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هدف از انجام اين مطالعه ارزيابى ژئوشيميايى سازندهاى ايالم، الفان و سروك در ميدان نفتى نصرت است. امروزه يكى از بهترين روش ها 
جهت ارزيابى ژئوشيميايى سنگ هاى منشاء استفاده از آناليز پيروليز راك ايول و كروماتوگرافى گازى مى باشد. در اين مطالعه به منظور ارزيابى 
ويژگى هاى ژئوشيميايى سازندهاى ايالم، الفان و سروك در چاه NH-01 ميدان نصرت آناليزهاى ژئوشيميايى (آناليزهاى مقدماتى و تكميلى 
شامل پيروليز راك ايول، استخراج مواد آلى و تفريق بيتومن و كروماتوگرافى گازى) روى نمونه هاى تهيه شده از خرده هاى حفارى2 صورت 
گرفت. نتايج پيروليز راك ايول روى نمونه ها بر اين امر داللت مى كند كه نوع كروژن نمونه ها، تركيبى است از انواع II و III كه تمايل بيشترى 
به كروژن نوع III دارند. در مجموع نمونه هاى ســازندهاى ايالم، الفان و ســروك پتانســيل هيدروكربنى فقير تا ضعيف و درجه بلوغ پائينى را 
نشــان مى دهند. از آنجايى كه S1+S2 نمونه هاى ســازند الفان كمتر از دو بود از نمونه هاى ســازند الفان براى ارزيابى تكميلى كروماتوگرافى 
گازى استفاده نشد. بر اساس نتايج حاصل از آناليز كروماتوگرافى ستونى، نمونه هاى سازندهاى ايالم و سروك از هيدروكربن هاى پارافينيك 
تشــكيل شده اند. نتايج حاصل از كروماتوگرافى گازى نمونه هاى سازندهاى ايالم و سروك بيانگر بلوغ نسبتاً زياد سازندهاى ايالم و سروك، 
ته نشست در شرايط احيايى و تأثير بيشتر مواد آلى دريايى نسبت به قاره اى در محيط تشكيل آنها به گونه اى است كه مى توان فهميد كه منشاء 

مواد آلى نمونه ها (سنگ منشاء مولد احتمالى) بيشتر از نوع دريايى با اندكى ورودى از خشكى مى باشد.

ارزيابى ژئوشيميايى سازندهاى ايالم، الفان و سروك در يكي از 
ميادين نفتي خليج فارس بر اساس داده هاي حاصل از روش هاي 

پيروليز راك ايول و كروماتوگرافي گازي
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مقدمه
امروزه ژئوشــيمى نفت به عنوان علمي بنيادين جهت بهبود بازده 
اكتشاف و توليد به كار گرفته مى شود. در سال هاى اخير با استفاده از 
تئورى ها و روش هاى مختلف ژئوشــيميايى بسيارى از مسائل مربوط 
به ســنگ منشــاء، مهاجرت و تجمع نفــت مورد مطالعه قــرار گرفته 
اســت [6]. يكى از مهم تريــن و متداول ترين ابزار مورد اســتفاده در 
مطالعات ژئوشــيميايى، دستگاه راك ايول اســت كه در مقياس بسيار 
وســيعى براى اكتشاف نفت و گاز در حوزه هاى رسوبى سراسر جهان 
مورد اســتفاده قرار گرفته است [5]. با اســتفاده از اين روش مى توان 
پتانســيل هيدروكربن زايى را در مناطق مختلف يك ميدان نفتى مورد 
ارزيابى قرار داده و ريســك حفارى را كاهش داد [6]. در اين مطالعه 
پتانســيل هيدروكربنى ســازندهاى ايالم3، الفان4 و سروك5 در يكى 
از ميادين مشــترك نفتى ايران تعبير و تفسير شــده است. براى نيل به 

اين هدف از داده هاى حاصل از پيروليز راك ايول، استخراج بيتومن، 
كروماتوگرافى ستونى و كروماتوگرافى گازى6 استفاده شده است.

1- موقعيت جغرافيايى و چينه شناسى منطقه مورد مطالعه
ميدان نفتى نصرت در 35 كيلومترى جنوب شرقى جزيره سيرى و 
در مجاورت خط مرزى آبى خليج فارس بين جمهورى اسالمى ايران 
با كشــور امارات متحده عربى واقع شــده و با ميدان فاتح در امارات 

مشترك است (شكل-1).
اين ميدان در سال 1966 ميالدى توسط شركت ملى نفت امارت 
متحده عربى (شــركت سوفيران) كشف شــده و توليد از آن از سال 
1969 توســط اين كشور آغاز گرديد. اين در حالى بود كه اولين چاه 
اكتشــافى ايران در ميدان نصرت در ســال 1360 توسط شركت نفت 
فالت قاره حفارى شــده و بهره بردارى از اين ميدان از ســال 1365 با 

* نويسندة عهده دار مكاتبات
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حفر 4 حلقه چاه در اليه سروك بااليى (ميشريف) آغاز شد [7 ].
از آنجايى كه هدف از اين مطالعه بررسى پتانسيل هيدروكربن زايى 

سازندهاى ايالم، الفان و سروك در ميدان نصرت مى باشد ضرورى 
اســت توضيحاتى در مورد خصوصيات چينه شناسى اين سازندها در 
منطقه مورد ارائه شــود. شكل-2 ستون چينه شناسى را در منطقه مورد 
بررســى نشــان مى دهد. ترتيب زمانى شكل گيري ســازندهاى ايالم، 

الفان و سروك از جديد به قديم عبارتند از:
الف) ســازند ايالم: اين ســازند به صورت دو رخســاره  عميق و 
كم عمق ديده مى شــود؛ رخساره نســبتاً عميق پالژيك كه در لرستان 
وجود دارد و رخساره هاى كم عمق كه در خوزستان و فارس گسترش 
دارد. ســّن هر دو رخساره ســانتونين تا كامپانين تعيين شده است [2 ]. 
مرز زيرين سازند ايالم روى يك نبود رسوبى قرار دارد و مرز فوقانى 

آن با سازند گورپى هم شيب است (شكل-2).
ب) سازند الفان: اين ســازند در ناحيه فارس ساحلى، سروك را 
از ايالم جدا كرده و از نظر سنگ شناسى، سن و موقعيت چينه شناسى 
هم ارز و معادل ســازند سورگاه است. اين سازند كه در ميدان بينك 
قرار دارد معادل سازند شيلى الفان در قطر مى باشد. سطوح باال و پائين 

  1    موقعيت جغرافيايى ميدان نفتى نصرت [5]

  2    ستون چينه شناسى منطقه مورد بررسى شامل سازندهاى ايالم، الفان و سروك (گزارش هاى فنى شركت نفت فالت قاره و  [19])
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الفان با ايالم و ســروك هم ساز است (شكل-2). به صورت احتمالى 
براى اين بخش سّن سانتونين تا كنياسين در نظر گرفته مى شود [3 ].

ج) سازند ســروك: همان طور كه در شــكل-2 نشان داده شده، 
ســازند سروك در منطقه مورد بررسى از سه بخش آهكى ميشريف، 
خطايا و مادود7 تشكيل شده است [10و11]. از آنجايى كه نمونه هاى 
گرفته شده از سازند سروك مربوط به بخش ميشريف است در مورد 

آن توضيحاتى داده مى شود.
بخش ميشريف سازند ســروك معادل  فوقانى ترين رسوبات اين 
ســازند در منطقه بوده و از وكستون و پكستون هاى آب هاى كم عمق 
همراه با قطعات روديستى مربوط به محيط هاى دريايى باز تا كم عمق 

تشكيل شده است.
الزم به ذكر است در شكل-2 در ستون مربوط به سازندها، اسامى 
ســمت چپ ســازندهاى حوزه هاى عربى بوده و اسامى سمت راست 

معادل هاى آن در ايران مى باشد.

2- روش مطالعه
نخســتين گام در مطالعــه و بررســى نمونه هاى ســنگ منشــاء، 
نمونه بردارى و آماده ســازى آنهــا جهت انجام پيروليــز راك ايول و 
ســنجش مقدار كل كربن آلى(TOC)8 آنهاســت. پس از آن بيتومن 
موجود در نمونه ها اســتخراج شده و سپس عمل جداسازى برش هاى 
هيدروكربنــى بــر روى بيتومن انجام مى شــود. در مورد ســنگ هاى 
منشاء، بعد از جداسازى برش هاى بيتومن، آناليز ژئوشيميايى تكميلى 
كروماتوگرافى گازى (GC) بر روى برش هاى اشباع صورت مى گيرد.

جهت ارزيابى بلوغ و پتانســيل هيدروكربن زائى سنگ هاى منشاء 
احتمالى در ميدان نصرت كه شامل سازندهاى ايالم، الفان و سروك 

اســت، تعداد 15 نمونه خرده حفارى اين ميدان در آزمايشــگاه مورد 
آناليــز پيروليز راك ايول قرار گرفت كه 6تاي آنها مربوط به ســازند 
ايالم، 7تا مربوط به سازند الفان و 2تا مربوط به سازند سروك است. 2 
نمونه براى آناليزهاى شيميايى و تكميلى از سازندهاى ايالم و سروك 
انتخاب گرديد. (تمامــى نمونه ها از چاه NH-01 ميدان نصرت گرفته 
شــده كه موقعيت چـاه به دليل قرارگيرى آن در مرز مشترك ايران با 

كشور امارات محرمانه است)
روش پيروليــز راك ايول-VI كه در اين مطالعه به كاررفته آخرين 
نسل از ســرى محصوالت راك ايول است. بعد از انتخاب نمونه ها در 
آزمايشگاه، مقدار 60 تا 70 ميلى گرم از هر نمونه تيمار و سپس توسط 
دســتگاه راك ايــول-VI آناليز گرديده و TOC، نــوع كروژن، ميزان 
بلوغ نمونه ها و پارامترهاى ديگر مورد بررســى قــرار گرفت. (آناليز 
راك ايول-VI نمونه  ها در دانشگاه AGH شهر كاراكوف لهستان انجام 
شــد) در جدول-1 ميانگيــن اطالعات حاصــل از پيروليز راك ايول 
نمونه هاى برداشت شده از سازندهاى ايالم، الفان و سروك در ميدان 
نفتى نصرت نشــان داده شده اســت. از پارامترهاى مهم محاسبه شده 
توسط اين دســتگاه كه در اين مطالعه از آنها استفاده شده مى توان به 

موارد ذيل اشاره نمود:
 S1: هيدروكربن آزاد در دماى 300 درجه سانتى گراد تبخير شده (بر 

.(mg HC/g Rock حسب
 S2: هيدروكربــن توليد شــده در حيــن پيروليز كــروژن كه مقدار 

هيدروكربــن و تركيبات اكســيژن دارى اســت كه بيــن دماهاى 
300 تــا 650 درجــه ســانتى گراد در اثــر كراكينــگ كروژن و 
تركيبــات ســنگين تر مانند رزين ها و آســفالتن ها آزاد مى شــود

.(mg HC/g Rock بر حسب)

VI-1| ميانگين پارامترهاى به دست آمده نمونه ها، توسط دستگاه راك ايول

S1= mg Hc/g rock,  S2= mg Hc/ grock,  S3= mg CO2/g rock,  HI= mg HC/g TOC,  OI=mg Co2/g TOC تعداد نمونه ها *

S1+S2 Average
(Min-Max)

PI Average
(Min-Max)

OI Average
(Min-Max)

HI Average
(Min-Max)

S2 Average
(Min-Max)

S1 Average
(Min-Max)

Tmax (˚C) Average
(Min-Max)

TOC (wt%) Average
(Min-Max)

Depht (m)
AverageNO*Formation

3.61
(1.93 - 5.24)

0.28
 (0.23 -

0.45)

207.17
(133 - 247)

257.5
(182 - 338)

2.67
(1.31 - 4)

0.94
 (0.44 -

1.24)

431.5
(429 - 438)

1
(0.61 - 1.39)

 2927 -
30766Ilam

1.57
(0.89 - 2.53)

0.37
 (0.33 -

0.44)

386
(266 - 597)

214.29
(137 - 330)

1.01
(0.5 - 1.64)

0.56
 (0.37 -

0.89)

395.43
(335 - 432)

0.48
(0.3 - 0.68)

 3086 -
31377Lafan

3.57
(3.39 - 3.74)

0.59
(0.57 - 0.6)

272.5
(271 - 274)

191
(189 - 193)

1.48
 (1.35 -

1.61)

2.1
 (2.04 -

2.13)

419.5
(418 - 421)

0.77
(0.7 - 0.85)

 3144 -
31502Sarvak
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 S3: دى اكســيدكربن توليد شده در حين پيروليز در محدوده 300 تا 

390 درجه سانتى گراد مربوط به مواد آلى نمونه كه در دماى 400 
.(mg CO2/g Rockبر حسب) درجه سانتى گراد تجزيه مى شوند

(% weight بر حسب) ميزان كل كربن آلى :TOC 

 Tmax: بيشترين مقدار حرارتى كه در آن كروژن تجزيه شده و بيشينه 

مقدار توليد هيدروكربن (پيك S2) را نشان مى دهد كه بستگى به 
نوع كروژن و ليتولوژى سنگ منشاء دارد.

.(S2 / TOC)×100 9 كه عبارت است از(HI) شاخص هيدروژنى 
[7](S3/TOC) ×100 10 كه عبارت است از(OI) شاخص اكسيژنى 

3- بحث
بررسى ها در راستاى ارزيابى ژئوشيميايى سنگ هاى منشاء در دو 

مرحله كلى زير صورت مى گيرد:
الف) بررسى هاى مقدماتى (استفاده از روش راك ايول)

ب) بررسى هاى تكميلى يا تفصيلى ژئوشيميايى (استفاده از روش 
كروماتوگرافى گازى)

3-1- استفاده از روش راك ايول
قبــل از هر چيز بايــد از اينكه آيا نتايج حاصل به راســتى بيانگر 
ويژگى هاى مواد آلى مورد مطالعه هستند يا خير اطمينان حاصل شود. 
بدين منظــور در ابتدا عدم آلودگى نمونه هاى مورد مطالعه بررســى 
گرديد. در انجام مطالعات ژئوشــيميايى اطمينــان از اينكه نمونه هاى 
مورد مطالعه دچار آلودگى و يا آغشــتگى نيســتند بســيار ضرورى 
اســت؛ چراكه آلودگى نمونه ها بر نتايج حاصل از پيروليز راك ايول 
مؤثــر خواهد بود [4].  بديــن منظور از منحنى تغييــرات S1 در برابر 

TOC استفـــاده مى شــود. مقدار S1 با افزايش عمق بيشتر مى شود. از 

طريق نمــودار S1 در برابر TOC مى توان هيدروكربن هاى درجازا11 و 
مهاجرت يافته (نابرجا12) را در يك ســازند مشخص كرد. زياد بودن 
S1 و كم بودن TOC نشــانگر هيدروكربن هاى مهاجرت  كرده است. 

شــيب نمودار نســبت S1 برحســب TOC كه برابر 1/5 است مى تواند 
به عنوان آستانه اى براى تشخيص هيدروكربن هاى مهاجرت كرده از 
درجــازا در نظر گرفته شــود. به طورى كه مقادير بيشــتر از اين حد، 
هيدروكربن هاى مهاجرت كرده و مقادير كمتر از آن هيدروكربن هاى 
در جازا را نشــان مى دهند [12]. همان طور كه در شكل-3 نشان داده 
شــده تمامى نمونه هاى برداشت شده از ســازندهاى ايالم و الفان زير 
خط آلودگى قرار گرفته اند. به عبارت ديگر نســبت S1/TOC در اين 
سازندها كمتر از 1/5 بوده و از همين رو احتمال آغشتگى يا آلودگى 
اين نمونه ها بسيار كم است. نمونه هاى سازند سروك دو نوع آغشتگى 
و مهاجرت تركيبات هيدروكربنى را نشان مى دهد كه مى تواند ناشى 

از اين موارد باشد:
الف) از آنجا كه نمونه هاى مورد اســتفاده خرده حفارى هستند، 
بيشــتر نمونه ها تا حدودى توســط افزودنى گل حفــارى و تركيبات 

پليمرى آلوده شده اند.
ب) بيشــتر نمونه ها نشــان از آغشــتگى به نفــت مهاجرت كرده 
از اليه هــاى زيرين دارند. قبــل از آناليز پيروليــزى، نمونه ها با حالل 

 منحنــى تغييــرات S1 در برابــر TOC نمونه هــاى مــورد مطالعه 
سازندهاى ايالم، الفان و سروك [12]

    3  

نمــودار HI در برابــر TOC جهت تعيين پتانســيل هيدروكربنى 
سازندهاى ايالم، الفان و سروك [20]

    4  

نمــودار تغييرات S1+S2 در برابر TOC به منظور ارزيابى پتانســيل 
ژنتيكى نمونه هاى مورد مطالعه سازندهاى ايالم، الفان و سروك [13]

    5  
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دى كلرومتان شستشو داده شدند.

3-1-1- تعيين توان توليد هيدروكربن
به منظور تعييــن توانايى توليد هيدروكربن از پارامتر HI در برابر 
TOC استفاده شــده كه نتايج آن در شكل-4 مشاهده مى شود. رسم 

دياگرام HI در مقابل TOC براى ســازندهاى ايالم، الفان و سروك 
نشــان مى دهد كه تمامى نمونه هاى سازندهاى ايالم، الفان و سروك 

در محدوده ضعيف13 قرار دارند.
 TOC در برابر S1+S2 هم چنيــن مى توانيم از نمــودار تغييــرات
جهت تعيين توان و پتانســيل هيدروكربن زايى سازندها استفاده كنيم 
[13]. رسم اين نمودار براى نمونه هاى مورد مطالعه نشان مى دهد كه:

 پتانســيل هيدروكربنى نمونه هاى سازند ايالم در محدوده متوسط تا 
خوب14 قرار دارند.

 پتانسيل هيدروكربنى نمونه هاى سازند الفان در محدوده فقير15 قرار 
دارند.

 پتانســيل هيدروكربنــى نمونه هــاى ســازند ســروك در محدوده 
متوسط16 قرار دارند (شكل-5).

از اين رو مى توان دريافت كه ســازند الفان قابليت ســنگ منشاء 
شــدن را نــدارد زيرا هم مقــدار TOC آن كم اســت و هــم مقدار  

S1+S2آن. (S1+S2<2) (جدول-1).

از روى اين نمودار (شكل 5). نيز مى توان اين نكته را دريافت كه 
ليتولوژى ســازندهاى ايالم، الفان و سروك بايد به طور عمده شيلى 
باشد كه با ليتولوژى واقعى نمونه هاى سازندهاى ايالم (مارل شيلى)، 

الفان (مارن شيلى) و سروك (مارل شيلى) هم خواني خوبى دارد.

3-1-2- تعيين نوع كروژن
جهت پى بردن به نوع كروژن و ميزان بلوغ آن مى توان از نمودار 
تغييرات HI (شــاخص هيدروژن) برحسب OI (شاخص اكسيژن) كه 
به نوعى مى شــود آنرا نمودار ون كرولن تصحيح شده  قلمداد نمود و 
نيز نمودار تغييرات HI برحسب Tmax استفاده كرد. نمودار ون كرولن 
تصحيح شــده كه براى نمونه هاى ســازندهاى ايالم، الفان و سروك 
ترســيم شده بيانگر آنست كه نوع كروژن تمامى اين سازندها تلفيقى 
 III بوده و بيشــتر حاوى كــروژن نوع III و II از كروژن هــاى نــوع
مى باشد. در نتيجه مى توان گفت كه سازندهاى ايالم، الفان و سروك 
در صورت رســيدن به بلوغ كافى توانايى توليد گازى بيشترى دارند 

(شكل-6).
يكــى ديگــر از نمودارها براى تعييــن نوع كروژن، اســتفاده از 
نمودار HI برحســب Tmax مى باشــد. همان طور كه در شكل-7 نشان 
 III و II داده شــده كروژن تمامــى نمونه ها تركيبى از كروژن نــوع
اســت كه نوع III آن نمود بيشترى دارد. بنابراين نمودار HI برحسب 
Tmax نتايج نمودار HI برحســب OI را تأييد مى كند. از طرف ديگر با 

توجه به شــكل-7 مى توان اين نكته را دريافت كه نمونه هاى ســازند 
ايالم وارد پنجره نفت زايى نشــده و در اوايل پنجــره نفت زايى قرار 
دارند. در حقيقت اين نمونه ها در اواخر مرحله دياژنز و اوايل مرحله 
كاتاژنز مى باشند (نابالغ17- بالغ). در صورتى كه نمونه هاى سازندهاى 
الفان و ســروك نابالغ هستند. به عبارت ديگر هيچ يك از نمونه هاى 
ســازندهاى ايالم، الفان و سروك هنوز به مرحله بلوغ نرسيده اند كه 

توانايى توليد نفت يا گاز داشته باشند.

نمودار تغييرات HI بر حسب OI نمونه هاى سازندهاى ايالم، الفان 
و سروك [12]

نمــودار HI بر حســب Tmax به منظور تعيين بلــوغ و نوع كروژن   6    
نمونه هاى مورد مطالعه سازندهاى ايالم، الفان و سروك [12]

    7  
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3-1-3- تعيين رخساره آلى سازندهاى ايالم، الفان و سروك
براى تعيين رخســاره آلى ســازندهاى ايالم، الفان و ســروك از 
نمودار جونزاستفاده شده است [14]. اين نمودار كه بر اساس تغييرات 
مقادير HI برحســب OI رسم شده محدوده رخساره هاى آلى موجود 
در ســازندها را مشــخص مى كند. جدول اطالعاتى جونز هركدام از 
محدوده هــا در ويژگى هــاى مخصوص به خــود را دارند كه در زير 

آمده است:
ويژگى هاى محدوده هاى مشخص شده عبارتند از:

A: محيــط درياچــه اى بــه شــدت احيايــى، AB: محيط هــاى 
دريايــى پيش رونــده احيايى، B: محيط هاى دريايى يــا درياچه اى به 
نســبتاً احيايى، BC: محيط هاى داراى مواد آلــى دريايى و قاره اى و 
رسوب گذارى سريع در شرايط به نســبتاً اكسيدان، C: محيط هايى با 
ســرعت رسوب گذارى متوسط در شــرايط احيايى، CD: محيط هاى 
عميــق در مجاورت نقاط كوه زايى، D: محيط هاى قاره اى به شــدت 

اكسيدان [14]. 
بنابرايــن بــا رســم نمونه هاى مــورد مطالعــه در نمــودار جونز 
رخســاره هاى آلى ســازندهاى ايالم، الفان و سروك به صورت زير 

تعيين شدند:
الف) ســازند ايالم: داراى محدوده رخســاره اى BC-C مى باشد. 
اين محدوده ها شــاخص محيط هاى دريايى تا قاره اى احيايى تا كمى 
اكسيدان هستند. جونز نشــان داده كه رسوبات متعلق به رخساره هاى 
BC و C نشــانگر رسوبات فالت قاره و شيب قاره دوران مزوزوئيك 

و ترشيارى بوده كه در حاشيه هاى قاره اى نهشته شده اند (شكل-8).
ب) سازند الفان: داراى محدوده رخساره اى BC-C-CD مى باشد. 
اين محدوده ها شاخص محيط هاى دريايى تا قاره اى اكسيدان هستند 
 BC (شكل-8). جونز نشان داده كه رســوبات متعلق به رخساره هاى

و C نشانگر رســوبات فالت قاره و شــيب قاره دوران مزوزوئيك و 
ترشــيارى بوده كه در حاشــيه هاى قاره اى نهشته شده اند؛ درحالى كه 
رسوبات مربوط به رخساره هاى CD در نواحى قاره اى رسوب گـذارى 

كرده اند. چنيـن حالتى در رسـوبات الفان نيـز ديده مى شـود.
ج) سازند ســروك: فقط داراى محدوده رخساره C مى باشد كه 
مبين محيط هايى با سرعت رسوب گذارى متوسط در شرايط احيايى 

است (شكل-8).

3-1-4- نمودار اسميت در مورد سازند هاى ايالم، الفان و سروك
اســميت در سال 1194 نمودار S1/TOC  برحسب عمق را براى 
تعيين عمقى كه تراوش نفت از يك ســنگ منشــاء آغاز مى شــود 
پيشــنهاد كرد. همان طور كه انتظار مى رود بــا افزايش عمق، مقدار 
S1 افزايــش مى يابــد و اين رونــد تا هنگامى كه زايــش نفت آغاز 

مى شــود ادامه خواهد يافت. اسميت نشــان داد هنگامى كه تراوش 
نفت از ســنگ منشاء آغاز مى شــود نسبت S1/TOC بايد بين 0/1 و 
0/2 باشد. به عبارت ديگر اگر اين نسبت كمتر از 0/1 باشد، سنگ 
در هر مرحله از بلوغ كه باشد نمى تواند زايش نفت داشته باشد؛ هر 
چند مى تواند گاز توليد كند. اســتفاده از اين نمودار در نمونه هاى 
مورد مطالعه سازند پابده نشان مى دهد كه در تمامى نمونه ها نسبت 
S1/TOC بيشــتر از 0/1 بوده و تمامــى نمونه ها در عمقى قرار دارند 

(بيشــتر از 1000 متــر) كه شــرايط الزم براى زايش نفــت را دارا 
هســتند. (شــكل-9).

3-2- استفاده از روش كروماتوگرافى گازى
كروماتوگرافى گازى از روش هايى اســت كه در ژئوشيمى آلى 
براى تعيين ويژگى نفت  اســتفاده مى شــود. اين روش به طور كلى به 
منظور شناســايى پراكندگى هيدروكربن ها و نحوه حضور تركيبات 

نمودار تعيين رخســاره آلى ســازندهاى ايالم، الفان و ســروك با 
[14] OI بر حسب HI استفاده از نسبت تغييرات

نمودار اسميت براى نمونه هاى مورد مطالعه سازندهاى ايالم، الفان   8    
و سروك [15]

    9  
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مختلف از جمله آلكان هاى نرمال، ايزوپرونوئيدهايى مانند پريســتان 
و فيتــان و برخى ديگــر بيوماركرهــا مى باشــد. از داده هاى حاصل 
از ايــن روش مى توان نوع رخســاره آلى، نوع كــروژن، نوع محيط 
رســوب گذارى، بلوغ حرارتــى و تأثير پديده هاى تجزيه زيســتى و 
آب شويى روى نمونه ها را مورد مطالعه قرار داد. براى اين منظور ابتدا 
توسط روش استاندارد آســفالتن گيرى (اضافه كردن نرمال هگزان)، 

آسفالتن نمونه ها از نفت خام تفكيك شد [1].
در مرحله بعد، توسط روش كروماتوگرافى ستونى، اجزاء اشباع از 
مالتن حاصل جدا شد. براى جداسازى، برش هاى مزبور آلومينا (اكسيد 
آلومينيوم) و ســيليكاژل فعال شده تهيه مى شود [16]. سپس مخلوطي از 
ســيليكا و پودر آلومينا (نصف – نصف) تهيه و در داخل ستون ريخته 
مى شــود. پس از انجام اين عمل، اجازه داده مى شــود تا به وسيله عمل 
لرزش، مقدارى هگزان در داخل ســتون حركت كرده و قبل از تزريق 
نمونه آنرا تميز كند. پس از مرحله آماده ســازى ستون كروماتوگرافى، 
مالتن براى جداســازي سه جزء اشــباع18، آروماتيك19و رزين20 آماده 
است. مقدارى از مالتن را با پودر آلومينا مخلوط كرده تركيبى خميرى 
شكل به دست مى آورند. مقدارى از اين تركيب براى تفكيك برش هاى 
مختلف، در باالى ستون قرار داده مى شود. به منظور جداسازي برش هاى 
نفتى (آلكان ها، آروماتيك ها و رزين ها) از حالل هايى با قدرت متفاوت 

و به شرح زير استفاده شد:
الف) تفكيك آلكان هاى نرمال: جهت تفكيك آلكان هاى نرمال ابتدا 
از نرمال هگزان اســتفاده شد. به دليل اينكه نرمال هگزان جزو حالل هاى 
ضعيف است پارافين را در خود حل كرده و روى آروماتيك ها و رزين ها 
تأثيرى ندارد. به منظور حصول اطمينان از شسته شدن و تفكيك پارافين ها 

مى توان از اشعه ماوراء بنفش (UV) استفاده كرد.

  11     درصد برش هاى اشباع تفكيك شده از سازند سروك در ميدان نصرت

% Saturate
% Arom atic
% Resin
% Asphaltene

درصد برش هاى اشباع تفكيك شده از سازند ايالم در ميدان نصرت     10  

% Saturate
% Arom atic
% Resin
% Asphaltene

نمودار مثلثى رسم شده جهت تعيين تركيب شيميايى نفت نمونه هاى 
مورد مطالعه [17]

    12  
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ب) تفكيــك آروماتيك ها: به منظور تفكيك اجزاء آروماتيكى 
از حالل بنزن استفاده شــد. اين محلول اجزاء آروماتيكى را در خود 

حل و آنرا به سمت پائين ستون منتقل مى كند.
ج) تفكيك رزين ها: جهت تفكيك اجزاء رزينى، حالل متانول21 
استفاده شد. حالل مربوطه به باالى ستون اضافه شده و پس از گذشت 

زمان رزين كه رنگى تيره دارد در پائين ستون جمع مي شود.
در نهايــت پــس از جمــع آورى و توزين هر بخــش (تركيبات 
سيرشــده، آروماتيك و رزين) درصد وزنى آنها به صورت جداگانه 
محاسبه شــد. دســتگاه كروماتوگرافى گازى مورد اســتفاده در اين 
مطالعــه مدل CP-3800 22 بوده كه ســاخت شــركتVARIAN هلند 
اســت. شناســايى پيك ها توسط آشــكارگرFID 23 انجام شده است. 
ستون موئينه اى24 به طول 25 متر و با قطر داخلى 0/53 ميلى متر است. 
گاز حامل25 هليم  بوده و از هواى فشرده و گاز هيدروژن جهت شعله 
آشكارگر استفاده شده است. آناليز كروماتوگرافى گازى نمونه ها در 

آزمايشگاه پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است.
نتايــج مرحلــه آســفالتن گيرى و كروماتوگرافى ســتونى كه به 
دست يابى برش هاى هيدروكربن هاى اشباع و استخراج بيوماركرهاى 

ارزشمند منتهى مى شود در شكل هاى-10و11 نشان داده شده اند.
همان طور كه در اين شــكل ها مشــاهده مى شــود ميزان تركيبات 
اشباع سازندهاى ايالم و سروك به مراتب بيش از مابقى تركيبات بوده، 

هم چنين تركيبات اشباع سازند ايالم از سازند سروك نيز بيشتر است.
جهــت تعييــن نوع نفت هــاى مــورد مطالعــه از نمــودار مثلثى

Tissot & Welte كه بر اســاس درصد ســه جزء اشباع، آروماتيك و 

قطبى26، اســتفاده شد [17]. بررســى درصد برش هاى نفتى در ميدان 
نصرت (شــكل-12) نشــان دهنده درصــد زياد برش اشــباع در اين 

برش هاست كه اين امر نشــانگر نفت هاى پارافينى27 است. به احتمال 
زيــاد درصد بــاالى هيدروكربن هاى اشــباع به آروماتيكــى به دليل 
مســير مهاجرت طوالنى آنهاســت. اين مطلب هم چنين نشان مي دهد 
هيدروكربن هــاى اشــباع از هرگونه پديــده تجزيه زيســتى در امان 
بوده اند و بلوغ نســبتاً بااليي دارند. به طور كلى كيفيت آثار و بقاياى 
هيدروكربن هاى موجود در ماتريكس نمونه هاى مورد مطالعه، از خود 

ويژگى هاى پارافينيتك نشان مى دهند.
 NH-01 آناليــز كروماتوگرافى روى دو نمونه تهيه شــده از چاه
ميدان نصرت انجام شــد كه يكى از نمونه ها مربوط به ســازند ايالم و 
ديگري مربوط به سازند ســروك است. نتايج كروماتوگرافى گازى 
روى برش هــاى هيدروكربنى اشــباع دو نمونه ســنگ منشــاء مورد 

ارزيابى در جدول-2 نشان داده شده است. 
هم چنين شــكل هاى-13و14 كروماتوگرام هاى گازى مربوط به 
ايــن دو نمونه را نشــان مى دهد. در ادامه كاربــرد داده هاى حاصل از 
آناليز GC براى مطالعات ســنگ منشاء و بلوغ نفت ها بررسى خواهد 

شد:
الف) شــاخص ارجحيت فرد كربنى (CPI)28: بر اســاس مقادير 
حاصل از آناليز GC انجام شــده، نســبت CPI بــراى نمونه هاى مورد 
مطالعه محاســبه شد (جدول-2). بر اين اســاس نمونه هايي كه مقدار 
CPI آنها در حدود 1 باشــد بلوغ نســبتاً بااليى دارند. در ســنگ هاى 

منشــاء با بلوغ حرارتى باال، هيدروكربن هاى توليد شده داراى مقادير 
CPI بين 0/9 تا 1/3 هستند. به همين لحاظ اين پارامتر مى تواند جهت 

ارزيابى بلوغ سنگ هاى منشاء نيز به كار رود [12]. هم چنين اين مقدار 
مى تواند نشان دهنده سنگ منشاء دريايى براى نمونه ها باشد.

ب) نســبت پريســتان به فيتان (Pr/Ph): اين نســبت بــراى تمامى 
نمونه هاى مورد مطالعه كمتر از يك مى باشــد (جــدول-2). اين امر 

  14     كروماتوگرام هاى حاصل از آناليز GC برش اشباع نمونه سازند سروك
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مى تواند نشان دهنده رسوب سنگ منشاء در يك محيط احيايى باشد. 
البته اين نتيجه بايد با پارامترهاى ديگر نيز مقايسه شود [18].  هم چنين 
مقادير نســبت پريستان به فيتان كمتر از 2 مى تواند نشان دهنده تشكيل 

نفت از سنگ منشاء كربناته احيايى دريايى غنى از ماده آلى باشد.
 :(Terrigenous/Aquatic Ratios, TARs) ج) نســبت مواد قاره اى به دريايى
بر اســاس مقادير محاسبه شده براى نســبت مواد آلى قاره اى به دريايى 
اين مقدار در نمونه هاى مورد مطالعه مقدار كمى (در حدود 0/15)است 
(جدول-2). اين امر نشــان دهنده تأثير بيشــتر مواد آلى دريايى نسبت به 

قاره اى در سنگ منشاء نفت هاى اين ميدان است.
بــا   :Phytane/nC18 و   Pristane/nC17 نســبت هاى  نمــودار  د) 
اســتفاده از نمــودار نســبت هاى Pr/nC17 و Ph/nC18 مى توان محيط 
رســوب گذارى سنگ منشــاء نفت، ميزان بلوغ حرارتى و فرآيندهاى 
ثانويه تأثيرگذار بر نفت ها را تعيين كرد. بر اين اساس مشخص شد كه:

 نمونه ســازند ايالم بيشــتر تحت شرايط اكســيدى رسوب كرده و 
بنابراين تجزيه شــدگى زيســتى روى آن تأثير گذاشــته و حاوى 
تركيبــى از كــروژن نوع II وIII مى باشــد كه تمايل بيشــتري به 

كروژن نوع III دارد (شكل-15).
 نمونه ســازند ســروك كه تحت شــرايط احيايى رســوب كرده و 
بنابراين از تجزيه شــدگى زيستى حفظ شــده و حاوى تركيبى از 

كروژن نوع II وIII مى باشد (شكل-15).

نتيجه گيرى
با توجه به مطالعات صورت گرفته و تفاسيرى كه از نتايج آناليزهاى 
مختلف انجام شده روى نمونه هاى تهيه شده از چاه NH-01 در سازندهاى 
ايالم، الفان و سروك ميدان نصرت از حوزه رسوبى خليج فارس به دست 

آمده، مى توان چنين بيان كرد:
 نتايج حاصل از پيروليز راك ايول-VI ســازندهاى ايالم و سروك 

به شرح زير است:
الــف) در نمونه هاى ســازندهاى ايالم و الفان هيچ گونه آغشــتگى 
يــا آلودگى مشــاهده نشــد. ولى در نمونه هاى ســازند ســروك، نفت 

مهاجرت كرده يا نابرجا مشاهده مى شود.
ب) نمونه هــاى تحت مطالعه از لحاظ غناى مواد آلى، فقير و از نظر 
درجه بندى، ســنگ منشاء احتمالى با پتانسيل هيدروكربنى فقير ارزيابى 
مى شوند. در حالى كه نمونه هاى ســازند ايالم نسبت به دو سازند الفان 
و ســروك پتانسيل هيدروكربنى بيشترى دارد. سازند سروك فاقد توان 

هيدروكربنى مى باشــد و چــون (S1+S2<2)، در ارزيابى تكميلى از آن 
استفاده نشده است.

 III و II ج) نوع كروژن تمامى اين سازندها تلفيقى از كروژن هاى نوع
و بيشتر حاوى كروژن نوع III مى باشد كه اين امر نشان مي دهد سازندهاى 
ايالم، الفان و سروك در صورت رسيدن به بلوغ كافى، توانايى توليد گاز 

بيشترى دارند.
د) نمونه هاى سازند ايالم وارد پنجره نفت زايى نشده اند و در اوايل پنجره 
نفت زايى قــرار دارند؛ اين نمونه ها در اواخر مرحلــه دياژنز و اوايل مرحله 
كاتاژنز قرار دارند (نابالغ- بالغ)؛ درحالى كه نمونه هاى ســازندهاى الفان و 

سروك نابالغ هستند.
هـ) رخساره تمامى نمونه ها متعلق به محدوده هاى BC-C-CD از نمودار 
جونز است كه اين محدوده ها شاخص محيط هاى دريايى تا قاره اى احيايى 

تا كمى اكسيدان هستند.
و) تمامى نمونه ها در عمقى قرار دارند (بيشتر از 1000 متر) كه شرايط 

.(S1/TOC>0.1) :الزم براى زايش نفت را دارند. زيرا براى تمامى نمونه ها

 نتايج حاصل از آناليز كروماتوگرافى ســازندهاى ايالم و سروك به 
شرح زير است:

الف) بررسى خواص شيميايى بيتومن حاصل از نمونه هاى سازندهاى 
ايالم و سروك، نشان دهنده  خصوصيات پارافينيتك است.

 CPI ب) بلوغ نسبتاً باالى سازندهاى ايالم و سروك ناشى از دارا بودن
در حدود يك است.

ج) از آنجايى كه نسبت Pr/Ph  در نمونه ها كمتر از يك باشد، اين امر 
بيانگر ته نشست نمونه ها در شرايط احيايى است كه منجر به حفظ شدن مواد 

آلى آنها شده است.
د) كم بودن نســبت TARs در نمونه ها (0/15) نشان از تأثير بيشتر مواد 

آلى دريايى نسبت به قاره اى در سنگ منشاء نفت هاى اين ميدان دارد.
  Phytane/nC18 بر حســب Pristane/nC17 هـــ) نمــودار نســبت هاى
تأييدكننده نوع كروژن نمونه ها (II و III) بوده و هم چنين نشــان مى دهد كه 
ميزان ورود مواد خشــكى (قاره اى) به ســازند ايالم بيشتر از سازند سروك 
است؛ لذا سازند سروك تحت شرايط احيايى رسوب كرده و هم چنين سازند 
ايالم حين دياژنز اوليه نســبت به سازند سروك بيشتر تحت تجزيه شدگى 
زيستى قرارگرفته اســت. از اين نمودار مى توان دريافت كه منشاء مواد آلى 
نمونه ها (سنگ منشاء مولد احتمالى) بيشتر از نوع دريايى با اندكى ورودى 

از خشكى است.
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