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یـکرتاسه:
مدلسازی دوبعدی حوضه و سیستم نفتی ترشیار 
مثالی از فروافتادگی دزفول
اشکان ملکی ،دانشگاه سمنان محمدحسین صابری* ،سید علی معلمی ،محمد حسن جزایری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

تولید هیدروکربن از س��نگ منش��ا حاصل فرآیندهای فیزیکی و ش��یمیایی اس��ت .مدل سازی سیستم
هیدروکربنی ابزار قدرتمندی جهت شبیه سازی این فرآیندها بوده که از یک تا سه بعدی را شامل می شود.
بر اس��اس مطالعات گذشته ،مهم ترین س��نگ های منشا در فروافتادگی دزفولشمالی سازندهای سرگلو،
گرو ،کژدمی و پابده هس��تند .این مطالعه بهمنظور ارزیابی و تکامل سیستم های هیدروکربنی با استفاده
از روش مدل سازی یک بعدی دو حلقه چاه و مدل سازی دو بعدی یک مقطع (شمالشرقیـجنوبغربی)
در فروافتادگی دزفولشمالی مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج مدل سازی نشان داد که سازند پابده بهدلیل
عمق تدفین اندک به پختگی و بلوغ الزم برای تولید هیدروکربن نرسیده است و سازندهای سرگلو و گرو
تقریبا در کلیه مدل ها حداکثر پختگی را تجربه کرده اند .این دو س��نگ منش��ا در حال حاضر در پنجره
گازی قرار دارند .با توجه به زمان کوهزایی زاگرس ،سازند کژدمی یکی از موثرترین سنگ های منشا در
شارژشدگی میادین منطقه است که در پنجره نفتی قرار دارد و میزان پختگی آن از شرق به غرب منطقه
فروافتادگی دزفول کاهش می یابد.
با توجه به اينكه منطقه فروافتادگی دزفول داراي تكتونيك آرامي بوده و نوس��انات عمقي زيادي در اين
منطقه مش��هود نیس��ت ،در مقطع مذکور نيز تغييرات زيادي در بلوغ سازندهاي منشا نبوده است .نتایج
مدل مهاجرت حاکی از آن اس��ت که نش��ت از س��ازند کژدمی فقط از محل تاقدیس ها اتفاق می افتد و
فش��ار پوش سنگی کژدمی مانع از عبور هیدروکربنها در خارج از محدوده تاقدیس ها شده است .اتصال
سیستم های نفتی کرتاسه پیشین و میانی فقط در محل میادین بهدلیل ژئومتری و بعضا حضور گسل ها
رخ میدهد و جداش��دگی این دو سیس��تم توس��ط س��ازند کژدمی اتفاق می افتد .این مقطع مهاجرت
هیدروکربن را در مخازن زیر کژدمی با شدت نسبتا زیاد بهسمت دشت آبادان نشان می دهد.
مقدمه

عدم دسترسی به اطالعات مناطق حفاری نشده موجب شد تا بسیاری
از شرکت های نفتی بهسمت اس��تفاده از روش های غیرمستقیم برای
ارزیابی و اکتش��اف نف��ت بروند .ایران نیز بهعن��وان یکی از بزرگترین
کشورهای تولیدکننده نفت از این قاعده مستثنی نبوده و در سال های
اخیر پیش��رفت های چش��مگیری در این زمینه بهانجام رسانده است.
شبیه س��ازی سیس��تم هیدروکربنی یکی از روشهای غیرمستقیم در
ارزیابی پتانسیل اکتشافی یک منطقه است.
هر شبیه س��ازی عددی بر اس��اس مدل مفهومی پایه گذاری می شود.
اولین گام در مدل سازی ،تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه است.
ابزار مدل س��ازی بهطور گس��ترده ای در کارهای اکتشاف هیدروکربور
اس��تفاده می ش��ود و می توان��د در درک بهتر سیس��تم های نفتی در
منطق��ه و روابط متقابل از ذخایر هیدروکربن کمک کند[ ]1این مدل
فرآیندهای پایه زمین شناس��ی (رس��وب گذاری ،عدم رس��وب گذاری

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه98/10/03 :
تاریخ ارسال به د   اور98/10/09 :
تاریخ پذیرش د   اور99/01/18 :

واژگان کلید ی:
مدلس��ازی یک بع��دی ،مدلس��ازی دو
بعدی ،فروافتادگی دزفول ،س��نگ منش��ا،
مهاجرت.

و فرس��ایش) را در ط��ول تکامل یک حوضه ش��رح می دهد و مبنای
مدل سازی عددی را ایجاد می کند]2[.
مدل سازی حوضه رسوبی با استفاده از روش های مدل سازی یک ،دو و
سه بعدی انجام می شود .در این مطالعه از روش مدل سازی یک و دو
بعدی اس��تفاده شده است .در مدلسازی یک بعدی ،فرآیند نفت زایی
از س��نگ منشا در یک بعد شبیه س��ازی می شود و عمدتا از داده های
چاه اس��تفاده می شود ]3[.مدل سازی دو بعدی (در یک مقطع) برای
بازس��ازی تولید نفت و یا گاز از س��نگ های منشا ،مهاجرت و انباشت
و تاریخچه فش��ار س��ازند اس��تفاده می شود .ابزار مدل س��ازی بهطور
گسترده ای در کارهای اکتش��اف نفت استفاده می شود و می تواند در
درک بهتر سیس��تم های نفت��ی در منطقه و رواب��ط متقابل از ذخایر
هیدروکربن کمک کند .بازس��ازي تاريخچه تدفین ،نمايش گرافيکي
تغييرات قائم افقهاي چينهاي در يک حوضه رس��وبي است که معرف
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تاريخچ��ه فرونشس��ت و باالآمدگ��ي حوضه در زمان رس��وب گذاری (شمال شرقیـجنوبغربی) که بهلحاظ ویژگی های ساختمانی شناخته
افقها و بعد از آن ،تاريخچه رس��وبي و فرس��ايشیافتگی س��ازندها و شده باشد ،مدل دو بعدی ساخته شد .در این مطالعه برای شبیه سازی
وقوع ناپیوس��تگی ها ميباشد .بازس��ازي تاريخچه تدفین ،روشي موثر فرآیندهای مذکور از نرمافزار شبیه ساز اوپن فلو 1استفاده شد.
براي تعيي��ن زمان زايش هيدروکربن و چگونگي توزيع آن درون يک
حوضهي رس��وبي يا سيس��تم نفتي اس��ت .هدف اصلي از بهکارگيري  -2زمینشناسی منطقه مورد مطالعه
اي��ن روش شبيهس��ازي پديدههاي منجر به تش��کيل نفتخام و گير کمربند چین خوردهـرانده زاگرس ،بخشی از کمربند آلپـهیمالیاست
افتادن آن (مانند :رس��وب گذاري ،انتقال حرارت ،زايش هيدروکربور ،که نتیجه باز و س��پس بسته شدن اقیانوس نئوتتیس میان دو صفحه
بيرونراندگي و مهاجرت) ،یافتن نفت و گاز ،ارزيابي اهداف اکتش��افي عربی و ایران اس��ت]5-6[.بسته ش��دن اقیانوس نئوتتیس درکرتاسه
پس��ین اتفاق افتاده اس��ت ]7[.ای��ن کمربند به طول ح��دود 2هزار
و کاهش خطرپذيري عمليات است]4 [.
منطقه مورد مطالعه در کمربند چین خوردهـرانده زاگرس و زیرناحیهي کیلومتر و روند شمال باخترـجنوب خاور از کوه های تاروس در ترکیه
ساختاری دزفول شمالی واقع شده است .دزفول شمالی بهوسعت حدود ش��روع شده و تمامی نواحی شمالـش��مال خاور عراق و جنوب باختر
60ه��زار کیلومتر مربع بس��یاری از میدان های ب��زرگ نفتی را در خود ای��ران را در ب��ر می گیرد و در نهایت تا ش��مال تنگه هرمز ادامه دارد.
جای داده اس��ت .هدف از این مطالعه بررس��ی فرآین��د هیدروکربن ها ،تاریخچه زمینشناس��ی آن شامل دورههای طوالنیمدت فرونشست و
وضعی��ت دمای��ی ،پختگی و مس��یرهای مهاج��رت س��ازندهای پابده ،رسوبگذاری است که همراه با دورههای کوتاهمدت باالآمدگی و عدم
کژدمی ،گرو و س��رگلو با اس��تفاده از مدل سازی یک و دو بعدی است .رسوب گذاری میباشد]8[.
جه��ت انجام این شبیه س��ازی ابتدا با اس��تفاده از داده ه��ای دو حلقه منطق��ه مورد مطالعه از نظر زمین س��اختی در بخ��ش میانی کمربند
چاه مدل س��ازی یک بعدی انجام ش��د ،س��پس بهمنظور تعیین مسیر کوهزایی آلپـهیمالیا ،کمربند چین-خوردهـرانده زاگرس ،زیر ناحیه
مهاجرت و روند تغیی��رات پارامترهای مختلف ،در یک مقطع انتخابی س��اختاری فروافتادگ��ی دزفول و در زیر حوضه دزفول ش��مالی واقع
است(.شکل)1
کمربند چین خوردهـرانده زاگرس توس��ط ساختارهای مایل نسبت به
امتداد مح��ور چین خوردگی ها از جمله گس��لهای کازرون و باالرود
ب��ه پهنه های فارس ،لرس��تان و ایذه تقس��یم می ش��ود .فروافتادگی
دزف��ول در ایران و فروبار کرکوک در عراق دو فروافتادگی ناحیه ای یا
تورفتگی[ ]9هستند که در جنوب باختر کمربند چین خورده زاگرس
قرار گرفته اند .فروافتادگی دزفول بیشتر معرف یک سیمای توپوگرافی
اس��ت ولی بهصورت کلی تر به ناحیه ای از زاگرس اطالق می شود که
س��ازندهای قدیمی تر از میوسن دارای رخنمون اندکی هستند .فروبار
دزفول توسط پهنه های گسلی باالرود در شمال باختر و گسل پیشانی
کوهس��تان در شمال از نواحی لرس��تان و ایذه و همچنین به واسطه
گس��ل کازرون در خ��اور و جنوب خاوری از ناحیه س��اختاری فارس
 1موقعیت فروافتادگی دزفولشمالی در کمربند زاگرس[ ]14
جدا می شود(.ش��کل )2مرز دشت آبادان و دزفول توسط تاقدیس های
مالیمی با روند شمالی باختریـجنوب خاوری از هم تفکیک می شوند.
ناحیه س��اختاری فروافتادگی دزفول توس��ط ادامه روند گسل ایذه و
روند بلندای هندیجان به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود.
سن فروبار دزفول جوان تر از رسوب گذاری کربنات های اواخر الیگوسن
و اوایل میوس��ن (سازند آسماری) بوده و در واقع یک حوضه در حال
فرونش��ینی با س��ن اواسط میوس��ن تا عهد حاضر برای رسوب گذاری
 2پهنههای گسلی زاگرس و جدایش قسمتهای مختلف آن []15
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در این مطالعه دو میدان نفتی  Aو  Bمورد مطالعه قرار گرفته است.
می��دان نفتی  Aدر جنوبغربی ایران واقع ش��ده اس��ت .این میدان
تاقدیسی بهطول  67و عرض  6کیلومتر مربع می باشد و در حال حاضر
ظرفیت تولید نفت خام این می��دان بهطور میانگین معادل ۸۰۰هزار
بش��که در روز و میزان تولی��د گاز آن (گاز همراه نف��ت) بیش از ۱۳
میلیون مترمکعب در روز اس��ت .میدان نفتی  Bیکی از میادین نفتی
ایران اس��ت که در قس��مت جنوبغربی کمربند چین خورده زاگرس
در مح��دوده فروافتادگی دزفول قرار دارد .ظرفیت تولید نفتخام این
میدان بهطور متوسط معادل ۱۰۰هزار بشکه در روز است.
سازندهای سرگلو (ژوراس��یک میانی) ،گرو (کرتاسه پایینی) ،کژدمی
(آلبین) و س��ازند پابده در ائوسنـالیگوس��ن در حوض��ه فروافتادگی
دزفول مهم ترین کاندیداهای س��نگ منش��ا هس��تند .شکل 3ستون
چینه شناسی جنوبغرب ایران را نشان می دهد.

نهش��ته های نوع موالسی بهشمار می آید ]10[.ضخیمشدگی رسوبات
در فروافتادگ��ی دزفول ،ی��ک بخش مقاوم را تش��کیل داده که باعث
کاهش ناگهانی نرخ کوتاه ش��دگی فروافتادگی دزفول نس��بت به پهنه
ایذه می ش��ود ]11[.در این ناحیه تبخیری های میوس��ن ،پوش سنگ
مناس��بی را تش��کیل داده و بهعنوان سطح جدایش نیز عمل می کند.
تغییرات ضخامت ناگهانی در سازند گچساران در این ناحیه در ارتباط
با چین خوردگی ،گسل خوردگی و دیاپیریسم ،همزمان با رسوب گذاری
و بعد از آن است .فرسایش مناطق مرتفع اطراف ،بهویژه محدوده ایذه
در ش��مال خاور ،رسوب بیشتری را فراهم کرده است که این امر منجر
به تشکیل ضخیم ترین توالی رسوبی در فروافتادگی دزفول شده است.
کربنات های س��ازند آسماری ،گروه بنگس��تان و خامی باالیی در این
فروافتادگی ،مهمترین مخازن هیدروکربنی را تشکیل می دهند.
دزفول ش��مالی از مهم ترین نواحی اکتش��اف و تولی��د هیدروکربن در
ایران و جهان است،بهطوريكهدرناحیه فروافتادگيدزفول حدود 60
ميداننفتي وجود دارد.برخي ازاين ميدان ها مانند اهواز ،گچس��اران  -3ارزیاب�ی تاریخچه تدفین و حرارتی با اس�تفاده از نرمافزار شبیهس�از
وبيبيحکيم��ه،ميدان هاي فوقعظيم هس��تند .از جمله ميدان هاي Open Flow
بهمنظور ترس��یم تاریخچه تدفین و حرارتی در چاه های مورد مطالعه
نفتي عظيمناحيه عبارتنداز :تنگو ورگسفيد]12-13[.

 3چینهشناسی فروافتادگی دزفول [ ]16

 4ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻌﻜﺎس وﻳﺘﺮﻳﻨﺎﻳﺖ (راست) و دما (چپ) ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﻦ
دادههای اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل (انعکاس ویترینایت) در چاه A
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اطالع��ات ورودی ب��ه نرمافزار ش��امل داده های زمینشناس��ی (نوع بيشترين عمق حفاري را داش��ته باشند تا بتوان بهترين محاسبات را
لیتولوژی ،مرز و ضخامت الیههای مختلف و ،)...دادههای ژئوشیمیایی ،در مورد سنگ هاي منشا عميق تر داشته باشيم.
ش��رایط مرزی ،عمق آب ،نام و مختصات چاه ،عمق حفاری و ...است.
س��ن رس��وب گذاری هر یك از س��ازندها از پالئوالگ ه��ا و اطالعات  -3-1-1مدلسازی یک بعدی چاه A
میکروپالئونتول��وژی اس��تخراجش��ده اس��ت .ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ نمودارهای حفاری چاه  Aبا رسیدن به عمق 5058متری در سازند فهلیان به سن
تاریخچه تدفین ،ﺳﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل و ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي آن ﻋﻤﻖ کرتاس��ه زیرین خاتمه یافته است .برای دستیابی به نتایج دقیق تر در
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .همچنين داده هاي مربوط به دماي چاه و تخلخل مدل سازی ،با قرار دادن الیه های فرضی ،چاه تا راس پی سنگ امتداد
نيز از گزارش هاي پتروفيزيكي و اليه آزمايي چاه برداشت شده است .داده شده است .داده های ژئوشیمیایی چاه ،شامل داده های راک اول و
 TOCسازندهای پابده ،کژدمی ،گرو و سرگلو است(.جدول)1
(گزارشات مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران)
کالیبراس��یون ،یک انطباق بهینه بین پارامترهای اندازهگیری ش��ده و
 -3-1مدلسازی یک بعدی
مدل برقرار میس��ازد و برای مدلس��ازی موثر ،نقش کلیدی دارد .در
در اين مطالعه ،در 2چاه اكتش��افي حفاري شده در ميدان هاي ناحیه چاه  Aتطابق خيلي خوبي بين داده هاي (دما و  )Roمحاسبه شده و
دزفولش��مالی ،مدل س��ازي حوضه اي يك بعدي انجام ش��د .چاه ها اندازه گيري شده بهدست آمده است كه نشاندهنده صحت محاسبات
بهگونه ای انتخاب شده اند تا روند بلوغ و توليد هیدروکربن و همچنين انجام ش��ده در مدل س��ازي است .بر اس��اس این داده ها و با توجه به
مدل های مختلف تس��ت ش��ده ،جریان حرارتی حوضه 2که با دمای
 1دادههای ژئوشیمیایی چاه A
فعلی چاه 3بیشترین تطابق را دارد بهطور ثابت  246 mw⁄mدر نظر
TOC
نوع کروژن
سازند منشا
گرفته شده است(.شکل)4
1/3
II
پابده
نمودار تاریخچه تدفین در شکل 5نشان داده شده است .قدیمی ترین
3
II
کژدمی
رسوبات مشاهده شده در چاه  Aمربوط به بخش زیرین سازند فهلیان
5
II
گرو
با ضخامت حدود  240متر اس��ت که طی  134تا  140میلیون سال
II-S
سرگلو
5/5
قبل رس��وب گذاری کرده و پ��س از یک وقفه رس��وبی بخش باالیی
سازند فهلیان به ضخامت حدود  150متر تا  132/5میلیون سال قبل
نهشته شده است .بعد از آن تا حدود  94میلیون سال پیش ضخامتی
در ح��دود  1382متر ش��امل س��ازندهای گدوان ،داری��ان کژدمی و
س��روک رس��وب گذاری کرده اند .در زم��ان تورونین با فعال ش��دن
حوضه زاگرس و باال آمدن محدوده مورد مطالعه ،نهش��ته های سازند
س��روک با س��ن تورونین تحت تاثیر فرس��ایش قرار گرفته که مقدار
این فرس��ایش با انجام تطابق های ناحیه ای و روش های غیرمستقیم
(تغییرات مقادیر انعکاس ویترینایت و تخلخل) حدود  80متر تخمین
 5نمودار تاریخچه تدفین به همراه مدل حرارتی (انعکاس ویترینایت) در چاه A
زده ش��د .از زمان کنیاسین تا ماستریشین ،نهشته های سازند الفان،
ایالم و گورپی ب��ا ضخامت  340متر بدونوقفه و در یک روند عمیق
ش��ونده نهشته شده اند .سازندهای آسماری ،پابده ،گچساران ،میشان
و آغاجاری در دوران س��وم با ضخامت  3148متر نهشته شده اند که
نرخ رسوب گذاری در زمان آغاجاری شدید شده است ،بهطوریکه در
مدت تقریبا  11میلیون سال ،حدود 2هزار متر رسوب گذاری صورت
گرفته اس��ت .از حدود  3میلیون س��ال پیش با تش��دید فعالیت های
تکتونیک��ی مرب��وط به کوهزای��ی زاگ��رس ،محدوده م��ورد مطالعه
 6نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند پابده در چاه A
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پیش به انعکاس ویترینایت 0/58درصد رسیده و در حال حاضر دارای
انعکاس ویترینایت 0/64درصد اس��ت ک��ه در اوایل پنجره تولید نفت
قرار دارد .انتقال مواد آلی به هیدروکربن (نرخ تبدیل) در این س��ازند
در حال حاضر کمتر از  8/1درصد بوده و لذا تولید هیدروکربن توسط
این سنگ منشا بسیار ناچیز بوده است.

تحتتاثیر فرس��ایش قرار گرفته که مقدار این فرسایش در محل چاه
 Aب��ا اس��تفاده از بازتابنده های ل��رزه ای در راس س��ازند آغاجاری و
همچنین با بهکارگیری تغییرات انعکاس ویترینایت ،حدود  700متر
تخمین زده شد.
در ش��کل های 6تا  9نمودار زمانی پارامترهای مختلف س��نگ منشا
ش��امل انع��کاس ویترینایت ،میزان خ��روج هیدروکربنهای س��بک
(  ،)C -Cمیزان خروج هیدروکربنهای مایع (  ) Cو نرخ تبدیل برای سازند کژدمی
6+
1
5
س��نگ های منش��ا احتمالی در ناحیه مورد مطالعه (سازندهای پابده ،این سازند براساس نمودار شکل ،7در اواخر ائوسن و حدود  34میلیون
س��ال پیش به انعکاس ویترینایت 0/57درصد رسیده و در حال حاضر
کژدمی ،گرو وسرگلو) آورده شده است.
دارای انعکاس ویترینایت 0/97درصد است که در اواسط پنجره نفتی
قرار دارد .نرخ تبدیل مواد آلی به هیدروکربن در این بخش از سازند از
سازند پابده
این سازند بر اساس نمودار شکل ،6در پلیوسن و حدود  4میلیون سال حدود  60میلیون سال قبل شروع و در حدود  8میلیون سال پیش از مرز
25درصد گذشته است .در حال حاضر نرخ تبدیل بخش باالیی سازند
کژدمی 65درصد اس��ت .میزان هیدروکربن ه��ای مایع ( ) C6+و گازی
( )C1-C5خارج ش��ده از این س��ازند در زمان کنونی بهترتیب به حدود
 15000kg/m2و  1700kg/m2رسیده است.
سازند گرو
 7نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند کژدمی در چاه A

 8نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند گرو در چاه A

سازند گرو از نظر خصوصیات ژئوشیمیایی به دو بخش زیرین و باالیی
تقسیم شده اس��ت .بخش زیرین به ضخامت تقریبی  40متر بهلحاظ
خصوصیات س��نگ منش��ا از کیفیت باالتری نس��بت به بخش باالیی
برخوردار اس��ت و بهعنوان سنگ منش��ا اصلی در نظر گرفته می شود.
بر اس��اس نمودار شکل ،8بخش زیرین سازند گرو در کرتاسه باالیی و
حدود  94میلیون سال پیش به انعکاس ویترینایت 0/55درصد رسیده
و شروع به تولید هیدروکربن كرده است .در حال حاضر بخش زیرین
سازند گرو دارای انعکاس 1/4درصد بوده و در پنجره تولید گاز تر قرار
دارد .نرخ تبدیل مواد آلی به هیدروکربن در این بخش از سازند گرو از
حدود  100میلیون سال قبل شروع و در حدود  45میلیون سال پیش
از مرز 25درصد گذشته است .در حال حاضر نرخ تبدیل بخش پایینی
سازند گرو بیش از 90درصد است .میزان هیدروکربن های مایع () C6+
و گازی ( )C1-C5خارج شده از بخش زیرین سازند گرو در زمان کنونی
بهترتیب به حدود  25600kg/m2و  2650kg/m2رس��یده که با توجه
به ضخامت کم این بخش ،مقدار قابلتوجهی است.
سازند سرگلو

 9نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند سرگلو در چاه A

س��ازند س��رگلو به دو بخش باالیی و پایینی تقسیم می شود که با
توجه به اینکه بخش باالیی بهعنوان سنگ منشا مطرح است ،مورد
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مطالعه قرار گرفته اس��ت .بر اساس نمودار شکل 9سازند سرگلو در
چ��اه ( Aبهضخام��ت تقریبی  30متر) در کرتاس��ه میانی و حدود
 100میلیون س��ال پیش به انعکاس ویترینایت 0/55درصد رسیده
و ش��روع به تولی��د هیدروکربن كرده اس��ت .در حال حاضر بخش
باالیی س��ازند سرگلو دارای انعکاس ویترینایت بیش از 1/47درصد
بوده و در پنجره گاز تر قرار دارد .انتقال مواد آلی به هیدروکربن در
این بخش از سازند در حدود  95میلیون سال قبل شروع شد و در
حدود  62میلیون سال پیش (پالئوسن) مقدار آن از مرز 25درصد
گذشته است .در حال حاضر نرخ تبدیل بخش باالیی سازند سرگلو
بیش از 90درصد اس��ت .میزان هیدروکربن های مایع () C6+و گازی
( )C1-C5خارج ش��ده از بخش باالیی سازند سرگلو در محل چاه A
در زم��ان کنونی بهترتیب به حدود  24700kg/m2و 2700kg/m2
رسیده است.
ب��ا توجه ب��ه آنچه که در باال ذکر ش��د ،س��ازندهای س��رگلو (بخش
زیرین) ،گرو و کژدمی توانس��ته اند در محدوده چاه  Aتولید و خروج
هیدروکربن های مایع و گازی داشته باشند .خالصه ای از وضعیت این
سازندها در جدول 2آورده شده است.

دزفولشمالی مورد بررسی قرار گرفت .در این چاه نیز همچون چاه A

برای رسیدن به نتایج دقیق تر در مدل سازی ،الیه ها تا پی سنگ امتداد
داده شده اند .داده های ژئوشیمیایی چاه نیز شامل داده های راک اول و
 TOCسازندهای پابده ،کژدمی ،گرو و سرگلو است(.جدول)3
در چاه  Bتطابق خيلي خوبي بين داده هاي (دما و  )Roمحاسبه شده
و اندازه گيري ش��ده بهدست آمده است كه حاکی از صحت محاسبات
انجام ش��ده در مدل سازي اس��ت .جریان حرارتی حوضه در این چاه
 47 mw⁄m2در نظر گرفته شده است( .شکل)10
نمودار تاریخچه تدفین چاه  Bدر ش��کل 11نش��ان داده ش��ده است.
بر اس��اس نمودار تاریخچه تدفین ،عمیق ترین رس��وبات حفاری شده
مربوط به سازند فهلیان پایینی است که در کرتاسه پایینی و تقریبا از
 145میلیون سال پیش شروع به رسوبگذاری کرده است .بعد از آن
سازندهای فهلیان باالیی ،گدوان پایینی ،بخش خلیج و گدوان باالیی،
داریان ،کژدمی و س��روک نهشته شده اند .سازند سروک در زمان 90
تا  89میلیون س��ال پیش حدود  70متر فرسایش داشته است بعد از
آن س��ازندهای الفان ،ایالم ،گورپی و تاربور رس��وب گذاری کردند .در
پایان کرتاس��ه وقفه ای  5میلیون ساله در رسوب گذاری وجود داشت
و بعد از آن س��ازندهای پابده ،آسماری ،گچساران ،میشان و آغاجاری
 -3-1-2مدلسازی یک بعدی چاه B
در سنوزوئیک نهشته شدند .سازند آغاجاری نرخ رسوبگذاری شدید
حفاری چاه  Bبا رس��یدن ب��ه عمق  5هزار متری در س��ازند فهلیان داش��ته که ضخامت رسوبگذاری آن  1304متر بوده و  370متر آن
پایینی به س��ن کرتاسه زیرین (بریس��ین) خاتمه یافته است .این چاه فرسایش یافته است.
جهت بررس��ی توان هیدروکربنی س��نگ های منش��ا در فروافتادگی در چاه  Bنیز در شکل های 12تا  15نمودار زمانی پارامترهای مختلف
 2وضعیت سازندهای منشا احتمالی با توجه به نتایج مدلسازی چاه A
زمان ورود به درصد میزان هیدروکربن میزان هیدروکربن
نام
وضعیت بلوغ پنجره نفتی انتقال مایع خارج شده گازی خارج شده
سازند
کنونی
()kg/m2
()kg/m2
()Ma

اوایل پنجره
پابده
نفتی
اواسط پنجره
کژدمی
نفتی
پنجره تولید
گرو زیرین
گاز تر
پنجره تولید
سرگلو
گاز تر

4

% 8/1

-

-

34

65%

15000

1700

94

<%90

5600

6500

100

<%90

4700

700

 3دادههای ژئوشیمیایی چاه B
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سازند منشا

نوع کروژن

TOC

پابده

II

1/6

کژدمی

II

5

گرو

II

5/5

سرگلو

II-S

4/5

 10ﻧﻤﻮدار ﻋﻤﻖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻌﻜﺎس وﻳﺘﺮﻳﻨﺎﻳﺖ (راس��ت) و دم��ا (چ��پ) ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﻄﺒﺎق
ﺑﻴﻦ دادههای اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺪل (انعکاس ویترینایت) در چاه B
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سنگ منشا ،شامل انعکاس ویترینایت ،میزان خروج هیدروکربن های
سبک ( ،)C1-C5میزان خروج هیدروکربن های مایع ( ) C6+و نرخ تبدیل
برای س��نگ های منش��ا احتمالی در ناحیه مورد مطالعه (سازندهای
پابده ،کژدمی ،گرو و سرگلو) آورده شده است که خصوصیات هر کدام
بهتفکیک بیان شده است.
سازند پابده

این س��ازند بر اساس نمودار ش��کل ،1حدود  4میلیون سال پیش به
انعکاس ویترینایت 0/55درصد رسیده و در حال حاضر دارای انعکاس
ویترینایت 0/58درصد اس��ت که در اوایل پنجره تولید نفت قرار دارد.
انتق��ال مواد آلی به هیدروکربن (نرخ تبدیل) در این س��ازند در حال
حاضر کمتر از 2/4درصد بوده و لذا این سنگ منشا هیدروکربن نكرده
است.

این س��ازند در حال حاضر با انعکاس ویترینایت 0/77درصد در پیک
تولید نفت قرار گرفته است .نرخ تبدیل مواد آلی به هیدروکربن در این
س��ازند در اواخر میوس��ن به 20درصد رسیده است که در حال حاضر
این مقدار به بیش از 30درصد رس��یده است .میزان هیدروکربن های
مای��ع ( ) C6+و گازی ( ،)C1-C5خ��ارج ش��ده از س��ازند کژدم��ی در
مح��ل چاه  Bدر زم��ان کنونی بهترتیب به ح��دود  28800kg/m2و
 2800kg/m2رسیده است.
سازند گرو

سازند گرو در چاه  Bدر عهد حاضر در عمق بین  5523تا  5563متر
قرارگرفته است .نمودار سازند گرو (شکل )14نشان می دهد این سازند
در کرتاسه باالیی وارد پنجره نفت زایی شده است .در حال حاضر این
س��ازند دارای میزان انعکاس ویترینایت 1/15درصد و در پنجره نفتی
ق��رار دارد .درصد انتقال م��واد آلی به هیدروکربن در این س��ازند در
سازند کژدمی
میوس��ن به 20درصد رسیده است که در حال حاضر نرخ تبدیل مواد
سازند کژدمی در چاه  Bبا سن کرتاسه میانی در حال حاضر در عمق آلی به هیدروکربن در این س��ازند به بیش از 90درصد رس��یده است.
 4146تا  4352متر قرار دارد .بر اساس نمودار شکل 13این سازند در می��زان هیدروکربن مایع و گازی خارج ش��ده از س��ازند گرو در حال
میوسن میانی با انعکاس ویترینایت  0/55وارد پنجره نفتی شده است .حاضر بهترتیب به حدود  26000kg/m2و  2500kg/m2رسیده است.

 13نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند کژدمی در چاه B
 11نمودار تاریخچه تدفین به همراه مدل حرارتی (انعکاس ویترینایت) در چاه B

 12نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند پابده در چاه B

 14نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند گرو در چاه B
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سازند سرگلو

این س��ازند با سن ژوراسیک میانی در چاه  Bدر حال حاضر در عمق
بین  5773تا  5743متری قرار دارد .بر اساس نمودار شکل 15سازند
س��رگلو در کرتاس��ه میانی بهمیزان انع��کاس ویترینایت 0/55درصد
رس��یده و شروع به تولید هیدروکربن كرده است .هماکنون این سازند
دارای انع��کاس ویترینایت 1/25درصد ب��وده و در اواخر پنجره تولید
نفت قرار گرفته اس��ت .می��زان نرخ تبدیل مواد آل��ی به هیدروکربن
در س��ازند س��رگلو در ائوسن از مرز 20درصد گذش��ته و هیدروکربن
تولیدی شروع به خارج شدن از سنگ منشا كرده است .در حال حاضر
نرخ تبدیل در این س��ازند 80درصد اس��ت .میزان هیدروکربن مایع و
گازی خارج ش��ده از سازند س��رگلو در حال حاضر بهترتیب به حدود
 23800kg/m2و  2450kg/m2رسیده است.
س��ازندهای سرگلو (بخش زیرین) ،گرو و کژدمی توانسته اند در
محدوده چاه  Bتولید وخروج هیدروکربنی مایع و گازی داشته
باش��ند .خالصه ای از وضعیت این س��ازندها در جدول 4آورده
شده است.

 -3-2مدل سازی دو بعدی حوضه رسوبی

در اي��ن مطالع��ه جهت انجام مدل س��ازي دو بع��دي در منطقه مورد
مطالعه ،یک مقطع عرضی (شمالشرقیـجنوبغربی) مورد استفاده و
ارزیابی قرار گرفت .شكل 16موقعیت مقطع انتخابی را نشان می دهد.
اين مقطع از چاه های  Aو  Bگذشته است كه از داده هاي در دسترس
اين چاه ها جهت تطبيق و تاييد صحت مدل سازي استفاده شده است.
در اين مطالعه جهت ساختن مدل زمينشناسي ( )Geomodelاز تلفيق
داده هاي چاه بههمراه داده هاي ژئوفيزيكي تفسير شده ،استفاده شد.
در ش��كل 17مقطع تفسير شده شمالش��رقیـجنوبغربی كه از آنها
بهعنوان ورودي اصلي ساختن مدل زمينشناسي استفاده شده است،
مشخص اس��ت .براي بررس��ي تله هاي چينه اي الزم است نقشه هاي
تغيير رخساره بهصورت دقيق براي منطقه مورد مطالعه تهيه شود.
 3-2-1مقطع شمالشرقیـجنوبغربی

جهت مدل س��ازي دو بع��دي در منطقه م��ورد مطالع��ه از اطالعات
زمينشناسي مقطع ،از قبيل اليه هاي مختلف سنگي ،سن و اطالعات
داده ه��اي مربوط به چينه شناس��ي (ش��امل نام ،عمق راس و س��ن)،
سنگشناس��ي ،فرس��ايش ،نبود رس��وبگذاري و نقش س��ازندها در

 15نمودار زمانی پارامترهای مختلف سنگ منشا برای سازند سرگلو در چاه B

یـجنوبغربی)
 17مقطع عرضی (شمالشرق 

 16موقعیت مقطع انتخابی
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 18نمودار انطباق مناسب نتایج مدلسازی و داده واقعی  Ro%و دما در دو چاه  Aو B
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سيس��تم نفتي در هر اليه و همچنين اطالعات ژئوش��يميايي مربوط
به س��ازندهاي منشا از قبيل  HIو  TOCاوليه و نوع كينتيك ،شرایط
مرزی ،ژئومتري ديرينه ،پارامترهاي مربوط به ميزان شار گرمايي(Heat
 )Flowو عمق ديرينه آب در نرمافزار اوپن فلو اس��تفاده شد .ورودی
داده هاي ژئوش��يميايي بايد بهصورت اوليه باش��ند زيرا در محاسبات
مربوط بهميزان هيدروكربن توليد ش��ده و خارج ش��ده از سنگ منشا
 4وضعیت سازندهای منشا احتمالی با توجه به نتایج مدلسازی چاه B
زمان ورود به درصد میزان هیدروکربن میزان هیدروکربن
نام
وضعیت بلوغ پنجره نفتی انتقال مایع خارج شده گازی خارج شده
سازند
کنونی
()kg/m2
()kg/m2
()Ma

اوایل پنجره
پابده
نفتی
اواسط پنجره
کژدمی
نفتی
پنجره تولید
گرو زیرین
گاز تر
پنجره تولید
سرگلو
گاز تر

4

>%2/4

-

-

13

<%30

8800

800

84

<%90

6000

500

100

%80

3800

450

 19لیتولوژی اعمالی به مقطع موردنظر در دو چاه  Aو B

يـجنوبغربي
 20دماي بهدست آمده از مدلسازي در مقطع شمالشرق 

تاثير زيادي خواهد داشت.
داده های ش��ار حرارت��ی کنونی و دیرین��ه از مدل های یک بعدی
استخراج شد .مقایسه ی بین داده های اندازه گیری شده و محاسبه
ش��ده توس��ط مدل در موقعیت چاه هایی که ای��ن داده ها در آنها
موجود بود ،تطابق خوبی را نش��ان می دهد که نتایج مدل های یک
بعدی را تایید می کند(.شکل)18
لیتولوژی هر الیه با استفاده از اطالعات چاه و همچنین نقشه لیتولوژی
منطقه و همچنین س��تون چینه شناسی (ش��کل )19از رسوبات عهد
حاضر تا پی سنگ و اعمال سن مربوط به هر الیه در مقطع مورد نظر
مشخص شد.
در مقط��ع شمالش��رقیـجنوبغربی سيس��تم هاي نفتي ترش��ياري
(س��نگ منشا پابده) ،كرتاسه (سنگ منشا كژدمي و گرو) و ژوراسيك
(سنگ منشا سرگلو) در نظر گرفته شده اند .این سازندها مطلوب ترين
سنگ هاي منشا فروافتادگي دزفول هستند.
س��ازند کژدمی (با س��ن آلبین تا س��نومانین) دارای 3-5درصد وزنی
 TOCمی باش��د .این مقدار برای س��ازند س��رگلو با س��ن کالوین تا
آکس��فوردین  4.5-5.5می باشد که بیش��ترین مقدار  TOCدر میان
سازندهای مذکور است.
شكل 20ميزان دماي بهدست آمده در مقطع شمال شرقیـ جنوب غربی
را نشان مي دهد .با توجه به نمودار ،حداکثر دماي ثبت شده در سازند
پابده ،حدود  90درجه سانتی گراد است که بهدلیل عمق تدفین اندک
به پختگ��ی الزم برای تولید هیدروکربن نرس��یده اس��ت .نمودار دما
(شکل )20در مقطع شمالش��رقیـ جنوبغربی نشاندهنده تغييرات
زياد دما در كل منطقه مي باش��د .س��ازندهاي كژدمي و گرو بهترتيب
در بازه هاي دمايي  90تا  105و  160تا  180درجه س��انتیگراد قرار
گرفته اند .سازند س��رگلو نیز حداکثر دمای  173درجه سانتی گراد را
تجربه کرده است.
شکل های 21و  22روند پختگی سنگ های منشا منطقه را در راستای
مقط��ع موردنظر نش��ان می ده��د .همانگونه که در مقط��ع انتخابی
مشاهده می ش��ود ،ضخامت رسوبات میوس��ن تا عهد حاضر در شرق
مدل بیش��تر از غرب است .با بازسازی ساختمانی مدل در طول زمان
و برداش��تن این ضخامت ،پی سنگ تغییر ش��یب داده و کاهش عمق
چش��مگیری در سمت ش��رق مدل را نش��ان می دهد .با کاهش عمق
پی س��نگ ،جریان حرارت��ی افزایش پیدا می کند .ای��ن تغییر را روند
پختگی سنگ های منشا از شرق به غرب تایید می کند ،بهگونه ای که
سازند سرگلو و سایر سنگهای منشا که در عمق کمتر قرار دارند ،از
س��مت شرق ناحیه مورد بررسی شروع به تولید هیدروکربن میکنند.
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مقاالت پژوهشی

در واقع دو عامل افزایش جریان حرارتی در طول زمان و عمق تدفین
در زمان حال ،بیشتر بودن میزان پختگی سنگ های منشا را در سمت
شرق کنترل می کنند.
يك��ي از مهم تري��ن خروجي هاي مدل س��ازي دو بع��دي در يك
منطقه ،تعيين مس��ير مهاجرت و پر ش��دن تله ها در يك سيستم
نفتي است .در ش��كل 23خروجي نهائي مدل مهاجرت و پر شدن
تله هاي نفتي س��اخته شده در مقطع شمالشرقیـجنوبغربی در
منطقه فروافتادگی دزفول را نش��ان مي دهد .نتایج مدل مهاجرت
تجمع زیادی از هیدروکربن ها را در زیر الیه کژدمی نشان می دهد.
این تجمع در فواصل بین میادین نیز دیده می ش��ود .این در حالی
اس��ت که در مخازن باالی س��ازند کژدمی تجم��ع هیدروکربن در
محل میادین مشاهده می ش��ود .مدل مهاجرت نشان می دهد که
نش��ت از س��ازند کژدمی فقط از محل تاقدیس ها اتفاق می افتد و
فشار پوش س��نگی کژدمی مانع از عبور هیدروکربن ها در خارج از

محدوده تاقدیس ها ش��ده است .نتایج مدل سازی دو بعدی حاکی
از این است که اتصال سیس��تمهای نفتی کرتاسه پیشین (مخزن
خام��ی) و میانی (مخزن بنگس��تان) فقط در محل میادین بهدلیل
ژئومتری و بعضا حضور گس��ل ها رخ می دهد و جداشدگی این دو
سیستم توسط س��ازند کژدمی اتفاق می افتد .این مقطع مهاجرت
هیدروکربن را در مخازن زیر کژدمی با ش��دت نسبتا زیاد بهسمت
دشت آبادان نشان می دهد .این جریان در الیه های مخزنی سروک
با ش��دت کمتری در همان جهت مش��اهده می ش��ود و در سازند
ایالم از بین میرود .با توجه به ش��دت مهاجرت جانبی در مخازن
زیرالیه کژدمی و بعضا بخش های مخزنی الیه س��روک ،اگر فواصل
بین میادین الیه ها با تغییر تخلخل و تراوایی مواجه شوند احتمال
تش��کیل تله چینه ای باالس��ت که نیاز اس��ت با مطالعات تکمیلی
این مس��ئله بررس��ی ش��ود .مقطع مذکور ک��ه از چاههای  Aو B
می گ��ذرد از تجمع هیدروکربن در الی��ه فهلیان در فاصله بین دو
چاه حکایت دارد .الزم بهذکر اس��ت که ساختمانی بزرگ با شیب
مالی��م در حد فاصل این دو چ��اه وجود دارد که در صورت صحت
این ساختمان احتمال تجمع هیدروکربن در مخازن زیر کژدمی و
بعضا در الیه های زیرمخزنی سروک وجود دارد.
-4نتیجهگیری

 21نرخ تبدیل ماده آلی به هیدروکربن ( )Transformation Ratioدر راستای مقطع
موردنظر

 22نتای��ج ضری��ب انعک��اس ویترینای��ت ( )Vitrinite Reflectanceدر راستای مقطع
موردنظر
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 -1مقادی��ر جریان حرارتی  46mW/m²ت��ا  47mW/m²بهترین
انطباق را با دادههای واقعی دما و  Roنشان داد.
 -2مدل سازی یک بعدی سازند سرگلو در چاه های مورد مطالعه نشان
داد که این س��ازند در کرتاسه میانی وارد پنجره نفتی شده است و در
چاه های  Aو  Bدر کرتاسه پسین خروج هیدروکربن از آنها آغاز شده
و در ح��ال حاضر با انعکاس ویترینای��ت  1/5در پنجره تولید گاز قرار
دارند و میزان  TRمواد آلی در این سازند بیشتر از 90درصد است.

 23مدل مهاجرت هیدروکربن در راستای مقطع موردنظر
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 در مقطع شمالش��رقیـجنوبغربی نشان می دهد که سنگ منشا-7
 و در فواصل بین دوA کژدمی در فروافتادگی های سمت شرق میدان
.میدان مذکور به اوج تولید نفت رسیده است
 مدل مهاجرت نش��ان می دهد که نشت از س��ازند کژدمی فقط از-8
محل تاقدیس ها اتفاق می افتد و فش��ار پوشس��نگی کژدمی مانع از
 اتصال.عبور هیدروکربن ها در خارج از محدوده تاقدیس ها شده است
سیس��تم های نفتی کرتاسه پیش��ین و میانی فقط در محل میادین به
دلیل ژئومتری و بعضا حضور گس��ل ها رخ می دهد و جداش��دگی این
 این مقطع مهاجرت.دو سیستم توسط س��ازند کژدمی اتفاق می افتد
هیدروکربن را در مخازن زیر کژدمی با ش��دت نس��بتا زیاد بهس��مت
.دشت آبادان نشان می دهد
 بهطور کلی س��نگ های منشا س��رگلو و گرو در پنجره گازی و-9
س��نگ منش��ا کژدمی در پنجره نفتی قرار دارد و با توجه به زمان
کوهزایی زاگرس در ش��ارژ کردن میادین موجود در منطقه بس��یار
. سنگ منشا پابده نیز در ابتدای پنجره نفتی قرار دارد.موثر اس��ت
روند پختگی سنگ های منشا در زمان حال از شرق به غرب کاهش
.می یابد

 سازند گرو در چاه های مورد مطالعه در کرتاسه میانی وارد پنجره-3
نفتی شده است و در پالئوسن خروج هیدروکربن از آن آغاز شده و در
درصد در پنجره تولید گاز قرار1/4 حال حاضر با انع��کاس ویترینایت
.درصد است90 دارد و میزان انتقال مواد آلی در این سازند بیشتر از
 س��ازند کژدمی در کرتاس��ه میانی وارد پنجره نفتی ش��ده است و-4
خروج هیدروکربن از آن در میوس��ن آغاز شده است و در حال حاضر
.درصد در پنجره تولید نفت قرار دارد0/9  تا0/8 با انعکاس ویترینایت
 س��ازند پابده در ابتدای پنجره نفتی قرار گرفت و به پختگی الزم-5
.برای تولید هیدروکربن نرسیده است
 نم��ودار دما در مقطع شمالش��رقیـجنوبغربی نش��ان می دهد-6
 درجه سانتی گراد90  حدود،حداکثر دماي ثبت شده در سازند پابده
 نابالغ بوده و به پختگی الزم،می باش��د که بهدلیل عمق تدفین اندک
برای تولید هیدروکربن نرسیده و سازند كژدمي در محدوده ی دمايي
. درجه سانتی گراد در ابتدای پنجره نفتی قرار گرفته است105  تا90
 درجه س��انتی گراد قرار گرفته و180 تا160 س��ازند گرو در محدوده
 درجه سانتی گراد را تجربه کرده173 سازند سرگلو نیز حداکثر دمای
.و در اواخر پنجره نفتی قرار دارند

پانویس ها
1. Open Flow
2. Heat Flow

3. BHT
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