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بررسی پتانسیل هیدروکربنزایی سازند مبارک با
استفاده از روش ژئوشیمیایی پیرولیز راک -ایول 2
مهناز حکمت شعار ،1علی اکبر حسن نژاد ،1محمود معماریانی *2و حسین مصدق

3

 -1دانشکده علوم زمین ،دانشگاه دامغان ،ايران
 -2پژوهشکده علوم زمین ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ايران
 -3دانشکده علوم زمین ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/11/18 :

تاريخ پذيرش94/4/2 :

چكيده
بــه منظــور ارزیابــی پتانســیل هیدروکربنزایــی ســازند مبــارک ،تعــداد  19نمونــه ســطحاالرضی از بــرش میغــان در شــمال شــرق
شــاهرود (البــرز شــرقی) مــورد آنالیزهــای ژئوشــیمیایی پیرولیــز راک– ایــول 2قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل نشــان داد کــه ســازند مبــارک
در بــرش مذکــور بــا داشــتن مقادیــر نســبتاً بــاالی کل کربــن آلــی و تحمــل درجــه حــرارت کافــی ،دارای پتانســیل هیدروکربنزایــی
بــوده کــه از مرحلــه دیاژنــز عبورکــرده اســت .رســم مقادیــر  Tmaxدر مقابــل شــاخص هیــدروژن (دیاگــرام ون کرولــن) ،بــرای نمونههــای
مــورد مطالعــه نشــان داد کــه ،ســازند مبــارک در منطقــه میغــان دارای کروژنــی از نــوع  IIIو بــه مقــدار کمتــر مخلوطــی از کــروژن نــوع
 II/IIIمیباشــد .مــواد آلــی موجــود در ســازند مبــارک در بــرش مذکــور بــا داشــتن  Tmaxبیــن  455تــا  ،498 °Cاز پنجــره نفتزایــی
عبــور کــرده و بــه مرحلــه تولیــد گاز مرطــوب رســیده اســت .توزیــع دادههــا بــر روی منحنــی تغییــرات رخســاره آلــی براســاس مقادیــر
 OIدر مقابــل  HIعمدتــا در محــدوده گــروه  Dو  CDقــرار دارد کــه معــرف محیــط اکســیدان میباشــد .بــا توجــه بــه نســبت S2/S3

مــواد آلــی افقهــای باالیــی ایــن ســازند در مقایســه بــا الیههــای زیریــن کیفیتــی باالتــر دارد .بــا افزایــش انــدک در محتویــات کل
کربــن نمونههــا ،بــه نظــر میرســد ورود مــواد آلــی بــا منشــاء خشــکی و بــا نــرخ رســوبگذاری نســبتا ثابــت بــه حوضــه رســوبی رخ
داده باشــد.

كلمــات كليــدي :پیرولیــز راک -ایــول ،2پتانســیل هیدروکربنزایــی ،ســازند مبــارک ،میغــان ،پنجــره

نفتزایــی
مقدمه

اســتفاده نمــود [ 1و .]2

در بررســیها و مطالعــات ژئوشــیمیایی آلــی ســنگهای

روش پيروليــز راک– ایــول  ،)Rock-Eval-II( 2کــه روش

میتــوان از تکنیکهــای اپتیکــی و روشهــای پیرولیــزی

ابــزار بــراي تعييــن مقــدار مــاده آلــي اســت .روشهــاي

مولــد هیدروکربــن جهــت ارزیابــی کیفیــت ســنگ منشــأ،

*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

memarianim@ripi.ir

حــرارت دادن مســتقیم نمونههــا میباشــد ،بهتريــن

متــداول پيروليــز کمهزينــه و ســريع بــوده و اســتفاده از

آنهــا در شــرايط ســاده و عــادي نيــز ميســر اســت.
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ایــن ابــزار ،اطالعــات بــا ارزشــی در مــورد محتویــات کل

و عــرض جغرافیایــی ˝ 36˚ 38΄12شــمالی در 20کیلومتــری

پتانســیل بالقــوه و بالفعــل ،رخســاره زیســتی منطقــه

(شــکل .)1ایــن بــرش در نقشــه زمينشناســي بــا مقیــاس

کربــن آلــی ( ،1)TOCکیفیــت و نــوع مــاده آلــی ،بلــوغ،
مــورد مطالعــه ،وضعیــت محیــط نهشــتگی از لحــاظ
شــرایط اکســیدان و احیــا و مهاجــرت هیدروکربــن از

ســنگ منشــأ ارائــه میدهــد [.]5-3

ســازند شــیلی -آهکــی مبــارک بــا ســن کربونیفــر پیشــین
(ویزیــن  -ناموریــن) در گســتره وســیعی از البــرز رخنمون
داشــته و توســط محققیــن مختلــف و از دیدگاههــای

متفاوتــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت [ .]9-6بــا

توجــه بــه گســترش رخســارههای شــیلی و مادســتونی
در بیشــتر رخنمونهــا ،پتانســیل زایــش هیدروکربــن

بــرای اولیــن بــار در برشهــای تویــه رودبــارو لــب نســار
[ ]10و میغــان [ ]11مــورد پژوهــش قــرار گرفــت .بــرش
میغــان در شــمال شــرق شهرســتان شــاهرود بــا ضخامــت

حــدود  ،450 mبیــن طــول جغرافیایــی ˝ 54˚ 57΄09شــرقی

شــمال شــرق شهرســتان شــاهرود واقــع شــده اســت

 1:250000گرگان [ ]12نشــان داده شــده اســت (شــکل.)2
روش مطالعه

در ایــن پژوهــش افقهــا و طبقــات غنــی از مــواد آلــی
ســازند مبــارک در شــمال شــرق شهرســتان شــاهرود،

از دیــدگاه پتانســیل هیدروکربنزايــي و بررســیهای
مقدماتــی ژئوشــیمیایی مطالعــه گردیــد .بــر ایــن اســاس،

در ابتــدا تعــداد  4نمونــه از بخشهــای مختلــف بــرش
برداشــت و بــه منظــور بررســیهای اولیــه بــه واحــد

ژئوشــیمی پژوهشــگاه صنعــت نفــت ایــران جهــت آنالیــز

راک -ایــول  2ارســال گردیــد و باتوجــه بــه نتایــج مطلوب

اولیــه ،در مراحــل بعــدی تعــداد  19نمونــه ســطحاالرضی
برداشــت و مــورد پیرولیــز راک -ایــول 2قــرار گرفــت.

شکل 1ـ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه [.]11
1. Total Organic Carbon

شماره  ،85-2زمستان 94

134

شکل 2ـ نقشه زمینشناسی منطقه میغان ،برگرفته از نقشه گلستان [.]12

پیرولیــز راک -ایــول 2روشــی حرارتــی ،اســت و بــرای

هیــدروژن ( 2)HIو شــاخص پتانســیل هیدروکربــن

همچنیــن مشــخص کــردن پتانســیل تولیــد هیدروکربــن

حاصــل بــر روی نمونههــای ســازند مبــارک در بــرش

تشــخیص اولیــه نــوع و درجــه بلــوغ مــواد آلــی و

مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد [.]13

در ایــن روش حرارتــی ،پــس از پودرکــردن نمونههــا در

هــاون تــا حــد مــش  100و همگنســازی آنهــا ،مقــدار
 100 mgrاز نمونههــا در کپســولهای کوچکــی قــرار

داده شــده و تحــت دو مرحلــه پیرولیــز و اکسیداســیون
قــرار میگیرنــد .در ایــن تکنیــک تعــدادی از پارامترهــا

بهصــورت کمــی و برخــی بهصــورت کیفــی بیــان
میشــوند .نمونههــای پــودر شــده طــی فرآینــد پیرولیــز

و بــا برنامــه مشــخص دمایــی ،کــروژن موجــود در آنهــا
متحمــل شکســت حرارتــی شــده و تولیــد هیدروکربــور

مینمایــد ،ســپس در مرحلــه اکســیدان ،نمونههــا در

حضــور اکســیژن حــرارت مییابنــد .در ایــن روش مقــدار

هیدروکربــن آزاد ( ،)S1تــوان هیدروکربنزايــي ( ،)S2مقــدار
دیاکســیدکربن ( )CO2موجــود در کــروژن کــه در اثــر

شکســت حرارتــی از نمونــه تولیــد میگــردد ( ،)S3مقــدار

کل کربــن آلــی موجــود در نمونــه ( ،)TOCدمــای بیشــینه
پیــک S2ا ( )Tmaxتعییــن میگــردد .همچنیــن بــا اســتفاده

از پارامترهــای فــوق ،شــاخص اکســیژن ( ،1)OIشــاخص

3

()PI

نمونههــای مــورد آنالیــز محاســبه میشــوند .نتایــج

میغــان در جــدول  1منعکــس شــده اســت.
بحث و بررسی

بررســیهای مقدماتــی نشــان میدهــد (جــدول )1؛
کــه نمونههــای مــورد مطالعــه در بــرش میغــان دارای
حداقــل هیدروکربنهــای تولیــدی ( )S1بــه میــزان 0/06

(میلیگــرم بــر گــرم ســنگ) ،بــوده و از طــرف دیگــر
حداکثــر تــوان و پتانســیل تولیــدی آنهــا کــه براســاس

پارامتــر ( )S2مشــخص میشــود ،نیــز از ( 0/09میلیگــرم

هیدروکربــور بــر گــرم ســنگ) تجــاوز نمیکنــد .میــزان
پختگــی مــواد آلــی ( ،)Tmaxایــن نمونههــا از 455

تــا °C

 498متغیــر میباشــد .ایــن محــدوده از میــزان پختگــی
نشــان از گــذر مــواد آلــی از مرحلــه اواســط پنجــره

نفتزایــی و شــروع مرحلــه گاززایــی میباشــد .کل
کربــن آلــی ( ،)TOCنمونههــای تحــت مطالعــه نیــز از
حداقــل  % 0/77تــا حداکثــر  % 2/06متغیــر اســت.

1. Oxygen Index
2. Hydrogen Index
3. Production Index

Mg19

Mg11
Mg12
Mg13
Mg14
Mg15
Mg16
Mg17
Mg18

Mg10

Mg1
Mg2
Mg3
Mg4
Mg5
Mg6
Mg7
Mg8
Mg9

Sample

S2 (mg HC/g(
Rock

1/04
0/81
0/49
0/61
0/7
0/61
0/28
0/09
0/5
0/49
0/36
0/59
0/47
0/6
0/18
0/7
0/63
0/49
0/49

S1 (mg HC/g(
Rock

0/22
0/27
0/1
0/1
0/6
0/15
0/09
0/06
0/12
0/15
0/2
1
0/26
0/25
0/11
0/18
0/21
0/36
0/13

0
0/89
0/43
0/66
0/94
0/26
0/17
0/29
0/15
0/21
0/02
1/2
0/59
0/08
0/32
0/1
0/33
0/36
0/87

S3 (mg CO2 /g(
Rock

1/26
1/08
0/59
0/71
1/3
0/76
0/37
0/15
0/62
0/62
0/56
1/59
0/73
0/85
0/29
0/88
0/84
0/85
0/62

S1+S2 (mg HC/g(
Rock

0
0/91
1/14
0/92
0/74
2/35
1/65
0/31
3/33
2/23
18
0/49
0/79
7/5
0/56
7
1/91
1/36
0/56

S2/S3

455
460
463
467
473
462
466
498
465
461
467
481
474
471
476
467
474
473
487

Tmax (˚C(

69
51
41
39
50
59
39
15
44
50
47
29
32
42
21
42
38
34
27

HI (mg HC/g(
TOC

0
56
36
42
67
25
24
47
13
21
3
58
40
6
36
16
20
25
48

OI (mg HC/g TOC(

.ـ مقادیر پارامترهای حاصل از پیرولیز راک– اول بر روی نمونههای برش میغان1 جدول

0/17
0/25
0/17
0/14
0/46
0/2
0/24
0/35
0/19
0/23
0/36
0/63
0/36
0/29
0/37
0/2
0/25
0/42
0/21

TPI (mgHC/ mgCO2(

1/51
1/59
1/2
1/57
1/4
1/04
0/71
0/62
1/14
0/98
0/77
2/06
1/47
1/42
0/86
1/65
1/68
1/43
1/8

TOC (wt%(
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نــوع کــروژن :نــوع مــاده آلــی (کــروژن) فاکتــور مهمــی

نفــت کمتــری تولیــد میکنــد و مناســبترین ســنگ

زیــادی بــر ماهیــت هیدروکربنهــاي تولیــدی دارد

منشــأ ،بیشــتر از بقایــای گیاهــان عالی خشــکیزی تشــکیل

بــرای ارزیابــی پتانســیل ســنگ منشــأ بــوده و تأثیــر
[ 14و  .]15کروژنهــای متفــاوت ،توانایــی متفاوتــی در

منشــأ بــرای تولیــد گاز محســوب میشــود [ .]17از نظــر

شــده و دارای مقادیــر قابــل توجهــی مــواد مومــی میباشــد.

تولیــد هیدروکربــور دارنــد .بهعنــوان مثــال نمونههایــی

بــرای تعییــن نــوع کــروژن از نمــودار  HIدر مقابــل

نفــت بیشــتری دارنــد .بنابرایــن تعییــن نــوع کــروژن ،بــه

میشــود .بــا رســم دیاگرامهــای مذکــور بــرای تمــام

و محصــوالت هیدروکربنــي تولیــد شــده ضــروری بــه نظــر

اغلــب دارای کــروژن نــوع  IIIو بهطــور محدودتــر نــوع

رونــد تکوینــی آنهــا بــر روی دیاگــرام ون کرولــن بــه ســه

داشــت کــه بــه علــت بلــوغ بــاالی نمونههــا ،و کاهــش

کــروژن نــوع  :Iکــروژن ایــن گــروه طــی مراحــل

بــه نمایــش گذاشــته شــده از نــوع  IIIمیباشــند ،کــه

ســاختار شــیمیایی ایــن نــوع کــروژن بــه گون ـهای اســت

مبــارک تــا انــدازهای متناقــض میباشــد.

OI

کــه دارای کــروژن نــوع  Iو  IIهســتند توانایــی تولیــد

[ 14و  ]18و نمــودار  HIدر مقابــل  ]19[ Tmaxاســتفاده

منظــور بررســی کیفیــت و ســاختار شــیمیایی مــواد آلــی

نمونههــای مــورد مطالعــه ،مشــخص گردیــد کــه نمونههــا
II

میرســد .انــواع کــروژن براســاس ترکیــب عنصــری و

و  IIIمیباشــند (شــکلهای  3و  .)4البتــه بایــد درنظــر

دســته  Iو  IIو  IIIتقســیم میشــود [.]16

طبیعــی مقادیــر هیــدروژن نمونههــا ،عمــده کــروژن

کاتاژنــز ،هیدروکربورهــای مایــع تولیــد مینماینــد.

کــه حداکثــر تــوان تولیــد آنهــا ،فــرآورده ســیال (نفــت
خــام) میباشــد .منشــأ مــواد آلــی ایــن نــوع کــروژن
عمدتــاً از جلبکهــای آب شــیرین میباشــد (کــروژن

نــوع دریاچــهای).

کــروژن نــوع  :IIدر ایــن گــروه کروژنهــا در مراحــل

اولیــه دیاژنــز مقادیــر فراوانــی گاز  CO2و هیدروکربورهــای
مایــع و در مراحــل پایانــی فــاز کاتاژنــز و متاژنــز ،گاز

متــان تولیــد میشــود .بیشــتر کروژنهــای نــوع II

دریایــی هســتند و بیشــتر کــروژن ســنگهای منشــأ

هیدروکربنــي ایــران نیــز از نــوع کــروژن تیــپ  IIبــه
شــمار میآینــد.

بــا محیــط رســوبی و رخســارههای حاکــم بــر ســازند
بــا توجــه بــه دیاگــرام  HIدر برابــر ( Tmaxشــکل ،)4
تمامــی نمونههــا دارای

HI

کمتــر از  150میباشــند

و براســاس ايــن پارامتــر ،هیدروکربــور احتمالــی قابــل
زایــش از ســازند مبــارک عمدت ـاً گاز میباشــد .از طــرف
دیگــر مقادیــر  S2/S3نمونههــای مــورد مطالعــه کــه بیــن

 0/56و  2/33میباشــد و همچنیــن مقادیــر پاییــن
شــاخص هیــدروژن ،بــا نــوع زایــش هیدروکربنهــاي

گازی همخوانــی دارد .نمونههــای  11 ،9 ،1و  16بــا
داشــتن نســبت  S2/S3نســبتاً بــاال دارای پتانســیل اندکــی

بــرای زایــش نفــت هســتند (جــدول .)2

کــروژن نــوع  :IIIنســبت بــه کروژنهــای نــوع  Iو II
900

0

شاخص هیدروژن

300

150
50
100
شاخص اکسیژن
شکل -3نمودار  OIدرمقابل  HIبرای تعیین نوع کروژن [ 14و .]18
0

نفت نفت و گاز گاز

500
400
300
200
0

دمای ماکزیمم ()˚C

600

600

100 200 300 400 500
شاخص هیدروژن
شکل  -4نمایش تغییرات  HIدر مقابل  Tmaxبرای تعیین زایش
نوع هیدروکربور احتمالی [.]19
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جدول  -2تشخیص نوع هیدروکربور با استفاده از شاخص  HIو نسبت S2/S3 ،و ارزیابی توان هیدروکربنزايي ،رتبهبندی سنگهای مادر
براساس پارامترهای حاصل از آنالیز پيروليز راك -ايول [.]19
نوع
هیدوکربنهاي
توليدي

TOC
)(%wt

TOC
)(%wt

کمیت/توان
هیدروکربورزایی

شیلها

کربناتها

S1
(mg HC/g
)rock

S2
)(mg HC/g rock

S1+S2
(mg HC/g
)rock

ضعیف

0-0/5

0-0/2

0-0/5

0-2/5

0-3

گاز

نسبتاً خوب

1ـ0/5

0/2-0/5

1ـ0/5

5ـ2/5

3-6

نفت و گاز

150-300

خوب

2ـ1

0/5-1

2ـ1

10ـ5

6-12

نفت

600-300

5-10

خیلی خوب

4ـ2

1-2

4ـ2

20ـ10

12-20

نفت

800-600

<15

عالی

<4

<2

<4

<20

<20

-

-

-

ارزیابی سنگ مادر

بــا اســتفاده از مقادیــر پارامترهــای  S1 ,S2و  S1+S2و
 TOCمیتــوان وضعیــت ســنگ مــادر را از لحــاظ تــوان

هیدروکربورزایــی تعییــن نمــود [ .]14براســاس نتايــج
حاصــل از دســتگاه پيروليــز راك -ايــول (جــدول،)2
نمونههایــی کــه مقادیــر  S1+S2آنهــا کمتــر از  3و مقــدار

کل کربــن آنهــا نیــز کمتــر از  %1باشــند ،نشــانگر وجــود
ســنگ منشــأای بــا تــوان هیدروکربنزايــي ضعیــف و

فقیــر اســت .در مراحــل مختلــف ســير تحولــي كــروژن

و بــا افزایــش بلــوغ مــواد آلــی ،پیوســته از مقادیــر کل

کربــن آلــی و بــه عبارتــی از میــزان کــروژن کاســته شــده
و بــر اثــر ايــن فرآينــد ،مقادیــر هیدروکربنهــاي تولیــدی
( )S1افزایــش و بــه مــوازات آن تــوان هیدروکربنزایــی
( )S2کاهــش مییابــد .بنابرايــن كاهــش مقاديــر انديــس

هيــدروژن دربلــوغ بــاال ،ميتوانــد ناشــي از پختگــی زیــاد
مــواد آلــي باشــد در غيــر اينصــورت (بهويــژه در مرحلــه

دياژنــز) ،وجــود مــواد آلــي بــا كيفيــت پســت محتملتــر
بــوده و ربطــی بــه افزایــش بلــوغ مــواد آلــی نــدارد .بــرای
درجهبنــدی ســنگ مــادر براســاس کیفیــت مــواد آلــی و

HI

S2/S3

0-150

>1
1-5

ویترینیــت (جــدول  )3میباشــند .میانگیــن پارامترهــای
 T max ،TOC ،S2و  S1بهدســت آمــده بــرای نمونههــای
ســازند مبــارک در مقطــع تحــت مطالعــه در جــدول 4

دیــده میشــوند .رســم مقادیــر  S1در مقابــل  S2نشــان

میدهــد کــه مجمــوع هیدرورکربورهــای تولیــد شــده
و تــوان باقیمانــده در نمونههــا کمتــر از  2میباشــد

کــه بیانگــر وجــود تــوان انــدک هیدروکربورزایــی (محــدوه
ضعیــف) در نمونههــای مــورد مطالعــه اســت (شــکل .)5

نتایــج حاصــل از رســم مقادیــر  S1+S2درمقابــل  TOCکــه

بــرای کیفیــت ســنجی و درجهبنــدی ســنگهای مــادر
بــر پایــه پارامترهــای کل کربــن آلــی درمقابــل تــوان
ژنتیکــی کــروژن بــهکار مــیرود ،نیــز نشــان میدهــد

کــه در منطقــه مــورد مطالعــه ســازند مبــارک علیرغــم
داشــتن کل کربــن آلــی تــا حــدود  ،%2دارای پتانســیل

هیدروکربــن زايــي ضعیــف تــا متوســط میباشــند (شــکل
 .)6براســاس تغییــرات شــاخص  HIدر برابــر ( TOCشــکل
 )6تقریبــاً تمامــی نمونههــا در منطقــه تولیــد گاز قــرار

دارنــد کــه بــا نتایــج قبلــی در مــورد نــوع هیدروکربنهــاي
توليــدي همخوانــی دارد (شــکل.)7

همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن غنــای کربــن آلــی معمــوالً

همانطورکــه در بــاال اشــاره شــد (شــکل  ،)3رســم مقادیــر

هرکــدام از ایــن رتبههــا در جــدول  2بــرای ســنگهای

نمونههــا نشــان میدهــد کــه مــواد آلــی ایــن ســازند
عمدتـاً از نــوع  IIIهمــراه بــا اندکــی کــروژن نوع  IIمیباشــد.

اســتفاده ژئوشیمیســتها قــرار میگيــرد کــه شــامل

منشــأ پتانســیل هیدروکربورزایــی نیــز افزایــش مییابــد.

از فقیــر تــا عالــی تقســیمبندی میگردنــد کــه محــدوده
شــیل و کربناتــه آورده شــده اســت .بــرای ارزیابــی میــزان

پختگــی مــواد آلــی (کــروژن) پارامترهــای متعــددی مورد
دادههــای حاصــل از پیرولیــز راک ایــول و ضریــب انعکاس

شــاخصهای هیــدروژن ( )HIدر مقابــل اکســیژن ()OI

معمــوالً بــا افزایــش مقادیــر کل کربــن آلــی در ســنگهای

شماره  ،85-2زمستان 94

138

جدول  -3راهنمای پیرولیز برای پارامترهای کمیت ،کیفیت و بلوغ حرارتی [.]20

بلوغ
نابالغ
بلوغ کم
بلوغ متوسط
بلوغ زیاد
بلوغ خیلی زیاد

)˚Tmax (C

)R0 (%

 0/5ـ0/2
 0/85ـ0/6
 0/9ـ0/65
 1/35ـ0/9
<1/35

>435
 445ـ435
 450ـ445
 470ـ450
<470

جدول -4میانگین پارامترهای اندازهگیری شده براساس پیرولیز راک -ایول برای نمونههای مورد مطالعه.
پارامترها

هیدروکربن تولیدی
()mg HC/g rock

توان هیدروکربنزایی ()mg HC/g rock

کل کربن آلی )(wt.%

دمای ماکزیمم ()°C

دامنه

0/06-1

0/09– 1/04

0/62 – 2/06

455- 498

متوسط

0/24

0/53

1/31

470/53

مقدار هیدروکربن تولیدی
()mgHC/grock

0/1
100

10

1

0/1

0/01
0/01

توان هیدروکربنزايي ()mg HC/g rock

شکل  -5نمودار تغییرات  S1/S2جهت تعیین توان
هیدروکربنزايي [.]19

خیلی خوب

1

ضعیف تا نسبتا خوب
خوب

10

خیلی خوب
خوب
متوسط
نسبتا خوب
ضعیف تا حاشیهای

مقدار هیدروکربن تولیدی  +توان
هیدروکربنزایی ()mgHC/grock

100

40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

1 2 3 4 5 6 7 8
درصد وزنی کل کربن آلی
شکل  -6نمودار تغییرات ( )S1+S2/TOCبرای تعیین توان
هیدروکربنزايی [.]15
10000
100
10
0/0

شاخص هیدروژن

1000

1

0/1
1
10
درصد وزنی کل کربن آلی
شکل7ـ نمودار تغییرات  HI/TOCجهت تعیین پتانسیل تولید هیدروکربن [.]20

بنابرایــن اگــر ایــن افزایــش در مــورد کروژنهــای نــوع I

و  IIباشــد ،تولیــد هیدروکربورهــای ســیال و اگــر از نــوع
 IIIباشــد ،تولیــد آن معطــوف بــه گاز میشــود.

بلوغ حرارتی

کــروژن ،بــه آســانی مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیرنــد .الزم
بــه ذکــر اســت کــه کاهــش تدریجــی شــاخص هیــدروژن
( )HIبهواســطه تولیــد فرآوردههــای هیدروکربــوری از

کــروژن میباشــد و بــا افزایــش مقادیــر  Tmaxتــا انتهــای
مرحلــه تولیــد گاز ،بــه آهســتگی از میــزان هیــدروژن نیــز

بــرای تعییــن بلــوغ حرارتــی مــواد آلــی و یــا بــه عبارتــی

کاســته میشــود .همانطوریکــه در شــکل 8دیــده

میشــود .بــه کمــک ایــن دیاگــرام ،نمونــه هــای ســنگ

میــزان شــاخص هیــدروژن ( ،)HIاز نظــر بلــوغ در انتهــای

کــروژن ،از رســم پارامتــر  Tmaxدرمقابــل  HIاســتفاده
مــادر از نظــر ســطح پختگــی مــواد آلــی و همچنیــن نــوع

میشــود ،نمونههــای ســازند مبــارک بــا مقادیــر پاییــن

پنجــره نفتزایــی قــرار دارنــد.
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شکل -8نمودار مقادیر  HI/Tmaxجهت نمایش بلوغ حرارتی [ 21و .]22

ایــن مرحلــه از هیدرورکربــن زايــي معــادل بلوغــی

انــدک هیدروکربورهــای ســیال تولیــدی و محیــط رســوبی

میباشــد.

ســازند مبــارک نشــان میدهــد کــه ســیر تحولــی کــروژن

بیشــتر از  %1/35براســاس شــاخص انعــکاس ویترینیــت
شــاخصهای هیــدروژن ( )HIو اکســیژن ( )OIمعــرف

کیفیــت نــوع هیدروکربورهــای تولیــد شــده از ســنگ
مــادر میباشــند ،کــه ایــن پتانســیلها مســتقیماً بــا
محیــط رســوبی ســنگ مولــد و منشــأ مــواد آلــی ارتبــاط

دارنــد .بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن دو شــاخص میتــوان
وضعیــت رخســاره مــواد آلــی موجــود در ایــن ســازند را
تعییــن نمــود.
رخساره آلی

جهــت تعییــن رخســاره آلــی نمونههــای مــورد نظــر
از نمــودار [ ]23اســتفاده شــده اســت .در ایــن نمــودار

براســاس تغییــرات مقادیــر  HIدر برابــر  ،OIمحــدوده
رخســارهای نمونههــای مــورد مطالعــه تعییــن شــده
اســت (شــکل  .)9برایــن اســاس اکثــر نمونههــای مــورد

نظــر ،مابیــن محــدوده  CDتــا  Dقــرار میگیرنــد کــه

نشــاندهنده محیطهــای دریایــی تــا قــارهای نســبتاً

اکســیدان اســت .طــی ایــن مطالعــه مشــخص گردیــد کــه

بــا افزایــش مقادیــر اکســیژن بهطــور نســبی و کاهــش
شــاخص هیــدروژن (شــرایط اکســیدان) و افزایــش مقــدار

کل کربــن آلــی پتانســیل هیدروکربورزایــی ایــن ســازند
افزایــش نیافتــه اســت .ايــن شــرايط ميتوانــد بيانگــر

آن باشــد كــه كيفيــت مــواد آلــي وارد شــده بــه حوضــه

رســوبي تغييــرات چندانــي نداشــته اســت.

بلــوغ بــاالی مــواد آلــی ،کاهــش مقادیــر هیــدروژن ،مقادیــر

اکســیدان و تــوان باقیمانــده بــرای تولیــد گاز ،در نمونههــای
اثــرات زیــادی بــر کاهــش شــاخص هیــدروژن گذاشــته و

درحــال حاضــر ایــن ســازند مســتعد تولیــد گاز میباشــد.
در حالیکــه احتمــاالً اگــر بــه وضعیــت اولیــه مــواد آلــی
از جملــه مقادیــر کربــن آلــی و نــوع کــروژن پرداختــه شــود،

از لحــاظ رتبهبنــدی ســنگ مــادر و پتانســیل ذاتــی تولیــد،

ايــن ســازند احتمــاال ميتوانــد شــرایط متوســط تــا خــوب

را بــه نمایــشگــذارد.

از آنجاییکــه مــواد آلــی موجــود در ســازند مبــارک بــا
منشــأ دریایــی و اندکــی بــا منشــأ خشــکی میباشــند،

بنابرایــن پتانســیل نفــت و گاززایــی آن را بــر حســب نــوع

کروژنهــای موجــود و ســطوح مختلــف پختگــی مــواد
آلــی میتــوان تعییــن نمــود .براســاس یافتههــای [ 24و

 ،]25کل کربــن آلــی یــک ســازند برابــر اســت بــا مجمــوع

کربــن آلــی مولــد نفــت و کربــن آلــی مولــد گاز بــه همــراه
کربــن مــرده :
()1

ا% TOC=% OPOC 1+ GPOC 2+ DC 3

بــا رســم مقادیــر پارامتــر ( )S2در مقابــل کل کربــن
آلــی ( ،)TOCمیتــوان بــه مقادیــر کربــن آلــی مــرده

یــا باقیمانــده پــی بــرد .در ایــن رابطــه ،هرچــه قــدر

نــوع کربــن پســتتر (نــوع  )IIIو بلــوغ باالتــر باشــد،
مقادیــر کربــن مــرده آن بیشــتر خواهــد بــود و در مقابــل،

کروژنهــای خــوب (نــوع  Iو  )IIمقادیــر کربــن مــرده

کمتــری را بجــا میگذارنــد.

1. Oil-Prone Organic Carbon
2. Gas prone Organic Carbon
3. Dead Carbon

شماره  ،85-2زمستان 94
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شکل  -9نمودار تعیین رخساره آلی با استفاده از نسبت تغییرات  HIدر برابر  ،OIویژگی محدودههای مشخص شده عبارتند از A :محیط
دریایی شدیدا ً احیایی AB ،محیطهای احیایی دریایی پیشرونده B ،محیطهای دریایی یا دریاچهای بهطور نسبی احیایی BC ،محیطهای
دارای مواد آلی دریایی و قارهای و رسوبگذاری سریع در شرایط اکسیدان C ،محیطهایی با سرعت رسوبگذاری متوسط در شرایط
احیایی CD ،محیطهای عمیق در مجاورت نقاط کوهزایی D ،محیطهای قارهای شدیدا ً اکسیدان [.]23

شــكل  10نشــان میدهــد کــه مقادیــر کربــن مــرده

گاز( نمــودار الــف) و مولــد نفــت (نمــودار ب) در شــکل

نمــودار) ،بــه عبــارت دیگــر تــوان توليــد هيدروكربــن

معادلــه  ]23[ 1و بــا در نظــر گرفتــن گســتره میــزان

ســازند مبــارک در حــد متوســط بــوده (میــزان رگرســیون

بــا افزايــش كل كربــن آلــي اندکــی افزايــش مــي يابــد.

بنابرایــن مقادیــر کــم کل کربــن آلــی و شــاخص هیدروژن
کــم ( )HIنمونههــا ،میتوانــد بخشــی ناشــی از تاثیــرات
افزایــش تدریجــی بلــوغ مــواد آلــی و بخــش دیگــر مربــوط

بــه ژنــز مــواد آلــی (منشــاء خشــکی) باشــد.

براســاس مقادیــر  Tmaxجــدول  ،1حداقــل پختگــی

موادآلــی نمونههــای مبــارک ( 455اواســط پنجــره
نفتزایــی) و حداکثــر آن

°C

( 498اواخــر پنجــره

گاززایــی) میباشــد و اکثریــت آنهــا در مرحلــه متاژنــز
قــرار دارنــد .بــا در نظــر گرفتــن تــوان نفــت و گاززایــی

کروژنهــای موجــود در نمونههــا ،و بــر حســب میــزان
پختگــی مــواد آلــی ،میتــوان پتانســیل اصلــی کروژنهــا
را بــا مقادیــر اولیــه میــزان کربــن آن بهصــورت تخمیــن
بــرآورد نمــود (شــکل .)11

مقایســه مقادیــر محتویــات کربــن آلــی مســتعد تولیــد

 11در مقابــل کل کربــن آلــی اولیــه نمونههــا براســاس
بلــوغ مــواد آلــی ،نشــان میدهــد کــه مقادیــرکل کربــن
آلــی اولیــه نمونههــا محتــوی کــروژن پســت حــدود %90

در محــدوه  1/5تــا  % 2/5میباشــد .از طــرف دیگــر مــواد

آلــی بــا منشــاء دریایــی و بــا کــروژن بــا کیفیــت باالتــر

(نــوع  )IIمیتوانســته تــا حــدو  %8کربــن آلــی داشــته
باشــد .امــا از آنجاییکــه ســطح پختگــی مــواد آلــی
عمدتــا در انتهــا ،در اواســط گاززایــی قــرار دارنــد (میــزان

انعــکاس ویترینــت بیشــتر از  ،)%1/3کــروژن نفــتزای
ایــن ســازند قــادر بــه تولیــد هیدروکربــن ســیال نیــز

میباشــد.

در صــورت وجــود توالیهــا و ســکانسهای رســوبی بــا
تخلخــل و تراوایــی مناســب و پــوش ســنگ در ناحیــه،

امیــد بــه یافتــن مخــازن هیدروکربنــي ســیال (میعانــات

گازی) دور از انتظــار نیســت.
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[.]26

نتیجهگیری

بررســیهای ژئوشــیمیایی مقدماتــی ســازند مبــارک
نشــان داد کــه مقــدار کل کربــن آلــی ( )TOCایــن ســازند
از  0/62تــا  %2/06متغیــر بــوده و از لحــاظ رتبهبنــدی بــر

پایــه محتویــات کربــن آلــی فقیــر تــا متوســط میباشــد.
مقادیــر شــاخص هیــدروژن و اکســیژن بیانگــر وجــود مواد

آلــی بــا منشــاء دریایــی همــراه بــا اختــاط مــواد آلــی بــا

منشــاء خشــکی در رســوبات ایــن ســازند اســت .پاییــن

بــودن شــاخص هیــدروژن در اغلــب نمونههــای برداشــت

دریایــی و نســبتا احیایــی راســب شــدهاند .از نقطــه نظــر

پتانســیل تولیــد هیدروکربــن ،ایــن ســازند در مقطــع
تحــت بررســی ،ضعیــف تــا متوســط میباشــد .شــاخص

تولیــد ( )PIو مقادیــر  Tmaxنمونههــا حاکــی از گــذر مــواد

آلــی از پنجــره نفتزایــی و قــرار داشــتن آنهــا در داخــل
مرحلــه متاژنــز میباشــد .ایــن ســازند بــا بیشــترین مقــدار

کربــن آلــی و درجــه حــرارت حداکثــر در اواســط مرحلــه
تولیــد گاز تــر بــود و از پنجــره نفتزایــی عبــور نمــوده و
قــادر بــه تولیــد هیدروکربنهــاي گازی میباشــد.

شــده از الیههــای شــیلی ایــن ســازند ،میتوانــد بــه

بــرآورد مقادیــر کربــن آلــی و شــاخص هیــدروژن اولیــه

بــاالی پختگــی کــروژن باشــد .هیدروکربنهــای تولیــدی

حاکــی از ایــن اســت کــه ســازند مبــارک مســتعد تولیــد

دادههــا بــر روی دیاگــرام ونکرولــن نشــان میدهــد کــه،

بــا محیطهــای  Dو  CDهمخوانــی نــدارد (محیطهــای

دلیــل کیفیــت پاییــن مــواد آلــی و یــا بــه خاطــر ســطوح

بــا در نظــر گرفتــن ســطوح مختلــف پختگــی (،)Tmax

احتمالــی ســازند مبــارک در بــرش میغــان بــر پایــه توزیــع

هیدروکربــن ســیال نیــز بــوده اســت .کــه ایــن شــرایط

بهطــور غالــب کــروژن نــوع  IIIو بهطــور محدودتــر

عمیــق در مجــاورت نقــاط کوهزایــی و محیطهــای
قــارهای شــدیدا ً اکســیدان) ،بلکــه شــرایط رســوبی و

مخلوطــی از کــروژن نــوع  II/IIIمیباشــد کــه در محیــط
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رخســاره آلــی ایــن ســازند بعــد از بــرآورد کربــن اولیــه

میدهــد کــه بخــش عظیمــی از تــوان ایــن ســازند

خواهــد داشــت.

همچنیــن کل کربــن اولیــه آنهــا حــدود  2یــا  3برابــر

بــا شــرایط محیــط رســوبی از نــوع  Bو یــا  BCمطابقــت
بــا توجــه بــه مــرز دونیــن -کربونیفــر ( )D/Cکــه منطبــق

بــا پیشــروی جهانــی و ســریع آب دریــا میباشــد ،انتظــار
مـیرود شــرایط احیایــی کــه همــراه بــا افزایــش ناگهانــی

عمــق و نــرخ رســوبگذاری پاییــن ســازگار اســت حاکــم
باشــد .برایــن اســاس ،بایــد شــرایط  Bیــا  ABبراســاس

نمــودار صــادق باشــد .در بررسـیهای صحرایــی ،وضعیــت
لیتولــوژی و ظاهــری بــرش میغــان نشــانگر حضــور
شــیلهای تیــره بــا درصــد کربــن آلــی نســبتا بــاال اســت.
در صورتــی کــه نمــودار ترســیم شــده بــرای بــرش میغــان

محیطهــای  Dو  CDرا نشــان میدهــد کــه بــا وضــع

موجــود همخوانــی نــدارد کــه دالیــل زیــر میتوانــد

توجیــه کننــده شــرایط فــوق باشــد.

1ـ علیرغــم برداشــت نمونههــای ســطحاالرضی از
اعمــاق بیشــتر رخنمونهــا ،بهنظــر میرســد ،قــرار

داشــتن آنهــا بــرای میلیــون هــا ســال در معــرض

هوازدگــی و اکسیداســیون ،بــه طــور طبیعــی و تدریجــی

و بــه آهســتگی از  HIآنهــا کاســته شــده باشــد .براســاس
یافتههــای آزمایشــگاهی ،ایــن تغییــرات میتوانــد بیانگــر

کاهــش کیفیــت مــواد آلــی (از کــروژن نــوع  Iو  IIبــه
کــروژن نــوع  )IIIباشــد در حالیکــه شــاید در واقعيــت

چنیــن نباشــد.

2ـ کاهــش  HIباتوجــه بــه میــزان بلــوغ ( )Tmaxنشــان

بــه مصــرف رســیده اســت و مقادیــر  HIاولیــه آنهــا و
 HIکنونــی بــوده اســت .وجــود  HIاولیــه بــا مقادیــر زیــاد

حاکــی از نهشــته شــدن ســازند مبــارک در محیــط دریایی
و مــواد آلــی بــا کیفیــت (کــروژن نــوع  )IIبــا شــرایط

نســبتا احیایــی میباشــد .بــر آورد کربــن آلــی اولیــه

بــر پایــه حضــور انــواع کــروژن (نفــتزا و گاززا) نشــان
میدهــد کــه نمونههــای حداکثــر تــا حــدود  %8کربــن
آلــی داشــتهاند .بــر ايــن اســاس ،میتــوان ایــن ســنگ
مــادر را از لحــاظ غنــی مــواد آلــی و پتانســیل ذاتــی آن را

در وضعیــت خــوب تــا بســیار خــوب رتبهبنــدی نمــود.
 -3بــا وجــود افزایــش اندکــی در میــزان

TOC

در

بخشهــاي پایینــی ايــن ســازند و همــراه بــا عــدم
افزايــش مقاديــر  HIبــه نظــر ميرســد ،فرآينــد پســروي

دریــا و نهشــته شــدن مــواد آلــی بــا کیفیــت کمتر (منشــأ

خشــکی) رخ داده باشــد كــه معمــوال همــراه بــا اكســيده
شــدن مــواد آلــی و در نتيجــه كاهــش كيفيــت و يــا بــه

عبارتــي كاهــش انديــس هيــدروژن همــراه اســت.
تشکر و قدردانی

نویســنگان مقالــه برخــود الزم میداننــد از مســئولین
آزمایشــگاههای ژئوشــیمی آلــی پژوهشــگاه صنعــت نفــت

بــه خاطــر انجــام آنالیزهــای راک ایــول تشــکر و قدردانــی

بــه عمــل آورنــد.
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