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پابده و گورپي در میادین  پتانسیل تولیدي سازندهاي  ارزیابي 
جنوب غربي ایران

اسماعیل رکنی*، رضا الهائي1، شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب  

در ایـن تحقیـق خصوصیـات مختلـف سـازندهاي پابـده و گورپـي جمـع آوري و بررسـي شـده کـه 
هدف آن شـناخت پتانسـیل هیدروکربني موجود در این سـازندها و بررسـي امکان تولید از آنهاسـت. 
به طور کلي سـازندهاي پابده و گورپي به عنوان سـنگ منشـأ مخازن آسـماري شـناخته مي شـوند؛ در 
حالي کـه در بعضـي نواحـي به عنـوان الیه هـاي نفوذناپذیر )پوش سـنگ( بـراي مخازن بنگسـتان عمل 
مي کننـد. در مکان هـاي مختلف فروافتادگي دزفول، سـازند پابـده در بعضـي میادیـن خصوصیـات 
مخزنـي ضعیـف )تخلخـل خـوب و تراوایـي کـم( و در بعضـي میادین دیگر پتانسـیل تولیـد اقتصادي 
بسـیار خوبـي دارد کـه احتمـاالً دلیـل آن وجـود شکسـتگي ها در قسـمت هایي از ایـن سـازند و نه در 

کّل آن است.
در میادیـن جنوب غربـي ایـران تـا کنـون 9 حلقـه چاه در سـازندهاي پابـده و گورپي تکمیـل گردیده 
کـه ۵ حلقـه ی آنهـا در سـازند پابده تولیدي شـده اند. همچنین تعـداد کّل چاه هایي که در سـازندهاي 
پابـده و گورپـي ارزیابـي پتروفیزیکـي دارنـد 1۷3 حلقـه اسـت. مجمـوع ضخامـت ارزیابي شـده ی 
سـازندهاي پابـده و گورپـي در میادیـن جنوب غربـي ایـران )21 میـدان( 32۰۷8 متـر حفـار اسـت. 
بـازه ی تغییـرات مقـدار میانگیـن تخلخـل در میادیـن مختلـف، 18-6 درصـد بـراي سـازند پابـده و 
13/۵-۵ درصـد بـراي سـازند گورپـي و بـازه ی تغییـرات میانگیـن اشـباع آب، 43-16 درصـد بـراي 

سـازند پابـده و 4۷-1۵ درصـد بـراي سـازند گورپي اسـت.
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ــوبي  ــه ی رس ــي در حوض ــأ نفت ــنگ هاي منش ــي از س ــده یک ــازند پاب س
منشــأ  واحدهــاي ســنگ  زاگــرس   اســت. در حوضــه ی  زاگــرس 
متعــددي وجــود دارد امــا احتمــاالً ســازندهاي کژدمــي و پابــده اکثریت 

هیدروکربن هــاي اقتصــادی ایــن ناحیــه را تولیــد مي کننــد.
ســازند پابــده در 196۵ بــراي نخســتین بــار توســط جیمــز و وانــد  مطالعــه 
ــامل  ــي ش ــده و گورپ ــازندهاي پاب ــد. س ــي ش ــازند معرف ــوان س و به عن
ــه  مــارن،  آهــک و شــیل هســتند. بــرش الگــوي واحــد ســنگي پابــده ب
ــي(  ــي الل ــدان نفت ــر در مسجدســلیمان )در شــمال می ضخامــت ۷98 مت
در تنــگ پابــده مطالعــه شــده اســت. بــرش الگــوي ســازند گورپــي در 
ــر  ــده 32۰ مت ــگ پاب ــي( در تن ــي الل ــدان نفت ــلیمان )می ــمال مسجدس ش

ــتبرا دارد ]1[. س
ــن  ــا الیگوس ــن ت ــده از پالئوس ــازند پاب ــّن س ــتان، س ــارس و خوزس در ف
اســت. گســترش ایــن ســازند به ویــژه در نواحــي جنوب شــرقي لرســتان،  
ــازند  ــن س ــت ]1[. ای ــارس اس ــتان ف ــوب اس ــي جن ــتان و نواح خوزس
ــاي  ــارن، شــیل هاي خاکســتري و الیه ه ــر م متشــکل از حــدود 8۰۰ مت
ــاي  ــه نام ه ــمي ب ــش غیررس ــه دو بخ ــت ک ــي اس ــي دریای ــک رس آه
بخــش شــیل ارغوانــي و بخــش آهک هــاي چرتــي دارد. بخــش پایینــي 
ســازند پابــده )14۰ متــر( از جنــس شــیل و مــارن آبــي و ارغوانــي اســت 

ــود. ــه مي ش ــي گفت ــیل ارغوان ــه آن ش ــمي ب ــور رس ــه به ط ک
و  مــارن  شــامل  گورپــي  ســازند  زاگــرس،  نواحــي  بیشــتر  در 

شــیل هاي خاکســتري مایــل بــه آبــي اســت کــه میان الیه هایــي از 
ســنگ آهک هاي نــازک و رســي دارد و به دلیــل زودفرســا بــودن، 
ســیماي آن فرســوده اســت. در نقاطــي کــه ســازند ایــالم وجــود 
ــت،  ــن حال ــوده و در ای ــي روي ســازند ســروک ب ــدارد ســازند گورپ ن
ــرز  ــت. م ــکارتر اس ــي آش ــازند گورپ ــل از س ــوبي قب ــتگي رس ناپیوس
باالیــي ســازند گورپــي بــا ســازندهاي مختلفــی اســت. در لرســتان مــرز 
ــواهدي  ــا ش ــده و ب ــازند پاب ــي س ــیل هاي ارغوان ــا ش ــي ب ــي گورپ باالی
ــان  ــا همزم ــي در همه ج ــازند گورپ ــت. س ــي اس ــیبي فرسایش از دگرش
نیســت. در نواحــي فــارس وخوزســتان مــرز زیریــن گورپــي، ســانتونین 
ــنگ پوش  ــي، س ــازند گورپ ــت. س ــتین اس ــي آن ماستریش ــرز باالی و م

ــت ]1[. ــروک اس ــي س ــازن نفت مخ
منطقـه اِي  معـادل   Umm er Rahduma ،Rus ،Damman سـازندهاي 
سـازند پابده هسـتند و سـازندهاي معادل هاي گورپي در مناطق سـاحلي 
عربسـتان سـعودي و کویـت، Upper Aruma و Bahrat-Tayarat  نـام 

.]2[ دارند 
در صـورت تولیـدي شـدن چاه هـاي تکمیـل شـده ی سـازندهاي پابـده 
و گورپـي بـا توجـه بـه مقادیـر تخلخـل و اشـباع آب ایـن سـازندها و 
گسـتردگي آنهـا )به ویـژه در میادیـن گچسـاران، بي بي      حکیمـه ، اهـواز، 
آغاجـاري و مـارون(، میـزان نفـت درجـا در میادیـن بـزرگ قابل توجـه 

خواهـد بـود کـه توجـه بـه ایـن مقولـه بسـیار ضروري اسـت.
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1- خصوصیات سازندهاي پابده و گورپي
1-1- اطالعــات حاصــل از حفــاري چاه هــا در ســازندهاي 

ــي ــده و گورپ پاب
در حــال حاضــر در میادیــن جنوب غربــي کشــور )شــرکت ملــي 
مناطــق نفت خیــز جنــوب( تعــداد 9 حلقــه چــاه در ســازندهاي پابــده و 
گورپــي تکمیــل گردیــده کــه ۵ حلقــه ی آنهــا در ســازند پابــده تولیــدي 
ــدي نشــده  ــي تولی ــون چاه ــا کن ــي ت ــا در ســازند گورپ ــده اند. ام ش
ــه در  ــي ک ــداد کّل چاه های ــران، تع ــي ای ــن جنوب غرب ــت. در میادی اس
ــه  ــد 1۷3 حلق ــي پتروفیزیکــي دارن ــي ارزیاب ــده و گورپ ســازندهاي پاب
ــد و در  ــن میادینــي کــه بیشــترین تعــداد چــاه را دارن ــن بی اســت. در ای
ــب  ــده اند به ترتی ــي ش ــي پتروفیزیک ــي ارزیاب ــده و گورپ ــازندهاي پاب س

بي بي حکیمــه،  مــارون،  رگ ســفید،  گچســاران،  اهــواز،  میادیــن 
کوپــال، شــادگان، مسجدســلیمان، کارون، قلعه نــار، کرنــج، اللــي، 
ــم،  ــاالرود، نفت ســفید، کیلورکری آغاجــاري، گلخــاري، ســیاه مکان، ب

ــي هســتند. ــج، تنگــو و زیالی پرن
مجمــوع ضخامــت ارزیابي شــده ی ســازندهاي پابــده و گورپــي در 
میادیــن جنوب غربــي ایــران )21 میــدان( 32۰۷8 متــر حفــار اســت. در 
ســازندهاي پابــده و گورپــي بــازه ی تغییــرات مقــدار میانگیــن تخلخــل 
در میادیــن مختلــف، 18-6 درصــد بــراي ســازند پابــده و ۵-13/۵ 
درصــد بــراي ســازند گورپــي و بــازه ی تغییــرات میانگیــن اشــباع آب، 
ــازند  ــراي س ــد ب ــده و 4۷-1۵ درص ــازند پاب ــراي س ــد ب 43-16 درص
گورپــي اســت. تعــداد چاه هــا و مجمــوع ضخامــت ارزیابي شــده و 

تعداد چاه هامیدان

مجموع ضخامت 
سازند گورپيسازند پابدهارزیابي شده

اشباع آب )%(تخلخل )%(اشباع آب )%(تخلخل )%()متر حفار(

621۰۷۵118/3۷3۷/3611/۷۵44/۷۰اهواز

23۵8449/2۵16/98۷/8314/98گچساران

1931641۵/2۷24/۷8۷/923۰/31رگ سفید

16234213/4232/629/6938/۵8مارون

1۰932۷/۷229/6۵۷/6441/۷۰بي بي حکیمه

--8114۷1۰/3631/26کوپال

--۵18111۷/۰83۵/24شادگان

48939/6326/4۷۷/244.2مسجدسلیمان

3۷88933/326/24۷کارون

312۰16/۰621/۷8۵1۵/۵قلعه نار
--36۰۰9/2236/34کرنج

---36441۰/4اللي

23۷112/۷43۰/۵413/۵29آغاجاري

--2۵۰88/931/26گلخاري

--246۰6/821/4۵سیاه مکان
----22۷4باالرود

--2۷911/328/4نفت سفید

--1۵66/216/2کیلورکریم
--11۰13/842/۷پرنج

--119614/۵29/6تنگو
--1۵1۰/824/8زیالیي

مقادیر میانگین تخلخل و اشباع آب در سازندهاي پابده و گورپي1
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میانگیــن مقادیــر تخلخــل و اشــباع آب در ســازندهاي پابــده و گورپــي 
ــه شــده اســت. ــن در جــدول-1 ارائ ــن میادی در ای

نشــان  را  پابــده  ســازند  توانمنــدي  تولیــدي،  چاه هــاي  داده هــاي 
ــخص و در  ــازن مش ــي مخ ــماري در برخ ــده و آس ــرز پاب ــد. م مي دهن
برخــي دیگــر غیرشــفاف اســت. در حفــاري چاه هــا بــر ضــرورت 
تأکیــد  پابــده  و  آســماري  ســازندهاي  مــرز  شــناخت  و  بررســي 
ــده و  ــازندهاي پاب ــود در س ــي موج ــواد آل ــدار م ــي مق ــود. بررس مي ش
گورپــي و میــزان تغییــرات آنهــا بــا توجــه بــه ناحیــه ی در دســت مطالعــه 
مــورد تأکیــد اســت. ســازند گورپــي کــه تاکنــون تولیــدي نشــده 
ــه  ــا توج ــد. ب ــل کن ــالم عم ــزن ای ــنگ مخ ــوان پوش س ــد به عن مي توان
ــنگ  ــس س ــدول-1( ماتری ــي )ج ــي پتروفیزیک ــاي ارزیاب ــه نموداره ب
ســازندهاي پابــده و گورپــي در بعضــي میادیــن ماننــد اهــواز، شــادگان، 
رگ ســفید، مــارون و نفت ســفید تخلخــل خوبــي دارد کــه در مــواردي 
تخلخــل آن حتــي از ســازندهاي آســماري و بنگســتان نیــز بیشــتر اســت. 
از لحــاظ تراوایــي نیــز پتانســیل تولیــد، مربــوط بــه شــکاف هاي موجــود 
در ایــن سازندهاســت. در خصــوص ایــن ســازندها دو دیــدگاه وجــود 
دارد. یــک دیــدگاه اینســت کــه وجــود شــکاف در ســازندهاي پابــده 
و گورپــي ســبب افزایــش ســطح تمــاس چــاه بــا ایــن الیه هــا شــده کــه 
ــت  ــر آنس ــدگاه دیگ ــي دارد. دی ــه در پ ــن دو الی ــت را از ای ــد نف تولی
کــه ایــن شــکاف ها بــه شــبکه ی شــکاف آســماري و بنگســتان متصــل 
هســتند و نفــت ایــن ســازندها را تولیــد مي کننــد. در مــواردي نیــز 
 API ــه ی ــا درج ــنگین )ب ــت س ــود نف ــل وج ــه به دلی ــدان زاغ ــد می مانن
ــي  ــه روش های ــاز ب ــد نی ــراي تولی ــد انجــام نمي شــود و ب ــر 1۵( تولی براب

ــوارد مشــابه اســت. ــا م ــر شــکاف هیدرولیکــي ی نظی
در ادامــه بــه چنــد مــورد از وضعیــت تکمیــل و تولیــد ایــن ســازندها در 
ــن  ــت میادی ــز موقعی ــکل-1 نی ــود. در ش ــاره مي ش ــف اش ــن مختل میادی
مختلــف مشــخص نیســت. در میــدان گچســاران در اغلــب مــوارد 
ــال 1392  ــا س ــا ت ــوند ام ــدي نمي ش ــي تولی ــده و گورپ ــازندهاي پاب س
از چاه هــاي-3۷، 43 و 1۵2 در ســازند پابــده به ترتیــب 14، 29 و 1۷ 
ــارون  ــدان م ــد شــده اســت. در چــاه-41۵ می ــون بشــکه نفــت تولی میلی
ــد  ــذ گردی ــه اخ ــاق مت ــا س ــي ب ــش الیه آزمای ــده، آزمای ــازند پاب در س
کــه هیــچ ســیالي از آن تولیــد نشــد. در میــدان زیالیــي در ســازند پابــده 
و گورپــي هــرزروي شــدیدي وجــود داشــته و حتــي در بعضــي مــوارد 
ــاي-8۰ و 1۰8  ــت. در چاه ه ــده اس ــزارش ش ــطح گ ــه س ــان گاز ب جری
ــه  ــده اند ک ــش ش ــي آزمای ــده و گورپ ــازندهاي پاب ــان، س ــدان پازن می
در چــاه-8۰ هیــچ اثــري از هیدروکربــن مشــاهده نشــده اســت. امــا در 
چــاه-1۰8 نفــت مشــاهده گردیــد کــه بر اســاس مطالعــه ی ژئوشــیمیایي، 

ــدارد. ــد ن ــت تولی ــرده تشــخیص داده شــد و قابلی ــوان نفــت م به عن
پابــده  ســازند   126 و   12۰ چاه هــاي-113،  رگ ســفید  میــدان  در 
آزمایــش شــدند کــه تولیــدي نداشــتند. در آزمایــش ســاق متــه از 
ــاهده  ــنگین مش ــت س ــان نف ــده جری ــازند پاب ــدان در س ــن می ــاه- 2 ای چ
ــه ی اخــذ شــده از آزمایــش  ــز نمون ــدان نی ــن می ــد. در چــاه- ۵ ای گردی

ــد(  ــر مانن ــنگین )قی ــیار س ــت بس ــانگر نف ــده نش ــازند پاب ــاق مته در س س
بــوده اســت. ســپس چــاه-9 در ایــن میــدان بــا هــدف شــناخت ســازند 
پابــده حفــاري شــد کــه ضمــن جریــان دادن چــاه حیــن عملیــات 
ــل  ــا به دلی ــد رســید. ام ــه تأیی ــده ب ــان نفــت از ســازند پاب ــاري، جری حف
ــزن،  ــیال مخ ــودن س ــنگین ب ــل س ــع به دلی ــکیل مان ــار و تش ــش فش کاه
ــماري  ــازند آس ــاه در س ــت چ ــد و در نهای ــر نگردی ــداوم میس ــد م تولی

ــد. ــل ش تکمی
میــدان  مجــاورت  در  جغرافیایــي  لحــاظ  از  کــه  زاغــه  میــدان  در 
 API ــده نفــت ســنگیني )درجــه ی ــرار دارد در ســازند پاب رگ  ســفید ق
ــد.  ــاهده ش ــود دارد مش ــم وج ــفید ه ــدان رگ  س ــه در می ــر 1۵( ک براب
امــا برخــالف میــدان رگ  ســفید کــه فشــار کمــی دارد فشــار در میــدان 
زاغــه بســیار باالســت و نفــت ســنگین قابل تولیــد اســت. در ســال 13۷1 
ــدروژن  ــل هی ــا به دلی ــد ام ــد ش ــت از آن تولی ــکه نف ــزار بش ــز 1۰ ه نی

ــاد چــاه بســته شــد. ســولفوره ی زی

موقعیت میادین مختلف در ناحیه ی فروافتادگي دزفول1

ــي 2 ــي جنوب غرب ــن نفت ــه در میادی ــورد مطالع ــت چاه هــاي م موقعی
ایــران
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در شــرق ناحیــه ی فروافتادگــي دزفــول، ســازند پابــده در مــواردي 
تولیــدي شــده اســت. در غــرب ایــن ناحیــه هرچنــد در چــاه-41۵ میدان 
ــازند  ــیالي از س ــچ س ــاق مته هی ــا س ــي ب ــش الیه آزمای ــارون در آزمای م
پابــده تولیــد نشــده امــا بــا توجــه بــه محدودیــت اطالعــات به طــور قطــع 

نمي تــوان در مــورد پتانســیل تولیــدي ایــن ناحیــه اظهــار نظــر کــرد.

1-2- بلوغ سازندهاي پابده و گورپي
مطلوب تریــن  گــدوان  و  کژدمــي  گورپــي،  پابــده،  ســازندهاي 
ــازند  ــر TOC س ــتند. مقادی ــول هس ــي دزف ــأ فروافتادگ ــنگ هاي منش س
پابــده 4/33-۰/2۰ درصــد وزنــي بــا مقــدار میانگیــن 1/64 درصــد وزني 
 TOC ــي ــد وزن ــامل 3/63-۰/۵1 درص ــازند ش ــن س ــد. ای ــر مي کن تغیی
پــس از درنظــر گرفتــن تقریبــاً ۰/۷1 درصــد وزنــي زغال ســنگ بــي اثــر 
اســت. بــراي ســازند گورپــي مقادیــر TOC 2/۰8- ۰/29 درصــد وزنــي 
ــر،  ــح زغال ســنگ بي اث ــي ۰/86 اســت. پــس از تصحی ــن وزن ــا میانگی ب
ایــن ســازند شــامل TOC میانگیــن حــدود ۰/۷6 درصــد وزنــي اســت. 
در ارزیابــي ســنگ هاي منشــأ نفــت، تعییــن نــوع مــاده ی آلــي در یــک 
ــوع  ــدار و ن ــه مق ــت؛ چراک ــي اس ــیار مهم ــه ی بس ــأ، مرحل ــد منش واح

ــد ]3[. ــرل مي کن ــي را کنت ــوغ حرارت ــده در بل ــد ش ــن تولی هیدروکرب
ــاب  ــتگاه ارزی ــاي راک اول2 )دس ــل از آنالیزه ــج حاص ــاس نتای ــر اس ب
ــاي  ــده روي نمونه ه ــام ش ــیمیایي انج ــات ژئوش ــأ( و مطالع ــنگ منش س
ــده در  ــکان وجــود دارد کــه ســازند پاب ــن ام ــي ای ســنگ منشــأ احتمال
ــه مرحلــه ی تولیــد نفــت و بلــوغ نرســیده  ــال هنــوز ب میــدان نفتــي کوپ
ــوان  ــت مي ت ــر C◦438 اس ــینه  براب ــای بیش ــه دم ــا ک ــا از آنج ــد. ام باش
گفــت ایــن ســازند در ابتــداي دریچــه ی نفتــي3 قــرار دارد. کثــرت مــواد 
آلــي و نــوع کــروژن موجــود در آنهــا، ســازند را به عنــوان ســنگ 
ــد  ــدي مي کن ــاال طبقه بن ــي ب ــه ای خیل ــا درج ــي ب ــوب و حت ــه ای خ پای

.]4[
در مطالعــات ژئوشــیمیایي و ارزیابــي ســنگ مــادر )ســنگ منشــأ( 
ــي گــزارش مي شــود.  ــاده ی آل ــوغ م ــت و بل ــت، کمی ــل کیفی ســه عام
نتایــج حاصــل از مطالعــات پیرولیــز راک اول نشــان مي دهــد کــه 
در ســنگ هاي مــادر )منشــأ(  در چاه هــاي میــدان کوپــال، TOC و 
ــای  ــه دم ــه ب ــا توج ــه ب ــود دارد ک ــي وج ــبتاً خوب ــدي نس ــاي تولی چاه ه

ــت ]4[. ــیده اس ــل نرس ــوغ کام ــه بل ــوز ب ــدود C◦ 43۰ هن ــینه ی ح بیش

1-3- الگوي شکستگي ها در سازندهاي پابده و گورپي
میادیــن  از  یکــي  یــال جنوب غربــي  در  چــاه  یــک  مطالعــه ی  بــا 
کربناتــه ی جنوب غــرب کشــور کــه در آن ســازندهاي آســماري، پابــده 
و گورپــي حفــاري شــده اند مشــخص گردیــد کــه الگــوي شکســتگي 
ــت  ــا وضعی ــت ام ــابه اس ــاً مش ــده تقریب ــماري و پاب ــازندهای آس در س
ــیار  ــتري دارد بس ــق بیش ــه عم ــي ک ــازندهای گورپ ــتگي ها در س شکس
متفــاوت اســت. همچنیــن ناحیه هایــی بــا چگالــی شکســتگي زیــاد کــه 
ــازندها  ــمت هایي از س ــد در قس ــد دارن ــش تولی ــی در افزای ــر فراوان تأثی

ــن  ــت. بنابرای ــاد اس ــا زی ــدي در آنه ــت الیه بن ــه ضخام ــد ک ــرار دارن ق
پاییــن آســماري و کّل  تراکــم شکســتگي ها در قســمت  بیشــترین 

ــرار دارد ]۵[. ــده ق ــازند پاب س
بیشــترین تعــداد شکســتگي هاي شناســایي شــده در الگ تصویــري 
ــماري و  ــازند آس ــتگي هاي س ــتند. شکس ــاز هس ــوع ب ــده از ن ــه ش گرفت
ــتگي هاي  ــوي شکس ــه الگ ــد؛ در حالي ک ــاني دارن ــوي یکس ــده الگ پاب
ــتگي هاي   ــت. شکس ــاوت اس ــن دو متف ــا ای ــاًل ب ــي کام ــازند گورپ س
ســازند گورپــي قبــل یــا همزمــان بــا چین خوردگــي به وجــود آمده انــد. 
ــازند  ــتگي هاي س ــري شکس ــاِد جهت گی ــي زی ــت پراکندگ ــن اس ممک
گورپــي، دلیلــي بــر غیرسیســتماتیک بــودن آنهــا باشــد. بیشــترین تراکــم 
ــت.  ــده اس ــازند پاب ــماري و کّل س ــن آس ــمت پایی ــتگي ها در قس شکس
ــش- ــي و خم ــاختار، خمش ــن س ــتگي هاي ای ــکیل شکس ــم تش مکانیس

ــت ]۵[. لغزش اس

1-4- مشکالت حفاري سازندهاي پابده و گورپي
ســازند پابــده )بــا لیتولــوژي شــیل و آهک هــاي شــیلي( و ســازند 
گورپــي )بــا ترکیــب آهــک و آهک هــاي رســي( در حفــاري میادیــن 
مــارون و اهــواز ســازندهاي مشکل ســازي هســتند. در ســازندهاي 
مــورد مطالعــه ایلیــت عمده تریــن کانــي اســت کــه مقــدار آن در 
جهــت عمــودي و بــا افزایــش عمــق افزایــش می یابــد. امــا در ناحیــه ی 

ــد ]6[. ــي مقــدار آن کاهــش مي یاب ــي میان گورپ
ــي  ــي ســازند گورپ ــي و میان ــده و بخــش باالی ــي ســازند پاب بخــش میان
ــاي  ــي کاني ه ــر قابل توجه ــارون از مقادی ــواز و م ــي اه ــن نفت در میادی
رســي از جملــه کانــي رســي فعــال مونــت موریونیــت تشــکیل شــده کــه 
ــد.  همــواره مشــکالت فراوانــي در عملیــات حفــاري به وجــود مي آورن
فرآینــد گیرکــردن لوله هــا بیشــتر در ایــن دو ناحیــه اتفــاق می افتــد کــه 

ــود ]6[. ــاري مي ش ــات حف ــاي عملی ــش هزینه ه ــبب افزای س

1-5- نقش هـاي متفاوت سـازندهاي پابده و گورپـي در ناحیه ی 
دزفول فروافتادگي 

به همــراه ســازند  پابــده  فروافتادگــي دزفــول، ســازند  ناحیــه ی  در 
گورپــي نقــش پوش ســنگ فرعــي مخــازن بنگســتان را ایفــا مي کننــد. 
ــي ماننــد اهــواز،  آب تیمــور،  ــي در میادین ــازندهاي پابــده و گورپ س
پازنــان و آغاجــاري تولیــدي نشــده اند. سازند پابده در فروافتادگي 
ایفــا  متفاوتي  نقشهاي  نفتي،  به عنوان جزئي در یک سیســتم  دزفول 
ــده به عنوان سنگ منشأ براي  ــازند پاب ــات، س ــر مطالع ــد. در اکث مي کن
مخازن آسماري معرفــي شــده و در جاهــاي دیگــري نیــز به خصوصیات 
مخزني ضعیف آن در مکان هــاي مختلف فروافتادگي دزفول اشــاره 
ــاي  ــاي چاه ه ــاس داده ه ــر اس ــز ب ــواردي نی ــا در م ــت ]۷[. ام ــده اس ش
ــده در ناحیه هایــی کــه داراي شــکاف و در نتیجــه  تولیــدي، ســازند پاب
ســطح تمــاس زیــاد بــا چــاه اســت )ماننــد ســه چــاه ذکــر شــده در میــدان 
ــدان  ــاه در می ــک چ ــفید و ی ــدان رگ س ــاه در می ــک چ ــاران، ی گچس
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ــدي  ــي تولی ــر 1۵( توانای ــا درجــه ی API براب ــا نفــت ســنگینی ب زاغــه ب
ــد. ــي از خــود نشــان داده  ان خوب

ــي  ــات کم ــت اطالع ــخص اس ــز مش ــدول-1 نی ــه در ج ــور ک همان ط
به عنــوان  مي توانــد  ســازند  ایــن  دارد.  وجــود  گورپــي  ســازند  از 
ســنگ پوش مخــازن ایــالم و ســروک عمــل کنــد امــا مشــخص نیســت 
در کــدام میادیــن نقــش پوش ســنگ را دارد. در مطالعــه ی یکــي از 
میادیــن ناحیــه ی فروافتادگــي دزفــول، بــر اســاس نمودارهــاي ارزیابــي 
پتروفیزیکــي گامــا، صوتــي، نوتــرون و چگالــي و درنظــر گرفتــن 
مقادیــر تخلخــل و درجــه ی اشــباع، ســازند گورپــي بــه دو بخــش 
باالیــي و پایینــي تقســیم شــده کــه ناحیــه ی باالیــي به دلیــل عدم وجــود 
ــنگ را  ــش پوش س ــراوان، نق ــدار رس ف ــن مق ــر و همچنی ــل مؤث تخلخ
ــي قابل توجــه، نقــش  ــل تخلخــل و تراوای ــي به دلی ــه ی پایین دارد و ناحی

ــت ]8[. ــرده اس ــا ک ــزن را ایف مخ

نتیجه گیري و پیشنهادها
در ســـازندهاي پابـــده و گورپـــي بـــازه ی تغییـــرات مقـــدار میانگیـــن 
تخلخـــل در میادیـــن مختلـــف، 18-6 درصـــد بـــراي ســـازند پابـــده 
و 13/۵-۵ درصـــد بـــراي ســـازند گورپـــي اســـت و بـــازه ی تغییـــرات 
میانگیـــن اشـــباع آب، 43- 16 درصـــد بـــراي ســـازند پابـــده و 1۵-4۷ 

درصـــد بـــراي ســـازند گورپـــي اســـت.
ـــن  ـــي میادی ـــي، در بعض ـــي پتروفیزیک ـــاي ارزیاب ـــه نموداره ـــه ب ـــا توج ب

ـــس  ـــفید، ماتری ـــارون و نفت س ـــفید، م ـــادگان، رگ س ـــواز، ش ـــد اه مانن
ـــي  ـــه حت ـــي دارد ک ـــل خوب ـــي تخلخ ـــده و گورپ ـــازندهاي پاب ـــنگ س س
ـــز  ـــتان نی ـــماري و بنگس ـــازندهاي آس ـــا از س ـــل آنه ـــواردي تخلخ در م
بیشـــتر اســـت. از لحـــاظ تراوایـــي نیـــز پتانســـیل تولیـــد، مربـــوط بـــه 
ــازندها دو  ــن سـ ــوص ایـ ــت. در خصـ ــن سازندهاسـ ــکاف هاي ایـ شـ
ـــکاف در  ـــود ش ـــه وج ـــت ک ـــدگاه اینس ـــک دی ـــود دارد. ی ـــدگاه وج دی
ـــا  ـــاه ب ـــاس چ ـــطح تم ـــش س ـــبب افزای ـــي س ـــده و گورپ ـــازندهاي پاب س
ـــي دارد.  ـــه در پ ـــن دو الی ـــت را از ای ـــد نف ـــه تولی ـــده ک ـــا ش ـــن الیه ه ای
دیـــدگاه دیگـــر آنســـت کـــه ایـــن شـــکاف ها بـــه شـــبکه ی شـــکاف 
ـــد  ـــازندها را تولی ـــن س ـــت ای ـــتند و نف ـــل هس ـــتان متص ـــماري و بنگس آس
ــود  ــل وجـ ــه به دلیـ ــدان زاغـ ــد میـ ــز ماننـ ــواردي نیـ ــد. در مـ مي کننـ
ـــود  ـــام نمي ش ـــد انج ـــر 1۵( تولی ـــه ی API براب ـــا درج ـــنگین )ب ـــت س نف
ـــا  ـــي ی ـــکاف هیدرولیک ـــر ش ـــی نظی ـــه روش های ـــاز ب ـــد نی ـــرای تولی و ب

ـــت. ـــابه اس ـــوارد مش م
جدیــد،  تولیــدي  پتانســیل هاي  بررســي  جهــت  مي شــود  پیشــنهاد 
نمودارگیــري از ســازندهاي پابــده و گورپــي در تمامــي چاه هــاي 

بنگســتان در برنامــه قــرار گیــرد.
ــت  ــد به دس ــف مانن ــای مختل ــردد آزمایش ه ــنهاد می گ ــن پیش همچنی
آوردن اطالعــات DST و مغــزه، انجــام نمودارهــاي کامــل پتروفیزیکــي 
از  اطالعــات  ســایر  و  الیه آزمایــي  آزمایش هــاي  تصویــري،  و 

ــرد.  ــورت گی ــاه ص ــک چ ــه تفکی ــي ب ــده وگورپ ــازندهاي پاب س
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