شناختی 1:1۰.۰۰۰ برای چهار ناحیه استفاده شده 
بود و مرزهای س��ازندها و شیل های نفتی با داده های آن ها انطباق 
یافته بود، ب��ه نوعی به صورت غیرمس��تقیم در مدل دخالت داده 
ش��دند. داده های گمانه ها با مشخص بودن مختصات و ارتفاع ابتدا 
و انتهای گمانه و همچنین ضخامت هر یک از الیه ها رقومی سازی 

شده و وارد مدل گردیدند.

 Empirical ب: بازس�ازی الیه ه�ای ش�یل نفتی ب�ه روش
Bayesian Kriging

این روش از روش های جدید بازسازی سطح است که از روش های 
کریجینگ کالس��یک به وسیله دخالت دادن خطای برآورد شده با 
تخمین مدل س��میواریوگرام متمایز می گ��ردد. این امر با تخمین 
و س��پس استفاده مدل های س��میواریوگرام به تعداد زیاد به جای 
اس��تفاده از س��میواریوگرام منفرد میسر می شود. با استفاده از این 
روش چهار سطح برای شیل نفتی سرگلو و گرو بازسازی شدند که 
 N1 نمونه ای از آن در شکل- 4 برای قسمت جنوب شرقی منطقه
نمایش داده ش��ده است. در این شکل س��طح پایین و باالی شیل 
نفتی س��رگلو و گرو به ترتیب با رنگ های آبی روش��ن، آبی تیره، 
سبز روش��ن و سبز تیره نشان داده می ش��ود. شکل- ۵ نیز سطح 
بازسازی ش��ده پایین الیه شیل نفتی سرگلو را برای قسمت غربی 
ناحیه مطالعاتی S2 نش��ان می دهد. در این شکل تغییرات پیوسته 
رنگ زرد – قرمز – آبی متناس��ب با تغییرات ارتفاع است و از زرد 

به آبی ارتفاع افزایش می یابد.
 

ج: برآورد خطای مدل 
از میان داده های آماده ش��ده برای بازس��ازی سطح الیه های شیل 
نفتی، ۲۵ درصد به صورت تصادفی انتخاب ش��دند تا برای برآورد 
دقت مدل اس��تفاده گردند و 7۵ درصد باقی به صورت مس��تقیم 
در مدل س��ازی به کار گرفته ش��دند. پس از بازسازی چهار سطح 
 RMSE برآورد پارامترهای ضریب تعیین و EBK به وس��یله روش
ب��ا اس��تفاده از ۲۵ درصد از داده ها که برای تس��ت در نظر گرفته 
ش��ده بودند، ص��ورت پذیرفت. به علت این که ه��ر یک از مناطق 
چهارگانه مورد مطالعه با توجه به ناهمسانگردی موجود در داده ها 
قس��مت بندی ش��ده بودند، متوس��ط پارامترهای دقت، با توجه به 

 4  سطح بازسازی شده برای الیه های شیل نفتی سرگلو و گرو

 5  س��طح بازسازی ش��ده پایین الیه ش��یل نفتی سرگلو برای قس��مت غربی ناحیه 
S2 مطالعاتی
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مقیاس کاری قابل قبول بوده و متوس��ط ضریب تعیین با تغییرات 
جزئی بین قس��مت ها ۰/94 و متوس��ط RMSE ۲.1 متر محاسبه 

گردید.

د: برآورد حجم ذخیره
در این مرحله با اس��تفاده از الگوریتم محاسبه حجم که بر مبنای 
رس��تر عمل می نماید حجم ما بین دو سطح مدل سازی شده برای 
الیه شیل نفتی سرگلو و گرو به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار 
گرفت. الگوریتمی که برای محاس��به حجم به کار می رود بر مبنای 
رستر عمل می نماید، بدین ترتیب که با مشخص بودن مساحت دو 
پیکسل متناظر و فاصله عمودی مابین آن ها حجم برای هر پیکسل 

محاسبه می گردد. 
در نهای��ت نتای��ج تعیین حج��م ذخیره منابع ش��یل نفتی منطقه 
قالی کوه لرستان به تفکیک مناطق چهارگانه مطالعاتی و الیه های 
شیل نفتی گرو و س��رگلو تعیین گردید. به طور کلی میزان حجم 

شیل نفتی در ناحیه حدود ۲3۲۰ میلیون مترمکعب برآورد شد.

3- مطالعات ژئوشیمیایی و نفت دهی شیل های نفتی
در ای��ن تحقیق تع��داد76۰ نمونه س��طحی از 1۲ ناحيه مختلف 

در ناحی��ه قالی کوه جمع آوری ش��د. نمونه ه��ای انتخابی به طور 
سیستماتیک از رخنمون های سطحی، ترانشه ها و مغزه های عمقی 
جمع آوری ش��ده است. با این وجود بخش اصلی نمونه ها مرتبط با 
رخنمون س��طحی است. فاصله بین نمونه های انتخابی از رخنمون 

و ترانشه ها، حدوداً 1 تا 1.۵متر است.

الف: میزان کربن آلی و داده های پیرولیز راک–اول
در ناحیه قالی کوه لرس��تان، محتوی کل کربن آلی )TOC( ش��یل 
نفتی س��ازند سرگلو )ژوراسیک میانی( بین ۰.48 تا ۲7.1۵ درصد 
وزن��ی و با میانگین 1۲.8 درصد وزنی و برای ش��یل نفتی س��ازند 
گرو )کرتاسه آغازین( بین ۰.7۵ تا ۲7.17 درصد وزنی با میانگین 

1۵.6 درصد وزنی است.
میزان ش��اخص هیدروژن )HI( ش��یل نفتی سازند سرگلو به طور 
میانگی��ن حدود 46۲ و برای س��ازند گرو ح��دود 493 میلی گرم 
هیدروکربن بر گرم کربن اس��ت. نوع کروژن در هر دو ش��یل نفتی 
مش��ابه و به طور غالب از نوع II اس��ت. میانگین توان زایش برای 
نمونه های س��رگلو 6۵ و برای نمونه های گ��رو حدود 81 کیلوگرم 
هیدروکربن بر تن س��نگ است. ش��یل های نفتی در زون نابالغ تا 

ابتدای پنجره نفتی قرار دارند. 

 6  نمودار  HI-OIبرای شیل های نفتی سرگلو و گرو در ناحیه قالی کوه لرستان
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ب: پتروگرافی آلی و انعکاس بیتومن
بررس��ی های پتروگراف��ی آلی ب��ا اس��تفاده از میکروس��کوپ نور 
فلورسانس و انعکاسی بر روی نمونه سنگ شیل نفتی انجام گردید. 
نمونه ه��ای انتخابی هرکدام به عنوان یک نمونه مرجع، معرف یک 
ناحیه می باش��د. بر اساس آنالیز کیفی پالینوفاسیس ها )با استفاده 
از میکروس��کوپ نور عبوری( مواد آلی موجود در ش��یل های نفتی 
سرگلو و گرو تقریباً مواد آلی آمورف )AOM( و مقداری خرده های 
ش��بیه به فیتوکالست است. با توجه به مش��اهدات میکروسکوپی 
با نور انعکاس��ی تقریباً تمام بخش آلی نمونه ها بیتومن اس��ت که 
به صورت س��یمان متن س��نگ را تش��کیل داده و به طور محدود 
حفره ها و فضاهای خالی س��نگ را پرکرده است. شکل- 7 تصاویر 
میکروسکوپی کروژن و بیتومن از نمونه های انتخابی از شیل نفتی 
قالی کوه را نش��ان می دهد. داده های انع��کاس بیتومن، بیانگر قرار 

داشتن نمونه ها در ابتدای پنجره تولید نفت است.

ج: آنالیز عنصری کروژن
میزان محتوی هیدروژن کروژن های انتخابی بین۵.۲ تا 7.1 درصد 
وزنی است که به طورکلی بیانگر حضورکروژن غنی از هیدروژن در 
ش��یل نفتی اس��ت. میزان گوگرد کروژن بین 9 تا 1۲درصد وزنی، 
به طورمتوسط حدوداً 1۰.۵درصد وزنی است که بیانگرکروژن های 
غنی از س��ولفور اس��ت. موقعیت نمونه ها روی نم��ودار ون-کرولن 
بیانگ��ر مراحل اولیه پنجره نفتی در ابتدای مس��یر تکاملی کروژن 

نوع I و II است. 

د: آنالیز حرارتی شیل های نفتی
به منظور مطالعه رفتار حرارتی و ارزیابی ظرفیت تولید و همچنین 
بررس��ی های کینتیک ش��یل های نفتی تجزیه و تحلیل های توازن 
حرارتی )TG/DTG( مورد اس��تفاده قرارگرف��ت )انجل و دیگران، 
ژئوش��یمی آلی: روش ها و کاربرد ه��ا، ۲۰13(. خروجی آنالیزهای 
حرارتی دو محدوده واکنشی اصلی را نشان می دهد، اولین محدوده 
واکنش نتیجه تجزیه ماده آلی )کروژن و بیتومن سنگین( و دومین 
محدوده، به علت شکس��ت کانی کلس��یت است. میزان اتالف جرم 
ماده آل��ی در محدوده واکنش ماده آلی )ک��روژن( بین ۲۰ تا ۲۵ 
درصد وزنی اس��ت که بیانگر قابلیت زیاد شیل های نفتی قالی کوه 

برای تولید نفت شیل است )شکل- 8(. 
نتایج همچنین نشان می دهد که نرخ واکنش بر انرژی فعال سازی 
تجزیه ماده آلی تأثیر دارد. پارامترهای کینتیک کانی های معدنی، 
انرژی فعال س��ازی و لگاریتم فاکتور اکسپوننش��يال بيانگر تش��ابه 
منحنی ها اس��ت و لذا آنالیز حرارتی )TG/DTG( به عنوان یک ابزار 
برای تفکیک گروه های شیل های نفتی گرو و سرگلو در ناحیه مورد 

مطالعه، می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

 7  تصاویر میکروس��کپی ماده آلی نمونه های ش��یل نفتی قالی کوه، )a . b( ماده آلی 
آم��ورف به رنگ نارنجی تا قهوه ای، نور عبوری، )c( غلبه س��یمان بیتومن در متن 
 )d( س��نگ با مقادیر متفاوت انعکاس ویترینیت به همراه پیریت، نور انعکاس��ی
سیمان بیتومن همراه با بلورهای کلسیت، نور انعکاسی )e( فازهای مختلف تولید 
بیتومن با بلوغ های حرارتی متفاوت، نور انعکاس��ی )f( پرشدگی فضای خالی متن 

 8  منحنی TGA/DTG یک نمونه شیل نفتی قالی کوهسنگ با بیتومن با خاصیت فلورسانس زایی شدید، نور انعکاسی

  كروژن عنصري آناليزج: 
 هيدروژن از نيغ حضوركروژن بيانگر طوركلي به كه است وزني درصد 7,1 تا 5,2بين انتخابي هايهيدروژن كروژن محتوي ميزان

 هك است وزني درصد10,5 اًحدود طورمتوسطه ب وزني، درصد12 تا 9 بين كروژن گوگرد است. ميزان نفتي شيل در
 مسير ابتداي در فتين پنجره اوليه مراحل بيانگر كرولن-ون نمودار روي هانمونه است. موقعيت سولفور از غني هايبيانگركروژن

  . استII و  I نوع كروژن تكاملي

  
 نفتي هايشيل حرارتي آناليزد: 

 توازن هايتحليل و تجزيه نفتي هايشيل كينتيك هايبررسي همچنين و توليد ظرفيت ارزيابي و حرارتي رفتار مطالعه منظور به
 حرارتي ناليزهايآ خروجي ).2013ها، ها و كاربردروش (انجل و ديگران، ژئوشيمي آلي: قرارگرفت استفاده مورد (TG/DTG) حرارتي

 دومين و نگين)(كروژن و بيتومن س آلي ماده تجزيه نتيجه واكنش محدوده اولين دهد،مي نشان را اصلي يواكنش محدوده ود
 25 تا 20 ينب ماده آلي (كروژن) واكنش محدوده در آلي ماده جرم اتالف است. ميزان كلسيت كاني شكست علت به ،محدوده
   .)8 -(شكل است شيل نفت توليد براي كوهقالي نفتي هايشيل زياد قابليت بيانگر كه است وزني درصد
 معدني، هايكاني نتيككي دارد. پارامترهاي ثيرأت آلي ماده تجزيه سازيفعال انرژي بر واكنش نرخ كه دهدمي نشان همچنين نتايج
 براي ابزار يك عنوانهب TG/DTG)حرارتي ( آناليز لذا و است هامنحني تشابه بيانگر اكسپوننشيال فاكتور لگاريتم و سازيفعال انرژي

  .قرارگيرد استفاده وردتواند ميم مطالعه، وردم ناحيه در سرگلو و گرو نفتي هايشيل هايگروه تفكيك
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كوهيك نمونه شيل نفتي قالي TGA/DTGمنحني  :8-شكل

  
  و توليد نفت شيل فيشر برش آناليزه: 

  قرار استفاده مورد نفتي شيل دهي نفت ميزان ارزيابي براي است كه آزمايشگاهي استاندارد پيروليز روش يك فيشر، برش آناليز
 مقايسه براي ايپايه اطالعات كه است پااليش طي نفتي هايشيل رفتار درك براي مناسب ساز شبيه نوعي تكنيك اين گيرد.مي
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ه: آنالیز برش فیشر و تولید نفت شیل
آنالیز برش فیش��ر، یک روش پیرولیز استاندارد آزمایشگاهی است 
که برای ارزیابی میزان نفت دهی ش��یل نفتی مورد اس��تفاده قرار  
می گیرد. این تکنیک نوعی ش��بیه س��از مناس��ب برای درک رفتار 
شیل های نفتی طی پاالیش است که اطالعات پایه ای برای مقایسه 
ش��یل های نفتی را در اختیار قرارمی دهد. نتایج برش فیش��ر برای 
پنج نمونه شیل نفتی که از مخلوط شدن چند نمونه به دست آمده 
اس��ت، را نشان می دهد. شیل های نفتی قالی کوه از نظر تجاری در 
گروه شیل های نفتی متوسط تا خوب قرار دارد. میانگین نفت دهی 
برای نمونه های انتخابی حدود 8.6 درصد است که با در نظر گرفتن 
میزان ویس��کوزیته نفت شیل به دس��ت آمده، این میزان معادل با 
حدود 83 لیتر نفت ش��یل بر تن است. میزان API نفت شیل های 
به دس��ت آمده، به طورمیانگین حدود 4۰ درجه است که از بسیاری 
از نفت شیل های شناخته شده دنیا باالتر و با کیفیت تر است. میزان 

API در برخی نمونه ها تا 47 درجه نیز ثبت شده است.

و: آنالیزهای ژئوشیمی مولکولی 
در این مطالعه پنج نمونه مرجع )دو نمونه ازس��ازند س��رگلو و سه 
نمون��ه از س��ازند گرو( برای انج��ام مطالعات ژئوش��یمی مولکولی 
انتخاب ش��د. نتایج ژئوشیمی بیتومن های استحصال شده به روش 
ح��الل، بیانگر غلبه مواد آلی با منش��اء جلبکی/ باکتریایی دریایی 
است. در تایید نتایج بلوغ حرارتی کروژن و سنگ، نتایج ژئوشیمی 

بیتومن نیز بیانگر بلوغ ابتدایی است.
 بر اس��اس الگوی عمومی و توزیع محص��والت پیرولیز از داده های 
PY – GC و در تأیید نتایج نفت ش��یل به دس��ت آمده از فیش��ر، 

شیل های نفتی قالی کوه پتانسیل خوبی برای تولید نفت های سبک 
دارند. این نتایج نشان می دهند، در شرایطی که بلوغ حرارتی کامل 
گ��ردد )عمق تدفین کافی(، این منابع قابلیت ایجاد نفت ش��یل و 

شیل گازی نیز دارند.

نتیجه گیری
1- دو الیه ش��یل نفتی در منطقه )در س��ازند های سرگلو و گرو( 
شناسایی شده اس��ت. تغییرات ضخامت شیل نفتی سازند سرگلو 
بین ۵-۵1 متر و س��ازند گرو 3-17 متر اندازه گیری ش��ده است. 
براساس محاس��بات، میزان ذخایر درجای شیل های نفتی منطقه 

قالی کوه ۲3۲۰ میلیون متر مکعب برآورد می گردد. 
۲- داده ه��ای به دس��ت آمده در این مطالعه بیانگ��ر رخداد منابع 
عظیم شیل نفتی بالقوه در سازندهای سرگلو و گرو در ناحیه قالی 
کوه لرس��تان است. تمام داده های ژئوش��یمیایی نشان می دهدکه 
این ش��یل های نفتی کم و بیش مشابه بوده و خواص ژئوشیمیایی، 
پتروگرافی، رفتارحرارتی، کانی شناسی و شیمیایی مشابهی دارند. 
3- ب��ا توجه ب��ه مطالعات انجام ش��ده، میانگی��ن نفت دهی برای 
ش��یل های نفتی قالی کوه حدود 83 لیتر بر تن است که در برخی 
مناطق تا 96 لیتر برتن نیز افزایش می یابد. همچنین گرانروی نفت 
اس��تحصالی برابر با آب بوده وAPI  آن به طور میانگین حدود 4۰ 

درجه است )نفت شیل سبک تا فوق سبک(. 
4- ب��ا توجه به آنالیزهای حرارتی، ش��یل های نفت��ی قالی کوه دو 
مرحله اتالف جرم )محدوده واکنش��ی( را نش��ان می دهند. اولین 
مرحله مربوط به تجزیه کروژن/ بیتومن س��نگین و دومین مرحله 

مربوط به تجزیه کانی کلسیت است.
۵- ب��ا در نظر گرفتن میانگین نفت دهی برای نمونه های انتخابی و 
مس��احت محدوده مورد مطالعه و تخمین حجم شیل نفتی، میزان 
نفت شیل درجا در ناحیه مورد مطالعه بیش از ۲.4 میلیارد بشکه 

برآورد می گردد.
6- نتای��ج ژئوش��یمیایی اولیه و مطالعات زمین ش��ناختی و 
میزان ذخیره برآورده ش��ده، به وضوح بیانگر ضرورت تکمیل 
و تعمی��ق اکتش��افات تخصصی ب��ا اس��تفاده از فناوری های 
پیش��رفته و نوین به منظور ارزیابی دقیق ظرفیت شیل های 

نفتی قالی کوه است.


