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معرفي يك ميدان 
ميدان سفيد زاخور - مخزن دهرم

    سيد تقي ابطحي *

پيشينه اكتشافي
تاقديس س��فيد زاخ��ور در ناحيه گاز خيز اس��تان فارس در 
فاصله 160 كيلومتر جنوب شرق شيراز و در جنوب ميدان گازي 
»آغ��ار« و در غ��رب ميادي��ن گازي »داالن« و »دي« قرار دارد 
)ش��كل 1(. پيش��ينه فعاليت هاي زمين شناس��ي و ژئوفيزيكي به 
قبل از انقالب اس��المي بر مي گردد كه ط��ي آن هفت خط لرزه 
نگاري به طول تقريبي 120 كيلومتر با ش��يوه دو بعدي برداشت 
گرديد كه كيفيت نس��بتاً ضعيفي داش��تند. در س��ال هاي اخير 
مطالعات جديدي بر روي اين ساختمان توسط مديريت اكتشاف 
ش��ركت ملي نفت ايران صورت گرف��ت و محلي براي حفاري چاه 
اكتش��افي در قله غربي مشخص و جاده دستيابي به محوطه چاه 
و چالچاه اح��داث گرديد. به لحاظ پيچيدگي هاي س��اختماني و 
وجود گسل عرضي در ميدان كه آن را به دو بخش غربي و شرقي 
تقس��يم مي كند و نيز به منظور كسب اطالع از نحوه عملكرد آن، 
عمليات لرزه نگاري 2 بعدي جديدي طي س��ال هاي 1382-83 
ش��امل 11 خط به طول تقريبي 160 كيلومتر برداشت و سپس 

مورد پردازش و تفسير قرار گرفته است. 
  

 ويژگي هاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي 
س��اختمان »سفيد زاخور« تاقديس��ي با طول تقريبي 
40 و عرض 8 كيلومتر در س��طح زمين مي باش��د كه سازندهاي 
بختياري، »آغاجاري«، »ميش��ان«، »گچساران« و »آسماري« در 
آن رخنمون دارند و توسط تعداد ديگري تاقديس از جمله »الر« 
و »هال��گان« كه تقريباً همه آنها در امتداد ش��مال غرب- جنوب 
ش��رقي هس��تند احاطه مي گردد. تاقديس »س��فيد زاخور« يك 

س��اختمان نامتقارن با دو قله مي باشد كه شيب دامنه شمالي آن 
بيش��تر است. قله غربي آن تقريباً امتداد شرقي- غربي دارد، ولي 
قله ش��رقي كه تحت تاثيرگسل عرضي )تقريباً از وسط ساختمان 
مي گ��ذرد( به پايين افتاده، از رون��د معمول حوضه زاگرس يعني 
ش��مال غرب - جنوب ش��رقي برخوردار اس��ت. مقدار فشردگي 
و ش��كل چين خوردگي ني��ز در دو بخش اين س��اختار متفاوت 
مي باشد. چين در بخش شرقي بازتر و كم و بيش جعبه اي شكل 
اس��ت. حال آنكه در بخ��ش غربي چين فش��ردگي كمتري دارد 
)ش��كل2(. البته از تأثير گس��ل مذكور در اعماق بتدريج كاسته 
مي ش��ود و در س��ازند دش��تك از بين مي رود. بنابراين به سازند 

»كنگان« و سازندهاي زير آن نمي رسد. 
س��ازند دشتك به لحاظ ماهيت ويژه س��نگ شناسي آن، به 
صورت يك س��طح گسس��ته مياني عمل نموده و س��بب گرديده 
كه دو قله س��اختمان كه در س��طح از هم جدا هستند در عمق و 
در افق »كنگان« )ش��روع مخزن دهرم( به هم بپيوندند. باالترين 
نقطه در افق »دهرم« كماكان در بخش غربي واقع ش��ده كه چاه 
اكتش��افي در آن بخش حفاري ش��ده و  1385 متر از سطح دريا 
ارتف��اع دارد. چاه در عمق 2840 متر زير س��طح دريا به س��ازند 
كنگان برخ��ورد نموده كه 1192 متر پايين تر از عمق پيش بيني 
ش��ده بود. البته بخش قابل مالحظ��ه اي از پايين افتادگي مربوط 
به افزايش ضخامت س��ازند »دشتك« مي باش��د. مقادير بستگي 
افقي س��اختمان  در افق دهرم به ترتي��ب با طول30 و عرض 3 
كيلومتر در نظرگرفته ش��ده و مقدار بس��تگي عمودي آن 1400 
متر )مس��تقل از گسلهاي شمالي و جنوبي( و با احتساب بستگي 

حاصل از گسلها، 2100 متر مي باشد.



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 
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عمليات حفاري
عمليات حف��اري در 1384/7/12 با مت��ه ''26 آغاز گرديده 
و پس از پش��ت سرگذاش��تن مش��كالت فراوان و انجام 5 مرحله 
مانده يابي و 2 مرحله انحراف چاه، حفاري در عمق 5271 متري 
در سازند داالِنِ پايين متوقف و دكل در تاريخ 86/6/26 ترخيص 

شد.
آزمايشات چاه

با انج��ام آزمايش) بهره دهي( با ابزار F.B.DST، گاز به همراه 
ميعانات گازي از بخشهاي سه گانه سازند داالن جريان پيدا كرده 
است. در آزمايش هاي صورت گرفته، گاز و ميعانات گازي 25 تا 
35 ميليون پاي مكعب و 17 تا 18 بشكه ميعانات در هر ميليون 

پاي مكعب گاز اندازه گيري شده است.
در تمام آزمايشات، درجه سنگيني ميعانات گازي، 46 درجه 
ا.پ��ي.آي و گاز هيدروژن س��ولفوره در گاز تولي��دي حدود صفر 

اندازه گيري گرديد.

محاسبه مقدماتي حجم گاز مخزن دهرم ميدان سفيد زاخور
براساس اطالعات حاصل از نمودارهاي مخزني و آزمايشهاي 
چ��اه، حجم گاز درج��اي مخزن»دهرِم« ميدان »س��فيدزاخور« 
بي��ن 8 تا 12 تريليون پاي مكعب برآورد مي گردد. دامنه نس��بتاً 
زياد تغيير در حجم مخزن به دليل اكتش��افي بودن ميدان و نيز 
اطالعات دريافتي از تنها يك حلقه چاه و با انجام مراحل توصيف 
و توسعه ميدان، امكان برآورد دقيق تر پارامترهاي مخزني و حجم 

مخزن را فراهم مي سازد.
وضعيت كنوني ميدان

در ح��ال حاضر برنامه توصيف / توس��عه ميدان در ش��ركت 
نفت مناط��ق مركزي ايران در حال پيگيري بوده تا با حفر 3 حلقه 
چاه توليدي و احداث تاسيس��ات فراورش مورد نياز، امكان توليد  
ح��دود 5  ميليون متر مكعب گاز )در مرحله نخس��ت( از ميدان 
فراهم گردد. طبق برنامه ريزي انجام ش��ده قرار است گاز توليدي 
ميدان س��فيدزاخور ب��ه هم��راه گاز توليدي مي��دان »دي«، به 

پااليشگاه فراشبند ارسال گردد.

شكل 2 – نقشه خطوط همتراز عمقي سرسازند »كنگان«
 در ميدان »سفيد زاخور«

شكل 1- موقعيت جغرافيايي ميدان سفيدزاخور


