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ارزیابی غیرمتعارف سازند کژدمی در دو میدان شمال غرب خلیج فارس
1

زهرا رستمی* ،1سیدرضا قوامی ریابی ،2فرجاهلل فردوست

-1گروه زمينشناسی کاربردي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
-2گروه معدن ،نفت و ژئوفيزیک و نفت ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،شاهرود ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/3/5 :تأیيد نهایی مقاله1399/9/28 :

چكیده
در این مطالعه ،به منظور ارزیابی پتانسيل غيرمتعارف سنگ منشأ کژدمی در ميادین  Aو  Cدر شمال غرب
خليج فارس ،از نتایج آناليز راک-اول بههمراه ضریب انعکاس ویترینایت و محاسبات مرتبط با ارزیابی شيلهاي
گازي استفاده شده است .در این تحقيق ضمن بررسی بلوغ ،نوع گاز توليدي از سنگ منشأ براساس نمودار TR-
 ROو استفاده از دیاگرام عنکبوتی به مقایسه پارامترهاي مختلف بلوغ و ارزیابی اوليه اقتصادي مخازن غيرمتعارف
سازند مذکور پرداخته شده است .سازند کژدمی در ميدان  Aتوليد گاز کمی دارد و در ميدان  Cبين پنجره
نفتی و گازي قرار دارد .نتایج حاصل از نمودار  ،TR-ROنشاندهنده آنست که نمونههاي مورد مطالعه در ميادین
 Aو  Cدر مرحله توليد گاز در اواخر دیاژنز و اوایل پنجره بلوغ قرار گرفتهاند .با توجه به دیاگرام عنکبوتی و
ضخامت زیاد سازند کژدمی در ميدان  ،Cانتظار توليد گاز بيشتري در اعماق زیادتر ،از این سازند میرود.
واژههای کلیدی :آناليز راک-اول ،دیاگرام  ،TR-ROدیاگرام عنکبوتی ،شيلگازي ،مخزن غيرمتعارف.

* -نویسنده مسئول:

Email: m.rostami213@yahoo.com
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بزرگ مقياس منطقه نشاندهنده آن است که کوه-
هاي زاگرس و خليج فارس در ادامه ورقه قاره
عربستان قرار گرفته است ()Ghazban, 2009
(شکل .)1

مقدمه
خليج فارس در جنوب غرب آسيا بين ایران و شبه
جزیره عربستان قرار گرفته و در اواخر ميوسن
پسين تشکيل شده است .زمينساخت منطقهاي

شکل  :1موقعيت و عناصراصلی تکتونيکی صفحه ایران و عربستان (.)Konert et al, 2001

متمرکز شده است .براساس تحقيقات و بهره-
برداريهایی که در دنيا از مخازن هيدروکربنی
صورت میگيرد ،امروزه این ذخایر به دو گروه عمده
مخازن متعارف و مخازن غيرمتعارف تفکيک می-
شوند (رضایی .)1387 ،مخازن متعارف ،در ساختار
تلهنفتی ،سنگ منشأ ،سنگ مخزن و سنگ پوش
قرار میگيرند .این در حالی است که مخازن
نامتعارف ،در صورت وجود ویژگیهاي خاص
پترولوژیکی ،امکان بهرهبرداري مستقيم از سنگ
منشأ مهيا میگردد ( Stephen and Holditch,
 .)2001; Jarvie et al, 2007امکان این امر نيز
وجود دارد که بخشی از یک سيستم نفتی به صورت
مخزن متعارف و بخش دیگري از آن به صورت

رسوبات زیرین پرکامبرین بههمراه بخش فوقانی
رسوبات دوران سوم(ترشيري) و در ادامه آتشفشان-
ها در غرب و رسوبات دریایی و قارهاي در شرق
گسترش یافته است .مرزهاي آبی ایران در خليج
فارس بخش قابل مالحظهاي از نفت توسعه یافته
 16ميدان نفتی در مخازن کربناته با سن ژوراسيک،
کرتاسه و ترشياري را در خود ذخيره کرده است
(شکل  .)Rabbani et al, 2014( )2خليج فارس با
یک سوم ذخایر گازي دنيا ،که گویاي بلوغ مناسب
سنگ منشأ در اعماق است (،)Rabbani, 2007
اهميت مطالعات و تحقيقات هر چه کاملتر را به
خود اختصاص میدهد .این تحقيق بر روي دو
ميدان واقع در شمالغرب خليج فارس ( Aو)C
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حفاري قابل استحصال نيست و لذا بایستی از روش-
هاي با هزینه باالتر استفاده نمود .براي این منظور
در این مخازن وجود یک سيستم شکستگی طبيعی
براي تخليه گاز از خميره سنگ ضروري بوده و در
صورت عدم وجود شکستگیهاي طبيعی در مخزن،
ایجاد شکست هيدروليکی جهت استحصال ،کمک
شایان ذکري میکند (کاووسی و دریابنده1390 ،؛
 .)Jarvie et al, 2007با توجه به روند رو به اتمام
مخازن متعارف ،از مخازن غيرمتعارف به عنوان
جایگزین در تعدادي از کشورهاي غربی و اروپایی
استفاده میشود.

مخزن نامتعارف مورد بهرهبرداري قرار گيرند
( .)Jarvie, 2007; Talukdar, 2002در مخازن
غيرمتعارف ،با سنگ منشأیی بالغ که در حال تبدیل
مادهآلی به هيدروکربن بوده ،در صورت ایجاد نفوذ-
پذیري ،قادر به استخراج هيدروکربن خواهيم بود،
همانند شيلهاي گازي ( )Shale gasکه هماکنون
در دنيا از آنها بهرهبرداري صورت میگيرد .در
مخازن متعارف وضعيت سنگهاي منشأ و مخزن به
گونهاي است که با استفاده از روشهاي معمول
حفاري استحصال نفت و گاز ميسر است .در مخازن
غيرمتعارف ،منابع از طریق روشهاي مرسوم

شکل  :2موقعيت ميادین مورد مطالعه در خليج فارس (.)Rabbani et al, 2014

حدود  % 20از گازهاي طبيعی دنيا بيوژنيک و % 80
ترموژنيکاند که در اثر فشار و حرارت زیاد کروژنها
در اعماق زیاد تشکيل میشوند .دو منبع اصلی
توليد گاز ترموژنيک ،بلوغ سنگهاي منشأ و
شکست در جاي نفت باقيمانده شيلهاي سياه
مخازن میباشند (رضایی1387 ،؛ ;Curtis, 2009

مواد و روشها
دو نوع اساسی از گاز طبيعی حاصل فعاليتهاي
زیستی(بيوژنيک) و فرآیندهاي گرمایی(ترموژنيک)
در روند بلوغ تشکيل میشوند .گاز بيوژنيک در اثر
فعاليت باکتریایی و در دما و فشار پایين ،شرایط
بیهوازي و نرخ باالي تجمع رسوبات شکل میگيرد.
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 .)Baer, 2013به منظور بررسی تيپ گاز توليدي،
تغييرات ضریب انعکاس ویترینایت در برابر نسبت
تبدیل (نمودار  TR1( )TR-ROنرخ تبدیل موادآلی
است) بایستی ترسيم گردد .در دیاگرام TR-RO
توليد گاز خشک از سنگ منشأ وقتی رخ میدهد
که  %ROبين  0/5-1/6باشد .توليد گاز از شکست
حرارتی نفت زمانی رخ میدهد که  %ROبين -3/3
 1/6باشد (شکل  .)Curtis, 2009( )9بلوغ حرارتی
یک پارامتر کليدي در شيلگازي و مخازن
غيرمتعارف است TRHI .)Jarvie, 2008( .را میتوان
یک پارامتر بلوغ (معادله رابطه  )2در نظر گرفت،
چرا که این پارامتر ،نشاندهنده ميزان تغييرات در
مقدار  HIاز مراحل تدفين (( )HIoمعادله رابطه )1
تا زمان حال (بلوغ باالتر  )HIpdاست (معادالت  1و
 .)2تعيين مقادیر  HIPdو  TRHIبه پيشبينی پنجره
نفتی در مقابل پنجره گازي در سيستمهاي شيلی
(مخازن غيرمتعارف) کمک میکند .براساس Tmax
که نشاندهنده بلوغ حرارتی است نيز میتوان
برآوردي از  ROبه دست آورد (معادله Jarvie, ( )4
:)2001; 2007
رابطه )1

راستا ،اولين بررسیها در لرستان توسط وزارت نفت
و با همکاري پژوهشگاه صنعت نفت آغاز شده است.
قوامی ریابی و همکاران ( )1394به بحث در
خصوص روشهاي تخمين دو سازند گرو و سرگلو
در این ناحيه به عنوان شيلهاي گازي پرداختند.
هدف از انجام این مطالعه ،ارزیابی سنگ منشأ
کژدمی ميادین  Aو  Cواقع در شمالغرب خليج
فارس به عنوان مخزن غيرمتعارف براساس
پارامترهاي مختلف بلوغ و دیاگرام عنکبوتی است.
موقعیت زمینشناسی منطقه و معرفی سازند
هدف

رسوبگذاري کرتاسه ميانی با باال آمدن سطح آب
دریا شروع شده که نتيجه آن رسوب سازند کژدمی
در سراسر آلبين بوده است ( Alsharhan and
 .)Kendall, 1991در ميادین نزدیک سواحل ایران،
سازند کژدمی شامل بيتومنهاي تيره با سنگ آهک
آرژیليتی فرعی و شيلهاي آهکی که اغلب در
محيط نریتيک (کمعمق) تشکيل شده که ممکن
است حاوي ماسهسنگهاي نازک الیه باشند
( .)Ghazban, 2009این سازند ،بهعنوان یکی از
سنگ منشأهاي نفتی حوضه زاگرس ،در امتداد
شمالغرب به جنوبغرب ایران بيش از صدها
کيلومتر گسترش دارد .مقطع تيپ آن در شمال
غرب زاگرس ضخامتی در حدود  230متر داشته
این در حالی است که در درون چاههاي حفاري شده
یکی از ميادین نفتی عظيم ضخامت آن به بيش از
 40تا  50متر نمیرسد .سازندهاي سروک و داریان،
به ترتيب در باال و پایين سازند کژدمی قرار گرفتهاند
(ربانی .)1392 ،در بخش عربی خليج فارس،
سازندهاي بورگان ( )Burganو نهرعمر()Nahrumr
معادل کژدمی هستند ( Bordenave and
( )burwood, 1990شکل .)3

%𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼∗750
%𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼𝐼∗450
()+
)+
100
100
%𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼𝐼𝐼∗125
%𝑡𝑦𝑝𝑒 𝐼𝑉∗50
(
()+
)
100
100

( = 𝑜𝐼𝐻

رابطه )2

])[1200−𝐻𝐼0 (1−𝑃𝐼ₒ

77

𝐼𝐻

𝑑𝑝
𝐼𝐻𝑇𝑅𝐻𝐼 = 1 − 𝐻𝐼ₒ[1200−

]) 𝑑𝑝𝐼𝑃𝑝𝑑 (1−

رابطه )3
) 𝑑𝑝𝐼𝑃(𝑃𝐼𝑜 = 0.02
رابطه )4

()Jarvie, 2001
Ro from Tmax = 0.0180 ∗ Tmax – 7.16

در کشور ما نيز به منظور بررسی و ارزیابی این گروه
جدید از ذخایر ،گامهایی برداشته شده است .در این
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شکل  :3ليتولوژي سازند کژدمی در ایران و بخش عربی (.)Bordenave, 2002; Konyuhov and Maleki, 2006

است ،همچنين مقادیر پارامتر  HIگویاي تيپ
کروژن نوع  IIبراي نمونههاي ميدان  Aمیباشد
(اشکال  4و  .)5نمونههاي ميدان ( Cشکل  )5با
توجه به مقادیر باالي  S1در اعماق ،1991-2070
در انتهاي دیاژنز قرار دارد .پارامتر  S2و  TOCو
 S1+S2گواه توان هيدروکربنزایی خوب تا متوسط
سنگ منشأ بوده و مقادیر  HIاغلب گویاي تيپ
کروژن نوع  IIIمیباشد .براساس پارامترهاي Tmax
و  ،ROنمونههاي ميدان  Aدر ابتداي پنجره بلوغ
قرار گرفته (شکل  4و  )6و نمونههاي ميدان  Cنابالغ
بوده (شکل  5و  ،)7همچنين بلوغ نمونههاي ميدان
 Aاز نمونههاي ميدان  Cبيشتر است .با توجه به
پتانسيل هيدروکربنزایی خوب این دو ميدان می-
توان آنها را بهعنوان مخزن غيرمتعارف بررسی
نمود .به منظور بررسی تيپ گاز توليدي سازند
کژدمی ،تغييرات ضریب انعکاس ویترینایت در برابر
نسبت تبدیل (نمودار ( )TR-ROنرخ تبدیل موادآلی
است) بایستی ترسيم گردد (شکل  .)8به منظور
محاسبه مقدار  :O( HIOمقدار اوليه) ،درصد تيپ
کروژنهاي مختلف سازند کژدمی بر مبناي مقادیر

نتایج
 آنالیزهای ژئوشیمیای آلی نمونهها و تحلیلنتایج

دستگاه پيروليز راک -اول که اولين بار در انستيتو
نفت فرانسه توسط اسپيتاله و همکارانش ( Spitelie
 )et al, 1980استفاده شد ،امروزه بهطور گستردهاي
در صنعت نفت براي ارزیابی سنگ منشأ استفاده
میشود 13 .نمونه به صورت خرده حفاري از سازند
کژدمی در دو ميدان  Aو  Cخرد و هموژن گردیده
و به روش پيروليز راک-اول آناليز شدهاند .براي این
منظور ،مقدار کمی از نمونههاي خرده حفاري
( )Cuttingسازند کژدمی پودر شده (حدود 100
ميلیگرم) و در شرایط اتمسفر غيراکسيژنی با نرخ
افزایشی حرارت  25درجه سانتيگراد در هر دقيقه
تا  6000Cحرارت داده شده است (کمالی و قربانی،
 .)1385با حرارت دادن ،نمونهها را به بلوغ الزم
رسانده تا بتوان پتانسيل توليد آن را بررسی کرد.
الگهاي ژئوشيميایی پارامترهاي  S1+S2 ،S2 ،S1و
( TOCجدول  )1دادههاي ميادین  Aو  Cگواه توان
هيدروکربنزایی خوب تا خيلی خوب سنگ منشأ
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 :Pd( HIPdمقدار کنونی) محاسبه شده است (رابطه
 .)1در ادامه (رابطه  )2مقدار 𝐼𝐻𝑅𝑇 دادهها محاسبه
گردیده است (جدول  .)2نمونههاي مورد مطالعه در

79

ميادین  Aو  Cدر مرحله توليد گاز بيوژنيک و اواخر
دیاژنز قرار گرفتهاند.

جدول  :1دادههاي آناليز راک-اول مربوط به ميادین  Aو C
Tmax

HI

RO

S1+S2

TOC

S1

S2

)Depth (m

Field

417

0.57

413

1.43

6.02

5.91

0.11

3018

A

456

0.65

402

1.32

6.36

5.3

1.6

3034

A

454

0.65

378

1.72

5.88

4.82

1.06

3042

A

449

0.65

368

1.35

6.06

4.82

1.24

3046

A

430

0.64

309

1.85

7.54

5.72

1.82

3050

A

430

0.62

430

3.33

16.21

14.33

1.88

3074

A

435

0.6

406

2.88

12.47

11.68

0.79

3080

A

422

0.47

139

0.72

1.75

1

0.75

2108

C

426

0.51

206

2.47

6.37

5.08

1.29

2022

C

430

0.56

193

1.99

5.03

3.84

1.19

2006

C

429

0.53

178

2.13

4.99

3.79

1.2

1991

C

430

0.61

168

1.33

3.1

2.24

0.86

1987

C

431

0.64

169

1.01

2.5

1.71

0.79

1979

C

جدول  :2مقادیر  TRHIمحاسبه شده و  ROمربوط به ميادین
RO
0.57
0.65
0.65
0.65
0.64
0.62
0.6
0.47
0.51
0.56
0.53
0.61
0.64

TRHI
0.133
0.223
0.291
0.324
0.465
0.125
0.173
0.431
0.089
0.16
0.234
0.286
0.286

PIO
0.00036
0.00332
0.0036
0.0042
0.0048
0.00232
0.0012
0.0086
0.004
0.0048
0.0048
0.0056
0.0064

PIPd
0.018
0.166
0.18
0.21
0.24
0.116
0.06
0.43
0.2
0.24
0.24
0.28
0.32

HIO
450
450
450
450
450
450
450
215.27
215.27
215.27
215.27
215.27
215.27

HIPd
413
402
378
368
309
430
406
139
206
193
178
168
169

AوC

)Depth(m
3018
3034
3042
3046
3050
3074
3080
2108
2022
2006
1991
1987
1979

Field
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C

ارزیابی شیلگازی

در سيستمهاي شيلگازي عبارت است از ( Curtis,

در شيلهاي گازي ،توليد نفت و گاز در سنگهاي
منشأ ریزدانه نفوذناپذیر موجب فشار و شکستگی
داخلی شده و مهاجرت اوليه صورت میگيرد .سپس
با بلوغ حرارتی ،شکستگیهاي ریز و درشت در
سطوح باالتر پيشروي کرده و انتقال گاز را در شيل-
هاي غنی از کروژن بهبود میبخشد (بوردانوف جی
و آگغه .)1390 ،عوامل کنترلکننده توليد باالي گاز

 :)2009ویژگیهاي ژئوشيميایی  -پترولوژیکی
سنگ منشاء ،وجود شکستگیها در شيل که ذخيره
و انتقال گاز در شيلها را بهبود میبخشد و وجود
پوشسنگ براي توالیهاي شيلی است .چنانچه
شرایط طبيعی قادر به ایجاد مسير مهاجرت نگردد،
با استفاده از روشهاي شکست هيدروليکی (روش
مصنوعی) بایستی شکستگی الزم را ایجاد نمود.
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جاروي 2و همکاران ( )Jarvie et al, 2007سيستم-
هاي شيلگازي را به انواع مختلف شيلها با بلوغ
حرارتی باال( 3مانند شيل بارنت) ،شيل با بلوغ
حرارتی اندک( 4مانند شيل نيوآلبانی) ،سيستمهاي
بين سازندي با ليتولوژي ترکيبی( 5مانند شيل
بوسير و تگزاس شرقی) و حوضههاي ترکيبی 6که
بهطور همزمان گاز متعارف و غيرمتعارف توليد می-
کنند ،تقسيم کردهاند .پنج پارامتر کليدي در
ارزیابی شيلهاي گازي ،بلوغ حرارتی کروژن ،مقدار

80
درجا8

گاز جذب شده ،7ضخامت مخزن TOC ،و گاز
به یک مقدار بيشينه  5و یک مقدار کمينه صفر
براي هر بستر نرماليزه شدهاند (پارامترهایی که به-
طور وسيعی با یکدیگر متفاوت هستند) میباشند.
در دیاگرامهاي عنکبوتی ترکيبی ،کيفيت پایين یک
عامل ممکن است توسط یک عامل دیگر جبران
شود (Edwards and Peters and Fowler, 2002
;.)Streitberg, 2013

شکل  :4الگهاي ژئوشيميایی مربوط به ميدان A
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شکل  :5الگهاي ژئوشيميایی مربوط به ميدان C

شکل  :6بررسی تغييرات بلوغ در ميدان  Aبا استفاده از پارامترهاي
پژوهشهاي دانش زمين

81

 Tmaxو RO

پژوهشهاي دانش زمين ،سال دوازدهم ،شماره  ،45بهار  ،1400صفحات 85-74

شکل  :7بررسی تغييرات بلوغ در ميدان  Cبا استفادهاز پارامترهاي

دیاگرام عنکبوتی ابزار سادهاي براي مقایسه
پارامترهاي مختلف بلوغ به منظور ارزیابی اقتصادي
اوليه سيستمهاي شيلگازي و مخازن غيرمتعارف با
نفوذپذیري پایين مثل شيل بارنت یا نيوآلبانی به
شمار میرود .در دیاگرام عنکبوتی دو محدوده
متمایز قابل تشخيص است (.)Jarvie et al, 2007
منطقه سبز رنگ که نشاندهنده پنجره نفتی است

82

 Tmaxو RO

و اگر خطوط آستانه بيرون از این محدوده قرار
بگيرند ،براساس مدل شيل بارنت ،پتانسيل توليد
گاز را دارند .منطقه خاکستري رنگ که نشاندهنده
مراحل پایانی پنجره نفتی تا مراحل ابتدایی پنجره
گازتر است؛ جایی که در صورت مطلوب بودن
شرایط عمقی و ترکيب هيدروکربن ،توليد گاز اتفاق
میافتد (شکل .)10

شکل  :8نمودار  TR-ROبراي ميادین  Aو )Sweeny and Burnham ,1990( C
عنکبوتی عبارت از؛ Tmax ،RO%=2.2 ،TOC=10

جاروي این نمودارها را با در نظرگرفتن انواع
پارامترهاي ژئوشيميایی در بخشهاي مختلف از
شيلبارنت ترسيم کرده است (.)Jarvie, 2008
مقادیر ماکزیمم پارامترهاي ژئوشيميایی دیاگرام

 TR=100 ،based RO=2.2و Thickness=500ft

است .در جدول  3دادههاي ماکزیمم و ميانگين
سازند کژدمی در دو ميدان  Aو  Cآورده شده است.
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جدول  :3پارامترهاي ژئوشيميایی در رسم دیاگرام عنکبوتی مربوط به دو ميدان  Aو C
)Thickness(0-500
196.85
196.85
380.57
380.57

)TR%(100
0.247
0.465
0.247
0.431

)Tmax based RO(2.2
0.736
1.048
0.544
0.598

متوسط و ماکزیمم پارامترهاي ژئوشيميایی دیاگرام
عنکبوتی ميادین  Aو ( Cاشکال  9و  )10گویاي
آن است که با توجه به ضخامت زیاد سازند کژدمی

)RO%(2.2
0.625
0.65
0.55
0.64

)TOC(10
1.98
3.33
1.6
2.47

Well
A-7
C-1

mean
max
mean
max

در ميدان  ،Cدر این ميدان انتظار توليد بيشتر در
اعماق پایينتر (افزایش بلوغ) خواهيم داشت.

شکل  :9دیاگرام عنکبوتی مربوط به ميدان A

شکل  :10دیاگرام عنکبوتی مربوط به ميدان C

باالتري نسبت به ميدان  Cدارند و در اعماق پایينتر
در اثر افزایش بلوغ انتظار توليد گاز بيشتر از این
سازند را میتوان انتظار داشت .در ميدان  ،Cبا توجه
به ضخامت زیاد سازند ،در اعماق پایينتر انتظار
توليد گاز بيشتري از آن میرود .با توجه به اتمام

نتیجهگیری
با توجه به الگهاي ژئوشيميایی ،دو ميدان از لحاظ
پتانسيل هيدروکربنزایی خوب میباشند .نمونه-
هاي این ميادین در مرحله توليد گاز و در اواخر
دیاژنز قرار گرفتهاند و نمونههاي ميدان  Aبلوغ
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منابع متعارف ،منابع غيرمتعارف جایگزین آنها
میشوند .در این مطالعه سنگ منشأ کژدمی در
ميادین  Aو  Cشمالغرب خليج فارس به عنوان
مخزن غيرمتعارف بررسی شده و گواه اینست که
این سازند در ميدان  Aتوليد نفت دارد ،همچنين
توليد گاز به مقدار خيلی کمتر و در صورت رسيدن

84

به بلوغ باالتر میتواند گاز بيشتري توليد کند.
سازند کژدمی در ميدان  Cتوليد گاز دارد که با
داشتن ضخامت زیاد میتواند در اعماق پایينتر گاز
بيشتري توليد کند و در حال حاضر نسبت به
ميدان  Aگاز بيشتري توليد میکند.

پانوشت
1-Transformation Ratio
2-Dan Jarvie
3-High-Thermal Maturity Shale
4-Low-Therma Maturity Shale

5-Mixed Lithology Intera formational
System
6-Combination Plays
7-Adsorbed Gas
8-Gas In Place Acer-Foot Of Reservior
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