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بررسي شیل ها به عنوان منابع نامتعارف

 نادر ثابتي، مدیریت اکتشاف شرکت نفت    علي چهرازي، شرکت نفت فالت قاره ایران  امینه لطفي یار*، دانشگاه سمنان 

ــع نامتعــارف  ــه افزایــش قیمــت ســوخت هاي فســیلي، بررســي مناب ــا توجــه ب در دهه هــاي گذشــته ب
هیدروکربــوري به ویــژه شــیل هاي نامتعــارف از ســوي بســیاري از کشــورها از جملــه ایالــت متحــده 
ــه اســت. شــیل ها1  ســنگ هاي رســوبي دانه ریــزي هســتند کــه در  ــرار گرفت آمریــکا مــورد توجــه ق
محیط هــاي آرام رســوب مي کننــد و تخلخــل بــاال و نفوذپذیــري بســیار پایینــي در حــد نانودارســي 
دارنــد. شــیل، بســته بــه مقــدار و نــوع مــواد آلــي و میــزان پختگــي مي توانــد هــم به عنــوان شــیل نفتــي 
و هــم شــیل گازي شــناخته شــود. در مقالــه پیــش رو خصوصیــات ایــن دســته از منابــع نامتعــارف مرور 
گردیــده اســت. از نظــر خــواص شــیمیایي، در مقایســه بــا نفت خــام، نفت شــیل ســنگین و ویســکوز 
ــژه  ــه وی ــروژن دار، داراي گراویت ــات اکســیژن دار و نیت ــاالي ترکیب ــر ب ــوده و به علــت وجــود مقادی ب
ــوده  ــرارت ب ــه ح ــر درج ــت تأثی ــي تح ــیل نفت ــي ش ــواص مکانیک ــت. خ ــدود 0/٩-1 اس ــاال در ح ب
ــي  ــاي پتروفیزیک ــت. آنالیزه ــر اس ــف متغی ــي مختل ــرایط دمای ــي آن در ش ــات مکانیک و خصوصی
نمونه هــاي شــیلي شــامل محاســبه تخلخــل، اشــباع آب، چگالــي و ... بــوده کــه بــا داده هــاي حاصــل 
ــي،  ــراي شــیل هاي نفت ــه ب ــي توســعه یافت ــره مي شــوند. تکنیک هــاي چاه پیمای ــزه کالیب ــه مغ از تجزی
ــا  ــاري ســطحي و ی ــتفاده از حف ــا اس ــي ب ــد. شــیل هاي نفت ــرد دارن ــم کارب ــراي شــیل هاي گازي ه ب
ــره  ــي داراي ذخی ــي از مــواد آل ــز غن ــوان ســنگ دانه ری برجــا برداشــت مي شــوند. شــیل گازي به عن
ــذب  ــورت ج ــا به ص ــذ و ی ــتگي ها، مناف ــد در شکس ــود. گاز مي توان ــف مي ش ــادي گازي تعری اقتص
ــا برانگیختگــي از طریــق  ــا کــروژن حضــور داشــته باشــد. شــیل هاي گازي ب شــده در ســطح رس ی
شکســتگي برداشــت خواهنــد شــد. پارامترهــاي بررســي شــیل هاي گازي شــامل مقــدار کل کربــن 

آلــي و میــزان بلــوغ اســت. وجــود شــیل هاي نفتــي و گازي در ایــران بــه اثبــات رســیده اســت. 
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عامل  شناوري،  نیروهاي  آنها  در  که  هستند  مخازني  متعارف2،  مخازن 
)سنگ  پوش سنگ  زیر  در  هیدروکربني  مواد  تجمع  و  حفظ  اصلي 
غیر تراوا( است. در این گونه مخازن، مواد هیدروکربني در سازندهاي 
و  شده  محبوس  مخزن  سنگ  نام  به  تراوا  و  متخلخل  زمین شناسي 
اطالق  مخازني  به  نامتعارف3  منابع  هستند.  استحصال  قابل  به آساني، 
تراوایي معمول  تنها داراي تخلخل و  نه  آنها  مي شود که سنگ مخزن 
مواد  منشأ  و  بوده  محکم  و  سخت  بسیار  بلکه  نیست،  متعارف  مخازن 
هیدروکربوري آن نیز خود سنگ مخزن مي باشد. در مخازن متعارف، 
از  اولیه  تولید  عامل  رانش،  طبیعي  مکانیزم هاي  و  سیال  پتانسیل  نیروي 
سنگ مخزن آنهاست؛ در حالي که توسعه و تولید اقتصادي از مخازن 
نامتعارف، نیازمند نیروهاي کمکي و فناوري پیشرفته مانند چاه هاي افقي 
بازیافت  ضریب  است.  باالیي  نسبتاً  هزینه هاي  و  مصنوعي  تحریک  یا 
باتوجه به کاهش تولید از  بسیار پایین است.  نامتعارف، معموالً  مخازن 
منابع متعارف نفتي و گازي و افزایش تقاضا و قیمت سوخت هاي فسیلي، 
منابع نامتعارف توجه زیادي از صنایع نفتي را به خود جلب کرده است. 
منابع نامتعارف شامل منابع نامتعارف نفتي و منابع نامتعارف گازي است. 
چهار نوع منابع نامتعارف گازي در جهان وجود دارد که شامل مخازن 

متراکم گازي4 ، هیدرات هاي گازي5 ، متان موجود در بسترهاي زغالي6 
مایعات  نفتي8،  شیل  شامل  نامتعارف  نفتي  منابع  است.  گازي7  شیل  و 
بر  شیل ها  است.  سنگ  زغال  از  تولیدي  مایعات  و  بیومس  از  تولیدي 
اساس مقدار و نوع مواد آلي و میزان بلوغ آنها، مي توانند هم منبع نفتي 

و هم گازي باشند.
وغیرکالستیک  الیه دار،  دانه ریز،  رسوبي  سنگ هاي  معموالً  شیل ها 
مي باشند که معموالً در محیط هاي آرام نهشته مي شوند. ذرات سازنده 
رس،  از  غني  شیل هاي  هستند.  آلي  مواد  و  کوارتز  رس،  اغلب  آنها 
الیه الیه هستند. شیل از لحاظ مقدار مواد آلي، به دو دسته غني از مواد 
آلي٩ )سیاه رنگ( و فقیر از مواد آلي10 )قهوه اي رنگ( تقسیم مي شود. 
نامتعارف  مقدار مواد آلي الزم براي شناسایي شیل به عنوان یک منبع 
است  داده شده  نشان  همانطور که در شکل-1  است.  5 درصد  حدود 
]1[، شیل مي تواند هم نقش شیل نفتي و هم نقش شیل گازي را بسته به 

خصوصیاتي که دارد ایفا کند.
نفت شیل داراي مقادیر باالي ترکیبات اکسیژن دار و نیتروژن دار است. 
از  متفاوت  آنها  خصوصیات  به  توجه  با  منابع  این  از  برداشت  روش 

روش هاي برداشت منابع متعارف خواهد بود.
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١- شیل نفتي
شیل نفتي سنگ رسوبي بسیار دانه ریز با تخلخل غیرمفید باال و تراوایي 
کم بوده که داراي مقداري مواد آلي )کروژن( است. گاوین )1٩76( 
شیل نفتي را یک سنگ فشرده داراي الیه بندي از منشا رسوبي دانسته 
که بیش از 33 درصد خاکستر دارد و حاوي مواد آلي نیز مي باشد که 
در اثر تقطیر نفت تولید خواهد کرد اما زماني که با محلول هاي معمولي 
خارج مي شود مقدار آن قابل توجه نخواهد بود. در تمایز بین شیل نفتي 
و زغال چنین به نظر مي رسد که ترکیبي که کمتر از 33 درصد خاکستر 
را تولید کند زغال11  در نظر گرفته مي شود. شیل نفتي از لحاظ ترکیب 
شامل مواد آلي قابل حل )بیتومن12( و غیرقابل حل )کروژن13( و مواد 
غیرآلي است که به ندرت نسبت مواد آلي به مواد غیر آلي به یک چهارم 
مي رسد]2[. مواد غیرآلي شیل، ذرات در اندازه سیلت هستند که عمدتاً 
واقع  در  نفتي  شیل هاي  از  برخي  و  شده اند  تشکیل  رس  و  کوارتز  از 
سیلتستون ها و گل هاي غني از مواد آلي مي باشند. بیشتر مواد آلي موجود 
شیل هاي  است.  جلبکي  اسپورهاي  و  بقایاي جلبک  نفتي  شیل هاي  در 
نفتي عمدتاً داراي کروژن I مي باشد که عموماً از مواد جلبکي با لیپید 
خرده هاي  از  و   II کروژن  آنها  از  برخي  در  و  است  شده  تشکیل  باال 

گیاهان آوندي تشکیل شده است.
میزان  و  آلي  مواد  مقدار  که  مي نامیم  نفتي  شیل  را  شیل  یک  زماني 
داده ها،  اساس  بر  پختگي  میزان  باشد.  قبولي  قابل  حد  در  آن  پختگي 
که  مي شود  بررسي  ژئوشیمیایي  پیرولیزهاي  و  تجزیه ها  از  حاصل 
مهمترین آنها مقدار Tmax )حداکثر دمایي که در آن حداکثر تولید را 
در طول پیرولیز راک-اول داریم(و مقدارRo مي باشد. شیل نفتي داراي 
آلي(آن  مواد  )مقدار   LOM مقدار  و  Ro در حدود 0/4-1/02 درصد 
نفتي در واقع حاوي نفت  در حدود 5/7-10/5 درصد است ]1[. شیل 
)بیتومن(  قابل حل  غیر  یا  و  قابل حل  هیدروکربني  مواد  از  بلکه  نبوده 
عملیات  با  معموالً  است که  تشکیل شده  )کروژن(  آلي  در حالل هاي 
قابل حل حدود  بیتومن  تبدیل مي شوند.  نفتي  مواد  به  پیرولیز  شیمیایي 
از این مواد آلي را تشکیل داده و مابقي از کروژن تشکیل  20 درصد 
مي شود. هنگامي که دما به 470 درجه سانتي گراد برسد این کمپلکس 

جامد که شامل مخلوطي از ترکیبات کربني است به مواد هیدروکربني 
و باقیمانده کربني تبدیل مي شود که پس از سرد شدن، هیدروکربن ها 
براي رسوب  تبدیل مي شوند. شرایط خاصي  نفت شیل  نام  به  مایعي  به 
و تجمع مواد آلي و غیر آلي که پس از تدفین و دیاژنز تبدیل به شیل 
نفتي مي شود، نیاز است. شیل نفتي از رسوب هم زمان بقایاي کاني هاي 
دانه ریز و مواد ارگانیک حاصل از تجزیه موجودات زنده منتج مي شود. 
بنابراین، شرایط الزم براي تشکیل شیل نفتي عبارتند از: وجود مواد آلي 
ارگانیسم هاي مخرب.  فقدان  و  بي هوازي  توسعه سریع شرایط  فراوان، 
مانند  نفتي در محیط هاي آرام دریایي و آب هاي شیرین  شیل  احتماالً 
حوضه هاي دریایي، دریاچه اي و مرداب هاي دلتایي نهشته مي شود. آب 
و هواي غالب در شرایط رسوبگذاري شیل هاي نفتي مشابه شرایط آب 

و هوایي مناسب براي زغال است.
میزان  از:  عبارتند  شیل ها  ارزیابي  و  شناسایي  جهت  مهم  پارامترهاي 
تخلخل، نفوذپذیري، مقدار اشباع آب، کاني شناسي، مقدار کل کربن 
آلي و ویژگي هاي ژئومکانیکي و ژئوشیمیایي که با استفاده از داده هاي 
چاه پیمایي و آنالیز مغزه قابل ارزیابي هستند. این ویژگي ها به اختصار در 

جدول-1 نشان داده شده است]3[.

١-١- شیمي شیل نفتي
در مقایسه با نفت خام، نفت شیل سنگین و ویسکوز بوده و به علت وجود 
مقادیر باالي ترکیبات اکسیژن دار و نیتروژن دار داراي گراویته ویژه باال 
در حدود 0/٩-1 مي باشد. نفت شیل به علت وجود ترکیبات نیتروژن دار 
بوي خاصي داشته که این ترکیبات اثرات مضري در فرآیندهاي تجزیه 
نفت شیل  ویژگي هاي  دیگر  است.  گذاشته  به جا  نفت شیل  تخلیص  و 
عبارتند از: 1- وجود مقادیر باالي اولفین و دي اولفین که در نفت خام 
یافت نشده و این ترکیبات تمایل به پلیمري شدن و تشکیل صمغ دارند، 
 C/H نسبت  داراي   -3 آروماتیکي،  ترکیبات  باالي  مقادیر  وجود   -2
باال 4- داراي سطح سولفور پایین در مقایسه با نفت خام هاي نقاط دنیا، 
5- داراي جامدات معلق و 6- وجود مقادیر متوسطي از فلزات، که این 

خصوصیات باعث ایجاد مشکل در شرایط تقطیر شیل نفتي مي شود. 
دارد.  بستگي  مي شود،  تولید  که  روشي  به  نفت شیل  ترکیب  واقع  در 
نقطه جوش  توزیع  به  مي شود،  ایجاد  نفت شیل  در  که  تفاوت  بیشترین 
نوع  حرارت(  )نرخ  آن  مدت زمان  و  حرارت  میزان  مي گردد.  مربوط 
تولیدات و مقدار آن را تحت تأثیر قرار مي دهد. ترکیبات هیدروکربن 
نفت شیل شامل 20% آلکان، 20% آروماتیک، 25% رزین آروماتیکي، 
35% اولفین و نفتن است ]4[. در مقابل یک نمونه نفت خام شامل %15 
آلکان، 50% آروماتیک ها، 35% نفتن همراه با مقادیري رزین و اولفین 
و  بوده  نفت شیل کم  در  موجود  رزین  و  آسفالتین  مقادیر  اکثراً  است. 
نمي تواند پاسخگوي دلیل تیرگي آن باشد. در مقابل، مقدار نیتروژن باال 
بوده و به همان نسبت هم خاکسترش باالست. نحوه ي توزیع آلکان ها، 
مختلف،  جوش  دماهاي  در  اشباع  هیدروکربن هاي  و  آروماتیک ها 
و  مي یابند  کاهش  آلکان ها  جوش،  دماي  افزایش  با  است.  متفاوت 

1
ــي  ــطح دگرگون ــد )س ــدار درص ــر مق ــي و گازي. اگ شــیل هاي نفت
آلــي( LOM= 0-5/7 و Ro=0/2-0/4  )ســطح بلــوغ( باشــد، نابالــغ 
در  باشــد   Ro=5.7-10.٩ و   LOM= 5/7-10/٩ اگــر  و  اســت 
پنجــره نفت زایــي بــوده و در صورتــي کــه 20-٩/LOM=10 و 
ــا  ــود، در اینج ــد ب ــي خواه ــره گاززای ــد در پنج Ro=1/02-5 باش
Ro مقــدار انعــکاس ویترینایــت و LOM میــزان بلــوغ مــواد آلــي 

ــت. ــد اس ــا درص ــد آنه ــد و واح مي باش
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آروماتیک ها )که شامل آروماتیک هاي 2،1و3 حلقه اي است( به آرامي 
افزایش مي یابند. مقدار اکسیژن موجود در نفت شیل معموالً در دماهاي 
مختلف شکست حرارتي، متفاوت بوده و عموماً با افزایش دماي جوش 
مقدار آن افزایش پیدا مي کند. ترکیبات نیتروژن دار نفت شیل را مي توان 
اکیونولین،  پیریدین،  )شامل  بنیادي  نیتروژن دار  ترکیبات  دسته،  سه  به 
آکریدین، آمینه و مشتقات(، بنیادي ضعیف )پیرول، ایندول، کربازول و 
مشتقات آن( و غیر بنیادي )نیتریل و هومولوگ هاي آمید( تقسیم کرد. 
در  مضري  اثرات  و  بوده  موثر  شیل  پایداري  در  نیتروژن دار  ترکیبات 
فرآیندهاي تولید دارند که البته نحوه ي ایجاد این اثرات شناسایي شده 

است.]4[

١-2- خواص مکانیکي شیل هاي نفتي
بررسي هاي انجام شده نشان دهنده این امر است که محتواي مواد آلي 
و شیل نفتي با نسبت پواسون رابطه مستقیم دارد، در حالي که مقاومت 
مي دهد.  نشان  را  منفي  رابطه  االستیسیته  مدول  با  فشارشي  و  کششي 
افزایش درجه حرارت،  تأثیر درجه حرارت هستند.  این خواص تحت 
دیده  لگاریتمي(  )به صورت  مقاومت  و  یانگ  مدول  به صورت کاهش 
افزایش حرارت، خزش هم مشاهده مي شود.  در شرایط  مي شود. غالباً 
کرنش حجمي به تخلخل اولیه، محتواي مواد آلي و کاني شناسي بستگي 
دارد. بررسي خصوصیات مکانیکي با شرایط دمایي، براي بهره برداري 
برجا و مدل سازي حوضه موردنیاز است. بهره برداري با تقطیر زیرزمیني 
ایجاد شده  باال  اندازه گیري ویژگي هاي مکانیکي در دماهاي  از طریق 
در  شیل ها  رفتار  پیچیدگي  به دلیل  باال  دماهاي  به  مربوط  داده هاي  که 
این دماها و نیز محدودیت فناوري هاي مربوط به آزمایش هاي دماهاي 
باال داراي فراواني کمي است. در شیل هاي نفتي منافذ یا توسط گاز و 
یا رطوبت پر شده است که در اثر افزایش دما، آب هاي مختلف )مرزي 
باالتر  دماهاي  در  و  شده  تبخیر  سبک  هیدروکربن هاي  نیز  و  آزاد(  یا 
کروژن شروع به تغییر شکل کرده و در نهایت تجزیه مي شود که تغییر 
با  از کروژن  بیتومن حاصل  کاني هاست.  دیگر  از  بیشتر  شکل کروژن 
منافذ،  به  نسبت  آن  قرارگیري  و محل  توزیع کروژن  نحوه ي  به  توجه 
شروع به جریان کرده و باعث کاهش بخشي از فاز قابل حمل خواهد 
شد که این کاهش فاز قابل حمل با کاهش نیروي کششي، فشارشي و 
مدول االستیسیته همراه خواهد بود. در شیل نفتي ترکیباتي مانند فاکولیت 
از 450 درجه سانتي گراد  و الوسونیت وجود دارد که در دماي کمتر 
تجزیه شده و منجر به تغییر در مقدار تخلخل کل و فشار منفذي مي شود. 
پیچیدگي هاي زیادي براي ارزیابي خصوصیات مکانیکي وجود دارد، با 

این وجود چند روند کلي مشاهده مي شود:
درجه  افزایش  با  صوتي  سرعت هاي  و  مقاومت  االستیکي،  مدول   -1
دیگر کاني هاي  از  نرم تر  بسیار  و کروژن  پیدا مي کند  حرارت کاهش 
مواد  و  هیدروکربن  به  باالتر  دماهاي  در  نهایت،  در  که  شده  سازند 
افزایش  با  صوتي  سرعت هاي  و  مي شود.2-مقاومت  تجزیه  باقي مانده 

فشار محصور کننده افزایش پیدا مي کند]5[.

١-3- ارزیابي شیل هاي نفتي با استفاده از نگارهاي چاه پیمایي
نگارهاي  تفسیر  شامل  شیلي  نمونه هاي  پتروفیزیکي  بررسي هاي 
چاه پیمایي و پارامترهاي سیال بوده که با داده هاي حاصل از تجزیه مغزه 
چاه پیمایي  تکنیک هاي  شده،  انجام  مطالعات  طبق  است.  شده  کالیبره 
توسعه یافته براي شیل هاي نفتي براي شیل هاي گازي هم کاربرد دارد. 
مانند  نفتي  شیل  رسوبات  ارزیابي  براي  مختلفي  چاه پیمایي  نگارهاي 
تغییرات لیتولوژي، ضخامت وجود دارد که در ادامه به طور مختصر به 

برخي از آنها اشاره مي شود.
تغییر ولتاژ نشان  به صورت  تغییرات قطر چاه را  1- نگار قطرسنجي14: 
رس  توسط  آب  جذب  به دلیل  ابتدا  در  شیل  محل  در  اغلب  مي دهد. 
موجود در آن و متورم شدن آن کاهش قطر را خواهیم داشت و سپس 

در اثر ریزش در محل شیل افزایش قطر را داریم.
2- نگار اشعه گاما15: نگار گاما به عنوان نگار لیتولوژي در اینجا به کار 
مي رود و براي شناسایي الیه هاي شیلي و یا کاني هاي سنگین رادیو اکتیو 
استفاده مي شود. در واقع شدت اشعه گاماي طبیعي ساطع شده توسط 

سازند را اندازه گیري مي کند.
چگالي  مي کند.  اندازه گیري  را  الکترون  چگالي  چگالي16:  نگار   -3
الکترون به دست آمده، به طور مستقیم در ارتباط با چگالي کل بوده و 
تابعي از ترکیب کاني شناسي، ماتریکس سنگ، تخلخل سازند و چگالي 
سیال یا محتوي گاز منافذ مي باشد. از مقادیر به دست آمده براي تخمین 

تخلخل استفاده مي شود.
4- نگار نوترون: هدف اساسي نگار نوترون، اندازه گیري میزان فراواني 
اپي-ترمال  نوترون هاي  نسبي  فراواني  یا  اتم هاي هیدروژن در سازندها 

رسیده به آشکارگر بوده و آنچه به دست مي دهد، نگار تخلخل است.
5- سنجش با غشاي داغ17: این تکنیک توسط دفتر ایالت متحده ثابت 
شده است که ابزار مناسبي براي ارزیابي مقدار شیل برجا و آزمایش هاي 
مي توان  روش  این  از  استفاده  با  است.  زیرزمیني  معادن  از  استخراج 
با  به عالوه  نمود.  ارزیابي  و  را مشخص  نفتي  محل شکستگي هاي شیل 
استفاده از این روش مي توان ویژگي هاي جریان را قبل و بعد از تحریک 

مصنوعي و نیز بعد از تقطیر تعیین کرد.
6- نگار رسانایي-القایي18: میزان هدایت سازند را اندازه گیري مي کند. 

از آنها جهت اندازه گیري مقاومت واقعي سازند استفاده مي شود.
7- سونیک و مقاومت1٩: استفاده هم زمان از این دو براي محاسبه مقدار 
مواد آلي با استفاده از DlogR مي باشد. هرچه میزان جدایي این دو نگار 

ازهم بیشتر باشد، مقدار مواد آلي بیشتر خواهد بود.
8- نگار رزونانس مغناطیسي و چگالي20 که براي محاسبه مقدار تخلخل 

کروژن استفاده مي شود.
ارزیابــي  بــراي  ٩- مجموعــه ژئوشیمیایي،کاني شناســي و ســونیک 

اســتفاده مي شــوند. برجــاي ســنگ  ویژگي هــاي ژئومکانیکــي 

١-٤- روش هاي پیش بیني مقدار کل کربن آلي 
در جدول-2، به صورت خالصه تکنیک هایي که براي پیش بیني درصد 
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اشاره شده  دارد،  چاه پیمایي وجود  از  استفاده  با  آلي  وزني کل کربن 
آنها  اصلي  روش  سه  بررسي  به  خالصه  به طور  ادامه،  در  که  است]6[ 

خواهیم پرداخت. 
1-روش اصالح شده ي پاسي و همکارانش )1٩٩0(: در این روش یک 
ضریب )C( بزرگتر از یک به معادله تجربي اصلي پاسي جهت جبران 

محدودیت آن اضافه مي شود که مقدار آن تابعي از بلوغ مي باشد: 

TOC= ΔlogR*10)2.297-0.1688*LOM( *C
در اینجا ΔlogR میزان جدایي نمودار سونیک و نمودار مقاومت است. 
LOM سطح دگرساني مواد آلي و C ضریب بزرگتر از 1 مي باشد که 

این ضریب، تابعي از ضریب انعکاس ویترینایت است.
بیــن مقــدار کل  از رابطــه  ایــن روش  2-روش اشــموکر )1٩83(:  
ــي کل)ρcore( به صــورت فرمــول  ــي )TOC( و عکــس چگال ــن آل کرب
ــه  ــي ک ــراي مخازن ــي کل، ب ــن روِش چگال ــد. ای ــتفاده مي کن ــر اس زی
داراي فــاز ســیال مشــابه و کاني شناســي ثابــت هســتند، مناســب اســت. 
به عنــوان مثــال اگــر از ایــن روش در مخزنــي کــه دو قســمت آن داراي 
ــن  ــدار TOC تخمی ــود، مق ــتفاده ش ــتند، اس ــي هس ــي متفاوت کاني شناس
زده شــده در آنهــا بــا اســتفاده از ایــن روش متفــاوت خواهــد بــود. ایــن 
ــه صــورت  ــي کل ب ــدار TOC و عکــس چگال ــن مق روش از رابطــه بی
زیــر اســتفاده مي کنــد)A و B ثابت هــاي وابســته بــه کاني شناســي 

هســتند(:
A/ρcore –B= TOC)%wt(

 TOC وزني  مقدار  کراس پالت  مستقیم  رابطه  از  رگرسیون:  3-روش 
آلي  پیش بیني کل کربن  به  مربوط  فرمول  طریق جاي گذاري  از  مغزه 
داده ها،  خطي  رگرسیون  در  موجود  رابطه  اساس  بر  مي شود.  استفاده 

فرمول زیر را براي چگالي کل خواهیم داشت:

TOC)%wt(=-13.24ρb-log+35.39
به علت  مي شوند(  استفاده  چگالي  )براي  اشموکر  و  رگرسیون  روش 
اینکه هم مقدار چگالي هم کل کربن آلي با وضوح یکساني از داده هاي 
مغزه به دست مي آید، داراي کیفیت باالتري خواهد بود. در شکل-2، 

این سه روش باهم نشان داده شده اند]7[.

١-5- روش هاي برداشت از شیل نفتي
باتوجه به خصوصیات متمایزي که منابع نامتعارف نسبت به متعارف ها 
دارند، روش برداشت از آنها نیز متفاوت خواهد بود. روش هاي برداشت 

از منابع نامتعارف عبارتند از: حفاري سطحي و حفاري برجا.
ــه روش ســنتي  ــي را ب ــن روش، شــیل نفت ــطحي: در ای ــاري س ــف- حف ال

ــد،  ــژه ي فرآین ــه ســاختمان هاي وی ــال ب ــس از انتق اســتخراج کــرده و پ
ــن  ــد. در ای ــرارت مي دهن ــانتي گراد ح ــه س ــاي 450-500 درج ــا دم ت

خاصه روش هاي تخمین کل کربن آلي با استفاده از نگارها 1

Method Description Reference

Spectra GR-Uranium 
Enrichment

Linear relationship of Uranium )ppm( to organic carbon 
content for Appachian Devonian black Shale

Fertl and Rieke, 1980., Fertl and Chilinger, 
1988., Guidry and Walsh, 1993.

GR Intensity Derivation of TOC volume from total GR intensity Fertl and Chilinger, 1988.

Bulk Density
Empirical relationship of Bulk Density to TOC weight 

percent
Schmoker, 1979., Schmoker and Hester, 1983.

Gamma Ray Intensity- 
Formation Density

Derivation of a TOC volume from the relationship of 
GR intensity and formation in a Devonian black Shale of 

the Appalachian basin
Schmoker, 1981.

Delta Log R
Passey’s Modification

Scaled porosity log – resistivity overlay method
A multiplier greater than 1 was introduced to original 

Passey empirical equation to compensate for its limitation.

Passey et al., 1990.
Sondergeld et al., 2010.

Neural Networks Usage of conventional well logs to predict TOC Rezaee at al., 2007.

Rezaee at al., 2007. Pulsed – Neutron mineralogy and Spectral Gamma Ray 
methodology used to discriminate excess carbon

Pulsed – Neutron mineralogy and Spectral 
Gamma Ray methodology used to discriminate 

excess carbon
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ــل از آن  ــت حاص ــود و نف ــي مي ش ــدروژن غن ــا هی ــیل ب روش، نفت ش
را از مــواد زائــد جــدا مي کننــد. در فنــاوري جدیــد کــه به کمــک 
کریســتال هاي قیــر انجــام مي شــود، شــیل نفتــي را کمتــر حــرارت 
مي دهنــد. از کربــن غنــي موجــود در مــواد زائــد، در طرح هــاي تولیــد 
ــر  ــبکتر و غني ت ــدروژن س ــه هی ــر چ ــود. ه ــتفاده مي ش ــیته اس الکتریس
باشــد، مقــدار کــروژن پاالیشــي بیشــتري پــس از کامــل شــدن فرآینــد 
کاتالیســتي حاصــل مي گــردد. پــس از پاالیــش، شــیل باقي مانــده 
و  پیشــرفت ها  مي گــردد.  رهــا  آنجــا  در  و  بــرده  اولیــه  محــل  بــه 
مقیــاس  تــا در  اســت  زمینــه الزم  ایــن  در  بیشــتري  آزمایش هــاي 
ــن  ــدازه ذرات، ای ــوع ان ــاس تن ــر اس ــود. ب ــه ش ــه کار گرفت ــادي ب اقتص
روش بــه دو دســته تحــت عناویــن فرآینــد شــیل کلوخــه اي21 و فرآینــد 
شــیل دانــه اي  تقســیم بنــدي مي شــود. پــس از مقایســه ایــن فناوري هــا 
ایــن نتیجــه حاصــل شــده اســت کــه فرآینــد شــیل دانــه اي22 بــا محیــط 
ــر و بازدهــي بیشــتر مي باشــد]8[. ــه کم ت ــوده و داراي هزین ســازگارتر ب

ــن  ــر زمی ــي در زی ــیل نفت ــرارت دادن ش ــامل ح ــا: ش ــاري  درج ب- حف

بــا اســتفاده از حــرارت دهنده هــاي الکتریکــي اســت کــه به طــور 
متوســط در هــر 4000 مترمربــع 15-20 حــرارت دهنــده الکتریکــي در 
ــن روش  ــرد. ای ــرار مي گی ــن ق ــل زمی ــق در داخ ــاي عمی ــل چاه ه داخ
ــود  ــتلزم وج ــز مس ــته و نی ــاز داش ــاه نی ــادي چ ــداد زی ــاري تع ــه حف ب
انــرژي ورودي زیــادي نیــز بــراي تبدیــل کــروژن بــه ســیال قابــل انتقــال 
ــدار  ــودن مق ــاال ب ــن حفــظ ب ــالش دارد کــه در عی ــن روش ت اســت. ای
خروجــي انــرژي، میــزان خســارت زیســت محیطي را نیــز کاهــش 
ــرارت داده  ــاله ح ــک دوره 2-3 س ــي در ی ــیل نفت ــي از ش ــد. حجم ده

مي شــود، تــا دمــاي آن بــه 650-700 درجــه فارنهایــت برســد. در 
ــوالت آزاد  ــود. محص ــدا مي ش ــیل ج ــت از ش ــرارت نف ــه ح ــن درج ای
ــي  ــل حرارت ده ــک مح ــه در نزدی ــردآوري ک ــاي گ ــده در چاه ه ش
ــد  ــي جدی ــل23 تکنیک ــي ِش ــرکت نفت ــود. ش ــع آوري مي ش ــت، جم اس
ــه در  ــت ک ــه داده اس ــي24 را ارائ ــي ماهوگان ــرح پژوهش ــه ط ــوم ب موس
ــود.  ــاد مي ش ــاري ایج ــط حف ــراف محی ــي در اط ــوار یخ ــک دی آن، ی
ــاري  ــه حف ــه منطق ــي ب ــاي زیرزمین ــي از ورود آب ه ــوار یخ ــن دی ای
ممانعــت کــرده و هیدروکربن هــا و ســایر محصوالتــي کــه توســط 
ایــن فرآینــد تولیــد مي شــود، باقــي مي مانــد. روش ِشــل هنــوز در 
ــه  ــک روش خوش آتی ــوان ی ــا به عن ــده ام ــتفاده نش ــاري اس ــاس تج مقی
در نظــر گرفتــه شــده اســت. روش جایگزینــي کــه فورســبرگ25 بــراي 
ــاي  ــي به ج ــور اتم ــتفاده از رآکت ــد، اس ــنهاد مي کن ــي پیش ــرارت ده ح
ــا  ــدن هزینه ه ــر ش ــث کمت ــه باع ــت ک ــي اس ــده ي الکتریک حرارت دهن
و کمتــر شــدن تولیــد گازهــاي گلخانــه اي مي شــود. در ایــن صــورت، 
نیــاز بــه تولیــد الکتریســیته از ســوخت فســیلي از ســوخت هاي فســیلي از 
ــد مي شــود. روش دیگــري  ــري تولی ــه و دي اکســیدکربن کمت ــن رفت بی
 In-Capsule technology روش  اســت،  شــده  معرفــي  اخیــراً  کــه 
مي باشــد. ایــن روش ترکیبــي از دو روش اســتخراج برجــا و روش 
حفــاري برجاســت کــه در آن، ســنگ بــه روش ســنتي بــه داخــل یــک 
ــدار  ــک م ــه ی ــي ب ــپس، گازطبیع ــود. س ــاري مي ش ــي حف ــول رس کپس
ــراي اســتخراج کــروژن، ســنگ موجــود  ــه لــوپ پمــپ مي شــود. ب لول
ــن  ــود. ای ــرم مي ش ــانتي گراد گ ــه س ــاي 450 درج ــا دم ــول ت در کپس
روش چنیــن ادعــا مي کنــد کــه از هیــچ پــردازش آبــي اســتفاده نکــرده 
ــد.  ــت مي کن ــي محافظ ــش هاي گیاه ــي و پوش ــاي زیرزمین و از آب ه

ــد]٩[. ــول مي انجام ــدود ٩0 روز به ط ــد ح ــن فراین ــل ای ــه مراح هم

١-6- معایب و محاسن شیل نفتي
از محاسن شیل نفتي که باعث جذابیت آنها مي شود، مي توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
2-بیشتر  شده اند.  شناسایي  بیشترشان  که  است  گسترده  آن  منابع   -1
شیل هاي نفتي در عمق کمي قرار دارند)کمتر از 2 کیلومتر( و بنابراین 

براي بهره برداري از آنها به ماشین آالت پیچیده نیاز نیست. 
و از معایب آن هم مي توان موارد زیر را نام برد:

1-پاالیش نفت شیل با توجه به سنگین بودن آن سخت تر و پر هزینه تر 
است و میزان بازدهي آن کمتر از شرایط متعارف خواهد بود. 2-فراواني 
نفت خام نسبت به نفت شیل باعث ارجحیت نفت خام مي شود. 3-ارزش 

حرارتي کم نفت شیل در مقایسه با نفت خام.

١-7- شیل نفتي در ایران 
بیشترین آنها در  نفتي در مناطق مختلف جهان توزیع شده و  شیل هاي 
ایالت متحده وجود دارد. تا سال 2007 کشورهاي برزیل، استوني و چین 
اقدام به استخراج شیل نفتي کرده اند. براساس اعالم مدیریت اکتشاف، 

ــتفاده از 2 ــا اس ــي ب ــن آل ــي کل کرب ــاي پیش بین ــه روش ه مقایس
نگارهــاي چاه پیمایــي. نمودارهــاي پیوســته نتایــج حاصــل از 

ــت ــزه اس ــج مغ ــکي نتای ــاط مش ــوده و نق ــي ب ــش بین پی
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براي اکتشاف نفت نامتعارف بررسي هاي زمین شناسي در سال 1334 در 
منطقه البرز جنوبي و در سال 1354 در قالیکوه و زردکوه لرستان انجام 
منطقه  این  در  نفتي  شیل  از  آمده  به عمل  آزمایش هاي  با  است.  گرفته 
مشخص شده است که عیار نفت منابع مذکور بیش از متوسط جهاني 
بوده اما به علت صعب العبور بودن مناطق فوق و هزینه هاي باالي تولید، 
استخراج و تولید از این منابع در حال حاضر در اولویت نمي باشد. در 
سال  در  شده  انجام  اولیه  برآورد  طبق  ذخایر،  این  برآورد حجم  زمینه 
1334 توسط شرکت آمریکایي TOSCO، حجم ذخیره قابل استحصال 
مقدار قابل توجهي اعالم شده است. هم اکنون پروژه هایي براي بر آورد 
حجم برجاي این ذخایر در مدیریت اکتشاف شرکت ملي نفت، تعریف 

شده است ]10[.

2- شیل گازي
ــزان  ــاي می ــده برمبن ــان داده ش ــکل-1 نش ــه در ش ــه ک ــیل ها همانگون ش
پختگــي مي تواننــد هــم به عنــوان شــیل نفتــي و هــم گازي عمــل کننــد. 
ــي  ــواد آل ــي از م ــز غن ــنگ دانه ری ــوان س ــوان به عن ــیل گازي را مي ت ش
ــره اقتصــادي گازي باشــد، تعریــف نمــود. ســازندهاي  کــه داراي ذخی
شــیل گازي معمــوالً نــازک و داراي گســترش زیادي هســتند کــه داراي 
ــاد  ــادي از آن ایج ــد اقتص ــتن تولی ــراي داش ــوده و ب ــن ب ــل پایی تخلخ
شکســتگي ضــروري اســت. در حــال حاضــر بیشــتر تولیــدات مخــازن 
ــوع I و  ــروژن ن ــاوي ک ــغ ح ــوق بال ــأهاي ف ــنگ منش ــیل گازي از س ش
ــي 2-0,5  ــن آل ــل کل کرب II اســت. مخــازن شــیل گازي داراي حداق
ــا  ــي ب ــد طوالن درصــد مي باشــد. مخــازن شــیل گازي داراي دوره تولی
افــت کم اســت کــه حــدود 25-80 ســال بــه طــول مي انجامــد. پارامترها 
و خصوصیــات کلیــدي بــراي بررســي کیفیــت شــیل گازي شــامل کل 
ــز27(،  ــي شناســي )رس و کوارت ــوغ )Ro(، کان ــي26، ســطح بل ــن آل کرب
ضخامــت و گســترش محیطــي، تخلخــل ومیــزان اشــباع گاز )فــاز آزاد و 
جــذب شــده(، نــوع مــواد آلــي )OMT( اســت. مطالعــات اخیــر نشــان 
مي دهــد کــه اغلــب ســازندهاي شــیل گازي غنــي از مــواد آلــي داراي 
ــوع عمــودي  ــر اســت کــه تن ــا مت ــص در حــدود صده ضخامــت ناخال
آنهــا از نظــر غنــاي مــواد آلــي و کاني شناســي حتــي در الیه هــاي 
ــد .ناهمگني هــاي عمــودي  ــر کن ــد تغیی عمــودي کوچــک هــم مي توان
ــان  ــي زم ــي و حیات ــرایط زمین شناس ــه ش ــوان ب ــده را مي ت ــاهده ش مش
رســوب گذاري آنهــا ارتبــاط داد. ]1[ عنــوان کرده انــد کــه تجمــع 
ــه  ــت ک ــادي اس ــاي زی ــع فراینده ــي تاب ــواد آل ــي از م ــنگ هاي غن س
ــرخ  ــامل ن ــه ش ــم ک ــده مه ــد کنترل کنن ــه فراین ــا را در س ــوان آنه مي ت
ــت،  ــي اس ــواد آل ــب م ــرخ تخری ــري و ن ــالل پذی ــزان انح ــد، می تولی
خالصــه کــرد. معمــوالً ســنگ هاي غنــي از مــواد آلــي در ســه بخــش 
فیزیوگرافــي قلمــرو دریایــي کــه عبارتنــد از حاشــیه قــاره، فــالت قــاره 
و شــیب قــاره، تجمــع حاصــل مي کننــد. بســیاري از تکنیک هــاي 
ــره  ــأ در پنج ــنگ منش ــف س ــراي توصی ــي ب ــیمیایي و پتروفیزیک ژئوش
برخــي  انجــام  بــا  گاهــي  و  یافته انــد  توســعه   )Ro=0.5-1( نفتــي 

ــي را  ــي باالی ــوغ حرارت ــراي مخــازن شــیل گازي کــه بل اصالحــات، ب
.)Ro=1.1-4(ــد ــه کار مي رون ــز ب ــد، نی ــان مي دهن نش

گاز مي تواند در شکستگي ها، منافذ و یا به صورت جذب شده در روي 
باشد  بزرگ تر  منافذ  هرچه  باشد.  داشته  حضور  کروژن  یا  رس  سطح 
بودن  کوچک  بود.  خواهد  شده  جذب  گاز  از  بیشتر  آزاد  گاز  میزان 
ذرات شیل به مفهوم کوچک بودن منافذ خواهد بود. منافذ در شیل ها 
با استفاده ازفرمول هاي زیر  به صورت مسطح و یا شیار مانند مي باشد. 

مي توان مقادیر گاز برجا و جذب شده را محاسبه نمود.
GIP=C*AhΦ*)1-Sw(/Bg                                : 28مقدار گاز درجا-

به ترتیـب   Bg،Sw,Φ،h،A و  اسـت  واحـد  ضریـب   C اینجـا  در 
شـدگي  اشـباع  تخلخل )درصـد(،  ارتفاع )متـر(،  مسـاحت )مترمربع(، 
آب )درصـد(، و فاکتـور حجم سـازندي مي باشـند. هر چه فشـار، تخلخل 
و Sg و مسـاحت بیشـتر باشـد، مقـدار گاز درجا نیز بیشـتر خواهـد بود]3[.

شده  ذخیره  گاز  درجاي  حجم  محاسبه  جهت  جذبي:  گاز  -حجم 
به صورت جذبي از رابطه زیر استفاده مي شود:

 G=1359.7 VB* VB *GC
بالک  VB، scf حجم  اولیه برحسب  G مقدار گاز درجاي  که در آن، 
مخزن  سنگ  بالک  متوسط  چگالي   ،Acre-ft برحسب  مخزن  سنگ 
برحسب گرم بر سانتي مترمکعب و GC محتواي گاز جذب شده است: 
GC=VL*P/)P+PL(                                       :مقدار گاز جذب شده

 P ،PL ،VL و  است 2٩  شده   جذب  گاز  محتواي   Gc فرمول:  این  در 
وبه ترتیب حجم النگ مور )m3/tonne(، فشار النگ مور)کیلوپاسکال( 
و فشار مخزن )کیلوپاسکال( مي باشند ]11[. جذب شدن گاز یک فاکتور 
و  بوده  فشار  از  غیر خطي  تابعي  شده  جذب  گاز  مقدار  است.  سطحي 
باالیي  جذب  داراي  کروژن  است ]12[.  وابسته  نیز  رطوبت  و  دما  به 
است، رس مرطوب جذب متوسط بوده و کوارتز، کلسیت و دولومیت 
جذبشان صفر است.کروژن همچنین یک محیط قلیایي را ایجاد مي کند 
نتیجه، در محل آن  اورانیوم در آن هم مي شود و در  که باعث جذب 

گاما افزایش نشان مي دهد.
نظر  در  گازي  شیل  به عنوان  مي توان  را  الیه هایي  ژئوشیمیایي  نظر  از 

گرفت که داراي ویژگي هاي زیر باشد:
گازي  شیل  به عنوان  را  وزني  درصد   2 تا   0/5  TOC مقدار  داراي   -1

مي شناسند.
2- از نظر پختگي وارد مرحله گاززایي شده باشد و Ro>1,3 را تجربه 

کرده باشد که این معادل Tmax 457 درجه است.
درصد   85-80 بین  الیه ها  این  در  تبدیل30  شاخص  پارامتر  مقدار   -3

باشد]13[.

2-١- پارامترهاي کلیدي ارزیابي شیل گازي
برده  به کار  گازي  شیل هاي  ارزیابي  براي  که  پارامترهایي  جمله  از 

مي شود، مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
- کل کربن آلي )%wt(: با استفاده از نگارهاي چاه پیمایي مختلف و یا 
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از طریق تجزیه هاي آزمایشگاهي مقدار آن ارزیابي مي شود.
- بلــوغ: بلــوغ یکــي از پارامترهــاي مهــم ارزیابــي شــیل هاي نفتــي اســت 
کــه مي تــوان آن را طریــق داده هــاي ژئوشــیمیایي و نگاربــرداري مــورد 
ــرار داد. همانطــور کــه در شــکل-3 مشــاهده مي شــود]14[،  بررســي ق
در ســنگ نابالــغ )Ro<-0.5( نــگار گامــا داراي نامنظمــي باالیــي بــوده 
در حالــي کــه در ســنگ بالــغ )Ro=1( ایــن نامنظمــي خیلــي کــم اســت 
ــنگ  ــونیک در س ــت و س ــگار مقاوم ــي )ΔlogR( ن ــزان جدای ــز می و نی
ــد داد، در  ــان خواه ــتري را نش ــه TOC بیش ــوده و در نتیج ــاال ب ــغ ب بال
حالــي کــه ایــن دو نــگار در ســنگ نابالــغ کامــاًل نامنظــم بــوده و جدایي 
ــیمیایي  ــاي ژئوش ــه پارامتره ــد. از جمل ــان مي دهن ــود نش ــي را از خ کم
مي تــوان بــه پارامترهایــي از جملــه ضریــب انعــکاس ویترینایــت، 
بیومارکرهــاي شــاخص بلــوغ، ایزوتوپ هــاي کربنــي مرتبــط بــا بلــوغ، 

اشــاره نمــود. 
از  )نــوع هیدروکربــن و کیفیــت آن(:  پارامترهــاي ژئوشــیمیایي   -
طریــق نمودارهــايHI/OI 31  و یــا نســبت اتمــي اکســیژن بــه هیــدروژن 
مي تــوان نــوع کــروژن را تعییــن کــرد. از Tmax و دیگــر پارامترهــا نیــز 
ــرد. ــره ب ــوان به ــوغ مي ت ــزان بل ــون می ــري چ ــاي دیگ ــراي ارزیابي ه ب

ــز  ــه ســنگي ونی ــا اســتفاده از روش خــرد کــردن نمون - تخلخــل کل: ب
ــوان  ــي مي ت ــرون، ســونیک و چگال ــاي داده هــاي نگارهــاي نوت ــر مبن ب

بــراي ارزیابــي تخلخــل اســتفاده نمــود.
- آب اشــباع شــدگي32: در ارزیابــي ســازندهاي شــیلي فرمول هــاي 
ــچ  ــا هی ــج آنه ــت نتای ــن اس ــه ممک ــود ک ــرده مي ش ــه کار ب ــي ب مختلف
شــباهتي بــه هــم نداشــته باشــد. ورتینگتــن معــادالت و مدل هــاي 
ــه دو گــروه  ــورد اشــباع شــدگي ســازندهاي شــیلي را ب ــف در م مختل
ــم  ــد حج ــاس درص ــر اس ــه ب ــي ک ــرد: 1- مدل های ــیم ک ــي تقس اساس
شــیل بنــا شــده اند. ایــن مدل هــا از لحــاظ علمــي دقیــق نیســتند و مزیــت 
ــاي  ــوان از داده ه ــاي الزم را مي ت ــام پارامتره ــه تم ــت ک ــن اس ــا ای آنه
نــگار به دســت آورد. 2-مدل هایــي کــه بــر اســاس پدیده هــاي دو 
ــراي  ــد. ب ــل قبول ترن ــي قاب ــاظ علم ــده اند از لح ــا ش ــي بن ــه اي یون الی
ــه شــیل  ــن مدل هــا الزم اســت کــه پارامترهــاي وابســته ب اســتفاده از ای
توســط مغــزه در مقابــل بعضــي کمیت هــاي پتروفیزیکــي قابــل حصــول 

ــود ]15[. ــره ش ــا، کالیب در نگاره

- حجــم گاز جــذب شــده و گاز آزاد: حجــم گاز جــذب شــده تابعــي 
از محتــواي کــروژن، فشــار منفــذي و حــرارت اســت. 

- تراوایي )استفاده از جریان پایدار پیشنهاد مي شود(.
از تجزیــه هــايXRF/XRD و  اســتفاده  مینرالــوژي:  و  لیتولــوژي   -
 FTIR مقاطــع نــازک، بــراي بررســي آن قابــل اســتفاده اســت. همچنیــن
بــراي شناســایي 16 نــوع کانــي موجــود در ســنگ هاي رســوبي مناســب 
ــیل هاي گازي  ــي ش ــه در ارزیاب ــورد توج ــي م ــن کان ــد. مهمتری مي باش
ــد  ــوع آن مي توان ــاي ن ــر مبن ــي ب ــي رس ــت. کان ــواي رس آن اس محت
جملــه  از  شــیل  پتروفیزیکــي  ویژگي هــاي  بــر  متفاوتــي  تأثیــرات 
تخلخــل نوتــرون، ســرعت امــواج ســونیک و اشــعه گامــا داشــته باشــد.

- ویژگي هاي ژئو مکانیکي )مدول یانگ و ضریب پوآسون(

2-2- شیل گازي در ایران
ــران  ــت ایـ ــي نفـ ــرکت ملـ ــاف شـ ــت اکتشـ ــال 13٩0، مدیریـ در سـ
منابـــع شـــیل گازي را در حوضه هـــاي  پي جویي هـــاي مقدماتـــي 
رســـوبي زاگـــرس، کپـــه داغ و ایـــران مرکـــزي بـــه اتمـــام رســـانده 
ـــن مطالعـــات ســـازندهاي گـــرو و ســـرگلو در بخـــش مرکـــزي  اســـت. ای
ــتان را به عنـــوان مناطـــق پیشـــنهادي بـــراي  ناحیـــه زمین شناســـي لرسـ
بررســـي هاي تفصیلـــي پیشـــنهاد کـــرده اســـت. ســـازند گـــرو داراي 
ـــي  ـــبتاً خوب ـــي نس ـــوان هیدروکربورزای ـــوده و ت ـــي ب ـــدار TOC خوب مق
ـــوع  ـــروژن ن ـــد و داراي ک ـــان مي ده ـــاه نش ـــاي چ ـــاس نمونه ه ـــر اس را ب
ـــرار  ـــات گازي ق ـــد میعان ـــر Tmax در تولی ـــد. از نظ III وII/III  مي باش
ـــوده و داراي  ـــي ب ـــدار TOC خوب ـــز داراي مق ـــرگلو نی ـــازند س دارد. س
کـــروژن نـــوع III مي باشـــد و از نظـــر Ro وارد مرحلـــه گاززایـــي 
شـــده اســـت. همچنیـــن ســـازند کژدمـــي در دزفـــول شـــمالي داراي 

ــد. ــي مي باشـ ــي خوبـ ــوان هیدروکربورزایـ تـ

نتیجه گیري
بـا توجـه بـه تخلخـل و تراوایـي پاییـن، مقـدار بازدهـي کـم و هزینـه 
بـاالي شـیل هاي نفتـي و گازي، در کشـورهاي داراي منابـع متعـارف 
کمتـر بـه ایـن منبـع توجـه مي شـود. البتـه در دهه هـاي اخیـر، در ایاالت 
متحـده آمریـکا بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت سـوخت هاي فسـیلي اقدام 
از منابـع  بنابرایـن، در واقـع برداشـت  بـه برداشـت از آن شـده اسـت. 
نامتعـارف شـیل ها بـه قیمـت سـوخت و وجـود فنـاوري وابسـته اسـت. 
ویژگي هـاي  ایجـاد  باعـث  اکسـیژن دار  و  نیتـروژن دار  وجودترکیبـات 
خـاص از جملـه گراویتـه و بـوي خاص در نفت شـیل مي شـود. حرارت 
هـم مي توانـد بـر روي مقدار گاز جذب شـده در شـیل هاي گازي و هم 
بـر روي خـواص مکانیکي موثر باشـد. در شـیل هاي نفتي برداشـت برجا 
داراي مزایـاي بیشـتري نسـبت بـه برداشـت سـطحي مي باشـد. نوع شـیل 
بـر مبنـاي نـوع رس آن و نـوع کـروژن بـرروي میـزان گاز جـذب شـده 
در شـیل گازي موثـر خواهـد بـود. امـروزه وجود شـیل نفتـي در دزفول 

شـمالي و غـرب ایـران بـه اثبـات رسـیده اسـت.  

ــت در 3 ــمت راس ــوغ. س ــي بل ــتفاده در بررس ــورد اس ــاي م نگاره
ــغ ــغ. ســمت چــپ در نابال ســنگ بال
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1.  shale
2. Conventional reservoir
3. Unconventional reservoir
4. Tight gas
5. Hydrate Gas
6. Coal Bed Methan
7. Gas shale
8. Oil shale
9. Organic rich
10. Organic lean
11. coal

12. bitomen
13. kerogen
14. Caliper 
15. Gamma Ray
16. Density Log
17. Hot-Film Anemometry
18. Conduction-Induction Logs
19. Sonic and Resistivity Cross-Plot
20. Density and Magnetic Resonance 
Logs
21. LumpShaleProcess

22. Particulate Shale Process
23. Shell
24. Mahogany Research Project
25. Forsberg 
26. Total organic carbon
27. Clay & Quartz
28. Gas in place
29. Gas storage capacity
30. Transformation Rate
31. Hydrogen Index versus Oxygen Index
32. Water saturation
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