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مطالعات انجام ش��ده در توالی های رس��وبی »ژوراس��یک« تا »کرتاسه« در ناحیه ی لرس��تان حاكي از وجود 
اليه هایی با گس��ترش ناحيه ای وس��يع، ضخامت و مقدار ماده ی آلي قابل توجه در قاعده ی »س��ازند گرو« و 
رأس »س��ازند س��رگلو« بوده كه در محیط دريايي باز و در ش��رایط احيايي رس��وب كرده اند. مطالعات نشان 
مي دهد كه به جز بخش هايي در نواحي شمال شرقي، شمال غربي و بخش ميانِي ناحيه -در امتداد باالآمدگي 
»اناران«- ش��رايط براي رس��وب اين اليه هاي غني از ماده ی آلي در زمان پيش��روي دريا فراهم بوده است. با 
بررس��ي تاريخچه »تدفين-حرارتي« اين اليه ها، مشخص شده است که در مناطق قابل توجهي از ناحيه مورد 
مطالعه، مواد آلي این دو سازند، به ویژه در سازند سرگلو كه به طور غالب از نوع »ِكروژن II« هستند، به حد 
بلوغ در حد پنجره ی گاززايي رسيده اند؛ كه اين موضوع با شواهد وجود گاز در چاه هاي ناحيه تاييد مي گردد.

کانی های کربناته نیز به عنوان کانی غالب در دو سازند فوق وجود دارند. عمق تدفين متفاوِت دو اليه ی هدف 
و ش��رايط زمين شناس��ي و ساختماني مختلف، سبب ايجاد رژيم هاي فشاري متفاوت در اين ناحيه شده است. 
اين مسأله از اين جهت اهميت دارد كه انتظار توليد بيشتر در نواحي پرفشارتر، در تعيين محل مناسب حفاري 
مد نظر قرار خواهد گرفت. ارزيابي هاي پتروفيزيكي و اندازه گيري  هاي آزمايش��گاهي نشان از مقدار قابل توجه 
جذب گاز بر روي بخش هاي آلي افق هاي هدف و هم چنين وجود گاز آزاد در خلل و فرج بخش آلي و معدني 
س��نگ داشته است. بر اين اساس با »مدل سازي اس��تاتيك« انجام شده در گستره ی ناحيه ی هسته يا ناحيه 
مناس��ب با در نظر گرفتن حد مقدار »انعكاس ويترينيتِ« 1/2 درصد، حجم گاز جذب ش��ده و گاز آزاد در دو 

سازند تخمين زده شده است.
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اطالعات مقاله

منابع متعارف هيدروكربني، مخازني هستند كه از نظر فني و اقتصادي، 
 نف��ت و گاز قاب��ل برداش��ت و بازيافت دارن��د؛ در حالی ک��ه تجمعات 
هيدروكربني نامتعارف ش��امل منابعي هس��تند كه به ط��ور اقتصادي 
و ب��ا روش ها و فناوري هاي متعارف قابل اس��تخراج نيس��تند. در واقع 
مناب��ع هيدروكربني نامتعارف با حجم ب��اال ولي خواص مخزني ضعيف 
مش��خص مي شوند. در ش��رايط آزمايش��گاهي تراوايي مطلق گاِز آن ها 
كمت��ر از 3-10×1 ميكرومتر مربع و تخلخل آن ها   كمتر از 10% اس��ت؛ 
لذا ن��رخ توليد از اين مخازن کم، ولي طوالني مدت اس��ت. در مخازن 
نفت و گاز نامتعارف، هيدروكربن از طريق انتشار تجمع مي يابد. در اين 
مخازن سنگ مخزن، منشاء و پوش سنگ يكسان بوده و سيستم نفتي 
کاملي را تش��کيل مي دهند. از طرفي توس��عه ممتد با ابعاد ناحيه اي و 
مرزهاي نامش��خص و تدريجي در اين منابع معمول است و هيدروكربن 
آن ها   به طور طبيعي و اقتصادي با حفر چاه قائم قابل برداش��ت نیست. 
بنابراين تولي��د از مخازن هيدروكربني نامتع��ارف نياز به صرف هزينه 
بيش��تر و فناوري هاي خاص و نوين دارد. ارزيابي ها نش��ان مي دهد كه 

مناب��ع نامتعارف هيدروكربن جهان 4 تا 6 براب��ِر منابع متعارف بوده و 
تقريباً نس��بت80% به20% دارند ]1[. لذا حج��م قابل توجه اين منابع 
يكي از مهم ترين عوامل جذابيت آن ها   محس��وب می شود. در سال هاي 
اخي��ر، گاز به عنوان پرمتقاضي ترين منبع انرژي، جايگاه خاصي در بين 
س��وخت هاي فسيلي پيدا نموده است. هم اکنون گاز به عنوان سوختي 
پاک نسبت به ديگر سوخت هاي فسيلي در جهان مطرح است؛ به عالوه 
راحت ت��ر از نف��ت انتقال يافته، ب��ه فرآورده تبديل و مصرف مي ش��ود. 
بنابراين، مصرف گاز نسبت به منابع ديگر هيدروكربني، داراي ارجحيت 
بوده و پيش بيني مي شود در سال هاي آينده جزو منابع انرژي با تقاضاي 
باال در س��طح جهان باش��د ]2[. از ميان منابع هيدروكربني نامتعارف، 
منابع گاز موجود در س��نگ هاي تخريبي ريزدانه- عمدتاً شيل ها-که به 
نام »ش��يل هاي گازي« شناخته مي شوند، از ديرباز مورد شناسايي قرار 
گرفته بوده اند. اما به دليل تراوايي بس��يار کم س��نگ مخزن، اين منابع 
تا س��ال هاي اخير قابل برداش��ت نبوده اند. در واقع شيل هاي گازي به 
عنوان يك��ي از متداول ترين انواع مخازن گازي نامتعارف، به رس��وبات 



21 20

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 171 

بسيار دانه  ريزي اطالق مي شود كه از نظر ماده آلي غني بوده، به مرحله 
گاززائي رس��يده و خاصيت شكنندگي باالئي داشته باشند. اين رسوبات 
به عنوان يك سيس��تم هيدروكربني كامل عمل نموده و هم زمان نقش 
س��نگ منشاء، س��نگ مخزن و پوش س��نگ را ايفا مي کنند. در چند 
دهه ی اخير به لطف استفاده از فّناوري هاي مختلف، نظير حفاري افقي 
و شكست هيدروليكي، برداشت از اين منابع ميسر شده است. شيل هاي 
گازي ممكن است در مناطقي كه مخازن متعارف هيدروكربني موجود 
نيس��تند، وجود داشته باش��ند كه همين مسأله نش��ان از روشن بودن 
آينده ی اكتشاف و توليد از اين نوع ذخاير هيدروكربني دارد. چشم انداز 
اقتصادي و محيط زيس��تي منابع گازي به طور کلي و ش��يل هاي گازي 
به طور ويژه نش��ان مي دهد که اين مناب��ع در آينده يکي از منابع قابل 
اتکاي انرژي خواهند بود. طبق آخرين برآوردهاي انجام شده حجم گاز 
اين ش��يل ها در جهان درحدود 1012 × 456/2 مترمكعب گزارش شده 
است ]1[. تاكنون آمريكاي شمالي تنها كشوري بوده است كه توانسته 
از اين منابع به طور اقتصادي بهره برداري نمايد، به طوري که در س��ال 
2012 تولي��د گاز آن از اليه ه��اي ش��يلي مع��ادل 40% كل توليد گاز 
س��اليانه آن بوده است و پيش بيني مي ش��ود اين مقدار در سال 2040 
ب��ه 53% افزاي��ش يابد ]3[. در حوضه  هاي رس��وبي مختل��ف ايران نيز 
توالي هاي رس��وبي با ضخامت هاي قاب��ل توجه وجود دارد که مي توانند 
داراي منابع شيل گازي باشند. در اين مطالعه از دستاوردهای پژوهشی 
مختلف و گسترده در حوزه ی  علوم زمين شناسي، ژئوشيميايي، مخزني، 
پتروفيزيكي، ژئوفيزيكي، ژئومكانيكي و انواع مختلف مدل سازي استفاده 
ش��ده است. نتايج اين پروژه به طور گس��ترده براي شناسايي و ارزيابي 
منابع نامتع��ارف هيدروکربني در بخش غرب��ِي »کمربند چين خورده-

رانده«ي زاگرس قابل اس��تفاده ب��وده و انجام اين پروژه پيش زمينه اي 
براي توليد از منابع شيل گازي در ناحيه لرستان محسوب  می شود.

ای��ن مطالعه، یکی از پروژه های پژوهش��ی مدیریت اکتش��اف بوده که 
توسط پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مشاور پژوهشی در طول 4 سال 
به انجام رسیده و نتایج ارزنده ایی را دربر داشته است؛ در زیر اهم نتایج 

ارزنده این مطالعه ارائه می شود.

1- موقعیت زمین شناسی
در اي��ن مطالع��ه، ناحيه هدف مورد اكتش��اف، ناحيه لرس��تان در نظر 
گرفته ش��ده است که با مساحتي بالغ بر 60 هزار كيلومتر مربع، تمامي 
اس��تان هاي لرس��تان و بخش هايي از استان هاي خوزس��تان، کرمانشاه 
و کردس��تان را ش��امل مي ش��ود. اين ناحيه به عنوان بخشي از کمربند 
چين خورده-ران��ده زاگ��رس در جنوب غربي ايران قرار داش��ته و داراي 

ساختمان هايي با روندهاي شمال غربي-جنوب شرقي است. اين ناحيه، 
که بخش هايي از »زاگرس رورانده« و زاگرس چين خورده را شامل شده، 
از شرق-شمال ش��رق به گسل اصلي زاگرس و از شرق - جنوب شرق به 
َخِمش »باالرود« و فروافتادگي دزفول و از س��مت غرب-شمال غرب به 
مرز سياس��ي ايران و عراق محدود مي شود )شكل-1(. اين ناحيه شامل 
رس��وباتي اس��ت که تکامل آن ها در ارتباط با رخداده��اي تکتونيکي و 
کوه زايي زاگرس بوده اس��ت. ش��دت چين خوردگي در ناحيه ی لرستان 
به دليل نزديكي به راندگي اصلي زاگرس بيش��تر از نواحي ديگر اس��ت. 
از س��ويي ديگر تفاوت طول موج و اندازه ی تاقديس ها در بخش شمالي 
و جنوبي كاماًل مش��هود اس��ت، به گونه اي كه در بخش جنوبي لرستان 
چين ه��ا ابعاد بزرگتري دارن��د و افق هاي قديمي ت��ر را متأثر نموده که 
این امر موجب »برونزد« آن ها در س��طح شده اند. تاقديس هاي ناحيه ی 
لرستان در سطح، بيشتر شامل سنگ آهک هاي مقاوم مربوط به »سازند 
آس��ماري« يا بخش بااليي »گروه بنگس��تان« اس��ت. ناوديس ها در اين 
ناحي��ه معموالً فش��رده و تنها تع��داد کمي از آن ها داراي نهش��ته هاي 
پيش بوم س��ازند آغاجاري هس��تند. س��ازندهاي »گرو« و »سرگلو« به 
عنوان س��ازندهاي هدف جهت مطالعات شيل هاي گازي در این مطالعه 
پيشنهاد شده است. در ادامه توضحیات مختصري در مورد خصوصيات و 
وضعيت زمين شناسي اين دو سازند در ناحيه مورد مطالعه ذكر مي گردد.

نام س��ازند س��رگلو از دهکده ی س��رگلو واقع در ناحيه »سليمانيه« ی 
کردس��تان در »تاقديس سورداش« اقتباس ش��ده است. سازند سرگلو 
معّرف رديف هاي ژوراس��يک ميانِي ناحيه لرس��تان اس��ت که متشکل 
از س��نگ آهک هاي س��ياه رنگ، نازک اليه، بيتومي��ن دار،  دولوميتي و 
ش��يل هاي متورِق س��ياه رنگ است؛ در قس��مت هاي رأس اين سازند، 
اليه هاي نازکی از نوعی س��نگ رس��وبی ریزدانه به نام »ِچرت س��ياه« 
ديده مي ش��ود. در ناحيه ی لرس��تان ضخامت آن به ح��دود 200 متر 
مي رسد و شامل شيل هاي سياه  رنگ متورق حاوي »فسيل پوزيدونيا«1  
-نوعی فس��یل دو کفه ای از دسته ماکروفس��یل های پالژیک- است. از 
نظر وجود مواد آلي بس��يار غني بوده و مقدار كل ماده ی آلي آن ها بين 

 1  موقعیت محدوده مورد بررسي
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1/5 تا 4/5 درصد متغير است و گاهي رگه هايي از »گيلسونيت« در آن 
ديده مي ش��ود. دوکفه اي هاي پوزيدونيا به فراواني در نزديکي رأس اين 
سازند ديده مي شوند. اين سازند را مي توان بر اساس شواهد موجود در 
ناحيه ی لرس��تان و ش��مال فروافتادگي دزفول به عنوان »سنگ مادر« 
مؤث��ر در نظ��ر گرفت. مرز بااليي اين س��ازند با »س��ازند نجمه« و مرز 
زيرين آن با »س��ازند َعلَن« به صورت يك ناهمس��ازي فرسايشي است. 
نام سازند گرو از »تنگ گرو« در »کبيرکوه« لرستان اقتباس شده است. 
برش الگوي اين س��ازند در شمال ش��رقي دهکده ی »قلعه دره« در يال 
جنوب غربي کبيرکوه مطالعه شده است ]4[. بر اساس اندازه گيري هاي 
قبلي ضخامت اين س��ازند 896 متر ش��امل ش��يل هاي س��ياه رنگ و 
س��نگ آهک هاي ُرس��ي متورق و به شدت بيتومينه است که در شرايط 

احيايي و عميق حوضه رسوبي کرتاسه تشکيل شده است. 
 

2- روش ها
به منظور دس��تيابي به اطالعات و پارامترهاي مختلف مورد نياز جهت 
ارزيابي منابع ش��يل گازي در ناحيه لرس��تان، در زمينه هاي مطالعاتي 
زمين شناس��ي، ژئوش��يمي، پتروفيزي��ك، ژئوفيزي��ك، زمين شناس��ي 
س��اختماني، ژئومكانيك و مدل سازي، اطالعات متعدد از منابع مختلف 
جمع آوري و توليد گرديد. مطالعات و ارزيابي هاي زيرس��طحي بر روي 
چاه ه��ا و الگ ه��ای حاصل از آنها در توالي هاي رس��وبي مورد مطالعه 
)س��ازندهاي گرو تا س��رگلو( و هم چنين نمونه هاي س��نگ كه ش��امل 

خرده ها و مغزه هاي حفاري مي شدند، انجام شد )شكل -2(. 
در مطالعه پتروفيزيکي با بررسي الگ هاي مختلف پتروفيزيکي همراه با 
اطالعات زمين شناسي و ژئوشيمي، موقعيت و ضخامت دقيق اليه هاي 
مستعد شيل گازي مشخص شد. يکي از کليدي ترين پارامترهاي مورد 

نياز براي  مطالعه پتروفيزيکي شيل گازي که عبارت است از » کل کربن 
آلي « یا TOC 2 موجود در اليه شيلي با استفاده از الگ ها و بهينه ترين 
روش هاي ممکن در چاه هاي فوق محاسبه و با مقادير انداره گيري شده 
کنترل ش��د و  بر اس��اس آن حجم ماده آلي )کروژن( براي استفاده در 
ارزيابي پتروفيزيکي اليه هاي مس��تعد، محاسبه گردید. برخالف تفسير 
معمول، در تفس��ير جديد پتروفيزيکي اليه هاي شيل گازي با استفاده 
از حجم کروژن محاس��به ش��ده از روي الگ TOC و نيز با اس��تفاده از 
روابط ميان کاني هاي اصلي س��نگ که از روي آناليز هاي »تفرق اش��عه  
ایکس« یا XRD 3 نمونه هاي سازند گرو و سرگلواستخراج شد، اليه هاي 
مس��تعد شيل گازي با مدل سازي پتروفيزيکي ارزيابي شدند. ميزان گاز 
جذب ش��ده در اليه هاي مس��تعد ش��يل گازي در چاه ها، نيز بر اساس 
منحني »ايزوت��رم النگ موير«4 و با اس��تفاده از نتايج آناليز هاي جذب 
گاز، بر روي نمونه هاي منتخب از سازندهاي گرو و سرگلو محاسبه شد. 
مدل س��ازي تاريخچه ی تدفين و حرارت��ي يك بعدي در 15 چاه ناحيه 
مورد مطالعه انجام گردید. بر روي نمونه هاي سنگ از نوع خرده و مغزه 
حفاري موجود از س��ازندهاي هدف، انواع مختلف آناليزهاي ژئوشيمي 
آل��ي و معدني، نظير: آناليز »راك-اَِول«5، تعيين مقدار TOC، مطالعات 
پتروگرافي آلي، تعيين مقدار انع��كاس »ويترينيت« جهت تعيين بلوغ 
مواد آلي، تعيين تركيب عنصري سنگ از طريق آناليزهاي نوعی طیف 
س��نجی جرمی با نام ICP-MS 6 یا »طیف سنجی جرمی پالسما جفت 
شده القائی« و فلورس��انس اشعه ایکس یا XRF 7، تركيب كاني شناسي 
از روش XRD-Bulk و XRD-Clay، مطالع��ات ميكروس��كوپي س��نگ 
ب��ه منظ��ور تجزی��ه و تحليل ه��اي رسوب شناس��ي، محيط رس��وبي، 
»چينه نگاري سكانس��ي«، فسيل شناس��ي-از طری��ق مطالعه ی مقاطع 
نازك س��نگ، نمونه هاي فس��يل ايزول��ه و »پالينوم��ورف«- مطالعه با 

 2   نقشه موقعیت چاه ها و برش هاي سطحي مورد مطالعه و نمونه برداري شده از سازند گرو )الف( و سازند سرگلو )ب( در ناحیه لرستان
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 ميكروسكوپ كاتدولومينه سانس، ميكروسكوپ الكترونِي روبشی از نوع 
)SEM-EDX( 8 و هم چني��ن انجام آناليزه��اي مخزني به منظور تعيين 

مقدار ظرفيت جذب گاز س��نگ، تخلخل با اس��تفاده از فشار موئینگی 
تزری��ق جیوه )MICP(9 و تراوايي س��نگ در پژوهش��گاه صنعت نفت و 
دانشگاه »آخن آلمان« انجام شد. به عالوه بر روي تعدادي از نمونه هاي 
مغ��زه آناليزهاي ژئومكانيكي تعيين مقاومت كشش��ي، فشارش��ي يك 
محوره و س��ه محوره انجام گردي��د. مطالعات و آناليزه��اي مختلف بر 
روي بيش از 9 برش س��طحي دربرگيرنده سازند »گرو« و »سرگلو« در 
بخش هاي مختلف ناحيه لرس��تان انجام ش��د )شكل -2(. اين مطالعات 
 ش��امل برداشت اطالعات چينه شناس��ي، رسوب شناسي، فسيل شناسي

و شكستگي ها مي شدند. هم چنين به منظور انجام مطالعات و آناليزهاي 
مختلف ژئوش��يمي، زمين شناس��ي و ژئومكانيكي ذكر ش��ده در بخش 
مطالعات و ارزيابي هاي زيرس��طحي، از نمونه هاي دستي برداشت شده 
از برش ها و هم چنين گمانه هاي حفاري شده استفاده شد. عالوه بر اين 
جهت تعيين وضعيت س��اختماني و ساختاري سازندهاي مورد مطالعه، 
در دو برش سطحي به طول بيش از 100 كيلومتر، برداشت ساختماني 
انجام ش��ده و س��پس اين برش ها ترس��يم و بازسازي ش��دند. عالوه بر 
برداشت، به منظور تكميل تر ش��دن اطالعات ساختماني منطقه جهت 
مدل س��ازي ساختماني، ترس��يم و بازسازي 9 برش س��اختماني ديگر 
بر اس��اس اطالع��ات موجود در ناحيه مورد مطالع��ه در برنامه كار قرار 
گرفت. اطالعات به دس��ت آمده از ترسيم برش هاي ساختماني در ناحيه 
مورد مطالعه و اطالعات ژئوفيزيكي جهت س��اخت مدل ساختماني سه 
بعدي مورد نياز مدل س��ازي اس��تاتيك زمين شناسي و هم چنين مدل 
»ليتومكانيكي« زمين در بخش مطالعاتي ژئومكانيك مورد استفاده قرار 
گرفتند. به منظور تعيين تاريخچه تدفين- حرارتي و زايش هيدروكربن 
دو سازند گرو و سرگلو، چهار مقطع، شامل: دو مقطع طولي و دو مقطع 

عرضي جهت مدل سازي دوبعدي در نظر گرفته شد. براي تعيين حجم 
ذخيره ی گاز برجا و هم چنين تعيين وضعيت و پراكندگي پارامترهاي 
ژئومكانيكي در ناحيه مورد مطالعه و تعيين بهترين مكان هاي حفاري، 
مدل سازي اس��تاتيك زمين شناس��ي و ليتومكانيكي س��ه بعدي زمين 

ساخته شد. 

3- نتایج و بحث
گسترش ناحيه اي اليه هاي مؤثر شيل گازي در ارزيابي اين منابع از اين 
جهت داراي اهميت اس��ت كه هرچه وسعت گسترش اين اليه ها بيشتر 
باش��د، انتظار وجود حجم گاز برجاي بيش��تري وجود خواهد داش��ت. 
مطالعات متعدد س��طحي و زيرس��طحي نش��ان مي دهد كه گس��ترش 
اليه هاي ش��يلي مؤثر در ناحيه لرستان قابل توجه است؛ در واقع بدون 
در نظ��ر گرفت��ن پارامتر بلوغ اي��ن اليه ها تقريباً كل ناحيه لرس��تان را 
پوش��ش مي دهند. مطالعات انجام ش��ده حاكي از اين مسأله  است كه 
گسترش اليه هاي ش��يلي مؤثر به شدت توسط شرايط محيط رسوبي، 
تغييرات نس��بي س��طح آب دريا و وضعيت تكتونيك��ي منطقه كنترل 
مي شده است. مدل رسوبي ارائه شده توسط »شارلند و همکاران« ]5[

و »زيگلر« ]6[ نش��ان مي دهد که حوضه ی رسوبي »گرو« با گستردگي 
باالي آن در ش��مال شرق عراق و نواحي ايراني مجاور آن وجود داشته 
اس��ت. در ناحيه لرستان، توالي كرتاسه، ش��يل هاي تيره رنگ پالژيك 
»سازند گرو« اس��ت، در حالي كه در ناحية فارس، نهشته هاي كربناته 
كرتاسه زيرين نشانگرسكوي كربناته ی كم ژرفا است. لذا پذيرفته  شده كه 
در ناحيه لرس��تان، درياي كرتاسه، بيشترين عمق را داشته و تغييرات 
رخساره اي به كربنات هاي س��كويي فارس، نشانگر كاهش عمق در آن 
امتداد اس��ت. بر اس��اس مطالعات صورت گرفته، وضعي��ت جغرافيايي 
ديرينه، بيشترين تأثير را بر روي گسترش سازند گرو از »دشت آبادان« 

 3  نقشه روند تقریبي تغییرات مقدار ضخامت الیه مؤثر رأس »سازند گرو« )الف( و »سازند سرگلو« )ب( در ناحیه لرستان
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تا قسمت هاي مرکزي ناحيه لرس��تان داشته است، اين شرايط موجب 
شده تا س��كو هاي کربناته با الگو و شکل/گستردگي متفاوتي در سنين 
مختلف از »نئوکومين« )س��ازند فهليان( تا »کنياسين« بر روي سازند 
گرو قرار گيرند. »گروه بنگس��تان« دربردارنده س��ازندهاي »کژدمي«، 
»سروک«، »س��ورگاه« و »ايالم« است که اين سازندها به سمت مرکز 
حوضه در لرستان به صورت بين انگشتي به رخساره هاي دريايي عميق 
س��ازند گرو تبديل مي شوند. بررسي چينه نگاري سکانسِي سکانس هاي 
1 تا 3 بخش پاييني سازند گرو در اين مطالعه نشان مي دهد كه بخش 
پاييني س��ازند گرو عمدتاً در ش��رايط كم اكسيژن و كم انرژي با ميزان 
توليد باالي مواد ارگانيكي در بخش هاي كف حوضه ته نشين شده است 
و حوضه گرو در محدوده هاي مورد مطالعه ش��رايط رسوبي يكنواختي 
را داش��ته به طوری ک��ه در نتيجه باال آمدن س��طح جهاني آب درياها 
در ابتداي »كرتاس��ه« پديده غرق شدگی س��كوي كربناته با گسترش 
كف حوضه را مي توان مش��اهده كرد. تش��کيل حوضه رسوبي سرگلو با 
گستردگي باالي آن در شرق عراق و نواحي ايراني مجاور آن در نتيجه 
بازش��دگي درياي مديترانه در طي »آشکوب سینمورین«-یک عصر یا 
آشکوب از دوره ژوراسیک- شروع شده است. بخش هاي شمالي صفحه 
عربي به عنوان حوضه هاي »ريفتي پش��ت کماني« حاصل از بازشدگي 
درياي مديترانه محسوب مي شود. در اين حوضه ی پشت کماني، نواحي 
ش��مال ش��رق و ش��رق عراق همراه با نواحي ايراني مجاور آن تشکيل 
حوضه رس��وبي سرگلو را داده اند ]7[. بررسي رسوبات سازند سرگلو در 
برش هاي س��طحي و چاه ها نش��ان داده كه اين سازند در طي گسترش 
خود در حوضه رسوبي مورد مطالعه تغييرات رخساره هاي چنداني را از 
لحاظ عمق محيط رس��وبي متحمل نشده و نوع رخساره ها يكنواخت و 
محيط رسوبي آن بين شلف خارجي و بخش هاي كف حوضه بوده است.

معيار مهم ديگري كه اليه هاي ش��يلي را ب��راي توليد اقتصادي متمايز 

مي نمايد ضخامت این الیه ها اس��ت كه بايد در توالي رس��وبي توس��ط 
اليه هاي متراكم باال و پايين دريك سيس��تم فشاري محدود شده باشد 
]1 و8 [. وقتي ضخامت ش��يل مؤث��ر افزايش مي يابد، به خصوص زماني 
كه اين ضخامت مؤثر پيوسته باشد، مقدار كل ماده آلي در توده سنگ 
افزاي��ش خواهد يافت و باعث توليد مقدار بيش��تري گاز و درجه تجمع 
بيش��تر آن در اليه هاي ش��يلي مي گردد ]1[. معموال ً حداقل ضخامت 
اليه ه��اي ش��يل گازي مؤثر را بي��ن 30 تا 50 متر در نظ��ر مي گيرند. 
اگر ضخامت ش��يل مؤثر در توالي رس��وبي پيوس��ته باشد، ضخامت آن 
باي��د بي��ش از 30 متر بوده و در صورتي كه ناپيوس��ته باش��د، حداقل 
ضخامت، 50 متر در نظر گرفته مي شود ]1 و 8[. با استفاده از اطالعات 
چاه ها، برش هاي س��طحي و هم چنين داده ه��اي لرزه اي، تا حد ممكن 
ضخامت واقعي س��ازندهاي گرو و سرگلو مشخص و نقشه تغييرات آن 
در ناحيه مورد مطالعه ترس��يم شد. بر اساس اين نقشه ها روند تغييرات 
ضخامت اين س��ازندها يكسان بوده و به س��مت جنوب ناحيه لرستان، 
ب��ا دو آنومالي در دو طرف خطواره »ان��اران«، افزايش ضخامت در اين 
سازندها مشهود است. شواهدرس��وبي و تغييرات رخساره اي شناسايي 
ش��ده در اين مطالعه نش��ان مي دهد كه س��كوي كربناته سازند گرو با 
ش��يب باال از بخش جنوب حوضه به سمت مركز لرستان افزايِش عمق 
چشمگيري را دارد. ولي آنچه براي ارزيابي منابع شيل گازي مهم است، 
تعيين ضخامت اليه هاي ش��يلي مؤثر اس��ت؛ لذا با اس��تفاده از داده ها 
و ارزيابي هاي پتروفيزيکي براي شناس��ايي اليه هاي ش��يل گازي و نيز 
آناليزهاي انجام شده براي تعيين مقدار کل کربن آلي موجود در سنگ 
)آناليز راك-اول و آناليز TOC( ضخامت مؤثر اليه گرو زیرین و سرگلو 
بااليي به عنوان اهداف اصلی ش��یل گازی در ناحيه لرس��تان مشخص 
ش��د. بر اين اساس، نقش��ه هاي هم ضخامت برای دو افق مورد نظر در 
ناحيه لرس��تان ترسيم گرديد )شكل -3(. همان گونه كه در اين شكل ها 

 4  نقشه روند تقریبي تغییرات عمق سر سازند بخش قاعده ی »گرو« )الف( و »سرگلو« )رأس زون شیل گازي مؤثر( )ب( در ناحیه لرستان )نسبت به سطح زمین(
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ديده مي ش��ود ضخامت اليه هاي مؤثر س��ازند گرو و سرگلو به صورت 
آنومالي وار در دوطرف بلنداي اناران داراي ضخامت بيش��تري نسبت به 

نقاط ديگر ناحيه لرستان است. 
 تعيين عمق س��ر و قاعده سازندهاي ش��يلي هدف، يكي از داده هاي 
مقدماتي الزم زمين شناس��ي و مخزني است كه بايد در مراحل اوليه 
مطالعات اكتش��افي در هر حوضه رسوبي مشخص گردد. در واقع اين 
داده جزو داده های اّوليه اي است كه ديد كلّي نسبت به حوضه و سازند 
مورد مطالعه را در اختيار مي گذارد ]7[. عمق س��ازندهاي مختلف در 
هر حوضه رسوبي، معموالً متأثر از هندسه ی حوضه بوده كه ناشي از 
فعاليت هاي تكتونيكي، به خصوص گسل ها يا خط واره های پي سنگي 
است. در س��ال هاي اخير عمق پيشنهادي مناس��ب براي سازند هاي 
هدف توليد ش��يل گازي، بيشتر از 1000 متر و كمتر از 5,000 متر 
)اعماق بين 3,300 تا 16,500 فوت( در نظر گرفته مي شود ]7 و 9[.  
به طور كلي، در افق هاي كم عمق تر از 1,000 متر، فشار مخزن كمتر 
بوده و فشار الزم جهت حركت گاز و توليد هيدروكربن كافي نخواهد 
ب��ود؛ به عالوه، در س��ازندهاي كم عمق تر، ريس��ك باالتري در مورد 
جريان آب موجود در سيس��تم شكس��تگي هاي طبيع��ي وجود دارد. 
هم چنين ام��كان آلودگي آب هاي زيرزميني در اث��ر توليد يا مراحل 
مختلف فعاليت شكست هيدروليكي اين منابع در اعماق كمتر، بيشتر 
خواه��د بود. در مناطق عميق تر از 5,000 متر، ريس��ك هاي مربوطه 
كاهش يافته ولي هزينه حفاري، توليد و توس��عه از اين منابع بيشتر 
مي ش��ود ]1 و 9[. با اين وجود، در چاه هاي عميق، فش��ار بيش��تري 
ب��راي تولي��د گاز وجود داش��ته و چگالي گاز قابل توليد نيز بيش��تر 
خواهد بود ]2[. نتايج به دست آمده از ترسيم نقشه هاي عمقي سازند 
گرو )ش��كل-4( نش��ان مي دهد كه آنومالي تغييرات عمق در ناحيه 
لرس��تان به شكل س��ه بخِش باالآمده در دو انتهاي حوضه در گوشه 

ش��مال ش��رقي و ش��مال غربي و ديگري در بخش جنوب حوضه در 
محدوده ی خط واره شمالي-جنوبي اناران و نقطه مقابل اين بخش ها 
س��ه بخش فرورفته يا عميق نسبت به سه قسمت كم عمق، در مركز 
حوضه، يكي به طرف ش��رِق خط واره ان��اران در محدوده ی چاه هاي 
ساختمان های »ويزنهار«، »بابا حبيب«، »سركان« و »ماله كوه«، يكي 
در طرف غرب خطواره اناران در محدوده س��اختمان های »فردوس« 
و »ش��اه آباد ش��مالي« و ديگري در س��مت جنوب غرب در محدوده 
چاه هاي »تنگ بيجار« مش��اهده مي شود. با مشاهده و تعقيب ميزان 
تغييرات عمق و ضخامت سازند س��رگلو، تغييراتی مشابه سازند گرو 
در این س��ازند نیز مشاهده می شود. بخش هاي عميق و كم عمق در 
همان بخش هايي كه براي سازند گرو عنوان شد وجود دارد. تغييرات 
عمق فعلي اين س��ازند را مي توان به وجود و فعاليت گسل هاي اصلي 
پي سنگي نسبت داد، كه سبب شده تا منطقه به صورت يك ساختار 
پيچيده عمل نموده و تغيير ضخامت و رخس��اره را در كنترل داشته 

باشد.
 عم��ق تدفي��ن در مي��زان پختگ��ي و زاي��ش هيدروكرب��ن در اعماق 
مناس��ب شيل گازي در س��ازند گرو تأثير گذاش��ته و سبب شده تا در 
»آزمایش های س��اق  مته«10 از اين سازند علي رغم فقدان خصوصيات 
 مخزني مناس��ب، آثار گاز حتي به ميزان زياد در چاه هاي حفاري شده 
)چاه بانكول-1( از قس��مت هايی با عمق بيش از 1,000 متر، مش��اهده 
گ��ردد. البته ن��رخ توليد زياد در اين چاه ها نس��بت به چاه  هاي ديگر را 

می توان به وجود شكستگي در اين چاه ها نسبت داد. 
مقدار کل کربن آلي سنگ )TOC)، يک شاخصه مهم براي ارزيابي ميزان 
مواد آلي موجود در س��نگ ها و ارزيابي اوليه ش��يل هاي گازي است. بين 
مقدار TOC و ميزان گاز جذب ش��ده در شيل هاي گازي، رابطه مستقيم 
مش��اهده شده است. ش��يل های داراي مواد آلي باال، معموالً داراي ميزان 

 5  نقشه روند تقریبي تغییرات مقدار ماده آلي سازند گرو )الف( و سازند سرگلو )ب( در ناحیه لرستان
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توليد بااليي از گاز هس��تند، بنابراين TOC مي تواند يک شاخص مهم در 
ارزيابي خواص گاز موجود در ش��يل ها و ميزان پتانسيل ذخيره مورد نظر 
باشد. ماده آلي نه تنها توليدكننده گاز است، بلكه با داشتن تخلخل هايي 
در مقياس ميكرو در ساختار خود، ظرفيت جذِب گازِ بااليي ايجاد مي كند 
]10 و 11[؛ از این رو جهت محاسبه مقدار گاز برجا در منابع شيل گازي، 
بايد حتماً رابطه بين ظرفيت جذب و مقدار ماده آلي موجود در ش��يل را 

مد نظر قرار داد ]12[، لذا در صنعت، ميزان كربن آلي موجود در س��نگ 
به عن��وان پارامتري اصلي و غربال كننده ب��راي انتخاب نواحي مطلوب و 
اليه هاي داراي گاز باال استفاده   مي شود. نواحي مطلوب غني از ماده آلي، 
حاوي حجم گاز جذب ش��ده بااليي هستند كه روي سطح كروژن ذخيره 
شده است. اين گاز جذب شده، وقتي كه فشار مخزن در طي خالي شدن 
افت مي كند، به توليد پايدار از مخزن كمك نموده و باعث مي شود توليد 

گاز به مدت طوالني بعد از توليد گاز آزاد ادامه يابد ]13[. 
مطالعه محيط رسوبي و شرايط آن و هم چنين تطابق رسوبات هدف در 
سازندهاي گرو و سرگلو، بر اساس مطالعات چينه نگاري سکانسي، کلّیت 
ش��رايط مورد نياز تشکيل و گس��ترش اليه هاي مؤثر شيل گازي را در 
ناحيه مورد مطالعه تاييد کرد. به طور کلي غالب ش��واهد رسوب شناسي 
و فسيل شناس��ي س��ازند گرو نش��ان دهنده ی ته نشس��ت رخساره هاي 
شناس��ايي شده در آب هاي عميق و در شرايط پالژيک تا نیمه پالژیک 
در تناوب با نهش��ته هاي »توربيدايتي« اس��ت. هم چنين با مقايس��ه ي 
ريزرخساره هاي تعيين ش��ده در اين سازند با ريزرخساره هاي استاندارد 
ارائه شده توسط »فلوگل« ]14[ نيز مي توان دريافت که محيط تشکيل 
اين رخس��اره ها بخش ه��اي عميق حوضه ی يک س��كوي کربناته بوده 
اس��ت. نوع کروژن تش��خيص داده ش��ده در مطالعات پتروگرافي آلي، 
کروژن نوع II را در هر دو س��ازند مشخص مي نمايد که خود تاييدي بر   6  مقاد یر اختالف  درصد ویترینیت )Ro( مد ل سازي شد ه د ر سازند هاي گرو و سرگلو د ر ناحیه لرستان

 7  حجم هیدروکربن ذخیره شده در سنگ هاي منشاء مورد مطالعه در طول 4 مقطع در ناحیه لرستان
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محيط دريايي دو سازند است. براساس آنالیزهای صورت گرفته در این 
مطالعه، بخش زيرين سازند گرو و بخش بااليي سازند سرگلو به عنوان 
شيل هاي مؤثر در نظر گرفته شده اند که مقدار توليد زياد مواد آلي در 
محيط رس��وبي و هم چنين حاکم بودن ش��رايط احيايي در کف حوضه 
س��بب حفظ مواد آلي قابل توجه در رسوبات شده است. شکل -5 نقشه 
روند تقريبي تغييرات مقدار ماده آلي قاعده س��ازند گرو و رأس س��ازند 
س��رگلو را در ناحيه لرس��تان نش��ان مي دهد. همان گونه که قباًل ذکر 
ش��د با توجه به عميق تر بودن حوضه رس��وب گذاري اين دو سازند در 
بخش مياني ناحيه لرس��تان که با شيبي زياد از سمت جنوب حوضه به 
سمت مرکز لرستان بوده است، زياد بودن مقدار TOC در اين بخش از 
ناحيه با شرايط محيط رسوبي و حفظ شدگي ماده آلي هم خواني دارد. 
 TOC براساس نقش��ه هاي آنومالِي ميزان كربن آلي كل، روندتغييرات
درهردوسازندمش��ابه است، به گونه اي كه محل هاي داراي آنومالي هاي 

باالي TOC  دربخش هاي غرب وشمال غرب متمركز شده اند. 
 بلوغ حرارتی، يک ش��اخصه مهم براي ارزيابي و تش��خيص نفت زا و يا 

گاززا ب��ودن مواد آلي و درجه تبديل ش��دن مواد آل��ي به هيدروکربن 
به ش��مار مي آيد. به طور کلي، مؤثرتري��ن روِش تعيين ميزان درجه ی 
بل��وغ حرارتي ب��ا فاكتور انع��كاس  ويترينيت اندازه گيري مي ش��ود. در 
این مطالع��ه، تعيين بلوغ حرارتي نمونه ها از طري��ق آناليز راک-اول و 
اندازه گيري Tmax، اندازه گيري انعکاس ويترينيت و هم  چنين با استفاده 
از مدل س��ازي يک بع��دي و دوبع��دي تاریخچه تدفي��ن -حرارتي بوده 
اس��ت. هم چنين مطالعات انجام شده بر روي کاني هاي رسي در ناحيه 
لرس��تان، به حضور مقدار نس��بي بيش��تر کاني »ايليت« و مقدار کمتر 
کاني »مونت موريلونيت« در نواحي با بلوغ حرارتي بيشتر اشار ه مي کند. 
براساس تلفيق نتايج آزمايشگاهي و مدل سازي )يک بعدي و دوبعدي(، 
پختگي سازندهاي سرگلو و گرو در چاه هاي مورد مطالعه به دست آمده 
است. مقايسه داده هاي پختگي به دست آمده نشان مي دهد که اختالف 
نس��بتاً ثابتي در ميزان پختگي س��ازند گرو و سرگلو وجود دارد که اين 
امر مي تواند حاکي از وجود يک رژيم حرارتي و تکتونيکي نس��بتاً ثابت 

در نقاط مختلف منطقه مدل شده باشد.

 9  نقشه روند تقریبي تغییرات مقدار فشار در قاعده سازند گرو )الف( و بخش باالیی سازند سرگلو )ب( در ناحیه لرستان

 8  نقشه روند تقریبي تغییرات »مقدار انعکاس ویترینیت« سازند گرو )الف( و سازند سرگلو )ب( در ناحیه لرستان
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مدل سازي نش��ان مي دهد که شروع مهاجرت اوليه از سازند سرگلو در 
نقاط مختلف ناحيه ی مورد مطالعه از »کرتاس��ه پسين« تا »ائوسن« و 
براي سازند گرو از »پالئوس��ن« تا »ميوسن« بوده است ولي عمده گاز 
توليدشده از سازند سرگلو در زمان »پالئوژن« و براي سازند گرو حدود 
20 ميليون سال قبل بوده است. بر اساس مدل سازي يک بعدي، مقادير 
تبديل ماده آلي به مواد هيدروکربني در کليه چاه ها براي دو سازند گرو 
و سرگلو باالي 70 درصد است که نشان مي دهد قسمت اعظم ماده آلي 
تبديل به هيدروکربن شده و در حال حاضر مقدار بسيار کمي از قابليت 
توليدي هر س��نگ منشاء باقي مانده اس��ت. هم چنين با مقايسه آماري 
نسبت گاز ذخيره شده به کل گاز توليد شده در سازندهاي گرو و سرگلو 
مش��خص شد که حدود 13/2 درصد از کل گاز توليدي سازند سرگلو و 
حدود 36/8 درصد از کل گاز توليدي سازند گرو در اين سازندها ذخيره 
ش��ده اند. به علت عمق تدفين بيش��تر، ضخامت کمتر و بلوغ بيش��تر، 
سازند سرگلو مقدار کمتري از گاز توليدي خود را حفظ نموده است؛ از 
طرفي مطالعات مدل س��ازي دوبعدي نشان مي دهد نسبت تبديل ماده 
آلي به هيدروکربن در س��ازند سرگلو به طور متوسط در ناحيه ی مورد 
مطالعه حدود 94 درصد و براي س��ازند گرو به طورمتوس��ط حدود 89 
درصد بوده اس��ت که علت آن عمق و بلوغ بيشتر سازند سرگلو نسبت 
به گرو اس��ت. مدل سازي دوبعدي نيز نشان مي دهد که در مناطقي که 
مقدار بلوغ حرارتي بيشتر است مقدار توليد و خروج هيدروکربن نيز در 
اثر مهاجرت اوليه بيش��تر بوده و لذا مقدار هيدروکربن باقي مانده نسبي 

در اين مناطق کمتر خواهد بود )شکل -7(.
 ترس��يم نقش��ه بلوغ افق هاي مؤثر سازند گرو و س��رگلو )شکل -8( و 
مقايسه آن با نقشه عمقي آن ها در ناحيه لرستان نشان مي دهد تطابق 
بس��يار خوبي بين عميق ترين بخش هاي ناحيه لرس��تان در زمان حال 
حاض��ر و نواحي با باالترين مقادير بلوغ و حتي تا حدي مقدار ماده آلي 

در س��نگ وجود دارد . بنابراين مي توان گفت كه ش��كل هندسي فعلي 
ناحيه مورد مطالعه دو س��ازنِد هدف تقريباً يكسان بوده و اين مي تواند 
ناشي از تغييرات ساختاري و تكتونيكي اين ناحيه بوده باشد كه پيكره 

و قالب ناحيه را تعيين كرده است. 
 ع��الوه بر م��د نظ��ر ق��راردادن پارامتره��اي مختلف ژئوش��يميايي و 
زمين شناس��ي جه��ت تعيين نواحي هس��ته، بايد براي خواص س��يال 
 مخزن��ي و فش��ار مخزن نيز همس��نگ بقي��ه پارامتره��ا اهمّيت قائل 
ش��د ]15[. لذا از عناصر ضروري ارزيابي تعيين نواحي توليدي ش��يل 
گازي، پيش بيني ِ تركيب س��يال و فش��ار مخزن اس��ت، ب��ه طوری که 
 معموالً مناسب ترین بخش مخزن، ناحيه اي است که فشار مخزني باالیی 
دارد. ]16[. شکل- 9 نقشه ی روند تغييرات فشار در قاعده سازند گرو و 
رأس س��ازند سرگلو را نشان مي دهد. مقايسه اين دو شکل با نقشه هاي 
روند تغييرات عمقي اين دو افق در س��ازندهاي گرو و س��رگلو حاکي از 
تأثير تغييرات عمق در ناحيه لرستان است. بر اين اساس انتظار مي رود 
با وجود حجم بيش��تر گاز برجا در اين نواحي، مقدار توليد )حداقل در 

مراحل اوليه توليد( بيشتر باشد.
ب��ا توجه به تعداد کم نقاط داراي داده عددي از دو س��ازند و هم چنين 
تأثي��ر عوامل متعدد و پيچيده بر روي تخلخل، تنها مي توان به افزايش 
کلي تخلخل افق س��ازند گرو به س��مت جنوب و جنوب غرب ناحيه و 
همين روند با افزايش تخلخل در مناطق مرکزي در سمت شرق بلنداي 

اناران در افق مؤثر سازند سرگلو اشاره نمود )شکل-10(.
در ش��يل هاي گازي با تولي��د اقتصادي، نقش ميك��رو و مزوتخلخل ها 
بيش��تر از ماكروتخلخل ها اس��ت، زيرا س��هم قابل توجه��ي از تخلخِل 
كل را در ش��يل ب��ه خود اختصاص داده و عالوه ب��ر تامين مكاني براي 
ذخيره گاز به صورت گاز آزاد، مس��احت س��طح مؤثر بيشتري نسبت به 
ماكروتخلخل ها دارند، لذا سهم آن ها در مقدار گاز به صورت جذب شده 

 10  نقشه روند تقریبي تغییرات مقدار تخلخل در قاعده سازند گرو )الف( و بخش باالیی سازند سرگلو )ب( در ناحیه لرستان
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نيز بسيار چشمگيرتر است ]17 و 18[. كوچك ترين اندازه تخلخل هاي 
موج��ود در ش��يل هاي گازي، معم��والً در مواد آلي و كاني هاي رس��ي 
موجود در اين س��نگ ها ديده مي ش��ود. تشكيل، توسعه، مقدار و اندازه 
تخلخل مواد آلي در طي بلوغ حرارتي، با منشاء، نوع و تركيب مواد آلي 
در ارتباط است ]17، 19، 20 و 22-21[. در واقع مي توان گفت بعضي 
از مواد آلي براي توليد تخلخل در طي بلوغ حرارتي مستعدترند. به نظر 
مي رسد كروژن نوع II با منشا دريايي، نسبت به كروژن نوع III با منشاء 
خش��كي، براي تشكيل و توسعه تخلخل در طي تبديل حرارتي كروژن 
مس��تعدتر باش��د. علت اين امر را به مقدار محتواي بيشتر هيدروژن در 
كروژن نوع II نس��بت داده اند ]17 و 22[. همان گونه که قباًل ذکر شد، 
ماده آلي موجود در دو س��ازند م��ورد مطالعه از نوع کروژن II بوده، لذا 
در نواحي که مقدار آن قابل توجه بوده و در پنجره گاززايي قرارداشته، 

مقدار قابل توجهي تخلخل ايجاد نموده است )شکل-11(.
 در اين مطالعه، تعداد 20 نمونه مختلف از س��ازند گرو و س��ازند سرگلو 
م��ورد ارزيابي تراوايي ق��رار گرفتند. تراوايي ش��يل هاي گازي تابعي از 
كاني شناس��ي، نوع نمونه، تخلخل، فش��ار محصوركننده و فشار منفذي 
اس��ت. در طي توليد از چاه در اين منابع، توليد اوليه زياد گاز )جريان 
گاز در امتداد شكس��تگي ها( با كاهش س��ريع و سپس كاهش آهسته و 
تدريج��ي توليد همراه مي ش��ود )واج��ذب گاز از ديواره هاي تخلخل به 
داخل ميكروشكستگي ها(. بر اين اساس در شيل هاي گازي مي توان دو 
نوع تراوايي را متصور شد: »تراوايي ماتريكس« و »تراوايي شكستگي ها«. 
به نظر مي رس��د تراوايي ماتريكس، تركيبي از جريان از طريق انتش��ار 
در خلل بس��يار كوچك س��نگ و جريان افقي در تخلخل هاي بزرگتر و 
شكستگي ها باشد ]17[. نتايج به دست آمده از آناليزهاي تراوايي انجام 
ش��ده در اين طرح نشان داد که ضرايب تراوايي اندازه گيري شده براي 
نمونه هاي گرو و سرگلو در همان محدوده اي هستند که قباًل براي ساير 
ش��يل ها و گل سنگ ها گزارش شده اس��ت )16-10تا 23-10 متر مربع(. 
تراوايي هاي اندازه گيري شده با استفاده از گاز هليوم مقاديري بيشتر از 
ضرايب محاسبه شده با استفاده از متان را نشان دادند. مقادير محاسبه 
ش��ده براي تراوايي تصحيح ش��ده »کلينکنبرگ« با اس��تفاده از هليوم 
نسبت به مقادير اندازه گيري شده از طريق تزريق متان 1/2 تا 2/8 برابر 
با مقدار ميانگين 1/5 بوده اند. اين اختالف به راحتي با توجه به جذب 
باالي متان روي س��طوح حفرات نمونه ها قابل توجيه اس��ت. هم چنين 
تأثيرپذيري تراوايي نمونه ها از فش��ار محصورکننده اعمال ش��ده روي 
آن ها به دقت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از آن 
بود که با کاهش فش��ار محصورکننده از 40 به 10 مگاپاسکال تراوايي 
نمونه ها دچار افزايش چش��مگيري نمي ش��ود و در م��ورد اکثر نمونه ها 

 11  بررسي تأثیر محتواي ماده آلي بر تخلخل نمونه هاي سازند گرو و سرگلو

 12   ظرفی��ت ج��ذب اضاف��ي متان ب��ه عنوان تابع��ي از عمق ب��راي نمونه هاي گرو 
 )الف( و س��ازند س��رگلو )ب(، با در نظر گرفتن گرادیان فش��ار هیدرواستاتیکي 
MPa/m 0/01 و ش��یب زمین گرمایي معادل K/m 0/03 )نمونه هاي خشک و 

نمونه هاي به تعادل رسیده از نظر رطوبتي با رطوبت نسبي %33(
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 13  نقشه میانگین مجموع گاز آزاد و جذب شده براي مجموع افق هاي گرو و سرگلو

با افزايش��ي معادل يک برابر مقدار اوليه همراه اس��ت. اين مش��اهده بر 
مبن��اي خصوصيات االس��تيک نمونه ها مورد بحث ق��رار گرفت. براين 
اس��اس، نمونه هاي با دارا بودن »مدول بالک« 11  باال و تحت فش��ارهاي 
هيدرواس��تاتيک باال دچار انقباض حجمي زيادي نمي شوند که بتوانند 
مسير جريان سيال درون سنگ را به طور قابل توجهي محدود نمايند. 
در انتها تلفيق مقادير تراوايي و تخلخل محاس��به ش��ده نش��ان داد که 
رابطه مستقيم و مشخصي ميان تراوايي و تخلخل نمونه هاي آناليز شده 

وجود دارد. 
آزمايش هاي مربوط به جذب گاز و ترس��يم منحني هاي هم دماي متان 
با فشار و دماي باال روي 22 نمونه از سازند سرگلو و گرو انجام شد. اين 
اندازه گيري ها روي نمونه هاي خشک و به تعادل رسيده از نظر رطوبتي 
صورت گرفته است )رطوبت نسبي 33%(. منحني هاي هم دماي متان در 
دماهاي 45 و 100 درجه سلسيوس تا فشار 25 مگاپاسکال اندازه گيري 
ش��دند. نتايج به دس��ت آمده نش��ان دادند که يک ارتباط خطي واضح 
بين ظرفيت جذب و درصد محتواي کربن اين نمونه ها برقرار اس��ت. به 
دليل تغييراِت گسترده درصد محتواي کربن، اين رابطه براي نمونه هاي 
س��رگلو در مقايس��ه با نمونه هاي س��ازند گرو با وضوح بيش��تري قابل 
مش��اهده است. با افزايش دما، ظرفيت جذب اضافي متان حين افزايش 
فش��ار »النگموير« )PL( کاهش مي يابد. اين امر با کاهش ش��يب اوليه 
منحني هاي هم دما قابل تش��خيص اس��ت. هم چنين ي��ک رابطه منفي 
بي��ن محتواي آب و ظرفيت جذب و يک رابطه مثبت بين محتواي آب 
و فش��ار النگموير قابل مشاهده است. پارامترهاي ترموديناميکي جذب 
براي نمونه هاي خشک و به تعادل رسيده از نظر رطوبتي بر اساس مدل 
النگوموير براي چهار نمونه از س��ازند گرو و چهارنمونه از سازند سرگلو 
اندازه گيري ش��ده و براي محاس��به ظرفيت ذخيره گاز اين سازندها به 

عنوان تابعي از عمق مورد اس��تفاده قرار گرفتن��د. ظرفيت کل ذخيره 
گاز براي اين دو س��ري از نمونه ها به عنوان تابعي از عمق و براس��اس 
داده هاي اندازه گيري شده، گراديان فشاري و دمايي شاخص آن سازند 
اندازه گيري ش��د. جذب س��طحي گاز در سيس��تم هاي کم فشار و کم 
عمق، فرآيند غالب در ذخيره س��ازي گاز محسوب می شود، در حالي که 
در سيستم هاي عميق و پرفشار، ذخيره سازي حجمي  گاز فرآيند غالب 

است )شکل-12(. 
 تخمين ميزان كل گاز موجود در شيل هاي گازي )گاز درجا(، به عنوان 
يك داده ی عددی ضروري در ارزيابي هاي اقتصادي به حس��اب   مي آيد 
كه مقدار آن حاصل جمع گاز آزاد موجود در منافذ و ش��كاف هاي آن 
و گاز جذب شده بر روي سطح جامد موادآلي و غيرآلي است. بنابراين 
جهت محاسبه گاز درجا، بايد مقدار تخلخل و هم چنين ظرفيت جذب 
گاز ش��يل را بر اس��اس روش هاي متداول موجود محاسبه نمود ]18[. 
با اس��تفاده از مدل سازي اس��تاتيک زمين شناسي، بررس��ي و ارزيابي 
حج��م ذخيره گاز در اليه هاي مس��تعد ش��يلي ناحيه لرس��تان انجام 
ش��د. س��ازندهاي گرو و سرگلو در ناحيه لرس��تان از سازندهاي شيلي 
مس��تعد محسوب شده که به ترتيب ميان اليه هاي قاعده سازند گرو و 
س��رگلوي بااليي اليه هاي ش��يلي حاوي گاز هدف قرار دارند. عالوه بر 
اي��ن فاکتوِر مقدار انعکاس ويترينيت باالتر از 1/2، يکي ديگر از عوامل 
محدودکننده وس��عت نواحي مس��تعد،  در اين مطالعه مورد اس��تفاده 
قرار گرفت. با اس��تفاده از »خطوط هم تراز زیرزمینی« یا UGC 12 هاي 
لرزه اي، برش هاي ساختماني و هم چنين موقعيت سرسازندها در محل 
چاه ها، افق هاي چينه اي س��اخته ش��ده و در بين اين افق ها اليه بندي 
انجام گرفت؛ در نهايت با مدل س��ازي گسل هاي اصلي منطقه و اعمال 
نهاي��ي آن ها در مدل، مدل س��اختماني ناحيه لرس��تان ايجاد و براي 
توزيع تصادفي پارامترهاي پتروفيزيکي در اليه هاي هدف آماده گرديد. 
گام بع��دي ب��زرگ مقياس کردن داده های مورد مطالعه و مدل س��ازي 
پتروفيزيک��ي ب��ود که نتيج��ه اين فرآين��د منجر به ايج��اد مدل هاي 
س��ه بعدي از خصوصيات پتروفيزيکي مخزن در ناحيه لرس��تان ش��د. 
مدل س��ازي رخساره هاي رس��وبي، ناحيه بندي فشاري مخزن با اعمال 
گراديان هاي فشاري متفاوت در هر ناحيه و مدل سازي حرارتي مخزن 
از ديگ��ر فعاليت هاي��ي بود که به منظور ارزياب��ي حجم ذخيره در اين 
مطالع��ه انجام ش��د. در پايان مطالعات تفصيلي ع��دم قطعيت بر روي 
پارامترهاي مؤثر در ميزان حجم گاز انجام شده است؛ بنابراين با توجه 
به موارد فوق و با احتساب مجموع گاز در دو اليه هدف گرو و سرگلو، 
براي نواحي با  مقدار انعکاس ویترینیت هاي باالتر از 1/2 درصد حجم 

ذخيره درجا تخمين زده شده است )شکل-13(.
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پانویس هاپانویس ها
1. Posidonia fossil bivalve 
2. Total Organic Carbon
3. X-ray diffraction (XRD)
4. Langmuir adsorption isotherm
5. Rock-Eval analysis
6. Inductively coupled plasma mass spectrometry 

7. X-ray Fluorescence   
8. Scanning electron microscopes-Eenergy-dispersive X-ray
9. Mercury injection capillary pressure
10. drill stem test
11. Bulk modulus
12. Underground contour

 نتیجه گیری
مطالعات انجام ش��ده نشان دهنده ی وجود اليه هايی در قاعده ی سازند 
گرو و رأس سازند سرگلو بوده که دارای مشخصات موردنظر برای شیل 
گازی هس��تند. براس��اس مطالعات رس��وب شناس��ی و چینه شناسی 
سکانسی، این دو الیه در شرايط دريايي باز و احيايي رسوب كرده اند که 
به جز بخش هايي در نواحي ش��مال شرقي، شمال غربي و بخش مياني 
ناحيه )در امتداد باالآمدگي اناران(، ش��رايط براي رسوب اين اليه هاي 
غني از ماده آلي در سایر نواحی لرستان فراهم بوده است. مواد آلي دو 
س��ازند به طور غالب از ن��وع كروژن II بوده و از دی��دگاه بلوغ حرارتی 
الیه های هدف در بس��یاری از نواحی م��ورد مطالعه در محدوده پنجره 
گاززایی قرار گرفته اند. عمق تدفين متفاوت دو اليه ی هدف و ش��رايط 

زمين شناس��ي و س��اختماني مختلف س��بب ايجاد رژيم هاي فش��اري 
متفاوت در اين ناحيه ش��ده اس��ت. اندازه گيري  ها و ارزیابی های صورت 
گرفته نشان دهنده وجود مقدار قابل توجه جذب گاز بر روي بخش هاي 
آلي افق هاي هدف و هم چنين وجود گاز آزاد در خلل و فرج بخش آلي 
و معدني س��نگ است. در پایان براساس نقش��ه های به  دست آمده برای 
داده های مختلف زمین شناس��ی، پتروفیزیکی، مخزنی، ژئوشیمیایی و 
ژئومکانیکی، مدل س��ازي اس��تاتيك در گس��تره ناحيه هسته با در نظر 
گرفت��ن حد مقدار انعكاس ويترينيت 1/2 درص��د برای ورود به پنجره 
گاززایی، حجم گاز جذب شده و گاز آزاد برای هر یک از دو الیه هدف 
)قاعده ی س��ازند گرو و بخش باالیی س��ازند س��رگلو( تخمين زده شده 

است. 


