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مقاالت علمي - پژوهشی

DionisosFlow مدل سازي چينه ای با استفاده از نرم افزار

 شهره ميرزايی *   شركت مهندسی فناوری پتروسار 
علی غبيشاوی   شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب

)IFP فرانسه)گروه BeicipFranlab سيد صادق شكيب   شركت
ابراهيم قزوينی  مديريت پژوهش و فناوری

علم شبیه سازی حوضه رسوبی یکی از علوم جدیدی است که طی چند دهه اخیر پا به دنیای نفت گذاشته است. این علم به منظور اکتشاف هرچه بیشتر هیدروکربن در 
اعماق زمین، مناطق و پارامترهای ناشناخته زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. علم شبیه سازی حوضه رسوبی در مقیاس های متفاوت و با اهداف گوناگون به کار مي رود. 
مدل سازي چینه ای حوضه های رسوبی یکی از شاخه های مدل سازي حوضه رسوبی است که در پاسخ دادن به بیشتر سواالت و ابهامات زمین شناسان نفت موثر است. تعداد 
تله های چینه اِی هیدروکربن در ایران و میزان هیدروکربن موجود در آن ها قابل توجه است اما اکتشاف محل و موقعیت آن ها با مشکالت زیادی همراه است. مدل سازي 
چینه ای می تواند پارامترهای نامطمئنی مانند ستون چینه شناسی، میزان فرسایش، نرخ رسوبگذاری، میزان فرونشستگی حوضه، آرایش تله های چینه ای و... را با دقتی مطلوب 

محاسبه کند. تک تک پارامترهای ذکر شده، تأثیر مستقیم در تولید هیدروکربن و نحوه مهاجرت و به دام افتادن آن در طول زمان زمین شناسی دارد. 

DionisosFlow مدل سازي چینه ای، اکتشاف هیدروکربن، نرم افزار

)shohreh.mirzaie@petrosar-co.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
در این مقاله، آخرین دستاورد هاي عملي شبیه سازی حوضه هاي رسوبي 
م��رور مي ش��ود. در این مورد، ابت��دا پارامترهاي حوضه رس��وبي و عوامل 
رس��وبگذاري مورد بحث قرار گرفته و س��پس، به نرم افزارهاي شبیه سازی 
حوضه و داده هاي مورد نیاز براي استفاده از آن ها پرداخته مي شود. در پایان، 
مراحل شبیه س��ازي یک حوضه رسوبي به طور خالصه ارائه مي گردد. برای 
ایجاد یک مدل حوضه رس��وبی، ابتدا باید تمام��ی پارامترهای موثر و تأثیر 
هرکدام از عوامل را در روند رس��وبگذاری بررس��ی نمود تا بتوان به نتیجه 

قابل قبولی دست پیدا کرد)شکل-1(.

 1- رسوبگذاری و پارامترهای موثر در آن
یک حوضه رس��وبی با الیه هایی که آن را تش��کیل می دهند، مش��خص 
می شود. الیه ها با توجه به نوع رسوبات و سن آن ها از هم متمایز مي گردند. 
الیه های رسوبی با آرایش خاصی در کنار هم قرار می گیرند که این آرایش 
و تغییرات آن، به عوامل متعددی بستگی دارد. در زیر به عوامل تشکیل این 

آرایش ها و عوامل بر هم زدن آن می پردازیم]2[.
توالي یا سکانس ها، ترکیبی از سیستم های رسوبی هستند که از نظر ژنتیکی 
به هم مرتبط بوده و منعکس کننده تغییرات س��طح آب دریا مي باش��ند]1[

)ش��کل-2(. ارتباط بین مرز توالي های رسوبی و تغییرات جهانِی سطح آب 
دریا، اساس و چارچوب زمان-چینه ا ی چینه نگاری سکانسی است. اهمیت 

علم چینه نگاری سکانس��ی در پیش بینی چگونگی پراکندگی رخساره های 
رس��وبی در زمان و مکان، پیش بینی و شناسایی موقعیت قرارگیری سطوح 

1   تصویری از یک حوضه رسوبی و پارامترهای موثر بر آن

2 
 

  

پارامترهاي موثر بر آنو  از يك حوضه رسوبي تصويري- 1شكل   

  

  آن وبگذاري و پارامترهاي موثر دررس - 1 

نوع رسوبات و سن  به با توجه ها اليه .شود مشخص مي ،دنده را تشكيل مي هايي كه آن با اليهيك حوضه رسوبي 
 ،و تغييرات آن اين آرايش گيرند كه كنار هم قرار مي اي رسوبي با آرايش خاصي در . گردند متمايز مياز هم ها  آن

 .[2]پردازيم هم زدن آن مي و عوامل بر ها در زير به عوامل تشكيل اين آرايش. به عوامل متعددي بستگي دارد

 كننده منعكس وبوده كه از نظر ژنتيكي به هم مرتبط  هاي رسوبي هستند تركيبي از سيستم ،ها توالي يا سكانس
سطح آب  هاي رسوبي و تغييرات جهانيِ تواليارتباط بين مرز  ).2-شكل([1]باشند ميسطح آب دريا تغييرات 

بيني  نگاري سكانسي در پيش اهميت علم چينه. استنگاري سكانسي  ي چينه ا چينه-چارچوب زمانو اساس  ،دريا
يت قرارگيري سطوح بيني و شناسايي موقع هاي رسوبي در زمان و مكان، پيش چگونگي پراكندگي رخساره

  .استسنگ  ، سنگ مخزن و پوشءهاي مستعد سنگ منشا شناسي و تعيين موقعيت رخساره چينه

  

 روند رسوبگذاري با توجه به تغييرات سطح دريا  نمايش-2شكل

  :عبارتند ازكند كه  را عوامل گوناگوني كنترل ميسكانس رسوبي يك روند تشكيل رسوبات در 

 .)3-شكل(كه اين فاكتور خود تحت كنترل پارامترهاي ديگر است: 1سوبگذاريقابل رميزان فضاي  - الف
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2   نمایش روند رسوبگذاری با توجه به تغییرات سطح دریا 

2 
 

  

پارامترهاي موثر بر آنو  از يك حوضه رسوبي تصويري- 1شكل   

  

  آن وبگذاري و پارامترهاي موثر دررس - 1 

نوع رسوبات و سن  به با توجه ها اليه .شود مشخص مي ،دنده را تشكيل مي هايي كه آن با اليهيك حوضه رسوبي 
 ،و تغييرات آن اين آرايش گيرند كه كنار هم قرار مي اي رسوبي با آرايش خاصي در . گردند متمايز مياز هم ها  آن

 .[2]پردازيم هم زدن آن مي و عوامل بر ها در زير به عوامل تشكيل اين آرايش. به عوامل متعددي بستگي دارد

 كننده منعكس وبوده كه از نظر ژنتيكي به هم مرتبط  هاي رسوبي هستند تركيبي از سيستم ،ها توالي يا سكانس
سطح آب  هاي رسوبي و تغييرات جهانيِ تواليارتباط بين مرز  ).2-شكل([1]باشند ميسطح آب دريا تغييرات 

بيني  نگاري سكانسي در پيش اهميت علم چينه. استنگاري سكانسي  ي چينه ا چينه-چارچوب زمانو اساس  ،دريا
يت قرارگيري سطوح بيني و شناسايي موقع هاي رسوبي در زمان و مكان، پيش چگونگي پراكندگي رخساره

  .استسنگ  ، سنگ مخزن و پوشءهاي مستعد سنگ منشا شناسي و تعيين موقعيت رخساره چينه

  

 روند رسوبگذاري با توجه به تغييرات سطح دريا  نمايش-2شكل

  :عبارتند ازكند كه  را عوامل گوناگوني كنترل ميسكانس رسوبي يك روند تشكيل رسوبات در 
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چینه شناسی و تعیین موقعیت رخساره های مستعد سنگ منشاء، سنگ مخزن 
و پوش سنگ است.

روند تشکیل رسوبات در یک سکانس رسوبي را عوامل گوناگونی کنترل 
می کند که عبارتند از:

الف- میزان فضای قابل رس��وبگذاري1: که این فاکتور خود تحت کنترل 
پارامترهای دیگر است)شکل-3(.

ب- تغییرات س��طح دریا2: که با افزایش و کاهش آن، عمق رسوباتی که 
ته نشین می شوند، متفاوت خواهد بود.

ج- فرونشس��ت3: با این پدیده، فضای الزم برای تشکیل رسوبات افزایش 
می یابد.

د- باالآمدگی4: با این پدیده، فضای الزم برای تش��کیل رسوبات کاهش 
می یابد.

ه- میزان رسوبگذاری5: که پارامتر اصلی در کنترل این فاکتور، منبع تأمین 
رسوبات6 در حوضه است.

عوام��ل متعددی در نوع و نرخ رس��وبگذاری در یک منطقه موثر اس��ت، 
ازجمله؛ عمق آب، انتقال رسوبات، انرژی موج، فرسایش، زمان رسوبگذاری 
و رس��وبات زیس��تی که در زیر به توضیح مختصری در مورد اثر این عوامل 

می پردازیم:

1-1-عمق آب
در یک س��کانس چینه ای، مقدار، نوع و اندازه رس��وبات با تغییر عمق از 
خشکی به دریا و تغییر عمِق دریا تغییر می کند. به طور کلی رسوبات به چهار 

دسته تقسیم می شوند)شکل-4(:
رس��وبات خشکی7، رس��وبات ساحلی8، رس��وبات ناحیه کم عمق دریا9 و 

رسوبات ناحیه عمیق دریا10

1-2- انتقال رسوبات
عوامل موثر در انتقال رسوبات به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

1-2-1- انتقال رس��وبات با اس��تفاده از نیروی کش��ش زمین11، که به این 
نوع انتقال، انتقال س��اده گفته می ش��ود. دراین حالت، پارامتر اصلی در انتقال 

3   نمایش فضای رسوبگذاری و پارامترهای موثر در آن و منبع تغذیه رسوبات

3 
 

 .شوند، متفاوت خواهد بود نشين مي كه با افزايش و كاهش آن، عمق رسوباتي كه ته: 2تغييرات سطح دريا -ب

 .يابد با اين پديده، فضاي الزم براي تشكيل رسوبات افزايش مي: 3فرونشست -ج

 .يابد پديده، فضاي الزم براي تشكيل رسوبات كاهش ميبا اين : 4باالآمدگي -د

 .در حوضه است 6كه پارامتر اصلي در كنترل اين فاكتور، منبع تأمين رسوبات: 5ميزان رسوبگذاري -ه

  

  

  نمايش فضاي رسوبگذاري و پارامترهاي موثر در آن و منبع تغذيه رسوبات- 3شكل 

  

  

منطقه موثر است، ازجمله؛ عمق آب، انتقال رسوبات، انرژي  عوامل متعددي در نوع و نرخ رسوبگذاري در يك
موج، فرسايش، زمان رسوبگذاري و رسوبات زيستي كه در زير به توضيح مختصري در مورد اثر اين عوامل 

  :پردازيم مي

  عمق آب-1-1

دريا تغيير  اي، مقدار، نوع و اندازه رسوبات با تغيير عمق از خشكي به دريا و تغيير عمقِ در يك سكانس چينه
  ):4-شكل(شوند طور كلي رسوبات به چهار دسته تقسيم مي به. كند مي

 10و رسوبات ناحيه عميق دريا 9عمق دريا ، رسوبات ناحيه كم8، رسوبات ساحلي7رسوبات خشكي

  

4   نیمرخ محیط های رسوبی از مخروط افکنه تا نواحی عمیق دریا

4 
 

 

 هاي رسوبي از مخروط افكنه تا نواحي عميق دريا نيمرخ محيط- 4شكل 

 ل رسوباتانتقا -1-2

 :شوند عوامل موثر در انتقال رسوبات به سه دسته اصلي تقسيم مي

، كه به اين نوع انتقال، انتقال ساده گفته 11انتقال رسوبات با استفاده از نيروي كشش زمين -1- 2- 1
پارامتر اصلي در انتقال رسوبات، نيروي كشش زمين با توجه به شيب منطقه دراين حالت، . شود مي

  .)5- شكل(است
  

  

 انتقال رسوبات با كمك نيروي كشش زمين - 5شكل 

اي است كه در اين  يكي ديگر از عوامل انتقال رسوبات، انتقال با كمك جريان آب رودخانه -2- 2- 1
  ).6- شكل(شود هايي بر اثر انتقال رسوبات توسط جريان آب در حوضه تشكيل مي انتقال كانال

 

 

 بانتقال رسوبات با كمك جريان آ -6شكل 

Slope Failure, 
Turbidites 

5    انتقال رسوبات با كمک نیروی كشش زمین

4 
 

 

 هاي رسوبي از مخروط افكنه تا نواحي عميق دريا نيمرخ محيط- 4شكل 

 ل رسوباتانتقا -1-2

 :شوند عوامل موثر در انتقال رسوبات به سه دسته اصلي تقسيم مي

، كه به اين نوع انتقال، انتقال ساده گفته 11انتقال رسوبات با استفاده از نيروي كشش زمين -1- 2- 1
پارامتر اصلي در انتقال رسوبات، نيروي كشش زمين با توجه به شيب منطقه دراين حالت، . شود مي

  .)5- شكل(است
  

  

 انتقال رسوبات با كمك نيروي كشش زمين - 5شكل 

اي است كه در اين  يكي ديگر از عوامل انتقال رسوبات، انتقال با كمك جريان آب رودخانه -2- 2- 1
  ).6- شكل(شود هايي بر اثر انتقال رسوبات توسط جريان آب در حوضه تشكيل مي انتقال كانال

 

 

 بانتقال رسوبات با كمك جريان آ -6شكل 

Slope Failure, 
Turbidites 

6   انتقال رسوبات با كمک جریان آب

4 
 

 

 هاي رسوبي از مخروط افكنه تا نواحي عميق دريا نيمرخ محيط- 4شكل 

 ل رسوباتانتقا -1-2

 :شوند عوامل موثر در انتقال رسوبات به سه دسته اصلي تقسيم مي

، كه به اين نوع انتقال، انتقال ساده گفته 11انتقال رسوبات با استفاده از نيروي كشش زمين -1- 2- 1
پارامتر اصلي در انتقال رسوبات، نيروي كشش زمين با توجه به شيب منطقه دراين حالت، . شود مي

  .)5- شكل(است
  

  

 انتقال رسوبات با كمك نيروي كشش زمين - 5شكل 

اي است كه در اين  يكي ديگر از عوامل انتقال رسوبات، انتقال با كمك جريان آب رودخانه -2- 2- 1
  ).6- شكل(شود هايي بر اثر انتقال رسوبات توسط جريان آب در حوضه تشكيل مي انتقال كانال

 

 

 بانتقال رسوبات با كمك جريان آ -6شكل 

Slope Failure, 
Turbidites 

Slope Failure7   نمایش

5 
 

صورت ريزشي به  كه باعث فروريختن رسوبات به 12انتقال رسوبات بر اثر افزايش شيب حوضه -3- 2- 1
 ).7-شكل(شود درون حوضه مي

  

 

 Slope Failureنمايش- 7شكل 

سنگ كه توسط جريان آب منتقل  انتقال رسوبات بر اثر عبور رسوبات دانه درشت مانند قلوه -4- 2- 1
 13شود مي

صورت افقي و عمود بر انتقال  كه اين انتقال اغلب اوقات به 14ت در كنار ساحلانتقال رسوبا -5- 2- 1
 ).8-شكل(رسوبات به سمت كف درياست

 

 

 نحوه انتقال رسوبات در كنار ساحل- 8شكل 

  انرژي موج -1-3
اين . رسوبگذاري منطقه استنيروي امواج آب نيز يكي از عوامل موثر در انتقال رسوبات و تغيير در روند 

عامل در نزديكي ساحل اثر بسيار زيادي در تغيير روند رسوبگذاري دارد و با افزايش فاصله از ساحل و 
  .شود افزايش عمق آب دريا، اثر آن كاهش يافته، نحوه تأثير آن بر روند رسوبگذاري متفاوت مي

 فرسايش -1-4

 ،اين فرايند. شود ش عمق آب باعث فرسايش رسوبات ميزدگي رسوبات از سطح دريا بر اثر كاه بيرون
  .كند عكس رسوبگذاري عمل مي

  زمان رسوبگذاري -1-5

8   نحوه انتقال رسوبات در كنار ساحل

5 
 

صورت ريزشي به  كه باعث فروريختن رسوبات به 12انتقال رسوبات بر اثر افزايش شيب حوضه -3- 2- 1
 ).7-شكل(شود درون حوضه مي

  

 

 Slope Failureنمايش- 7شكل 

سنگ كه توسط جريان آب منتقل  انتقال رسوبات بر اثر عبور رسوبات دانه درشت مانند قلوه -4- 2- 1
 13شود مي

صورت افقي و عمود بر انتقال  كه اين انتقال اغلب اوقات به 14ت در كنار ساحلانتقال رسوبا -5- 2- 1
 ).8-شكل(رسوبات به سمت كف درياست

 

 

 نحوه انتقال رسوبات در كنار ساحل- 8شكل 

  انرژي موج -1-3
اين . رسوبگذاري منطقه استنيروي امواج آب نيز يكي از عوامل موثر در انتقال رسوبات و تغيير در روند 

عامل در نزديكي ساحل اثر بسيار زيادي در تغيير روند رسوبگذاري دارد و با افزايش فاصله از ساحل و 
  .شود افزايش عمق آب دريا، اثر آن كاهش يافته، نحوه تأثير آن بر روند رسوبگذاري متفاوت مي

 فرسايش -1-4

 ،اين فرايند. شود ش عمق آب باعث فرسايش رسوبات ميزدگي رسوبات از سطح دريا بر اثر كاه بيرون
  .كند عكس رسوبگذاري عمل مي

  زمان رسوبگذاري -1-5
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رسوبات، نیروی کشش زمین با توجه به شیب منطقه است)شکل-5(.
1-2-2- یکی دیگر از عوامل انتقال رسوبات، انتقال با کمک جریان آب 
رودخانه ای اس��ت که در این انتقال، کانال هایی بر اثر انتقال رسوبات توسط 

جریان آب در حوضه تشکیل می شود)شکل-6(.
1-2-3- انتقال رسوبات بر اثر افزایش شیب حوضه12 که باعث فروریختن 

رسوبات به صورت ریزشی به درون حوضه می شود)شکل-7(.
1-2-4- انتقال رسوبات بر اثر عبور رسوبات دانه درشت مانند قلوه سنگ 

که توسط جریان آب منتقل می شود13.
1-2-5- انتقال رس��وبات در کنار س��احل14 که این انتق��ال اغلب اوقات 

به صورت افقی و عمود بر انتقال رسوبات به سمت کف دریاست)شکل-8(.

1-3- انرژی موج
نیروی امواج آب نیز یکی از عوامل موثر در انتقال رسوبات و تغییر در روند 
رس��وبگذاری منطقه اس��ت. این عامل در نزدیکی ساحل اثر بسیار زیادی در 
تغییر روند رسوبگذاری دارد و با افزایش فاصله از ساحل و افزایش عمق آب 
دریا، اثر آن کاهش یافته، نحوه تأثیر آن بر روند رسوبگذاری متفاوت می شود.

1-4- فرسايش
بیرون زدگی رسوبات از سطح دریا بر اثر کاهش عمق آب باعث فرسایش 

رسوبات می شود. این فرایند، عکس رسوبگذاری عمل می کند.

1-5- زمان رسوبگذاری
با افزایش زمان، میزان رسوبگذاری افزایش می یابد. 

1-6- رسوبات زيستی)برای مثال كربنات ها(
این نوع رسوبات به مقدار زیاد روند رسوبگذاری را تغییر می دهند. به طور 
مثال، مرگ دس��ت جمعی مرجان ها و رس��وبگذاری پیکر آهکی آنان، تأثیر 

شایاني در روند طبیعی رسوبگذاری منطقه دارد.

Dionisos 2- مدل سازي حوضه رسوبی با استفاده از نرم افزار
همانگونه که در باال ذکر ش��د، یکی از روش های بررس��ی نقاط مبهم 
یک حوضه رسوبی، مدل سازی آن اس��ت. برای مدل سازی حوضه، باید 
تمامی پارامترهای ذکر ش��ده، در مدل لحاظ ش��ده تا م��دل مورد نظر به 
 ،3D(واقعی��ت نزدیک تر گردد. با این روش می توان یک مدل س��ه بعدی
ب��ا فرمت عددی( از حوضه، در ط��ول زمان)4D( با در نظر گرفتن تمامی 
پدیده های زمین شناس��ی)تکتونیک، فرونشس��ت، فرس��ایش...( را مورد 
مطالعه قرار داد. جهت رس��یدن به یک مدل چینه ای و رسوبی با دقت باال 
بای��د مدل، با اطالعات لرزه ای و نموداره��ای چاه ها و رخنمو ن ها کالیبره 
ش��ود. یک حوضه رسوبی با دو سیس��تم تخریبی و کربناته و یا ترکیبی از 
این دو، مدل س��ازی می شود. در سیستم تخریبی، نوع، اندازه و نحوه انتقال 
رسوبات مالک مدل س��ازی حوضه است، در حالی که در سیستم کربناته، 
می��زان تولی��د کربنات ها و ن��وع آن ها در نق��اط مختلِف حوض��ه، مبنای 

رسوبگذاری است.
مدل س��ازی حوضه رسوبی همیشه موردتوجه ش��رکت های تحقیقاتی از 
جمله شرکت IFP بوده است. در راستای این نیاز، شرکت IFP با همکاری 
ش��رکت BeicipFranlab در یک کنسرس��یوم ب��زرگ نفتی با حضور و 
 Pemex )Mexico(, BHP )Australia(, NOC :مشارکت شرکت هایی مانند
Libiya(, ONGC )India(, PetroBras, Total France( و ش��رکت مل��ی 

نفت ایران)NIOC( وبا توجه به نیاز ش��رکت های نفتی و زمین شناسان مناطق 
مختلف، نرم افزاری را طراحی کرده است که بتواند تمامی موارد پیش گفته 

را در برگیرد.
DionisosFlow )Diffusive Oriented Normal and Inverse 

Simulation of Sedimentation(

این نرم افزار می تواند روابط پیچیده تغذیه، تجمع و انتقال رس��وبات را در 
طول زمان زمین شناسی محاسبه و به تصویر بکشد. 

شبیه سازی با استفاده از این نرم افزار در نقاط مختلف دنیا نتایج قابل توجه و 
با دقت باالیی را نشان داده است.

)Initial Paleo Bathymetry(9   نمونه ای از نقشه عمق دیرینه اولیه

7 
 

  خالصه طور مراحل كار به -2-2

  .سازي در اين نرم افزار متفاوت است مراحل شبيه ،بسته به اينكه سيستم مورد مطالعه تخريبي يا كربناته باشد

 15سيستم تخريبي -2-1- 2

 ).9- شكل(تهيه نقشه عمق ديرينه اوليه •

  

 
  )Initial Paleo Bathymetry(اي از نقشه عمق ديرينه اوليه نمونه - 9شكل 

 

 ).10-شكل( 17هاي ضخامت در هر اليه با استفاده از نقشه 16نشين شده محاسبه حجم رسوبات ته •

 

 
  

 تخميني از ضخامت اليه -10شكل 

 

 ).11-شكل(ال رسوباتقو نحوه انت18 ءمشخص كردن موقعيت و شرايط منشا •

 
 و محل قرار گرفتن آن)Source(شمايي از منبع تشكيل رسوبات -11شكل 
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10    تخمینی از ضخامت الیه

7 
 

  خالصه طور مراحل كار به -2-2

  .سازي در اين نرم افزار متفاوت است مراحل شبيه ،بسته به اينكه سيستم مورد مطالعه تخريبي يا كربناته باشد

 15سيستم تخريبي -2-1- 2

 ).9- شكل(تهيه نقشه عمق ديرينه اوليه •

  

 
  )Initial Paleo Bathymetry(اي از نقشه عمق ديرينه اوليه نمونه - 9شكل 

 

 ).10-شكل( 17هاي ضخامت در هر اليه با استفاده از نقشه 16نشين شده محاسبه حجم رسوبات ته •

 

 
  

 تخميني از ضخامت اليه -10شكل 

 

 ).11-شكل(ال رسوباتقو نحوه انت18 ءمشخص كردن موقعيت و شرايط منشا •

 
 و محل قرار گرفتن آن)Source(شمايي از منبع تشكيل رسوبات -11شكل 
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es 
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2-1- اطالعات قابل استفاده برای شبيه سازی حوضه
این اطالعات عبارتند از: اطالعات عمقی ژئوفیزیکی )2D,3D(، نمودارهای 

چاه ها وتطابق آن ها با یکدیگر و اطالعات رخنمون های صحرایی.

2-2- مراحل كار به طور خالصه
بسته به اینکه سیستم مورد مطالعه تخریبی یا کربناته باشد، مراحل شبیه سازی 

در این نرم افزار متفاوت است.

2-2-1- سيستم تخريبی15
 تهیه نقشه عمق دیرینه اولیه)شکل-9(.

 محاس��به حجم رس��وبات ته نش��ین ش��ده16 در هر الیه با اس��تفاده از 

نقشه های ضخامت17 )شکل-10(.
انتق��ال  نح��وه  منش��اء 18و   مش��خص ک��ردن موقعی��ت و ش��رایط 

رسوبات)شکل-11(.
 کالیب��ره کردن م��دل با نم��ودار Eustasy حوضه مورد بررس��ی و 
ضریب انتش��ار رس��وبات در حوضه و دیگر اطالعات مشاهده شده مانند 

اطالعات چاه ها، رخنمون ها و اطالعات لرزه ای)شکل-12(.

2-2-2- سيستم كربناته
 تهیه نقشه عمق سنجی دیرینه.

 محاس��به حجم رس��وبات ته نش��ین ش��ده19 در هر الیه با اس��تفاده از 
نقشه های ضخامت.

Eustasy12   كالیبره كردن مدل با كمک نمودار

8 
 

ضريب انتشار رسوبات در حوضه و ديگر  حوضه مورد بررسي و Eustasy كاليبره كردن مدل با نمودار •
 ).12- شكل(اي ها و اطالعات لرزه ها، رخنمون اطالعات مشاهده شده مانند اطالعات چاه

  

 
 Eustasyكاليبره كردن مدل با كمك نمودار -12شكل 

 

 سيستم كربناته -2-2- 2

 .سنجي ديرينه تهيه نقشه عمق •
 .هاي ضخامت در هر اليه با استفاده از نقشه 19نشين شده محاسبه حجم رسوبات ته •
ين محاسبه مقدار توليد كربنات براي هر نوع سنگ يا رخساره و تعيين اثر عوامل محيطي روي ا •

 ).13-شكل(توليد

 
  ها در مقابل عمق نموداري از ميزان توليد كربنات - 13شكل

 
ها،  ، عوامل محيطي و اطالعات مشاهده شده در چاه Eustasyكاليبره كردن مدل با استفاده از  •

 )14- شكل(اي و لرزه ها رخنمون

  
  

 ودكاليبره كردن مدل با اطالعات موج -14شكل 

Production rate 

Bathymetry 

14    كالیبره كردن مدل با اطالعات موجود

8 
 

ضريب انتشار رسوبات در حوضه و ديگر  حوضه مورد بررسي و Eustasy كاليبره كردن مدل با نمودار •
 ).12- شكل(اي ها و اطالعات لرزه ها، رخنمون اطالعات مشاهده شده مانند اطالعات چاه

  

 
 Eustasyكاليبره كردن مدل با كمك نمودار -12شكل 

 

 سيستم كربناته -2-2- 2

 .سنجي ديرينه تهيه نقشه عمق •
 .هاي ضخامت در هر اليه با استفاده از نقشه 19نشين شده محاسبه حجم رسوبات ته •
ين محاسبه مقدار توليد كربنات براي هر نوع سنگ يا رخساره و تعيين اثر عوامل محيطي روي ا •

 ).13-شكل(توليد

 
  ها در مقابل عمق نموداري از ميزان توليد كربنات - 13شكل

 
ها،  ، عوامل محيطي و اطالعات مشاهده شده در چاه Eustasyكاليبره كردن مدل با استفاده از  •

 )14- شكل(اي و لرزه ها رخنمون

  
  

 ودكاليبره كردن مدل با اطالعات موج -14شكل 

Production rate 

Bathymetry 

13   نموداری از میزان تولید كربنات ها در مقابل عمق

8 
 

ضريب انتشار رسوبات در حوضه و ديگر  حوضه مورد بررسي و Eustasy كاليبره كردن مدل با نمودار •
 ).12- شكل(اي ها و اطالعات لرزه ها، رخنمون اطالعات مشاهده شده مانند اطالعات چاه

  

 
 Eustasyكاليبره كردن مدل با كمك نمودار -12شكل 

 

 سيستم كربناته -2-2- 2

 .سنجي ديرينه تهيه نقشه عمق •
 .هاي ضخامت در هر اليه با استفاده از نقشه 19نشين شده محاسبه حجم رسوبات ته •
ين محاسبه مقدار توليد كربنات براي هر نوع سنگ يا رخساره و تعيين اثر عوامل محيطي روي ا •

 ).13-شكل(توليد

 
  ها در مقابل عمق نموداري از ميزان توليد كربنات - 13شكل

 
ها،  ، عوامل محيطي و اطالعات مشاهده شده در چاه Eustasyكاليبره كردن مدل با استفاده از  •

 )14- شكل(اي و لرزه ها رخنمون

  
  

 ودكاليبره كردن مدل با اطالعات موج -14شكل 

Production rate 

Bathymetry 

Prodoction rate

Bathymetry

11  شمایی از منبع تشکیل رسوبات)Source(و محل قرار گرفتن آن

7 
 

  خالصه طورمراحل كار به -2-2

  سازي در اين نرم افزار متفاوت است.مراحل شبيه ،بسته به اينكه سيستم مورد مطالعه تخريبي يا كربناته باشد

 15سيستم تخريبي -2-1- 2

9- تهيه نقشه عمق ديرينه اوليه(شكل.( 
  

 
  )Initial Paleo Bathymetryاي از نقشه عمق ديرينه اوليه(نمونه - 9شكل 

 

10-(شكل 17هاي ضخامتدر هر اليه با استفاده از نقشه 16نشين شدهمحاسبه حجم رسوبات ته.( 
 

 
  

تخميني از ضخامت اليه -10شكل 
 

11-ال رسوبات(شكلقو نحوه انت18ءمشخص كردن موقعيت و شرايط منشا.( 

 
 

)و محل قرار گرفتن آنSourceشمايي از منبع تشكيل رسوبات( -11شكل 
 

IInniittiiaall PPaalleeoo bbaatthhyymmeettrryy
((EExx:: 116655MMyy))
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 محاس��به مقدار تولید کربنات برای هر نوع سنگ یا رخساره و تعیین 
اثر عوامل محیطی روی این تولید)شکل-13(.

کالیب��ره ک��ردن مدل ب��ا اس��تفاده از Eustasy ، عوام��ل محیطی و 
اطالعات مشاهده شده در چاه ها، رخنمون ها و لرزه ای)شکل-14(

3- مدل س�ازي حوض�ه درون پالتفرم�ی س�روک و تاقدي�س بنگس�تان با 
Dionisos 4.1استفاده از نرم افزار

یکی از نواحی که توس��ط نرم افزار Dionisos شبیه س��ازی ش��ده و به 
نتایج قابل قبولی رس��یده است، حوضه درون پالتفرمی سروک و تاقدیس 
 ،Dionisos بنگس��تان می باش��د. قبل از بررس��ی این مدل در نرم اف��زار
دراینجا خالصه ای از تاریخچه زمین شناس��ی منطقه ارائه مي شود؛ در این 
مقاله، حوضه رس��وبی از زمان س��نومانین تا س��انتونین و تأثیر باالآمدگی 
بنگس��تان بر آن بررس��ی مي ش��ود. در حوضه مورد مطالعه، پنج سکانس 
زمین شناس��ی مورد مطالعه ق��رار گرفته و به ترتی��ب از A تا E نامگذاري 

شده است.

)Intrashelf Basin( A-C  3-1- سكانس های 
در ای��ن مح��دوده زمان��ي، تاقدی��س بنگس��تان درحاش��یه حوض��ه 
درون پالتفرمی و میدان پارسی درون بخش عمیق حوضه درون پالتفرمی 
قرار داشته است)ش��کل- 15(. وجود حوضه درون پالتفرمی سروک20 از 
دیر باز مورد توجه محققان مختلف بوده است. بسیاري از محققان به وجود 
رخساره های الیگوستژین دار احاطه شده توسط رخساره ای رودیستی و یا 

الگونی اشاره کرده اند.

3-2- سكانس D– آغاز تشكيل باالآمدگی بنگستان
آغاز تشکیل باالآمدگی کوه بنگستان از مرز زیرین این سکانس آغاز شده 
است)شکل-16(. مرز زیرین این سکانس با کارستی شدن و کانال مشخص 
می شود. در نتیجه ي این باالآمدگی، یک فرینجینگ پالتفرم بسیار پر انرژی 

تشکیل شده است]5[.
در مورد عامل تشکیل باالآمدگی های موجود در کرتاسه زاگرس، عوامل 
مختلفی ذکر ش��ده اس��ت؛ در مورد باالآمدگی های فارس، عامل گنبدهای 
نمکی]6[ و در مورد باالآمدگی های بنگس��تان، فعالیت گسل های پی سنگ 

پیشنهاد شده است]1[.

3-3- سكانس E و پالتفرم كنياسين- سانتونين
مرز زیرین این س��کانس باگس��ترش بوکسیت، اکس��ید آهن در شمال 
کوه بنگستان و گسترش رخس��اره های آب شیرین مشخص در جنوب آن 
مشخص می شود. این ناپیوستگی، معادل ناپیوستگی میانه تورونین در صفحه 

15    نقشه جغرافیای قدیمه سنومانین

9 
 

 Dionisos 4.1افزار و تاقديس بنگستان با استفاده از نرم سروك يحوضه درون پالتفرمسازي  مدل - 3

حوضه درون  ،قبولي رسيده است سازي شده و به نتايج قابل شبيه Dionisosافزار  يكي از نواحي كه توسط نرم
اي  خالصهدراينجا  ،Dionisosافزار  قبل از بررسي اين مدل در نرم .باشد پالتفرمي سروك و تاقديس بنگستان مي

 ريثأو ت نيتا سانتون نياز زمان سنومان يحوضه رسوبدر اين مقاله، شود؛  ارائه ميشناسي منطقه  از تاريخچه زمين
شناسي مورد مطالعه قرار  پنج سكانس زمين ،در حوضه مورد مطالعه .شود مي يبررسبر آن بنگستان  يباالآمدگ
  .شده است امگذارين Eتا  Aترتيب از  به وگرفته 

  )A-C)Intrashelf Basinهاي  سكانس -3-1

بخش عميق  ميدان پارسي درون وپالتفرمي  تاقديس بنگستان درحاشيه حوضه درون در اين محدوده زماني،
باز مورد توجه  رياز د 20سروك يحوضه درون پالتفرم وجود). 15 - شكل(داشته است پالتفرمي قرار ونحوضه در

دار احاطه شده توسط  اليگوستژين يها وجود رخساره ن بهابسياري از محقق .ختلف بوده استم نامحقق
 .اند اشاره كرده يالگون ايو  يستيرود يا رخساره

 

  

  نيسنومان مهيقد ياينقشه جغراف - 15شكل

  

  بنگستان يباالآمدگ لآغاز تشكي –Dسكانس  -3-2

 نيا نيريمرز ز. )16-شكل(سكانس آغاز شده است نيا نيريكوه بنگستان از مرز ز يباالآمدگ ليتشك آغاز
پر  اريپالتفرم بس نگينجيفر كي ،يباالآمدگ نياي  جهيدر نت. شود يشدن و كانال مشخص م يسكانس با كارست

16     شمایی ازجغرافیای قدیمه در زمان تشکیل سکانسD  ]3[  .[6]شده است ليتشك يانرژ

10 
 

در مورد  ؛ذكر شده است يعوامل مختلف ،موجود در كرتاسه زاگرس يها يباالآمدگ ليمورد عامل تشك در
سنگ  يپ يها گسل تيفعال ،بنگستان يها يو در مورد باالآمدگ [7]ينمك يعامل گنبدها ،فارس يها يباالآمدگ

  .[1]شده است شنهاديپ

  

 D  [3]در زمان تشكيل سكانس مهيقد يايجغرافشمايي از ‐16شكل 

  نيسانتون - نياسيو پالتفرم كن Eسكانس  -3-3

آب  يها گسترش رخساره ودر شمال كوه بنگستان آهن  دياكس ت،يسكانس باگسترش بوكس نيا نيريز مرز
 يدر صفحه عرب نيرونوت انهيم يوستگيمعادل ناپ ،يوستگيناپ نيا. شود يم در جنوب آن مشخص مشخص نيريش

با  الميا -مرز پالتفرم سورگاه ،نيپس از ا. در برگرفته است يرا در محدوده صفحه عرب يا و مناطق گسترده بوده
 .)17- شكل(متفاوت شكل گرفته است امالًك تيوضع

 

  E  [3]سكانسدر زمان تشكيل  مهيقد يايجغرافشمايي از -17شكل 

 

 

  Dionisos4.1پالتفرمي سروك با استفاده از نرم افزار سازي حوضه درون مدل -3-4

]3[  E17     شمایی از جغرافیای قدیمه در زمان تشکیل سکانس

10 
 

در مورد  ؛ذكر شده است يعوامل مختلف ،موجود در كرتاسه زاگرس يها يباالآمدگ ليمورد عامل تشك در
سنگ  يپ يها گسل تيفعال ،بنگستان يها يو در مورد باالآمدگ [7]ينمك يعامل گنبدها ،فارس يها يباالآمدگ

  .[1]شده است شنهاديپ

  

 D  [3]در زمان تشكيل سكانس مهيقد يايجغرافشمايي از ‐16شكل 

  نيسانتون - نياسيو پالتفرم كن Eسكانس  -3-3

آب  يها گسترش رخساره ودر شمال كوه بنگستان آهن  دياكس ت،يسكانس باگسترش بوكس نيا نيريز مرز
 يدر صفحه عرب نيرونوت انهيم يوستگيمعادل ناپ ،يوستگيناپ نيا. شود يم در جنوب آن مشخص مشخص نيريش

با  الميا -مرز پالتفرم سورگاه ،نيپس از ا. در برگرفته است يرا در محدوده صفحه عرب يا و مناطق گسترده بوده
 .)17- شكل(متفاوت شكل گرفته است امالًك تيوضع

 

  E  [3]سكانسدر زمان تشكيل  مهيقد يايجغرافشمايي از -17شكل 

 

 

  Dionisos4.1پالتفرمي سروك با استفاده از نرم افزار سازي حوضه درون مدل -3-4
18    نقشه عمق ســنجی اولیه مدل حوضه درون پالتفرمی سروك)نرم افزار

)Dionisos

11 
 

 .رگيردرا در ب نيتا سانتون نيسنومانسازي طوري تعيين شده كه فاصله زماني  محدوده سن مدل ،در اين مطالعه
هاي فوق را در بر داشته  نظر طوري در نظر گرفته شده كه تمامي سكانس عرض منطقه مورد همچنين طول و

  :استهاي زير  هاي كربناته منطقه با نام اين مدل بر پايه رخساره .باشد

Pelagic, Shale, Oligosteginind, Rudist, Benthic-foraminfer, Echinoids, Chara  

متر تغيير  110و  40بستري با شيب آرام انتخاب شده كه حدود عمق بين  21اوليه اين مدل سنجي نقشه عمق
  ).18-شكل(كند مي

  

 )Dionisosافزار نرم(سنجي اوليه مدل حوضه درون پالتفرمي سروك نقشه عمق -18شكل 

  

  فركانس توليد -3-4-1

توليد كربنات تابعي از زمان، عمق آب  ،تهدر يك سيستم كربنا. در اين مدل از سيستم كربناته استفاده شده است
نشده و اثر زمان در  توجه به عميق بودن منطقه، اثر انرژي موج در اين مدل منظور با. باشد و انرژي موج مي

  ).19-شكل(صورت زير در نظر گرفته شده است ها به فركانس توليد با توجه به نوع رسوبات و زمان تشكيل آن

  
  بنات درطول زمان رسوبگذاري نرخ توليد كر -19شكل 
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عرب��ی بوده و مناطق گس��ترده ای را در محدوده صفح��ه عربی در برگرفته 
اس��ت. پس از این، مرز پالتفرم س��ورگاه- ایالم با وضعیت کاماًل متفاوت 

شکل گرفته است)شکل-17(.

3-4- مدل س�ازی حوض�ه درون پالتفرمی س�روک با اس�تفاده از ن�رم افزار
Dionisos4.1

در این مطالعه، محدوده سن مدل سازی طوری تعیین شده که فاصله زمانی 
سنومانین تا س��انتونین را در برگیرد. همچنین طول و عرض منطقه مورد نظر 
طوری در نظر گرفته ش��ده که تمامی سکانس های فوق را در بر داشته باشد. 

این مدل بر پایه رخساره هاي کربناته منطقه با نام های زیر است:
Pelagic, Shale, Oligosteginind, Rudist, Benthic-
foraminfer, Echinoids, Chara

نقشه عمق س��نجی اولیه این مدل21 بستری با ش��یب آرام انتخاب شده که 
حدود عمق بین 40 و 110 متر تغییر می کند)شکل-18(.

3-4-1- فركانس توليد
در این مدل از سیستم کربناته استفاده شده است. در یک سیستم کربناته، تولید 
کربنات تابعی از زمان، عمق آب و انرژی موج می باش��د. با توجه به عمیق بودن 

19    نرخ تولید كربنات درطول زمان رسوبگذاری 

11 
 

 .رگيردرا در ب نيتا سانتون نيسنومانسازي طوري تعيين شده كه فاصله زماني  محدوده سن مدل ،در اين مطالعه
هاي فوق را در بر داشته  نظر طوري در نظر گرفته شده كه تمامي سكانس عرض منطقه مورد همچنين طول و

  :استهاي زير  هاي كربناته منطقه با نام اين مدل بر پايه رخساره .باشد

Pelagic, Shale, Oligosteginind, Rudist, Benthic-foraminfer, Echinoids, Chara  

متر تغيير  110و  40بستري با شيب آرام انتخاب شده كه حدود عمق بين  21اوليه اين مدل سنجي نقشه عمق
  ).18-شكل(كند مي

  

 )Dionisosافزار نرم(سنجي اوليه مدل حوضه درون پالتفرمي سروك نقشه عمق -18شكل 

  

  فركانس توليد -3-4-1

توليد كربنات تابعي از زمان، عمق آب  ،تهدر يك سيستم كربنا. در اين مدل از سيستم كربناته استفاده شده است
نشده و اثر زمان در  توجه به عميق بودن منطقه، اثر انرژي موج در اين مدل منظور با. باشد و انرژي موج مي

  ).19-شكل(صورت زير در نظر گرفته شده است ها به فركانس توليد با توجه به نوع رسوبات و زمان تشكيل آن

  
  بنات درطول زمان رسوبگذاري نرخ توليد كر -19شكل 

  

20     نرخ تولید كربنات درمقابل عمق آب 

12 
 

ها موثر است، عمق توليد  همانگونه كه در باال نيز عنوان شد، يكي از عواملي كه در نرخ رسوبگذاري كربنات
 20- مطابق با شكلهاي تعيين شده، نرخ توليد  با توجه به عمق تشكيل انواع كربنات در مدل،. باشد رسوبات مي

  .است گرديدهمشخص 

  

  
  توليد كربنات درمقابل عمق آب  نرخ -20شكل 

  

  انتقال رسوبات -3-4-2

با . گونه كه در باال نيز عنوان شد، پارامترهاي متفاوتي در انتقال رسوبات در يك حوضه رسوبي موثر است همان
در  .استيكي ازعوامل موثر در انتقال رسوبات  Slope Failureنظر و نوع رسوبات، پارامتر  توجه به منطقه مورد

  ).21-شكل(باشد ماگزيمم مقدار اين پارامتر مي Slope Failureبراي پارامتر  1000مقدار  Dionisosم افزار نر

  

  
  براي ليتولوژي هاي متفاوت مدل Slope Failureميزان  -21شكل 
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24     روند رشد كربنات های متفاوت در حوضه سروك

14 
 

 

  سازي شده نمودار تغييرات سطح دريا در مدل شبيه -23شكل 

توان اين مقادير را با  كه از اين مدل مي استنرخ رسوبگذاري و فرسايش  ،يكي از ابهامات اساسي منطقه •
 .با دقتي مطلوب در طول زمان استخراج كرد

 .هستند كه بيشتر رسوبات الگوني شدهمحيط رسوبگذاري به سمت شمال كم عمق  ،نظر حوضه مورددر  •
 .را نشان مي دهد خوبيسازي تطابق  اين موارد با نتايج شبيه

روند رشد اين كربنات در . دهد ها را نشان مي روديست ها و فرها، اليگوستژينيمقادير فرامين ،24-شكل  •
 .شود وضوح مشاهده مي طول زمان در اين مدل به

 . دده نتايج مذكور تا حد زيادي با اطالعات چاه تطابق نشان مي

  

  هاي متفاوت در حوضه سروك روند رشد كربنات -24شكل 

ها محاصره  ها با رسوبات اليگوستژين محدوده فرامينيفرها و روديست ،نشان داده شده 24-شكل درهمانگونه 
 ،ها در يك سيستم هيدروكربوري و نقش هركدام از اين كربنات شده است كه با توجه به خصوصيات پتروفيزيكي

  .دانستحتمل م رادر منطقه ن وجود يك سيستم هيدروكربوري توا مي

با استفاده از ميزان  ،جهت تعيين مقدار خطا .استخطا همراه از با درصدي  سازي حوضه رسوبي معموالً مدل
به حداقل رساندن مقدار  ،و در نهايت نظر بر روي نتايج مورد ، تعيين حساسيت پارامترهاخطاي اطالعات ورودي

21     میزان Slope Failure برای لیتولوژی های متفاوت مدل

12 
 

ها موثر است، عمق توليد  همانگونه كه در باال نيز عنوان شد، يكي از عواملي كه در نرخ رسوبگذاري كربنات
 20- مطابق با شكلهاي تعيين شده، نرخ توليد  با توجه به عمق تشكيل انواع كربنات در مدل،. باشد رسوبات مي

  .است گرديدهمشخص 

  

  
  توليد كربنات درمقابل عمق آب  نرخ -20شكل 

  

  انتقال رسوبات -3-4-2

با . گونه كه در باال نيز عنوان شد، پارامترهاي متفاوتي در انتقال رسوبات در يك حوضه رسوبي موثر است همان
در  .استيكي ازعوامل موثر در انتقال رسوبات  Slope Failureنظر و نوع رسوبات، پارامتر  توجه به منطقه مورد

  ).21-شكل(باشد ماگزيمم مقدار اين پارامتر مي Slope Failureبراي پارامتر  1000مقدار  Dionisosم افزار نر

  

  
  براي ليتولوژي هاي متفاوت مدل Slope Failureميزان  -21شكل 

  

22     نتایج عمق سنجی حوضه سروك و باال آمدگی بنگستان

13 
 

  پالتفرمي سروك سازي حوضه درون نتايج شبيه -3-4-3

  

 

   گستانو باالآمدگي بن سروك حوضه سنجي عمقنتايج  -22شكل 

 

تاقديس . دهد نشان مي نيتا سانتون نيسنومانمحدوده زماني  سنجي حوضه سروك را در ، نتايج عمق22-شكل
توان ابهامات و سواالت مربوط به  با استفاده از نتايج اين مدل مي. باشد آمدگي بنگستان مي رنگ همان باال آبي

  :ازجمله .منطقه را مورد بررسي قرار داد

يك درجه يا زير اين مقدار بايد باشد كه نتايج  در اين منطقه، شيب پالتفرم تقريباً: طقهشيب پالتفرم من •
 .كند يد ميأيسازي، اين مقدار را ت شبيه

خچه يبا تاررا تطابق خوبي  ،اين نمودار :در طول زمانيا تغييرات سطح دريا  22نمودار ايستازي •
 .)23-شكل( دهد شناسي منطقه نشان مي زمين

23      نمودار تغییرات سطح دریا در مدل شبیه سازی شده

14 
 

 

  سازي شده نمودار تغييرات سطح دريا در مدل شبيه -23شكل 

توان اين مقادير را با  كه از اين مدل مي استنرخ رسوبگذاري و فرسايش  ،يكي از ابهامات اساسي منطقه •
 .با دقتي مطلوب در طول زمان استخراج كرد

 .هستند كه بيشتر رسوبات الگوني شدهمحيط رسوبگذاري به سمت شمال كم عمق  ،نظر حوضه مورددر  •
 .را نشان مي دهد خوبيسازي تطابق  اين موارد با نتايج شبيه

روند رشد اين كربنات در . دهد ها را نشان مي روديست ها و فرها، اليگوستژينيمقادير فرامين ،24-شكل  •
 .شود وضوح مشاهده مي طول زمان در اين مدل به

 . دده نتايج مذكور تا حد زيادي با اطالعات چاه تطابق نشان مي

  

  هاي متفاوت در حوضه سروك روند رشد كربنات -24شكل 

ها محاصره  ها با رسوبات اليگوستژين محدوده فرامينيفرها و روديست ،نشان داده شده 24-شكل درهمانگونه 
 ،ها در يك سيستم هيدروكربوري و نقش هركدام از اين كربنات شده است كه با توجه به خصوصيات پتروفيزيكي

  .دانستحتمل م رادر منطقه ن وجود يك سيستم هيدروكربوري توا مي

با استفاده از ميزان  ،جهت تعيين مقدار خطا .استخطا همراه از با درصدي  سازي حوضه رسوبي معموالً مدل
به حداقل رساندن مقدار  ،و در نهايت نظر بر روي نتايج مورد ، تعيين حساسيت پارامترهاخطاي اطالعات ورودي

Eustasy
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منطقه، اثر انرژی موج در این مدل منظور نشده و اثر زمان در فرکانس تولید با توجه 
به نوع رسوبات و زمان تشکیل آن ها مطابق یا شکل-19 در نظر گرفته شده است.

همانگونه که در باال نیز عنوان ش��د، یکی از عواملی که در نرخ رسوبگذاری 
کربنات ها موثر اس��ت، عمق تولید رس��وبات می باشد. در مدل، با توجه به عمق 
تشکیل انواع کربنات های تعیین ش��ده، نرخ تولید مطابق با شکل-20 مشخص 

گردیده است.

3-4-2- انتقال رسوبات
با توجه به منطقه مورد نظر و نوع رس��وبات، پارامت��ر Slope Failure یکی 
ازعوامل موثر در انتقال رسوبات است. در نرم افزار Dionisos مقدار 1000 برای 

پارامتر Slope Failure ماگزیمم مقدار این پارامتر می باشد)شکل-21(.

3-4-3- نتايج شبيه سازی حوضه درون پالتفرمی سروک
ش��کل-22، نتایج عمق سنجی حوضه سروک را در محدوده زمانی سنومانین 
تا سانتونین نشان می دهد. تاقدیس آبی رنگ همان باال آمدگی بنگستان می باشد. 
با اس��تفاده از نتایج این مدل می توان ابهامات و سواالت مربوط به منطقه را مورد 

بررسی قرار داد. ازجمله:
 شیب پالتفرم منطقه: در این منطقه، شیب پالتفرم تقریباً یک درجه یا زیر این 

مقدار باید باشد که نتایج شبیه سازی، این مقدار را تأیید می کند.
 نمودار ایستازی22 یا تغییرات سطح دریا در طول زمان: این نمودار، تطابق خوبی 

را با تاریخچه زمین شناسی منطقه نشان می دهد )شکل-23(.
 یکی از ابهامات اساسی منطقه، نرخ رسوبگذاری و فرسایش است که از این 

مدل می توان این مقادیر را با با دقتی مطلوب در طول زمان استخراج کرد.
 در حوضه مورد نظر، محیط رسوبگذاری به سمت شمال کم عمق شده که بیشتر 
رسوبات الگونی هستند. این موارد با نتایج شبیه سازی تطابق خوبی را نشان می دهد.

 شکل-24، مقادیر فرامینیفرها، الیگوستژین ها و رودیست ها را نشان می دهد. 
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       پا نویس ها
1. Accommodation space
2. Eustasy
3. Subsidence
4. Uplift
5. Sedimentation
6. Sediment Supply

7. Continental deposits
8. Shoreface deposits
9. Upper offshore deposits
10. Lower offshore deposits
11. Gravity
12. Slope Failure

13. DebrisFlow
14. Nearshore Process
15. Clastic
16. Sediments volume
17. Thickness maps
18. Source

19.Sediments volume
20. SarvakIntershelf Basin
21. Initial Bathymetry
22. Eustasy
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روند رشد این کربنات در طول زمان در این مدل به وضوح مشاهده می شود.
نتایج مذکور تا حد زیادی با اطالعات چاه تطابق نشان می دهد. 

همانگونه در ش��کل-24 نشان داده شده، محدوده فرامینیفرها و رودیست ها با 
رسوبات الیگوستژین ها محاصره شده است که با توجه به خصوصیات پتروفیزیکی 
و نقش هرکدام از این کربنات ها در یک سیستم هیدروکربوری، می توان وجود 

یک سیستم هیدروکربوری در منطقه را محتمل دانست.
مدل سازی حوضه رسوبی معموالً با درصدی از خطا همراه است. جهت تعیین 
مقدار خطا، با استفاده از میزان خطای اطالعات ورودی، تعیین حساسیت پارامترها 
بر روی نتایج مورد نظر و در نهایت، به حداقل رساندن مقدار خطا، نرم افزاری با 
نام Cougar توس��ط مرکز تحقیقاتیIFP و BeicipFranlab تهیه و تحت پروژه 
Temis++ در اختیار اعضای کنسرسیم از جمله شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته 

اس��ت. این نرم افزار با استفاده از محاسبات آماری روی پارامترهای ورودی و اثر 
آن ها روی نتایج، میزان خطای مدل را به حداقل می رساند.

نتيجه گيری
حوضه درون پالتفرمی س��روک و تاقدیس بنگستان یکی از ناحیه هایي است 
که از لحاظ روند رسوبگذاری و رشد کربنات ها در محدوده زمانی سنومانین تا 
سانتونین در نرم افزار Dionisos مدل سازي شده است. به نظر می رسد رخساره 
رودیستی خصوصیت مخزنی خوبی را نشان می دهد. در حالی که این رخساره با 
رخساره الیگوستژین ها که از لحاظ مخزنی کیفیت خوبی را نشان نمی دهد، احاطه 
شده است. با توجه به اینکه سازند سروک در این ناحیه خصوصیات سنگ مادر 

را دارد، می توان با استفاده از نتایج مدل سازي از وجود یک سیستم هیدروکربوری 
با اجزای مختلف آن خبر داد. البته به منظور تأیید این گفته و اقتصادی بودن این 
سیس��تم هیدروکربوری از لحاظ حجم هیدروکربور نیاز اس��ت منطقه از لحاظ 

اطالعات چاهی، تولیدی و... مورد بررسی قرار گیرد.
به طورکلی نتایج شبیه سازی چینه ای یک حوضه رسوبی عبارت است از:

 تحوالت حوضه در طول زمان
 تعیین هندسه حوضه و روند تغییرات آن در طول زمان زمین شناسی

 فرایند رسوبگذاری در طول زمان
 تعیین روند چینه شناسی حوضه 

 تخمینی از میزان فرسایش در منطقه
 نحوه توزیع و طبیعت سنگ مادر

 تعیین رخساره های مخزنی و نحوه آرایش آن ها
 توزیع پوش سنگ و پیشروی آن

 تخمینی از روند تغییر فشار در منطقه
 تهیه نقشه های اطالعات سنگ شناسی و رخساره ای

ب��ا کمک این نرم افزار می توان عالوه بر مطالعات چین��ه ای، حوضه را از دید 
هیدروکربنی و در نهایت اکتش��افی مورد بررسی قرار داد. الزم به ذکر است که 
 )DionisosFlow( این مقاله بر اس��اس آخرین نسخه نرم افزار مدل س��از چینه ای
نگارش ش��ده، ولی مدل سازی چینه ای انجام شده در این مقاله، مربوط به نسخه 
قبلی نرم افزار، یعنی نرم افزارDionisos  4.1 می باشد، که از لحاظ مفهومی و علمی 

تفاوتی با نسخه فعلی ندارد.


