بیست و سومین همایش انجمن زمینشناسی ایران
 20و  21آبانماه 1399
The 23rd Symposium of Geological Society of Iran
10-11 November, 2020

ارزیابی ژئوشیمیایی یکی از ساختمانهای ناحیه فارس ساحلی ایران
بهرام علیزاده1و ،*2عباس مراونه ،1مهدی خالقی

طرقی3

 -1گروه زمینشناسی نفت و حوضههای رسوبی ،دانشکده علومزمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2مرکز تحقیقات زمینشناسی و زمینشیمی نفت ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3اداره مطالعات و تحقیقات ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران ،تهران ،ایران

چکیده
ساختمان مورد مطالعه در ناحیه اکتشافی فارس ساحلی قرار دارد .این ناحیه به همراه بخش ایرانی
خلیج فارس بزرگترین تجمعات گازی جهان را در مخازن کربناته پرموتریاس گروه دهرم (داالن و
کنگان) در خود جای دادهاند .عمدتاً هیدروکربن تولید شده در این ناحیه از سازند سرچاهان
(شیلهای سیلورین) منشاء گرفتهاند .در این تحقیق بهمنظور بررسی نوع ماده آلی ،محیط
تهنشست و بلوغ ،تعداد  9خرده سنگ حاصل از حفاری سازندهای مختلف موجود در چاه اکتشافی
ساختمان مورد مطالعه بعالوه نمونه نفت چشمه نفتی موجود در سطح ساختمان مورد آنالیز
پیرولیز کروماتوگرافی گازی ( ،)PY-GCقرار گرفت .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که
براساس نسبت  Pr/Phمیتوان محیط رسوبگذاری اولیه تمامی نمونهها بجز سازند فهلیان را،
محیط دریایی غیر اکسیدان معرفی نمود .براساس نمودار  Pr/nC17و  Ph/nC18نمونههای
سازندهای ایالم ،سروک ،کژدمی ،درایان ،هیث ،سورمه ،نیریز دارای کروژن نوع  IIمیباشد و
محیط تهنشت آنها ،محیط دریایی با شرایط احیایی است .از طرف دیگر نوع ماده آلی تعیین شده
برای سازند فهلیان کروژن نوع  IIIو محیط تهنشست آن ،محیط خشکی با شرایط اکسیدان
میباشد .رسم دیاگرام نسبت  Pr/nC17و  Ph/nC18حاکی از بلوغ متوسط تا مرحله گاززایی و
وجود خیلی کم تخریب زیستی در نمونههای مذکور است.

مواد و روشکار
به منظور انجام مطالعه حاضر ،تعداد  9خرده حفاری از چاه اکتشافی ساختمان مورد مطالعه به همراه نمونه
چشمهنفتی جهت آنالیز پیرولیز کروماتوگرافی گازی انتخاب گردید .دادههای حاصل از این آنالیز در
کروماتوگرامهای گازی حاصله نیز در شکل  4نشان داده شده است.
دستگاه کروماتوگراف گازی مورد استفاده در این مطالعه مدل  2010ساخت شرکت  Vinci Technologiesبوده که
شناسایی بیشینهها توسط آشکارگر  FIDانجام گرفته است .ستون موئینهای از جنس سلیکا و به طول  50متر و با
قطر داخلی  22/0میلیمتر با الیهای به عنوان فاز ثابت به صورت پوششی به ضخامت  25/0میکرومتر در آن تعبیه
شده است .دمای اولیه  50درجه سانتیگراد و دمای نهایی آن  320درجه سانتیگراد بوده که با افزایش دما در آن
به ازای هر دقیقه 10 ،درجه سانتیگرادتنظیم شده است .دما در انژکتور و اشکارگر نیز  300درجه سانتیگراد است.
گاز حامل هلیم بوده و از هوای فشرده و گاز هیدروژن جهت شعله آشکارگر( )FIDاستفاده شده است .گفتنیست
برای شناسایی ترکیبات از نرمافزار  WINI IIIاستفاده گردیده است .در این پژوهش به منظور انجام آنالیزهای
کروماتوگرافی گازی از دستگاه پیرولیز کروماتوگرافی گازی آزمایشگاه مرکز تحقیقات زمینشناسی و زمینشیمی
نفت دانشکده علومزمین دانشگاه شهید چمران اهواز استفاده گردید.

مقدمه
در سالهای اخیر پیرولیز به سرعت در حال پیشرفت است و هدف آن ارزیابی پتانسیل تولید میباشد .این
روش در واقع حرارتدادن کامل سنگ یا نمونههای کروژن مجزا شده در محیط عاری از اکسیژن در درجه
حرارتهای متفاوت میباشد.
محصوالت پیرولیز ممکن است به صورت مستقیم به یک یا چند آشکارگر جهت ثبت کل تولیدات و
محصوالت منتقل گردد ] [1و ] .[2پیرولیز همچنین با کروماتوگرام گازی ترکیب شده تا ترکیبات جزئیتر را
بررسی نماید][ 3و ] .[4جهت پیبردن به پراکندگی هیدروکربنها (اثر و شکل آنها) و نحوه حضور ترکیبات
مختلف مانند آلکانهای نرمال ،ایزوپرنوئیدها به خصوص پریستان و فیتان و بعضی از نشانههای زیستی ،از
آنالیز کروماتوگرافی گازی بر روی اجزای اشباع و نفت خام استفاده میگردد .با استفاده از پیرولیز
کروماتوگرافی گازی میتوان بدون نیاز به جدایش اجزاء سنگ حاوی ماده آلی و یا کروژن تخلیص شده،
خردههای حفاری را مورد آنالیز قرار داد ].[4
ساختمان مورد مطالعه در ناحیه فارس ساحلی قرار دارد .این ناحیه به همراه بخش ایرانی خلیجفارس
بزرگترین تجمعات گازی را در خود جای دادهاند] .[5از آنجا که بخش عمده نفت و گاز تولید شده در این
ناحیه از سنگهای منشاء پالئوزئیک تغذیه شدهاند ،در چند سال اخیر همواره مورد توجه زمینشناسان
نفتی قرار گرفته است .در ایران مطالعه سیستم نفتی پالئوزوییک نسبت به سایر سیستمهای نفتی جز چند
مورد مطالعه معدود ] ،[9] ،[8] ،[7] ،[6و ] [10کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در این مطالعه تالش شده است با استفاده از روش پیرولیز کروماتوگرافی گازی ،خصوصیات ژئوشیمیایی ماده
آلی در سازندهای ساختمان مورد مطالعه بعالوه نمونه چشمه نفتی ساختمان ،از لحاظ بلوغ حرارتی ،نوع،
کیفیت و محیط رسوبگذاری سنگ منشاء در حوضه فارس ساحلی تعیین گردد.

زمینشناسی منطقه:
کمربند کوهزایی زاگرس بخشی از سیستم کوهزایی آلپ هیمالیا است که با وجود توالی ضخیم  7تا 14
کیلومتری از رسوبات تهنشینشده در منطقهای به طول تقریبی  2000کیلومتر و عرض  300-100کیلومتر
مشخص میشود .حوضه زاگرس از شمالغربی به جنوب دارای تقسیماتی ساختمانی زاگرس رورانده یا
زاگرس مرتفع و زاگرس چینخورده است .زاگرس چینخورده خود تقسیمات کوچکتری (لرستان،
برجستگی ایذه ،فروافتادگی دزفول ،دشت آبادان ،خلیجفارس ،برجستگی فارس و پسکران بندرعباس)
دارد .از نظر زمینشناسی ،برجستگی فارس خود دارای تقسیمات کوچکتری شامل فارس داخلی ،فارس
ساحلی ،فارس نیمه ساحلی است (شکل  .[11] )1منطقه فارس ساحلی و بخش ایرانی خلیج فارس یکی از
بزرگترین نواحی گاز طبیعی در ایران هستند .وجود الیههای منشائی پهناور و تکرار شده ،مخازن کربناته
پایدار (داالن و کنگان) و برخی مخازن ماسهسنگی (سازند فراقون) ،پوش سنگهای منطقهای عالی
(دشتک) ،تلههای تاقدیسی عظیم و رسوب گذاری دنباله دار فاکتورهای اصلی جهت تبدیل این ناحیه به
یک نقطه قابل توجه برای تجمع هیدروکربنها کردهاند.
ساختمان مورد مطالعه غربیترین ساختمان در حوضه فارس ساحلی است در چهار جهت آن میادین نفت و
گازی بزرگی قرار دارند .ابعاد این تاقدیس در رخنمون سازند آسماری  5/11×41کیلومتر است و طول کلی آن
در سطح زمین حدود  70کیلومتر میباشد .این تاقدیس در مجاورت گسل کازرون و دارای روند کلی شمال
غربی ـ جنوب شرقی است (شکل .[12] )1

نتیجهگیری

بحث
نتایج آنالیز پیرولیزـ کروماتوگرافی گازی

آنالیز پیرولیزـکروماتوگرافی گازی ( )PY-GCبر روی نه نمونه مختلف از خردههای حفاری سازندهای ایالم،
سروک ،کژدمی ،داریان ،فهلیان ،هیث ،سورمه و نیریز انجام پذیرفت .همچنین یک نمونه از تراوش نفتی موجود
در سطح ساختمان مورد مطالعه نیز مورد آنالیز مذکور قرار گرفت .چشمه نفتی بر روی ضلع غربی ساختمان قرار
دارد همچنین سنگ میزبان آن گروه بنگستان میباشد.
از آنجاییکه پریستان ( )Prمحصول دکربوکسیلهشدن کلروفیل میباشد ،بنابراین نسبت  Pr/Phدر محیطهای
اکسیدان باال و در محیطهای احیایی پایین است .سکانسهای کربناته غنی از مواد آلی که در محیط غیراکسیدان
تشکیل شدهاند ،عموماً تشکیلدهنده نفتهایی با نسبت  Pr/Phکمتر از  2میباشند ،در حالیکه بیشتر رسوبات
فقیر از مواد آلی و رسوبات دلتایی و رودخانهایی ،نفتهایی تولید میکنند که نسبت  Pr/Phدر آنها بزرگتر از 3
میباشد ،از همین رو از این نسبت میتوان در جهت جدایش نوع محیط رسوبگذاری نفت و یا سنگ منشاء
استفاده نمود .بنابراین با توجه به مطالعه ویپلز ] ،[13و با در نظر گرفتن مقادیر  Pr/Phبه دست آمده از آنالیز PY-
 GCبرای نمونههای سازندهای مورد مطالعه میتوان گفت که تمامی نمونهها بجز سازند فهلیان که دارای نسبت
 Pr/Phبرابر با  99/3میباشد ،با دارا بودن مقدار  Pr/Phکمتر از  2از نظر محیط رسوبگذاری در محدوده محیط
دریایی غیر اکسیدان قرار میگیرند .الزم به ذکر است که در بهکار بردن این نسبت باید محتاط عمل نمود چرا که
این نسبت ممکن است تحت شرایط مختلف تغییر نماید ] .[14برای تعیین تخریب زیستی ،بلوغ حرارتی و محیط
تهنشست مواد آلی میتوان از نسبتهای  Pr/nC17و  Ph/nC18استفاده نمود ] .[15مقادیر نسبتهای Pr/nC17
و  Ph/nC18همراه با افزایش بلوغ کاهش مییابند که این امر در نتیجه افزایش حضور پارافینهای نرمال میباشد
و هر دوی این نسبتها با افزایش تخریب زیستی و بخاطر از بینرفتن پارافینهای نرمال افزایش مییابند ،در
نتیجه با پالتکردن نسبت  Pr/nC17در برابر نسبت  Ph/nC18میتوان نفتها و سنگهای منشاء را در گروههای
متفاوتی دستهبندی نمود.

نوع ماده آلی

نمودار  Pr/nC17در مقابل  Ph/nC18سازندهای ایالم ،سروک ،کژدمی ،داریان ،هیث ،سورمه ،نیریز و نمونه تراوش
یافته به سطح نشان میدهد که ماده آلی موجود در سازندهای ساختمان مورد مطالعه از کروژن نوع  IIمیباشد
(شکل .)2

محیط تهنشست
با پالت کردن دادههای حاصل از آنالیز  PY-GCبر روی این نمودار مشخص گردید که رخساره محیط
رسوبگذاری اولیه نمونههای سازندهای ایالم ،سروک ،کژدمی ،داریان ،هیث ،سورمه ،نیریز و نمونه تراوش یافته به
سطح از نوع دریایی با شرایط احیایی میباشند .البته در این میان محیط تهنشست سازند فهلیان ،محیط خشکی
با شرایط اکسیدان میباشد( .شکل .)2

بلوغ
نمودار  Pr/nC17در مقابل  Ph/nC18سازندهای فوق نشان میدهد که بلوغ در انتهای پنجره نفتی و
اوایل گاززایی است .همچنین براساس مقدار فراوان ترکیبات در محدوده C10-C15 ،<C10و ( >C15شکل
 )3میتوان تغییرات افزاینده هیدرورکربنهای سنگینتر تا نمونه  5که از سازند فهلیان برداشت شده
را تشخیص داد .در نمونه سازند فهلیان بیشترین درصد هیدروکربن سنگینتر C15که حکایت از
توانایی تولید نفت در این نمونه دارد .همچنین با افزایش عمق در سازند سورمه و نیریز و همچنین اکثر
نمونهها دارای هیدروکربنهای سبک بیش از هیدروکربنهای سنگین هستند که نشان دهنده توانایی
تولید گاز و بلوغ بیشتر است (شکل .)2

شکل  4کروماتوگرامهای حاصل از آنالیز PY-GCنمونههای مورد مطالعه

با در نظر گرفتن مقادیر بدست آمده از نسبت  Pr/Phمیتوان محیط رسوبگذاری اولیه تمامی
نمونهها بجز سازند فهلیان را ،محیط دریایی غیر اکسیدان معرفی نمود .براساس نمودار
 Pr/nC17و  Ph/nC18نمونههای سازندهای ایالم دارای کروژن نوع  IIمیباشد و محیط تهنشت
آن ،محیط دریایی با شرایط احیایی است .نوع ماده آلی تعیین شده برای نمونه سازند سروک
کروژن نوع  IIو محیط رسوبگذاری اولیه آن محیط دریایی با شرایط احیایی میباشد .نمونه
سازند کژدمی دارای کروژن نوع  IIبوده و محیط رسوبگذاری اولیه آنها محیطی دریایی با
شرایط احیایی میباشد .نوع ماده آلی تعیین شده برای سازند داریان کروژن نوع  IIو محیط
تهنشست آن ،محیط دریایی با شرایط احیایی میباشد .نوع ماده آلی تعیین شده برای سازند
فهلیان کروژن نوع  IIIو محیط تهنشست آن ،محیط خشکی با شرایط اکسیدان میباشد .نمونه
سازندهای هیث ،سورمه و نیریز دارای کروژن نوع  IIبوده و محیط رسوبگذاری اولیه آنها
محیطی دریایی با شرایط احیایی میباشد .همچنین نوع ماده آلی تعیین شده برای نمونه چشمه
نفتی تراوش یافته به سطح نیز کروژن نوع  IIو محیط رسوبگذاری اولیه آن ،محیط دریایی با
شرایط احیایی میباشد .رسم دیاگرام نسبت  Pr/nC17و  Ph/nC18نشان از بلوغ متوسط و وجود
به میزان خیلی کم تخریب زیستی در نمونههای مذکور میباشد.

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از مساعدتهای بی دریغ مرکز تحقیقات زمینشناسی و
زمینشیمی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز و همچنین مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
جهت حمایت در انجام آنالیزها و صدور مجوزهای الزم کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند.
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