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ژئوشــیمی  ســطحی که معموال در کشــور ما به عنوان نامتعارف شــناخته 
  ) Sokolov ,1933( ،در آلمان ) Laubmeyer ,1933( می شــود، ابتدا توســط
در روسیه و  )Rosaire ,1938 - Horvitz ,1939 ( در ایاالت متحده به طور 
گسترده توسط شــرکت های نفتی، به عنوان روشی مستقل برای جستجوی 

نفت و گاز مورد استفاده قرار گرفته است . 
ژئوشیمی سطحی شاخه ای از علم ژئوشیمی است که به مطالعه ی تراوشات 
مســتقیم یا غیرمســتقیم هیدروکربن ها در ســطح زمین که از یک تجمع 
هیدروکربنی عمیق تر منشأ گرفته اســت، می پردازد. مطالعات ژئوشیمیایی 
ســطحی که نسبت به ســایر روش های اکتشــافی دارای کمترین هزینه و 
سریع ترین زمان و بهترین دقت هستند بر مبنای اینکه تمامی پوش سنگ ها 
واقع بر روی مخازن هیدروکربنی همواره در شــرایط ایده آل قرار نداشته و 
دارای نشت بوده و این هیدروکربن توسط نیروی طبیعی شناوری به صورت 
عمودی در مقادیر کافی برای شناســایی و اندازه گیری می توانند به ســطح 
زمین مهاجرت کنند، اســتوار اســت. مهاجرت این مواد هیدروکربنی سبب 
ایجاد تغییرات شیمیایی و فیزیکی در سطح زمین می شود که این تغییرات 

به شــکل تراوش نفت و گاز ماننــد مواردی که تقریبا در هــر ایالت نفتی 
جهان دیده شده است، مشاهده می شود.  ]20،18،2،1و26[ شواهد سطحی 
حاصل از مهاجرت هیدروکربن اطالعات مهمی برای تفســیر سیســتم های 
نفتی از جمله منشــأ )نوع ماده ی آلی(، بلوغ )بلوغ آلی(، مهاجرت )ترســیم 
مسیر مهاجرت( و شــارژ هیدروکربنی به خصوص در زمین شناسی منطقه ی 
موردنظــر، ارائه می دهند. تمــام حوضه های نفت خیز نوعی از نشــانه های 
ســطحی را نشــان می دهند، لیکن نشت هیدروکربن به ســطح، همیشه با 
روش های تشخیص متعارف تراوش، قابل شناسایی نیست . شناخت سیستم 
تــراوش نفت که نشــان دهنده ی پویایــی نفت یک حوضه ی نفتی اســت 
توسط روش های ژئوشــیمیایی سطحی انجام می شو د. استفاده از روش های 
ژئوشیمیایی سطحی برای ارزیابی حوضه و تعیین هدف اکتشافی از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت کــه در پایش حوضه های نفتی مورد اســتفاده قرار 

می گیرد.]13،7و35[ 
سیســتم تراوش نفتی شــامل چهار مولفه ی کلیدی اســت: فعالیت تراوش 
)فعــال در مقابــل غیرفعــال و دوره ای در مقابل پیوســته(، نــوع تراوش 
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بســیاری از میادین بزرگ نفت و گاز جهان با اســتفاده از پی جویی ژئوشــیمی سطحی کشــف شده اند. اساس این 
پی جویی ها مبتنی بر پویایی سیستم های نفتی، مهاجرت عمودی و تراوش در سطح زمین در مقیاس های مختلف قابل 
مشــاهده و بررسی است. روش های مطالعه ی ژئوشیمی سطحی بر اساس اندازه گیری غلظت هیدروکربن تراوش یافته 
و یا تغییرات ایجاد شــده در اثر این تراوش به ترتیب به روش های مســتقیم و غیر مســتقیم تقسیم می شوند. در این 
مطالعه با اســتفاده از دو تکنیک جدایش با اســید و فلورسانس که هر دو جزو روش گازخاک که روشی مستقیم در 
اندازه گیری غلظت هیدروکربن مهاجرت یافته از مخزن می باشد به مطالعه ی ساختمان ژئوفیزیکی در فارس ساحلی 
پرداخته شــده اســت. در این مقاله، با هدف بررسی ژئوشیمی سطحی ســاختمان مورد مطالعه با استفاده از تلفیق 
داده های زمین شناســی و زمین شناسی ساختمانی با نتایج ژئوشیمیایی حاصل از آنالیزهای مذکور بر روی 20نمونه 
خرده حفاری از چاه اکتشافی پرداخته شده است. از نمودارهای تعریف شده بر اساس ترکیبات هیدروکربن های سبک 
)نمودارهای نسبت متان به اتان، اتان به پروپان و  و نمودارهای نسبت آروماتیک های 
ســه حلقه ای به دو حلقه ای و R 1 )نسبت چگالی آروماتیک های سه حلقه ای به دو حلقه ای( به گراویته  API استفاده 
شــده است. بر اساس نتایج حاصل از نمودارهای تعریف شده سه ترکیب هیدروکربنی مجزا، اغلب گاز همراه نفت با 
گراویته API  متنوع و در محدوده ی پنجره ی نفتی تشــخیص داده شــدند. این بررسی نشان می دهد که مطالعه ی 
ژئوشــیمیایی سطحی محدوده های اکتشــافی می تواند نوع ماده ی آلی، بلوغ، مسیر مهاجرت و شارژ هیدروکربنی را 
مشــخص کند که این خود نقش تعیین کننده ای در کاهش ریسک، زمان و هزینه ی برنامه های اکتشافی و توسعه ای 

داشته باشد.

استفاده از روش گازخاک در مطالعه ی اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی، ناحیه ی فارس 
ساحلی ایران

مقدمه

چکیده

واژگان کلید   ی:
ژئوشــیمی  ژئوشــیمیایی،  اکتشــافات 
ســطحی، گاز خاک، روش جدایش با 
اسید، روش فلورسانس و فارس ساحلی.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 99/05/22
تاریخ ارسال به د   اور: 99/05/23  

تاریخ پذیرش د   اور: 99/06/15 

اطالعات مقاله

)alizadeh@scu.ac.ir ( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *



5 4

مقاالت پژوهشی

)هیدروکربن گرمازاد ) Thermogenic ( و یا زیست زاد )Biogenic(، ریزتراوش 
 ،)Macro seepages( در مقابل تراوش های بزرگ مقیاس )Micro seepage(
جهت یابــی مهاجرت )جهت اصلی جریان کلی تراوش در ارتباط با بلوغ یا نفوذ 
زیرسطحی هیدروکربن(، و توزیع نشت سطحی )فرآیندهای سطحی که به طور 
عمده می توانند نشانه های تراوش را تغییر داده یا مسدود کنند(. ]25،24،7و30[  
تکنیک های ژئوشیمیایی سطحی به دو دسته ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم 
می شوند. اســاس تکنیک های مســتقیم مبتنی بر اندازه گیری غلظت واقعی 
هیدروکربنی که معموال به صورت گاز در خاک، آب، اتمســفر یا رسوبات قرار 
دارند اســتوار است. به روش های مستقیم روش های گازخاک یا تکینیک های 
گازی نیــز اطالق می شــود. تکنیک های گازی عبارتنــد از: روش هوای آزاد 
)Free Air Method(، روش فضــای باالیــی )Head Space Method(، روش 
بازجــذب )Absorbed Hydrocarbons Method(، روش جدایــش با اســید 
 Time Collection( روش جمــع آوری زمانــی ،)Acid Extraction Method(
 Groundwater and Stream( روش آب های زیرزمینــی و نهرها ،)Methods
Method(، روش فلورســانس )Fluorescence Method(، روش هــای هوابرد 

 .)Marine Methods( و روش های دریایی )Airborne Methods(
اولین قدم در هر عملیات گازخــاک تعیین نوع تکنیک )9مورد فوق( مورد 
اســتفاده اســت. این تکنیک ها برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های 
خود به دو دســته ی اندازه گیری های گازخاک یا روش فلورســانس تقسیم 
می شــوند. از طرف دیگر در روش های غیرمســتقیم تغییرات ایجاد شده در 
افق های ســطحی خاک و رسوبات حاصل از تراوشات هیدروکربنی مطالعه و 

بررسی می شوند.]22و36[ 
 جستجوی ژئوشــیمیایی سطحی هیدروکربن ها شــامل بررسی خاک های 
سطحی/رسوبات برای آشکارســازی هیدروکربن هایی است که ممکن است 
محل مخازن نفتی زیرســطحی را نشان دهد. فرض اصلی کلیه ی روش های 
جســتجوی ژئوشیمیایی ســطحی، این اســت که هیدروکربن ها از مخازن 
زیرسطحی به ســطح زمین به صورت مســتقیم مهاجرت می کنند. هرچند 
تجمع نفتی زیر ســطح از طریق گســل و شکســتگی نیز اثرات خود را بر 
خاک های سطحی می گذارند. بســياري از مكانيسم هاي انتقال هيدروكربن 
از قبيل انتشــار، افيوژن، انتقال آب با آب هاي در حال حرکت و نفوذ توسط 

برخی محققین پيشــنهاد و مورد مطالعه قرار گرفته است.]26،8و29[ 
روش های ژئوشــیمیایی ســطحی بر این فرض اســتوار اســت که گازهای 
هیدروکربنــی C 4 H 10 ،C 3 H 8 ،C 2 H 6 ،CH 4 و C 5 H 12 تمایل دارند از طریق 
گســل ها و شکســتگی ها با مکانیســم های مختلف مانند انتشــار، افیوژن، 
شــناوری و انتقال به ســطح از مناطق زیر سطح منتقل شــوند. این گازها 
به ماتریس خاک ســطحی جذب شــده و برای تعیین پتانسیل هیدروکربن 
یک منطقه مورد بررســی قــرار می گیرند.]29و33[ ایــن هیدروکربن های 
گازی ممکن اســت مســتقیما از طریق گازخاک جاذب یا گاز آزاد و به طور 
غیرمســتقیم با استفاده از شــاخص های میکروبی و ژئوشیمی رفتار عناصر 
کمیاب از طریق تغییرات ژئوشــیمیایی که با ناهنجاری هایی که در ســطح 

ایجاد می کنند، شناسایی شوند.]3و9[
ســاختمان ژئوفیزیکی مورد مطالعه در منتهی الیه غربی ناحیه ی اکتشــافی 
فارس ســاحلی قرار داشــته و در شرق زون گســلی کازرون و در ناحیه ی 
جنوبی این زون قرار دارد. ابعاد این ســاختمان در سطح، دارای 41کیلومتر 
طول و 11/5کیلومتر عرض است و ســازندهای بختیاری تا کژدمی در این 
تاقدیس بیرون زدگی دارند. قديمي ترين واحد زمين شناســي رخنمون يافته 
در اين ســاختمان، سازند داريان به ســن كرتاسه ی پائيني است كه به طور 
جزئــي در يكي از تنگه ها، داراي برونزد اســت ولي قديمي ترين ســازند با 
رخنمون قابل توجه، ســازندهاي ايالم و سروك هســتند. سازندهای گروه 

دهرم به عنوان افق های مخزنی احتمالی مطرح می باشند.]5[ 
در این پژوهش روش ژئوشــیمی سطحی مســتقیم گازخاک مورد استفاده 
قــرار گرفت. بــا اســتفاده از دو تکنیک جدایش با اســید غلظت و ترکیب 
هیدروکربــن مهاجرت یافته در نمونه های مورد مطالعه در این ســاختمان 
مشــخص شده و توسط روش فلورسانس ارزیابی هیدروکربن های آروماتیک 
مورد آنالیز GeoPAC قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دو مطالعه ی تلفیقی 
به اعتبارســنجی و به روز کردن مدل های اکتشافی کمک کرده و در نهایت 
موجب کاهش ریســک فعالیت های اکتشافی، توســعه ای و تولیدی شده و 
بهترین نقشــه ی راه جهت اکتشاف ســاختمان مورد مطالعه را ارائه داده و 
مبنایی برای مطالعه و برنامه ریزی های اکتشــافی برای ســایر ساختمان ها 

خواهد بود.

2- زمین شناسی منطقه 
ساختمان مورد مطالعه غربی ترین ساختمان در زیر حوضه ی فارس ساحلی 
اســت و در چهار جهــت آن میادین نفت و گازی بزرگی قــرار دارند. ابعاد 
این تاقدیس در  رخنمون ســازند آسماری 41×11/5کیلومتر است و طول 
کلی آن در ســطح زمیــن حدود 70کیلومتر می باشــد. این تاقدیس دارای 
روند کلی شمال غربی ـ جنوب شرقی اســت. قدیمی ترین واحد زمین شناسی 
رخنمون یافته در این ســاختمان، ســازند داریان به سن کرتاسه ی پایینی 
است که به طور جزئی در یکی از تنگه ها، دارای برونزد است ولی همان گونه 
که در شــکل1 نشان داده شده قدیمی ترین ســازند با رخنمون قابل توجه، 

سازندهای ایالم و سروک هستند.]4[
ســاختمان مورد مطالعه تاقدیســی نامتقارن است که شیب سازند آسماری 
در یال جنوب غربی آن بین 70درجه تا قائم و برگشته به شمال متغیر است 
حال آن که دامنه ی شمال شــرقی ساختمان در همین سازند دارای حداکثر 
شــیب 20 تا 30درجه اســت که حکایت از عدم تقارن ســاختمان به طرف 

جنوب غرب دارد.]5[ 
منطقه ی فارس ســاحلی بــا منابع عظیم نفــت و گازی به خصوص گاز 
اســت و همانند دیگر مخازن زاگرس به دو دســته مخازن گروه دهرم 
کــه بیش از 90درصد مخــازن گازی فارس ســاحلی و خلیج فارس در 
ســازندهای این گروه قرار دارنــد]32[ و مخازن جوان تر آن تقســیم 
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می شــوند. همان طور که قبال اشاره شــد مخازن جوان تر از گروه دهرم 
از جمله گروه بنگســتان و مخزن ســازند آســماری در تاقدیس مورد 
مطالعــه همگــی با توجه به وضعیت زمین شناســی ســاختمانی پهنه ی 
فارس توســط گســل قطــر کازرون از فروافتادگی دزفول جدا شــده 

و شــرایط پیچده تر و متحمل کوتاه شــدگی بیشــتر شــده اســت. لذا 
پیش بینی می شــود که ســازندهای گروه دهرم مخزن ساختمان مورد 

مطالعه  باشد.]5و6[

3- ابزار و روش ها
مطالعات اولیه و گردآوری داده ها: داده های عمومی موجود در ســاختمان 
مورد مطالعه شامل نقشه ی جغرافیایی، نقشه ی راه های مواصالتی، نقشه ی 
زمین شناســی، نقشــه ی توپوگرافی و داده های هواشناسی و اقلیم شناسی 
اســت. داده های فنی موجود در ســاختمان مورد مطالعه شامل نقشه های 
خطوط تراز زیرزمینی، گزارش مطالعات لرزه ای دو بُعدی، گزارش مطالعات 
زمین شناسی سطحی، گزارش زمین شناسی چاه اکتشافی و گزارش نهایی 
نزدیک ترین چاه حفاری شــده به ســاختمان بوده کــه به همراه داده های 
عمومی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. گفتنی است که داده های فنی 
و عمومی اســتفاده شده در این پژوهش توســط مدیریت اکتشاف شرکت 

ملی نفت ایران تهیه شده است. 

Acid Extracted (AE( 1-3- آنالیز جدایش با اسید
به منظــور انجام آنالیزهــای تکمیلی تعداد 20 خرده حفــاری با اینتروال 
مختلف انتخاب شــد. خرده های حفاری ابتدا در کیسه های پوشش دار قرار 

گرفت. در تکنیک انتخاب شــده )جدایش با اســید( هدف گازهای به دام 
افتاده در سیمان کربناته و یا جذب رس شده، است. نمونه ها در آزمایشگاه 
مرکز تحقیقات زمین شناســی و زمین شــیمی نفت توســط دی هایدریتو 
رطوبت زدایی شــده و ســپس مورد پاک سازی وآماده ســازی اولیه جهت 
بررســی قرار گرفتند. ســپس نمونه های پودر شده ی خرده حفاری همراه 
با اســید هیدروکلریک در لوله های شیشــه ای سربسته قرار گرفتند. اسید، 
کربنات حاوی گازهای محبوس را به دی اکســیدکربن و آب تبدیل کرده و 
هیدروکربن های به دام افتاده آزاد شــدند. هیدروکربن آزاد شده به باالی 
لوله ی سربسته ی آزمایشــگاهی هدایت شده توسط کیسه ی مخصوص گاز 
)Gas Bag( به دســتگاه کروماتوگرافی گازی )Gas Chromatography( جهت 

منتقل شدند.]5[  تزریق 
 هدف ایــن آنالیز تعیین غلظت و ترکیــب هیدروکربن مهاجرت یافته در 
نمونه های این چاه اســت. داده های گازهای هیدروکربنی در جداول1 و 2 

و در اشکال2 تا 4 آورده شده اند. 

 1  تقسیمات ساختاری حوضه ی رسوبی زاگرس و موقعیت جغرافیایی ناحیه ی فارس ساحلی و نقشه ی زمین شناسی 1/100000 ساختمان مورد مطالعه
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  1     نتایج آنالیز Acid Extraction در نمونه های خرده حفاری ساختمان مورد مطالعه

∑PC2- C4 
ppm

∑n-PC2- C4 
ppm

∑C4Butane 
ppm

nCButane 
ppm

iC4lsobutane 
ppm

Propylene 
ppm

Propane )C3( 
ppm

Ethylene 
)C2( ppm

Ethane )C2( 
ppm

 Methane )C1(
ppm

Depth )m(Sample 
No.

211.30192.6634.2015.5618.640.1063.690.05113.41790.15623-6201

165.07149.6327.3211.8815.440.0749.920.0687.83529.9714-7042

193.12177.3527.0711.3015.770.1452.120.06113.93738.58736-7243

54.9349.568.823.445.370.0615.430.1630.69195.32746-7404

168.49152.7427.4411.6915.750.1747.150.6193.9576.85766-7605

360.21326.2865.4331.4933.930.24109.840.1184.951154.67800-7926

369.91333.1264.6827.8936.790.16118.540.09186.691165.32840-8067

240.27212.9044.0116.6427.370.1869.960.89126.3729.42904-8988

287.16261.9950.9625.7925.170.04116.910.00119.29406.171314-13089

549.98522.7051.6224.3427.280.04127.20.11371.151521.292224-221810

440.80420.2035.6515.0620.590.2077.650.22327.59357.72570-256411

398.59381.9634.9618.3416.630.1273.650.41289.986668.822800-279412

500.18480.2938.5218.6219.900.0487.470.31374.23135.232872-286613

278.10263.2025.8010.9014.900.0654.931.11197.381429.662948-294214

214.49202.9518.126.5711.540.0841.860.44154.513637.563204-319815

818.17782.9765.6230.4135.210.05161.530.4591.024095.613356-335016

561.91541.1140.1117.3022.810.04108.030.41415.783389.973418-341217

550.07526.2040.5916.7323.870.06109.830.5399.651827.283508-350618

226.95216.4419.969.4510.510.0447.50.11159.501045.223534-353219

416.18393.7644.3321.9222.420.01113.160.00258.69835.723968-395020

  2     نسبت های حاصل از نتایج آنالیز Acid Extraction در نمونه های خرده حفاری ساختمان مورد مطالعه

C1/C2overC1/∑(C1-C4(C2/)C3+C4(C1/)C2+C3(C2/C2*C2/C3C1/∑(C1-n-C4(C1/n-C4C1/C3C1/C2
Sample 

No.

0.000008971.164.462123.821.780.8050.7812.416.971

0.000016751.143.851557.341.760.7844.5910.626.032

0.000009581.444.452034.472.190.8165.3814.176.483

0.000133071.274.24194.851.990.8056.7212.666.364

0.000014601.264.09154.421.990.7949.3512.246.145

0.000003651.063.921763.121.680.7836.6610.516.246

0.000003571.023.822116.621.570.7841.799.836.247

0.000008401.113.72141.841.810.7743.8310.435.788

0.000012550.711.72-1.020.6115.753.473.409

0.00001322.083.053244.352.920.7462.5011.964.1010

0.000000312.8923.101481.234.220.96621.44120.5228.5711
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C1/C2overC1/∑(C1-C4(C2/)C3+C4(C1/)C2+C3(C2/C2*C2/C3C1/∑(C1-n-C4(C1/n-C4C1/C3C1/C2
Sample 

No.

0.000000492.6718.34706.233.940.95363.7190.5523.0012

0.000000742.976.791190.974.280.87168.3735.858.3813

0.000002992.455.67177.363.590.84131.1926.037.2414

0.000001692.5818.52348.863.690.95553.2586.8923.5415

0.000000352.605.441468.753.660.84134.6625.366.9316

0.000000612.816.471016.583.850.86195.9631.388.1517

0.000001062.663.59800.743.640.78109.2516.644.5718

0.000004972.365.051405.253.360.83110.6322.016.5519

0.000003141.642.25-2.290.6838.137.393.2320

فلوئورسانس آنالیز   -3-2
هر 20 نمونه ی خرده حفاری چاه ســاختمان مــورد مطالعه، تحت آنالیز 
فلورســانس قرار گرفتند. فلورســانس در واقع تابشی است که مواد دارای 
خاصیت فلورسانس،  متاثر از تابش فرابنفش از خود ساطع می کنند. در این 
حالت الکترون های برانگیخته در زمان بازگشت به حالت پایه، فوتون هایی 
را از خود منتشــر می کنند. ســیاالت هیدروکربنی نیز تحت تابش اشعه ی 
فرابنفش، خاصیت فلورســانس از خود نشان می دهند. پدیده ی فلورسانس 
در ماده ی آلی شــامل انتشار فوتون توسط مواد شــیمیایی )فلوروفورها1( 
می باشــد که در اثــر یک تابــش الکترومغناطیــس برانگیخته شــده اند. 
فلوروفور ها با جذب انرژی تابشــی به ســطوح باالتر برانگیخته می شــوند 
و هنگام بازگشــت به ســطوح پایین تــر یک پدیده ی لومینســانس مانند 
فلورســانس تولید می کنند. رنگ های فلورسانسی یا مشخصات طیفی نفت 
به طــور عمــده مرتبط با چگالی نفت هســتند. همچنین چگالی با منشــأ 
نفت خام، تفکیک و میزان بلوغ آن مرتبط اســت. بنابراین، طول موج پیک 
)max λ( می توانــد جهت تمایز ویژگی های مختلف نفت ها مورد اســتفاده 

قرار گیرد.]27،11و28[
رنگ های فلورســانس مواد آلی رســوبی و نفت خام عمدتا توســط نسبت 

مواد آلی اشــباع به آروماتیک و نیز درجه ی تکامل گرمایی آروماتیک های 
چند حلقه ای کنترل می شــوند. بنابراین، رنگ های فلورسانس برای تعیین 
ویژگی های ترکیبی نفت خام و ســاختار مولکولی ماسرال ها در زغال سنگ 
و ســنگ منشأ و تعیین درجه ی زغالی و ســطح بلوغ گرمایی سنگ منشأ 
نفت مورد اســتفاده قرار می گیرد. معموال، نفت های غنی از مواد آروماتیک 
و آسفالتن رنگ های فلورسانس زرد تا نارنجی نشان می دهند، در حالی که 
نفت غنی از هیدروکربن های اشــباع، رنگ فلورسانس آبی دارد.]15و28[

اولين بــار ارتباط چگالي نفــت و درجه ی API نفت با رنگ فلورســانس 
توســط Testa  مطرح شــد.]37[ همچنين توسط Duggan و همکاران در 
ميدان نفتي ســايمانيت آلبرتا2 ارتباط چگالي نفت و درجه ی API نفت با 
نوسانات پايه ی رنگي فلورســانس مطرح شد.]12[ ویژگی های فلورسانس 
نفت معموال توسط گل شناســان3 به عنوان راهنمای گراویته API توصیف 
می شــود. با این حال، فلورسانس UV نفت خام یک پدیده ی پیچیده است 
که مربوط به ترکیبات شــیمیایی آن است و عمدتا توسط هیدروکربن های 
آروماتیک ایجاد می شــود. رقیق سازی نســبی هیدروکربن های آروماتیک 
در هیدروکربن هــای آلفاتیــک و نــوع و میزان ترکیــب هیدروکربن های 

آروماتیک همه از خصوصیات فلورســانس نفت ها است.]15[ 

  3     نتایج حاصل از آنالیز فلورسانس در نمونه های خرده حفاری ساختمان مورد مطالعه

Inferred API 
GravityR13-Ring Intensity2-Ring Intensity3 /2-Ring GeoPAC

Total Ring 
GeoPAC3-Ring GeoPAC2-Ring GeoPACSample No.

-9.946.9025228.413653.652.7872015.1552979.6519035.501

-19.427.8419159.012442.493.1652959.3040233.9312725.372

-16.047.5119297.062569.893.0353912.9740523.8213389.153

-20.857.9919564.102450.023.2253849.2441084.6212764.624

-0.725.9920036.773343.892.4259498.8642077.2117421.645

-0.986.0221702.183606.442.4364364.1345574.5718789.566
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Inferred API 
GravityR13-Ring Intensity2-Ring Intensity3 /2-Ring GeoPAC

Total Ring 
GeoPAC3-Ring GeoPAC2-Ring GeoPACSample No.

17.134.2210092.572389.001.7033641.0821194.4112446.687

10.634.875387.561106.761.9617080.0911313.885766.218

14.754.469978.132236.801.8032607.8120954.0711653.749

35.532.404240.341764.740.9718098.988904.719149.2810

24.283.523758.751068.911.4213462.387893.385569.0011

33.482.614764.191828.351.0519530.4810004.799525.6912

50.140.961368.801431.430.3910332.222874.487457.7413

35.672.392979.501246.880.9612753.216256.946496.2714

44.001.562563.101638.770.6313920.505382.508538.0015

37.642.196183.632818.540.8827670.2212985.6214684.6016

41.131.855805.273141.080.7428556.1012191.0716365.0317

41.851.783372.241896.990.7216965.037081.719883.3218

46.401.332647.031994.530.5315950.275558.7610391.5119

38.412.129.767.314611.750.8544538.5720511.3524027.2220

4- نتایج و بحث:
1-4- مهاجرت هیدروکربن های سبک به سطح

هیدروکربن های تولید شده در سنگ های منشأ و به تله افتاده در یک مخزن 
عمیق با کمیت های متفاوت به سمت سطح زمین نشت می کنند. چنین نشتی 
به طور اساسی توسط فشار و قابلیت نفوذ به وجود می آید. بنابراین، مقدار نشت 
وابســته به تعداد و شدت بازشــدگی ها، مانند گسل ها، شکستگی ها و سطوح 
الیه بندی که به ســطح زمین می رسند، است. مکانیزم هایی که هیدروکربن ها 
را از سنگ منشأ به مخزن منتقل می کنند می توانند هیدروکربن ها را از مخزن 

به محیط نزدیک سطح نیز منتقل کنند.
نشــت های بزرگ یا کوچک هیدروکربن معموال در نتیجه ی نشــت حاصل از 
انتهای طبقات هم شــیب رخنمون یافته در ســطح، الیه های منشــأ واقع در 
سطح، نشــت های حاصل از تجمعات بزرگ هیدروکربن که توسط فرسایش 
نمایان شده اند یا توســط گسل ها یا چین خوردگی شکسته شده اند، نشت در 
امتداد ناپیوستگی ها، یا نشت همراه با نفوذی ها مانند گلفشان ها، نفوذی های 

آذرین یا نفوذ گنبدهای نمکی به وجود می آیند.
اعتقاد بر این است که فوران )خروج سریع( شکل عمده ی انتقال هیدروکربن 
باشــد. طبیعت متمرکز بســیاری از آنومالی ها )مناطق تمرکز ـ باال( همراه با 
نشت های کوچک و یا نشــت های بزرگ در سطح مهاجرت گازها را در طول 
سطوح شکستگی، درزه ها، صفحات گسلی، ناپیوستگی ها و سطوح الیه بندی 
پیشــنهاد می دهند. این مهاجرت متمرکز و ســریع رو به باال، نزدیک به قائم 
تحت عنوان فوران توصیف شده است و تحت تاثیر فشار و تراوایی انجام می شود. 
هیدروکربن ها از منشأ خود به سوی مخزن از طریق راه های مشابهی مهاجرت 
می کنند. وقتی که یک حوضه، آب از دست می دهد و فشرده می شود، مقادیر 

زیادی از ســیاالت )آب، نفت و گازهای همراهشان( خارج می شوند، البته نه 
تمام تجمعی که درون میدان های تجاری محبوس شده اند. نشت های بزرگ و 

کوچک برای سنگ های مخزن و منشأ به وجود می آیند.

2-4- هیدروکربن های نزدیک به سطح
هیدروکربن ها در نزدیک ســطح به صورت گازهای آزاد و مرتبط حضور دارند. 
به هرحال، تنها گازهای آزاد از عمق مهاجرت می کنند. گازهای آزاد به صورت 
بخار در فضاهای خالی یا به صورت گاز محلول در آب وجود دارند. اگر گاز به 
ماتریکس رسوبی متصل باشد یا در خلل و فرج سنگ ها یا مواد خاصی مانند 
کلســیت یا روکش اکسیدی وجود داشته باشند، این گاز به عنوان گاز مرتبط 
در نظر گرفته می شود. گازهای مرتبط شامل گازهای جذب سطحی و جذب 

شیمیایی هستند. 
از آنجــا که مخازن گازی معموال توســط متان چیره شــده اند، مخازن نفتی 
شــامل درصدهای باالتری از هیدروکربن های ســنگین تر هستند.)+C 2( اثر 
ژئوشــیمیایی )گاز، میعان گازی ـ  هیدروکربن های مایع حل شــده در گاز  یا 
نفت( توســط مقادیر اجزای هیدروکربنی آشکار شده در نمونه های گازخاک 
تشخیص داده می شوند. درصد متان )C 1 %( و درصد رطوبت گاز می توانند اثر 

ترکیبی گازخاک را بهتر تعیین کنند. 
سیســتم های گســلی و شکســتگی ها می توانند اثری روی مقدار و ترکیب 
گازها ـ خاک های مهاجرت یافته، داشــته باشــند. شکســتگی ها، مسیرهای 
حرکت به وجــود می آورند بنابراین تراوایی بهبود می یابد و بر این اســاس، 
گاز بیشــتری به سطح در باالی مخزن یا الیه ی حامل هیدروکربن می رسد. 
مهاجرت فعال می تواند توســط مقادیر آلکان ها به آلکن ها تشــخیص داده 
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شــود.)C 2/C 2 L و C 3/C 3 L( به طور نمونه، مقدار آلکان/آلکن بیشــتر از 1، 
دلیلی بر یک تراوش فعال است.

مقادیر نرخ اجزای هیدروکربنی یک اثر تشــخیصی ترکیبی را برای هر نمونه 
به وجود می آورد. مقادیر نرخ هیدروکربن ها همچنین می تواند منشأ احتمالی 

هیدروکربن های سبک را نشان دهد. سایر مقادیر و نرخ ها
)C 2–C 4, % C 1= 100 ×  C 1/ ∑C 1–C 4∑( را می توان برای تعیین دقیق تر نوع 
منشــأ هیدروکربن شــرکت کننده در عالمت ترکیبی نمونه ی گاز خاک مورد 

استفاده قرار داد.
هم پوشانی بزرگی میان خطوط هم تراز بزرگ ـ مقیاس با مقادیر بزرگ آلکان/

آلکــن C 2 ، C 1  و C 3  داللت به وقوع مهاجرت فعال دارند. این موقعیت به نظر 
می رســد که مجرایی برای مهاجرت فعال هیدروکربن از زیر باشد، احتماال در 
نتیجه ی یک گســل نرمال بسیار پرشــیب در منطقه ی مورد مطالعه به دلیل 
تکتونیک فعال منطقه و وجود گســل پی ســنگی قطــر کازرون در مجاورت 

ساختمان و چندین گسل دیگر باشد.]20و38[ 
متــان به عنوان مهم تریــن گاز موجود در خاک می تواند منشــأ ترموژنیک یا 
بیوژنیک داشته باشد.]14[ هنگامی که متان تنها گاز موجود در مخزن باشد، 
شناســایی آن سخت خواهد بود ولیکن وقتی که متان همراه هیدروکربن های 
ســنگین تر مانند اتان، پروپان، بوتان و پنتان مورد مطالعه قرار گیرد به راحتی 

منشأ گاز هیدروکربنی موجود در خاک قابل بررسی است.]17و21[ 
 C 1/C 2 و C 1/C 2+C 3 اندازه گیری درصد متان و همچنین استفاده از نسبت های
موجود در گازخاک )اشــکال2 تا 4( می تواند برای پیش بینی نوع سیال مخزن 
)گاز، گاز ـ کندانســت، نفت( مفید باشد.]14[ نسبت C 1/C 2+C 3 میزان خشکِی 
گاز را تعیین می کند. گازهای بیوژنیک که در نتیجه ی فعالیت های میکروبی 
بر روی مواد آلی داخل رســوبات حاصل می شوند، مشابه مخازن گازی عمیق 

خشک هســتند و حاوی درصد باالیی متان می باشــد. با مطالعه ی ایزوتوپ 
کربن به راحتــی می توان این نوع گازها را از گاز ترموژنیک مورد شناســایی 

قرار داد.
بر اســاس نتایج آنالیز گاز جدایش با اســید در نمونه های خرده حفاری، سه 
ترکیــب هیدروکربنی جدا از )گاز همراه نفت، کاندنســیت و گاز خشــک( 

مشخص شد.)شکل4( 
در جدول2 غلظت و ترکیب گازهای خرده های حفاری آورده شده اند. مقادیر 
متان در نمونه ها دارای گســتره ای بین 406 تــا ppm 9357، مقادیر اتان در 
گســتره ای بین30 تا ppm 591 و غلظت ها برای جمع )C 2–C 4 ( در گستره ی 

بین54 تا ppm 818 است.]14[

3-4- شارژ هیدروکربن و نوع شارژ
یکی دیگر از اهداف اصلی ژئوشیمی  سطحی، پیش بینی فاز و ترکیب احتمالی 
هیدروکربن اســت . در مورد پیش بینــی نفت، میعانات و گاز با اســتفاده از 
ژئوشیمی سطحی سال ها بحث شده است. دانشمندان]19[ نمونه های گازی 
را از ســوراخ های کم عمق با استفاده از دستگاه بسته بندی و پمپ، جمع آوری 
کردنــد . آنها ترکیب گازخــاک را با نوع موجود در مخزن مقایســه کردند و 
دامنه های تجربی تعیین شــده برای گازخاک را بــا اندازه گیری هیدروکربن 
مخازن مختلف توســعه دادنــد. اولین و مهمترین نتیجــه ی حاصل این بود 
که ســیگنال ســطح به ترکیب مخزن مربوط بودند. داده های ترکیب گاز در 
نمودار های پیکسلر، با استفاده از نسبت های تجربی مشتق شده برای تعریف 
مرحله ی احتمالی ترســیم شدند . این رهنمودهای تجربی مشتق شده ممکن 
اســت برای نوع نمونه گیری مورد استفاده]20[ صدق کند، اما نباید مستقیما 

در مورد سایر روش های جمع آوری نفت نزدیک مورد استفاده قرارگیرند.

Acid Extaction نمونه های خرده حفاری حاصل از آنالیز )C 2( در مقابل اتان )C 1( 2  نمودار متان 
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در شــکل3 مقادیر اتان در برابر پروپان آورده شده که نشان دهنده ی یک 
تطابق بســیار قوی بین این گازها در 17 نمونه از 20 نمونه ی قابل هست. 
حدود نیمی از نمونه ها دارای ترکیب گاز همراه نفت هستند. مابقی دارای 

ترکیب های متفاوتی از جمله: نفت ســبک و کاندنسیت و مخلوطی از گاز 
خشــک ترموژنیک یا گاز همراه نفت هستند.

4-4- تعیین منشأ هیدروکربن های سبک )گاز)
مقادیر نســبی متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان اولین سرنخ برای تعیین نوع 
سنگ منشأ اســت . متان می تواند از فرآیندهای گرمازاد یا باکتریایی به وجود 
بیاید . عقیده بر این است که گازهای مرطوب )اتان، پروپان، بوتان و پنتان( تنها 
از فرآیندهای گرمازاد به وجود آمده باشــند . مطالعات متعددی]29،8،7و33[ 
هم در آزمایشــگاه و همچنین مشــاهدات تجربی، نشان می دهند که اثرهای 
اتــان، پروپان و تعدادی دیگر از هیدروکربن های ســبک همچنین می توانند 
به صورت میکروبیولوژیکی تشــکیل شــوند . چیزی که مورد اتفاق واقع شده 
اســت این اســت که نمونه هایی با غلظت گاز کل و جزء گاز مرطوب بیش از 
5درصد، بیشتر به نظر می رسد که حاصل از یک فرآیند گرمازاد باشد . بنابراین، 

مقدار رطوبت گاز که تنها شــامل اتان و پروپان نمی شود، بلکه بوتان و پنتان 
را نیز شــامل می شود، یک پارامتر مشترک برای کمک به ارزیابی فرآیندهای 

باکتریایی در مقابل گرمازاد است.
شــکل4 نمایانگر یکی دیگر از پالت های خطی مهم و  پرکاربرد است که در 
آن نســبت )C 2/C 3  (/C 1   در برابر نسبت )C 2/)  C 3+C 4   رسم شده است. طبق 
این شکل نزدیک به نیمی از نمونه ها در عمق زیر 800متر در پنجره ی نفتی 
قــرار دارند. نمونه های عمق 2200متــر و 3950متر نیز در محدوده ی نفتی 
قرار دارند. در این شــکل سه نمونه گاز خشک در نزدیکی مرز گاز/کاندنسیت 
رســم شده اند. شش نمونه که نشان دهنده ی تجزیه یا اکسیداسیون در بخش 

هوازده شده قرار دارند.

Acid Extaction نمونه های خرده حفاری حاصل از آنالیز )C 3( در مقابل پروپان )C 2( 3  نموداراتان

Acid Extaction نمونه های خرده حفاری حاصل از آنالیز  C 2/C 3+C 4  در مقابل C 1/C 2+C 2 4  نمودار 



11 10

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  179  

GeoPAC Fluorescence 5-4- نتایج آنالیز
هر 20 نمونه ی ترکیبی خرده حفاری چاه اکتشــافی ساختمان مورد مطالعه 
به منظــور ارزیابی هیدروکربن هــای آروماتیک تحت آنالیــز GeoPAC قرار 
گرفتند. از آنجایی که آنالیز فلورســانس یک روش قابل اعتماد در تشــخیص 
هیدروکربن های مایع است، هدف استفاده از این آنالیز تعیین هیدروکربن های 
آروماتیک در نمونه های این چاه می باشــد. داده های آروماتیک در جدول4 و 

اشکال5 و 6 نمایش داده شده اند.
غلظت هیدروکربن های آروماتیک )جمع آروماتیک های دو حلقه ای و سه حلقه ای( 

در نمونه های ســاختمان مورد عالقه از گســتره ی ppb 10332 تا بیشــتر از 
ppb 72000 اســت که باالترین غلظت مربوط به اعماق  بین 620 و 800 متر 
رخ داده  اســت. در شــکل5 پالت هیدروکربن های آروماتیک سه حلقه ای در 
برابر دو حلقه ای آورده شــده که دو روند مجزا نشان داده شده حکایت از دو 
گروه نفتی بر پایه ی اندازه گیری مادون قرمز گراویته API می باشد. بر اساس 
 API این دو روند نفت ســبک تر در نمونه های عمیق تر از 2200متر و نفت با

کمتر در اعماق  بین 620 تا 1300متر مشاهده شده است.

هیدروکربن  کیفیت  پیش بینی   -4-6
برای پیش بینی خواص نفت با اســتفاده از ژئوشــیمی سطحی از چندین 
روش استفاده  می شود . Horvitz اظهار داشــت که شکل طیف فلورسانس 
با نوع نفت متغیر است. ]  18[شــکل کلی با نسبت R 1 به صورت شدت باند 
انتشــار در 360نانومتر تقســیم بر باند 320نانومتر با استفاده از تحریک 

270نانومتر در هر دو مورد تعریف می شود .
  API و گراویته  R 1 رابطــه ی تجربــی بیــن نســبت Barwise and Hay
هیدروکربــن را با اســتفاده از 130 نمونه نفت به دســت آوردند.] 10[  در 
این مقاله از نتیجه گیری R 1 باروایز برای پیش بینی گرانش نفت اســتفاده 

شده است.
ترکیب هیدروکربن مهاجرتی )نفت در برابر کاندنسیت( می تواند از نسبت 
ترکیبات آروماتیک ســه حلقه ای در برابر آروماتیک های دو حلقه ای نتیجه 
شــود که با نام R 1 نیز برای تخمین گراویته API اســتفاده شــده است. 
اگرچــه تطابق بیــن R 1 و گراویته API از حوضه به حوضه متغیر اســت. 
از آنجــا خصوصیات مولکولی )همان طور که توســط کروماتوگرافی گازی 
بــا وضوح باال و کروماتوگرافی گازی ـ طیف ســنجی جر می  قابل اندازه گیری 

است(  می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گرانش API در هر دو نفت 
و نشــت سطحی مرتبط باشــد ، می توان با این روش به پیش بینی کیفیت 
هیدروکربــن پرداخت. برای نفت هــای دریایی، مقدار نســبت R 1 به طور 
شــاخص زیر 1/5 در نواحی گاز کاندنســیت و بزرگ تر از 1/5 در نواحی 
نفت زا می باشد. مقادیر 4 و باالتر  با نفت های سنگین و تجزیه شده، همراه 
اســت.]10[ شکل6 یک پالت از نســبت R 1 در برابر گراویته API مربوط 
به نفت دریای شــمال اســت که نمونه های ســاختمان مورد مطالعه برای 
مقایســه روی این دیاگرام رسم شــده اند. بر اساس این نمودار، 6 نمونه ی 
اول کــه در اعماق کمتر از 800متر قرار می گیرند دارای R 1 بیشــتر از 6 
در محــدوده ی هیدروکربن های بــا API کمتر از 10 تا 20 قرار می گیرند. 
 API 4 تا 5 در محدوده ی هیدروکربن های با ،R 1 نمونه های 7 تا 9 دارای
کمتــر از 10 تا 20 قرار می گیرند و نمونه های عمیق تر از 1400متر نیز با 
 API کمتر از 3/5 نشــان دهنده ی هیدروکربن های با محدوده ی R 1 مقدار

20 تا 51 می باشند.

5  نمودار میزان غلظت آروماتیک های دو حلقه ای در مقابل سه حلقه ای در نمونه های خرده حفاری ساختمان مورد مطالعه
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6  نمودار نسبت R 1 در مقابل گراویته API در نمونه های خرده حفاری ساختمان مورد مطالعه

نتیجه گیری 
در این مطالعه با هدف بررســی ژئوشــیمی سطحی ســاختمان، از تلفیق 
داده های زمین شناســی و زمین شناسی ســاختمانی با نتایج ژئوشیمیایی 
حاصــل از آنالیزهــای مختلف مانند آنالیــز گاز جدایش با اســید، آنالیز 
فلورســانس و آنالیز infrared API Gravity استفاده شــد. بر اساس نتایج 
حاصــل آنالیز گازخاک )جدایش با اســید( نمونه های خرده حفاری ســه 
ترکیــب هیدروکربنی جدا به ترتیــب از کم عمق به عمیق تر شــامل نفت 
همــراه )620 تا 900 متر(، گاز همراه با نفت ســبک یا کاندنســیت )در 
اعماق بیشــتر از 2200متر( و گاز خشــک و یا گاز همــراه با نفت خیلی 

سبک )اعماق حدود 2570، 2800 و 3200( جدا شده است. 
همچنین طبق نتایج حاصل از آنالیز Fluorescence نمونه های خرده حفاری 

در اعمــاق  کمتر از 800متر غلظت های خیلــی باالیی از هیدروکربن های 
آروماتیک دو حلقه ای و ســه حلقه ای ثبت کرده اســت. همچنین مقادیر 
کمتر از 10 به دســت آمده از آنالیز infrared API Gravity که از نســبت 
شــدت 3/2 هیدروکربن های استخراج شده از خرده های حفاری در اعماق 
بیشــتر از 800متر محاســبه شــده اســت. نتایج حاصل از این مطالعه ی 
تلفیقــی به اعتبارســنجی و به روز کردن مدل های اکتشــافی و در نهایت 
منجــر به کاهش ریســک فعالیت های اکتشــافی، توســعه ای و تولیدی و 
ارائه ی بهترین نقشــه ی راه جهت اکتشاف این ساختمان و اساس مطالعه 

و برنامه ریزی اکتشــافی برای سایر ساختمان ها خواهد شد.
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1. Fluorophores
2.Simonetteoilfield,Alberta

3. mud loggers
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