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مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های منشأ 
هیدروکربوری با استفاده از داده هاي پیرولیز 

راك- اول و با نگرش ویژه به مدل آرنیوس در 
یکی از چاه های میدان نفتی اهواز

چكيده

در ایــن تحقیــق، کاربــرد مــدل آرنیــوس به عنــوان یــک مــدل ســینتیکی مناســب بــرای ارزیابــی درصــد نفــت زایــش شــده در ســنگ 
ــی  ــدان نفت ــی در می ــوان ســنگ های منشــأ احتمال ــده به عن ــی و پاب ــن منظــور، ســازندهای کژدم منشــأ نشــان داده شــده اســت. بدی
ــرد روش، مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. در ایــن رابطــه وضعیــت بلــوغ ســنگ منشــأ و همچنیــن  ــرای نشــان دادن نحــوه کارب اهــواز ب
درصــد زایــش نفــت در میــدان نفتــی اهــواز تعییــن گردیــد. بررســی ژئوشــیمیایی ســازندها نشــان داد کــه از میــان ســازندهاي موجــود 
در میــدان نفتــی اهــواز، ســازند کژدمــی به عنــوان اصلی تریــن ســنگ منشــأ ایــن میــدان نفتــی مطــرح اســت. نتایــج مطالعــات نشــان 
می دهــد کــه پتانســیل تولیــد هیدروکربــن ســازندهای کژدمــی و پابــده بــه ترتیــب خیلــی خــوب و فقیــر اســت و کــروژن غالــب در آنهــا 
بــه ترتیــب از نــوع II-III و III می باشــد. براســاس نتایــج به دســت آمــده از بازســازی تاریخچــه تدفیــن و مدل ســازی حرارتــی، ســازند 
ــی نامناســب وارد پنجــره نفت زایــی  ــم حرارت ــده بعلــت رژی ــده، در حالی کــه ســازند پاب کژدمــی در ایــن چــاه وارد پنجــره نفتــی گردی
ــدان  ــن ســنگ منشــأ می ــن و مؤثرتری ــوان اصلی تری ــی به عن ــور، ســازند کژدم ــان ســازندهاي مذک ــن از می نشــده اســت )X=0(. بنابرای

نفتــی اهــواز معرفــی می شــود کــه حداکثــر تبدیــل نفــت )X=100( را دارد.
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مقدمه

در مطالعــات ژئوشــیمیایی، خــواص ســنگ منشــأ و نقــش 
ــن  ــرار گرفت ــود. ق ــی می ش ــت بررس ــد نف ــا در تولی آنه
ــه محدودیت هــای  ــاد از جمل ــن ســنگ ها در اعمــاق زی ای

مطالعــه آنهــا اســت. لــذا، بــرای بررســی بخش هــای 
عمیــق حوضــه از عواملــی نظیــر بازســازی تاریخچــه 
تدفیــن و بررســی بلــوغ حرارتــی گذشــته می تــوان 
اســتفاده نمــود. بررســي فرآینــد نفت زایــي از ســنگ 
ــت  ــت و کمی ــودن کیفی ــخص نم ــت مش ــأ در جه منش
نفت زایــي در هــر سیســتم نفتــي صــورت می گیــرد.
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ســــنگ منشــــأ ســنگی اســت کــه در طـــول تـــدفین 
ــر  ــد مقادی ــه تولی ــادر ب ــرارت ق ــر ح ــق و تحــت تأثی عمی
ــروژن  ــت. واژه ک ــوری اس ــواد هیدروکرب ــی م ــل توجه قاب
بــه تمامــی مــواد آلــی موجــود در سـنگ هـــاي رســـوبی 
ــی  ــاي آلــ ــا و حــالل هــ ــا، بازهــ ــه در اســیدهــ کــ
غیرقابــــل حــــل هســتند، اطــالق می شــود ]1[. میــزان 
ــان  ــی )TOC( بی ــن آل ــوان کل کرب ــت عن ــی تح ــاده آل م
می شــود. مقــدار TOC در ســنگ ها به شــدت وابســته 
ــاال  ــدار TOC ب ــوده و مق ــوب ب ــاي رس ــدازه دانه ه ــه ان ب
ــی و  ــاده آل ــداري م ــه نگه ــت ک ــد آن اس ــوب مؤی در رس
ــروزه  ــت. ام ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــال آن به خوب ــز انتق نی
جهــت مطالعــه وضعیــت ســنگ منشــأ از لحــاظ پتانســیل 
ــوغ، از روش پیرولیــز راک- ایــول  ــن و بل تولیــد هیدروکرب
ــن روش فرآینــد تولیــد  اســتفاده می کننــد ]3 و 2[. در ای
ــیون  ــرایط اکسیداس ــأ در ش ــنگ منش ــور از س هیدروکرب
و احیــاء در دســتگاه راک- اول شــبیه ســازی شــده و 
به دنبــال آن، پارامترهایــي نظیــر کمیــت، کیفیــت و بلــوغ 
مــواد آلــي در ســنگ منشــأ بررســي می گــردد. در نهایــت، 
ــه  ــج پیرولیــز به صــورت نمودارهــای ژئوشــیمیایی ارائ نتای
ــروژن                                                            ــوع ک ــن ن ــاً تعیی ــتا، نهایت ــن راس ــود. در ای می ش
)I-IV( بــه کمــک مــدل ســینتیکی و براســاس نــوع مــواد 

ــک  ــام و تفکی ــن انج ــودار ون- کرول ــه نم ــبت ب ــی نس آل
می شــود ]4[. مدل هــای ســینتیکی متعــددی  بــرای 
تعییــن هیدروکربــن وجــود دارد. از جملــه مدل هایــی کــه 
ــدل  ــرد، م ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــترده م ــور گس به ط
ویترینایــت اســت ]5 و 6[. اخیــراً مــدل لوپاتیــن نیــز مورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ]8 و 7[. بــا ایــن روش، تأثیــر 
هــر دو عامــل زمــان و درجــه حــرارت در محاســبه بلــوغ 
حرارتــي مــواد آلــي رســوب در نظــر گرفتــه می شــود. مدل 
ــرای  ــن رو ب ــت، از ای ــی اس ــن دارای محدودیت های لوپاتی
رفــع محدودیــت هــا، مــدل آرنیــوس معرفــی گردیــد. ایــن 
مــدل، از جملــه روش هــای غیــر مســتقیمی اســت کــه بــه 
منظــور ارزیابــي ســنگ منشــأ و تعییــن وضعیــت بلــوغ و 
درجــه پختگــي مــواد آلــي و نیــز مشــخص نمــودن عمق و 
زمــان تشــکیل هیدروکربــن اســتفاده می شــود ]10 و 9[. 
در مطالعــه حاضــر، ســازندهاي کژدمــی و پابــده در یکــی از 

چاه هــای میــدان نفتــی اهــواز از نقطــه نظــر ژئوشــیمیایي 
آلــي مــورد بررســي قــرار گرفــت. ســازندهاي مذکــور جــزء 
مهم تریــن ســنگ هاي منشــأ در حوضــه رســوبي زاگــرس 
ــي  ــازند کژدم ــول، س ــي دزف ــتند ]11[. در فروافتادگ هس
به عنــوان ســنگ منشــأ مــواد هیدروکربــوری ذخیــره 
شــده در ســنگ مخــزن آســماري و گــروه بنگســتان 
ــر  ــده از نظ ــازند پاب ــن س ــود ]12[. همچنی ــي می ش معرف
ــد. در  ــوب می باش ــیل خ ــي داراي پتانس ــواد آل ــزان م می
ــی از  ــط برخ ــی توس ــینتیکی مطالعات ــی س ــه ارزیاب زمین

ــز انجــام شــده اســت ]17-13[. ــن نی محققی

موقعيت جغرافيایی ميدان نفتی اهواز 

ــوب  ــی- جن ــمال غرب ــد ش ــا رون ــواز ب ــی اه ــدان نفت می
ــن  ــران اســت. ای ــدان نفتــی در ای ــن می شــرقی، بزرگ تری
ــتان  ــدوده شهرس ــتان، در مح ــتان خوزس ــدان در اس می
اهــواز و در میانــه فروافتادگــی دزفــول واقــع شــده اســت 
]18[. موقعیــت جغرافیایــی آن ′20 °31 شــمالی و 40′ 48° 
شــرقی اســت )شــکل 1(. میــدان نفتــی اهــواز از شــمال به 
میــدان کوپــال از شــرق بــه میــدان مــارون، از جنــوب بــه 
میدان هــای منصــوری و شــادگان و از غــرب بــه میــدان آب 
ــدان  ــن می ــای ای ــداد چاه ه ــود. تع ــی می ش ــور منته تیم
ــر  ــود ذخای ــل وج ــدان به دلی ــن می ــت. ای ــه اس 425 حلق
نفتــی و گازی از دیربــاز مــورد توجــه زمین شناســان 
بــوده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت آشــنایی بــا ســازندهای 
مختلــف مــورد بحــث، در شــکل 2 ســتون چینه شناســی 

کلــی ســازندها ارائــه شــده اســت.

مواد، روش ها و مبانی ریاضی

دو فاکتــور مهــم کــه در هیدروکربورزایــی و بلــوغ ســنگ 
منشــأ نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد، دمــا و عمــق 
ــینتیکی  ــن روش س ــه، اولی ــن رابط ــتند ]21[. در ای هس
ــه شــد  ــد نفــت توســط هابیخــت ارائ در مدل ســازی تولی
]22[. ایــن رابطــه اولیــن مــدل ریاضــی بــرای تولیــد نفــت 
ــا  ــراه ب ــوس، هم ــینتیک آرنی ــه  س ــتفاده از نظری ــا اس ب
منحنــی تاریخچــه  تدفیــن ســنگ منشــأ توســط تیســوت 

ــت. ]23[ اس
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شکل 1 موقعیت میدان نفتی اهواز و میدان های نفتی هم جوار آن واقع در جنوب غرب ایران ]19[

شکل 2 ستون چینه شناسی سازندها در منطقه زاگرس ]20[
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در ایــن روش، تأثیــر هــر دو عامــل زمــان و درجــه حــرارت 
ــی  ــواد آل ــوغ م ــر TTI 1 در محاســبه بل ــی پارامت ــا معرف ب
ــی  ــرای پیش بین ــود. روش TTI ب ــه می ش ــر گرفت در نظ
نــوع  ایــن روش،  اســتفاده می شــود.  نفــت  تشــکیل 
کــروژن را مشــخص نمی کنــد، امــا می توانــد زایــش 
ــوع کــروژن نشــان دهــد.  ــه ن ــا توجــه ب ــور را ب هیدروکرب
مطابــق معادلــه یــک، مقــدار TTI بــا انعــکاس ویترینایــت 
رابطــه  مســتقیم دارد. از ایــن رابطــه و همچنیــن، جدول 1 
می تــوان بــرای اعتبارســنجی مــدل بــا روش هــای متــداول 
ــان و  ــل زم ــود. عوام ــتفاده نم ــت( اس ــکاس ویترینای )انع
ــن معنــی  ــن یکدیگــر شــوند. بدی ــا می تواننــد جایگزی دم
ــری  ــان طوالنی ت ــد، زم ــش یاب ــا کاه ــدر دم ــر ق ــه ه ک

ــوغ الزم اســت. ــه بل ــه مرحل ــرای رســیدن ب ب
  [ ] ( )0.2012% = 0.06359× 1444TTIR0

                )1(

جدول 1 مقادیر TTI و R0% و ارتباط آن ها با وضعیت بلوغ سنگ 
منشأ ]18[

وضعیت بلوغ TTIانعکاس ویترینایت )%(وضعیت بلوغ
3-0 0/55-0بالغ

20-55/703-0/0بلوغ اولیه
75-70/0020-0/1 بلوغ میانی
180-00/3075-1/1بلوغ نهایی
900-30/00180-1/2گاز زایی

ــروژن  ــه  ک ــه تجزی ــوط ب ــای مرب ــوس، دم ــدل آرنی در م
ــه 1  ــای رابط ــن پارامتره ــرای تعیی ــادی ب ــت زی از اهمی
برخــوردار اســت. در تحقیــق حاضــر برخــی از نمونه هــای 
متعلــق بــه ســنگ منشــأ کــه آزمایــش پیرولیــز حرارتــی 
قبــاًل بــرروی آن هــا انجــام شــده اســت، از نظــر ســینتیکی 
ــت ]1[ و وود  ــت. هان ــرار گرف ــل ق ــه  و تحلی ــورد تجزی م
ــوان  ــبه TTI می ت ــرای محاس ــه ب ــد ک ــان دادن ]24[ نش
ــی  ــه پختگ ــرد. از آنجائی ک ــتفاده ک ــوس اس ــدل آرنی از م
و بلــوغ حرارتــی توســط زمــان و درجــه حــرارت کنتــرل 
می توانــد  تدفیــن  تاریخچــه  بررســی  لــذا  می شــود، 
ــد ]25[.  ــان کن ــأ را بی ــنگ منش ــی س ــت حرارت وضعی
ــادی دارد  ــا وابســتگی زی ــه دم میــزان واکنــش کــروژن ب

ــود. ــان می ش ــه 2 بی ــیله رابط ــه به وس ک

                                  -7890                        )2(
 A ،ا)l/My( ثابــت آهنــگ واکنــش K کــه در ایــن معادلــه
ضریــب پیــش نمایــی یــا فرکانــس )s-1(ا، R ثابــت عمومــی 
ــن  ــب کلوی ــا برحس ــا )Ws/mol/K31447/8( و T دم گازه
)K( اســت. پارامترهــای ســینتیکی، E مقــدار انــرژی 

فعال ســازی/ )kcal/mol( و A می باشــند کــه می تــوان 
آنهــا را به  طــور آزمایشــی بــا حــرارت دادن ســنگ منشــأ 
در دماهــای مختلــف و اندازه گیــری محصــول هیدروکربــن 
به دســت آورد. ترکیــب هــر نــوع کــروژن، دارای پتانســیل 
ــرای زایــش نفــت اســت و نفــت تولیــد شــده  متفاوتــی ب
ــر چنانچــه  ــل شــود ]26[. اگ ــز تبدی ــه گاز نی ــد ب می توان
در زمــان t0 مقــدار کــروژن برابــر بــا V0 و مقــدار بیتومــن 
 V0 + مقدار کــروژن برابــر t برابــر بــا صفــر باشــد، در زمــان
Vt و مقــدار بیتومــن برابــر Vt اســت و نــرخ تبدیــل کــروژن 

بــه بیتومــن در دمــای ثابــت بســتگی بــه مقــدار کــروژن 
ــد. ــد آم ــت خواه ــه 3 به دس ــه از رابط ــده دارد ک باقی مان

( )ndv = K 0 tdt +V V                                             )3(
 K درجــه واکنش و n ،کمیــت باقی مانــده واکنــش V0 + Vt

نــرخ ثابــت معادلــه اســت. بنابرایــن، مدل هــای ســینتیکی 
ــر  ــازی ه ــرای مدل س ــینتیکی ب ــای س ــد پارامتره نیازمن
واکنــش اســت کــه بایــد در آزمایشــگاه اندازه گیــری شــده 
و یــا از مقادیــر اســتاندارد جهانــی اســتفاده شــود. امــروزه، 
ــای  ــینتیکی از آزمایش ه ــای س ــت آوردن پارامتره به دس
ــی  ــن درحال ــت ]27 و 28[. ای ــام اس ــل انج ــز قاب پیرولی
ــم و  ــان ک ــدت  زم ــور در م ــای مذک ــه آزمایش ه اســت  ک
ــم های  ــت، مکانیس ــه و در نهای ــورت گرفت ــاال ص ــای ب دم
واکنشــی متفاوتــی را خواهنــد داشــت. در رابطــه 4 نــرخ 

تبدیــل کــروژن ارائــه شــده اســت.
( )0V = exp -ktV                                           )4(

در ایــن معادلــه، V0 کمیــت اولیــه کــروژن، K نــرخ ثابــت 
معادلــه و V مقــدار باقی مانــده کــروژن بعــد از زمــان 
ــه   ــبه TTIARR از معادل ــه محاس ــن رابط ــت. در ای t اس
آرنیــوس، توســط وود ]24[ و هانــت ]1[ توضیــح داده  

شــده اســت.

1. Time Temperature Index
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وود ]24[ بیــان می کنــد کــه اســتخراج TTI راه  حــل 
ــای  ــوس در دماه ــه  آرنی ــرال معادل ــی انتگ ــه  تقریب تجزی
 50 kJ/mol بیشــتر از E 300 اســت و مقادیــر °C کمتــر از
خطایــی کمتــر از 1 دارد. در اینجــا رونــد حــرارت، خطــی 
  )TTI( 10 اســت و شــاخص زمــان- دمــا °C و بــه ازای هــر
ــه  آرنیــوس، توســط وود ]24[ طبــق  نیــز براســاس معادل

معادلــه 5 بیــان گردیــد.
( )n+1 n

ARR
n+1 n

A -
=

-
t tTTI T T                                                      )5(

n+1 n

2 2-E -E
R R

n+1 n

R R
- ×100T T

E+ 2R E+ 2R
T Te eT T

   
   
   
   

     
    
        

                                  

در ایــن معادلــه، tn و t n+1 به ترتیــب زمــان )میلیــون ســال( 
و دمــای مطلــق )K( در شــروع و پایــان یــک بــازه دمایــی 
ــه 2  ــد معادل ــای A , E , R همانن ــت. فاکتوره C° 10 اس

ــی را  ــرارت خط ــگ ح ــه آهن ــن معادل ــع ای ــت. در واق اس
ــرای  ــب 100 ب ــرد و ضری ــر می گی ــر C° 10 در نظ در ه
ــای  ــا اعشــار اســت. برخــی از منحنی ه ــر ب حــذف مقادی
تاریخچــه  تدفیــن دارای دوره هــای زمانــی طوالنــی مــدت 
ــز  ــی ناچی ــا باالآمدگ ــا فرونشســت ی ــت و ب ــای ثاب در دم
ــدار TTIARR را  ــق، مق ــن دقی ــور تخمی ــه  منظ ــتند. ب هس

ــرد. ــبه ک ــه 6 محاس ــق رابط ــوان مطاب می ت
( ) ( )E RT

ARR n+1 n= - A ×100t t eTTI  
                                           )6(

 °C  ــی ــازه دمای ــر ب ــرای ه ــر TTIARR ب ــزودن مقادی اف
10 یــا دوره  دمایــی ثابــت، در منحنــی تاریخچــه  تدفیــن 
را   )∑TTI ARR( جمع بنــدی  شــاخص  منشــأ،  ســنگ 
ــوان  ــن شــاخص، می ت ــا اســتفاده از ای ــد. ب ــم می کن فراه
ــه  ــده را در رابط ــت تشکیل ش ــزان درصــد نف ــر می حداکث

ــرد. ــبه ک 7 محاس

( )ARRC% = 1- exp - /100 ×100TTI  ∑                                 )7(
رابطــه 7 را می تــوان به صــورت نمــوداری نیــز نشــان 
داد )شــکل 3(. در ایــن شــکل مشــاهده می شــود کــه بــا 
افزایــش TTIARR∑، درصــد نفــت تولیــد شــده نیــز افزایش 
می یابــد. همان طــور کــه مالحظــه می شــود بــه ازای 
TTIARR∑ بیشــتر از 400، زایــش نفــت تقریبــاً بــه %100  

می رســد.

در مــدل آرنیــوس، دمــای آهنــگ تجزیــه  کــروژن از 
ــک  ــه  ی ــای رابط ــن پارامتره ــرای تعیی ــادی ب ــت زی اهمی
ــق، برخــی از ســنگ های  ــن تحقی برخــوردار اســت. در ای
منشــأ کــه قبــاًل آزمایــش پیرولیــز حرارتــی بــرروی آن هــا 
صــورت گرفتــه اســت، از لحــاظ ســینتیکی مــورد تجزیــه 
ــأ  ــنگ منش ــل س ــبت تبدی ــه و نس ــرار گرفت ــل ق  و تحلی
ــوان  ــن، می ت ــت. بنابرای ــده اس ــن ش ــا تعیی )TR( در آنه

ــه  ــر مطالع ــن نمــود. بناب ــی ســنگ منشــأ را تعیی نفت زای
تقســیم بندی  کــروژن  نــوع  کــه  شــد  الزم  کنونــی 
ــرژی  ــن ان ــه تعیی ــاز ب ــن رو، نی ــود، از ای ــری ش جزئی ت
ــای  ــت. روش ه ــروژن اس ــازی ک ــا فعال س ــیون ی اکتیواس
مختلفــی بــرای تعییــن ایــن انــرژی وجــود دارد. از جملــه، 
می تــوان بــه محتــوی گوگــرد اشــاره کــرد کــه براســاس 
آن چهــار نــوع کــروژن تیــپ دو پیشــنهاد گردیــده اســت. 
ــوع دو، تقســیم بندی های دیگــری  ــروژن ن ــرای ک ــه ب البت
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــز ص ــرد نی ــوی گوگ ــاس محت بر اس
ــا ســه دســته تقســیم  ــه دو ی ــپ دو را، ب ــروژن تی ــه ک ک

و 31[.  30[ می نمایــد 

شکل 3 حداکثر میزان درصد نفت تولید شده ]29[

500

300

400

200

0

100

300 704010 20 50 60 10080 90
درصد نفت تولید شده )%(

∑
TT

I A
R

R



125مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های ...

همچنیــن، می تــوان انــرژی فعال ســازی را بــدون در 
ــای  ــک داده ه ــا کم ــرد و ب ــوی گوگ ــن محت ــر گرفت نظ
راک- اول تعییــن نمــود ]32 و 10[. تقســیم بندی های 
ــا  ــی خــوب )ی ــف، متوســط، خــوب، خیل ــه ضعی چهارگان
ــا A, B, C, D در نظــر گرفتــه  ــی( به ترتیــب معــادل ب عال
ــای راک-  ــه جــدول 2 از روی پارامتره ــه ب ــا توج ــد. ب ش
اول )S1, S2, TOC( کــه نشــان دهنده رابطــه بیــن انــرژی 
فعال ســازی بــا برخــی پارامترهــای راک- اول اســت، 

ــت. ــورت گرف ــری ص ــیمات جزی ت تقس

مطالعه موردی

زایشــی هیدروکربــن در  پتانســیل  ایــن تحقیــق،  در 
زمــان تــه نشســت ســازندهای کژدمــی و پابــده در 
ــورد  ــواز م ــي اه ــدان نفت ــع در می ــای واق ــی از چاه ه یک
بررســي قــرار گرفــت. مطالعــه بــا اســتفاده از پارامترهــای 
ژئوشــیمیایي مربــوط بــه ســازندهای مذکــور کــه حاصــل 
نتایــج آنالیزهــای راک- اول و مــدل آرنیــوس انجــام شــد. 

جدول 2 دستورالعمل های تفسیری برای کمیت، کیفیت و بلوغ سنگ ]33- 35[

S2 )mg HC/g TOC(S1 )mg HC/g TOC(TOC )%)کیفیت
>2/5<0/5<0/5)P( فقیر
2/5-50/5-10/5-1)F( ضعیف
5-201-41-4)G( خوب
<20<4<4)E( بسیار خوب یا عالی

Kerogen typeS2/S3HI )mg HC/g TOC(کیفیت
IV>1>50None

III1-550-200Gas

II/III5-10200-300Gas and Oil

II10-15300-600Oil

I<15<600Oil
TAITmax )

°C(R0 )%(Maturation

1/5-2/6>4300/2-0/6Immature

2/6-2/7430-4400/6-0/65Early mature

2/7-2/9440-4500/65-0/9Peak mature

2/9-3/3450-4700/9-1/35Late mature

<3<470<1/35Post mature

در ابتــدا از نتایــج آنالیــز راک- اول مربــوط بــه نمونه هــای 
یکــی از چاه هــای میــدان نفتــی اهــواز متعلــق بــه 
ــش  ــده اســتفاده شــد. در آزمای ــی و پاب ســازندهای کژدم
ــي  ــن آل ــدار کل کرب ــر مق ــی نظی راک- اول، پارامترهای
)TOC(ا، S1، S2، شــاخص هیــدروژن )HI( و نــوع کــروژن 

ــوط  ــر S1ا)mgHC/g( مرب ــد ]36[. پارامت ــت می آی به دس
بــه هیدروکربــوری اســت کــه زایــش شــده ولــی نتوانســته 
ــرف  ــر S2 ا)mgHC/g( مع ــود. پارامت ــارج ش ــنگ خ از س
مقــدار هیدروکربــوری اســت کــه در اثــر تجزیــه حرارتــي 
ــدروژن نســبت  ــاخص هی ــن، ش ــود. همچنی ــش مي ش زای
اطالعــات   3 جــدول  در  اســت.   )mgHC/g(اS2/TOC

حاصــل از پیرولیــز راک- اول و همچنیــن مــدل آرنیــوس 
ــه شــده اســت. تاریخچــه تدفیــن ســنگ منشــأ ایــن  ارائ
میــدان، مطابــق شــکل 4 ارائــه شــده اســت. بــرای ترســیم 
تاریخچــه تدفیــن، اطالعــات مربــوط بــه ســن هــر ســازند، 
دمــای ســطحي، عمــق رأس ســازند، شــیب زمیــن 

ــه چــاه الزم اســت. ــای ت ــا دم ــي ی گرمای
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جدول 3 نتایج پیرولیز راک- اول برای نمونه های سازندهاي میدان نفتی اهواز

کروژن 
نوع بلوغکیفیتآرنیوس 

کروژن
HIS2 mg HC/g

Rock
S1mg HC/g 

Rock
)%( 
TOC Tmax )˚C) عمق

)m(
نام 
سازند

IIA

GMII3813/475/550/94444362

کژدمی

EMIII, II2809/3621/283/34434382
EMIII, II28917/6028/686/14374404
EMIII, II29413/9020/894/54424420
EMIII, II23910/0026/934/24404440

III

GIIII1512/712/858/14294459

پابده

GIIII1843/553/451/93334478
GIIII, II2084/182/432/04344496
GMIII1894/592/922/44374516
EMIII3259/603/603/04384532

شکل 4 تاریخچه تدفین سنگ منشا در میدان نفتی اهواز به همراه خطوط هم دما

150 125 100 75 50 25
زمان )میلیون سال(

4000

5000

2000

3000)m
ق )

عم

1000



127مطالعات ژئوشیمیایی سنگ های ...

بــرای اســتفاده از ایــن شــکل در مــدل آرنیــوس، معــادل 
حرارتــی عمق هــای مختلــف تعییــن شــده و زمــان 
قرار گیــری هــر ســازند در محدوده هــای دمایــی مختلــف 
ــوان  ــازند، به عن ــه س ــی میان ــم حرارت ــد. رژی ــخص ش مش
پارامتــری بــرای کل ســازند در نظــر گرفتــه شــد. درایــن 
ــای  ــخصات نمونه ه ــایر مش ــج راک- اول و س ــه نتای رابط
ــا اســتفاده  یــک چــاه، نیزمعدل گیــری گردیــد. متعاقبــاً ب
از نمودارهــای آرنیــوس مربــوط بــه هــر کــروژن شــکل 5، 
TTIARR کــروژن هــر ســازند بــه ازای محدوده هــای دمایــی 

تقاطع هــای  نمودارهــای  می آیــد.  به دســت  مختلــف 
ــا  ــا را ب ــر، محــدوده دم ــک از خطــوط قطــری توپ ــر ی ه
خــط زمــان در امتــداد خطــوط محورهــا بــا مقادیــر                                                                                    
TTIARR بیــان می کنــد. در نهایــت جهــت ارزیابــي دقیــق، 

ــی اســتفاده  ــج حاصــل از روش هــای توصیفــی قبل از نتای

ــرای  ــای TTIARR ب ــتفاده از نموداره ــا اس ــپس ب ــد. س ش
ــدول 4  ــق ج ــت مطاب ــل نف ــد تبدی ــروژن، درص ــواع ک ان

ــد. ــت  آم به دس

بحث و بررسی

در ایــن مقالــه کاربــرد روش آرنیــوس بــرای تعییــن 
وضعیــت ســنگ منشــا نشــان داده شــد. ایــن روش دارای 
ــت. در روش  ــن اس ــه روش لوپاتی ــبت ب ــتر نس ــت بیش دق
ــان-  ــای زم ــم نموداره ــرای رس ــدل TTI ب ــن از م لوپاتی
ــردد ]37[.  ــتفاده می گ ــت اس ــد نف ــور تولی ــه  منظ ــا ب دم
ــز داده  ــن تمی ــوس از روش لوپاتی ــه روش آرنی ــرای آنک ب
شــود، وود ]24[ شــاخص زمــان- دمــا را براســاس رابطــه  
ــا از TTI لوپاتیــن ]37[ تمیــز  آرنیــوس، TTIARR نامیــد ت

ــود.  داده ش

جدول 4 پارامترهای مدل آرنیوس برای سنگ منشا سازند کژدمی و پابده در میدان نفتی اهواز

X%∑TTITTI106year نام سازندنوع کروژنعمق سازندمحدوده دمازمان در معرض قرارگیری

1001256/3

0/3640-50833-1/166

IIAکژدمی
363750-601/166-1/500

1503260-701/500-1/833
703/570-80/833-2/166

100012/580-902/166-2/500
00----IIIپابده

]29[ IIA در کروژن نوع TTIARR شکل 5 مثالی از رابطه  بین زمان، دما و

ل(
سا

ن 
لیو

)می
ن 

زما

∑TTIARR



شماره 109، بهمن و اسفند 1398 128

او بــه منظــور مدل ســازی بلــوغ ســنگ منشــأ، رابطــه بیــن 
ــای  ــی از تاریخچه ه ــرای برخ ــان را ب ــا- زم TTIARR و دم

ــا روش  ــود را ب ــپس روش خ ــود. س ــتفاده نم ــن اس تدفی
لوپاتیــن ]37[ مقایســه کــرد و نتیجــه گرفــت کــه روش 
ــی  ــا واکنــش ســریع، ارزیاب ــرای کروژن هــای ب ــن ب لوپاتی
ــن  ــی، تخمی ــاد حرارت ــات زی ــته و در اختالف ــن داش پایی
ــازندهای  ــه س ــن رابط ــدارد. در ای ــبی ن ــی مناس و ارزیاب
ــي  ــأ احتمال ــنگ های منش ــوان س ــده به عن ــی و پاب کژدم
موجــود در میــدان نفتــي اهــواز از لحــاظ کمیــت، کیفیــت 
ــی روش  ــج قبل ــتفاده از نتای ــا اس ــي و ب ــاده آل ــوغ م و بل
ــج  ــت. نتای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــز راک- اول م پیرولی
نشــان مي دهــد کــه کــروژن ســازندهاي کژدمــی و پابــده 
ــب از  ــه ترتی ــه ب ــوع II ،III و III اســت ک ــب از ن ــه ترتی ب
ــی و خشــکی مشــتق شــده اند.  ــی مناطــق دریای ــواد آل م
بــا اســتفاده از مقادیــر اندیــس هیــدروژن )HI( و Tmax نــوع 
هیدروکربــور تولیــدی از نمونه هــای متعلــق بــه ســازندها 
ارزیابــی شــد )جــدول 3(. در ســازند کژدمــی بــا مشــخص 
-90 °C در محدوده دمایــی )IIA( شــدن کــروژن آرنیــوس

40 و در عمقــی معــادل m 2500-833 و زمــان در معرض 
قرارگیــری 91 میلیــون ســال منجــر بــه مقــدار 1256/3 
ــی  TTIARR =∑ در تاریخچــه تدفیــن می شــود. به طــور کل

مطالعــه پتانســیل زایشــی بــه روی ســنگ منشــا کژدمــی 
در یکــی از چاه هــای میــدان اهــواز نشــان می دهــد 
ــده  ــی ش ــره نفت زای ــور وارد پنج ــا مذک ــنگ منش ــه س ک
ــت  ــده اس ــت ش ــه نف ــل ب ــروژن آن تبدی ــاً کل ک و تقریب
)X= 100%(. لــذا، ایــن ســازند از پتانســیل نفت زایــی 
بســیار خــوب برخــوردار بــوده و مقــدار TTI باالیــی دارد. 
ــده  ــی نش ــره نفت  زای ــده وارد پنج ــا پاب ــنگ منش ــا س ام
اســت                   برخــوردار  ضعیفــی  نفت زایــی  پتانســیل  از  و 
ــه  ــور مقایس ــه منظ ــورد ب ــن م )TTI=0  و X=0%(. در ای

تحقیقــات توصیفــی بــا نتایــج عــددی ایــن تحقیــق، نــرخ 
ــرخ  ــادل پتانســیل نفتــی ضعیــف، ن ــا 30 مع ــل 0 ت تبدی
ــرخ  ــب، و ن ــی مناس ــیل نفت ــا پتانس ــا 60 ب ــل 30 ت تبدی
تبدیــل 60 تــا 100 بــا پتانســیل نفت زایــی بســیار خــوب 
ــام  ــات انج ــتای مطالع ــود. در راس ــه می ش ــر گرفت در نظ
ــا  ــده ب ــری ش ــدازه گی ــر Tmax ان ــاس مقادی ــده و براس ش

ــه  ــز راک- اول، ســازند کژدمــی در اوج مرحل روش پیرولی
 TOC زایــش نفــت قــرار دارد. ایــن ســازند از نظــر مقــدار
ــه  ــد، به طوری ک ــان می ده ــوب را نش ــیار خ ــی بس وضعیت
ــازند  ــز می رســد. در س ــه 6/11% نی ــدار آن ب ــر مق حداکث
ــتر  ــازند در بیش ــن س ــه ای ــن ک ــل ای ــز به دلی ــده نی پاب
اعمــاق مختلــف بــه بلــوغ حرارتــی نرســیده اســت )اعمــاق 
m 4496-4459(، لــذا بــه نــدرت در زایــش نفــت شــرکت 
 4516- 4532 m کــرده اســت. بــا ایــن حــال، در اعمــاق
به دلیــل بلــوغ بیشــتر، ســازند مذکــور وارد محــدوده 
بلــوغ  دالیــل   .)4 )جــدول  اســت  شــده  نفت زایــی 
بیشــتر ســازند پابــده در ایــن اعمــاق براســاس مطالعــات 
ــی  ــان حرارت ــود گرادی ــیمیایی و وج ــی، ژئوش زمین شناس
ــتر و در  ــتگی بیش ــتم های شکس ــود سیس ــر وج ــاال، اث ب
نتیجــه انتقــال بهتــر حــرارت اســت ]38[. براســاس 
ــن و  ــه تدفی ــازی تاریخچ ــده از بازس ــت آم ــج به دس نتای
مدل ســازی حرارتــی، مشــخص شــد کــه ســازند کژدمــی 
ــه  ــده، در حالی ک ــی گردی ــره نفت ــاه وارد پنج ــن چ در ای
ســازند پابــده بعلــت رژیــم حرارتــی نامناســب وارد پنجــره 
ــازندهاي  ــان س ــن از می ــت. بنابرای ــده اس ــی نش نفت زای
مذکــور در میــدان نفتــی اهــواز، ســازند کژدمــی به عنــوان 
اصلی تریــن و مؤثرتریــن ســنگ منشــأ ایــن میــدان نفتــی 

ــود. ــی می ش معرف

نتیجه گیری

در ایــن تحقیــق کاربــرد روش ســینتیکی مــدل آرنیــوس 
در ارزیابــی ســنگ های منشــأ واقــع در یکــی از چاه هــای 
میــدان اهــواز مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن راســتا، 
از نتایــج آزمایــش پیرولیــز راک- اول و تاریخچــه تدفیــن 
نمونه هــای ســنگ منشــأ نیــز اســتفاده شــد. نتایــج 
ــن  به دســت آمــده نشــان داد کــه ســازند کژدمــی باالتری
نــرخ تبدیــل را داشــته در حالی کــه ســازند پابــده به دلیــل 
نــرخ تبدیــل بســیار پاییــن، منبــع هیدروکربوری مناســبی 
ــا  ــوس ب ــدل آرنی ــج م ــه، نتای ــن مطالع ــد. در ای نمی باش
ســایر نتایــج به دســت آمــده مقایســه شــد به نحــوی کــه 

نتایــج حاصلــه تــا حــد زیــادی باهــم انطبــاق داشــت. 
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