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به طور کلی کانی رسی به مواد دانه ریز با قطر کمتر از 0/005میلی متر 
اطالق می شود. شکل صفحه ای، سطح ویژه1 بزرگ و فعال، ظرفیت 
تبادل یونی2 باال، جذب ســطحی باال و خواص کاتالیستی کانی های 
رسی در مباحث مختلف صنعت نفت مشکالت و چالش هایی را ایجاد 
کرده اســت.]1و2[ کانی های رســی به دلیل خاصیت پالستیکی از 
لحاظ ترکیب شیمیایی به عنوان کانی های سیلیکاته ی آلومنیوم دار3 

هیدراته شناخته می شوند. 
کانی های رســی بر اســاس شرایط رسوب گذاری شــان به دو گروه 
آلوژنیک4 و آتوژنیک5 تقسیم بندی می شوند. کانی های رسی آلوژنیک 
یا تخریبی  در زمان رســوب گذاری و یا اندکی پس از رسوب گذاری، 
نهشته  می شــوند و سیستم های رسوب گذاری نوع، مقدار و شیوه ی 

گسترش این گروه از کانی های رسی را کنترل می کنند. 
بیشتر کانی های رســی آلوژنیک در نهایت طی دیاژنز به کانی های 

رســی آتوژنیک تبدیل می شــوند. کانی های رســی آتوژنیک طی 
فرآیندهای دیاژنزی تشکیل می شوند.

ایــن گروه از کانی های رســی هم در شــرایط ائودیاژنــز و هم در 
شــرایط مزودیاژنز از رسوب شــیمیایی آب های منفذی، تجزیه ی 
شــیمیایی ذرات تخریبــی و یا از تبدیل کانی های رســی تخریبی 
تشکیل می شوند.]3و4[ همچنین کانی های رسی بر اساس نحوه ی 
توزیعشان به سه دسته ی نواری6، ساختاری7 و پراکنده8 )پر کننده9، 
پوشش دهنده10 و پل زننده11( می توانند از هم متمایز شوند. به طور 
کلی رس های دارای توزیع نواری و ساختاری روی میانگین تخلخل 
موثر اثــر می گذارند، اما رس های پراکنــده می توانند باعث کاهش 

تراوایی و تخلخل شوند.]5[ 
مطالعــه و شــناخت کانی های رســی در ارزیابــی کیفیت مخازن 

هیدروکربوری اهمیت باالیی دارد. 
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شناسايي و ارزيابي زون هاي هيدروكربن دار، مهمترين هدف از اكتشافات نفتي است. در اين راستا، وجود 
رس به ويژه در سازندهاي مخزني، تاثير زيادي در كيفيت مخزني دارد. كاني هاي رسي تاثيرات مختلفي 
مانند كاهش تخلخل موثر و تراوايي بر خواص پتروفیزیکی مخازن هیدروکربوری دارند. همچنين وجود 
رس در بخش هايي از چاه، موجب ناپايداري ديواره ی چاه مي شــود. به همين دليل مطالعه و شــناخت 
رس در مطالعات نفتي از اهميت زيادي برخوردار است. کانی های رسی به گروه  های مختلفی دسته بندی 
می شوند که مهمترین کانی های رسی اثرگذار روی کیفیت مخزن، کانی های مونت موریلونیت، کائولینیت، 
کلریت و ایلیت هســتند و هرکدام به نوعــی روی پارامترهای مخزن اثر می گذارند. روش های گوناگونی 
برای شناسایی نوع کانی های رسی وجود دارند که اکثرا مبتنی بر روش های آزمایشگاهی هستند از جمله 
 ،)SEM( میکروسکوپ الکترونی ،)XRF( طیف سنجی فلورسانس اشعه  ایکس ،)XRD( پراش پرتو ایکس

اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی )CEC( و نمودارهای متقاطع پتروفیزیکی و... 
عدم وجود فرمول شــیمیایی ثابت برای کانی های رســی، شناســایی آنها را صرفــا از طریق داده های 
پتروفیزیکی بســیار دشوار می کند. روش های آزمایشگاهی نیز با توجه به زمان بر بودن و هزینه های زیاد 
این آزمایش ها و دسترســی دشوار به نمونه برای آزمایش ها، همیشه قابل انجام نیستند. با این وجود از 
بین روش های تشــخیص کانی های رسی روش پراش پرتو ایکس به همراه روش طیف سنجی فلورسانس 
اشــعه ایکس با دقت بهتری نسبت به سایر روش ها توانایی شناسایی کانی های رسی را دارند. همچنین 
روش میکروسکوپ الکترونی نیز در تعیین نحوه ی توزیع کانی های رسی در سازند و تشخیص کیفی آنها 

بسیار کارآمد است. 
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وجود کانی های رسی می تواند باعت مشکالت فراوانی در چاه پیمایی 
و تفســیر الگ هــای پتروفیزیکی به ویژه در مورد محاســبه ی آب 

اشباع شدگی و تخلخل شود. 
عالوه بر این تغییــرات توزیع فراوانی رس ها در میان طبقات دیگر، 
روی بازتاب های الگ صوتی ســازندها، در یک توالی حفاری شده، 
تاثیر گذار اســت.]6[ در عملیات حفاری نیز ایــن کانی ها به دلیل 

ویژگی های خاصی که دارند عامل بسیاری از مشکالت هستند. 
برخی از عوامل مکانیکی مانند فشــار ســیال حفــاری، تنش های 
حرارتی، ضربــه زدن و مکش، به دلیل حرکت رشــته ی حفاری و 
یا حرکت پالســتیکی شیل ها )که عمدتا از کانی های رسی تشکیل 
شــده اند( و عوامل شیمیایی مانند هیدراسیون یا دفع آب می توانند 
باعث تغییر شکل و یا تخریب شیل ها و در نهایت ایجاد مشکالت در 

عملیات حفاری شوند.]7[ 
به طور مثال وجود کانی رســی اسمکتیت می تواند سبب ناپایداری 
دیــواره ی چاه، هدر رفتن ســیال حفاری و باال رفتــن هزینه های 
حفاری شــود و یا حضور کانی های رسی گروه کلریت در سازند در 
هنگام اسیدکاری با تشکیل رسوب اکسید و هیدروکسیدآهن سبب 

کاهش کارآیی حفاری می شوند. 
از این رو شناســایی میزان و نوع رس اهمیت زیادی دارد.]8[ وجود 
رس هاي ايليتي در سيســتم تراکــت TST چينه هاي ترادفي باعث 
ريزش ديواره می شــود. کاهش قطر حفره ی چاه عمدتا در سيستم 
تراکت HST رخ می دهد. تناوب حضــور ايليت و مونتموريونيت در 
سيســتم تراکت هاي TST و HST مبين تاثير پيشــروي و پسروي 
متنــاوب ســطح آب دريا در نوع رس به وجود آمــده در دوره هاي 

مختلف چينه شناسي ترادفي است.]9[ 
کانی های رسی نقش مهمی در فرآیند بازیابی نفت به دلیل تاثیرشان 
روی تغییرات ترشــوندگی و تحرک پذیری نفت در حین استفاده از 

روش های مختلف بهبود تولید نفت از مخازن دارند. 
مطالعه ی شیمیایی ماسه سنگ ها و کانی های رسی آتوژنیک همیشه 
در مشکالت ناشی از تحریک مخزن و ازدیاد برداشت موثر بوده است. 
عالوه بر این، کانی های رسی می  توانند حاوی اطالعات زمین شناسی 
مختلفی نظیر نحوه ی رسوب گذاری، سنگ شدگی، تکتونیک، منشأ و 

نحوه ی جابجایی ماسه سنگ های همراهشان باشند. 
برای اطالع از تاثیر کانی های رســی روی خــواص مخزن، عالوه بر 
نوع کانی رســی، باید منشأ، نحوه ی توزیع و ساختار سطحی  آنها نیز 

مشخص شود.]10[ 

1-انواع کانی های رسی
کانی های رســی عضوی از گروه کانی های سیلیکاته ی آلومنیوم دار 
هســتند که با مشــخصه ی دانه های کوچک در سنگ های مخزنی 
شناخته می  شوند. واژه ی رس به ترکیب کانی بستگی دارد و فارغ از 
سایز ذره اســت و جایی که کانی های رسی حضور دارند باید عالوه 
بر اندازه ی ذره، از جنبه ی پتروفیزیکی نیز مشــخص شــوند.]11[ 
مطالعه ی کانی های رســی نقش مهمی را در حل مشکالت علمی و 

عملی زمین شناسی و مهندسی نفت بازی می  کند. 
رس ها در بســیاری از مباحث نظیر تبدیل مواد آلی به هیدروکربور، 
خواص مخزنی سازند، کیفیت پوش ســنگ و تولید ثانویه با تزریق 
آب، اثرگذار هســتند. همچنیــن بعضی از انواع کانی های رســی 
آتوژنیک مانند پالی گورسکیت و سپیولیت نیز در آماده سازی سیال 
حفاری اســتفاده می شوند.]12[ بدون داشتن اطالعات کافی از نوع 
کانی های رسی، امکان وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به تراوایی 
ســازند با به کار بردن سیال های حفاری نامناسب وجود دارد.]13[ 
با شناسایی نوع کانی های رســی، می  توان اطالعات ارزشمندی در 
مــورد پالئوترمومتری12 حوضه، تشــخیص و تعیین پنجره ی تولید 
هیدروکربور، مسیرهای زمانی و مکانی مهاجرت، خصوصیات و منشأ 

سیاالت به دست آورد.]14[
کانی های رسی معموال با بستن گلوگاه حفرات باعث کاهش کیفیت 
مخزنی ســازندهای ماسه ای می  شــوند. همچنین می  توانند با قرار 
گرفتن روی ســطح دانه ها به شکل فیلم، باعث فشردگی شیمیایی 
شــوند. عالوه بر ماسه ســنگ ها، رس ها در کربناته ها نیز به سرعت 

باعث کاهش تخلخل می  شوند. 
خــواص پتروفیزیکــی نظیــر تخلخــل، تراوایی و اشــباع آب و 
هیدروکربن مهمترین خواصی هستند که برای یک مخزن تعریف 
می  شوند و به طور کمی و کیفی عملکرد مخزن را کنترل می  کنند. 
کانی های موجود در مخزن به ویژه انواع کانی های رسی بیشترین 
نقش را می توانند داشــته باشــند و روی ذخیره و تولید مخزن اثر 
بگذارند زیرا، اندازه ی ذرات رس بســیار کوچک است و در نتیجه 
تخلخل موثر و تراوایی کمی دارنــد بنابراین اگر در مخرن حضور 
داشته باشــند ممکن است مستقیما روی خواص مخزن تاثیرگذار 
باشــند.]15[ کانی های رسی به 5 گروه کائولینیت13، اسمکتیت14، 

ایلیت15، کلریت16 و سپیولیت17 تقسیم می شوند. 
در جدول1 انواع گروه های کانی های رســی و زیر مجموعه های آنها 

آورده شده است.
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2-مهمترین کانی های رسی در صنعت نفت
1-2- اسمکتیت )مونت موریلونیت(: 

ظرفیت تبــادل کاتیونی باالیــی دارنــد )meq/100 g  150–90( و 
ســاختار الیه ای 2:1 دارد و به راحتــی+ Na و کاتیون های دیگر را 
جذب می  کند و به شدت متورم و پخش می  شوند. مونت موریلونیت 
محصول شرایط آب شویی متوسط و هوازدگی است که در خاک های 
معتدل با زهکشــی خــوب و PH خنثــی و در خاک های منطقه ی 
خشک که کمی قلیایی هستند، فراوان یافت می شود. در طیف سنج 
الکترونی روبشــی ســاختار موجی شــکل با طرح خــاردار دارند. 
وجودشان در مخزن هدایت الکتریکی سنگ ها را به طور معناداری 
باال می  برد. ســطح ویژه ی بزرگ و قابلیت تورم پذیری زیاد اعضای 

گروه اسمکتیت در مخازن به طور جدی مشکل آفرین است. 
به دلیل وابســتگی نزدیک ذرات رس به آب، تولید نفت بدون آب، 
در صورت داشتن درجه ی اشباع باال به مونت موریلونیت نسبت داده 
می  شــود. تنها در صورتی که وجود کانی های رسی گروه اسمکتیت 
به درســتی تشخیص داده شــود، مناطق تولیدی با درجه ی اشباع 
خیلی باال کنار گذاشته می  شوند. با تورم رس ها توسط آب شیرین، 
ذرات از جای خود کنده شده و سبب مسدود شدن منافذ می  شوند 

و از این طریق باعث کاهش تخلخل موثر می شوند. 
در ایــن مواقع از ســیال حفاری پایه  روغنی18 یــا افزودنی هایی 
مانند کلرید پتاســیم به منظور جلوگیری از آسیب سازند استفاده 
می  شود.]7و13[ مونت موریلونیت به صورت پل زننده و پوششی در 
فضای خالی مخزن باعث آسیب فیزیکی و شیمیایی سازند می  شوند 

و به دلیل ســطح ویژه ی بزرگ ســبب می شــود کاهش زیادی در 
مقاومت ویژه ی اندازه گیری شــده توســط الگ مقاومت مشــاهده 
شود.]11[ در شکل1 ساختار کانی اسمکتیت )مونت موریلونیت( با 

استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده می شود.

2-2-کائولینیت: 
دامنــه ی اندازه ی  کریســتال آنها 5 تا 20میکرومتر اســت و اغلب 
از انحــالل کانی هــای ســیلیکاته ی آلومینیوم دار طــی دیاژنز در 
ماسه ســنگ ها به وجود می  آیند.]17[ کائولینیــت آتوژنیک بر اثر 
تجزیه ی فلدســپات ها و نفوذ در خلل وفرج مخزن در اثر فرآیندهای 
دیاژنیکی ایجاد می شود.]18[ ظرفیت تبادل کاتیونی پایینی دارند

)meq 100/g 3.3( و ســاختار الیه ای 1:1 دارند و غیرمتورم شــونده 
هســتند اما به راحتی می  توانند پراکنده و جابه جا شــوند. اغلب به 
شــکل صفحات شش وجهی یا کتابی شکل دیده می شوند و عملکرد 
آنها به صــورت پر کنندگی فضاهای خالی اولیه و ثانویه اســت. در 
صورت وجود جریان قوی ســیال این دســته های کتابی شکل جدا 
می  شــوند و عالوه بر ایجاد مشــکل مهاجرت ذرات دانه ریز، گلوگاه 
منافذ را مسدود می  کنند و در نتیجه آسیب دائمی و غیرقابل جبران 

به مخازن وارد می  کنند. 
همچنیــن کائولینیت برجا با اشــکال کرمی شــکل، باعث تبدیل 
تخلخل های درشــت به ریز تخلخل نیز می  شود.]7و13[ کائولینیت 
به صورت پراکنده روی ذرات در فضاهای خالی مخزن عمل می  کند 
و با مهاجرت ذرات به ســازند آسیب وارد می  کند و به دلیل سطح 
ویژه ی کوچک تاثیر کمی روی مقاومت ویژه ی اندازه گیری شده در 

الگ مقاومت دارد.]11[ 
در شــکل2-الف تصویر کانی رسی کائولینیت و شکل2-ب نحوه ی 
قرارگیری کانی کائولینیت در میان حفرات ســنگ با اســتفاده از 

میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده می شود.

   1   انواع گروه های کانی های رســی و زیر مجموعه های آنها]7[

گروه سپیولیتگروه کلریتگروه ایلیتگروه اسمکتیتگروه کائولینیت

سپیولیت کلریتایلیتمونت موریلونیت کائولینیت

شاموزیتگلوکونیتنونترونیتدیکیت
پالی 

گورسکیت)آتاپولژیت(
-نیمیت-ساپونیت هالویزیت

-کلینوکلر-اسمکتیتناکریت

- پنانتیت-بایدلیت-

-آمزیت-پیروفیلیت-

-دلسیت-ورمیکولیت-

-دافنیت-تالک-

-تورینجیت-سائوکونیت -

-سودویت-ساپونیت-

-رپیدولیت-بنتونیت -

-گونیریت---

 1  ساختار کانی اسمکتیت )مونت موریلونیت( با استفاده از میکروسکوپ -اُدینیت-- -

الکترونی روبشی]16[
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3-2- کلریت: 
ساختار شبه شش وجهی دارند و دامنه ی اندازه ی کریستال آنها 2 تا 
8میکرو متر اســت و ساختار الیه ای 2:1:1 دارد. حاوی مقدار زیادی 

SiO2  و مقدار کمی FeO در ساختارشان هستند. 
کلریت از نظر ترکیب شیمیایی می تواند ترکیب متنوعی داشته باشد، 
ولی دو نوع غنــی از آهن و غنی از منیزیم فراوان تر هســتند.]19[ 
کلریت از میان الیه های تتراهدرال و اکتاهدرال تشکیل شده که بین 
این الیه ها، یک اکتاهدرال همراه با کاتیون ها و هیدروکسیل در فضای 

بین الیه ای قرار گرفته است. 
کلریــِت پوشــاننده ی ذرات، از مجموعــه ای از بلور هــای کوچک 
پولکی شــکل کلریت تشــکیل می شــود که به طور عمود بر سطح 
خارجــی دانه های تخریبی رشــد می کنند.]20[ اگر پوشــش های 
ضخیمی از جنس کلریت یا ایلیت روی دانه ها وجود داشــته باشد، 
تراوایی به شــدت کاهش می  یابد )به ویژه در ماســه های دانه ریز با 

دانه بندی خوب(، در حالی که تخلخل، بدون تغییر باقی می  ماند. 
در مواقعــی که با ایجاد پوشــش دور دانه هــای کوارتز در مخازن 
ماسه ســنگی از پدیده ی هم رشــدی دانه های کوارتــز جلوگیری 
می  کننــد با حفظ تخلخل و تراوایــی تاثیر مثبتی در حفظ کیفیت 

مخزنی دارند. 
اعضــای گروه کلریــت به خصوص انواع غنی از آهن، به شــدت به 
اســیدکاری مخازن که به منظور انحالل سیمان کربناته و افزایش 

تولید مخزن انجام می  شود، حساس هستند. 
وجود کلریت در حین عملیات اســیدکاری، ســبب تشکیل رسوب 

ژالتینی از هیدروکسید های آهن می  شود که مجاری و فضاهای خالی 
به ویژه گلوگاه منافذ را مسدود می  کنند و ممکن است تولید را برای 
همیشه متوقف کند.]13[ همچنین افزایش رس های آهن دار مانند 
کلریت و گلوکونیت در مخازن ماسه ســنگی می  تواند ترشوندگی 
ماسه ســنگ ها را از آب دوست به نفت دوســت تغییر دهد.]10[ 
کلریت وقتی آب جذب شــده ی کمی داشــته باشــد به صورت 
پوششــی و پل زننده در فضای خالی مخزن مشــاهده می  شود و 
سطح ویژه ی متوسطی دارد و در نتیجه تاثیر کمی روی مقاومت 
ویژه ی اندازه گیری شده توسط الگ مقاومت نشان می  دهد.]11[ 
در شکل3 تصویر نحوه ی قرارگیری کانی رسی کلریت به صورت 
پوشــش دهنده روی دانه های سنگ با اســتفاده از میکروسکوپ 

روبشی مشاهده می شود. الکترونی 

 3  تصویر نحوه ی قرارگیری کانی رســی کلریت به صورت پوشش دهنده 

روی دانه های سنگ با اســتفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی]16[

 2  الف( تصویر کانی رســی کائولینیت ب( نحوه ی قرارگیری کانی کائولینیت در میان حفرات ســنگ با اســتفاده از میکروســکوپ الکترونی روبشی]16[
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4-2- ایلیت: 
به صورت پولک و رشــته مانند دیده می  شوند و بیشتر در فضاهای 
خالــی اولیه و به نــدرت در فضاهای خالی ثانویه دیده می  شــود و 
ساختار الیه ای 2:1 دارد. ایلیت ها می  توانند تا 60درصد SiO2 داشته 
باشــند و مقادیر کمــی از FeO ، Al2O3 و K2O نیز در ترکیب آنها 
دیده می  شــود. ظرفیت تبادل کاتیونی و رفتاری مشــابه با کلریت 
دارند و نســبت بــه مونت موریلونیت فعالیت کمتــری دارند.]17[

ایلیت آتوژنیک با شکل های پوشاننده ی ذرات، پولکی یا صفحه ای و 
رشته ای )فیبری، سوزنی و یا مومانند( مشاهده می شود و معموال به 
عنوان کانی یی شناخته می شود که روی کیفیت مخزن تاثیر منفی 
دارد، ولی اگر ایلیت یا مخلوط الیه های ایلیت )اســمکتیت ـ ایلیت 
وکلریت ـ ایلیت( با شکل پوشاننده ی ذرات تشکیل شوند، می توانند 

باعث  تشکیل نشدن سیمان کوارتزی شوند. 
ایلیت پس  از کلریت، فراوان ترین کانی رســی پوشــاننده ی ذرات 
در ماسه ســنگ ها اســت. ایلیت آتوژنیک اگر به شــکل پولک ها و 
صفحه های نامنظم، ســطح خارجی ذرات تخریبی را بپوشاند، مانع 
از تشکیل سیمان کوارتزی در شرایط مزودیاژنز می شود، ولی گاهی 
اوقات پولک های ایلیت در بخش های انتهایی باریک تر می شوند و به 
شــکل رشته های بلند با طول تا 10میکرومتر رشد و شکل رشته ای 

را ایجاد می کنند. 
رشــد رشــته های باریک ایلیت باعث نفوذ آنها بــه داخل فضاهای 
خالی بین ذرات می شود و گلوگاه های بین ذرات را مسدود می کند. 
بررسی ها نشان می دهند تبدیل کانی های رسی اسمکتیت به ایلیت 
معموال باعث ایجاد شــکل پولکی و صفحه ای می شود، ولی رسوب 
شیمیایی ایلیت از آب منفذی باعث ایجاد شکل  رشته ای و مو مانند 
ایلیت می   شود. در  نتیجه، تشــکیل شکل پولکی و صفحه ای ایلیت 
باعث حفــظ تخلخل و تراوایی اولیــه و در نهایت، افزایش کیفیت 
مخزنی می شود و در مقابل، اگرچه تشکیل شکل رشته ای و مو مانند 
روی کاهش تخلخل اولیه تاثیر چندانی ندارد، باعث کاهش تراوایی 
و در نهایت، کاهش کیفیت مخزنی می شود.]20[ کانی رسی ایلیت 
با پراکندگــی و مهاجرت به صورت صفحات نامنظم فضاهای خالی 
سنگ را فرا می  گیرد و باعث می  شــود تراوایی سنگ تا حد زیادی 

کاهش پیدا کند. 
همچنین با داشتن سطح ویژه ی بزرگ به صورت پل زننده بین منافذ 
در فضاهای متخلخل، ســبب ایجاد حجم بزرگی از ریزتخلخل ها در 
مخزن می  شــود که نهایتــا منجر به باال رفتن درجه ی اشــباع آب 
کاهش ناپذیر می  شــود. در چنین حالتی هرچنــد کاهش تخلخل، 

اندک خواهــد بود، ولی قطعا اثر مهمی بــر کاهش تراوایی خواهد 
داشت. 

حضور کانی رسی ایلیت در اطراف دانه های آواری در ماسه سنگ ها 
و تشدید فشار انحالل، فشــردگی شیمیایی بین دانه های کوارتز را 
زیاد می  کند و ســبب فشردگی و سیمان شــدگی شده و در پی آن 
کاهــش تخلخل و تراوایی مخزن را به همراه خواهد داشــت.]13[ 
ایلیــت آتوژنیــک در اثر از دســت دادن آب بین الیــه ای و جذب 
پتاســیم الزم از تخریــب و تجزیه ی فلدســپات ها و از راه انتشــار 
یونی، طی دفن شــدگی رس ها به وجود می آید.]18[ وجود ایلیت، 
نشان دهنده ی محیط های با PH نزدیک به خنثی یا کمی قلیایی با 

بارندگی متوسط است. 
باقی ماندن کاتیون های قلیایی به ویژه+ K  از شرایط تشکیل آن است. 
ایلیت وقتی آبی جذب نکرده باشــد به صورت پوششــی و پل زننده 
در فضای خالی مخزن مشــاهده می  شود و سطح ویژه ی متوسطی 
دارد و در نتیجه تاثیر کمی روی مقاومت ویژه ی اندازه گیری شــده 
توســط الگ مقاومت نشان می  دهد.]11[ در شکل4 تصویر نحوه ی 
قرارگیری کانی رسی ایلیت به صورت پل زننده بین دانه های سنگ 

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی مشاهده می شود.

 

3-روش های تشخیص کانی های رسی
صحیح تریــن روش بــه دســت آوردن حجــم رس، اندازه گیــري 
آزمایشــگاهی این مقدار با اســتفاده از نمونه هاي مغزه19 اســت. 
اما چون همیشــه مغزه گیري ممکن نیســت یا نمونه هاي مغزه در 
دسترس نیستند و از سویی دیگر، اندازه گیري هاي آزمایشگاهی نیز 
اغلب پرهزینه و زمان بر اســت، سعی بر توسعه ی روش هاي تجربی 
پتروفیزیکی با اســتفاده از داده هاي انــواع نگارها براي تخمین این 
پارامتر بحرانی در ارزیابی کیفیت مخازن است. کاربرد آسان، سرعت 

 4  تصویر نحوه ی قرارگیری کانی رســی ایلیت به صورت پل زننده بین 

دانه های سنگ با اســتفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی]16[
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باال، پوشش  کلیه ی توالی هاي حفاري و نمودارگیري شده و به ویژه 
کم هزینه بودن روش هاي پتروفیزیکی سبب شده است تا روش هاي 
متعددي بر مبناي اســتفاده از داده هــاي انواع نگارها براي تخمین 
حجم رس توســعه یابد.]13[ روش های مختلفی برای تشــخیص 
کانی های رســی وجود دارد که در ادامه بــه مهمترین آنها به طور 

خالصه اشاره خواهد شد:

 :)XRD( 1-3- طیف سنجی پراش پرتو ایکس
روش پراش پرتو ایکس 20، روشــی جهت آنالیز و شناسایی عمومی 
کانی ها و شناســایی تخصصی کانی های رسی است و اطالعاتی در 
مورد ترکیب کانی رســی، نوع کانی رســی و محتوای آنها به دست 
می دهد.]14و15[ برای آنالیز، هر نمونه ابتدا به صورت پودر بســیار 
ریز در آمده و در معرض بمباران پرتوهای اشعه ایکس با طول موج 

100-0/1آنگستروم قرار داده می شود. 
حاصل کار یــک دیفراکتوگرام یا الگوی پراش اســت. هر نمونه ی 
بلورین الگوی پــراش منحصربه فردی دارد که از مقایســه ی آن با 

الگوهای پراش استاندارد، نوع ترکیب شناسایی می شود. 
میزان نمونه ی مورد نیاز برای هر آنالیز بسته به نوع نمونه بین 0/5 
تا 3گرم اســت. با توجه به مقدار نمونه از روش الم یا قرص ســازی 

استفاده شده و نتایج نهایی به صورت کیفی ارائه می شود. 
پراش اشــعه X برای مطالعه ی ساختار مواد بلوری استفاده می شود. 
 X در طیــف الکترومغناطیس در محدوده ی بین پرتو X ناحیه ی پرتو
و فرابنفــش قرار دارد. با اســتفاده از این ناحیــه ی طیفی می توان 
اطالعاتــی در خصوص ســاختار، جنس ماده و نیــز تعیین مقادیر 
عناصر به دســت آورد. از این رو روش های پراش پرتو X در شیمی 

تجزیه کاربرد زیادی دارند. 
برای یک ماده خالص، الگوی پراش پرتو X ، همانند اثر انگشت برای 
آن ماده اســت. تاکنون الگوی پراش بیش از 75هزار ترکیب معدنی 

و آلی جمع آوری شده است. 
با اســتفاده از این پایگاه داده و با کمک روش جســتجو و تطبیق، 
می توان ترکیب هر ماده را مشــخص کرد. روش طیف سنجی پراش 
پرتو ایکس در صورت حذف و حداقل سازی کانی های غیررسی نمونه 
و اجرای صحیح آماده ســازی های ویژه ی کانی های رسی، بهترین و 
متداول ترین روش شناسایی رس ها به شمار می  آید.]21[ در شکل5 
طیف پراش اشــعه ایکس برای کانی هــای مختلف یک نمونه مغزه 

نشان داده شده است.

 :)XRF( 2-3- طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس
برای تعیین درصد دقیق کانی های رسی و سایر کانی های همراه، از 
نتایج آنالیز عنصری طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس21 استفاده 
می  شود.]14[ طیف نگاری فلوئورســانس اشعه ایکس، از روش های 
آنالیز عنصری اســت که به دلیل ســرعت باالی آنالیز در بعضی از 

صنایع دارای اهمیت است. 
در ایــن روش، اشــعه ایکس به نمونه می  تابــد و در اثر برانگیختن 
اتم ها و انتقال الکترونی در الیه های مختلف اتم، اشعه ایکس ثانویه، 
تولید می شود که با تعیین طول موج )انرژی( اشعه ایکس ثانویه که 
مشخصه ی اتم است، می توان عناصر موجود در نمونه ی موردنظر را 

شناسایی کرد. 
با استفاده از این تکنیک، می توان آنالیز عنصری را به  صورت کیفی 
و تا حدودی کمی، به خصوص در مورد نمونه های معدنی، باستانی، 
زمین شناســی، کانی ها، ســنگ ها، شیشه، ســیمان، سرامیک ها و 
آلیاژهای فلزی انجام داد که ردیابی عناصر از ســدیم تا اورانیوم را 

ممکن می سازد که دقت آن برای عناصر سنگین بیشتر است.

3-3- مطالعات میکروسکوپی مقاطع نازک با میکروسکوپ پالریزان 
ميکروسکوپ پالريزان 22 يک دستگاه اندازه گير نوري براي آزمايشات 
جزئي نمونه ها است. به عالوه برای نورهاي ميکروسکوپ استاندارد 
يک پالريزور در کندانســور و يک اســاليدر در المپ باالي عدسي 
شيئي وجود دارد که هر دو داراي قابليت چرخش پذيري، درجه بندي 
و نصب روي دستگاه هستند. نمونه ها به وسيله ی نور پالريزه روشن 
مي شــوند و چرخش اين نورها مي تواند آناليز شــود. ميکروسکوپ 
پالريــزان مخصوصا بــراي مطالعات مواد با انکســار مضاعف مانند 
کريســتال ها و مواد بدون کريستال کشــيده شده مناسب است. به 
طور گسترده تري از اين وسيله براي ميکروسکوپي هاي شيميايي و 

کاني شناسي هاي نوري استفاده مي شود.

 5  طیف پراش اشــعه ایکس برای کانی های مختلف یک نمونه مغزه]22[
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مقاطع نازک با کاهش دادن ضخامت قطعات کوچک نمونه  هایی که 
بر روی سطح شیشــه ی الم میکروسکوپی چسبانده شده  اند توسط 
ماشــین  های برش و سایش، جهت رســیدن به ضخامت استاندارد 

30-25میکرومتر برای میکروسکوپ پالریزان ساخته می  شوند.

 :)DTA 23- TGA 24( 4-3- آنالیزهای حرارتی
آنالیز حرارتی از جمله روش هایی اســت که مشخصات قابل تغییر 
مــواد در اثر حرارت ماننــد بُعد، جرم، حالت و رفتــار مکانیکی را 
اندازه گیــری می  کند. در واقع از این روش های حرارتی برای تعیین 

خواص فیزیکی که به دما وابسته هستند، استفاده می  شود.  
از آنجایی که این تکنیک های حرارتی تغییرات در خواص مواد را ضمن 
اعمال یک برنامه ی دمایی مشــخص بررسی می  کنند، این برنامه ی 
دمایی می  تواند به صورت ثابت )STABLE( یا پویا )Dynamic(  باشد. 
یکی از روش های آنالیز حرارتی TGA یا وزن سنجی حرارتی است. با 
استفاده از روش تجزیه ی گرماوزنی )TGA(  می  توان تغییرات جرم 

ماده را به عنوان تابعی از دما یا زمان ثبت کرد. 
در روش آنالیز وزن سنجی حرارتی یا آنالیز TGA به صورت پیوسته 
کاهش یا افت وزن در اثر تجزیه یا از دســت دادن آب و همین طور 

افزایش وزن به دلیل جذب یا اکسید شدن اندازه گیری می  شود. 
بــا توجه به طوالنی بودن زمان اندازه گیــری TGA، به همین دلیل 
پایداری و خــواص ضد ارتعاش نمونه ها باید در نظر گرفته شــود. 
کاربرد اصلی وزن ســنجی حرارتی آنالیز ثبــات و تجزیه ی حرارتی 
مواد، از طریق تغییر جرم به عنوان تابعی از دما در شیوه ی روبشی، 

یا به عنوان تابعی از زمان در شیوه ی همدما است. 
استفاده از تجزیه های حرارتی برای تشخیص نوع کلریت )آهن دار یا 
منیزیم دار( بسیار موثر است، ولی برای شناسایی و تفکیک کانی های 
رسی ســه الیه ای از نوع ایلیت و مونت موریلونیت25 نیاز به داشتن 

اطالعات تکمیلی دیگر روش ها است. 
همچنین اگر مقاومت دســتگاه حین تجزیه تغییر نکند، در صورت 
وجود همزمان کانی های رسی از نوع کائولینیت و ایلیت، پیک های 
مربوط به ایلیت با شــدت بســیار کمی   ظاهر می  شــود که موجب 
تشخیص ایلیت خواهد شد.]21[ شکل6 نشان دهنده ی نمودار آنالیز 
حرارتی DTA برای کانی های رسی متداول است و نشان می دهد هر 

کانی در چه دمایی دچار تبلور مجدد و یا هیدارته می شود.

:)SEM( 5-3-تجزیه ی میکروسکوپ الکترونی روبشی
میکروسکوپ الکترونی روبشی26 ، از مناسب ترین وسایل در دسترس 
برای آزمایش و آنالیز مورفولوژی نانو ساختارها و شناسایی ترکیبات 
شیمیایی است. توانایی SEM  برای بررسی سطح مواد بی نظیر بوده 
و حائز برتری های فراوانی نســبت به میکروسکوپ های نوری است. 
در میکروسکوپ نوری تشکیل تصویر با استفاده از نورهای منعکس 
شده از سطح نمونه انجام می شود، در حالی که در SEM این مهم با 

به کارگیری الکترون ها میسر می شود. 
در واقع این میکروســکوپ یکی از روش های تولید تصاویر با روبش 
یک پرتو الکترونی روی ســطح نمونه است. طول موج الکترون ها از 
فوتون های نور کوتاه تر بوده و طول موج کوتاه تر باعث ایجاد وضوح، 

قدرت تفکیک و حصول اطالعات مناسب تر می شود. 
در حقیقت در SEM هیچ سیســتم نوری ـ الکترونی برای تشــکیل 
تصویــر و بزرگنمایی وجود ندارد، بلکه تصویر از مشــاهده ی نقطه 
به نقطه ی پدیده های ســطح منتج از اثر متقابــل پرتوی الکترونی 
با ســطح نمونه تشکیل می شــود. با این روش تصاویر سه بُعدی از 

ساختار نمونه به دست می آید. 
میکروسکوپ الکترونی روبشی می  تواند ترکیب کانی شناسی مخزن، 
نــوع حفرات، کانی های آتوژنیک و ســیمان ها را تشــخیص دهد و 
همچنین برای شناســایی نوع و نحوه ی توزیع کانی های رســی نیز 

استفاده می  شود.]14و15[

 6  نمودار آنالیز حرارتی DTA برای کانی های رســی متداول]23[
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 :)CEC( 6-3- اندازه گیری ظرفیت تبادل کاتیونی
ظرفیت تبــادل کاتیونی بیانگر میزان توانایی کانی های رســی در 
جذب و آزادســازی کاتیون ها است. بار منفی سطح کانی های رسی 
باعث می  شود کانی های رسی از محلول های مجاور خود کاتیون های 
+Na و + K  و+ Ca 2 را جذب کننــد که مقدار این کاتیون ها، ظرفیت 

تبادل کاتیونی )CEC( نام دارد.]24[ روش های مختلفی برای تعیین 
ظرفیــت تبادل کاتیونی وجود دارد کــه عموما دارای پایه ی نظری 

یکسانی هستند. 
روش های باور1966 و پولمیــو ـ رودز1977 و گیلمن1979 کاربرد 
عملی زیادی دارنــد. در روش باور ابتدا مکان های تبادلی کلوییدها 
با محلول استات ســدیم یک موالر اشــباع می شــود. در مرحله ی 
شستشــو نمونه آنقدر با محلول آب و الکل شسته می  شود تا تبادل 
یونی آخرین عصاره ی حاصل از شستشــو بــه µmhos cm -1  40 یا 
کمتر برسد. سپس با اســتفاده از محلول استات آمونیوم یک موالر 
کاتیون های جذب سطحی شده از مکان های تبادلی بیرون کشیده 
شده و توسط دســتگاه نورسنج شعله ای غلظت آن تعیین می شود. 
اندازه گیــری CEC به عنــوان یکی از روش های فرعی شناســایی 

کانی های رسی، در کنار دیگر روش ها به کار می  رود. 
ایــن متغیر که توانایی رس ها در جذب و آزادســازی کاتیون ها در 
محلول را نشان می  دهد، برای انواع کانی های رسی دارای محدوده ی 
مشخصی است. در مواردی که چند نوع کانی رسی وجود دارد، مقدار 

CEC به سوی محدوده ی عددی نوع رس چیره نزدیک می  شود. 

این متغیر به طور خاص در ســازندهای ماسه سنگی رس دار نسبت 
به ســازندهای کربناته بیشــتر اســت.]25[ اندازه گیــری ظرفیت 
تبادل کاتیونی برای شناســایی کانی های رسی انبساط پذیر )گروه 
اسمکتیت( بسیار کارآمد است ولی این روش قادر به تفکیک کلریت 

از ایلیت به علت داشتن حدود یکسان CEC نیست. 
همچنیــن در مواردی که درصد کائولینیت و کلریت برابر یا نزدیک 
به هم اســت، شناســایی همراه با خطا خواهد بود و بهتر اســت از 
اطالعات روش های دیگر مانند XRD اســتفاده شود.]21[ جدول2 
ظرفیت تبادل کاتیونی کانی های رســی بر اساس مراجع مختلف را 

نشان می دهد.
 )HI( در دهه ی 80 میالدی، اســتفاده از نســبت اندیس هیدروژن
به ظرفیت تبادل کاتیونی )CEC( رس خشــک به عنوان شــاخص 
کانی شناســی رس مطرح شــد.]29[ در حالی که ایلیت و کلریت 
مقادیر CEC مشــابهی دارند، مقدار HI کلریت خشــک ســه برابر 
 HI و بیشترین مقدار CEC ایلیت اســت. کائولینیت کمترین مقدار
را در میان رس های خشک دارد، اســمکتیت ها )مونت موریلونیت( 

بیشترین مقادیر CEC و کمترین مقادیر HI را دارند. 
از این رو، نســبت CEC/HI برای انواع کانی های رسی متفاوت است. 
مقادیر HI با افزایش عمق نســبتا ثابــت باقی می  ماند، در حالی که 
CEC به شــدت کاهش می  یابد.]30[ در جدول3 دامنه ی تغییرات 

CEC/HI و میانگیــن CEC/HI برای کانی های رســی مختلف آورده 

شده است.

   2   ظرفیت تبادل کاتیونی کانی های رســی بر اســاس مراجع مختلف]21، 26، 27و28[

نام کانی رسی
)meq/100 g( ظرفیت تبادل کاتیونی

گروه ایلیت
)Triantafilis& Buchanan. 2007()Triantafilis& Buchanan. 2007()Triantafilis& Buchanan. 2007(

15Al4Si4O10)OH(8-253-153-3 کائولینیت

Ca,Na(7)Al,Mg,Fe(4)Si,Al(8O20)OH(4)H2O(n(150-15080-10080-70مونت موریلونیت

40K1- 1.5 Al4)Si7- 6.5 Al1 -1.5(O20)OH(4-4010-4010-10 ایلیت

Mg,Fe,Al(6)Si,Al(4O10)OH(8(40-4010-4010-10کلریت

   3   دامنه تغییرات CEC/HI و میانگین CEC/HI برای کانی های رســی]30[

میانگین CEC/HIدامنه ی تغییرات CEC/HIنوع کانی رسی

11/58/6-6/1مونت موریلونیت

3/32/1-0/8ایلیت

1/10/7-0/3کلریت

0/70/25-0/08کائولینیت
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 7  نمودار متقاطع پتاســیم ـ فاکتور فوتوالکتریک]32[

 )FTIR( 7-3- طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
طیف سنجی مادون قرمز27 بر اساس جذب تابش و بررسی جهش های 
ارتعاشی مولکول ها و یون های چند اتمی صورت می گیرد. این روش به 
عنوان روشی پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه گیری 
گونه های شــیمیایی به کار می  رود. همچنین این روش عمدتا برای 
شناســایی ترکیبات آلی به کار می رود، زیرا طیف های این ترکیبات 
معموال پیچیده هستند و تعداد زیادی پیک های ماکسیمم و مینیمم 

دارند که می توانند برای اهداف مقایسه ای به کار گرفته شوند. 
در مولکول هــا دو نوع ارتعاش وجــود دارد که اصطالحا ارتعاش های 
کششی و خمشــی نامیده می شــوند. ارتعاش کششی به دو صورت 
متقارن و نامتقارن تقســیم بندی می شــود. هرگاه یک نیم متناوب 
کششــی نامتقارن رخ دهد، گشــتاور دو قطبی در یک جهت تغییر 
می یابــد و در نیم تناوب دیگر، گشــتاور دو قطبی در جهت مخالف 

جابجا می شود. 
بدین ترتیب گشــتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول، نوسان 
می کند)این نوســان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز 
می شود و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می نامند.( این روش 
در تشــخیص انواع کانی های رســی کاربرد دارد و اطالعاتی در مورد 
ساختار، ترکیب و تغییرات شــیمیایی رخ داده روی کانی های رسی 

می دهد.]31[ 

8-3- نمودارهای متقاطع پتروفیزیکی
نوع کانی هاي رســی پس از تصحیح داده هاي الگ هاي اشعه گاما، 
نوترون و چگالی با استفاده از نمودارهاي متقاطع28 )پتاسیم ـ فاکتور 
فوتوالکتریک(، )پتاسیم/توریم ـ فاکتور فوتوالکتریک(، )پتاسیم ـ توریم( 
و )چگالی ـ نوترون( قابل شناسایی است.]13و32[ در اغلب این نوع 
نمودارها از نسبت توریم به پتاسیم )Th/K( به عنوان شاخص تعیین 
نوع کانی های رسی اســتفاده می  شود. روند افزایشی این نسبت در 
کانی های رســی به ترتیب به این صورت است: گلوکونیت29 ، ایلیت، 

کانی های رسی مخلوط الیه، کائولینیت و کلریت. 
کاربرد آســان، سرعت باال، پوشش کلیه ی توالی ها و کم هزینه بودن 
اســتفاده از نمودارهای متقاطع سبب شــده است تا استفاده از این 
روش بین مفســران الگ های پتروفیزیکی کاربرد روزافزونی داشته 
باشــد. اما چون عوامل متعددی بر میزان قرائت الگ های پرتوزایی 
طبیعی تاثیر گذار است، اطمینان از صحت نتایج تعیین پتروفیزیکی 
نوع کانی های رســی تنها در صــورت تطبیق با نتایــج آنالیزهای 

آزمایشگاهی ممکن است.]13[ 
در اشــکال7، 8، 9 و 10 انواع نمودارهای متقاطع برای تعیین نوع 
کانی های رســی که محققان در مطالعات خود اســتفاده کرده اند، 

آورده شده است.
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 8  نمودار پتاســیم/توریم ـ فاکتور فوتوالکتریک]32[

 9  نمودار متقاطع پتاســیم ـ توریم]32[
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 10  نمودار متقاطع نوترون ـ چگالی]33[

نتیجه گیری
1- با توجه به مطالب یاد شده، ارزیابی کیفیت مخازن هیدروکربوري، 
صرفا با تعیین نوع، نحوه ی توزیع و درصد حجمی کانی هاي رسی به 
درستی انجام خواهد شد. حضور کانی های رسی اثر بسیار مهمی روی 
خصوصیات و عملکرد مخزن دارد. همچنین اثر کانی های رسی روی 
پاســخ های نمودارهای چاه پیمایی باید به منظور محاسبه ی صحیح 

تخلخل، تراوایی و آب اشباع شدگی تصحیح شود.
2- از بین روش های تشخیص کانی های رسی روش پراش پرتو ایکس 
به همراه روش طیف ســنجی فلورسانس اشعه ایکس با دقت بهتری 

نسبت به سایر روش ها توانایی شناسایی کانی های رسی را دارند.

3- روش میکروسکوپ الکترونی نیز در تعیین نحوه ی توزیع کانی های 
رسی در سازند و تشخیص کیفی آنها بسیار کارآمد است.

4- نحــوه ی تعیین الگوی کانی های رســی با اســتفاده از داده های 
پتروفیزیکی، اگرچه صحیح است )صرف نظر از عدم تشخیص الگوی 
ســاختاری( اما قادر به تعیین نوع توزیع پراکنده )پرکننده ی منافذ، 

پوشش دهنده و پل زننده( نیست.
5- نتایــج تعیین نــوع رس تنها با اســتفاده از نمودارهای متقاطع 
پتروفیزیکــی جواب هــای متفــاوت و متناقضی دارد و بهتر اســت 
در مــواردی که نمونه های مغزه موجود اســت، حتمــا از روش های 

آزمایشگاهی برای شناسایی نوع کانی های رسی استفاده شود.
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پانویس هاپانویس ها
1. Surface Area
2. Cation Exchange Capacity
3. Hydrated Aluminosilicate
4. Allogenic
5. Authigenic
6. Laminar
7. Structural
8. Dispersed
9. Pore Filling
10. Pore Lining

11. Pore Bridging
12. Paleothermometry
13. Kaolinite
14. Smectite
15. Illite
16. Chlorite
17. Sepiolite
18. Oil Base Mud
19. Core
20. X-ray Diffraction

21. X-ray Fluorescence
22. Polarizing Microscope
23. Differential Thermal Analysis
24. Thermo Gravimetric Analysis
25. Montmorillonite
26. Scanning Electron Microscope
27. Fourier Transform Infrared Spectroscopy
28. Cross Plot
29. Glauconite
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