مقاالت پژوهشی

اکتشافات زمینشناختی و ژئوشیمیایی شیلهای نفتی (نفتهای نامتعارف) قالی کوه
لرستان
علی شکاری فرد* ،دانشگاه تهران منوچهر دریابنده ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران مهراب رشیدی ،مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران محمود حاجیان ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران سیدعلی قریشی ،دانشگاه تهران

چکیده

اطالعات مقاله

در بخش اول این تحقیق جایگاه چینهشناس��ی ،وضعیت س��اختاری و برای اولین بار با تهیه نقش��ههای
تاریخ ارسال به د   اور98/03/27 :
زمینش��ناختی  1:50000و  ،1:10000گسترش جغرافیایی ش��یلهای نفتی قالیکوه (لرستان) بررسی و
تاریخ پذیرش د   اور98/05/21 :
تعیین گردید .در ادامه با انجام عملیات اکتشافی زیرسطحی (حفر ترانشه و گمانه های عمیق) و با استفاده
از مدلسازی ساختاری سه بعدی حجم زمینشناختی شیل نفتی محاسبه شد .در بخش دوم ،خصوصیات
ژئوشیمی نفت ماده آلی شیلهای نفتی قالیکوه ،و ارزیابی اولیه از میزان نفتدهی این منابع مورد بررسی
قرار گرفت .میانگین میزان کل کربن آلی ( )TOCبرای ش��یلهای نفتی س��ازند سرگلو (ژوراسیک میانی)،
حدود  12.8و برای سازند گرو (کرتاسه آغازین) حدود  15.6درصد وزنی است .میزان نفتدهی نمونههای
انتخابی ش��یل نفت��ی قالیکوه به طور میانگین  8.6درصدوزنی معادل با  ۸۳لیتر برتن اس��ت .نفت ش��یل
اس��تحصالی قالیک��وه با کیفیت عالی در گروه نفتهای س��بک تا فوق س��بک قرار دارن��د .دادهها و نتایج
اکتش��افات ژئوشیمیایی اولیه بیانگر رخداد منابع منحصر به فرد شیل نفتی در ناحیه قالیکوه است که این
ضرورت بررسی جامع با استفاده از فناوریهای تخصصی و نوین جهت اکتشاف این منابع را نشان میدهد .واژگان کلید ی:
ش��یل نفت��ی ،اکتش��اف زمینش��ناختی،
براساس محاسبات انجام گرفته و با در نظر گرفتن میانگین نفتدهی و گرانروی ،میزان نفت شیل درجا در ژئوشیمی آلی ،قالیکوه ،لرستان ،ایران
ناحیه قالیکوه بیش از  2.4میلیارد بشکه برآورد میگردد.
مقدمه

اگرچه زمینش��ناختی ناحیه زاگرس به واسطه دربرداشتن ذخایر
نف��ت و گاز زی��اد ،از دیرباز مورد توجه زمین شناس��ان نفت بوده
اس��ت اما بخشهایی از آن بهویژه زاگرس مرتفع و منطقه قالیکوه
در اس��تان لرس��تان بهدلیل عاری بودن از چنین ذخایری هیچگاه
کانون توجه نبوده است .در سالهای اخیر مطالعات اولیه حاکی از
رخداد منابع ش��یل نفتی است که مطالعه و شناخت آن به عنوان
منبع��ی برای تولید نفتخ��ام مورد توجه ویژه قرار گرفته اس��ت.
ناحیه قالیکوه در فاصله  ۳۵کیلومتری جنوب غرب شهر اليگودرز
و  ۳۸۰کیلومتری جنوب غرب تهران در بخش زاگرس مرتفع قرار
دارد.
از نظر چینهشناس��ی در ناحیه قالیکوه توالی کاملی از سازندهای
پالئوزوئیک زیرین تا کرتاس��ه رخنمون دارند که به ترتیب ش��امل
س��ازندهای زاگون ،اللون ،میال ،ایلبیک ،فراقون ،داالن ،خانه کت،
نیریز ،س��ورمه ،س��رگلو ،نجمه ،برش انحاللی معادل گوتنیا و گرو
است که گاهی توسط سازند بختیاری پوشیده میشوند .شیلهای
نفتی قالیکوه درون واحدهای س��نگی س��رگلو و گرو (ژوراسیک-
کرتاس��ه) قرار دارد .به دلیل قرارگیری قالی کوه در زون ساختاری
زاگرس مرتفع چین خوردگیهای شدید همراه با گسلش در ناحیه
* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()ashekary@ut.ac.ir
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تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :

مورد مطالعه به چش��م میخورد .عملکرد افقهای گسسته زیرین
(شامل سازندهای پالئوزوئیک زیرین و تریاس) و میانی (ژوراسیک
و کرتاس��ه) در توس��عه و ش��دت چین خوردگیها و ش��کلگیری
گسلها اثر بخش بودهاند .گسلهای دورود و راندگی اصلی زاگرس
در مجاورت ناحیه قالیکوه قرار داشته و این امر به پیچیدگیهای
ساختاری ناحیه افزوده است.
شیل نفتی ،نوعی سنگ رسوبی غنی از کروژن است که طی فرآیند
پیرولیز در س��طح زمین و درون زمین میتواند حجم قابل توجهی
ترکیبات هیدرورکربنی به فرم مایع (نفت شیل) و گاز تولید نماید.
ام��روزه با توجه ب��ه افزایش تقاضای ان��رژی و کاهش ذخایر نفت
متعارف در جهان ،منابع نامتعارف نفت (ش��یل نفتی و نفت شیل)
بهعن��وان یک منبع ان��رژی جدید مورد توجه ق��رار دارد و برخی
کش��ورها مانند آمریکا ،اس��تونی ،چین ،برزیل ،استرالیا ،صربستان
در حال تولید اقتصادی و تجاری از این منابع هستند .بدون تردید
شناس��ایی و ارزیابی این ذخای��ر میتواند در آینده نقش مهمی در
رونق اقتصادی و افزایش تولید نفت کشور داشته باشد.
این منابع برای اولین در ایران در منطقه قالیکوه الیگودرز بر روی
سازندهای سرگلو (ژوراسیک) و گرو (کرتاسه زیرین) و سازندهای

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 170


مج��اور آنها مورد بررس��ی مقدماتی قرار گرفت .در س��ال 1976
گزارشی تحت عنوان "مطالعات اولیه شیل های نفتی نواحی شمالی
رشته کوه زاگرس" توسط بزرگ نیا در نواحی شمالی زاگرس تهیه
شده اس��ت .در سال  1977مطالعات دیگری توسط راسک در سه
منطقه اشتران کوه ،قالیکوه و زردکوه انجام شد .عندلیب در سال
 1977در خصوص ویژگیهای ژئوش��یمیایی این ذخایر مطالعاتی
را به انجام رس��اند ک��ه نتایج حاصل در قالب گ��زارش "مطالعات
ژئوش��یمیایی و پت��رو گراف��ی س��نگهای کروژنی (ش��یل نفتی)
قالیکوه -زاگرس" تهیه و تنظیم ش��ده اس��ت .همچنین ش��رکت
بریتیش پترولیوم نیز مطالعات زمینش��ناختی در منطقه قالیکوه
را به انجام رس��انده که نتایج آن در قالب نقش��ه زمینشناختی در
مقیاس  1:250.000ارائه گردیده است.
به منظور تکمیل مطالعات زمینشناختی اکتشافی و تعیین حجم
این ذخایر و بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی مواد آلی و نفتدهی
ش��یلهای نفتی ،قرارداد پژوهش��ی بین مدیریت اکتشاف شرکت
ملی نفت ایران با دانش��گاه تهران منعقد ش��د که طی س��الهای
 1390تا  1394به انجام رسید.
از اهداف مطالعات زمینش��ناختی این پروژه میتوان به پیجویی
چکش��ی و اکتش��افات نیمه تفصیلی ش��یلهای نفت��ی قالیکوه،
شناسایی دقیق افقهای شیل نفتی (تهیه نقشههای زمینشناختی
 1:50.000و  )1:10.000و همچنی��ن تخمی��ن و ارزیابی ذخیره
ش��یلهای نفتی با اس��تفاده از مدلس��ازی س��ه بعدی را نام برد.
فعالیتهای گس��تردهای به منظور بررس��ی ذخایر شیل نفتی این
منطق��ه انجام ش��ده اس��ت ک��ه از آن جمله میتوان ب��ه عملیات

زمینشناختی (برداشتهای زمینی و هلیکوپتری) ،چینهشناسی،
پردازش و تعبیر و تفسیر تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی
مناسب ،تهیه نقش��ههای زمینش��ناختی ،حفرترانشههای متعدد
سطحی ،حفاری گمانههای عمیق و محاسبه حجم شیلهای نفتی
اشاره کرد.
به منظور ارزیابی خصوصیات ژئوش��یمیایی و پتروگرافی ماده آلی
و ت��ا حدودی میزان نفتدهی ش��یلهای نفتی ،آنالیزهای متداول
ژئوش��یمی نفت ش��امل پیرولیز راک -اول ،آنالیز لکو ،پتروگرافی
کروژن ،آنالیز میکروس��کوپی ک��روژن (پالینوفاس��یس) ،انعکاس
ویترینی��ت ،آنالی��ز عنصری ک��روژن و آنالیزهای تکمیلی ش��امل
آنالیز برش فیش��ر اس��تاندارد ،آنالیز عنصری ،آنالیز تعیین خواص
فیزیکی از نفتهای استحصالی (نفت شیل) ،آنالیز کانی شناسی و
شیمیایی ،آنالیز کروماتوگرافی گازی ( ،)GCکروماتوگرافی گازی-
طیف س��نجی جرمی ( ،)GC-MSآنالیز پیرولی��ز -کروماتوگرافی
گازی ( ،)PY-GCآنالیز ایزوتوپی کربن و آنالیزهای حرارتی بر روی
چند نمونه از شیل نفتی در ناحیه قالیکوه انجام گرفت.
 -1روشها و یافتهها

 -1-1مطالعات زمینشناختی به منظور تهیه نقشههای بزرگ مقیاس

با توجه به رخنمون ش��یلهای نفتی در منطقه قالیکوه در اولین
گام ،انجام عملیات پیجویی اکتش��افی در سه فاز جهت شناسایی
شیل نفتی انجام گردید .در فاز اول ابتدا با تهیه نقشه زمینشناختی
 1:50.000توزی��ع و پراکندگی و جایگاه چینه شناس��ی افقهای
شیل نفتی در محدوده مورد مطالعه شناسایی گردید .در فاز دوم از

 1نقشه زمینشناختی و محدودههای انتخابی جهت انجام مطالعات اکتشاف تفضیلی ()N1,N2,S1,S2در ناحیه قالیکوه لرستان
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محدودههایی که دارای باالترین تعداد رخنمون شیل نفتی بودند،
نقشههای زمینش��ناختی  1:10.000تهیه و جهت ادامه عملیات
اکتش��افات نیمه تفصیلی ،عملیات اکتش��افی سطح االرضی (حفر
ترانش��ه و چاهک) و تحت االرضی (حفر گمانه عمیق اکتش��افی)
انجام گرفت.
به منظور شناس��ایی دقیق افقهای ش��یل نفتی در مجموع تعداد
 17برش چینهشناس��ی برداشت شد .شیلهای نفتی منطقه مورد
مطالعه ،محدود در افق چینهای در سازندهای سرگلو ( 51-5متر)
و گرو ( 17-3متر) مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
در حین انجام فاز دوم اکتش��افات نیمه تفضیلی تعداد  52ترانشه
س��طحی به طول  2195متر در  9ناحیه و  3گمانه اکتش��افی به
عم��ق مجموع  223مت��ر در نواحی گله بادوش و س��م چال حفر
گردیدند .در مجموع تعداد  376نمونه از شیل نفتی در ترانشهها و
تعداد  38نمونه از مغزه مورد برداشت قرار گرفتهاند .در ادامه یک
برگ نقشه زمینشناختی به مقیاس  1:50.000و چهار برگ نقشه
زمینشناختی به مقیاس  1:10.000در نواحی پتانسیلدار شمال
و جنوب س��اختار قالیکوه تهیه شدند (شکلهای 1 -و  .)2در فاز
سوم عملیات تعداد  46برش ساختمانی با مقیاس  1:10.000تهیه
قرار گرفت .با توجه به مدل س��اخته ش��ده می��زان ذخیره درجای
شیل نفتی ناحیه قالیکوه حدود  2320میلیون متر مکعب برآورد
گردیده است.
به منظور اکتش��اف و مدلس��ازی ذخیره معدنی شیلهای نفتی
وجود نقش��ههای زمینشناختی بزرگ مقیاس جزو ضروری ترین
ارکان پروژه محسوب میگردد .ناحیه مورد مطالعه در محدودهای
قرار گرفته که تنها یک نقشه زمینشناختی  1:250.000قدیمی
ش��رکت  BPآن را پوشش میدهد .به عالوه چهار گوش محدوده
از تقسیم بندیهای استاندارد نقشههای  1:50.000ایران پیروی
نکرده و لذا میبایس��ت نقشه عملیاتی منحصر به این ناحیه تهیه

گردد .ب��ه همین منظور نقش��ه  1:50.000با ن��ام قالیکوه تهیه
گردی��د .با تهیه و پ��ردازش تصاویر ماهوارهای ب��ا قدرت تفکیک
مکانی مناس��ب ابتدا نقش��ه پایه تهیه و مرزهای سازندها بر روی
آن تفکی��ک گردید .س��پس با انجام عملی��ات صحرایی (زمینی و
هلیکوپتری) نقشه زمینش��ناختی مورد تدقیق قرار گرفته است.
در این عملیات از تمامی مرزهای مش��کوک بازدید ش��ده و مورد
نمونهب��رداری س��نگی جهت انج��ام مطالعات دیرینه شناس��ی و
پتروگرافی قرار گرفتند.
پس از تهیه و مطالعه مقاطع نازک و بررس��یهای سنگشناس��ی
و میکرو پالئونتولوژی نمونههای برداش��ت شده ،نتایج آن بر روی
نقش��ه پایه پیادهس��ازی و در نهایت با رعایت کلیه استانداردهای
نقشههای شرکت ملی نفت ایران ،نقشه  1:50.000ناحیه قالیکوه
تهیه شد.
در حین تهیه نقش��ه زمینش��ناختی تعداد  2برش چینهشناس��ی
ب��ا هدف تعیین ش��ناخت توالی چینهشناس��ی ،شناس��ایی تعداد
و ضخام��ت الیههای ش��یل نفتی ،بررس��یهای س��نگ شناس��ی
و م��رز ب��اال و پایی��ن طبقات ،بررس��ی محی��ط رس��وبی ،تطابق
چین��های و بررس��ی تغیی��رات ضخامت��ی واحدهای ش��یل نفتی
در مقاطع گش��ون (ش��رق ناحیه) و گله بادوش (غ��رب ناحیه) از
س��ازند خانه کت تا بخشهای ابتدایی س��ازند گرو برداشت شدند
(شکل.)3 -
پ��س از انج��ام مطالعات اولی��ه در ناحیه قالیکوه (وس��عت 500
کیلومتر مربع) و تهیه نقش��ه  1:50.000با هدف شناسایی جایگاه
زمین ش��ناختی شیلهای نفتی ،محدودههایی که دارای بیشترین
پتانسیل شیل نفتی بوده مورد ارزیابی قرار گرفتند .این محدودهها
ب��ا نامهای  N1, N2, S1, S2جهت مطالع��ات تکمیلیتر در بخش
اکتشافات نیمه تفصیلی در ساختار قالیکوه نامگذاری شدند.
محدودههای  N1و  N2در بخش ش��مالی و محدودههای  S1و S2

 2نقش��ه زمینش��ناختی  1:50.000از ناحیه قالیکوه و نقش��ههای زمینشناختی

 3تطابق چینهشناس��ی افقهای حاوی ش��یل نفتی در سازندهای سرگلو ( )Srو گرو

 1:10.000از نواحی اکتشافی نیمه تفصیلی
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در بخش جنوبی س��اختار قرار دارند (ش��کل .)1 -در محدودههای
مذکور ب��ا هدف تفکیک دقیقتر واحدهای ش��یل نفتی از دیدگاه
چینهشناسی و ساختمانی و داشتن مبنایی برای عملیات اکتشافی
از جمله حفاری ترانشه و گمانه و مدلسازی ماده معدنی ،نقشههای
زمینشناختی با مقیاس  1:10.000تهیه گردید.
 -2مدلسازی سه بعدی برای تعیین حجم ذخیره شیل نفتی

مهمترین هدف از تهیه نقش��ههای زمینش��ناختی  1:10.000در
ناحیه قالیکوه اس��تفاده در مدلسازی سه بعدی با تهیه برشهای
عرضی مناس��ب و دقیق جهت تخمین ذخیره ش��یل نفتی اس��ت.
در مجموع تعداد  46برش س��اختمانی که پوش��ش دهنده تمامی
قس��متهای مورد اکتش��اف قرار گرفته (نواحی چهارگانه) باش��د
ترس��یم گردید .در ترس��یم برشها از روش کینگ که اس��تاندارد
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت ،استفاده ش��د .اطالعات حاصل از
ترانش��هها و گمانهه��ا و همچنین ضخامتهای به دس��ت آمده از
پیمایشهای صورت گرفته سطحی در نواحی مختلف قالیکوه در
برشهای عرضی اعمال گردید.
روش انجام این مرحله از پروژه به طور مختصر عبارتند از:

 4سطح بازسازی شده برای الیههای شیل نفتی سرگلو و گرو

 5س��طح بازسازی ش��ده پایین الیه ش��یل نفتی سرگلو برای قس��مت غربی ناحیه
مطالعاتی S2

الف :آماده سازی اولیه دادهها
در این مرحله دادههای مورد نیاز جهت ورود به مدل آمادهس��ازی
گردیدند .از آنجایی که از دادههای مربوط به ترانشه ها در تصحیح
نقشههای زمینشناختی  1:10.000برای چهار ناحیه استفاده شده
بود و مرزهای س��ازندها و شیلهای نفتی با دادههای آنها انطباق
یافته بود ،ب��ه نوعی به صورت غیرمس��تقیم در مدل دخالت داده
ش��دند .دادههای گمانهها با مشخص بودن مختصات و ارتفاع ابتدا
و انتهای گمانه و همچنین ضخامت هر یک از الیهها رقومیسازی
شده و وارد مدل گردیدند.
ب :بازس�ازی الیهه�ای ش�یل نفتی ب�ه روش Empirical
Bayesian Kriging
این روش از روشهای جدید بازسازی سطح است که از روشهای
کریجینگ کالس��یک به وسیله دخالت دادن خطای برآورد شده با
تخمین مدل س��میواریوگرام متمایز میگ��ردد .این امر با تخمین
و س��پس استفاده مدلهای س��میواریوگرام به تعداد زیاد به جای
اس��تفاده از س��میواریوگرام منفرد میسر میشود .با استفاده از این
روش چهار سطح برای شیل نفتی سرگلو و گرو بازسازی شدند که
نمونهای از آن در شکل 4 -برای قسمت جنوب شرقی منطقه N1
نمایش داده ش��ده است .در این شکل س��طح پایین و باالی شیل
نفتی س��رگلو و گرو به ترتیب با رنگهای آبی روش��ن ،آبی تیره،
سبز روش��ن و سبز تیره نشان داده میش��ود .شکل 5 -نیز سطح
بازسازی ش��ده پایین الیه شیل نفتی سرگلو را برای قسمت غربی
ناحیه مطالعاتی  S2نش��ان میدهد .در این شکل تغییرات پیوسته
رنگ زرد – قرمز – آبی متناس��ب با تغییرات ارتفاع است و از زرد
به آبی ارتفاع افزایش مییابد.
ج :برآورد خطای مدل
از میان دادههای آماده ش��ده برای بازس��ازی سطح الیههای شیل
نفتی 25 ،درصد به صورت تصادفی انتخاب ش��دند تا برای برآورد
دقت مدل اس��تفاده گردند و  75درصد باقی به صورت مس��تقیم
در مدلس��ازی به کار گرفته ش��دند .پس از بازسازی چهار سطح
به وس��یله روش  EBKبرآورد پارامترهای ضریب تعیین و RMSE
ب��ا اس��تفاده از  25درصد از دادهها که برای تس��ت در نظر گرفته
ش��ده بودند ،ص��ورت پذیرفت .به علت این که ه��ر یک از مناطق
چهارگانه مورد مطالعه با توجه به ناهمسانگردی موجود در دادهها
قس��متبندی ش��ده بودند ،متوس��ط پارامترهای دقت ،با توجه به
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مقیاس کاری قابل قبول بوده و متوس��ط ضریب تعیین با تغییرات در ناحی��ه قالیکوه جمع آوری ش��د .نمونهه��ای انتخابی به طور
جزئی بین قس��متها  0/94و متوس��ط  2.1 RMSEمتر محاسبه سیستماتیک از رخنمونهای سطحی ،ترانشهها و مغزههای عمقی
گردید.
جمعآوری ش��ده است .با این وجود بخش اصلی نمونهها مرتبط با
رخنمون س��طحی است .فاصله بین نمونههای انتخابی از رخنمون
د :برآورد حجم ذخیره
و ترانشهها ،حدودا ً  ۱تا 1.5متر است.
در این مرحله با اس��تفاده از الگوریتم محاسبه حجم که بر مبنای
رس��تر عمل مینماید حجم ما بین دو سطح مدلسازی شده برای الف :میزان کربن آلی و دادههای پیرولیز راک–اول
الیه شیل نفتی سرگلو و گرو به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار در ناحیه قالیکوه لرس��تان ،محتوی کل کربن آلی ( )TOCش��یل
گرفت .الگوریتمی که برای محاس��به حجم به کار میرود بر مبنای نفتی س��ازند سرگلو (ژوراسیک میانی) بین  0.48تا  27.15درصد
رستر عمل مینماید ،بدین ترتیب که با مشخص بودن مساحت دو وزن��ی و با میانگین  12.8درصد وزنی و برای ش��یل نفتی س��ازند
پیکسل متناظر و فاصله عمودی مابین آنها حجم برای هر پیکسل گرو (کرتاسه آغازین) بین  0.75تا  27.17درصد وزنی با میانگین
 15.6درصد وزنی است.
محاسبه میگردد.
در نهای��ت نتای��ج تعیین حج��م ذخیره منابع ش��یل نفتی منطقه میزان ش��اخص هیدروژن ( )HIش��یل نفتی سازند سرگلو به طور
قالیکوه لرستان به تفکیک مناطق چهارگانه مطالعاتی و الیههای میانگی��ن حدود  462و برای س��ازند گرو ح��دود  493میلیگرم
شیل نفتی گرو و س��رگلو تعیین گردید .به طور کلی میزان حجم هیدروکربن بر گرم کربن اس��ت .نوع کروژن در هر دو ش��یل نفتی
شیل نفتی در ناحیه حدود  2320میلیون مترمکعب برآورد شد .مش��ابه و به طور غالب از نوع  IIاس��ت .میانگین توان زایش برای
نمونههای س��رگلو  65و برای نمونههای گ��رو حدود  81کیلوگرم
 -3مطالعات ژئوشیمیایی و نفتدهی شیلهای نفتی
هیدروکربن بر تن س��نگ است .ش��یلهای نفتی در زون نابالغ تا
در ای��ن تحقیق تع��داد ۷۶۰نمونه س��طحی از  ۱۲ناحيه مختلف ابتدای پنجره نفتی قرار دارند.

 6نمودار HI-OIبرای شیلهای نفتی سرگلو و گرو در ناحیه قالیکوه لرستان
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ب :پتروگرافی آلی و انعکاس بیتومن
بررس��یهای پتروگراف��ی آلی ب��ا اس��تفاده از میکروس��کوپ نور
فلورسانس و انعکاسی بر روی نمونه سنگ شیل نفتی انجام گردید.
نمونهه��ای انتخابی هرکدام به عنوان یک نمونه مرجع ،معرف یک
ناحیه میباش��د .بر اساس آنالیز کیفی پالینوفاسیسها (با استفاده
از میکروس��کوپ نور عبوری) مواد آلی موجود در ش��یلهای نفتی
سرگلو و گرو تقریباً مواد آلی آمورف ( )AOMو مقداری خردههای
ش��بیه به فیتوکالست است .با توجه به مش��اهدات میکروسکوپی
با نور انعکاس��ی تقریباً تمام بخش آلی نمونهها بیتومن اس��ت که
به صورت س��یمان متن س��نگ را تش��کیل داده و به طور محدود
حفرهها و فضاهای خالی س��نگ را پرکرده است .شکل 7 -تصاویر
میکروسکوپی کروژن و بیتومن از نمونههای انتخابی از شیل نفتی
قالیکوه را نش��ان میدهد .دادههای انع��کاس بیتومن ،بیانگر قرار
داشتن نمونهها در ابتدای پنجره تولید نفت است.

ج :آنالیز عنصری کروژن
میزان محتوی هیدروژن کروژنهای انتخابی بین 5.2تا  7.1درصد
وزنی است که به طورکلی بیانگر حضورکروژن غنی از هیدروژن در
ش��یل نفتی اس��ت .میزان گوگرد کروژن بین  ۹تا ۱۲درصد وزنی،
به طورمتوسط حدودا ً 10.5درصد وزنی است که بیانگرکروژنهای
غنی از س��ولفور اس��ت .موقعیت نمونهها روی نم��ودار ون-کرولن
بیانگ��ر مراحل اولیه پنجره نفتی در ابتدای مس��یر تکاملی کروژن
نوع  Iو  IIاست.

د :آنالیز حرارتی شیلهای نفتی
به منظور مطالعه رفتار حرارتی و ارزیابی ظرفیت تولید و همچنین
بررس��یهای کینتیک ش��یلهای نفتی تجزیه و تحلیلهای توازن
حرارتی ( )TG/DTGمورد اس��تفاده قرارگرف��ت (انجل و دیگران،
ژئوش��یمی آلی :روشها و کاربرده��ا .)2013 ،خروجی آنالیزهای
حرارتی دو محدوده واکنشی اصلی را نشان میدهد ،اولین محدوده
ج :آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮي
ﻛﺮوژننتیجه تجزیه ماده آلی (کروژن و بیتومن سنگین) و دومین
واکنش
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮي ﻫﻴﺪروژن ﻛﺮوژنﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ 5,2ﺗﺎ  7,1درﺻﺪ وزﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮرﻛﺮوژن ﻏﻨﻲ از ﻫﻴﺪروژن
محدوده ،به علت شکس��ت کانی کلس��یت است .میزان اتالف جرم
در ﺷﻴﻞ ﻧﻔﺘﻲ اﺳﺖ .ﻣﻴﺰان ﮔﻮﮔﺮد ﻛﺮوژن ﺑﻴﻦ  9ﺗﺎ 12درﺻﺪ وزﻧﻲ ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪوداً 10,5درﺻﺪ وزﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ماده آل��ی در محدوده واکنش ماده آلی (ک��روژن) بین  ۲۰تا 25
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮﻛﺮوژنﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﺳﻮﻟﻔﻮر اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ روي ﻧﻤﻮدار ون-ﻛﺮوﻟﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﻔﺘﻲ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺴﻴﺮ
وزنی اس��ت که بیانگر قابلیت زیاد شیلهای نفتی قالیکوه
درصد  IIاﺳﺖ.
ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻛﺮوژن ﻧﻮع  Iو
برای تولید نفت شیل است (شکل.)8 -
ﺷﻴﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
د :آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ
همچنین نشان میدهد که نرخ واکنش بر انرژی فعالسازی
نتایج
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﺮارﺗﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻛﻴﻨﺘﻴﻚ ﺷﻴﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺗﻮازن
تجزیه ماده آلی تأثیر دارد .پارامترهای کینتیک کانیهای معدنی،
ﺣﺮارﺗﻲ ) (TG/DTGﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ )اﻧﺠﻞ و دﻳﮕﺮان ،ژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ آﻟﻲ :روشﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ .(2013 ،ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ
اکسپوننش��يال
فاکتور
لگاریتم
س��ازی و
تش��ابهﺳﻨﮕﻴﻦ( و دوﻣﻴﻦ
بيانگر و ﺑﻴﺘﻮﻣﻦ
آﻟﻲ )ﻛﺮوژن
واﻛﻨﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎده
ﻣﺤﺪوده
دﻫﺪ ،اوﻟﻴﻦ
ل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
فعا را
انرژیاﺻﻠﻲ
دو ﻣﺤﺪوده واﻛﻨﺸﻲ
)ﻛﺮوژن( ﺑﻴﻦ  20ﺗﺎ 25
آﻟﻲ
ﻣﺎده
واﻛﻨﺶ
ﻣﺤﺪوده
در
آﻟﻲ
ﻣﺎده
ﺟﺮم
اﺗﻼف
ﻣﻴﺰان
اﺳﺖ.
ﻛﻠﺴﻴﺖ
ﻛﺎﻧﻲ
ﺷﻜﺴﺖ
ﻣﺤﺪوده ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
منحنیها اس��ت و لذا آنالیز حرارتی ( )TG/DTGبهعنوان یک ابزار
درﺻﺪ وزﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﻴﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺎﻟﻲﻛﻮه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ.(8 -
ناحیه مورد
برای تفکیک گروههای شیلهای نفتی گرو و سرگلو در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ واﻛﻨﺶ ﺑﺮ اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻨﺘﻴﻚ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ،
قرارگیرد.
استفاده
تواند مورد
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢمی
مطالعه،
اﺳﺖ و ﻟﺬا آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ) (TG/DTGﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﺑﺮاي
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﻲﻫﺎ
اﻛﺴﭙﻮﻧﻨﺸﻴﺎل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﻓﺎﻛﺘﻮر
اﻧﺮژي ﻓﻌﺎلﺳﺎزي و
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺷﻴﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﮔﺮو و ﺳﺮﮔﻠﻮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮد.

 7تصاویر میکروس��کپی ماده آلی نمونههای ش��یل نفتی قالیکوه )a , b( ،ماده آلی
آم��ورف به رنگ نارنجی تا قهوهای ،نور عبوری )c( ،غلبه س��یمان بیتومن در متن
س��نگ با مقادیر متفاوت انعکاس ویترینیت به همراه پیریت ،نور انعکاس��ی ()d
سیمان بیتومن همراه با بلورهای کلسیت ،نور انعکاسی ( )eفازهای مختلف تولید
بیتومن با بلوغهای حرارتی متفاوت ،نور انعکاس��ی ( )fپرشدگی فضای خالی متن
سنگ با بیتومن با خاصیت فلورسانس زایی شدید ،نور انعکاسی

ﺷﻜﻞ :8-ﻣﻨﺤﻨﻲ  TGA/DTGﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻞ ﻧﻔﺘﻲ ﻗﺎﻟﻲﻛﻮه

 8منحنی  TGA/DTGیک نمونه شیل نفتی قالیکوه

ه :آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮش ﻓﻴﺸﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺷﻴﻞ
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮش ﻓﻴﺸﺮ ،ﻳﻚ روش ﭘﻴﺮوﻟﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻔﺖ دﻫﻲ ﺷﻴﻞ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﻲﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻮﻋﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي درك رﻓﺘﺎر ﺷﻴﻞﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻃﻲ ﭘﺎﻻﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪاي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
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مقاالت پژوهشی

ه :آنالیز برش فیشر و تولید نفت شیل
آنالیز برش فیش��ر ،یک روش پیرولیز استاندارد آزمایشگاهی است
که برای ارزیابی میزان نفت دهی ش��یل نفتی مورد اس��تفاده قرار
میگیرد .این تکنیک نوعی ش��بیه س��از مناس��ب برای درک رفتار
شیلهای نفتی طی پاالیش است که اطالعات پایهای برای مقایسه
ش��یلهای نفتی را در اختیار قرارمیدهد .نتایج برش فیش��ر برای
پنج نمونه شیل نفتی که از مخلوط شدن چند نمونه بهدست آمده
اس��ت ،را نشان میدهد .شیلهای نفتی قالی کوه از نظر تجاری در
گروه شیلهای نفتی متوسط تا خوب قرار دارد .میانگین نفتدهی
برای نمونههای انتخابی حدود  8.6درصد است که با در نظر گرفتن
میزان ویس��کوزیته نفت شیل بهدس��ت آمده ،این میزان معادل با
حدود  83لیتر نفت ش��یل بر تن است .میزان  APIنفت شیلهای
بهدس��ت آمده ،بهطورمیانگین حدود  40درجه است که از بسیاری
از نفت شیلهای شناخته شده دنیا باالتر و با کیفیتتر است .میزان
 APIدر برخی نمونهها تا  47درجه نیز ثبت شده است.
و :آنالیزهای ژئوشیمی مولکولی
در این مطالعه پنج نمونه مرجع (دو نمونه ازس��ازند س��رگلو و سه
نمون��ه از س��ازند گرو) برای انج��ام مطالعات ژئوش��یمی مولکولی
انتخاب ش��د .نتایج ژئوشیمی بیتومنهای استحصال شده به روش
ح�لال ،بیانگر غلبه مواد آلی با منش��اء جلبکی /باکتریایی دریایی
است .در تایید نتایج بلوغ حرارتی کروژن و سنگ ،نتایج ژئوشیمی
بیتومن نیز بیانگر بلوغ ابتدایی است.
بر اس��اس الگوی عمومی و توزیع محص��والت پیرولیز از دادههای
 PY – GCو در تأیید نتایج نفت ش��یل به دس��ت آمده از فیش��ر،
شیلهای نفتی قالیکوه پتانسیل خوبی برای تولید نفتهای سبک
دارند .این نتایج نشان میدهند ،در شرایطی که بلوغ حرارتی کامل
گ��ردد (عمق تدفین کافی) ،این منابع قابلیت ایجاد نفت ش��یل و
شیل گازی نیز دارند.

نتیجه گیری

 -1دو الیه ش��یل نفتی در منطقه (در س��ازندهای سرگلو و گرو)
شناسایی شده اس��ت .تغییرات ضخامت شیل نفتی سازند سرگلو
بین  51-5متر و س��ازند گرو  17-3متر اندازه گیری ش��ده است.
براساس محاس��بات ،میزان ذخایر درجای شیلهای نفتی منطقه
قالی کوه  2320میلیون متر مکعب برآورد میگردد.
 -2دادهه��ای به دس��ت آمده در این مطالعه بیانگ��ر رخداد منابع
عظیم شیل نفتی بالقوه در سازندهای سرگلو و گرو در ناحیه قالی
کوه لرس��تان است .تمام دادههای ژئوش��یمیایی نشان میدهدکه
این ش��یلهای نفتی کم و بیش مشابه بوده و خواص ژئوشیمیایی،
پتروگرافی ،رفتارحرارتی ،کانی شناسی و شیمیایی مشابهی دارند.
 -3ب��ا توجه ب��ه مطالعات انجام ش��ده ،میانگی��ن نفتدهی برای
ش��یلهای نفتی قالیکوه حدود  83لیتر بر تن است که در برخی
مناطق تا  96لیتر برتن نیز افزایش مییابد .همچنین گرانروی نفت
اس��تحصالی برابر با آب بوده و APIآن به طور میانگین حدود 40
درجه است (نفت شیل سبک تا فوق سبک).
 -4ب��ا توجه به آنالیزهای حرارتی ،ش��یلهای نفت��ی قالیکوه دو
مرحله اتالف جرم (محدوده واکنش��ی) را نش��ان میدهند .اولین
مرحله مربوط به تجزیه کروژن /بیتومن س��نگین و دومین مرحله
مربوط به تجزیه کانی کلسیت است.
 -5ب��ا در نظر گرفتن میانگین نفتدهی برای نمونههای انتخابی و
مس��احت محدوده مورد مطالعه و تخمین حجم شیل نفتی ،میزان
نفت شیل درجا در ناحیه مورد مطالعه بیش از  2.4میلیارد بشکه
برآورد میگردد.
 -6نتای��ج ژئوش��یمیایی اولیه و مطالعات زمینش��ناختی و
میزان ذخیره برآورده ش��ده ،به وضوح بیانگر ضرورت تکمیل
و تعمی��ق اکتش��افات تخصصی ب��ا اس��تفاده از فناوریهای
پیش��رفته و نوین به منظور ارزیابی دقیق ظرفیت شیلهای
نفتی قالیکوه است.
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