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مطالعه ژئوشیمیایی ادخالهای مایع نفتی در
چاههاي ميدان نفتی منصوری
نیلوفر بصیری 1و محمدرضا کمالی

*2

 -1گروه زمینشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
 .2پردیس پژوهش و توسعه صنایع باالدستی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت94/7/27 :

تاريخ پذيرش95/3/24 :

چكيده
ی دربســتهای هســتند کــه اطالعــات ســیال از زمــان ب ـهدام افتــادن را بهصــورت کامــل در خــود ذخیــره
ادخالهــای مایــع کپســولها 
میکننــد .مهمتریــن ایــن اطالعــات درجــه حــرارت و ترکیــب ســیال در زمــان ب ـهدام افتــادن اســت .مطالعــه ژئوشــیمیایی ادخالهــای
مایــع نفتــی میــدان منصــوری ،بــا اســتفاده از آنالیــز میکروترمومتــری بــه بررســی فاکتــور ادخالهــای مایــع پرداختــهاســت .بــا توجــه بــه
نتایــج حاصــل از آنالیزهــا مشــخص گردیــد کــه ســازند بنگســتان از پتانســیل مخزنــی مناســبی بــه لحــاظ وجــود نفــت مهاجــرت یافتــه
ب ـهدام افتــاده در ســیمان ســنگ مخــزن برخــوردار اســت .از بیــن چاههــای مــورد نظــر در میــدان منصــوری فقــط یــک چــاه ()MI-44E

دارای هیدروکربــن ســيال میباشــد و مســتعد بررســيهاي بيشــتر از نظــر وجــود ادخالهــای مایــع میباشــد .نمونههــای مــورد
مطالعــه میــدان منصــوری بــا توجــه بــه نتایــج آنالیزهــا نشــان از  3نســل یــا گــروه اســت کــه هــر یــک از نسـلها دارای ویژگــی منحصــر
بــه فــرد خــود هســتند .نمونههــاي آناليــز شــده از نظــر نــوع ادخــال خصوصيــت مشــتركي دارنــد بدينمعنــي کــه کلیــه ادخالهــای
مایــع از نــوع اولیــه هســتند كــه داللــت بــر یــک منشــأ دارنــد و تفــاوت اصلــی آنهــا بیشــتر در نــوع ســیمان ،درجــه همگــن شــدن و
درصــد شــوری میباشــد .در ایــن مطالعــه هیدروکربــن مايــع فقــط در نســل ســوم دیــده شــده کــه دارای  APIگراویتــی متفــاوت بــوده
کــه بــا رنگهــای زرد و آبــی دیــده ميشــود و نشــاندهنده ایــن اســت کــه تــا بــاالی نقطــه بلــوغ حــرارت دیدهانــد و در عمــق m

 3425/9و باالتریــن دمــا یعنــی  93/1°Cواقــع شــدهاند و درصــد شــوری آنهــا بیــن  11/46تــا  % 18/47وزنــی میباشــد .در نهایــت
فقــط گــروه ســه اليــه مخزنــي ســازند ایــام متعلــق بــه گــروه بنگســتان از لحــاظ اکتشــافی و توســعه مخــزن مناســب میباشــد.
كلمات كليدي :ادخالهای مایع ،میدان منصوری ،آنالیز ژئوشیمیایی ،میکروترمومتری ،هیدروکربن.

بــوده و در دانههــای کانــی و ســیمانهای دیاژنــزی در

مقدمه

ادخالهــای مایــع حــاوی نفــت بهطــور معمــول در

مخــازن هیدروکربنــی و در مســیر مهاجــرت نفــت

یافــت شــدهاند .ادخالهــای مایــع قطــرات بســیار ریــز
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

kamalimr@ripi.ir

حیــن مهاجــرت اولیــه محصــور شــدهاند [ .]1انــدازه

ادخالهــای عمومــا در مقیــاس میکــرون و غالبــا در حــد
 50 mμاســت و نفــت در یــک سیتســم بســته در داخــل

کانــی ماننــد کوارتــز و یــا کلســیت بــه دام افتــاده اســت.
بدینترتیــب نفــت ب ـهدام افتــاده بهخوبــی از فرآیندهــای
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دگرســایی تاثیرگــذار بــر ترکیــب نفــت ماننــد تخریــب

موجــود در کوارتــز منتشــر کردهانــد .امــا بــا تحقیقــات

محفــوظ مانــده اســت .آز آنجاییکــه مخــازن نفتــی

 18بهدنبــال توســعه ســریع میکروســکوپهای نــوری

میکروبــی ،آبشــویی و غیــره در زمــان زمینشناســی
ممکــن اســت توســط نفــت تولیــد شــده از ســنگ
منشــاهای متعــدد در مراحــل مختلــف از بلــوغ حرارتــی
شــارژ شــود ،لــذا شناســایی ادخالهــای نفتــی کمــک

شــایانی را در تشــخیص و تفســیر داســتان پیچیــده

شــارژ مخــزن ایــف میکنــد [ .]2هــدف از انجــام ايــن

پژوهــش ارزيابــي روش حرارتســنجي بــا روش ســياالت

درگيــر بههمــراه طیفســنج فلورســانس جهــت تعييــن
بلــوغ حرارتــي رســوبات ســازند بنگســتان در میــدان

نفتــی منصــوری اســت و ایــن تحقیــق بــرای اولیــن بــار
در ایــران درچاههــای  60 ،47 ،44 ،25بــا تعــداد 22

پیشگامانــه هنــری کلیفتــون ســوربی در اواســط قــرن

بــود کــه جایــگاه ســیاالت درگیــر از یــک کنجــکاوی
علمــی ســاده بــه موضوعــی بــا اهمیــت و ارزش علمــی
قابــل مالحظــه ارتقــا یافــت .ســوربی [ ]9در مقالـ ه خــود

عنــوان کــرد کــه ســیاالت درگیــر در کانیهــا معــرف
بخشهایــی از مایعــات ،گازهــا و مذابهــای بــهدام

افتــادهای هســتند کــه بلــور از آنهــا رشــد کــردهاســت و
لــذا میتــوان از آنهــا بــرای بازســازی محیطــی کــه در آن

ســنگ یــا کانــی تشــکیل شــده اســتفاده کــرد .بــا توجــه

بــه نتایــج حاصــل از آنالیزهــا مشــخص شــد کــه ســازند

بنگســتان از پتانســیل هیدروکربنزایــی برخــوردار اســت.

مقطــع مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه

از بیــن چاههــای مــورد نظــر در میــدان منصــوری فقــط

منصــوری و رســوب آســفالتن در برخــی از چاههــا کــه

و مســتعد بررسـيهاي بيشــتر از نظــر وجــود ادخالهــای

تغییــرات نســبتا شــدید شــیب زمیـن گرمایــی در میــدان
مرتبــط بــا ایــن تغییــرات اســت و بــا توجــه بــه اينكــه

منشــاء نفــت وگاز ،مــواد آلــي موجــود در رســوبات اسـت،

جهــت ارزيابــي اكتشــاف وتولیــد هيدروكربــن عــاوه بــر

تعييــن مقــدار و نــوع مــاده آلــي ،تعييــن درجــه بلــوغ
و پختگــی آن نيــز داراي اهميــت ويــژهاي میباشــد،
ایــن مطالعــه جهــت کالیبــره نمــودن مدلســازی

سیســتمهای نفتــی نیــز کاربــرد دارد .ســیاالت درگیــر
اگــر حــاوی هیدروکربنهــای حلقــوی یــا معطــر باشــند
قادرنــد خاصیــت فلورســانسزایی از خــود نشــان دهنــد

یــک چــاه ( )MI-44Eدارای هیدروکرب ـن ســيال میباشــد
مایــع میباشــد .نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد در صنعــت

نفــت مخصوصــا در قســمت اکتشــاف نفــت مورد اســتفاده
قــرار گیــرد .تاکنــون از نتایــج مطالعــات اینکلوزیونهــای

نفتــی در مناطــق نفتخیــز اســتفاده نشدهاســت چنیــن
مطالع ـهای در زمینههــای مختلــف نفتــی اعــم از تعییــن

شــیب زمینگرمایــی و بلــوغ ،مهندســی نفــت و کالیبــره

نمــودن مدســازی سیســتمهای نفتــی نیــز کاربــرد دارد.
خصوصیات زمینشناسی میدان نفتی منصوری

[ .]3اجــزای اصلــی فلورســانس در نفــت هیدروکربنهــای

ميــدان نفتــي منصــوري يكــي از مياديــن نفتــي ايــران

ســیاالت درگیــر (معمــوال اولیــه) گویــای نمونـهای از نفت

زاگــرس در محــدود ه فروافتادگــي دزفــول و در مجــاورت

آروماتیکهاســت [ .]5فلورســانس زرد متمایــل بــه ســبز

جغرافیایــی  48°44΄06″تــا  48°59΄41″طــول شــرقی و

باالتــر بــا  -nآلــکان ســبک بیشــتر و آروماتیکهــای کمتــر

جنوبشــرق شهرســتان اهــواز واقــع شــده اســت

اوایــل قــرن  19دانشــمندان برجســته انگلیســی ماننــد

اهــواز در ناحیــه دزفــول شــمالی قــرار دارد و از رونــد
زاگــرس تبعیــت کــرده و تقریبـاً در مــرز صفحــه عربــی و

آروماتیــک هســتند [ .]4فلورســانس رنــگ زرد روشــن در

اســت کــه در قســمت جنوبغربــي کمربنــد چينخــورده

بــا بلــوغ کمتــر بــا زنجیــرهای طوالنــی  -nآلکانهــا و

مياديــن نفتــي اهــواز ،آب تيمــور و شــادگان در موقعیــت

درســیاالتدرگیــر (معمــوال ثانویــه) ،نمونــه نفــت بــا بلــوغ

 30°46΄16″تــا  31°04΄16″عرض شــمالی و در 45 km

بهعنــوان یــک قاعــده کلــی قابــل قبــول اســت [ .]6در

(شــكل .)1میــدان نفتــی منصــوری در  45 kmجنــوب

هامفــری دیویــد [ ]7گوســکات و بورلــی [ ]8مطالــب
قابــل توجــه در مــورد ســیاالت درگیــر خیلــی بــزرگ

زاگــرس قــرار گرفتهاســت.
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میدان نفتی
منصوری

ن نفتی منصوری و میادین همجوار.
شكل  1موقعیت میدا 

در افــق آســماری دارای طــول حــدود  42 kmو بهطــور

متوســط عــرض

km

 4/5میباشــد .ایــن ســاختمان

بهواســطه انجــام عملیــات اکتشــافی لرزهنــگاری در
ســال  1341هجــری شمســی کشــف شــدهاســت.

روشهای مطالعه

ملزومــات اساســی بــرای مطالعــ ه ادخالهــا ،مهــارت

در کار بــا میکروســکوپ و تنظیــم نــور اســت .ممکــن
اســت بهنظــر برســدکه ایــن مســئله کامــ ً
ا روشــن
اســت امــا متأســفانه اغلــب نادیــده گرفتــه میشــود.
از آنجایــی کــه اغلــب ادخالهــا کوچکتــر از

μ

50

هســتند ،حداقــل بزرگنمایــی بــرای تشــخیص فازهــای

روشهـای مورد اسـتفاده در ایـن مطالعه جهت شناسـایی

جامــد ریــز و ســایر جزئیــات داخلــی آنهــا 400 ،تــا 500
برابــر اســت .ترجیح ـاً بایســتی بــه آن یــک سیســتم کــم

میباشـد .شـرح ایـن دو روش بهصـورت زیـر میباشـد.

بتــوان نواحــی بزرگتــری از نمونــه را مشــاهده کــرد

اســتفاده از میکروســکوپ نــور عبــوری (انکســاری)

ادخالهــای مایــع ،زونهــای رشــد ،مرزهــای دانههــا

و بررسـی ادخالهـای مایـع در ایـن مطالعـه شـامل دو

روش مطالعـه نـوری و حـرارت سـنجی ادخالهـای مایـع

قــدرت بــا بزرگنمایــی  60برابــر نیــز اضافــه شــود تــا

روش مطالعه نوری

(میــدان دیــد بزرگتــر) و لــذا بتــوان روابــط بیــن

مفیدتریــن روش بــرای مطالعــه ادخالهــای ســیال
اســت و همیشــه بایــد آن را اولیــن گام در مطالعــه

ادخالهــای ســیال اســتفاده کــرد (شــکل .)2اطالعــات
بهدســت آمــده از روشه ـای نــوری ســاده کام ـ ً
ا حیــرت

انگیــز هســتند .تنهــا بــا مشــاهده فراوانــی ،توزیــع و
ترکیــب کلــی ادخالهــا و بلــور میزبــان میتــوان منشــأ
اولیــه یــا ثانویــه ادخالهــای مایــع را مشــخص کــرد.
بهجــز یــک میکروســکوپ پتروگرافــی معمولــی ،تنهــا

و ریــز شکســتگیها را تشــخیص داد .بهطــور خالصــه
میکروســکوپ ایــدهآل بــرای مطالعــه نــوری و ترمومتــری
ادخالهــای مایــع ،یــک میکروســکوپ پترولوژیکــی
معمولــی بــا دو عدســی چشــمی ،لنزهــای قابــل تعویــض

(جهــت ارتقــاء بزرگنمایــی کلــی تــا  400-500برابــر)

و یــک کندانســور زیــر صفحــه گرداننــده جهــت تولیــد
1

روشــنایی همگــرا اســت (شــکل.)2

1. Stage

مطالعه ژئوشیمیایی ادخالهای...
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شکل  2دستگاه میکروسکوپ نوری مجهز به عدسیهای با فاصله کاری طوالنی.

حرارت سنجی ادخالهای مایع یا میکروترمومتری

پــس از اتمــام عملیــات پتروگرافــی و شناســایی ادخالهای
مایــع و ثبــت اطالعــات بهدســت آمــده ،مهمتریــن مرحلــه

حــرارت ســنجی ســیاالت درگیــر آغــار میشــود .حــرارت

ســنجی بــه منظــور شــناخت درجــه حــرارت همگــن

شــدن ســیاالت درگیــر و تعییــن ترکیــب شــیمیایی،

بهویــژه درجــه شــوری ســیاالت صــورت میگیــرد .بــه
منظــور مطالعــه ادخالهــای مایــع بــا روش بــا اســتفاده از

روش حــرارت ســنجی از میکروســکوپ الکترونــی اســتفاده

میشــود .اســاس مطالعــه در روش حــرارت ســنجی بــر

دو پایــه روشهــای مخــرب و غیــر مخــرب اســتوار اســت.

در روش غیــر مخــرب بــهمنظــور شــناخت درجــه همگــن
شــدن بــدون آســیب رســاندن بــه محتــوی درونی ســیاالت

درگیــر اقــدام بــه حــرارت دادن آنهــا و بــه منظــور شــناخت
شــوری ســیالها اقــدام بــه انجمــاد آنهــا میشــود .بــرای

حــرارت دادن و انجمــاد نمونههــا از صفحــات مخصــوص
گرمایــش و انجمــاد اســتفاده میشــود .روشهــای غیــر
مخــرب بــر پایــه ســالم نگــه داشــتن ســیاالت درگیــر و
امــکان اســتفاده مجــدد از آنهــا بــرای حــرارت ســنجی

و از بیــن بــردن ســیاالت درگیــر همــراه اســت ،ســیاالت
درگیــر از بیــن رفتــه و امــکان مطالعــه مجــدد بــر روی

آنهــا امکانپذیــر نمیباشــد .ایــن روشهــا کــه شــامل

آزادســازی گازهــا ،مایعــات و روشهــای میکروپــروب اســت

بــه روشهــای مخــرب حــرارت ســنجی معــروف میباشــند.
ادخالهای مایع

ی دربســتهای هســتند کــه
ادخالهــای مایــع کپســولها 

اطالعــات ســیال از زمــان بــهدام افتــادن را بهصــورت
کامــل در خــود ذخیــره میکننــد .مهمتریــن ایــن
اطالعــات درجــه حــرارت و ترکیــب ســیال در زمــان

ب ـهدام افتــادن اســت [ 10و  ]11در حقیقــت ادخالهــای
مایــع در مقیــاس میکــرون هســتند در بیــن  2تــا

μ

 20میکــرون در داخــل کریســتال ،ســیمان یــا در بیــن
بلورهــا بــه دام افتادهانــد .ادخالهــای مایــع همزمــان
بــا تشــکیل ســیمان درطــی دیاژنــز ایجــاد و در حقیقــت

در فضــای بیــن دانههــا یــا در فضــای خالــی یــا در
امتــداد شکســتگیها بــه دام افتــاده انــد .ادخالهــای
مایــع میتواننــد نماینــده ســیاالت گذشــته باشــند کــه

بعــدی اســتوار اســت ،کــه بــه نــام روشهــای غیــر مخــرب

تمــام خصوصیــات زمــان خــود را حفــظ کــرده و از آنهــا

انجمــاد و روش اســپکترومتری رامــان میباشــد .ایــن
روشهــا از ارزانتریــن روشهایــی هســتند کــه میتــوان
اطالعاتــی در مــورد تغیــرات فازهــا در طــی گرمایــش و

در ابتــدای بــهدام افتــادن ادخالهــای مایــع بهصــورت

حــرارت ســنجی نامیــده میشــود و شــامل حــرارت دادن،

انجمــاد بهدســت آورد .در روش مخــرب ،کــه بــا تخریــب

میتــوان بهعنــوان اثــر ســیاالت گذشــته اســتفاده کــرد.

تــک فــازی هســتند و در طــی زمــان حتــی پــس از

گذشــت میلیونهــا ســال تغییــر نمیکنــد و حتــی
مقــدار حجــم ایــن ادخالهــا ثابــت میمانــد.
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اشــکال ادخالهــای مایــع شــدیدا ً متنــوع بــوده و تــا

مقاطعــی اســت کــه دارای ســیاالت درگیــر یــا ادخــال

میشــوند .ادخالهــا ممکــن اســت شــکل بلوریــن

اســتفاده  22مقطــع نــازک میکروســکوپی تهیــه گردیــد

حــدودی توســط بلورشناســی کانــی میزبــان کنتــرل

هــای مایــع میباشــند .از خردههــای حفــاری مــورد

منفــی کانــی میزبــان را بخــود بگیرنــد و یــا اینکــه شــدیدا ً

کــه  15مــورد از مقاطــع نــازک دارای ادخــال هــای مایــع

خــوب ،ماننــد کربناتهــای لــوزی شــکل ،دیوارههــای

ریــز بودنــد کــه جهــت انجــام مطالعــات بهتــر هــدف پیــدا

بیقاعــده و پهــن باشــند ،در کانیهــای نــرم بــا رخ
ادخالهــای مایــع اغلــب در طــول ســطوح رخ کانــی

میزبــان توســعه یافتهانــد .اشــکال کــروی یــا شــلغمی

بودنــد کــه بعضــی از مقاطــع حــاوی ادخالهــای مایــع

کــردن ادخالهــای بــا وضــوح بهتــر و بزرگتــر اســت.

در ادامــه تعــداد  4نمونــه واضــح و کامــل جهــت آنالیــز

شــکل نیــز بهویــژه در کانــی کوارتــز رایــج هســتند ،در
حالیکــه ادخــال هــای مایــع لول ـهای و تخــت عمدت ـاً در

بدیــن صــورت کــه در ابتــدا نمونههــا توســط الــکل از الم

مییابنــد [.]12

آزمایشــات مربوطــه انجــام شــده اســت ،نمونههــا پــس

کانیهــای کشــیده و منشــوری ماننــد آپاتیــت توســعه

حــرارت ســنجی یــا میکروترمومتــری انتخــاب گردیــد.
جــدا شــده و پــس از آن توســط دســتگاه میکروترمومتــری

طبقهبنــدی پاراژنتیــک :ایــن طبقهبنــدی براســاس

از جــدا شــدن ار المــل بــه قطعــات کوچــک تبدیــل

میباشــد:

اســت .ایــن نمونههــا بــر روی دســتگاه مربوطــه قــرار

منشــأ ادخالهــای مایــع مــی باشــد کــه بهصــورت زیــر

شــدند و ســپس نمونــه هــا را مــورد آزمایــش قــرار گرفتــه

 -1اولیــه :زمانــی اولیــه گفتــه میشــوند کــه در حیــن

گرفتــه و توســط محفظــهای بــه نــام صفحــه گرداننــده

زونبنــدی در حیــن رشــد تشــکیل میشــوند.

محلــی بــرای بررســی هــای آزمایــش گرمایــش و انجماد و

تشــکیل ســیمان ایجــاد شــدهاند کــه در واقــع در امتــداد

پوشــانده میشــوند کــه ایــن صفحــه گرداننــده در واقــع

 -2ثانویــه :در ایــن حالــت ادخالهــای مایــع بهصــورت

نگهــداری نمونــه هــا در دســتگاه اســت .در کنــار دســتگاه

زونبنــدی و تشــکیل ســیمان اضافــی عمــود بــر زونبندی

دســتگاه در هنــگام انجــام آزمایــش انجمــاد بــه دســتگاه

عمــود بــر روی ســیمان اولیــه کــه در واقــع بعــد از
در داخــل شکســتگی ایجــاد میشــوند.

میکروســکوپ یــک کپســول ازت قــرار گرفتــه کــه ایــن

کمــک میکــرد .هــر نمونــه شــامل چنــد قســمت اســت

 -3ثانویــهکاذب :در بلورهــای لــوزی شــکل در ابتــدا در

کــه آنهــا را زیــر میکروســکوپ قــرار داده و هــر کــدام

شکســتگی ایجــاد شــده و ادخــال مایــع در امتــداد آن

انجمــاد یــا گرمایــش تعــدادی از نمونههــا ممکنســت

امتــداد زونبنــدی کــه اولیــه هســتند و در مرحلــه بعــد

شــکل میگیرنــد.
مراحل آزمایش

نمونههــای مــورد اســتفاده در ایــن مطالعــه شــامل چندین

نمونــه خــرده حفــاری مربــوط بــه میــدان نفتــی منصــوری
اســت .جهــت بررسـیهای میکروســکوپی و آنالیــز حرارتی

از خردههــای حفــاری مربوطــه مقطعهــای میکروســکوپی
نــازک تهیــه گردیــد کــه آمادهســازی ایــن مقاطــع نــازک

هزینــه بــر و وقتگیــر میباشــد .از مقاطــع نــازک جهــت
بررســیهای پتروگرافــی در آزمایشــگاه ژئوشــیمی
اســتفاده میشــود .هــدف از انجــام پتروگرافــی تشــخیص

بررســی شــدهاند .نیــز در حیــن آزمایــش بعضــا در اثــر
تخریــب شــوند .لــذا در گــزارش ،ایــن نمونههــا تفکیــک

و از آنهــا بهعنــوان شکســته ( )Brokenنامبــرده شــدهاند.

بدینترتیــب در آزمایشــات از ایــن قبیــل مشــکالت وجــود
داشــت .بهطــور کلــی در تــک تــک نمونههــا بایــد آنالیــز

گرمایــش و انجمــاد انجــام میشــد کــه یــک بــار بــا گــرم

کــردن نمونــه دمــای همگــن شــدن ( )Thآنهــا بهدســت
میآمــد کــه در ایــن بیــن اختــاف دمــای همگــن شــدن
آنهــا در هــر نمونــه بایــد بیــن  15-10درجــه باشــد نــه

بیشــتر کــه در ایــن کار نیــز بایــد بــا دقــت زیــادی انجــام
شــود و یــک بــار دمــای انجمــاد نمونههــا تعیــن میشــد

و نمونــه شــروع بــه یــخ زدن میکــرد تــا جایــی کــه حبــاب
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داخــل ادخــال مایــع در یــک نقطــه و در گوش ـهای قــرار
میگرفــت و ایــن گونــه نقطــه ذوب ( )Tmمشــخص

ســیمانهای شناســایی و بررســی شــده عبارتنــد از:
سیمان کلسیتی حفرهای

میشــد و بــه مــرور گــرم شــدن نمونــه هــا ادامــه پیــدا

کلســیتها در ایــن حفــرات شــامل ادخالهــای بزرگــی

خــود قــرار گیــرد کــه بــه ایــن نقطــه ،نقطــه انجمــاد ()Te

دارای یــک فــاز مایــع و دو فاز مایــع و بخار میباشــند ،این

میکــرد تــا در نقطــهای از دمــا حبــاب در مــکان اولیــه

بــه انــدازه حــدود μا 50 mبودنــد کــه همــه ایــن ســیاالت

گفتــه میشــود .در نهایــت بــا توجــه بــه نقطــه انجمــاد

ســیاالت دارای دمــای همگــن شــدن ( )Thبیــن  60/9تــا

بهدســت آمــده اســت [ ]13کــه در ایــن شــکل مقادیــر

میباشــد و شــوری آب همــراه بیــن  11/46تــا %18/47

میــان اعــدادی را تعیــن و جــداول مربوطــه تنظیــم شــده

ســیمان کلســیت واقــع در شکســتگی یــا کلســیت

نمونــه هــا مقــدار درصــد شــوری ( )Salinityدر شــکل

 93/1°Cو دارای دمــای ذوب ( )Tmبین  -7/8تا -33/4°C

بهترتیــب از  0تــا  21را پوشــش میدهــد کــه در ایــن

وزنــی میباشــد.

انــد کــه تفســیر نهایــی از آنالیزهــا در اختیــار مــا قــرار

پرکننــده شکســتگی

میدهنــد .در نهایــت شــکلهای مشــخص شــده اســت

ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع در ایــن قســمتها غالبــاً

کــه در نهایــت  3نســل یــا گــروه بهدســت آمــد کــه در

میباشــد و شــوری ســیال آنهــا در محل شکســتگیهای پر

نفتــی بــود کــه در گــروه  MI-44Eقــرار داشــت کــه از

بیــن  -10/1تــا -13/4°C

و  ،MI-44Cمیباشــد

دارای دمــای همگــن شــدن ( )Thبیــن  68تــا 80/16°C

کــه شــامل

ایــن بیــن فقــط یــک گــروه از آنهــا دارای ادخالهــای

کننده توســط ســیمان بیــن  14تــا  %17/2وزنی میباشــد

MI-44EاMI-25A ،

ایــن نمونــه عکسهــای  UVتهیــه شــده اســت کــه بــه

رنگهــای زرد و آبــی میباشــند و بــا توجــه بــه جــدول
 APIگراویتــی نشــان از درجــه بلــوغ متفــاوت دارنــد کــه

در زیــر قابــل مشــاهده میباشــند .باقــی نمونههــا دارای

فلوئیدهــای ریــز بودنــد و نفتــی نبودنــد.

اســت.

کانی کلسیت

در ایــن گــروه ادخالهــای مایــع دارای دمــای همگــن
شــدن ( )Thبیــن  115تــا  141/5°Cمیباشــند و شــوری
ســیال همــراه آنهــا بیــن  18تــا  %21وزنــی اســت و دمای

نتایــج مطالعــات ژئوشــیمی بــا اســتفاده از روش
میکروترمومتــری

ســه نمونــه نماینــده از کلســیت ،کلســیت پــر کننــده

حفــره و ســیمان کلســیتی داخــل شکســتگی از چاههــای

بــه شــماره MI44Eا MI25A ،و  MI44Cبــا عمقهــای
بهترتیــب  3500/20 ،3650 ،3425/9و

و دارای دمــای ذوب

()Tm

m

3659/80

میباشــند ،ایــن نمونههــا شــامل ســیاالت درگیــر جــدا

شــده مشــخص بهوســیله مایــع آبــی و حبــاب بخــار

کوچــک هســتند .اندازهگیــری میکروترمومتــری متمرکــز
بــر کلســیت میزبــان ســیاالت درگیــر بــا  n=22نمونــه کــه
بهطــور عمــده در هســته و کریســتال مناطــق رشــد اســت

کــه بیانگــر نــوع اولیــه ســیاالت درگیــر میباشــد .همــه

مــوارد ذکــر شــده بیانگــر دو فــاز مایــع بــوده و غالبــاً

نســبت تقریبــاً ثابــت از مایــع بــه بخــار میباشــند.

( )Tmبیــن  -13/5تــا  -18/6°Cمیباشــد.

تفســـیر حاصـــل از آنالیـــز حـــرارت ســـنجی یـــا

میکروترمومتـــری

مطالعــات میکروترمومتــری منتــج بــه شناســایی ســه

گــروه ویــا نســل از ادخالهــای مایــع زیــر گردیــد:
 -1نسل یا گروه اول:

نســل یــا گــروه اول عمومـاً مشــخصات زیــر را دارنــد کــه
شــامل:

* درصد مایع ( Liquid )%آنها بین  80تا  %90است.

* محــدوده دمــای همگــن شــدن آنهــا ( )Thبیــن 116/3
تــا  141/5°Cاســت.

* شــوری ســیال همــراه آنهــا بیــن  17تــا  %21وزنــی

میباشــد.
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*کلیــه ادخالهــای مایــع گــروه اول متعلــق بــه نــوع

اولیــه ( )Primaryهســتند.

* ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع بهطــور ویــژه در

شکســتگیها و در کانــی کلســیت بــه دام افتادهانــد.
*کلیــه نمونههــای مذکــور از چــاه منصــوری

()MI-25A

گــروه بنگســتان از عمــق  3650 mمیباشــد.

* نقطــه ذوب ( )Tmایــن گــروه بیــن  -13/2تــا -18/6

شكل  4نمونهای از ادخالهای مایع چاه  MI-44Cدر عمق .3500 m

درجــه میباشــد .در شــکل  3تصویــر تهیــه شــده از

 -3نسل یا گروه سوم:

مشــاهده میشــود.

هســتند:

میکروســکوپ نــوری بــرای ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع

نســل یــا گــروه ســوم دارای مشــخصات مشــترک زیــر
 -درصد مایع ( Liquid )%آنها بین  80تا  90میباشد.

 شــوری آب همــراه بیــن  11/46تــا  % 18/47وزنــیمیباشــد.

 محــدوده دمــای همگــن شــدن آنهــا ( )Thبیــن  60/9تــا 93/1 °Cاســت.

 کلیــه ادخالهــای مایــع گــروه ســوم غالب ـاً در حفــراتشكل  3نمونههای ادخالهای مایع گروه اول چاه  MI-25Aدر
عمق .3650 m

 -2نسل یا گروه دوم:

نســل یــا گــروه دوم دارای مشــخصات مشــترک زیــر مــی

با شند :

 -محــدوده دمــای همگــن شــدن آنهــا

()Th

 80/6 °Cاســت.

بیــن  68تــا

کانــی کلســیت قــرار گرفتهانــد و از نــوعاولیــه میباشــند.

 نمونههــای فــوق الذکــر از گــروه بنگســتان چــاه( )MI44Eمنصــوری و عمــق مربوطــه  3425 mمیباشــد.

در شــکل  5تصویــر تهیــه شــده از میکروســکوپ نــوری

بــرای ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع مشــاهده میشــود.

 شــوری ســیال همــراه آنهــا بیــن  14تــا  % 17/2وزنــیاســت.

 -ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع غالبــاً در محــل

شکســتگیهای ســیمان کلســیت قــرار گرفتهانــد.
 کلیــه نمونههــای گروه دوم متعلق بــه عمق 3500/20 mو از گروه بنگســتان چاه ( )MI-44Cمیباشند.

 -درصد مایع [( ]Liquid )%آنها بین  80تا  90است.

 کلیــه ادخالهــای مایــع در ایــن گــروه بــه صــورتاولیــه ( )Primaryهســتند.

 نقطــه ذوب ( )Tmآنهــا در ایــن گــروه بیــن  67/13تــا 80/6 °Cمیباشــد .در شــکل  4تصویــر تهیــه شــده از
میکروســکوپ نــوری بــرای ایــن نــوع از ادخالهــای مایــع

مشــاهده میشــود.

شكل  5ادخال مایع واضح وکامل در گروه سوم از چاه MI-44E
در عمق .3425 m

در ادامــه نتایــج کامــل حاصــل از آنالیــز حــرارت ســنجی
یــا میکروترمومتــری بهصــورت مجــزا در ســه شــکل بــرای
نمونههــای مربــوط بــه چاههــای  MI-25A ، MI-44Cو
( MI-44Eشــکلهای  7، 6و )8آورده شــده اســت کــه
داللــت بــر ســه نســل یــا گــروه اســت کــه در ایــن بیــن
فقــط یــک گــروه از آنهــا دارای ادخالهــای مایــع نفتــی
بــوده اســت کــه مربــوط بــه چــاه  MI-44Eمیباشــد.
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ایــن شــکلها بهصــورت زیــر میباشــند .در ادامــه شــکل

تشــکیل شــدهاند و دمــای همگــن شــدن آنها حــدود 60/9

حــرارت ســنجی چــاه  MI-44Eکــه نمونههــای آن حــاوی

درصــد شــوری و دمــای همگــن شــدن یکســان هســتند

شــماره هشــت کــه مربــوط بــه نتایــج حاصــل از آنالیــز

ادخالهــای نفتــی مایــع بودهانــد قــرار داده شــده اســت.
نمونههــای نســل یــا گــروه ســوم کــه مربــوط بــه چــاه

تــا  93/1 °Cمیباشــد ایــن گــروه بــا گــروه دوم از لحــاظ

ولــی در گــروه دوم ســیمانها در محــل شکســتگیها
میباشــند در صورتــی کــه در گــروه ســوم ســیمان از

هســتند دارای ادخالهــای مایــع نفتــی

نــوع حفــرهای و ســیمان کلســیتی ثانویــه و در درز و

نشــان میدهنــد کــه نمونههــا دارای رنگهــای زرد و

دار در ایــن گــروه واقــع شــده اســت کــه معــرف دمــای

MI-44E

میباشــند .عکسهــای  UVگرفتــه شــده از ایــن نمونههــا
آبــی میباشــند کــه ایــن رنگهــا نشــان میدهنــد

کــه دارای  APIگروایتــی متفاوتــی هســتند کــه درجــه

بلــوغ آنهــا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت بدینصــورت
کــه رنــگ آبــی از درجــه بلــوغ بهتــری نســبت بــه رنــگ

زرد برخــوردار اســت .شــکل  9ادخالهــای مایــع چــاه
 MI-44Eرا در نــور  UVنشــان میدهــد (شــکل .)9

شــکافها تشــکیل شدهاســت و هیدروکربنهــای نفــت

نفــت مهاجــرت یافتــه اولیــه میباشــند کــه در عمــق

 3425/9 mدر چــاه  MI-44Eنفــت بــه دام افتــاده اســت.

در نتیجــه ایــن الیــه از مخــزن بنگســتان (ســازندایالم)
از لحــاظ اکتشــافی و توســعه مخــزن میتوانــد مــورد

توجــه قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه آزمایشــات انجــام شــده
فقــط یــک نمونــه از ادخالهــای مایــع حــاوی نفــت بــوده

اســت همانطــور کــه در شــکل  9مشــاهده شــد ایــن
یــک نمونــه بــا توجــه بــه جــدول  APIگراویتــی نشــان
از بلــوغ و حــرارت متفــاوت دارد .رنــگ زرد نمونــه حاکــی

از بلــوغ پاییــن و رنــگ آبــی نشــان از بلــوغ باالتــری
میباشــد .و در نهایــت اینکــه نمونــه بــا رنــگ آبــی نفــت

بلــوغ باالتــر را نشــان میدهــد کــه دارای آلکانهــای
ســبکتر و آروماتیکهــای کمتــر میباشــد .رنــگ زرد

شکل  9ادخالهای مایع نفتی با رنگ زرد و آبی در عکس UV
مربوط به چاه .MI-44E

نتیجهگیری

ســازند بنگســتان دارای  3گــروه یــا نســل از ادخالهــای
مایــع اســت ،نســل اول از اعمــاق پایینتــر و دمــای

نمونــه گویــای نفــت بــا بلــوغ کمتــر و زنجیــره طوالنــی
آلکانهــا و آروماتیکهاســت .در نهایــت اینکــه تنهــا

چــاه

MI-44E

دارای ادخالهــای مایــع میباشــد و

قابلیــت مطالعاتــی بیشــتری دارد.
تقدیر و تشکر

باالتــری بهصــورت همگــن  Th=141 °Cاســت و معمــوالً

بدينوســيله از همــكاري اداره مطالعــات زمينشناســي

بــه نســبت شــوری باالتــر دارنــد .نســل دوم در عمــق

نمونههــاي مــورد نيــاز و پژوهشــگاه صنعــت نفــت در

ثانویــه میباشــد زیــرا کلســیت پــر کننــده شــکاف بــوده

ارزشــمند و مفيــد همــکاران صميمانــه تشــكر نمــوده و

در کلســیتها (درزو شــکاف) مشــاهده شــدهاند و

مناطــق نفتخيــز جنــوب بــراي در اختيــار گذاشــتن

 3500 mیعنــی عمــق باالتــر هســتند و ســیمان آنهــا

اســتفاده از دســتگاه ميكرترمومتــري و راهنمايهــاي

و همزمــان ادخالهــای مایــع شــکل گرفتــه اســت،

قدردانــي مينماييــم.

باالتریــن دمــای همگــن شــدن آنهــا  80/16میباشــد و

درصــد شــوری ایــن گــروه نســبت بــه گــروه اول کمتــر
اســت.گروه ســوم کلســیتهایی هســتند کــه در حفــرات
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