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مقدمه
براى شناخت و اكتشاف يك منطقه نفت خيز نخست بايد عناصر و 
فرآيندهاى شــكل گيرى هيدروكربورها مطالعه شود. يكى از عناصر 
اصلى شكل گيرى ذخيره هيدروكربورى، سنگى است كه نفت و گاز 
را به وجود آورده و به نام سنگ منشاء شناخته مى  شود. جهت تشخيص 
سنگ منشاء در يك منطقه نفت  خيز، روش  ها و آزمايش هاى مختلفى 
وجود دارد. در ايــن مطالعه از داده  هاى پتروفيزيك، آناليز راك  ايول 
و كروماتوگرافى گازى جهت بررســى نواحى غنى و داراى پتانسيل 
توليد هيدروكربن ســازند كژدمى در ميدان نفتى دارخوين اســتفاده 
شــده است. استفاده از نگارهاى چاه  پيمايى براى ارزيابى سنگ منشاء 
مزيت  هايى نســبت بــه روش  هاى ديگر دارد. از اين رو در ســال  هاى 
اخير در مطالعات مختلف براى بررســى سنگ منشاء از اين نمودارها 
استفاده شده است [1]. داده  هاى نگار در فواصل كم برداشت مى  شود 
در حالى كه آناليز هاى ژئوشــيميايى نياز به نمونه  هاى سنگ به شكل 
خرده و مغزه  هاى حفارى دارد كه در اين حالت فاصله بين خرده  هاى 
حفــارى معموالً بيشــتر از پنج متر بوده اســت. از طرفى مغزه  ها ضمن 
دربر داشــتن هزينه فراوان تنها از فواصل محدودى برداشت مى  شوند. 
هم  چنيــن فاصلــه زياد بيــن نمونه  هــا مى تواند موجب بــروز خطا در 
به دســت آوردن ميانگين مقدار كل ماده آلى ســنگ منشــاء گردد. 
بنابراين ارزيابى پيوســته سنگ منشاء بايد مورد توجه گيرد. زينل  زاده 

و سجاديان در ســال 1388 با استفاده از داده  هاى پتروفيزيك و آناليز 
راك  ايول ناحيه  هايى از سازندهاى سرگلو و گرو را از لحاظ ضخامت 
و مقدار كل ماده آلى، اصلى ترين نواحى ســنگ منشــاء ميدان نفتى 
دارخوين درنظر گرفتند در  حالى  كه ناحيه  هايى از سازندهاى كژدمى 
و نيريز را به عنوان نواحى فرعى ســنگ منشــأ معرفــى كردند [2]. با 
توجه به مقادير زياد مواد آلى در ســازند كژدمى، اين ســازند داراي 
پتانســيل هيدروكربورى مناسبى اســت كه در صورت قرارگيرى در 
شــرايط مناســب مى  تواند از لحاظ بلوغ به عنوان يكــى از مهم  ترين 
ســنگ  هاى منشــاء احتمالى براى نفت ميدان نفتــى آزادگان واقع در 
دشــت آبادان در نظر گرفته شــود [3]. اين مطالعه با هدف مشــخص 
شــدن بخش  هاى غنى ســازند كژدمى به عنوان سنگ منشاء احتمالى 
ميدان نفتى دارخوين و چگونگى قرارگيرى ســازند مذكور نسبت به 

پنجره نفت  زايى انجام شده است.

1- زمين  شناسى و جايگاه ساختارى منطقه مطالعاتى
تاقديس دارخوين در جنوب غرب ايران قرار دارد و در تقســيمات 
زاگرس در دشــت آبادان واقع شــده اســت. امتداد محورى تاقديس 
در جهت شــمال-جنوب كــه با امتــداد تاقديس خــارك موازى و 
با امتــداد چين  خوردگى  هــاى كمربند زاگرس جهت شــمال غرب-
جنوب شــرق مغايــرت دارد، در زمره تاقديس  هايى اســت كه به آنها

مطالعه سازند كژدمى به عنوان سنگ منشاء احتمالى ميدان نفتى دارخوين واقع 
در دشت آبادان با استفاده از داده هاى چاه پيمايى و ژئوشيميايى

در اين مطالعه با استفاده از داده هاى پتروفيزيك و ژئوشيميايى، سازند كژدمى به عنوان سنگ منشاء احتمالى ميدان نفتى دارخوين مورد بررسى قرار 
گرفت. بدين منظور از داده هاى نگارهاى گاما و صوتى استفاده شده كه بر اساس آن بخش هاى غنى از مواد آلى اين سازند مشخص گرديده و با 
داده هاى نرم افزار راك ايول7 حاصل از نمونه هاى سازند مذكور صحت سنجى شد. از لحاظ توان نفت زايى، نمونه ها عمدتاً در محدوده سنگ منشاء 
خوب تا عالى قرار دارند. اين سازند در مدل Easy %Ro (كاليبره شده با داده هاى انعكاس ويترينايت) نشان داد كه در چاه-2 به پنجره نفتى رسيده، 

در حالى كه قسمت زيرين سازند مذكور در چاه- 3 وارد پنجره نفتى شده است. اين موضوع توسط داده هاى كروماتوگرافى گازى نيز تأييد شد.

 الهام ترهنده5، مهراب رشيدى6  مديريت اكتشاف شركت ملى نفت ايرانبهرام عليزاده1، نسيم آزادبخت2، سيد حسين حسينى3، عباس چرچى4  دانشگاه شهيد چمران اهواز

سنگ منشاء، سازند كژدمى، مدل سازى بلوغ حرارتى، ميدان نفتى دارخوين
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 Arabian Trend مى  گويند. ميدان دارخوين در سر ســازند آســمارى 
فاقد بســتگى ساختمانى بوده ولى ابعاد آن در بنگستان و خامى حدود 
25×10 كيلومترمربع اســت. چين  خوردگى تاقديس دارخوين مربوط 
به شكســتگى هاى پى  سنگ است كه احتماالً در فاز Uralian پرمين يا 

قديمى  تر از آن آغاز شده  اند [5].

2- روش مطالعه
نمونه  بــردارى از خرده  هــاى حفارى بــا فواصل كمتــر از 5 متر و 
مغزه  گيرى كارى پرهزينه و زمان  بر اســت. بنابراين خرده  هاى حفارى 
به دســت آمده از چاه هاى نفت معموالً از پيوســتگى قابل  قبولى براى 
مطالعه ويژگى هاى ســنگ منشاء برخوردار نيستند. از طرفى داده  هاى 
پتروفيزيك داراى پيوســتگى هســتند كه در اين مطالعه با اســتفاده از 
نگارهاى پرتو گاما و صوتى بخش  هاى غنى ســازند كژدمى به عنوان 

سنگ منشاء احتمالى ميدان نفتى دارخوين بررسى شده  اند.

2-1- بخش  هاى غنى سازند كژدمى به عنوان سنگ منشاء احتمالى در 
چاه  هاى-2و3 ميدان دارخوين

بر اساس نگارهاى گاما و صوتى و نيز داده  هاى مربوط به آناليز راك  ايول 

نگارهــاى گامــا و صوتى ســازند كژدمــى در چاه-2 ميــدان نفتى    1    
دارخوين و شناسايى بخش  هاى غنى سازند مذكور

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

ِِDT
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GR (CGR)
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Tmax
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TOC
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(mg HC/gr 
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HI
(mg HC/gr 

TOC)

S2
(mg HC/gr 

rock)

S1
(mg HC/gr 

rock)

عمق
شماره چاه(متر)

55/5241/910/024312/68252717/272/7534222

55/6762/15/534301/75202744/321/2134282

72/6744/053/974312/22281453/220/7534402

72/151/995/184321/95121522/982/234502

88/9273/355/44332/75211384/21/234602

53/0229/884/34321/92171452/751/5534832

63/2335/35/974332/7415754/181/7934952

51/1829/464/24332/2131473/250/9535332

92/0186/065/464311/82102044/211/2535533

83/369/626/594351/92481945/451/1435553

66/5674/872/874321/12214820/8735603

71/7854/13/284311/56281682/50/7835723

72/0574/466/124292/25232225/130/9935783

76/4579/97/44322/94181736/21/235853

75/3168/531/864340/841481281/60/2636113

54/89372/394351/02100/512320/3936503

53/3225/32/774351/21531562/250/5236863

70/6519/920/184310/15521390/090/0936953

73/510/957/914343/1211377/520/3937013

78/3954/95/294362/56161385/20/0937313

 1    نتايج حاصل از آناليز راك  ايول- 6 و اشعه گاما و صوتى نمونه  هاى سازند كژدمى در ميدان نفتى دارخوين

مكان نمونه هاى مورد آناليزمكان نمونه هاى آناليز شده
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در چاه-2 ميدان دارخوين قسمت بسيار غنى سنگ منشاء سازند كژدمى 
با خط  چين مشــخص شد. هم  چنين موقعيت نمونه  هاى آناليز شده در دو 

تراك مربوط به الگ گاما و صوتى مشخص شده است (شكل-1).
 ســازند كژدمى در چاه-2 داراى ميانگين اشعه گاماى  API 46 و 

ميانگين زمان عبور امواج صوتى 65 ميكروثانيه بر فوت هستند.
بخش غنى اين ســازند كه با خط  چين مشخص شده داراى ميانگين 
اشعه گاماى API 54 و ميانگين زمان عبور امواج صوتى 72 ميكروثانيه 
بر فوت است (شكل-2). اگرچه بخش مشخص شده تنها بخش غنى 
سازند كژدمى در چاه-3 نيست، اما به علت نبود داده  هاى ژئوشيميايى 

ديگر بخش  ها نمى  توان در اين مورد اظهار نظر كرد.
يكي از مهم  ترين ابزارهاي مورد استفاده در مطالعات ژئوشيميايي، 
دســتگاه راك  ايول اســت كه در مقياسي بسيار وســيع براي اكتشاف 
نفت و گاز در حوزه  هاى رســوبي سراســر جهان مورد اســتفاده قرار 
مى  گيرد [6]. با استفاده از اين دستگاه مي  توان پتانسيل هيدروكربورى 

در مناطــق مختلف يك ميدان نفتي را مــورد ارزيابي قرار داد [7و8]. 
اين دســتگاه اطالعات ارزشــمندي را در خصــوص كل كربن آلي 
(TOC)، نوع ماده آلي، پتانســيل بالقوه و بالفعل، تحول حرارتي ماده 

آلي، رخســاره زيستي منطقه مورد مطالعه، وضعيت محيط نهشتگي از 
لحاظ شــرايط اكســيدان و احيا و هم  چنين مهاجرت هيدروكربور از 

سنگ منشاء ارائه مي  كند [9].

2-2- ارزيابى كميت يا پتانسيل توليد
نمودار S1+S2 در مقابل TOC براى ســازندهاى مطالعه  شــده  نشان 
مى  دهد كه ســازند كژدمى عمدتأ از لحاظ مقدار ماده آلى در دســته 

خوب تا عالى قرار مي گيرد. (شكل-3)
در شــكل-4 نمودار جونز (1987) براى ســازند كژدمى در مـيدان 
دارخوين رسم شـده است. همـان گونــه كــه در شكـــل مشــاهــده 
مــى  شــــود، نــمــــودار جــونــز بــراى ســــازنــد كــژدمــى غالباً 
نشــان  دهنده رخساره C (محيط هايى با سرعت رسوب گذارى متوسط 
در شرايط احيايي) اســت. كه نتايج حاصل از كروماتوگرافى گازى 

نيز تأييدكننده اين مطلب است.
كروماتوگرافى گازى از تكنيك  هايى اســت كه در ژئوشيمى آلى 
بــراى تعيين ويژگى نفت  ها مورد اســتفاده قــرار مى  گيرد. اين روش 
به  طــور كلى به  منظور شناســايى پراكندگــى هيدروكربن  ها و نحوه 
حضــور تركيبات مختلف از جمله آلكان  هاى نرمال، ايزوپرنوئيد  هائى 
مانند پريســتان و فيتان و برخى ديگر از بيوماركرها به كار مى  رود. از 
داده  هاى به دســت آمده از اين روش، مى  توان نوع رخساره آلى، نوع 

نمــودار S1+S2 در مقابل TOC براى ارزيابى مقدار ماده آلى در ســازند   3    
كژدمى [13] 

    4   OI در برابر HI نمودار تعيين رخساره آلي با استفاده از نسبت تغييرات 
سازند كژدمى در ميدان نفتى دارخوين.

A: محيط درياچه  اي به شــدت احيايي، AB: محيط دريايي پيشــرونده 
احيايي، B: محيط  هاي دريايي يا درياچه  اي نسبتاً احيايي، BC: محيط  هاي 
داراي مواد آلي دريايي و قاره  اي و رسوب  گذاري سريع در شرايط نسبتًا 
اكســيدان، C: محيط  هايى با سرعت رســوب  گذارى متوسط در شرايط 
احيايــي، CD: محيط  هاي عميق در مجاورت نقاط كوه  زايى، D: محيط  هاي 

قاره  اي به شدت اكسيدان [11]

 

نگارهاى گاما و صوتى سازند كژدمى در چاه-3 ميدان نفتى دارخوين و   2    
شناسايى بخش  هاى غنى سازند مذكور

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

مكان نمونه هاى مورد آناليز
مكان نمونه هاى مورد آناليز
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كروژن، نوع محيط رســوب  گذارى، بلوغ حرارتى و تأثير پديده  هاى 
زيستى و آب شويى نمونه  ها را مورد مطالعه قرار داد [12].

براســاس نمــودار نســبت Pr/nC17 و Ph/nC18، كــروژن موجود در 
اين ســازند از نوع II با منشــاء دريايى اســت كه در محيطى به نسبت 
احيايى رســوب كرده است. نســبت Pr/Ph به طور معمول در ارزيابى 
پتانســيل اكســيديته يا احيايــى محيط مورد اســتفاده قــرار مى  گيرد. 
مقادير (Pr/Ph>1) بيانگر محيط اكسيدى و مقادير (Pr/Ph<1) بيانگر 
محيط احيايى براى ســنگ منشاء است [16]. با افزايش بلوغ ماده آلى، 
 Ph/nC18 و Pr/nC17 به دليل افزايش توليد تركيبات اشــباع، نسبت  هاى
كاهش پيدا مى  كنند. اما در مقابل، در صورت وجود فعاليت باكتريايى، 
باكترى  ها تمايل به مصرف تركيبات اشباع را دارند و در نتيجه اين نسبت  ها 
افزايش پيــدا مى  كنند. قرارگيرى نمونه در نمــودار Pr/nC17 در مقابل

 Ph/nC18  نيز نشان دهنده مراحل اوليه بلوغ است.

2-3- وضعيت سازند كژدمى در پنجره نفتى
قرارگيرى ســازند كژدمى نســبت بــه پنجره نفتــى در ميدان نفتى 
دارخوين با استفاده از مدل Easy %Ro (بهينه شده با داده  هاى انعكاس 
ويترينايت) بررسى شــد. براى مدل  سازى از نرم  افزار PBM 1.7.0 كه 
توسط پژوهشــگاه شركت نفت ساخته شده استفاده گرديد. داده  هاى 
ورودى از قبيل ليتولوژى، ســّن، عمق رأس سازند  هاى حفارى شده، 

Ph/nC18Pr/nC17Pr/Ph(متر) چاهعمق

0/660/420/963568-35873

 2     داده  هاى حاصل از كروماتوگرافى گازى

نمــودار Pr/nC17 در مقابل Ph/nC18 جهت تعيين نوع و شــرايط محيط   5    
رسوب  گذارى [13]

نمودار تغييرات بلوغ با عمق بر اساس مدل Easy %Ro در چاه  -2 (راست) و چاه-3 (چپ) ميدان نفتى دارخوين  6    
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فرسايش حاصل از ناپيوســتگى  ها و داده  هاى ژئوشيميايى به نرم  افزار 
داده شــدند. در نهايت مدل  هاى ارائه شــده توســط نرم  افزار به وسيله 

داده  هاى انعكاس ويترينايت كاليبره شد.
با توجه به مدل Easy %Ro سازند كژدمى در چاه-2 وارد پنجره نفتى 
شده، در حالى كه قسمت زيرين سازند مذكور در چاه-3 وارد پنجره نفتى 

شده كه داده  هاى كروماتوگرافى گازى نيز مؤيد همين مطلب هستند.

نتيجه  گيرى
نتايج به دســت آمده از آناليز راك  ايول نشــان مى  دهد كه استفاده 
از داده  هاى پتروفيزيك روش مناسبى جهت تفكيك بخش  هاى غنى 

سنگ منشاء اســت و اين روش مى  تواند سبب صرفه  جويى در وقت، 
هزينه و تشخيص بخش  هاى غنى سنگ منشاء باشد.

نمودار جونز براى سازند كژدمى نشان دهنده رخساره C (محيط هايى 
با ســرعت رسوب گذارى متوسط در شــرايط احيايي) است كه نتايج 

حاصل از كروماتوگرافى گازى نيز تأييد كننده اين مطلب است.
نتايج حاصل از مدل  ســازى بــه روش Easy %Ro در چاه-2 ميدان 
نفتى دارخوين نشان داد كه سازند كژدمى در چاه مذكور وارد پنجره 
نفتى شــده اســت. در  حالى  كه قسمت زيرين اين ســازند در چاه -3 
وارد پنجره نفتى شده، كه اين يافته با داده  هاى كروماتوگرافى گازى 

نيز تأييد مى  شود.
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