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غیرمتخلخل،  دانه ریز،  رسوبی  سنگ های  نفتی،  شیل های 
که  هستند]1[،  سیاه(  تا  قهوه ای  آلی )  مواد  باالیی  مقادیر  با 
مقدار قابل مالحظه ای نفت به کمک فرایند تقطیر از آن، قابل 
شامل  نفتی  شیل های  در  ارگانیکی  مواد  است.  بهره برداری 
کربن، هیدروژن، اکسیژن و مقادیر بیشتری سولفور و نیتروژن 
را  )کروژن(  مولکولی  بزرگ  کمپلکس های  اینها  می باشد. 
می دهند]2,3[  تشیکل  نامحلول هستند،  آلی  که در حالل های 
و  کروژن  نوع  سن،  شیمیایی،  ترکیب  کانی ها،  .مجموعه 
متفاوت  قابل توجهی  به طور  نفتی  شیل های  رسوب  تاریخچه 
سطح  در  برونزد  علت  به  قالی کوه  نفتی  شیل های  است]4[. 
ملی  و شرکت  زمین شناسان  موردتوجه  قدیم  از  زمین همواره 
شرکت   1974 سال  در  بار  اولین  برای  است.  بوده  ایران  نفت 
ملی نفت ایران در قالب مطالعات زمین شناسی، آزمایشگاهی و 
ژئوشیمی اقدام به مطالعه در این منطقه نموده است. بر اساس 
این مطالعات، تنها اطالعاتی محدود از زمین شناسی، ضخامت 
توان  تعیین  جهت  ژئوشیمی  و  پتروگرافی  سن سنجی،  الیه ها، 
هیدروکربن زایی و نوع کروژن این شیل ها تشریح گردید. از 
سال 1389 ، شرکت ملی نفت ایران مجدداً پروژه ای را جهت 
این  از  هدف  داد.  قرار  کار  دستور  در  خود  داده های  تکمیل 
مطالعه بررسی دقیق زمین شناختی، تهیه نقشه های زمین شناسی 
همچنین مطالعات ژئوشیمیایی و توان نفت دهی آنها بوده است. 

 ICP(در کنار این مطالعات تعداد محدودی آنالیزهای عنصری
به  منظور بررسی خصوصیات معدنی، منشاء و ماهیت   )OES
اقتصادی  و  معدنی  ارزش و جایگاه  و غیرفلزی،  فلزی  عناصر 
این  گردید.  انجام  یکدیگر  با  معدنی  و  آلی  مواد  ارتباط  و 
آزمایشات تکمیلی عنصری، در سازمان زمین شناسی و در قالب 

پایان نامه انجام پذیرفت که این مقاله به تفسیر آن می پردازد.

1- زمین شناسی
عرض  33ºو   5' جغرافیایی"36/71  طول  با  قالی کوه  منطقه 
غربی  جنوب  کیلومتری   35 در   49º   28'   2/32" جغرافیایی 
تقسیمات  نظر  از  و  گرفته  قرار  لرستان  استان  در  الیگودرز، 
زمین شناسي ایران و از دیدگاه ساختاری، بر طبق تقسیم بندی 
 )High Zagros)مرتفع زاگرس  پهنه  در  اشتوکلین )1968( 
گرفته  جای   )Crushed zone( شده  رانده/خرد  زون  یا  و 
به صورت  فعالیت ها  عمده  ناحیه  این  در  است)شکل-1(. 
نیز،  ناودیس ها  و  تاقدیس ها  روند  و  بوده  گسله  حرکات 
شمال باختری  زاگرس،  رشته کوه  غالب  روند  از  تبعیت  به 
سنگی  واحدهای  سن  کلی  به طور  است.  جنوب خاوری   –
محدوده مورد مطالعه )قالی کوه(، از پالئوزئیک زیرین تا عهد 
شیل های  دارای  سازندهای  اصلی  بخش  اما  می باشد،  حاضر 
نفتی مربوط به دو سازند سرگلو)ژوراسیک میانی و باالیی( و 

اســتفاده از مطالعــات ژئوشــیمیايی به منظــور تعییــن همبســتگی عناصــر 
ــوه ــی قالی ک ــیل های نفت ــی در ش ــی و معدن ــای آل ــاب و پارامتره کمی

مريم فريدونی  سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور | مهراب رشیدی  مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران 
| نعمت اله رشید نژاد  دانشگاه تربیت مدرس | محمد لطفی  سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور | 

درسال هاي اخیر، جهان شاهد رشد قابل توجه سهم مطالعات اکتشافي منابع غیرمتعارف هیدروکربوري 
بوده است. این منابع که شامل هیدرات هاي گازي، شیل هاي نفتي، شیل هاي  گازي و ... است، مي تواند 
سهم قابل توجهي در افزایش میزان ذخایر کشورها داشته باشد. بسیاری از شیل های نفتی دنیا عالوه بر 
پتانسیل نفتی، آنومالی هایی از برخی عناصر کمیاب نشان می دهند که مطالعات ژئوشیمیایی این شیل ها 
می تواند نقش مهمی در تعیین محیط رسوب گذاری، فرایندهای تأثیرگذار بر پتانسیل های نفتی و 
معدنی، منشاء عناصر فلزی و غیرفلزی و همبستگی آنها با پارامترهای آلی داشته باشد. سازندهای گرو 
و سرگلو در منطقه قالی کوه در غرب ایران)استان لرستان( دارای ویژگی های شیل نفتی بوده و نتایج 
پیرولیز راك اول نشان دهنده یک سنگ منشاء خوب برای نفت با میانگین کربن آلی باالست. نتایج 
آنالیز عنصری حاکی از غلظت باالی برخی عناصر در مقایسه با کالرك پوسته ای این شیل های نفتی 
است که می تواند عالوه بر پتانسیل نفتی بر ارزش معدنی و اقتصادی آنها بیافزاید. بسیاری از این عناصر 
دارای همبستگی باال با پارامترهای آلی و TOC است که در رابطه ی مستقیم با رسوب گذاری مواد آلی 

و توانایی باالی شیل های نفتی در جذب این عناصر می باشد. 
مقدمه
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گرو )کرتاسه پایینی( است. سازند سرگلو از سنگ آهک های 
سنگ آهک های  بیتومین دار،  متوسط الیه  تا  نازك  سیاه رنگ 
دولومیتی و شیل های متورق سیاه رنگ تشکیل شده است]5[. 
باالیی سازند سـرگلـو دارای دوکفه ای هـای پـالژیک  بخش 
Posidoniasp همراه با سوزن اسفنج، آمونیت  پوسته نازك 
و رادیوالریاست. سازندگرو نیز از سنگ آهک رسی، شیل و 
است.  شده  تشکیل  چرتی  میان الیه های  با  بیتومینه  آهک های 
سازند گرو در سطح منطقه قالی کوه با ضخامت 2 تا 3 متری 
آهک  نازك الیه آغاز شده و بر روی آن افقی از شیل نفتی به 

ضخامت 3 تا 17 متر تشکیل شده است. افق شیل نفتی سازند 
نیز با ضخامت گسترده ای از نهشته های آهکی نازك تا  گرو 
متوسط الیه و شیلی آمونیت دار حاوی ندول های الیه ای چرتی 
واحد  جوان ترین  گرو  سازند  می شود.  پوشیده  سیاه رنگ 
سنگی رخنمون یافته از دوران مزوزئیک در سطح منطقه است 
و با ُکنتاکت فرسایشی و دگرشیب توسط نهشته های کنلگومرا 
پوشیده  کواترنری  آبرفت  و  بختیاری  کنگلومرای  معادل 

می شود]6[.
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 (1881قالي كوه)مديريت اكتشاف،  51111/1نقشه – 1شکل

 هامواد و روش -2
شده  كوه برداشتناحيه قاليهاي صحرايي رخنموننمونه از آزمايشگاهي تعداد زيادي  مطالعات انجام منظور به

 .(1)شکلگرفتانتخاب و مورد مطالعه قرار"  8چرون"و "  8قاليِه يهدِ"هاي به نامبرش  1كه از اين ميان 

 توان ارزيابي براي ،اولليز راکكوه شامل پيروهاي آزمايشگاهي براي مطالعات ژئوشيميايي منطقه قاليروش
( براي تعيين نوع و ICP OESآناليز عنصري) هايو همچنين آزمايش نفتي هايشيل حرارتي بلوغ و دهينفت

 .استغيرفلزي  –غلظت عناصر فلزي 
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1 | نقشه 1/50000 قالی کوه)مدیریت اکتشاف، 1392(
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2- مواد و روش ها
از  نمونه  زیادی  تعداد  آزمایشگاهی  مطالعات  انجام  منظور  به 
رخنمون های صحرایی ناحیه قالی کوه برداشت شده که از این میان 
دو برش به نام هاي "ِده یه قالِی3 " و "چرون3 " انتخاب و مورد 

مطالعه قرار گرفت)شکل-2(.
روش های آزمایشگاهی برای مطالعات ژئوشیمیایی منطقه قالی کوه 
شامل پیرولیز راك اول، برای ارزیابي توان نفت دهي و بلوغ حرارتي 
 )ICP OES(شیل هاي نفتي و همچنین آزمایش هاي آنالیز عنصری

برای تعیین نوع و غلظت عناصر فلزی - غیرفلزی است.

2 -1-پیرولیز راک اول
به  پیرولیز  استاندارد  روش  یک  به عنوان  راك اول  پیرولیز 
روش  این  است]7[.  شده  استفاده  نفت  صنعت  در  گستردگی 

 ،)TOC(اطالعات با ارزشی در خصوص میزان کربن آلی کل
ماده  حرارتی  بلوغ  بالفعل،  و  بالقوه  پتانسیل  آلی،  ماده ی  نوع 
ارائه  را  منشاء  از سنگ  هیدروکربن  مهاجرت  همچنین  و  آلی 
می کند]8[، که به کمک آنها می توان سه مرحله اصلی ارزیابی 
سنگ منشاء)تعیین مقدار، نوع و بلوغ حرارتی ماده آلی( را تعیین 

کرد]9,10[.
ارزیابی  جهت  ارزان  و  سریع  روش  راك اول  پیرولیز 
که  است  آلی  رخساره های  و  منشاء  سنگ  هیدروکربن زایی 
به  مطالعه  این  در  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  به طور گسترده 
یا رخساره های آلی مرتبط  نفتی  ارزیابی کلی شیل های  منظور 
با سازندهای سرگلو تا گرو به سن ژوراسیک میانی تا کرتاسه 
آغازین در ناحیه قالی کوه از روش پیرولیز راك اول IV استفاده 

شده است)جدول-1(.
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 كوههاي نفتي قاليبرداري شده شيلهاي نمونهموقعيت برش -1شکل

 

 اولپیرولیز راک-1– 2
. اين [7]است در صنعت نفت استفاده شدهعنوان يک روش استاندارد پيروليز به گستردگي اول بهپيروليز راک

ي آلي، پتانسيل بالقوه و بالفعل، بلوغ ، نوع ماده(TOC)روش اطالعات با ارزشي در خصوص ميزان كربن آلي كل
توان كه به كمک آنها مي، [8]كندز سنگ منشاء را ارائه ميحرارتي ماده آلي و همچنين مهاجرت هيدروكربن ا

 .[9,10]را تعيين كرد (سه مرحله اصلي ارزيابي سنگ منشاء)تعيين مقدار، نوع و بلوغ حرارتي ماده آلي

هاي آلي است كه به زايي سنگ منشاء و رخسارهاول روش سريع و ارزان جهت ارزيابي هيدروكربنپيروليز راک
هاي آلي نفتي يا رخساره هايگيرد. در اين مطالعه به منظور ارزيابي كلي شيلمي مورد استفاده قرارطور گسترده 

E 49º 24’ 59.1” to 49º 24’ 53.6” 

N 33º 02’ 22.2” to 33º 02’ 25.7” 

 

E 49º 29’ 47.7” to 49º 29’ 48” 

N 33º 00’ 49.1” to 33º 00’ 53.6” 

 

2 | موقعیت برش های نمونه برداری شده شیل های نفتی قالی کوه
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2 -1 - 1- میزان کربن آلی)TOC(- توان زايش
میزان کربن آلی نمونه ها در آنالیز لکو بعد از حذف کربنات 
تعیین  نمونه ها  در  کلریدریک(  اسید  با  نمونه  پودر  )ترکیب 
می شود. میانگین کل کربن آلی در نمونه های انتخابی در برش 
ده  یه قالی3 حدود 13/808 درصد وزنی و این میزان برای برش 
چرون3 حدود 13/785 درصد وزنی تخمین زده شده است. از 
لحاظ محتوای کربن آلی تقریباً تمام نمونه ها از کیفیت بسیار 

باالیی برخوردار است)شکل-3(.
 S1, S2, سنگ منشاء هیدروکربن را می توان بر اساس مقادیر

TOC به دست آمده از پیرولیز راك اول در چهار گروه سنگ 
منشاء Poor, Fair, Good, Very good تقسیم بندی کرد. بر 
 TOC<2wt% , S1<2wt% ,%(به دست آمده نتایج  اساس 
دو  در  قالی کوه  منطقه  نفتی  شیل  نمونه های  S2<10wt(کلیه 
نفت  تولید  برای  تا عالی  پتانسیل خوب  از  مطالعه  برش مورد 
برخوردار بوده و به عنوان یک سنگ منشاء نفت بسیار خوب 
قرارگرفته اند.  توجه  مورد   )Good – Very good(عالی تا 
کل  توان  یا  زایش  S2)توان  و   S1 مجموع  اگر  همچنین 
توان  منشاء  سنگ  باشد]11[،   12 از  بیش  زایی(  هیدروکربن 

1| نتایج آنالیز پیرولیز راک اول شیل های نفتی قالی کوه

برششماره نمونه

برششماره نمونه

3 | فراوانی میزان کربن آلی در نمونه های سطحی شیل نفتی برش ده یه قالی 3 و چرون 3
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بسیار خوبی جهت تولید نفت دارد که این میزان نیز برای برای 
چرون3  برش  برای  و   74 حدود  یه قالی3  ده  برش  نمونه های 

حدود 66 است.

2 – 1 – 2 - بلوغ حرارتی
نمونه ها،  بلوغ  میزان  تعیین  و  نفتی  پنجره  به  ورود  به منظور 
گردیده  رسم   Tmax مقابل  در   )PI(تولید شاخص  نمودار 

است )شکل-4-  الف و ب(.
بر اساس نتایج به دست آمده، مقادیر Tmax دارای میانگین 
میانگین  و  یه قالی3  ده  برش  برای  سانتی گراد  درجه   441/2
440/7 درجه سانتی گراد برای برش چرون3 می باشد. با توجه 
گرفته  نتیجه  می باشند،   460  –  435 بین  مقادیر  این  اینکه  به 
می شود که غالب نمونه ها در زون اصلِی تولید نفت قرار گرفته 

است.
2 - 1 - 3 - نوع کروژن

 S2-TOC, HI-OI, HI-Tmax نمودارهای  رسم  با 
در  کرد.  مشخص  را  نفتی  شیل  کروژن های  نوع  می توان 
براساس  است،  شده  استفاده   S2-TOC نمودار  از  شکل-5 
تیپ  کروژن  محدوده  در  نمونه های   ،Hutton تقسیم بندی 

اساس  بر  می باشند.  دریایی(  های  دریایی)جلبک  نوع  از   II
در  نمونه ها  اغلب  مذکور  نمودار  روی  بر  نمونه ها  موقعیت 
II  با منشاء دریایی و نفت زا هستند. در  موقعیت کروژن نوع 
تشکیل  برای  را  عمیق  محیط  و  دریایی  منشاء  می توان  نتیجه 
کروژن موجود در شیل های نفتی قالی کوه در نظر گرفت. از 
بوده  نفتی در سازند سرگلو  این شیل های  اعظم  طرفی بخش 
با دارا بودن فسیل های دوکفه ای پزیدونیا،  است و این سازند 
رادیوالریا  و  ساکوکوما  تینتینید،  آمونیت،  اسفنج،  سوزن 
به همراه بلورهای پیریتی با رنگ تیره و الیه های نازك تا ستبر 

به رسوب گذاری در محیط ژرف دریایی اشاره می کند.
به طور کلی نتایج به دست آمده از پیرولیز راك اول در منطقه 
قالی کوه حاکی از میانگین کل کربن آلی باال در رخساره های 
با سازندهای سرگلو و گرو می باشد که محتوای  مرتبط  آلی 
شیل  نمونه های  می دهد.  نشان  کّمی  نظر  از  را  عالی  بسیار 
نفتی رخنمون یافته از پتانسیل خوب تا عالی برای تولید نفت 
خوب  بسیار  نفت  منشاء  سنگ  یک  به عنوان  و  برخوردارند 
به طور  نمونه ها  در  موجود  کروژن های  هستند.  توجه  مورد 

غالب از نوع II می باشد )شکل-5(.
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ICP OES2 – 2- آنالیز
 20 از  بیش  و  اصلی  عنصر   10 تعیین  به  قادر   ICP آنالیز 
پالسما  از  استفاده  مبنای  بر  است که  نمونه  در  عنصر کمیاب 
تجزیه  جهت  در  عناصر  اتم های  برانگیختگی  منبع  به عنوان 
کمی وکیفی عناصر استوار است]12[. به منظور تعیین عناصر 
قالی کوه، 20  نفتی در منطقه  نمونه های شیل  اصلی و کمیاب 
سازمان   ICPآزمایشگاه در  نمونه ها  مش   200 پودر  نمونه 
زمین شناسی تهران مورد آنالیز قرارگرفت. در این روش، شیوه 
براساس مطالعات صورت  نفتی،  برای شیل  نمونه  آماده سازی 
است  متفاوت  معمول در آزمایشگاه  نمونه های  با سایر  گرفته 
که بر اساس دو روش لوله و تفلونی می توان غلظت عناصر را 
تعیین کرد. در روش تفلونی 0/5 گرم از نمونه را با 10 سی سی 

هیدروژن فلورید، 6 سی سی هیدروکلریک اسید و 10 سی سی 
اسید نیتریک مخلوط و روی هیترحرارت داده تا سیاهِی ناشی 
از حضور مواد آلی از بین برود. سپس نمونه را با 10 سی سی 
 50 بالن  در  داده،  حرارت  مخلوط  موالر  یک  اسید نیتریک 
 ICP نمونه در دستگاه  نهایت  در  و  به حجم رسانده  سی سی 
قرائت می شود. دراین روش )تفلونی(کلیه عناصر به جزء نقره، 
اورانیوم و تنگستن تعیین مقدار می شوند. روش دوم که تفلونی 
آن  اندازه گیری  به  قادر  لوله  روش  که  عنصری  سه  دارد  نام 
نیست را تعیین می کند. در این روش ابتدا 0/5 گرم از نمونه را 
در لوله آزمایشگاهی ریخته سپس 5 سی سی اسیدکلریدریک 
و 2 سی سی نیتریک اسید اضافه کرده، آن را در حمام بخار با 
دمای 60 – 70 درجه سانتی گراد به مدت 1/30 الی 2 ساعت 

 

s ample Ni P Pb Pr Rb S S c S e Sm Sn S r Ta Tb Th Ti Tm U V W Y Yb Zn Zr

1 3 38/77 102 50/38 7/32 60/38 565 2/11 0/49 2/12 0/5 295 0/53 0/1 2/24 391 0/16 1/19 98 10/95 7/48 1/91 99/57 15/2
2 3 61/43 112 1234 7/55 51/78 724 2/19 0/26 1/79 0/5 243 0/74 0/1 2/32 522 0/15 1/11 159 10/61 5/63 2/03 23/34 1753
3 3 102 124 442 6/12 51/04 1627 1/89 0/45 1/73 0/5 245 0/1 0/1 1/46 333 0/12 0/87 179 3/5 8/05 2/11 65/83 14/96
4 3 472 561 5901 7/84 88/75 6839 6/49 0/33 2/94 1/18 385 1/64 0/3 7/51 1821 0/33 3/22 676 6/15 31/04 4/18 1187 73/62
5 3 57/97 174 112483 6/38 43/37 4001 1/11 0/46 2/4 0/5 203 0/35 0/1 1/72 167 0/1 0/76 131 4/13 7/86 1/88 108 8/8
6 3 967 507 1360 7/71 111 15805 7/14 1/21 4/26 1/23 414 1/76 0/21 7/69 1911 0/56 4/38 1532 4/19 50/56 7/71 1266 87/36
7 3 345 3093 430 6/21 237 16438 2/73 0/06 2/48 1/33 1100 1/91 0/24 8/54 367 0/45 5/33 498 8/8 8/59 2/81 60/9 42/4
8 3 546 4729 80/4 6/71 338 10545 3/51 0/46 3/55 2/32 1554 2/98 0/39 15/56 661 0/72 8/43 945 3/49 11/21 4/41 124 68/1
9 3 152 1591 2972 6/61 112 2726 1/84 0/76 1/93 0/52 410 0/77 0/1 3/31 340 0/27 2/43 335 5/03 8/44 2/51 62/59 23/17
10 3 113 151 164 4/48 79/73 1877 1/05 0/47 2/21 0/5 360 0/12 0/1 1/69 147 0/1 1/15 315 6/49 6/11 2/12 113 9/38

2| نتایج آنالیزICP OESشیل های نفتی قالی کوه
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قرار مي دهیم. سپس لوله ها را به حجم 20 سی سی رسانده، از 
کاغذ صافی واتمن 40 عبورداده و در نهایت محلول شفاف، 

را مورد خوانش قرار می دهیم)جدول-2(.
مورد  برش  دو  در  شده  اندازه گیری  عناصر  غلظت  مقایسه 
مطالعه تغییراتی را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود 
چرون3  از  بیشتر  یه قالی3  ده  برش  در   TOC پارامتر  غلظت 
غیرفلزی  و  فلزی  عناصر  از  بسیاری  غلظت  طرفی  از  است. 
بیشتر است)جدول-3(. این موضوع  نیز در برش ده یه قالی3 
می تواند حاکی از این باشد که شیل های نفتی و درصد باالی 

مواد آلی توانایی خوبی برای جذب برخی عناصر دارند. 
با توجه به باال بودن میزان کربن آلی در دو برش سطح االرضی، 
برخوردارند  مواد  از  خوبی  بسیار  غنی شدگی  از  نمونه ها  این 
بودن  باال  بازگو کننده  تیره  قهوه اِی  تا  سیاه  رنگ  به طوري که 
مقادیر  دارای  واقع  در  نفتی  شیل های  نمونه هاست.  آلی  مواد 
باالیی از آسفالتن و رزین می باشند. مقادیر آسفالتن و رزین 
مقادیر  که  حالی  در  بود.  خواهد  فراوان  بسیار  بیتومین  در 
هیدروکربن   های آلکالن و آروماتیک در نفت مهاجرت یافته 
از  بسیاری  است]13[.  بیشتر  رزین  و  آسفالتن  گروه  به  نسبت 
فلزات کمیاب در رابطه با ترکیبات آسفالتن و رزین می باشند. 
از عناصر  بسیاری  به جذب  تمایل  به طور ذاتی  ترکیبات  این 

کمیاب از محیط تشکیل دارند. 

3 - بحث
ارتباط ژئوشیمیایی عناصر الزم است  از  بهتر  به منظور درك 
مناسبی  نحو  به  اطالعات،  و  داده ها  استخراج  یا  تولید  از  پس 
آنها را دسته بندی و پردازش کرد. تلخیص انبوهی از اطالعات 
آماری به طوری که ضمن محفوظ ماندن ویژگی های اساسی، 
خصوصیات کلیدی آن به سادگی آشکار شود، قدم بزرگی در 

آمار توصیفی است.
چندین  هم زمان  آماری  آنالیز  امکان  متغیره،  چند  روش های 
چندمتغیره  آماری  پارامترهای  از  می کند.  فراهم  را  متغیر 
دو  بررسی های  همچنین  و  خوشه ای  گروه بندی  به  می توان 

متغیره )ضریب همبستگی( اشاره کرد.
برای  مالکی  به  یافتن  دست  هدف،  خوشه ای،  تحلیل  در 
طبقه بندی هرچه مناسب تر متغیرها و یا نمونه ها بر اساس تشابه 
هر چه بیشتر درون گروهی و اختالف هرچه بیشتر بین گروهی 
است. این خصوصیت به ما کمک می کند تا بتوانیم متغیرها و 
را  ممکن  تشابه  به صورت خوشه هایی که حداکثر  را  نمونه ها 
بین خود دارند، طبقه بندی  درون خود و حداکثر اختالف را 
کنیم. در این جا عالوه بر اینکه فاصله بین دو نمونه یا دو متغیر 
متغیر  قرار گیرد، ضریب همبستگی دو  می تواند مالك تشابه 

نیز می تواند مالك تشابه رفتاری آنها باشد.
طبقه بندی  از  مناسبی  درك  به  رسیدن  منظور  به  اینجا،  در 
نمودار  تفسیر  و  رسم  به  قالی کوه،  نفتی  شیل های  متغیرهای 

آنالیز خوشه ای در نرم افزار SPSS مي پردازیم.
با مشاهده نمودار آنالیز خوشه ای، کلیه متغیرها در نمونه های 
قابل  مجزا  گروه   4 به  مطالعه  مورد  برش  دو  در  برداشتی 

تقسیم بندی می باشند)شکل-6(. این گروه ها عبارتند از:
 MgO – K2O – Na2O – S – Tb – Mn  )گروه الف
  – Ta – Cs – Yb – Sm – Lu – Gd – Er – Cr – Y-
 La – Hg – Dy – Zn – Cd – Se – B – Nd – Ho –

Al2O3 – Be – Sc – Ga – Ti - Nb
Pb – Cu – Zr - Pr )گروه ب

 Co – As – U – Mo – Tm – Hf – Fe2O3 )گروه ج
 – Tb – Ni – Eu – V – Ce – TOC – p – Sm – Rb

CaO – W – Ba - Ag )گروه د
فاصل  حد  در  منطقه،  نفتی  شیل  نمونه های  اینکه  به  توجه  با 
زون نابالغ و ابتدای پنجره نفتی قرار دارند و در مجموع روند 
میزان  در  عمده  تغییر  بدون  را  هیدروژن  شاخص  کاهش 
دگرسانی  تأثیر  حدی  تا  موضوع  این  می دهند،  نشان   Tmax
رسوبی یا هوازدگی سنگ را نشان می دهد. در نتیجه، حضور 
آنها  مثبت  همبستگی  و  Al،K،Na،Tiدرگروه)الف(  عناصر 
با سایر عناصر در گروه مزبور، می تواند نشان دهنده این مطلب 
و  منشاء  سنگ  هوازدگی  با  )الف(  گروه  متغیرهای  که  باشد 

3 | میانگین غلظت عناصر در دو برش مورد مطالعه قالی کوه
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همچنین کانی های آلومینوسیلیکاته و رسی مرتبط می باشند زیرا 
آلومینیوم یک منشا آواری داشته و افزایش در مواد ارگانیکی 
برخی  است]14[. عالوه بر همبستگی   Al تمرکز  عامل کاهش 
عناصر همچون Ga با کانی های آلومینوسیلیکاته که اساساً منشا 
کانی رسی دارند، این عنصر همبستگی باالیی با گوگرد نشان 
می دهد. همچنین می توان یادآور شد که Ga از نظر شعاع و بار 

یونی با Al رابطه خویشاوندی و میزبانی دارد.
متغییرهای گروه )ب(، Pb, Cu, Pr, Zr، با توجه به حضورشان 
در یک شاخه ممکن است نشانگر یک کانی سازی رگه ای در 
منطقه باشند که مستلزم بررسی های دقیق تری است. از طرفی با 
این گروه در گروه کلی تری شامل زیر  اینکه عناصر  به  توجه 
گروه های)الف( و )ج( می شوند، می تواند تفسیر دیگری را نشان 
 )TOC( همبستگی مثبت ضعیفی با مواد آلی Pb و Cu :دهد
نشان می دهند که می تواند توسط این مواد در محیط کنترل شده 
باشد. از طرفی Pr همبستگی مثبت ضعیفی را با Al  و همبستگی 
منفی را با مواد آلی نشان می دهد. در واقع این شاخه می تواند 
توسط دو پارامتر آلی و غیرآلی در محیط کنترل شود. از طرفی 
شیل های نفتی چون ماهیت ارگانیکی داشته مساعد کانی سازی 
سولفیدی حتی در حد آنومالی های ژئوشیمیایی می باشند. اگر 
کانی های مس و روی هم نداشته باشیم، پیریت می تواند حضور 

این عناصر را تأیید کند.
بر  TOC، می تواند دلیلی  به حضور متغیر  با توجه  گروه )ج( 
کنترل کلیه متغیرهای این گروه توسط ماده آلی باشد. با توجه 
به حضور پارامتر آلی در این گروه و همبستگی باالی عناصر 
برای  مشابهی  شرایط  می توان   TOC با  گروه  این  در  موجود 

تشکیل مواد آلی و این عناصر در نظر گرفت. از طرفی می توان 
این  جذب  برای  ژئوشیمیایی  ردیاب خوب  یک  را  آلی  مواد 

عناصر در نظر گرفت.
و  اکسیداسیون  با شرایط  رابطه  در  مستقیم  به طور   Mo عنصر 
احیا می باشد. در واقع، جزء عناصری محسوب می شود که در 
رسوبات غنی از مواد آلی در شرایط احیایی حضور دارند]14[ 
.از طرفی، Mo و U در شرایط احیا از طریق انتشار آب منفذی 

به رسوبات اضافه می شوند. 
Ni عالوه بر همبستگی باال با مواد آلی، همبستگی مثبت باالیی 
با Al دارد که میزان حضور این عناصر می تواند نشان دهنده تأثیر 

هر دو پارامتر آلی و کانی های رسی باشد.
است.   )W,Ba,Ag,CaO( متغیر   4 دارای  نیز  )د(  گروه 
شیل های منطقه دارای کربنات باال بوده و جزء شیل های کربناته 
بر  دلیلی  می تواند  پارامتر  این  بودن  باال  می شوند.  تقسیم بندی 
رسوبات دریاچه ای عمیق باشد]15[. با توجه به حضور سه متغیر 
در  را  عناصر  این  می توان  گروه  این  در   Agو  W,Ba, دیگر 

رابطه با ته نشینی CaO در نظرگرفت.
برای اینکه بتوان ارتباط معنی داری را بین تغییرات متغیرهای 
آماری تشخیص داد، می توان ضریب همبستگی آنها را محاسبه 

کرد)جدول-4(.
می شود،  مشاهده  عناصر  همبستگی  جدول  در  که  همان طور 
مثبت  همبستگی  مولیبدن  اورانیوم،  وانادیوم،  نیکل،  عناصر 
 )TOC( آلی  پارامتر  با  را   )0/5 باالی  خوبی)ضریب  بسیار 
نشان می دهند. در واقع می توان منشاء و شرایط یکسان تشکیل 
گرفت  نظر  در  محیط  در  عناصر  این  و  آلی  مواد  برای  را 

12 
 

تواند مالک تشابه قرار بر اينکه فاصله بين دو نمونه يا دو متغير ميبندي كنيم. در اين جا عالوهخود دارند، طبقه
 تواند مالک تشابه رفتاري آنها باشد.گيرد، ضريب همبستگي دو متغير نيز مي

كوه، به رسم و تفسير هاي نفتي قاليبندي متغيرهاي شيلرسيدن به درک مناسبي از طبقهدر اينجا، به منظور 
 زيم.پردامي SPSSافزار اي در نرمنمودار آناليز خوشه

گروه مجزا  0به  در دو برش مورد مطالعه هاي برداشتياي، كليه متغيرها در نمونهبا مشاهده نمودار آناليز خوشه
 عبارتند از:ها . اين گروه(7-)شکلاشندببندي ميقابل تقسيم

  La   -Y –Cr  –Er  –Gd  –Lu  –Sm  –Yb  –Cs  –Ta  –Mn  –Tb  –S  –O 2Na –O 2K –MgO– گروه الف( 
Nb -Ti  –Ga  –Sc  –Be  – 3O2Al –Ho  –Nd  –B  –Se  –Cd  –Zn  –Dy  –Hg  

 Pb – Cu – Zr - Prگروه ب( 

  Rb  –Sm  –p  –TOC  –Ce  –V  –Eu  –Ni  –Tb  – 3O2Fe –Hf  –Tm  –Mo  –U  –As  –Coگروه ج( 

 CaO – W – Ba - Agگروه د( 

 
 نمودار درختي عناصر در نمونه هاي شيل نفتي قالي كوه -7شکل 

نفتي قرار دارند و در  هاي شيل نفتي منطقه، در حد فاصل زون نابالغ و ابتداي پنجرهبا توجه به اينکه نمونه
تا حدي موضوع دهند، اين نشان مي Tmaxكاهش شاخص هيدروژن را بدون تغيير عمده در ميزان مجموع روند 

درگروه)الف( و Al،K،Na،Tiدهد. در نتيجه، حضور عناصر ثير دگرساني رسوبي يا هوازدگي سنگ را نشان ميأت

 گروه د گروه ج گروه ب گروه الف

6 | نمودار درختی عناصر در نمونه های شیل نفتی قالی کوه



ماهنامه علمی - ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز | شماره ی131

63

به طوری که با باال رفتن میزان مواد آلی در محیط، غنی شدگی 
بیشتری از این عناصر مشاهده می شود. این موضوع از مقایسه 
قابل تشخیص  این عناصر در دو برش  TOC و غلظت  میزان 

می باشد)جدول-5(.

TOC 5| مقایسه غلظت برخی عناصر فلزی با میزان

برش TOC U V Ni Cu

ده یه قالی 3 13/808 3/934 593 295 93

چرون 3 13/7 2/88 486 285 86

با توجه به جدول-4، اندکی افزایش در مقادیر کربن آلی در 
برش ده یه قالی 3 غلظت بیشتری از برخی عناصر فلزی را در 

این برش نشان می دهد.

نفتی  شیل های  استراتژیک  عناصر  غلظت  بررسی  به منظور 
منطقه قالی کوه، از مقایسه غلظت این عناصر با میزان کالرك 
پوسته ای استفاده شده است)شکل-7(. همان طور که در شکل 
غلظت   ... و  نیکل  مولیبدن،  وانادیوم،  عناصر  می شود،  دیده 

بیشتری را نسبت به کالرك پوسته ای از خود نشان می دهند.
نمونه های  از  بسیاری  در  عناصر  این  غلطت  اینکه  به  توجه  با 
شیلی مناطق مختلف باال بوده می توان از این عناصر به عنوان 
یک ردیاب ژئوشیمیایی مفید در نمونه های شیل نفتی و حتی 
مخازن نفتی استفاده نمود. این عناصر از عناصر استراتژیک و 
مهم به حساب می آیند که به دلیل غلظت آنها در حال حاضر از 
نظر اقتصادی قابل بهره برداری نبوده اما می توان این شیل های 
نفتی را یکی از ذخایر عناصر استراتژیک به حساب آورد و در 

آینده ای نه چندان دور و با کاهش منابع معدنی با بهره گیری از 
روش های صنعتی و فراوری از آنها استفاده کرد.

نتیجه گیری
منطقه  در  ایران  نفتی  شیل های  عمده  بخش   –  1
سازند  دو  در  الیگودرز(  شهرستان  قالی کوه)جنوب غربی 

سرگلو و گرو می باشد. 
2 – کروژن موجود در دو برش ده یه قالی 3 و چرون 3 از نوع 

تیپ II با منشاء دریایی و نفت زاست.
3 – بر اساس پیرولیز راك اول، میانگین کربن آلی کل در دو 
برش مورد مطالعه 13/79 درصد وزنی است که محتوای بسیار 

عالی را از نظر کمی نشان می دهد.

4| ضریب همبستگی Pearsonبرای متغیر TOCبا برخی عناصر

7 | مقایسه غلظت4 عنصر شاخص در شیل های نفتی قالی کوه درمقایسه باکالرک پوسته ای
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تا  پتانسیل خوب  از  یافته  رخنمون  نفتی  شیل  نمونه های   –  4
عالی برای تولید نفت برخوردارند و به عنوان یک سنگ منشاء 

نفت بسیار خوب مورد توجه مي باشند.
با ترکیبات آسفالتن  فلزات کمیاب در رابطه  از  بسیاری   - 5
به جذب  تمایل  ذاتی  به طور  ترکیبات  این  می باشند.  رزین  و 

بسیاری از عناصر کمیاب از محیط تشکیل دارند.
6 – کلیه عناصر)فلزی و غیرفلزی( در نمونه های شیل نفتی با 
توجه به مطالعات ژئوشیمیایی و از نظر منشاء و نحوه تشکیل 

در 4 گروه قابل طبقه بندی هستند.
7 – برخی از عناصر در گروه مواد آلی و در همبستگی مثبت 
برای  مشابه  منشاء  نشان دهنده  پارامتر TOC هستند که  با  باال 
حوضه  اطراف  از  است  ممکن  عناصر  این  می باشد.  تشکیل 
کروژن ها  و  آلی  موادد  ته نشست  حین  در  و  رسوب گذاری 

تشکیل شده باشند.

کانی های  با  رابطه  در  و  آواری  منشاء  عناصر  از  برخی   –  8
گرفته  درنظر  منشاء  سنگ  هوازدگی  و  آلومینوسیلیکاته 
از   TOC و  آلی  مواد  با  را  پایینی  همبستگی  که  می شوند 
خود نشان می دهند. در واقع، افزایش مواد آواری در حوضه 

رسوب گذاری تا حدودی باعث تقلیل مواد آلی می گردد.
با  قالی کوه  نفتی  شیل های  استراتژیک  عناصر  مقایسه   –  9
میزان کالرك پوسته ای حاکی از غلظت باالی این عناصر در 

نمونه های منطقه قالی کوه است.
در  و...  نیکل  وانادیوم،  مولیبدن،  عناصر  بودن  باال   –  10
شیل های نفتی می توانند نقش یک ردیاب ژئوشیمیایی را برای 
نقش  از  می توان  طرفی  از  کنند.  ایفا  نفتی  منشاء های  سنگ 
از  بهره گیری  کنار  در  نفتی  شیل های  در  عناصر  این  معدنی 

نفت، در آینده ای نزدیک استفاده کرد.
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